
دستی و دامنی ، رفیقی و حاجتی

وقتی  اداره راهنمایی و رانندگی به شخصی گواهی نامه می دهد، او را مجاز 
به راندن اتومبیل می کنــد و زمانی که مهلت تعیین شــده در گواهینامه 
پایان می یابد، راننده موظف است که درخواســت تمدید گواهینامه را به 
اداره مربوطه تقدیم کند و آن اداره هم باید بــا رعایت ضوابطی این کار را 

انجام دهد.
ضوابط معموال از این قرار است که متقاضی تمدید نباید شرایطی را که در 
موقع اخذ گواهینامه داشته از دســت داده باشد، ولی دیده و شنیده نشده 
که از متقاضــی بخواهند برای تمدید گواهینامه باید شــرایط جدیدی را 
تحصیل کند. مثال اگر ماشــینش پیکان بوده، ملزم باشــد که آن را به بنز 

تبدیل کند، یا اگر شلوارش جین بوده، باید فاستونی بپوشد.
در مورد ســایر اصناف هم ظاهرا همین روال صادق اســت. مثال بقال ها 
برای تمدید جواز نیاز نیســت کــه آن را به ســوپرمارکت تبدیل کنند، 
مسافرخانه دارها هم برای تمدید جواز الزم نیست آن را به هتل پنج ستاره 
تبدیل کنند و یا بقیه گروه ها. آیا می شــود کســی را به عنوان این که چرا 
ترقی نکرده ای، از نان خــوردن و کار کردن و دارای شــغل بودن محروم 

کرد؟
در یک زمانی بانک مرکزی شــرایطی را برای دادن مجوز صرافی تعیین 
کرده و بندگان خدایی هم با داشــتن آن شــرایط موفق به کسب مجوز 
شــده اند. آیا بعد از چند سال می شــود شــرایط جدید را برای دارندگان 
مجوز هم تعمیم داد؟ قانون که اجازه نمی دهد، عطف به ماســبق کردن و 
تحمیل شرایط سخت به پیشــینیان را، عقل و منطق هم، و شرع انور هم، 
بنده نمی دانم کدام صرافی هست که این شــرایط را و این مصوبه را قابل 
قبول بداند. بنده که با عــده زیادی از صرافان طرف صحبت و مشــورت 
هســتم، تا کنون مدافعی برای مصوبه در بین آنها ندیده و نشــنیده ام؛ به 
جز معدودی که صرافی را برای خود شــغلی تزیینی قــرار داده اند برای 
اهدافی دیگر و یا رانت خوارانی که اگر چند هفته به آنها رانت داده نشــود، 
نمی توانند به حیات خود ادامه دهند و یا نوکیسه هایی که از طرق عجیب 
و از راه هــای میان بر به ثروت هایی دســت یافته اند و حاال دنبال شــغلی 
می گردند که بگویند ما می توانیم و شما نمی توانید و یا صرافی بانک ها که 

وصل به کر هستند و شاید هم عده ای از سر ناچاری.
به هر حال همکاران اصیل ما با امید و توکل بــه خداوند، عده ای را از بین 
خود به عنوان نماینده به عضویت شورای عالی کانون برگزیده اند تا آنها با 
مذاکره و توضیح به مســوولین رده باالی بانک مرکزی و اقتصادی  کشور 
بنوانند آنها را مجاب به بازنگــری و اصالح آن مصوبه غیر قابل قبول کنند، 
ولی با گذشــت چهار ماه هنوز اثــری مثبت از فعالیت  هــای نمایندگان 
صرافان مشاهده نمی شود. آیا آقایان اعضای محترم شورا وعده های خود 
را فراموش کرده اند؟ آیا خود را در انجــام آن وعده ها ناتوان می بینند؟ آیا 
دیگر حوصله پیگیری خواسته به حق موکالن خود را ندارند؟ آیا خاصیت 
میز و مقام این اســت که انســان را جوری مســت می کند که مدهوش 

می شود؟
امیدوارم من در اشتباه باشم و به زودی اخبار خوبی به گوش برسد.

البته ظرف این چهار ماه چند نامه توســط شــورا به مقامات نوشته شده 
و چند جلســه هم با بزرگواران داشــته ایم و مهم ترین دســتاورد از این 
جلســات مژده ای بود که یکی از مقامات بانک مرکــزی داد و آن این که 
مطمئن باشید، هیچ صرافی به جرم عدم تطبیق پلمپ و تعطیل نمی شود 
که البته این مطلب مهمی بود ولی کافی نبود و نیست و همکاران از ما و ما 

از مقامات انتظاراتی بسیار بیشتر داریم.
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روحانی در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرد

وری  ورت پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضر ضر
محســن احدی   رئیس جمهور در جلسه 
روســای کمیته های تخصصی ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا بر ضرورت پرهیز از برگزاری 
تجمعات غیرضروری کــه موجب افزایش 

شیوع کرونا است تاکید کرد.
حجت االســالم حســن روحانی در جلسه 
رؤســای کمیته های تخصصی ســتاد ملی 
مبارزه با کرونــا، با انتقاد از رعایت نشــدن 
فاصله گذاری نســبی در حمــل و نقل های 
عمومی، این موضــوع را عامل دیگر افزایش 
تعداد مبتالیان عنوان کرد و از مســئوالن 
کمیتــه اجتماعــی - امنیتــی خواســت 
نظــارت و مراقبت خــود را در این خصوص 
تشــدید کنند.رئیس جمهور با اســتناد به 
گزارش هــای کمیته آموزش ســتاد ملی 
مبارزه با کرونــا و ارزیابی های متخصصان، 
علت افزایش شــمار مبتالیان و قرار گرفتن 
برخی شــهرها در وضعیت قرمــز را برپایی 
تجمع ها و مراســم هایی نظیر میهمانی ها، 
عروســی و عزا برشــمرد و گفــت: رعایت 
نشدن اصول بهداشتی و دستورالعمل های 
پیشــگیری در محیط ها و مکان هایی که از 
ابتدا درباره ممانعت از برگزاری آنها هشدار 

داده شده بود، عامل بروز این مشکل است.
روحانی بــا ابراز خوشــحالی از اینکه مراکز 
کســب و کار و محیط های مرتبــط با آن با 
رعایت اصول بهداشــتی نقش کمتری در 
افزایش شیوع و ابتالهای جدید داشته اند، 
اظهارداشــت: کمیته تبلیغاتی باید با ارائه 
یک بسته سیاســتی و تعریف شرح وظایف 

مشــخص برای فرهنگ ســازی در تغییر 
ســبک زندگی و عادات جدید رفتاری برای 
شهروندان، اقدامات اقناعی و تبلیغاتی الزم 

را انجام دهند.
رئیــس جمهــور بــا قدردانــی از نقــش 
آفرینی هــای مؤثر رســانه ها در مدیریت و 
کنترل بیماری افزود: از ایــن پس در کنار 
هشــدارها و توصیه هایی که بــرای مقابله 
با ویروس داده می شــود باید فعالیت های 
مؤثر و اقناعــی برای تغییر ســبک زندگی 

انجام گیرد و کمیته تبلیغات موظف اســت 
از طریق رسانه ها اقدامات مؤثر از جمله ارائه 

آموزش های الزم را انجام دهد.
روحانی تاکید کرد: با توجه به گزارش ارائه 
شده از ســوی کمیته اجتماعی - امنیتی و 
بررســی های دقیق، مقرر شــد در مناطق 
با وضعیت هشــدار یا قرمز محدودیت های 

جدید به شکل کاماًل هوشمند اعمال شود.
رئیس جمهــور تاکید کرد: مردم شــریف 
مطلع باشــند که با توجه به تجارب بدست 

آمــده طــی ماه های اخیــر، قرار نیســت 
محدودیت ها به شــکل کلی و وسیع برقرار 
باشــد و اعمــال محدودیت هــای جدید 
منطبق بر محیط های شناســایی شــده و 
مبتنی بر روش های مؤثــر در افزایش ابتالء 
و شــیوع بیماری اســت که براســاس این 
مصوبه به اســتانداران اختیارات الزم برای 
شهرســتان های قرمــز آن اســتان واگذار 

خواهد شد.
روحانــی در پی گزارش کمیته بهداشــتی 

درخصوص وضعیت کادر پزشــکی کشور 
و نیروی انســانی فعال در حوزه بهداشت و 
درمان، گفت: مردم بزرگــوار ایران متوجه 
باشند بار ســنگینی برای درمان بیماری و 
مراقبت و نگهداری بیماران بد حال بر دوش 

کادر درمانی کشور است.
رئیس جمهور هشــدار داد: رعایت نشدن 
دســتور العمل های بهداشــتی و افزایش 
شمار مبتالیان، کادر درمانی کشور را دچار 
فشــار کاری و فرسایش جســمی و روحی 
می کند و به انگیزه آنان کــه تاکنون با ایثار 
و فــداکاری فعالیت کرده انــد لطمه جدی 
وارد خواهد کرد و ما نبایــد بگذاریم چنین 
اتفاقی رخ دهد.روحانی افزود: آنچه ســتاد 
ملی در جلســه آتی خود مورد بررســی و 
تصویب قرار خواهد داد با توجه به مجموعه 
مباحث و بررسی های به عمل آمده از سوی 
کمیته هــای مختلف، روش هــای اجرایی 
و مؤثر نظارت بر دســتور العمل ها و فاصله 
گذاری اجتماعی هوشــمند با تعیین شرح 
وظایف معین بــرای بخش هــای مختلف 

نظارتی خواهد بود.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه 
همه دســتگاه های دولتی و محیط هایی که 
کارمنــدان دولــت در آن فعالیت می کنند 
می بایست پیشــتاز رعایت دستورالعمل ها 
باشند، گفت: تمامی وزارت خانه ها موظف 
به ارائه برنامه جامع ســازگاری بــا کرونا به 
کمیته اجتماعــی- امنیتی هســتند تا در 

ستاد ملی بررسی و تصویب شود.

رئیس کل بانک مرکزی:

کسری بودجه دولت، بهتر از سال های 
قبل مدیریت خواهد شد

صفحه 3

رئیس کانون سراســری انبوه ســازان ایــران گفت: 
عوارض متعدد و افزایش قیمت نهاده هایی که بیشــتر 
آن ها دولتی اســت موجب افزایش قیمت تمام شــده 

مسکن شده است.
جمشید برزگر افزود: هم اکنون در قیمت هر کیلو میله 
گرد، بیش از ۲ هزار تومــان حباب وجود دارد، بنابراین 
انتظار ما از دولت این اســت که با سیاست گذاری های 
درســت و کنترل قیمــت نهاده هایی ماننــد فوالد به 
رونق صنعت ساختمان و خانه دار شدن اقشار مختلف 

جامعه کمک کند.
وی اضافه کرد: برای کاهش قیمت تمام شــده مسکن، 
پیشــنهادها و درخواســت های خود را به معاون اول 
رئیس جمهور ارائــه کردیم و معــاون اول هم آن را به 

وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد که وزیر راه 
هم این موضوع را هم به وزیر اقتصاد و هم به 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه فرستاد، اما 
در حالی که منتظر گشایشــی برای کاهش 
قیمت تمام شــده بودیم، مشــاهده کردیم 
که عوارض جدیدی بــر صنعت احداث وضع 

شده است.
این مقام مســئول با بیان اینکه صنعت ساختمان تنها 
حوزه ای است که ۹۷ درصد آن توسط بخش خصوصی 
ســاخته می شــود، گفت: بارها اعالم کرده ایم که رفع 
موانع و مشــکالت فرا روی این صنعــت مانند قانون 
پیش فروش، بیمه کارگران، مالیات ماده ۷۷ و مهمتر 
از همه اصالح ساختار نظام مهندسی و اصالح ساختار 

دستگاه های خدمات رسان در این حوزه باید 
جدی گرفته شود.

برزگر افزود: ۳۰ درصد بودجه شــهرداری ها 
را صنعت احــداث می پــردازد، این صنعت 
بابت هر مــاده مصرفی ۹ درصــد مالیات بر 
ارزش افــزوده پرداخت می کنــد، عالوه بر 
این هزینه هــای قانونی که ایــن صنعت به 
دستگاه های خدمات رســان پرداخت می کند، در هر 
متر مربع بیش از یک میلیون تومان قیمت تمام شــده 
ساختمان را افزایش می دهد، ضمن این که باید حفظ 
ارزش پول سرمایه گذاران در صنعت ساختمان نیز در 

اولویت باشد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران، گفت: دولت 

باید منابعی تعریف کند، تا اقشــار میانه یعنی تا دهک 
شش جامعه بتوانند صاحب خانه شــوند، ابزار آن این 
اســت که ما به کمک دولت بیاییــم و دولت هم قدرت 

خرید اقشار جامعه را افزایش دهد.
برزگر با بیان اینکه درآمد حاصل از صنعت احداث برای 
دولت کمتــر از درآمد نفت نیســت، اضافه کرد: دولت 
حاضر نیست در حوزه صنعت ساختمان برای اقشاری 
که مظلوم ترین قشر جامعه هستند، تسهیالت با سود 
۱۰ درصدی ارائــه کند تا هم این اقشــار صاحب خانه 
شــوند و هم درآمد حاصله در جامعــه و صنعت جاری 
شــود، تا با مواردی مانند رکود در صنعت ساختمان، 
حاشــیه نشــینی و حوادث غیرمترقبه بــه علت نبود 

سازه های مقاوم، مواجه نشویم.

مسکن

افزایش قیمت نهاده های دولتی عامل گرانی مسکن است
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قیمت جهانی مواد غذایی باال رفت
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد قیمت جهانی 
مواد غذایی که در پی شــیوع ویروس کرونا در ماه های گذشته کاهش 
چشــمگیری داشــت، در ماه ژوئن برای نخســتین بار در سال ۲۰۲۰ 

افزایش پیدا کرد.
 شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غالت، دانه های 
روغنی، محصوالت لبنی، گوشت و شــکر را بررسی می کند، در ژوئن به 

۹۳.۲ واحد رسید که ۲.۴ درصد در مقایسه با ماه مه افزایش داشت.
فائو در مبنای همه شاخصهای خود بازنگری کرد و آن را از دوره ۲۰۰۲ 

تا ۲۰۰۴ به دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تغییر داد.
در بحبوحه ابهاماتــی که در بازار وجود دارد، قیمــت دانه های روغنی، 
شکر و محصوالت لبنی که در ماه مه کاهش چشــمگیری داشتند، در 
ماه ژوئن افزایش پیدا کرده و به باالترین حد در چند ماه اخیر رســید؛ 
در حالی که در بخش شــاخصهای غالت و گوشــت، قیمت اکثر کاالها 

همچنان روند نزولی داشت.
بر اســاس گزارش رویترز، فائــودر پیش بینی خود بــرای فصل غالت 
۲۰۲۰ بازنگری کرد و برآوردش از میزان محصــول را ۹.۳ میلیون تن 
افزایش داد. این آژانس ســازمان ملــل متحد اکنون انتظــار دارد که 
تولید جهانی غالت به ۲.۷۹۰ میلیارد تن برســد که سه درصد باالتر از 
برداشت ســال ۲۰۱۹ خواهد بود. این تغییر عمده که در برآورد ماهانه 

فائو صورت گرفت ناشی از برآورد باالتر تولید گندم استرالیا بوده است.

ود طال پا به پای سهام پیش می ر
بازارهای سهام جهان در ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ قوی ترین عملکرد 
را از سال ۱۹۹۸ داشتند؛ با این حال درخشش آنها مانع از روند صعودی 
قیمت طال نشد و این فلز بزرگترین رشد ســه ماهه خود در چهار سال 

اخیر را به ثبت رساند.
 قیمت طال در ســه ماه گذشــته بیش از ۱۲ درصد رشد داشت و در سه 
ماهه دوم ســال ۲۰۲۰ بزرگترین رشد قیمت ســه ماهه از مارس سال 
۲۰۱۶ تاکنون را به ثبت رساند. همچنین برای سومین ماه متوالی رشد 

قیمت ماهانه داشت.
بانک های مرکزی جهــان در بحبوحه تبعات اقتصادی منفی شــیوع 
ویــروس کرونا، تدابیر محرک مالی گســترده ای را به اجرا گذاشــته و 
نرخ های بهره را پایین نگه داشــته اند و این اقدام به رشــد بیش از ۱۶ 
درصدی قیمت طال در ســال میالدی جاری کمک کرده است. طال در 
شــرایط ابهامات اقتصادی و سیاســی با افزایش تقاضای خرید روبرو 
می شود. نرخهای بهره پایین هم هزینه نگهداری طال که بازدهی ندارد 
را کاهش داده و جذابیت ســرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت 

می کند.

جوناتان باتلر، تحلیلگر فلزات ارزشــمند و مدیر توسعه کسب و کار در 
شرکت میتسوبیشــی در گزارشــی اعالم کرد که تنوع سازی سرمایه 
گذاری همچنان به نفع طال خواهد بود زیــرا ابهامات بر بازارهای مالی 

حکمفرماست.
وی گفت: ســرمایه گذاران با وجود ورود ســرمایه به بازارهای سهام، 
همچنان به دنبال پوشش ریسک از طریق طال هستند. طال با طوفانی از 
ابهامات عظیم روبروســت زیرا احیای اقتصادی با افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا به خطر افتاده است و از ســوی دیگر نرخهای بهره واقعی 
منفی مانده اند. وی در ادامه افزود: طولی نخواهد کشــید که طال صعود 

پایداری به باالی مرز ۱۸۰۰ دالر در هر اونس پیدا خواهد کرد.
طال سه شنبه هفته جاری به باالی ۱۸۰۰ دالر صعود کرد اما نتوانست 
باالی این مرز بماند و با موج فروش فنی روبرو شــد. بهای معامالت هر 

اونس طال آخرین بار حدود ۱۷۶۶ دالر بود.
باتلر با اشاره به تدابیر محرک مالی که نرخهای بهره واقعی را برای مدتی 
اندک تا منفی نگه خواهد داشــت، نســبت به روند صعودی قیمت طال 
ابراز خوش بینی کرد و گفــت: بانک مرکزی آمریکا روشــن کرده که 
نرخهای بهره حداقل تا پایان ســال ۲۰۲۲ در پایین ترین رکورد خود 
خواهند ماند و بــه این ترتیب هزینه نگهداری طــال فوق العاده کاهش 
پیدا می کند. با نرخهای بهره اندک، ممکن اســت نرخ تورم باالتر رفته 
و به عامل دیگری برای افزایش قیمت طــال در میان مدت تا بلندمدت 

تبدیل شود.
بر اســاس گزارش کیتکونیوز، این تحلیلگر فلزات ارزشمند همچنین 
به بررسی تقاضای ســرمایه گذاری در بازار طال پرداخت و خاطرنشان 
کرد موجودی طالی صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 
)ETF( که تحت پشــتوانه طال قرار دارند، از ابتدای امسال تاکنون ۲۴ 

درصد رشد کرده است.

وش هر کیلو گوشت گوسفند قاچاق در عراق  فر
۵۰ هزار تومان سود دارد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قاچاق دام زنده از مرزهای 
غربی کشــور به بازار عراق خبــر داد و گفت: وقتی اختــالف ۵۰ هزار 
تومانی در دو بازار وجود داشته باشد طبیعی است که دامدار با پذیرش 

ریسک آن اقدام به فروش دام در بازار عراق می کند.
علی اصغر ملکی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده 
در بازار تهران ۴۰ هزار تومان اســت که اگر وارد بازار عراق شــود به ۹۰ 

هزار تومان می رسد.
وی همچنین اظهارداشــت: این عامل باعث شــده همه شاهد خروج 
غیرمجاز دام زنده از شــهرهای اشنویه و پیرانشــهر به بازار سلیمانیه 

عراق باشند.
رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی گفت: این دو شهر از حیث مسافت 
با مرز سلیمانیه عراق خیلی نزدیک هستند و افراد پیاده می توانند دام 
زنده را به آن طرف مرز گســیل دهند.وی افزود: وقتی اختالف ۵۰ هزار 
تومانی در دو بازار وجود داشته باشد طبیعی است که دامدار با پذیرش 

ریسک آن اقدام به فروش دام در بازار عراق می کند.
ملکی اظهارداشــت: این اقدام باعث ایجاد کمبــود عرضه دام زنده و به 
تبع گرانی گوشت قرمز در بازار داخلی می شــود که مراجع قانونی باید 

موضوع مدنظر را قاطعانه پیگیری کنند.
وی تصریح کــرد: به طور قطع قاچــاق دامی که در شــرایط کنونی در 
مرزهای غربی کشور انجام می شــود روی کمبود عرضه و گرانی آن در 

ماه های آینده تاثیر می گذارد از این رو باید جلوی قاچاق گرفته شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی گفت: یکی از گالیه های چوبداران 
این اســت که میادین دام که در سطح شهرستان تشــکیل می شد به 

واسطه شیوع کرونا و مسائل بهداشتی تعطیل شده است.
ملکی در ادامــه یادآورشــد: راهکار اساســی برای رفع این مشــکل 
بازگشــایی میادین دام زنده در مناطق دام خیز کشــور البته با رعایت 

پروتکل های بهداشتی است.

بازار

یک کارشــناس اقتصادی می گوید متاسفانه دولتهای 
ما تمایل دارند به بدنه کارشناســی خود اکتفا کنند و 
از نظرات متخصصان دیگر کمتــر بهره می گیرد. با این 
همه وی از انفعال دولت در سال آخر مسئولیتش ابراز 
نگرانی کرد و این اقدام را در شرایط فعلی به شدت زیان 

آور قلمداد کرد.
هنگامی کــه دونالد ترامــپ اعالم کرد کشــورش از 
برجام خارج می شود شــاید کسی تصور نمی کند روند 
حوادث به ســمتی پیش روند که با خالی شدن قدرت 
تحریم ها موجی از یک بیماری ناشــناخته فشــار را بر 
اقتصاد ایران و این بار بــر تمام جهان حاکم کند. انتظار 
می رفت پس از دو ســال اثرات فشار تورمی خارج شود 
و حتی پیش بینی صندوق بین المللی پول پایان رشــد 
منفی در اقتصاد کشور بود اما سه ماه قبل از آغاز امسال 
یک بیماری ناشناخته از چین ســردرآورد و در مدتی 
کوتاه تمام مرزها را درنوردید تا حاال نه تنها پیش بینی 
این نهاد بین المللی از رشــد اقتصادی ایران بلکه از کل 
جهان منفی شــود و این در حالی است که هر روز پایان 
شــیوع کرونا در جهان در حالتی از ابهام بیشــتر قرار 

می گیرد.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور اقتصادی، 
در رابطه با آسیب شناسی اقتصادی کشور گفت: اکنون 
شرایط به گونه ای است که هم مردم و هم دولت درگیر 

مشکالت هستند و به باور من هیچگاه چنین 
پیچیدگــی در اقتصاد ایران وجود نداشــته 
است. این در حالی اســت که ایران در طول 
تاریخ جنگهای فراوان و قحطی هایی داشته 
است مانند جنگ جهانی اول. ولی آن شرایط 
یک وضعیت عام بود که اقتصاد جهان درگیر 
آن بود. امروز شرایط اقتصادی ایران متفاوت 

از وضعیت جهان اســت و در حالی که کشور پر از منابع 
و نیروی انســانی و متخصص داریم دچار این وضعیت 

عجیب شده ایم.
او افــزود: یکــی از نکاتی کــه پیــش از پرداختن به 
جنبه های آسیبهای اقتصادی موجود باید به نداشتن 
برنامه دقیق در کشــور اشــاره کنیم. اگر هــم برنامه 
توسعه ای وجود دارد تنها نوشته می شود اما در مرحله 
عمل چندان به عملی شــدن آن توجه نمی شود. این 
مهم به تدریج بدنه کارشناسی را از نظام تصمیم گیری 
جدا کرده است. اکنون هم اگر به خبرگزاری ها بنگریم 
متوجه انواع نظرات و بدیل ها می شویم اما دولتها اغلب 
نســبت به این مسائل بی توجه هســتند و تنها به بدنه 

محدود خود اکتفا می کنند.
معاون اســبق رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نحوه 
برنامه نویســی در جهان گفت: در اغلب کشورها دولت 
برنامه های خود را با متخصصــان درمیان می گذارد و 

حتی بابت این به آنهــا حق الزحمه می دهد. 
اما در کشــور ما کارشناســان بــدون هیچ 
چشم داشــتی و از ســر دلســوزی تــالش 
می کننــد تا راههــای بهتری برای کشــور 
پیــدا کنند اما دولــت توجــه الزم را به آنها 
نمی کند. گاهی هم اگر اقدام به اســتفاده از 
نظر کارشناســی کند پس از گذشــت زمان 
موثر چنین می کند که در ایــن مورد چون بیماری اگر 
بیماری در زمان الزم درمان نشــود نسخه درمانی هم 

تغییر می کند و نسخه اولیه اثر چندانی ندارد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه با وجود 
مشکالت فراوان در اقتصاد ما دولتها ترجیح می دهند 
که دوره خود را صرفــا تمام کنند. متاســفانه همین 
عاملی می شــود که این بار با افزایش بدهی، نارضایتی 
معیشتی و مشکالت وسیع مربوط به فقر دوره به اتمام 

برسد که قطعا تبعاتی به همراه خواهند داشت.
مستخدمین حســینی در رابطه با مشــکالتی که هم 
اکنون و به شــکل مبرم در اقتصاد وجــود دارند و باید 
هر چه سریعتر مرتفع شــوند تصریح کرد: البته نظرات 
خود را بارها گفته ایم اما اثری نداشــته است ولی بازهم 
می گویم. مشــکل اصلــی ما در بخش فضای کســب 
و کار اســت و دولت و مجلــس باید هر چه ســریعتر 
محدودیتهــای ناالزم در این بخش را هرچه ســریعتر 

رفع کنند. انتظار می رود مجلســی که با شــعارهای 
انقالبی روی کار آمده در عمل جدی باشد.

وی گفت: از سوی دیگر اصالح ساختار اقتصادی کشور 
هم ضروری است. ما ســاختاری بیمار داریم و این مهم 
آنچنان ناکارآمد شده که حتی رهبری نیز درپیامی از 
مجلس خواســت ریل گذاری اقتصاد کشور را تصحیح 
کند که حداقــل به باور من بیانگر نارضایتی ایشــان از 
ریل گذاری اقتصادی است. همچنین رهبری بر اصالح 
خطوط اصلی اقتصادی ملی و اهمیت اشــتغال تاکید 
کردند. به باور من اگر دولــت تنها هدف خود را افزایش 
نرخ اشتغال هم می گذاشت اکنون شرایط کشور هم در 
تولید صنعتی و هم در رفــاه اجتماعی به مراتب بهتر از 

امروز بود.
او خاطرنشان ساخت: این میان مسئوالن هم گاهی به 
تناقض گویی می افتند مثال از یکسو گفته می شود دالر 
از مبادالت اقتصادی کشور حذف شد ولی بعد از مدتی 
رییس کل بانک مرکزی می گوید قصد انتشار اوراقی با 
زمینه یورو دارند تا از این طریــق نقدینگی موجود در 
بازار را جمــع کنند. حال معلوم نیســت باالخره نقش 
ارزهای خارجی در کشــور ما چیســت؟ یا مثال آقای 
همتی گاهی پیش از جلســه شــورای پول و اعتبار از 
طرحهای پیشنهادی خود در اینستاگرام پرده برداری 

می کنند که در گذشته چنین رسمی نبوده است.

دیدگاه

خریــدار   اصــالح نظــام مالیاتــی به 
عنوان یکــی از ارکان مهم اصالح ســاختار 
بودجه ریــزی همچنــان در دولت معطل 
است و مشخص نیست دولت در سال پایانی 
فعالیت خود قصدی بــرای تقدیم الیحه به 

مجلس دارد یا خیر.
ایجاد پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از 
فرارها و ساماندهی معافیت ها بعنوان یکی از 
ارکان مهم اصالح ساختار بودجه همچنان 
در دولت معطل اســت و به نظر می رســد 
دولت در ســال پایانی فعالیــت خود هنوز 
برای انجام اصالحات مالیاتی به جمع بندی 

و تصمیم نرسیده است.
۳ سال قبل بود که دولت وقتی عزم مجلس 
دهم بــرای آوردن طرح مالیــات بر عایدی 
مســکن به صحن علنی را دید، درخواست 
کرد این طرح متوقف شود تا راسا الیحه ای 
جامع تــر در ایــن زمینه تدویــن و تقدیم 
مجلس کنــد. مجلس پذیرفت و بررســی 
طرح مالیــات بر عایدی مســکن را به امید 

ارائه الیحه از سوی دولت، متوقف کرد.
اما الیحه وعده شــده دولت، طی سه سال 
گذشــته در کالم مســئوالن دولت دچار 
دگردیســی های بســیار و خلف وعده های 
متعدد زمانی شــده اســت و اینــک ۵ ماه 
از زمان ارائه آن از ســوی وزارت اقتصاد به 
دولت می گذرد اما خبری از آن نیست. این 
در حالی اســت که کمتر از یکسال به پایان 
فعالیت دولت دوازدهم فرصت باقی اســت 
و چنانچه دولــت بخواهد الاقــل در حوزه 
اصــالح سیاســت های مالیاتــی، میراثی 
نیکو از خود بــر جای بگــذارد و این الیحه 
را در مجلس بــه قانون تبدیل کنــد، باید 
زودتر آســتین ها را باال بزند؛ این الیحه اگر 
در کوتاه ترین زمان ممکن از ســوی دولت 
تقدیم مجلس شــده و در مجلس با فوریت 
مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود، باز 
هم اجرایش به عمر ایــن دولت قد نخواهد 
داد و نیازی نیست دولت بابت تبعات اجرای 

آن نگرانی داشته باشد.
اما مالیــات بر عایدی ســرمایه طی ســه 
سال گذشته در کالم مســئوالن دچار چه 
دگردیســی ها و خلــف وعده هایی شــد و 
چگونه جای خود را بــه الیحه اصالح قانون 
مالیات های مســتقیم )مالیات بر مجموع 

درآمد( داد؟

کرباسیان )سال 96(: ابزار بررسی 
عایدی در دست تدوین است

زمانی که مجلس طــرح مالیات بر عای دی 
مسکن را با وعده دولت جهت تدوین الیحه 
متوقف کــرد، وزیر وقت اقتصاد، مســعود 
کرباســیان و مدیرانش حمایت تمام قدی 
از وضع این مالیــات می کردند. این مالیات 
تنها یک مخالف سرسخت و جدی در دولت 
داشــت: عباس آخوندی؛ وزیــر وقت راه و 
شهرســازی که معتقد بود وضع این مالیات 
منجر بــه خروج ســرمایه از بازار مســکن 
می شــود. آخوندی که در دوران وزارت راه 
و شهرسازی، با سیاســت های لیبرالی، بازار 
مسکن را به حال خود رها کرده بود و تاکید 
داشت که دولت نباید در بازار دخالت کند، 
در متوقــف کردن طرح مجلــس هم نقش 

مؤثری ایفا کرد.
با ایــن حــال مخالف های آخونــدی مانع 
از حمایت تمــام قد کرباســیان و معاونین 
وزارت اقتصــاد از وضع مالیــات بر عایدی 
ســرمایه نشــد؛ درســال ۹۶ و ۹۷ وزارت 
اقتصاد بر لــزوم وضع این مالیــات در بازار 

مســکن برای جلوگیری از تحرک مخرب 
سوداگران تاکید داشــت. در همین راستا، 
مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و سید 
کامل تقوی نژاد، رئیس وقت ســازمان امور 
مالیاتی بارها اعــالم کردند که بررســی و 
تدوین مالیات بر عایدی ســرمایه در دست 

انجام است و امکان اجرای آن وجود دارد.
با این حال تا پایان دوره وزارت کرباسیان و 
ریاست تقوی نژاد بر ســازمان امور مالیاتی 
این وعده جامــه عمل نپوشــید و در مقام 

سخن باقی ماند.

میرشجاعیان )مرداد 9۷(: کارگروه 
ویژه تشکیل شد؛ فورا  اقدام می کنیم

حســین میرشــجاعیان معــاون ســابق 
اقتصادی وزیــر اقتصاد مــرداد ۹۷ بر لزوم 
اجرای مالیات بــر عایدی ســرمایه تاکید 
کرده و گفته بود: به واسطه مالیات بر عایدی 
ســرمایه می توان بــه راحتــی درآمدهای 
بادآورده را در این سیســتم کنترل کرد. اما 
زمانی می توان این کار را کرد که روی تمام 

نقل و انتقاالت مالی نظارت داشت.
وی از تشــکیل کارگروهی ویژه در وزارت 
اقتصاد خبر داده و گفته بود که این کارگروه 
با توجه به شرایط فعلی بازارها قرار است به 
صورت فوری به مســاله مالیــات بر عایدی 

سرمایه ها رسیدگی کند.

تقوی نژاد )سال 9۷(: ساز و کارها 
فراهم است

ســید کامل تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان 
امور مالیاتی نیــز با تاکید بــر اینکه موافق 
اخذ مالیات بــر عایدی ســرمایه و افزایش 
درآمدهــای دولت از طریق مالیات اســت، 
گفته بــود که ســازوکارهای اخــذ چنین 
مالیاتی فراهم شده و مشکلی در اجرای آن 
وجود ندارد.وی حتی این گونه گفته بود که 
با توجه به فراهم بودن زیرســاخت های نرم 
افزاری و شــبکه ای در حوزه اخذ مالیات بر 
عایدی سرمایه، اجرای آن با کمترین نقص 

مواجه خواهد بود.

پناهی )اسفند 9۷(: ارسال الیحه به 
مجلس در نیمه اول 98

با رفتن تقــوی نژاد از ســازمان مالیاتی، به 
نظر می رســید تدویــن الیحــه مالیات بر 
عایدی ســرمایه جدی تر شده است چرا که 
محمدقاسم پناهی، سرپرست وقت سازمان 
که جایگزین موقت تقوی نژاد شده بود، در 

اسفند ۹۷، دســتور کار اصلی این سازمان 
برای سال ۹۸ را تهیه و ارائه الیحه مالیات بر 

عایدی سرمایه اعالم کرد.
پناهی گفتــه بود: قرار اســت این الیحه در 
شش ماهه اول ســال ۹۸ به مجلس ارسال 

شود.

دژپسند )اردیبهشت 98(: الیحه تا 
پایان خرداد نهایی می شود

اوایل اردیبهشــت ماه ســال ۹۸ هم فرهاد 
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی که ۶ 
ماه از ورودش به وزارت اقتصاد گذشته بود، 
از آماده شدن پیش نویس الیحه مالیات بر 

عایدی سرمایه خبر داد.
وی گفته بود که این الیحــه تا پایان خرداد 

نهایی می شود.

دژپسند )26 خرداد 98(: الیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه مستقل است

۲۶ خرداد ماه ۹۸ پیگیری هــای خبرنگار 
مهر از وزیر اقتصاد حکایت از آن داشــت که 
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز کامل 
نشــده و در حال طی کردن مراحل پایانی 
است. وی درباره زمزمه هایی که درباره ارائه 
الیحــه »مالیات بر درآمدهای مســتقیم« 
مطرح شده بود و ارتباط آن با الیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه به خبرنگار مهر گفته بود 
»مالیات بر عایدی ســرمایه« و »مالیات بر 
درآمدهای مســتقیم« در قالــب دو الیحه 
مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود 

هستند.

معاون وزیر اقتصاد )نهم تیرماه 98(: 
الیحه منتظر امضای دژپسند؛ احتماال 

فردا به دولت می رود
محمدعلی دهقان دهنوی که فروردین ۹۸ 
از بانک مسکن بر کرسی معاونت اقتصادی 
وزارت اقتصــاد تکیه زده بــود، نهم تیر ۹۸ 
در گفت و گــو با  مهر از جمــع بندی الیحه 
مالیات بر عایدی ســرمایه خبر داد و گفت 
که جمع بندی های کارشناسی انجام شده 
اســت.وی گفته بود: فردا )یعنــی دهم تیر 
ماه( آخرین جلســه نیز برگزار می شود و در 
صورت تأمین نظر وزیر اقتصــاد، الیحه به 

دولت می رود.

پارسا )21 تیرماه 98(: الیحه در حال 
ارسال به دولت است

نه فقط وعده دژپســند که وعــده دهقان 

دهنوی هم محقق نشــد و ۲۱ تیرماه امید 
علی پارســا که خرداد آن ســال به عنوان 
رئیس ســازمان مالیاتی منصوب شده بود، 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهــران، از نهایی شــدن الیحــه مالیات بر 
عایدی سرمایه شامل امالک، خودرو، سکه 

و ارز در وزارت اقتصاد خبر داد.
وی گفته بود: این الیحه در حال ارســال به 

دولت است.

دژپسند )هشتم مرداد 98(: ادغام 
دو الیحه مالیات بر عایدی سرمایه و 

اصالح مالیات های مستقیم
در حالی که همــگان منتظــر ارائه الیحه 
مالیات بر عایدی ســرمایه به دولت بودند، 
هشــتم مرداد ۹۸ فرهاد دژپســند از ادغام 
الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه در الیحه 
اصالح جامــع نظام مالیاتــی و مالیات های 

مستقیم خبر داد.
دژپســند گفت که در متــن الیحه اصالح 
جامع نظام مالیاتی و مالیات های مســتقیم 
بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده 
می شود و این مسئله برای ایجاد هماهنگی 

بین بخش های مختلف مالیات است.
ادغام ایــن دوالیحه با انتقــادات فراوانی از 
سوی کارشناســان همراه شــد و بسیاری 
معتقدند بودنــد الیحه مالیــات بر عایدی 
ســرمایه اثرگذاری خود را از دست خواهد 

داد.

پارسا )اواسط مرداد 98(: الیحه حداکثر 
تا پایان شهریور به مجلس می رود

اواســط مرداد ماه، دژپســند در اظهارنظر 
دیگری گفت که الیحــه اصالح نظام جامع 
مالیاتــی اواخر دی مــاه به مجلــس ارائه 
می شود! البته این ســخن به فوریت از مقام 
اعتبار ســاقط و امید علی پارســا در گفت و 
گویی با خبرنگار مهر از ارسال الیحه مذکور 
تا پایان شــهریور ماه به مجلــس خبر داد و 
گفت که به احتمال زیــاد الیحه حداکثر تا 

پایان شهریور ماه به مجلس می رود.

بخشنامه بودجه سال 99 رئیس 
جمهور: سال 99 باید مالیات بر عایدی 

سرمایه اجرا شود
عزم دولت برای اجرای مالیــات بر عایدی 
ســرمایه، علیرغــم همه وقت کشــی ها به 
نظر جــدی بود چــرا که حســن روحانی، 
رئیس جمهور در بخشــنامه بودجه ۹۹ به 

دستگاه ها، اعالم کرده بود مالیات بر عایدی 
سرمایه اعم از امالک و مســتغالت باید در 

یک ساختار اظهارنامه ای اعمال شود.

دژپسند )مهر 98(: بزودی الیحه 
یکپارچه را به دولت می دهیم

اواســط مهر ماه ۹۸، خبرنگار مهر بار دیگر 
موضــوع را از وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
پیگیری کــرد؛ فرهاد دژپســند، در گفت و 
گویی که با خبرنگار مهر داشــت، در مورد 
اینکه چه زمانی این الیحه به دولت ارســال 
می شــود، گفت: بزودی الیحه را که به طور 
یک پارچه تهیه شده اســت، به دولت ارائه 

می دهیم.

دهقان دهنوی )آبان 98(: الیحه تا 
پایان پاییز به دولت می رود

مهر ۹۸ هم به پایان رســید و خبری نشــد 
اما دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد 
اعالم کرد که کار بررســی الیحــه مذکور 
پیچیده اســت و احتماالً تا انتهــای پاییز 
بررسی های معاونت اقتصادی در خصوص 
پیش نویس الیحه به اتمام می رســد و پس 
از تکمیل بررســی ها در معاونت اقتصادی، 
پیش نویــس مربوطــه بــه دولــت ارجاع 

می شود.

 دهقان دهنوی )6 دی 98(: الیحه
 تا 20 دی ماه به دولت می رود

پاییز ۹۸ هم به پایان رسید و وعده ها محقق 
نشــد؛ دهقان دهنوی بار دیگــر اعالم کرد 
که بررسی کارشناســی الیحه کمی زمان بر 
شده اســت و در نظر داریم حداقل تا هفته 
آینده و حداکثر تا ۲۰ دی ماه بررسی آن در 

وزارت اقتصاد تمام شود.

دژپسند )5 بهمن 98(: الیحه باالخره 
به دولت رفت

وعده های مکرر مســئوالن وزارت اقتصاد 
که به برخی از آنها اشاره شد، سرانجام رنگ 
واقعیت به خود گرفت؛ پنجم بهمن ماه ۹۸ 
فرهاد دژپسند از ارسال الیحه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم در اول بهمن ماه خبر 

داد. 
او گفته بود که الیحه به دولت ارسال شده و 
مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی 
ســرمایه و ســاماندهی معافیت هــا ارکان 

اساسی این الیحه هستند.

خرداد 99: الیحه چه شد؟
بیش از ۵ ماه اســت الیحه به دولت رفته و 
مشخص نیســت دولت چه قصدی در مورد 
آن دارد. اینــک برخی احتمــال می دهند 
دولت بــه بهانه شــرایط رکودی ناشــی از 
کرونــا و با نگرانــی از ناتوانــی در مدیریت 
افکار عمومی، از ارائــه این الیحه به مجلس 
منصرف شــده اســت. اما نبایــد فراموش 
کرد کمتر از یکســال به پایــان عمر دولت 
دوازدهم فرصت باقی است و این الیحه اگر 
در کوتاه ترین زمان ممکن از ســوی دولت 
تقدیم مجلس شــده و در مجلس با فوریت 
مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود، باز 
هم اجرایش به عمر ایــن دولت قد نخواهد 
داد و نیازی نیست دولت بابت تبعات اجرای 
آن نگرانی داشته باشــد. دولت اگر بخواهد 
حداقــل در حــوزه اصالح سیاســت های 
مالیاتــی، میراثی نیکــو از خــود بر جای 
بگذارد، باید زودتر آســتین ها را باال بزند و 

الیحه را در مجلس به قانون تبدیل کند.

و نبوده است وبر اقتصاد ایران هیچ گاه با چنین پیچیدگی و بحرانی ر
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دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

ح دو فوریتی ساماندهی بازار مسکن این  طر
هفته ارائه می شود

نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: حدود یک ماه است که بر روی آن کار می کنیم و در هفته آینده به 
عنوان طرح دو فوریتی به مجلس ارائه می شــود تا وضعیت مسکن را به 

سرانجام برسانیم.
 حسینعلی حاجی دلیگانی در نشســت خبری با اصحاب رسانه با بیان 
این که مجلس یازدهم با توجه به شــرایط مردم مجلســی خاص است، 
اظهار داشــت: در این دوره از مجلس مردم انتظارات و توقعات بسیاری 
از آن دارند، امیدوار هستیم بتوانیم در این مقطع آن چه حق مردم است 

را تأمین کنیم.
نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که  توقعات مردم از نمایندگان یا در چارچوب وظایف اســت یا 
خارج از آن افزود: بر اســاس اصل ۷۱ تا ۹۹ قانون اساسی شرح وظایفی 
برای مجلس شــورای اسالمی تعریف شده اســت، نمی شود از مجلس 

انتظار داشت که جایگزین قوه مجریه در انجام امور شود.
وی با بیان این که به دلیل تغییر در آئین نامه، زمان ابتدایی برای تشکیل 
کمیسیون ها حدود ۱۲ روز بیشتر از دوره های قبل طول کشید، گفت: 
در دوره های قبل در آئین نامه بحث امتیاز مطرح نبود و بر اساس سوابق 
افراد یک تقسیم کمیسیون انجام می شــد و هیأت رئیسه با رایزنی این 

موضوع را به انجام می رساند.

ساماندهی مسکن با طرح دوفوریتی مسکن و اجاره بها
حاجی دلیگانی با بیان این که در این مجلس نوع تحصیالت فرد و سوابق 
کاری مدیریتــی و اجرایی در کمیســیون ها دخیل اســت، بیان کرد: 
کمیسیون ها از هفته قبل کار خود را آغار کردند در همین مدت بعضی 
از طرح ها مانند طرح مسکن و اجاره بها آماده شــده است و حدود یک 
ماه اســت که بر روی آن کار می کنیم و در هفته آینــده به عنوان طرح 
دو فوریتی به مجلس ارائه می شــود تا وضعیت مســکن را به سرانجام 

برسانیم.
نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: با توجه به این که قیمت مســکن حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد آن 
قیمت زمین اســت، باید راهکاری پیدا کنیم تا قیمــت زمین پایین تر 

عرضه شود تا در موضوع مسکن اثرگذار باشد.
وی با اشاره به این که طرح شــفافیت آرا در این مجلس هم ارائه شده و 
امیدوار هســتیم که هر چه زودتر به نتیجه برســد، خاطرنشان کرد: بر 
اســاس مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آئین نامه مجلس رئیس جمهــور و وزرا باید 
با درخواســت نمایندگان برای اراده عملکرد و گزارش خود در راستای 
عمل به آنچه در جلســه رأی اعتماد به نمایندگان قــول داده اند اقدام 
کنند، در ادامه پاسخ آن ها به کمیســیون ها ارجاع و بررسی می شود و 
بعد در صحن می آید و رأی گیری می شود و اگر در رأی گیری هر وزیری 
نمره قبولی آورد ادامه کار خــود را می دهد و در غیر این صورت در قالب 

طرح استیضاح مراحل آن طی می شود.

متناسب سازی حقوق کارگران و تأمین اجتماعی
حاجی دلیگانی با اشــاره به متناسب ســازی حقوق کارگران و تأمین 
اجتماعی گفت: در ســال های گذشــته حق قشــر کارگر ضایع شده 
اســت، ۱۶ شــرکت دولتی به زودی با ســهامش به ســازمان تأمین 
اجتماعی واگذار می شــود و تأمین اجتماعی می تواند بر اساس قانون 

متناسب سازی حقوق و مسمتری بازنشستگان را متناسب سازی کند.
دبیر هیأت رئیســه مجلس شــورای اســالمی اضافه کرد: تالش قابل 
توجهی در این مدت انجام شده تا مجلس بتواند از خودش صیانت کند 

و هم به جایگاه مورد انتظار مردم که در رأس امور باشد، برسد.
وی با اشــاره به اخذ ۲ ردیف بودجه، در بودجه ملی کشور برای متروی 
شهرســتان های برخوار و شاهین شــهر گفت: یک ایســتگاه مترو از 
طریق ایســتگاه نهایی که در خیابان زینبیه است به سمت حبیب آباد، 
دولت آباد تا شاهین شــهر اســت و یکی هم از طریق میدان ایســتگاه 
دانشــگاه صنعتی به شاهین شــهر که هر دو ردیف دار شده است؛ یک 
ردیف هم برای ســاماندهی جاده حبیب آباد که بین ۳ مرکز شهرستان 

است و با توجه به تصادفات می تواند اصالح شود.

مترو شاهین شهر در هفته دولت کلنگ زنی می شود
حاجی دلیگانی بیان کرد: مترو شاهین شــهر کار اجرایی آن آغاز شده 
است و کلنگ زنی رســمی آن با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و 

بودجه دعوت در هفته دولت بر زمین زده می شود.
دبیر هیأت رئیســه مجلس شورای اســالمی گفت: به مجلس یازدهم 
امیدوار هســتیم اما برخی از افراد را پیدا و ناپیدا می بینیم که به نوعی 
توقعات از مجلس را باال می برند و هم این که بــه نوعی تالش می کنند 
مجلس را سرگرم مسائل حاشیه ای کنند، اما این مجلس می تواند از هر 

نظر بهتر از مجلس دهم باشم.
وی با اشــاره به اولویت های مجلس یازدهم افزود: جلســات غیرعلنی 
با حضــور همه نماینــدگان برگزار شــده و تالش می کنیــم که همه 
نمایندگان وحدت کلمه داشته باشند و بر اســاس اولویت های جامعه 
حرکت مجلس را تنظیم کنیم و وقت مجلس برای بعضی از طرح ها که 
اولویت اول را ندارد، گرفته نشود، بر این اساس نقطه نظرات نمایندگان 
در فضای تعامل و همدلی مطرح شــد و امیدواریم این جلســات ادامه 

داشته باشد.
حاجی دلیگانی با بیان این کــه عمده طرح هایی که ارائه شــده مانند 
اصالح قیمت ها، پیشــگیری از رشــد بی رویه تورم و مســکن است، 
خاطرنشــان کرد: طرحی را آماده کرده ام که بر اســاس آن یا از رئیس 
جمهور سؤال کنیم و یا این که استیضاح شود، این طرح را آماده کرده ام 
و برای همه نمایندگان کل کشــور می فرســتم و از آن ها نظرخواهی 

می شود تا روز شنبه اعالم نظر کنند.
نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: عدم کنترل رشــد نرخ نقدینگی ســبب بهم ریختگی کشور 
و اوضاع نامناســب اقتصادی شده اســت، عدم پیش بینی و عدم اقدام 
مناسب برای مهار تورم افسار گسیخته که معیشت مردم را مورد تهدید 
جدی قرار داده اســت، بی توجهی به بی خانمانان هــا در کنترل قیمت 
رهن و اجاره مســکن، عدم مدیریت صحیح منابع ارزی کشور در طول 

۷ سال گذشته از جمله محورهای پاسخ سؤال از رئیس جمهور است.
وی با بیــان این که ۱۴۵ میلیــون هکتار زمین در کشــور داریم و تنها 
۴۲ صدم درصد آن زیر ساخت است، عنوان کرد: اگر زمین های دولتی 
برای ساخت و ساز قرار داده می شد ما این وضعیت را نداشتیم که سهم 
قیمت مســکن ۶۵ تا ۷۵ درصد قیمت زمین باشــد، اگر این حل شود، 

مشکل مسکن بخش عمده  ای از آن حل می شود.
حاجی دلیگانی با اشــاره به تصمیــم دولت برای قطــع یارانه نوزادان 
گفت: دو مصوبه اخیراً دولت داشــته اســت که مخالف سیاســت های 
کالن جمعیتی اســت، مصوبه اول، عدم واریز یارانه نقدی برای نوزادان 
است، نامه ای را در این راســتا به رئیس مجلس نوشتم و خواستار ابطال 
آن شدم، مصوبه دولت مغایر قانون اســت و دولت نمی تواند مصوبه ای 

بگذراند که خالف قانون باشد.
نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: مصوبــه دوم مربوط به طــرح وزیر ورزش و جوانان اســت که بر 
اســاس این طرح به زیر ۱۸ ســال و باالی ۴۰ ســال وام ازدواج تعلق 
نمی گیرد؛ دولــت اگر نقطه نظری دارد باید به مجلــس ارائه دهد برای 
اصالح قانــون و نمی تواند خودش چیزی که در قانــون آمده به آن قید 

بگذارد و آن را محدودسازی کند.

مسکن

وزیر راه و شهرســازی، گفت: راه آهــن خواف - هرات 
آبان ماه به بهره برداری می رسد.

 به نقل از صدا و ســیما، محمد اسالمی افزود: بخشی از 
راه آهن خواف به هرات با سرمایه گذاری ایران و بخش 
دیگر آن به وســیله دولت افغانستان احداث می شود و 

بخش مربوط به ایران رو به اتمام است.
وی طول ایــن راه آهن از لب مرز تا شهرســتان خواف 
را ۶۶ کیلومتر اعالم کرد و گفــت: اهمیت این طرح در 
آن است که راه آهن افغانســتان متولد می شود و از این 
طریق به شبکه سراســری ایران و ســایر نقاط جهان 

متصل خواهد شد.
اســالمی، افزود: در بحث ترانزیت، راه های 
متنوعی ماننــد کریدور شــمال - جنوب و 
کریدور شــرق به غرب داریم و عبور از خاک 
افغانستان و ســرمایه گذاری در افغانستان 

برای تجار ما و این کشور یک ضرورت است.
وی گفت: دولت افغانســتان تعهداتی برای 

انتقال ظرفیت معادن این کشور به سایر کشورها دارد 
که از طریق معاهده هندوســتان، افغانســتان و ایران 

مؤثرتر و فعال تر خواهد شد.

اســالمی افــزود: در روزهــای اخیــر هم 
بزرگتریــن تبــادل کانتینــری در معاهده 
هندوســتان، افغانســتان و ایران در چابهار 

نهایی شد.
وی گفت: به این ترتیب اســتفاده از ظرفیت 
بندر چابهار چهار برابر شــده است که سهم 
قابل توجه آن مربوط به توسعه روابط تجاری 

با افغانستان است.
وزیــر راه و شهرســازی درباره مذاکــرات خط آهن 
شــلمچه - بصره با طرف عراقی هم ایــن مذاکرات را 

در ســطح ســران و وزرا مثبت ارزیابی کرد و افزود: 
پیمانکار و شرکت ســرمایه گذاری این طرح انتخاب 
شــده اســت و با تغییر و تحوالتی که در عــراق بود، 
هنوز هماهنگی های اجرایی آن انجام نشــده است و 
امیدواریم دولــت جدید که در این کشــور روی کار 
آمده اســت، زمینه را برای اجرای سریع تر خط آهن 

شلمچه - بصره فراهم کند.
اســالمی گفت: این خط آهن یک خط ۳۵ کیلومتری 
است که شبکه ریلی عراق را به شــبکه ریلی و آسیای 

مرکزی متصل می کند.

رییس کانــون صرافان ضمن ارائه چهار پیشــنهاد 
برای کنترل بازار و تعدیــل نرخ ارز تاکید کرد: ارز به 
میزان کافی در همه صرافی های مجاز بانکی وجود 
دارد و نیازی نیســت مردم مقابل چند صرافی صف 

ببندند.
 کامــران ســلطانی زاده با اشــاره به فاصلــه بیش از 
۱۰۰۰تومانی نــرخ دالر در صرافی بانکــی و بازار آزاد 
تاکید کرد: قیمت هایــی که برای دالر در بــازار آزاد و 
برخی ســایت های غیر رسمی اعالم می شــود با نرخ 
صرافی های مجاز بانکــی و به طــور کل واقعیت بازار 
تفاوت دارد به طوریکه روز گذشــته قیمــت دالر در 
صرافی های دارای مجوز بانــک مرکزی بین ۱۹۰۵۰ 
تا ۱۹۸۵۰هــزار تومــان و در بــازار غیر رســمی تا 

۲۰۷۰۰تومان متغیر بود.
این فعال بازار ارز بــا انتقاد از تشــکیل صف خرید در 
مقابل برخــی صرافی ها بیان کرد: در حــال حاضر ارز 
به میزان کافی که پاســخگوی تقاضای بازار باشــد در 
صرافی ها عرضه می شــود بنابراین نیازی نیست مردم 
به خاطر اندکی تفاوت نرخ در مقابل یک صرافی تجمع 
کنند؛ ضمن اینکه روزانــه چندین میلیون دالر به بازار 

عرضه می شــود کــه صرافان بیــش از یک 
میلیون خریــد و فروش ندارنــد و این یعنی 

تقاضای بازار بیش از این مقدار نیست. 

اطالع از نرخ روز با اپلیکشن کانون 
صرافان

ســلطانی زاده گفــت: در این راســتا مردم 
می توانند بــدون مراجعه حضوری به بــازار، از طریق 
اپلیکیشــن کانون صرافــان از نزدیک ترین صرافی به 
محل ســکونت خود و نرخ ارز هر یــک از آن ها اطالع 

کسب کنند.
او در بخش دیگــری از صحبت های خود با اشــاره به 
فعالیت کانال های غیر رســمی و انتشــار قیمت های 
غیرواقعی ارز، پیشــنهاد کرد: در حــال حاضر قیمت 
ارز در سامانه سنا نوســان غیرمنطقی ندارد و مشکل 
عمده ما فضای غیر رســمی اســت چراکه این روز ها 
برخی افراد و یا کانال های مجازی بدون داشــتن مجوز 
از بانک مرکزی قیمت هــای غیرواقعی برای دالر اعالم 
می کنند که این موضوع باعث تشــدید جو روانی بازار 
و افزایش نرخ ارز شده است؛ بنابراین بانک مرکزی باید 

همچون گذشــته این فضا را مدیریت کرده و 
مانع لطمه خــوردن تالش هایش در کنترل 

نرخ ارز شود.
ســلطانی زاده ادامه داد: از طرفــی در کنار 
مقابله با ســفته بازان، باید روند اطالع رسانی 
صرافان نیز زیرنظر بانک مرکــزی تقویت و 
از اقداماتی که آن ها در راســتای تســهیل و 

تعدیل قیمت ارز انجام می دهند، حمایت شود.

مالیات خریداران ارز شفاف شود
رییس کانون صرافان یکــی از دالیل تمایل مردم برای 
خرید ارز از بازار غیررســمی را عدم شفافیت سازمان 
امور مالیاتی در میزان مالیــات خریداران ارز از صرافی 
دانســت  و گفت: بــاور اشــتباهی بین مــردم ایجاد 
شــده که خریداران ارز از صرافی  بایــد مالیات باالیی 
پرداخت کنند، درحالیکه ســازمان امور مالیاتی هیچ 
شفاف ســازی در این باره انجام نداده و باعث شده فضا 
برای سوء اســتفاده دالالن بازتر و تقاضا به سمت بازار 

غیر رسمی کشیده شود.
ســلطانی زاده افــزود: درصورتی که میــزان مالیات 

خریداران ارز مشخص شــود، مردم خطر ورود به بازار 
غیر رســمی را قبــول نمی کنند و دالالن نیــز امکان 

جو سازی و تحریک نرخ ارز را نخواهند داشت.

 تشدید معامالت واسطه گری با اختالف نرخ ارز
رییس کانون صرافان با اشــاره به اختــالف قیمت ارز 
صرافی و بازار آزاد تصریح کرد: با وجود باال بودن حجم 
عرضه در بازار متشکل و تزریق کافی اسکناس به بازار، 
اختالف قیمت ارز بیــن صرافی ها و بــازار آزاد باعث 
تشدید معامالت واســطه گری و عدم تعدیل نرخ دالر 

شده است.
ســلطانی زاده در پایان تاکیــد کرد: کاهــش فاصله 
نرخ ها جذابیت حضور دالالن را از بین می برد، ارز باید 
در چرخه ســالم اقتصادی بکار گرفته شود و پیشنهاد 
می کنم هموطنان در بازارهای ســالم  اقتصادی برای 
ســرمایه گذاری حضور یابنــد چراکه بــازار ارز بازار 
شــکننده و  پرتالطمی اســت؛ از طرفی اگر عرضه به 
همین روال ادامه یابد و تقاضا نیز پاسخ داده شود، روند 
صعودی بازار ارز معکوس، قیمــت دالر تعدیل و بازار 

غیر رسمی کنترل خواهد شد.

راه

ارز

خریدار  همتی در اینستاگرامش نوشت: 
این اطمینان را می دهم که کســری بودجه 
دولت، قطعا بهتر از سال های قبل مدیریت 

خواهد شد.
 عبدالناصــر همتــی، رییــس کل بانــک 
مرکزی در یادداشــت اینستاگرامی نوشت: 
کارشناســان اقتصادی در این روزها چند 
نکته را برجســته کرده اند که شایسته است 

توضیح  الزم داده شود.
این کارشناســان، رشــد نقدینگی  ســال 
۹۸ و ســه  ماهه اول ۹۹ را بســیار زیاد می 
دانند. رشــد پایه پولی ســال گذشته بیش 
از متوســط۵۰ ســال اقتصاد بوده اســت.

امــا، علیرغم کســری بودجه قابــل توجه 
دولت،فاصله چندانی باآن متوسط نداشته 
است و رشــد۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول 
ســال۹۹ نیز، چندان فاصله معنــاداری با 

رشد های فصلی سال های قبل ندارد .
البته رشــد نقدینگی همــواره یک پدیده 
ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته  
مهم این است که، حجم نقدینگی موجود و 
حتی، رشد کنونی آن، نمی تواند موجب آن 

تورم باالیی بشــود که پیش بینی می کنند، 
چراکه، بخشــی از همین نقدینگی موجود، 

برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد 
شد.

در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت 
و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی 

اســتفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، 
بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. 

البته، الزم اســت سیاســت  های احتیاطی 
کالن در بقیــه بخشــهای اقتصــاد کالن 
بادقت اعمال شود تا از انباشت ریسک های 
سیســتماتیک جلوگیری شــده واقدامات 
ثبات ســاز بانک مرکزی خنثی نشــود. تا 
آنجائی که به مدیریــت پولی و ارزی مربوط 
میشــود، میتوانم این اطمینان را بدهم که 
کســری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سالهای 
قبل، مدیریت می شــود، و مســیر اعمال 
سیاســت پولی نیز، به ســمت نرخ سودی 
پیش می رود کــه در بازار بیــن بانکی و در 
دامنه داالن کف و ســقف، کــه از فردا بین 
۱۳ و  ۲۲ درصد خواهد بود، توســط بانک 

مرکزی مدیریت می شود . 
امیدوارم کارشناســان محترم بــا دقت و با 
مســئولیت شناســی الزم، با ارائه تحلیل 
علمی اقتصاد، بانک مرکــزی را یاری کرده 
و از طرح مســائلی، که ممکن است موجب 
ســفته  بازی و یا تحریک انتظارات بشــود، 

دوری کنند.

وزیر راه: راه آهن خواف - هرات آبان ماه به بهره برداری می رسد

خ ارز ۴پیشنهاد رییس کانون صرافان برای کنترل نر

ح های حمایتی دولت برای کمک به اقشار کم  برخوردار چیست؟ طر
خریدار   معیشــت مردم و کمک به اقشار 
کم درآمد همــواره از اولویت هــای دولت 
بوده، بر این اســاس طرح ها و سیاست های 
پنج گانــه ای را بــرای حمایــت از افراد کم  
برخوردار برابــر تکانه های اقتصادی در نظر 

گرفته است.
معیشــت مردم همواره جــزو اولویت های 
دولت تدبیر و امید بوده است و تالش کرده 
تــا در برابــر تکانه های اقتصادی ناشــی از 
شرایط مختلف که در جامعه ایجاد می شود 
از افراد کم درآمد و کم برخــوردار حمایت 
کند.در همین راستا »اسحاق جهانگیری« 
معاون اول رئیس جمهوری طی ســخنانی 
گفت که »اولویت دولت موضوع معیشــت 
مــردم اســت و مجبوریم سیاســت هایی 
وضع کنیم که به مــا اطمینان دهد زندگی 
طبقات ضعیف جامعه را در حداقل ها اداره 

می کنیم.«
دولت سیاست های مختلفی برای حمایت 
از مردم اتخاذ کرده اســت کــه از آن جمله 
می توان به ارائه بســته های معیشتی بنزین 

و کرونا اشاره کرد.

بسته حمایت معیشتی بنزین
ارائه بســته حمایــت معیشــتی بنزین به 
افزایش قیمــت بنزیــن در ۲۴ آبــان ماه 
برمی گــردد. هنگامی که قیمــت هر لیتر 
بنزین ســهمیه ای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین 

آزاد به سه هزار تومان رسید.

در همان دوران ســازمان برنامــه و بودجه 
اعالم کــرد کــه از درآمد حاصــل از محل 
افزایش بهــای بنزین که معــادل ۲۹ تا ۳۰ 
هزار میلیارد تومان است را بین ۱۸ میلیون 
خانوار )معادل ۶۰ میلیون نفر( تحت عنوان 

»حمایت معیشتی دولت«  تقسیم می کند.
نخســتین مرحله این طــرح ۲۸ آبان ماه 
به حســاب سرپرســتان خانوار واریز شد. 
خانواده یک نفره ۵۵ هــزار تومان، خانواده 
دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده ســه نفره 
۱۳۸ هزار تومان، خانــواده چهار نفره ۱۷۲ 
هزار تومان و خانواده پنج نفــره ۲۰۵ هزار 

تومان یارانه معیشتی دریافت کردند.
طبق اعالم ســازمان برنامــه و بودجه این 
طرح حمایتــی دهم هــر ماه به حســاب 
سرپرستان خانوار مشــمول واریز می شود 
و تا کنون نیز طی هشــت مرحله پرداخت 

شده است.

بسته حمایتی کرونا
یکی دیگر از سیاست های حمایت معیشتی 
دولت، کمک به افرادی اســت که در جریان 
شــیوع بیماری کرونا دچار آســیب شدند 
اســت، به این صورت مصوب شد پرداخت 
نقــدی برای ســه میلیون نفر کــه حداقل 

درآمد را دارند انجام شود.
بر این اســاس، قرار شــد برای حدود ســه 
میلیون نفر )بین یــک تا ۱.۵ میلیون خانوار 
را تشــکیل می دهند( مبلغــی در چهار ماه 

پرداخت شود، ســه میلیون نفری که فاقد 
هرگونــه درآمد ثابــت یا موقت هســتند، 
مستمری بگیر نیستند یا پرداخت کنندگان 
هیچکــدام از صندوق های بیمه نیســتند 
مشمول دریافت بســته حمایتی هستند.  
اولیــن مرحله واریــز آن ۲۷ اســفندماه و 
دومین مرحلــه ۳۰ فروردین مــاه، انجام 
شــد. همچنین یــک مرحله نیــز ویژه ماه 
مبارک رمضان )اول اردیبهشــت( پرداخت 
شده بود. مرحله ســوم نیز ۲۹ اردیبهشت 
واریز شــد و مرحله پایانی این کمک ها ۳۱ 

خردادماه واریز شد.
میزان پرداخت به تناســب بعد خانوار است 
و مبلغی ثابت برای هر نفــر نخواهد بود؛ به 
طوری که برای خانوار تــک نفره ۲۰۰ هزار 
تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، ســه نفره 
۴۰۰ هــزار تومان، چهار نفــره ۵۰۰ هزار و 

پنج نفره و باالتر ۶۰۰ هزار تومان است.

 تسهیالت یک میلیون تومانی
 به یارانه بگیران

ستاد اقتصاد دولت برای کاهش پیامدهای 
اقتصادی کرونا پرداخــت وام یک میلیون 
تومانی بــه ۲۴ میلیون خانــواده ایرانی که 
یارانــه نقــدی )۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانی( 

می گرفتند را تصویب کرد.
در مرحله نخست بیش از ۱۷ میلیون خانوار 
ایــن وام یک میلیــون تومانــی را دریافت 
کردند. در مجمــوع ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و 
۳۹۳ خانوار معادل ۸۷ درصد از خانوارهای 
یارانه بگیر، تســهیالت مذکــور را دریافت 
کردنــد و پرونده این تســهیالت به صورت 

رسمی در ۲۲ خرداد ماه بسته شد.  

 تسهیالت حمایتی به مشاغل
 آسیب دیده از کرونا

پس از شــیوع کرونا در کشــور، بســیاری 
از کســب و کارها تعطیــل و کارگــران و 
کارفرمایان خانه نشین شدند. از همین رو،  
دولت تصمیم گرفت با اعطای تسهیالت از 
بیکار شــدن دایمی افرادی که تحت تاثیر 
ویــروس کرونا خانه نشــین شــده بودند، 
جلوگیــری کند و بــه این صــورت حامی 

فرصت های شغلی باشد.
در این زمینــه تصمیم بر آن شــد تا پایان 
خردادماه مبلغی برای کارفرمایان پرداخت 
شود تا بخشــی از مشکالتشــان را برطرف 

کرده و اثرات شیوع کرونا به حداقل برسد.  

بر اســاس اعالم دولــت،   رقم تســهیالت 
پرداختی به تعــداد کارگــران در هر بنگاه 
بســتگی دارد. بر این اســاس، بــه ازای هر 
کارگر شاغل ۱۲ میلیون تومان به کارفرمای 
متقاضی پرداخت می شــود که ۷۰ درصد 
این مبلغ برای پرداخت مزد شــاغالن و ۳۰ 
درصد آن برای ســایر هزینه های عملیاتی 

کسب و کار است.  
براســاس آخرین اعــالم معاون توســعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون تا کنون 

۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

بیمه بیکاری کرونا
بیــکاری، یکــی از تبعــات اقتصــادی 
شــیوع کروناســت که به  واســطه اعمال 
محدودیت های ترددی و تعطیلی کســب 
 وکارهــا، دامن گیر بخــش قابل توجهی از 

نیروی کار کشور شده است.
دولت برای حمایت از معیشــت کسانی که 
باالجبار در دوره شــیوع کرونا کار خود را از 
دســت داده اند، پنج هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته که با تزریق به صندوق بیکاری، 
صرف حمایت از کســانی خواهد شد که با 
تعطیلی مشــاغل در اپیدمی کرونا از ادامه 
کار بازمانده اند.بر اســاس آخریــن آمار در 
مجموع ۸۵۱ هــزار و ۸۶۴ نفر در ســامانه 
ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون 
ثبت نام کردنــد که ۷۱۱ هــزار و ۸۰۰ نفر 

مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند.



تحقق تولید ۶۵ هزار بشکه ای نفت از یک میدان مشترک با عراق

کارشناسان پاسخ دادند

جایگاه ایران در بازار جهانی نفت کجاست؟

آغاز کاهش اشباع مخازن نفتی شناور
حجم عظیم نفتی که در دریا نگهداری می شــود، رو به کاهش گذاشته 
و انتظار مــی رود روند کاهش در نیمه دوم ســال ۲۰۲۰ به مدد احیای 

تقاضا و تغییر ساختار بازار نفت ادامه پیدا کند.
آمار شرکت تحقیقاتی آی اچ اس مارکیت نشان می دهد که ذخایر نفت 
شــناور در پایان ژوئن به پایین ۱۵۰ میلیون بشــکه در مقایسه با ۱۸۰ 
میلیون بشــکه در آوریل کاهش پیدا کردند. تقاضای جهانی برای نفت 
در آوریل در پی شــیوع ویروس کرونا ۳۰ میلیون بشکه در روز سقوط 
کرده بــود. حجم فرآورده های نفتــی که در مخازن شــناور نگهداری 
می شوند هم از حدود ۷۵ میلیون بشکه در اواسط ماه مه به ۵۰ میلیون 

بشکه در اواخر ژوئن کاهش پیدا کرد.
طبق برآوردهای آژانــس بین المللی انرژی، ذخایر نفت شــناور که در 
آوریل به رکورد ۱۷۲.۲ میلیون بشــکه صعود کرده بــود، در ماه مه به 
میزان ۶.۴ میلیون بشــکه کاهش پیدا کرده و به ۱۶۵.۸ میلیون بشکه 

رسیده است.
بنا بر برآورد بلومبرگ، ذخایر نفت شــناور دریای شمال اروپا در اوایل 
ژوئن که کاهــش محدودیتها در ایــن منطقه آغاز شــد، رو به کاهش 

گذاشت.
جدا از رشــد تقاضا برای نفت نسبت به افت بی ســابقه ای که در آوریل 
وجود داشــت، ســاختار قیمت نفت در هفته های اخیر تغییر کرده و 
نگهداری نفت در دریا که در آوریل سودآور بود دیگر از نظر مالی مقرون 

به صرفه نیست.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، همچنین کاهش تولید از ســوی گروه 
اوپک پالس و همچنین محدودیت ناخواســته تولید در کشــورهای 
دیگری ماننــد آمریکا، میزان نفــت مازادی که در دریــا به عنوان یک 
گزینه پرهزینه تر نسبت به مخازن خشــکی نگهداری می شد را کمتر 

کرد.
شرکت کالرکســونز ریســرچ برآورد کرده که تا ۲۶ ژوئن حدود ۲۱۸ 
میلیون بشکه نفت در نفتکشها نگهداری شــده که در مقایسه با ۲۹۰ 
میلیون بشــکه در اوایل ماه مــه کاهش پیدا کــرده و همچنین میزان 
محصوالت نفتی که در مخازن شــناور نگهداری می شــود طی همین 
مدت از ۱۰۰ میلیون بشکه به ۷۰.۵ میلیون بشــکه کاهش پیدا کرده 

است.

نفت ۴۰ دالری برای جلوگیری از ورشکستگی 
آمریکایی ها کافی نیست

پاندمی ویروس کرونا و ریزش قیمت نفت، روند اعالم ورشکســتگی در 
صنعت نفت شیل آمریکا در سال میالدی جاری را تسریع کرده اند.

شــمار موارد اعالم ورشکســتگی پس از کاهش قیمتهای نفت در سه 
ماهه چهارم سال ۲۰۱۸، در سال ۲۰۱۹ آغاز شد اما امسال که صنعت 
انرژی آمریکا با حجم ســنگین بدهی و محدودیت تامین اعتبار مواجه 

شد، شدت گرفت.

از ابتدای امســال تاکنون ورشکســتگی در صنعت انرژی آمریکا از ۲۰ 
شــرکت با بیش از ۵۰ میلیون دالر بدهی فراتر رفته است. این باالترین 
میزان درخواســت برای حمایت در برابر طلبکاران در شش ماه نخست 
سال از نیمه اول ســال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است. تنها در ماه ژوئن هفت 
شرکت نفت و گاز خواســتار حمایت در برابر ورشکســتگی شدند که 
مطابق با رکورد ماهانه در آوریل ســال ۲۰۱۶ اســت کــه قیمت نفت 

ریزش کرده بود.
بســیاری از شــرکتهای حفاری نفت و گاز حتی پیش از شیوع ویروس 
کرونا با اســتقراض به گذران اموراتشــان می پرداختند و طی سالیان 
گذشته وامهای سنگینی از بانکها دریافت کرده بودند. اما سقوط تقاضا 
برای نفت و ریزش قیمتهــا عرصه را بر این شــرکتها تنگ کرد و باعث 

تسریع روند اعالم ورشکستگی شد.
تحلیلگران و کارشناســان حقوقی انتظار دارند حتی بــا وجود این که 
قیمت وســت تگزاس اینترمدیت در مقایســه با آوریل بیش از دو برابر 
افزایش پیدا کرده و به حدود ۴۰ دالر رســیده است، شرکتهای انرژی 
بیشتری در صنعت شــیل آمریکا در ماه های آینده اعالم ورشکستگی 

کنند.
طبق برآوردهای بلومبرگ، شــمار درخواستها برای حمایت در برابر 
ورشکستگی در میان شــرکتهای بخش انرژی امسال دومین رکورد 
باال را پس از صنعت خرده فروشــی و ســرگرمی در آمریکا داشــته 

است.
در آخرین هفته ژوئن، چندین شــرکت خواســتار حمایت در برابر 
ورشکستگی شــدند که شــامل شــرکت پیشــگام حفاری شیل 
"چســاپیک انرژی" بود کــه بزرگترین قربانی ســقوط قیمت نفت 

تاکنون بوده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، چساپیک در زمینه نحوه پرداخت هفت 
میلیارد دالر از ۹ میلیارد دالر بدهی خود با طلبکارانش به توافق رسیده 
است. در حالی که ورشکستگی این شــرکت در تیتر اخبار قرار گرفت، 
دو تولیدکننده نفت شیل دیگر شامل "لیلیس انرژی" و "سبل پرمیان 

ریسورسز" اعالم ورشکستگی کردند.
طبق آمار شــرکت حقوقی هاینــس و بــون، در فاصله ژانویــه تا مه 
۱۸ شــرکت نفت و گاز در آمریکای شــمالی شــامل "دایاموند آفشور 

دریلینگ" و "وایتینگ پترولیوم" اعالم ورشکستگی کرده بودند.

اولین افزایش قیمت نفت اوپک پس از ۴ ماه
قیمت نفت اوپک برای اولین بار طی ۴ ماه گذشته پس از شیوع کرونا از 

۴۰ دالر فراتر رفت.
به نقل از خبرگزاری رویترز براســاس اطالعات بدست آمده از سازمان 
کشــورهای صادر کننده نفت )OPEC( قیمت نفت این ســازمان که 
در پی شیوع ویروس همه گیر کرونا رکود شــدیدی را تجربه کرده بود،  
برای اولین بار طی چهار ماه گذشــته به بیش از ۴۰ دالر برای هر بشکه 
افزایش یافت که این امر نشــان دهنده افزایش قیمت فروش رســمی 

نفت کشورهای عضو این سازمان خواهد بود.
قیمت نفت اوپــک در تاریخ اول ژوئیه برای هر بشــکه به ۴۲ دالر و ۶۶ 
سنت رسید که تقریبا ۱۲ درصد نسبت به روز گذشته افزایش داشته و 

هم چنین به باالترین میزان خود از ۳ مارس تاکنون رسیده است.
دو منبع رسمی در سازمان کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک( اعالم 
کردند که این افزایش قیمت نفت علی رغم دســتاوردهای شــایان ما 
نسبت به قیمت های معامالتی نفت برنت نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته کمتر بوده است.
این امر نشان دهنده قیمت باالتر فروش رسمی نفت توسط بسیاری از 
تولید کنندگان این صنعت از جمله عربستان سعودی، کویت، امارات و 

عراق است که از ابتدای ماه جاری آغاز شده است.

و نیر

خریدار  یک کارشناس حوزه انرژی گفت: 
ایران در کنار رکــود اقتصادی که کل دنیا با 
آن درگیر است معضل دیگری به نام تحریم 
را نیز تجربه می کند، لذا طبیعی است که ما 
نتوانیم مانند کشــوری که در شرایط عادی 
قرار دارد اقدام به فروش نفت کنیم ولی راه 
هایی وجود دارد که ایران در این شرایط نیز 

می تواند صادرات نفت داشته باشد.
محمد خطیبیبا بیــان اینکه همانطور که 
توانستیم پنج کشــتی با محموله بنزین را 
با اقتدار وارد ونزوئال کنیم قطعا می توانیم 
در این راستا گام های بیشــتری برداریم، 
اظهار کــرد: مدل فعلی یــک مدل موفق 
بوده چراکه پشتوانه آن نظام است، اکنون 
به مرحله ای رســیده ایم که نظام ما دارای 
اقتدار است و همه این اقتدار را پذیرفته اند 
و قبول دارند که چنانچه لطمه ای به منافع 
ما وارد کنند ایران نیــز در منطقه جبران 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر این اقتدار در اقتصاد خود 
را نشــان دهد و از تجارت، صادرات نفتی و 
غیر نفتی حمایت شود و به نوعی این اقتدار 
وارد تجــارت بیــن الملل شــود، می تواند 

بسیاری از غیر ممکن ها را ممکن کند.
این یک کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: 
علی رغم صحبت هایی که در مورد کشــتی 
حامــل نفت به ونزوئال گفته  شــد، شــاهد 
بویم که با تکیــه بر اقتدار نظام توانســتیم 
پنج کشتی را صادر کنیم، بنابر این می توان 
گفت مســاله اقتدار نظام و کاربردی کردن 
آن در بحــث تجارت بین المللــل و اقتصاد 

می تواند بسیاری از گره ها را باز کند.
به گفته خطیبــی نزدیکی اقتــدار نظام، 

اقتصاد و تجارت بین الملل پدیده موفقی 
اســت که ما در صادرات به ونزوئال شاهد 
آن بودیم و این مســاله مــی تواند تکرار 

شود.

 صادرات نفت ایران به چین 
کاهش یافت؟

وی همچنین با اشــاره به اخبار منتشر شده 
در خصوص کاهش صــادرات نفت ایران به 
چین، اظهار کرد: آمار رســمی می بایست 
توسط مقامات رســمی اعالم شود و باتوجه 
به شــرایط تحریم در حــال حاضر مقامات 
رسمی آماری را اعالم نمی کنند و آماری که 

اکنون اعالم می شــود نمی توان گفت که به 
طور دقیق درست است.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه 
معموال مقامات رســمی باید در مورد آمار 
دقیق تولیــد و صادرات اظهــار نظر کنند، 
تصریح کرد: در حــال حاضر بــازار نفت با 
یک معضل بزرگ به نام رکود مواجه اســت، 
اقتصاد جهانی در رکود قرار دارد و آنطور که 
گفته می شود رشــد اقتصاد جهانی منهای 

پنج درصد شده است.
خطیبی افزود: رشــد منفی اقتصاد جهانی 
روی تقاضای جهانی نفت نیز تاثیر گذاشته، 
از ســوی دیگر موضوع کرونا نیز مشکل ساز 

شده اســت، علی رغم اینکه شــاهد بهبود 
نسبی شرایط در جهان بودیم اکنون زمزمه 
های موج دوم شــیوع این ویروس به گوش 

می رسد.
وی با بیان اینکه این مساله موجب می شود 
که مجددا محدودیت های ســختگیرانه در 
کشورهای مختلف اعالم شــود، گفت: این 
مسائل نشان می دهد که بازار نفت به لحاظ 
تقاضا مشــکل دارد و مدیریت عرضه باید با 
قوت ادامه پیدا نکند و نباید اینگونه باشــد 
که تولید کننــدگان با دیــدن قیمت های 
فعلی بخواهد شرایط ســابق تولید را پیش 

بگیرند.

وضعیت بازار نفت بستگی به کیفیت 
ادامه مدیریت عرضه دارد

این کارشــناس حوزه انرژی با تاکید بر لزوم 
رعایت مدیریــت عرضه به ویژه از ســوی 
تولیدکننــدگان بزرگ، تصریــح کرد: اگر 
چنانچه مدیریــت عرضه ضعیف شــود با 
وضعیت فعلــی تقاضا دوبــاره روند نزولی 
قیمت ها آغاز می شــود، ادامه داد: به همین 
دلیل من معتقدم که می بایست تا آخر سال 
مدیریت عرضه و کاهش تولیــد ادامه پیدا 
کند.خطیبی افزود: به اعتقاد من اگر خللی 
در تعهد کاهش تولید کشــورها ایجاد شود 
قیمت ها نیز ســقوط خواهد کــرد و اکنون 
همه چیز در بازار نفت بســتگی به کیفیت 
ادامه مدیریت عرضــه دارد، اوپک پالس به 
درستی کاهش تولید را یک ماه دیگر تمدید 
کرد اما از آنطرف تولیدکنندگانی همچون 
آمریکا و کانادا هســتند که ادامه تعهد آن ها 

سوال برانگیز است.
وی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت این 
کشــورها تولید نفت خود را به حالت سابق 
بازگرداننند، گفت: می بایســت مذاکراتی 
بین اوپک  پالس و ســایر کشــورهایی که 
تعهد کاهش تولید داشــته اند ایجاد شود تا 
مدیریت عرضه ضعیف نشود و به قوت خود 

ادامه یابد.
به گفته این یک کارشــناس حوزه انرژی در 
این شــرایط می توان انتظار قیمت ۴۰ دالر 
و حتی باالتر را داشــت اما هرچه مدیریت 
عرضه ضعیف تر شــود قیمت ها نیز کاهش 
پیدا خواهــد کرد که همیــن موضوع لزوم 
اهمیت و توجه به ایجاد تــوازن بین عرضه 

و تقاضا را نشان می دهد.

خریدار  اولین گام ها برای توســعه میدان 
مشترک آذر اگرچه در ســال ۸۳ برداشته 
شد، اما نخســتین بشــکه های نفت از این 
میدان در ســال ۹۵ و در دولت تدبیر و امید 
تولید شــد و اکنون فاز نخســت این میدان 
با تولید ۶۵ هزار بشــکه نفــت در روز آماده 

بهره برداری کامل است.
»بیژن زنگنه« کــه در دولت تدبیر و امید به 
وزارت نفت ایران بازگشــت، در ابتدای امر 
تاکید کرد که در دوران وزارت خود تمامی 
میادین مشــترک را تعیین تکلیف می کند. 
میادینی که اگر از ســوی ایران برداشــت 
نشــود،   همســایگان، مخازن آنها را خالی 

می کنند.
با این حــال اگرچــه در توســعه میادین 
مشترک در ۷ ســال گذشته همواره اولویت 
با میادین مشــترک غرب کارون و تکمیل 
توسعه پارس جنوبی بوده اما میادین دیگر 
نیز فراموش نشــده اند، تا آنجــا که به گفته 
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی  نفت 
ایران، اکنون تکلیف توسعه تمامی میادین 
مشترک مشخص شــده و تنها یک میدان 

دیگر باقی مانده است.
اگرچه میدان آذر که با عراق مشترک است 
در مقایسه با میادینی مانند آزادگان، حجم 
نفت درجای کمتری دارد اما توســعه آن در 
دولت تدبیر و امید صــورت گرفت و اولین 
برداشــت نفت از این میدان نیز در سال ۹۵ 

محقق شد.
در واقع توســعه عملــی این میــدان  که با 

حفاری نخســتین چاه اکتشــافی در سال 
۱۳۸۳ آغاز شــد به دالیل فنی و حفاری به 

مخزن نرسید و متوقف شد.
 دومین چاه اکتشــافی اما در سال ۱۳۸۵ 
در ســازند مخزن حفاری و تکمیل شــد 
و وجود نفــت در حجم اقتصــادی و قابل 
اکتشــاف در این میدان به اثبات رسید و 
تخمین زده شــد که این میــدان بیش از 
چهار میلیارد بشــکه نفــت درجا ذخیره 

دارد.
با این حال برداشت از این میدان به ۱۰ سال 

بعد موکول شــد. زمانی کــه دولت اولویت 
خود را بازپس گیری ســهم خود از میادین 

مشترک قرار داده بود.  
قرارداد توســعه میدان آذر بــه صورت بیع 
متقابل به ارزش حــدود ۱.۹ میلیارد دالر، 
مهرماه ســال ۱۳۹۰ امضا و مقرر شد تولید 
روزانه نفت این میدان به صورت زودهنگام 
طی ۳۶ ماه به ۳۰ هزار بشــکه و در نهایت به 

۶۵ هزار بشکه برسد.
بر اســاس آن قرارداد،   بایــد تولید نفت در 
سال ۹۳ آغاز و در ســال ۹۵ به هدفگذاری 

تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه در روز در فاز اول 
توسعه می رسید.

اما پراکندگی منابع برای توســعه میادین 
نفتــی در دولــت احمدی نــژاد فرصت 
توســعه را گرفت و همانگونه که در پارس 
جنوبــی نیز اتفــاق افتاد،   تعــداد زیادی 
طرح نیمــه کاره و برخی با پیشــرفت ۱۰ 
درصدی را بــرای دولت تدبیــر و امید به 

میراث گذاشت.
دولت حســن روحانی اما توانست آزمایش 
تولید از نخســتین چاه این میــدان نفتی 

مشــترک را در اسفندماه ســال ۹۳ در چاه 
شماره ۶ با موفقیت انجام دهد.  

این در شرایطی است که میدان نفتی آذر 
از پرچالش ترین میدان های نفتی ایران 
از نظر حفاری است؛ به نحوی که می توان 
توالی الیه های پرفشــار و کم فشار، تعدد 
لوله های جداری و آســتری اســتفاده 
شــده و گاه اندازه های غیراستاندارد را از 
جمله چالش های حفاری در این میدان 
عنوان کرد.بــا وجود این مشــکالت اما 
مرحله نخســت تولید زودهنگام میدان 
مشــترک آذر با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ 
هزار بشکه نفت، اســفندماه سال ۱۳۹۵ 

آغاز شد.
 برای فراورش نفت میدان آذر از ظرفیت 
خالی واحــد بهره بردای میــدان دهلران 
استفاه شــد و نفت این میدان مشترک با 
خط لوله ای به طول حدود ۱۳۰ کیلومتر 
به این واحد بهــره برداری انتقــال پیدا 

کرد.
بهار ســال ۱۳۹۶ نیز ظرفیت تولید نفت در 
میدان مشترک آذر به ۳۰ هزار بشکه در روز 

رسید.
بخش هــای مختلف تأسیســات یوتیلیتی 
و نفتی واحد فرآورش مرکزی آذر در ســال 
 LP و HP ۹۸ پیش راه اندازی و مشعل های
راه اندازی شــد. میدان مشترک آذر حاال در 
آســتانه تحقق کامل هدف تولیدی در فاز 
نخست توسعه یعنی ۶۵ هزار بشکه نفت در 

روز  است.

معاون اول رئیس جمهوری اصالحیه مربوط به مصوبه 
تعیین سهمیه فروش ســوخت به مرزنشینان را ابالغ 

کرد.
 بــه نقــل از وزارت نفت، هیئــت وزیران در نشســت 
هشــتم تیر ۱۳۹۹، با هــدف ارتقای تــوان اقتصادی 
ساکنان روستاهای مرزی شعاع )۲۰( کیلومتری مرز 
و تخصیص ســهمی از درآمدهای حاصــل از صادرات 
زمینــی فرآورده هــای نفتی، تعیین ســهمیه فروش 

سوخت به مرزنشینان را تصویب کرد.
به موجب این مصوبه، از ابتدای سال ۱۳۹۹، 
سهمیه کل ســوخت نفت گاز تخصیصی به 
ساکنان روســتاهای مرزی مشــمول این 
تصویب نامه، در ســال، برابــر ۴۵۰ )ماهانه 
برابر با ۵.۳۷( میلیون لیتــر نفت گاز خواهد 

بود.
ســهمیه هر خانوار مرزنشین مشــمول این تصویب 

نامه، در ســال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز 
)مجموعاً در سقف مذکور( تعیین می شود.

از سوی دیگر، شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتــی ایران بــه نمایندگی از 
همه خانوارهای مشــمول، اقدام به صادرات 
ســهمیه نفت گاز آن ها از مرزهــای زمینی 
نموده و ۲۰ درصــد از ارزش ریالی صادرات 
را در ســقف مقرر ماهانه به حســاب تعیین شده به نام 

سازمان هدفمندســازی یارانه ها نزد خزانه داری کل 
کشور به عنوان )سهمیه مرزنشــینان( واریز می کند و 
سازمان هدفمندســازی یارانه ها مکلف است نسبت به 
واریز ۸۰ درصد منابع یادشــده به حساب خانوارهای 
تحت پوشش و نیز واریز ۲۰ درصد این منابع به حساب 
تعیین شده وزارت کشــور نزد خزانه داری کل کشور 
اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و 

وزارت کشور ارائه کند.

وئیل گاز

وئیل خانوارهای مرزنشین ساالنه ۱۵۰۰ لیتر ابالغ شد از سوی جهانگیری؛ سهمیه گاز

 سرپرست مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: 
ســطح تراز آب دریای خزر با افت شــدید روبه رو شده 
که کاهش ورودی رود ولــگا و افزایش دما از مهمترین 

عوامل این کاهش است.
»سیده معصومه بنی هاشمی« افزود: کاهش سطح تراز 
آب دریای خزر به کاهش ورودی ســایر رودخانه های 
اصلی نیــز مرتبط اســت، چرا کــه میــزان آب این 

رودخانه ها در دوره اخیر کاهش زیادی داشته اند.
وی ادامه داد: وقوع پدیده تغییر اقلیم و افزایش دما اثر 

زیادی بر کاهش سطح تراز آب این دریا دارد.

بنی هاشــمی با بیان اینکه روند کاهشــی 
سطح تراز آب دریای خزر از سال ۱۳۷۴ آغاز 
شده اســت، افزود: روند مذکور در دوره اخیر 

با شدت بیشتری همراه شده است.
سرپرســت مرکــز مطالعــات و تحقیقات 
دریای خزر گفت: کاهــش بارش ها نیز در 
کاهش سطح تراز آب این دریا اثرگذار بوده 

است.
وی ادامه داد: افزایش دما با الگوهای شدید و گاه مالیم 

نیز اثرات زیادی در این باره داشته است.

بنی هاشــمی افزود: پیش بینی هــا بیانگر 
آن اســت که درآینده نزدیک افزایش دمای 
بیشــتری در منطقه خواهیم داشت که روند 
کاهش ســطح تراز آب را ســرعت بیشتری 

خواهد داد.
این مقام مسوول به محدود آبی دریای خزر 
که مشــترک بین پنج کشور است اشاره کرد 
و خاطرنشان ساخت: کاهش سطح تراز آب خزر، منجر 
به همکاری کشــورهای حاشــیه این دریا برای چاره 

اندیشی در باره آن شده است.

سرپرست مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت:  
اجالس های ساالنه ای با حضور کشــورهای همسایه 
برگزار و در آن گزارش ها و اطالعات جمع آوری شــده 

توسط کشورها مورد بررسی قرار می گیرد.
مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر موسســه 
تحقیقات آب وزارت نیرو در هشــت تیرماه اعالم کرد: 
میانگین تــراز آب دریای خزر در نیمه اول ســال آبی 
جاری)مهر تا اسفند ۹۸( نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته، ۱۵ سانتیمتر و در مقایسه با دو سال گذشته، 

۲۴ سانتیمتر کاهش داشته است.

آب

کاهش تراز سطح آب دریای خزر به علت افزایش گرما

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد

رفع محدودیت های واحدهای تولیدی دارای بدهی

 شاغلین و بنگاه های فاقدبیمه برای دریافت وام 
ونا ثبت نام کنند کر

وزارت کار اعالم کرد: بــا توجه به مصوبه کارگــروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشــی از شــیوع ویروس کرونا، صاحبان ، شاغالن کسب و 
کارهایی که کد بیمه و کــد کارگاهی ندارند، از ســوی دولت حمایت 

می شوند.
 به نقل از وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی، با بررســی های انجام شده، 
حدود ۳ میلیون نفر شاغل در ۱۴ رسته منتخب قرار دارند که مشمول 

حمایت های دولت می شوند.
به منظور شناســایی این افراد با وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه از 
جمله وزارت کشــور، وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی، وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت راه و شهرسازی و … 

هماهنگی الزم انجام شده است.
بر همین اســاس، بیش از یــک میلیــون و ۵۰۰ هزار نفر از شــاغالن 

شناسایی و احراز هویت شده اند.
از ۱۲ تیــر، پیامک اطالع رســانی و دعــوت از متقاضیان مشــمول 
دریافت تسهیالت از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال 

شده است.
متقاضیان مشمول می توانند از دوشنبه ۱۶ تیر با مراجعه به سامانه کارا 
– برای تسهیالت کرونا به نشــانی https://kara.mcls.gov.ir ثبت 

نام کنند.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:
و  صادرات و واردات می تواند قیمت خودر

 را در داخل به تعادل برساند

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شــورای اسالمی گفت که با فراهم 
شدن امکان صادرات و واردات خودرو، امکان به تعادل رسیدن قیمت و 

افزایش کیفیت وجود دارد.
اهلل وردی دهقانی  اظهار کرد: با تشــکیل جلســات کمیسیون صنایع 
ان شــاءاهلل کمیته صنعت هم تشکیل خواهد شــد و ما از وزیر صنعت و 
خودروسازان دعوت خواهیم کرد تا با حضور در جلسه کمیسیون نقطه 
نظرات خود را درباره وضعیت بازار خودرو مطرح کنند تا بتوانیم در این 

زمینه تبادل نظر داشته باشیم.
وی افزود: من فکر می کنم ما نیازمند این هســتیم که سیاســت های 
بازدارنده ای را اتخاذ کنیم تا جلوی گرانی خودرو گرفته شــود. البته در 
این زمینه نیازمند اتخاذ سیاســت های درازمدت، میان مدت و کوتاه 

مدت هستیم.
نماینده مردم ورزقان در مجلس با بیان اینکه خودروســازی در کشور 
ما مسئله دار شده اســت، خاطرنشــان کرد: خصوصی سازی، رقابت، 
قیمت گذاری، تیراژ تولید و سرشکن شدن هزینه ها و هزینه های باالی 
خودروســازان در این بخش مد نظر ماســت که قطعا به آن رسیدگی 
خواهد شــد. عالوه بر این صادرات و واردات خودرو هم عاملی برای به 
تعادل رســاندن قیمت در داخل و جلوگیری از گرانــی و افت کیفیت 

است.
دهقانی در پایان گفــت: امیــدوارم در نهایت ما بتوانیم سیاســتی را 
اتخاذ کنیم که تامین کننده منافع ملی باشــد و بتواند کمکی به بهبود 

معیشت مردم کند.

وی دیزلی   تولید بیش از ۲ هزار خودر
در فصل بهار

 بررســی آمارهای منتشر شــده ســامانه ُکدال حاکی از تولید ۲۲۵۳ 
دستگاه خودرو توسط شــرکت های ایران خودرو دیزل و سایپادیزل از 

ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه است.
برپایه آمارهای یاد شده، در این مدت ایران خودرو دیزل موفق به تولید 
۲۱۸۸ دستگاه انواع کامیون سبک و سنگین، مینی بوس، ون و پیکاپ 
و وانت شد، اما در مقابل سایپادیزل فقط ۶۵ دستگاه از یک نوع کامیون 

تولید کرد.
در سه ماهه امســال یک دســتگاه کامیون ســبک، ۳۲۴ دستگاه 
کامیون سنگین، ۳۱ دســتگاه مینی بوس، ۱۶۷ دستگاه ون پیکاپ 
و یک هزار و ۶۶۵ دســتگاه وانت آریســان در شــرکت ایران خودرو 

دیزل تولید شد.
۹۴۳ دســتگاه از این خودروهای ســبک، ســنگین، باری و مسافری، 

مربوط به آمار تولید خردادماه این شرکت است.
 ۳۱ خرداد ماه گذشــته قرارداد تولید و تحویل ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و 
مینی بوس با هدف تجهیز ناوگان حمل ونقــل عمومی بین مدیرعامل 

گروه صنعتی ایران خودرو و شهردار تهران امضا شد.  
همچنین در این مراســم، تفاهم نامه تحویل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به 

ارزش یک هزار میلیارد ریال امضا شد.
به نظر می رسد با تفاهم نامه و قرارداد یاد شــده، جان تازه ای در کالبد 

بخش اتوبوس سازی این شرکت پس از سال ها دمیده شود.
بر اساس آمارهای سامانه کدال، اما رقیب این شرکت یعنی سایپادیزل، 
در مدت یاد شده فقط توانســت ۶۵ دســتگاه کامیون فوتون ۸.۵ تن 
تولید کند که البته ۱۵ دستگاه آن حاصل فعالیت این شرکت در خرداد 

ماه بود.
این در حالی است که شــرکت مذکور در سال های گذشته تولید انواع 
کامیــون ولــوو، KT و KX ۴۸۰ را در مدل های مختلــف در برنامه 

داشت.
گفتنی اســت تولید وانت پراید )سایپا ۱۵۱( و نیســان زامیاد در دیگر 

سایت های گروه سایپا انجام می شود.

تولید

 مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا گفت: پلتفرم 
طراحی شــده در پژوهشــکده خودرو دانشــگاه علم 
و صنعت بر مبنای پلتفرم پایــه N۹۰ بوده و به همین 
دلیل تولید داخلی خــودرو L۹۰ روی این پلتفرم بین 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دانشگاه علم 
و صنعت و گروه خودروسازی ســایپا در حال بررسی و 

پیگیری است.
به گزارش سایپانیوز، »سیدجواد سلیمانی« در نشست 
راهبردی »جهش تولیــد علم و صنعــت در گام دوم 
انقالب« که در دانشــگاه علم و صنعت، گفت: دانشگاه 
علــم و صنعت زحمات بســیار زیادی بــرای طراحی 
خودروی ملی کشــیده اســت، فعالیتی که برای این 
خودرو صورت گرفته به جهت فنی ارزش زیادی دارد، 

اما سئوال این است پروژه ای که برای آن این 
همه زحمت کشیده شــده، چرا هنوز نهایی 

نشده است؟
مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا با 
بیان اینکه قرار بود خودروی طراحی شــده 
دانشــگاه علم و صنعت در ســال ۹۵ تولید 
شــود اما هنوز وضعیت موتور و گیربکس آن 

مشخص نیســت، افزود: زمانی که استراتژی خودروی 
ملی مشخص و فعالیت برای تحقق آن شروع شد، روند 
مناسبی برای آن تدوین نشــد، زیرا این پروژه توسط 
چند دانشــگاه دنبال می شــد و عدم هماهنگی الزم، 

سبب شد پروژه به صورت متوازن پیشرفت نکند.
ســلیمانی افزود: در توافقی که به تازگی با ســازمان 

گسترش و نوســازی صنایع ایران و دانشگاه 
علم و صنعــت مذاکــرات تخصصی صورت 
گرفته تا در صورت امکان، از پلتفرم طراحی 
شده در پژوهشــکده خودرو دانشگاه علم و 

صنعت بر مبنای N۹۰ استفاده کنیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره 
به اینکه دانشــگاه علم و صنعت برای پروژه 
خودروی ملی از نظر نرم افزاری فعالیت سنگینی انجام 
داده که قابل تقدیر اســت، گفت: تمام هدف و سعی ما 
این است که خودروی طراحی شــده از سوی دانشگاه 
علم و صنعت اجرایی شــود و زمان بــرای اجرای آن از 
دســت نرود؛ پروژه ای که به خوبی پیش رفته است را 

نباید مسکوت گذاشت.

وی افزود: گروه خودروسازی ســایپا با دانشگاه علم و 
صنعت مذاکرات متعددی انجام داده و چندین زمینه 
همکاری مشترک مورد بررســی قرار گرفته است و از 
طرفی قرار شــده ســایپا از امکانات مختلف دانشگاه 
علم و صنعت اســتفاده کند که البته این امر دو طرفه 
دنبال خواهد شد و جامعه دانشــگاهی هم می تواند از 

پتانسیل های موجود گروه سایپا بهره ببرد.
مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا گفت: همکاری 

دیگری که با دانشگاه علم و صنعت دنبال خواهیم کرد
استفاده از نیروهای نخبه این دانشگاه در سایپا است؛ از 
این رو دفتر مشترکی در سایپا و دانشگاه علم و صنعت 
تاسیس خواهد شــد تا فعالیت های توسعه ای را دنبال 

کند.

 نایب  رئیس کمیســیون اقتصــاد نــوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران: گفت: قطع اینترنت در گذشــته 
نشــان داد که نبود فضای مجازی چه هزینه هایی را به 
کشــور تحمیل می کنــد. در دوران قرنطینه، همین 
فضای مجازی بــود که به کاهــش رفت وآمدها، انجام 

کارهای بانکی و خریدهای خرد اینترنتی کمک کرد.
چهل و پنجمین جلســه از سلســله نشست های نقد و 
اندیشه با موضوع »تأثیر کرونا بر کسب وکارهای نوپا« 
با حضور سید محمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد 
توسعه فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و فرزین فردیس نایب رئیس 
کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحــول دیجیتال اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

 فردیس در این نشســت بــا تاکید بر این که با شــیوع 
کرونا، فضای مجازی توانست شرایط را برای آموزش، 
سالمت و قرنطینه تســهیل کند، به قطعی اینترنت در 
آبان سال گذشــته اشــاره کرد و گفت: آن زمان اتاق 
بازرگانــی مطالعه ای انجــام داد که هزینه مســتقیم 
و غیرمســتقیم قطــع اینترنت برای کســب وکارها و 
فضای مجازی چقدر اســت و نتیجــه آن را هم به تمام 
ارگان ها و نهادهای تصمیم گیر کشــور ارسال کردیم. 
با این هدف که برای دفعات آتی که قرار اســت چنین 
تصمیمی گرفته شــود بدانند که قطع کردن اینترنت 
فقط حســن ندارد، بلکه هزینه های زیادی به کشــور 

تحمیل می شود و عده زیادی از مردم را ناامید می کند.

نایب رئیس کمیســیون اقتصــاد نوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق تهران با تأکید بر این که 
کســانی که در این حــوزه کار می کنند باید 
برخی موضوعات را در ذهن داشــته باشند، 
اظهار کــرد: در دوران قرنطینه اســفندماه 
همین فضــای مجــازی چقدر بــه کمک 
کشــور آمد و به کمتر کــردن رفت وآمدها 

کمک کرد. مردم به جای حضــور در بانک ها از طریق 
سیســتم های پرداخت های خــرد، اینترنتی کارهای 
خود را انجام دادند.وی بــا بیان اینکه بنگاه های مبتنی 
بر اقتصاد دیجیتال کشــور در این شرایط همراه شدند 
و پرســنل خود را آموزش دادند، ادامه داد: سه پلتفرم 
بزرگ تاکســی های اینترنتی توانستند رانندگان خود 
را آمــوزش دهند تا با رعایت پروتکل های بهداشــتی، 

زنجیره سالمت کشور حفظ شود.
فردیس با بیان اینکه هیچ موضوعی در دنیا خیر یا شــر 
مطلق نیست، افزود: هر پدیده ای حتماً آسیب دارد اما 
محروم کردن جامعه از فضایــی که اقتصاد دیجیتال را 

برای ما می سازد، پاک کردن صورت مسئله است.

باید به سمت برنامه ریزی دینامیک برویم
وی با بیان اینکه کســب وکارهای نوپا در کشور ضعیف 
هســتند، افزود: یکی دیگــر از دالیل ضعیف شــدن 
کسب وکارها فرهنگ مدیریتی ایرانی است. بنگاه های 
اقتصادی ما ازنظر مدیریتی و توان انسانی اصاًل آمادگی 

روبرو شــدن با چنین بحرانی را نداشــتند.
نایب رئیس کمیســیون اقتصــاد نوآوری و 
تحول دیجیتــال اتاق تهران بــا بیان اینکه 
درســی که از بحران کرونــا گرفتیم این بود 
که بســیاری از درس آموخته های ما تنها بر 
روی کاغذ قابل اجرا است و باید توان و مهارت 
برنامه ریزی چابک تر و دینامیک تر را داشته 
باشــیم، ادامه داد: باید به ســراغ مجموع برنامه هایی 
برویم که حالــت غلطان و پویا دارند و دائم بشــود دید 
که طی یک ماه آینــده چه اتفاقی می افتــد که الزمه 
آن چابکی ســازمانی و توان مدیریتی اســت. مدیران 
و سرمایه گذران اصلی در ســازمان باید به این اعتقاد 
داشته باشــند که دنیا مداوم در حال تغییر است. این 
تلنگر باید بیش از هر چیز به ما یاد بدهد که به ســمت 

برنامه ریزی دینامیک برویم.

کرونا یک تلنگر جدی بود
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست با 
اشاره به شکست اســتارآپ های بزرگ و موفقی مانند 
»اوبر« در دوران کرونا و تعدیــل نیروی آنها گفت: این 
شکســت برای آنها به ناچار از فضایی بوده که به وجود 
آمده، همان طور که کســب وکارهای سنتی به ناچار از 
کسب وکارهای جدید جامانده اند. این کسب وکارهای 
نوآور در این زمــان تلنگری خوردند تا متوجه شــوند 

که نوآوری باید یک فرآیند روزمره برای آن ها باشــد تا 
بتوانند خود را با فضا تطبیق دهند.

محمدحسین سجادی نیری افزود: کسب وکارهای نو 
پا و سنتی به دو گروه کلی تقســیم شده اند، یک گروه 
دچار آسیب شــده اند و گروه دیگر کســب وکارهایی 
بودند که کرونا برای آنها یک موقعیت اســتثنایی شد. 
آن کسب وکارهایی که آمادگی جهش را داشتند از این 
فرصت استفاده کردند ولی کسب وکارهایی که آمادگی 

الزم را نداشتند، عقب ماندند.

کسب وکارها در ایران با پنج مشکل اصلی 
سروکار دارند

وی با بیان اینکه هنــوز هم کســب وکارها در ایران با 
پنج مشکل اصلی ســروکار دارند که من آن را »بمب« 
می نامم، گفت: بیمه و تأمیــن اجتماعی، مالیات و نگاه 
سنتی سازمان امور مالیاتی به اســتارت آپ ها، تأمین 
مالی بنگاه ها است، دریافت مجوزها برای کسب وکارها 
و کیفیت پایین نیروی انسانی از جمله مشکالت کسب 
و کارهاســت که مجموع این هــا واژه »بمب من« را به 

وجود می آورد.
ســجادی نیری با بیان اینکه برای نیروی کیفی دارای 
مهارت همیشــه بــازار کار وجود دارد، ادامــه داد: در 
حوزه نیروی انســانی کیفی فقیر هســتیم و احتیاج 
داریم تا در عرصه های آمــوزش و فرهنگ خانواده ها به 

مدرک گرایی به بازنگری کنیم.

سایپا

اینترنت

خریدار   دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع 
تولیــد از تصویــب مصوبه ای بــرای رفع 
محدودیت هــای صــورت گرفتــه درباره 
واحدهای تولیــدی دارای بدهی به تامین 
اجتماعی خبر داد و گفت: ســازمان تامین 
اجتماعی و ادارات کل اســتانی در صورت 
تعیین تکلیف و یا ترتیــب پرداخت بدهی 
حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه با دریافت سفته 
یا چک نســبت به رفــع محدودیتها اقدام 

کنند.
به گزارش شــاتا )شــبکه اطالع رســانی 
تولید و تجارت ایــران(، »میثم زالی« دبیر 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید گفت: به 
منظور ترغیــب کارفرمایان بــه خودداری 
از تعدیل نیــروی کار در بنگاه های تولیدی 
و پیشــگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و 
سیاسی ناشی از آن و مدیریت تحمیل منابع 
مالی برای تامین منابــع مورد نیاز پرداخت 
بیمه بیــکاری، مصوباتی در ســتاد باید به 

تصویب می رسید.
وی ادامه داد: در این راستا باید تصمیماتی 
اتخاذ می شــد تا در ســال جهــش تولید 
کمترین تعدیل نیــروی کار را در واحدهای 
تولیدی داشــته باشــیم و در این جلســه، 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید با دعوت 

از ســازمان تامین اجتماعی و همراهی این 
سازمان مصوبه خوبی تصویب شد.

زالــی اضافه کرد: بر این اســاس ســازمان 
تامیــن اجتماعــی و ادارات کل اســتانی 
این سازمان باید به اســتناد ماده ۴۶ قانون 

تامین اجتماعی در مرحلــه صدور اجراییه 
در صورت تعیین تکلیــف بدهی و یا ترتیب 
پرداخت بدهــی حداکثر در تقســیط ۶۰ 
ماهه توســط کارفرمایان مشــمول تامین 
اجتماعی با دریافت سفته یا چک به عنوان 

تضمین بازپرداخت بدهی نســبت به رفع 
محدودیتهای صــورت گرفته در خصوص 
رفع توقیف یا بازداشــت اموال و دارایی ها، 
ممنوع الخروجی، انســداد حسابها، کارت 

بازرگانی و تسهیالت بانکی اقدام کند.

دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید ادامه 
داد: پس از ابالغ مصوبه توســط ســازمان 
تامین اجتماعی به ادارات کل این ســازمان 
در اســتانها، کارفرمایان بــا تعیین تکلیف 
بدهی خود به تامین اجتماعی یا مشــخص 
شدن ترتیب بدهی خود، سفته یا چک خود 
را در اختیار ســازمان تامین اجتماعی قرار 
می دهند و محدودیت هــای واحد تولیدی 

مرتفع می شود.
وی اضافه کرد: حداکثر اختیــارات تامین 
اجتماعی در این خصوص تقسیط ۶۰ ماهه 

است.
زالی در ادامه بیان کــرد: تقاضای جدی ما 
از کارفرمایــان نیز انجام تعهــدات به موقع 
بازپرداخت پــس از این تعییــن تکلیف و 
جلوگیــری از خلــل در رونــد بازپرداخت 

اقساط بدهی است.
دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید در 
ادامه گفت: بر اســاس دســتور سرپرست 
وزارت صمــت و رییس ســتاد تســهیل و 
رفع موانــع تولید درصدد هســتیم تا هر ۲ 
هفته یکبار مصوباتــی در خصوص تمامی 
حوزه های مرتبط با تولید برای بهبود فضای 
کســب و کار و ارتقای تولید و اشتغال اتخاذ 

کنیم.

مدیرعامل سایپا: تولید »ال ۹۰« ایرانی در حال پیگیری است

 قطع اینترنت هزینه هایی را به کشور تحمیل می کند

انتقاد یک عضو اتاق بازرگانی تهران

سهم لنج ها در قاچاق فراموش شده است!
خریدار  رییس کمیســیون حمل و نقل 
اتاق بازرگانی تهران می گوید، در شــرایطی 
بخش قابل توجهــی از تمرکز بــر مقابله با 
قاچاق به حمــل و نقل زمینــی اختصاص 
یافته که ســهم مهم لنج ها و قاچاق دریایی 

فراموش شده است.
 در جلســه کمیســیون حمل و نقــل اتاق 
تهران که با حضور اعضای این کمیسیون و 
تعدادی از مسئوالن دولتی این بخش برگزار 
شد، فعاالن بخش خصوصی ترانزیت از نبود 
تمرکز و توجه الزم بر این بخش انتقاد کردند 
و معتقدند در صورتی که کشور قصد داشته 
باشــد در این حوزه گام های مهمی بردارد، 
نیازمنــد ایجــاد تغییر در سیاســت های 

اجرایی خواهد بود.
در این جلســه فرهــاد فزونــی، رئیس 

کمیته حمل و نقل اتــاق بازرگانی تهران، 
صحبت هــای خــود را با مســائل مربوط 
به قاچــاق در حوزه ترانزیت شــروع کرد. 
فزونی بر لزوم توجه به تمــام ابعاد قاچاق 
و مبارزه همزمان با تمــام مبادی ورودی 
جنس قاچــاق تاکیــد کــرد و گفت در 
صورتی که قصــد کاهش جــدی قاچاق 
وجود دارد، باید تمــام زوایای این موضوع 

بررسی شود.
او اظهار کرد: در سال های گذشته ارزش 
دالری قاچاق در حدود ۲۴ میلیارد دالر 
عنوان می شــد، اما اکنون برخی صحبت 
از ۱۰ میلیــارد دالر قاچــاق از طریــق 
ترانزیت و آن هم بــا کامیون و از مرزهای 
زمینی به میان می آورند اما در این میان 
ســخنی از میزان قاچاق لنج ها و قاچاقی 

که از طرق دیگر وارد کشــور می شــود، 
مطرح نیست. 

در مقطعــی عنــوان می شــد کــه روزانه 
۲۰ میلیون لیتر ســوخت از کشــور قاچاق 
می شود. در حالی که امکان هرگونه تخلف 

و قاچاق در برخی حوزه ها به حداقل رسیده، 
اما صحبت از میلیاردها دالر قاچاق یخچال 
ساید بای ساید و ماشین لباسشویی و از این 

قبیل وسائل می شود.
به گفته او، در صورتی کــه مدرکی مبنی بر 
وجود قاچاق در تمــام بخش های ترانزیت 
وجود دارد باید ارائه شود تا قانون با متخلفان 
قاطعانه برخورد کنــد؛ در غیر این صورت با 
همــکاری تمام بخش های مقدمات رشــد 

ترانزیت فراهم شود.
بحث درباره مشــکالت اجرایــی در حوزه 
ترانزیت در حالی مطرح شــده که پیش از 
این فعاالن اقتصادی بارهــا از لزوم نگاهی 

جدی به این موضوع صحبت کرده بودند.
جالل ابراهیمی – رییس خانه اقتصاد ایران 
و ترکیــه –  در این زمینه گفــت: با توجه به 

موقعیت خاص جغرافیایی ایران و لزوم عبور 
کاالهای شرق به غرب و شــمال به جنوب 
از ایران، در ســال های گذشــته بسیاری از 
کشورها تالش کرده اند، برای افزایش سهم 
خود از بــازار ترانزیت، با ایــران وارد رقابت 

شوند.
به گفتــه وی، در هفته های گذشــته و با 
اســتفاده از فضای به وجود آمــده پس از 
شیوع کرونا، بعضی از کشــورهای منطقه 
مانند ترکیه، گرجســتان و ترکمنســتان 
تالش کرده اند با طراحی مســیری جدید، 
در حوزه ترانزیت نقش خود را گســترش 
دهنــد و در این میــان اگر ایــران نتواند 
ظرفیت هــای الزم را فراهم کند، تصویری 
که از آینــده ترانزیتی کشــور وجود دارد، 

مثبت نخواهد بود.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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روان شناسان مطرح کردند

استعدادیابی راه حل رهایی نوجوانان از باتالق جرایم

معاون درمان وزارت بهداشت:

نگران مناطق سفید کرونایی هستیم
معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: اگر کسی کسب و کار راه انداخته 
و پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کند، 
باید تعطیل شــود. قاســم جان بابایی، با تاکید بر لزوم هم افزایی برای 
مدیریت و کنترل شیوع کرونا، اظهار کرد: اگر مهار بیماری اتفاق نیفتد، 
هر چه زیرســاخت ها را زیاد کنیــم، وقتی بار بیماری زیاد شــود، قدر 

مطلق مرگ و میر و سوز و داغ خانواده ها بیشتر می شود.
وی با بیان اینکه کرونا بیماری نیســت که وضعیت ابتــالء به آن امروز 
قرمز و فردا سفید شود، بلکه هنوز در پیک اول آن قرار داریم، ادامه داد: 
تجربه جهانی نشان می دهد هر محدودیتی که نادیده گرفته شود، این 
بیماری به شکل سینوسی افزایش می یابد.جان بابایی با اشاره به اینکه 
این بیماری تا آخر امسال با ماســت، گفت: تعریف وضعیت های قرمز، 
نارنجی و سفید برای استان ها و شهرســتان ها از نظر ابتالء به کرونا نیز 
نسبی است و اتفاقاً نگرانی ما در مورد اســتان های سفید بیشتر است، 

زیرا اوج شیوع در آنها هنوز اتفاق نیفتاده است.
وی ادامــه داد: با توجه بــه اینکه بیشــترین خطر این بیمــاری برای 
سالمندان اســت و کودکان نیز از نظر چرخه انتشــار مهم هستند، هر 
استان باید با توجه به رفتارشناســی خاص خود، نسخه متفاوتی برای 
مدیریت شیوع ویروس بپیچد.جان بابایی با تاکید بر لزوم اعمال دقیق 
پروتکل های بهداشــتی در اماکن و مجتمع های تجــاری و واحدهای 
کســب و کار، اضافه کرد: اگر کســی کســب و کاری را راه انداخته که 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کند، 

باید تعطیل شود تا برای دیگران الگوسازی رفتاری شود.
معاون درمان وزارت بهداشــت تاکید کرد: باید تغییر رفتارها به عنوان 

شاخص تأثیرگذار در افزایش آمار مبتالیان مدیریت شود.
وی گفت: زمانی که کشور آلوده است، هیچ استانی نمی تواند بگوید که 

سفید هستم و سفید باقی می مانم.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران اعالم کرد:

 کمک ۱۳میلیاردی نیکوکاران تهرانی 
به نیازمندان از طریق تلفن ثابت

مدیر کل کمیته امداد اســتان تهران از کمک ۱۳ میلیارد ریالی مردم 
نوع دوست اســتان به نیازمندان از طریق تلفن ثابت ۷۳۵۵ خبر داد و 

گفت: این مبلغ در سه ماه نخست امسال دریافت شده است.
ســید ابوالفضل پرپنچی،با بیان اینکــه یکی از اهــداف کمیته امداد 
گســترش روش های نوین بین خیران و نیکوکاران است، تصریح کرد: 
اســتفاده از روش های نوین در ســرعت بخشــی کمک به نیازمندان 
تأثیر بســزایی دارد.وی به کمک های مردم نوع دوســت استان تهران 
به نیازمندان از طریق شماره تلفن ۷۳۵۵ اشــاره کرد و افزود: خیران، 
نیکوکاران و هر شخصی که بخواهد به نیازمندان کمک کند می تواند با 
اســتفاده از روش های الکترونیکی بر اساس نیتی که دارد کمک خود را 
به نیازمندان اختصاص بدهد.مدیر کل کمیته امداد استان با بیان اینکه 
در روش های نوین نوع کمک ها مشــخص شده است، خاطر نشان کرد: 
پرداخت صدقه، کمک به فرزندان یتیم و محسنین، کمک به امر ازدواج 
جوانــان، تعمیر و احداث مســکن، کمک به تحصیل دانــش آموزان و 
دانشجویان و موارد دیگر از طریق شماره تلفن ۷۳۵۵ امکان پذیر است.

پرپنچی گفت: مردم نیکوکار اســتان تهران در سه ماه نخست امسال با 
۱۴ هزار و ۹۵۴ تراکنش ۱۳ میلیــارد و ۱۳۰ میلیون ریال در برای امور 

مختلف نیازمندان پرداخت کردند.
وی ضمن تشــکر از همراهی مــردم نیک اندیش اســتان تهران برای 
کمک به نیازمندان، یادآور شد: عالوه بر شماره تلفن ۷۳۵۵ روش های 
دیگری از جمله ارســال عدد ۱ به شــماره ۸۸۷۷، نرم افزار سکه بخش 
نیکوکاری استان تهران، شماره گیری کد دستوری #۰۲۱۸۸۷۷ برای 
کمک به امور نیازمندان وجــود دارد که می تواننــد از این روش ها نیز 

استفاده کنند.

 واحد بخار 32٠ مگاواتی نیروگاه بندرعباس
 به مدار تولید بازگشت

واحد شماره ۳ نیروگاه بندرعباس  پس از انجام موفقیت آمیز تعمیرات 
اساسی به شبکه سراسری برق کشور وصل شد.

حســین ســلیمی مدیر عامل نیروگاه بندرعباس در این رابطه گفت: 
واحد شماره ۳ این نیروگاه که در آذرماه ســال گذشته بر اساس برنامه 
زمان بندی شده جهت تعمیرات اساســی از مدار خارج گردیده بود ، با 
تالشــهای بی وقفه و شــبانه روزی متخصصین نیروگاه بندرعباس به 

شبکه سراسری برق کشور پیوست.
سلیمی با اشــاره به اجراي تعمیرات اساسی واحد ۳۲۰ مگاواتي شماره 
۳ بخار ،  و همچنین رفع چالشــها و مشــکالت فني ســایر واحدهاي 
نیروگاه طي ماههاي اخیر ، ارتقاء ســطح آمادگي ایــن نیروگاه و تداوم 
خدمت رساني به مردم بویژه در فصل تابستان و ایام پیک مصرف برق را 
مهمترین رویکرد این مجموعه تولیدي عنوان نمود.وی افزود : با توجه 
به لزوم آماده ســازی واحدها برای پیک تابســتان ,فصــل تعمیرات با 

تمرکز بر رفع محدودیت های تولید از اوایل آذرماه آغاز شد .
سلیمی با تشریح شرایط خاص کشور و شیوع بیماری کرونا در ماههای 
اخیر اظهار کرد :با محدودیت زمانی تعیین شده ناچار به انجام تعمیرات 
واحد در اوج بیماری کرونا بودیم ، که کارکنان ســخت کوش نیروگاه با 
اقدامی جهادی و فداکارانه با توجه به شــرایط آب و هوایی گرم و طاقت 
فرســای اســتان هرمزگان ، این کار را بدون هیچ حادثــه ای به انجام 

رساندند که امید آن می رود تابستان را بدون خاموشی سپری نماییم .
مدیرعامل نیــروگاه بندرعبــاس  هدفگذاری مجموعــه را تولید برق 
مطمئن و پایدار در پیک تابستان و تحقق شعار سال که همان »جهش 
تولید« است، برشمرد و تأکید کرد: در تعمیرات اساسی و دوره ای واحد 
سعی بر آن بوده تا مالحظات زیست محیطی را در نظر گرفته و با همت 
و همدلی کارکنان پرتالش نیروگاه  همانند سنوات گذشته موفقیت ها 

را  کسب خواهد کرد.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اشــاره به بومی سازی قطعات عنوان 
کرد : اقدامات بســیار خوبی در زمینه ســاخت قطعات انجام شــده و 
مهندســین و متخصصین نیروگاه با مهندســی معکوس بســیاری از 
تجهیزات را بومی ســازی کردند و نیروگاه بندرعباس به واسطه همین 
مســئله به عنوان نیروگاه پیشــرو در ســاخت و تولید قطعات داخل 
نیروگاهی کشــور می توان نام بــرد و با وجود پیمانــکاران متخصص 
ومتعهد ایرانی مشکلی در تهیه و ســاخت قطعات مهم در داخل کشور 
وجود ندارد. گفتنی اســت نیروگاه بندرعبــاس دارای ۶ واحد تولیدي 
مشــتمل بر چهار واحد بخار و دو واحد گازی به ظرفیت ۱۳۲۰ مگاوات 
می باشــد که در حال حاضر همــه واحدهای آن جهت گــذر از پیک 
تابستان در مدار تولید برق هستند و نقش مهمي را در تقویت ، تثبیت و 

پایداري شبکه سراسري برق کشور  ایفاء مي کنند.

کوچه

خریدار  یک روانشــناس با بیــان اینکه 
گاهی نگرانی، ترس و شکســتن قبح جرم 
نتیجه عکــس می دهد و بســتر را برای رو 
آوردن نوجــوان بــه جرائم دیگــر فراهم 
می کند، گفت: اهمیت دارد که پلیس های 
روانشناســان کودک و نوجوان بکار بگیریم 
که متناســب با جایگاه فردی، اجتماعی و 

خانوادگی نوجوان با او برخورد کنند.
دکتــر ناصر  قاســمزاد  به بررســی چرایی 
گرایش نوجوانان بــه جرم و لــزوم زمینه 
سازی برای کشف استعداد نوجوانان مجرم 
پرداخت و اظهار کرد: بافــت خانواده محل 
رشد سالم و ویژگی های ســالم شخصیتی 

فرزندان است.
وی گفت: خانواده هایی کــه رفتار ناهنجار 
دارند و خانواده هایی کــه توجه به نیازهای 
عاطفی و هویتی فرزندان نمی کنند به طور 
معمول شاهد مشــکالت و ناهنجاری  رفتار 
فرزندان خواهند بود، البته این امری قطعی 
نیست اما به طور معمول شاهد آن خواهیم 

بود.
ایــن روانشــناس اظهــار کــرد: نوجوانی 
دوره ای است که شاهد رشــد افراد در همه 
جوانب هســتیم؛ به طوری که از این دوره با 
نام دوره بحران یاد می شود. اگر نوجوان در 
خانواده ای با شرایط عادی جامعه رشد کند 
در دوران نوجوانی اســترس و بحران هایی 
را متحمل خواهد شــد. این اســترس ها در 
خانواده هایی که ناســازگار و از هم پاشیده 
هســتند و بــه نیازهــای کــودکان توجه 
نمی شود و سیستم یکپارچه تربیتی در آن 
وجود ندارد چندین برابر خواهد بود و افراد را 

مستعد انجام جرائم خواهد کرد.
مدیرعامــل جمعیــت حمایت ســالمت، 
بهداشــت و روان جامعه با بیــان اینکه قرار 
گرفتن نوجوانان در گروه های هم سن خود 
امری طبیعی اســت، گفت:  امــا اینکه این 
گروه های دوســتی را چه افرادی تشــکیل 
می دهند و عالیق و سلیقه نوجوان به سمت 
کدام گروه میــل پیدا می کنــد، می تواند 

نوجوان را به سمت جرائم سوق دهد.
وی در خصــوص اینکه جرائــم نوجوانان 
به چند دســته تقســیم می شــود، گفت: 
آسیب های اجتماعی بســیار وسیع است؛ 
اما در ســال های اخیر کیف قاپی، رو آوردن 

به مصــرف مــواد صنعتــی و رو آوردن به 
گروه هایــی کــه رفتارهــای خطرناکی را 
تجربه می کنند بیشتر شاهد بودیم که علت 
بخشی از آن می تواند نیازهای مالی، رفتن 
به سوی هیجانات و پاسخ دادن به هیجانات 
کاذب درونی باشد. بخشی از آن هم می تواند 
بر اثر تاثیر گرفتن از یک گروه باشد.قاسمزاد 
دربــاره اینکه ســکونت در مناطق مختلف 
شــهری چه تاثیری بر گرایــش نوجوانان 
ســاکن در آن منطقه به انجــام جرائم دارد 
گفت: طبیعتا هر جا که فقر وجود داشــته 
باشــد امکان ابتالی افراد به جرم بیشــتر 
می شــود. البته باید بر ایــن موضوع تاکید 
کرد که فقر الزمه انجام جرم نیســت و فقر 
مالی در کنار فقر فرهنگی است که می تواند 
موجب گرایش ســاکنان برخی مناطق به 

جرم شود.
وی با اشــاره بــه اینکه مدارس قســمتی 
از فرهنــگ نوجوانــان را شــکل و پرورش 
می دهد، تصریح کرد: متاسفانه ما در بخش 
آموزش و پرورش شاهد مشکالت ساختاری 
هســتیم،  به عنوان مثال اکثر افرادی که در 
مدارس حاشیه نشین شاغل هستند، ساکن 
مناطق مرکزی تهران هســتند که این امر 
باعث ایجاد یک نارضایتی شــغلی می شود. 

رفت و آمدهــای طوالنی مدت، نداشــتن 
آگاهی نســبت به فرهنگ بومــی برخی از 
مناطق حاشــیه نشــین به مرور می تواند 
کاســتی هایی را از جمله در اجرای وظایف 

فرد ایجاد کند.
این روانشناس ادامه داد: در ساختار آموزش 
و پرورش مشاوران تعریف شده هستند که 
متاسفانه تعداد مشاوران در مدارس تعادلی 
با تعداد دانش آموزان نــدارد و خود این امر 
می توانــد بــه خصــوص در دوره نوجوانی 
که دوره اول متوســطه یاد می شــود بسیار 
تاثیر گذار باشــد و از رو آوردن نوجوانان به 
گروه های ناســالم یا ارتکاب جرم و... بسیار 

پیشگیری می کند.
قاســمزاد با بیان اینکه احساس می شود که 
حتی روانشناسان نیز باید به فرهنگ مناطق 
حاشیه نشین آشنا باشــند و به عبارتی باید 
در ســاختار تشــکیالتی آموزش و پرورش 
هم در انتخاب کادر اداری و آموزشــی این 
مناطق و هم در تخصیص به اندازه مشــاور 
و روانشناســان در ســطح تهران از جمله 

مناطق حاشیه نشین، بازنگری شود.
مدیــر عامــل جمعیت حمایت ســالمت، 
بهداشــت و روان جامعه درباره کاهش سن 
ارتکاب جرم توســط نوجوانــان گفت: در 

سال های اخیر این سن کاهش یافته است، 
شاید در گذشته سن انجام جرم حدود ۱۷، 
۱۸ ســال بود اما حاال از حدود ۱۳ ســال به 
بعد اتفاق می افتد. البتــه فیزیک نوجوانان 
نیز در این امر موثر اســت و معموال بلوغ که 
اتفاق می افتد مقداری در این موضوع تاثیر 
گذار می شــود که در دهه های اخیر شاهد 
بلوغ های زودرس بوده ایم.این روانشــناس 
در خصوص بایدهــا و نبایدهای رفتاری در 
خصوص رفتار با نوجوانــان مجرم گفت: از 
آن جایی که سن زیر ۱۸ ســال را کودکی و 
نوجوانی تعریــف می کنیــم، طبیعتا باید 
سلســله و قوانیــن و مراتــب در خصوص 
برخورد با نوجوانان مجرم، با ویژگی های این 
گروه سنی متناســب باشد. در این خصوص 
بخشی از قوانین ما درســت است، به عنوان 
مثال نوجوانان مجرم در کانون های تربیتی 
متناسب و با هم سن و ساالن خود نگهداری 

می شوند.
وی با بیان اینکه در ســنوات گذشته شاهد 
بودیم که افســران روانشــناس در نیروی 
انتظامی جذب می شدند، گفت: اختصاص 
دادن نیروهــای پلیــس روانشناســی که 
بتواننــد با ایــن نوجوانان مجــرم برخورد 
صحیح داشته باشند باید تشدید شود، چرا 

که در میان این نوجوانان گاهی برخوردهای 
بازدارنــده اثر عکــس دارد. یعنــی گاهی 
نگرانی، ترس و شکســتن قبح جرم نتیجه 
عکس می دهد و بســتر را بــرای رو آوردن 
نوجــوان به جرائــم دیگر فراهــم می کند. 
اهمیــت دارد که بخشــی از پلیــس ما را 
روانشناسان کودک و نوجوان تشکیل دهند 
که متناســب با جایگاه فــردی، اجتماعی 
و خانوادگی نوجــوان با او برخــورد کنند. 
طبیعتا بخــش قابل توجهــی از این جرائم 
قابل گذشت اســت؛ اما اثر مثبت و تربیتی 
برخورد پلیس اســت که باید از انجام دوباره 

این جرائم جلوگیری کند.
این روانشناس گفت: زمانی که پرونده های 
قضایی برای یک نوجوان تشــکیل می شود 
ابعاد پرونــده و اینکه فرد در چه بســتری 
رشد کرده مشخص می شــود. در ادامه این 
موضوع طبیعتا تغییر بافت خانواده اســت 
که می تواند این فرد را از بســتر جرم نجات 
دهد چرا که باید از ریشــه خشــک شــود. 
بخشی از ســاختار این اقدامات، حقوقی و 
بخش دیگری روانشناختی و انجام اقدامات 
مددکاری اجتماعی اســت. قــوه قضاییه و 
نیروی انتظامی باید تشــکیالتی را در نظر 
بگیرند کــه پیگیر فرد پــس از وقوع جرائم 
باشند که باید در خصوص نوجوان و خانواده 
آنها دنبال شــود که فرد بتواند متناســب با 

جرائم از خدمات آن ها بهرمند شود.
وی در خصــوص اســتعدادهای نهفتــه 
نوجوانــان مجرم گفــت:  یقینا بخشــی از 
مشــاوره های مددکاری که برای نوجوانان 
مجــرم انجــام می شــود باید بــه یافتن 
اســتعدادهای نهفته و کشــف نشده آن ها 
اختصاص پیدا کند. بایــد بتوانیم نوجوانان 
را به فطرت و اســتعداد درونی  آن ها آشــنا 
کنیم.این روانشناس در پاســخ به اینکه آیا 
در حال حاضر بستری برای کشف استعداد 
نوجوانان مجرم فراهم اســت یا خیر؟ گفت: 
خیر. در حال حاضر در جامعه بستری برای 
یافتن اســتعداد افرادی کــه درگیر جرائم 
نیستند نیز فراهم نیست. برای پاسخ دقیقتر 
به این سوال می توان به این موضوع فکر کرد 
که نوجوانان مجرم به چه میزان توانمندی 
اســتفاده از امکانات موجود در سطح شهر 

تهران را دارند؟ 

مدیرعامــل آبفا هرمــزگان با اشــاره بــه منابع آبی 
شهرستان سیریک، اظهار داشــت: در حال حاضر نیاز 
آبی شهر سیریک و روســتاهای حومه از مجموعه چاه 
هاي راونگ میناب، آب شــیرین کن ســیریک تامین 
می شــود که با بهره برداری از آب شیرین کن روستای 
زیارت تا پایان نیمه اول امسال، ظرفیت منابع آبی این 

شهرستان افزایش می یابد.
امین قصمی با بیان اینکه شهرستان سیریک از جمله 
مناطق پرتنش آبي هرمزگان اســت، افــزود: آب چاه 
هاي راونگ تامین کننده آب مورد نیاز ۶۸ روســتا در 
محدوده دو شهرســتان میناب و ســیریک و دو شهر 
گروک و کوهستک است که به دلیل خشک سالي های 
اخیر و افت سطح آب هاي زیرزمیني، هم اکنون با افت  
کمی مواجه اســت به طوری که ظرفیت تولید ۵ حلقه 

چاه به ۱۲۶ لیتر بر ثانیه کاهش یافته است.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد منابــع  آبی پایدار در این 
شهرســتان، گفت: در این راســتا  آبفا با هدف تامین 
آب مورد نیاز روستاهای شهرســتان سیریک، احداث  
آب شیرین کن روســتاي زیارت به ظرفیت قراردادي 

۳۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز را با پیشرفت 
فیزیکــي ۸۰ درصد در دســت اجــرا دارد 
که پیش بیني مي شــود تا پایــان نیمه اول 

سالجاري به بهره برداري برسد.
بنا به گفتــه قصمی؛ با تکمیــل این پروژه 
نمک زدائي عالوه بر تامین آب روســتاي 
زیارت و شهرک هاي اطراف آن، مازاد تولید 

ســایت به خط انتقال راونگ تزریق شــده که بهبود 
وضعیت انتقال و تامین آب در شهرســتان را بدنبال 

دارد.
مدیرعامل آبفا اســتان در ادامــه، از افزایش ظرفیت 
آب شیرین کن ســیریک به سه هزار و ۷۵۰ متر مکعب 
در شــبانه روز خبر داد و گفت: در حال حاضر این آب 
شیرین کن با ظرفیت دو هزار مترمکعب در شبانه روز 
در حال بهره برداري است که با انجام عملیات در دست 

اقدام به ظرفیت اسمي خود خواهد رسید.
حفر چاه هاي جدید در راونگ و تلنگ براي تامین آب 

روستاهاي سیریک و میناب
وی دالیــل عمده عــدم افزایــش ظرفیــت تولید 

آب شــیرین کن ســیریک را مشــکالت 
هیدرولوژي دریا، شــیب کم ساحل، بستر 
لجني ســاحل ســیریک و کافــی نبودن 
اعتبــارات برای احداث اســکله اختصاصي 
جهت برداشــت آب خام بیان کرد و گفت: 
ظرفیت تجهیزات نصب شــده براي تولید 
۳۰۰۰ مترمکعــب در روز کافی بــوده اما 
مشکالت ناشــي از آبگیري و برداشت آب خام از دریا 
باعث کاهش تولید تا ۲۰۰۰ مترمکعب شــده اســت 
که ضمن توافق با اداره کل بنادر و دریانوردي اســتان 
براي اســتفاده از اســکله بندر ســیریک، مطالعات 
هیدروگرافي و رســوب دریا و ســاخت تاسیســات 
موردنیاز، مشــکل برداشــت آب خام حل شده و در 
نیمه دوم ســال جــاري تولید آب شــرب به ظرفیت 
نهایــي ۳ هــزار و ۷۵۰ مترمکعب در شــبامه روز 

می رسد.
مدیرعامل آبفا استان با اشــاره به اقدامات آبفا  در این 
شهرســتان گفت: حفر و تجهیز چاه در دشــت روانگ 
به میزان ۲۰  لیتر در ثانیه برای آبرســانی به ۸ روستای 

میناب، حفر و تجهیز چاه در دشــت تلنــگ به میزان 
۴۰ لیتر بر ثانیه برای تامین آب شــهر کوهستک و ۱۱ 
روستای مجاور آن، تقویت ایســتگاه پمپاژ بین راهی 
SP4 و احداث خطوط انتقال موازی و مخازن محدوده 
شــهرهای ســیریک و گروک و ۱۳ روســتای مجاور، 
توسعه و بازسازی شــبکه های توزیع از جمله اقداماتی 
است که با عملیاتی شدن آن ها بخشی از مشکالت آب 

شهرستان سیریک مرتفع خواهد شد.
قصمــی در پایــان، با بیــان اینکــه ســرانه مصرفي 
شهروندان ســیریک باالتر از ۳۲۰ لیتر به ازاي هر نفر 
در روز اســت، یکی از دالیل باالبودن سرانه مصرف را، 
ذخیره سازي غیر اصولی آب در مخازن منازل )با حجم 
۲۵ هزار لیتر( عنوان کرد و گفت: این مسئله مانع توزیع 
نرمال آب در شبکه ها شده است که در این رابطه برخی 
اقدامات فرهنگ ســازی و آموزش همگانی در دستور 
آبفا قرار گرفته اســت.   وي همچنین افــزود: با حذف 
ذخیره غیر اصولي منــازل عالوه بر ارتقاي شــاخص 
هاي کیفي و بهداشتي آب شــرب، در روند توزیع آب 

شهرستان نیز بهبود چشمگیري را شاهد خواهیم بود.

آبفا

وژه آب شیرین کن »زیارت« امسال وارد مدار تولید می شود  پر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل آبفا هرمزگان :

وستایی به آب شرب پایدار است اولویت مان دسترسی جمعیت ر
خریدار   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان ضمن گرامیداشــت هفته صرفه 
جویی، وضعیت فعلي آبرســاني به شهرها و 
روستاهاي استان را تشریح و به بیان چالش 

ها و چشم اندازهاي این شرکت پرداخت.
اولویت مان دسترسِی جمعیت روستایی به 
آب شرب پایدار اســت/ آب شیرین کن ها؛ 

تدبیر آبفا برای افزایش ظرفیت منابع آبی
امین قصمــي افزود: طی ســال های اخیر، 
منابع آبي استان تاثیر زیادی از تداوم پدیده 
خشک سالی پذیرفته است به طوری که به 
صرف بارش هاي سال گذشــته نمی توان 
چندان به آینده آبي هرمزگان خوشــبین 

بود.
وي تصریح کرد: وجــود گنبدهاي نمکي و 
تاثیر آن بر شور شدن رودخانه هاي فصلي، 
باال بــودن متوســط عمر شــبکه هاي آب 
آشامیدني استان و افزایش درصد هدر رفت 
آب در این شــبکه ها به خصوص در مناطق 
روســتایي و همچنین کمبود منابع آبي در 
دسترس، کمبود اعتبارات، افزایش قیمت 
تمام شده پروژه هاي در دســت اجرا و... از 

عمده مشکالت پیش روي آبفاست که مي 
طلبد تا زمان رفــع این مشــکالت، مردم 
با مصــرف بهینه آب به طور جــدي ما را در 

خدمات رساني یاري کنند.
قصمي بــا بیان اینکه گســتردگي خدمات 
رســاني آبفا پس از یکپارچه سازي شرکت 
هــاي آب و فاضالب شــهري و روســتایي 
بیشتر شــده اســت، افزود: در حال حاضر 
۹۹,۸ درصد جمعیت شــهري و ۹۶ درصد 
جمعیت روســتایي با پوشش ۷۶ درصدي 
روستاها از خدمات شــرکت آب و فاضالب 

استفاده مي کنند.
وي افزود: شــرکت آب و فاضالب هرمزگان 
براي بهبود خدمات رســاني بویژه در بخش 
روستایي چشــم اندازي را تعریف کرده که 
بر اســاس آن اولویت مان دسترســِی تمام 
جمعیت روستایی به آب آشامیدني سالم و 
پایدار است و در این زمینه از ظرفیت بخش 
خصوصي و ســرمایه گذاران با پتانسیل باال 
جهت احداث تاسیسات نمک زدایي با هدف 

ایجاد منابع آبی پایدار کمک مي گیرد.
مدیرعامل آبفا اســتان به دیگــر برنامه ها 

در بخش آبرســاني به روســتاها اشاره کرد 
و گفــت: انجــام مطالعات شــبکه توزیع و 
مدیریت مصرف با هدف شناســایي دقیق 
میزان تولید و مصــرف به منظور جلوگیري 
از هدر رفت آب و همچنیــن تکمیل و بهره 
برداري از مجتمع  هاي آبرســاني روستایي 
بــراي برخــورداري روســتاهاي فاقد آب 
آشــامیدني سالم و بهداشــتي از جمله این 

برنامه هاست.
وي همچنین با اشــاره به حــوزه خدمات 
رســاني در بخش شــهري گفت: در حال 

حاضر ۳۷ شــهر و جزیــره بــا ۳۸۱ هزار 
مشــترک در بخش آب و ۷ شــهر و جزیره 
در بخش فاضالب با ۱۹۳ هزار مشــترک از 
خدمات این مجموعه بهره مند هســتند که 
افزایش ظرفیت منابع آبي براي تامین نیاز 

مشترکین نیز در دستور کار است.
ســرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیاردی بخش 

خصوصی در حوزه آب و فاضالب
به گفته قصمي، افزایش ظرفیت منابع آبي 
از طریق احداث آبشــیرین کن ها از جمله 
این اقدامات اســت که مي تواند با توجه به 
وضعیت خشک سالي استان تاثیر زیادي بر 

منابع آبي پایدار داشته باشد.
وی در ادامــه افزود: در بخش شــهري ۱۷ 
پروژه به ظرفیت ۸۵ هزار و ۷۰۰  متر مکعب 
در روز و در بخــش روســتایي ۲۲ پــروژه 
به ظرفیت ۳۶ هــزار و ۶۳۸  متر مکعب در 
روز  تامین کننده آب اســتان است که البته 
رســیدن به نقطه مطلوب نیازمند فعالیت 
هاي بیشــتري اســت که در چشــم انداز 
شــرکت و آب و فاضالب هرمزگان تعریف 

شده است.

ایــن مقام مســئول تصریح کــرد: در حال 
حاضر براي تامین آب مورد نیاز اســتان از 
محل آب شــیرین کن ها در بخش شهري 
یک پروژه به ظرفیت ۶۰ هــزار متر مکعب 
در شــبانه روز در قالب فازهاي ۳،۴ و ۵ آب 
شیرین کن بندرعباس و در بخش روستایي 
۱۱ پروژه به ظرفیــت ۱۹۱ هزار متر مکعب 

در شبانه روز در دست اجراست.
وي با بیان اینکه پــروژه هاي دیگري نیز در 
بخش تولید آب از محل آبشیرین کن ها در 
دست مطالعه است، گفت: عملیات احداث  
۲ پروژه به ظرفیت ۶۱ هــزار متر مکعب در 
شــبانه روز در حوزه تامین آب شهرها و یک 
پروژه نیز به ظرفیت یک هــزار و ۵۰۰ متر 
مکعب در شــبانه روز در بخش روســتایي 

بزودي آغاز خواهد شد.
قصمي در پایــان افزود: ۵۴ پــروژه در این 
بخش بــه ارزش ۱۳ هــزار و ۵۴۳  میلیارد 
ریال اجرا یا در دست اجراست که با توجه به 
توسعه روز افزون جمعیت و سرمایه گذاري 
ها نیازمند اعتبارات بیشتري در این زمینه 

هستیم.  



مربی پرسپولیس:

سیدجالل باید الگو باشد

»شیخ دیاباته« به تهران برگشت
مهاجم تیم فوتبال استقالل برای حضور در تمرینات این تیم به تهران 

برگشت.
 شــیخ دیاباته که برای به دنیا آمدن فرزندش به فرانسه سفر کرده بود، 
بامداد روز جمعه به تهران برگشــت تا در تمرینات تیم فوتبال استقالل 

حضور پیدا کند.
در حالی که ســفر دیاباته به فرانسه خبرساز شــده بود و برخی به این 
اقدام او پس از شروع دوباره لیگ انتقاد کرده بودند، اما باشگاه استقالل 
اعالم کرد که این سفر طبق هماهنگی های قبلی و بر اساس قراردادش 

صورت گرفته است.

از طریق یک کارگزار ارائه شد
پیشنهاد یک تیم بزرگ چینی به مدافع تیم ملی 

فوتبال ایران
مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال ایران پیشنهادی از یکی 

از تیم های بزرگ چین دارد.
 روزنامه »الرایه« قطــر خبر داد که یک تیم بــزرگ چینی خواهان 
به خدمت گرفتن مرتضــی پورعلی گنجی مدافع تیم العربی شــده 

است.
طبق اعالم الرایه، این پیشــنهاد از طریق یک کارگزار به دست پورعلی 
گنجی و باشگاه العربی رسیده اســت و در صورتی که این مدافع ایرانی 

راهی چین شود، باید دو هفته در قرنطینه باشد.
لیگ چین از ۲۵ جوالی یعنی حدود ســه هفته دیگر آغاز می شود 
ولی العربی پنج بازی دیگر در لیگ ســتارگان قطر دارد و از ســوی 
دیگر به مرحله نیمه نهایی مســابقات امیرکاپ قطر هم صعود کرده 

است.
الرایه مدعی شــد جدایی پورعلی گنجی در این شرایط از العربی کمی 
دشــوار اســت چون برای این بازیکن جایگزینی در این وضعیت وجود 
ندارد. ممکن است بعد از بررســی، پورعلی گنجی که دو فصل دیگر با 
العربی قــرارداد دارد، در پایان این فصل از لیــگ قطر راهی لیگ چین 

شود.

با توجه به مثبت شدن تست کرونای شش بازیکن

وتکل سالمت! تعلیق فوالد از لیگ بر اساس پر

بر اساس پروتکل سالمت لیگ فوتبال ایران و ابتالی شش بازیکن تیم 
فوتبال فوالد به ویروس کووید ۱۹، فعالیت های ایــن تیم باید تا زمان 

بهبود مبتالیان و کسب گواهی سالمت، تعلیق شود.
 اوایل خردادماه سال جاری بر اساس راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-
۱۹)کرونا ویروس( فاصله گذاری اجتماعی و الزامات ســالمت محیط 
لیگ فوتبال اعالم شــد که در صورت وجود بیش از پنــج نفر با عالیم 
مثبت یا مثبت شــدن تســت های تشــخیصی مبنی بر ابتالی فرد به 
کووید ۱۹، فعالیت تیم مربوطه تا زمان بهبود مبتالیان و کسب گواهی 

سالمت، معلق خواهد شد.
لیگ فوتبال ایران از چهارم تیرماه ســال جاری با دیدار معوقه تیم های 
فوتبال فوالد خوزستان و اســتقالل تهران در اهواز مجددا کلید خورد 
و پس از آن نیز در هشــتم تیرماه با برگزاری هفته ۲۲ دنبال شد و قرار 
اســت از ۱۴ تیرماه نیز دیدارهای هفته ۲۳ برگزار شود، مسئله ای که با 
توجه به ابتالی شش بازیکن فوالد خوزستان به ویروس کرونا و پروتکل 
سالمت لیگ فوتبال مبنی بر تعلیق فعالیت های تیم های با عالیم مثبت 
یا مثبت شدن تست های کرونای بیش از پنج نفر، در وضعیت متفاوتی 

قرار گرفته است!
فوالدی ها یکشنبه )۱۵ تیرماه( باید در ورزشگاه تیم فوتبال نساجی به 
مصاف این تیم بروند و ســازمان لیگ باید تا آن زمان نسبت به برگزاری 
این دیدار تصمیم گیری کند و در صورتی که مبنا پروتکل سالمت لیگ 
فوتبال باشــد به طور حتم باید دیدار مربوطه به تعویــق بیافتد، عالوه 
بر این سایر دیدارهای تیم فوتبال فوالد خوزســتان تا زمانی که تعداد 
مبتالیان این تیم به پنج بازیکن و کمتر از آن نرســد، بر اســاس قانون 

امکان برگزاری ندارد.

نه کریم آمد نه وحید
 خبری از ایرانی ها در تیم ملی نیست

با غیبت وحید هاشمیان و نهایی نشدن قرارداد کریم باقری، کادر فنی 
تیم ملی بدون حضور ایرانی ها فعالیتش را به صورت رسمی آغاز کرد.

 با شروع دوباره فوتبال در ایران، دراگان اسکوچیچ که مجال مربیگری 
در قامت مربی تیم ملی را پیدا نکرده بود، به ایران بازگشــت و به نظاره 

دور جدید مسابقات فوتبال نشست.
وی در بازگشت به ایران تنها بود و حتی هفته نخست لیگ برتر را هم به 
تنهایی از ورزشگاه و دفتر کارش در محل کمپ تیم های ملی آنالیز کرد 
و هیچ از چهار دســتیاری که پیش از این فدراســیون فوتبال از آنها نام 

برده بود، کنارش نبودند.
با این حال، طی روزهای گذشته، آنتوان یوسنیک از اسلوونی و امالدن 

زانجر از کرواسی به تهران آمدند و به سرمربی تیم ملی ملحق شدند.

 غیبت ایرانی ها در تیم ملی
دراگان اســکوچیچ پس از قبول هدایت تیم ملی، کریم باقری و وحید 
هاشــمیان را به عنوان گزینه های مد نظر خود بــرای مربیگری در تیم 

ملی برگزید. 
البته هاشمیان از دوره مارک ویلموتس تحت قرارداد فدراسیون بود. 
با این حــال هیچ یک از ایــن دو نفر فعال در تیم ملــی حضور ندارند و 
اسکوچیچ از مشــاوره مربیان وطنی و آشــنا به فوتبال ایران محروم 

است.
درباره کریم باقری در روزهای گذشــته مذاکراتی صورت گرفت و فعال 

طرفین به توافق نرسیده اند.
 باقری فعال دستیار یحیی گل محمدی اســت و با پرسپولیس قرارداد 
دارد و اگر قصد حضور در تیم ملی را داشته باشــد، باید قید همکاری با 

تیم محبوب خود را بزند. 
در نتیجه فعال همــه چیز به پایان فصل جاری موکول شــده و باید دید 
در جلسه ای که آن موقع برگزار می شود، فدراســیون با پرسپولیس و 

باقری به توافق می رسد یا نه.
درباره هاشمیان وضعیت پیچیده تر اســت. همانطور که گفته شد او از 
گذشته با فدراســیون قرارداد دارد ولی هیچ گاه از دیدار او و اسکوچیچ 
عکسی منتشر نشده و معلوم نیســت طرفین دیداری با هم داشته اند یا 
خیر.هاشمیان فعال در خارج از کشور به سر می برد و هنوز به کادر فنی 

ملحق نشده است.

میدان

کارشــناس فوتبال با تاکید بر اینکه مدیران باشــگاه 
استقالل نباید پشت محبوبیت مجیدی پنهان شوند، 
گفت: یکی از معضالت مهم اســتقالل کــم تجربگی 

همزمان تیم مدیریتی و تیم فنی این باشگاه است.
مســعود اقبالی کارشــناس، فوتبال و مدرس رسمی 
AFC و مربی پیشین اســتقالل اظهار داشت: شرایط 
استقالل اصال امیدوار کننده نیســت. این تیم در کنار 
مشــکالت فنی کمبودهای مدیریتی هم دارد و این دو 
مشکل دســت به دســت هم داده تا آنها شرایط خوبی 

نداشته باشند.
مدرس ارشــد فدراســیون فوتبال ایران بیان داشت: 
عموم افــرادی که به عنــوان کادر فنی در اســتقالل 
فعالیت می کنند کم تجربه و بعضا تجربه اول شان است 
که این برای تیم بزرگ استقالل خوب نیست. در کنار 
آن می بینیم تیم مدیریتی این باشــگاه هم بسیار کم 
تجربه هستند و بســیاری از آنها هم از کم ترین تجربه 
در عرصه مدیریت فوتبــال بهره می برنــد. وقتی هم 
تیم مدیریت و هم تیم فنی کم تجربه باشــند، خروج 

از بحران بسیار سخت می شود و برای همین 
من نمی توانم به آینده تیم در این فصل امید 

چندانی داشته باشم.
وی اضافه کرد: برخی از مشــکالت فنی که 
به آن اشاره می کنم باعث شــد تیم یکی دو 
نتیجه نا مطلوب بگیرد و تداوم این نتایج می 
تواند برای تیمی به بزرگی اســتقالل بحران 

ایجاد کند. در این شرایط تنها تجربه است که می تواند 
اســتقالل را از بحران خارج کند. در حــال حاضر این 
تیم در سه بازی پشت ســر هم مقابل گل گهر و فوالد 
شکســت خورد و مقابل سایپا مســاوی کرد. حاال باید 
دید آیا تجربه کادر فنی و تیم مدیریتی می تواند تیم را 

از این شرایط خارج کند یا خیر.
مربی پیشــین آبی ها گفت: به برنامه ریزی فدراسیون 
فوتبال هم برای از ســرگیری مجدد رقابتها ایراد وارد 
اســت. برای آمادگی کامل یک تیم فوتبال بین ۶ تا ۸ 
هفته زمان الزم است و این در حالی است که تیمهابین 
هر فصل یک ماه تا ۴۰ روز اســتراحت می کنند. چطور 

در حالی که به دلیل شیوع بیماری کرونا تیم 
ها ســه چهار ماه تعطیل بودند تنها ۳ هفته 
برای آمادگــی زمان می دهنــد؟ این بر پایه 

کدام علم و منطق است؟
اقبالی بیان داشــت: همه بازیکنان دوســت 
دارند بعد از پایــان دوران بازی کردن خیلی 
زود مربی و حتی سرمربی شــوند. بعضا هم 
پیش می آید که مدیران تیم های پر هوادار برای حفظ 
وجهه خود مقابل هوادار به ســراغ چهره های محبوب 
برای ســرمربیگری می روند. اتفاقی که در اســتقالل 
افتاده و حاال هم مدیران باشــگاه خودشــان را پشت 

محبوبیت سرمربی پنهان کرده اند. 
مدرس رسمی AFC تاکید کرد: باشگاه های ما قرارداد 
بستن با مربی و بازیکن را بلد نیستند و قراردادها نقص 
دارد که در طول فصل مشــکالتی ایجاد می شود. این 
مشــکالت در همه تیم ها وجود دارد اما چون موضوع 
بحث ما استقالل است در این گفتگو فقط به مشکالت 

این باشگاه می پردازیم. 

وی بیان داشت: در شرایطی که تیم کمبود بازیکن دارد 
و بازیکن مهمی مثل دیاباته همینطوری هم از شرایط 
خوب بدنی برخوردار نیست، به راحتی اجازه خروج از 
کشور می گیرد؟ از نظر من در مورد دیاباته هم سرمربی 
راحت کوتاه آمد و هم مدیرعامــل. به هردلیلی دیاباته 
نباید ایران را تــرک می کرد. مگر چند بــازی از فصل 
باقی مانده که یک بازیکن مهــم مثل دیاباته به راحتی 
تعدادی از آنها را از دست بدهد؟ ممکن است اگر او یک 
روز زودتر هم به آمادگی مطلوب برســد در یک بازی 
گلی بزند که آن گل مثال منجر به کســب سهمیه آسیا 
شود و غیبتش می تواند باشگاه را متحمل ضرر و زیان 

بزرگی کند. 
کارشناس فوتبال خاطرنشان ساخت: امیدوارم پیش 
بینی های مجیدی در خصوص آینده تیمش درست از 
آب دربیاید و این تیم رنگ آرامــش و موفقیت را ببیند 
و در کنار ســهمیه آســیا، به قهرمانی جام حذفی هم 
رسیده و در لیگ قهرمانان آســیا هم از گره خود صعود 

کند.

فوتبال

مهدی مرتضویــان  مربی تیــم فوتبال 
پرســپولیس با اشــاره به عملکرد این تیم 
مقابــل پیکان تهــران گفت: ســیدجالل 
حسینی بار دیگر نشان داد می تواند الگوی 

ممتازی برای فوتبالیست ها باشد.
حمید مطهری  با اشــاره به عملکرد این تیم 
در کسب پیروزی ســه بر یک مقابل پیکان 
تهــران و بازی پیــش روی سرخپوشــان 
پایتخت مقابل شاهین شــهرداری بوشهر، 
در خصوص وضعیت بازیکنان این تیم نظیر 
وحید امیــری ، علیرضا بیرانونــد و مهدی 
عبدی صحبت کــرد. دســتیار یحیی گل 
محمدی در پرسپولیس با صحبت از انگیزه 
باالی سیدجالل حسینی از او به عنوان یک 
الگوی ممتاز برای فوتبالیســت های ایرانی 

یاد کرد.
مطهری با اشــاره به این موارد در خصوص 
حاشــیه های اخیر بوجودآمــده پیرامون 
بازیکنان این تیم نیز صحبت کرد که در پی 

می خوانید:

بعد از چهارماه خیلی خوب بودیم
مربی پرســپولیس درباره عملکرد این تیم 
مقابل پیکان تهران گفــت: وقتی یک تیم 
چهار ماه بازی رسمی انجام نمی دهد قطعا 
دچار افت می شود. پرســپولیس هم از این 
قاعده مستثنی نبود. شرایط کامال متفاوتی 
را برای بــازی با پیکان تجربــه کردیم اما با 
زحماتی کــه در هفته های اخیر کشــیده 
بودیم توانســتیم نتیحه خیلــی خوبی را با 
برد ســه بر یک مقابل پیکان کسب کنیم. با 
توجه به این چهار مــاه تعطیلی به بازیکنان 

تیم نمره خیلی خوب باید داد.

از لحاظ فوتبالی بهتر می شویم
مطهری راجع به بازی امروز پرســپولیس 
با شاهین شهرداری بوشــهر اظهار داشت: 
هر بازی حکم یک فینــال را دارد. حریفان 
پرسپولیس شرایط خاص خودشان را دارند 
و ما خیلی خــوب می دانیم بــرای گرفتن 
امتیاز وارد زمین می شــوند. از هیچ تالشی 
دست بر نمی داریم و برای بردن شاهین به 

میدان می رویم آنها تیم یکدست و منظمی 
هســتند که اگر حواس مان را جمع نکنیم 

می توانند ایجاد خطر کنند.

مصدومیت امیری به خاطر استارتهای 
انفجاری است

وی راجع به آســیب دیدگی وحید امیری 
نیز صحبت کرد و گفت: او بازیکن ســرعتی 
است. اســتارت های انفجاری می زند و این 
موضوع باعث می شــود چنین بازیکنانی با 
آســیب دیدگی های اینچنین روبرو شوند. 
امیری هم مثل تمام بازیکنان سرعتی دنیا 
با این مشکل مواجه شد. او جزو آماده ترین 
بازیکنان ما است که متاســفانه نمی تواند 
چند بازی حضور داشته باشد. امیدوارم او و 
محمد انصاری خیلی زود به جمع بازیکنان 

اضافه شوند.

ذخیره طالیی باید خودش را قوی کند
مطهــری دربــاره عملکرد مهــدی عبدی 
که به عنــوان بازیکن تعویــض وارد زمین 
شد و توانست نمایش درخشــانی با دو گل 

زده مقابل پیکان داشته باشــد تاکید کرد: 
همیشه سعی می کنیم کار تیمی و گروهی 
را در تمرینات مرور کنیم. تمام بازیکنان نیز 
برایمان ارزشمند هستند و سعی می کنیم 
بیشــترین کارایی را از آنها داشــته باشیم. 
عبدی در ابتدای یک مسیر سخت است که 

باید حواسش را جمع کند.
وی تصریــح کرد: عبدی باید خــودش را از 
لحاظ تاکتیکی قویتر کند. قبال هم گفته ام 
نباید غرق دو گلی که زده اســت شود. این 
تازه ابتدای گلزنی هایش اســت و قطعا می 
تواند با ادامه مسیر پیشرفت خود به بازیکن 
محکم تری تبدیل شود. او به عنوان بازیکن 
دخیره آمد و خیلی هم خوب درخشــید اما 

نیاز به تقویت دارد.

 سیدجالل باید الگوی ممتاز 
جوانان شود

مطهری با اشاره به عملکرد قابل قبول تمام 
بازیکنان این تیم در طول تمرینات تصریح 
کرد: وقتی در دقیقه ۹۰ می بینید که ســید 
جالل حســینی با آن همه تجربه به عنوان 

بازیکن تعویضی وارد زمین می شود و آماده 
هر کمکی به تیمش اســت بایــد هم مورد 
ســتایش قرار بگیرد. او یک رهبر و کاپیتان 
واقعی است.  همیشــه به مجموعه نگاه می 
کند نه منافع شــخصی اش. وقتی هم وارد 
زمین شــد یک دفع توپ مناسب در همان 
چند دقیقه داشــت. باید الگــوی ممتازی 
برای فوتبالیســت ها باشد که چنین جدی 
و محکم حاضر است در هر شرایطی کارش 

را دنبال کند.

 در جریان جزئیات قرارداد
 بیرانوند نیستم

مربی پرســپولیس راجع به جدایی علیرضا 
بیرانوند از پرســپولیس نیــز صحبت کرد 
و گفــت: در جریان جزئیات قــراردادی که 
او با باشــگاه فصل آینــده اش انتورپ امضا 
کرده نیســتم. بیرانوند گلــر بزرگی برای 
پرسپولیس و تیم ملی است. قطعا همه تیم 
ها آرزو می کنند چنین دروازه بانی داشــته 
باشند. او نیز مثل یک فوتبالیست حرفه ای 
برخورد می کند و تمــام تالش خود را برای 

جایگاه فردی و تیمــی اش دنبال می کند. 
من مطمئن هستم بیرانوند در فوتبال اروپا 
هم می تواند با تکیه بر پشــتکار و توانی که 

دارد موفق ظاهر شود.

بازیکنان بی حاشیه پرسپولیس، حق 
خودشان را می خواهند

مطهری درباره اعتراضی کــه اخیرا برخی 
بازیکنان پرسپولیس نسبت به عدم دریافت 
مطالبات خــود داشــته اند تاکیــد کرد: 
مشــکالت مالی برای تمام باشگاه ها وجود 

دارد. 
به هر حال اگــر بازیکنان و مربیــان به این 
موضوع گالیه مــی کنند حق شــان را می 
خواهند اما شــما می بینید که این مسائل، 
هیچ تاثیری در عملکرد آنها نداشــته است 
و آنها هــر روز برای بردن تــالش می کنند. 
هرگز ندیده ام در طــول تمرین حتی برای 
یک ثانیه به این مســائل توجه کنند که این 

نشان می دهد بازیکنان بزرگی داریم.

همه را می خواهیم؛ بازیکن جدید هم 
معرفی نکرده ایم

وی راجع به لیســت بازیکنان فصل آینده 
پرســپولیس نیز خاطرنشــان کــرد: چند 
روزی است شــایعاتی درباره لیست خرید 
وجود دارد که باید بگویم هیچ شــخصی را 
در لیست خرید برای فصل آینده قرار نداده 
ایم. هدفمان صرفا تمرکــز روی ادامه بازی 
ها در فصل جاری است. حرفه ای نیست که 
درباره شــایعات صحبت های زیادی شود. 
همه بازیکنــان فعلی را بــرای فصل آینده 
می خواهیم اما این موضــوع به قرارداد آنها 

با باشگاه نیز بستگی دارد.

برد مقابل پیکان تقدیم به هواداران 
مطهری در پایان خاطرنشــان کرد: دوست 
داشتم برد مقابل پیکان را تقدیم هوادارانی 
کنم که در ورزشگاه نبودند اما می دانم قلب 
هایشان با پرسپولیس است. آنها همیشه به 
ما لطف دارند و انرژی مثبتشــان همراه تیم 

است.

اقبالی : استقالل کارگاه آموزشی نیست
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تاریخچه پرسپولیس - شاهین

وزی عجیب برای سرخپوشان و شکست تلخ در بوشهر یک پیر
خریدار  در تاریخچه دیدارهای تیم های 
فوتبال پرسپولیس و شــاهین یک پیروزی 

پرگل وجود دارد که بعید است تکرار شود.
دو تیم پرســپولیس و شــاهین بوشهر در  
حالــی امروز شــنبه ۱۴ تیر ماه از ســاعت 
۲۱:۰۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می 
روند که پیش از این ۷ بــار در لیگ برتر و ۲ 
بار در لیگ آزادگان به مصــاف هم رفته اند 
که شــرح نتایج و گلزنان بدین صورت بوده 

است:

لیگ  آزادگان-  سال 13۷3
پرسپولیس 10 ....................... شاهین 1

گلزنان پرسپولیس: فرشــاد پیوس ۴گل، 
علی دایی ۲گل، حسن شیرمحمدی ۲گل، 

مجتبی محرمی و جواد منافی

شاهین 0 ........................ پرسپولیس 2
گلزنان پرســپولیس: علی دایی و فرشــاد 

پیوس

لیگ برتر - لیگ نهم
پرسپولیس 2........................شاهین 2

گلزنان: نوروزی، باقری برای پرســپولیس- 
احمدپوری، بزیرایی

لیگ نهم
شاهین 4........................پرسپولیس 1

گلزنان: شــکرون، کیانــی، احمدپوری، 
ســلیمانی - هــوار مــال محمــد بــرای 

پرسپولیس

لیگ دهم
پرسپولیس 2 ........................ شاهین 1

گلزنــان: زارع، غالمرضا رضایــی - مهدی 
نوری

لیگ دهم
شاهین 1 ....................... پرسپولیس 2

گلزنــان: عمادرضا - حیــدری، نوری برای 
پرسپولیسپ

لیگ یازدهم
شاهین 2 ...................... پرسپولیس 1

گلزنــان: تنهایی، پتروویــچ - نصرتی برای 
پرسپولیس

لیگ یازدهم
پرسپولیس 4 ........................ شاهین 1

گلزنان: کریمــی، رضایی، نــوری، اوالدی 
برای پرسپولیس - تنهایی

لیگ نوزدهم
شاهین 0 ....................... پرسپولیس 5

گلزنان: علیپور ۳گل، امیــری و خلیل زاده 
برای پرسپولیس

تقابل های لیگ برتری
در ۷ تقابل لیگ برتــری دو تیم ۴ برد برای 

پرســپولیس، ۲ بــرد برای شــاهین و یک 
تســاوی به چشــم می خورد. پرگل ترین 
بازی های دو تیم به برد ۴ بر یک شاهین در 
لیگ نهم، برد ۴ بر یک پرسپولیس در لیگ 
یازدهم و همچنین برد ۵ بر صفر پرسپولیس 
در لیگ نوزدهم برمی گردد. همچنین تنها 
تســاوی دو تیم مربوط به نخســتین دیدار 

لیگ برتری شان در لیگ نهم بوده است.

گل های رد و بدل شده
در ۷ تقابل لیــگ برتری دو تیــم تا کنون 
۲۸ گل رد و بدل شــده که ۱۷ گل ســهم 
پرسپولیس و ۱۱ گل ســهم تیم بوشهری 

بوده است.
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مهران غفوریان:

وس گرجستانی نداریم جایگزینی برای سیر

خریدار   مهــران غفوریان در برنامــه رادیویی 
»پنجشــنبه جمعه« با اجرای منصور ضابطیان از 

زنده یاد سیروس گرجستانی سخن گفت.
 مهــران غفوریان که مهمان تلفنی »پنجشــنبه 
جمعــه« رادیو ایران بــود، در گفتگو بــا منصور 
ضابطیان اظهار کرد:  تا پنــج دقیقه پیش منزل 
آقای گرجستانی بودم و سیاوش پسر او می گفت 
دیشب می خواستم بابا را بغل کنم، اجازه ندادند و 
گفتند باید جواب تست کرونای او بیاید و ببینیم 
که تســت کرونا مثبت یا منفی است. در راه خانه 
بودم که گفتند تســت کرونای پدر منفی اســت. 
پسر آقای گرجســتانی گریه می کرد و می گفت 
ای کاش زودتر گفتــه بودند و من پــدرم را بغل 

کرده بودم.
این بازیگر افزود: ســیاوش گرجستانی می گفت 
در راه بیمارستان بوده که برایش پیام تسلیت می 
فرستادند. هنوز خبر فوت را نشنیده بوده است. به 
بیمارستان رسیده و با دکتر صحبت کرده و دکتر 
گفته است متاسفانه آقای گرجستانی از دنیا رفته 

است.
غفوریــان با اشــاره به خاطــره ای از ســیروس 
گرجســتانی گفت: افتخار این را داشــتم که در 
بســیاری از کارها با او همکار بودم. از جمله فیلم 
»ناردون« آقای حســن پور و ســریال »زن بابا« 
که یکــی از کارهای خاطــره انگیز مــن با آقای 

گرجستانی بود.
مجری فصــل اول »اعجوبه هــا« توضیح داد: در 
خاطرم هست یک سکانس ۹ دقیقه ای مشترک 
ســر ســریال »زن بابا« بــه کارگردانی ســعید 
آقاخانی با آقای گرجستانی داشــتیم. او استاد و 
پیشکســوت من بود و این همکاری برایم افتخار 
بود. بازی او آنقدر شــیرین و جــذاب بود که اصال 
احســاس نمی شد که این ســکانس ۹ دقیقه ای 

است.
وی تاکید کرد: واقعا متاسف هســتم. هرکدام از 
هنرمندان را که از دست دادیم جایشان پر نشده 
است. کســی را نداریم که بتواند نقش هایی را که 
ســیروس گرجســتانی بازی می کرد ایفا کند و 

جای او باشــد. واقعا متاسف هســتم و به خانواده 
گرجستانی، خانواده ســینما و تلویزیون تسلیت 

می گویم.
مهران غفوریــان در پایان بیان کــرد: این  مدت 
خبرهای بد زیادی شــنیده ایم. کرونا جان خیلی 
از هم وطنان ما را گرفته اســت و هنــوز هم ادامه 
دارد. از مردم خواهش می کنم مراقب ســالمتی 
خود و اطرافیانشان باشند. پروتکل های بهداشتی 
را رعایــت کنند. در این مدت فوتــی های زیادی 
داشته ایم و خانواده های زیادی داغ دار شده اند. 
ان شاءاهلل در آینده روزهای خوشی ببینیم. مردم 
ما حق خوشی دارند و لیاقت خوشی دارند. مردم 
استوار، محکم و با شــرافتی داریم و آرزو می کنم 

روزهای خوبی برای این مردم بیاید.
»پنجشــنبه جمعه« با اجرای منصور ضابطیان و 
به تهیه کنندگی زهرا قائدی هر هفته پنجشنبه و 
جمعه ساعت ۲۲ همزمان با پخش صوتی از رادیو 
ایران به صورت تصویری نیز از ســایت این شبکه 

رادیویی پخش می شود.

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی 
بعد از توقف کرونایی،  احتمــاالً از اواخر تیرماه یا 
اوایل تیرماه در شــاهرود جلوی دوربین خواهد 
رفت. حرف و حدیث بســیار است که سریال داود 
میرباقری چه داستان هایی را به تصویر می کشد و 

ماجرای غدیر هم روایت می شود.
چندی پیش حسین طاهری تهیه کننده سریال 
تلویزیونی ســلمان فارســی با اشــاره به موکول 
شــدن زمان تصویربرداری در کشورهای ترکیه و 
ارمنســتان به زمان دیگری از سرگیری به زودی 
این مجموعه خبر داد.  حــاال خبرها حاکی از آن 
اســت که با رعایت پروتکل های بهداشتی، کار از 
شاهرود دنبال می شــود و ماجرای عبور کاروانی 
که از تیســفون عازم دمشق شــده در سرزمین 
مادری کارگردان سریال )داود میرباقری( جلوی 

دوربین می رود.
صحنه هایی که بخشــی از آن در شــهداد کرمان 
فیلمبرداری شــد. احتماالً از اواخر تیرماه یا اوایل 
مردادمــاه بازیگرانی مثل فرهــاد اصالنی، علی 
دهکــردی، محمدرضا هدایتی جلــوی دوربیِن 
داود میرباقری می روند. البته هنوز معلوم نیست 
که شخصیت اصلی داســتان علیرضا شجاع نوری 

چه زمانی به تیم سازنده ملحق خواهد شد؟

گــروه بعد از شــاهرود و آماده شــدن دکورهای 
سریال به شهرک ســینمایی نور و شهرک غزالی 
می رونــد و فیلمبــرداری در آن لوکیشــن ها 
ادامه خواهد داشــت.  این ســریال فاخــر که به 
زندگی سلمان فارســی، یار ایرانی پیامبر اسالم 
می پردازد، جدیدترین اثر داوود میرباقری اســت 
که تصویربرداری آن از زمســتان سال گذشته در 
شهداد کرمان آغاز شد و ســپس در جزیره قشم 

ادامه یافت.
این ســریال در ســه دوره تاریخی ایران باستان، 
بیزانس و رم جلــوی دوربین می رود؛ در دو بخش 
کودکی ســلمان تا رحلت پیامبر)ص( و بازگشت 

سلمان به مدائن طراحی شده است. گفته می شود 
که ماجرای غدیرخم هم در سریال سلمان فارسی  
روایت خواهد شد. البته هنوز مشخص نیست که 
تمهیــدات میرباقری برای روایت داســتان های 
سلمان فارســی در ۴۰ قســمت پیش بینی شده 
چیست؟ حتی شاید در صورت الزم، فصل دومی 
هم برای ســاخت داســتان های دیگر زندگی و 
احواالت سلمان فارســی درنظر گرفته شود. باید 
دید که داود میرباقری در روایت ۴۰ قسمتی اش، 
احواالت ایــن صحابــه پیامبر را از کجــا به کجا 

می رساند؟ 
مرقد مطهر سلمان فارسی صحابی ایرانی پیامبر 
اکــرم)ص( و از یــاران حضــرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( در ۳۰کیلومتری جنوب شــرقی شــهر 
بغداد در شــهر مدائن قرار دارد؛ کنار حرم سلمان 
فارسی مرقد طاهر فرزند امام محمدباقر)ع(، مرقد 
عبداهلل بن جابر انصاری و مرقــد ُحَذیفة بن ایمان 
قرار دارند، ســلمان فارســی)ع( در تاریخ هشت 

صفر سال ۳۶ هجری قمری درگذشت.
سریال سلمان فارســی به تهیه کنندگی حسین 
طاهری و به ســفارش صداوســیمای جمهوری 
اســالمی ایران از جمله بزرگ ترین آثار نمایشی 

تاریخ کشور محسوب می شود.

نمایش

الهام پــاوه نــژاد با بیــان اینکه 
فعــال اجــرای نمایشــش را به 
تعویــق انداخته اســت، گفت: 
نمی خواســتیم حکایت ما بشود 
حکایت ضرب المثلی که می گوید 
آمدیم ابرویش را درســت کنیم، 

زدیم چشمش را هم کور کردیم!

این هنرمنــد تئاتر که قــرار بود 
پیش فروش بلیت نمایشــش با 
نام »کافه پولشری« آغاز شود، در 
گفتگو با ایســنا توضیح داد: همه 
چیز برای اجرای نمایش ما آماده 
و قرار بود پیش فروش بلیت مان 
را آغــاز کنیم که دیدیــم دوباره 
آمار مبتالیان بــه کرونا باال رفته 
و فکــر کردیم بهتر اســت مدتی 

دست نگه داریم.

او اضافه کــرد: بــا خودمان فکر 
کردیم که اگــر امروز اجرایمان را 
آغاز کنیم، هیچ بعید نیست هفته 

آینده ناچار به تعطیلی 
آن بشــویم و دوبــاره 
همه چیزمــان بر هم 
پــس خوب  می ریزد. 
است دو هفته ای صبر 
کنیم و اگــر وضعیت 
بهتر شــد، از اواخر تیر 

ماه اجرای مان را آغاز کنیم.

پاوه نــژاد با اشــاره وضعیت غیر 
قابــل پیش بینی بحــران کرونا 
افزود: شرایط اصال طوری نیست 
که بتــوان برنامه ریــزی کرد. از 
ســوی دیگر قرار نبود با این اجرا 
درآمدی کسب کنیم چون تعداد 
تماشاگران آنقدر پایین است که 
اصال نمی توان گوشــه چشــمی 
هم به فروش گیشــه داشت ولی 
به لحــاظ روانی، می خواســتیم 
حال خودمان کمی بهتر شــود. 
حاال در این میان اگر کسی دچار 
مشکلی شــود، چگونه می توانیم 

مسئولیتش را بر عهده 
بگیریم. مسلما خود را 
نمی بخشــیم. بنابراین 
نه تنهــا حال مان بهتر 
نمی شــود که بدتر هم 

خواهد شد.
این بازیگر و کارگردان 
تئاتر در پایان افــزود: خالصه به 
این نتیجه رسیدیم مصلحت این 
اســت فعال دو هفتــه صبر کنیم 
چون نمی خواســتیم حکایت ما 
هم بشــود حکایت ضرب المثلی 
کــه می گوید آمدیــم ابرویش را 
درســت کنیم، زدیم چشمش را 

هم کور کردیم!
 »کافه پولشــری« نمایشی است 
محیطی و تعاملی کــه قرار بود از 
چند روز آینــده اجرای خود را در 

کافه تئاتر شهرزاد آغاز کند.
ایــن نمایش  کــه پیش تــر در 
ســال های ۹۶ )مجموعــه تئاتر 
شــهر( و ۹۷ )پردیــس تئاتــر 

شــهرزاد(، )خانه - موزه اســتاد 
انتظامــی( ســه دوره اجــرا را 
تجربه کرده اســت، براساس یک 
نظرســنجی از ســوی مدیریت 
»شــهرزاد«، برای اجرای دوباره 

دعوت شد.
ایــن نمایش در طــول اجراهای 
خود حــدود ۸۰۰۰ نفر مخاطب 
داشت و در ســال ۹۸ نیز  یک تور 
اجرایی را در کشور استرالیا پشت 

سر گذاشت.
در »کافــه پولشــری« ماجرای 
زنی روایت می شود که به تنهایی 
مدیریت یــک کافــه را برعهده 
دارد و همزمان خاطــرات و فراز 
و فرودهــای زندگــی اش را بــا 

تماشاگر به اشتراک می گذارد.
الهام پاوه نــژاد در ایــن نمایش 
عالوه بــر کارگردانی، بــه ایفای 
نقش نیــز می پردازد. نویســنده 
نمایشنامه آلن وتز و مترجم متن 

اصغر نوری است.

ونا بگیرد، چگونه خود را ببخشیم؟! الهام پاوه نژاد: اگر کسی کر

فرح بخش مطرح کرد
ساخت فیلم در شرایط فعلی ریسک است

محمدحسین فرح بخش تهیه کننده و کارگردان سینما ضمن اشاره به 
اکران »زن ها فرشته اند۲« در آینده نزدیک، کلید زدن فیلم جدید را با 

توجه به غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت اکران، ریسک دانست.
محمد حســین فرح بخش درباره فعالیت های سینمایی خود گفت: در 
شرایط فعلی که در سینما حکمفرما اســت، تولید فیلم سینمایی یک 
ریسک به شمار می آید چرا که اکران فیلم ها و میزان استقبال از فیلم ها 

قابل پیش بینی نیست.
وی تاکید کرد: چندین فیلمنامه در دســت دارم اما نمی دانم چه زمانی 
می توانم ایــن پروژه ها را جلوی دوربین ببرم باید دید شــرایط فعلی به 
کجا می رســد تا برای تولید مناســب برنامه ریزی کرد به همین دلیل 

نمی توانم تاریخ دقیق برای شروع تولید فیلم را بیان کنم.
این تهیه کننده ســینما توضیح داد: هرچند پروتکل های بهداشتی در 
زمان فیلمبرداری رعایت می شــود، اما در نهایت مهمترین مساله که 
همان اکران فیلم در سینماها اســت باید مدنظر قرار گیرد. اگر شرایط 
برای اکران مناسب فراهم شود حتماً من هم پروژه های سینمایی خود 

را جلوی دوربین می برم.
فرح بخش در پایان گفت: البته »زن ها فرشــته اند ۲« آماده اکران است 
و به زودی روی پرده ســینماها می رود، آنچه که مشخص است اگر قرار 

باشد پروژه ای جلوی دوربین برود بعد از اکران این فیلم خواهد بود.

ایرج راد:
وس گرجستانی بدون هیچ حمایتی   سیر

رشد کرد
ایــرج راد کارگــردان و بازیگر تئاتر معتقد اســت زنده یاد ســیروس 
گرجســتانی از بازیگرانی بود که با تالش و توان شــخصی و بدون هیچ 

حمایتی رشد کرد و جایگاه خود را در بازیگری به دست آورد.
ایرج راد کارگــردان و بازیگر تئاتر که زنده یاد گرجســتانی در نمایش 
»دکتر کنوک« به کارگردانی وی به ایفای نقــش پرداخته بود، درباره 
تجربه دوستی و همکاری خود با گرجســتانی گفت: برای من شنیدن 
خبر درگذشت ســیروس گرجســتانی خیلی دردناک بود. ما پیش از 
شــیوع ویروس کرونا در ســفری با هم بودیم و با هم قرار گذاشــتیم تا 

بیشتر همدیگر را ببینیم.
وی ادامه داد: سیروس انسان بسیار شریف، فوق العاده و زحمتکشی بود. 
وی با اتکا به خود و زحماتی که کشید، بدون حمایت از سوی دیگران به 
جایگاه قابل قبولی در عرصه بازیگری دســت پیدا کرد. سیروس سب و 

شیوه بازیگری خاص خود را داشت.
راد یادآور شد: ســال های ســال در اداره تئاتر در کنار هم بودیم. او به 
عنوان یک دوســت و یاور ســعی می کرد از همه حمایت کند و کمتر با 
دیگران اختالف پیدا می کرد. بســیار دقیق و با نظم بــود و کار تئاتر و 
بازیگری برایش بسیار ارزشمند بود. ســیروس برای بازیگری از خیلی 

چیزها دست کشید تا بتواند در این عرصه تأثیرگذار باشد.
کارگردان نمایش »دکتــر کنوک« با بیان اینکه برایــم عجیب بود که 
سیروس گرجستانی بر اثر سکته قلبی درگذشت، توضیح داد: سیروس 
برای اینکه خود را در فرم بازیگری حفــظ کند تمرین ها مدام بازیگری 
را انجام می داد و به همین خاطر شــرایط مطلوب جســمانی داشــت. 
سیروس گرجســتانی در نمایش »دکتر کنوک« حضور فوق العاده ای 
داشت که از خاطر من و بسیاری که نقش آفرینی اش را دیدند، فراموش 

نمی شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود تأکید کرد: ســیروس در سینما، 
تئاتر و تلویزیون کار کرد و برایش حاشــیه ها مطرح نبودند. او همیشه 
ســعی می کرد با تمام توانمندی اش و به بهترین وجــه کارش را انجام 

دهد به همین خاطر اعتماد به نفس خاصی داشت.

با اعالم سازمان سینمایی
»خون شد« کیمیایی مجوز نمایش گرفت

شــورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی ســازمان امور سینمایی و 
سمعی بصری برای ۲ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای 
پروانه نمایش فیلم های ســینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت 
اعضا برگزار شــد، با مجوز نمایش برای فیلم های »خون شد« به تهیه 
کنندگی جواد نوروز بیگی، کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی با 

درجه بندی سنی ۱۲+ موافقت کرد.
فیلم ســینمایی »نارگیل« به تهیه کنندگی ســید ابراهیم عامریان، 
کارگردانی ســید داوود اطیابی و نویســندگی حمزه صالحی نیز مجوز 

نمایش دریافت کرد.

 تصویربرداری »گشت ارشاد ۳« 
در خیابان های تهران

 تصویربرداری فیلم  ســینمایی »گشت ارشــاد ۳« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی سعید سهیلی در تهران ادامه دارد.

فیلمبرداری فیلم »گشــت ارشــاد ۳« به کارگردانی سعید سهیلی در 
تهران ادامه دارد و  نخستین تصاویر از پوالد کیمیایی و ساعد سهیلی به 

عنوان بازیگران اصلی فیلم منتشر شده است.
این فیلم چند بازیگر مطرح دیگر دارد که طــی روزهای آینده معرفی 

شده و جلوی دوربین می روند.
فیلم سینمایی »گشت ارشاد« در سال ۹۱ و »گشت ارشاد ۲« در سال 
۹۵ ساخته شد و هردو فیلم در گیشه با استقبال خوب مخاطبان همراه 
شدند و پیش بینی می شــود این اتفاق در سری ســوم فیلم هم تکرار 

شود.
در خالصه داســتان  فیلم »گشت ارشاد ۳« آمده اســت: حسن و عطا 
پس از ســال ها حضور در خارج به ایران برمی گردند.آنها به اجبار برای 
امرار معاش به نوازندگی در خیابان ها می پردازند، پس از مدتی سودای 
خوانندگی آنها را رها نمی کند تا این که تصمیم به انتشار آلبوم موسیقی 
می گیرند. اما به لحاظ مالی در تنگنا هســتند پس تصمیم میگیرند به 
ســراغ یک زمین دار بزرگ در لواســان که نقش او را بهنــام بانی بازی 
میکند رفته او را بدزدند.اما پس از مدتی با او دوست می شوند و زمین دار 
بزرگ تصمیم میگیرد از حسن و عطا حمایت کرده و تمام هزینه تولید 
آلبوم موســیقی آنها را تقبل کند. در این مسیر ناگهان اتفاقات عجیبی 

روی می دهد که هر سه آنها را دچار دردسر های بزرگی می کند.
بهنام بانی خواننده پاپ نیــز به عنوان یکی از بازیگــر این فیلم جلوی 
دوربین رفته است.طراح چهره پردازی »گشت ارشاد ۳« را نیز عبداهلل 

اسکندری بر عهده دارد.

اکران
وحید فخرموسوی:

 مجوز نهایی پخش فیلم تئاترها همچنان 
با سازمان سینمایی است

رئیس شــورای نظارت و ارزشیابی تئاتر با اشــاره به اینکه صدور مجوز 
نهایی پخش فیلم تئاترها همچنان با ســازمان سینمایی است، عنوان 

کرد تنها نظارت اولیه روی آثار توسط شورای نظارت انجام می شود.
سید وحید فخرموسوی رئیس شــورای نظارت و ارزشیابی تئاتر درباره 
صدور پخش فیلم تئاترهای متقاضی پخش در وی او دی ها توسط اداره 
کل هنرهای نمایشی گفت: برخالف تصوری که پیش آمده طبق قانون 
مجوز نهایی پخش فیلم تئاترها همچنان با سازمان سینمایی است اما 
طی صحبت هایی که قادر آشــنا مدیرکل هنرهای نمایشی با سازمان 

سینمایی داشته است قرار شده روند صدور مجوزها تسهیل شود.
وی درباره چگونگی تسهیل این روند توضیح داد: تسهیل فرایند صدور 
مجوزها به این شــکل اســت که ما نظارت اولیــه را روی آثار متقاضی 
می کنیم بعد آنها را به ســازمان ســینمایی ارجاع می دهیم تا مراحل 
قانونی آن طی شود.فخر موســوی در پایان درباره تایید نشدن تعدادی 
از فیلم تئاترها در شورای نظارت و ارزشــیابی بیان کرد: ما در خواستی 
از سایت تیوال برای تایید تعدادی فیلم تئاتر داشتیم که تعدادی از آنها 
در بازبینی اولیه ما رد شدند چون شــرایط صدور مجوز برای پخش در 
وی او دی ها با اجرای عمومی در ســالن متفاوت است البته هنوز جواب 
مکتوب برای ســایت تیوال ارسال نشده اســت از همین رو نمی توانم 
درباره مصداق ها و جزئیات رد شــدن این آثار صحبت کنم. در نهایت 
موارد تایید شــده را برای سازمان سینمایی ارســال می کنیم و نتیجه 

نهایی از جانب آنها اعالم می شود.

و براساس   ضدعفونی تماشاخانه سر
وتکلهای بهداشتی پر

فرید قبادی، بازیگر نمایش »برگشتن« عنوان کرد: از این به بعد در کنار 
خاموشی مبایل ها از مردم درخواست میکنیم لطفا ماسک هایتان را در 

حین اجرای نمایش روی صورت نگه دارید.
طی روزهای اخیــر که فعالیت تماشــاخانه های تهران بــرای اجرای 
نمایش آغاز شده است، بسیاری از تماشاخانه ها براساس پروتکل های 

بهداشتی ضدعفونی شدند.
تماشاخانه سرو بنیاد روایت فتح نیز به مدیریت امیرحسین شفیعی این 
روزها همه بخش هاش مورد ضدعفونی قرار گرفته اســت. از سالن اجرا 
تا راهروها، البی ، حیاط، سایر بخش ها در البی و سایر بخش ها نیز مواد 
ضدعفونی برای استفاده مردم قرار داده اســت، در ابتدای ورود نیز در 

بخش بلیت فروشی تست تب از مخاطبان گرفته می شود.

»حسین مسافرآستانه« کارگردان نمایش برگشــتن نیز می گوید: به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا همه فعالیت های تئاتــری از جمله اجرای 
نمایش برگشــتن تعطیل شــد. همه ما بعد از صد روز تعطیلی باالخره 
می بایســت خود را با این شــرایط تطبیق دهیم و فعالیت تئاتر را از سر 
بگیریم. فرید قبادی بازیگر نمایش برگشــتن نیز مــی گوید: خود بچه 
های بازیگر خیلی رعایت می کنند و مســئوالن سالن نیز خیلی تالش 
می کنند تا با فاصله گذاری مناســب و رعایت مســائل بهداشتی هیچ 

مشکلی برای کسی پیش نیاید.
تا به حال به تماشــاچی ها پیشــنهاد می کردیم که لطفا حین اجرای 
نمایش مبایل هایتان را خاموش کنید حال این را هم اضافه میکنیم که 

لطفا ماسک هایتان را هم روی صورتتان نگه دارید.

پایی دوره های آموزشی نمایشنامه نویسی  بر
ورشی کانون پر

انجمن هنرهای نمایشــی کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، 
سه کارگاه مجازی نمایش نامه نویسی، کارگردانی و بازیگری نمایش را 
برگزار می کند. مرکز مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در میان کارگاه های مختلــف خود برای فصل تابســتان، کارگاه های 
ویژه  از جمله نمایش نامه نویسی، کارگردانی و بازیگری نمایش را برای 
عالقه مندان به هنرهای نمایشــی در نظر گرفته است.این کارگاه ها به 
صورت برخط )ارتبــاط هم زمان مدرس و هنرجــو در کارگاه مجازی( 
برگزار می شــود و در آن، طــرح درس های مصوب انجمــن هنرهای 

نمایشی کانون ارائه خواهد شد.
بــر همیــن اســاس، کارگاه »بازیگری نمایــش« با تدریس ســامی 
صالحی ثابــت از ۱۶ تیــر آغاز و روزهای دوشــنبه ســاعت ۱۷ تا ۱۸، 
»کارگردانی نمایش« با تدریس آزاده انصاری از ۱۷ تیر آغاز و روزهای 
سه شنبه ســاعت ۱۷ تا ۱۸ و  نمایش نامه نویســی« با تدریس حسین 
فدایی حسین از ۱۶ تیر آغاز و روزهای دوشنبه  ساعت ۱۸ تا ۱۹ برگزار 
می شود.یادآوری می شــود هنرجویانی که در این کارگاه ها ثبت نام و 
شرکت کنند در صورت به دست آوردن امتیاز الزم، به عضویت انجمن 

هنرهای نمایشی کانون در می آیند.
عالقه منــدان تا ۱۵ تیــر ۱۳۹۹ فرصت دارنــد برای ثبت نــام در این 
کارگاه ها به پایگاه مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به 

نشانی kpf.ir مراجعه کنند.

برگزاری جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی تئاتر سپید
اولین جشــنواره سراسری نمایشنامه نویســی تخصصی تئاتر سپید با 

عنوان تئاتر پزشکی در ایران تماشا برگزار خواهد شد.
تماشــاخانه ایران تماشــا با همکاری مرکز دیابت پژوهشــگاه غدد و 
بیماری های متابولیک دانشــکده علوم پزشکی تهران اولین جشنواره 
نمایشنامه نویسی تئاتر سپید در حوزه ســالمت ، پیشگیری و درمان 
، با محوریت شــناخت بیماری دیابت را برگزار می کند. این جشنواره 
در پایان مردادماه ســال جاری به دبیری امید اسدی در ایران تماشای 

تهران به کار خود پایان خواهد داد.
فراخوان این جشــنواره پس از صــدور مجوزهــای الزم از مراجع ذی 
صالح الزم منتشــر خواهد شــد. الزم به ذکر اســت که پــس از پایان 
این جشنواره بالفاصله ۱۲ منتخب از این جشــنواره اول در جشنواره 
نمایشنامه خوانی ســپید خوانش خواهد شد و پس از آن جشنواره بین 
المللی تئاتر صحنه ای سپید نیز با شــش اثر برگزیده این جشنواره به 
اجرا خواهید رسید.جشنواره نمایشنامه نویسی تئاتر سپید با محوریت 
سالمت پیشگیری و درمان در اولین دوره خود با موضوع بیماری دیابت 

به دبیری امید اسدی در ایران تماشا برگزار خواهد شد.
دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر ســپید : تهران ، خیابان انقالب اسالمی 
حد فاصل پل و خیابان اســتاد نجــات الهی کوچه ســمنان پالک ۳، 
White The� ،۱۵۹۶۶۶۵۵۱۱  تماشاخانه ایران تماشا ، کد پســتی :
info@.  ۰۹۰۳۴۹۳۴۱۶۷_۰۲۱۸۸۹۳۵۶۶۳  ،ater Festival
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