
گره گشایی از گره گشایان توسعه

 در آســتانه روز ملی صنعت و معدن در ســالی سخت 
و متفاوت قرار داریم، ســالی که در پرتو راهبرد ابالغی »جهش تولید« از 
سوی رهبر معظم انقالب، سخت کوشی، به کوشی و هم افزایی حداکثری 

همه بازیگران میدان مهم تولید و صنعت را به طور ویژه می طلبد.
در این میان نگاهی کوتاه به تجربه کشورهای توسعه یافته صنعتی نشان 
می دهد که سازمان های توسعه ای به عنوان نهادهای پیشرو و تسهیل گر، 
متناســب با شــرایط روز با انعطــاف پذیری هــای ســنجیده، همواره 
نقش آفرینی پویا و متناسب در مسیر توسعه یافتگی کشورها در هر دوره 

زمانی را داشته اند. 
در ایران اما این ادبیات و کارکردهای کلیدی از ۵۳ ســال قبل با تاسیس 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران وارد حیات رسمی و اثر بخش 

خود شده است.
 کارکرد نهادهای توســعه ای چون ایدرو در عرصه هایــی همچون ایجاد 
زیرســاخت های توســعه صنعتی در مناطق کمتر برخــوردار، ورود به 
عرصه های سرمایه گذاری خطرپذیر،  پیشــرو بودن در ایجاد زمینه های 
ورود و انتقال دانش فنی روز، به هم رســانی فعاالن عرصه های فناوری و 
تولید، افزایش بهره وری از طریق توســعه مدیریت و سرمایه گذاری های 
مولد و زاینده توســعه متوزان منطقه ای می تواند در تحقق واقعی اهداف 

ملموس جهش تولید بسیار اثر گذار باشد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس ماهیت و عنوان خود با 
گســترش و ایجاد واحدهای صنعتی مجهز به فناوری های نو در بعد کمی 
جهش تولید و نیز با نوســازی و ارتقای واحدهای صنعتی موجود در بعد 

کیفی جهش تولید گام بر می دارد.
در ســال ســخت اقتصادی ناشــی از همه گیری جهانی کرونــا که در 
کشــورمان به دلیل تحریم های یک جانبه و خالف مقــررات بین المللی 
آمریکا شــرایط ســخت تری را شــاهد هســتیم، توجه به اولویت ها در 
نیازهای اساسی کشــور و مدیریت بهینه منابع، دو شاخص بسیار حیاتی 

قلمداد می شود.
با این رهیافت، در حالی که تامین منابع مالی برای اقدامات توســعه ای، 
دغدغه اساسی ایدرو اســت به نظر می رسد وقت آن رســیده تا مطالبات 
ناشی از واگذاری شرکت های تابعه ایدرو که سال ها در محاق فراموشی و 

کم توجهی بوده است، در اختیار این سازمان قرار گیرد.
قانون گــذار در تبصــره ۷ اصالحــی بند الــف در ماده ۳ قانــون اجرای 
سیاســت های کلی  اصل ۴۴ به صراحــت تکلیف می کند تــا ۷۰ درصد 
وجوه حاصل از واگذاری بنگاه های تابعه به خود ســازمان های توسعه ای 
برای تکمیل طرح های نیمه تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای 
وظایف حاکمیتــی در حوزه های فناوری پیشــرفته و پر خطر اختصاص 

یابد.
معطل ماندن منابع مالی معوق ســازمان های توسعه ای از جمله ایدرو در 
هر بخش دیگری سوای منافات با نص صریح قانون به لحاظ استراتژیک در 
سال جهش تولید همســو با تحقق راهبرد اصلی این  سال نخواهد بود. بی 
تردید حیاتی ترین و ضروری ترین محل برای تزریق این منابع بازگشــت 
آنها به خود ســازمان های توسعه ای برای تســریع در پروژه های جهش 
تولید خواهد بود و می توان به جــرات ادعا کرد که هیچ محل دیگری برای 
ســرمایه گذاری و مصرف این منابع ضروری تر از ایــن محل برای تحقق 

راهبرد سال نیست.
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سخنگوی دولت در نشست خبری:

بورس امالک در ماه جاری آغاز به کار می کند
خریدار   ســخنگوی دولت گفــت: روز 
یکشنبه اولین جلسه تاسیس بورس امالک 
تشکیل شد و قرار است از همین ماه آغاز به 

کار کند.
 علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت 
خبری با اصحاب رســانه اظهار کرد: رئیس 
جمهور نکته مهمــی در خصوص همکاری، 
هم افزایــی و در کنار هم بــودن همه قوا و 
نهادهای کشــور در جلســه دولت مطرح 
کردند. من دراینجا اعــالم می کنم که بنای 
دولت همــکاری صمیمانــه و همراهانه با 
همه قــوا و نهادهای مختلف بــرای عبور از 
شرایط دشــوار امروز و پاسخ به نیازها و حل 

مشکالت مردم است.
ربیعی افزود: امــروز آثــار تخریب تحریم 
بی سابقه و همپوشــانی آن با شیوع کرونا و 
همچنین تهدیدهایی که باند حاکم بر کاخ 
ســفید علیه ما مطرح می کند را مشــاهده 
می کنیم. دولت در خــط مقدم تهدیدهای 
نظامی، فشار بی ســابقه اقتصادی و سخت 

شدن زندگی مردم قرار دارد.
وی ادامه داد: عملیات روانی گســترده در 
کشــور صورت می گیرد. عبور از این مقطع 
وظیفه ملی همه ماســت. امروز باید بیش از 
گذشته همه نهادها، قوا و مردم در کنار هم 
قرار بگیریــم. ما مطلعیم ســختی زندگی، 

مردم را با مشکالت روبرو کرده است.
سخنگوی دولت با اشــاره به عملیات روانی 
در کشــور، گفــت: چندین بــار در همین 
نشست، با ســوالی که شــما درباره قیمت 
گازوئیل کردید من گفتم دولت بنایی برای 
افزایش قیمت گازوئیل ندارد. با این شایعات 
ذهن تعداد زیادی از کشاورزان ما و افرادی 
که در حوزه حمل و نقــل فعالیت می کنند 
بهم می ریزد. در هفتــه صدها مطلب تولید 
می شــود تا به روان جامعه فشار وارد کند و 
واکنش های نگران کننــده در مردم بوجود 
بیاورد.ربیعی تاکید کرد: بحث های مفصلی 
در دولت بــرای مقابله بــا واردات و افزایش 
تولیدات داخلی مطرح شــده است. با فشار 
تحریم، صنعت ما مســیرهای جدیدی در 

ارتقا و توســعه پیدا کرده اســت. با ممنوع 
کردن بیش از ۲ هزار قلــم کاالی وارداتی، 
شــرکت های دانش بنیان گســترش پیدا 
کردند. برغم فشــارها به زندگی مردم، رشد 
صنعت و معــدن آینده نوید بخشــی برای 
اشــتغال و فراوانی کاال پیــش روی ما قرار 

داده است.
وی ادامــه داد: امروز ایــران در حال تبدیل 
شــدن به یک کارخانه بزرگ تولیدی است. 
تولید کنســتانتره آهن اســفنجی، فوالد 
خام، کاتد مس و گنداله در ســال ۹۸ رشد 
داشــته اند. برنامه ریزی در سال ۹۹ صورت 
گرفته اســت و حداقل ۱۰ درصد در فوالد و 
۱۲ درصد در مس و ۷۵ درصد در آلمینیوم 
رشد خواهیم داشت. ایمیدرو تمرکز کرد به 
بخش معــدن و در ۹۸ و ۹۹ این تالش ها به 
ثمر نشسته اســت و بخش عمده صادرات 
ما از ایــن ناحیه صــورت می گیــرد. ما در 
ســال ۹۹، ۲.۲ میلیارد دالر طــرح افتتاح 
خواهیم کرد. طــرح انتقال آب خلیج فارس 
به اســتان های هرمــزگان و خوزســتان و 

یزد. ۷ طرح فوالد ســازی تکمیل می شود. 
وقتی از صادرات نفت مــا را محروم کردند 
صادرات ما در صنعت و معدن رشــد داشته 
است و از این جهت مشــکلی در تامین ارز 
در ســال ۹۹ نخواهیم داشــت. ۷۱ هزار و 
۲۰۰ طرح که پیشــرفت ۲۰ تــا ۸۰ درصد 
داشــته اند، نوید بیش از ۲ میلیون شــغل 
را تــا ۱۴۰۰ به ما می دهند.وی با اشــاره به 
مســاله کرونا ادامه داد: استان هایی که وارد 
پیک شــدند، آمار جانباختگان مــا را باال 
بردند. استان خوزستان به یک ثبات نسبی 
رسیده ولی بازگشــت پذیر است. در ستاد 
کرونا بررسی هایی که انجام شد، مهمترین 
عامل پیک های جدید عادی شــدن کرونا 
و رفتارهــای پرخطــر مــردم و همچنین 
عدم مراعات در برخــی واحدهای خدمات 

عمومی است.
ربیعی گفت: در برخی شهرســتان یکی از 
دالیل شــیوع پنهان کردن بیماری توسط 
مردم بوده اســت. برچســب زنی در مورد 
بیماران، ســبب پنهان کردن بیماری شد. 

در یک آگهی فوت به دلیل عدم برچســب 
خوردن، علت مرگ ذکر شــده بــود. ما به 
یک فرهنگ ســازی نیاز داریم. اردیبهشت 
میانگین هکاری برای رعایت پروتکل ها به 
۸۱ درصد هم رســید اما امــروز ۲۰ درصد 

تنزل پیدا کرده است.
سخنگوی دولت گفت: برای اجباری کردن 
پروتکل های بهداشــتی و نظارت بیشــتر 
تصمیماتــی اتخــاذ بکنیم که انجام شــد. 
از ۱۵ تیرماه اســتفاده از ماســک در اماکن 
سرپوشیده عمومی و مناطق قرمز و نارنجی 
اجباری است. در مشــاغل و قرمز و نارنجی 
هم در مناطق ســفید با تشــخیص وزارت 
بهداشت استفاده از ماسک اجباری خواهد 

بود.
وی ادامــه داد: توزیع ماســک ارزان قیمت 
هم با همکاری وزارت صمت در دســتور کار 
قرار گرفت و عملیاتی شــد و امروز در برخی 
مراکز به فروش می رســد و باید گســترش 
پیدا کند و ظرفیت تولید ماسک صنعتی به 

۵ میلیون در روز رسیده است.

ربیعی در پاســخ به ســوال مهــر مبنی بر 
اینکه »بــا توجه بــه تاکیدات پــی در پی 
رئیس جمهــور درخصوص تقویــت بازار 
ســرمایه و جــذب نقدینگی ســرگردان و 
دستوراتی که به وزیر اقتصاد برای واگذاری 
دارایی های غیر ضرور دســتگاه های دولتی 
داده شــده اســت، جدیدترین دارایی های 
دولت که قرار اســت در بازار سرمایه عرضه 
شــوند چیســت و همچنیــن تاکنون چه 
اقداماتی بــرای راه اندازی بــورس امالک 
صورت گرفته اســت؟« عنــوان کرد: چند 
اقــدام مهم در این راســتا صــورت گرفته 
است. نخســت اینکه شــرایط پذیرش در 
بــورس و کاهش زمان پذیــرش به حداقل 
یک ماه رســید و این زمان از یــک ماه فراتر 
نخواهد رفت. در گام دوم به سمت واگذاری 
صندلی هــای مدیریتــی خواهیــم رفت، 
عرضه بلوکی پاالیشــگاه تبریــز به میزان 
یک صندلی مدیریتــی را در آینده خواهیم 
داشت. همچنین عرضه بلوکی یک صندلی 
مدیریتی شــرکت ســرمایه گذاری امید 
وابســته به بانک سپه که ســرمایه گذاری 
خوبی دارد و عرضــه بلوکی یک صندلی آن 
که عدد بســیاری بزرگی اســت را خواهیم 

داشت.
وی افزود: همچنین با صحبتــی که با وزیر 
محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشــتم، 
عرضــه اولیه هلدینــگ ســیمانی تامین 
اجتماعــی در روز چهارشــنبه یعنی فردا 

صورت خواهد گرفت.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: روز یکشنبه 
نیز اولین جلســه تاســیس بورس امالک 
تشکیل شد و قرار است از همین ماه آغاز به 
کار کند و افراد می توانند سرمایه های خود 
را حتی متری خریــداری کنند و در بورس 
ســرمایه گذاری کنند و این کمک می کند 
نقدینگی ها بیشتر جمع شــود و باید همه 
کمک روانی کنیم تا از آسیب های روانی که 
به بورس زده می شــود اجتناب شود. بحث 
اقتصادی آن هــم بر عهده دولت اســت تا 

بورس را کماکان شاداب نگه داریم.
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گره گشایی از گره گشایان توسعه
   ادامه از صفحه اول

عالوه بر مطالبات پیش گفته )که اخیرا بخش هایی از آن در قالب تهاتر 
در قانون بودجه سنواتی دیده شده است( در فرایند واگذاری بنگاه های 
تابعه ایدرو و دیگر نهادهای توســعه ای حد فاصل ســال های۸۲ تا ۸۷ 
)پیش از تصویب قانون  اجرای سیاســت های کلی اصــل  ۴۴( که در 
چارچوب قانون برنامه های توســعه ســوم و چهارم انجام شده نیز باید 
۵۰ تا ۷۰ درصد منابع حاصل از خصوصی ســازی شرکت های تابعه به 
حساب شرکت مادر ذی ربط برای اهداف توسعه ای برگردانده می شده 

که این موضوع نیز تاکنون انجام نشده است.
جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران از محــل خصوصی ســازی بنگاه های آن نزدیک بــه هفت هزار 
میلیارد ریال است که در ســال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات 
معوق می تواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرح 

های توسعه ای ایدرو باشد.
کوتاه سخن اینکه در روز ملی صنعت و معدن در سال جهش تولید عزم 
ملی بین دستگاهی و هم افزایانه برای احیای منابع و مطالبات ناشی از 
واگذاری شــرکت های تابعه نهادهای توسعه ای کشــور از جمله ایدرو 
می تواند به مثابه گره گشــایی از پای این گره گشــایان توسعه و شتاب 
دهنده حرکت این ســازمان ها در تحقق راهبرد جهش تولید باشــد. 
بدیهی اســت برای شتاب بخشــی به این مهم، بازنگری در فرایندهای 
نحوه بازپرداخت نیــز با همگامی همه بخش ها اعــم از دولت، مجلس، 
وزارت اقتصاد، ســازمان برنامه و بودجه و غیره ضروری بــوده و باید با 

همدلی طرحی نو، منعطف و چاالک درانداخت.

پس از گذشت یک ماه
برخی سهامداران هنوز نمی توانند سبد سهام 

عدالت شان را ببینند!
حدودا یک ماه از معرفی ســامانه ای برای مشــاهده سبد سهام عدالت 
برای مشــموالنی که روش مدیریت مســتقیم را انتخاب کرده بودند، 
گذشته اســت و همچنان برخی مشــموالن امکان ورود به این سامانه 

را ندارند.
 WWW.SAHAMEDALAT.IR نهم خردادماه درگاه اینترنتی 
به مشمولین ســهام عدالت که روش مســتقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده بودند معرفی شد تا با مراجعه به این درگاه اطالعات 

صورت وضعیت دارایی سهام عدالت خود را مشاهده کنند.
البته تاکید شــد که شــماره همراه فرد باید به نام خود شخص باشد تا 
بتواند وارد این سامانه شــود. پس از آن تعدادی از مشموالن تواسنتند 
به راحتی وارد سامانه شــده و ارزش روز سهام خود را مشاهده کنند. در 
مقابل افرادی هستند که همچنان امکان ورود به این سامانه را ندارند و 
با گذشت یک ماه از معرفی سامانه و با وجود اینکه شماره همراهشان به 

نام خودشان است، نمی توانند ارزش سهام خود را مشاهده کنند.
البته این سامانه مشکلی دیگری هم دارد و به روز نیست و حتی افرادی 
که موفــق ورود به آن می شــوند نمی تواننــد ارزش روز دارایی خود را 
مشاهده کنند. برای مثال مشــمولی که امروز وارد ســامانه می شود، 

می تواند ارزش دارایی خود را برای تاریخ یکم تیرماه مشاهده کند.

 راه اندازی بورس امالک و مستغالت 
در هفته آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشــکیل بورس امالک و مســتغالت در 
هفته آینده خبر داد.

 به نقل از پژوهشــکده پولی و بانکی، فرهاد دژپسند در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شــرکت های بخش 
خصوصی به بازار سرمایه، گفت: شــرکت هایی که در بورس پذیرش 
می شوند شفاف هستند، اما بســیاری از این شرکت ها نگران بودند که 
ســازمان امور مالیاتی به پرونده ها ورود پیدا کنــد؛ به همین دلیل در 
شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه ای تصویب کردیم که براساس ان 
سازمان مالیاتی به جز ســال ۹۸ که صورت های مالی مشخص شد به 

پرونده های سال های قبل شرکت ها مراجعه نخواهد کرد.
وی درباره تشکیل بورس امالک و مستغالت افزود: خوشبختانه موفق 
شدیم با همکاری ســازمان بورس اولین جلســه را در این رابطه برگزار 
کنیم. وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه ۱۲ حوزه درگیر بورس مستغالت 
هستند، افزود: بســیاری از ســازمان ها، چون بنیاد مستضعفان. بنیاد 
شهید، ستاد فرمان امام، تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعالم آمادگی 

کردند تا امالک خود را در این بورس قرار دهند.
دژپسند گفت: با تأمین اجتماعی و شســتا تفاهم کردیم تا ۲۱ شرکت 
بورســی عرضه اولیه داشته باشــند. وی بیان داشــت: از هفته آینده 
عرضه های اولیه طی دو روز عرضه می شــود. بورس حامی سهامداران 

ُخرد است و از اعمال ضوابط و مقررات دست بر نمی دارد.

خیز طال برای ثبت رکورد رشد قیمت ۳ ماهه
قیمت طال در معامالت روز سه شــنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانیها 
نســبت به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در سراسر جهان، نزدیک 
به باالترین قیمت خود در هشــت سال اخیر ایســتاد و در آستانه ثبت 

بزرگترین رشد سه ماهه در چهار سال اخیر قرار گرفت.
 بهای هر اونس طال بــرای تحویل فوری در معامــالت روز جاری بازار 
سنگاپور ثابت بود و در ۱۷۷۹ دالر و شش سنت ایستاد و تنها هفت دالر 

و ۷۶ سنت با رکورد ۱۷۷۹ دالر و شش سنت هفته گذشته فاصله دارد.
در بازار معامــالت آتی آمریکا، هــر اونس طال با ۰.۲ درصــد افزایش، به 
۱۷۸۳ دالر و ۸۰ سنت رسید.قیمت طال در ســه ماه گذشته بیش از ۱۲ 
درصد رشد داشته و در مســیر ثبت بزرگترین رشــد قیمت سه ماهه از 
مارس ســال ۲۰۱۶ قرار دارد و همچنین سومین رشــد ماهانه متوالی را 
نشان می دهد.به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت اواندا، 
عامل اصلی حمایت کننده از رشد قیمت طال در حال حاضر نرخهای بهره 
واقعی منفی در منحنی عملکرد بازده آمریکا هستند. همچنین وضعیت 
کووید ۱۹ در آمریکا و تنش در روابط آمریکا و چین نیز از رشد قیمت طال 
حمایت کرده اســت.افزایش موارد کووید ۱۹ در روزهای اخیر باعث شده 
است برخی از ایالتهای آمریکا برای بازگشایی اقتصاد دست نگه دارند و به 

منظور جلوگیری از اجتماعات به تعطیلی کافه ها اقدام کنند.
جروم پاول، رییس بانــک مرکزی آمریــکا اظهار کرد کــه دورنمای 
بزرگتریــن اقتصاد جهان به میــزان فزاینده ای مبهم اســت و به مهار 

بیماری و تالشهای دولت برای حمایت از احیا بستگی دارد.
بر اساس گزارش رویترز، بانکهای مرکزی سراسر جهان تدابیر محرک 
مالی را به اجرا گذاشته و نرخهای بهره را پایین نگه داشته اند که به نفع 
طال بوده و کمک کرده قیمت این فلز ارزشــمند از ابتدای سال ۲۰۲۰ 
تاکنون بیش از ۱۶ درصد رشــد کند.اما عاملی که رشــد قیمت طال را 
از روز گذشــته محدود کرد، انتشــار آمار اقتصادی بهتر از حد مطلوب 
در آمریکا و چین بود که تقاضای ســرمایه گذاران بــرای دارایی های 
پرریسک را تقویت کرد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم 
برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد کاهش، به ۱۸۹۵ دالر و شــش سنت 
رســید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، ۸۰۷ 
دالر و ۴۶ سنت معامله شد. هر اونس نقره برای تحویل فوری ثابت بود و 

در ۱۷ دالر و ۸۵ سنت ایستاد.

سرمقاله

بازار

طیبه بیات  رئیس جمهــور از وزیر اقتصاد 
خواست تسهیل شــرایط ورود شرکت های 
فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را 

پیگیری کند.
 بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی 
ریاســت جمهوری، رئیس جمهور در جلسه 
ســتاد اقتصادی دولــت پس از اســتماع 
گزارش وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
درباره ایجاد مشــاغل جدید در دوره کرونا، 
لزوم اســتفاده از فرصــت دوره کرونا برای 
توســعه دولت الکترونیک را ضروری خواند 
و بر ضرورت برنامه ریــزی و آمادگی بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات برای برگزاری 
فصل جدیــد تحصیــل دانش آمــوزان و 
دانشجویان بر بستر شــبکه ملی اطالعات 
تاکید کرد.حجت االســالم حسن روحانی 
روز سه شنبه همچنین دستگاه های ذیربط 
را موظف کرد در جهت رفع موانع گسترش 
کســب و کارهای مجازی اقدام کرده و برای 
کمک به رونق آن دسته از کسب و کارهایی 
که در ایــام کرونــا رونق یافته و اســتعداد 
افزایش اشــتغال در آنها بیــش از دیگران 

است، برنامه ریزی کند.
رئیس جمهور اظهار داشــت: الزم اســت 
کارگروهــی بــرای تنظیم روابــط بخش 
خصوصی و دولت در حوزه خدمات نوآورانه 
در وزارتخانه های تخصصی با حضور وزارت 

ارتباطات، معاونت علمی و فناوری و وزارت 
اقتصاد تشکیل شود.

همچنین رئیــس جمهــور وزارت اقتصاد 
را مأمور کرد تا پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
بر تعریف بســته های »اعتبــار مالیاتی« به 
جای »معافیت مالیاتی« برای شرکت های 
نوآور را بررســی و برای اجرایی نمودن آن 

برنامه ریزی کند.
رئیــس جمهــور از وزیر اقتصاد خواســت 
تسهیل شرایط ورود شــرکت های فعال در 
حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را پیگیری 
کرده و حتی االمکان یک بازار اختصاصی به 
منظور پذیرش شــرکت های دانش بنیان و 

فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.

در این جلسه گزارش وزیر ارتباطات درباره 
ایجاد مشــاغل جدیــد در دوره کرونا ارائه 
شــد که بر اســاس آن موضوعات سالمت 
الکترونیک، ســرگرمی آنالیــن، خدمات 
حمــل و نقــل اینترنتــی کاال و همچنین 
خدمات آمــوزش مجــازی و امنیت فضای 
مجازی از حوزه هایی عنوان شــدند که در 

دوره ی کرونا رونق نسبی یافته اند.
طبق این گزارش، تالش دولت در توســعه 
زیرســاخت های ارتباطــی در چند ســال 
گذشته باعث شــد که در شرایط پیش آمده 
در دوره شــیوع جهانی کرونــا، بخش های 
مختلف اقتصادی و خدماتی بتوانند رویکرد 
جدیدی را در ادامه فعالیت های خدماتی و 
اقتصادی خود در پیش گیرند و به واســطه 
همیــن تالش هــا امــکان ارائــه خدمات 
دیجیتالــی فراهم شــد کــه در روزهای 

کرونایی، نقش یک ناجی را داشته باشد.
در حال حاضر به واســطه تالش های دولت 
فرصت های خوبی برای ســرمایه گذاری ها 
و برنامه های توسعه ای فراهم و متمرکز شده 
است و این زیرســاخت در آینده با سرعت 
بیشتری توســعه خواهد یافت. شیوع این 
ویروس فرصت هایی را بــرای رونق صنعت 
تجارت الکترونیک و آموزش آنالین فراهم 
کرد کــه نمونه های آن را در بــورس، بیمه، 
مالیــات خریــد آنالین، خدمــات آنالین، 
جلســات و کنفرانس های آنالین و آموزش 
درســی و دانشــگاهی آنالین مشــاهده 
می کنیم. تغییر در الگــوی خرید و افزایش 
حدود ۴۰ درصدی فروش اینترنتی و آشنا 
شــدن مردم با فرهنگ تجــارت آنالین از 
همین دستاوردها و گام مهمی برای تبدیل 

شیوه های سنتی به مدرن است.

خریدار   ۲۰ روز بیشــتر بــه پایان مهلت 
تعیین شــده از ســوی بانک مرکــزی به 
صادرکنندگان برای بازگشــت ارز حاصل 
از صادرات ســال ۹۸ باقی نمانــده و دولت 
از هم اکنون، بــرای هزینه کــرد دالرهای 

واریزی به نیما برنامه دارد.
 بازگشــت ارز حاصل از صادرات داستانی 
به درازای شــب یلدا دارد. از ســال ۹۷ که 
تالطمات ارزی پای سیاســت گذاری های 
دولتی را به هزینه کــرد دالرهای صادراتی 
باز کرد تــا همین لحظه که کشــور تقریباً 
از یک اقتصــاد نفتی جدا شــده و در حال 
حرکت به سمت اقتصادی غیرنفتی است؛ 
پرونده نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
قصــه پرغصــه ای بــرای صادرکنندگان 
صاحب نام و شناســنامه دار کشور تصویر 

کرده است.
دو سال قبل بود که به دلیل اجرای سیاست 
ارز تک نرخی که البته تنها یک نام و نشــان 
برای اقتصــاد ایران از خود باقی گذاشــت، 
دولت تصمیم گرفت درآمــد ارزی حاصل 
از صادرات غیرنفتی را در قالب یک ســامانه 
ثبت کند و تــا بتواند ســیاهه دخل و خرج 
ارزی کشــور را در اختیار داشــته باشــد. 
روزهایی کــه دالر تنها با یــک نرخ ۴۲۰۰ 
تومانی به رسمیت شــناخته می شد، دولت 
ســامانه نیما را که مدتها پیــش از آن کلید 
خورده بود، فعال کرد تا تمام صادرکنندگان 
درامدهای ارزی خــود را در آن ثبت کنند 

و در مقابل، هر گونــه هزینه کرد دالرهای 
صادراتی نیز در این ســامانه ثبت و حساب 

بده بستان های این ارزها مشخص شود.
روزها گذشــت و جنجال ها به پا شد تا نیما، 
»نیما« شــد. ســامانه ای کــه دیگر نامش 
زبانزد عام و خاص شــده بود و اگرچه ســاز 
و کاری نسبتاً دقیق برای ارزهای حاصل از 
صادرات کشــور و موجودی ارزی حاصل از 
فروش کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی 
تدارک دیده بود، اما بــه مرور باگ هایی هم 
در آن شکل گرفت که سیاستگذار را مجبور 
به انجام برخی جراحی هــای عمیق در این 

سامانه شد.
از همان روزها، صادرکنندگان مکلف شدند 
که ارز حاصل از صادرات خــود را به چرخه 
اقتصادی کشــور برگردانند و حســابش را 
در نیما ثبت کــرده و مطابق با شــیوه های 
اعالمی بانــک مرکزی دخــل و خرج ارزی 
شــأن را در نیما تصویر کنند. آنجا دستکم 
سه روش را پیش روی صادرکنندگان قرار 
می داد و به روایت برخی تــا چهار روش نیز 
قابل طــرح و بررســی برای ثابــت کردن 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات در چرخه 

اقتصادی از سوی صادرکنندگان بود.
اکنون امــا نیما به یکــی از ســامانه های 
کاربردی تبدیل شده و بر اساس آخرین آمار 
اعالمی از ســوی بانک مرکزی، حجم قابل 
توجهی از ارز حاصل از صــادرات از ابتدای 
سیاســتگذاری های صورت گرفته در قالب 

آن، به چرخه اقتصادی کشــور وارد شده و 
در اختیــار گروههای ذی نفع کــه عمدتاً 
تولیدکننــدگان و واردکنندگان رســمی 

هستند، قرار گرفته است.
بررســی آماری ســامانه نیما حکایت از آن 
دارد که از اول فروردین ماه ســال ۹۹ تا نهم 
تیرماه همین ســال، مجموع ارز وارد شده 
به ســامانه نیمــا از طــرف صادرکنندگان 
بزرگ و کوچک، بالغ بر ســه میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون یورو بوده و در مقابــل، آنچه که ارز 
برای واردات از محــل ارز حاصل از صادرات 
و ســامانه نیما تأمین شده است، دو میلیارد 
و ۱۴ میلیون دالر بوده اســت؛ اینجا است 
که مشخص می شــود که نیما علیرغم همه 
تالطمات بــازار ارز، با مــازاد عرضه مواجه 

است.
البتــه ارزهایی هم بوده که هنوز به کشــور 
بازنگشته اســت؛ به گفته عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد دالر 
ارز صادراتی سال ۹۷ و ســه ماهه ۹۹ هنوز 
به کشور بازنگشته اســت؛ برهمین اساس 
بانک مرکزی به صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه 
مهلت داده که ارز حاصل از صادرات خود را 
به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند در غیر 
این صورت نه تنها آنهــا را به مراجع قضائی 
معرفی می کنــد؛ بلکه از هر گونه تشــویق 

وحمایتی نیز محروم خواهند شد.
اکنــون تب و تــاب صادرکننــدگان برای 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیشــتر 

شده چراکه آنها می دانند این بار برخوردها 
جدی اســت. حتی دولت پا را فراتر گذاشته 
و کارت آن دســته از صادرکنندگانــی که 
تولیدکننده نبوده و تا این لحظه ارز حاصل 
از صادرات خود را حتی بــا کمترین مقدار 
به کشور بازنگردانده اند و به عبارتی میزان 
بازگشــت ارز حاصل از صــادرات آنها صفر 

است را تعلیق کرده است.
البته دولت می گوید که بــه محض تعیین 
تکلیف بازگشــت ارز حاصل از صادرات این 
دســته از صادرکنندگان، حتماً وارد عمل 
خواهد شد و کارت بازرگانی آنها را از تعلیق 

بیرون خواهد آورد.
 اما به هر حال اکنون ســامانه نیما تشــنه 

ارزهــای صادراتــی اســت؛ ارزهایــی که 
بودنشان امروز یکی از نیازهای اصلی کشور 
اســت و به خصوص اینکه بخش عمده ای از 
مواد اولیه و قطعات و تجهیــزات مورد نیاز 
تولیدکنندگان نیز قرار است از محل همین 

ارز تأمین مالی شود.
دولت اینــک بیــش از هر زمــان دیگری 
برای بازگشــت ارزهای حاصل از صادرات 
غیرنفتی به کشــور جدی اســت و هر روز 
یک گام دیگر به جدایی از خواب شــیرین 
استفاده از دالرهای نفتی برای تأمین مالی 
بخش تولید کشــور در تأمین مــواد اولیه 
و قطعات مــورد نیاز کارخانجــات تولیدی 

نزدیکتر می شود.

 شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه اعالم کرد: احــراز هویت الکترونیکی ســامانه 

جامع اطالعات مشتریان )سجام( رایگان نیست.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی، انتشار برخی اخبار در روزهای اخیر این شائبه 
را به وجود آورده اســت که احراز هویت الکترونیکی در 
سجام رایگان است که ســمات این موضوع را تکذیب 

می کند.
در این اطالعیه آمده اســت: خدمات ارائه شده از سوی 
بخش خصوصی رایگان نیســت و اظهار نظرها در این 

خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

گفتنی اســت، احــراز هویــت الکترونیکی 
همزمان بــا عید ســعید فطر با مشــارکت 
بخــش خصوصــی و شــرکت های دانش 
بنیان راه اندازی شــد که در طول این مدت 
بیش از ۸۰۰ هزار نفــر از طریق احراز هویت 
الکترونیکی سجام فرایند اخذ کد بورسی را 

انجام داده اند.شرکت سپرده گذاری مرکزی به منظور 
ایجاد رقابت سالم و ارتقا کیفیت و گسترش این خدمت 
ارزشمند در سطح جامعه و ارایه خدمات پایه به صورت 
غیرحضــوری به آحاد مــردم در اقصی نقاط کشــور، 
همچنان از دیگر شــرکت های دانش بنیــان که قادر 

به ارایه این خدمت باشــند و استانداردهای 
الزم را از این شرکت و دیگر مراجع ذیصالح 

کسب نمایند دعوت به همکاری می کند.
سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی 
مشتریان جهت ورود به باشــگاه بزرگ بازار 
سرمایه ایران اســت که تمام فعاالن این بازار 
اعم از سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این 
ســامانه، فقط یک بار برای همیشه اطالعات خود را در 
آن ثبت خواهند کرد و پس از احــراز هویت حضوری 
قادر بــه دریافت خدمــات مبتنی بر داده هــای تایید 
شده خواهند بود.بر اســاس این اطالعیه، عالقه مندان 

برای ورود بــه بازار ســرمایه می توانند بــا مراجعه به 
ســایت www.sejam.ir ثبت نام خــود را به صورت 
الکترونیکی انجام دهند و به صــورت الکترونیکی نیز 
احراز هویت شــوند.در این اطالعیــه همچنین تاکید 
شــده اســت که اخبار و اطالعات معتبر راجع به کلیه 
مســایل مربوط به ســهام عدالت اعم از احراز هویت، 
آزادســازی، نحوه فروش و دریافت وجه صرفا از طریق 
ستاد خبری و ســخنگوی ســتاد آزادی سهام عدالت 
بیان می شــود و مرکز تماس ۱۵۶۹ آماده پاسخگویی 
به ســواالت موردی هموطنان عزیز به ویژه مشمولین 

سهام عدالت است.

سجام

ونیکی در سامانه سجام رایگان نیست احراز هویت الکتر

در حالیکه قرار بود تا پایان خرداد اضافه برداشت خرید 
سهام دولتی به حساب ســهام داران برگردد، همچنان 
پول برخی سهامداران برنگشته که معاون وزیر اقتصاد 
اعالم کرد: این پول نزد ما نیســت و به بانک ها برگشته 
است؛ لذا کســانی که از طریق بانک برای خرید سهام 
دولتی اقدام کرده اند و اضافه برداشــت داشــته اند، به 
بانک خود مراجعه کنند و درخواســت برگشــت آن را 
بدهند. همچنین افرادی که از طریق کارگزاری  سهام 
خریده اند و با این مشــکل روبرو هستند، به کارگزاری 

خود مراجعه کنند.
 از آنجاکه خریداران ســهام دولتی با مشــکالتی چون 
اضافه برداشت و عدم ثبت دارایی  در پرتفوشان مواجه 

شده بودند، معاون وزیر اقتصاد گفته بود که با 
اتمام بررسی اطالعات موجود در این زمینه، 
این مشــکالت تا پایان خرداد مــاه برطرف 
می شــود اما پس از گذشت این زمان، مجدد 
برخی افردای که نســبت به خریــد این نوع 
سهام اقدام کرده بودند، عنوان کردند که دو 

میلیون تومان اضافه از حســاب کارگزاری یا خودشان 
بلوکه بوده و هنوز برنگشته است.در این زمینه، معاون 
امور بانکی وزارت امــور اقتصادی و دارایی به ایســنا، 
اینگونه توضیح داد که هــر گونه اضافه پرداختی که در 
صندوق های ETF دریافت شــده، به بانک ها برگشت 
داده شــده و در حال حاضر در این صندوق به ازای هر 

فردی که عضو صندوق اســت، بیشتر از دو 
میلیون تومان پولی نزد ما نیست.

 اضافه برداشت ها به بانک ها
 برگشته است

وی با تاکیــد براینکه اکنون پــول اضافه  نزد 
صندوق ETF نیست و به بانک ها داده شده است، گفت: 
بنابراین چند روزی طول می کشــد تا بانک ها این مبلغ 
اضافه را به مردم برگردانند.معمارنژاد اعالم کرد: کسانی 
که از طریق بانک برای خرید سهام دولتی اقدام کرده اند 
و اضافه برداشت داشته اند، به بانک خود مراجعه کنند و 
درخواست برگشــت آن را بدهند. همچینن، افرادی که 

از طریق کارگزاری های خود اقدام به خرید این ســهام 
کرده اند و با این مشــکل روبرو هســتند، به کارگزاری 
خود مراجعــه کنند.معــاون وزیر اقتصــاد همچنین 
درباره ثبت شــدن این ســهام در پرتفــوی خریداران 
گفت: تا امروز هــر یونیت صندوق هــای ETF معادل 
۳۱ هزار تومان معامله شده اســت که به مرور زمان این 
سهام در پرتفوی خریداران ثبت می شود و ممکن است 
که از سمت کارگزاری ها مشــکلی در این زمینه ایجاد 
شده باشد. شــاید فردی کد بورسی داشــته اما از بانک 
این ســهام را خریداری کرده و بانک هم این سهام را در 
کارگزاری خود برده باشد، درحالیکه فرد مورد نظر قبال 

با کارگزاری دیگری در بورس فعالیت می کرده است.

سهام

خریداران سهام دولتی برای اضافه برداشت پول شان به بانک و کارگزاری مراجعه کنند
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وم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه  لز
اقتصادی کشور

مدیرعامــل بانک پارســیان با تاکید بر لــزوم بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی کشــور در شــرایط فعلی، گفت: حساب 

سرداران صادرات کشور از سودجویان جداست.
کورش پرویزیان درباره تبعات عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشور، اظهار داشــت: ضرورت بازگشت ارز حاصل از 
صادرات موضوع مهمی برای کشور به ویژه در مقطع فعلی است. صادر 
کنندگان که سرداران صادرات خدمات و کاالی ایرانی به خارج از ایران 
هســتند و برای ســربلندی نام ایران در حال تالش و فعالیت هستند 
عالوه بر اینکه نقش یک فعــال اقتصادی و درآمدزایــی را دارند، برای 

اعتالی نام ایران و ایرانی در عرصه بین المللی نیز فعالیت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید منابعی که به ســختی بــرای صادرات تجهیز 
شده، در قالب های مختلف به کشور بازگردانده شود، گفت: در شرایط 
فعلی که برخی فشــارها و محدودیت ها به واسطه تحریم ایران از سوی 
کشــورهای غربی وجود دارد، انتظار می رود تا از سوی صادرکنندگان 

نیز درک شود.
مدیرعامل بانک پارسیان در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا، با اشاره به اینکه 
باید حساب افراد ســودجو از حرمت و موقعیت صادرکنندگان واقعی 
جدا باشــد، افزود: برخی افراد صادرکننده واقعی نیستند و با استفاده 
از کارت های بازرگانی اجاره ای از مزیت مربــوط به مقررات صادراتی 
اسفاده می کنند که بی شــک از صادرکنندکان واقعی جدا هستند زیرا 
این گروه در هر حوزه و بخشی فعالیت دارند و از موقعیت های مختلفی 
از جمله خدمات، تولید، توزیع و ... اســتفاده مــی کنند. به عنوان مثال 

افرادی که از تسهیالت بانکی استفاده می کنند اما باز نمی گردانند.
به گفته پرویزیان، اما صادرکنندگان واقعی عالقه مند به بازگشــت ارز 
خود به چرخه اقتصاد کشــور هســتند و به عنوان حرفه ای ارزشمند و 
مهم در حال فعالیــت و ورود به بازارهای جدید هســتند که با توجه به 
این موضوع باید شــرایط صادرکنندگان نیز درک شوند. همچنین این 
فعاالن اقتصادی نیز از ظرفیت های موجود استفاده کنند و برای کمک 
به شــرایط خاص کشــور ارز خود را در قالب تجهیزات، کاال و... و روش 
هایی که بانک مرکزی تعیین کرده به کشور بازگردانند و منجر به خروج 

این ارز از کشور نشوند.
وی در پایان تاکید کرد: این موضوع برای مردم، تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی، اتاق بازرگانــی و ... اهمیت دارد و امید دارم تــا به این گونه 

اقدامات ظرفیت اقتصادی کشور روز به روز افزایش یابد.

 هدایای مقام معظم رهبری توسط بانک انصار 
به دانش آموزان مراغه ای اهدا شد

هدایای مقــام معظم رهبری طی مراســمی توســط بانــک انصار  به 
دانش آموزان مراغه ای  اهدا شد.

  به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و تبلیغات، طی مراســمی که با 
حضورعبدالرضایی مدیر قــرارگاه محرومیت زدایــی وحمایت های 
اجتماعی به منظور اهدای هدایای مقام معظم رهبری در پاســخ به دل 
نوشته های دانش آموزان مدارس پســرانه صالح و دخترانه راه فضه برپا 
شده بود، این هدایا توسط مدیریت شعب اســتان آذربایجان شرقی در 

شهرستان مراغه به این نوجوانان اهدا شد.
 براساس این گزارش، ۲۸ نفر از دانش آموزان این مدارس سال گذشته 
در نامه هایی، دل نوشــته های خود را برای رهبر معظم انقالب اسالمی 
بیان و درخواست ها و احساســات پاک خود و نیز دعای سالمتی برای 

معظم له را به ایشان تقدیم کرده بودند.
این دانش آموزان در نامه خود همچنین خواســتار سفر رهبرانقالب به 
آذربایجان شرقی و  شهرستان مراغه شــده بودند و رهبر معظم انقالب 
اســالمی نیز پس از مطالعه این نامه ها، دانش آموزان را مورد تفقد قرار 

داده و با ارسال هدایا از آنان تقدیر کردند.
شــایان ذکر اســت، این هدایا توســط مســئوالن بانک انصار استان 
آذربایجان شرقی، سپاه ناحیه مراغه و آموزش و پرورش مراغه به دانش 

آموزان این ۲ مدرسه اهدا شد.

ونمایی از باجه بیمه ملت در شعب موسسه  ر
اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه

همزمان با آغاز دهه کرامت و ســالروز والدت حضرت فاطمه معصومه 
)س( از باجه بیمه ملت در شعب موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک 

سپه رونمایی شد.
به نقل از روابط عمومی موسســه اعتباری کوثر وابســته به بانک سپه؛ 
دکتر غالمحسین صباغی مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر وابسته به 
بانک سپه در این مراســم ضمن تبریک اعیاد و دهه کرامت، تقارن این 
رویداد با والدت حضــرت معصومه)س( را به فال نیــک گرفت و اظهار 
داشت: امروز ۷۵ میز خدمات بیمه ای در ۲۵ اســتان کشور به صورت 

همزمان رونمایی می گردد.
صباغی با بیان انتظارات خود درخصوص عملکرد مطلوب این باجه ها، 
نسبت به دستاوردهای مثبت مجموعه بیمه ملت ابراز امیدواری کرد و 

همبستگی میان بانک و بیمه را از مباحث مهم در اقتصاد دانست.
دکتر اســماعیل دل فراز مدیرعامل بیمه ملت نیز با تبریک ایام مبارک 
دهه کرامت، گســترش خدمات و طراحی محصوالت جدید را نیازمند 
ایجاد بسترهای پویا و فعال دانست، و ارتباط دو سویه بین نظام بانکی و 

بیمه ها از این دست بسترها می باشد.
گفتنی است، مرکز ارتباط با مشــتریان کوثر با شماره ۴۲۸۳۰ – ۰۲۱ 

پاسخگوی سواالت مشتریان عزیز می باشد

حضور پرقدرت بانک ملی ایران در شبکه های 
اجتماعی ادامه دارد

بانک ملی ایران با حضور پرقدرت در شــبکه های اجتماعی توانســته 
عالوه بر معرفی درســت و دقیق محصوالت، امکانات و خدمات، دامنه 

نفوذ خود میان مشتریان را نیز بیش از پیش افزایش دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این روزها کســی نیســت 
که به اهمیت شــبکه های اجتماعــی، میزان اثرگــذاری آنها و نیز 
ســرعت انتقال داده در این پلتفرم ها آگاهی نداشته باشد. از این رو 
آخرین روز ماه ژوئن را روز جهانی شــبکه های اجتماعی نامگذاری 

کرده اند.
کار تولید و انتشار محتوا که تا سال ها پیش از طریق رسانه های محدود 
صوتی و تصویری با مخاطبان خاص انجام می شــد، اکنون با اســتفاده 
از شــبکه ای اجتماعی بــدون محدودیت زمانی و مکانــی برای عموم 

مخاطبان در حال انجام است. 
بانک ملی ایران نیز از این فرصت اســتفاده کرده و شبکه های اجتماعی 
را بــه عنوان یک ابــزار کارآمــد برای ارتباط دو ســویه میــان خود و 

مخاطبانش انتخاب کرده است.
»بله« یک پیام رســان منحصر به فرد و مولود دیدگاه های توسعه یافته 
بانک ملی ایران اســت که عالوه بر همه امکانات معمول در اپلیکیشن 

های پیام رسان، خدمات بانکی قابل توجهی نیز در آن ارائه می شود.
کانال بانک ملی ایران در این فضا نیز با بیــش از ۷۰ هزار دنبال کننده، 
عالوه بر ارائه اطالعات و اخبار به روز، با برگزاری انواع جشنواره و مسابقه 

توانسته ارتباط تعاملی با مخاطبان را تقویت کند.

شعبه

خریدار   معاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی می گوید: ساخت 
خانه های ۲۵ متــری نظر دولت نیســت، 
دولت تــالش دارد بــا عملیاتی کردن نظام 
اجاره داری حرفه ای خانه های استیجاری با 
کیفیت و ارزان قیمت در کالنشهرها ساخته 
شود.با ساخت سامانه امالک و اسکان کشور 
توسط وزارت راه و شهرســازی، قانون اخذ 
مالیــات از خانه های خالی که ســال های 
زیادی بــود خاک می خورد عملیاتی شــد 
و به عنوان بخشــی از برنامــه دولت برای 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره در تابستان 
امسال اجرایی می شود. با این حال این تنها 
مصوبه روی زمین مانــده ای نبود که دولت 
تدبیر و امید برای ســاماندهی بازار مسکن 
به آن جــان تازه بخشــید. »اجــاره داری 
حرفه ای« یا همــان »ســاخت خانه های 
اســتیجاری« نیز دیگر برنامــه دولت برای 
افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت ها در 

بازار اجاره است.
موضوعی که حــرف و حدیث های زیادی را 
از ســاخت خانه ۲۵ متری تا زندگی کردن 
مردم در قوطی کبریت ســر زبان ها انداخته 
است، فارغ از اینکه عملیاتی شدن این قانون 
روی زمین مانده می تواند پایانی باشــد بر 
نگرانی مســتاجران از پیداکردن یک سقف 
در کالنشــهری مثل تهران کــه اتفاقا قرار 

نیست متراژ آن به ۲۵ متر خالصه شود.

تالش دولت برای ساخت مسکن 
استیجاری بعد از 12 سال

موضوع ســاخت »مســکن اســتیجاری« 
بــه صراحــت در قانــون »ســاماندهی و 
حمایــت از تولید و عرضه مســکن مصوب 
۱۳۸۷« آمده اســت، اما جامعه سازندگان 
و ســرمایه گذاران در ســال های گذشــته 
از ســاخت مســکن اســتیجاری استقبال 

نکردنــد و از قضا دولت ها نیز تالشــی برای 
راضی کردن انبوه ســازان نداشتند.وزارت 
راه و شهرسازی تابستان ســال گذشته با 
دعوت از سرمایه گذاران برای تولید مسکن 
اســتیجاری در اطالعیــه ای اعــالم کرد: 
انبوه سازان و ســرمایه گذاران برای ساخت 
مسکن اســتیجاری در کشــور امتیازات 

ویژه ای از دولت دریافت می کنند.
در همین راســتا »محمد اســالمی« پیش 
تر به ایرنا گفته بود: دنبال عملیاتی شــدن 
»طرح اجــاره داری حرفه ای« هســتیم تا 
بتوانیم در درازمدت بازار اجاره بها را کنترل 
کنیم. او گفته بود: کســانی که قصد دارند 
واحد مســکونی اجاره ای تولید کنند اعم از 
نهادها یا اشــخاص حقیقی از سوی وزارت 
راه زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیالت ساخت 
مســکن دریافت می کنند و بعد از ســاخت 

این خانه ها از آنجایی که ســازنده خانه های 
اجاره ای از دولت یارانه دریافت کرده اند باید 

به نرخ های مصوب، خانه ها را اجاره دهند.
وزیر راه و شهرســازی از پیشــنهاد وزارت 
راه بــه شــهرداری و انبوه ســازان خبر داد 
و گفته بود: ســاخت مســکن اجاره ای در 
دستور کار وزارت راه اســت و به شهرداری 
و دستگاه هایی که شــرایط ساخت مسکن 
را دارند پیشــنهاد دادیم وارد این کار شوند 
و با اجرای اجــاره داری حرفه ای که دغدغه 
جمعــی مســتاجر کشــور اســت را برای 
دستیابی به مسکن با نرخ عادالنه و مصوب 
توســعه دهند.با این حال تالش وزارت راه 
برای نشست مشــترک با شهرداری تهران، 
برای ســاخت خانه های اســتیجاری هنوز 
بی نتیجه مانــده اســت.»پیروز حناچی« 
شــهردار تهران روز گذشــته اعالم کرد که 

اگر منابعی کــه اختصاص داده می شــود 
همچــون تســهیالت بانکــی مربــوط به 
مسکن، به شــهرداری ها هم تخصیص داده 
شود و در کل حمایت و پشــتیبانی شویم، 
خانه های اســتیجاری را می سازیم.او گفته 
است: ابزارهای این موضوع مثل همه جای 
دنیا در اختیار شــهرداری هست همچون 
صدور پروانه،زمین اختصــاص یافته به این 
موضوع و حتی به جهت اجــاره داری بعد از 
بهره برداری که معموال توسط شهرداری ها 

صورت می گیرد.

 بسته دولت برای 
»نظام اجاره داری حرفه ای« در مراحل 

عملیاتی شدن است
در همین راســتا »محمود محمودزاده« در 
خصوص برنامه دولت برای عملیاتی شــدن 

قانــون اجــاره داری حرفه ای و شــایعاتی 
درباره ساخت مســکن ۲۵ متری در غالب 
این طرح، گفت: دولت هیچ زمانی با ساخت 
مسکن ۲۵ متری موافقت نکرده است و قرار 
هم نیســت که موافقت کنیم.این پیشنهاد 
شهرداری اســت که البته به صورت رسمی 

به ما اعالم نشده است.
به گفته محمودزاده در دنیا موضوعی به اسم 
خانه های کوچک وجود دارد که در بخشی 
از نظام اجــاره داری حرفه ای به آن پرداخته 
خواهــد شــد.ضمن اینکه دولــت درحال 
رایزنی برای اجرایی کردن نظام اجاره داری 
حرفه ای اســت که بسته پیشــنهادی آن 
اکنون در مراحل عملیاتی شــدن است و به 
زودی اعالم می شود .در این سازوکار، سطح 
سوم اجاره داری تهیه شده که چیزی شبیه 
راه اندازی پانســیون های خصوصی است و 
افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و 
امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده 
بــه پایتخت می آینــد، می تواننــد در این 
واحدها سکونت کنند.متراژ الگوی مصرف 
واحد مســکونی در تهران همان ۷۵ است و 
دولت هیچ موافقتی با ساخت خانه های ۲۵ 

متری نداشته است.
معاون وزیر راه وشهرســازی با بیــان اینکه 
ممکن اســت به دلیل اقتصادی بودن ساخت 
خانه های کوچک شهرداری به دنبال اجرای 
این طرح باشد، گفت: با توجه به تجربه قدیمی 
از کوچک ســازی خانه ها دولــت نظر منفی 
نســبت به این موضــوع دارد و درپی کاهش 
متراژ الگوی مصرف نیستیم.وی گفت:برنامه 
دولت در بخش ســاماندهی به بازار مسکن با 
عرضه خانه های خالی و تنبیه مالکان احتکار 
کننده با اخذ مالیات از یــک طرف و همزمان 
تــالش بــرای پیگیری طــرح اجــاره داری 
حرفه ای،می تواند چشــم انداز روشنی از بازار 

اجاره را در سال های پیش رو داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت مغان:

ح توسعه کشت و صنعت مغان در حال انجام است طر
خریدار   رئیــس هیئت مدیره کشــت و 
صنعت مغان گفت: طرح توســعه کشــت 
وصنعت مغــان درقالب ۲۲ پــروژه درحال 
اجراســت تا بایک هدفگذاری میان مدت 
زمینه اشــتغال ۱۰ هزار نفر را در این بنگاه 

اقتصادی فراهم کند.
به گزارش فرتاک نیوز،یونــس ژائله رئیس 
هیئت مدیره کشت و صنعت مغان در گفت 
وگو با فرتاک اظهار کرد: مرداد ماه سال ۹۷ 
کشت و صنعت مغان براساس آگهی مزایده 
به فروش گذاشته شــد تا براساس تصویب 
هیئت واگــذاری به مبلغ یــک هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان خریداری و ســرمایه گذاری 

در این مجموعه را آغاز کنیم.
وی خاطرنشان کرد: از ســال ۵۲ تا ۹۷ این 
شــرکت به صورت دولتی اداره می شد که 
نه تنها از لحــاظ درآمدی زیــان ده بود در 
نگهداری و فعالیت ایــن بنگاه اقتصادی نیز 
یک وضعیت اسفناکی را شــاهد بودیم که 

تمامی مستندات آن نیز موجود است.
رئیس هیئت مدیره کشــت و صنعت مغان 
افزود: کشــت و صنعت با ۷۰ هــزار هکتار 
در ســال ۵۲ تحویــل مدیریــت مجموعه 
شــد ولی زمانی که مدیریت آن را عهده  دار 
شــدیم به کمتر از ۲۷ هــزار هکتار کاهش 
یافته بود و در کنار این کاهش اراضی عمده 
کارخانه های کشــت و صنعت نیز یا تعطیل 
شــده بود و یا به وضعیت اســتهالک دچار 

گشته بود.
ژائله بیان کــرد: بخش خصوصــی در یک 
و نیم ســال اخیر فعالیت خوبــی را در همه 
حوزه ها نشــان داد به طوری که ما ۵۰۰ نفر 
نیروی رسمی و یک هزار و ۴۵۰ نفر نیروی 
پیمانکاری کشــت و صنعت را به بیش از دو 
هزار و ۸۵۰ نفر افزایــش دادیم تا نیروهای 
کشت و صنعت با ثبات کاری و امنیت روانی 

بیشتر در این مجموعه فعالیت کنند.
وی کشت و صنعت را شــاگر اول کشور در 
حــوزه کارآفرینی و حمایــت از نیروی کار 
متعهد و پاکدست در ســطح ملی توصیف 
کرد و گفت: تمــام نیروهای فعــال در این 
مجموعه در کنار دریافت حقــوق به موقع 
از تمــام مزایــا و امکانات رفاهی مناســب 
برخوردارند و همــه گونه حمایــت از این 

نیروها انجام می شود.

ثبت 600 میلیارد ریال سودآوری برای 
کشت و صنعت مغان

رئیس هیئت مدیره کشــت و صنعت مغان 
از تزریــق ۶۸۰ میلیارد تومان ســرمایه در 
گردش به ایــن مجموعه خبــر داد و اظهار 
کــرد: ۴۸۰ میلیــارد تومان نیز ســرمایه 
ثابت در این مدت به کشــت و صنعت مغان 
تزریق شده تا بخش های مختلف این بنگاه 

اقتصادی فعال شود.ژائله به سوءمدیریت ها 
در ســال های گذشــته و ناکارآمــدی این 
مجموعه به دالیــل مختلف اشــاره کرد و 
گفت: در این یک و نیم ســال و برای اولین 
بار کشت و صنعت مغان به مرحله سوددهی 
رســیده و ۶۰۰ میلیارد ریال سودآوری در 

این مجموعه را شاهد بودیم.
وی خاطرنشــان کرد: ما در کنــار افزایش 
تولید و تقویت ارزش افزوده در این مجموعه 
سعی کردیم به صورت شفاف عملکردمان را 
در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهیم و 
تعهدی جز توسعه و پیشرفت این مجموعه 

و مطقه مغان نداشتیم.
رئیس هیئت مدیره کشــت و صنعت مغان 
طرح توسعه کشــت و صنعت را در قالب ۲۲ 
پروژه و افزایش اشتغال تا ۱۰ هزار نفر برای 
جوانان جویای کار در مغان یادآور شد و بیان 
کرد: هــدف ما جز ایجاد فرصت اشــتغال و 
ارتقای توان اقتصــادی منطقه مغان نبوده 
و بر ایــن باوریم بخش خصوصــی در کنار 
مجموعه های دولتی می تواند بســتر تحول 
همه جانبه را در کشــور در همه حوزه ها به 
وجود آورد.ژائله افــزود: در یک کار ترکیبی 
درصــدد توســعه فعالیت هــای صنعتی و 
کشــاورزی به ویژه تقویــت زنجیره صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در منطقه با ارزش افزوده 
بیشتر هستیم تا با جلوگیری از خام فروشی 
به ارزش افــزوده محصوالت تولید شــده 
کمک کنیــم.وی از افتتــاح کارخانه رب، 
کنسروســازی و تولید روغــن زیتون خبر 
داد و گفت: در کنار احــداث این کارخانه ها 
که بخشی از دســتگاه های آن از کشورهای 
اروپایــی در حال حمل به کشــت و صنعت 
مغان اســت، ســعی  می کنیم تا بزرگترین 
خط ســورتینگ میوه را در ایــن کارخانه 

راه اندازی کنیم.
رئیس هیئــت مدیــره کشــت و صنعت 
مغــان تصریح کــرد: همه ایــن تالش ها و 
برنامه ریزی ها برای ایجاد تحول در کشت و 
صنعت مغان است اما عده ای که دستشان از 
منافع و فرصت طلبی ها در کشــت و صنعت 
کوتاه شــده به دنبال جوسازی های کاذب و 
گاه هیجانی در منطقه علیــه مدیریت این 

مجموعه هستند.

 جلوی تاراج و چپاول کشت و صنعت
 را با اقتدار گرفتیم

رئیس هیئت مدیره کشــت و صنعت مغان 
جوســازی  علیه این بنــگاه اقتصــادی را 
حاصل برخــی از کج فهمی ها و زدوبندهای 
قبلی اعالم کرد و گفت: ســال ۹۵ در کشت 
و صنعت مدیــری را ســر کار آوردند که به 
ارزش ۱۶ میلیارد تومان شکر فروخته و بعد 
از پنج ســال هنوز پول آن برگشت نخورده 

است.ژائله این زدوبندها را نتیجه مدیریت 
غلط و سیاســی در کشــت و صنعت مغان 
خواند و بیان کــرد: میلیاردها تومان منافع 
مردم و منطقــه در این بنــگاه اقتصادی به 
تاراج رفته و انتظار می رود سازمان بازرسی 
بــرای شفاف ســازی این تخلفات آشــکار 
ورود پیدا کند تا شــبکه درهم تنیده فساد 

اقتصادی در این مجموعه رو شود.
وی ادامــه داد: همیــن مدیریــت بــا 
پرداخت های هنگفت به پیمانکار کمترین 
حقوق را به پرســنل و کارگــران پرداخت 
می کردند و با یک زدوبند کامالمشــخص 
ســعی می کردند تا از این محل نیز منتفع 
شــوند که با واگذاری کشــت و صنعت به 
بخش خصوصی دست چنین افراد سودجو 
از منافع این بنگاه اقتصادی کوتاه شــده و از 
همین روی جوسازی های متعددی را علیه 

کشت و صنعت انجام می دهند.
رئیس هیئت مدیره کشــت و صنعت مغان 
تصریح کرد: عده ای با اطالعات غلط و رفتار 
احساسی ســعی می کنند تا به گونه ای القا 
کنند که کشــت و صنعت بــه ناحق واگذار 
شــده در حالی که امروز بخش خصوصی در 
کنار دولت یک نظام یکپارچه ای را در تحول 
اقتصادی به وجود آورده تــا با جلوگیری از 
دزدی و فســاد پیشــرفت واقعی با اقتدار 

کامل به دست آید.

ابطال واگذاری کشت و صنعت توسط 
هیئت داوری رد شده است

رئیس هیئت مدیره کشــت و صنعت مغان 
در مورد مباحث مطرح شــده در باب قیمت 
پائین فروش کشــت و صنعت مغان اظهار 
کرد: هر کاالیــی بر مبنای عرضــه و تقاضا 
قیمتش مشخص می شود و این موضوع در 
مورد کشــت و صنعت نیز صدق می کند که 
بعد از پنج مرحله انتشار آگهی و عدم فروش 
کشت و صنعت ما براساس مقررات و قوانین 
و تائید هیئت واگــذاری که عالی ترین مقام 
در فروش شــرکت های دولتی اســت، این 

مجموعه را خریداری کردیم.

کشت و صنعت مغان
ژائلــه اضافه کرد: کشــت و صنعــت مغان 
به عنوان یک بنــگاه اقتصــادی زیان ده و 
محدوده اراضی مشخص شــده که ۸ هزار 
هکتار آن تپــه ماهور و غیرقابل کشــت و 
زرع بوده و ۲۲ روســتا و عشایر اسکان یافته 
نیز در این محــدوده قرار دارند براســاس 
قیمت گذاری انجام شده کشت و صنعت را 

خریداری کردیم.
وی بیان کرد: از ســال ۵۲ تا سال ۹۷ به غیر 
از سه سال آن هم با پرداخت منابع بالعوض 
۱۷ میلیارد تومانی دولت کشــت و صنعت 

زیان ده بوده و مدیران عامل سابق آن نه تنها 
به مثبت بودن تراز مالــی آن کمک نکردند 
بلکه بدهی های زیادی را نیــز به بار آوردند 
که ما تالش می کنیم تا پایان امسال بخشی 
از این طلب ها را وصول کنیم.رئیس هیئت 
مدیره کشــت و صنعت مغان خاطرنشــان 
کرد: بــه صراحت اعــالم می کنیــم که ما 
براساس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی 
ایران و نظارت هیئت واگــذاری خرید این 
بنگاه اقتصادی را انجام دادیم و به هیچ وجه 
تضییع حقوقی انجام نشــده و جوسازی در 
این زمینه بی معناست و اعتراض انجام شده 
در هیئت داوری مبنی بــر ابطال واگذاری 

کشت و صنعت نیز رد شده است.

بخش خصوصی نیروی انسانی 
متخصص و سالم می خواهد

ژائله در مــورد نیروی انســانی متخصص و 
متعهد در این مجموعه افــزود: اصلی ترین 
عامل موفقیت ما در کشــت و صنعت مغان 
نیروی کارگری متخصص و توانمند اســت 
که براســاس قانون کار پرداختــی به این 
نیروها انجام می شــود و کوچکترین تخطی 
از قانــون را در این یک و نیم ســال شــاهد 
نبودیــم.وی ادامه داد: بخــش خصوصی 
نیروی انسانی سالم و متخصص می خواهد 
و هرکس غیر از ایــن رویه بخواهــد رفتار 
غیراخالقــی در پیــش بگیرد مــا موظف 
هســتیم تا او را کنار گذاشــته و به سالمت 

محیط کار کمک کنیم.
رئیس هیئت مدیره کشــت و صنعت مغان 
گفت: در این مدت نیروهــای کارگری ما از 
پاداش، حقوق، اضافــه کار و همچنین حق 
لباس، غذا و ســایر حمایت های شــرکت 
بهره مند شــدند و در یک افــق میان مدت 
ســعی داریم تا مجموع نیروهای کشــت و 

صنعت را به بیش از ۱۰ هزار نفر ارتقا دهیم.
ژائله اظهــار کــرد: در کنار ایــن برنامه ها 
مهمترین هدفگذاری ما برگزاری دوره های 

آموزشی برای پرسنل است تا آنها رادر انجام 
ماموریت و مسئولیتشــان بیشــتر کمک 

کنیم.

 صادرات 100 هزار دالری برای کشت
 و صنعت هدفگذاری شده است

رئیس هیئت مدیره کشــت و صنعت مغان 
با تاکید بــر ممانعت جدی از خام فروشــی 
محصوالت در کشــت و صنعت مغان گفت: 
در بخش محصوالت باغــی، زراعی و دامی 
ســعی مان بر این اســت تا از خام فروشــی 
فاصله گرفته و محصوالت را با ارزش افزوده 
بیشــتر به فروش برســانیم.ژائله افزود: در 
کنار حرکت به ســمت دانش بنیان شــدن 
صادرات محصوالت مختلف به کشــورهای 
همســایه هدفگذاری جدی ماســت که در 
این زمینه یک برنامــه صادراتی را به ارزش 

۱۰۰ هزار دالر تدوین کردیم.
وی بیان کرد: با صادرات محصوالت فرآوری 
شده در کشــت و صنعت تالش بر این است 
تا در ســال جهــش تولید بتوانیــم اهداف 
اقتصادی کشور و منطقه را تحقق بخشیم.

رئیس هیئــت مدیــره کشــت و صنعت 
مغان اظهار کــرد: بنده به منطقــه مغان و 
آذربایجان عالقه و عرق خاص دارم و با یک 
تجربه ۳۵ ســاله در صنایع غذایی و تبدیلی 
وارد کشــت و صنعت مغان شده ام تا در افق 
پنج ساله تحول اساســی و بنیادین در این 

بنگاه اقتصادی شکل گیرد.
ژائلــه در پایان خاطرنشــان کرد: کشــت 
و صنعت شبســتر را کــه مجموعه عظیم 
گاوداری و مرغداری در آن دایر شده است، با 
تکنولوژی نوین و نگاه تحولی فعال کردیم و 
ساالنه بیش از ۷۰ میلیارد تومان سوددهی 
در این مجموعه انجام شــده کــه قطعا در 
کشــت و صنعت مغان نیز بــا بهره گیری از 
نیروی جوان و به دور از حاشــیه ها ســعی 
داریم تا به نفــع اقتصاد و اشــتغال منطقه 

گام های اساسی برداشته شود.



دبیرکل اوپک:

بازار نفت هنوز در وضعیت قرمز است

سهم ۷۰ درصدی دولت تدبیر و امید در نصب سکوهای پارس جنوبی

سبقت ۱۲۰ میلیون متر مکعبی تولید ایران از قطر در پارس جنوبی

ایران می تواند کل نیاز برقی کشورهای همسایه 
را پاسخ دهد

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: ایران پتانسیل باالیی در حوزه صادرات 
برق دارد تاجایی که می توانیم با افزایش بهره وری و توســعه شبکه کل 

نیاز برقی کشورهایی که با آن ها مرز خاکی داریم را پاسخ دهیم.
محمد حسن متولی زاده با اشاره به وضعیت فعلی بازار صادرات، اظهار 
کرد: اگر بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم زمینه ای می شــود که با یک 
سرعت بیشتر در بخش هایی که پتانســیل افزایش صادرات وجود دارد 

گام برداریم.
وی با اشاره به پتانســیل های موجود برای افزایش صادرات برق، تاکید 
کرد: این مساله تابع نیاز کشورهای همسایه است و اکنون نیز با برخی از 

کشورهای همسایه درحال رایزنی برای افزایش صادرات هستیم.
مدیر عامل شــرکت توانیر با تاکید بر اینکه در حــال حاضر این امکان 
وجود دارد که شــبکه را توســعه دهیم و نیاز تمام کشورهای همسایه 
که با آن ها مرز خاکی داریم را برطرف کنیم، تصریح کرد: برای توســعه 
بهره وری و ایجاد ســاز و کارهایی در این زمینه وزارت نیرو برنامه های 

متعددی را در نظر گرفته است.
همچنین با توجه بــه ســرمایه گذاری هایی که در صنعــت برق طی 
سال های گذشته شــده، ایران امکان تبادل انرژی با همه همسایگانی 
که با آن ها مرز زمینی دارد برخوردار اســت؛ از گوشــه جنوب شرقی، 
پاکستان، افغانســتان، ترکمنســتان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه، 
امکان تبادل وجــود دارد، یعنی می توانیم هم صــادرات و هم واردات 

داشته باشیم.
میزان صادرات برق در کشور نسبت به گذشــته افزایش داشته است، 
به گونه ای که در سال ۱۳۹۸ شاهد افزایش ۱۲۰ درصدی رشد خالص 
صادرات برق بودیم، درواقع سیاســت صنعت برق، توســعه صادرات 
خدمات فنی و مهندسی  و از جمله توســعه صادرات برق به کشورهای 
همســایه اســت، به گونه ای که باتوجه به نیازهای که در منطقه وجود 
دارد و نیازمندی کشورهای همسایه، زیرساخت های الزم برای توسعه 
انرژی فراهم شده و بر اساس ظرفیت های موجود صادرات برق صورت 

گرفته است.

 محبوب ترین منابع انرژی برای 
مصرف کنندگان جهان

گزارش ساالنه شــرکت BP که یکی از مهمترین منابع اطالعات انرژی 
جهانی است، نشان می دهد که ســهم سوختهای فسیلی از بازار جهانی 

انرژی در سال میالدی گذشته به ۸۴ درصد رسید.
 بررسی این گزارش نشان داد مصرف انرژی ســال گذشته ۱.۳ درصد 
رشد کرد که کمتر از نصف نرخ رشد سال ۲۰۱۸ )۲.۸ درصد( بود. با این 
حال، دهمین ســالی بود که جهان در زمینه مصرف انرژی رکورد باالی 

جدیدی را به ثبت رساند.
بزرگترین ســهم از افزایش مصرف انرژی ۴۱ درصد بــود که مربوط به 
انرژیهای تجدیدپذیــر بود. گاز طبیعی با ۳۶ درصد افزایش ســهم، در 

رتبه دوم ایستاد.
 با این حال نفت با ســهم ۳۳ درصدی از کل مصــرف انرژی، همچنان 
بزرگترین ســهم را در این بازار دارد. زغال ســنگ بــا ۲۷ درصد، گاز 
طبیعی با ۲۴ درصد، نیروی آبی با شــش درصد، تجدید پذیرها با پنج 

درصد و نیروهای هسته ای با چهار درصد در رتبه بعدی قرار می گیرند.
بررسی سهم این منابع انرژی نشــان می دهد که سوختهای فسیلی در 

مصرف انرژی جهانی در سال ۲۰۱۹ مجموعا ۸۴ درصد سهم داشتند.
ســه چهارم از رشــد مصرف انرژی جهان متعلق به چین و پس از آن به 
هند و اندونزی بوده است در حالی که آمریکا و آلمان بزرگترین کاهش 

را داشتند.
همچنین طبق گزارش شــرکت BP، انتشار دی اکســید کربن برای 
چهارمین سال متوالی به رکورد باالی جدیدی رسید. با این حال میزان 
رشد انتشــار آن در ســال ۲۰۱۹ تنها ۰.۵ درصد بود که کمتر از نصف 
میانگین ۱۰ ســاله بود. از زمان مذاکرات پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷ 
برای محدود کردن انتشار آالیندگی، انتشار دی اکسید کربن جهان به 

میزان ۵۰ درصد رشد کرده است.
مصرف نفت هم تحت تاثیر رشــد تقاضای چین، بــه رکورد جدیدی 
صعود کرد اما تولید نفت جهانی برای نخســتین بار در یک دهه گذشته 
کاهش پیدا کرد زیرا رشد تولید آمریکا نتوانســت کاهش تولید اوپک 
را جبران کند. با توجه به تاثیری که بیمــاری کووید ۱۹ روی بازارهای 
انرژی داشته است، به نظر می رســد باالترین رکورد تولید تا چند سال 
برای سال ۲۰۱۸ بماند.مصرف گاز طبیعی در سال ۲۰۱۹ به میزان دو 
درصد رشــد کرد و ســهم گاز طبیعی در مصرف انرژی به رکورد ۲۴.۴ 
درصد رســید. تولید گاز طبیعی به رکورد جدیدی صعود کرد و صنعت 

گاز طبیعی آمریکا عامل دو سوم از این رشد تولید بود.
تولید جهانی زغال ســنگ ۱.۵ درصد رشــد کرد و چیــن و اندونزی 
بزرگترین سهم را در این رشد داشــتند اما مصرف جهانی زغال سنگ 
۰.۶ درصد کاهش پیدا کرد و ســهم زغال ســنگ در مصرف انرژی به 
پایینترین حد در ۱۶ ســال اخیر نزول کرد. تقاضا برای زغال سنگ در 
کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به پایینترین حد از 

سال ۱۹۶۵ سقوط کرد.
انرژی تجدیدپذیر با بزرگترین ســهمی که در رشــد مصرف داشــته 
اســت، همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهــد. در میان منابع 
تجدیدپذیر، انرژی بادی بزرگترین ســهم را داشت و انرژی خورشیدی 
با فاصله نزدیکی پس از آن قــرار گرفت. چین یک بــار دیگر در زمینه 
مصرف انرژیهای تجدیدپذیر پیشتاز بود و پس از آن آمریکا و ژاپن قرار 
گرفتند. ســهم تجدیدپذیرها در تولید نیرو به ۱۰.۴ درصد رشد کرد و 

برای نخستین بار از انرژی هسته ای پیش افتاد.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، مصرف انرژی هســته ای با سریعترین 
روند از سال ۲۰۰۴ رشــد کرد و چین و ژاپن بزرگترین مشارکت را در 

افزایش آن داشتند.

وی ۵۳ هزار مگاوات  مصرف برق در اوج ر
 ثابت ماند

با توجه به کاهش نسبی دما، روند افزایش مصرف طی دو روز گذشته تا 
حدودی تعدیل شده و به حدود ۵۳ هزار مگاوات رسید.

 به نقل از وزارت نیرو، روز گذشــته پیک مصرف برق کشــور در ساعت 
۱۲:۴۳ دقیقه به ۵۳ هزار و ۲۲ مگاوات رســید که این رقم در مقایسه با 
میزان مصرف روز قبل از آن ۹۱۲ مگاوات و در مقایســه با زمان مشابه 

سال گذشته یک هزار و ۷۱۳ مگاوات کاهش داشته است.
این گزارش حاکی اســت، میزان مصرف برق در زمان مشــابه ســال 

گذشته ۵۴ هزار و ۷۳۵ مگاوات بوده است.
بر همین اســاس، در روز گذشــته میزان ذخیره نیروگاه های کشــور 

یک هزار و ۴۹۲ مگاوات گزارش شده است.

و نیر

ســخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده هــای نفتی 
گفت: از زمانی که متقاضی درخواســت کارت سوخت 
می دهد، تا زمان صــدور کارت برای فرد ســهمیه آن 

محفوظ می ماند.
فاطمه کاهی در خصوص نگرانــی هایی که برای تعلق 
نگرفتن سهمیه کارت ســوخت به فرد متقاضی، اظهار 
کرد: همان میزان سهمیه ای که به انواع کارت سوخت 
تعلق می گیرد، شامل حال این دســته از کارت ها نیز 

می شود و نگرانی در این رابطه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تا کنون به بســیاری از تقاضاها در این 
خصوص پاسخ داده شده است، تصریح کرد: زمانی که 
برای صدور کارت ســوخت صرف می شود ارتباطی با 

عدم تخصیص سهمیه ندارد و سهمیه کارت 
های سوخت محفوظ است.

نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت
متقاضیان کارت های هوشمند سوخت ابتدا 
باید وارد ســایت www.epolice.ir شده و 
ســپس بر روی گزینه کارت سوخت کلیک 

کنند. بعد در قســمت پیگیری صدور کارت ســوخت 
نسبت به وارد کردن نوع و شماره پالک خودرو اقدام و 

روی گزینه پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.
در این قسمـــت، شــماره مرسوله پســتی نمایان 
می شــود که با کلیک روی گزینه شرکت پست که به 

رنگ آبی نوشته شده، وارد سامانه رهگیری 
مرسوالت می شــوید و با فعال کردن گزینه 
جســت وجو، وضعیــت کارت ســوخت 

مشخص می شود.
متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت 
کارت ســوخت هم بــا کلیــک روی گزینه 
مشاهده جزئیات کامل مرســوله می توانند 
از آخرین وضعیت کارت خود باخبر شــوند. هم چنین 
افرادی که کارت ســوخت آن ها از سال ۱۳۹۴ صادر و 
در باجه های معطله پســت مانده، می توانند در قسمت 
رهگیری مرســوله پســتی آن را پیگیری کنند و با در 
دست داشــتن کارت شناســایی معتبر و کارت و سند 

خودرو به اداره پســت مورد نظر خود مراجعه و کارت 
سوخت خود را دریافت کنند.

اگر کارت ســوخت مربوط به خودروهای نوشماره و یا 
ثبت نامی در سایت دولت همراه )GSB( باشد، مالکان 
باید مبلغ مصوب شــده را بابت هزینه صــدور کارت 
ســوخت به متصــدی تحویل دهنده کارت ســوخت 

بپردازند.
شــرکت ملی  پخش فرآورده های نفتــی اعالم کرده 
که متقاضیان در صورتی که در این باره ســوال داشته 
باشــند، می توانند به پورتــال این شــرکت با آدرس 
WWW.NIOPDC.IR مراجعــه یــا بــا شــماره 

پاسخگویی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

سوخت

خریــدار   ظرفیــت تولیــد گاز از پارس 
جنوبــی در حالــی از ۲۸۰ میلیــون متر 
مکعب ســال ۹۲  امروز به ۷۰۰ میلیون متر 
مکعب در روز رسیده که ایران تا پیش از این 
همواره ســهم کمتری از قطر در برداشت از 
این میدان مشترک داشت اما اکنون روزانه 
۱۲۰ میلیــون متــر مکعب گاز بیشــتری 

برداشت می کند.
تا ۳ دهه پیش کمتر از کســی در ایران بود 
که نام روستایی دورافتاده در حاشیه خلیج 
فارس را شــنیده باشــد. آن زمان عسلویه 
مانند هزاران روســتای ایران بود که کمتر 
گذر غریبه ای به آنجا افتاده بــود اما با آغاز 
توســعه میدان مشــترک پارس جنوبی از 
سوی ایران و گنبد شــمالی از سمت قطر،  
سیمای این روســتا تغییر شــکل داد و به 

تدریج به پایتخت انرژی ایران تبدیل شد.
حاال امــا ۲۳ ســال از آغاز توســعه پارس 
جنوبی یا همان عســلویه می گذرد و حدود 
۱۹ ســال اســت که تولید از ایــن میدان 
مشــترک گازی با قطر آغاز شــده و به مدد 
همین آغاز و افزایــش تولید بوده که اکنون 
ضریب نفوذ گازرسانی شــهری ۹۸ درصد 
و گازرســانی روســتایی نیز به ۸۴ درصد 

رسیده است.
تا آنجا که ایران در این ۱۹ ســال توانسته از 
تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی در اواخر سال 
۸۰ به تولید  حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعبی 
در روز در شــرایط فعلی برسد و پیش بینی 
می شــود امســال ۵۰ میلیون متر مکعب 
دیگر بــه ظرفیت تولیــد گاز ایــران از این 

میدان اضافه شود.
این در حالی اســت کــه ایران تا ســال ۹۶ 
همواره تولید گاز کمتری از شــریک خود 
در پارس جنوبی داشــت اما از سال ۹۲ و با 
تمرکز ســرمایه و نیروی انسانی در فازهای 
اولویت دار پارس جنوبی توسط وزیر نفت،  
ســرانجام ایران برنده ماراتن نفسگیر تولید 
گاز شد و امسال اختالف تولید ایران و قطر، 
به بیش از ۱۲۰ میلیون متــر مکعب در روز 

خواهد رسید.
این در حالی اســت که تولیــد قطر اکنون 
حدود ۵۶۶ میلیــون متر مکعب اســت و 
بهره برداری از طرح توســعه ای این کشور 
تولید را در بهترین حالت تــا ۶۲۸ میلیون 
متر مکعب افزایــش خواهد داد. طرح هایی 
که البته بنا بــر اعالم قطر به دلیل شــیوع 
کرونا متوقف شــده اســت. این به معنای 
فاصله ای بیش از ۱۲۰ میلیون متر مکعبی 
تولید بیــن ایــران و همســایه جنوبی در 

حداکثر تولید برنامه ریزی شده است.
این سبقت تاریخی ایران از قطر اما در حالی 
در سال ۹۶ آغاز شد که تا پیش از آن همواره 
قطر برداشــت بیشــتری از منابــع میدان 
داشته و حتی در ســال های ۸۷ تا ۸۹، قطر 
این اختالف را تا ۲۵۰ میلیون متر مکعب در 

روز نیز رسانده بود.
نگاهی به روند تولید گاز از میدان مشــترک 
پارس جنوبی حاکی از آن اســت که با آغاز 
توســعه این میدان، در ســال های ابتدایی 

اگرچه قطر بــا کمک شــرکت های بزرگ 
بین المللی حدود ۴۰ میلیــون متر مکعب 
گاز بیشــتری از ایران تولیــد می کرده اما 
استمرار توسعه از سوی ایران باعث شده بود 

تا سال ۸۶ این فاصله ثابت بماند.
در واقع زنگنه در دوره اول وزارتش بر نفت، 
تالش کرد تا پیوســتگی توســعه را در این 
میدان حفظ کند. تا آنجا که از ســال ۸۱ تا 
۸۴، ۵ فاز این میدان به بهره برداری رسید و 

توسعه ۵ فاز دیگر نیز آغاز شده بود.
اما با روی کار آمدن دولت نهم ، شرکت های 
بین المللی یک به یک از ایــران رفتند و در 
این دولت تنها فازهــای ،۶ ۷ و ۸ و همچنین 
۹ و ۱۰ افتتاح شــد. همین تعلل در توسعه 
باعث شــد تا قطر بتواند در برداشت منابع 
گازی یکه تازی کند و به یکی از قدرت های 
مهم جهان در تولیــد ال ان جی یا همان گاز 

مایع تبدیل شود.
ایران در سال های ۸۸ تا ۹۳ به همان تولید 
۲۸۵ میلیون متر مکعبی رضایت داد و این 
در حالی بود که قطر تولیــد خود را به باالی 

۵۷۰ میلیون متر مکعب رساند.
 علت اصلی ایــن عقب ماندگــی را باید در 
قرارداد فازهــای ۱۳، ۱۴، فاز ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ 
و ۲۲، ۲۳ و ۲۴ معروف به فازهای ۳۵ ماهه 
جســتجو کرد. قرارداد توســعه این فازها، 
خرداد ۸۹ بین شــرکت نفــت و گاز پارس 
جنوبی به عنــوان کارفرمــا و پیمانکاران 
داخلی بسته شد و پراکنده شدن منابع مالی 
باعث شد تا توسعه در پارس جنوبی متوقف 

شود.

سهم 70 درصدی دولت تدبیر و امید 
در نصب سکوهای پارس جنوبی

آمارها نیز حکایت از آن دارد که در حالی که 
از سال ۸۰ تا ۸۳، ۶ سکو در پارس جنوبی به 
بهره برداری رسیده بود اما در سال های ۸۴ 
تا ۹۱ تنها ۵ ســکو به بهره برداری رسید. در 
ســال های ۹۲ تا  ۹۸ اما ۲۶ سکوی دریایی 
به بهره برداری رســیده کــه ۷۰ درصد از 

ســکوهای ایرانی بر روی میدان مشــترک 
پارس جنوبی است.

در حال حاضر ظرفیت تولید ایران از میدان 
مشــترک پارس جنوبی ۷۰۰ میلیون متر 
مکعــب در روز اســت . اکنون هــر کدام از 
فازهای ۱۳ ، ۱۴ و ۲۲ تــا ۲۴ پارس جنوبی 
روزانــه ۲۸ میلیون متر مکعــب گاز تولید 
می کنند که با بهره برداری کامل از این فازها 
که هر کدام معادل دو فاز تعریف شده پارس 
جنوبی هســتند،  تولید از این فازها دو برابر 

خواهد شد.
همچنین ســکوها و تاسیســات جانبی فاز 
۱۳ اسفند سال گذشته نصب شد و آخرین 
ســکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ نیز از بهمن سال 

۹۸ آماده تولید گاز است.
نکته مهم در مورد فازهــای ۲۲ تا ۲۴ ثبت 
رکورد جدیــد در فعالیت های فراســاحل 
در این میدان مشترک اســت. پس از اتمام 
عملیات نصب ســکوی اصلی فاز ۲۳ ،عرشه 
 ۵۰۰۰ HL ۲۴ نیز توسط شناورB اقماری
بر روی جکت خــود در موقعیــت دریایی 
فازهــای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پــارس جنوبی قرار 
گرفته و نصب شــد. بدین ترتیــب با نصب 
دو عرشــه دریایــی بــا فاصله کوتاه ســه 
روز، رکــوردی بی ســابقه در فعالیت های 

فراساحلی پارس جنوبی به ثبت رسید.
البته با وجود آنکه پاالیشــگاه های فازهای 
۱۳ و ۲۲ تــا ۲۴ به طــور کامل بــه اتمام 
رسیده اما پاالیشــگاه فاز ۱۴ آماده نیست و 
گاز استحصال شده از ســکوهای این فاز به 
پاالیشــگاه فاز ۱۲ برای فرآورش ارســال 

می شود.
با بهره برداری از این فازها،  پرونده توســعه 
این میــدان به جز فــاز ۱۱ بســته خواهد 
شــد. فازی که بیش از برداشت گاز با هدف 
نگهداشــت تولید و جلوگیری از افت فشار 
تعریف شده است اما با بازگشت تحریم ها و 
خروج توتال از قرارداد و حاال نیز کارشکنی 
شــرکت چینی در انجام تعهدات، قرار است 
توسط شرکت های ایرانی توسعه داده شود. 

چشم انداز تعریف شده برای فاز ۱۱ نیز سال 
۱۴۰۰ عنوان می شود.

البته توســعه این فاز با نصــب اولین جکت 
سکو برای حفاری چاه های تولیدی در اول 
خرداد ســال جاری آغاز شــد. نصب جکت 
نخستین سکوی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی در موقعیت مخزنی بلوک B این فاز 

انجام شد.
در واقع با تکمیل مراحل نصب و تحکیم این 
جکت در موقعیت، حفــاری چاه های طرح 
توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط دکل 
حفاری به منظور تولید یــک میلیارد فوت 
مکعــب گاز از مرحله نخســت این طرح در 

حال توسعه آغاز می شود.
طرح توســعه فــاز ۱۱ پــارس جنوبی به 
کارفرمایــی شــرکت نفــت و گاز پارس، 
پس از خروج شــرکت های توتال فرانسه و 
شاخه بین المللی شــرکت ملی نفت چین 
)سی ان پی سی آی( به طور کامل به شرکت 
پتروپارس ســپرده شــد؛ هدف از اجرای 
این طرح، تولیــد ۲ میلیارد فوت مکعب گاز 
غنی، انتقال به پاالیشگاه های موجود پارس 
جنوبی و اســتفاده از ظرفیت فرآورشی این 

پاالیشگاه ها است.
نکته مهم دیگری که ارزش پیشــی گرفتن 
ایران از بیشــتر می کند این است که نگاهی 
به نقشه میدان مشترک پارس جنوبی نشان 
می دهد تنها حدود یک ســوم از مســاحت 
میدان در آب های ایران  قرار دارد و دو سوم 
مساحت در آب های قطر قرار گرفته است. 
در واقع ایران با وجــود آنکه فضای کمتری 
برای توسعه و حفاری چاه  ها و نصب سکوها 
در اختیار داشت اما توانســته تولید روزانه 

خود را از رقیب و همسایه بیشتر کند.

 ایجاد60 درصد از ظرفیت تولید پارس 
جنوبی در 7 سال گذشته

همچنین آمارها نشان می دهد، ۶۵ درصد 
از چاه های میدان مشترک ایران و قطر در 
دولت تدبیــر و امیــد و وزارت زنگنه حفر 

شده است.
نگاهی بــه خطــوط دریایی ایجاد شــده 
حکایــت از آن دارد کــه ۶۷ درصــد از 
ایــن خطــوط در دوره وزارت زنگنــه در 
دولت های یازدهم و دوازدهم ایجاد شــده 
و در حالــی که تا پیــش از ســال ۹۲ تنها 
۲۰ردیف پاالیشــگاهی در پــارس جنوبی 
به بهره برداری رســیده بود اما از سال ۹۲ تا 
کنون ۳۰ ردیف پاالیشگاهی جدید که ۶۰ 
درصد را شامل می شود به ظرفیت پاالیشی 

پارس جنوبی افزوده شده است.
اما کلیدی تریــن و موثرترین آمار را باید در 
میزان تولیــد گاز از پارس جنوبی پیدا کرد. 
در حالی که تا ســال ۹۲ و بازگشت زنگنه 
بــه وزارت نفت، حــدود ۲۸۰ میلیون متر 
مکعب در روز گاز از میدان مشترک پارس 
جنوبی تولید می شــد اما تنها در ۷ ســال 
گذشــته، ۴۲۰ میلیون متر مکعب به تولید 
گاز از این میدان در ســمت ایــران افزوده 
شده و این به معنای آن است که ۴۰ درصد 
از تولید تا پیش از ســال ۹۲ محقق شده و 
۶۰ درصد از سال ۹۲ تا ســال ۹۸ به دست 

آمده است.
این افزایش تولید با تدبیــر زنگنه و اولویت 
دادن به توســعه فازهایی صــورت گرفت 
که بیشــترین میزان پیشــرفت فیزیکی را 

داشتند.
زنگنه در ســال های ۹۲ تا ۹۶ تالش کرد تا 
با تمرکز منابع فازهای پــارس جنوبی را به 
سرانجام برساند. اگرچه در دولت یازدهم ۳ 
فاز پارس جنوبی که معادل ۵ فاز استاندارد 
بود به بهره برداری رســید اما اوج درخشش 
زنگنه را باید در ابتدای ســال ۹۶ دید که با 
بهره برداری از فازهــای ۱۷ و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ 
و ۲۱ ایران ســرانجام از رقیب خود در تولید 

گاز پیشی گرفت.
اما این پایان کار نبود. ادامه توســعه در این 
میدان در ســال ۹۷ و ۹۸ با بهره برداری از 
بخش هایی از فازهــای ۱۳، ۱۴، ۲۲ تا ۲۴ 

محقق شد.
در واقع از ســال ۹۲ تا کنون معادل ۱۲ فاز 
استاندارد در پارس جنوبی به تولید رسیده 
اســت که به معنای افزایش ساالنه متوسط 
۱۷ درصــد تولید گاز و افزایــش دو برابری 
تولید از سال ۹۲ اســت. با توجه به این آمار،  
در ۶ سال گذشــته، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد 
متر مکعب گاز غنی بــه ارزش ۲۷۰ میلیارد 

دالر تولید شده است.
زنگنه پیش از بازگشــت به وزارت نفت در 
دولت تدبیر و امید تاکید کرده بود که یکی 
از مهمترین اهدافش تعیین تکلیف میدان 
مشترک اســت و نگاهی به کارنامه وی در 
پارس جنوبی در ۶ ســال گذشــته، نشان 
می دهد که توانســته از عهده تعهد خود بر 

آید.
این تدبیر سبب شــده تا چراغی که ابتدا در 
طرف ایران کم نور بود و فقط سوسو می زد با 
شتاب روند توسعه این میدان مشترک، نور 
آن نیز پررنگ تر شده و در ادامه مسیر، تاللو 

آن از قطر نیز پیشی بگیرد.

خریدار  دبیــرکل اوپک و وزیــر انرژی 
امارات متحده عربی در اظهاراتی هشــدار 
دادند با وجود اجرای توافــق کاهش تولید 
تاریخی اوپــک پالس، روزهای دشــواری 
همچنان پیــش روی بازارهــای نفت قرار 

دارد.
 محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در وبیناری 
که از سوی شــورای کســب و کار کانادا-

امارات متحده عربی سازماندهی شده بود، 
اظهار کرد: اگرچه هنوز از شــرایط بحرانی 
خارج نشده ایم اما با شــرکای غیراوپکمان 
ثابت کردیــم کــه چندجانبــه گرایی در 
دنیای متنوع انرژی که گاهــی تحت تاثیر 
مسائل ژئوپلیتیکی قرار می گیرد، غیرقابل 

جایگزینی است.
گروه اوپک پالس که متشــکل از ۲۳ کشور 
اســت، از ابتدای ماه مه کاهــش تولید ۹.۷ 
میلیون بشــکه در روز را آغاز کرده و بدون 
در نظر گرفتن ۱۰۰ هزار بشکه در روز سهم 
مکزیک در کاهش تولید، تــا پایان ژوییه به 
آن ادامه می دهد. کاهش تولید این گروه از 
ژوییه تا آوریل ســال ۲۰۲۲ به تدریج کمتر 
خواهد شد. کمیته نظارتی مشترک وزیران 
اوپک پــالس که اکنــون هر ماه نشســت 
خواهد داشت قرار است روز ۱۵ ژوییه دیدار 
کند و نشســت فنی که در سطح نمایندگان 
اوپک پالس اســت، یک روز قبل آن برگزار 

می شود.

اوضاع دشوار تمامی ندارد
امــارات متحــده عربــی کــه ســومین 
تولیدکننــده نفــت بزرگ اوپک اســت، با 

تبعیت از اقدام عربســتان سعودی، کویت 
و عمــان، در ژوئن ۱۰۰ هزار بشــکه در روز 
به کاهش تولید خود اضافه کــرد تا به روند 

بازیابی توازن بازار نفت سرعت ببخشد.
ســهیل المزروعــی، وزیر انــرژی امارات 
متحده عربــی در این وبینــار گفت: اوضاع 
دشــوار برای صنعت نفت به قوت خود باقی 

مانده اما بازارهای نفت رو به بهبود هستند.
بر اســاس گــزارش پالتــس، وی در ادامه 
افزود: هیچ کس پیش بینی نمی کرد حتی 
پس از اعالم کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه 
در روز بازارهای نفت به ســرعت بهبود پیدا 
کنند و به ســطحی کــه اکنون مشــاهده 
می کنیم برسند.در این بین، رویترز گزارش 

داد که صادرات نفت عــراق در ژوئن تقریبا 
۹ درصد معــادل ۳۱۰ هزار بشــکه در روز 
کاهش پیدا کرده و این کشــور به سه پنجم 
تعهد خود برای کاهــش تولید تحت توافق 

اوپک پالس عمل کرده است.
طبق آمــار رفینیتیو آیکان و شــرکت پترو 
لجســتیک، صادرات عــراق از جنوب این 
کشــور در ۲۸ روز نخســت ژوئن به ۲.۹۰ 
میلیون بشکه در روز رســید که ۲۰۰ هزار 
بشــکه در روز در مقایســه با آمار رســمی 

صادرات در ماه مه کاهش داشت.
نرخ پایبندی عراق به توافق اوپک پالس در 
ماه مه ۳۸ درصد بود و بر مبنای محاســبات 

اخیر در ژوئن به ۶۰ درصد رسیده است.

از زمان درخواست کارت سوخت، سهمیه آن حفظ می شود

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو:

وهای ناقص را زیاد کرد عدم تخصیص ارز، خودر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
ونیک  صدور و تمدید امضای الکتر

هوشمندسازی شد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت گفت: این مرکز 
در راستای توســعه زیرســاخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیکی، 
استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین المللی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، فرآیند صدور و تمدید امضــای الکترونیک را محقق 

کرد.
به گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، »علی رهبــری« افزود: 
امضای دیجیتال مفهومی شــبیه امضای دســتی و اثر انگشــت اما با 

امنیتی بسیار باال در فضای مجازی دارد.
وی بیان داشت: دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی می تواند هویت 
صاحب سند را به درستی تشخیص دهد و از جعلی نبودن آن اطمینان 

حاصل کند، زیرا گواهی الکترونیکی هر فرد شناسه وی است.
رهبری اضافه کرد: به این ترتیب، امکان جعل یا تغییر اسناد غیرممکن 
می شود و هر تغییری در محتوای سند امضا شده قابل تشخیص است و 

موجب نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن می شود.
وی گفــت: فرد به هیــچ عنوان نمی توانــد امضای خود روی ســند را 
انکار کند، زیــرا با اســتفاده از امضای دیجیتال روی ســند و »گواهی 

الکترونیکی« فرد، می توان به هویت امضاکننده آن پی برد.
رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکــی وزارت صنعــت ادامه داد: 
برخالف امضای دستی که همیشه ثابت است، امضای دیجیتال هر سند 
برای آن سند منحصربه فرد اســت؛ در واقع، امضای دیجیتال هر سند 
مرتبط با محتوای آن سند است و امکان جداسازی امضای دیجیتال از 
سند به منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر، یا جایگزین کردن آن 

با امضایی دیگر وجود ندارد.
رهبری توضیح داد: به اســتناد ماده هفت قانون تجــارت الکترونیکی 
مصوب سال ۸۲ مجلس شــورای اســالمی، »هرگاه قانون وجود امضا 
را الزم بداند، امضای الکترونیکی مکفی اســت« و بر اســاس این ماده، 
امضای دیجیتال بــه تنهایی و بدون نیاز به امضای دســتی برای قانون 

کفایت می کند.

وی ادامه داد: غیرحضوری شــدن فرآیند تمدید امضــای الکترونیک 
عالوه بر مــوارد یاد شــده مزایای دیگری نیــز دارد کــه از جمله آنها 
می توان به حذف ســالیانه بیش از ۱۶۵ هزار مراجعه حضوری از طریق 
الکترونیکی کــردن فرآیند تمدید امضــای الکترونیکی، کاهش مدت 
 زمان صدور/ تمدید امضا از چند ســاعت به کمتر از ۱۰ دقیقه از طریق 

حذف کاغذ و دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی فرآیند اشاره کرد.
رهبری اعالم کرد: اجرای این طــرح موجب افزایش ۴۳ درصدی تعداد 
امضاهــای الکترونیکی صــادره، صرفه جویی در مصــرف بیش از یک 
میلیون و ۴۹۰ هــزار صفحه کاغذ و نظارت مردمــی آنالین بر کیفیت 

خدمات می شود.

تا پایان خردادماه
شناسایی بیش از ۲۷ هزار تخلف از طریق 

سامانه ۱۲۴
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان از شناســایی ۲۷ هزار و ۲۳۸ مورد تخلفات صنفی و 
غیرصنفی از ابتدای امســال تا پایان خردادماه از طریق سامانه تلفنی 

۱۲۴ خبر داد.
به گزارش ســازمان حمایــت از تولیدکنندگان و مصــرف کنندگان، 
»سیدمجتبی ســجادی« به ارائه آخرین آمار شکایات دریافتی توسط 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در ســه ماهه انخست 
امســال پرداخت و افزود: در این مدت بیش از ۴۶ هزار شکایت مردمی 
مربوط به تخلفات صنفــی و غیرصنفی از طریق ســامانه تلفنی ۱۲۴ 
ستادهای خبری مستقر در ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
در بخش کاال و خدمات دریافت و بررسی شــد که ۳۰ هزار و ۶۰۵ فقره 
تلفنی، هفت هزار و ۳۱۹ فقره حضوری و هشت هزار و ۶۰۲ مورد کتبی 
بوده است.وی بیان داشت: از مجموع شکایات رسیدگی شده، تعداد ۱۹ 
هزار و ۲۸۸ مورد غیرمتخلف و ۲۷ هزار و ۲۳۸ مورد متخلف شــناخته 

شده که پرونده های متخلفان در دست بررسی و رسیدگی است.
ســجادی با تاکید بر این که پیگیری مطالبات و شکایات مردم به دلیل 
حضور سودجویان در بازار در جایگاه ویژه ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: 
در این بازه زمانی اســتان تهران با تعداد ۱۰ هزار و ۱۰۹ فقره، اســتان 
خراســان رضوی با چهار هزار و ۷۹۶ فقره و آذربایجان شرقی با دو  هزار 
و ۶۳۶ فقره بیشــترین شــکایت اعالم شده به ســامانه ۱۲۴ را به خود 

اختصاص دادند.
وی گفت: آمارها حاکی است کمترین میزان شکایات دریافتی مربوط 
به استان های خوزســتان با ۳۳۵ فقره، ســمنان با ۳۲۵ فقره و کرمان 

جنوب با  ۱۷۱ فقره تعلق دارد.
این مسوول در ادامه به آمار شکایت های دریافتی سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها توسط سامانه اطالع رسانی قیمت انواع کاال و 
خدمات نیز اشاره کرد و گفت: تا پایان خردادماه تعداد چهار هزار و ۵۴۲ 
مورد گزارش و شکایت از طریق این سامانه دریافت شده که تاکنون به 

سه هزار و ۸۸۵ مورد آن رسیدگی شده است.

وند صدور مجوز کسب و کارهای مهم   ر
تسهیل شود

نایب رییس اول اتــاق ایران گفت: به منظور تحقــق جهش تولید، باید 
روند صدور مجوز کسب و کارهای مهم تسهیل شود.

 حسین سالح ورزی در مراسم بزرگداشــت روز صنعت و معدن اظهار 
داشــت: در تعامالت دولت و بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید 

نیازمند یک بازتعریف و بازمهندسی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه می توان از تجربه کرونا در راســتای تحقق شــعار 
جهش تولید اســتفاده کرد، افزود: پیشنهاد ما این اســت که در مورد 
کســب و  کارهای موثر و  مهم در روند صدور مجوزها و اعمال نظارت ها 
تسهیل بیشــتری اعمال شــود.وی با بیان اینکه طبق فرمایشات مقام 
معظم رهبری، تنها راه برون رفت از مشــکالت کشــور موضوع جهش 
تولید است، افزود: تحقق این هدف نیازمند یک بازتعریف و بازمهندسی 
در تعامالت دولت و بخش خصوصی است و با توجه به اینکه منابع ارزی 
نفتی مثل گذشــته در اختیار نداریم، باید به دنبال مســیرهای دانش 

بنیان برای تحقق جهش تولید باشیم.
نایب رییس اول اتاق ایران، مهمترین کاالی عمومی را امنیت دانســت 
و گفت:  مهمتریــن بخش آن، امنیت اقتصادی اســت. دولت باید برای 
تحقق جهش تولید به موضوع امنیت اقتصادی توجه ویژه داشته باشد 
و فضای قابل اطمینان، قابل پیش بینی و قابل برنامه ریزی برای بخش 

خصوصی ایجاد کند.

تولید

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: 
پرداخت تسهیالت به مشاغل آســیب دیده از کرونا در 
هفته های اخیر آغاز شــده و تاکنون ۴۰ هزار میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
پس از شیوع کرونا در کشور، بسیاری از کسب و کارها 
تعطیل و کارگران و کارفرمایان خانه نشــین شــدند. 
بنابرایــن دولت تصمیم گرفت با اعطای تســهیالت از 
بیکار شدن دایمی افرادی که تحت تاثیر ویروس کرونا 
خانه نشــین شــده بودند، جلوگیری و از فرصت های 

شغلی حمایت کند.
پس از بررســی های انجام شده در ســتاد ملی کرونا و 
برابــر اعالم بانــک مرکزی، ۱۴ رســته اصلــی با ۵۵ 
زیررســته که یک میلیون و ۲۰۰ بنگاه را دربرمی گیرد 
مشــمول دریافــت وام شناســایی شــدند و بــرای 
کارفرمایان این بنگاه ها پیامک برای ثبت اطالعات در 

سامانه کارا ارسال شد.
معاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعاون 
اظهارداشــت: تاکنون حدود ۹۰۰ هزار نفر در سامانه 
ثبت نام کردنــد و در حال حاضر نیز حــدود ۷۶ هزار 

پرونده در شعب بانک ها وجود دارد.

»عیســی منصــوری« افــزود: متقاضیان 
دریافت تســهیالت کارفرما یا خویش فرما 
هستند و هر کدام از پرونده هایی که به شعب 
بانک ها ارسال شــده تعداد زیادی اشتغال را 

دربرمی گیرد.
وی بیان کرد: ظــرف چنــد روز اخیر ۱۴۳ 
هزار پرونده از طریق ســامانه کارا به بانک ها 

ارسال،  ۶۵۸ پرونده نیز تصویب شده و آماده انتقال به 
مرحله بعد است.

معاون توســعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: با توجه 
به اینکه پرداخت تســهیالت اخیرا شروع شده است و 
به تدریج رو به افزایش است پیش بینی می کنیم ۳۸۰ 
هزار پرونده در آینده نزدیک به مرحله پرداخت برسد 
که حدود یک میلیون اشــتغال را تحت پوشــش قرار 

می دهد.
وی درباره زمان پرداخت تســهیالت به رســته های 
مختلــف به عنوان نمونــه بخش حمــل و نقل، گفت: 
فرآیند بررسی درخواســت ها طوالنی نیست و توقفی 

در کار نیست.
منصوری گفت: سیســتمی طراحی شــده که افراد 

امضای طالیی ندارند به محــض ثبت نام و 
وارد کردن اطالعات در سامانه دستگاه های 
مختلف، ســه روز فرصت دارند بررسی های 
الزم را انجــام دهنــد و چنانچه نظرشــان 
اعالم نشــود سیســتم به صورت اتوماتیک 
درخواست را به بانک اعالم می کند.وی ادامه 
داد: پس از ارســال پرونده به بانک، بالفاصله 
پیامک برای متقاضی ارســال می شــود که باید برای 
احراز هویت مراجعه و ضمانت تعیین شــده را فراهم 

کند.
معاون توسعه اشــتغال وزارت تعاون بیان کرد: تالش 
کردیم اخذ ضمانت تسهیل شود برای نمونه رانندگان 
و خویش فرمایان می توانند سفته یا چک به بانک ارائه 

کنند و نیاز به ضامن نیست.
وی گفت: بانک ها یــک هفته فرصت دارنــد اقدامات 
الزم در خصوص احراز هویت و تکمیل پرونده را انجام 

دهند.
منصوری افزود: ممکن است برخی از بانک ها با سامانه 
آشنا نباشــند و نشســتن پرونده در ســامانه و درون 

سیستم بانکی زمان بر باشد.

ثبت نام بنگاه های فاقد بیمه  در هفته جاری
معــاون توســعه اشــتغال وزارت تعــاون درباره 
پرداخت تســهیالت به کســب و کارهــای فاقد 
بیمــه، گفت: طــی مذاکراتــی که با دســتگاه ها 
و تشــکل های مختلف داشــتیم، خواســتیم که 
اطالعات افراد شــاغل و بنگاه های فاقــد بیمه را 
ارائه دهند و تــا کنون نیز اطالعــات قابل توجهی 

ارائه شده است.
وی افزود: مشکل ما این بود که اطالعات صرفا در حد 
کد ملی و داشتن یک جواز بود که این کافی نیست زیرا 
برای نمونه ممکن اســت فرد جواز فعالیت را دریافت 
کرده باشــد اما در این زمینه فعال نباشد، بنابراین با 
پرداخت تســهیالت به آنها حق افــراد دیگر تضییع 

شود.
منصوری بیــان کرد: طی هماهنگی که با دســتگاه ها 
داشتیم مقرر شد لیســت افرادی که هویت آنها احراز 

شده و در حال حاضر فعال هستند ارائه شود.
وی گفت: از ایــن هفته ثبت نام کســب و کارها و افراد 
متقاضی که بیمه نیستند شــروع می شود و پرداخت 

تسهیالت به آنها از هفته آینده شروع می شود.

تعاون

خریدار  دبیر انجمن ســازندگان قطعات 
و مجموعه هــای خــودرو گفــت: پس از 
قطع تخصیــص ارز نیمایــی و جایگزینی 
ارز اشــخاص و ارزهــای صادراتــی برای 
قطعه ســازان، بانــک مرکــزی در تامین 
این ارزهــا هم بــا قطعه ســازان همکاری 
نمی کند. از آنجایی که اکثر قطعات وارداتی 
الکترونیکی هســتند، خودروهــا به لحاظ 
مکانیکــی روزانــه تولید می شــوند اما به 
دلیل نبود قطعــات الکترونیکی، ناقص کف 

پارکینگ کارخانه باقی می مانند.
مازیار بیگلو  با بیان اینکه قطعه ســازان در 
تامین ارز اشــخاص و ارزهای صادراتی هم 
به شدت دچار مشکل هســتند، اظهار کرد: 
باتوجه بــه اینکه بانک مرکــزی تخصیص 
ارزی را تایید نمی کند، نمی توانیم ارز تهیه 

کنیم. 
پس از حذف تخصیــص ارز نیمایی و اینکه 
در پروســه دریافت ارز اشــخاص و ارزهای 
صادراتی قــرار گرفتیم، متاســفانه بانک 

مرکزی این را هم تایید نمی کند.
وی مدعی شد: این نیز یک سیاست گذاری 
جدید است که وقتی یک نفر فروشنده ارز و 
دیگری خریدار آن اســت و معامله با قیمت 
توافقی انجام می شود، نهاد مالی- اقتصادی 
همچون بانک مرکزی به وســط بیاید و کار 

شکنی کند.
او افــزود: لــذا کمــاکان بــه صــورت 
قطره چکانی ایــن ارز تامین می شــود و 
دلیل اصلی اینکــه تعــداد خودروهای 
ناقص در دو خودروسازی مجدد افزایشی 
پیــش مــی رود، دقیقا به ســبب همین 
مشکل تامین ارز اســت. عموما قطعاتی 

که ارزبــری دارند، قطعــات الکترونیکی 
هســتند که نبود آن ها باعث شده عموما 
خودروها با کســری روبرو شوند و تجاری 
و قابل عرضه نباشــند. تولیــد مکانیکی 
خودروســازان بــا همان روزانــه ۲۰۰۰ 
دستگاه انجام می شــود اما به دلیل اینکه 
قطعات الکترونیکی نیازمند ارز هستند و 
ارز آن ها تامین نمی شــود، خودروها قابل 
تجاری سازی نبوده و بر تعداد خودروهای 

ناقص افزوده می شود.
دبیر انجمن قطعه ســازان تاکیــد کرد: این 
موضوع دو تاثیر اصلی دارد. از سمت صنعت 
قطعه سازی، نقدینگی دائما در حال کاهش 

است، چراکه فروشی انجام نمی شود که پول 
آن بازگردد؛ از ســمت بازار نیز وقتی عرضه 
خودرو کم می شــود، تالطــم و التهاب در 
بازار ایجاد می شــود؛ بنابراین هر دو صنعت 

قطعه سازی و خودروسازی درگیر شده اند.
بیگلو خاطرنشــان کرد: باوجود جلسات 
مکــرر و متعدد و همچنیــن همکاری که 
وزارت صمت داشــته است، بانک مرکزی 
هنوز نتوانسته مشکل تخصیص ارز را رفع 
کند که بســیار جای تعجب و تاسف دارد. 
از همان اســفندماه تاکنون پنج ماه است 
که وعده می دهند اما "وعــده که برای ما 
قطعه و  مواداولیه نمی شود" تا بتوان تولید 

را پیش برد.
وی تصریح کرد: به هرحــال مجدد در حال 
برگشــت به روزهایی هســتیم که در سال 
گذشته هر خودروســاز قریب به ۷۰ هزار تا 
۱۰۰ هزار دســتگاه خودروی ناقص داشت. 
اکنــون هم مجــدد همین اتفــاق در حال 
افتادن اســت و تعداد خودروهــای ناقص 
خودروســازان به دلیل عــدم تخصیص ارز 

افزایش پیدا می کند.

قرداد تمامی قطعه سازان ظرف یکماه 
آینده اصالح می شود

دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــات و 

مجموعه های خــودرو در ادامــه در رابطه 
با اصالح قرارداد قطعه ســازان که به دلیل  
افزایش هزینه های صنعت قطعه ســازی، 
فعاالن این صنعت را با مشــکل روبرو کرده 
بــود و به همیــن دلیل سرپرســت وزارت 
صنعــت نیــز در جلســه ای قــول اصالح  
قراردادها در سطح قطعه سازی از دهه دوم 
خرداد ماه را داده بود؛ گفت: طی جلســه ای 
که هفته گذشته داشــتیم، اتفاقات خوبی 
برای اصــالح قراردادها افتاد و قــرار بر این 
شــد که روند اصالح قراردادها طبق توافق 
با خودروســازان از همین هفته آغاز شود. 
تعدادی از قطعه ســازان بــزرگ در هفته 
جاری قرادادهایشان اصالح و امضا می شود 
و قرار اســت که این روند ادامه دار باشــد و 
ظرف یکماه آینده تمــام قراردادها اصالح 

شوند.
وی تصریح کرد: البته به لحاظ ســود و زیان 
در صورت ها مالی اتفاق مثبتی به حســاب 
می آید و نشــان دهنده ســود بر روی کاغذ 
خواهد بود امــا به دلیل اینکه خودروســاز 
نتوانســته آنطور که بایــد قیمت های خود 
را اصالح کنــد، مجــددا زیــان ده و زیان 
انباشته اش بیشــتر خواهد شد؛ لذا درست 
است که قیمت بر روی کاغذ اصالح می شود 
امــا آهــی در بســاط ندارند کــه بخواهد 
نقدینگی قطعه ســازان را تامیــن کنند و 

بدهکار قطعه سازان خواهند شد.
بیگلو اعــالم کرد: درحــال حاضر مبلغ کل 
مطالبات قطعه ســازان با اصالح قراردادها 
حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اســت. اما در 
حال حاضر بحران ما همین بحث تامین ارز 

و متعاقبا تامین نقدینگی است.

ونا به کسب و کارها معاون وزیر تعاون: پرداخت ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت کر

 همزمان با روز صنعت و معدن اعالم شد

اجرای سیاست های توسعه ای صنایع معدنی با اتکا به سود عملکرد
خریدار    سیاست های توسعه ای در بخش 
معدن و صنایع معدنــی در دولت دوازدهم 
با اتکا به ســود حاصل از عملکرد بنگاه های 
اقتصادی بــوده و بجای توزیع ســود بین 
ســهامداران، منابع صرف اجرای طرح های 

توسعه ای می شود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه 
و نوســازی معادن وصنایع معدنــی ایران 
) ایمیدرو( بــه مناســبت روز ملی صنعت 
و معدن ) دهــم تیرماه(، امســال هم مانند 
ســال گذشــته بنگاه های اقتصادی بخش 
معدن و صنایع معدنــی بر اجرای طرح های 
توسعه ای خود با اتکا به سود عملکرد تمرکز 

خواهند داشت.
بهبود مدیریت شرکت ها و نقش ایمیدرو در 
حفظ سود شرکت ها برای توسعه، حمایت 
از ســرمایه گذاری بخش خصوصی بوسیله 
افزایش ســرمایه صندوق بیمــه معدنی و 
صنایع معدنی، ایجاد زیرساخت های مورد 
نیاز توســعه بخش معدن و صنایع معدنی و 
پرداخت بی سابقه مطالبات و دیون دولت از 
دیگر اقدام های توسعه ای ایمیدرو به شمار 
می رود که اجرای این برنامه هــا به منظور 

دستیابی به اهداف، همچنان ادامه دارد.

افزایش سرمایه شرکت ها

با توجه به نیــاز مالی شــرکت های بزرگ 
در تعریــف طرح های توســعه ای، ایمیدرو 
راهبرد افزایش سرمایه شــرکت ها از محل 
سود انباشــته را از سال گذشــته کلید زد و 
امسال هم شــرکت هایی همچون مبارکه، 

مس، گل گهر، چادرملــو و... این راهبرد را 
عملیاتی خواهند کرد.

بنابرایــن رویکرد مزبور بــه منظور تکمیل 
راه اندازی طرح های توســعه ای شرکت ها 
و با هدف »جهش تولید« که از ســوی رهبر 
معظم انقالب برای امسال نامگذاری کردند، 

اجرا می شود.
بر این اساس امسال مبارکه و مس هر کدام 
۱۰ هزار میلیارد تومان، گل گهر پنج هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان، چادرملو یکهزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان و خوزســتان یکهزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومــان افزایش ســرمایه خواهند 

داشت.

برنامه رشد انواع تولیدات در سال 99
اهداف مورد توجه در سال »جهش تولید« 
گویای این اســت که انواع تولیدات در سال 
۹۹ نســبت به ســال ۹۸، روندی افزایش 
خواهد داشت بطوری که شمش آلومینیوم 
۹۰ درصد، ســنگ آهــن دانه بنــدی ۳۱ 
درصد، اســتخراج ســنگ آهن ۱۹ درصد، 
شــمش طال ۱۷ درصــد، آهن اســفنجی 
۱۳درصــد و کاتــد مس ۱۲ درصد رشــد 

خواهد داشت.

تولید الکترود گرفیتی برای نخستین بار
برنامه تولیــد الکترود گرافیتــی به میزان 
۱۵ هزار تن برای نخســتین بار در کشــور، 
بهینه سازی صنعت ســنگ های قمیتی و 
نیمه قیمتی و سنگ های تزئینی با تشکیل 
کارگروه توسعه ای این صنعت در ایمیدرو، 
افزایش اســتخراج ســنگ مس به میزان 

هفت میلیون تن و افزایش استخراج سرب 
و روی به میزان ۳۲ هزار تن امســال محقق 

خواهد شد.
همچنین نخســتین بازارچه ســنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی با حدود یکهزار و ۵۰۰ 
مترمربع مســاحت و ۱۸ غرفــه خردادماه 
امســال با حضور خداداد غریب پور، معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارگ جهان 

نمای شهر اصفهان افتتاح شد.
عالوه بر ارگ جهــان نما ۸۰ غرفــه نیز در 
ســرای گوهر واقع در میدان امام )ع( به این 
امر اختصاص یافته است و پیش بینی شده 
بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در 
پنج نقطه از کشور احداث شود که دو نقطه 

از آن در اصفهان است.
ســازمان ایمیدرو و اســتانداری خراسان 
رضوی تفاهمنامه دیگــری به منظور ایجاد 
بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در 
مشــهد امضا کرده اند که از اهداف این سند 
عالوه بر شــکل گیری بازارچه ســنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی در مشــهد، می توان 
به تشــویق فعاالن بخــش خصوصی برای 
ســرمایه گذاری و هم افزایی و تسهیل ورود 
گوهرسنگ ها از افغانســتان با فعال سازی 

پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد.

 صادرات
 و برنامه ریزی 3.5 میلیارد دالری

برنامــه ســال ۹۹ در بخش صــادرات این 
حوزه نیز نشــان می دهد که صادرات ۳.۵ 
میلیارد دالری شــرکت های زیرمجموعه 
ایمیدرو رقم خواهد خورد که حاکی از رشد 

۹ درصدی برنامه نســبت به عملکرد سال 
۹۸ دارد.

بومی سازی و توسعه ساخت داخل
ایمیــدرو از ابتــدای امســال، راهبــرد 
بومی ســازی و توســعه ســاخت داخل را 
ابالغ، اهداف عملیاتی آن را از شــرکت های 
زیرمجموعــه دریافت کــرده و پایش این 
راهبرد را در اولویت برنامه هــای خود قرار 
داده اســت. به عنوان نمونه شــرکت های 
بزرگ، بومی سازی ۱۰۰۰ قطعه در سال ۹۹ 

را هدف گذاری کرده اند.

تسویه دیون ایمیدرو
دیون و تعهدات ایمیدرو از سال ۸۹ تاکنون 
به دولت شــامل حقوق دولتی، سود سهام 
دولت، مالیات، عــوارض و ... به میزان بیش 
از چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به خزانه 

پرداخت و تسویه شده است.
پژوهش، توســعه و بومی ســازی فناوری 
و ســاخت داخل نیز بــا تمرکز بــر تعریف 

همکاری هــای دوجانبه با دانشــگاه های 
مطرح کشور و همچنین حمایت از ایده های 
ارزش آفرینی که پاســخگوی عرصه تولید 
در این صنعت باشــد، در اهداف توسعه ای 

ایمیدرو گنجانده شده است.

ایفای نقش مسوولیت اجتماعی
ایمیدرو و شــرکت های معــدن و صنایع 
معدنــی در جدیدتریــن اقــدام انســان 
دوســتانه، ۲۰۰ میلیــارد تومــان کمک 
بالعوض به بحران کرونا اختصاص دادند تا 
این حوزه طالیه دار ایفای نقش مسوولیت 
اجتماعــی در بیــن حوزه هــای مختلف 

اقتصادی باشد.
ایمیــدرو تــا ســال ۱۴۰۴، ســازمانی 
توســعه دهنده، تقویت کننــده، یکپارچه 
 کننده، تســهیل گر و توانمندســاز شبکه 
معادن و صنایــع معدنی خواهد بــود که با 
همراهی شرکت های این بخش، می کوشد 
تا در رشد تولید، صادرات، اشتغال و ... نقش 

توسعه ای خود را ایفا کند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس پلیس پیشگیری پایتخت مطرح کرد

و کاهش سرقت موبایل و افزایش سرقت خودر

متخصص بیماری های عفونی:

ونا درمان قطعی ندارد کر
یک متخصص بیماری هــای عفونی، گفت: در حال دســت و پنجه نرم 

کردن با موج دوم کرونا هستیم.
 محمودرضا صالحی، در گفتگوی ویژه خبری شــبکه دو سیما،  افزود: 
در یک هفته گذشته در اکثر بیمارســتان های وزارت بهداشت، تعداد 
بیماران رو به افزایش اســت و در تهران هم با روند قابل توجهی همراه 

هستیم، زیرا تعداد مرگ و میر مبتالیان به کرونا در حال افزایش است.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، با بیان اینکه رفتار کرونا با دیگر 
ویروس هایی که تاکنون مشاهد شــده است همخوانی ندارد، ادامه داد: 
تعبیر ما این بود که با تغییر فصل شــاهد کاهش بیماری باشیم، اما این 

بیماری هنوز هم در حال غافلگیر کردن ماست.
صالحی تصریح کرد: کرونا درمان قطعی ندارد و بالقوه کشــنده است. 

این بیماری باکسی شوخی ندارد.

وزیر بهداشت :

ونا تست مدل حیوانی را با   واکسن ایرانی کر
موفقیت گذراند

وزیر بهداشت گفت: واکســن ایرانی کرونا تست مدل های حیوانی خود 
را با موفقیت گذرانده است.

 ســعید نمکی وزیر بهداشــت در مراســم افتتاحیه دومین نمایشگاه 
فارمکس گفت: جمهوری اســالمی ایران علی رغم فشارهای ناشی از 
تحریم های ظالمانه توانســت با ۶۰۰ میلیون یــورو صرفه جویی ارزی 
) معادل ۲۰ درصد ارز مصرفی( ســال ۹۸ را با افتخار به پایان برســاند، 
با وجود اینکه ما ســال گذشــته گرفتار ســیالب ها و اپیدمی آنفلوانزا 
بودیم و از ۳ میلیون زائر ایرانی پذیرایی کردیم و در پایان سال با کووید 
۱۹ مواجه شــدیم و پیش بینی می کردیم که ارز مصرفی تا ۵۰ درصد 

افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: به همت صنعت داروســازی و همکارانم در سازمان غذا و 
دارو توانستیم با ۲۰ درصد کاهش ارزبری، افزایش تولید داخل و ممنوع 
کردن محصوالتی که برای لگدمال کردن تولید داخل وارد می شــدند، 
سال ۹۸ را به نحوی ســپری کنیم که یک بیمار سرگردان داروخانه ها 

نشود.
نمکی با بیان اینکه یکی از حلقه های مفقوده صنعت داروســازی تولید 
مواد اولیه دارویی بود، گفت: در گذشــته مقاومت هایی در برابر تولید 
ماده اولیه دارویی و حد واســط ها داشــتیم؛ البته برخــی مقاومت ها 
درست بود؛ چرا که تولید به درستی صورت نمی گرفت اما آن زمان من 
باور داشــتم که آینده خوبی داریم و به آنهایی که  در برابر مصرف مواد 
اولیه دارویی مقاومت می کردند گفتم که گشور هند و چین هم همین 
مســیرها را طی کرده اند تا به تولیدکنندگان برتر دنیــا در ماده اولیه 
دارویی و واسط تبدیل شــوند و حمایت از  تولیدکنندگان ایرانی مواد 
اولیه و حد واسط دارویی هزینه نبود بلکه صرفه جویی محسوب می شد 
و خوشــبختانه امروز به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای منطقه در  

تولید ماده اولیه دارویی تبدیل شده ایم.
نمکی گفت: من همیشــه می  گفتم چرا یوســف مصری را به بازار  برده 
فروشــی می بریم؛ در واقع ما ماده پتروشــیمی را با قیمت ارزان صادر 
و مواد اولیــه یا واســط دارویی را با ۵۰ تــا ۱۰۰ برابــر وارد می کنیم، 
خوشــبختانه امسال که در ســال جهش تولید هســتیم در این حوزه 
گام های خوبی برداشــته ایم و در آینده نزدیک بــه عنوان صادرکننده 
بزرگ دارویی تبدیل خواهیم شد و مواد اولیه و واسط دارویی را با ارزان 

ترین قیمت و باالترین کیفیت در بازارهای جهان عرضه خواهیم کرد.
نمکی با اشــاره شــیوع کرونا در ایران و جهان گفت: کووید ۱۹ گرچه 
بال بود اما درس های بزرگی بــه دنیا آموخت و درس نخســت این بود 
که دریافتیم ما علی رغم آگاهی به بســیاری از مســائل ناآگاه هستیم 
و دومین درس این بود برخی کشــورها علی رغم بضاعت ها خیلی هم 
بضاعت ندارند و کشورهایی مثل ایران علی رغم بستن مرزها می توانند 

به مسیر خود ادامه دهند و در دریای بزرگ اقتصادی دنیا شنا کنند. 
وزیر بهداشت متذکر شــد:  ما در ۶۰ روز به صادرکننده مواد بهداشتی 
تبدیل شدیم افزون برکرونا به دنیا آموخت همه دنیا باید کنار هم باشند 
و باید توجه داشت که کشورهای دنیا نمی توانند جزیره ای عمل کنند و 

با وحدت جهانی در تولید واکسن و دارو می توان گام برداشت.
نمکی درباره جزییات تولید واکسن کرونا در ایران، گفت: ما در ساخت 
واکسن گام های موثری برداشته ایم و بســیاری از دانشمندان ایران به 
سرعت در ساخت واکسن کووید ۱۹ گام های تندی برداشته اند و امروز 
در ساخت واکسن کرونا گام خوبی برداشته ایم و واکسن کرونای ایرانی 

تست مدل های حیوانی را موفقیت پاس کرده است.

وع غربالگری بینایی کودکان توسط  شر
بهزیستی از ۱۵ تیرماه

معاون پیشــگیری از معلولیتهای مرکز توسعه پیشــگیری بهزیستی 
کشور از آغاز غربالگری بینایی کودکان برای پیشگیری از تنبلی چشم 

از ۱۵ تیرماه و طبق پروتکل های بهداشتی خبر داد.
 نشست خبری مجازی مینو رفیعی معاون پیشــگیری از معلولیتهای 
مرکز توســعه پیشــگیری بهزیستی کشــور با موضوع شــروع برنامه 

غربالگری بینایی در حال برگزاری است.
وی در ابتدا بیان کرد: غربالگری کودکان ســه تا ۶ ساله برای جلوگیری 
از تنبلی چشــم یکی از برنامه های مهم ســازمان بهزیستی است که با 
توجه به شــیوع کرونا در این برنامه تغییراتی انجام دادیم. هر ساله این 
برنامه در آبان آغاز می شــد و چند ماه به طول مــی انجامید که معموالً 
بین دو تا سه ماه طول می کشید. امسال اما برنامه را از نیمه اول سال به 
تدریج آغاز می کنیم. در واقع به صورت پراکنده و استانی کارها آغاز می 
شود. بنا بر این از ۱۵ تیرماه ما غربالگری بینایی سنجی را آغاز می کنیم 

و تا پایان مهرماه نیز به اتمام می رسانیم.
رفیعی ادامه داد: پروتکلی تهیه شده و به اســتان ها ارسال شده است و 
مشخص شده که استان های پرخطر یا سفید چگونه در این زمینه عمل 
کنند. در استان هایی که وضعیتشــان قرمز است این موضوع به تعویق 

می افتد.
مدیرکل پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی بیان کرد: امسال 
غربالگری ما با استفاده از دستگاه انجام می شود تا بینایی سنج ها با بچه 
ها تماسی نداشته باشــند و این یکی از پروتکل های ما با توجه به شیوع 
کرونا در کشور است. این دســتگاه ها نیز به گونه ای طراحی شده است 
که فاصله بچه ها با بینایی ســنج یک متر باشد. غربالگری هم با سرعت 
بیشتری انجام می شــود. همچنین الزم است کودک یک همراه داشته 

باشد و استفاده از ماسک نیز الزامی است.
وی ادامه داد: ما امســال خدمــات پیشــگیری از تنبلی چشــم را با 
شرایط کرونا ســازگار کردیم و خانواده ها باید قبل از مراجعه به مراکر 
خودارزیابی انجام دهند و اگر تب، خستگی و یا ســابقه تماس با بیمار 
کرونایی را دارند تا دو هفته به پایگاه ها مراجعــه نکنند. اگر افراد مبتال 
شده باشــند تا یک ماه بعد از بهبــود مجاز به ورود به پایگاه نیســتند و 
همه این موارد براســاس پروتکل های وزارت بهداشــت است و کمیته 
پیشــگیری از بیماری های ســازمان تدوین کرده و به کل کشور ابالغ 

کرده اند.
وی در بخش دیگری از این نشست گفت: طی بیست و دو سال گذشته 
بیش از ۴۳ میلیون نفر در این طرح غربالگری شــدند و ســیصد هزار 

کودک با تنبلی چشم شناسایی شدند.

کوچه

رئیــس اداره مراقبــت از بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشت، گفت: کرونا مدت ها با ما خواهد بود.

حســین عرفانی، در گفتگوی ویژه خبری شــبکه دو 
سیما، افزود: عالوه بر حفظ ســالمت خود باید مراقب 
سالمت جامعه هم باشیم. ما در موج اول بیماری کرونا 
هســتیم.وی ادامه داد: در موج اول بیماری، دو عامل 
انتقال دهنده و کنترل کننــده بیماری در همه گیری 
کرونا سهیم هستند وقتی عوامل انتقال دهنده نسبت 
به کنتــرل کننده برتــری یابد با مــوج افزایش روبرو 
می شــویم.عرفانی تصریح کرد: در خصــوص کرونا به 

نظر می رسد ۲ تا ۳ سال مهمان ما خواهد بود.
وی با بیــان اینکه هنــوز درمرحله مــوج افزایش کرونا 
هستیم افزود: با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مردم در 

اســفند ۹۸، این موج کمی مالیم شده بود، اما 
به دالیل گوناگون دوباره شاهد افزایشی شدن 
موج کرونا هســتیم.عرفانی گفت: بازگشــت 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باید همراه با 
رعایت پروتکل های بهداشتی باشد.وی ادامه 
داد: اگر به واکسن مؤثر دسترسی پیدا کنیم 

احتمال گذر از پیک کووید ۱۹ پدید می آید.
عرفانــی تصریح کرد: در حال حاضر بــه دنبال کاهش 
سرعت انتشــار بیماری، کاهش عوارض بیماری متأثر 
از کاهش سرعت انتشار، کاهش تعداد مبتالیان در اثر 
کاهش عوارض و در نهایت کاهش زمان پاندمی کرونا 
هســتیم و در این راه باید تمامی مردم همکاری الزم و 

کامل را با ما داشته باشند.

وی در خصوص بازگشــایی استخرها، افزود: 
اگر یک اســتخر با حجم و تراکــم معین و با 
حفظ فاصله مشــخص امکان پذیرش افراد 
را دارا باشــد و بتواند تمــاس نزدیک افراد را 
کنتــرل کند، می توانــد از انتقــال بیماری 
جلوگیــری نماید.رئیــس اداره مراقبت از 
بیماری هــای واگیردار وزارت بهداشــت در 
خصوص استفاده از ماسک برای جلوگیری از ابتالء به 
کرونا، گفت: کرونا بیماری نوپدید با میزان سرایت باال 

است، اولویت استفاده از ماسک برای افراد بیمار است.
وی ادامــه داد: توصیــه می کنم افراد مبتــال به کرونا 
دوران نقاهــت خــود را دور از دیگــران و در نقاهتگاه 
ســپری نمایند، اما اگر الزام به حضــور در جمع دارند 

باید از ماسک اســتفاده کنند. در اولویت دوم آن دسته 
از افــرادی که در ارتباط بــا فرد بیمار بــوده اند و فعاًل 
عالئمی ندارند هم باید از ماسک استفاده کنند تا دوره 
احتمالی ابتالء را ســپری نمایند و دوران قرنطینه ۱۴ 
روزه خود را شروع و طی کنند. اولویت سوم، به منظور 
فاصله گذاری اجتماعی، همه باید در اماکن سربســته 
و پر ازدحام و تردد و جاهایی کــه امکان رعایت فاصله 
۱/۵ متر نیست، از ماسک استفاده نمایند.عرفانی، یکی 
از دالیل افزایش ابتالء به کرونا در شــهرهای جنوبی را 
تجمع مردم در فضاهای بســته و اســتفاده از اسپیلت 
به منظور رهایی از گرمای فصلی عنــوان کرد و گفت: 
اسپیلت سبب گردش هوای ســاکن و ارسال آن به ریه 

افراد می شود.

ونا کر

مهسا شــمس   رئیس پلیس پیشگیری 
پایتخــت از کاهــش ۵ درصدی ســرقت 
موبایل و افزایش ۲۰ درصدی سرقت خودرو 
خبر داد و گفت: افزایش ســرقت خودرو به 
دلیل خانه نشینی مردم در دوران کرونایی 

و عدم رعایت موارد ایمنی است.
 پلیس پیشــگیری بزرگتریــن فرماندهی 
در ناجا اســت کــه مســتقیماً فرماندهی 
کالنتری ها و پاســگاه های انتظامی سراسر 
کشــور، پلیس فرودگاه های کشور، پلیس 
راه آهن، پلیس خدمات قضائی مســتقر در 
ســازمان ها و وزارتخانه ها، یگان های امداد 
شهرستانها، یگان های حفاظت سازمانهای 
صداوســیما، و تعزیرات حکومتی، میراث 
فرهنگــی و گردشــگری، ســازمان انرژی 
اتمی، حفاظت از محیط زیست، جنگلبانی 

و منابع طبیعی را عهده دار است.
پایتخت بــه دلیــل موقعیت سیاســی و 
اجتماعــی حاکم بر آن از اهمیــت ویژه ای 
در حوزه انتظامی برخوردار است، به همین 
دلیل با سردار کیوان ظهیری رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت به گفت وگو پرداختیم تا 
از آخرین آمار جــرم و جنایات در پایتخت و 
همچنین راه های پلیس برای جبران کمبود 
کالنتری ها با خبر شویم؛ در ادامه می توانید 

این گفت و گو را بخوانید.

  در حوزه سرقت یکی از موضوعاتی 
که مردم بیشــتر از هر موضوع دیگر 
درگیر آن هستند، بحث سرقت تلفن 
همراه است، بفرمائید سرقت و کشف 
ســرقت در حوزه تلفن همــراه در 

پایتخت در چه وضعیتی قرار دارد.
در بحث موبایل قاپی در مقایسه با سه ماهه 
اول سال گذشــته ۵ درصد کاهش داشتیم 
و در بحث کشف ســرقت در این حوزه یک 
درصد افزایش داشــتیم. همچنین در بحث 
دســتگیری فرد نســبت به ســه ماه سال 
گذشته و ســه ماهه ســال جاری ۵ درصد 

افزایش داشتیم.

  در حوزه موبایل قاپــی توضیحی 
بفرمائید که آمار کاهشــی است ولی 
بیشــتر موبایل قاپــی را می بینیم و 
هیچ وقت به موبایل دسترســی پیدا 

نمی کنیم.
وقتی موبایل قاپی اتفــاق می افتد بالفاصله 
به ۱۱۰ زنــگ می زنند و مأمــور در صحنه 
حضور پیدا می کند. صورت جلسه و گزارش 
می کند. مهم ترین چیزی کــه می تواند به 
شهروندان کمک کند که موبایل خود را پیدا 
کنند این است که سرنخ یا مشخصه خاصی 
از سارقین در اختیار پلیس قرار دهند. اینکه 
صرفاً بگویند دو نفر بودند موبایل را ســرقت 
کردند، یک موتور داشتند کافی نیست. همه 
موبایل قاپ ها یا یک نفر یا دو نفر هســتند. 
پیاده کسی موبایل قاپی نمی کند. مثاًل نوع 
موتور، رنگ موتور، رنگ لباس یا مشــخصه 
خاصی یا خالکوبی خاصی، پوشــش خاص 
لباس می تواند کمک کننده باشــد حتی دو 
رقم آخر پالک موتور ســیکلت بسیار کمک 
می کند. اکثراً پالک ها را مخدوش می کنند 
ولی هر مشخصه ای که می تواند کمک کند 
این ســرنخی برای پلیس باشد برای کشف 
موبایل کمــک خواهد کرد. بعد از ســرقت 
مدنظر داشــته باشــند پلیس را راهنمایی 
کنند که کجا ســرقت اتفاق افتاده و پلیس 

با کمک دوربین هــای مدار بســته بتواند 
سرنخ های اولیه را پیدا کند.

  بســیاری از مردم می گویند تلفن 
همراهشان دزدیده شده و امیدی به 
پیدا شدن آن ندارند چراکه اطرافیان 
آنها تجربه ســرقت موبایــل و پیدا 
نشدن آن را داشته اند و به همین دلیل 
از ثبت شــکایت خودداری می کنند، 
این موضوع تأثیری در روند کار پلیس 

و رفتار مجرمانه سارقان دارد؟
شکایت نکردن مردم ســارقین را به سرقت 
بیشتر تشــویق می کند. در ســه ماهه اول 
امسال کشف تلفن همراه ما نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته یک درصد افزایش 
داشــته اســت یعنی تلفن همراه بیشتری 
را توانســتیم کشــف کنیم. این یک درصد 
افزایــش یعنی تلفــن به هر حال کشــف 
می شــود؛ اما چون ســارقین بعد از اینکه 
تلفن را سرقت می کنند سریعاً اقدام به جدا 
کردن قطعــات می کننــد و قطعات یدکی 
آن را به فروش می رســانند کمی کار پلیس 
دشوار می شــود. اولین و مهم ترین و جدی 
ترین توصیه پلیس این اســت که بیشترین 
نقش را شهروندان می توانند در حفظ تلفن 

همراه خود داشته باشند.
توصیه هایــی داریــم مبنی بــر اینکه در 
مکان های خلوت و کوچه هــای کم تردد و 
تاریک از تلفن اســتفاده نکنند به خصوص 
وقتــی می خواهنــد از تاکســی اینترنتی 

استفاده کنند. 
به عنوان مثال افراد کنار خیابان می ایستند 
و تلفــن را در دســت می گیرنــد و اقدام به 
گرفتن تاکســی اینترنتی می کنند که این 
خود مشکل بزرگی را ایجاد می کند. مثلث 
وقوع جرم را شهروندان با این اتفاق تکمیل 

می کنند. 
اگــر همیــن توصیه های کوچک توســط 
شهروندان جدی گرفته شود شاهد کاهش 

وقوع موبایل قاپی خواهیم بود.

  در بحث ســرقت خــودرو در چه 
وضعیتی قرار داریم؟

در ســرقت خودرو ۲۰ درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش داشــتیم، در بحث کشف 
یعنی خودروهایی که کشــف شدند در سه 
ماه گذشته نسبت به سه ماهه سال گذشته 

سه درصد افزایش داشــتیم. همچنین در 
دســتگیری فرد هم نسبت به سه ماهه سال 

گذشته ۵۰ درصد افزایش داشتیم.
در ســرقت خودرو به واســطه اینکه پیش 
بینی می کردیم بــه دلیل بیمــاری کرونا 
مــردم در خانه ها مانده انــد و احتمال دارد 
سارقان بیشتر از قبل به سراغ خودروی افراد 
بروند گشت آشــکار و پنهان را در راستای 
پیشــگیری از وقوع جرم فعال تــر کردیم 
ولی باز هم متأسفانه همانطور که گفتم ۲۰ 
درصد افزایش در حوزه وقوع سرقت خودرو 
داشــتیم. البته ۲۳ درصد هم کشف خودرو 
افزایش داشته اســت یعنی به تناسب وقوع 
سرقت کشف و دســتگیری را هم افزایش 

دادیم.

  با توجه به شــرایط کرونا و در خانه 
ماندن مردم طبیعتًا باید آمار سرقت 
از منازل کاهش داشــته باشــد، این 

موضوع را تأیید می کنید؟
بله؛ در بحث ســرقت منازل در مقایسه سه 
ماهه اول ســال گذشته و ســه ماهه سال 
جاری ۱۵ درصد کاهش وقوع جرم داشتیم 
و در دستگیری ســارقان ۱۸ درصد افزایش 

داشته ایم.

  به تازگی کلیپ هایــی در فضاهای 
مجازی منتشــر می شــود که اکثر 
درگیری ها و ســرقت ها بــا کمک از 
اســلحه است، یعنی ســارق مسلح 

است، این موضوع را تأیید می کنید؟
در بحث ســرقت مســلحانه در مقایسه سه 
ماهه اول سال گذشــته و سه ماهه اول سال 
جاری ۱۱ درصــد کاهش وقوع داشــتیم 
ولی به دلیل فضای مجازی و انتشــار برخی 
کلیپ ها این طور برداشــت می شــود که 
ما افزایش داشــته ایم امــا حقیقتاً این طور 
نیســت و حتی برخــی از فیلم هــا قدیمی 
هســتند؛ همچنین در بحث دستگیری ۲۲ 

درصد افزایش داشتیم.

  چه مقدار از کشــفیات پلیس چه 
ســرقت از منزل، چه ســرقت لوازم 
خودرو و… به مــال باخته ها تحویل 

داده شد؟
تمام اموالــی که کشــف می شــود بعد از 

شناسایی تحویل مالباخته ها داده می شود.

  این طور نیســت که در انبار پلیس 
بماند؟

خیر. به محــض اینکه مالکین شناســایی 
شوند بعد از اخذ دستور قضائی اموال تحویل 
مال باخته می شود. بعضاً داریم وقتی فاصله 
کشــف جرم و کشــف مال کوتاه می شود و 
اموال همان لحظه کشــف می شود و اصالت 
کاال برای پلیس محرز می شود این کاال بعد 
از صورت جلســه فوراً به مال باخته تحویل 

داده می شود.

  در گذشــته بســیاری از محله ها 
نگهبان محله داشتند ولی به دالیلی 
تعداد ایــن افراد کم شــد، برخی از 
محله های تهــران تاریک اســت و 
می توانند پتانســیل وقــوع جرم را 
داشــته باشــند، اگر اهالی محلی 
بخواهنــد برای محله خــود نگهبان 
محله داشته باشــند باید چه اقدامی 

انجام دهند؟
تمــام تالش مــا این اســت کــه از طریق 
شرکت های انتظام در تمام مناطق نگهبان 
محله داشته باشــیم. درخواست پلیس این 
است و البته این موضوع مطالباتی است که 
شهروندان از ما دارند. شرکت های انتظام بنا 
به درخواســت مردم، ارگان ها، شرکت های 
دولتی و خصوصــی نگهبان جذب می کنند 
و ما این نگهبان ها را در مناطق حاشیه شهر 
یا مناطقی که تردد زیاد اســت یا مناطقی 
که تجاری هســتند و نیاز به نگهبانی دارند، 

کمک می گیریم.
ایــن نگهبانان آمــوزش دیده انــد و تحت 
کنترل پلیس پیشــگیری هســتند، تعرفه 
اینهــا توســط معاونت پلیس پیشــگیری 
تعیین می شود و نمی توانند مبالغ هنگفتی 

را از افراد طلب کنند.
 بنابراین ما درخواســتی که از مردم داریم 
این است که با شرکت های انتظام هماهنگ 

شود.

  مــردم چگونــه می تواننــد بــا 
شــرکت های انتظام ارتباط داشــته 

باشند؟
مردم بــرای اینکه به شــرکت های انتظام 
دسترسی داشته باشــند می توانند از طریق 
کالنتــری محله اقــدام کننــد. حتی اگر 
می خواهنــد نگهبان انتخــاب کنند حتماً 

نگهبانانی انتخاب کنند که تائید صالحیت 
داشته باشند. حتی نگهبانانی را که انتخاب 
کردند بــه پلیــس معرفی کنند تــا از نظر 
صالحیتی مورد بازبینــی و تجدیدنظر قرار 
گیرند تا خدای ناکرده اتفاق خاصی در این 

زمینه رخ ندهد.

  همه محله های تهــران احتیاج به 
نگهبان محله دارند؟

هر جایی که نیاز به حضور نگهبان داشــته 
باشد و مردم تقاضا کنند می توانیم همکاری 
داشته باشــیم البته برخی جاها نیاز ندارند. 
البته در برخی از محل ها نیازی به داشــتن 
نگهبان نیســت و بیشــتر جنبه تشریفاتی 
دارد ولی چون درخواســت خود مردم است 
نمی توانیم بگوییم اینجا نیاز نیست و موظف 

هستیم حتماً نگهبان را هماهنگ کنیم.

  می توان گفت در کــدام محله آمار 
سرقت و جرم باالتر است؟

نمی شود گفت موضوع جرم و جنایت خیلی 
به محلــه و منطقه ربط دارد، ممکن اســت 
طرحی در یک نقطه داشته باشیم و گسیل 
نیروها بیشتر به آن منطقه برود و به صورت 
مقطعی جرم پایین بیایــد و در جای دیگر 
افزایش جرم داشته باشیم یعنی به عبارتی 
جابجایی جرم داشــته باشــیم ولی به طور 
کلی تمام مناطق شهر تهران را به یک چشم 
می بینیم خصوصاً مناطق جرم خیز که تردد 
مردم بیشتر است بیشتر گشتی هایمان را در 

آنجا متمرکز می کنیم.

  درست اســت که می گویند مناطق 
جنوب تهران جرم خیزتر است و خطر 

زندگی در آن مناطق باالتر است؟
خیر. چنیــن چیزی نداریــم. اتفاقاً مناطق 
جنوب شــهر مــا با توجــه بــه اینکه 
مذهبی نشین هم هستند و خود مراقبتی 
از خود دارنــد و ارگان های دولتی بیشــتر 
ساکن آن مناطق هســتند، امنیت بهتری 

دارند.

  مردم بر این باور هستند که سارقان 
از طالیــاب اســتفاده می کنند، این 
موضوع چند بار هم مطرح شده است، 
پلیــس قاطعانه می گویــد که هیچ 
سارقی در پایتخت از طالیاب استفاده 
نمی کند اما مالباختــگان می گویند 
دزد مستقیم به سراغ طالهای ما رفته 

است، نظر شما چیست؟
چنین چیــزی وجود ندارد. مــن خودم در 
صحنه های ســرقت منازل که رفتم دیدم 
سارقان خانه را کاًل بهم ریخته بودند و طالها 
را پیدا کردند. شهروندان همیشه این تصور 
را دارند که چون در خانه خود تردد می کنند 
و به قولی فکر می کننــد در امن ترین جای 
ممکــن طالها را پنهــان می کننــد دیگر 
مشکلی نیســت اما ســارقین این طور فکر 

نمی کنند.
سارقین همیشه پیش بینی می کنند مردم 
کجای خانه طال را پنهــان می کنند. توصیه 
می کنیم مردم وجوهات نقــد و طالها را در 
خانه نگهداری نکننــد و از صندوق امانات 
اســتفاده کنند به جز طالهایــی که زینتی 
است و همراه خود دارند، اگر به منظور پس 
انداز طالجات نگهــداری می کنند حتماً از 

صندوق امانات استفاده کنند.

ونا ۲تا ۳سال با ما خواهد بود رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت بهداشت: کر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 6
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهارشنبه        11   تیر 1399    شماره 568

محیط بان ها تا پایان سال تجهیزات نوین دریافت می کنند
خریــدار  فرمانده یگان محیط زیســت 
از افزایش تعداد آتش ســوزی های عمدی 
در کشــور خبر داد و گفت: تا پایان ســال 

تجهیزات محیط بانان به روز می شود.
جمشید محبت خانی فرمانده یگان محیط 
زیســت در نشســت خبری که به مناسبت 
روز ملی محیط بان برگزار شد، در خصوص 
آتش سوزی در مناطق چهارگانه که نسبت 

به سال گذشته افزایش داشته است، اظهار 
داشت: با توجه به افزایش بارندگی ها از سال 
گذشــته پیش بینی افزایش آتش سوزی را 
داشــته ایم و به همین دلیل در اردیبهشت 
ماه ابالغاتی به اســتان ها صــورت گرفت و 
در حــال تجهیز امکانات اطفــای حریق به 

محیط بانان تا هفته آینده هستیم.
وی با تاکید بر اینکه عمده آتش ســوزی در 

کشور بر اثر خطای انســانی است، از مردم 
خواســت در محیط های طبیعــی از طبخ 
غذا، استعمال دخانیات و رهاسازی ظروف 
یک بار مصرف و شیشــه ای اجتناب کنند تا 

بتوانیم این مناطق را حفظ کنیم.
فرمانده یگان محیط زیســت گفت: اخبار 
خوب بــرای محیط بانــان در آســتانه روز 
محیط بــان، برقرار شــدن امــکان ارتباط 

بیســمی محیط بانان به صورت سراسری و 
با کمک جی پی اس اســت و به این ترتیب 
محیط بانــان به صــورت آنالیــن کنترل 
عملکرد می شوند و می توانیم سریعاً به ۶۰۴ 

پاسگاه محیط بانی امداد رسانی شود.
محبت خانی افزود: امسال برای تقویت توان 
موتوری خودروهای مناسبی انتخاب کنیم تا 
برای محیط بانان خودروهای صعب العبور تا 

پایان سال تحویل خواهد شد.وی خاطر نشان 
کرد: تجهیزات انفرادی برای دفاع شــخصی 
برای بار دوم پس از دو ســال تا پایان ســال 
تحویل محیط بانان خواهد شد.فرمانده یگان 
محیط زیست با اشاره به اینکه حدود ۲۰ ماه 
است هیچ محیط بان شــهیدی نداشته ایم 
این مســاله را ناشــی از آموزش مناســب و 

تأمین تجهیزات و افزایش نظارت است.



جمشید تقی زاده مطرح کرد

احتمال تغییر زمان واگذاری سرخابی ها

دوری بلند مدت مدافع استقالل از میدان
مدافع آبی پوشــان که در بازی مقابل سایپا به دلیل مصدومیت از زمین 
بازی خارج شد، برای بازگشت به میدان ممکن است بین ۳ تا ۴ هفته به 
درمان نیاز داشته باشد. استقالل همچنان روی مسیر »مصدوم دهی« 
حرکت می کند و دیدار این تیم مقابل سایپا هم بدون مصدوم نبود. آبی 
ها در این بازی نیز دو بازیکن خود را به دلیل مصدومیت از زمین خارج 
کردند. میالد زکی پور و ســیاوش یزدانی دو مدافع ایــن تیم بودند که 
اسیر آسیب دیدگی شدند. یزدانی که در این فصل بازیهای زیادی را به 
دلیل آسیب دیدگی از دست داده اســت، در دقایق پایانی این دیدار هم 

با مصدومیت مواجه شد و در دقیقه ۸۴ میدان را ترک کرد.
مصدومیت سیاوش یزدانی چندان ساده نیست و برخی اخبار از دوری 
سه تا چهار هفته ای وی از میدان خبر می دهد. آبی ها در هفته بیست و 
سوم میهمان پارس جنوبی جم هستند و یزدانی یکی از غایبان این تیم 

در آن بازی خواهد بود.

اهدای جوایز AFC لغو نمی شود

شانس علیرضا بیرانوند برای کسب عنوان 
بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ آسیا

یک روزنامه قطری مدعی شــد باوجود لغو مراســم ســاالنه انتخاب 
بهترین های فوتبال آسیا در ســال ۲۰۲۰ اما انتخاب بهترین  بازیکن و 

اهدای جایزه در این بخش پابرجا خواهد بود.
روزنامه »اســتاد الدوحه« قطر امروز در گزارشی مدعی شد لغو مراسم 
انتخاب و معرفی بهترین های فوتبال آســیا در ســال ۲۰۲۰ لزوماً به 
معنای لغو اهدای جوایز نیســت و AFC به دنبال راهکاری است تا این 

جوایز را بخصوص در بخش بهترین بازیکن هم اهدا کند.
این روزنامه در بخشــی از گزارش خود از اکرم عفیــف قطری، علیرضا 
بیرانوند ایرانی، تاموکی ماکنو ژاپنی و ســالم الدوســاری عربستانی به 
عنوان اصلی ترین گزینه های کســب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا 
نام برده است.ســال گذشــته اکرم عفیف این عنوان را از آن خود کرد و 

علیرضا بیرانوند هم در جمع سه نامزد نهایی قرار داشت.

با انتشار ُپست مشترک صورت گرفت
پرست   حمله بازیکنان پرسپولیس به سر

و ذی حساب باشگاه

بازیکنان پرســپولیس با انتشــار هماهنگ یک مطلــب انتقادی، به 
سرپرست و ذی حساب این باشگاه حمله کردند.

تیم فوتبال پرسپولیس پس از کســب پیروزی سه بر یک مقابل پیکان 
تهران یک گام دیگر به چهارمین قهرمانــی متوالی خود در رقابت های 
لیگ برتر نزدیک شد تا سرخپوشان رسیدن به رویای پوکر قهرمانی در 

فوتبال باشگاهی ایران را محقق کنند.
با این حال باشگاه پرسپولیس همچنان با آشفتگی مواجه است و از عدم 

ارتباط مناسب بین مدیریت و بازیکنان رنج می برد.
مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس که نزدیک به یک هفته 
ای است با بیماری کرونا دســت و پنجه نرم می کند تالش خود را برای 
پرداختی به اعضــای این تیم بابت قرارداد های فصــل جاری انجام داد 
اما ظاهرا شیوه مدیریتی او نه تنها در بین ســایر اعضای هیات مدیره و 
کارشناســان مخالفانی دارد بلکه بازیکنان پرسپولیس نیز از آن شاکی 
هستند.پرسپولیسی ها پس از کسب پنجاهمین امتیاز در رقابت های 
لیگ برتر اقدام به انتشار پستی مشــترک در صفحات شخصی خود در 
اینستاگرام کرده اند که بار دیگر نشــان می دهد نسبت به عدم دریافت 
مطالبات خود اعتراض دارند؛ تیمی که حدود ۷۵ درصد از قراردادهای 
فصل جاری خــود را دریافت کرده اند.اعتراض سرخپوشــان این بار به 
صحبت های ذیحســاب باشــگاه نیز مربوط می شــود؛ اظهاراتی که 
شــاگردان یحیی گل محمدی را ناراحت کرده اســت و آنها مدیریت 
مهدی رسول پناه سرپرســت فعلی باشــگاه را نیز زیر ســوال برده و 

تصمیمات او را تحت تاثیر عده ای خاص عنوان کرده اند.
بازیکنان پرســپولیس حداقل ۱۳ بازی دیگر در فصل جاری مسابقات 
فوتبال باشــگاهی )۸ بازی در لیگ برتر، یک دیــدار جام حذفی که در 
صورت صعــود به فینال به عدد دو می رســد و چهار مســابقه در ادامه 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا( برگزار خواهند کرد اما انتظار دارند 

باقیمانده قرارداد خود با باشگاه را نیز در این بازه زمانی بگیرند.
پرسپولیس در آستانه چهارمین جشن قهرمانی خود در لیگ برتر است 

اما خبری از ارتباط خوب بین بازیکنان آن و مدیریت تیم نیست.

قهر مجازی فرهاد
ادامه واکنش ها و اعتراضات اینستاگرامی 

مجیدی
سرمربی استقالل بعد از پایان دیدار تیمش مقابل سایپا با اقدام عجیبی 

دلخوری اش را به نمایش گذاشت!
 یکی از اولین و تندترین اقدامات فرهاد مجیدی بعد از تســاوی خانگی 
مقابل سایپا، آنفالو کردن دسته جمعی دوستانش در اینستاگرام بود تا 

عمال هیچ فردی را به عنوان دنبال شونده، نداشته باشد.
مجیدی عالقه خاصی بــه اینســتاگرام دارد و بســیاری از ُکنش ها و 
واکنش های او را می توان در این فضا مشاهده کرد. یکی از معروف ترین 
اعتراض های اینستاگرامی او واکنش به افســر پلیسی بود که اتومبیل 
وی را در بزرگراه متوقف کرده بــود و مجیدی فیلمی از اتفاقاتی که بین 
خودش و آن افســر پلیس افتاده بود را در صفحه اش منتشر کرد که این 
جریان واکنش های زیادی را در جامعه در بر داشت و در نهایت ناجا هم 

از افسر خود حمایت کرد.
مجیدی در جریان ســفر هفته گذشــته این تیم به اهواز هم با انتشار 
تصاویری از وضع نا به سامان هواپیما مراتب اعتراضش را به عدم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی توسط مسئوالن هواپیمایی نشان داد و پیش 
از آن هم با حمایت های خود از برخی افراد از جمله علی ربانی بدنســاز 
تیمش نشــان داد ترجیح می دهد احساســات و نظریاتش را با دنبال 

کننده های مجازی اش در اینستاگرام به اشتراک بگذارد.
ســرمربی اســتقالل که از نتایج بازیهای اخیر تیمش راضی نیســت و 
عملکرد بازیکنانش در این دیدارها را نپســندیده، خشم خود را هم به 
صورت مجازی ابراز داشت و با آنفالو کردن »فالوینگ«های خود نشان 

داد از دست همه به خصوص شاگردانش دلخور است.
آبی پوشان در حالی مقابل تیم پایین جدولی سایپا در ورزشگاه آزادی 
متوقف شدند که تک گل ســایپا حاصل موقعیتی نصفه و نیمه بود که 
با گل خودی بازیکن استقالل ثبت شــد و این فرصت سوزی بزرگ به 
مذاق مجیدی خوش نیامد تا او نیز با این واکنش مجازی دلخوری اش 

را از شرایط موجود نشان دهد.

میدان

زینب حاجی حســینی  نماینــده تام 
االختیار وزیر ورزش در واگذاری سرخابی ها 
با بیــان اینکــه اقدامات انجام شــده برای 
برداشــتن موانع قانونی تضمین انجام کار 
است، گفت: تحت هیچ شرایطی مالکیت دو 

باشگاه به وزارت باز نمی گردد.
 خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس یک 
داستان تکراری و همیشگی در مورد این دو 
باشگاه اســت که آغاز آن به سال ها پیش باز 
می گردد اما با وجود پیگیری در دولت های 

مختلف هنوز به نتیجه نرسیده است.
در دولت دوازدهــم البته موضوع خصوصی 
سازی سرخابی ها با مصوبه سال ۹۷ و تاکید 
بر واگذاری از طریق فرابــورس - نه مزایده 
- شــکل جدیدی به خود گرفــت. قرار بود 
این واگذاری تا شــهریورماه ۹۸ انجام شود 
اما نو بودن شیوه واگذاری و شناخت برخی 
مشــکالت و موانع در راه آن، این زمان را تا 

سال جاری به تعویق انداخت.
داشــتن صورت هــای مالــی شــفاف و 
حسابرسی شــده برای چند سال متوالی، از 
الزامات هر شــرکتی برای عرضه در بورس 
و فرابــورس اســت در حالیکه دو باشــگاه 
اســتقالل و پرســپولیس، به خاطر حرف و 
حدیث هایی که در مورد ســودده یا زیان ده 
بودن شــان و صورت های مالی و حسابرسی 
شــده آنها وجود داشت، شــرایط عرضه در 

فرابورس را نداشتند.
برطــرف کــردن ایــن موانــع قانونی که 
تعدادشــان کم هم نبود، اقدامــی بود که 
وزارت ورزش برای به پایان رساندن سریال 
قدیمی خصوصی ســازی ســرخابی ها در 
دستور کار قرار داد. شاید همین اقدامات به 
عــزم و اراده جدی در این زمینه  نوعی موید ِ
است با این حال همچنان عموم اعتماد صد 

درصدی به محقق شدن این مهم ندارند.
اســتقالل و پرســپولیس بعد از خصوصی 
شــدن دیگر مجاز نخواهند بــود حتی به 
انــدازه یک ریــال از دولت ارتزاق داشــته 
باشــند و باید به فکر درآمد باشند تا بتوانند 
امورات شان را بگذارنند اما با کدام سرمایه؟ 
ســرمایه گذاران بــا چه دلخوشــی باید پا 
پیش بگذارند؟ همین مســائل سختی کار 
واگذاری دو باشــگاه را تشــدید می کند و 
این ابهام و پرســش را پُررنگ تر که »اینبار 
واگذاری ســرخابی ها ســرانجامی خواهد 
داشــت؟« و »اصال چه تضمینــی برای آن 

وجود دارد؟«
جمشــید تقی زاده معاون امــور حقوقی، 
مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت 
ورزش ابــراز امیدواری کــرد که خصوصی 
سازی ســرخابی هاتا پایان شــهریورماه به 
نتیجه برســد. وی که از حدود ۵ ماه پیش 
توســط وزیر ورزش مأمور به پیگیری امور 
مربوطه در این زمینه شد، با یادآوری اینکه 
واگذاری ســرخابی ها قبل از تصویب مفاد 
بند »ه« قانون بودجه سال ۹۸ در دستور کار 
وزارت ورزش قرار گرفت در مورد روند کار، 
اقدامات انجام شــده تا به امروز و موانع باقی 

مانده برای واگذاری توضیح داد.

برگزاری حدود ۴0 جلسه برای 
واگذاری سرخابی ها

معــاون وزیر ورزش بــا بیان اینکــه بعد از 
اجرای این بند جلساتی در کمیسیون ویژه 
حمایت از تولیــد ملی و نظــارت بر اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساســی تشــکیل و بر عدم 
اجرایی شــدن مفاد بند مذکور تاکید شد، 
گفــت: در عین حال مقرر شــد کارگروهی 
برای بررســی موضوع واگذاری سرخابی ها 
تشکیل شــود. بعد از آن برگزاری جلسات 
برای تســریع فرآیند خصوصی ســازی و 

ایجاد ســاز و کار قانونی برای آن در دستور 
کار قــرار گرفت. بیــش از ۲۲ جلســه در 
ســتاد وزارت ورزش و بیش از ۱۵ جلســه 
هم بــا محوریت ســازمان خصوصــی و با 
حضور نمایندگان تام االختیار دوباشــگاه 
و کارگزاران منتخب آنها برگزار شــد. این 
جلسات هر سه شنبه با حضور شخص وزیر 
ورزش و نماینــدگان نهادهــای مرتبط با 

خصوصی سازی برگزار می شود.

تمام اقدامات انجام شده برای 
خصوصی سازی

تقی زاده بــا تاکید بر اینکه بــرای واگذاری 
قطعی اســتقالل و پرســپولیس اقدامات 
خوبی انجام شــده اســت، یادآور شد: تا به 
امروز تمام مجامع دو باشــگاه برگزار شده 
اســت. آخرین مجامع آنها هــم مردادماه و 
شهریورماه برگزار خواهد شــد. شناسایی 
صورت های مالی، تبیین وضعیت حقوقی، 
بررســی دارایی ها و رســیدگی به پرونده 
معارضین آنها، تعیین تکلیف مجموعه های 
واگذار شــده برای افزایش ســرمایه، ثبت 
برند و … از جمله اقداماتی است که همگی 
به صــورت قانونــی و برای قطعی شــدن 

خصوصی سازی انجام شده است.

 افزایش سرمایه با واگذاری 
دو مجموعه جدید

وی با یادآوری اینکه پیش از این استقالل و 
پرسپولیس فقط مجموعه های مرغوبکار و 
درفشی فر را به عنوان بخشی از دارایی های 
خود در اختیار داشتند، خاطرنشان کرد: با 
تصویب هیأت وزیران و بــه منظور افزایش 
ســرمایه، کمپ حجازی به استقالل واگذار 
شــد و مقدمات واگذاری مجموعه شهدای 
گمنام به پرســپولیس هم در حــال انجام 
است. اینها در راســتای مهیا شدن شرایط 
برای ورود دو باشــگاه به بورس انجام شده 

است.

 ورزشگاه های امام رضا )ع(
 و شهید کاظمی جزو دارایی های 

سرخابی ها نیستند
تقی زاده با تاکید بر اینکه ورزشگاه های امام 
رضا )ع( و شهید کاظمی جزو دارایی های دو 
باشگاه به حساب نمی آیند، گفت: واگذاری 
این دو مجموعه به دو باشــگاه در حد طرح 
موضوع بــود. مــا مطالباتی از شــهرداری 
داریــم که در جریــان پیگیری و بررســی 
جوانب مختلف آن، این مســئله مطرح شد. 
مذاکرات بــرای آن هم همچنــان در حال 
انجام اســت اما این دو مجموعه را نمی توان 

جزو دارایی های سرخابی ها به حساب آورد.

برای افزایش سرمایه دو باشگاه 
عدالت داریم

وی همچنین تاکید کرد: در مورد واگذاری 
اماکن جدید به اســتقالل و پرســپولیس 
به خاطر تاثیری که روی افزایش ســرمایه 
آنها خواهد داشــت، حتماً عدالت را رعایت 

می کنیم.
 بــه گونه ای برخورد نمی شــود کــه از این 
حیث، سرمایه یکی بیشــتر از دیگری شود. 
این موضــوع را برای واگذاری هــای آینده 

لحاظ خواهیم کرد.

ورود هیات عالی واگذاری به پرونده 
سرخابی ها برای اولین بار

معاون امور حقوقی، مجلــس و هماهنگی 
امور اســتان های وزارت ورزش با یادآوری 
اینکه ۱۸ فروردین ماه سال جاری واگذاری 
اســتقالل و پرسپولیس در شــهریورماه به 
تصویب رسید، خاطرنشــان کرد: این برای 
نخستین بار اســت که هیات عالی واگذاری 
کشــور به پرونده واگذاری سرخابی ها ورود 
کرده که این نشــان دهنده عزم جدی برای 

تحقق این مهم است.

 شک و شبهه ای به انجام
 واگذاری نباشد

»واگذاری استقالل و پرســپولیس مسئله 
جدیدی پیرامون این دو باشگاه نیست. طی 
سال های گذشته این موضوع همواره مطرح 
بوده اما هیچ وقت به نتیجه نرســید. همین 
مســئله باعث شــده حتی در این دوره هم 
اعتقادی به محقق شــدن موضوع واگذاری 

سرخابی ها وجود نداشته باشد«
تقی زاده در واکنش بــه این موضوع مطرح 
توســط خبرنگار مهر گفت: وقتی واگذاری 
استقالل و پرســپولیس توسط هیأت عالی 
واگذاری کشور و مجلس تصویب می شود و 
دولت هم مصمم به انجام آن اســت، نباید 
شک و شــبهه ای نســبت به انجام شدنش 

وجود داشته باشد. 
همه ارکان دولت در امر خصوصی ســازی 
هم عزم جدی برای انجام ایــن کار دارند تا 
جایی که شــخص وزیر نه تنها هر سه شنبه 
در جلســه اصلی واگذاری شرکت می کند 
بلکه هر روز مســائل و موضوعات این اقدام 

را شخصاً پیگیری می کند.
 ما به گذشــته و آنچه پیرامــون خصوصی 
سازی این دو باشــگاه رخ داده، کار نداریم. 
تالشــی که در این دوره در حال انجام است 

صرفاً برای محقق شدن واگذاری است.

چه تضمیمی برای واگذاری قطعی 
وجود دارد؟

این مقام مســئول در کارگــروه واگذاری 
استقالل و پرســپولیس همچنین در پاسخ 
به این ســوال که »چــه تضمیمــی برای 
خصوصی ســازی وجــود دارد؟«، تصریح 
کرد: برای واگــذاری قطعی، کارهای بزرگ 
و قانونی صورت گرفتــه و اراده الزم هم در 
نهادهــای مربوطه وجــود دارد. امیدواری 
زیادی داشــتیم و ایــن اراده جمعی را که 
می بینیم، امیدوارتر هم می شویم اما اینکه 
در آینده چه اتفاقی رقم خواهد خورد را نمی 
دانم. وزارت ورزش موظف به انجام یکسری 
اقدامات بود که بخش عمده آنها انجام شده 
و مابقــی هم در حــال بررســی و پیگیری 

هستند.
وی در واکنش به پرســش تکراری در این 
زمینــه و اینکــه »یعنی تضمینــی وجود 
نــدارد«، تاکید کرد: نمــی گویم تضمینی 
نیســت. در واقع همه این اقداماتی که تا به 
امروز انجام شده، خود تضمینی است برای 

واگذاری قطعی استقالل و پرسپولیس.

 خوِد باشگاه ها هم همکاری الزم
 را داشته باشند

وی در همیــن رابطه ادامــه داد: در واقع آن 
چیزی که مربوط بــه وزارت ورزش و جوانان 
است انجام شــده و می شــود و باشگاه ها هم 
مکلف هستند شرایط را مهیا کنند کما اینکه 
تا حاال هم پیشرفت بسیار خوبی در این زمینه 
صورت گرفته، من شــخصاً روزانه مســائل 
را با باشــگاه ها، ســازمان خصوصی سازی و 
نهادهای حقوقی و قانونــی پیگیری می کنم 
و بســیاری از موضوعاتی که حل و فصل آنها 
شــاید ماه ها طول می کشید با سرعت زیادی 
انجام داده ایم. دیگر نهادهای مربوطه هم در 
نهایی شــدن خصوصی سازی نقش دارند که 
ما این عزم را در آنها هم می بینیم. باید بدانیم 
که واگذاری سیاســت قطعی دولت و تکلیف 
قانونی مجلس است و با همه توان برای انجام 

این سیاست تالش می کنیم.

 تمام موانع باقی مانده برای
 خصوصی سازی

معاون وزیر ورزش همچنین در مورد اینکه 
»چه موانعی باقی مانده که تا شــهریورماه 
و زمان مصــوب برای واگذاری اســتقالل و 
پرسپولیس باید برداشــته شوند؟«، گفت: 
قیمــت گذاری امــالک یکــی از اقداماتی 
اســت که هنوز نهایی نشــده است. برخی 
امالک ســرخابی ها قیمت گذاری شــده 
اما برخــی دیگر همچنان در حال بررســی 

هســتند. به همین دلیل هنوز در این زمینه 
به رقم مشخصی نرسیده ایم. دیگر اینکه در 
راستای افزایش ســرمایه پروسه واگذاری 
کمپ حجازی به اســتقالل تمام شــده اما 
در مورد واگذاری مجموعه شــهدای گمنام 
به پرســپولیس همچنان در حال پیگیری 
از اداره کل ورزش اســتان تهران هســتیم.

حسابرسی های داخلی هم کماکان در حال 
انجام است تا نهایی شوند.

 مشکالت در موعد مقرر
 برطرف می شوند

تقی زاده تاکید کرد: احساس مان این است 
که باتوجه به اقدامات انجام شــده در موعد 
مقرر مشــکالت و موانع واگــذاری برطرف 

شده و کار انجام خواهد شد.

مالکیت سرخابی ها به وزارت ورزش 
بازنمی گردد

»اگر به هر دلیلی خصوصی سازی استقالل 
و پرســپولیس در موعد مصوب به سرانجام 
نرســد، چه سرنوشــتی در انتظــار این دو 
باشگاه خواهد بود. پروسه واگذاری کماکان 
ادامه خواهد داشــت یا احتمــال دارد که 
مالکیت مجدد تحــت اختیار وزارت ورزش 
قرار بگیرد؟«، معاون وزیر ورزش در پاسخ به 
این پرسش با تاکید بر اینکه روند خصوصی 
سازی جدی است، گفت: هیچ اما و اگری در 
این زمینه وجود ندارد ضمــن اینکه اصاًل و 
تحت هیچ شــرایطی هم مالکیت دو باشگاه 

به وزارت ورزش باز نمی گردد.

احتمال جابه جایی زمانی در واگذاری
وی ادامه داد: قانــون، وزارت ورزش را ملزم 
کرده که خصوصی ســازی اتفــاق بیفتد. 
بنابراین باید این کار و اقداماتی که برای آن 
انجام شده به نتیجه برسد. حال ممکن است 
واگذاری شهریورماه انجام نشود. منظور این 
است که شاید در واگذاری جابه جایی زمانی 
داشته باشیم اما شــک نکنید که خصوصی 
سازی استقالل و پرسپولیس انجام خواهد 

شد.

تعیین سهم هواداران و پیشکسوتان 
در قیمت سهام سرخابی ها

معاون امور حقوقی، مجلــس و هماهنگی 
امــور اســتان های وزارت ورزش در ادامه 
این گفتگو تأثیر هواداران و پیشکســوتان 
استقالل و پرســپولیس در قیمت سهام دو 
باشگاه و سهمی که می توانند داشته باشند 
و همچنین فعالیت دو باشــگاه در فوتسال و 

ارتباط آن با خصوصی سازی توضیح داد.
وی بــا تاکید بــر اینکه به طــور حتم برای 
هواداران و پیشکســوتان دو باشگاه سهمی 
تعیین خواهد شــد، خاطرنشان کرد: اینکه 
ســهام هواداران دو باشــگاه یکی باشد یا 
جمعیت آنها در این زمینــه تعیین کننده 
شود، خیلی دقیق مشــخص نیست. تعیین 
ســهام هوادران و پیشکســوتان خــارج از 
وزارت ورزش و بخــش خصوصی ســازی 
مشخص می شود اما آنچه مسلم است اینکه 

برای آنها سهمی در نظر گرفته خواهد شد.

فوتسال و تأثیر آن در خصوصی سازی
تقــی زاده همچنین در مــورد اینکه اعالم 
آمادگی استقالل و پرسپولیس برای فعالیت 
در فوتســال و تأثیری که می تواند در قیمت 
گذاری آنها داشته باشــد، گفت: فعالیت دو 
باشگاه استقالل و پرســپولیس در فوتسال 
باعث مطرح شدن بیشــتر این رشته حتی 
در بُعد بین المللی خواهد شد اما تأثیری در 

قیمت گذاری آنها ندارد.

ورزش
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مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان:

حواشی بازی استقالل از خود بازی سنگین تر بود
خریــدار  مدیرعامــل باشــگاه فــوالد 
خوزســتان با بیــان اینکــه ۵۰ درصد راه 
باقیمانده این باشــگاه در ۸ بازی باقیمانده 
لیگ برتر خالصه می شود، گفت: »لوسیانو 

پریرا« باید الگوی بازیکنان جوان ما باشد.
تیم فوتبال فوالد خوزستان در هفته بیست 
و دوم لیگ برتر موفق شد با نتیجه ۲ بر یک 
ماشین سازی را شکست بدهد و به رده سوم 

جدول رده بندی لیگ صعود کند.
سعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد درباره 
این پیــروزی گفت: کــم کم داریــم ثمره 
زحمات تقریباً یک ساله خود را می گیریم. 
نشــان دادیم که با کار گروهــی و تالش و 
هدف گذاری مناســب جلو آمده ایم. نیمی 
از راه ســخت را طی کرده ایــم ولی برای ما 
۵۰ درصد دیگر ایــن راه در هشــت بازی 

باقیمانده خالصه می شود.
 باید از حمایت های کارخانه فوالد، مدیران 
باشــگاه و همچنین رســانه هــا بخصوص 

رسانه های خوزستان تشکر کنم.
آذری ادامــه داد: هفته گذشــته بازی فوق 
العاده ســنگینی با اســتقالل داشتیم که 
حواشی آن از خود بازی هم سنگین تر بود. 
در بُعد رســانه ای تالش کردیــم از حقمان 
دفاع کنیم تا تیــم درون زمین کار خودش 

را انجام بدهد.
 از تک تک بازیکنان تشــکر می کنم. البته 
هوای اهواز روز به روز گرمتر می شود. کرونا 
هم هــر لحظه حلقــه را تنگ تــر می کند. 
رعایت پروتکل ها با هزینــه هایی که دارد 
سخت اســت ولی امیدواریم بازیکنان ما در 
چند بازی باقیمانده به ایــن ویروس مبتال 

نشوند.
مدیرعامل باشــگاه فوالد دربــاره بازی  با 
ماشین سازی هم خاطرنشان کرد: ماشین 
ســازی ابتدای کار خوب ظاهر شد و ما روی 
یک غفلت گل خوردیم. باید فکری به حال 
این موضوع کنیم. خوشــبختانه بعد از گل 

و با برنامــه های جواد نکونــام نبض بازی را 
در دســت گرفتیم و بازیکنانمان فوق العاده 

عمل کردند.
آذری با اشاره به اخراج شهاب گردان دروازه 
بان فوالد به خاطر تلف کردن وقت مسابقه 
تصریح کرد: گردان در صحنه دریافت کارت 
زرد دوم بــی تجربگی کــرد و تصمیم آقای 
مهدوی داور مسابقه صد درصد درست بود. 

از داور تشــکر می کنم که قاطعانه تصمیم 
گرفت. گــردان ایــن فصل جــزو بهترین 
بازیکنــان فوالد بوده اســت ولــی این کار 
وی باعث شــد ۱۰ دقیقه به شدت استرس 

داشته باشیم.
وی در بخش دیگــری از صحبت هایش، با 
تمجید از لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی فوالد 
ادامه داد: پریرا ۹۵ دقیقه تالش کرد، گل زد 
و پایه گذار یک گل هم شد. ببینید او چقدر 
شــهامت داشــت که بعد از اخراج گردان 

درون دروازه ایستاد. 
او باید برای بازیکنان جوان فوالد الگو باشد. 
البته تمــام بازیکنان ما فــوق العاده عمل 
کردند و امیدوارم در هشــت بازی آینده هم 

همینطور باشند.
مدیرعامل باشگاه فوالد در خصوص ابتالی 
فرزاد جعفــری بازیکن این تیم بــه کرونا، 
گفت: امیدوارم مسئله خاصی نباشد. تمام 
باشگاه ها باید با صداقت تست کرونا بدهند 

و اگر مشکلی وجود دارند، اعالم کنند وگرنه 
تعداد زیادی از بازیکنــان و مربیان به کرونا 
مبتال می شوند. االن سخت گیری ها کمتر 
شــده و خیلی ها پروتکل ها را رعایت نمی 
کنند. شدیدترین خطر هم ســاده انگاری 

کرونا است.
آذری در پاســخ به این ســئوال که آیا پول 
دو بازیکن برزیلــی و طلبکار فوالد پرداخت 
شــد؟ اظهار کرد: قصد داشــتیم از طریق 
شرکت فوالد پول این بازیکنان را بدهیم که 
عملی نشد. در حال تغییر کانال انتقال این 
پول هستیم؛ همان کانالی که پول پاتوسی 

را پرداخت کردیم.
مدیرعامــل فــوالد در پایان دربــاره عدم 
بازگشت آیاندا پاتوســی هافبک آفریقایی 
به ایران هم گفت: دو، ســه بار برای پاتوسی 
بلیت پــرواز گرفتیم ولــی پروازها از طرف 
هواپیمایی کنســل شــد. همچنان پیگیر 

بازگشت این بازیکن هستیم.
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»خانه سینما« وارد رقابت بلیت فروشی می شود؟

 سرانجام مبهم یک ایده

نیوشا روزبان   بعد از گذشت ۲ سال از رسانه ای 
شدن خبر تالش »خانه سینما« برای طراحی یک 
ســایت فروش بلیت، هنوز مشــخص نیست این 
سایت راه اندازی می شود یا خیر و آیا »سمفا« در 

آینده عضو تازه ای خواهد داشت؟
 از ابتدای تیرماه و با آغاز مجدد فعالیت سالن های 
سینمایی، سامانه »سمفا« متشــکل از ۴ درگاه 
فروش آنالین فروش بلیت، تحت نظارت سازمان 
سینمایی و به منظور شکستن انحصاری که پیش 

از این در اختیار یک سامانه بود، راه اندازی شد.
»سمفا« از سوی مسئوالن ســینمایی به عنوان 
ترمینالی برای ارائه خدمات آنالین به مخاطبان، 
سینماداران و صاحبان آثار معرفی شده است که 
در ذیل این ســامانه جامــع، درگاه های مختلف 
بلیت فروشــی می توانند با ایده های رقابتی سهم 
خود از گردش مالی گیشه ســینماها را مشخص 

کنند.
هرچند درباره چهار ســامانه »ســینماتیکت«، 
»ایران تیــک«، »ســینمابلیط« و »آپ« هنوز 
ابهامات بسیاری به خصوص درباره فراهم بودن 
زیرســاخت های فنی برخی برای ارائه خدمات 
درخور، وجود دارد اما با اعالم مؤسســه »بهمن 
سبز« از هفته گذشــته درگاه اینترنتی »گیشه 
۷« هم وارد میدان شــد تا ایــن مجموعه تحت 
مدیریت حوزه هنری هم در بازار رقابتی فروش 
آنالین بلیت سینماها، نماینده ای رسمی داشته 

باشد.

نکته جالب اینکه هرچند اخــذ ۴ درصد خدمات 
آنالین به تازگــی در فرآینــد قیمت گذاری یکی 
از ایــن ســامانه ها، تا حدودی خبرســاز شــده 
امــا همچنان نــگاه غالب بــرای ادامــه فعالیت 
ســامانه های بلیت فروشــی، پذیرفتــن حداقل 
انتفاع مالی و به تعبیری ارائــه خدمات رایگان به 
مخاطبان با هدف جلوگیــری از افزایش ناگهانی 
قیمت بلیت است و مشــخص نیست با این انتفاع 
حداقلی، دلیــل تعــدد تقاضا بــرای راه اندازی 
سامانه های متنوع چیست؟ تعددی که بیش از هر 
چیز مخاطبان را سردرگم و مهمتر از آن ارائه آمار 
تجمیعی و قابل استناد در حوزه اکران را دشوارتر 

و پیچیده تر می کند.
در این شــرایط بازخوانی یک طرح بر زمین مانده 
در »خانه سینما« قابل توجه است؛ در سال ۱۳۹۷ 
خانه ســینما اعالم کرد که به دنبــال راه اندازی 
سایتی برای فروش بلیت سینما است، سایتی که 
قرار بود برای کمک به تأمیــن بودجه و نیازهای 
مادی خانه سینما به نوعی درآمدزایی هم داشته 

باشد.
برای راه اندازی این سایت اهداف بسیاری تعریف 
شده بود که مهمترین آن ایجاد یک »منبع درآمد 
ثابت« بــرای ارائه خدمــات بهتر بــرای اعضای 
خانه ســینما بود. خانه ســینما در تالش بود تا با 
راه اندازی این ســایت خدمات بهتــری را برای 
مخاطبان در نظر بگیرد و وارد یک رقابت ســالم با 
تنها سامانه اینترنتی فروش بلیت آن زمان یعنی 

سینماتیکت شود.
روانبخش صادقی یکی از اعضــای هیأت مدیره 
خانه ســینما همان زمان در گفتگو بــا مهر اعالم 
کرده بود: »اگر بتوانیم سایت فعال و گسترده تری 
ایجاد کنیم بی شــک فروش فیلم ها باال می رود و 
تأثیرات مثبتی بر چرخه اقتصادی سینما خواهد 
داشت. تمام این اهداف سبب شده تا برای طراحی 
این ســایت همه جوانب و خط مشــی های خانه 

سینما مورد توجه قرار گیرد.«
خانه ســینما همچنین در تالش بــود تا نقص 
ســایت های فروش بلیــت فیلم در این ســایت 
برطرف شود. این اخبار در زمانی منتشر شد که 
خانه سینما اعالم کرده بود به زودی از این سایت 
رونمایی می شــود و حتی زمزمه هایــی درباره 
واگذاری بلیت فروشــی جشــنواره فیلم فجر به 
این سایت به گوش می رســید اما بعد از گذشت 
۲ سال از انتشــار این ایده ها، هنوز هیچ خبری 
از رونمایی و یا آغاز به فعالیت این ســایت منتشر 

نشده است.
با توجــه به فعالیــت »ســمفا« و ورود پررنگ تر 
رقبای تازه نفس به میــدان عرضه اینترنتی بلیت 
ســینماها، باید دید آیا راه اندازی ســایت فروش 
بلیت هنوز در دســتور کار مدیران خانه ســینما 
قرار دارد یا به واســطه شکســته شــدن انحصار 
»ســینماتیکت« که انگیزه اولیه مدیران »خانه 
ســینما« بود، پرونده ایده راه اندازی این ســایت 

برای همیشه مختومه شده است.

فیلم جدیــد رابرت دنیــرو با عنــوان »جنگ با 
پدربزرگ« سپتامبر امسال اکران می شود.

 به نقل از ورایتی، »جنگ بــا پدربزرگ« فیلمی 
کمدی با بــازی رابرت دنیرو ۱۸ ســپتامبر )۲۸ 
شــهریور( راهــی ســینماها می شــود.»۱۰۱ 
اســتودیوز« اعالم کرد نمایش این فیلم کمدی 
را از این تاریخ آغاز می کند.ایــن فیلم را تیم هیل 

کارگردانی کــرده و آن را برمبنــای رمانی برای 
کودکان نوشــته رابرت کیمل اســمیت ساخته 
اســت.این فیلم درباره پسری اســت که با آمدن 
پدربزرگش به خانــه آنها مجبور می شــود اتاق 

خوابش را به وی بدهد.
نقش این پســر را اوکس فگلی بازی کرده است. 
او با دوســتانش تصمیم می گیرند یک مجموعه 

کار عجیب و غریب بکنند تــا پدربزرگ را مجبور 
به رفتن کنند. این اوضــاع در نهایت به یک جنگ 
همــه جانبه بدل می شود.شــرکت مــارو میدیا 
هزینه تولید فیلم را تامین کرده اســت.عالوه بر 
دنیرو و فگلی، کریستوفر واکن، اوما تورمن، جین 
سیمور، راب ریگل، لورا مارانو، چچ مارین و کالین 

فورد در این فیلم بازی کرده اند.

و با فیلمی جدید برمی گردد رابرت دنیر

تصویربرداری به زودی آغاز می شود

جزییات تازه از لوکیشن های »سلمان«
بخشــی از بیابان های دمشق، مناطق کوهســتانی و همچنین منطقه 
اورشــلیم که در داستان »ســلمان فارسی« به آن اشــاره می شود در 
لوکیشن هایی چون شاهرود، شهرک نور و شهرک غزالی طی سال ۹۹ 

تصویربرداری خواهد شد.
 تصویربرداری سریال »سلمان فارسی« به کارگردانی داوود میرباقری 
که در سال جدید به دلیل کرونا هنوز آغاز نشــده است به زودی شروع 

خواهد شد.
تصویربرداری این سریال احتماالً از شــاهرود آغاز خواهد شد و بخش 
عمده ای از لوکیشن های ســریال در همین شهر ضبط و تصویربرداری 

خواهد شد.
طبق برنامه ریزی ای که برای این ســریال در نظر گرفته شــده است، 
بخش عمده ای از صحنه های مربوط به بیابان های دمشــق در شاهرود 

تصویربرداری خواهد شد.
همچنین صحنه های مربوط به اورشــلیم از دیگر بخش های داســتان 

است که قرار است در شاهرود تصویربرداری شود.
بخش دیگری از لوکیشــن های سریال »ســلمان فارسی« در شهرک 
نور در جاده قم تهران تصویربرداری می شــود؛ شــهرک نور یا شهرک 
ســینمایی پیامبر اعظم )ص( بزرگ ترین شهرک سینمایی ایران است 
که اولین بار برای فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« ساخته مجید مجیدی 

مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین بخشی از صحنه های مربوط به دمشق نیز در شهرک غزالی به 

تصویربرداری خواهد رسید.
سریال »ســلمان فارســی« پروژه ای در ســطح الف فاخر است که به 
کارگردانی داوود میرباقری و تهیه کنندگی حســین طاهری ســاخته 
می شود و بخشی از فیلمنامه آن توســط امراهلل احمدجو به نگارش در 

آمده است.
تصویربرداری این ســریال از زمستان سال گذشــته در شهداد کرمان 

آغاز شد و سپس در جزیره قشم ادامه یافت. 
سریال »سلمان فارسی« به ســفارش صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران تحت نظر مرکز سیما فیلم از جمله بزرگ ترین اثر نمایشی تاریخ 

کشور محسوب می شود.
طبق آخرین خبرهای رســمی در این ســریال علیرضا شــجاع نوری 
نقش ســلمان را بازی می کند و بازیگران دیگری چون فرهاد اصالنی، 
محمدرضا هدایتی و علی دهکــردی از جمله بازیگران این پروژه عظیم 

هستند.

 پایان فیلمبرداری فیلم جدید کاوه
 سجادی حسینی

با پایان فیلمبرداری فیلم »من را نپوشان« در تهران، این اثر سینمایی 
مرحله تدوین خود را پشت سر می گذارد. 

فیلم کوتاه »من را نپوشان« به تهیه کنندگی و کارگردانی کاوه سجادی 
حســینی که قرار اســت اپیزودی از یک فیلم ســینمایی باشد؛ کاوه 
سجادی حســینی و محمد رحمتی نگارش فیلمنامه این اثر را برعهده 

داشته اند و در خالصه داستان آن آمده است: 
»من درگیر یه پرونده دیگه ام...دیر می رسم«.

 نسیم مسلمی و ستاره طبسی نیز دو بازیگر اصلی این فیلم هستند. 
این فیلــم ۱۵ دقیقــه ای اولیــن اپیــزود از مجموعه »مــا هنوز 
زنده ایم« اســت که بــه زودی اپیزودهای دیگر آن جلــوی دوربین 

خواهد رفت.
همچنیــن در تولید فیلم »مــن را نپوشــان« عوامل زیر مشــارکت 
داشــته اند:مدیر فیلمبرداری:مجید گرجیان، تدوین:عماد خدابخش، 
طراح صحنه: امید نجومی، گریم: نســیم مســلمی، صدابــردار: کاوه 
سجادی حسینی، عکاس: سمیه جعفری، مدیر تولید: مهدی حیدری، 
دستیار کارگردان: محمد رحمتی، منشــی صحنه:رعنا بهرخ، سرمایه 
گذاران :کاوه ســجادی حسینی و ســینا نصیرپور، مشــاور رسانه ای: 

رکسانا قهقرایی.

»سبقت« به جشنواره اتحادیه 
رادیوتلویزیون های آسیاواقیانوسیه راه یافت

 مسابقه »ســبقت« از تولیدات شبکه یک سیما به جشــنواره اتحادیه 
رادیوتلویزیون های آسیا و اقیانوسیه راه یافت.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســیما مسابقه ســبقت از تولیدات 
گروه اجتماعی شــبکه یک ســیما، به عنوان یکــی از ۸ اثر منتخب 
صداوســیمای جمهوری اســالمی ایــران در بخــش تلویزیونی  به 
جشــنواره اتحادیه رادیو تلویزیون های آســیا و اقیانوســیه ۲۰۲۰ 

ABU Prizes راه یافت.
آثار تلویزیونی ســازمان صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران در 
هشت زمینه داستانی، مســتند، محتوای دیجیتال، سرگرمی، کودک، 
ورزشی، خبری و چشم انداز در جشــنواره )ABU( معرفی شده اند که 
مسابقه سبقت با تهیه کنندگی افشین حسین خانی در بخش محتوای 

دیجیتال به این جشنواره راه یافته است.
مسابقه ســبقت، مســابقه ای تعاملی زنده با مردم اســت که شرکت 
کنندگان آن از طریق اپلیکیشــنی به نام ســبقت کــه در طول برنامه 
برای بیننــدگان معرفی می شــود، انتخاب می شــوند. اتحادیه رادیو 
تلویزیون های آســیا و اقیانوسیه موســوم به ABU با ۲۷۶ عضو از ۷۶ 
کشــور جهان در چهار قاره و بیش از ۳ میلیارد مخاطب در کشورهای 
مختلف، بزرگ ترین و گسترده ترین تشــکل رادیو تلویزیونی در جهان 

به شمار می رود.
مراسم اهدای جوایز این رویداد بین المللی پنجم آبان ماه امسال برگزار 

خواهد شد.

اکران
ملیکا رضی مطرح کرد

 »کابـوس های مـرد مشکوک« 
با فاصله گذاری اجتماعی

ملیکا رضی کارگردان نمایش »کابوس های مرد مشــکوک« با اشاره به 
تغییراتی که در اجرای مجدد نمایش رخ داده است ابراز امیدواری کرد 

که اعتماد مخاطبان همچون گذشته به تئاتر جلب شود.
ملیکا رضــی کارگردان نمایــش »کابوس های مرد مشــکوک« که به 
تازگی ادامه اجراهای خود را کــه به دلیل بحران کرونا متوقف شــده 
بود در تماشــاخانه سنگلج از سر گرفته اســت در این باره گفت: این اثر 
نمایشــی ادامه اجراهای خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوم 
تیرماه از سر گرفته است. تماشاخانه سنگلج با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی و اســتفاده از تصاویــر پیشکســوتان هنــر نمایش روی 
صندلی های خالی که به دلیل نکات بهداشــتی بلیت فروشی نشده اند 
فضایی دنج و راحت را برای مخاطبان این روزهای تئاتر به وجود آورده 

است.
وی ادامه داد: امیدوارم با باز شدن فعالیت های تئاتری، تماشاگران نیز 
این اطمینان را پیدا کنند که می توانند بــدون نگرانی به دیدن یک اثر 
نمایشی بنشــینند. البته می دانیم که جلب اعتماد تماشاگران به زمان 
بیشتری احتیاج دارد اما امیدواریم که این اتفاق هرچه زودتر رخ دهد. 
در اجرای نمایش نیز فاصله گذاری بین بازیگران رعایت می شــود و با 
تغییر میزانســن، بازیگران با فاصله یک متــر از یکدیگر به ایفای نقش 
می پردازند. با وجودی که هنوز تبلیغات نمایش شروع نشده است اما تا 

امروز با توجه به شرایط استقبال راضی کننده بوده است.
رضی درباره ریسک پذیرفتن اجرای نمایش در این شرایط عنوان کرد: 
تئاتر چه با اســتقبال کم مخاطبان و چه زیاد آنها بایــد به حیات خود 
ادامه دهد و نفس بکشد. به هر جهت سیاســت های مملکت در جهت 
بازگشایی مراکز فرهنگی بوده است و در این شرایط گروه هایی هم باید 
پیش قدم می شــدند. این روزها همه مشاغل فعال شده اند و هنرمندان 
تئاتر هم باید شرایط جدید را بپذیرند و وظیفه ما و سالن داران تئاتر نیز 

این است که به هم کمک کنیم.
این کارگردان در پایان درباره تغییراتی که بــه دلیل تعطیالت ۴ ماهه 
تئاتر در این نمایش رخ داده است، اظهار کرد: در اجرای دوباره نمایش 
برخی از بازیگران نتوانســتند با ما همراه باشــند و به ناچــار کار دچار 
تغییراتی شده است.این اثر نمایشی هر شــب در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۳۰ 

در تماشاخانه سنگلج میزبان عالقه مندان به نمایش های ایرانی است.

»فصل امید«جایگزین »تئاترکودک« شد
در حالی که وضعیت تولید و بودجه در تئاتر ایران شرایط مناسبی ندارد 
و برگزاری جشنواره ها موضوعیت خود را از دســت داده اند، بهانه برای 

برگزاری آن ها از سوی متولیان تئاتر ایران بسیار است.
 ســال ۹۹ به طور حتم در تاریخ تئاتر ایران تا ابد به عنوان ســالی ثبت 
می شود که شرایط و مناسبات فعالیت در عرصه هنرهای نمایشی تغییر 

کرد و تولیدات تئاتری ایران به نقطه صفر نزدیک شد.
ســال ۹۹ نشــان داد که دولت به عنوان متولی فرهنگ و هنر، نه تنها 
در شرایط عادی که در شــرایط بحرانی نیز توان حمایت و برنامه ریزی 
برای تئاتر را ندارد. بودجه ناچیزی که بــه تئاتر اختصاص پیدا می کند 
در شــرایط بحرانی جوابگو نیســت و بخش اعظمی از وعده های دولت 
در راســتای حمایت از هنرمندان، وعده هایی توخالی است.در چنین 
شرایطی گروه های تئاتری رغبتی به تولید و اجرای آثار خود ندارند زیرا 
بودجه حمایتی مناسبی در شــرایط فعلی که تمامی هزینه های جاری 
تولید یک اثر نمایشــی چندین برابر شــده، به گروه ها اختصاص پیدا 
نمی کند.از ســوی دیگر با وضعیت اقتصادی موجود و باال رفتن نجومی 
هزینه ها، برگزاری جشنواره های متعدد تئاتری نیز توجیه پذیر نیست 
و این هزینه ها می تواند به فعالیت های مستمر تئاتری در زمینه تولید و 

اجرای آثار نمایشی و سالن های تئاتری اختصاص پیدا کند.
 دیروز اما  اداره کل هنرهای نمایشــی اعالم کرد به جهت تبعات شیوع 
ویروس کرونا و برگزار نشــدن جشــنواره بین المللــی تئاتر کودک و 
نوجوان همدان به شــکل مرســوم در ســال جاری، اداره کل هنرهای 
نمایشی با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان، 
برنامه ویژه »فصــل امید« را با هــدف حمایت از آثار ویــژه مخاطبان 

خردسال، کودک و نوجوان برگزار می کند.

اجرا


