
رشد اقتصاد ایران با اصالح سیاست های ارزی

نگاهی به زندگی ایرانیان در طول چهار دهه گذشــته 
نشان می دهد که مردم همواره حساسیت زیادی به دالر و قیمت های آن 

داشته اند.
به جرات می توان گفت که عواملی همچون روابط پرتنش ایران و آمریکا و 
صادرات نفتی کشورمان که برپایه دالر بوده، شرایط را برای تثبیت جایگاه 
دالر به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین ارز خارجی در اقتصادمان آماده 

کرده است.
از سوی دیگر، ساختار صنعتی و چارچوب واردات کشور به شدت وابسته 
به کشــورهای غربی موجب شــده که دالر به عنوان ارز مرجع در اقتصاد 
ایران مطرح شــود. طی چند سال گذشــته نیز دولت ها تالش کردند که 
پایه ارزی کشور را به یورو انتقال بدهند که به دلیل حساسیتی که جامعه 
از نظر تاریخی و از نظر زمانی داشــت دالر را کنار نگذاشــت و کم و بیش 
به همین ترتیب دالر به عنــوان ارز رایج در بازارهای ارزی کشــور مورد 
اســتفاده و مورد معامله قرار گفت. هنوز هم بــازار آزاد ارز به جز دالر، ارز 
دیگری را به رسمیت نمی شناسد و به همین دلیل است که تغییر ارزهای 
بین المللی به سرعت در ایران خودش را نشــان نمی دهد، ولی این مساله 
درباره دالر آمریکا صحت ندارد. دالر آمریکا به صورت رسمی و توسط بازار 
و بانک مرکزی تعیین می شــود و با تعیین آن، ســایر ارزهای بین المللی 

تعیین قیمت می شوند.
نگاهی به سرنوشت اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشــته گویای این حقیقت 
اســت که به هنگام التهابات بازار دالر، ســایر بازارها نیــز دنباله رو دالر 
می شــوند. به بیان دیگر، ســایر قیمت هــا در بازارهایــی همچون طال، 
خودرو، مسکن هر گدام با ضریب معینی خودشان را با قیمت دالر تطبیق 

می دهند.
نرخ ارز بارها و بارها در اقتصاد ایران ســرکوب شده اســت. به طور نمونه، 
نگاهی به روند نرخ ارز در دهه ۸۰ شمســی به ما خواهد گفت که متوسط 
قیمت دالر در طول ده ســال تنها ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است، ولی 
این ســرکوب قیمتی بالفاصله با یک جهش قوی در ســال های ۹۰ و ۹۱ 

جبران شده است.
این جهش های ســنگین نتوانســت درســی بــه دولتمــردان بدهد؛ 
چراکه یک بار دیگر در فاصله ســال های ۹۲ تــا ۹۶ تاکتیک تثبیت نرخ 
ارز در شــرایط باال بودن درآمدهای ارزی را پیش برد و این بار به شــکل 
سنگین تری و با افزایش عجیب نرخ ارز مواجه شــد و در سال ۹۷ جهش 
باالی ۲۰۰ درصد را تجربه کرد. یکی از بهانه هایی که دولتمردان با کمک 
آن، نرخ ارز را ســرکوب می کرده اند، این بوده که جامعــه آمادگی الزم را 
برای پذیرش افزایش قیمت ارز ندارد. به همیــن دلیل هم در طول چند 

دهه گذشته هر گونه اصال در سازوکار ارزی کنار گذاشته شد.
اقتصاد ایران در ســطح کالن به اقتصاد جهانی وصل شــده و اســتقالل 
اقتصادی، به معنای این کــه بتواند تحوالت مرتبط بــا متغیرهای کالن 
مثل تولیدملی، ســرمایه گذاری و بازارهای گوناگــون را از درون تنظیم 
کند، ندارد. دســت کم از دهه ۱۳۴۰ تاکنون مدیران اقتصادی دولت ها 
یــاد گرفته اند کــه درآمدهــای ارزی حاصــل از صادرات نفــت و گاز و 
فرآورده هایشــان را تبدیل به ریال کرده و در هزینه های جاری و عمرانی 
دولت ها خرج کنند. متاسفانه تاکنون نتوانســته ایم اقدام جدی و عملی 
برای ایجاد بازار ارز در کشور داشته باشــیم. اصالح سیاست های ارزی در 

ایران با تصحیح ساختارهای کنونی تقریبا غیرممکن خواهد بود.
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طیبه بیات   رئیس جمهور با بیــان اینکه امروز وقت 
دعوای مجلس و دولت و قوه قضائیه و دولت نیســت، 
گفت: سه قوه باید کامل متحد باشند و یکدیگر را یاری 

کنند.
 حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن گرامیداشت یاد شهید 
بهشــتی اظهار داشــت: تلخ ترین حادثه در سال ۶۰ 
ماجرای انفجار محل مرکزی حزب جمهوری اسالمی 
ایران در سرچشــمه تهران بود که شــهید بهشتی و 
۷۲ نفر دیگر از یاران ایشــان در بک حادثه به شهادت 
رسیدند و عده ای هم زخمی شــدند. آنقدر آن حادثه 
مهم بود که مخالفین ما و ضد انقــالب فکر می کردند 
توانســتند ضربه نهایی را به نظــام وارد کنند و رئیس 
جمهور هم در آن شرایط عزل شــده بود و در فکرشان 
این بود که این ضربه، ضربه نهایی است. امام با آن توان 
و بیان قوی خود و بعد از آن همه مردم با رویکردی که 

در ۷ تیر داشتند وضعیت کشور را عوض کردند.
وی عنوان کرد: این کلمه که »ایران پر از بهشتی است« 
شعار همه مردم در کشــور بود و تحول عظیم و بزرگی 
را به وجود آورد و در آن ایام، مثلث شــوم خطرناکی از 
لحاظ امنیتی باالی سر کشور ما بود. آمریکایی ها، صدام 
و منافقین بودند و این مثلث شوم بود که کشور را دچار 
مشکالت عظیم کرد. ما یک شــخصیت واال و کم نظیر 
خود را از نظــر علمی، مدیریتی، جامــع و کامل بودن، 
مسلط بودن به شــرایط سیاســی دنیا از دست دادیم.
رئیس جمهور ضمن تبریک هفته قــوه قضاییه به همه 
قضات و مسئولین قوه قضاییه گفت: ما در شرایط فعلی 
کشور تنها راهمان روابط بسیار صمیمانه و نزدیک میان 
سه قوه است و راه دومی برای ما وجود ندارد. در شرایط 
فعلی کشــور حتماً باید وحدت و یگانگی میان همه قوا 
رعایت شــود. همانطور که زمان افتتاح مجلس شورای 
اســالمی گفتم، پیوند ما را به پیروزی می رساند. گفتم 
دوران پیوند و پیروزی است و اگر همه با هم پیوند الزم 
را داشته باشــیم و متحد و منسجم باشــیم ان شاءاهلل 

خداوند پیروزی را نصیب ما خواهد کرد.
روحانی ادامه داد: جالب اســت که این چند ماه پشــت 
ســر هم در تاریخ ما قرار گرفته اســت، ۷ خرداد افتتاح 
مجلس اســت، تیر ماه هفته قوه قضاییه است ، مرداد به 
ریاست جمهوری اختصاص دارد و رئیس جمهور جدید 
کار خود را آغاز می کند و شهریور ماه هفته دولت است. 
مجلس، قوه قضاییه و دولت در این چهار ماه پســت سر 
هم در تاریخ کشــورمان قرار دارند و همینطور که اینها 
نامشان متصل است باید کارشان نیز کاماًل متصل باشد. 

وی خاطرنشــان کرد: سال ۱۳۶۰ ســخت ترین سال 
امنیتی برای ما بود و ســال ۱۳۹۹ ســخت ترین سال 
کشور از لحاظ فشار اقتصادی دشــمن و بیماری عالم 

گیر بود که در تاریخ کشــور ما بی نظیر بــود. از لحاظ 
فشــار اقتصادی، فشاری که از ســال ۹۷ آغاز شد، در 
۹۸ و ۹۹ بیشــتر شــد و امروز در شــدیدترین حالت 
خود اســت و بیماری به آن ضمیمه شــده است. این 
بیماری در کشــور ما و حتی دنیا هم بی ســابقه است.  
کمتر ســراغ داریم که یــک بیماری جهان شــمول 
اینقدر روی اقتصاد، اجتماع، زندگی مردم، سیاســت 
و روابط بین الملل اثر گذاشته باشد. ممکن است روزی 
بیماری خطرناک بوده باشــد اما این چنین نبود. شما 

ببینید وضع اقتصادی دنیا چگونه است.
روحانی تصریح کرد: کشــورهایی هســتند که تحت 
فشــار هیچ تحریمی نبودند مانند کشورهای اروپایی 
و آمریکا که هیچ فشــاری نداشــتند اما ببینید بعد از 
کرونا چه شدند. شرایطی پیش آمد که امروز در آمریکا 
۲۵ درصد افزایــش بیکاری داشــتند، آنها که تحریم 
نداشتند. در تمام کشــورهای صنعتی بزرگ کاهش 
تولید ملی را مشــاهده می کنیم. از آن طرف برخی از 
مشاغل به طور کامل برای چند ماه تعطیل شدند مانند 
حمل و نقل، گردشگری و تاالرها و اجتماعات و ضربه 
عظیمی بر اقتصاد جهانی وارد شــده اســت . صادرات 
در ماه آوریل و ِمی در کشــورهای صنعتی بعضی ۲۵ 
درصد، پتروشیمی ۲۹ درصد و خودرو ۱۵ درصد تولید 

کاهش پیدا کرده و این یک حادثه جهانی است .
وی بیان کرد: اینکه روز گذشــته مقام معظم رهبری 
فرمودند کســی نباید این ویروس را عادی تلقی کند، 
البته ایشان از لحاظ سالمت مدنظرشان بود، از لحاظ 
اقتصادی هم همینطور اســت و مــا در طول یک قرن 
پیش هیچ بیماری ســراغ نداریم که اینقدر در اقتصاد 
اثر گذاشته باشــد. تورم ها را باال برده و تولید ناخالص 
داخلی و ارزش پول ملــی و بورس را پایین کشــیده 
است. البته ما در کشــورمان از این یک مورد ]بورس[ 
مصون ماندیم و شــرایط خوبی داشــتیم و امیدواریم 

مسئولین اقتصادی آن را حفظ کنند.
رئیس جمهــور تاکید کرد: بازار ســهام همه جا لطمه 
خورده اســت. بســیاری از کشــورهای آســیایی و 
غیرآسیایی سرمایه از کشورشــان خارج شده است. از 
چند کشور ۷۰ میلیارد دالر سرمایه خارج شده است و 
این برای دو یا سه کشور اســت. ما به حمداهلل به عنوان 
کشوری که در بیماری و تحت فشار هستیم، یک ریال 
از بانک مرکزی استقراض نکرده ایم. نه در سال ۹۷، نه 
۹۸ و نه ۹۹ و ان شــاءاهلل تا پایان سال هم ما استقراض 
نخواهیم داشت. اما ببینید اســتقراض در اروپا چقدر 
است. استقراض انگلیس در این ایام ۲۷۳ میلیارد پوند 

است. ببینید در دنیا چه خبر شده و چه وضعی دارند.
وی خاطرنشان کرد: در بســیاری از کشورهای دنیا از 
بیماری که بستری می شــود و آزمایش می دهد پول 

می گیرند. ما در شرایطی که پزشــک ضروری بداند از 
کســی که بیمار یا بستری می شــود پول نمی گیریم. 
شــما ببینید دنیا چه وضعــی دارد و مــا چه وضعی 
داریم. در زمینه حمل و نقل در برخی از کشــورها ۸۰ 
درصد درآمد حمــل و نقل در این چنــد ماهه کاهش 
پیدا کرده است. آثار اجتماعی این بیماری چقدر زیاد 
بوده اســت. چقدر از لحاظ روانی، خشونت اجتماعی و 
خانوادگی زیاد بوده اســت. مردم در ذهن شان نباشد 
که آنفوالنزا بود و آمد و تمام شــد. بله ممکن اســت از 
جهاتی به آنفوالنزا شباهت داشته باشــد اما دنیا را به 
سمت گرفتاری و مشــکالت متحول و اقتصاد دنیا را 

تضعیف کرده است.
روحانی اضافه کرد: ما امروز یک بار مســئولیت بسیار 
سنگین بر دوشمان است . کار وزارت بهداشت و درمان 
ما، کار بخش تولید، حمل و نقل، کشــاورزی، صنعت، 
بانک مرکزی و بــورس ما کم نظیــر و افتخارآمیز بوده 
اســت. یکی بیاید اینها را جمع و تفریق و با دنیا مقایسه 
کنــد. کار عظیمی انجــام گرفته و همــه دویدند. من 
شهادت می دهم همه مسئولینی که با آنها آشنا هستم، 
۶ ماه است حتی یک روز اســتراحت نکردند و پشت سر 
هم در حال کار و تالش هستند و این به معنای آن نیست 
که همه مشکالت تمام شــده است. هنوز هم مشکالتی 
باقی مانده اســت.وی تصریح کرد: ما کمک کردیم و به 
عده ای وام دادیم و آنجایی که امکانپذیر بوده است بسته 
معیشتی ویژه برای ســه میلیون خانواده در چهار نوبت 
کمک معیشتی دادیم و یک کمک معیشتی نیز از آبان 
ماه ۹۸ برای ۱۸ میلیون خانواده پرداخت می شود. این 
بسته های معیستی، کمک ها و اضافه حقوق ها حداکثر 
توان دولت بوده اســت و امروز به حمــداهلل نه نیازی به 
اســتقراض خارجی و نه نیازی به اســتقراض از بانک 
مرکزی داریم. البتــه حتماً به وحدت، اتحــاد و تعاون 
و همکاری و یــاری همدیگر نیاز داریــم و اینها برای ما 

قطعی و ضروری است.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم در این شــرایط ســخت 
سال را تمام کنیم، ما باید متحدتر و متشکل تر در کنار 
یکدیگر باشــیم. اکنون زمان دعوای مجلس و دولت، 
قوه قضاییه و مجلس نیســت. این ســه قوه امروز باید 
کامل متحد باشــند و نیروهای مســلح در کنار اینها و 
رهبری معظم باالی سر همه اینها باشــد و مردم باید 
حضور کامل در صحنه داشته باشــند. بدون حضور و 
یاری مردم نیز حتماً ما موفــق نخواهیم بود زیرا وقتی 
یاری مردم آمد »یــد اهلل مع الجماعــه« خواهد بود. 
دســت خدا کار نهایی را انجام می دهد و ان شــاءاهلل 
عبور خواهیم کرد.رئیس جمهــور تاکید کرد: همه ما 
می دانیم که این ویروس از دی ماه و بهمن ماه، قدم به 
قدم آمد و همه جهان را گرفت. هیچ کشوری را استثنا 

نکرد و همه را تحت تاثیر قرار داد. همه کشــورها دچار 
این گرفتاری شدند و ناچار به اعمال محدودیت شدند 
و همه کشــورها مدتی محدودیت ها را کــم کردند و 
کاهش دادند و برداشــتند. در کشورما نیز این ویروس 
وارد شــد، علی الظاهر از دو استان قم و گیالن وارد شد 
و بعد شــیوع پیدا کرد و االن می بینید هر اســتانی که 
قباًل بارانداز این ویروس نبود اکنون بارانداز شده است. 
وزارت بهداشــت اعالم می کند ۶ استان وضعیت قرمز 
دارند.روحانی اضافه کــرد: پس ما با ادامــه راه این را 
خواهیم داشت. حدود ۶ ماه از این بیماری گذشته و تا 
امروز واکسن و دارویی برای این بیماری نیامده است و 
امکان دارد این وضع چند ماه یا یکسال دیگر ادامه پیدا 
کند. پس ما باید خود را برای بلنــد مدت آماده کنیم.

رئیس جمهور گفــت: در هفته اولیه شــیوع ویروس 
کرونا، بنــده گفتم که مــا باید با این ویــروس مدتی 
مدیدی زندگی کنیم و باید با آن ســازگاری داشــته 

باشیم و خودمان را آماده کنیم.
وی ادامه داد: برخی افراد آن زمان تصور می کردند اگر 
۱۰ یا ۱۵ روز در خانه بمانیم و از خانه خارج نشویم این 
ویروس به پایان می رســد اما از ابتدا مشخص بود این 
ویروس با چند روز در خانه ماندن تمام نمی شــود که 

البته کمک بزرگی می کند.
روحانی بیان کرد: مردم ما بدانند که ویروس کرونا وارد 
هر استانی که شــد و در آنجا شیوع پیدا کرد، وظیفه ما 
این اســت که نگذاریم پیک تند پیدا کند و به صورت 
کله قندی شــیوع پیدا کنــد چرا کــه در آن صورت 
دچار مشکل می شــویم.رئیس جمهور اظهار داشت: 
برای اینکه حالــت کله قندی ویــروس کرونا کاهش 
یابد، یاری مردم الزم اســت و همه مردم باید به صحنه 
بیایند چرا که اگر این ویروس شدت ناگهانی پیدا کند، 
بیماران بســیار زیادی روانه بیمارســتان ها می شوند 
و تخت های بیمارســتانی مملو از بیماران می شــود 
و جهادگــران ما در عرصه ســالمت خســته و ناتوان 
می شوند و کار بسیار دشــوار می گردد.وی تاکید کرد: 
علت تاکید بر اینکه مردم اصول بهداشتی را به صورت 
مرتب رعایت کنند آن اســت که با کمترین خسارت و 
پیچیدگی از این مرحله عبــور کنیم. زمانی که از پیک 
بیماری در استان ها عبور کنیم، کنترل این بیماری تا 
حدی سهل می شود اما همچنان باید اصول بهداشتی 
را مراعات کنیم.رئیس جمهور تصریح کرد: همه حرف، 
مشاغل، خدمت دهندگان و مردم باید اصول بهداشتی 
را رعایت کنند چرا که ما راه دوم نداریم و راه دوم درمان 
و واکسن این بیماری اســت که هنوز وجود ندارد و در 
این شــرایط باید مراقبت کنیم و اصول بهداشــتی را 

مورد توجه قرار دهیم.
   ادامه در صفحه 2

روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

وز وقت دعوای  امر
مجلس و دولت نیست
ماسک زدن از 15 تیر الزامی می شود



روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

وز وقت دعوای مجلس و دولت نیست امر

رئیس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

ونا اقتصاد ایران را چقدر کوچک تر می کند؟ کر

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه        9   تیر 1399    شماره 566

رشد اقتصاد ایران با اصالح سیاست های ارزی
   ادامه از صفحه اول

وقتی روند نرخ ارز طی سال های گذشته را بررسی می کنیم، می بینیم 
که هر زمان درآمدهای ارزی دولت کاشــه پیدا کرده، به تبع آن ارزش 
پول کشورهای خارجی در بازار داخلی تقویت شده و به دنبال آن، تورم 
نیز باال رفته است. در ایران تا همین امروز نهاد بانک مرکزی به نیابت از 
حاکمیت، اصلی ترین انحصارگر در ســمت عرضه بوده و نیز در سمت 
تقاضا نیز گروهــی از بزرگ ترین اتحصارهای دولتی و نیز شــماری از 
واردکنندگان سمت تقاضا را تشکیل می داده اند و به همین دلیل بوده 
که در ایران بازار ارز هرگز گسترده نبوده و عمق نداشته است. در چنین 
شــرایطی قدرت اصلی بازار در دســتان دولت و بانک مرکزی بوده که 

می توانسته اند نرخ های اصلی بازار ارز را تعیین کنند.
مجموعه رویدادهای شتاب دهنده نرخ تورم، راه را برای تاسیس بازار ارز 
به معنای واقعی در ایران تا همین روزها مســدود کرده است. این روزها 
اما کفگیر ارزی به ته دیگ خورده است و سیاستمداران نیز فهمیده اند 
دیگر نمی توان از تاســیس بازار ارز به معنای این که در آن بازیگران در 
سمت عرضه و تقاضا پرشمار شوند، اجتناب کرد. از طرف دیگر، با وجود 
این که دولت و بانک مرکزی فشارهای سنگینی بر صادرکنندگان برای 
بازگردانــدن ارز وارد کرده اند، اما با این حال صادرات غیرنفتی رشــد 

چشم گیری را تجربه کرده است.
نرخ ارز در حالی در کشــور ما لنگرگاه تورمی شده است که در بسیاری 
از کشــورها، نرخ ارز خاصیت های سیاســت گذاری دیگری از جنس 
سیاســت های صنعتی و تجــاری دارد. به طور نمونه، اگر یک کشــور 
بخواهــد از صنعت و صادرات خود حمایت بیشــتری کنــد، نرخ ارز را 
افزایش می دهد و از ایــن طریق، رقابت پذیری محصــوالت خود را در 

بازارهای بین المللی باال می برد.
با این تفاســیر، برای این که اثرات مثبت تعدیل نرخ ارز در کشور نسبت 
به جنبه های منفی آن سنگینی کند، نیاز است که تغییرات ساختاری 
در وضعیت کنونی صورت گیرد. عده ای معتقدند رشد نرخ ارز است که 
باعث گران شــدن کاالهای داخلی و باال بردن تورم می شود، ولی باید 
قبول کنیم که رشد نقدینگی است که تورم را جابه جا می کند و همین 

رشد نقدینگی است که تمام بازارها را به حرکت در می آورد.

کارگروه تنظیم بازار اعالم کرد
جزئیات قیمت جدیدفرآورده های لبنی

کارگروه تنظیم بازار نرخ جدید انواع فرآورده های لبنی را با احتســاب 
افزایش ۲۲ تا ۲۸ درصدی که پیشتر تصویب کرده بود، اعالم کرد.

 بر اســاس اعالم کارگروه تنظیم بازار، قیمت یک لیتر شــیر بطری کم 
چرب ۱.۵ درصد چربی ۵ هزار و ۶۰۰ تومان، شــیر بطری نیم چرب ۲ 
درصد چربی ۵ هزار و ۹۰۰ تومان، شــیر بطری پرچرب ۳ درصد چربی 
۶ هزار و ۵۰۰ تومان و شیر کامل ۳.۲ درصد چربی ۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
تعیین شــد. همچنین قیمت شــیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۴ هزار تومان 

است.
قیمت هر ۹۰۰ گرم ماســت کم چرب ۱.۵ درصد چربی ۶ هزار و ۳۰۰ 
تومان و ماست پرچرب ۹۰۰ گرمی ۳ درصد چربی ۷ هزار و ۳۰۰ تومان 
تعیین شد. نرخ ماست دبه ای کم چرب ۱.۵ درصد چربی ۲۵۰۰ گرمی 
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ماست پرچرب ۳ درصد چربی ۲۵۰۰ گرمی ۱۸ 
هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شــد همچنین قیمت پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی 
نیز ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شد.محمد رضا کالمی معاون بازرگانی 
داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه ای درباره دســتورالعمل ها و 

تصمیمات کمیته تخصصی تعیین نرخ اقالم پروتئینی اعالم کرد:
با توجه به درخواست تشکل ها و انجمن های مربوطه برای اصالح نرخ و 
محاسبه سهم اثر نرخ جدید نهاه ها )ذرت و جو ۱,۵۰۰ تومان و سبوس 
۱۴۰۰ تومان( و قیمت فروش شــیرخام با مشخصات ۳.۲ درصد چربی 
و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار مبلغ ۲,۹۰۰ تومــان به ازای هر کیلوگرم 

درب دامداری تصویب گردید.
تبصره- ۱ دامنه مجاز قیمت ۷۰۰ کمتر یا بیشــتر بــا توافق خریدار و 

فروشنده بالمانع است.
تبصــره -۲ قیمت عرضه ســبوس مبلــغ ۱,۴۰۰ تومان بــه ازای هر 

کیلوگرم به صورت تک نرخی در سامانه مربوطه تعیین گردد.
تبصره ۳ - به ازای یک دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ 
آن مبلغ ۵۰ تومان متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت 

مصوب شیر خام اضافه یا کسر خواهد شد.

ستاد تنظیم بازار تصویب کرد

خ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان غ منجمد به نر وش مر فر
 براساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای 
مصرف کنندگان ۱۵ هزار تومان و مــرغ منجمد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 

تعیین شد.
به گــزارش وزارت، صنعت، معدن و تجارت، براســاس مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار به منظور متعادل سازی بازار گوشت مرغ در مرحله دوم ۱۰ 
هزار تن گوشــت مرغ منجمد با قیمت مصوب حداکثر ۱۲ هزارو ۹۰۰ 
تومان تحویل درب ســردخانه ها و ۱۳ هزارو ۵۰۰ تومان خرده فروشی 

به ازای هر کیلوگرم در سراسر کشور آغاز شده است.
بر اساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، این میزان مرغ در سازمان میادین 
میوه و تره بار و مراکز منتخب عرضه از جمله فروشــگاه های زنجیره ای، 
شــبکه های تعاونی و صنوف منتخب با هماهنگی و راهبری ســازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان ها توزیع خواهد شد.
همچنین ســتاد تنظیم بــازار در تصمیمی، قیمت هــر کیلوگرم مرغ 
گرم را ۱۵ هــزار تومان و مرغ زنده را ۱۰ هزار تومــان تعیین کرده که با 
تلورانس قیمتی ۵ درصد بر اساس نظر کارگروه تنظیم بازار استان، قابل 
تغییر است.شرکت پشــتیبانی امور دام بر اساس مصوبات ستاد تنظیم 
بازار مکلف شده تا نســبت به تامین نیاز اســتان ها به میزان اعالمی از 
سوی استان و همچنین عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار اقدام و 

نسبت به تامین نیاز غرف میادین اقدام کنند.
میزان جوجه ریزی ماهانه از تیرماه بــه میزان ۱۱۵ میلیون قطعه مورد 

تاکید قرار گرفته است.

غ ۲۰ هزار تومان   قیمت هر شانه تخم مر
تعیین شد

 براساس اطالعیه ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
قیمت هر شــانه تخم مرغ ۳۰ عددی ۲۰ هزار تومان تعیین شــد و در 
صورت مشــاهده هر گونه تخلف در ایــن زمینه با متخلفــان برخورد 
می شــود.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به افزایش 
هزینه ها و با هدف حفظ و اســتمرار تولید، موضوع بررسی قیمت تخم 
مرغ در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت که براساس افزایش 
هزینه هایی از جمله حقوق و دســتمزد، حمل و نقل و خوراک، ســقف 
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای مرغداری حداکثر ۹ هزارو 

۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بر این اســاس قیمت مصرف کننده هر شــانه تخم مــرغ ۳۰ تایی در 
حدود ۲۰ هزار تومان اســت بنابراین فروش تخم مــرغ با قیمت های 
باالتر از قیمت مصوب تخلــف و در صورت مشــاهده، برخورد قانونی 
الزم با متخلفان، توسط بازرسان ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان و سازمان های صنعت استانی معمول خواهد شد.

سرمقاله

بازار

اگرچه دولت برای جبران کسری بودجه نیاز به اتخاذ 
سیاست های کوتاه مدتی همچون انتشار اوراق دارد 
اما کارشناســان معتقدند هر مرحله از انتشــار اوراق 
باید منوط به کلید زدن یکسری اصالحات ساختاری 

شود.
 کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن 
بودجه کشــور به فروش نفت خام در ســالیان گذشته 
گریبان کشــور را گرفته اســت. به گفته سید احسان 
خانــدوزی، نماینده مردم تهــران در مجلس یازدهم، 
کسری بودجه سال جاری کشــور ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومانی برآورد می شود.
دربــاره تصمیمات ســختی که سیاســت گذاران 
باید بــرای کاهــش کســری بودجه اتخــاذ کنند 
کارشناســان اقتصادی به لزوم اصالح سیاست های 
مهمــی همچــون سیاســت های مالیاتی اشــاره 
می کنند کــه با وجــود بازدهی بلندمــدت باید به 
ســمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شــرایط 
امکان پذیر نیســت اما در کنار این تصمیمات باید 
برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ 
شود که کمترین رشــد نقدینگی را به همراه داشته 

باشد.

لوایحی که آماده است اما از دولت 
خارج نمی شود!

در این باره ســید محمد هادی ســبحانیان، 
سرپرســت معاونت پژوهش های اقتصادی 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس می گوید، 
اصالحــات مالیاتــی ماننــد ســاماندهی 
معافیت ها، حذف معافیت هــای غیر ضرور، 

اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور کمک می کند، 
شفافیت تراکنش های بانکی، عملیاتی سازی حساب 
واحد خزانــه و… می تواند هم در حــوزه ایجاد منابع 
جدید کمک کند و هم به مدیریــت مصارف بودجه 
دولت کمک کنــد اینها به لوایح طویــل هم نیازی 
ندارد و دولت و مجلس با اصالحات موردی می توانند 
اینها را عملیاتی کنند حتی پیــش نویس لوایح آن 
نیز بعضاً آماده اســت اما عزم و اراده جدی که این را 
از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برســاند 

وجود ندارد.

اصالح نظام مالیاتی به 5 سال زمان نیاز دارد
علی ســعدوندی، اســتاد اقتصاد کالن و بانکداری نیز 
در گفتگو با مهــر می گوید: بنده از طرفــداران مالیات 

بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه 
بوده ام اما با توجه به شــرایط کشور در کوتاه 
مدت نتایــج آن حاصل نمی شــود؛ چرا که 
برای ایجاد یک انقــالب مالیاتی به حداقل ۵ 

سال زمان نیاز است.
 این سخن صحیحی اســت که برای جبران 
کسری بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد 
بر انتشار اوراق مقدم اســت اما در یک بازه ده ساله، نه 
برای یک ســال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای 
پیاده شدن سیســتم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال 

است.

انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران 
کسری بودجه امسال

در کنار حرکت به سمت اصالحات ساختاری بودجه از 
جمله اصالح سیاســتهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی 
دولتی از ســایر روش های اســتقراض در کوتاه مدت 

آسیب کمتری دارد.
ســید محمد صادق الحسینی، کارشــناس اقتصادی 
در این زمینه گفت: تنها راه حــل داخلی برای جبران 
کســری بودجه در کوتاه مدت انتشــار اوراق داخلی 

اســت. نســبت بدهی به GDP کشــور پایین است و 
وضع مان خوب است اما به شــرطی که سیاست پولی 
و مالی مان را درست تدوین کنیم.وی ادامه داد: انتشار 
اوراق، در واقــع یک راه حل غیر پولــی و غیر تورم زای 
برای جبران کســری بودجه اســت و باید سریع انجام 
شــود نه اینکه به شیوه دیگر مانند اســتقراض از بانک 

مرکزی جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. 
در این زمینه تــا االن هم تعلل کرده ایــم اگر دو اقدام 
عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق 
در سطحی وســیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش 
۲۰ درصد اســت. این در حالی است که نرخ بهره بانکی 

۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.
در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است 

انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.
وی پیشــنهاد می دهد: انتشــار اوراق محدود و مقید 
به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شــود و انتشــار بیشتر اوراق 
برای ادامه سال منوط به اصالحات همزمان در منابع و 

مصارف دولت شود. 
این اصالحات نیز می تواند با ســرعت از طریق مجلس 
یازدهم و یا شــورای هماهنگی ســران قوا پیگیری و 

تصویب شود.

بودجه

خریدار  رئیــس اتاق بازرگانــی تهران با 
اشاره به رشد پایه پولی ماهانه ۲.۴ درصدی 
در ســال ۹۸، گفت: ادامه این روند در سال 
۹۹ منجر می شــود هر ماه ۱۶ هزار میلیارد 
تومان کســری بودجه داشــته باشیم و در 
مجموع پیش بینی می شــود که در ســال 
جاری کســری بودجه ۲۰۰ هــزار میلیارد 

تومان باشد.
مســعود خوانســاری در جلســه هیــأت 
نماینــدگان اتــاق بازرگانی ایران بــا ارائه 
گزارشــی با موضوع تحلیل اقتصــاد ایران 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در دنیا 
پیش بینی رشد اقتصادی جهانی منفی ۴.۹ 

درصد است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایــران افزود: بر 
اســاس پیش بینی صندوق بین المللی پول 
رشد اقتصادی کشــورهای در حال توسعه 

منفی ۸ درصد سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
وی افــزود: صندوق بین المللی پول رشــد 
اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۶- درصد 
و بانک جهانی این رقم را ۵.۳- درصد پیش 

بینی کرده است.
خوانساری اظهار داشت: در سال ۹۷، رشد 
اقتصادی کشور ۵.۴- درصد و در سال ۹۸، 
۶.۵- درصد بوده که اگر پیش بینی صندوق 
بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی 
برای ایران محقق شــود تا پایان سال ۹۸ در 
مجموع ۱۶ درصد اقتصاد کشــور کوچک 

خواهد شد. 
وی با بیان اینکه بر اساس آمار اختالفی بین 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصاد 
ایران بدون نفت در سال ۹۷ و ۹۸ بین صفر 

تا ۱.۱ بوده است.
رئیــس اتاق بازرگانــی تهــران در ادامه به 
ارزش افزوده صنعت ســاخت در ۸ ســال 
گذشته اشــاره کرد و گفت:  از سال ۱۳۹۰ 
تا پایان ۱۳۹۸ ارزش افزوده صنعت، منفی 
بوده و نشــان می دهد که رکود در کشــور 

حاکم است.
خوانساری گفت: ســرمایه گذاری در بخش 
ماشــین آالت نیز حاکی از آن است که رشد 
ســرمایه گذاری در این بخــش در ۷ فصل 

گذشته منفی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشــت: 

نرخ رشد ســرمایه نســبت به استهالک 
از ســال ۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۶ رونــد نزولی 
داشــته و در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
رشد ســرمایه گذاری نسبت به استهالک 
آن منفی بوده اســت که با ادامه این روند 
ســرمایه گذاری در کشــور زمین گیــر 
می شود زیرا استهالک سرمایه گذاری در 
کشور بیشتر از میزان سرمایه گذاری بوده 

است.
وی همچنین به مصــرف بخش خصوصی 
و دولتی اشــاره کرد و گفت:  از ســال ۸۳ به 
بعد مصرف بخش خصوصــی منفی بوده و 

در ســال ۹۸ برابر ۱۳۸۷ یعنی در ۱۱ سال 
گذشــته هیچ افزایشــی در مصرف بخش 

خصوصی نداشته ایم.
وی اظهار داشــت: بروز تورم در ۲۹ ســال 
گذشــته نشــان می دهد که در ۲۸ سال از 
این ســال ها نرخ تورم دو رقمی بوده و ۱۰ 
سال نرخ تورم ۲۰ درصد بوده است که اگر 
با تورم جهانی مقایسه کنیم میانگین تورم 
در جهان طی این مــدت ۲.۵ درصد بوده 

است.
خوانساری اظهار داشــت:  ولی آنچه مسلم 
است در چند ســال تورم های بسیار باالیی 

را شــاهد بودیم به طوریکه در سال ۱۳۷۴ 
نرخ تــورم ۴۸ درصد و در ســال ۱۳۹۲ نیز 
نرخ تورم باال بود و مجدد در سال های ۹۷ و 
۹۸ تورم های ۲۷ و ۳۵ درصدی را مشاهده 
کردیــم و پیش بینی تورم در ســال ۹۹ بر 
اســاس پیش بینی بانک مرکزی ۲۳ درصد 
است اما بر اساس میانگین سه ماهه ابتدای 
امســال نرخ تورم ۲۸ تــا ۳۰ درصد خواهد 

بود.
وی در زمینه نقدینگی و پایه پولی نیز گفت:  
از ســال ۱۳۹۰ نقدینگی و پایه پولی رشد 
داشته اســت و در ســال های ۹۷ و ۹۸ زیاد 
شــده اســت و آخرین آمار نقدینگی که در 
خرداد ماه امسال اعالم شد میزان نقدینگی 
را ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز 
تا پایان ســال ۹۸ برابر ۳۵۳ هــزار میلیارد 

تومان بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:  رشد پایه 
پولی و نقدینگی در سال ۹۸ ، ۳۱.۳ درصد 
و پایه پولــی ۳۲.۸ درصد افزایــش یافته 

است.
خوانســاری گفــت: پایه پولی بــه صورت 
متوسط در سال ۹۸ هر ماه ۲.۴ درصد رشد 
داشته که ادامه رشــد پایه پولی در سال ۹۹ 
منجر به کســری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی می شود که البته مرکز پژوهش های 
مجلــس نیز کســری ۱۸۵ هــزار میلیارد 
تومانی را برای کســری بودجه در سال ۹۹ 

پیش بینی کرده است.
وی اظهار داشــت: بنابر این ماهانه  با حدود 
۱۶ هــزار میلیارد تومان با کســری بودجه 

مواجه خواهیم بود.

   ادامه از صفحه اول
روحانی با بیان اینکه اولین اصل برای مقابله 
با بیماری کرونا، رعایت فاصله گذاری است، 
گفت: مراقب باشــیم اگر جایــی جمعیت 
متراکم و فضا سرپوشــیده باشــد، حتماً از 
ماسک استفاده کنیم و به طور مداوم دست 
خود را بشــوییم چراکه رعایــت این اصول 

پیچیده نیست.
وی گفت: ما باید بــه یکدیگر کمک کنیم و 
دســتورالعمل های بهداشتی را برای مقابله 
با کرونا رعایــت کنیم و به ایــن نکته توجه 
داشــته باشــیم که محل تجمع خطرناک 
اســت. زمانی که گفته می شود فالن استان 
یا شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارد، باید 
مسائل بهداشــتی پیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد و مردم به این نکته توجه داشــته 
باشــند که هر جایــی تجمع باشــد هم در 
وضعیت قرمز اســت و باید اصول بهداشتی 

را مورد توجه قرار دهند.
رئیس جمهــور اظهار داشــت: زمانی که 
مردم در جشن عروســی و یا عزا در سالنی 
دور هم جمع می شوند و یا اینکه همه اقوام 
در خانــه دور هم جمع می شــوند و کنار 
یکدیگر می نشــینند، باید توجه داشــته 
باشند این کارها ســرآغاز گرفتاری است 
و اینگونه نباشــد که مردم فکر کنند این 
مراسم ها و میهمانی ها به خوبی و خوشی 
به پایان رسیده است چرا که ممکن است 
پس از چنــد روز بیماری آنها مشــخص 

شود.
روحانی گفت: بر این اساس ما محل تجمع 
را منطقه قرمز بدانیــم و مردم باید از حضور 

در تجمعات خودداری کنند.
رئیس جمهــور بیان کــرد: ما همــواره به 
مسئوالن می گوییم که ماسک ارزان قیمت 
و ساده در بین مردم توزیع کنند اما به مردم 
هم می گویم که درســت کردن ماسک در 
خانه هم کار بســیار ساده و آســانی است و 
همه می توانند در خانه ماسک درست کنند 
که البته بایــد ماســک ارزان قیمت هم در 

اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامــه داد: اگــر دو نفر که بــا یکدیگر 
هســتند، هر دو از ماسک اســتفاده کنند، 
قطعاً خطــر ابتالی آنان به بیمــاری کرونا 
کاهش می یابــد، در مقابل اگر از ماســک 
اســتفاده نکنند، خطر ابتــالی آنان به این 
ویروس افزایــش پیدا می کند و اســتفاده 
از ماســک مورد تأکید وزارت بهداشــت و 

درمان است.
روحانی تصریح کرد: همه مــا باید مراقب 
ســالمندان و بیماران زمینه ای باشیم چرا 
که علی القاعده اگر دیگــران دچار بیماری 
کرونا شــوند، ۸۰ تا ۸۵ درصد نجات پیدا 
می کنند امــا ســالمندان و کســانی که 
بیماری زمینــه ای دارنــد، در صورتی که 
بیماری کرونا بگیرند، مشــکل بیشــتری 

خواهند داشت.
رئیس جمهور با اشــاره به مصوبات ســتاد 
ملــی مقابله بــا کرونا گفت: طبــق مصوبه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، هر شهرســتانی 
که در وضعیت قرمز از لحاظ شــیوع کرونا 
قرار دارد، ســتاد اســتانی آنان می توانند 
برای ایجاد محدودیت بــه مدت یک هفته 
پیشــنهادات خود را بــه وزرای کشــور و 

بهداشت و درمان ارائه کنند.
وی افزود: ما به دنبال آن هســتیم که شدت 
عملی در مقابــل شهرســتان هایی که در 
وضعیت قرمز هستند، نشان دهیم و مصوبه 
مذکور در این راستا اســت که البته باید به 
تأئید ما برسد و در صورتی که الزم باشد آن 

را تمدید خواهیم کرد.
روحانی با تأکید بر اینکه استفاده از ماسک 
در محل هایی که تجمع وجود دارد، الزامی 
اســت، گفت: ما باید تدابیــر الزم را اتخاذ 
کنیم تا از پانزدهم تیرماه استفاده از ماسک 
الزامی شود و این مدت تا آخر تیرماه خواهد 
بــود و در صورتی که الزم باشــد، این مدت 

تمدید خواهد شد.
رئیس جمهور ادامــه داد: همچنین قرار بر 
این شد که وزارت کشور تا هفته آینده اگر از 
نظر قانونی و مقررات، اتحادیه ها، تعزیرات و 
بخش های مختلف نیاز به ماده قانونی برای 
نظــارت در تجمعات دارد، به مــا ارائه کند 
تا در ســتاد ملی مقابله با کرونــا به تصویب 

برسانیم.
وی اظهار داشــت: عالوه بر این، قرار بر این 
شــد که یک ماده قانونی بــا هماهنگی قوه 
قضائیه به تصویب برســد تا بر اســاس آن 
مشخص شود که قوه قضائیه در چه مواردی 
خارج از نوبت و در راســتای اجرای وظایف 
مذکور عمل و به ما کمــک کند. همچنین 
تدابیری اتخاذ شــود که بتوانیم در شهرها و 
مکان های قرمز استفاده از ماسک را الزامی 

کنیم.
روحانی گفت: یکی از نــکات دیگری که در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد، 

مربوط به کمک به مستأجران بود. این ایام 
مسکن گران شــده و مردم هم برای خرید و 
هم اجاره آن دچار مشکل هســتند و برای 

آنان طاقت فرسا شده است.
رئیس جمهور بیان کرد: قرار بر این شد که 
وزارتخانه های راه و شهرســازی و کشــور 
طرح هایی را برای حل مشــکل مســکن 
ارائه کنند تا اگر الزم اســت مــا به تصویب 

برسانیم. 
به این منظور که زمیــن ارزان تر در اختیار 
سازنده ســاختمان و مصالح ســاختمانی 
هم با تســهیالتی در اختیار آنان قرار گیرد. 
همچنین تشریفات شــهرداری به حداقل 
برسد و حتی االمکان غیرحضوری باشد که 
قرار شد طرح آن در جلسات بعد ارائه شود تا 

مورد تصویب قرار گیرد.
روحانی گفــت: در یک مقطعــی به خاطر 
اینکه بنگاه های امالک بــاز نبود گفتیم که 
اجاره بها دو ماه تمدید شــود و تمدید شد. 

بعد از آن اجاره ها بسته شد.
 این اجاره ها مســتاجرین را تحت فشار قرار 
داد. هر کجا که اجاره ای منعقد نشد و موجر 
و مســتاجر متنی را تا امــروز امضا نکردند 
فردا که مصوبه دولت ابالغ شــود باید طبق 
آن عمل کنند. مقرراتــی را تصویب کردیم 
که افزایش اجاره بها نســبت به ســال قبل 
نباید در تهران بیــش از ۲۵ درصد، در کالن 
شــهرها بیش از ۲۰ درصد و در بقیه شهرها 

بیش از ۱۵ درصد باشد.
 این را به عنوان مصوبــه در نظر گرفته ایم و 
از فردا باید اجرا شود و مبنای اجاره بها باید 

همین مصوبه دولت باشد.
وی افزود: درباره مدت اعتبار این مصوبه هم 
قرار شد تا زمانی که وزارت بهداشت و درمان 
شرایط این ویروس را عادی اعالم کند اعتبار 
داشته باشــد. بعد از آن تاریخ هم تا سه ماه 
این مصوبه تمدید می شــود تا شــرایط به 

حالت عادی بازگردد.

اما و اگرهای جبران کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی



رییس بانک مرکزی خبر داد
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وش ارز در سامانه نیما شکسته شد رکورد فر
 باالترین میزان فروش ارز در ســامانه نیما در هفته گذشته )۳۱ خرداد 
تا پنجم تیرماه( معادل ۴۲۹ میلیون یورو ثبت شــد که نسبت به هفته 
قبل از آن ۹۲ درصد رشــد داشــت. به گزارش بانک مرکزی، بر اساس 
گزارش های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای امسال تا روز گذشته سه 

میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز در سامانه نیما فروخته شده است.   
در این میــان باالترین میزان فــروش ارز در هفته قبــل )از تاریخ ۳۱ 

خردادماه تا پنجم تیرماه( ثبت شده است.
بر این اساس، میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل 
۴۲۹ میلیون یورو بوده که ضمن رشد ۹۲ درصدی نسبت به هفته قبل، 

نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در سامانه نیما است.
نظام یکپارچه  معامالت ارزی )ســامانه نیما( با هدف تســهیل تامین 
ارز راه اندازی شــده و با اســتفاده از آن، خریــداران )واردکنندگان( و 
فروشندگان )صادرکنندگان( ارز متناســب با نیازهای خود نسبت به 

انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند.
ســامانه نیما محل تامین ارز کاالهــای وارداتی و محــل تبادل میان 
صادرکنندگان و واردکنندگان اســت و حجم و قیمت معامالت انجام 

شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز، نقشی تعیین کننده دارد.

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از بانک پارسیان  
معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از همکاری بانک پارســیان در پذیره نویسی واحدهای صندوق  

واسطه گری مالی یکم تقدیرکرد.
عباس معمارنژاد در متن لوح تقدیری که خطاب به مســعود پشم چی، 
معاون فناوری های نوین مالی و اطالعاتی بوده، همکاری بانک پارسیان 
از طریق درگاه های حضــوری و غیرحضوری در این پذیره نویســی را 
عالوه بر مشارکت آحاد مردم، عمق دهی به بازار سرمایه و تحقق هدف 
اولیه ایجاد این صندوق که همانا مردمی کردن اقتصاد بوده عنوان کرد.

در اجرای جزء )۲( بند )الف( تبصره )۲( قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ کل 
کشــور و مصوبات هیأت وزیران در این زمینه، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اســالمی ایران از طریق پذیره 
نویســی، باقی مانده ســهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات 

ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

 وجهه خدمت به مردم در بانک مسکن 
متجلی است

مرتضی ناصری مدیر شــعب استان خراسان شــمالی از آمادگی بانک 
مسکن برای پرداخت تسهیالت ساخت واحد های مسکونی به شرکت 

تعاونی مسکن کارکنان دادگستری خبر داد. 
 به گزارش خبرنگار اســتانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا مرتضی 
ناصری مدیر شعب استان خراسان شــمالی که به مناسبت فرارسیدن 
هفته قوه قضاییه با حجت االسالم اسداهلل جعفری مدیر کل دادگستری 
اســتان دیداری داشــت؛ ضمن تبریک هفته قوه قضاییــه به مدیران 
وکارکنان دستگاه قضا، از آمادگی بانک مسکن برای پرداخت تسهیالت 
ســاخت واحد های مســکونی به شــرکت تعاونی مســکن کارکنان 
دادگستری خبر داد. ناصری در ابتدای این جلسه ضمن گرامی داشت 
یاد و خاطره شهدای هفت تیر از تالش ها و فعالیت های دستگاه قضایی 
در جهت تامین امنیت، گسترش عدالت و بازگشت اموال بیت المال در 
پرونده های اقتصادی تقدیر و تشــکر کرد. ناصری در ادامه با اشــاره به 
تخصص بانک مسکن در زمینه پرداخت تسهیالت مسکن، گفت: بانک 
مسکن با داشتن بیش از ۸۰ ســال تجربه و تخصص در زمینه پرداخت 
تسهیالت مسکن، آمادگی الزم برای همکاری و تعامل با تعاونی مسکن 
کارکنان دادگستری استان، جهت ساخت واحد های مسکونی را دارد. 

جعفری مدیر کل دادگســتری اســتان خراسان شــمالی نیز در ادامه 
این جلســه با ابراز خرســندی از اعالم آمادگی بانک مسکن برای خانه 
دار کردن کارکنان دادگســتری گفت: وجهه خدمت به مردم در بانک 
مسکن متجلی است. بانک مسکن با پرداخت تسهیالت کم بهره و دوره 
بازپرداخت طوالنی در حوزه مســکن نقش ارزشــمندی در خدمت به 

مردم ایفا کرده است که آثار و برکاتش در جامعه مشهود است.

معرفی ۱۰۵ هزار متقاضی دریافت تسهیالت 
مسکن ملی به بانک

 مدیر امور اعتباری بانک مسکن از افتتاح حســاب ۱۰ هزار و ۹۸۵ نفر 
از متقاضیان مسکن ملی در بانک مســکن با ۱۱۰ میلیاردتومان آورده 
اولیه خبر داد و گفت: بانک مســکن پرداخت تســهیالت به ۱۴۰ هزار 
متقاضی مسکن ملی را پذیرفته است که تاکنون ۱۰۵ هزار نفر به بانک 
مسکن معرفی شده اند.»محمدحســن علمداری« در خصوص آخرین 
آمار افتتاح حســاب های طرح اقدام ملی مسکن گفت: تاکنون ۱۰ هزار 
و ۹۸۵ نفر واجدان شرایط معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، 

برای دریافت مسکن ملی در بانک مسکن افتتاح حساب کرده اند.
مدیر امور اعتباری بانک مســکن رقم سپرده گذاری شده از سوی بیش 
از ۱۰ هزار نفر واجد شــرایط معرفی شده مســکن ملی به بانک مسکن 
را ۱۱۰ میلیاردتومان عنوان کرد و افزود: اکنون در حســاب بازشــده 
توسط متقاضیان مســکن ملی ۱۱۰ میلیارد تومان موجودی است که 
این میزان با حداقل آورده متقاضیان پر شده است.عملداری با یادآوری 
این مطلب که بانک مســکن ارایه تســهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی را 
برای ۱۴۰ هزار واحد مســکن ملی پذیرفته اســت، توضیح داد: بانک 
مسکن به ۱۴۰ هزار واحد مســکن ملی با هماهنگی و راهبری معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تسهیالت پرداخت می کند.

وی همچنین در خصوص امضای تفاهم نامه طرح اقدام ملی مســکن با 
نهادهای اجرا کننده آن، اعالم کرد: اجرای طرح اقدام ملی مســکن با 
هماهنگی چهار نهاِد بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره(، شهرهای جدید و اداره کل راه و شهرسازی استان ها اجرایی 
وعملیاتی می شود که این چهار نهاد در واقع نماینده سازمان ملی زمین 

و مسکن در اجرای طرح اقدام ملی مسکن هستند.
علمداری گفت: بانک مســکن با هر چهار نهاد بــرای اجرای طرح اقدام 
ملی مســکن تفاهم نامه همــکاری امضا کــرده و پذیرفته اســت که 
تسهیالت ۱۴۰ هزار واحد مسکونی اقدام ملی را بر اساس اعالم معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به واجدان شرایط پرداخت 
کند.مدیر امور اعتباری بانک مســکن ادامه داد: تاکنون برای پرداخت 
تسهیالت ۳۰ هزار واحد از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، ۳۰ هزار 
واحد توسط شــرکت شــهرهای جدید، ۲۰ هزار واحد بنیاد مسکن و 
۲۵ هزار واحد ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( برای دریافت تســهیالت 
به بانک مسکن معرفی شــده اند و آورده اولیه متقاضیان نیز در حساب 
بانک قرار دارد.وی مجموع افراد معرفی شــده به بانک مســکن را برای 

دریافت تسهیالت مسکن ملی تاکنون  ۱۰۵ هزار نفر اعالم کرد.

شعبه

بانک مرکزی اعالم کرد: متوســط قیمت هر متر مربع 
واحد مســکونی در بهار امســال در شــهر تهران، ۱۷ 
میلیون تومان و رشد آن نســبت به بهار پارسال ۳۷.۵ 

درصد بوده است.
بانک مرکزی در گزارش تحوالت بازار مســکن شــهر 
تهران در خرداد ماه امسال با اشــاره به ثبت ۱۰ هزار و 
۷۷۸ فقره معامله مسکن در این بازه زمانی اعالم کرد: 
متوســط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده در خرداد امســال ۱۸ میلیون و ۹۴۸ هزار 
و ۱۰۰ تومان برآورد شــده که نســبت به خرداد سال 

گذشته ۴۲.۵ درصد رشد داشته است.
بر اســاس این گزارش، بیشترین متوســط قیمت هر 

متر واحد مســکونی در تهران ۴۱ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان مربوط به منطقه ۱ اســت و 
ارزان ترین منطقه تهران نیز ۸ میلیون و ۸۹۰ 
هزار تومان به منطقه ۱۸ اختصاص داشــته 
اســت درحالی که رشــد منطقه ۱ نسبت به 
خرداد ســال گذشــته ۵۳.۶ درصد و رشد 
منطقه ۱۸ نســبت به خرداد سال قبل ۴۷.۶ 

درصد بوده است.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی، در ســه ماهه نخست 
امســال ۲۳ هزار و ۳۳۱ فقره معامله مســکن به ثبت 
رسید که نسبت به ســه ماهه نخست سال گذشته ۸.۳ 
درصد رشد نشــان می دهد. همچنین متوسط قیمت 

هر متر واحد مســکونی در تهــران در بهار 
امســال ۱۷ میلیون و ۷۲ هــزار تومان بوده 
که نسبت به بهار ســال گذشته ۳۷.۵ درصد 

افزایش داشته است.
بیشــترین ســهم واحدهای مســکونی در 
معامالت خرداد ماه در بازه قیمتی ۱۰ تا ۱۲ 
میلیون تومان بــه ازای هر متر بوده که ۱۰.۴ 
درصد از معامالت تهران را به خود اختصاص داده است 
ضمن اینکــه واحدهای ۱۲ تا ۱۴ میلیــون تومانی در 
هر متر نیز در رتبه بعدی با ســهم ۱۰.۱ درصدی قرار 
گرفته اند. به طــور کلی ۵۵.۷ درصــد معامالت انجام 
شــده در خرداد امســال به واحدهای زیر ۱۹ میلیون 

تومان در هر متر اختصاص داشت.
در معامالت مسکن خرداد امسال تهران، واحدهای ۵۰ 
تا ۶۰ متر و ۶۰ تا ۷۰ متر، هر دو با کســب ســهم ۱۴.۱ 
درصد از تعــداد معامالت، بیشــترین تقاضای خرید 
مسکن را داشته اند و در رتبه های بعدی واحدهای ۷۰ 
تا ۸۰ متر و ســپس ۸۰ تا ۹۰ متر قرار گرفته اند. به طور 
کلی ۵۲.۶ درصد معامالت مســکن خرداد امســال به 

واحدهای مسکونی زیر ۸۰ متر اختصاص داشته است.
بانک مرکزی در این گزارش، شــاخص کرایه مسکن 
اجاره ای در تهران را دارای رشــد ۲۷.۶ درصد نسبت 
به خرداد سال گذشــته و در کل مناطق شهری کشور، 

۳۰.۷ درصد رشد مثبت اعالم کرده است.

مسکن

خریدار  رئیس کل بانــک مرکزی گفت: 
اگر صادرکننــدگان به نرخ پایــه صادراتی 
اعتراض دارنــد، ۷۰ درصــد ارز صادراتی 
را پیشــترمتعهد شــده بودند را به کشــور 
بازگردانند تا در فرصت مناســب مذاکره و 

تصمیم گیری کنیم.
 به نقل از بانک مرکــزی، عبدالناصر همتی 
در دیــدار با هیأت رئیســه اتــاق بازرگانی 
بازرگانی، صنایع و معادن ایران از رشد ۸.۸ 
درصدی پایه پولی در بهار امســال خبرداد 
و گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی 
که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت 
ارز حاصل از صادرات وجــود دارد را درک 
می کنیم و همــکاری الزم را در این زمینه 
خواهیم داشــت اگر هــم صادرکنندگان 
اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاســباتی 
در گمــرک دارنــد حداقــل ۷۰ درصد ارز 
حاصــل از صادرات خود را کــه پیش از این 
نســبت به بازگشــت آن متعهد شده بودند 
را به کشــور بازگردانند تا بشود درمورد آن 
درفرصت مناســب مذاکره و تصمیم گیری 

کنیم.
وی نقش فعاالن اقتصــادی و اعضای اتاق 
بازرگانی را در تأمیــن درآمدهای غیرنفتی 
کشــور مفید خواند و گفت: اتــاق بازرگانی 
می تواند بــا رهنمودهای خود بــه فعاالن 
اقتصادی و هدایت آنــان، به وظیفه کلیدی 
خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ 
در همین راســتا، باید تالش کنیم مسائل را 

با همکاری یکدیگر برطرف کنیم.
رئیس شــورای پول و اعتبار بــا بیان اینکه 
بانک مرکزی بــا فعاالن اقتصــادی و اتاق 
بازرگانی ایران هم ســو اســت، گفت: ما در 

بانک مرکــزی با فعاالن اقتصــادی در اتاق 
بازرگانی ایــران اختالف نظــری نداریم و 
باید با کمک یکدیگر تــالش کنیم از خروج 
سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین 
راســتا تالش ما بر این اســت کــه واردات 
را روان کنیم و ارز حاصل از صــادرات را به 
کشــور بازگردانیــم. البته ذکــر این نکته 
ضروری اســت که اولویت بانــک مرکزی 
تأمین ارز بــرای کاالهای اساســی و دارو 
و پس از آن تأمین مــواد اولیه کارخانجات 

است.
وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف 
کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد 

و گفت: با توجه به شرایط و مشکالت فراوانی 
که به واســطه تحریم ها به کشــور تحمیل 
شده است، ضروری اســت با درک مشترک 
برای بهبود فضای کســب و کار در کشــور 

تالش کنیم.
رئیس شــورای پول و اعتبار با بیان اینکه در 
اداره کشــور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی 
متکی بود، گفت: به دلیل شــرایط ظالمانه 
ناشــی از تحریم ها، این درآمدها نیز کاهش 
یافته است. در چنین شــرایطی باید تالش 
کنیم به راهکاری مشــترک برای افزایش 
درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از 
صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب 

تقویت منافع ملی کشور می شود.
وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان 
عمده که همان پتروشیمی ها و صنایع فوالد 
هســتند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند 
و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت 
به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام 

کنند.
رئیــس کل بانک مرکزی ضمــن قدردانی 
از صاحب نظران و کارشناســان اقتصادی 
کــه نظرات خــود را دربــاره مســائل روز 
اقتصادی کشــور عنوان می کنند، گفت: به 
آنان اطمینــان می دهم کــه بانک مرکزی 
در سیاســت گذاری هــای خودشــفاف و 

مسئوالنه رفتار می کند.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد 
پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی 
از ابتدای امسال تا پایان خرداد، در مجموع، 
با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و 

تنخواه دولت، ۸.۸ درصد بوده است.
همچنیــن در ایــن جلســه، رئیــس اتاق 
بازرگانی ایــران، با بیان اینکه در شــرایط 
فعلی کشــور، همه از تنش ها و اتفاقات اثر 
می پذیرند، عنوان کرد: فعــاالن اقتصادی 
از مجموعــه اتفاقاتی که در شــرایط فعلی 
اقتصادی رخ می دهد، آسیب می بینند و از 
اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به 

این قبیل مسائل حساس هستیم.
غالمحسین شافعی با اشــاره به اینکه باید با 
در نظر داشتن مســائل صادرکننده نسبت 
به تصمیم گیــری درخصوص آنهــا اقدام 
کرد، گفت: در هر قشــری، افرادی هستند 
که از شــرایط خاص کشــور، سوءاستفاده 
می کنند؛ اما نباید به خاطــر عده ای قلیل، 
تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن 

متضرر شوند.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشــتاقیم به 
اقتصاد کشــور کمک کنیم، اظهار کرد: ما 
فعاالن اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش 
روی اقتصاد کشــور و بانک مرکزی آگاهیم 
و بایــد مشــکالت بازگشــت ارز حاصل از 
صــادرات را به صورت مشــترک حل کنیم 
و در ایــن زمینه آماده هرگونــه همکاری و 

همراهی هستیم.
دراین جلســه همچنین رئیس اتاق تهران 
و ســایر اعضای هیئت رئیســه اتاق ایران 

مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.

متوسط قیمت هر متر مسکن در بهار امسال به ۱۷ میلیون تومان رسید

رشد بی سابقه بورس به دنبال سیاست های حمایتی دولت
خریدار   حمایت های دولت و دیگر ارکان 
نظام، محبوبیت ســرمایه گذاری در بورس 
را نســبت به دیگر بازارهای موازی افزایش 
داده اســت، به طوری که هر روز شاهد ورود 
ســرمایه گذاران تازه وارد و گســیل حجم 
گسترده ای از نقدینگی به این بازار هستیم 
که این موضوع رشــد بی ســابقه  شاخص 

بورس را با خود به ارمغان آورده است.
حمایت های بی دریغ دولت و ارکان مختلف 
از بورس بر کسی پوشــیده نیست و در چند 
وقت اخیر، بورس ایران به دلیل تصمیمات 
جدید دولت و مسووالن حاضر در کشور در 
زمینه عرضه سهام شستا به بورس، کاهش 
نرخ ســود بانکی، واگذاری باقیمانده سهام 
دولت در قالب صندوق های ETF، شــاهد 
رکوردشــکنی های جدیــد در ایــن بازار 

هستیم.
رییس جمهوری در راســتای سیاست های 
به کار گرفته شــده برای عمق بخشــیدن 
به بازار ســرمایه اعــالم کرد کــه وزارت 
اقتصاد باید موضوع واگــذاری دارایی های 
غیرضروری دستگاه های دولتی و نهادهای 
عمومی در بازار ســرمایه را پیگیری کند تا 
شاهد تسریع بخشیدن این واگذاری ها در 

کشور باشیم.
چنین حمایت هایی از ســوی مســئوالن، 
زمینه شناخت بیشتر سرمایه گذاری در این 
بازار و جلب اعتماد مــردم را فراهم کرده که 
همین موضوع باعث هدایت ســرمایههای 
خرد و ورود گســترده نقدینگی به این بازار 

شد.
فعاالن حاضر در بــازار معتقدند که حمایت 
دولت از این بازار را می تــوان یکی از عوامل 
رشد اخیر بازار ســرمایه تلقی کرد، چرا این 
حمایت های صــورت گرفته باعــث ورود 
گســترده نقدینگی به این بــازار و منجر به 
رشدها پرشــتاب شــاخص بورس در بازار 

شده است.
ترکیب رشــد بــازار، نشــان دهنده ورود 
موج جدید نقدینگی از ســوی سهامداران 
حقیقی به بازار است که در چند ماه گذشته 
به دنبال رشدهای پرشتاب شاخص بورس 

وارد بازار شــدند و اکنون با توجه به حمایت 
های صورت گرفته و اعتمادهای جلب شده 
در حال ورود بخش دیگری از نقدینگی های 

در اختیار خود به این بازار هستند.

 حمایت های دولت، بورس را 
صعودی کرد

»علــی صادقین« بــه حمایت های دولت 
از بــازار ســرمایه تاکید کــرد و گفت: در 
قالب صندوق هــای ETF اخبــار خوبی 
در حال انتشــار اســت، همچنیــن  در دو 
روز گذشــته رهبر معظم انقالب دســتور 
معافیت مالیاتی شــرکت هایی را که وارد 
بورس شــدند را ابالغ کردند که این موضوع 
می توانــد تاثیــر شــگرفی را در معامالت 

بورس داشته باشد.
صادقیــن اظهار داشــت: سیاســت های 
حمایتی کــه در پیش گرفته شــده  مانند 
افزایــش ســرمایه از محــل آورده نقدی و 
تجدید ارزیابی باعث شــده تا شرکت هایی 
که در بورس هستند منابع مالی بیشتری را 
جذب و اصالح ساختار مالی ساده تری را در 

پیش بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 
در پیش گرفتن یک ســری از سیاست های 
حمایتی مانند تبلیغات و نیز سیاســت های 
مربوط به اصالح ســاختار مالی که دولت از 

طریق افزایش سرمایه به شرکت ها می دهد 
مهمترین اقداماتی است که دولت به منظور 
حمایــت از بورس در دســتور کار قرار داده 

است.
وی معتقد است، تصمیم بانک مرکزی برای 
کاهش نرخ ســود بانکی بزرگترین حمایت 
عملی سیاســت گذاران پولی و مالی از بازار 

سرمایه بود.
 این کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
در نخســتین مرحله از عرضه صندوق های 
ETF گــروه بانکی هــا و بیمه ای ها عرضه 
شدند و امروز با بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی 
قابل معامله شدند، افزود: چشم انداز فعاالن 
بــازار از عرضه صندوق هــای ETF، تالش 
دولت برای عمق بخشــیدن به بازار است تا 
تامین مالی را به ســمت بازار سرمایه پیش 
ببرد که این موضوع نشان می دهد همچنان 
بورس یکی از گزینه های ســرمایه گذاری و 
انتخاب فعاالن بازار برای ســرمایه گذاری 

خواهد بود.
وی افــزود: در شــرایط فعلی هیــچ بازار 
جایگزینــی مانند بورس کــه بتواند بدون 
دغدغه ســرمایه های خرد را در مقیاس باال 
در خود جای دهد و مبادالت ساده ای داشته 
باشــد وجود ندارد؛ بنابراین بازار ســرمایه 
بهترین گزینه سرمایه گذاری در مقایسه با 

بازارهای جایگزین است.

صادقین خاطرنشــان کرد: افزایش نرخ ارز 
در ســامانه نیما، انتظار برای افزایش بیشتر 
قیمت ارز در سامانه نیما، بهبود قیمت های 
جهانی، عدم جایگزینــی بازارهای دیگر در 
مقایسه با بازارســرمایه و نیز حمایت همه 
جانبه حاکمیت از بــورس برای تامین مالی 
دست به دست یکدیگر دادند تا بازار سرمایه 
در صدر جــذب نقدینگی ســرمایه گذاران 

حقیقی کشور قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تســهیل ورود شرکت ها به 
بورس از جمله اقداماتی است که بهتر است 
دولت به منظــور حمایت بیشــتر از بورس 
در دســتور کار قرار دهد، گفت: ارائه سهام 
دولتی و عمق بخشــیدن به بازار سرمایه که 
اکنون در قالب صندوق های ETF در حال 
انجام است باید شدت بیشــتری را به خود 

بگیرد.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: عمق 
بخشــیدن به معامــالت بورس، تســهیل 
در واگذاری هــای دولتی به بــورس، بهبود 
زیرســاخت های معامــالت و شــفافیت 
بیشتر در اطالع رســانی بیشتر از مهمترین 

سیاست های دولت تلقی می شود.
صادقین به رکوردشکنی های اخیر شاخص 
بورس در بازار اشــاره کرد و گفت: افزایش 
قیمت ارز به عنوان تاثیرگذارترین عامل در 
خصوص رشد بازار سرمایه تلقی می شود که 

در کنار این موضوع، انتظارات تورمی ایجاد 
شده در کشور در روند صعودی بازار بی تاثیر 

نبوده است.
وی با تاکیــد بر دیگر عوامــل تاثیرگذار در 
افزایش پرشــتاب شــاخص بورس گفت: 
روند قیمت هــای جهانی کــه تقاضای آن 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا کاهش یافته 
بود در حال بازگشــت اســت؛ بــا توجه به 
چنین موضوعی انتظار داریم تا در تابستان 
فرآورده هــای نفتی، فوالد، ســنگ آهن و 
پتروشــیمی وضعیت بهتری پیدا کنند که 
این امر می تواند به عنوان عاملی مثبت برای 

صنایع بورسی کشور تلقی شود.
صادقین به حمایــت همــه ارکان نظام از 
بازار ســرمایه اشــاره کرد و گفــت: نمونه 
بــارز حمایت های صورت گرفتــه از بورس 

عرضه های صندوق ETF است.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه روند 
صعودی پرشتاب شــاخص بورس ادامه دار 
اســت یا خیر، گفت: تا زمانی که قیمت ارز 
در میان مدت صعودی باشــد و قیمت های 
جهانی در مســیر افزایشــی قرار بگیرند و 
بازارهای جایگزین بازار سرمایه از جذابیت 
حجمــی و معامالتی نســبت بــه بورس 
برخوردار نباشند بازار بورس به روند صعود 

خود ادامه خواهد داد.
این کارشناس بازار سرمایه به احتمال وجود 
اصالح شــاخص بورس در بازار اشاره کرد و 
افزود: با توجه به روند صعودی پرشتابی که 
شاخص بورس تجربه کرد اصالح در بازار به 
صورت ۱۰۰ درصد رخ خواهد داد اما امکان 

ریزش در بازار صفر است.
 وی با بیان اینکه بازار هــر چه به کانال یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نزدیک تر می شود 
ممکن اســت بــا احتمال فشــار عرضه در 
بازار روبرو شــویم، گفت: به عقیده  فعاالن 
حرفه ای بازار، این اصالح به نفع بازار اســت 
و فرصت خرید را در بســیاری از صنایع که 
به صورت مداوم با صف خرید همراه هستند 
فراهم خواهد کرد و انتظار داریم شــاخص 
بورس هر چه زودتر از ســقف یک میلیون و 

۵۰۰ هزار واحد عبور کند.



۱۰ دستاورد دولت تدبیر و امید که صنعت برق ایران را متحول کرد

پیامد تشدید شیوع کرونا در برخی مناطق

وزهای نخست تابستان به شماره افتاد نفس شبکه آب در ر

مصرف شبانه برق در بخش صنایع از مرز ۵ هزار 
مگاوات عبور کرد

 مصرف شبانه برق بخش صنایع کشور شب گذشته و در ساعت ۲۱ و ۴۳ 
دقیقه مرز پنج هزار مگاوات عبور کرده و به پنج هزار و ۱۳ مگاوات رسید 

که می توان آن را اتفاقی کم نظیر در مصرف برق محسوب کرد.
مصرف شبانه برق کشور شب گذشته از مرز ۵۴ هزار مگاوات فراتر رفت،  
اتفاقی که در ماه های اخیر بی سابقه بوده به گونه ای که همواره پیک روز 

از پیک شب باالتر بوده است.
مصرف برق شب گذشته کشــور به ۵۴ هزار و ۲۷۵ مگاوات در ساعت 
۲۱و ۴۳ دقیقه رسید در حالی که پارسال و درهمین بازه زمانی مصرف 
شبانه برق ۴۹ هزار و ۶۳۴ مگاوات بوده که نشان دهنده افزایش بیش 
از چهار هزار مگاواتی در این بازه زمانی اســت که روندی کم ســابقه 

است.
روز گذشته مصرف برق روزانه کشور در ســاعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه به ۵۴ 
هزار و ۲۲۵ مگاوات رســید و این میزان مصرف درحالــی اتفاق افتاده 
که پارســال و در همین بازه زمانی مصرف روزانه معادل ۴۹ هزار و ۲۴۱ 

مگاوات براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق بوده است.
مصرف برق روزانه کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد بیش از 

چهار هزار مگاواتی را نشان می دهد.
روز گذشــته میزان ذخیره نیروگاه ها در ســاعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه ۸۰۶ 
مگاوات و میــزان تولید برق از منابع انرژی هــای تجدیدپذیر هم ۴۳۷ 

مگاوات بود.
میزان ذخیره نیروگاه ها در ســاعت ۲۱ و ۴۳ دقیقه به یک هزار و ۳۳۲ 
مگاوات افزایش یافت و نیز میزان تولیــد از منابع تجدیدپذیر هم بدون 

تغییر ماند.

زنگنه:
وئال معامله تجاری بود صادرات بنزین به ونز

 وزیر نفت با تاکید دوباره بر این که بنزیــن خیراتی به ونزوئال نداده ایم، 
گفت: صادرات بنزین به این کشور در قالب معامله تجاری بوده است.

بیژن زنگنه در حاشــیه مراسم گرامیداشــت چهلمین روز درگذشت 
مرحوم کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در هیات عامل اوپک ادامه داد: 
امروز مراسمی از طرف همکاران کاظم پور اردبیلی در وزارت خانه های 

بازرگانی، امور خارجه و نفت برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این مراســم خاطرات و دیدگاه هــا درباره مرحوم 
کاظم پور اردبیلی مطرح شد، افزود: درگذشــت وی برای وزارت نفت، 

کشور و مردم سنگین بود.
وزیر نفت تاکید کرد: مرحوم کاظم پور اردبیلی شخصیت اثرگذاری بود 

که به دور از نمایش به دنبال خدمت به ایران بود.
زنگنه آخرین دغدغه کاظم پور اردبیلی را معیشت کارگران عنوان کرد 
و گفت: در آخرین پیام ها وی از من خواســت تا پیگیر حقوق کارگران 

باشم.
وی ادامه داد: حتــی خودش نیز در کســب و کار کوچــک خود برای 

کارگرانش افزایش حقوق در نظر گرفته بود.

ایجاد یک بنچ مارک قیمت جدید برای نفت خام 
خلیج آمریکا

اس اندپــی گلوبال پالتــز و آرگوس مدیــا بنچ مارک جدیــدی برای 
قیمت گذاری نفت خام صادراتــی آمریکا به راه خواهنــد انداخت که 
جایگزین بنچ مارک وست تگزاس اینترمدییت )دابلیو تی آی(، خواهد 

شد.
 بــه نقــل از راشــاتودی، اس اندپــی گلوبال پالتــز و آرگــوس مدیا 
بنچ مارک های جدیدی برای قیمت گذاری نفت خام صادراتی آمریکا به 
راه خواهند انداخت که جایگزین بنچ مارک وست تگزاس اینترمدییت 

)دابلیو تی آی(، خواهد شد.
دابلیوتی آی همچنان به عنوان مبنــای کار خواهد بود اما در واقع برای 
قیمت گذاری نفتی که به مرکز کوشــینگ تحویل داده می شود مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
طبق گزارش رویترز، این بنچ مارک هــا صادرات نفت از خلیج آمریکا به 
صورت مقداری باالتر یا پایین تــر از دابلیوتی آی قیمت گذاری خواهند 
شد. در این بنچ مارک ها تولید نفت تگزاس، لوئیزیانا و اوکالهاما اهمیت 
باالتری خواهد داشت. به لطف شــکوفایی تولید نفت شیل که آمریکا را 
یک بار دیگر به صادرکننده نفت تبدیل کرده است، اهمیت مرکز نفتی 

کوشینک کمتر شده است.
یوآن کرایک، رئیس بخش امــور آمریکا در آرگــوس مدیا، می گوید: 
تاجران حاال گزینه بنچ مارک های جدیدی را در اختیار دارند که کلیت 

بازار خلیج آمریکا را نمایش می دهد.
طبق گــزارش رویتــرز، بنچ مارک آرگــوس نفت ذخیره شــده در 
۷ موقعیت در طول ســواحل خلیــج آمریکا را در بــر خواهد گرفت. 
این موقعیت ها شــامل پایانه شرق هیوســتن که اوپراتور آن ماژالن 
میداستریم پارتنرز است، ۳ پایانه تحت مالکیت انترپرایز پروداکتس 
پارتنرز و ۳ تأسیســات نفتی دریایی در هیوستن، سیبروک و تگزاس 

سیتی، می باشند.
بنچ مارک پالتز، که بــا نام پالتز امریکن گولف ســلکت معرفی خواهد 
شد، بر اساس نفت خام سبک شیرین تولید شده در حوزه نفتی پرمیان 
که با خط لوله به ســاحل خلیج آمریکا منتقل می شود، قیمت گذاری 

می شود.
انتظار می رود بنچ مارک های جدید که برای صــادرات نفت آمریکا 
استفاده می شــوند جایگاهی معادل نفت برنت پیدا کنند که در حال 
حاضر قیمت گــذاری ۵۰ درصد از صادرات نفت جهــان را به عهده 

دارد.

و نیر

معاون برق وزیر نیرو گفت: بــا بازطراحی توربین های 
گازی نیروگاه های کشور توســط یک سازنده داخلی 
آماده هســتیم تا از میعانات گازی به عنوان ســوخت 
نیروگاهی استفاده کنیم.همایون حائری، معاون امور 
برق وزیر نیرو درباره استفاده از میعانات گازی به عنوان 
ســوخت نیروگاه ها، گفت: یکی از شرکت های دانش 
بنیان و ســازنده ایرانی در حال مطالعه و بررسی تغییر 
طراحی توربین های گازی نیروگاه ها اســت تا بتوانند 

از میعانات گازی به عنوان ســوخت نیروگاه 
استفاده کنند.

وی افــزود: وزارت نیرو آماده همــکاری با 
وزارت نفــت در ایــن زمینه اســت و برای 
بررســی های الزم به صورت پایلوت نیروگاه 
عســلویه را به شــرکت داخلی فعال در این 
زمینه معرفــی کردیم تــا توربین های آن را 

مورد بازبینی و بازطراحی قرار دهند.به گفته این مقام 

مســؤول هزینه تولید برق از میعانات گازی 
به عنوان سوخت نیروگاهی تفاوت چندانی 
بــا هزینه تولید بــرق با گاز طبیعــی ندارد؛ 
نکته مهم این اســت که ایران کشوری است 
که تنوع ســوختی مطلوبی برای اســتفاده 
در صنایع مختلــف دارد و بایــد از این تنوع 

سوختی به نحو احسن استفاده نمود.
 استفاده از میعانات گازی در سبد سوختی نیروگاه های 

کشور یکی از برنامه های وزارت نیرو در سال جدید است 
که وزیر نیرو در چشم انداز برنامه های این وزارتخانه برای 
سال جاری به آن اشاره کرده اســت. با توجه به افزایش 
تولید گاز از پــارس جنوبی و در پــی آن افزایش الجرم 
تولید میعانات گازی به عنوان محصول ضمنی تولید گاز 
طبیعی، باید برنامه ریزی های الزم برای تنوع بخشــی 
برای استفاده از آن را مد نظر قرار داد که استفاده سوخت 

نیروگاهی می تواند یکی از گزینه های مورد تأیید باشد.

وگاه نیر

خریدار   رشد شــتابان و کم سابقه مصرف 
آب شــرب در هفته های اخیــر، نفس های 
شــبکه توزیع آب را از نخســتین روزهای 

تابستان ۹۹ به شماره انداخته است.
در سال های گذشته، رشد ساالنه سه تا پنج 
درصدی مصرف آب شرب در کشور با توجه 
به افزایش جمعیت و توسعه ساخت وسازها 
در مناطــق شــهری، قابــل پیش بینی و 
پذیرفته شــده بود اما افزایش نزدیک به ۱۲ 
درصدی مصرف آب شــهر تهــران در چند 
هفته گذشــته، پدیــده ای کم نظیر و حتی 

بی نظیر محسوب می شود.
یکی از دالیــل موثر در این رشــد ناگهانی 
مصــرف را می تــوان اوج گیــری دوبــاره 
همه گیــری بیمــاری کرونا دانســت زیرا 
همزمــان با ایــن پدیده منحــوس، حجم 
مصرف آب شــرب نیز نســبت به سال های 
گذشــته به ویژه در مناطق شهری با شتاب 

بیشتری در حال افزایش است.
اگرچه پیشــتر انتظار می رفت بــا توجه به 
ویژگی ها و رفتارشناســی ویــروس کرونا، 
شــاهد فروکش کردن این بیماری در فصل 
گرما باشــیم اما تغییر رفتــار ناگهانی این 
ویروس در هفته های اخیر و به ویژه رشــد 
همه گیری آن در اســتان های گرمسیری، 
نشان داد که دســتکم در کوتاه مدت، نباید 
امید چندانی به ریشــه کنی ایــن ویروس 

خطرناک و مرموز داشته باشیم.
جدا از خســارت های جانــی و پیامدهای 
منفی اقتصادی و اجتماعی ناشــی از شیوع 
بیماری کرونا، تاب آوری شــبکه توزیع آب 
شرب شهری نیز تحت تاثیر این بیماری، در 
معرض چالشی بزرگ و آزمونی دشوار قرار 

گرفته است.
از یک ســو، رعایــت کامــل توصیه های 

بهداشــتی برای مقابلــه با بیمــاری کرونا 
ازجملــه شست وشــوی مکرر دســت ها و 
ضدعفونی کردن ســطوح مختلــف )که به 
هر حال نقــش موثــر آب را در عمل به این 
توصیه ها نمی توان نادیــده گرفت( اقدامی 
الزم و حیاتی اســت امــا از ســوی دیگر، 
محدودیت منابع آبی و ظرفیت شبکه توزیع 
ایجاب می کند کــه بارگذاری مصارف روی 
این شــبکه با دقت و حساسیت باال پیگیری 

و رعایت شود.
خوشــبختانه در ســال آبی جاری میزان 
بارش هــا در اســتان تهــران از وضعیــت 
مناســبی برخوردار بــوده اما بــا توجه به 
ویژگی های این بارش ها به ویژه در ماه های 
اردیبهشــت و خرداد که اغلــب دفعتاً و به 

صورت بارش های رگباری و زودگذر اتفاق 
افتاده، به ذخیره ســازی مطلــوب آب در 
مخازن ســدها و تغذیه آب های زیرزمینی 

کمک چندانی نکرده است.
بررسی ها نشــان می دهد که اکنون ورودی 
آب به ســدهای تهران در مقایســه با سال 
گذشــته کاهش اما میــزان خروجی آب از 
ســدها افزایش یافته است که یکی از دالیل 
آن را می توان فقدان پوشــش برفی مناسب 
در حوضه هــای آبریز منتهی به ســدهای 

تهران دانست.
از طرفی، گرمای کم سابقه در نیمه نخست 
خردادماه امســال و تــداوم آن در روزهای 
اخیر، موجب شــده اســت میزان مصرف 
روزانــه آب در شــهر تهران امســال برای 

نخستین بار از ۳.۶ میلیون مترمکعب فراتر 
رفته و حتــی گمان آن برود کــه با افزایش 
تدریجی دمــا در روزهای آینــده و تداوم 
اوج گیری بیماری کرونــا، این میزان به مرز 
هشــداردهنده و باورنکردنی چهار میلیون 

مترمکعب برسد.
با این حال، عبور ایمن از این شرایط سخت 
با در نظر گرفتــن توصیه های بهداشــتی 
و مراقبت هــای الزم برای همــه در مقابل 
ویروس کرونا، در صورت همکاری همگانی 
و درک عمومی شرایط موجود کامال شدنی 

و امکان پذیر است. 
شــاید برای بیشــتر مردم دسترسی به آب 
لوله کشــی یک امر بدیهی اســت اما برای 
تحقق این امر تالش بسیار و سرمایه گذاری 

فراوانی انجام شــده و اکنون هزاران نفر در 
شهر تهران برای حفاظت و افزایش پایداری 
شبکه آب به صورت شــبانه روزی در حال 
فعالیت هستند تا خدمات مطلوب و مستمر 

در اختیار مشترکان قرار بگیرد.
این تالش ها در تابســتان امسال با مراقبت 
و حساسیت بیشــتری پیگیری خواهد شد 
تا کمترین وقفــه ای در تامین آب شــرب 
شهروندان ایجاد نشود اما در سوی دیگر این 
تعامل دوجانبــه، از مصرف کنندگان انتظار 
می رود بــدون کمترین غفلــت در رعایت 
توصیه های بهداشــتی، مصارف خود را به 
گونه ای مدیریت کنند که بــار اضافی روی 

شبکه تحمیل نشود.
به اســتناد مصوبه کارگروه ملی سازگاری 
با کم آبی، میزان ســرانه مطلــوب مصرف 
آب خانگی در کشــور، ۱۵۰ لیتــر برای هر 
نفر در هر روز )۷۵۰ لیوان آب( تعیین شده 
اســت. حال اگر مصــرف روزانه آب شــهر 
تهران را به طور متوسط حدود ۳.۶ میلیون 
مترمکعب در نظر بگیریم، با روزانه فقط یک 
لیــوان صرفه جویی در مصرف آب توســط 
هر ایرانی، می توان در یک هفتــه به اندازه 
مصرف یک روز کل شــهر تهــران و در یک 
ســال تقریبا به اندازه گنجایش مخزن سد 
امیرکبیر در مصرف آب شرب صرفه جویی 

کرد؛ فقط با روزانه یک لیوان صرفه جویی.
حال با در نظــر گرفتــن میلیاردها تومان 
هزینه از ســرمایه های ملی برای ســاخت 
ســدی بــا گنجایــش ســد امیرکبیــر و 
شــبکه های انتقال و توزیع و تصفیه خانه و 
سایر تاسیسات مرتبط و مهم تر از آن حفظ 
منابع آبی برای آیندگان، مطلوب نیســت 
برای حتی روزانه یک لیوان صرفه جویی در 

مصرف آب، حساسیت نشان دهیم؟

خریدار   تالش هــای متخصصان داخلی 
صنعت بــرق در دولــت تدبیــر و امید ۱۰ 
دســتاوردی را برای این صنعت رقم زد که 
عالوه بر آنکه برخی از آنها برای نخستین بار 
در تاریخ صنعت برق حاصل شــده، تحولی 
شــگرف را برای این صنعت و کل کشور به 
همراه دارد.رشــد صنعت برق ایران با وجود 
مشکالتی که بهواســطه اعمال تحریم های 
ظالمانه و فراهم نبودن دسترســی ســهل 
به فناوریهــای روز، در بخش های مختلف 
دولتی و غیردولتی در دولــت تدبیرو امید، 

با شتاب بیشتر ادامه داشته است.
در واقع جایــگاه فعلی صنعت برق ناشــی 
از تالش هــای بی وقفــه صنعت گــران و 
متخصصانی و مدیرانی اســت که در دولت 
تدبیر و امید بــا وجود برخی مشــکالت با 
حفــظ پایداری صنعــت و اســتمرار روند 
خدمت رســانی و تامین انــرژی الکتریکی 
مورد نیاز بخش های مختلــف اقتصادی و 
تولیدی کشــور، به موفقیت های کم نظیر و 
ارزشمندی دســت یافته اند.دستاوردهای 
۱۰گانه صنعت برق که در سال گذشته و در 
سایه تالش های دولت تدبیر و امید حاصل 
شده وضعیت مناسبی را برای تولید و تامین 
برق مورد نیاز کشــور فراهم کرده است در 

این گزارش مورد اشاره قرار می گیرند.

رسیدن رشد اوج توان مصرفی برق 
کشور به یک درصد

نخســتین و مهمتریــن این دســتاوردها 
رسیدن رشــد اوج توان مصرفی برق کشور  

به یک درصد در سال گذشته است.
اوج تــوان مصرفــی بــرق که دارای رشــد 
میانگین ۱۰ ســاله باالی پنــج درصد بود، 
در سال ۱۳۹۷ نســبت به قبل آن)۱۳۹۶( 
۲.۹۸درصد کاهــش یافت.اقدام های انجام 
شــده در قالب برنامه ۰۹۸)تامیــن برق با 
خاموشی صفردرتابســتان۹۸( و گسترش 
برنامه هــا و اقدام هــای مدیریــت مصرف 
درسال ۹۸به شکل بی ســابقه ای رشد اوج 
توان مصرفی برای نخستین بار به یک درصد 
رســاند.تحقق کاهش توان اوج مصرفی برق 
بیانگر آن اســت که تداوم سیاست مدیریت 
مصرف و تقاضای برق، گســترش اقدام های 
فنــی و اجتماعی و بــه خصــوص ارتقای 

مشــارکت مردم آثار و پیامدهای مطلوبی را 
درپایداری فنی و اقتصادی صنعت برق دارد.

مانایی شبکه برق کشور در بازه 
فرکانسی تعیین شده با حداقل انحراف

مانایی شبکه برق کشــور در بازه فرکانسی 
تعیین شــده با حداقــل انحــراف دومین 
دســتاوردی اســت که تحقق آن شــبکه 
بــرق کشــورمان را از جهــت پایــداری و 
کنترل شــبکه های قدرت در زمره بهترین 

شبکه های جهان قرار داده است.

تک رقمی شدن تلفات شبکه توزیع 
برق کشور

تک رقمی شدن تلفات شــبکه توزیع برق 
کشــور دســتاورد مهم دیگری بود که در 
سایه تالش های دولت تدبیرو امید به وقوع 
پیوســت تا آنجا که تلفات انرژی در بخش 
توزیع برای نخســتین بار در تاریخ صنعت 
برق ایران، سال گذشــته تک رقمی شد و به 

عدد ۹.۷۶ درصد رسید.
بنابر اعالم معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، 
میزان تلفات شــبکه توزیع نیروی برق در 
ســال ۹۲ حدود ۱۴.۸۳ درصد بود که این 
رقم به ترتیب در ســال ۹۳ به حدود ۱۲.۹۳ 
درصد، در سال ۹۴ به حدود ۱۱.۹۳ درصد، 
در سال ۹۵ به حدود ۱۱.۵۴ درصد، در سال 
۹۶ به حدود ۱۰.۷۹ درصد، در ســال ۹۷ به 
حدود ۱۰.۴۱ درصد و در نهایت در سال ۹۸ 
این عدد تک رقمی شــده و به حدود ۹.۷۶ 
درصد رســید.در حال حاضر درصد تلفات 
در بخش توزیع برق کشــور از بســیاری از 
کشــورهای مطــرح دنیا از جملــه برزیل، 
ترکیه، مکزیک، مجارستان، کرواسی، هند 

و پاکستان کمتر شده است.

افزایش ظرفیت تولید برق به ازای هر 
ایرانی به یک هزار وات

 چهارمین دســتاورد حاصل شده در دولت 
تدبیرو امید افزایش ظرفیــت تولید برق به 
ازای هر ایرانی به یک هزار وات اســت براین 
اساس ســرانه ظرفیت تولید برق به ازای هر 
ایرانی با رســیدن ظرفیت نیروگاهی کشور 
به ۸۳ هزار و ۳۵۰ مگاوات در سال گذشته، 

برای نخستین بار به هزار وات رسید.

ســال گذشــته دو هزار و ۸۵۰ مــگاوات 
نیروگاه جدید شامل نیروگاه های حرارتی، 
تولیدپراکنده و تجدیدپذیر وارد مدار شد و 
ظرفیت نیروگاهی کشور به ۸۳ هزار و ۳۵۰ 
مگاوات رســید؛ به این ترتیب قدرت سرانه 
نصب شده کشور به یک هزار وات به ازای هر 
نفر رسید که این شاخص، فاکتور ملموسی 

در رشد، توسعه و رفاه اجتماعی است.

افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی 
تولید برق برای نخستین بار

افزایــش راندمــان نیروگاه هــای حرارتی 
تولید برق برای نخستین بار دستاورد دیگر 

صنعت برق که پارسال محقق شد.
براین اساس راندمان نیروگاه های حرارتی 
کشور پارســال با اقدام های صورت گرفته 
افزایش یافت و برای نخســتین بار در تاریخ 
صنعت برق کشــورمان بــه ۳۸.۵۶درصد 
رســید که در سطح مناســبی در مقایسه با 

سایر کشورهای جهان است.
راندمان نیروگاه های حرارتی کشــورمان 
درحالی پارسال به ۳۸.۵۶درصد رسید که 

این رقم در جهان ۳۷.۳ درصد است.

تولید بیش از یک چهارم برق کشور 
بدون استفاده از سوخت فسیلی

تولید بیش از یک چهارم برق کشــور بدون 
استفاده از سوخت فسیلی دستاورد دیگری 

است که در دولت دوازدهم محقق شد.
بیــش از ۲۵ درصد بــرق تولید شــده در 
نیروگاه های کشور برای نخستین بار توسط 
بخش بخــار واحدهای ســیکل ترکیبی، 
نیروگاه های برق آبی، اتمــی و انرژی های 

تجدید پذیر محقق شد.

 سیستم های پیشرفته کنترل نیروگاهی
 سیستم های پیشــرفته کنترل نیروگاهی 
از دســتاوردهای جدید صنعت برق کشور 
است که نیروگاه های ســاخت داخل به آنها 

مجهز می شوند.
معاونت بــرق و انــرژی وزارت نیــرو برای 
نخســتین بار در ســال ۹۸ گزارش کرد که 
طراحی و ســاخت سیســتم های کنترل 
پیشــرفته نیروگاه ها توسط شــرکت مپنا 
در داخــل کشــور انجــام و روی دو واحد 

نیروگاهی )غرب کارون ۱ و ۲( نصب شد.
این واحدها با سیســتم های کنترل با دانش 
فنی ایرانی به شبکه سراسری متصل شدند 
و با بومی ســازی این تجهیزات، از این پس، 
نیروگاه های ســاخت داخل با سیستم های 
کنترل پیشرفته ایرانی به مدار خواهند آمد.

اتصال شبکه برق ایران و عراق
اتصــال شــبکه بــرق ایــران و عــراق از 
دســتاوردهای مهم دیگری کــه در دولت 

تدبیرو امید محقق شد.
عملیات اتصال شــبکه برق ایران به شبکه 
برق کشور عراق براساس توافق های به عمل 
آمده بین وزارتخانه هــای نیروی جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری عــراق آبان ماه 
پارسال با اتصال خط ۴۰۰ کیلوولت العماره 
_ کرخه انجام شد که دســتاوردی مهم در 
کارنامه دولت تدبیر و امید محسوب می شود 
و می توان با تکیه بــر آن اوج مصرف برق را 

مدیریت کرد.
آبان ماه پارسال بود که در یک برنامه خبری 
با حضور »رضــا اردکانیان« وزیــر نیروی 
ایران و»نافع عبدالساده« معاون برق عراق  
و تعداد زیادی از خبرنگاران عملیات اتصال 
شبکه برق ایران به شــبکه برق کشور عراق 
کلید خورد.ایــن اتصال با هــدف پایداری 
بیشتر برق دو کشــور، امکان صادرات برق و 
بر طرف کردن نیازهای برقی دو کشور انجام 

شد.

جلوگیری از مصرف 1100 تن کاغذ، 
دستاورد طرح ملی قبض سبز

حذف قبــوض کاغــذی در شــبکه توزیع 
برق )طرح ملی قبض ســبز( دستاوردهای 
مهمی به دنبال داشــته کــه حذف مصرف 

۱۱۰۰ تن کاغــذ از چرخــه، از جمله این 
دستاوردهاست.

 طرح ملی قبض ســبز با هدف حذف قبوض 
کاغــذی و تســهیل در ارائه خدمــات غیر 

حضوری به مشترکان در سال ۹۸ اجرا شد.
شــماره های تماس نزدیک به ۳۶ میلیون 
مشــترک )معــادل ۹۸ درصــد مجموع 
مشترکان( جمع آوری شد که در ارائه قبض 
پیامکی و ایجاد ارتباط دوسویه با مشترکان 
مورد اســتفاده قــرار می گیرد.ایجاد هاب 
متمرکز قبض سبز و بستر رویت و پرداخت 
صورتحســاب های برق به صورت مجازی از 
مهم تریــن اقدام های انجام شــده در طرح 
ملی قبض سبز اســت.روش های مشاهده 
و پرداخــت غیرحضــوری قبوض شــامل 
استفاده از وب سایت شــرکت های توزیع، 
اپلیکیشــن های تلفن همراه، مشــارکت 
 ،)PSP(۱۲ ســامانه پرداخت الکترونیک
 ATM سامانه تلفنی ۱۵۲۱، دستگاه های
بانک ها و POS فروشــگاه ها و نیــز دفاتر 
پیشخوان دولت و ICT روستایی بوده است 
که همچنان در حال توسعه و ارتقای سطح 

خدمات هستند.
مجموع اقدام های صورت گرفته به رشــد 
میــزان پرداخت هــای غیرحضــوری تــا 
۹۸.۴ درصد منجر شــده اســت.مهمترین 
دســتاوردهای طرح ملی قبض سبز شامل 
حذف ۱۱۰۰ تن کاغذ، بهبود شاخص های 
عملکردی مانند قرائــت، وصول مطالبات، 
تسهیل ارتباط با مشــترک و ایجاد فرصت 

ارتباط دوسویه با مشترک است.

عملیات احداث نیروگاه ملی
عملیات احداث نیــروگاه ملی یکی دیگر از 
دســتاوردهای مهم صنعت برق کشورمان 
اســت.طرح نیــروگاه ملی بــا واحدهای 
پیشرفته ســاخت داخل منطبق با شرایط 
اقلیمی نقاط مختلف کشــور و بــا اهداف 
افزایش توان و راندمان، انطباق با شــرایط 
زیست محیطی و کاهش مصرف آب، کنترل 
آالینده هــا، کاهش هزینه هــای احداث و 
بهبود بازه هــای تعمیــرات، در مطالعات و 
بررســی های علمی و کارشناسی ابتکاری 
 HAS – Hight( مانند طــرح اچ. ای. اس

Ambient Solution( تهیه شده است.

وگاه ها هستیم آماده استفاده از میعانات گازی در نیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر ارتباطات:

نسل پنجم اینترنت مردادماه عرضه می شود

رئیس مرکز ملی فضای مجازی:

باید از وابستگی بد به پلت فرم های غربی نجات 
پیدا کنیم

رئیس مرکز ملــی فضای مجازی با اشــاره بــه ارائه خدمــات ابری و 
دیتاســنتری، گفت: باید از وابســتگی به پلت فرم های غربی و جهانی 
که لرزان هســتند و حتی رییس جمهوری آن کشــورها هم روی این 
پلت فرم ها امنیت کالمی ندارد و کاربران این پلت فرم ها هم خودبه خود 
حذف می شــوند، نجات پیدا کنیم. مراســم افتتاح دیتاســنتر تبریز 
به عنوان بزرگ ترین مرکز داده منطقه غرب و شــمال غرب کشــور در 
جهت توســعه و تکمیل زیرساخت های شــبکه ملی اطالعات، امروز با 
حضور سید ابوالحسن فیروزآبادی -رئیس مرکز ملی فضای مجازی-، 
محمدباقر قالیباف -رئیس مجلس شــورای اســالمی- و محمدجواد 

آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- برگزار شد.
سید ابوالحســن فیروزآبادی در این مراســم با بیان اینکه با یک تحول 
اساســی مواجهیم که غربی ها از آن بــه عنوان تحویــل دیجیتال یاد 
می کنند، گفت: شاید تحول دیجیتال، عنوان قاصری باشد برای تحولی 
که رخ می دهد، اما با توجه به شکل گرفتن این تحول در فضای مجازی، 
مجــازا آن را می پذیریم، اما ایــن تحول دیجیتــال در همه حوزه های 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دولت ها در حال شکل گیری است.
وی با بیان اینکه شــورای عالی فضای مجازی بنا بــه تدبیر مقام معظم 
رهبری تاسیس شده و روسای سه قوه در این شورا حضور دارند، اظهار 
کرد: شــش وزیر، هشــت نفر از نخبگان و اعضایی از ســایر موسسان 
فرهنگی کشــور در این شــورا حضور دارند و به تحول دیجیتال، نگاه 
ویژه داریم. در ایــن تحول ابتدا توجه ما به زیرساخت هاســت و یکی از 

مهمترین زیرساخت ها، شبکه ملی اطالعات است.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تحول در شــبکه ملی 
اطالعات می تواند از الیه کاربران شروع شود، افزود: برای اینکه تحولی 
ملی داشته باشیم، باید شــبکه را طوری طراحی و اجرا کنیم که بخش 
عمده ای از این تحول بر زیر ساخت های ملی کشــور صورت گیرد و به 
همین دلیل شــبکه ملی اطالعات تعریف شــده و روی آن شبکه ملی 

ارتباطات، به عنوان اولویت کشور شناخت شده است.

توجه متوازن به همه حوزه های اقتصاد دیجیتال
فیروزآبــادی ادامــه داد: در حالی کــه معتقدیم این تحــول با منطق 
پلت فرمــی و اجتماعی شــدن همــه پدیده هــا و تعاملی شــدن همه 
فرآیندهاســت، همه حوزه ها باید به صــورت متوازن مــورد توجه قرار 
گیرد. در کنار شــبکه ملی به بحث دولت الکترونیکی، اقتصاد دیجیتال 
و آموزش دیجیتال توجه ویژه شده است؛ همان طور که در دوران شیوع 
کرونــا، پروژه های اقتصادی ویــژه ای در حوزه اقتصــاد دیجیتال مورد 
توجه قــرار گرفت.وی با بیــان اینکه در حوزه حمل ونقل، گرشــگری و 
کسب وکارهای خرد شاهد تحوالت بزرگی در کشور بودیم،  افزود: ممکن 
است در این دوره به دلیل شــیوع کرونا، شبکه گردشــگری در اولویت 
نباشــد، اما پلت فرم های دیگر مورد توجه قرار گرفتند. یکی از آنها پروژه 
»شــاد« برای آموزش مجازی دانش آموزان بود که روی زیرساخت هایی 
که سال های گذشته شکل گرفته بود، اجرا شــد و امیدواریم در مهرماه 
امسال بر اساس جلسه شورا و در هماهنگی با ســایر دستگاه ها از جمله 
وزرات آموزش و پروزش و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، شــاهد 

شکل گیری کالس مجازی بر پلت فرم دانش آموزی باشیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیــان اینکه فضای مجازی چند رکن 
دارد که باید به آن ها توجه کــرد، گفت: امنیت، پایــداری و اعتماد در 
شبکه، سه رکن در فضای مجازی کشور اســت از شبکه ملی اطالعات 
شروع می شــود. پروژه امروز و افتتاح دیتاســنتر، یک بخش کوچک از 
تصویر بزرگی است که برای فضای مجازی کشور در شورای عالی فضای 
مجازی طراحی شده و با دقت در حال پیگیری است. شورا این فضا را رها 
نکرده و ما با دقت باال همه پروژه ها را بررسی می کنیم.همان طور که در 
حوزه اعتماد به فضای مجازی، وقتی دیدیم پدیده فیشــینگ در نظام 
بانکی رخ می دهد، اصالح را به روش رمز پویا انجام دادیم و این کار بزرگ 
بر بستر پلت فرم های داخلی کشور انجام شد. البته ما در بعضی از حوزه ها 
شاهد تاخر هستیم اما این تاخر در همه کشورها وجود دارد. اما نهادهای 
حاکمیتی و مراکز اصلی کشور که متولی حوزه تحول دیجیتال هستند، 

از دستگاه ها مطالبه دارند که این تاخر را جبران کنند.

خدمات پایه کشور باید به صورت ملی انجام شود
وی با اشــاره به اختالف نظرها در نــگاه به فضای مجــازی بیان کرد: 
جداسازی حوزه شبکه از پلت فرم و پلت فرم از کاربر، غلط است و ما باید 
اثرات متقابل اینها را بررســی کنیم. ما در تعاریف شبکه ملی اطالعات 
در کشــور، کمی دچار اختالف نظر هســتیم اما در مرکز ملی، سیاست 
مشــخصی داریم. همانطور که مقام معظم رهبری آذرماه سال گذشته 
درباره شبکه ملی اطالعات فرمودند، خدمات پایه کشور باید به صورت 

ملی انجام شود که یکی از آنها، ارایه خدمات ابری و دیتاسنتری است.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه باید باید از وابستگی بد به 
پلت فرم های غربی و جهانی که لرزان هســتند و حتی رییس جمهوری 
آن کشــورها هم روی این پلت فرم هــا امنیت کالمی نــدارد و کاربران 
این پلت فرم ها هــم خودبه خود حذف می شــوند، نجات پیــدا کرده و 
پلت فرم های بومی را جایگزین کنیم. باید منطــق پلت فرمی را در همه 
حوزه های کشور و خصوصا در حوزه پیام رسانی و ذخیره اطالعات، تامین 
کنیم.فیروزآبادی با بیان اینکه وقتی از دولت الکترونیکی حرف می زنیم، 
به دنبال دولت به مثابه پلت فرم هســتیم، افزود: وقتی از پروژه »شــاد« 
حرف می زنیم، منظور پلت فرمی اســت برای استفاده همه کسانی که در 
نظام آموزشــی کشور فعالیت می کنند. مقدمه شــکل گیری پلت فرم ها 
همین دیتاسنترها و خدمات ابری اســت که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
در این راستا در مرکز ملی  فضای مجازی، برنامه ای را با وزارت ارتباطات 
پیش می بریم و شاهد بازگشایی و تاســیس مراکز داده هستیم و بناست 

یکی از پروژه های وزارت ارتباطات هم تا مرداد رونمایی شود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه به دنبال افزایش افزونگی 
و کمک به تداوم و توســعه کسب وکارها هســتیم، اظهار کرد: به دنبال 
این هستیم که با صورت گرفتن خدمات ابری، به نقطه ای برسیم که از 
خدمات ابری شرکت هایی مانند اپل و وندورهای هوآوی و سامسونگ 
که اطالعات کاربران در کشــور در آنها ذخیره می شــود و امکان قطع 

شدن و از دست رفتن آها وجود دارد، بی نیاز شویم.
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور الزم اســت خدمات ابری باید در 
کشور ارائه شود و هم ابر موبایل داشته باشــیم و هم از امکانات پلت فرم 
به عنوان سرویس، نرم افزار به عنوان ســرویس برخوردار شویم. ۱۸ در 
صد از دانشــجویان ما در حوزه آی تی تحصیــل می کنند که می توانند 
کارگزاران تحول دیجیتال در منطقه باشــند. باید پلت فرم هایی داشته 
باشیم که نیروی متخصص داخل کشــور بتوانند با کمک زیر ساخت ها 

آن ها را طراحی کنند و جهش تولید را رقم بزنند.

مجازی

یک مقام مسئول با اشــاره به جزئیات مصوبات ستاد 
تنظیم بازار برای تولید و فروش لوازم خانگی در بازار 
گفت:تامین ارز و ورق مورد نیــاز واحدهای تولیدی، 
منوط به ثبت اطالعــات مذکور در ســامانه انبارها 

است.
محمدرضا کالمــی از دو تصمیم ســتاد تنظیم بازار 
بــرای تولیدکنندگان لوازم خانگــی خبر داد و گفت: 
برنامــه تولید ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دســتگاه لوازم 
خانگــی بزرگ، متوســط و کوچک از ســوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت طراحی شــده که 
نیــاز ارزی ســاالنه آنهــا ۱.۵ میلیارد دالر 
است؛ ضمن اینکه مقرر شد تا ۳۰۰ هزار تن 
انواع ورق ســرد و گرم در اختیار این صنعت 

قرار گیرد.
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت افزود: بر اســاس 

تصمیمات ســتاد تنظیم بازار، بانک مرکزی نســبت 
به تأمین ارز مــواد اولیه و قطعات تولیــد لوازم خانگی 

مطابق فهرست ثبت ســفارش های اعالمی 
از ســوی این وزارتخانه اقــدام خواهد کرد 
و در عین حــال، ورق مورد نیــاز واحدهای 
تولیدی نیز در قالــب قراردادهای بلندمدت 
یا عرضــه اختصاصی در بــورس )مچینگ( 
به قیمت های کشف شــده در بورس تأمین 

خواهد شد.
به گفته وی، به منظور اطمینان از شــیوه توزیع، 
قیمت و موجودی تولیدکننــدگان لوازم خانگی، 

ســتاد تنظیم بازار تولیدکنندگان را مکلف کرده 
تا نســبت به بارگذاری و ثبت اطالعــات تولید، 
توزیع، قیمــت و موجودی واحدهــای تولیدی و 
نماینــدگان و عرضه کنندگان محصوالت خود، در 
سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها اقدام 

نمایند.
کالمی گفت: تأمیــن ارز و ورق مورد نیــاز واحدهای 
تولیدی، منوط بــه ثبت اطالعات مذکور در ســامانه 

جامع انبارها و سامانه جامع تجارت است.

بررسی وضعیت تولید محصوالت بهداشتی مقابله 
با کرونا از ابتدای اسفندماه پارســال تا دوم تیرماه 
جاری )۱۲۵ روز( نشان دهنده روند صعودی تولید 
اســت به طوری که اکنون اقالم مــورد نیاز به وفور 
در دســترس همگان قرار دارد و از یک واردکننده 
به یــک صادرکننده مهم در ســطح منطقه تبدیل 

شده ایم.
روز گذشته بود که »سیما ســادات الری« سخنگوی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی از آغاز 
پویش مردمی اســتفاده از ماســک با هشتگ #من_

ماسک_می زنم خبر داد.
به گفته الری، بهترین کاری که مردم می توانند در این 
شرایط انجام دهند استفاده از ماسک است در این راستا 
پویش استفاده از ماســک راه اندازی شده تا مردم را به 

زدن ماسک تشویق کند.
وی بیان داشت: به مردم توصیه می کنیم که همچنان 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند. ســالمندان، 
افرادی که بیماری زمینه ای دارند و خانم های باردار تا 

حد امکان از منازل خارج نشوند.
با توجه به اینکه مطابق آمارها اســتان های خوزستان، 
کرمانشــاه، کردســتان، هرمزگان، آذربایجان غربی 
و خراســان رضوی بیشــترین موارد ابتال و بســتری 
به کووید ۱۹ را داشــته و در وضعیت قرمز قرار دارند و 
استان های آذربایجان شــرقی، سیستان و بلوچستان، 

بوشهر، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار 
قرار دارنــد، تهیه و در دســترس بودن اقالم 
بهداشــتی مقابله با کرونا اهمیــت ویژه ای 

می یابد.
در گزارش پیش رو به آخرین آمارهای تولید 

انواع این اقالم بهداشتی می پردازیم.

تولید بیش از 79.7 میلیون عدد ماسک سه الیه 
در کشور

گزارش وضعیت میــزان تولیدات روزانه ثبت شــده 
محصــوالت بهداشــتی مقابله بــا کرونا در ســامانه 
بهین یاب از ابتدای اســفندماه پارســال تا تاریخ دوم 
تیرماه جاری )۱۲۵ روز( حاکی است در این مدت ۷۹ 
میلیون و ۷۲۶ هزار و ۴۰۳ عدد ماســک ســه الیه در 
کشور تولید شــده که این مقدار تولید توسط ۴۱ واحد 

تولیدی انجام شده است.
تولید ماســک کاسه ای فیلتر دار پزشــکی )N۹۵( در 
این مدت چهار میلیــون و ۷۷ هزار و ۱۱۴ عدد بوده که 

توسط ۶ واحد تولیدی به انجام رسید.

تولید 388 میلیون دستکش جراحی و معاینه
در ۱۲۵ روزه یاد شده، چهار واحد تولیدی، ۶ میلیون و 
۶۴۷ هزار و ۹۰۰ جفت دستکش جراحی، چهار واحد 
تعداد ۳۸۱ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۷۰۵ عدد دســتکش 

معاینه تولید کردنــد؛ ۱۵۴ میلیون و ۶۸۸ 
هزار و ۸۹۱ عدد دســتکش یک بار مصرف 
پالستیکی نیز توســط ۱۲ واحد دیگر تولید 

شد.
تولید یک میلیــون و ۵۳ هــزار و ۳۱۲ عدد 
لباس یک ســره توسط ۱۹ شــرکت، ۸۵۲ 
هزار و ۱۶ عدد شــیلد صورت پزشکی توسط 
دو شــرکت، ۳۰ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۶۸۴ لیتر الکل 
)اتانول( طبی توســط ۳۳ شــرکت، یک میلیون و ۷۵ 
هــزار و ۳۷۳ کیلوگرم ضدعفونی کننده اشــیا )به جز 
آب ژاول( توسط ۲۵ شرکت و تولید ۱۹ میلیون و ۶۵۴ 
هزار و ۸۴۱ کیلوگرم ژل و محلــول ضدعفونی کننده 
دست توسط ۱۷۷ شرکت، از دیگر آمارهای قابل اشاره 

در این مدت است.
برپایه این گزارش، در ایــن مدت ۸۹ میلیون و ۴۶۶ 
هــزار و ۵۳۸ عدد پد الکلی توســط ۲۰ شــرکت، 
پنج میلیــون و ۶۲۰ هــزار و ۳۷۴ کیلوگــرم مایع 
دستشــویی توســط ۳۰ شــرکت و ۱۲ میلیون و 
۲۴۹ هزار و ۴۱۳ کیلوگرم صابون جامد توســط ۱۴ 

شرکت تولید شد.

 روند رو به افزایش تولید کیت تشخیص
 و ونتیالتور

در مدت یاد شده دو شرکت موفق به تولید ۳۵ میلیون 

و ۹۰۴ هزار و ۵۹۲ عدد قرص هیدروکســی کلروکین 
سولفات شدند، همچنین ۱۰ شرکت ۴۷۱ هزار و ۷۶۴ 
عدد گان لمینت شده، یک شرکت یک میلیون و ۴۶۸ 
هزار و ۶۹۸ کیلوگرم پارچه ترکیبی »اســپان باند« و 
»ملت بلون«، دو شرکت ۵۷۳ دستگاه ونتیالتور بخش 
مراقبت های ویژه، یک شــرکت ۶ هــزار و ۴۰۵ عدد 
کیت تشخیص سرولوژی IgG و یک شرکت ۱۱ هزار 
و ۲۹۱ عدد کیت تشــخیص ســرولوژی IgM تولید 

کردند.
تولید پنج میلیون و ۷۴۸ هــزار و ۷۴۵ کیلوگرم پارچه 
اسپان باند توسط ۱۰ شرکت، ۲۵۰ هزار و ۹۹ کیلوگرم 
پارچه ملت بلون توسط سه شرکت و ۳۹۴ هزار و ۱۴۲ 
کیلوگرم پارچه اســپانلس توسط دو شــرکت از دیگر 

آمارهای مدت ۱۲۵ روز یاد شده است.
پیشتر »سعید نمکی« وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی اعالم کرده بود: شــرکت های دانش بنیان 
در تولیــد محصوالت اســتراتژیک مورد نیاز کشــور 
ســهم مهمی دارند و با کمک و ظرفیت این شــرکت 
ها و صنعتگران توانســتیم ظرف دو ماه در مورد اقالم 
بهداشتی مثل ماســک و لوازم بهداشتی و حفاظتی از 
مصرف کننده به صادرکننده تبدیل شویم. این افتخار 
بزرگ در زمان تحریم و اپیدمی کووید۱۹ رقم خورد و 
کشــور را از یک واردکننده به یک صادرکننده مهم در 

سطح منطقه تبدیل کرد.

لوازم خانگی

صادرات

خریدار   وزیر ارتباطــات گفت: در حوزه 
توســعه شــبکه ملی اطالعات، همراه اول 
وظایف سنگین و مهمی دارد، از همراه اول 
خواســته ام تا مردادماه امسال در پنج نقطه 

تهران اینترنت نسل پنجم را ارائه کند.
محمــد جــواد آذری جهرمی در مراســم 
افتتاح بزرگ ترین مرکــز داده منطقه غرب 
و شمال غرب کشــور، افزود: ما در باندهای 
پایین، محدودیت فرکانسی داریم و باید در 
باندهای باال ســرمایه گذاری کنیم. تا یکی 
دو وهفته آینده البراتوار نسل پنجم اینترنت 
رونمایی می شود و به بهره برداری می رسد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: همراه اول 
بزرگ ترین اپراتور خاورمیانه است و وسیع 
ترین پوشش شبکه ارتباطی کشور را دارد. 
بارها گفته شــده که همراه اول بزرگ ترین 
بنگاه اقتصادی مانند لوکوموتیوی اســت 
که سایر بنگاه های اقتصادی دیجیتال را به 

حرکت در می آورد.
محمدجواد آذری جهرمــی افزود: دومین 
مرکز داده اقماری شــبکه ملــی اطالعات 
افتتاح می شــود. ایســتگاه اول توســعه 
ارتباطات روســتایی برای ۱۵۰۰ روســتا 
توســط همراه اول بــود. در گام دوم، مرکز 
داده اقماری شــماره یک توســط شرکت 
ایرانســل افتتاح شــد. با افتتاحــی که در 
حوزه خدمات ابــری صورت گرفــت ما به 

خودکفایی رسیدیم.
وزیر ارتباطات خاطرنشــان کرد: سه هفته 
قبل در حوزه بسط عدالت ارتباطی، ۱۰۳۴ 
روستا با حضور استانداران دو هفته قبل اجرا 
شــد و امروز گام چهارم، مرکز داده اقماری 
شــماره ۲ وارد مدار می شــود که سرمایه 

گذاری از سوی همراه اول انجام شده است.
وی ادامه داد: پایداری شبکه ملی اطالعات، 
تمرکــز زدایی از تجهیــزات داخل تهران و 
خدمات هم مکانی از جملــه مزایای افتتاح 

این دیتا سنتر است.
جهرمی اشــاره کرد: دســتور رهبر معظم 
انقالب برای تکمیل شبکه ملی اطالعات به 
دولت مورد توجه قرار گرفته است و رییس 
جمهوری و ســازمان برنامــه و بودجه نیز 

همراهی خوبی انجام داده اند.
وزیر ارتباطات گفت: ما هشت ایستگاه دیگر 
تا پایان ســال طراحی کرده ایم که همگی 
وابســتگی های ما به فضای بیــن الملل را 

کاهش می دهد. ما بایــد پایداری اقتصادی 
دیجیتال در کشــور را حفاظت و حراســت 

کنیم.
وی اشــاره کرد: برای حمایت از پیام رسان 
و موتورهای جســتجو با تمــام تنگناهای 
اقتصادی کــه وجود دارد ســرمایه گذاری 
خوبی صورت گرفته اســت که مردادماه از 
آن رونمایی می شود.وزیر ارتباطات گفت: 
نکته بعدی کــه از همــراه اول می خواهم، 
توجه به زیســت بوم کودکان است. سرمایه 
گذاری برای  کــودک و نوجوان ســرمایه 

گذاری برای نسل آینده است.
وی ادامه داد: همراهی با کســب و کارهای 

نوپا از دیگر مسائلی است که تاکید می کنم 
آن را مورد توجه قرار بدهیــد. همانطور که 
مدیرعامل همراه اول تاکید کرد، بیشترین 
ســود این اپراتور از »وویس« اســت، باید 
نقشه کسب وکار را کمی عوض کنید تا سود 

دهی بیشتری انجام شود.

در کشور دو قطبی ایجاد نکنید
وزیر ارتباطــات گفت: از زمانــی که من در 
مجلس حضــور پیدا کــردم صحبت هایی 
در فضای مجازی مطرح شــد. باید بگویم تا 
زمانی که فرصت گفت و گو و پرسش و پاسخ 
وجود دارد می توان به پیشرفت امیدوار بود. 

نباید در این بین دو قطبی ایجاد کرد.
 آذری جهرمی افزود: مجلــس جای گفت 
و گو است. نماینده ســوال می پرسد و وزیر 
پاسخ می دهد. این، ساز و کار مجلس است. 
تا زمانی کــه گفت و گو وجــود دارد باید به 
پیشــرفت امیدوار بود. به جــای ایجاد دو 

قطبی باید گفت و گو کنیم.
وزیر ارتباطات اشــاره کــرد: نگرانی های 
اخالقی در جامعه مهم اســت اما با بد و بیراه 
گفتن چیزی درســت نمی شــود. رویکرد 
رییس مجلس و نمایندگانــی که ما با آن ها 
درتعامل هستیم به فضای مجازی، سازنده 
اســت و ما از وجــود این دغدغه اســتفاده 

حداکثری خواهیم کرد.  
او ادامه داد: روز گذشــته در تماســی که با 
رئیس پلیــس فتا داشــتیم وی اعالم کرد: 
برای اولین بار در کشور میزان شکایت های 
مردم در حوزه فیشــینگ به شدت کاهش 
پیدا کرده است و دلیل اصلی این مساله نیز 

اجرایی شدن رمز پویا است.
وزیــر ارتباطات افــزود: برخــی عالقمند 
هســتند هر موضوعی که در کشور به وجود 
می آید را به نبود پیام رســان ها ربط بدهند 
و بگوینــد اگر پیام رســان وجود داشــت 
همه چیز حل می شــد اما مســاله ای مانند 
فیشینگ و خیلی از مســائل دیگر ربطی به 
پیام رســان ندارد. مگر پیام رسان می تواند 

فیشینگ را حل کند؟
او با بیان این تقاضا که مجلس برای تشکیل 
کمیســیون فضــای مجازی مســاعدت 
کند، خاطرنشــان کرد:  اکنــون ۱۰ الیحه 
آماده طرح داریم. امیــدوارم در این مجلس 

الیحه ها را مصوب کنیم.

وط شد تامین ارز و ورق تولیدکنندگان لوازم خانگی مشر

ونا رفع نیاز داخل و آمادگی برای صادرات اقالم مقابله با کر

مدیرکل اقتصادی وزارت صمت خبر داد

پرداخت تسهیالت ارزی حساب ذخیره ارزی پایان شهریور؛آخرین مهلت باز
خریدار   مدیرکل دفتر امــور اقتصادی 
وزارت صمت، پایان شــهریور ماه را آخرین 
مهلت بازپرداخت تســهیالت ارزی حساب 

ذخیره ارزی اعالم کرد.
 به نقل از وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
احمد تشــکینی گفت: آئین نامــه اجرایی 
ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور با هدف تسهیل 
بازپرداخــت تســهیالت ارزی واحدهای 
تولیــدی در روزهای پایانی ســال ۱۳۹۸ 
مورد بازبینی و اصالح قــرار گرفت و پایان 
شهریور ماه به عنوان آخرین مهلت استفاده 
از ظرفیــت بازپرداخت تســهیالت ارزی 

حساب ذخیره ارزی تعیین شد.

وی افــزود: با توجــه به شــرایط اقتصادی 
کشور و مشــکالت بنگاه های اقتصادی در 
بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی خود، 
اصالح آئیــن نامه ماده ۲۰ در دســتور کار 
دولت و دســتگاه های مربوطــه قرار گرفت 
و با دریافت نظرات بخش هــای مختلف به 
ویژه تشــکل های بخش خصوصی در مورد 
چالش ها و مشکالت بازپرداخت تسهیالت 
ارزی، موضوع در جلسات مختلف بررسی و 

با تصویب هیئت وزیران اصالح شد.
تشــکینی اضافه کــرد: با اصــالح صورت 
گرفتــه در مــاده ۴ آئین نامــه، بدهکاران 
تا تاریخ ۳۱ شــهریور مــاه ۱۳۹۹، فرصت 
دارند اقســاط سررســید شــده خود را به 

صورت یکجا پرداخت کننــد و یا در صورت 
پرداخت نکردن اقســاط سررسید شده به 
صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به 

درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی 
این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال 

در اقساط شش ماهه اقدام نماید.
وی گفت: نرخ ســود تقســیط تسهیالت 
برای بدهکاران باالی بیســت میلیون دالر؛ 
۱۸ درصد و برای بدهکاران با مجموع اصل 
تســهیالت دریافتی کمتر از بیست میلیون 
دالر؛ ۱۲ درصد تعیین شــده اســت که در 
صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر 
مشمول وجه التزام موضوع آئین نامه وصول 
مطالبات غیــر جاری مؤسســات اعتباری 

)ریالی و ارزی( خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های 
تجاری وزارت صمت ادامــه داد: مفاد ماده 

۲۳ آئین نامه نیز اصالح و در آن تاکید شــد 
مهلت های مقرر در این آئیــن نامه به هیچ 
عنوان تمدیــد نخواهد شــد و بدهکارانی 
که تا تاریخ ۳۱. ۰۶. ۱۳۹۹  برای اســتفاده 
از مزایای این آئین نامــه مراجعه نمی کنند 
موظفند بدهــی خود را یا بــه صورت ارزی 
طبق قرارداد با بانــک عامل پرداخت نموده 
و یا با ارائه درخواســت به بانک عامل مانده 
بدهــی ارزی خود را که شــامل اقســاط 
سررســیده شــده و آتی، اصل، سود و وجه 
التزام تأخیر تادیه دین اســت را با نرخ بازار 
ثانویه ارز اعالمی بانک مرکــزی تبدیل به 
ریال کرده و طی چهار ســال با اقساط شش 

ماهه و با نرخ سود ۱۸ درصد تسویه کنند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه:

اجازه نمی دهیم حقوق بشر به سیاست آلوده شود

 زنان باردار با ریسک باالتر ابتال به کووید ۱۹ 
شدید مواجه اند

طبق گزارش جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها آمریکا، زنان 
باردار در معرض ریسک باال ابتال به بیماری کووید ۱۹ شدید قرار دارند.

طبق گزارش این مرکز، زنان سیاهپوســت و اسپانیایی تبارها بیش 
از ســایرین تحت تأثیر عفونت کروناویروس در طــول بارداری قرار 

دارند.
به گفته این مرکز، به منظور کاهش بیماری کووید ۱۹، زنان باردار باید 

از خطرات احتمالی ابتالء به نوع شدید بیماری کووید ۱۹ آگاه باشند.
در طول مدت ۲۷ ژانویــه تا ۷ ژوئن، در مجمــوع ۸۲۰۷ مورد ابتالء به 
کووید ۱۹ در زنان باردار از ســوی این مرکز گزارش شده که بیانگر آن 
است که تقریباً ۹ درصد موارد ابتالء به کووید ۱۹ در زنان، از گروه زنان 

باردار هستند.
افزایش نرخ بیــش از حدانتظار بیماری کوویــد ۱۹ در بین زنان باردار 
حاکی از افزایش غربالگری و تشــخیص زودهنگام این بیماری در زنان 

باردار است.
طبق این گزارش، در بین نوجوانان و زنان رده ســنی ۱۵ تا ۴۴ ســال 
مبتال بــه کووید ۱۹، بارداری با افزایش ریســک بســتری شــدن در 
آی ســی یو و دریافت تهویه مکانیکی مرتبط است اما با افزایش ریسک 

مرگ مرتبط نیست.

رئیس پلیس پایتخت:

نوسانات ارز بر ورود کاالی قاچاق تاثیری نداشت
رئیس پلیــس پایتخت گفت: با توجه به وضعیــت دالر و قیمت ارز فکر 
می کردیم کاالی قاچاق کمتر شود و این روند کاهش یابد اما متأسفانه 

نه تنها این روند کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد.
سردار حســین رحیمی با اشاره به افزایش کشــفیات کاالی قاچاق در 
پایتخت اظهار کرد: یکی از موضوعات جــدی پلیس پایتخت مبارزه با 
کاالی قاچاق بوده و هست و امسال هم که سال جهش تولید نامگذاری 
شــده، این موضوع مزید بر علت شــده تا ما این کار )مبــارزه با کاالی 

قاچاق( را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
وی افزود: امســال این طرح، تشــدید و کامل تر شــده اســت و ابعاد 
بزرگ تری دارد و پلیس از شیوه های مختلفی برای کشف کاالی قاچاق 
استفاده می کند.رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: متأسفانه سال به سال 
حجم کشــفیات کاالی قاچاق در کشور بیشتر می شــود و ما مشاهده 
می کنیم حجم بیشــتری نسبت به سال گذشته به ســمت پایتخت از 

سوی دیگر استان ها روانه می شود.
سردار رحیمی افزود: با توجه به وضعیت دالر و قیمت ارز فکر می کردیم 
کاالی قاچاق کمتر شود و این روند کاهش یابد اما متأسفانه نه تنها این 

روند کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد.
وی گفت: کار پلیس برخورد و کشــف اســت و با تمام توان به صورت 
شــبانه روزی در همه موضوعات به ویژه موضوع مبارزه با کاالی قاچاق 

برخورد می کند.
فرمانده انتظامی پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم 
درصد کشفیات کاالی قاچاق نســبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد 

بیشتر شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر:

ح ترافیک  وج از طر برای نیم ساعت تفاوت خر
وندان را جریمه نکنیم شهر

عضو کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شــهر تهران از شهرداری 
خواســت از جریمه مردم برای نیم ساعت تفاوت در زمان خروج از طرح 

ترافیک و کاهش آلودگی هوا صرف نظر کند.
حجت نظری، عضو کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای شــهر 
تهران، در مورد ســاعت مجاز خــروج از طرح ترافیــک و زوج و فرد 
گفت: موضوعی که چند روزی است رســانه ای شده و طی روزهای 
اخیر، تعدادی از شــهروندان گالیه خــود از این موضــوع را به من 
منتقــل کرده اند. این اســت که همان طــور که می دانیــد، پس از 
تصمیم به اجــرای دوباره طرح کاهش آلودگی هــوا و طرح ترافیک 
در پایتخت که از هفدهم خردادماه انجام شــد، ساعت جدید اجرای 
هر دو طرح به ۸:۳۰ صبح تغییر کرد و ســاعت پایان هم ســاعت ۱۶ 

اعالم شد.
وی ادامــه داد: در این میــان بنا بر مســتندات موجود مثل آرشــیو 
خبرگزاری های رسمی کشــور و همچنین فایل صوتی اظهارات رئیس 
وقت پلیس راهور تهران بزرگ، اعالم شــد که افرادی که پیش از شروع 
طرح وارد محدوده شده اند، می توانند برای یکبار از ساعت ۱۴ از داخل 
محدوده طرح ترافیک و کاهش خارج شده و عوارض یا جریمه ای بابت 

آن پرداخت نکنند.
نظری با اشاره به اینکه این روند به طور گسترده در بخش های خبری به 
اطالع مردم رسید، ابراز داشــت: اما مدتی بعد اعالم شد که زمان خروج 
رایگان از این دو طرح، نه ساعت ۱۴ بلکه ساعت ۱۴:۳۰ بوده است. وی 
ادامه داد: حتی معاونت حمل و نقل و ترافیک هــم اطالعیه ای صادر و 
توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد که نتیجه آن عدم پذیرش اشــتباه 

بود.
وی خطاب به شــهردار تهران تذکر داد: که پس از اطالع از این موضوع، 

دستور پیگیری هم صادر کردند.
عضو شورای شهر با بیان اینکه شــهردار در اطالعیه ای اعالم کرده 
مردم باید به ســامانه تهران مــن مراجعه کرده و اخبــار را صرفاً از 
آنجا دنبال می کردند، پاســخ قانع کننده ای نیست. اگر آنچه را که 
معاونت حمل و نقل و ترافیک در مورد ســاعت ۱۴:۳۰ برای خروج 
رایگان از محدوده طرح ترافیک و کاهــش آلودگی هوا در اطالعیه 
اعالم کرده را هم بپذیریم، باز ســوال اینجاست که چرا این معاونت 
محترم پس از اعالم ســاعت ۱۴ در رســانه های مختلــف و معتبر 
کشــور، اقدامی برای اصــالح آن نکرده و حاال چنیــن اطالعیه ای 
صادر کرده اســت؟ آیا بهتر نبود همان موقع این موضوع به شــکل 
گســترده به مردم اطالع داده می شد تا مشــمول جریمه و عوارض 

نشوند؟
وی اظهار داشــت: این طور رفتار کردن سبب می شــود تا مردم گمان 
کنند ما برای شان تله گذاشته و به دنبال جریمه کردن آنها و درآمدزایی 
هستیم، در حالی که این طور نیســت. در خواست من از شهردار تهران 
و همچنین پلیس راهور ناجا این اســت که زمان مجاز خروج رایگان از 
طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را حداقل تــا زمانی که تمام مردم از 
آن مطلع شوند همان ۱۴ در نظر گرفته و از جریمه مردم به خاطر آن نیم 
ساعتی که در پی بی دقتی و ناهماهنگی مسئوالن رخ داده، خودداری 

کنند.

کوچه

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: ممنوعیت 
پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ و باالی ۴۰ ســال، 
مغایر با قانون است و قطعا مجلس ابطال آن را پیگیری 

می کند.
حســینعلی حاجی دلیگانی، در خصوص علت تصمیم 
دولت مبنی بر قطــع وام ازدواج متقاضیــان زیر ۱۸ و 
باالی ۴۰ ســال گفت: متأســفانه دولت دانســته یا 
نادانســته در حال انجام عملیات علیه سیاســت های 
کلی کشــور از جمله خانــواده و جمعیت اســت. این 
مسیری که دولت در پیش گرفته کمکی به تولید نسل 

نمی کند. 
تعیین رنــج ســنی بــرای وام ازدواج یا قطــع یارانه 

متولدین جدید نیــز مصادیق جنگ دولت با 
سیاست های افزایش جمعیت است.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس تصریح کرد: ممنوعیت پرداخت وام 
ازدواج بــه افراد زیر ۱۸ و باالی ۴۰ ســال به 
بهانه ازدیاد ازدواج ها در سنین زیر ۱۸ سال، 
مغایر با قانون جمهوری اسالمی ایران است 

و قطعاً توسط مجلس پیگیری خواهد شد و باید ابطال 
شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکــی از موانع جدی 
ازدواج موضوع مســکن اســت، تصریح کرد: ۷ سال 
اســت که رئیــس جمهور زمیــن توزیــع نمی کند 

درحالیکه مــا ۱۶۵ میلیــون هکتار زمین 
داریــم و تنها ۴۲ صــدم درصــد آن نقاط 
مســکونی اســت و متأســفانه همیــن 
سیاســت های عدم عرضه زمیــن موجب 
شده که امروز باالی ۶۵ درصد سهم قیمت 

مسکن مربوط به زمین باشد.
ایــن نماینــده مجلس شــورای اســالمی 
اظهار داشت: همین مشــکل را در مورد وام ازدواج هم 
داریم. علیرغم تالش ها بــرای افزایش مبلغ وام ازدواج 
و تســهیل شــرایط دریافت آن اما دولت با شیوه های 
مختلف مرتب برای آن محدود سازی می کند. با وجود 
ابالغ به بانک ها برای پرداخــت وام ازدواج با کمترین 

ضامن متأسفانه شــاهد عدم همکاری برخی بانک ها و 
درخواســت چندین ضامن برای وام هستیم که همین 
امر شــرایط دریافت ایــن مشــوق را از برخی زوجین 

می گیرد.
حاجی دلیگانی در خصوص اقدام مجلس برای مقابله 
با قطــع یارانه متولدیــن جدید، عنوان کــرد: پس از 
اطالع از این مصوبه دولت، به استناد مواردی از قانون، 
سیاست های کالن کشــور و تبصره قانون بودجه سال 
۱۳۹۹ مغایر بودن ایــن مصوبه را بــه رئیس مجلس 
یازدهم اطالع دادیم و رئیس مجلس نیز دستور بررسی 
و ابطال مصوبه قطع یارانه متولدین جدید در کشــور را 

صادر کرده است.

ازدواج

خریدار   دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 
گفت: جمهــوری اســالمی ایــران اجازه 
نمی دهد که حقوق بشــر به سیاست آلوده 

شود.
 علی باقری معاون امــور بین الملل و حقوق 
بشــر قوه قضائیــه در گفت وگو بــا برنامه 
کنکاش که به مناســبت ســالگرد شهادت 
آیــت اهلل بهشــتی و یارانــش و همچنین 
هفته حقوق بشر آمریکایی با موضوع ایران، 
قربانی تروریسم از شــبکه جهانی جام جم 
پخش شــد، در خصوص نگاه کشــورها به 
حقوق بشــر و رفتارهای متناقــض به این 
مســأله، اظهار داشت: شاید شــما از منظر 
درستی به موضوع نگاه نمی کنید که چنین 
ذهنیتی برای شــما ایجاد شــده و این در 
ذهنتان ابهام اســت و اگــر از منظر دیگری 
ببینید شــاید خیلــی هم ابهام نداشــته و 

طبیعی باشد.
وی با بیان اینکه کســانی که در دنیا قدرت 
دارند برای اینکه منافع خود را تأمین کنند 
از همه ابزارهــا و امکانات بــرای پیش برد 
سیاست هایشان اســتفاده می کنند، افزود: 
ابزار و امکانات برای آن ها مهم نیســت بلکه 

هدف و تأمین منافعشان مهم است.

17 هزار نفر ایرانی توسط تروریست ها 
به شهادت رسیده اند

دبیر ســتاد حقوق بشــر با تأکید بر اینکه 
مبنای نگاه حقوق بشــر غربی با ما کامأل در 
تضاد است، گفت: شــما بر اساس معیاری 
مســأله را می بینید که حقوق انسانی مهم 
اســت این افراد هم انسان هســتند و چرا 
جان آن ها مــورد خطر قرار گرفته اســت؟ 
اما از نظــر آن ها این گونه نیســت. در طول 
۴۰ سال گذشته ۱۷ هزار نفر ایرانی توسط 
تروریست ها به شــهادت رسیده اند که همه 
از مسئولین نبودند و بســیاری از آن ها جزو 

مردم عادی بوده اند.
وی ادامه داد: مثــأل فردی عکــس امام را 
در مغازه اش داشــته و یا فــردی به انقالب 
دلبستگی داشته، تروریست ها به این دلیل 
او را تــرور می کردند، در چنین شــرایطی 
حقــوق یک انســان در خطر نیســت بلکه 
تروریست ها جان انســان ها را می گرفتند، 
چطور غربی ها که مدعیان حقوق بشرند به 
تروریست ها فرصت فعالیت و پناه می دهند 

و آن ها را حمایت می کنند!
باقری تصریح کرد: آن ها نیروی نظامی سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی را که وظیفه اش 
دفــاع از تمامیــت ارضی و امنیت کشــور 
است، به عنوان گروهک تروریستی معرفی 
می کنند و یا حزب اهلل لبنان که باعث خروج 
رژیم صهیونیستی از لبنان شد را تروریست 
خطاب می کنند و همچنین حشدالشــعبی 
که در عراق از مردم حمایت می کند و جلوی 
رشــد داعش را گرفته و یا انصاراهلل یمن را 
تروریســت می نامند، چــرا؟ چون خالف 
منافع آن ها عمل می کننــد؛ بنابراین وقتی 
از منظر آن ها به مســأله نگاه می کنیم چیز 
عجیبی اتفاق نمی افتد و بشــر و حقوق بشر 

اصاًل برای آن ها مطرح نیست.

وی یادآور شــد: ترامپ چندین بــار بر این 
مســاله تاکید کرده که ما بیــش از ۷ هزار 
میلیارد دالر در منطقه غرب آســیا هزینه 
کردیم، اما امروز هیچ دســتاوردی در این 
منطقه نداریم و اگر مــن بخواهم به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا به افغانســتان و عراق 
بروم باید شبانه و مخفیانه به پایگاه هایمان 
وارد شــوم. حال سوال این اســت که با این 
همه هزینه ای کــه آمریکایی هــا کرده اند 
و تعداد زیادی انســان اعم از پــدر و مادر و 
فرزند کشته شدند و این همه زیرساخت ها 
و سرمایه های این کشورها از بین رفته، ولی 

برای آن ها چه فرقی دارد؟!

آمریکا منافع ملت خود را هم فدای 
منافع صهیونیست ها می کند

معــاون بین الملل رئیــس قــوه قضائیه، 
گفت: وقتی دقت می کنیــم کاری که این 
کشورها انجام می دهند برای تأمین حقوق 
ملت آمریکا هم نیســت و شــاهد هستیم 
که خیلــی از آمریکایی ها در ایــن اتفاقات 
کشته شــده اند، پس جان مردم آمریکا هم 
برای دولت این کشــور مهم نیســت، بلکه 
آنجا یک اقلیتی وجــود دارد که تحت نفوذ 
و البی رژیم صهیونیســتی و کاخ سفید قرار 
داشــته و منافع آن ها مهم است. این معیار 
دولت آمریکا اســت؛ بارها اتفاق افتاده که 
دولت آمریکا منافع ملتــش را برای منافع 

صهیونیست ها قربانی کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که در مسأله کرونا، 
شاهد بودیم که بیشــترین کشته ها از سیاه 
پوســت ها بودند، گفت: آمریکا جزو آخرین 
کشــورهایی بود که وارد کارزار کرونا شد؛ 
امکانــات زیادی نیــز داشــتند، ولی عماًل 
که با آن مواجه شــدند شکســت خوردند و 

خودشان نیز به این امر اذعان کردند.
باقری تأکید کرد: کشــور ما که سال هاست 
تحت تحریم اســت و دو ســال اخیر نیز به 
شــدت تحریم ها افزایش پیدا کرده و عرصه 
تحریم ها توســط اروپایی ها و آمریکایی ها 
علیه کشــورمان افزایش یافته، اما علی رغم 

تحریم ها توانستیم با استفاده از تجربه های 
گذشــته مان در جنگ و مدیریت هوشمند، 
موفق عمل کنیم و مدتی که گذشــت حتی 
توانستیم تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا 

را به کشورهای اروپایی صادر کنیم.
وی در ادامه با بیــان اینکــه اروپایی ها در 
مســأله تحریم هــا نمی توانند خــود را از 
آمریکایی هــا جدا بدانند، گفــت: در دیدار 
اخیر با سفرای مقیم کشورهای اروپایی در 
تهران به مناســبت هفته قــوه قضائیه، این 
مساله را اعالم کردم که با توجه به تحریم ها 
و با صدور تجهیزات پزشــکی به کشورهای 
اروپایی، جمهوری اســالمی ایــران اجازه 
نمی دهد که حقوق بشــر به سیاست آلوده 
شــود و ما عماًل با صادرات تجهیزات مقابله 
با کرونا به این کشورها عماًل حقوق بشر را به 

آن ها آموزش دادیم.

 نگاه ما به حقوق بشر مبنایی است
 و برخاسته از دین و تمدن ما است

دبیر ســتاد حقوق بشر در پاســخ به اینکه 
اروپایی ها می گویند دارو تجهیزات پزشکی 
تحریم نیســت، بیان کرد: بلــه اروپایی ها 
می گوینــد دارو، غذا و تجهیزات پزشــکی 
قابل تحریم نیســت! از یک جهت درســت 
اســت، چون این هــا را خودشــان تحریم 
نکردند، ولی چــون سیســتم بانکی عماًل 
تحریم است ما هم تحریم هســتیم. اینجا 
باید بپرســیم که ســا زو کار اینستکس که 
ساخته و پرداخته اروپایی ها است چیست؟ 
این ســاز و کار می گوید، چون همه راه ها از 
نظر مالی به ایران محدود است می خواهیم 
یک چارچوب مشــخص و محــدود ایجاد 
کنیم که بتوانیم به ایــران دارو و تجهیزات 
پزشکی صادر کنیم! باید بگوییم اگر تحریم 

نبود که به کانال ویژه نیازی نبود.
وی افزود: معاون وزیر اقتصاد سوئیس چند 
وقت پیش گفت هیچ اتفاقی در اینستکس 
نیفتاده، چون اگر این سیســتم بخواهد کار 
کند نیاز بــه پول دارد و ما گفتیــم پول را از 
طریق صادرات نفت تأمین می کنیم، گفتند 

نه نفت تحریم است، گفتیم نفت االن بخرید 
آینده ببرید، همیشــه که ما تحریم نیستیم 
باز گفتیم نفت را خودمــان صادر می کنیم 
و پولش را بــرای خرید در ایــن کانال قرار 
می دهیــم، اینجا گفتند شــما مگر تحریم 
نیستید؟ چطور نفت را می فروشید؟ گفتند 
مگر عضو کنوانسیون پالرمو نیستید گفتیم 
نه. گفتند زودتر بپیوندید که بعد از پیوستن 
این پول شویی اســت و جزو جرایم سازمان 

یافته. پس عماًل اینستکس هیچی نیست.
باقــری در ادامه با اشــاره به نــگاه حقوق 
بشــری غربی، گفت: نگاه حقوق بشر غربی 
نگاه مبنایی نیســت و نگاه ما به حقوق بشر 
مبنایی است و برخاسته از دین و هم تمدن 

ما است.
وی در خصــوص تناقضات رفتــاری دولت 
آمریکا با سفیدپوستان و ســیاهان، اظهار 
داشــت: تضییع حق ســیاهان در آمریکا 
بسیار جدی اســت؛ کل جمعیت سیاهان 
در ایاالت متحده ۱۲ درصد اســت، ولی ۵۰ 
درصد زندانیان ســیاه پوست هستند و این 
حاکی از نگاه تبعیض آمیز و نهادینه شــده 
اســت و این حرفی بود که خود اوباما به آن 
اذعان کرد. من معتقدم نژادپرســتی فقط 
این نیست که آن ها سفیدپوســتان را برتر 
از ســیاهان می بینند، آنجــا در واقع هیأت 

حاکمه برتر از همه است.

متأسفانه سازمان های بین المللی 
نتوانستند از هویت انسانی حقوق بشر 

صیانت کنند
معاون امــور بین الملل و حقوق بشــر قوه 
قضــا، ادامــه داد: تقریباً بیــش از نیمی از 
درآمــد آمریــکا در اختیار یــک درصد از 
جمعیت آمریکا یعنی اقلیت آنجا حکمرانی 
می کننــد. آنجا ســاز و کار طــوری تعبیه 
شــده که تأمین کننده منافع آنهاست. چه 
اروپایی هــا و چه آمریکایی هــا نمی توانند 
خود را از هــم جدا کنند. مثــاًل ببینید چرا 
به عربستان سعودی اســلحه برای کشتار 
کودکان و انهدام زیر ســاخت ها و کشــتن 

مردم غیر نظامــی می دهند! با چه توجیهی 
این کار را می کنند؟ چون عربســتان درآمد 
شــرکت های تســلیحاتی آن ها را تأمین 
می کند به همیــن دلیل چشمشــان را به 

راحتی روی حقوق انسان ها می بندند.
وی همچنین گفــت: وقتــی آمریکایی ها 
شهروندشان در ایران دستگیر می شوند و یا 
یک ایرانی که بازداشــت می شود برای حق 
سر و صدا راه می اندازند و از ابزارها و ترفندها 
و ساز و کارهای سیاسی مثل شورای حقوق 
بشر و ســازمان ملل هم که در اختیارشان 
است، استفاده می کنند. اما در مقابل حقوق 
ملــت ایران ســکوت می کنند! یک فشــار 
حداکثری از سوی آمریکایی ها این است که 
ایران باید از حقوق هســته ای خود الی االبد 
بگذرد! این سلب حقوق ملت ما است. ملت 
ما چه کردنــد که باید تحریم باشــند چرا؟ 
چون دولت از حقــوق ملت ایران نمی گذرد 

باید تحریم شویم.
باقری افزود: در واقع حقوق ملت هایی مثل 
فلســطین، یمن و ســوریه را امریکایی ها و 
اروپایی ها نمی گذارند که برجســته شود. 
مثاًل حق موشــکی که حق ملت ماســت تا 
بتوانیم از خود دفاع کنیم را هم می خواهند 
از ما ســلب کنند. ســالح شــیمیایی که 
نمی خواهیم اســتفاده کنیم حتی فشنگ 
هم به ایران نمی دهنــد و نمی گذارند صادر 
هم کنیم. ایــن نگاه و سیاســت آمریکایی 

مبنایی ضد حقوق بشری دارد!
دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به اینکه چرا 
سازمان های بین المللی علیه ایران گزارش 
صادر می کنند، اما حــوادث آمریکا را فقط 
محکوم می کنند، گفت: نژاد پرستی را نه در 
آمریکا بلکه به طور کلی محکوم کردند. من 
اسفند ماه سال گذشــته که جلسه شورای 
حقوق بشــر شــرکت کردم با خانم باچلت 
کمیســر عالی حقوق بشــر ســازمان ملل 
دیداری داشتم، این بحث را مطرح کردم که 
چرا در مقابل تضییع حقوق ملت ها سکوت 
می کنید؟ گفت باید بپذیریم که حقوق بشر 

یک مساله سیاسی است.
وی ادامــه داد: گفتم این را بیــان کنید که 
حقوق بشر را سیاســی کردند؛ در حالی که 
از نظر ما حقوق بشر یک بحث انسانی است 
و حق یک ملت این اســت که بتواند از حق 
خودش دفاع کند. بحث حقوقی هم نیست 
فراتر از این اســت گفت نمی توانم این کار را 

بکنم.
باقری در پایان ســخنانش با اشاره به اقدام 
اخیر دبیر کل سازمان ملل در خارج کردن 
عربستان از لیست سیاه این سازمان، گفت: 
ســازمان ملل چندی پیش اعــالم کرد که 
عربســتان ۲۰۰ کودک را در یمن کشــته، 
به دلیل اینکه، چون ســال گذشــته بیشتر 
کودک کشــته بود و امســال این آمار کم 
شده از لیست ســیاه ناقضین حقوق کودک 
خارج می شــود! این نگاه سیاسی متأسفانه 
به ســازمان های بین المللی هم ســرایت 
کرده و آن ها هم به این مســأله آلوده شدند 
و نتوانســتند از هویت انســانی حقوق بشر 

صیانت کنند.

پیگیر ابطال محدودیت سنی برای وام ازدواج هستیم

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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نیمی از اهدا کنندگان خون ۳۱ تا ۴۵ ساله هستند
خریدار  سخنگوی ســازمان انتقال خون 
گفــت: ۵۰ درصد اهدا کننــدگان خون در 
کشــور بین ۳۱ تا ۴۵ ســالگی، ۲۴ درصد 
بین ســنین ۴۶ تا ۶۰ ســالگی، سه درصد 
بین ۲۰ تا ۱۸ ســالگی و ۲۳ درصد بین ۲۱ 
تا ۳۰ سالگی هستند.بشــیر حاجی بیگی 
افزود: ۳۴ درصد از خون های اهدایی کشور 
O مثبت و فقــط یک درصــد از خون های 

اهدایی دارای گروه AB منفی قرار دارد.
وی ادامه داد: در ســه ماهه ابتدایی ســال 
جاری ۵۶۲ هزار نفر برای برای اهدای خون 
به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه 
کردند که ۱۱۸ هــزار و ۱۰۰ نفــر از آنها از 
اهدای خون معاف شدند و ۴۴۴ هزار واحد 

خون کامل از اهدا کنندگان دریافت شد.

سخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: در 
سه ماهه ابتدایی امســال ۷۵۵ هزار و ۳۷۸ 
واحد خون و فرآورده های آن شامل گلبول 
قرمز فشــرده، پالکت، و پالســما در مراکز 
درمانی و بیمارســتانی کشور توزیع شد که 
نزدیک به ۲۱ درصد آن در بیمارستان های 

استان تهران به مصرف رسید.
وی افزود: طی سه ماه اول امسال ۶۷ هزار و 
۳۹۹ نفر از اهدا کننــدگان برای اولین بار به 
مراکز انتقال خون مراجعــه کردند و در این 
ســه ماه ۲۲ هزار و ۸۰۷ نفر از بانوان خون 
خود را اهدا کردند که بر این اساس شاخص 

اهدای بانوان به ۵.۲ درصد رسید.
حاجی بیگی خاطر نشــان کرد: در این سه 
ماه بانوان استان های خراسان جنوبی ۸.۹ 

درصد، سیستان و بلوچســتان با ۸.۶ دهم 
درصد و بانوان خراســان شــمالی با هشت 
درصد بیش از سایر استان ها از اهدای خون 
اســتقبال کردند.وی ادامه داد: این گزارش 
حاکیست شــاخص اهدای خون بانوان در 
این سه ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

یک درصد افزایش داشت و از ۴.۱ درصد در 
سال ۹۸ به ۵.۲ درصد در سه ماهه اول سال 

۹۹ رسیده است.
سخنگوی ســازمان انتقال خون افزود: در 
همین مدت شــاخص اهدای مســتمر)با 
ســابقه حداقل دو بار اهدای خون در سال( 
کشــور نیز ۵۶.۶ درصد بود و اســتان های 
ســمنان با ۷۵ درصد، همدان با ۷۰ درصد 
و یزد با ۶۶ درصد بیشــترین میزان اهدای 

خون مستمر را در کشور داشتند.
وی خاطر نشان کرد: طی ســه ماه نخست 
ســالجاری اســتان های قم، البرز، تهران و 
مرکزی بیشــترین مشــارکت را در شبکه 
ملی خون رســانی کشور )ارســال خون به 
سایر استان های نیازمند به خون در کشور( 

داشــتند و در این مــدت  در اســتان های 
خراسان شمالی و بوشهر شاهد رشد اهدای 
خون نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم 
و اهدای مستمر در استان های گیالن با ۱۰ 
درصد رشــد و آذربایجان شرقی با ۴ درصد 
با رشــد رو به رو بود.حاجی بیگی گفت: در 
حالیکه امروز ۷۰ کشــور بــه اهدای خون 
پولی و جایگزین وابســته هســتند، ایران 
از ســال ۲۰۰۷ به اهدای خون ۱۰۰ درصد 
داوطلبانه دســت یافت و نخســتین کشور 
در منطقه بود که این دســتاورد را کســب 
کرد و باید توجه کرد که امروز با گســترش 
فعالیت شــبکه ملی خون رســانی کشور، 
توزیع عادالنه خون سالم و فرآورده های آن 

دستاورد بزرگی است.



مجید نامجومطلق:

استقالل می تواند شرایط را عوض کند

سایت بلژیکی خبر داد

وازه بان مجارستانی گزینه جانشینی علیرضا  در
بیرانوند در آنتورپ!

یک سایت بلژیکی مدعی شــد در صورتی که مشکالت علیرضا بیرانوند 
برای سفر به بلژیک و حضور در تیم آنتورپ ادامه داشته باشد، مسئوالن 

این باشگاه سراغ یک دروازه بان مجارستانی می روند.
 سایت »voetbalbelgie« درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال آنتورپ 
بلژیک نوشت: »همه چیز در تیم آنتورپ به سرعت پیش می رود. بعد از 
جذب »ژان بوتز« و »بیرگر«، »فرانک بویا« هم با آنتورپ قرارداد بست. 
علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران هم گزینه مهمی است ولی آیا 

دنیس دیبوژ )دروازه بان مجارستانی( رقیب ژان بوتز می شود؟
بیرانوند هنوز به خاطر مشکالت ویزا هنوز نتوانسته از ایران خارج شود 
ولی در اصل او باید فصل بعد با بوتز رقابت کند. طبق اعالم رســانه های 
مجارستان، آنتورپ همچنین به جذب دنیس دیبوژ که در حال حاضر 
در تیمی در مجارســتان دروازه بانی می کند عالقه دارد اما به نظر می 

رسد که این پلن B است در صورتی که قرارداد با بیرانوند عملی نشود.«

وج قائدی مقابل  چالش بزرگ فرهاد مجیدی؛ ز
سایپا کیست؟

فرهاد مجیدی برای دیدار با سایپا چالش های بزرگی که دارد که یکی از 
مهم ترین آنها انتخاب یک بازیکــن به عنوان زوج مهدی قائدی در خط 
حمله است. استقالل برای دیدار مقابل سایپا مشکالت فراوانی دارد که 
عمده آن غیبت تعداد زیادی از بازیکنــان به عالوه خود فرهاد مجیدی 

است که به دلیل محرومیت قادر به حضور روی نیمکت تیمش نیست.
مصدومیت همزمان مرتضی تبریزی و ارســالن مطهری بعالوه ســفر 
شیخ دیاباته به فرانسه دست مجیدی را در خط حمله کامال بسته و تنها 

گزینه حضور در این منطقه مهدی قائدی است. 
گرچه کادر فنــی آبی هــا بازیکنان زیــادی را به دلیــل محرومیت و 
مصدومیت مقابل سایپا در اختیار نخواهند داشت، اما مهم ترین چالش 

آنها یافتن یک بازیکن برای قرار گرفتن کنار مهدی قائدی است. 
مجیدی گزینه های زیادی برای این منظور ندارد و اگر از بین بازیکنان 
جوانی که در اختیار دارد به گزینه ای نرســد، ممکن است آرش رضاوند 

در این بازی در کنار قائدی به عنوان زوج خط حمله به کار گرفته شود.

موافقت فیفا با پیشنهاد AFC؛
 اعالم زمان مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 

و تاریخ بازی های ایران

فدراســیون جهانی فوتبال با درخواســت کنفدراســیون آسیا برای 
تاریخ های پیشنهادی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر موافقت کرد.

 به نقل از روزنامه »اســتاد الدوحه« قطر، فیفا با پیشنهاد کنفدراسیون 
فوتبال آســیا برای برگزاری چهار دیدار باقیمانده مرحله دوم انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطــر و انتخابی جــام ملت های ۲۰۲۳ آســیا در 

ماه های اکتبر و نوامبر )آبان و آذر( موافقت کرده است.
بر اساس توافقات صورت گرفته، مقرر شــد مرحله نهایی این رقابت ها 

هم با حضور ۱۲ تیم در دو گروه ۶ تیمی به این ترتیب برگزار شود:
ماه مارس ۲۰۲۱: دو مسابقه

ماه ژوئن ۲۰۲۱: چهار مسابقه
سپتامبر ۲۰۲۱: یک مسابقه

اکتبر ۲۰۲۱: یک مسابقه
نوامبر ۲۰۲۱: دو مسابقه

به این ترتیب تاریخ بازی های برگشت ایران در مرحله دوم مقدماتی به 
این ترتیب است:

ایران - هنگ کنگ ۱۷ مهر ۹۹
ایران - کامبوج ۲۲ مهر

ایران - عراق ۲۲ آبان
ایران - بحرین ۲۷ آبان

تیم ملی در صــورت صعود به مرحله نهایی، از اســفند )مارس ۲۰۲۱( 
امسال کارش را در این مرحله آغاز خواهد کرد.

وشن در مورد فوتبال تهران  وین و حسن ر علی پر
چه گفتند؟

 مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران اعالم کرد که در نشست مشورتی 
با سه تن از پیشکسوتان ورزشی توجه به ارتقای فوتبال پایه ای پایتخت 
مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران 
اعالم کرد: در نشست مشورتی با ســه تن از پیشکسوتان فوتبال ارتقای 
فوتبال پایه ای پایتخت مورد بررسی شــد.رضا گل محمدی به نشست 
مشــورتی خود با برخی چهره های فوتبالی پایتخت اشــاره و گفت: این 
نشست با حضور بیژن ذوالفقارنســب، علی پروین و حسن روشن برگزار 
شــد و این پیشکســوتان، دیدگاه ها و نظرهای خود پیرامون ضرورت 
توجه ویژه به فوتبال پایتخت به خصوص در بخش های اســتعدادیابی، 

فوتبال پایه و جوانان را بیان کردند.
به گفته وی این پیشکســوتان ضمن قدردانی از حمایت های اداره کل 
ورزش و جوانان در راســتای تقویت ورزش اســتان به خصوص فوتبال 
تهران، تشریک مســاعی بیشــتر در جهت ایجاد فضای مناسب برای 

استعدادیابی جوانان و تقویت فوتبال پایه را خواستار شدند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تهران اظهار داشت: ملی پوشان سابق 
فوتبال کشــور تاکید کردند که موفقیت فوتبال تهــران در گرو توجه 
بیشتر به فوتبال پایه، ایجاد امکانات و فضای مناسب برای نمایش توان 
و استعداد جوانان است و باید تالش شود تا استعدادیابی که از مشکالت 
اصلی فوتبال تهران است با حمایت اداره کل در مسیر درست قرار گیرد.

»گل محمدی« با اشاره به پیشنهادهای مهم این اساتید در این نشست، 
بیان کرد: اداره  کل و زیرمجموعه های آن بر اســاس یک دستورالعمل 
مشــترک به یک وحدت رویه می رســند تا در نهایت فوتبال پایتخت 
بتواند به جایگاه واقعی خود دســت پیــدا کند.  این پیشکســوتان از 
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران خواســتند تا فوتبال تهران که 
زمانی تغذیه کننده تیم ملی بوده را دوبــاره احیا کنند.مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان تهران اضافه کرد:  این پیشکســوتان تاکید کردند که 
در دهه های قبل اکثر بازیکنان سرشــناس و مطرح کشور از بازی های 
خیابانی و زمین های خاکی رشد و با درخشش در باشگاه های مطرح به 
تیم ملی راه می یافتند که باید این سنت استعدادیابی هم اینک نهادینه 
شود.وی اظهار داشت: علی پروین در این جلسه به اتفاقاتی که برای تیم 
های پرسپولیس و اســتقالل رخ داده را مورد انتقاد قرار داد و گفت که 

تصمیمات وزیر ورزش در خصوص را دخیل می دانم.

میدان

رئیس کمیته فوتســال گفت: در دیدار برگشت فینال 
نزدیک به ۱۵۰ تماشاگر در ســالن حضور داشتند که 

مجوز آنرا ظاهرا سازمان لیگ فوتسال داده بود!
 داود پرهیــزکار درباره اتفاقات و حواشــی رخ داده در 
فینال برگشت لیگ برتر فوتســال و درگیری های دو 
تیم مس و گیتی پســند گفت: این اتفاقات در شــان 

فرهنگ و فوتسال ما نبود.
 کاش بازیکنان و مربیان و مدیران سعه صدر داشتند و 

کام قهرمانی را شیرین تر می کردند.
 این برخوردها از سوی ســازمان لیگ و کمیته فوتسال 
رد شــده اســت و مطمئن باشــید کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال با خاطیان برخــورد خواهد کرد 
تا از این به بعد شــاهد چنین صحنه هایی در فوتسال 

نباشیم.
رئیس کمیته فوتســال که با رادیو تهــران گفتگو می 
کرد، به حضور تعداد زیادی از تماشــاگران در ســالن 

اشــاره کرد و افزود: نزدیک ۱۵۰ یا ۱۶۰ 
تماشــاگر در ســالن حضور داشــتند. 
ظاهراً در ســازمان لیگ تصمیم گرفته 
بودند بازی با تماشــاچی باشــد چون 
هم تماشــاگر اصفهانی در سالن بود هم 

تماشاگر تبریزی.
 این نشــان می دهد در هیات رئیسه سازمان لیگ 
توافق کرده اند تعدادی تماشــاچی در سالن حضور 
داشته باشد. این شاید یکی از عوامل مشکالتی بود 
که در فینال اتفاق افتاد. تماشــاگران تحریک می 

کردند و حرفهایی که نباید، زده می شد.
پرهیزکار درباره احتمال ابتالی تماشاگران به ویروس 
کرونا، تصریح کرد: مقابل درب ورودی ســالن پزشک 
بود و تست هایی صورت می گرفت و پیش بینی صورت 
گرفته بود. این تصمیم را ظاهراً ســازمان لیگ گرفته 
بود. شاید خدا خواست این اتفاق )شیوع کرونا( بیافتد 

که تماشاگر کامل به ســالن نیاید چون 
احتمال بود اتفاقات بدتری رخ بدهد.

وی همچنین در پاســخ به این ســئوال 
که چرا تالشــی بــرای بیــرون کردن 
تماشــاگران از ســالن صورت نگرفته 
اســت؟ اظهار کرد: ســازمان لیگ از ســال گذشــته 
مسئولیتش از کمیته فوتســال جدا شد و هیات رئیسه 
ســازمان لیگ تصمیمات مربوط به لیگ را می گیرد؛ 
اینکه تماشــاگر بیاید یا چند نفر بیاید و چطور برگزار 
شــود. آنها تصمیم می گیرند بازی به چه شکل برگزار 

شود. این اتفاقات به ضرر فوتسال است.
رئیس کمیته فوتســال ادامه داد: من هــم به احترام 
شما حاضر به پاســخگویی شــدم چون احساس می 
کنم هرچند از نظــر کاری با ســازمان لیگ دو بخش 
جدا هستیم ولی فوتسال کشــورمان در نهایت از این 
اتفاقات متضرر می شود و در شان و شخصیت فوتسال 

و فرهنگ ایرانی ما نیســت. امیدوارم این اتفاقات یک 
روز تمام شود و ما از دیدن فوتســال لذت ببریم. بعد از 
فینال به جای اینکه از لذت های فوتسال صحبت کنیم 

درباره حواشی صحبت می کنیم.
پرهیزکار در پایان درباره اختالفاتی که گفته می شود 
سید محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال با 
کمیته فوتسال و حسین شمس بر سر تورنمنت تایلند 
دارد، گفت: اگر قرار بر برنامه ریزی باشد، باید سرمربی 
تیم ملــی از جزئیاتش باخبر باشــد. ما بــا آقای ناظم 

الشریعه صحبت کردیم. 
پیشــنهاد دادیم که این فرصت حضــور در تورنمنت 
تایلند هست آنهم به خاطر شــرایط خاصی که امسال 
داشتیم چون نتوانســتیم بازی تدارکاتی فراهم کنیم. 
االن هم کنفدراسیون آسیا قطعی تاریخ جام ملت های 
آسیا را مشــخص نکرده و فقط پیشــنهاد آبان را داده 

است. حتی میزبان مسابقات هم قطعی نیست.

فدراســیون فوتبال ایــران نامه ی قاطــع و صریحی 
را خطــاب به فیفا دربــاره ماهیت این فدراســیون در 
اساسنامه اصالحی ارسال کرده اســت. در این نامه بر 
عدم امکان تغییر ماهیت فدراسیون به عنوان یک نهاد 

عمومی - غیردولتی تاکید شده است.
 فدراســیون فوتبال ایران در تازه تریــن مکاتبه با فیفا 
در نامه ای قاطع، پاســخ ایرادهای اخیر فیفا به ماهیت 
فدراســیون فوتبال را داده تا عالوه بــر توضیح درباره 
شرایط اصالح اساســنامه، توجه فدراسیون جهانی را 
به دغدغه های این فدراسیون و مقررات ملی کشور نیز 

جلب کند.
فدراســیون فوتبال ایران، با اســتناد به قوانین جاری 
کشور، مسائل مختلف را برای فیفا تشریح کرده تا بدون 
تغییر در ماهیت فدراســیون، تاییدهای بین المللی را 
دریافت کند. فدراســیون فوتبال در این نامه به تداوم 
و چرایی ضرورت حفط عنوان نهاد عمومی- غیردولتی 

در اساسنامه پیشنهادی فدراسیون تاکید 
و اعالم کرده که هر عنوانی غیر این، مغایر 

با قوانین ملی ایران خواهد بود.
در نامــه مذکور بــا بیــان اینکــه تمام 
فدراســیون های ورزشــی و کمیته ملی 
المپیک برابر قانون مصوب ســال ۱۳۷۱ 
در مجلس شورای اسالمی جزو نهادهای 

عمومــی غیردولتی به شــمار می روند و بــه جز این، 
ماهیت دیگری در سازمان اداری ایران وجود ندارد، بر 

حفط این عنوان در اساسنامه تاکید شده است.
هم چنین در این نامه تاکید شــده که درج هر عنوانی 
مانند مســتقل - غیرانتفاعی برای سازمان هایی مانند 
کمیته ملی المپیــک نیز در ســازمان اداری و قانونی 
ایران بلحاظ هویتی موجودیتی ندارد و اعالم شــده که 
احتماال درج چنین عنوانی در اساســنامه کمیته ملی 
المپیک ایــران به دلیل مطابقت با عنوان های مشــابه 

خارجی و در چارچــوب نهادهای عمومی 
- غیردولتی بوده است.

فدراسیون فوتبال برای رفع سوء تفاهم ها 
با فیفا و اعالم اســتقالل این مجموعه در 
ایران، تضمین های الزم را داده و گواه آن را 
نیز عدم دخالت دولت در اداره فدراسیون 
از زمان تعلیق این فدراسیون از سال ۸۶ به 

این سو عنوان کرده است.
با این حــال، فدراســیون فوتبال برای رفــع برخی از 
ایرادهای جزئی مانند بند وجود ۱۰ ســال مدیریت در 
سابقه نامزدهای ریاست فدراســیون فوتبال و غیره را 
مورد تجدیدنظر قرار داده و تا جــای ممکن ایرادهای 

مدنظر فیفا را اصالح و تلطیف کرده است.
 نامه دوم فوتبال ایرانبه به فیفــا در پی دومین مرحله 
ایرادهای فدراســیون جهانی به اساسنامه فدراسیون 
ایران نوشته شده اســت. فدراســیون فوتبال در نامه 

نخســت خود به فیفا اعالم کرده بود کــه ماهیت این 
مجموعه هماننــد کمیته ملی المپیــک، »عمومی - 
غیردولتی« اســت که فیفا نیز در ادامه نســبت به این 
موضوع ایراد گرفت و با اعالم اینکه کمیته ملی المپیک 
ایران به عنوان یک نهاد »مستقل - غیرانتفاعی« است، 
از این فدراسیون خواســت تا هشتم تیرماه فدراسیون 
فوتبال با همین عنوان مشابه ثبت و اصالحات را اعالم 
مجدد کند.این خواســته فیفا در حالی مطرح شده بود 
که رئیس کمیته ی تدوین مقررات فدراسیون فوتبال 
ایران در این بــاره می گوید: مــا دو راه داریــم یا باید 
بگوییم که فدراســیون موسسه خصوصی است که این 
برخالف مقررات داخلی اســت یا باید تالش کنیم فیفا 
را قانع کنیم که براســاس مقررات ملی و داخلی ایران 
، فدراسیون ها موسسات عمومی - غیردولتی هستند 
و درج عنوانی دیگر برای آنها موجب ایجاد تعارض بین 

اساسنامه فدراسیون با مقررات ملی می شود.

فوتسال

فوتبال

خریدار  مربی تیم فوتبال استقالل گفت: 
دیاباته شرایط روحی خوبی نداشت. البته از 
لحاظ بدنی هم آمــاده نبود. فرهاد مجیدی 
ابتدا مخالف رفتن او بود امــا در قراردادش 

آمده بود که برای تولد فرزندش برود.
 مجید نامجومطلــق که در غیــاب فرهاد 
مجیدی بــه علت محرومیــت از حضور در 
بازی  امروز دوشنبه استقالل تهران با سایپا 
در نشســت خبری آنالین حضور داشــت 
گفت: دربــاره بازی با ســایپا بایــد بگویم 
تجربه ای را کسب کردیم که تاکنون چنین 
شرایطی نداشــتیم. به خاطر بیماری کرونا 
۷۰ روز تعطیلی را پشــت ســر گذاشتیم و 
سپس تنها با سه الی چهار هفته تمرین وارد 

مسابقات شدیم.
مربی تیم فوتبال استقالل افزود: معموال در 
انتهای لیگ برتر، تنها ۲۰ روز تعطیلی وجود 
داشت و ســپس بازیکنان با آمادگی نسبی 
بین شش الی هشــت هفته تمرین کردن به 
مسابقات وارد می شــدند. در دوران کرونا 
ســعی کردیم تمرینات آنالیــن را از طریق 

مربی بدنساز داشته باشیم.
وی ادامه داد: در گرمای اهواز با ۱۰ و سپس 
۹ نفر بازی کردیم و شــرایط سخت بود. در 
این مدت تالش کردیم بازیکنان را از لحاظ 

ذهنی اماده کنیم.
نامجومطلق راجع به نبــود برخی بازیکنان 
اصلی ایــن تیم تصریــح کرد: بــا توجه به 
محرومان و مصدومانی که داریم باید مقابل 

سایپا بازی کنیم. در بازی با فوالد دیدید که 
در نیمه اول با وجود هوای گرم و شــرجی، 
۵۲ درصد مالکیت توپ داشتیم. ۲۰۰ پاس 
دادیم در حالیکه حریــف حدود ۱۸۰ پاس 
داده بود اما بــا توجه به اتفاقاتــی که افتاد 
نتیجه را واگــذار کردیم. به هــر حال بازی 

های گذشته مربوط به گذشته است.
وی ادامه داد: لیگ قهرمانان آسیا را در پیش 
داریم و جام حذفی هم برای ما اهمیت دارد. 

ضمن اینکه بازی مهمی داریم که می تواند 
شرایط روحی و روانی ما را تغییر دهد.

نامجومطلق درباره ایجــاد تغییر در ترکیب 
اصلی آبی پوشان یادآور شد: قطعا در ادامه 
فصل که بازی ها چهار روز یکبار برگزار می 
شــود نیاز داریم از تمام بازیکنان خودمان 
اســتفاده کنیم. امیدوارم امــروز یک بازی 
خوب را شاهد باشــیم. باز هم می گویم در 
بازی گذشته مشــکالتی برای استقالل به 

وجود آمد و امیدوارم با بردن ســایپا به روال 
عادی خودمــان بازگردیم. اســتقالل تیم 
بزرگی است و چنین تجربیاتی داشته است. 
قطعا در بــازی می توانیم شــرایط را عوض 

کنیم.
مربی اســتقالل تهران تصریح کرد: با توجه 
بــه مصدومیت مرتضی تبریزی و ارســالن 
مطهری و غیبت شــیخ دیاباته که به دلیل 
تولد فرزندش به فرانســه رفته است تغییر 

داریم . از بازیکنان جوان خودمان اســتفاده 
خواهیم کرد.

نامجومطلق درباره اجــازه فرهاد مجیدی 
به شیخ دیاباته برای ســفر به فرانسه در این 
شرایط حساس که استقالل کمبود بازیکن 
دارد گفت: او شرایط روحی خوبی نداشت. 
البته از لحاظ بدنی هم آمــاده نبود. فرهاد 
مجیدی ابتدا مخالف رفتن او بود اما قول داد 
در پایان هفته بیاید و در کنار ما باشد. در بند 
قراردادش چنین چیزی لحاظ شده بود که 

مرخصی بگیرد.
وی درباره نبود تماشاگر در ادامه بازی های 
لیگ برتر خاطرنشــان کــرد: بارها گفته ام 
حضور تماشــاگر باعث جذابیت فوتبال می 
شــود. در بازی با فوالد وقتی سوار هواپیما 
شــدیم و آن صحنــه ازدحــام جمعیت را 
دیدیــم فکر می کنــم در ذهــن بازیکنان 
تاثیرگذار بود. امیــدوارم واقعا این بیماری 
هرچه زودتــر از دنیا برود. ســال ها فوتبال 
بازی کــرده ام و بدون آنها هیــچ جذابیتی 

ندارد.
نامجومطلــق در پایــان راجع بــه جایگاه 
احتمالــی اســتقالل در لیــگ برتر فصل 
جاری تاکید کرد: تا پایــان لیگ، ۲۷ امتیاز 
باقی مانده اســت و تالش می کنیم حداکثر 
امتیازات را بگیریم. یکسری اتفاقات دست 
ما نیست. ضمن اینکه ما جام حذفی و لیگ 
قهرمانان آسیا را داریم که عملکرد استقالل 

در آن درخشان بوده است.

رئیس کمیته فوتسال: سازمان لیگ مجوز حضور ۱۵۰ تماشاگر را در سالن داده بود!

نامه قاطع فوتبال ایران به فیفا
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مالک وزارت ورزش برای تعیین تکلیف بازنشسته ها قانون است نه بخشنامه
زینب حاجی حســینی   معاون حقوقی، 
پارلمانی و امور اســتان های وزارت ورزش 
تاکید کــرد مالک این وزارتخانــه در مورد 
بازنشسته ها »قانون« است نه »بخشنامه« 

ارسالی.
 طبق قانــون مدیریت خدمات کشــوری 
افــرادی کــه دارای مدرک کارشناســی 
هستند با ۳۰ ســال خدمت و ۶۰ سال سن 
بازنشســته می شــوند اما در مورد افرادی 
با مدرک کارشناسی ارشــد و دکتری و ۳۵ 
ســال خدمت و ۶۵ سال ســن تاکید شده 

است.
 اخیرا اما ســازمان اداری استخدامی کشور 
طی بخشــنامه ای به نهادهای مختلف  و با 
رویکرد جوانگرایی میــان مدیران و حذف 
سن ۶۵ ســال تاکید و اعالم کرده است که 
افراد بعد از ۳۵ ســال خدمت بازنشســته 

شوند.
اجرای این بخشــنامه در وزارت ورزش و 

دیگر نهادهای ورزشی منجر به کنار رفتن 
برخی از مدیران خواهد شــد این در حالی 
است که به گفته معاون حقوقی، پارلمانی 
و امور اســتان هــای وزارت ورزش مالک 
عمل در رابطه با بازنشســته ها »قانون« 

است.
جمشــید تقی زاده با تاکید بر اینکه وزارت 
ورزش تا بــه امــروز در رابطه بــا موضوع 
بازنشســتگی و اجــرای آن در بدنه ورزش 
به طور کامل از قانون تبعیت کرده اســت، 
گفــت: موضوع جدیــدی کــه در رابطه با 
بازنشســته ها و نادیده گرفتن شرایط سنی 
مطرح شده در قالب یک بخشنامه و از طرف 
ســازمان اداری و اســتخدامی ابالغ شده 

است.
وی در واکنش بــه اینکه با شــرایط جدید 
قانون مالک عمل خواهد بود یا بخشــنامه 
جدید تاکید کــرد: قاعدتا بــرای ما قانون 
مالک اصلی عمل در همــه امور خواهد بود 

حتی موضوع بازنشســته هــا البته منظور 
این نیســت که بخشــنامه های دریافتی را 
نادیده می گیریم اما تا زمانــی که در مورد 
یک موضوع، قانون حکم داده است همان را 

مالک عمل قرار خواهیم داد.
این معاون وزیر ورزش مجدد تاکید کرد: در 
رابطه با پرونده بازنشســته ها وزارت ورزش 
از قانون مربوطــه تبعیت خواهــد کرد نه 
بخشنامه ارسالی.وی تصریح کرد: بخشنامه 
ســازمان اداری اســتخدامی و تاکیدی که 
بر حذف شرایط ســنی شــده در راستای 
جوانگرایی و اســتفاده از مدیران جدید در 
ســاختارهای اداری اســت اما الزامی برای 
عمل به آن در رابطه بــا مدیران فعلی وجود 
ندارد در واقع این بخشنامه می تواند مالکی 
برای چگونگی انتخاب ها و انتصاب ها برای 

بعد از این باشد. 
وزارت ورزش البتــه در رابطــه بــا قانون 
بازنشســته ها و بخشنامه ارســالی در این 

زمینه کــه محل اختالف شــده، از معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری استعالم گرفته 

است.
تقــی زاده در ایــن زمینــه و در واکنش به 
اینکه نتیجه این اســتعالم به وزارت ورزش 

اعالم شده اســت، به خبرنگار مهر گفت: از 
موضوع بی اطالعم امــا طبق قانون در مورد 
بازنشســته ها عمل خواهیم کرد. قانون هم 
می گوید افراد با ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال 

سن بازنشسته می شوند.
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رضا رویگری:

ونا نمی ترسم! از کر

خریدار   رضا رویگری بــا لحنی آمیخته به طنز 
اما تلخ درباره اوضاع این روزهایش می گوید: من 
بعضی وقت ها از کرونا خواهش می کنم تشــریف 
بیاورند منزل ما ... واقعا خســته شــدم، زیاد هم 
از کرونا نمی ترســم. ما زندگــی نمی کنیم. یک 
هنرمند به چه چیزی زنده اســت؟ به این که کار 

بکند و از کاری که می کند لذت ببرد.
ایــن بازیگر  بــا گله منــدی از پرداخت نشــدن 
دســتمزدهایش گفت: نمی شــود کــه بازیگر و 
عوامل کار کننــد و مزایای مالی اش به شــخص 
دیگری برسد. بازیگر هم در همین جامعه زندگی 
می کند. مــن االن ماهی پنج میلیون و ســیصد 
هزار تومان اجاره می دهم چطــور باید این مبلغ 

را پرداخت کنم؟ طلب هایم را نمی توانم بگیرم.
این بازیگر با یادآوری اینکه چند ســالی می شود 
که بیمار اســت و هر نقشــی را نمی تواند بپذیرد، 
اظهار کرد: نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان از این و 
آن و از کارهای تلویزیونی و ســینمایی طلب دارم 
که نمی توانم بگیرم. کار کرده ام و پولم را نداده اند. 
درست نیست من با این شــرایط بروم کار کنم و 

پولم را هم ندهند.
رویگری درباره شــرایط حال حاضر و حال وهوای 
ایــن  روزهایــش توضیــح داد: آجرهــای دیوار 
روبه رویم را می شمارم تا ببینم کم نشده باشد! من 
بعد از »مختارنامه« از طرف دوســتان تلویزیونی 
چهار سال ممنوع الکار شــدم. علتش را نپرسید 
چون خودم هم نمی دانم. شــشـ  هفت سال هم 
می شود که بیمار هســتم برای همین چند سالی 
می شود که کار درســت و حسابی نکرده ام. کاری 
که به دل خودم بچســپد نکردم. گاهی کارهایی 
پیشــنهاد می شــود اما مثل هنرور با ما برخورد 
می کنند. من پنجاه و هفت ســال کار نکردم که 
روزی چندر غاز دســتمزد بگیرم. نمی شــود که 
بازیگر و عوامــل کار کنند و مزایــای مالی اش به  
شخص دیگری برسد. بازیگر هم در همین جامعه 

زندگی می کند.
او با عنوان اینکه پیشــنهادی از ابوالقاسم طالبی 
داشته که به دلیل مســائل مالی به نتیجه نرسیده 
اســت، گفت: پیشــنهادی برای یک ســریال به 

کارگردانی ابوالقاســم طالبی داشــتم که ســر 
مسائل مالی به توافق نرســیدیم و نشد. من قبال 
سریال »به کجا چنین شــتابان« را با طالبی کار 
کرده بودم خودش گفته بود رضا رویگری کار مرا 
زنده کرد. در این کار هم می توانســتم یک نقش 
خوب دیگر برای ایشان بازی کنم. گفتم مبلغی به 
عنوان پیش پرداخت بدهند تا مطمئن شوم پولم 
را می دهند اما نپذیرفتند. من االن بیمار هســتم. 
کارهایی هم هست که پیشنهاد می شود و خودم 

نمی پسندم.
رویگری که در ســال های فعالیتش با هنرمندان 
بزرگی همکاری داشته، از جمله همبازی شدن با 
مرحوم محمدعلی کشاورز در سریال »خورشید 
شب«، تجربه همکاری با بزرگان را اینگونه شرح 
داد: با این بزرگان وقتــی آدم کار می کند تعهد و 
مسوولیت را از آن ها می آموزد. هنرمندانی مانند 
محمدعلی کشــاورز متعهد و مســوولیت پذیر 
بودنــد. آقــای انتظامی هــم وقتی بــرای فیلم 
»اجاره نشــین ها« می رفتیم دنبالشــان یک روز 
نمی شــد که آماده نباشــند. ما هــم از آن ها یاد 
گرفته ایم. چیزی که من از ایــن بزرگان به خاطر 
دارم همین تعهد و مسولیت پذیری و بها دادن به 

کارشان است.
این بازیگر در پاسخ به این ســوال که چه ویژگی 
این هنرمنــدان را در ذهن مــردم  ماندگار کرده 
اســت، گفت: نقش های یک بازیگر، او را در ذهن 
مردم ماندگار می کند. نقش شــعبون استخونی 
که محمدعلی کشــاورز در »هزار دستان« علی 
حاتمی ایفا کرد بین مردم ماندگار شده است. این 
عزیزان کار بی ارزش نداشتند. ممکن است متن 
کاری ضعیف باشد اما بازیشان درست است. آن ها 
به خود بها می دهنــد و کاری را انتخاب می کنند 
که درست و حسابی باشــد. من هم این ها را از این 

بزرگان یاد گرفته ام.
رویگری با بیان اینکه ســریال »هزاردســتان« 
اگر ۱۰ بار دیگر هم پخش شــود، باز هم دوســت 
دارد تماشــایش کند، گفت: اگر سریال جدیدی 
هم خوب باشــد می بینــم. اما کارهــای قدیمی 

به خصوص دهه شصت رنگ و بوی دیگری دارند.

این بازیگر که نقش های بــه یادماندنی در آثاری 
موفق، همچــون نقش کیان در ســریال »مختار 
نامه« را در کارنامه دارد، عامل موفقیت سریال ها 
را فیلم نامه خوب دانست و گفت: از یک کارگردان 
بزرگ ســینما پرســیدند ســینما از چه چیزی 
تشکیل می شــود؟ گفت، ســه چیز؛ اول سناریو 
دوم سناریو سوم سناریو. وقتی قصه جذاب باشد 
بازیگــر نمی تواند نقــش خوب را بد بــازی کند. 
وقتی قصه خوب باشد هم کارگردان و هم بازیگر 
می توانند رویش کار کننــد. بازیگرها هم دخیل 
هستند باید طوری ایفای نقش کنند که در ذهن 
مخاطب بماند. برای »مختارنامه« خاطرم هست 
که بازیگرها از جان مایه می گذاشــتند و با عشق 

کار می کردند.
رویگری درباره بیماری کرونا و لزوم رعایت نکات 
بهداشتی و پیشگیرانه عنوان کرد: همه جای دنیا 
می گویند فاصله اجتماعی باید رعایت شــود و از 
ماسک و دست کش استفاده شود و خیلی ها از بین 
رفتند. کرونا شــوخی ندارد. خودمان باید رعایت 
کنیم. منم مثل بقیه ســعی می کنم با شســتن 
دست و حاضر نشــدن در جمع های شلوغ رعایت 

کنم.
او در پایان گفت: محبت مردم تنها چیزی اســت 
که به من آرامش می دهــد. محبت مردم عجیب 
و غریب اســت. امیــدوارم لیاقــت محبت مردم 
را داشــته باشــم. بعد از »مختارنامه« و کارهای 
دیگرم مردم از من انتظار کارهای آنچنانی دارند 

نمی توانم با یک کار سطحی خرابش کنم.
»مختار نامه«، »ســه پنــج دو«، »ملکوت«، »به 
کجا چنین شتابان«، »پول کثیف«، »معصومیت 
از دســت رفته«، »دارا و ندار« و »خورشید شب« 
از جمله ســریال های تلویزیونی هستند که این 

بازیگر در آن ها به ایفای نقش پرداخته است.
رویگری در زمینه آهنگســازی و خوانندگی هم 
فعالیت داشــته و ترانه انقالبی معــروف »ایران 
ایران« که در ایام دهه فجر از شــبکه های مختلف 
پخش می شــود با صدای این هنرمند در ســال 
۱۳۵۷ و در بحبوحه انقالب اسالمی خوانده شده 

است.

معارفه

آیین تکریم و معارفه رئیس»حوزه هنری«

اسماعیل عفیفه خبر داد
بازیگران »جیران« حسن فتحی قرارداد بسته اند

تهیه کننده ســریال نمایــش خانگی »جیران« به کارگردانی حســن 
فتحی خبر داد که این ســریال این روزها در پیش تولیــد قرار دارد و به 

زودی وارد مرحله تولید می شود.
اســماعیل عفیفه تهیه کننده ســریال »جیران« به کارگردانی حسن 
فتحی درباره دلیل تاخیر در تولید این پروژه بیان کرد: ما ســال گذشته 
مجوز ســاخت ســریال را دریافت کردیم و حتی با بازیگــران قرارداد 
بسته ایم با این حال به دلیل اینکه ســاخت دکور برای کارهای تاریخی 
طول می کشد، تولید این سریال به تاخیر افتاد.وی ادامه داد: کرونا هم 
دلیل دیگری بود که باعث شــد روند تولید حدود ۲ ماه به تاخیر بیفتد 
با این حال ما اکنون در پیش تولید ســریال هســتیم تا به زودی کار را 
شــروع کنیم.تهیه کننده »جیران« درباره شباهت فضای داستانی این 
مجموعه با دو پروژه دیگر شبکه نمایش خانگی و اینکه چرا گاهی چند 
کارگردان در یک بازه زمانی ســراغ سوژه ای مشــترک می روند، گفت: 
تاریخ منبعی الهام بخش برای همگان اســت و پیــش از این هم درباره 

ناصرالدین شاه چند فیلم سینمایی و سریال ساخته شده است.
عفیفه در پایان درباره بستری که وی اودی ها برای سریال سازی ایجاد 
کرده اند، گفت: طبیعتاً هر چقدر مردم به ســمت این مدیوم ها بروند و 
این فضا توسعه پیدا کند بستر تولید هم گسترده تر می شود و این اتفاق 
خوبی است.سریال »جیران« با نویسندگی احسان جوانمرد که پیش از 
این فیلمنامه »بانوی عمارت« را نوشته بود، به کارگردانی حسن فتحی 

به تولید می رسد.
داســتان این مجموعه درباره یکی از زنان ناصرالدین شاه است و پریناز 

ایزدیار از اولین بازیگرانی است که برای این سریال انتخاب شده بود.

به تهیه کنندگی زینب تقوایی

ونیک نژاد کمدی »باخانمان« را می سازد برز
مجموعه تلویزیونی »باخانمان« بــه زودی با پایان مراحل پیش تولید و 
انتخاب قطعی عوامل و معرفــی بازیگران منتخب وارد فاز تولید خواهد 

شد.
 به نقــل از روابط عمومــی پروژه، ســریال »باخانمــان« جدیدترین 
همکاری زینب تقوایــی و برزو نیک نــژاد پس از »دودکش« اســت. 
پروژه ای که تقوایی در مقام تهیه کننده و نیک نژاد در جایگاه نویسنده و 
یار کارگردان در آن حضور داشتند. تهیه کنندگی »باخانمان« را زینب 

تقوایی به عهده دارد و نیک نژاد کارگردان سریال است.
ســازندگان کمدی »باخانمان« به زودی با معرفی بازیگران اصلی، کار 

تولید را در لوکیشن های متنوعی در تهران پی خواهند گرفت.
فیلمنامه ســریال را نیز امیر برادران به عنوان نخستین تجربه مستقل 
خود می نویســد. نام او پیش از این در گروه نویســندگان سریال های 
نام آشــنایی چون »مسافران«، »ساختمان پزشــکان«، »در حاشیه« 
و »هیوال« ثبت شــده بــود.در کارنامــه تقوایــی تهیه کنندگی آثار 
پرمخاطبی مثل سریال های »دودکش«، »مدینه«، »پشت بام تهران« 
و »زیر پای مادر« و چند پروژه تلویزیونی در دهه ۸۰ از جمله مجموعه 
مستند جریان ساز »۳۶۰ درجه«، »بانوی آفتاب«، »جاده غالت« و… 
به چشم می خورد. تقوایی پارسال فیلم ســینمایی »سمفونی نهم« را 

نیز در جایگاه تهیه کننده روی پرده داشت.
از نیک نژاد نیز طی ســال های گذشــته در مقام کارگردان سریال های 
»دردسرهای عظیم ۱و ۲«، »ساخت ایران ۲« و… فیلم های سینمایی 
»ناخواسته«، »زاپاس«، »لونه زنبور« را شــاهد بوده ایم که بعضاً جزو 
ساخته های پرفروش بوده اند. او فیلم »دوزیست« از آثار بخش مسابقه 

جشنواره فجر سال گذشته را نیز در نوبت اکران دارد.
سریال »باخانمان« قرار است از شبکه سوم سیما روی آنتن رود.

»بهنام بانی« بازیگر »گشت ارشاد ۳« شد
»بهنام بانــی« خواننده پاپ به عنوان تازه تریــن بازیگر جلوی دوربین 

فیلم سینمایی »گشت ارشاد ۳« به کارگردانی سعید سهیلی رفت.
بهنام بانی خواننده پاپ به عنوان تــازه ترین بازیگر جلوی دوربین فیلم 
سینمایی گشت ارشــاد ۳ به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی 
رفت.فیلمبرداری فیلم  ســینمایی گشت ارشــاد ۳ به تهیه کنندگی و 
کارگردانی ســعید ســهیلی اواخر هفته گذشــته در تهران با حضور 
مســعود کیمیایی کارگردان شناخته شده ســینما آغاز شد و در ادامه 
فیلمبرداری ایــن فیلم، بهنام بانی خواننده پــاپ جلوی دوربین رفت. 
تاکنون عالوه بر بهنام بانی، ســاعد ســهیلی و پوالد کیمیایی به عنوان 
۲ بازیگر اصلی فیلم جلوی دوربیــن رفتند. طراح چهره پردازی عبداهلل 

اسکندری است.
فیلم سینمایی گشت ارشاد در سال ۹۱ و گشــت ارشاد ۲ در سال ۹۵ 

ساخته شد.

وش یک میلیاردی سینما پس از بازگشایی فر
مدیر روابــط عمومی ســازمان ســینمایی از فروش نزدیــک به یک 
میلیاردی سینما از روز بازگشایی تا دیشب خبر داد و افزود: فیلم شنای 

پروانه با فروش بیش از ۶۰۰ میلیونی پیش تاز است.
مســعود نجفی درباره فروش فیلم های در حال اکران بعد از بازگشایی 
ســینماها و رونمایی از سایت ســمفا اظهار داشــت:  رونمایی از سمفا 
اقدامی جدید اســت و با توجه بــه همین تازگی  طبیعتا مشــکالت و 
خطاهایی وجود دارد که به تدریج مرتفع می شــود. در یک هفته ای که 
این ســامانه راه افتاده، گزارش هایی در مورد مشکالت ارائه و رفع شده 
است.وی افزود: نهایتا تا روز سه شنبه بخش گزارش دهی و آماردهی که 
بسیار هم مفصل است، فعال خواهد شــد. این سیستم گزارش دهی که 
در سمفا تا روز سه شنبه فعال خواهد شد، بســیار کامل تر و متنوع تر از 
سایت های قبلی است. به تفکیک فروشــنده، گیشه، تخفیفات، سالن 
خرید و ... اطالعات بــه صورت آنالین قابل دریافت اســت که می تواند 

مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی ادامه داد: در حال حاضر ۴ درگاه 
بلیت فروشی فعال است و تا یکی دو روز آینده به ۵ درگاه خواهد رسید 
که طبیعتا رقابتی بیــن درگاه ها را به وجود خواهد آورد که مشــتری 
را برای فــروش بلیت جذب می کننــد. این رقابت باعث می شــود که 
امتیازاتی داشته باشند تا مخاطب ترغیب شــود به سمتشان برود. در 

نهایت این رقابت به سود مشتری خواهد بود.
نجفی با اشــاره به آمار فروش فیلم ها پس از بازگشایی سینماها گفت: 
براساس گزارشی که تا پایان روز شنبه گرفتم، از یک تیرماه که سینماها 
با فیلم هایی که اکرانشــان در اســفند متوقف شــده بود، باز شــد و از 
چهارشنبه که دو فیلم جدید به اکران اضافه شد، یعنی از روز یک شنبه 
تا شــنبه، فروش فیلم ها به یک میلیارد تومان رسید. به صورت دقیق، 
فروش فیلم ها ۹۳۳ میلیون تومان است و تعداد مخاطبان به ۴۸ هزار و 

۷۸۶ نفر رسید.
مدیر روابط عمومی سازمان ســینمایی افزود: فیلم شنای پروانه ۶۳۱ 
میلیون فروخت و تعــداد مخاطب آن ۳۲ هزار و ۳۴۷ نفر اســت. فیلم 
خوب بد جلف ۲، ارتش ســری ۲۶۳ میلیون تومــان فروخته و تعداد 
مخاطب آن ۱۳ هــزار و ۶۶۱ نفر اســت. فروش ســایر فیلم هایی که 
اکران شان در ســینماها ادامه دارد مانند جهان با من برقص، یلدا، عطر 
داغ، یادم تورا فراموش، ۴۷، سراسر شــب و مستندهای هنر و تجربه به 
۴۰ میلیون تومان رسیده اســت و تعداد مخاطبان آن ۲ هزار و ۷۷۸ نفر 
است. این در حالی است که در ســه روز اول بازگشایی سینماها، بلیت 

بیشتر به صورت نیم بها عرضه می شد.

اکران
عباس عبداهلل زاده:

اجرای مجدد »اپرای ۹۰« منتفی شد
عباس عبداهلل زاده از منتفی شدن از ســر گیری اجرای نمایش »اپرای 

۹۰« که به دلیل بحران کرونا متوقف شده بود، خبر داد.
عباس عبداهلل زاده نویسنده و کارگردان نمایش »اپرای ۹۰« که اجرای 
آن به دلیل بحران کرونا قبل از نوروز متوقف شــده بــود درباره اجرای 
مجدد نمایش گفت: پیش از تعطیلی تماشاخانه ها نمایش »اپرای ۹۰« 
در تماشــاخانه نوفل لوشــاتو روی صحنه بود که بعد از همه گیر شدن 
بحران کرونا بعد از ۱۰ اجرا متوقف شــد. متاســفانه با وجود بازشدن 
ســالن های و فعالیت های تئاتری دیگــر امکان به صحنــه بردن این 

نمایش برای ما وجود ندارد.
وی ادامه داد: این نمایش که براســاس نمایشــنامه »اپرای سه پولی« 
برتولد برشت نوشته شــده اثری پیچیده و پربازیگر است و جمع کردن 
دوباره گروه بازیگران و عوامل نمایش کار بســیار سختی است. از طرف 
دیگر تهیه کننده نمایش نیز آمادگی هزینه کردن مجدد برای این اجرا 
را ندارد چون با متوقف شدن نمایش مبلغ قابل توجهی ضرر دیده است 
بنابراین در شــرایط فعلی اجرای دوباره »اپرای ۹۰« منتفی است مگر 
اینکه مدتی بعد و با ثابت شدن شــرایط بتوانم با گروه و سرمایه گذاری 

جدید کار را به صحنه ببرم.
عبداهلل زاده با انتقاد از شــرایط به وجود آمده بــرای هنرمندان در پی 
بحران کرونا عنوان کرد: متاسفانه با شرایط پیش آمده بیشتر از گذشته 
به ما ثابت شد که تئاتر رسماً به عنوان یک شغل و حرفه پذیرفته نیست 
و در حال حاضر نیرویی قدرتمندتــر از نهادهای نظارتی به نام »کرونا« 
برای تئاتر مساله ســاز شــده و اجازه نمی دهد که هنرمندان روی این 
حوزه متمرکز شوند. تئاتر از همه فعالیت ها و حرفه های دیگر ضعیف تر 
اســت و متاســفانه در این برهه ضرب المثل »هر چه سنگ است، مال 
پای لنگ اســت« مصداق زیادی پیدا کرده است.این نمایشنامه نویس 
یادآور شد: این روزها همه منتظر هستند تا ببینند قربانی های تئاتر چه 
کســانی هســتند و کدام گروه ها این خطر را می پذیرند که آغازکننده 
اجراهای تئاتر باشــند. قبل از بحــران کرونا هم هنرمنــدان با تکیه بر 
تبلیغات مختلف و زحمت فراوان می توانســتند مخاطب جذب کنند 
که با شرایط پیش آمده چون تئاتر خوراک اصلی و دغدغه مردم نیست 

امیدی به حضورشان در سالن های نمایشی دیده نمی شود.
وی در پایان صحبــت هایش بیان کرد: قبل از بحران کرونا هم دو ســه 
سال بود که وضعیت تئاتر تعریفی نداشــت چون هر مناسبت و اتفاقی 
که در مملکت می افتد اول از همه این تئاتر اســت که ضربه می خورد. 
متاسفانه فعالیت فرهنگی کردن در این کشور تعطیل شده است و برای 

کسی هم اهمیتی ندارد.

تاالر هنر هم بازگشایی می شود 
مدیر تاالر هنر از بازگشــایی این تاالر از نیمه دوم تیر مــاه خبر داد و از 

وضعیت معیشتی فعاالن تئاتر کودک ابراز نگرانی کرد.
حسین موذن با اعالم این خبر گفت: قرار است تاالر هنر از نیمه دوم تیر 
ماه با یکســری محدودیت ها و نیز رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

فعالیت خود را از سر بگیرد.
او ادامه داد: بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده، ابتدا دو گروهی که 
اجرای نمایش هایشان در اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا متوقف ماند، 
بار دیگر روی صحنه می روند. بدین ترتیــب در مرحله اول میزبان دو 
نمایش »افســانه پری دریایی« و »دنیای شــگفت انگیز اکو و تاکو« 

خواهیم بود.
موذن درباره اجرای همزمان دو نمایــش توضیح داد: بین اجراها حدود 
دو ساعت فاصله در نظر گرفته ایم. ضمن اینکه تمام تجهیزات بهداشتی 

تهیه شده و روزانه تمام فضاهای سالن ضدعفونی می شود.
او دربــاره دیگر تدابیر بهداشــتی در ایــن تاالر گفت: تب ســنجی از 
تمام مراجعه کننــدگان اعم از همکاران ســالن، گروه های نمایشــی 
و تماشــاگران هنگام ورود به سالن انجام می شــود. عالوه بر آن تجمع 
تماشــاگران پیش و پس از اجــرای نمایش حذف خواهد شــد. به این 
صورت که هر تماشاگر به محض ورود به سالن وارد تاالر اجرا می شود و 

کسی در البی حضور نخواهد داشت.
موذن افزود: عالوه بر ایــن گریم کودکان و گرفتن عکــس یادگاری با 
عوامل اجرایی هم حذف می شــود و بوفه نیز تعطیل شــده و الزم است 

همه تماشاگران اعم از بزرگسال و کودک با ماسک وارد سالن شوند.
این مدیر هنری با تاکید بر لزوم اجرای تدبیر بهداشــتی برای سالمتی 
هنرمندان فعال در سالن نیز اضافه کرد: یک مســاله حاد دیگر رعایت 
نکاتی برای حفظ سالمت خود هنرمندان اســت. به این منظور تالش 
شده گریم ها حذف شود یا به حداقل برسد. همچنین گروه ها تغییراتی 
در میزانسن های خود داشــته اند که البته برایشــان سخت است ولی 
چاره ای هم نیســت. ضمن اینکه ســه تن از بازیگران یکی از نمایش ها 

هم حذف شده اند.

امید حاجیلی پیش قدم شد
آغاز کنسرت ها با بلیت ۲۶۵هزارتومانی

اولین کنسرت موســیقی پاپ در روزهای کرونایی روز پنجشنبه دوم 
مردادماه بــا خوانندگی امید حاجیلــی در حالی برگزار می شــود که 

افزایش قیمت بلیت این اجرا قابل تأمل است.
 امید حاجیلی خواننده موسیقی پاپ روز پنجشنبه دوم مرداد ماه طی 
دو نوبت اولین کنسرت روزهای کرونایی تهران را در تاالر بزرگ وزارت 

کشور برگزار می کند.
برگزاری کنســرت امید حاجیلی در شــرایطی اســت که طبق اعالم 
ســامانه های فروش اینترنتی، بعد از خرید بلیــت، ۲ عدد صندلی قبل 
و بعد جهت حفــظ فاصله اجتماعی غیرفعال خواهد شــد ضمن اینکه 

همراه داشتن ماسک و دستکش حین ورود به سالن اجرا الزامی است.
از نکات جالب توجه برگزاری اولین کنســرت دوران کرونایی که به نظر 
می آید پس از اعــالم ظرفیت مجاز ۵۰ درصدی برای ســالن های اجرا 
درباره آن از سوی شرکت های برگزارکننده کنسرت برنامه ریزی شده 

افزایش قیمت بلیت ها نسبت به سال قبل است.
برای اولین کنســرت قیمت بلیت از ۷۰ هزار تومان برای قسمت های با 
دید نامناسب تماشاگر آغاز می شود و تا مبلغ ۲۶۵ هزار تومان نیز ادامه 

پیدا می کند!
این ارقام در حالی تعیین شده است که تا پیش از شیوع ویروس کرونا و 
در چارچوب قیمت گذاری معمول بلیت کنسرت ها، شاهد قیمت های 
معقول تری بودیــم و افزایش اینگونــه قیمت ها آن هم در آســتانه از 
ســرگیری اجراهای زنده، جای تأمل دارد. آیــا برگزارکنندگان قصد 
دارند خسارت ناشی از اجبار به بلیت فروشی برای ۵۰ درصد صندلی ها 

را از مبلغ پرداختی ۵۰ درصد دیگر جبران کنند!؟

اجرا

موسیقی

محســن  تکریــم  آئیــن 
مؤمنی شــریف رئیس ســابق و 
معارفــه محمدمهــدی دادمان 
رئیــس جدیــد حــوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی در تاالر 

اندیشه برگزار شد.
آییــن تکریــم رئیس ســابق و 
معارفــه رئیس جدیــد »حوزه 
تبلیغــات  هنــری« ســازمان 
اســالمی در محل تاالر اندیشــه 

حوزه هنری تهران برگزار شد.
در پــی حکــم حجت االســالم 
محمــد قمــی رئیس ســازمان 
تبلیغــات اســالمی، محســن 
مؤمنی شــریف پس از ۱۰ سال 
سکان ریاســت حوزه هنری را به 
محمدمهدی دادمان واگذار کرد.

آییــن تکریم و معارفه روســای 
ســابق و جدید حــوزه هنری با 
حضور تعــدادی از هنرمندان و 
نویســندگان در تاالر اندیشه در 

حال برگزاری است.
پیش از آغاز رســمی این مراسم 
در  شــرکت کننده  مهمانــان 
برنامه با حضور در مزار شــهدای 
محوطه حوزه هنری با شــهدای 
انقــالب و دفاع مقــدس تجدید 
کردند.حجت االســالم  میثــاق 
قمی، حجت االســالم قاسمیان، 

مؤمنی شریف،  محسن 
غالمعلــی حدادعادل، 
د  مســعو سید
طباطبایی،  شــجاعی 
حمــزه زاده،  محمــد 
ارجمنــد،  داریــوش 
محمدمهــدی  ســید 

ابراهیــم  طباطبایی نــژاد، 
داروغــه زاده، محمدرضا فرجی، 
علیرضا تابش، مرتضی سرهنگی، 
کوروش  قدیریــان،  عبدالحمید 
زارعی، محســن کاظمــی، علی 
محمدرضــا  مــودب،  محمــد 
سنگری، حجت االسالم سلیمانی، 
ســعید بیابانکــی و… از جمله 
مدیــران و چهره هــای فرهنگی 
حاضر در این مراســم هستند.در 
ابتــدای این برنامه بعــد از قرائت 
آیاتی از قرآن مجید و اجرای سرود 
ملی جمهــوری اســالمی ایران 
کلیپی از عملکرد مدیریت پیشین 
»حوزه هنری« سازمان تبلیغات 
اسالمی برای مخاطبان اجرا شد، 
بعد از این بخش بود که رســالت 
بوذری مجری برنامه روی صحنه 
آمد به قرائت شــعری بــا حال و 

هوای دهه کرامت پرداخت.
مرتضی سرهنگی از نویسندگان 
شــاخص ادبیات دفاع مقدس در 

ادامه برنامــه گفت: از 
بزرگ ترهــای مجلس 
اجــازه می گیرم و چند 
جملــه ای را به شــما 
آقای  بــه  می گویــم. 
مومنــی از دوســتان 
قدیمی خــودم بعد از 
۱۰ سال خسته نباشید می گویم. 
به جناب آقــای دادمــان که از 
فردا در میــز و صندلی اتاق آقای 
مومنی می نشینند هم خوش آمد 

می گویم.
وی ادامــه داد: من فقــط به این 
چند نکتــه بســنده می کنم که 
اعتماد مردم به حوزه هنری یک 
ثروت ابدی برای این ســرزمین 
اســت. ما اجــازه نداریــم از این 
ثروت کم کنیم و به کشــورمان 
ضرر بزنیم، برای همین هر کس 
برای ادبیات و انقالب و جنگ کار 

می کنند ما برادرش هستیم.
محمد علی رجبی دوانی هنرمند 
نگارگر و از مدرســان برجســته 
حوزه نقاشی هم در ادامه با اشاره 
به نقش حوزه هنــری در جریان 
فعالیت های فرهنگــی و هنری 
انقــالب توضیــح داد: می دانید 
که حوزه اندیشــه و هنر اسالمی 
نــام اول مجموعه حــوزه هنری 

بود. اما بعد گروهی از هنرمندان 
تجســمی دور هم جمع شدند و 
از آقای سلحشــور و دوستانشان 
دعوت کردند تا در اینجا مشغول 
به کار شــوند. ما از همــان ابتدا 
برای نــام گذاری ایــن مجموعه 
»حوزه اندیشه و هنر و اسالمی« 
را انتخاب کردیــم که اول معتقد 
به انقالب اســالمی باشــد و بعد 
آثاری متناســب با نقالب تولید 
کند. اینجا باید مرکزی باشد که 
برای آینده هنر کشور جهت دهی 
بدهــد.وی افزود: در ســال های 
اول که این مرکز راه افتاد بســیار 
مومنانه کار کردنــد و همه بدون 
توقع مالــی کارهای زیادی انجام 
می دادند. در این زمان رابطه ما با 
جضرت امام )ره( رابطه تنگاتگی 
بود. حتی برای موســیقی هم با 
ایشــان صحبــت می کردیم که 
ایشان می فرمودند شما چون به 
خاطر خدا قیام می کنید پس هنر 
برای شما وسیله نیست. بنابراین 
در این راه با رهنمودهای ایشــان 
کار را ادامــه می دادیــم. این در 
حالی است که بعدها مقام معظم 
رهبــری هــم بــا رهنمودهای 
همــراه  خــود  روشــنگرانه 

هنرمندان حوزه هنری بودند.


