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خ نوبرانه ها افت ۷۰ درصدی نر
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی گفت: قیمــت میوه های 
نوبرانه از زمان ورودشان به بازار مصرف )حدود دو ماه قبل( تاکنون بین 

۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
اســداهلل کارگر درباره آخرین وضعیت میوه های نوبرانه گفت: در حال 
حاضر این میوه ها به تولید و عرضه انبوه رسیده اند و نباید لفظ نوبرانه را 

برای آنان اطالق کرد.
وی اضافه کرد: قیمت این میوه ها از زمان ورودشــان بــه بازار مصرف 
)حدود دو ماه قبل( تاکنون بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته به عنوان 
مثال قیمــت گیالس در آن زمان بیــن ۸۰ تا ۱۰۰ هــزار تومان در هر 
کیلوگرم بود اما در حــال حاضر قیمت این میوه کاهش چشــمگیری 
داشــته چرا که تولید میوه در سال جاری وضع بســیار مطلوبی دارد و 
عرضه زیاد است.این فعال بخش خصوصی قیمت هر کیلوگرم گیالس 
تک دانه در میدان مرکزی میوه و تربــار تهران را در حال حاضر بین ۱۵ 
تا ۲۵ هزار تومان اعالم کرد و گفــت: قیمت گیالس صورتی نیز بین ۸ تا 
۱۶ هزار تومان است. همچنین قیمت گیالس مشکی بین ۸ تا ۱۵ هزار 
تومان است.الزم به یادآوری است که این نرخ های میدان مرکزی میوه 
و تربار است و با احتساب ۳۵ درصد هزینه حمل و سود خرده فروشی در 

میوه فروشی های سطح شهر عرضه می شود.
کارگر قیمت هرکیلوگــرم هلوی پیش رس در میــدان مرکزی میوه و 
تربار تهران را بین ۴ تا ۱۰ هزار تومان، هلوی هســته جــدا را بین ۱۰ 
تا ۱۲ هــزار تومان، زرد آلوی بادامــی را بین ۵ تا ۱۲ هــزار تومان، زرد 
آلوی قیســی را بین ۴ تا ۸ هزار تومان و زرد آلوی شیراز را بین ۱۵ تا ۲۸ 

هزارتومان و زرد آلوی کاشان را نیز بین ۴ تا ۸ هزار تومان اعالم کرد.
وی با بیان اینکه قیمت انواع میوه روند کاهشی در بازار دارد، پیش بینی 
کرد: قیمت این میوه ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگــر نیز طی هفته های 

آینده کاهش داشته باشد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود از کاهش حــدود ۸ هزارتومانی 
قیمت موز نیز خبر داد و افزود: نرخ ایــن میوه در هر کیلوگرم به ۸ تا ۱۲ 
هزارتومان رسیده اســت چرا که عرضه آن زیاد شده و در فصل تابستان 

با توجه به ورود میوه های سردرختی تقاضا برای موز کاهش می یابد.

ونا پی جهش آمار کر افزایش قیمت طال در
قیمت طال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی تحــت تاثیر نگرانیها 
نســبت به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در سراســر جهان که به 
خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به احیای اقتصادی سریع ضربه زد و 

تقاضا برای خرید داراییهای امن را تقویت کرد، افزایش یافت.
 بهای هر اونس طال بــرای تحویل فوری در معامــالت روز جاری بازار 
ســنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۷۷۳ دالر و ۴۳ سنت رسید. 
بهای معامــالت این بازار هفته گذشــته تا رکورد ۱۷۷۹ دالر و شــش 
سنت صعود کرده بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۱ 

درصد افزایش، به ۱۷۸۱ دالر و ۶۰ سنت رسید.

به گفت دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ، مطمئنا با افزایش 
موارد ابتال به ویروس کرونا به خصوص در آمریکا که تقاضای ســرمایه 
گذاران برای خرید داراییهای امن را تقویت کرده اســت، خرید دارایی 

امن نسبتا قوی خواهد بود.
ایالت کالیفرنیا مانند ایالتهای تگــزاس و فلوریدا در واکنش به افزایش 
ســطح ابتال، محدودیتهایــی را وضع کرد. ایالت واشــنگتن و شــهر 

سانفرانسیسکو هم طرحهای بازگشایی را متوقف کردند.
گســترش بی وقفه موارد ابتال به ویــروس کرونا، نگرانیهای ســرمایه 
گذاران نسبت به تاخیر در روند احیای اقتصاد جهانی را تشدید کرده و 
روی ریسک پذیری تاثیر گذاشته و باعث سرازیر شدن سرمایه به سوی 
دارایی های امن شــده است.طبق نظرســنجی رویترز از اقتصاددانان، 
چشــم انداز احیای اقتصاد جهانی در یک ماه گذشــته بدتر شده یا در 

بهترین حالت، تغییر نکرده است.
طال در شرایط ابهامات مالی و سیاســی به پناهگاه مطمئن برای دارایی 

تبدیل شده و با افزایش تقاضای خرید روبرو می شود.
بر اساس گزارش رویترز، موجودی طالی "اس پی دی آر گلد تراست" 
که بزرگترین صندوق ســرمایه گذاری قابل معاملــه در بورس تحت 
پشتوانه طال در جهان است، روز جمعه ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۱۱۷۸ 

دالر و ۹۰ سنت رسید.
وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیــش بینی کرد هر اونس طال مقاومت 

در سطح ۱۷۷۸ دالر را شکسته و تا مرز ۱۷۸۹ دالر صعود می کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۱.۷ 
درصد افزایش، به ۱۸۹۱ دالر و ۴۲ سنت رسید. هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری با ۰.۶ درصد افزایش، ۷۹۶ دالر معامله شد. هر اونس نقره 

برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد افزایش، در ۱۷ دالر و ۸۸ سنت ایستاد.

الزام تولیدکنندگان به ثبت قیمت محصوالت 
لبنی درسامانه ۱۲۴

تولیدکنندگان محصوالت لبنی مکلف شــدند قیمت همه محصوالت 
خود را قبل از عرضه به بازار در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

 به نقــل از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان تولیدکنندگان را مکلف کــرد قیمت همه محصوالت لبنی را 

قبل از عرضه به بازار در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.
براســاس اعالم ســازمان حمایت مصرف کنندگان، با توجه به اینکه 
محصوالت لبنی از حیث نحــوه تعیین قیمت به دو گــروه تصویبی یا 
مشــمول ثبت در ســامانه ۱۲۴ می باشــد؛ بنابراین تولید کنندگان 
این محصوالت موظف هســتند محصــوالت خود را قبــل از عرضه به 
بازار در ســامانه بارگذاری نمایند. در همین راستا، ســتاد خبری این 
سازمان با شماره ۱۲۴ در سراسر کشــور آمادگی دارد تا ضمن دریافت 
گزارش ها، شکایات و پیشنهادهای مردمی نسبت به رسیدگی به آنها در 

کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نماید.

بازار

خریدار  رئیس ســازمان توسعه تجارت 
گفت: با توجه به اعالم قبلی در هفتم تیرماه 
کارت بازرگانــی ۲۵۰۰ صادرکننده ای که 
رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده اســت تعلیق 

شد.
حمید زادبوم در نشســت خبری با اشاره به 
تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگانی 
که رفــع تعهد ارزی نداشــته انــد گفت: با 
توجه به اعالم قبلــی در هفتم تیرماه کارت 
بازرگانــی ۲۵۰۰ صادرکننــده ای که رفع 

تعهد ارزی آنها صفر بوده است تعلیق شد.
وی گفت: تا پایان تیر ماه نیز کارت بازرگانی 
تولیدکنندگانــی که صادرات داشــته اند و 
رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده تعلیق خواهد 

شد.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران در 
پاســخ به ســوال خبرنگار فارس مبنی بر 
اینکه این ۲۵۰۰ صادرکننــده چه مقدار از 
۲۷.۵ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات که 
به کشور بازنگشته است را به خود اختصاص 
می دهند گفت: فعال این موضوع را سازمان 
توســعه تجــارت احصا نکــرده امــا قطعا 
اطالعات مربوط به این موضــوع در اختیار 

بانک مرکزی هست.
وی همچنین در پاسخ به ســوال خبرنگار 
فارس مبنی بر اینکه چه تعداد از این ۲۵۰۰ 
کارت بازرگانی مربوط بــه صادرکنندگان 
شناخته شــده و چه تعداد مربوط به افرادی 
اســت که یکبار از این کارت ها اســتفاده 
میکننــد اظهار داشــت: با توجه بــه اینکه 
اقدامات در مور احصا این کارت ها به صورت 
الکترونیکی انجام شــده اینکه چه تعداد از 
این افراد صادرکنندگان شــناخته شــده 
هستند را تجزیه و تحلیل نکرده ایم اما این 

اطالعات نیز به مرور احصا خواهد شد.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایــران با 
اشاره به شــیوع ویروس کرونا در دنیا بیان 
داشت: ســازمان جهانی تجارت کاهش ۱۲ 
تا ۳۰ درصدی تجارت دنیا را بر اثر شیوع این 
ویروس در دنیا پیش بینی کرد  ضمن اینکه 
رشــد اقتصادی جهان و به تبع آن کاهش 

سطح اشتغال نیز در دنیا پیش بینی شد. 
زادبوم اظهــار داشــت: اما تاثیــر تجارت 
و اقتصــاد ایــران از کرونــا بــه مقــداری 
پیش بینی ها نبود و دلیل این بود که  اقتصاد 
ایران ذاتا تاثیرپذیری کمتری از بحران ها و 

بحران هایی مانند کرونا دارد. 
وی با بیــان اینکه ایــران در زمینه تجارت 
با نامالیمات بســیار زیادی روبرو اســت، 
گفت: هر کــدام از کشــورهای دنیا درگیر 
محدودیت هــا و نامالیمات تجــاری ایران 
شــوند قطعا شــرایط به مراتب بدتر از ما را 
خواهند داشت، به فرض مثال اگر سوئیفت 
برای یکی از کشــورهای اروپایی بسته شود 

قطعا اقتصاد آن  کشور قفل خواهد شد. 

  تجارت 85 میلیارد دالری کشور
 در سال 98

رئیس سازمان توســعه تجارت در پاسخ به 

سوالی مبنی بر اینکه به هر حال ما به تناسب 
اقتصاد و تجارت متاثر از کرونا شــدیم و به 
عبارتی اقتصاد تقریبا قفل شــده ای داریم 
که تاثیرپذیری آن به نســبت سایر کشورها 
کمتر بوده پس نباید در این زمینه خودمان 
را با کشــورهای دیگر مقایسه کنیم، گفت: 
اقتصادی که همچنان در حال حرکت است 
و در شرایط سخت  ســال ۹۸ به میزان ۸۵ 
میلیارد دالر تجارت خارجی داشــته نشان 

می دهد که اقتصاد قفل شده ای نیست. 
وی  با بیان اینکــه صادرکنندگان به عنوان 
رزمندگان خــط مقدم جنــگ اقتصادی 
هســتند، بیان داشــت:   مبادالت تجاری 
ایران در ســال گذشــته با وجود شــرایط 
ســخت تحریم ها ۸۵ میلیارد  دالر بود و این 
رقم بیانگر آن اســت که بن بســتی در نظام 

جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.
زادبــوم فــروش بــا اشــاره بــه اینکــه 
صادرکنندگان از ســال ۹۷ به بعد براساس 
روش های تعیین شده از سوی بانک مرکزی 
بایــد ارز حاصل از صــادرات را به کشــور 
برگرداننــد، گفت: بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات به ســامانه نیما، واردات در مقابل 
صادرات یا واگذاری امتیاز واردات به دیگری 
و فــروش ارز برپایه نرخ ســنا را روش هایی  
عنوان کرد کــه بانک مرکزی بــرای ایفای 
تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته 

است. 

  آخرین فرصت رفع تعهد ارزی
 31 تیرماه 99

وی اظهار داشــت: با بســته شــدن درب 
چاه های نفت، ارز مورد نیاز برای  مواد اولیه 
کارخانجات، مواد اولیــه تولید از ارز حاصل 
از صادرات تامین می شــود بنابراین انتظار 
داریم کــه صادرکننــدگان در راســتای 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد 

کشور کمک کنند. 
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران بیان 

داشت: ۳۱ تیرماه ســال ۹۹ آخرین فرصت 
بــرای رفــع تعهــد ارزی صادرکنندگانی 
)تولید کنندگان صادرات محور( است که ارز 

خود رابه کشور بازنگردانده اند. 
وی گفت: صادرکننــدگان از مالیات معاف 
هستند، اما بعد از وضع قانون رفع تعهد ارزی 
صادرکننده کسی اســت که ایفای تعهدات 
ارزی انجام دهد بنابراین اگر رفع تعهد ارزی 
انجام ندهد از معافیت مالیاتی نیز برخوردار 
نخواهد بود لذا برای رفع تعهد ارزی ســال 
۹۸ اگر صادرکنندگان تــا پایان تیرماه رفع 
تعهــد ارزی انجــام ندهند، ســازمان امور 
مالیاتی آنها را به عنوان صادرکننده نخواهد 
شــناخت و طبیعتا عملیات تجــاری آنها 

مشمول مالیات خواهد بود. 
زادبوم در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه 
که با توجه به اهمیت توســعه صادرات چه 
برنامه هایی برای توســعه صــادرات وجود 
دارد و چرا علیرغم اهمیــت این موضوع در 
سال های اخیر جهشــی در صادرات صورت 
نگرفته است،  اظهار داشت: صادرات وابسته 
به تولید صادرات محور است لذا برای توسعه 
صادرات، ساختار تولید کشور باید متناسب 

با بازارهای جهانی باشد. 
وی بــا اشــاره به شــرایط ســخت فعلی و 
محدودیت های صادراتی ناشی از تحریم ها 
گفت: حفظ میزان صادرات در این شــرایط 

نیز، رشد محسوب می شود. 
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران اظها 
داشــت: افزایش صادرات غیرنفتی مستلزم 
تغییر ســاختار تولید اســت و این موضوع 

نیازمند کار زیربنایی است. 

 پتانسیل صادرات 100 میلیارد دالری 
به کشورهای همسایه

وی اظهار داشــت: ایران دارای پتانســیل 
صادرات ۱۰۰ میلیارد دالری به کشورهای 
همســایه اســت و امکان تولید این میزان 

کاالی صادراتی را نیز دارد. 

زادبوم اظهــار داشــت: در حــال حاصل 
پتانسیل صادراتی ۱۵ کشور همسایه بعالوه 
هند و چین احصا شــده اســت و کاالهای 
مورد نیــاز صادراتی آنها کامال شناســایی 
شــده اما برای رســیدن به صــادرات باید 
تولید کنندگان و صادرکنندگان هم جهت 

شوند. 
وی در خصوص توســعه تجــارت به روش 
تهاتر گفت: در ســازمان تجارت دفتر از یک 
ماه گذشــته تحت عنوان مبادلــه پایاپای 
تشــکیل شــده که در این اتاق همکاران ما 
به صادرکننــدگان و واردکننــدگان برای 
چگونگی مبادله پایاپای مشورت می دهند 
و اینکــه چگونــه ارز فــردی را دریافت و 
بــه واردات دیگــری تخصیص دهنــد. لذا 
صادرکنندگانی که امــکان تخصیص ارز به 
واردات را دارند برای واردات کاالهای مورد 
نیاز مواد اولیه، کاالهای اساســی و ماشین 
آالت، سازمان توسعه تجارت به آنها کمک 

خواهد کرد. 
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران درباره 
رفع تعهد ارزی قبــل از انجام فعل صادرات 
بیان داشت: چنین چیزی وجود ندارد و رفع 
تعهد ارزی قطعا پس از صادرات کاال خواهد 

بود. 

 سقف 500 هزار دالری برای 
 صادرکنندگان که اولین بار اقدام 

به صادرات می کنند
وی گفت: برای جلوگیری از ســوء استفاده 
از کارت هــای بازرگانــی ســقف صادراتی 
۵۰۰ هزار دالری تعیین شــده بطوری که 
صادرکنندگانی که بــرای اولین بار اقدام به 
صادرات می کنند در دفعــه اول تنها امکان 

صادرات ۵۰۰ هزار دالر را خواهند داشت. 
زادبوم اظهار داشــت: مقدمات این کار در 
حال انجام اســت و به محض تکمیل فرآیند 
کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند اما 
تاکنون صادراتی نداشته اند، برای صادرات 

در نوبــت اول فقط مجاز به صــادرات ۵۰۰ 
هزار دالر کاال خواهند بود. 

 جزئیات بسته حمایت از صادرات
وی در ادامه درباره مشــوق های صادراتی 
بیان داشت: براســاس تصمیماتی که در 
سال گذشته در مجلس اتخاذ شد مبلغی 
برای تشــویق صادرات در بودجه تعیین 
شده که البته مستلزم تعیین بودجه است 
از طرف دیگر صندوق توســعه ملی مقرر 
شــد برای تســهیالت ریال کمک کند و 
اینها در کارگروه بسته حمایت از صادرات 
مطرح شد و نهایتا پیشــنهادی آماده و به 
معاون رئیس جمهور تقدیم شــد و هفته 
گذشــته معاون رئیس جمهور آن را ابالغ 
کرد که شــامل دو بخش تهسیالت ریالی 
صندوق توســعه ملی اســت که مبلغ آن 
مانند ســال ۹۸  دو هزار میلیــارد تومان 
اســت که ۵۰ درصد تســهیالتی اســت 
و بانک هــا نیــز ۵۰ درصــد آن را تامین 
می کنند و در واقــع مبلغ آن بــه ۴ هزار 

میلیارد تومان می رسد. 
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایران 
اظهار داشت: بانک توســعه صادرات دادن 
تســهیالت ریالی از این محل را آغاز کرده 
و ۴ بانک عامل دیگر کشــاورزی، پارسیان، 
توسعه تعاون، صادرات اقدامات خود را آغاز 

کرده اند. 
وی افــزود: نــرخ تســهیالت آن نیز ۱۴.۵ 

درصد است و بازگشت آن ۲ ساله است. 
زادبــوم در خصوص مشــوق های مصوب 
مجلس که به ســازمان توسعه تجارت تعلق 
خواهــد گرفت اشــاره کرد و گفــت: مبلغ 
آن حــدود ۶۰۰ میلیارد تومان اســت که 
امیدواریــم مبلغ آن محقق شــود که البته 
ســازمان برنامه و بودجه در حال تخصیص 
بخشــی از آن به سازمان توســعه تجارت 

است. 
وی اظهــار داشــت: مرزهــای زمینــی و 
زیرساخت های زمینی گلوگاه های تجارت 
اســت لذا تالش داریم تــا در صورت تحقق 
منابــع مشــوق صادراتــی هزینه ها صرف  
توسعه پایانه های صادراتی و سردخانه های 

موجود در مرزها شود. 
زادبوم در مورد آخریــن وضعیت مرزهای 
کشــور پس از شــیوع ویروس کرونا اظهار 
داشــت: تــردد در مرزهای ریلــی و زمین 
بــا ترکیه برقرار اســت، تــردد در مرزهای 
عراق برقرار اســت بجز چند مــرز خاص، 
مرزهای آذربایجان، ارمنستان، افغانستان 
و پاکســتان بــاز اســت و مرزهــای ریلی 
ترکمنستان نیز باز اســت و امیدواریم تردد 

ریلی نیز آغاز شد. 
وی اظهار داشــت: به علت شــرایط کرونا 
امــارات تمایل دارد که تــردد کاال از طریق 
کانینتر و بصورت دریایی انجام شود لذا تردد 
تجارت با قطر و کویــت نیز به همین صورت 
اســت و از طریق دریایی ارتباط با روسیه و 

قزاقستان نیز برقرار است.

سمیه رسولی  آنطور که سازمان بازرسی 
اعالم کرده دولت برای اصالح دســتمزد در 
نیمه دوم سال برنامه دارد، پس باید منتظر 
برگزاری جلسات شــورای عالی کار باشیم؛ 
این در حالیســت کــه هنوز حق مســکن 

تصویب نشده است.
تقریباً از اسفند سال گذشته بحث دستمزد 
کارگران در جامعه کارگــری و کارفرمایی 
مطرح است و به قدری حواشی این موضوع 
زیاد بوده که حتی رهبری و نهادهای قضائی 

نیز به موضوع مزد کارگری ورود کردند.

سکانس نخست: قهر نمایندگان 
کارگری

اسفند سال گذشته که پس از چندین بار لغو 
جلســه، باالخره در هفته آخر سال جلسات 
شورای عالی کار برای تعیین دستمزد برگزار 
شــد، به دلیل عدم جلب رضایت نمایندگان 
کارگران در مورد پایه دســتمزد، بخشنامه 
مزد ۹۹ بدون امضای ایــن افراد، و به صورت 
دو جانبه بین نمایندگان دولت و کارفرمایی 
با افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد برای حداقل 
بگیران و ۱۵ درصدی +۹۱ هزار تومان برای 
سایر سطوح مزدی، تصویب شد.نمایندگان 
کارگران، با انتقادات گســترده نســبت به 
عملکرد دولت، معتقد بودنــد که دولت در 
قالــب یک نماینــده کارفرما، در جلســات 
شــورای عالی کار حاضر شــده و توجهی به 
موضوعــات مطروحه در مورد مشــکالت 

معیشتی کارگران نداشته است.

سکانس دوم: تذکر رهبری و ورود 
نهادهای قضائی

پس از افزایش اعتراضــات جامعه کارگری 

به فاصله معنادار ســبد معیشت ۴ میلیون 
و ۹۴۰ هــزار تومانــی با پایه مــزدی یک 
میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران و ثبت 
چندین شــکایت در دیــوان عدالت اداری، 
قوه قضائیه با دعــوت از نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی، ضمن شــنیدن نظرات این دو 

گروه، قول پیگیری داد.
همچنین رهبــری در جلســه ای با هفت 
مجموعه تولیدی تاکید کردند که »حقوق 
طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی 
دســتمزد عادالنه، پرداخت منظم و بدون 
تأخیر، ثبات اشــتغال یعنی امنیت شغلی، 

که این یکی از مسائل بسیار مهم است.«

سکانس سوم: قول وزیر کار برای 
بهبود دستمزد

در ادامه این ماجراها، محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اعالم کرد 
که با برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار 

در مورد حق مسکن، تصمیم گیری خواهد 
شد تا با این مؤلفه حقوق کارگران به صورت 

نسبی بهبود یابد.
پس از ارســال دعوت نامه جلســه شورای 
عالی کار، نمایندگان کارگری تاکید کردند 
که اگر قرار باشد در این جلسه، فقط مساله 
حق مسکن مطرح شــود، زیر بار نخواهند 
رفت و باید به موضوع پایــه مزدی نیز ورود 

شود.

سکانس چهارم: افزایش 5 درصدی 
پایه مزدی و تعیین حق مسکن

نتیجه جلســه شــورای عالــی کار پس از 
نزدیک به ۷ ســاعت، به این قرار بود که حق 
مســکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هــزار تومان 
افزایش یابد و از آن طرف نیز با کسر ۷۵ هزار 
تومان از پایه سنوات، ۵ درصد به پایه مزدی 
افزوده شــود. به این ترتیــب پایه مزدی در 
سال ۹۹ نســبت به ۹۸ از ۲۱ درصد به ۲۶ 

درصد برای حداقل بگیــران افزایش یافت. 
همچنین پایه مزد سایر سطوح نیز ۷۸ هزار 

تومان افزوده شد. 
مطابق با اعالم اعضای شورای عالی کار، این 
تغییــرات از تیر ماه اعمال و بــه این ترتیب 
لیست های حقوق و دســتمزد کارگران از 

این ماه اصالحیه می خورد.

سکانس پنجم: انتظار برای تصویب 
حق مسکن در دولت

بر این اســاس، بــا توجه به اینکه شــورای 
عالی کار، صرفاً عددی را برای حق مســکن 
کارگران به هیأت دولت پیشنهاد می دهد، 
باید این موضوع در دولت تصویب و ســپس 

برای اجرا ابالغ شود.
متأســفانه با گذشــت ۹ روز از تیر ماه هنوز 
هیأت دولت در مورد حق مســکن کارگران 
تصمیمی نگرفته اســت؛ این در حالیست 
که مطابق با وعده های داده شده، تغییرات 

دستمزد باید از تیر ماه اعمال شود.

سکانس آخر: قول دولت برای اصالح 
دستمزد در نیمه دوم سال

حــال در آخرین حاشــیه پررنگ تر از متن 
دســتمزد ۹۹ کارگــران، رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور روز گذشــته در گفت و 
گویی با یکی از رســانه های کشور، از وعده 
دولت برای بازنگری در دســتمزد طی ۶ ماه 

دوم سال خبر داده است.
طبق گفته درویشیان »دولت این قول را به 
ما -سازمان بازرســی کل کشور- داده است 
که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً 
بازنگری کنــد و امیدواریم ان شــااهلل روند 

حقوق ها اصالح شود.«
وی همچنین تاکید کرده است که »نظارت 
بر اجرا و اعمال افزایش ۵ درصدی پایه مزد 
و ۲۰۰ هــزار تومانی حق مســکن را حتماً 

پیگیری خواهد کرد.«
به گزارش مهر، آنطور که اســتاندار تهران 
چندی پیش اعالم کرد خط فقر در پایتخت 
۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، درحالی 
که مجمــوع دریافتی یــک کارگر حداقلی 
بگیــر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اســت؛ 
یعنی تقریباً دو میلیون تومــان از خط فقر 
پایین تر.براین اســاس اگر قصد دولت برای 
اصالح دوباره دستمزد برای نیمه دوم سال 
جدی باشد، باید دولت از تقریباً دو ماه دیگر 
جلسات شــورای عالی کار را برگزار کند تا 
فرصت کافی برای بحث و بررســی و اعمال 
افزایش احتمالی دســتمزد برای نیمه دوم 
سال وجود داشته باشــد. باید منتظر ماند و 
دید دولت به وعده خود عمــل خواهد کرد 

یا خیر.
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بانک مرکزی خبر داد
تامین ۶.۲ میلیارد دالر ارز برای واردات

بانک مرکزی اعالم کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از سامانه نیما، 
از ابتدای سال جاری تا روز گذشته حدود ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات 

انواع کاالها تأمین ارز شده است.
 به نقل از بانک مرکزی، بر اساس گزارش های دریافتی از سامانه نیما، از 
ابتدای سال جاری تا روز گذشــته حدود ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات 

انواع کاالها تأمین ارز شده است.
از این میزان حــدود ۲.۲ میلیارد یــورو از محل عرضه ارز در ســامانه 
نیما، ۲.۱ میلیارد یورو از محل ارز بانکی برای کاالهای اساســی و دارو 
و تجهیزات پزشــکی و ۱.۹ میلیارد یورو از محل ارز اشــخاص )شامل 
صادرات در مقابل واردات حدود ۸۰۰ میلیــون یورو و از محل صادرات 

غیر ۱.۱ میلیارد یورو( بوده است.
نکته حائز اهمیت در تأمین ارز از محل منابع عرضه شده به سامانه نیما، 
ثبت رکورد ۲۶۰ میلیون یورویی در هفته گذشــته بوده است. این رقم 

نسبت به هفته قبل حدود ۳۷ درصد رشد نشان می دهد.
یادآوری می شود، میزان فروش ارز در ســامانه نیما طی هفته گذشته 
معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که نسبت به هفته پیش از آن ۹۲ درصد 
رشد داشته اســت.همچنین معادل دالری میانگین موزون نرخ تأمین 
ارز واردات از محل ســامانه نیما حدود ۱۶.۴۰۰ تومان بوده است. این 
رقم حاکی از این اســت که نرخ تأمیــن ارز واردات کاالهای مورد نیاز 
کشــور، فاصله معناداری با نرخ های اعالمی در کانال های غیررســمی 
دارد.الزم به توضیح است که منظور از فروش ارز، میزان کل ارز فروخته 
شده در ســامانه نیما و منظور از تأمین ارز واردات، میزان رقم عملیاتی 
شــده برای واردات کاالســت. لذا تفاوت میزان ارز فروخته شده و ارز 
تأمین شده بدین معناست که مبلغ باقیمانده در روزهای آتی عملیاتی 

شده و به آمار ارز تأمین شده اضافه می شود.

در سه  ماهه نخست سال ۹۹ رقم خورد

رشد چشمگیر ۴۸ درصدی درآمد شرکت 
»به پرداخت ملت«

شرکت »به پرداخت ملت« موفق شد رشــد ۴۸ درصدی درآمد خود را 
در سه  ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت 

برساند.
 این شرکت با عملکردی درخشان در سه ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ 
حدود ۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال درآمد کســب کرد که در مقایســه با 
درآمد ۴ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریالی مدت مشــابه سال گذشته، نشان از 

رشد ۴۸ درصدی دارد.
بنابر این گزارش و بر اساس آخرین اطالعات از عملکرد شرکت در سال 
۹۹ »به پرداخت ملت« در سه ماهه نخست سال جاری درآمدی معادل 
۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال شناسایی کرده است. این در حالی است که 
این شرکت در خردادماه ســال ۱۳۹۸ حدود یک هزار و ۳۷۰ میلیارد 

ریال درآمد کسب کرده بود.
بر اساس آخرین داده های اعالم شــده از سوی شرکت شاپرک )مربوط 
به اردیبهشــت ماه( »به پرداخــت ملت« با در اختیار داشــتن ۲۲.۲۶ 
درصد از بــه لحاظ تعــداد تراکنــش و ۲۶.۴۹ درصد بــه لحاظ مبلغ 
تراکنش، در میان ۱۲ شــرکت صنعت پرداخت )PSP( رتبه نخســت 
و به نوعی رهبری گــروه را در اختیار دارد. همچنیــن در حال حاضر به 
پرداخت ملت رتبه نخســت این صنعت در خاورمیانه و رتبه پانزدهم را 
در دنیا را به خود اختصاص داده اســت. با آنکه صنعت پرداخت در حال 
گذار از دوران رشد به دوران بلوغ اســت و می توان افزایش رقابت ها و به 
تبع آن کاهش حاشیه سود شــرکت ها در طی سالیان اخیر را به وضوح 
مشــاهده کرد، با این حال به پرداخت ملت توانسته علیرغم این رقابت 
ســنگین عالوه بر رشــد درآمدها، هزینه های خود را نیز تا حد زیادی 
کنترل کرده و حاشیه ســود خالص و ناخالص خود را نسبت به سال ۹۷ 

اندکی بهبود بخشد.
اما موضوع مهم تری کــه »به پرداخــت ملت« به عنــوان رهبر حوزه 
پرداخت الکترونیک به آن توجه کرده و بســیار حائز اهمیت اســت، با 
آغاز شــیوع ویروس کرونا اســتفاده مردم از پول نقد در زندگی روزمره 
به شــدت کاهش یافته و بسیاری اســتفاده از پرداخت های غیرنقدی 
را جایگزین اســتفاده از پول نقــد کرده اند، این شــرکت در نظر دارد 
که با تزریق و تأمین پوز فروشــگاهی در کل کشــور فرهنگ پرداخت 

الکترونیک و حذف پول نقد برای بسیاری نهادینه نماید.

اعطای تسهیالت از سوی بانک رفاه در قالب 
ح پاک" "طر

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تحقق 
شعار سال به شــرکت های تولیدی و توزیعی در بخش سالمت در قالب  
طرح پاک تســهیالت پرداخت می کند. بنابر اعالم روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، این بانک به عنوان یک بانک اجتماعی و ســالمت محور 
و در راســتای حمایت از رونق تولید به تولیدکنندگان دارو و تجهیزات 
پزشــکی، کاالها و مواد ضد عفونی کننــده، شــوینده، پاک کننده و 
بهداشــتی در قالب عقد مرابحه و به شــرکت های توزیع و پخش دارو، 
تجهیزات پزشــکی، مواد ضدعفونی کننده، شــوینده، پــاک کننده و 
بهداشتی در قالب عقود مشارکتی/ عقد خرید دین تسهیالت می دهد.
مدت اعتبار این طرح تا پایان ســال جاری و با نرخ ســود تسهیالت در 

حال حاضر ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه است.
متقاضیان برای دریافت اطالعات بیشــتر می توانند به پورتال بانک به 
نشانی www.refah- bank.ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان 

بانک )فراد( به شماره تلفن ۸۵۲۵ -۰۲۱ تماس حاصل کنند.

 درآمد 10 تا 20 هزار میلیارد تومانی مالیات 
بر سود سپرده های بانکی

کارشــناس اقتصاد با تاکید بر اینکه می توان بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد 
تومان از مالیات بر سود سپرده های بانکی درآمد داشت، گفت: البته باید 
سازوکارهای آن به طور شفاف مشخص شــود، شاید حدود نیم درصد 
افراد جامعه شامل این نوع مالیات می شوند. هادی ترابی فر کارشناس 
اقتصــادی، در برنامــه »پایش« که بــا موضوع »اصــالح فرآیندهای 
مالیاتی« پخش شد، با اشــاره به شــاخص مالیات بر درآمد ناخالص، 
گفت: در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، نسبت مالیات بر درآمد ناخالص کشور، 
از ۴ تا ۱۰ بوده اســت،وی ادامه داد: این شاخص در ایران نسبت به سایر 
کشورها عدد پایینی اســت، بر طبق برنامه ششــم رقم آن باید به ۱۰ 

درصد برسد که نیاز است در این زمینه تالش هایی صورت گیرد.
ترابی فر افزود: در کشورهای مختلف ســهم مالیات بر درآمد اشخاص 
حقیقی بیش از ۴۰ درصد، اما در ایران این رقم به ۱۴ درصد می رســد، 
از سوی دیگر در این کشورها، ســهم مالیات بر سود شرکت ها، زیر ۱۰ 
درصد و در ایران ۳۷ درصد است.کارشــناس اقتصــادی برنامه پایش 
گفت: رقم باالی مالیات بر سود شــرکت ها، خالف حمایت از سیاست 
های تولیدی و جهش تولید است و در این خصوص باید سهم مالیات بر 

درآمد اشخاص افزایش و سهم مالیات بر سود شرکت ها کاهش یابد.
کارشــناس اقتصادی کشــور افزود: بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان 
می توان از مالیات بر سود ســپرده های بانکی درآمد داشت، البته باید 
سازوکارهای آن به طور شفاف مشخص شود، شاید در حدود نیم درصد 

افراد جامعه شامل این نوع مالیات می شود.

شعبه

نایب رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار جزییات 
حذف مالیات شــرکت هایی که می خواهند بورســی 

شوند را تشریح کرد.
حســن امیری با اشــاره به تســهیل فرایند پذیرش 
شرکت ها در بازار سرمایه، اظهار کرد: ماده ای در قانون 
مالیات ها وجود دارد که می تواند مالیات قطعی شــده 
یک شرکت را عطف به ماســبق کند. این مصوبه کمک 
می کند که عطف به ما سبق شــدن پرونده های قطعی 

شده مالیاتی دیگر اتفاق نیافتد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع حسابرسی مطرح نیست، 
توضیح داد: بــه عبارت دیگر اگر یــک پرونده مالیاتی 

قطعی شده ای وجود داشته باشد، دیگر ممیز 
به آن ورود پیــدا نمی کند. همــه اطالعات 
سنوات گذشته شــرکتی که در بازار سرمایه 
پذیرش می شــود، روی کدال قرار می گیرد 
و منتشر می شــود. طبق تصمیم جدید اگر 
پرونده های قطعی شــده ای وجود داشــته 
باشــد دیگر ممیز مالیاتی بــه آن ورود پیدا 

نمی کند.
بر اســاس این گزارش، پیش از این اعالم شــده بود 
که برای رفع بنگاه هایی  که شــرایط مالیاتی شفاف و 
روشنی دارند اما نگران این هســتند که اگر وارد بازار 

سرمایه شــوند، زمینه و بهانه ای پیدا شود 
که پرونده مالیاتی ســنوات گذشــته آنها 
مورد کالبد شــکافی مجدد قرار گیرد، طی 
مصوبه ای که وزارت اقتصاد  از شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفت و ابالغ 
هم شده است، ورود ســازمان امور مالیاتی 
به پرونده های ســال های ماقبــل ۱۳۹۸ 
تمامی شــرکت هایی که در ســال جــاری در بورس 
پذیرش می شوند ممنوع شــده و این شرکت ها فقط 
بابت صورت مالی ســال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند 

پراخت.

همچنین هفته گذشــته حسن قالیباف اصل-رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار-با بیــان اینکه طبق 
دستور شورای سران ســه قوه، پذیرش شرکت ها در 
بورس تسهیل شــد، گفت: برخی شــرکت ها نگران 
این موضــوع بودند که بــا ورود به بورس، ســازمان 
مالیاتی گذشــته آن هــا را کنکاش کنــد. به همین 
دلیل بســیاری از شــرکت ها از ورود به بورس حذر 
می کردند. بنابراین پیشــنهاد شد ســازمان مالیاتی 
گذشــته شــرکت هایی که ســال جاری در بورس 
پذیرش شدند را تا زمانی که در بورس هستند کنکاش 

نکنند.

 یک کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه بانک ها در 
معامالت گواهی سپرده سکه تنها به عنوان خزانه عمل 
کرده و در قیمت گذاری دخالتــی ندارند، گفت: آن ها 
برای نگه داشتن هر قطعه ســکه تنها روزی ۷۰ تومان 
از مشــتری دریافت می کنند که این رقم بسیار ناچیز 

است.
باال رفتن قیمت ســکه در هفته های اخیر باعث شده تا 
نگاه برخی از سرمایه گذاران به سمت معامالت گواهی 
سپرده سکه طال معطوف شود؛ در این میان افرادی که 
سود آنها در غیرشفاف ماندن بازارهاست، به دنبال ارایه 
آدرس های غلط و انحراف ذهن مسووالن بانک مرکزی 
به سمت معامالت سکه بورسی هستند به طوریکه این 
افراد بعضا رشد قیمت های ســکه را به فعالیت بانک ها 
در معامالت گواهی سکه نســبت می دهند. اتفاقی که 
به گفته »همایون دارابــی«، هیچ ارتباطی به بانک ها و 

معامالت گواهی سپرده سکه در بورس ندارد.
بانک ها صرفا خزانه دار هستند

 دارابی در ابتدا بــا بیان اینکه بانک ها هیچ نقشــی در 

افزایــش قیمت ســکه ندارند بــه خبرنگار 
اقتصــادی ایرنا گفت: بانک هــا در معامالت 
گواهی ســپرده ســکه تنها به عنوان خزانه 
عمــل کــرده و در قیمت گــذاری دخالتی 
ندارند، آن ها برای نگه داشتن هر قطعه سکه 
تنهــا روزی ۷۰ تومان از مشــتری دریافت 
می کنند که با توجه بــه ضریب امنیتی بانک 

و همچنین مسائل ایمنی، این رقم بسیار ناچیز است.
وی افزود: از ســوی دیگــر هم اینکه بانک هــا بتوانند 
سکه های مردم را از پســتوی خانه ها جدا کرده و آن را 

وارد خزانه خود کنند، اتفاقی مهم است.
دارابی خاطرنشــان کرد: بانک ها نفــع چندانی از این 
کار نمی برند، زیرا کارمزد بســیار کمــی می گیرند که 
به چشــم نمی آید، از ســوی دیگر، اگر بانک ها بتوانند 
مردم را ترغیب کنند که سکه ها را در نزد خزانه بانک ها 
نگه داری کنند، یک خزانه بزرگ از گواهی سپرده سکه 
تشکیل خواهد شــد که به موقع بانک مرکزی می تواند 
با اســتفاده از آن، بازار ســکه را در زمان های التهاب و 

نوسان را آرام کند. 
 وی  تاکید کرد: در بازار گواهی سپرده سکه، 
بانک هایی هســتند که گواهی ســکه صادر 
می کنند یعنی شما ســکه را به آن ها تحویل 
می دهیــد و به  جــای آن گواهــی دریافت 
می کنید که در بورس کاال قابل معامله است. 
این کار مزیت های زیــادی دارد؛ اول اینکه 
امنیت سرمایه شــما برقرار بوده و دیگر نگرانی در این 
زمینه وجود نــدارد. دوم اینکه خریدوفروش در بورس 
کاال هزینه خیلــی کمی دارد، یعنی وقتــی در بیرون 
بورس، معامله تا ۳ درصد بیــن خریدوفروش اختالف 
دارد اما در بــورس هزینه خریدوفروش بســیار اندک 

است.
دارابــی گفــت: همچنیــن در بــورس کاال چــون 
ســپرده گذاری صــورت می گیــرد پرداخت هــا نیز 
تضمین شــده اســت، در این میان طبیعی اســت که 
گواهی ســکه گران تر از ســکه فیزیکی باشــد چون 
مزیت های زیادی به نســبت معامالت نقدی از جمله 

نبود ریسک حمل و نقل، امنیت باال، هزینه کم، معامله 
آنالین و لحظه ای و پرداخت تضمین شده دارد.

این کارشــناس بازار سرمایه در پاســخ به این پرسش 
که مدتی است قیمت سکه افزایش پیدا کرده و در این 
میان، برخی، معامالت گواهی سپرده سکه را دلیل این 
گرانی می دانند، اظهار داشــت: افزایش قیمت ســکه، 
هیچ ارتباطی به معامالت ســکه در بورس ندارد، چون 
بورس نه فروشــنده اســت و نه می تواند خریدار باشد. 
اکنون مساله اساسی این است که بعضی افراد تازه کار 
وجود دارند که نســبت به برخی ابزارها مثل »گواهی 
سپرده ســکه« و »صندوق های درآمد ثابت« آشنایی 
ندارند و متأســفانه چون آموزش کمی دیده اند اقدام 
به خریدهای خــارج از ارزش واقعــی می کنند. مثاًل 
دیده شــده که صندوق با درآمد ثابــت را با ۲۵ درصد 
باالتــر از قیمت خریــداری می کنند یــا یک صندوق 
طال را تا ۱۰۰ درصــد باالی قیمت واقعــی خریداری 
می کنند اما ایــن موضوع ارتباطی به بســتر معامالت 

یعنی بورس ندارد.

مالیات

سکه

برهان محمــودی  معــاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفت: 
نظــر دولت نســبت به احــداث واحدهای 
مســکونی ۲۵ متری که از سوی شهرداری 

تهران پیشنهاد شده، منفی است.
محمود محمودزاده در پاســخ به پرسشی 
درباره موافقت دولت با ساخت خانه های ۲۵ 
تا ۳۰ متری اظهار داشت: ساخت خانه های 
۲۵ متری پیشــنهادی بود که شــهرداری 
تهران ارائه کرده و این پیشنهاد هنوز رسماً 

به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.
وی ادامه داد: فلســفه اعالم این پیشنهاد از 
سوی شهرداری بر اســاس برداشت آنها از 
موضوعی با نام »خانه های کوچک« در دنیا 

بوده است.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی افزود: پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرسازی در این خصوص، راه اندازی نظام 
اجاره داری حرفه ای است که به زودی بسته 
مربوط بــه آن تدوین خواهد شــد. در این 
سازوکار، سطح سوم اجاره داری تهیه شده 
که چیزی شــبیه راه اندازی پانسیون های 
خصوصی اســت و افرادی که برای اشتغال 
یا تحصیــل و درمان و امثــال آن به صورت 
مجردی یا بدون خانواده بــه پایتخت کوچ 
می کنند، در آن مســتقر می شوند و محلی 

برای سکونت آنها است.

الگوی مصرف مسکن در تهران، واحد 
75 متری است

محمــودزاده تصریح کــرد: چنین فردی 
توانایی مالی اجاره کــردن واحد ۷۵ متری 
که متراژ الگوی مصرف مسکن در پایتخت 

محسوب می شــود را ندارد بنابراین مجبور 
به ســکونت در چنیــن واحدهایی خواهد 
بود. به نظر می رســد آنچه شهرداری تهران 
به عنوان واحدهای ۲۵ متری مطرح کرده، 

برگرفته از این تفکر باشد.
وی یادآور شد: ما از نظر مسائل اجتماعی با 
این ایده شــهرداری موافق نیستیم و درباره 
آن نظراتی داریم ضمن اینکه دولت تاکنون 
هیچ موضعــی درباره این پیشــنهاد اعالم 

نکرده و موافقتی با آن نداشته است.
به گفته معــاون وزیر راه و شهرســازی، بر 
اساس تجربیاتی که از ســاخت واحدهای 
مســکونی کوچک در تهران داشته ایم، نظر 

ما با ســاخت خانه های ۲۵ متــری، منفی 
اســت ضمن اینکه مســائلی که شهرداری 
تهران در این خصوص اعالم کرده بر اساس 
مفاهیم اقتصادی اســت.محمودزاده تأکید 
کرد: ما باید ابتدا طرح مورد نظر شــهرداری 
را مالحظــه و دربــاره آن مذاکــره کنیم تا 
بتوانیم در خصــوص آن اظهارنظر کنیم اما 
تاکنون هیچ مرجع دولتی درباره این طرح 

شهرداری، اعالم موافقت نکرده است.

سودهای اقتصادی، پشت پرده انتشار 
شایعه پشت بام خوابی

وی درباره اخبار منتشــره در روزهای اخیر 

مبنی بر شــایع شدن »پشــت بام خوابی« 
یــا »انبارخوابی« در تهــران گفت: من این 
موضوع را نــه تأیید و نه تکذیــب می کنم؛ 
اصاًل امــکان واگذاری اجاره ای پشــت بام 

وجود ندارد.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی افزود: در بخش مسکن به دلیل 
اقتصــاد قابل مالحظه ای کــه در آن وجود 
دارد، گرفتــار چنین ادعاهایی هســتیم؛ 
بخصوص اینکه هیچ مرجع رســمی اعالم 
نکرده که چند قرارداد اجاره پشت بام یا انبار 
به ثبت رسیده است. همچنین از نظر قانونی 
هم با توجه به اینکه پشت بام جزو مشاعات 

یک مجتمع مســکونی محسوب می شود و 
به همه واحدها تعلــق دارد، امکان اجاره آن 
وجود نخواهد داشت. نمی توانیم چیزی که 
وجود خارجــی ندارد را بفروشــیم یا اجاره 

دهیم.

پانسیون های غیر رسمی، شناسنامه 
دار می شوند

محمــودزاده، یکی از تجربیــات واگذاری 
واحدهــای اجــاری جمعــی را راه اندازی 
گرمخانه ها در شهرداری تهران در سال های 
گذشــته، عنوان و اظهــار کرد: مــا موافق 
تأســیس چنین فضاهایی برای استراحت 
نیروهای کار در تهران کــه بدون همراهی 
خانواده به پایتخت کوچ کرده اند، هستیم تا 
بتوانند شب ها محل خواب مطمئن و ارزان 

داشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضــر نیز در برخی 
مناطق مرکزی و جنوبی تهران، بســیاری 
از خانه های بزرگ قدیمی به پانسیون های 
غیررســمی تبدیل شــده اند؛ ایــن اتفاق 
مشــکالت اجتماعــی عدیــده ای خواهد 
داشــت و با توجه به اینکه تعــداد زیادی از 
آنها شناســنامه دار نیســتند، مورد دغدغه 
خانواده هایی خواهد بود که فرزندان خود را 
برای تحصیل یا کار به تهران فرســتاده و در 

این پانسیون ها مستقر شده اند.
معاون وزیر راه و شهرســازی بــا تأکید بر 
اینکه باید این پانســیون های غیررسمی، 
شناســنامه دار و ثبت شــوند، گفــت: این 
پیشــنهاد را در قالــب نظام اجــاره داری 
حرفه ای تدوین کرده ایم تا پانســیون های 

غیررسمی به این طرح بپیوندند.

جزییات حذف مالیات شرکت هایی که می خواهند بورسی شوند

بانک ها دخالتی در قیمت گذاری سکه ندارند

هیات مدیره سازمان بورس:

کارمزد معامالت بورس از اول مرداد ۲۰ درصد کاهش می یابد
خریدار   هیات مدیره ســازمان بورس 
به منظــور کاهش هزینه های ســرمایه 
گذاری، تشویق ســرمایه گذاری در بازار 
سرمایه و حمایت از حقوق و منافع سرمایه 
گــذاران کارمزد معامــالت را ۲۰ درصد 

کاهش داد.
 هیــأت مدیره ســازمان بورس بــه منظور 
کاهش هزینه های سرمایه گذاری، تشویق 
سرمایه گذاری در بازار ســرمایه و حمایت 
از حقوق و منافع ســرمایه گذاران کارمزد 

معامالت را ۲۰ درصد کاهش داد.
علی صحرایی مدیرعامل بــورس تهران در 
نامه ای به رئیــس اداره نظارت با ناشــران 
بورســی به جزئیــات مصوبه اخیــر هیأت 
مدیره ســازمان بــورس کــه از تاریخ اول 
مردادماه به اجرا درخواهد آمد اشــاره کرده 

است که متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آقای روشن قلب
رئیس محترم اداره نظارت با ناشران بورسی

با سالم و احترام؛
در راســتای رعایــت مفــاد مــاده ۱۳ 
دســتورالعمل اجرایی افشــای اطالعات 
شرکت های ثبت شــده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهــادار و بــا توجه به نامه شــماره 
 ۱۳۹۹.۰۴.۰۷ مــورخ   ۱۲۲/۶۶۳۸۰
مدیریت نظــارت بر بورس های ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، بــه اســتحضار 
می رساند بر اساس بند یکم مصوبه ششصد 
و پنجاه و دومین صورتجلسه هیئت مدیره 
ســازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید 
به منظــور کاهــش هزینه های ســرمایه 
گذاری، تشــویق ســرمایه گذاری در بازار 
ســرمایه و انجام اقــدام الزم بــه منظور 
حمایت از حقوق و منافع ســرمایه گذاران 

در بازار اوراق بهادار، تغییرات به شــرح زیر 
در نرخ خدمات شرکت از تاریخ ۱۳۹۹.۵.۱ 

اعمال گردد.
۱- ســقف نرخ کارمزد حاصــل از خرید و 
فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران 

به میزان ۲۰ درصد با رعایت حداکثر سقف 
ریالی مصوب در هر معامله کاهش می یابد. 
در این راســتا بــا توجه به کاهــش هزینه 
معامالت به نظر می رســد حجم معامالت و 
سرمایه گذاری در بازار ســرمایه به تبع این 
تصمیم افزایش یافتــه و تأثیر قابل توجهی 
بر روند درآمدهای عملیاتی شرکت متصور 

نمی باشد.
۲- معــادل ۳۰ درصــد از درآمــد کارمزد 
معامالت سهام و حق تقدم سهام در بورس 
اوراق بهادار تهران به صورت روزانه توســط 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی کسر و به 
حساب صندوق ســرمایه گذاری مشترک 
توسعه بازار ســرمایه واریز خواهد گردید. 
واریز مبلغ مذکور به حساب این صندوق به 
منزله درخواست صدور واحدهای سرمایه 
گذاری می باشد که این امر با توجه به امکان 

ســرمایه گذاری در ســپرده های بانکی و 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 
تا تاریخ این مصوبه، منجر بــه ایجاد طبقه 
جدیدی در ســرمایه گذاری های شــرکت 
خواهد شــد که این امر با در نظــر گرفتن 
محاســبات NAV این صندوق هــا و تأثیر 
آن بر قیمــت واحدهای ســرمایه گذاری 
صندوق های مربوطه، در نهایــت به ایجاد 
انتفــاع برای ســهامداران شــرکت منجر 

خواهد شد.
بدیهی است در صورتی که اثر اعمال مصوبه 
کاهش هزینه های معامالت تأثیر بااهمیتی 
بر درآمدهای عملیاتی شرکت ایجاد نماید، 

بالفاصله آثار آن افشا خواهد شد.
علی صحرایی

مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران



وگاه های خورشیدی جهان بزرگترین نیر

محکومیت سنگین گازی ایران

 دارایی های کشور در خطر توقیف ترکمنستان

وگاه بیشتری ساخته نمی شود؟ چرا نیر
مدیر عامل شــرکت توانیر گفت: افزایش بهره وری و راندمان نیروگاه ها 
یکی از اولویت های وزارت نیرو تعریف شــده و به علت اینکه ســاخت 
نیروگاه ۱۰ برابر کاهش تلفات هزینه دارد، اولویت با انجام راهکارهای 

افزایش راندمان است.
محمدحسن متولی زاده با تاکید بر اینکه در شــرایط تحریم اقتصادی 
استفاده بهتر از ســرمایه گذاری های صورت گرفته اهمیت زیادی دارد 
که این مســاله در قالب افزایش بهره وری خود را نشــان مــی دهد و با 
اشاره به سیاست های وزارت نیرو در این راستا، اظهار کرد: اگر راندمان 
افزایش یابد، از میزان تلفات کاســته و از این طریــق مصرف مدیریت 

محقق خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت توانیر با تاکید بر اینکه هــدف اصلی احداث مرکز 
پایش شــبکه برق این است که به صورت شــبانه روزی وضعیت شبکه 
رصد شود و یا در شــرایط اضطرار بتوانیم بار را مدیریت کنیم، تصریح 
کرد: هدف این اســت که بتوانیم از ســرمایه گذاری انجام شده اعم از 
نیروگاه، شبکه های برق انتقال و توزیع با ضریب بار بهتر استفاده کنیم 

و این مساله موجب کاهش قیمت تمام شده نیز می شود.
متولی زاده با بیان اینکه اگر بتوانیم با مدیریــت و جا به جایی بار بدون 
اینکه در سطح رفاه مردم مشکلی ایجاد شــود و یا حجم تولید کاهش 
یابد، مصرف را مدیریت کنیم، یعنی توانسته ایم با هزینه کمتر ظرفیت 

بیشتری در مدار داشته باشیم.
وی افزود: اجرای این طرح چندین برابر بهتر از ســاخت نیروگاه است، 
کاری که در قالب کاهش تلفات صورت گرفت موجب شد که طی چند 

سال اخیر میزان تلفات پنج درصد کاهش پیدا کند.
مدیر عامل شــرکت توانیر با بیان اینکــه برای انجام ایــن کار حدود 
۵۰۰۰ میلیارد تومان طی چند سال هزینه انجام شد که منافع این کار 
جایگزین نیروگاه ها و شبکه های جدید بود، گفت: اگر قرار بود نیروگاه 

ساخته شود باید ۵۰ هزار میلیارد هزینه صورت می گرفت.
 متولی زاده اظهار کرد: درواقع دو راهکار برای این مساله وجود دارد، یا 
باید نیروگاه ساخته شود و یا میزان تلفات کاهش یابد و با توجه به اینکه 
نســبت مدیریت بار و کاهش هزینه ها یک به ۱۰ است به همین دلیل 

افزایش بهره وری اولویت ویژه ای دارد.

یک مقام مسوول خبر داد

وئیل سهمیه   ۳۷ میلیون لیتـر گاز
خانوارهای مرزنشین

مدیر عامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی گفت:ماهیانه ۳۷ 
میلیون لیتر گازوئیل ســهمیه خانواده های مرزنشــین بــوده و مبلغ 

صادرات آن به حساب یارانه آنها واریز می شود.
 کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: خانواده های مرزنشین تا شعاع ۲۰ کیلومتری از مرزها مشخص 
شده اند و در طرح جدید به صورت متمرکز از محل صادراتی که شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی انجام می دهد، این شــرکت سهمیه ای 

برای خانوارهایی که مشمول این مصوبه هستند در نظر می گیرد.
وی افزود: ماهیانه ۳۷ میلیــون لیتر گازوئیل ســهمیه این خانواده ها 
اســت و مبلغی که از صادرات این ۳۷ میلیون لیتر به دســت می آید از 
طریق ســازمان هدفمندی یارانه ها به خانواده های مرزنشــین واریز 

می شود.
به گفته این مقام مسؤول ۸۰ درصد از مبلغ از طریق سازمان هدفندی 
یارانه ها به حساب خانوارها واریز می شود و ۲۰ درصد مابقی به حساب 
وزارت کشور واریز می شــود تا در زمینه زیرســاخت های این مناطق 

هزینه شود.

قیمت نفت نزولی شد
قیمت نفت تحت تاثیر افزایش موارد ابتــال به ویروس کرونا در آمریکا و 
کشورهای دیگر که ممکن اســت به وضع محدودیت و افت تقاضا برای 
سوخت منجر شود، روز دوشنبه برای دومین روز معامله متوالی کاهش 

پیدا کرد.
 بهای معامالت نفت برنت ۷۲ سنت معادل ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرد 

و به ۴۰ دالر و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت نفت آمریکا ۶۷ ســنت معــادل ۱.۷ درصد کاهش پیدا 

کرد و به ۳۷ دالر و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید.
نفت برنت در مســیر ثبت سومین رشــد قیمت ماهانه متوالی در ژوئن 
قرار دارد. این رشد قیمت نتیجه توافق تولیدکنندگان مشارکت کننده 
در گروه اوپک پالس با کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز در ژوییه 
اســت. همچنین تقاضا برای نفت با بازگشایی اقتصادهای بزرگ جهان 
پس از وضع محدودیتهایی که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا وضع 

شده بودند، بهبود یافته است.
با این حال شــمار موارد ابتال به ویروس کرونا در جهان روز یکشــنبه از 
مرز ۱۰ میلیون نفــر عبور کرد. موارد جدید ابتال در کشــورهای چین، 
نیوزیلند و استرالیا گزارش شدند که باعث شدند دولتها محدودیتهایی 

را دوباره وضع کنند.
هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC در این باره گفت: موج دوم ابتال در 
جریان اســت و این موضوع خوش بینی که شش تا هشت هفته گذشته 

در بازار وجود داشت را تضعیف کرده است. 
عامل دیگری که رشــد قیمت نفــت در مقطع فعلــی را ضعیف کرده، 
حاشیه ســود ضعیف پاالیش، ذخایر باالی نفت و ازســرگیری تولید 

آمریکا است.
با وجود تالشــهای اوپک پالس برای کاهش عرضه، ذخایر نفت آمریکا 
که بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده نفت در جهان است، به رکورد 

باالیی صعود کرده است و به باالترین رکورد همه زمانها رسیده است.
اگرچه شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا هفته گذشته به 
رکورد پایینی ســقوط کرد اما قیمتهای باالتر نفت باعث شده برخی از 

تولیدکنندگان حفاری را ازسربگیرند.
در این بین، شرکت نفت شیل »چســاپیک انرژی« در آمریکا به دلیل 
بدهیهای ســنگین و تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر بازارهــای انرژی، 

خواستار حمایت در برابر ورشکستگی شد.
همچنین احســان عبدالجبار، وزیر نفت عــراق در مصاحبه با روزنامه 
الصباح اظهار کرد که این کشور قراردادهای نفت با برخی از شرکتهایی 
که میادین نفتی پرهزینه را اداره می کنند را مورد بازنگری قرار خواهد 
داد تا همزمان با کاهش تولید، هزینه هــا را نیز کاهش دهد. همکاری با 

اوپک به نفع عراق است تا ارزش بازار نفت را باال ببرد.
بر اساس گزارش رویترز، عراق اوایل ماه جاری به کمیته نظارتی اوپک 

پالس قول داد تولیدش را مطابق با سهمیه تعیین شده کاهش دهد.

و نیر

معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد که صادرات گاز 
ایران در سال ۹۸ با ثبت جهشــی ۲۶ درصدی، حدود 

۳.۶ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.
حسن منتظرتربتی، با اشاره به ثبت رکوردهای جدید 
تولید، انتقال، توزیع و صادرات گاز در ســال ۱۳۹۸، از 
ثبت رکورد بی سابقه صادرات گاز طبیعی کشور در این 
ســال خبر داد و گفت: مصرف تجمعی گاز مشترکان 
خانگی، تجاری و صنایــع غیرعمده پارســال حدود 
۱۰ میلیارد مترمکعب افزایــش یافت، اما با وجود ثبت 
رکوردهــای جدید مصــرف، گاز مشــترکان خانگی 

شهری و روستایی قطع یا با افت فشار روبه رو نشد.
وی با بیان اینکه در چهار ماه پایانی پارســال، میانگین 
مصــرف گاز خانگی روزانــه ۵۵ میلیــون مترمکعب 

نسبت به مدت مشابه ســال ۱۳۹۷ افزایش 
داشــت، تصریح کرد: با وجود جهش مصرف 
گاز خانگی اما پارســال رکوردی جدید برای 

صادرات گاز کشور ثبت شد.
معاون وزیر نفــت در امور گاز بــا بیان اینکه 
ســال ۱۳۹۸ میانگین صادرات تجمعی گاز 
حدود ۳ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب 

نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته، افزود: در مجموع 
ســال ۱۳۹۸ صادرات گاز ایران جهشی ۲۶ درصدی 

نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است.
تربتی با بیان اینکه کل برداشت گاز از منابع در سال ۹۸ 
حدود ۲۷۰ میلیارد مترمکعب بوده است، تأکید کرد: 
هم زمان با افزایش مصرف گاز و توســعه شبکه خطوط 

لوله و بهره برداری از تأسیسات جدید تقویت 
فشــار، در مجموع گازی تولید نشد که برای 
انتقال و توزیع آن مشــکلی وجود داشــته 

باشد.
وی یکی از مهم تریــن برنامه های اولویت دار 
سال ۹۹ شــرکت ملی گاز ایران را ساخت و 
توسعه شبکه گازرسانی در استان سیستان 
و بلوچســتان دانســت و تصریح کرد: براساس برنامه 
زمان بندی، امیدواریم تا آذرماه امســال گازرسانی به 
شهر زاهدان به پایان برسد، ضمن آنکه ساخت خطوط 
لوله انتقال گاز در دیگر شهرهای این استان هم تکمیل 
شود و به تفکیک اولویت در مدار بهره برداری قرار گیرد.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران همچنیــن با بیان 

اینکه شــیوع ویروس کرونا تاکنون تأثیری در اجرای 
برنامه های توســعه ای یا تعمیرات صنعت گاز کشــور 
نداشــته اســت، اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده 
از پارســال و با تأمین منابــع مالی و اجــرای تمامی 
پروتکل های بهداشتی، شــیوع کرونا اختاللی در روند 
توســعه و اجرای پروژه های جدید توسعه و تعمیراتی 

شرکت ملی گاز ایران ایجاد نکرده است.
تربتی در پایان با اشــاره به اینکه توســعه هوشمندانه 
شبکه گاز در ســال های گذشــته تاکنون، به افزایش 
پایداری و تاب آوری شــبکه انتقال و توزیع گاز کشور 
منجر شــده اســت، گفت: با ســاخت خطوط لوله و 
تأسیسات جدید تقویت فشار، وضع درختی شبکه گاز 

از بین رفته است.

برنامه دولــت ترامپ بــرای افــزودن ۵۰ نفتکش به 
فهرست طوالنی نفتکشــها برای باال بردن هزینه های 
حمل نفت در شــرایط معمولی کافی است اما ممکن 

است این بار فرق کند.
 ســقوط تقاضا برای نفت در بحبوحه شــیوع ویروس 
کرونا ممکن اســت باعــث بیکار شــدن نفتکش های 
بیشتری شود و برخالف ســال گذشته که تحریمهای 
آمریکا علیه واحدهای بزرگترین شــرکت کشتیرانی 
چین باعث صعود سرســام آور هزینه حمل نفت شده 

بود، این بار مانع از صعود نرخ کرایه این کشتیها شود.
پیتر سند، تحلیلگر کشتیرانی در گروه صنعتی بیمکو 
با اشــاره به عدم توازن میان عرضه و تقاضا که ناشی از 
ســقوط تقاضای جهانی برای نفت بر اثر شیوع ویروس 
کرونا است، گفت: افزودن ۵۰ کشتی بیشتر به فهرست 
ممکن اســت برای افزایش نرخ کرایه نفتکش ها کافی 

نباشــد.مقامات آمریکایی مکررا نفتکش ها 
و شرکت های کشــتیرانی را ســر همکاری 
با ونزوئال در لیســت ســیاه قــرار داده اند. 
واشنگتن از ژانویه سال ۲۰۱۹ شرکتی نفتی 
دولتی PDVSA ونزوئال را با هدف سرنگونی 
دولت نیکالس مادورو، رئیــس جمهور این 
کشــور هدف تحریم قرار و هشدار داده است 

اگر دیگــران تحریم ها را رعایت نکننــد، هدف تحریم 
قرار خواهند گرفت.

یک منبع آگاه ماه گذشته اظهار کرده بود وزارت خزانه 
داری آمریکا آماده می شود برای مقابله با تجارت میان 
ایران و ونزوئــال، تحریم های دریایی را تشــدید کند. 
ایران اخیرا بــرای ونزوئال که با کمبود شــدید بنزین 
مواجه است، ۱.۵۳ میلیون بشکه بنزین و مشتقات آن 

را از طریق پنج نفتکش ارسال کرده است.

طبــق اطالعات وب ســایت دفتــر کنترل 
داراییهــای خارجــی وزارت خزانــه داری 
آمریکا، حــدود ۱۳۰ نفتکش در حال حاضر 
تحــت تحریمهای آمریــکا قــرار دارند که 
باالتر از ۸۰ نفتکش در ســال گذشته است. 
این کشتیها شــامل کشــتیهای کوچک و 
بزرگی هســتند که نفت خــام، محصوالت 
نفتی و ســوخت حمل می کننــد.وزارت خزانه داری 
آمریکا اخیرا به صنعت کشــتیرانی درباره هشیاری در 
خصوص شــیوه های دور زدن تحریم ها هشدار داده و 
دستورالعمل خود در خصوص کشــورهای ایران، کره 

شمالی و سوریه را به روز کرده است.
جان هیوز، نایب رییس ســابق سیاســت تحریمها در 
وزارت خارجــه آمریــکا و نایب رییس گــروه البرایت 
اســتون بریج در این بــاره به بلومبــرگ گفت: توجه 

فزاینده به کشــتیرانی در سیاســت تحریمهایی که از 
سال  ۲۰۱۸ برقرار شده است، احتماال پس از انتخابات 
امســال ریاســت جمهوری آمریکا اســتمرار خواهد 

داشت.
به گفته جورجی اســالووف، مدیر تحقیقــات منابع 
طبیعی شرکت مارکس اســپکترون، بیش از دو سوم 
جریان تجارت جهان از طریق دریا و توسط کشتی های 
بزرگی انجام می شــود که در تجارت نفت، عامل حمل 
حــدود ۴۰ درصد از نفت هســتند.به گفته اســتفانو 
کازانتزیس، مشاور ارشد شرکت مک کیلینگ در امور 
کشتیرانی و فاینانس، در ســناریویی که تحت آن ۲۸ 
کشــتی VLCC به تازگی به فهرست تحریمها اضافه 
شده اند، ممکن اســت کرایه این کشتی ها برای حمل 
نفت از آمریکا به چیــن از ۶.۵ میلیــون دالر فعلی به 

حدود ۸.۵ میلیون دالر افزایش پیدا کند.

گاز

نفتکش

عرفانه تاجیکی   برخــی منابع از صدور 
داوری ICC ســوئیس خبر مــی دهند که 
بر اســاس آن ایــران باید میلیــون ها دالر 
بابت شکایت گازی شــرکت ترکمن گاز، به 

ترکمنستان پرداخت کند.
 زمســتان ۹۵ بود که اختــالف گازی میان 
ترکمنســتان و ایران باال گرفــت و باوجود 
ســفر حمیدرضــا عراقــی، مدیرعامــل 
وقت شــرکت ملــی گاز به ترکمنســتان 
برای اســتمرار واردات گاز از این کشــور، 
ترکمنســتان گاز جریــان گاز را بــه دلیل 

افزایش بدهی ایران قطع کرد.
بر اســاس قرارداد ۲۵ ســاله ای که در سال 
۱۹۹۷ میالدی میان ایران و ترکمنســتان 
امضا شده است این کشور باید ساالنه بین ۸ 
تا ۱۰ میلیارد مترمکعــب گاز به ایران صادر 
کند و ایران هم باید پول واردات را به حساب 

شرکت ترکمن گاز واریز کند.

خدمات بجای پول
در دوره اول تحریم ها، به دلیل سخت شدن 
نقل وانتقــال پول صــادرات گاز از ترکیه به 
ترکمنســتان، دولت دهــم توافقنامه ای با 
ترکمنســتان امضا کرد که بر اســاس آن، 
بجای پــول گاز، ایران خدمــات فنی، کاال، 
محصوالت پتروشیمی، تجهیزات راه سازی 
و حمل ونقــل و … به ترکمنســتان صادر 

می کرد.
این کار در حــال انجام بود تــا اینکه زنگنه 
به وزارت نفت رســید و در شهریور ۹۲ طی 
توافقی جدید بــا ترکمنســتان و طی یک 
الحاقیه جدیــد قراردادی، ایــران عالوه بر 

تعهــد پرداخــت ارزی پــول گاز، جریمه 
دیرکرد را نیز قبول کــرد و به طوری که هر 
ماه تأخیــر در پرداخت هر صورتحســاب 
گازی ترکمنســتان، منجــر بــه پرداخت 

درصدی مشخص بابت دیرکرد می شد.
با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده 
بود، دی ماه ۹۵ میزان بدهــی ایران به مرز 
۲ میلیارد دالر رســید تا ترکمن ها خواستار 
تعیین تکلیف طلب خود شــدند و بر اساس 
قرارداد، ایران را تهدیــد کردند اگر پول گاز 
پرداخت نشــود جریان گاز بر مبنای یکی از 

بندهای قرارداد، قطع می شود.

کری خوانی و شکایت ترکمن ها
باوجود رایزنی های انجام شــده، جریان گاز 
قطع شــد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی 
به گاز ترکمنســتان ســخن گفته بود، باز 
هم بر موضع خود پافشــاری کــرد؛ مواضع 
و اقدامــات وزارت نفت، منجر به شــکایت 
شــرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات 
خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت 

خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!
بر اســاس قرارداد، داوری ICC ســوئیس 
محل شــکایت طرفیــن در صــورت عدم 
پایبنــدی طــرف دیگر بــه قــرارداد بود؛ 

ترکمنستان شــکایت خود را مطرح کرد و 
ایران هم در پاســخ به این شکایت، موضوع 
گران فروشــی گاز توســط ایــن کشــور، 
پنالتی هــای قــرارداد، اســتاندارد نبودن 
گاز در برخی دوره ها و … را پیش کشــید 
 )Claim( تا از این ابزار برای کاهش ادعای

ترکمن گاز استفاده کند.

گل دولت یازدهم در دروازه خودی
 ترکمنستان در شــکایت خود روی بدهی 
گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که 
توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین 

جلسه داوری میان دو کشــور، در زمستان 
سال گذشــته در ژنو برگزار شد که وکالی 
آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع 
ضعیف و عدم ارائه مســتندات قوی شرکت 
ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده 
و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که 
برخی منابع میزان ایــن جریمه را حدود ۲ 

میلیارد دالر اعالم کرده اند.
طبق گفته مطلعیــن، با توجه بــه قوانین 
داوری ICC ســوئیس، این داوری می تواند 
حکم کنــد طلــب ترکمنســتان از محل 
دارایی های ایران در خارج از کشور پرداخت 
شــود چه از کره جنوبی و چــه از عراق. این 
دومین باری اســت که وزارت نفت حســن 
روحانــی، در اختالفات حقوقــی در حوزه 
صادرات گاز بازنده داوری ها می شود. یک بار 
در سال ۹۶ که مجبور شــد ۲ میلیارد دالر 
غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی 
گاز- بپردازد و یک بار هم در تابستان ۹۹ که 
باید میلیون ها دالر به ترکمنستان پرداخت 

شود.
گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی 
بر عهده ســید اصغر هندی، مشاور حقوقی 
سابق زنگنه و برخی رؤســای شرکت ملی 
گاز بود که مانند پرونده هــای دیگر، منجر 
به صدور رأی علیه کشــورمان شده است؛ 
خبرنگار مهر طی تماســی تلفنی با ســید 
اصغر هندی مســئول حقوقی این پرونده 
پیگیر رأی صادر شــده بود کــه وی به این 
پاسخ بســنده کرد که هم اکنون بازنشسته 
شــده و ســمتی درمجموعه وزارت نفت 

ندارد.

نیروگاههــای  بزرگتریــن  خریــدار  
خورشــیدی جهــان اکنون حــدودی دو 
گیگاوات ظرفیــت تولید نیــرو دارند و در 
حال توسعه به سوی ظرفیت پنج گیگاوات 

هستند.
 مجله پی وی اخیرا فهرســتی از بزرگترین 
نیروگاههای خورشــیدی جهان را منتشر 
کرده که ظرفیت باالی ۵۰۰ مگاوات دارند. 
بر اساس گزارش ETEnergyWorld، این 

نیروگاهها عبارتند از:

1- پارک خورشیدی یانچی در چین
این نیــروگاه ظرفیت تولیــد ۸۲۰ مگاوات 
نیرو دارد و از ســال ۲۰۱۶ در حال فعالیت 

بوده است.

2- نیروگاه فرونت رانر داتونگ چین
در بخش شــرقی چین در استان شنکسی 
یک پروژه ۸۰۰ مگاواتی در منطقه داتونگ 
نصب شده اســت. این مجموعه در منطقه 
وسیعی توزیع شــده که مشــاهده آن را از 

طریق تصاویر ماهواره ای دشوار می کند.

3- نیروگاه خورشــیدی-آبی لونگ 
یانگشیا در چین

این نیروگاه که در اســتان کینگای قرار دارد، 
۶۹۷ مگاوات ظرفیت نیرو دارد و زمانی که فاز 
دوم آن در سال ۲۰۱۴ متصل شد، بزرگترین 

نیروگاه خورشیدی جهان شده بود.

۴- پروژه انرژی خورشیدی کاموتی هند
این نیروگاه که در ســال ۲۰۱۶ از ســوی 
شــرکت آدانی در تامیل نادو ســاخته شد، 
بزرگترین نیروگاه خورشــیدی هند است 
که در منطقه ای به وســعت ۱۲۰۰ هکتار 
گسترده شده و ۶۴۸ مگاوات ظرفیت تولید 

نیرو دارد.

5- نیروگاه ویالنوئوای مکزیک
نیروگاه ویالنوئــوای مکزیک ۶۴۰ مگاوات 
ظرفیت عملیاتــی دارد و فاز ســوم آن در 
نوامبر سال گذشته تکمیل شد و همچنان از 

سوی شرکت انل گرین پاور ایتالیا در دست 
توسعه است.

6- سوالر استار آمریکا
بزرگترین نیروگاه خورشیدی آمریکا ۵۹۷ 
مگاوات ظرفیت تولید نیــرو دارد و به گروه 

برکشایر هاتاوی وارن بافت تعلق دارد.

7- هونگ شاگانگ چین
این نیروگاه چند فازی در اســتان گانســو 
توسط چاینا ســینگ یس ســاخته شد و 
ظرفیــت عملیایت ۵۷۴ مــگاوات دارد که 

قرار است تا ۸۲۰ مگاوات توسعه پیدا کند.

8- توپاز آمریکا
این پــروژه ۵۵۰ مگاوات ظرفیــت دارد و 
در دشــت کاریزو پلین در مرکــز کالیفرنیا 

ساخته شده است.

9- یین چوان شینگ کینگ چین
پروژه یین چوان شــینگ کینــگ بیش از 

۵۰۰ مگاوات ظرفیت دارد و در اواسط سال 
۲۰۱۸ نصب شد.

10- ان پی کونتا گرینکوی هند
این نیروگاه که در اندهــرا پرادش قرار دارد 
در ســال ۲۰۱۷ بــرای گرینکــو انرژی در 
پارک خورشــیدی آنانتاپور با ظرفیت ۵۰۰ 

مگاوات بود.

یک نیروگاه خورشــیدی دیگر که شــایان 
ذکر اســت، پروژه خورشــیدی مســتقل 
Sweihan در ابوظبــی امــارات متحــده 
عربی اســت که همچنان در دست ساخت 
اســت و قرار اســت ۹۳۸ مگاوات ظرفیت 
تولید نیرو داشته باشد و انتظار می رود پس 
از راه اندازی شــدن، به بزرگترین نیروگاه 

خورشیدی جهان تبدیل شود.

افزایش ۳.۶ میلیارد مترمکعبی صادرات گاز ایران

چرا تحریم نفتکش ها این دفعه فرق دارد؟

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون وزیر صمت:

ونا افزایش یافت تولید محصوالت مرتبط با کر

ونا کنار آمده اند؟ وس کر کارخانه ها با ویر
 شاخص مدیران خرید، نشان از بازگشــت کارخانه ها به مدار صعودی 
تولید دارد.دو ماه پیش، کارخانه ها در سراســر جهان بســته شدند و 
کارگران در خانه ماندند. چرا که تقاضای مصرف کنندگان بسیار پایین 
آمده بود. اما حاال، شــاخص های جدید نشــانه هایی از بازگشت به اوج 
برخی از بزرگترین کشــورهای صنعتی جهان دارند. شاخص »مدیران 

خرید« این مسئله را اثبات می کند.
شاخص مدیران خرید )PMI( یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی 
در کشورهای توسعه یافته اســت که بر اساس داده های آماری از حدود 
۴۰۰ شــرکت در تمام فعالیت هــای بخش خصوصی تهیه می شــود. 
چنانچه عدد شــاخص بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می دهد که اقتصاد 
در حال  توسعه است در حالی  که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن 

اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد 
»چین«، به عنوان اولین کشــوری که شــیوع کرونا در آن اتفاق افتاد، 
زودتر از همه به مدار رشــد در تولید صنعتی بازگشــته است. شاخص 
مدیران خرید چین در ماه می از عدد ۵۰ باالتــر رفت اما در ماه ژوئن، با 
اندکی کاهش مواجه شده است. چرا که در این ماه، در برخی از مناطق 
چین شیوع مجدد ویروس کرونا اتفاق افتاد.کشــورهایی مثل ایتالیا، 
آلمان و آمریکا نیز که بعد از چین درگیر کووید-۱۹ شــدند؛ باالخره به 

مرحله رشد بازگشته اند اما هنوز در منطقه رکود و انقباض قرار دارند.
اما ژاپن، در رکــودی عمیق فرورفته و اعداد نشــان می دهند که رکود 
آن، عمیق تر هم خواهد شد. در ماه ژوئن، شاخص خرید مدیران در این 

کشور ۳۷.۸ بود که پایین ترین میزان ۱۱ سال اخیر بوده است.

حتی آمریــکا نیز در مــاه گذشــته، پایین ترین میــزان فعالیت های 
کارخانه ای را در ۱۱ ســال اخیر ثبــت کرد. بســیاری از اقتصاددانان 
معتقدند که آمریکا برای برگشتن به سطح تولید پیش از بحران ویروس 
کرونا، راهی بســیار طوالنی در پیش دارد، راهی که اعتراضات گسترده 

مردم درباره تبعیض نژادی آن را طوالنی تر هم کرده است.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری وزارت صنعت:

اختصاص ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی 
برای اشتغال زایی

مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و تأمین مالــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کرد: بانک ها و صندوق توســعه ملی در مجموع ۱۱ هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان منابع برای توسعه اشتغال )تبصره ۱۸( اختصاص 
داده اند.»نعمت اهلل شــهبازی« در جلســه ویدئو کنفرانس با معاونین 
برنامه ریزی ســازمان های صنعــت، معدن و تجارت گفــت: بانک ها و 
صندوق  توســعه ملی هر یک پنج هزار و ۵۴۰ میلیــارد تومان تاکنون 
برای تبصره ۱۸ آورده داشتند.تسهیالت تبصره ۱۸ از جمله مهمترین 

ابزار ایجاد و حفظ اشتغال در سطح استان ها محسوب می شود. 
شــهبازی افزود : تاکنون ۸۳۴ واحد تولیدی با مبلغ چهار هزار و ۷۰۰ 
میلیون تومان موفق شدند از این منابع اســتفاده نمایند و استان های 
تهران، اصفهان، البرز و مرکزی بیشترین پرداخت از محل تبصره ۱۸ را 

برای بخش تولید داشته اند.
شهبازی افزود: شــرایط اقتصادی کشــور و محدودیت در منابع مالی 
ایجاب می کند بســوی اســتفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت شود و 

این موضوع یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام برای بخش تولید است.
وی اضافه کرد: براساس سیاســت کمک به بخش تولید و تحقق شعار 
جهش تولید، هدف گذاری شــده تا ۱۰۰ واحد تولیدی از سوی بورس 

پذیرش شوند یا بوسیله این بازار، تامین مالی شوند.
شــهبازی افزود: بنابر مصوبه ســران قوا، هر بنگاهی که امسال به بازار 
بورس وارد شود، پیشینه مالی سال های گذشته این بنگاه به  هیچ عنوان 
بررسی نخواهد شد.وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در کشور باالست 
و باید تالش شود بخشــی از آن به سوی تولید ســوق داده شود و این از 

سیاست های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تأمین مالی با انتقاد از روند کند پرداخت 
تســهیالت در اســتان ها گفت: با توجه به این که منابع این تسهیالت 
مشخص شده باید ســرعت پرداخت توســط بانک ها بیشــتر شود و 

استان ها هم با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
به گزارش ایرنا، دی ماه ســال گذشته شــهبازی در نشست هماهنگی 
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت موضوع 
بند »الف« تبصره ۱۸ قانون بودجــه گفته بود: تاکنون ۳۹ هزار میلیارد 
ریال از محل منابع صندوق توســعه ملی به این برنامه اختصاص یافته 
که با تلفیــق معادلی همین مبلغ از ســوی هفت بانک طــرف قرارداد 
وزارت متبوع، در مجموع ۷۸ هزار میلیارد ریــال منابع برای پرداخت 
تسهیالت در قالب این برنامه نزد بانک ها تودیع شده که تاکنون حدود 
۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت از این محل به ۳۸۶ واحد فعال و طرح و 

پروژه باالی ۶۰ درصد در سراسر کشور پرداخت شده است.

مدیرکل اقتصادی وزارت صمت خبر داد
پرداخت  پایان شهریور؛آخرین مهلت باز

تسهیالت ارزی حساب ذخیره ارزی
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صمت، پایان شهریور ماه را آخرین 

مهلت بازپرداخت تسهیالت ارزی حساب ذخیره ارزی اعالم کرد.
 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشــکینی گفت: آئین 
نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور با هدف تســهیل بازپرداخت تســهیالت ارزی واحدهای 
تولیــدی در روزهای پایانی ســال ۱۳۹۸ مورد بازبینــی و اصالح قرار 
گرفت و پایان شــهریور ماه به عنوان آخرین مهلت استفاده از ظرفیت 

بازپرداخت تسهیالت ارزی حساب ذخیره ارزی تعیین شد.
وی افزود: با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و مشــکالت بنگاه های 
اقتصادی در بازپرداخت تســهیالت ارزی دریافتــی خود، اصالح آئین 
نامه ماده ۲۰ در دستور کار دولت و دستگاه های مربوطه قرار گرفت و با 
دریافت نظرات بخش های مختلف به ویژه تشکل های بخش خصوصی 
در مورد چالش ها و مشکالت بازپرداخت تســهیالت ارزی، موضوع در 

جلسات مختلف بررسی و با تصویب هیئت وزیران اصالح شد.
تشــکینی اضافه کرد: با اصالح صــورت گرفته در مــاده ۴ آئین نامه، 
بدهکاران تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، فرصت دارند اقساط سررسید 
شــده خود را به صورت یکجــا پرداخت کنند و یا در صــورت پرداخت 
نکردن اقساط سررسید شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا 
به درخواست مشتری نسبت به تقســیط بدهی این دسته از بدهکاران 

حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام نماید.

تولید

یک عضو کمیســیون صنایع مجلس شورای اسالمی 
نبــود رقابــت را علــت کاهــش کیفیــت در صنایع 
خودروســازی داخلی عنوان کرد و گفت که اگر بعد از 
نیم قرن خودروسازی توان رقابت با خودروی خارجی 

را نداریم لزومی ندارد خودرو تولید کنیم.
عبدالناصر درخشــان اظهــار کرد: مســاله خودرو 
مبتالبــه همه جامعه اســت و قطعا ایــن موضوع در 
کمیســیون صنایع مجلس یازدهم نیز به طور جدی 
و با توجه به شعار سال در زمینه جهش تولید پیگیری 

خواهد شد.

وی بــا بیــان اینکــه کمیســیون صنایع 
برنامه های خود را در این زمینه ارائه خواهد 
کرد، افــزود: بخش عمــده ای از مــردم ما 
چاره ای ندارند جز این که از خودروی ساخت 
داخل اســتفاده کنند که آن هم استاندارد و 
کیفیت الزم را ندارد و به معضل و مشــکلی 

برای مردم تبدیل شده است.
نماینده مردم ایرانشــهر در مجلس یاد آور شد: اگر ما 
بخواهیم برای حوزه خودرو، هدف گذاری داشته باشیم 
باید بعد از نیم قرن تولید خودرو، توان رقابت با صنایع 

خودروســازی خارجی را داشــته باشیم. در 
غیر این صورت لزومی ندارد که خودرو تولید 

کنیم.
درخشــان ادامه داد: کشــورهای پیشرفته 
که ســالیانه چندین برابر ما خــودرو تولید 
می کنند نیروی کارشــان بــه مراتب کمتر 
از خودروســازی ما اســت. خودروسازهای 
داخلی می گویند ما به اندازه ۵۰۰ هزار نفر شغل ایجاد 
کرده ایم اما باید گفت به همین انــدازه هم آدمهایی با 

خودروی داخل کشته شده اند.

وی با بیــان اینکه خودرویی مثل پرایــد که در صنایع 
خودروسازی داخلی تولید می شود به وضوح استاندارد 
الزم را ندارد، افزود: ما باید از روش فعلی فاصله بگیریم 

و به سمت و سوی رقابت برویم.
 اگر رقابت نباشــد خودروســاز هر خودرویی بخواهد 
تولید می کند. وقتی بازار برای آنها فراهم باشــد دیگر 

نیازی هم ندارند که کیفیت را مورد توجه قرار دهند. 
البتــه بخــش عمــده ای از صنعت خودروســازی ما 
خصوصی است اما رقابت ســالم نبوده و آنها مکلف به 

ایجاد زیرساخت ها نبوده اند.

 معاون وزیــر صنعت، معدن وتجارت گفت: ســازمان 
ایمیدرو تاکنون از ۱۰۸ شهرستان کم برخوردار در ۸۲ 
شهرستان اقدام به سرمایه گذاری کرده که سهم ۷۵.۹ 

درصدی را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنــی ایران )ایمیــدرو(، »خداداد 
غریب پور« افزود: این ســازمان نگاه ویژه ای به مناطق 
کم برخوردار و محروم کشــورمان دارد و به عنوان نهاد 
توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی کشور در قالب 
دو راهبرد کالن »توســعه و توانمندســازی«  اقدام به 

سرمایه گذاری کرده است.
به گفته وی،  براســاس ایــن آمار در ۴۸ شهرســتان 
سرمایه گذاری توســعه ای و زیرساختی انجام شده که 
با احتســاب انجام فعالیت های اکتشافی در ۴۱ ناحیه 
کمتر توســعه یافته، در مجموع ۸۲ درصد شهرستان 
تحــت فعالیت هــای ایمیــدرو و شــرکت های تابعه 

قــرار گرفته اند.غریب پور اضافــه کرد: این 
سازمان در ســال های گذشــته با تعریف و 
اجرای پروژه ای اکتشــافی، مناطق جدیدی 
از کشــور را تحت فعالیت های »توســعه ای 
و توانمندســازی«  قرار داده اســت. بخش 
توســعه ای مربوط بــه ســرمایه گذاری در 
ظرفیت سازی در تولید،   اشــتغال و با هدف 

توسعه صادرات است و بخش توانمندسازی حوزه های 
»اکتشاف، زیرســاخت، آموزش،   پژوهش و فناوری، 
بهداشــت،  ایمنی،  محیط زیســت و انرژی و توســعه 
مناطق ویژه اقتصــادی«  از جمله خلیج فارس، المرد، 

 پارسیان و کاشان را دربرگرفته است.

 سرمایه گذاری در نقاط مرزی با برنامه 
جدید »اکتشاف«

معــاون وزیر صنعت معــدن و تجارت افــزود: یکی از 

اقدامات سال های گذشته سازمان ایمیدرو، 
ســرمایه گذاری در بخش اکتشــاف نقاط 
مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، 
 خراســان جنوبی، رضــوی و شــمالی و نیز 
استان هایی همچون کردســتان، هرمزگان 
و ... به عنوان نقاط کم برخوردار کشــورمان 

بوده است.
همچنین »طرح احیا و فعال ســازی معادن کوچک«  
نیز به طور عمده در نقاط کم برخوردار متمرکز شــده 
و اســتان هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، خراســان 
شمالی، خراسان ضوی، خراســان جنوبی،   هرمزگان، 
آذربایجان غربی،   بوشــهر،   سیســتان و بلوچستان،   
کرمان و جنوب کرمــان از جمله مناطقی محســوب 
می شوند که در طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک 

قرار گرفته اند.
 دهم تیر ماه، با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور 

در تقویم رسمی جمهوری اســالمی ایران، به نام  »روز 
ملی صنعت و معدن«  نامگذاری شده است.  همه ساله 
با حضــور مقامات عالــی، صنعت گران، معــدن کاران، 
مدیــران، فن اوران، بانــوان، جوانان و پیشکســوتان و 
خانواده صنعت و معدن این روز ملی گرامی داشته شده 
و در آن، تعدادی از تالش گران حــوزه صنعت و معدن 

مورد تکریم قرار می گیرند. 
 در دهم تیرماه ســال ۱۳۹۹، بیســت و چهارمین 
ســال این رویــداد فرخنده، جشــن گرفته خواهد 

شد.
 مراســم روز صنعــت و معدن امســال در تهــران با 
همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران، خانه صنعــت، معدن و تجارت، ســازمان نظام 
مهندسی معدن، انجمن مدیران صنایع، اتاق اصناف، 
کنفدراســیون صنعت و خانــه معدن ایــران برگزار 

می شود.

و خودر

معدن

خریدار  معاون امور صنایع وزارت صمت 
از افزایش تولیــد محصوالت مرتبط با کرونا 
خبر داد و گفت: تولیــد محصوالت مرتبط 
با درمان و پیشــگیری از کرونا، نمود تعامل 
و همکاری ارکان دولــت با بخش خصوصی 

بوده است.
 به نقل از وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
مهدی صادقی نیارکی با گرامیداشــت روز 
ملی صنعت و معــدن با بیــان اینکه برای 
تحقق جهــش تولیــد نیازمنــد همراهی 
بخش خصوصــی توانمند هســتیم افزود: 
ســالی که به نام جهش تولید مزین شــده 
اســت، می توانــد منجر به دســتاوردهای 
شــگرفی در حوزه تعمیق و توسعه ساخت 
داخل، توســعه صادرات غیرنفتی، افزایش 
خوداتکایی و کاهش ارزبری، مدیریت منابع 
ارزی کشور، بهبود زیرســاخت های فنی و 
مهندسی، رشد شــرکت های دانش بنیان، 
توسعه شرکت های طراحی ساخت داخلی 
و مجموعه اقداماتی شــود که کشــور را در 
جهت افزایش استقالل همه جانبه صنعتی 
و تاب آوری و افزایــش خوداتکایی صنعتی 

حرکت دهد.
وی تغییر مونتــاژ کاری به نوآوری را یکی از 
رویکردهای امسال وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دانســت و گفت: دستیابی به چرخه 
نوآوری و تجاری سازی محصوالت صنعتی 
در دستور کار اســت و هر چقدر اتکای ما به 
ظرفیت هــای درونی کشــور افزایش یابد، 
می توانیم از تــوان و ظرفیت های موجود در 
کشــور برای افزایش تولیــد ناخالص ملی، 

تولید ثروت و ثروت آفرینی استفاده کنیم.

معاون امــور صنایع وزارت صمــت با بیان 
اینکــه در این مســیر نیازمنــد همکاری 
و همراهــی تشــکل ها و نهادهــای بخش 
خصوصــی هســتیم، افــزود: بایــد بــه 
ظرفیت های درونی توجه بیشــتری داشته 
باشــیم و بخش خصوصی را مورد حمایت 
قرار دهیم و این بخــش را برای ایفای نقش 

خود توانمند کنیم.
صادقــی نیارکــی بــا اشــاره بــه برخی 
هماهنگی هــا و همکاری هــای بخــش 
خصوصی و دولــت اضافه کــرد: نمود این 
تعامل و همکاری در تولیــد به موقع اقالم و 

کاالهای بهداشتی و درمانی مرتبط با کرونا 
اتفاق افتاد و در ســال جهش تولید نیز هم 
افزایی میان ارکان دولت و بخش خصوصی 
و مشــارکت فعاالن اقتصادی در بکارگیری 
ظرفیت های موجــود می توانــد منجر به 

افزایش کمیت و کیفیت تولید شود.
وی با اعــالم اینکه اهداف مــورد نظر برای 
تحقق جهش تولید ترســیم شــده است، 
افزود: به عنــوان نمونــه در صنعت خودرو 
امسال برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

دستگاه خودرو پیش روی داریم.
معــاون امور صنایــع وزارت صمــت ادامه 

داد: در دو ماهه امســال در تولید الستیک 
خــودرو، تلویزیون، لباسشــویی، نئوپان و 
بســیاری از اقالم کاالیی )بیش از ۱۵ قلم از 
تولیدات منتخب کاالیی کشــور(، افزایش 

تولید داشته ایم.
صادقــی نیارکــی اضافه کــرد: در خودرو 
تا پایان ۶ تیرمــاه، ۱۳ درصد رشــد تولید 
تجمعی به نسبت سال گذشــته داشته ایم 
و در حوزه لــوازم خانگی که جــزو صنایع 
پیشران است موضوع تعمیق ساخت داخل 
را دنبال می کنیم و به صورت متوســط در 
این صنعت خودکفایــی ۶۰ درصدی داریم 

که برگزاری میزهای ســاخت داخل در این 
حوزه در دستور کار است.

وی با بیــان اینکه موضوع عرضه مســتقیم 
محصوالت لــوازم خانگــی را نیــز دنبال 
می کنیم، گفت: بسیاری از قطعه سازان در 
صنعت لوازم خانگی ماننــد خودرو در حال 
فعالیت هستند و اگر افزایش کمی و کیفی 
تولید در این حوزه ها محقق شود تعدادی از 
صنایع به عنوان حلقه های پسین و پیشین 

این صنایع فعال می شود.
معاون امــور صنایع وزارت صمــت با بیان 
اینکــه موضوع تحریک تقاضــا و همچنین 
تکمیــل ظرفیت هــای خالــی واحدهای 
تولیدی را در دســتور کار داریم، افزود: این 
موضوعات نیازمند تأمین منابع مالی و ارزی 
الزم است و باید مؤسســات مالی و بانکی در 
حوزه تأمین نقدینگی با توجــه به افزایش 
نهاده های تولید و افزایش تورم تولیدکننده 
بیش از پیــش با بخش تولیــد و واحدهای 

تولیدی همراهی کنند.
صادقــی نیارکی با یادآوری اینکه شــرایط 
کشور به گونه ای اســت که آمادگی داریم 
بخش عمده ای از نیازهای کشور را از محل 
داخل تأمین کنیم، افزود: همچنین قادر به 
تأمین بسیاری از نیازهای کشورهای اطراف 
و همسایه نیز از طریق صادرات هستیم.وی 
گفت: بســیاری از مواد اولیه در کشور تولید 
می شود و در ســال های گذشــته سرمایه 
گذاری های خوبی انجام شــده است که این 
فعالیت ها باید به حلقه های نهایی محصول 
با ارزش افزوده باالتر برای تأمین نیاز داخل 

و صادرات تبدیل شوند.

وی خارجی را داریم؟ وسازی توان رقابت با خودر درخشان: آیا بعد از نیم قرن خودر

توسعه معادن در ۷۵ درصد شهرستان های کم برخوردار توسط دولت

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی:

ظرفیت  کارخانجات تولید لوازم خانگی، پاسخگوی نیاز داخل است
خریــدار   دبیــرکل انجمــن صنایــع 
لوازم خانگی ایران گفت: محصوالت ایرانی 
در حال جایگزینــی لوازم خانگی خارجی 
بــوده و اکنون ظرفیت های نصب شــده در 
بسیاری محصوالت پاســخگوی نیاز داخل 

است.
»ســیدعباس هاشــمی« افزود: با خروج 
شــرکت های بــزرگ کــره ای ال.  جــی و 
سامسونگ از کشورمان، شرکای داخلی آنها 
بیکار ننشستند و در فاصله ای که بیم خروج 
آنها از ایران وجود داشت، به فکر جایگزینی 
محصوالت به ویــژه در گروه یخچال فریزر و 

ماشین لباسشویی افتادند.
به گفته وی، بخشــی زیادی از تولیدات این 
دو شرکت با جایگزینی تامین کنندگان مواد 
اولیه و تجهیزات از طرف های کره ای به سایر 
تامین کنندگان خارجی برطرف شد؛ با این 
حال هنوز تولیــدات آنها بــه روال عادی و 

روان گذشته بازنگشته است.
این مقام صنفی بیان داشت:  خروج کره ای ها 
از ایران با تولد یک ســری واحدهای جدید 

تولیدی در کشــورمان همزمان شد که در 
مقیاس وسیع به تولید یخچال، لباسشویی، 
تلویزیون، ماشــین ظرفشــویی و اسپلیت 

اقدام کردند.
وی درخصــوص کیفیــت محصــوالت 
جایگزیــن کره ای، خاطرنشــان کــرد: از 
آنجایی کــه پلتفرم هــا بر اســاس همان 
پلتفرم محصوالت کره ای تولید می شــود، 
باید مواد اولیه در همان اندازه کیفی باشــد 
تا تولید شــکل بگیرد، البته در برخی موارد 
نیز شــرکت ها مجبور به ایجــاد قالب های 
جدید شدند.هاشــمی ادامه داد:  اکنون در 
برخی لــوازم خانگی نظیــر یخچال فریزر، 
رادیاتورهای گرمایشی، پکیج، دستگاه های 
تهویه مطبوع، بخاری و همه وسایل گازسوز 
ظرفیت های نصب شــده تولیدات داخلی 
جوابگــوی ۱۰۰ درصد نیاز بــازار داخلی 
اســت، این مهــم در لباسشــویی بیش از 
۹۰ درصد اســت اما در ماشین ظرفشویی، 
اســپلیت یونیت، اتو، سشــوار و غیره باید 

بیشتر کار شود.

لزوم تامین ارز واحدهای تولیدی
وی تاکید کرد: اکنون نگرانی اصلی، تامین 
نشــدن ارز مورد نیاز واحدهــای صنعتی 
اســت و هنوز حرکت امیدبخشــی در این 
زمینه از سوی بانک مرکزی شاهد نیستیم؛ 
هر چند می دانیــم که بانــک مرکزی نیز 

محدودیت های خاص خود را دارد.
دبیرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران 
با بیان اینکه واردکننــدگان، ارز حاصل از 
صادرات را یافته اند، خواستار تسریع ساز و 

کار دسترسی به این ارز از سامانه نیما  شد.
وی یادآور  شــد: تامین ارز برای ۳۰ درصد 
اقالم، مورد نیاز صنعت لوازم خانگی اســت 
که به طور متوسط ســالیانه رقمی بین ۱.۵ 
تا ۱.۶ میلیارد دالر می شود که بیشتر برای 
اقالمی ماننــد تلویزیون، یخچــال فریزر، 
ماشین لباسشویی، ظرفشــویی و اسپلیت 

یونیت اسفاده می شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: ســال گذشته و با 
برگزاری میزهای تعمیق ســاخت داخل، 
بیش از ۲۵۰ میلیون دالر در ارزبری صنعت 

لوازم خانگی صرفه جویی شــد، با این حال 
تامین نشــدن ارز موجب کاهــش تولید، 
کاهش عرضه به بــازار، افزایش قیمت ها و 

رونق قاچاق می شود.
پیشــتر »حســین مــدرس خیابانــی«   
سرپرســت وزارت صنعــت گفــت: بــا 
هماهنگی بانــک مرکــزی ارز الزم برای 
تأمین مواد اولیه لوازم خانگی در خردادماه 
تا حدودی تامین شــد و این روند تا پایان 

سال تداوم می یابد.
وی افزود:  اکنون ظرفیت تولید ۲۰ میلیون 
دســتگاه انواع لوازم خانگی در کشور وجود 
دارد و برای امســال تولید ۱۲ میلیون انواع 

لوازم خانگی هدف گذاری شده است.
 در دو ماه نخســت امســال در همسنجی با 
پارسال در تولید ماشین لباسشویی افزایش 
۱۵۰ درصدی و در تولید تلویزیون رشد ۵۰ 

درصدی به ثبت رسیده است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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 افزایش مبتالیان به کرونا نشان می دهد

ونا هنوز تمام نشده است ماجرای کر

زالی عنوان کرد
ونا در تهران وند صعودی بستری بیماران کر ر

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با اشاره به آمادگی 
کامل بیمارستان ها در راستای ارائه خدمات به بیماران کرونا، گفت: در 

این شرایط ممکن است کادر درمان دچار فرسایش شوند.
علیرضا زالی، با اشاره به افزایش آمار نگران کننده کرونا در تهران، اظهار 
داشت: در ۲۴ ساعتی که گذشت تعداد بیمارانی که با تشخیص کرونا در 
بخش های عادی بستری شــدند به رقمی بالغ بر ۳۹۹ بیمار رسید.وی 
افزود: در سه هفته اخیر باالترین میزان بستری شدگان بیماران کرونا در 
بخش های مراقبت ویژه به عددی بیش از ۱۲۲ نفر رسیده است.فرمانده 
عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به اینکه میزان بیماران 
مبتال به کرونا و بســتری شــدگان در بخش های عادی و ویژه به شکل 
چشمگیری روند صعودی داشته است، خاطرنشان کرد: تعداد بیمارانی 
که طی ۲۴ ســاعت گذشته از بیمارســتان های تهران نیز مرخص شده 
اند ۴۷۰ نفر بوده و به طور کلی برای اولین بار آمار بســتری شــدگان به 

ترخیص شدگان پیشی گرفته است.
زالی با بیان اینکه عالئم تنفســی در بیماران مبتال به کرونا بیش از سایر 
عوارض می تواند منجر به ماندگاری بیمار در بیمارســتانها شود افزود: 
الگوی مراجعان کرونایی در بیمارســتان های شهر تهران همچنان تب 
و تنگی نفس است.فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران از 
استمرار خدمات و تالش های ایثارگرانه کادر درمانی و بهداشتی برای 
درمان بیماران مبتال به کووید ۱۹ خبــر داد و تاکید کرد: قریب به چهار 
ماه از شــیوع پاندمی کرونا می گذرد و کادر پزشکی شبانه روز خدمات 

منحصر به فردی ارائه می دهند.
وی با اشــاره به آمادگی کامل بیمارســتان ها و کادر بهداشت و درمان 
در راســتای ارائه خدمات به بیماران مبتال به کرونا خاطرنشان کرد: به 
رغم تمامی جنبه های مثبت، پتانســیل های باال و آمادگی تیم درمان، 
ممکن است با افزایش آمار مبتالیان، تیم درمان دچار فرسودگی شوند.

زالی، مداخله جدی تر مسئوالن در حوزه مدیریت ورودی بیمارستانها 
را ضروری دانست و گفت: با تغییرات آماری باید تصمیمات الزم و جدید 

متناسب با مقابله با بیماری کرونا اتخاذ شود.

فرمانده ناجا در دیدار با قالیباف:
وضعیت امنیتی کشور مطلوب است

فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد که وضعیت امنیتی کشور مطلوب است.

 سردار اشــتری در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت انتظامی- 
امنیتی کشور، اظهارداشت: با هدایت های داهیانه مقام معظم رهبری، 
هوشیاری دســتگاه های امنیتی و انتظامی و همچنین همکاری بسیار 
خوب مردم، وضعیت امنیتی کشــور مطلوب اســت.وی همچنین به 
ضرورت توجه مجلس یازدهم به معیشــت مردم و نیــز مقابله جدی با 

قاچاق کاال در راستای اجرایی شدن جهش تولید در کشور اشاره کرد.

براســاس گزارش ســایت پلیس، محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس 
شورای اســالمی نیز در این جلســه ضمن تشــکر از عملکرد نیروی 
انتظامی به ضرورت توجه بیشــتر بــه ارتقا و تقویت این نیرو اشــاره و 
تاکید کرد: مجلــس آمادگی الزم برای به روز رســانی قوانین مرتبط با 

مأموریت های ناجا را دارد.

وهای پایتخت در آزمون  آمار مردودی خودر
معاینه فنی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران با اشاره به اینکه در 
خرداد امسال معاینه فنی ۱۴۸ هزار دســتگاه خودرو انجام شده است، 
گفت:  ۴۱ درصد خودروهایی که برای بار نخســت معاینه فنی شدنددر 
آزمون های مربوطه مردود شدند.حسین مقدم مدیرعامل ستاد معاینه 
فنی خودروهای شــهر تهران درباره میزان مراجعــات به مراکز معاینه 
فنی تهران اظهار داشــت: میزان مراجعات به مراکز در خرداد امســال 
نسبت به خرداد ســال پیش ۲۱ درصد افزایش داشــته است و در حال 
حاضر روزانه ۶ هزار راننده جهت انجام معاینه فنی خودروهایشــان به 

مراکز معاینه فنی تهران مراجعه می کنند.
وی با اشــاره به اینکه وضعیت مراکز معاینه فنی به جــز مرکز بیهقی 
که با میزان کمی ازدحام مواجه اســت، عادی گزارش شــده، گفت: با 
توجه به انتظار یک ســاعته جهت انجام معاینه فنی در مرکز بیهقی به 
شــهروندان توصیه می کنیم از خدمات مراکز خلوت تر استفاده و یا از 

طریق نوبت دهی اینترنتی اقدام کنند.
مدیرعامل ســتاد معاینه فنی خودروهای شــهر تهــران ادامه داد: در 
خرداد امسال ۱۴۸ هزار دســتگاه خودرو معاینه فنی آنها انجام گرفته 
اســت که از این تعداد ۱۰۴ هزار خودرو معاینه فنی آنها از نوع مراجعه 
اول بود که ۱۸ درصد از ایــن خودروها در آزمــون آالیندگی گازهای 
خروجی از اگزوز، ۱۱ درصد در آزمون همراســتایی چرخ ها، ۱۵ درصد 

در تست ترمز و ۱۷ درصد در عیوب ظاهری مردود شدند.

کوچه

فاطمه دهقان نیــری   افزایش مبتالیان 
به کرونا و مرگ ناشــی از آن نشان می دهد 
ماجرای این ویروس تمام نشده و در صورت 
بی توجهی به پروتکل های بهداشــتی ابتال 

قطعی است.
نزدیک به ۶ ماه از شــیوع ویروس کرونا در 
جهان می گذرد و طبق آمارها تا کنون جان 

نیم میلیون نفر را در جهان گرفته است.
بر اساس آخرین آمارها، این ویروس تاجدار 
در ایران هم توانسته جان ۱۰ هزار و ۵۰۸ را 
بگیرد و خانواده های بســیاری را در داغدار 
کند.ویروسی که در نخستین روزها، گمان 
می رفت زود رخت بربندد و دســت از ســر 
زمینیان بردارد چنانچه عنوان می شــد با 
شیوع گرما از بین می رود یا مطالعات نشان 
می داد قدرت انتقال خود را از دســت داده 
اما ظاهرا خلف وعده کرده و هر روز با چهره 
جدیدی به جان انســان ها چنگ می زند و 

سالمند و جوان و کودک نمی شناسد.  
موضوعی که مــورد توجه مســئوالن نیز 
قرار گرفته تا آنجا که روز شــنبه هفتم تیر 
ماه حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب در ارتباط تصویری با روســای عالی 
قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری 
های کشور، با تأکید بر اینکه ماجرای کرونا 
تمام نشــده و همچنان ادامــه دارد، همه 
مردم و مسئوالن را به جدی گرفتن رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و جلوگیری از 

شیوع مجدد ویروس کرونا فراخواندند.
ویروســی که به گفته سیما ســادات الری 
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، پاشــنه آشــیل آن، حفظ فاصله 
اجتماعی و اســتفاده از ماســک و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی است. ضمن اینکه 
ســالمندان، افرادی که بیمــاری زمینه ای 
دارند و خانم های باردار تــا حد امکان نباید 

از منازل خارج نشوند.
هر چند در مورد ویروس کرونا یادداشــت 
ها، مقاله ها و گزارش های بســیاری عنوان 
شده، اما به دلیل شیوع و گستردگی دوباره 
آن یادآوری شاخصه های آن خالی از لطف 
نیســت، موضوعی که  ما را برآن داشت تا با 
فرشــته ســربازی متخصص زنــان و عضو 

انجمن زنان و زایمان به گفت و گو بنشیند.
ســربازی در این گفت وگو با یادآوری اینکه 
کووید۱۹ یــا بیمــاری ویــروس کرونا با 
عالئمی مانند تب، سرفه و تنگی نفس ناشی 
از عفونت ریه ها در ســال ۲۰۱۹ به وسیله 

ویروسی به نام SARS-Cov- شیوع پیدا 
کرد، گفــت: اکثر افراد مبتــال به کووید۱۹ 
دچار بیمــاری شــدید نمی شــوند. برای 
پیشگیری از انتشار بیماری ماندن در خانه 
و اجتناب از تماس با ســایر افــراد توصیه 

می شود.

راه های شایع انتشار ویروس کرونا 
چیست؟

این متخصص زنان و زایمان بــا بیان اینکه 
این ویروس اساســاً از طریق سرفه، عطسه 
یا صحبت در فاصله نزدیک از شخص مبتال 
به شخص دیگر ســرایت می کند، ادامه داد: 
ویروس در میان افرادی که بــا هم زندگی 
می کنند به راحتی منتقل می شود. صحبت 
کردن از فاصله نزدیک، دســت دادن، بغل 
کردن، بطور مشترک غذا خوردن و حتی با 
هم آوازخواندن نیز می تواند باعث انتشــار 

ویروس شود.
وی خاطرنشان کرد: حتی این امکان وجود 
دارد که لمس سطوحی که آلوده به ویروس 
هستند و سپس تماس دست آلوده با دهان، 
بینی و چشــم ها هم موجب انتقال بیماری 
شود. شخص آلوده حتی در صورت نداشتن 
عالئم نیز می تواند بیمــاری را منتقل کند، 
به همین دلیل فاصله گــذاری بین افراد از 
بهترین راه هــای کاهش انتشــار بیماری 

است.

 عالئم این ویروس تاجدار چیست ؟
ســربازی در پاســخ به این پرسش، تصریح 
کرد: این عالئم شــامل تب، ســرفه، تنگی 
نفس، احساس خستگی، لرز، درد عضالنی، 
سردرد، گلودرد، اشــکال در حس بویایی یا 
چشــایی و در بعضی افراد عالئم گوارشــی 
مانند تهوع و اسهال مشاهده می شود که به 
طور معمول چهار تا پنج روز بعد از آلودگی 
فرد با ویروس آغاز می شــود. البته در برخی 
افراد عالئم بعد از دو هفته ظاهر می شــود و 
در مواردی نیز هیچ عالمتی ایجاد نمی شود.

وی با بیان این کــه در اکثر موارد عالئم طی 
چند هفته رو به بهبودی مــی رود، توضیح 
داد: امــا در مــواردی کوویــد۱۹ می تواند 
منجر به مشکالت شــدیدی مانند عفونت 
ریه، کمبود اکســیژن رســانی، مشکالت 
قلبی یا حتی مرگ شــود. این موارد بیشتر 
در افــرادی که ۶۵ ســال یا باالتــر دارند و 
همچنین افرادی که از ســایر مشــکالت 
زمینــه ای مانند بیمــاری قلبــی، دیابت، 
بیماری ریوی، ســرطان و یا چاقی رنج می 

برند مشاهده می شود.

آیا خانم های باردار از نظر بروز عالئم 
 شدید جزء گروه پرخطر محسوب

 می شوند؟
عضو انجمن زنان و زایمــان با بیان این که با 
توجه به دانســته هایی که تاکنون به دست 

آمده به نظر نمی رســد احتمال ابتال به این 
بیماری در خانم  های باردار بیشــتر از سایر 
افراد باشــد، یادآور شــد: همچنین به نظر 
نمی رسد زنان باردار از نظر ابتال به مشکالت 
شــدید مانند عفونت ریه در مقایسه با سایر 
افراد هم سن خود، در خطر بیشتری باشند. 
اکثر افرادی که طی بارداری به کرونا مبتال 
می شــوند، قبل از به دنیا آمدن فرزندشان 
بهبود می یابند.وی ادامه داد: مطالعات نشان 
داده تا زمانی که جنین در رحم مادر است، 
انتقال ویــروس از مادر بــه جنین صورت 
نمی گیرد اما مادران مبتال می  توانند  بعد از 

تولد، بیماری را به فرزندشان منتقل کنند.

 کرونا در بارداری چه مشکالتی
 ایجاد می  کند؟

ســربازی توضیح داد: بــا توجه بــه آنچه 
متخصصان تاکنون دریافته اند، اکثر افرادی 
که طی بــارداری مبتال بــه کووید۱۹ می 
 شوند، مشکالت شــدیدی نخواهند داشت. 
اما در مادرانی که بیماری آنها از نوع شــدید 

است، مشکالت رخ می دهد.
وی افــزود: خطــر زایمــان زودرس )تولد 
نوزاد قبل از ۳۷ هفته بــارداری( در افرادی 
که مبتــال به کرونــا هســتند افزایش می 
یابد، بخصوص در افرادی که به نوع شــدید 
بیماری مبتال هســتند. زایمــان زودرس 
می تواند خطرناک باشــد، زیرا نوزادانی که 

خیلی زود متولد می شــوند از نظر سالمت 
دارای مشکالت جدی هستند.

آیا ویزیت های مراقبت بارداری 
تغییری می کند؟

این متخصص زنــان و زایمان درباره نگرانی 
مادران باردار از ویزیت های مراقبت بارداری 
به آنــان توصیه کرد: چنانچــه در مناطقی 
هستید که بیماری ســریعاً در حال انتشار 
اســت، مراجعات بدون همراه و با ماســک 
طبی صورت گیرد و بعضــی از مراجعات به 

ویزیت تلفنی یا آنالین تغییر یابد.
وی درباره  شــرایط زایمان در دوران کرونا 
هم تصریح کرد: زمانی که مادر برای زایمان 
یا سزارین مراجعه می کند، از نظر تب و سایر 
عالئم کرونا چک می شود و در صورت لزوم 
تســت ویروس انجام می شــود. در صورت 
ابتال مادر بــه کووید۱۹ نیز امــکان زایمان 
طبیعی وجود دارد. بهتر اســت تا بهبودی 
مادر، مراقبت از نوزاد بــه عهده فردی دیگر 
گذاشته شــود. در صورتیکه مادر مجبور به 
مراقبت از فرزند خویش است، باید از ماسک 
استفاده کند و سایر موارد احتیاطی را نیز به 

طور دقیق انجام دهد.
ســربازی درباره احتمال انتقــال کرونا از 
طریق شیردهی به نوزاد تاکید کرد: تاکنون 
ثابت نشــده که ویروس کرونا از شــیر مادر 
به نــوزاد منتقل شــود. اگر مــادر مبتال به 
کووید۱۹ اســت باید در زمان شــیردهی 
مراقبت بسیار زیادی را در نظر بگیرد. دستها 
با دقت شسته شــوند و در زمان شیردهی از 
ماسک استفاده شــود. ضمن اینکه می توان 
از دوشیدن شیر نیز برای شیردهی استفاده 
کرد، قبل از دوشــیدن شیر دست ها با دقت 
شســته شــده و از ماسک اســتفاده شود، 
شــیردوش باید به دقت در فواصل استفاده 

شستشو داده شود.
این متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه 
درمان اختصاصی بــرای کرونا وجود ندارد، 
خاطرنشــان کرد: اکثر زنان بــارداری که 
دچار بیماری خفیف می شوند می توانند در 
خانه بمانند تا مراحل بهبودی را طی کنند. 
منظور از بیماری خفیف این است که بیمار 
دچار عالئمی مثل تب و ســرفه اســت ولی 
تنگی نفس ندارد. افرادی که به نوع شــدید 
بیماری مبتال هســتند، نیاز به بســتری در 
بیمارستان دارند. طی مدت بستری جنین 

نیز از نظر سالمت تحت نظر قرار می گیرد.

شهر
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رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با بیان اینکه مرجعی برای ارائه اطالعات 
در مورد رفتارشناسی کرونا نداریم، گفت: از همین رو موضوع اطالع رسانی 

درباره خصوصیات ویــروس را در کمیته مطرح می کنیم.
مصطفی قانعی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا نتیجه تحقیقات در 
مورد رفتار شناسی ویروس کرونا که توســط محققان کشور انجام می شود 
در کمیتــه علمی مقابله با کرونا مورد بررســی قرار می گیــرد یا خیر گفت: 
رفتارشناســی و خصوصیات ویروس کرونا، موضوع مــورد بحث در کمیته 

علمی نیست. کار کمیته، بیشتر مربوط به پروتکل تشخیص و درمان است.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا عنوان کرد: البتــه که آخرین یافته ها در 
زمینه ویروس کرونا در کمیته علمی مورد بحــث قرار می گیرد اما در نهایت 
تاثیر این تحقیقات را در پروتکل تشــخیص و درمان مبتالیان به کووید ۱۹ 

پیگیری و مورد بحث قرار می دهیم.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه یعنی در کشــور مرجعی در خصوص 
رفتار ویروس کرونــا نداریم، گفــت: در مورد مطالعــات روی خصوصیات 
ویروس مرجعی نداریم؛ البته که الزم اســت اطالعــات و نتیجه تحقیقات 
مشخص و جمع بندی شــود که به صورت روزانه، هفتگی و … اطالع رسانی 

شود که چنین اقدامی انجام نمی شود.

 مرجعی برای اطالع رسانی درباره رفتارشناسی
ونا نداریم  کر

ونا کر



طهماسبی:

ونا در جایگاه ویژه ننشست اسکوچیچ به خاطر کر

زمانبندی مسابقات اعالم شد
 حضور ۴۰ تیم در فصل جدید لیگ

 قهرمانان آسیا
فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آســیا با حضور ۴۰ تیم از 

شرق و غرب قاره کهن برگزار خواهد شد.
در حالی که هنوز تکلیف ادامه مســابقات فصل جاری رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا مشــخص نشده است، کنفدراســیون قاره کهن جدول 

زمانبندی فصل آینده را مشخص و اعالم کرده است. 
AFC در تازه تریــن موضع گیری خود بــر نظر قبلــی تاکید و اعالم 
کرده اســت اگر تیمی از رقابت های لیگ قهرمانان آســیا انصراف دهد 
پیامدهای بدی در انتظارش خواهد بود و با جریمه مالی شــدید مواجه 
خواهد شــد. روزنامه الوطن امروز اعالم کرده اســت که کنفدراسیون 
فوتبال آســیا برنامه زمانبندی فصل جدید را اعالم کرده  اســت. براین 
اساس مسابقات فصل آینده)۲۰۲۱( با حضور ۴۰ تیم در ۱۰ گروه چهار 
تیمی برگزار خواهد شد. قرار است قرعه کشی این دوره از مسابقات ماه 

دسامبر سال ۲۰۲۱ برگزار شود. 
براســاس برنامه ریزی صورت گرفته مرحله مقدماتی فصل آینده دی 
ماه ســال ۹۹ برگزار می شــود و مرحله گروهی هم بهمن همین سال 
شروع خواهد شــد.  هفته نخســت این رقابت ها نیز ۸ و ۹ فوریه )۲۰ و 
۲۱ بهمن(، هفتــه دوم ۱۵ و ۱۶ فوریه )۲۷ و ۲۸ بهمن(، هفته ســوم 
۱ و ۲ مارس )۱۱ و ۱۲ اســفند ۹۹(، هفته چهارم ۱۵ و ۱۶ مارس)۲۵ و 
۲۶ اســفند(، هفته پنجم ۱۲ و ۱۳ آوریل )۲۴ و۲۵ فروردین ۱۴۰۰( و 
هفته ششم ۲۶ و ۲۷ آوریل )۷ و ۸ اردیبهشــت ۱۴۰۰( برگزار خواهد 
شد.کنفدراســیون فوتبال آســیا مرحله یک شــانزدهم نهایی را در 
اردیبهشــت ســال ۱۴۰۰ برگزار خواهد کرد که بر این اساس مرحله 
رفت یک شــانزدهم نهایی روزهای ۱۶ و ۱۷ می )۲۷ و ۲۸ اردیبهشت 
۱۴۰۰(  و دور برگشــت روزهای ۲۴ و ۲۵ مــی )۴ و ۵ خرداد ۱۴۰۰( 

برگزار خواهد شد.

 علیپور ارزشمندترین بازیکن پرسپولیس
 در فاز حمله

علی علیپور که از شــانس آقای گلی در این فصــل از رقابهای لیگ برتر 
برخردار است، ارزشمند ترین بازیکن تیمش در فاز تهاجمی است.

 مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس که مقابل پیکان زننده نخستین گل 
تیمش بود، ارزشمندترین بازیکن این تیم در فاز تهاجمی است. علیپور  
در بازی مقابل پیکان هشــتمین گل فصل خود را به ثمر رساند، پیش از 
این ۷ بار هم با پاس های خود هم تیمی هایــش را در موقعیت گل قرار 
داده بود تا به تنهایی و به صورت مستقیم روی ۱۵ گل از ۳۴ گل تیمش 
تاثیر گذار باشــد.بعد از علیپــور، مهدی ترابی بــا ۸ گل و ۳ پاس گل و 
تاثیرگذاری روی ۱۱ گل در رده بعدی قرار دارد، وحید امیری با ۵ گل و 

۲ پاس گل و تاثیر گذاری روی ۷ گل در رده بعدی قرار می گیرد. 

سرخ پوشــان در این فصل ۳۴ بار موفق به گلزنی شــده اند که علیپور، 
ترابی و امیری روی هم ۲۱ گل از ایــن ۳۴ گل را زده اند تا این ۳ بازیکن 

بیشترین نقش را در پیروزی ها و صدرنشینی این تیم داشته باشند.

پیام اسکوچیچ پس از تماشای بازی پرسپولیس: 
کار زیاد داریم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار عکسی در فضای مجازی اعالم 
کرد کار زیاد داریم و باید انجام دهیم.

 دراگان اســکوچیچ با شــروع دوباره رقابت های لیگ برتر فوتبال وارد 
ایران شد تا  پس از تعطیلی چهار ماهه این مســابقات به تماشای بازی 

پرسپولیس و پیکان تهران در شهر قدس بنشیند.
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از برد ســه بر یک سرخپوشــان 
پایتخت در این بازی اقدام به انتشار عکســی از خود در فضای مجازی 
عنوان کرد: بیایید با هــم کار کنیم! امروز کارهای زیــادی برای انجام 

دادن داریم. روزی که بسیار طوالنی خواهد بود.
باید دید دیدگاه ســرمربی کروات تیم ملی ایران پس از تماشــای این 
بازی چه تغییری کرده اســت و آیا او شــروع به بهانه جویی در مســیر 

صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر کرده است؟!

یحیی گل محمدی:
بازی مهمی را از پیکان بردیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز خرســندی از کسب سه امتیاز 
توســط تیمش گفت: بازی مهمی را از پیکان تهران بردیم که به نتایج 

هفته آینده مان کمک می کند.
یحیی گل محمدی پس از پیروزی سه بر یک پرسپولیس مقابل پیکان 
تهران در نشست خبری آنالین گفت: برد مهم این بازی را از طرف خودم 
و اعضای کادر فنی به محمــد انصاری تقدیم می کنیم. همه دوســت 

داشتیم کنارمان باشد اما متاسفانه دچار مصدومیت شد.
سرمربی پرســپولیس افزود: نیمه اول بازی خوبی بود و توانستیم گل 

بزنیم و موقعیت های خوبی داشتیم.
وی ادامــه داد: در نیمه دوم پیکان برای جبــران نتیجه بازی، انتحاری 
بازی کرد و با حمالت و توپ های بلند سعی داشــت زودتر به دروازه ما 
برسد. در چنین شرایطی توپ های دوم و ســوم می تواند تعیین کننده 
باشــد. گل دوم را خیلی به موقع زدیم و بعد از آن هم خوب توانســتیم 
شرایط را کنترل کنیم. بعد از ۱۰۰ روز نبودن در شرایط مسابقه خوب 
بودیم و جا دارد از بازیکنانم تشکر کنم.ســرمربی پرسپولیس تصریح 
کرد: ما یک مأموریت داریم که بردن بازی بعدی است. از فردا به بازی با 
شــاهین فکر می کنیم. آنها هم مثل پیکان پر تالش هستند. این تیم ها 
در وضعیتی نیستند که راحت امتیاز از دســت دهند. من تیم پیکان را 
خیلی خوب دیدیــم و عملکرد فنی که دیدم با جایــگاه آنها همخوانی 
نداشــت.گل محمدی دربــاره مصدومیــت وحید امیــری و عملکرد 
خوب مهدی عبدی به عنوان جانشــین وی اظهار داشت: امیری دچار 
کشیدگی عضله شــد و چند هفته ای دور از میادین خواهد بود. پزشک 
تیم این موضوع را به من گفت. مهــدی عبدی هم تالش کرد و گل های 
زیبایی زد. مهاجم جوانی است و باید تالش بیشتری کند چون می تواند 

بهتر هم شود. امیدوارم گل هایی که زد باعث غرور او  نشود.
سرمربی پرسپولیس بار دیگر از آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند اظهار 
بی اطالعی کرد و گفت: من واقعا نمی دانم چــه اتفاقی رقم می خورد. 

فقط می دانم تا یازدهم تیرماه با ما قرارداد دارد.
وی در پایان به تمجید از تیم داوری پرداخــت و گفت: به آقای زاهدی 
فر و تیم داوری تبریک می گویم خیلی خوب توانســت بازی را کنترل 
کند. به هر حال داوران نیز مثل فوتبالیست ها هستند و پس از چهار ماه 

قضاوت نکردن تحت فشار هستند.

میدان

خریدار   مدیر تیم فوتبــال پیکان درباره 
جایگاه عجیب ســرمربی تیم ملی در بازی 

با پرسپولیس توضیحات تکمیلی ارائه کرد.
محمدرضا طهماســبی در مورد شکســت 
۳ بر یــک پیــکان مقابل پرســپولیس در 
چارچوب هفتــه بیســت و دوم لیگ برتر 
فوتبال کشــورمان اظهار داشت: متاسفانه 
نتیجه خوبی نگرفتیم البته نیمه دوم خوب 
بودیم اما طبق معمــول گل خوردیم. ما به 
ســختی گل می زنیم و مثل آب خوردن گل 

می خوریم. 
وی در خصوص وضعیت بد خط دفاعی تیم 
پیکان در بازی با پرســپولیس عنوان کرد: 
شــما وقتی مقابل تیمی بزرگ گل اول را بد 
می خورید شرایط ســخت تر می شود. واقعا 
روی تیم ما و کادرفنی ما فشــار زیادی بود. 
وقتی این شرایط را داریم گل بد می خوریم. 
البته از زمانی که ویســی آمده تالش کرده 

روی نقاط ضعف ما کار کند. 
مدیر تیم فوتبال پیکان درباره قعرنشــینی 
این تیم در جدول رده بندی لیگ برتر گفت: 
مــا از االن به بعد محکوم هســتیم که دیگر 
اشــتباه نکنیم. نه کادرفنی و نــه بازیکنان 
اجازه اشــتباه کردن ندارند. اگر میخواهیم 
در لیگ بمانیم بایــد امتیازات زیادی جمع 

کنیم.
طهماســبی در خصوص اینکه شایعه شده 
بود شــهریار مغانلو از عمــد در بازی های 
دوستانه مصدوم شده تا مقابل پرسپولیس 
به میدان نرود، تاکید کرد: این حرف درست 

نیست. همه دیدند که شهریار چقدر مقابل 
پرسپولیس تالش کرد و حتی گل هم زد تا 
هیچ شــائبه ای وجود نداشته باشد. ممکن 
اســت هر بازیکن، مربی و مدیری به یکی از 
تیم های پرسپولیس یا استقالل عالقه قلبی 

داشته باشــد اما وقتی در تیم دیگری است 
تمام تالشــش را انجام می دهد. االن من یا 
گرشاســبی پرسپولیسی هســتیم اما فعال 
اولویت اول تا صدم ما موفقیت پیکان است 

چون برای این تیم فعالیت می کنیم.

وی درمورد قضاوت زاهدی فــر در بازی با 
پرسپولیس و چند نوبت اعتراض کادرفنی 
پیکان به او گفت: زاهــدی فر کال خوب بود 
و فقط روی یک صحنه اشتباه کرد. توپی که 
بازیکن ما از مدافع پرسپولیس گرفت خطا 
نبود. تیمی مثل ما واقعا وقتی این موقعیت 
ها را به خاطر اشتباه داوری از دست می دهد 
ضرر می کند و کارمان صد برابر ســخت تر 

می شود.
مدیر تیم فوتبال پیکان دربــاره جایگاهی 
که ســرمربی تیم ملی برای تماشای بازی 
در آن حضــور داشــت، اظهار داشــت: به 
خاطر شــرایط کرونایی اجازه نداشتیم که 
از جایگاه های VIP و CIP اســتفاده کنیم، 
این جزو مقررات مهم اســت. جایی هم که 
اسکوچیچ نشســته بود قرار بود به جایگاه 
VIP  اضافه شود که به خاطر کرونا ساخت 
و ســاز متوقف شــد. البته صحنه ای که از 
اسکوچیچ ثبت شــد، صحنه خوبی نبود اما 
حتی مدیران باشــگاه ها هم اجازه نداشتند 

در جایگاه ویژه بنشینند.
تیم فوتبال پرســپولیس در چارچوب هفته 
بیست و دوم لیگ برتر به مصاف پیکان رفت 
و موفق شد با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را 

از پیش رو بردارد.

مدافع سرخ پوشان که مقابل پیکان هم اخطار گرفت، 
خشــن ترین بازیکن پرســپولیس و یکی از ۳ بازیکن 

خشن این فصل از لیگ برتر است.
 تیم فوتبال پرســپولیس تهران بعــد از ۴ ماه تعطیلی 
ناخواســته که به دلیل شــرایط کرونا در فوتبال ایران 
حادث شده بود، شب گذشــته در شهر قدس به مصاف 
پیکان رفت و توانســت میزبانش را بــا نتیجه ۳ بر یک 

شکست دهد. 
در این دیدار که دقایقی از آن پر برخورد بود، شجاع 
خلیل زاده از داور کارت زرد گرفت که این هفتمین 
کارت زرد این بازیکن در این فصل است. خلیل زاده 

که معموال در اغلب صحنه های پر برخورد 
دیدارهای تیمــش حضــور دارد، با این 
تعداد اخطار پر کارت ترین بازیکن تیمش 

است.
خلیل زاده در ۱۵ بــازی از ۲۲ بازی تیمش 
در میدان حضور داشته که ۱۴ بار در ترکیب 
ثابت و یکبــار هم مقابل شــاهین به عنوان 

بازیکن جانشــین در دقایــق پایانی به میــدان رفته 
است.

بعد از ایــن مدافع، ســیامک نعمتی هافبک ســرخ 
پوشــان که در ۱۳ بازی ایــن تیم به میــدان رفته و 

مجموع دقایق حضــورش در میدان ۵۷۹ 
دقیقه اســت، با ۵ اخطار دومین بازیکن پر 
کارت تیمش به حســاب می آید و فرشــاد 
احمد زاده که تنهــا در نیم فصل اول در این 
تیم حضور داشــت با ۳ اخطار و یک اخراج، 
سومین بازیکن خشن ســرخ پوشان در این 

فصل است.
خلیل زاده کــه هفتمین اخطار خــود را مقابل پیکان 
گرفت، تنها بازیکن ۷ اخطاره لیگ نیســت و او در کنار 
دو بازیکن دیگر بــا ۷ کارت زرد، رکورددار دریافت کاد 

زرد از داوران در این فصل هستند.

مسلم مجدمی هافبک ۲۳ ســاله تیم صنعت نفت که 
با پیراهن شــماره ۲۳ هم برای این تیــم به میدان می 
رود به همراه عزیز معبودی مدافع ۳۳ ساله تیم ماشین 
سازی دیگر بازیکنانی هستند که هر کدام ۷ کارت زرد 
گرفته اند و از این نظر پیشــاپیش همــه بازیکنان قرار 

دارند.
محمد آبشــک از فــوالد، مهدی کیانی از ســپاهان، 
شــاهین ثاقبی از ماشــین ســازی، محمد میری از 
نســاجی و محمد حیدریه از فوالد نیز هــر کدام با ۶ 
کارت زرد دیگــر بازیکنان پر کارت تــا این مقطع از 

فصل هستند.

فوتبال

این بازیکن خشن ترین بازیکن پرسپولیس و یکی از سه خشن لیگ است

ســرمربی پیشــین پرســپولیس می گوید: این تیم با 
پیروزی در دو بازی آینده قهرمان خواهد شد.

حمید درخشان درباره پیروزی پرسپولیس برابر پیکان 
اظهار کرد: درست است که پرســپولیس در این دیدار 
سه گل به ثمر رســاند و پیروز میدان شــد اما من فکر 
می کنم هنوز با روزهــای اوجش فاصلــه دارد؛ چون 
به خاطر تعطیالتی که ایجاد شــد بازیکنــان هنوز به 

آمادگی مطلوب خود نرســیده اند. بنابراین با گذشت 
یکی دو هفته دیگر پرسپولیس می تواند از نظر نوع بازی 
خیلی بهتر از این عمل کند.او افزود: در این دیدار پیکان 
هم عملکرد خوبی داشــت گرچه آن ها بــه تجربه باالی 
پرسپولیس باختند اما روی اشــتباه بیرانوند یک پنالتی 
به دست آوردند که به گل رسیدند. اشتباهی که بیرانوند 
انجام داد کار آماتورهاســت. بازیکنان حرفه ای در این 

سطح نباید این گونه تیم شان را دچار مشکل کنند.
سرمربی پیشین پرســپولیس در ادامه درباره عملکرد 
مهدی عبدی بازیکن جــوان این تیــم گفت: عبدی 
بازیکن جوان و آینده داری اســت اما بــا یکی دو بازی 
نمی شــود عملکردش را قضاوت کرد. باید صبر کنیم 
بازی های دیگر هم بگــذرد تا بهتر دربــاره او صحبت 
کنیم. آن چیزی که مسلم است این است که ما به آینده 

این بازیکن امیدوار هســتیم.با روندی که پرسپولیس 
دارد اگر در دو بازی آینده به برتری برسد قطعا قهرمان 
خواهد شد. البته امیدوارم این روند خوب ادامه داشته 
باشــد و بعد از قهرمانی هم مدیران باشــگاه به دنبال 
تقویت تیم باشــند تا فصل آینده هم تیم خوبی داشته 
باشیم. پرسپولیس باید در چند پست ترمیم بشود که 

امیدوارم این اتفاق رخ بدهد.

پرسپولیس

وزهای اوجش فاصله دارد درخشان: پرسپولیس با ر

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 7
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه       10   تیر 1399    شماره 567

بادامکی:

ودتر قهرمان می شود پرسپولیس با این ریتم چند هفته ز

 پاسخ سنگربان پیکان به اتهامات: فقط من را می کوبند!

خریدار  بازیکن پیشــین تیــم فوتبال 
پرســپولیس گفت:بــا ایــن ریتمــی که 
پرسپولیس در شروع دوباره بازی ها در پیش 
گرفته این تیم می تواند چند هفته زودتر به 

عنوان قهرمانی برسد.
حســین بادامکــی  در خصــوص دیــدار 
پرســپولیس  مقابــل پیــکان و برتــری 
سرخ پوشان اظهار داشــت: با توجه به اینکه 
چند مــاه لیــگ تعطیل بود پرســپولیس  
شروع خوبی داشــت. بازی مقابل تیم های 
قعــر جدول ســخت اســت ولی بــا توجه 
بــه تمرینــات و بازی هــای تدارکاتی که 
پرســپولیس انجام داده بود شــروع دوباره 

خوبی داشت.
وی افــزود: معتقــدم اگر در ضربــات آخر 
بازیکنــان پرســپولیس  بیشــتر دقــت 

می کردند گل های بیشــتری می زدند ولی 
همین که ۳ امتیــاز را گرفتند جای تبریک 
دارد. بــه نظرم بــا این ریتم پرســپولیس 
می توانــد چنــد هفتــه زودتر بــه عنوان 

قهرمانی برسد.
هافبک ســابق پرســپولیس در خصوص 
مصدومیت وحید امیری و ســایر بازیکنان 
در بازی هــای پســاکرونایی عنــوان کرد: 
بازیکنان فوتبال ایران به این شرایط عادت 
ندارند و بــه همین دلیل بعــد از تعطیالت 
دچــار مصدومیت می شــوند  البتــه کادر 
فنی پرســپولیس  احتیاط کــرد که امیری 
مصدومیتش جدی تر نشــود. با این وجود 
امیدوارم هم او سریع تر به میادین برگردد و 
هم محمد انصاری سالمتی خود را به دست 

بیاورد.

ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  بادامکــی 
مصدومیت هایی که در لیگ اتفاق افتاده بد 
است و باید شــرایط بازیکنان ما حرفه ای تر 
شود هرچند اینگونه اتفاقات برای بازیکنان 

و تیم های خارجی هم رخ می دهد.

وی در خصوص اینکــه علی علیپور در بازی  
مقابل پیکان یک گل زد اما چند فرصت را از 
دست داد، گفت: همین که علیپور خودش 
را در موقعیت گل قرار می دهد نکته مثبتی 

برای این بازیکن است. 
در فوتبال ایران کم مهاجــم داریم که برای 
خودشان موقعیت ایجاد کنند. ولی مطمئناً 
علیپور با تمرکــز و تمرین بهتر می تواند این 
مشــکل را حل کند. فرامــوش نکنید او در 
این سال ها فوق العاده بوده و فرم خودش را 
حفظ کرده و یکی دو سال نیز آقای گل لیگ 

برتر شده است.
هافبک ســابق پرســپولیس  در خصوص 
درخشــش مهدی عبدی در بازی با پیکان 
عنوان کــرد: عبــدی از وقتــی وارد زمین 
شــد خوب کار کرد و دوندگــی خط حمله 

پرسپولیس را افزایش داد. ۲ گل بسیار زیبا 
زد که ضربه ســر او واقعاً دیدنی بود. باید به 
این بازیکن تبریــک گفت و مــن امیدوار 
هســتم عبدی تالشش را بیشــتر کند و به 

حقش در فوتبال ایران برسد.
بادامکی در خصوص عملکرد شــهرخودرو 
در رقابت های این فصل و حضور این تیم در 
رده دوم جدول اظهار داشــت: شهرخودرو 
نیز از تعطیلی مســابقات نهایت مسابقه را 
برد و بازی خوب و روانی را مقابل ذوب آهن 
انجام داد. با بردی که شهرخودرو کسب کرد 
فشــار و اســترس به تیم های باالی جدول 
برای کسب ســهمیه منتقل شده و من فکر 
می کنم اگر آنها به همیــن رویه ادامه بدهد 
می توانند کسب سهمیه آســیایی را تکرار 

کنند.

ســنگربان تیم پیکان درباره اتفاقات بازی 
مقابل پرســپولیس و حواشی که پس از آن 

ایجاد شده سکوتش را شکست.
وحید شــیخ ویســی درخصوص شکست 
تیم پیــکان در مســابقه هفته بیســت و 
دوم برابر تیم پرســپولیس تهــران اظهار 
داشت: مســلما بازی برای ما خوب نبوده 
چرا که ســه گل خوردیم و نتیجه بازی را 
هم واگذار کردیم. مــا موقعیت های زیادی 
هم به حریف دادیم امــا آنها گلزنی نکردند 
و وقتی اینگونه برای همه روزی بدی بوده 

مشخص است که نتیجه نمی گیریم. 
او ادامه داد: تیم ما همیشه منتظر است که 
یک گل بخوریم و بعــد حمله کنیم! دیروز 
هم اینطور بود و ما ترســو بازی می کنیم. 

همیشــه دنبال این هســتیم که با گلزنی 
حریــف دل و جرعــت پیدا کنیــم و برای 
حمله کــردن انگیزه بگیریم کــه اکثرا بی 

نتیجه است.
دروازه بان پیکان اضافه کــرد: تمام تیم ما 
مشــکل دارد و این شــرایط فقط بر عهده 
یک نفر نیســت. وقتی توپ از نیمه ما عبور 
می کند بــرای حریف موقعیــت گل ایجاد 
می شــود. با حضور آقای ویسی یک مقدار 
نظم تیمــی خوبی به دســت آوردیم و در 
بازی های دوســتانه خوب عمل کردیم اما 
در اولین بازی رسمی نشان دادیم که هنوز 
خیلــی کار داریم. امیدواریــم که در ادامه 
مســابقات بتوانیم به حداکثــر امتیازات 

دست پیدا کنیم.

شــیخ ویســی درباره صحنه گل اول علی 
علیپــور و عملکردش مقابل پرســپولیس 
گفت: به هر حال وقتــی در محوطه ۶ قدم 
چنین ضربه ای می زنند شــانس بســیار 

باالیی بــرای گلزنی وجــود دارد. من هم 
روی این صحنه غافلگیر شدم که تا واکنش 
نشان دادم نتوانســتم توپ را خوب کنترل 
کنم و توپ گل شد. یک بازیکن آنها مقابل 
چهــار بازیکن ما به راحتی ضربه ســر زد و 
ما هم گل خوردیم. تیم مــا تمرکز الزم را 

ندارد و از ابتدای فصل اینطور بوده است. 
دروازه بــان پیکان دربــاره اینکه عملکرد 
او طی ســه بازی اخیر مقابل پرســپولیس 
مورد توجه قرار گرفته اســت، توضیح داد: 
وقتی یک تیم می بازد همه به دنبال مقصر 
هســتند. من با شــخص خاصی کار ندارم 
شــما االن بازی روز گذشــته ذوب آهن را 
ببینید که قراردادش هــم به زودی تمدید 
کرده بــود چه گلی خورد. بــه هر حال من 

کسی را مقصر نمی دانم چون اشتباه پیش 
می آید و تــوپ وارد دروازه می شــود. من 
خودم می دانم که هجمه های علیه شــیخ 

ویسی از کجا آب می خورد.
سنگربان پیکان درباره انتقاد عبداهلل ویسی 
از عملکرد او در بازی شب گذشته گفت: نه، 
آقا ویسی سرمربی من هستند و اگر حرفی 
می زنند حق دارند. فکر می کنم سواالتی که 
از ایشان شده یک مقدرا جانب دارانه است و 
شیطنت صورت گرفته است. چرا هیچکس 
از اشــتباه دروازه بــان ذوب آهن صحبت 
نکرد؟ من منشــا شایعات و شــیطنت ها را 
می دانم و دوســت دارند من را بکوبم که به 
آنها رســیدگی می کنم. مــن مدیربرنامه 

ندارم اما بلد هستم که از خودم دفاع کنم! 
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گفتگو با تهیه کننده »دونبش«؛

وی آنتن تلویزیون ماجرای التماس اینستاگرامی ر

عطیه مــوذن  تهیه کننده برنامــه »دو نبش« 
که چند روزی اســت ویدئوی التماس مجری اش 
برای جــذب فالــوور بیشــتر در اینســتاگرام، 
حاشیه ســاز شــده، می گوید با این اقدام تهدید 

فضای مجازی را تبدیل به فرصت کرده است!
 بعضی وقت هــا و به ناگزیر، گویــی باید پذیرفت 
موضع آن هایی را که معتقدند تلویزیون بیشــتر 
از هر کسی باور کرده اســت مخاطب ندارد! حتی 
بیشــتر از مخاطبانش و گویی در رقابت با فضای 
مجازی، اعتماد به نفس خود را از دست داده است؛ 
در رقابت با چهره ها، سلبریتی ها، حتی شاخ های 
اینســتاگرامی و طرفداران شــان در شبکه های 

اجتماعی!
اولین شــاهدش هم همین اســت که این روزها 
تلویزیون ویترین همین افراد شده است؛ به جای 
اینکه مجری های شاخص تلویزیون را در برنامه ها 
ببینید هنرمندان و بازیگران مجری شده اند و به 
جای اینکه هنرمندان را در سریال ها و برنامه های 
نمایشی ببینید شــاخ های اینســتاگرامی وارد 
بازیگری شــده اند و آش دیگر آنقدر شــور شده 
که شــیفتگی تلویزیون در جذب مخاطب )و در 
اصل فالوورهای مجازی( از طریق اینستاگرام به 
شکلی عیان و آشکار صورت می گیرد و می بینید 
هر برنامه ای آدرس اینستاگرامی را بیشتر از خود 

برنامه اش تبلیغ می کند.
در چنین شرایطی است که به جای برنامه سازی و 
اتکا به ظرفیت های محتوایی، یک باره می بینید که 
یک نفر روی آنتن تلویزیون از مخاطبان می خواهد 
)بخوانید التماس می کند!( که صفحه برنامه آن ها 
در اینســتاگرام را فالو کنند تا بلکــه افتخار ثبت 
رکورد تعداد فالوور بیشتر نصیب یکی از برنامه های 
سیما شود. بریده فیلم این برنامه یکی دو روز است 
در فضای مجازی می چرخد و نه فقط تاسف برخی 
از کارشناســان فرهنگی را نســبت به مسیری که 
تلویزیون و برنامه ســازان آن در پیــش گرفته اند 
به دنبال داشــته اســت، که از ســوی کاربران و 
مصرف کنندگان محصوالت فضــای مجازی نیز، 
تبدیل به ابزار تمســخر رســانه ملی شــده است.
محمدامین فیض آبادی تهیه کننده مســابقه »دو 
نبش« و مجری طرح برنامه »قــرون به قرون« در 
شبکه »ایران کاال« است که ویدئوی فوق، مربوط 

به بخشی از برنامه او است.
سراغ این برنامه ساز صداوســیما رفتیم تا مگر در 
البه الی طرح ســواالت صریح خود، پاسخی برای 
این حجم از تأســف و ابهام نســبت به آنچه روی 
آنتن زنده رســانه ملی رقم خورده است، بیابیم؛ 
بدون هیــچ توضیح تکمیلی، مشــروح گفتگوی 
مهر با تهیه کننده برنامه »دو نبــش« را در ادامه 
می خوانید؛ قضاوت درباره توفیق مان در رسیدن 

به هدف با شما!

  ویدئویی در یکی دو روز گذشته از مسابقه 
»دو نبش« در فضای مجازی پخش شــد 
که مجری آن روی آنتن زنــده، یکی یکی 
از افراد می خواهد که صفحــه برنامه را در 
اینســتاگرام فالو کنند؛ اتفاقی که در نگاه 
اول بســیار عجیب و غیرقابل باور بود؛ چه 

توضیحی در این باره دارید؟
مسابقه »دو نبش« با محوریت تشویق مردم برای 
استفاده از کاالی ایرانی و رونق تولید ملی و شعار 
ســال که »جهش تولید« است تولید می شود. در 
این برنامه ما جدی ترین مســائل در حوزه اقتصاد 
و رونق تولید را بــا زبان طنز منتقــل می کنیم و 
همین باعث شده برنامه خوب دیده شود. همین 
نقدهایی هم که می شــود نشــان دهنــده دیده 
شدن برنامه اســت و تا جای الزم ما هم استفاده 
می کنیم. اما در بحث اینســتاگرام، این کلیپ که 

بیرون آمد و خودم هم دیدم تقطیع شده بود.

 گفتگوی سیاســی و اجتماعی نبود که با 
تقطیع ماهیت آن قلب شود…

اجازه بدهید توضیح من کامل شــود. یک بخش 
قطع شده بود و دوباره بخش دیگری که مخاطبان 
تشویق شده اند صفحه اینســتاگرام برنامه را فالو 

کنند به بخش های قبلی اضافه شده است.
با ایــن حال مــا واقعــاً داریم از مــردم خواهش 
می کنیم که صفحه و برنامــه ای را ببینند که در 
راســتای تولید ملی و فرمایشــات مقــام معظم 
رهبری اســت. یعنــی می گوییم بــه صفحه ای 
بپیوندید که این صفحه حرف اصلی اش این است 
که بایــد کاالی ایرانی بخرید و ما دقیقاً تشــویق 

می کنیم مردم را....

 اصاًل بحث این نیســت که چرا مردم را به 
کاالی ایرانی تشویق می کنید. اتفاقًا بیشتر 
از هر چیزی آنچه در این ویدئو مشهود بود 

تشویق به اینستاگرام بود!
تعــارف کــه نداریم فضاهــای مجــازی یکی از 
موثرترین رسانه ها هســتند. بیننده ها هم بخش 
زیادی از وقتشان را در فضای مجازی می گذرانند 

و هیچ برنامه ای نیست که به این فضا توجه نکند.

 توجه نکردن بحث دیگری اســت سوال 
من این اســت که چرا آنتن تلویزیون کاًل 
دایورت می شود روی فضای مجازی!؟ چرا 
از ظرفیت های خود تلویزیون برای تبلیغ 

برنامه استفاده نمی کنید؟
ببینیــد شــبکه »ایــران کاال« نســبت به همه 

تولیدکننده ها رویکرد حمایتــی دارد و آنها نیاز 
دارنــد از ابزارهایی به عنوان کاتالیزور اســتفاده 

کنند. مگر خبرگزاری مهر اینستاگرام ندارد؟

  بلــه خبرگزاری مهر صفحه رســمی در 
اینســتاگرام دارد اما اینستاگرام را به این 
شکل در چشم مخاطب فرو نمی کند! دقیقًا 
از آن فقط به عنوان همان ابزار اســتفاده 
می شود، برای به اشتراک گذاشتن برخی از 

تولیدات و...
ما هم همین کار را می کنیم.

 شــما این کار را نمی کنید شما در برنامه 
خود اینستاگرام را تبلیغ می کنید نه اینکه 
تبلیغ برنامه را در اینستاگرام داشته باشید. 

این دو خیلی با هم تفاوت دارند!
اشــتباه نشــود. ما مردم و بیننده ها را تشــویق 
می کنیم که بــه جای اینکــه صفحه هایی را فالو 
کنند که هیــچ تاثیــری در رونق تولیــد ندارد، 
صفحه ما را فالو کنند. مــا از ظرفیت های فضای 
مجازی استفاده می کنیم. برخی از شبکه ها مثل 
شبکه های سراسری ســه، دو، یک، شاید به این 
ظرفیت ها نیاز نداشته باشــند. برخی از شبکه ها 
نیاز دارند با روش های دیگری مثل فضای مجازی 

بهتر به مردم شناسانده شوند.

 چیزی که می گوییــد در آن ویدئو نبود و 
من هنوز متوجه نشــدم چرا از طریق آنتن 
تلویزیون به این شکل برای جذب فالوور )و 

نه مخاطب( التماس می کردید؟
ما به نفع چه کســی ایــن کار را می کنیم؟ به نفع 
خود تلویزیون. من به شــما کامنت هایی را نشان 
می دهم که طرف می گوید اصــاًل »ایران کاال« را 
ندیده و یا نمی شناسد و حاال هر شب به این شکل 
برنامــه را می بیند. ما آدم هایی را که هر شــب در 
اینســتاگرام می چرخیده اند را با تلویزیون آشتی 
داده ایم، حتی یک نفر یا دو نفر یا دو هزار نفر. ما به 
این طریق تهدید فضــای مجازی را تبدیل به یک 

فرصت برای جذب مخاطب بیشتر کرده ایم.

 فارغ از دفاعیات خودتان، بابت این مدل 
التماس برای جذب فالوور روی آنتن زنده، 
از طرف مدیران ســیما توبیــخ و تذکری 

دریافت نکرده اید؟
ما دائــم با مدیرگــروه در ارتباط هســتیم. آقای 
زابلی زاده مدیر شــبکه ایران کاال هم احتماالً در 
این باره نکاتشــان را مطرح می کنند. جلســه ای 
هفتگی داریم که دوشــنبه ها برگزار می شــود و 

هنوز برگزار نشده است.

سیدضیاء هاشمی:
»آینده« و »موافقت اصولی« در مسیر اکران

سیدضیاء هاشمی بیان کرد در طول دوره قرنطینه ۸۰ طرح و فیلمنامه 
خوانده است که اکثر آن ها برای تولید مناسب نبوده است.

سیدضیاء هاشمی تهیه کننده ســینما درباره پروژه های سینمایی که 
در دست دارد، گفت: با شــیوع بیماری کرونا و تعطیل شدن بخشی از 
فعالیت ها در ســینمای ایران، نزدیک به ۸۰ طرح و فیلمنامه را مطالعه 
کردم که متاسفانه اکثر آن ها مناســب تولید نبودند. البته چند طرح را 
انتخاب کرده ام تا فیلمنامه آن نوشــته و بعد درباره امکان ســاخت آن 

تصمیم گیری شود.
وی بیان کرد: این فیلمنامه هــا و طرح ها در گونه هــای مختلفی بود، 
امیدوارم فیلمنامه مناسب برای تولید را پیدا کنم تا شهریورماه بتوانیم 

یک فیلمنامه را برای تولید انتخاب کنیم.
این تهیه کننده ســینما درباره فیلم های آماده اکران خود نیز توضیح 
داد: فیلم ســینمایی »آینده« به کارگردانی امیر پورکیــان در انتظار 

اکران است و پروانه نمایش آن صادر شده است.
هاشــمی ادامه داد: امیدوارم شــرایط مناســب برای اکران فیلم ها به 
گونه ای فراهم شود تا کسی در این شرایط آسیب نبیند. چرا که سالمتی 

جان مخاطب برای ما بسیار مهم است.
وی بیان کرد: فیلم ســینمایی »موافقت اصولی« بــه کارگردانی امیر 
پورکیان نیز در مرحله تدوین اســت و به زودی این پروژه سینمایی نیز 
آماده نمایش می شود. این فیلم نیز یک فیلم اجتماعی و متفاوت است 
که کمی نگاه طنز به مســائل و مشــکالت اجتماعی و سیاسی دارد که 

امیدوارم این فیلم نیز بتواند برای اکران عمومی آماده شود.
تهیه کننده فیلم ســینمایی »امیر« در پایان تاکید کرد: قصد ندارم که 
هیچکدام از این آثار را برای حضور در جشــنواره فیلم فجر آماده کنم، 
چرا که هدف ما مردم هســتند تا بتوانیم لحظات خوبی را برای آن ها به 

خصوص در سینما فراهم کنیم.

»چرت و پرت« بهترین انیمیشن جشنواره فیلم 
هند شد

 استاپ موشین »چرت و پرت« قسمت »در خانه بمانید« به کارگردانی 
»رامین مالمحمــدی« برنده بهتریــن کارگردانی و انیمیشــن برتر 

جشنواره بین المللی فیلم هند ۲۰۲۰ با موضوع کرونا شد.
اولین جشــنواره بین المللی فیلم هند در مورد ویروس کرونا به صورت 
مجازی در ایالت »اودیسای« هند برگزار شد و در مجموع ۷۰ اثر از ۲۲ 
کشور جهان در این جشنواره به رقابت پرداختند. هدف از برگزاری این 
جشنواره تبادل تجربه، دانش، اطالعات و ایده های فیلم سازان سراسر 
دنیا و به اشــتراک گذاشــتن نگاه هنرمندانه آنهــا در مواجهه با مقوله 

ویروس کروناست.
خانم مارین بورگو از فرانســه، آقای مانی رام از هند، قدرت اله تقوی از 
افغانستان و آقای ریچارد از کشــور کنگو داوری آثار این جشنواره را بر 

عهده داشتند.
دیپلم افتخاررامین مالمحمدی کارگردان و رضا پورزارعی تهیه کننده 
استاپ موشــین چرت و پرت در این جشنواره، توســط ماهشوار رائو 
مدیر جشــنواره مذکور، به مینا هادیان معاون کنســولگری و مسئول 
بخش دیپلماسی عمومی سرکنســولگری جمهوری اسالمی ایران در 

حیدرآباد هند اهدا شد.
مجموعه اســتاپ موشــین های چرت و پــرت از ابتدای اســفند ۹۸ 
با شــیوع کرونا تا کنون در ده  قســمت یک تا چهار دقیقه ای در قالب 
طنز و موضوعات اجتماعی تولید شــده و قسمت های دیگر آن در حال 
ساخت است و قسمت در خانه بمانید داستان سیزده به در کرونایی یک 

خانواده است.
اســتاپ موشــین چرت و پرت بــه کارگردانی رامیــن مالمحمدی 
نویسندگی عباسعلی اســکتی، تهیه کنندگی رضا پورزارعی، طراحی 

لباس مریم تابع و مدیر تولیدی سعید رستگار تولید شده است.

وسیه وباه« در جشنواره ر نمایش ویژه »راننده و ر
 مســتند »راننده و روباه« در بیســتمین دوره جشــنواره بین المللی 

مستند »فالهرتیانا« روسیه روی پرده می رود.
فیلم مســتند راننده و روباه بــه کارگردانی آرش الهوتــی از تولیدات 
مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی در بیستمین دوره جشنواره 

بین المللی مستند »فالهرتیانا« روسیه روی پرده می رود.
مسئوالن و برنامه ریزان جشــنواره »فالهرتیانا« به مناسبت بیستمین 
دوره  برگزاری بین المللی این رویداد که ماه دسامبر ۲۰۲۰ )آذرماه ۹۹( 
در شهر »پرم« روسیه برگزار می شــود، فیلم هایی که موفق به دریافت 
جایزه بزرگ »نانوک طالیی« این فستیوال شده اند را در یک مجموعه 

ویژه به نمایش می گذارند.
مستند راننده و روباه در ســال ۲۰۱۳ موفق به دریافت این جایزه شده 
بود و یکسال بعد نیز پوستر جشــنواره فالهرتیانا براساس کاراکتر این 

فیلم طراحی شده بود.
راننده و روباه که پُرتره ای از محمود کیانی فالورجانی راننده کامیون و 
فیلمساز تجربی سینمای ایران است، ضمن کسب جایزه نانوک طالیی 
جشنواره فالهرتینا روســیه، جایزه هوگوی طالیی جشنواره شیکاگو 
آمریکا، جایزه ویژه هیات داوران جشــنواره مســتند »آسمان وسیع« 
آمریکا و جایزه هیات داوری دانشــجویی جشــنواره »حقوق بشــر« 

اوکراین هم به دست آورده است.
این مســتند همچنین جایزه بهترین کارگردانی مســتعد بین المللی 
جشــنواره »اُوپن داک ســیتی« لندن و جایزه هیــات داوران »بخش 
مطبوعات« جشــنواره پیامی به بشــریت روســیه، در جشنواره های 
هات داکــس کانــادا، ویزیون دورئــل ســوئیس، کراکو لهســتان، 
داک پوینت فنالند، مونترال کانادا، لوساس فرانســه، پالم بیچ آمریکا، 
بوداپست مجارســتان، هزاره مســتند بلژیک، تی آرتی ترکیه، الساد 
فرانسه، مینسک روسیه ســفید، هفته مســتند موزه هنرهای معاصر 
نیویورک، برنامه داکیونایــت آمریکا و کانادا و Doc&Doc ســالن 

»فوروم دزایماژ« فرانسه را کسب کرده است.
مســتند پرتره راننده و روباه خرداد ۹۴ نیز در گروه هنر و تجربه اکران 

عمومی شده بود.

اکران
جواد موالنیا:

امکان برنامه ریزی در تئاتر نداریم
جواد موالنیا با اشــاره به پروژه هایی که به دلیل تعطیلی تماشاخانه ها و 
مشــخص نبودن نحوه حمایت دولت از هنرمندان بالتکلیف مانده اند، 

عنوان کرد در شرایط فعلی برنامه ریزی برای تئاتر وجود ندارد.
جواد موالنیــا بازیگر و کارگردان تئاتر دربــاره فعالیت های اخیرش در 
این حوزه گفت: قرار بر این بود که از سوم فروردین ماه ۹۹ نمایش »شاه 
لیر« را که خوانش جدیدی از نمایشنامه »شاه لیر« شکسپیر است، در 
تماشــاخانه نوفل لوشــاتو به صحنه ببرم. این نمایش در نوبت بازبینی 
قرار داشت اما با تعطیلی تماشــاخانه ها به دلیل شیوع کرونا، اجرایش 

متوقف شد و همچنان در بالتکلیفی به سر می برد.
وی ادامــه داد: در این بحران تماشــاخانه های خصوصی متحمل ضرر 
زیادی شدند و دولت نیز از آن ها حمایتی نکرده است. تماشاخانه نوفل 
لوشاتو نیز یکی از این مراکز است که سال ها به جوان ترها و دانشجویان 
میدان می داد و زحمت زیادی برای سرپا ماندن کشید اما متأسفانه در 

شرایط پیش آمده با مشکالت زیادی روبرو شده است.
این مجری تلویزیون درباره دیگر فعالیت هایــش بیان کرد: همچنین 
قرار بــود از ۲۰ خرداد بــا نمایش »زندگــی گالیله« بــه کارگردانی 
شهاب الدین حسین پور در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه 
بروم که زمان اجرای این نمایش نیز هنوز مشــخص نیست. همچنین 
طی گفتگوهایی که با کامران شــهالیی در ارتباط با یک اثر نمایشــی 
داشتیم، ایده ای درباره زندگی فروغ فرخزاد را مطرح کردم که شهالیی 

نیز استقبال کرد و مشغول نگارش متن شد.
موالنیا متذکر شد: مشورت و گفتگوهای زیادی درباره این اثر با یکدیگر 
داشته ایم و قرار بر این شد که نمایش را به صورت کارگردانی مشترک به 
صحنه ببریم اما متأسفانه هنوز آینده تئاتر نامشخص است و نمی توان 
برای کار در آن برنامه ریزی درســتی انجام داد چون هنوز مشــخص 
نیســت اجراهای به تعویق افتاده عالقه مند به اجرای مجدد اثرشــان 
هستند یا نه و اینکه میزان استقبال تماشاگران با وجودی که قرار است 
تنها ۵۰ درصد ظرفیت سالن ها فعال باشد، چگونه خواهد بود. از طرف 
دیگر با این شــرایط گروه های تئاتری نیاز به حمایت دارند اما متأسفانه 

انگار قرار بر حمایت نیست.
وی یادآور شــد: به عنوان نمونه برای آماده ســازی نمایش »لیرشاه« 
من هزینه زیادی را صرف اجاره پالتو، پذیرایــی و تمرین های نمایش 
به صورت شخصی کردم اما متأســفانه اعالم کردند فقط گروه هایی که 
نوبت اجرا داشــته و بازبینی رفته اند می توانند برای دریافت خســارت 
اقدام کننــد، در صورتی که تنها چند روز به زمــان بازبینی این نمایش 
مانده بود که مراکز هنری تعطیل شــدند. متأســفانه ســازوکار نحوه 
پرداخت و میزان حمایت از گروه هایی هم که برای جبران خسارتشان 
مورد تأیید قرار گرفته اند، مشــخص نیســت و مســئوالن مــا تنها به 
برگزاری جلسات و صدور بیانیه ها و بخشنامه های بدون فکر و بی ثمری 

که راهگشا نیست، بسنده می کنند.

وی در پایان درباره ادامه مســابقه ســینمایی »چهار، سه، دو، یک« در 
تلویزیون توضیح داد: پخش هفتمین فصل این مسابقه به پایان رسیده 
است و با وجودی که برای ضبط فصل جدید برنامه متقاضی هستیم اما 
هنوز مشخص نیست که این مسابقه سینمایی ادامه پیدا خواهد کرد یا 
خیر. ویژگی این مسابقه این است که اصاًل برنامه زردی نیست و تالش 
شده در هر فصل از داوران باسواد و متخصص که اکثراً از اساتید دانشگاه 
هستند، دعوت به حضور شود اما به نظر می رســد به دلیل اینکه بدون 
اسپانسر و ستاره مربع ها سرپا ایستاده، تبلیغات زیادی برای معرفی آن 

صورت نمی گیرد!

»عصر طویلگی« به صحنه نمایش می آید
نمایش »عصــر طویلگی« بــه کارگردانی عماد ســالکی تولید جدید 

آکادمی هنرهای نمایشی سولو برای اجرا آماده می شود.
 نمایش »عصر طویلگی« نوشــته علیرضا غفاری و به کارگردانی عماد 
ســالکی، اثر جدید گروه تئاتر ســولو اســت که مراحل آماده سازی و 

تمرینات خود را می گذراند.
این نمایش که ســال ۹۸ با ترکیبــی از بازیگران تئاتــر و هنرجویان 
آکادمی ســولو آماده اجرا می شــد ولی به دلیل اعمال محدویت ها به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی ســالن های نمایشــی و بالطبع 
فعالیت های فرهنگی و جمعی، موقتاً تمریناتش را متوقف کرد، اخیراً با 
اعالم بازگشــایی ها و اعمال کلیه موارد پیشگیرانه بهداشتی، تمرینات 

خود را از سر گرفته و در انتظار ظهور بر صحنه است.
عماد ســالکی، کارگردان این نمایش گفت: نمایــش عصر طویلگی  از 
خرداد ۹۸ در آکادمی هنرهای نمایشی سولو تولید خودش را آغاز کرد 
و بهمن و اسفند ۹۸ آماده بازبینی شد و درست موقع بازبینی ها به دلیل 
کرونا و بسته شدن سالن های تئاتر به مدت ســه ماه تمرینات متوقف 
شــد و بازبینی به تاخیر افتاد، و رایزنی ها و هماهنگــی هایی که برای 
اجرای عمومی این اثر انجام دادیم موکول به اطالع ثانوی شد در شرایط 
قرنطینه تمرینات را به صورت غیر حضوری و آنالین زنده نگه داشــتیم 
و اکنون بعد از ۳ ماه تعطیلی و توقف تمرینات، از ۲ خرداد ۹۹ با رعایت 
تمام مسائل بهداشتی و حفظ ســالمت، بهمراه گروه با شیلد وماسک و 
با تمام سختی ها، نگرانی ها و دغدغه سالمتی اعضای گروه اما عشق به 

تئاتر، تمرینات خود را از سر گرفته و خود را آماده اجرا می کنیم .
نمایش عصر طویلگی داستان یک ســیرک اعجاب آور و شگفت انگیز 
را روایت می کند که در آخرین شــب خود، با خاطرات دردآور و حیرت 

انگیز حیوانات، دچار تحوالت و دگرگونی میشود .

اجرا


