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عرضه های اولیه شــرکت های بزرگی مانند شســتا و 
سیتا امیدبخش است و سبب می شود شرکت های جدید وارد بازار سرمایه 
شوند. در نتیجه تنوع شــرکت ها، بازار ســرمایه پررونق می شود. از این 
رو، سرمایه گذاران قدرت و گزینه های بیشــتری برای انتخاب در اختیار 

خواهند  داشت.
از طرفی، سهام دار عمده می تواند با پول آزادشــده خود، روی پروژه های 
جدید ســرمایه گذاری کنــد. عرضه اولیه همچنین ســبب می شــود 
نقدشــوندگی دارایی های سهام دار باال رود و سبد ســهام داران عمده  نیز 

به روز می شود.
از نظر شفافیت بخشی به بازار سرمایه نیز می توان گفت ورود شرکت ها به 
این بازار مستلزم این است که آنها اطالعات دوره ای مالی خود را در اختیار 

عموم قرار دهند.
شرکتی که ســهام خود را عرضه می کند، ســود مابقی سهامش را نیز اگر 

کوتاه مدت باشد باید محاسبه کند و بپردازد.
 از طرفی، مشــکالت مالیاتــی نیز ارزش روز ســرمایه گذاری را نشــان 

نمی دهد زیرا به سود آن مالیات تعلق می گیرد. 
بــرای مثال، اگر ســهمی ۱۰۰ تومــان خریده شــود و در مدت زمان 
طوالنی به قیمــت ۱۲۰ تومــان فروخته شــود بر آن مالیــات تعلق 

می گیرد.
شرکت ها باید مالیات این میزان سود را نیز محاسبه و پرداخت کنند.

اهمیت شفاف ســازی نیز در این زمینه مثبت اســت چراکه باید نظرات 
عمومی به این ســمت و سو جذب شــود. برای تحقق بخشــی به این امر 
شرکت ها بعد از بورسی شدن، باید ۳ ماه یک بار یا ۶ ماه یک بار صورت های 
مالی خود را شناسایی کرده و آن را به اطالع عموم برسانندو در نتیجه این 
کار سرمایه گذار نیز می تواند انتخاب بهتری داشــته باشد و بر عمق بازار 

نیز تاثیر بگذارد.
به طور کلی عرضه های اولیه شرکت ها سبب تنوع بخشی به بازار سرمایه 
شده، شــفافیت را باال می برد و ســبب جذابیت بازار برای سرمایه گذاری 
می شــود و در پی آن افزایش ســهام دار عمده و خرد باعث شفاف شدن 

اقتصاد کشور نیز می شود.

سرمقاله

قاسم محسنی  
عضو هیات مدیره سازمان بورس

سازمانشهرستانهایروزنامهخریدار
نمایندهفعالمیپذیرد

روزنامـه

-021تلفن: 9 و 66567767

www.kharidaar.ir

مسائل مبهم بورس مسکن بسیار زیاد است

بورسامالک؛مکانیبرای
ساماندهیبازارمسکن
یاجوالنسفتهبازان؟

عضو کمیته کشوری کرونا:

خطرتشدیدکرونا
درپاییز

هشدار جدی متولیان ورزش کشور

ورزشایـراندوباره
تعطیلمیشود؟

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت تشریح کرد

چهکسانیمیتوانندسهامعدالتخودرابفروشند؟
صفحه 2

صفحه 3

صفحه6

صفحه7

یکشــنبه      15  تیر 1399     ســال پنجم     شــماره 570      8 صفحه     2000 تومان

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

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

روزنامـــه

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

طیبه بیات  رئیس جمهــور گفت: باید بــه ادارات 
دولتی ابالغ شــود که ارائه خدمات عمومی باید منوط 
به ماسک زدن و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
مردم باشد. حجت االسالم حســن روحانی در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونــا اظهار کــرد: پدیده کرونا 
یک پدیده چندوجهی اســت و موضــوع تنها موضوع 
بهداشــتی و درمانی نیســت بلکه موضوع اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و روابط بین الملل اســت. بسیاری 

از مسائل در هم تنیده است.
وی عنوان کرد: پدیده کرونا داســتانی است که نظیر 
آن را در طول قرن گذشــته نداشــتیم کــه این همه 
پیچیدگی داشته باشــد و امروز در جوامع مختلف در 
ســایه این پدیده خطرناکی که به وجــود آمده، این 
ویروس با مســائل بســیار متعددی روبرو شده است. 
برای مثال رشــد اقتصــادی دنیا به طور متوســط در 
ســال ۲۰۱۹ که این ویروس در پایان آن پدیدار شد، 
۲/۹ بوده اســت اما در ســال ۲۰۲۰ که با این ویروس 
روبرو شــدیم رشــد اقتصادی جهانی منفی ۳ شــده 
است که نشــان می دهد این ویروس چه تحول بزرگی 
را متأســفانه به صورت منفی در اقتصــاد دنیا بر جای 

گذاشته است.
رئیس جمهــور افــزود: این شــرایط در کشــورهای 
پیشرفته بدتر است. در این کشــورها در سال ۲۰۱۹ 
رشــد اقتصادی ۱/7 بوده و در سال ۲۰۲۰ پیش بینی 
این است که منفی ۶/۱  باشــد. بنابراین شما می بینید 

چه شرایطی را از لحاظ اقتصادی به وجود آورده است.
روحانی بیان کرد: صادرات در دنیا به طور متوســط در 
ســال ۲۰۱۹،  ۱/۲ در حال افزایش بوده اما در ســال 
۲۰۲۰، منفی ۱۲/8 بوده و یعنــی نزدیک ۱۳ درصد 
صادرات کاهش پیدا کرده اســت. 8۱ درصد از نیروی 
کار ۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون نفری در دنیا تحت تأثیر 

ویروس کرونا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شــما ببینید این ویروس چه شرایطی را 
در سطح جهانی به وجود آورده است. برای اینکه با این 
ویروس مبارزه کنیم شــیوه های متعددی هم در دنیا 
شروع شــد و هم خودمان دنبال کردیم. اولین آن این 
بود که سیستم سالمت خود را تقویت کنیم و سیستم 
سالمت ما توان داشته باشد افرادی که بیمار می شوند 
را مورد آزمایش قرار دهند و اگر الزم اســت بســتری 

شوند یا اگر الزم بود در آی سی یو قرار بگیرند. 
رئیس جمهور تاکید کرد: این کار به خوبی در کشــور 
ما صورت گرفــت. یعنی کاری که بهداشــت و درمان 
ما انجام داده است کاماًل قابل مقایســه با دنیاست. ما 
همه نیروهای مســلح خــود را آماده کــرده بودیم تا 
بیمارســتان ها و اماکن مراقبتی خــود را آماده کنند. 
الحمدهلل بهداشــت و درمان ما آنچنان فعال عمل کرد 
که خیلی به آن شــرایطی که نیروهای مســلح خود را 

آماده کرده بودند نیازی نشد.
روحانی بیان کرد: در طول این مدتی که بهداشــت و 
درمان ما به صورت مداوم کار می کند، همزمان تخت 
و بیمارســتان را هم اضافه می کند. یعنی امســال تا 
پایان ســال 8 هزار تخت بیمارســتانی اضافه خواهد 
شــد. همانطور که در این جلســه توضیح داده شد در 
زمینه تخت ویژه در همین دوره شــش ماهه که با این 

ویروس مواجه بودیم، ۱۵۰۰ تخت ویژه اضافه شــده 
است. یعنی به همین نســبت که جلو می رویم تخت، 
ونتیالتور، آی ســی یو، امکانات دیگــر، خطوط تولید 
دارو اضافه می شــود و در هر ماه به طور متوســط دو 
خط تولید دارو در حال اضافه شــدن است. توانمندی 
کشــوری که روی پای خود می ایستد به گونه ای است 
که هم در دارو و هم امکانات پزشــکی، هم بهداشت و 
ماسک N۹۵ و آماده ســازی کیت کار بزرگی از سوی 
شرکت های دانش بنیان، وزارت بهداشت و دانشگاه ها 

انجام می شود.
وی اضافه کرد: پس در سیســتم درمانــی کار ما کار 
بســیار ارزشــمندی بوده اســت. فداکاری پزشکان 
و پرســتاران در جای خــود محفوظ اســت و همه در 
برابرشــان تواضع می کنیم و شــکرگزار آنها هستیم. 
موضوع مهم دیگری که از روز اول مورد تاکید بود این 
بود که ما باید خودمان را با این شــرایط آماده کنیم. از 
روز اول به مردم گفتیم که این ویروس مهمان ناخوانده 
کوتاه مدت نیست و از همان روزهای اول متخصصین 
ما اعالم کردند که ادامه دار اســت و ممکن است تا آخر 
سال یا ماه هایی از ســال آینده ادامه داشته باشد. این 
ویروس یک ویروس ناشــناخته اســت همانطور که 
عالئمش مرتب تغییر می کنــد. پس خود این ویروس 

ناشناخته است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این ویروس پیرمردها 
را مبتال می کرد و حاال دارد جوان ها را مبتال می کند. ما 
از روز اول با مردم قراری داشتیم و گفتیم زندگی مردم 
باید توأم با ســالمت و پروتکل بهداشــتی در چرخش 
باشد. از همان روزهای اول گفتیم تمام مراکز تولیدی 
باید تولید خود را انجام دهد و تعطیل نشــود. حتی در 
تعطیالت عید همه بخش های تولیدی داشتند فعالیت 
می کردند. تمام فروشگاه ها و تمام تولیدات در رابطه با 
مسائل بهداشــتی و درمانی به طریق اولی فعال بودند. 
یک مدتی بقیه را تعطیل کردیــم و گفتیم غیر اینها، 
مغازه ها، بازار و پاساژها تعطیل شــود. اگر قرار بر سفر 
بود مدتی قرنطینه شــوند، بعد ســفر را مدتی تعطیل 
کردیم.روحانی افزود: مرحله بعــد آمدیم با مردم قرار 
گذاشتیم و گفتیم گشایش ها آغاز می شود به شرطی 
که همه مردم در زمینه مراعات پروتکل های بهداشتی 
کمک و یاری کنند. و گفتیم هرچه گشــایش بیشــتر 
می شــود باید دقت در اجرای پروتکل به همان نسبت 
بیشتر شود و اگر گشایش پیدا شــود و پروتکل پایین 
بیاید با هم نمی خواند و مجدد دچار مشکل می شویم. 
این مشکل هم در اولین قدم برای خود مردم است . صدا 
و سیما باید بیشــتر در این زمینه تالش کند که کسی 
نباید مبتال شــدن به این بیماری را بــرای خود ننگ و 
عار تلقی کند و به آزمایشــگاه بگوید اگر مثبت بود به 

کسی نگویید. 
وی تصریح کــرد: این بیمــاری مانند همــه بیماری 
هاســت. آدم ممکن اســت به دالیلی مبتال شود و اگر 
مبتال شد وظیفه شرعی این است که برای حفظ جان 
مردم به خانــواده، اطرافیان و محــل کار بگوید مبتال 
هستم و خودش را به مدت الزم قرنطینه کند. این کار 
در جامعه ما به یک معضل فرهنگی تبدیل شده است. 
طرف نمی گوید مبتال هستم. مورد بوده است که طرف 

موقع امتحان خود دیده است که تستش مثبت شده و 
گفته اول امتحان بدهم و به کسی نگویم. می خواسته 
اســت امتحان رانندگی بدهد گفته است فردا امتحان 

بدهم بعد می گویم.
رئیس جمهور اظهار داشــت: اینها مواردی است که به 
ما گزارش شده و گزارش رسمی از آن داده شده است. 
ما باید فرهنگ را باال ببریم. هرکسی مبتال شد وظیفه 
دارد که بگویــد و خود را بــرای ۱۴ روز قرنطینه کند. 
آزمایشــگاه ها، پزشکان و بیمارســتان های ما موظف 
هستند که اعالم کنند. کســی که آلوده است نباید به 
جامعه بیایــد و دیگران را آلوده کند. نمی شــود که در 

این مواقع همکاری کرد.
روحانی ادامه داد: برخی افراد اصــاًل عالئم بیماری را 
ندارند. اگر می خواهیم به فردی نزدیک شــویم، همه 
باید مبنا را بگذاریم که آن فرد مبتال به کرونا اســت. یا 
فاصله گــذاری اجتماعی را رعایت کرده یا از ماســک 
اســتفاده کنیــم. در اجتماعات بزرگ هم شــرکت 
نکنیم. در اجتماع بزرگ حاضر می شــویم و در پی آن 
گرفتاری پیش می آید. در اجتماع بزرگی که همه کنار 
هم نشســتند و غذا صرف می کنند، در عروسی ها و در 

برخی مراسمات اینگونه است.
وی گفت: علت اینکه در خوزســتان شــاهد افزایش 
مبتالیان کرونا بودیم این بود که در مراســم عید فطر 
مراســمی وجود دارد که همه طوایــف در آن حضور 
می یابند و جمع می شوند. امسال تعطیالت بیشتر شد 
و مردم تعطیالت آخر هفته و تعطیــالت ارتحال را به 
هم متصل کردند و در پی آن مردم دچار مشکل شدند.

رئیس قوه مجریه افزود: هوا گرم اســت و مردم ناچار 
هســتند به داخل ســاختمان بروند و در و پنجره ها را 
ببندند. وقتی درب و پنجره ها باز است و هوای تازه وارد 
ساختمان می شــود، با زمانی که همه بسته بوده و هوا 
داخل خانه می ماند، شرایط متفاوت است. اگر آمادگی 
مردم کم شــود، ما گرفتار این بیماری می شویم و این 

گرفتاری به ضرر کشور و همه ماست.
روحانی عنوان کرد: مسئوالن مربوطه هرکدام وظیفه 
و مســئولیتی دارند. من از کمیته امنیتی و اجتماعی و 
کمیته بهداشــتی می خواهم که ابالغ کنند هر کسی 
وارد اداره ای می شــود که شــلوغ هم هســت، باید از 
ماسک استفاده کند. اگر از ماسک اســتفاده نکرد، به 
او نباید خدمت ارائه شــود. اگر کارمنــدی در اداره ای 
بدون ماســک حضور یافت، باید برای وی غیبت بزنند 
و وی را بازگردانند. این موضوع باید ابالغ شود که ارائه 

خدمات منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی است.
وی تصریح کرد: ما باید نســبت به ادارات دولتی و شبه 
دولتی که اداره آن به عهده دولت اســت، این موارد و 
پروتکل ها را اجباری کنیم. مترو نیز که شــلوغ است، 
نباید گذاشــت که بدون ماســک کسی ســوار شود. 
خدمت متــرو و اتوبوس بایــد منوط به اســتفاده از 
ماسک باشــد. من می خواهم در این راه، هم ضابطین 
قوه قضائیه، خود قوه قضائیه و در جایی که الزم است، 

دادستان ها یاری کنند تا این مقطع را رد کنیم.
رئیس جمهــور اظهار داشــت: برخی جاهــا نیز باید 
اتحادیه هــا و اصناف بیایند و کمک کننــد. این موارد 
اگر در کنار هم قرار بگیرند، مشــکالت پیش نمی آید. 

آن دستورالعمل های اصلی که همیشه تاکید می شود 
و امروز نیز در جلســه بر آنها تاکید شد، مسئله فاصله 
گذاری، استفاده از ماسک و نرفتن در اجتماعاتی مانند 
عزا و عروســی و حضور در فضای سرپوشیده است که 

همه روی آن تاکید دارند.
روحانی ادامه داد: روند مــا اینگونه بوده و اگر چیزی را 
می خواســتیم ممنوع اعالم کنیم، آن را در کل کشور 
ممنوع می کردیم. ما به این نتیجه رســیدیم که الزم 
نیست برخی مسائل را در سطح کشــور ممنوع اعالم 
کنیم. برای آنکه برخی مشــکالت مربوط به اســتان 

خاصی است.
وی گفت: در نتیجــه آن، ما ممنوعیت هــا را به خود 
استان ها ســپردیم. البته در جلســه تاکید شد که این 
شرایط هیچکدام ثابت نیســت. نه قرمز ثبات است و 
نه سفید و ممکن اســت تغییر یابد، مانند فرش تقلبی 
اســت که رنگ آن تغییر می یابد. البتــه برخی جاها 
شــرایط کمی متفاوت اســت. نمی شــود که بگوییم 
وضعیت مناطق همیشه ثابت خواهد بود و به خصوص 
باید دانست که برخی مکان ها که از اول وضعیت سفید 

داشتند، تا حد زیادی در معرض خطر هستند.
رئیس قوه مجریــه افزود: بعداً معلوم شــد که ما نباید 
خود اســتان را مــالک قرار دهیــم. بــرای اینکه در 
استانی ممکن اســت پنج شهر درگیر باشــند و باقی 
شــهرها از وضعیت خوبــی برخوردار باشــند. ما باید 
روی شــهرهای پر خطر تمرکز کنیم. االن قاعده ما بر 
این اســت که مواردی که قباًل در لیســت سه و چهار 
ما مانند رســتوران، ســالن های همایش، باشگاه های 
ورزشی، مصلی و مســاجد بود، اگر ستاد استانی اعالم 
کند که این شهرستان وضعیت قرمز دارد و کمیته های 
مربوطــه موافقت کنند، ما در ســتاد روز پنج شــنبه 
تصویب کردیم که ممنوعیت برای یک هفته اجرا شود 
و در پایان هفته نیز دوباره ارزیابــی مجدد قرار دهند 
که ممنوعیت ادامه بیاید تا شــرایط بــه حالت عادی 

بازگردد.
روحانی عنــوان کرد: این مهم اســت که ما مشــاغل 
را مدنظر قــرار دهیم. اگر رســتورانی همــه اصول و 
پروتکل ها را رعایت کند، باید اجــازه دهیم که کارش 
را انجام دهد. اگر رســتورانی رعایــت نمی کند، باید 
تذکر دهیم و اگر دوباره رعایت نکــرد، باید آن را برای 
مدت یک هفته تا ۱۰ روز ببندیم تا موظف باشد اصول 

بهداشتی را رعایت کند.
وی تصریح کرد: هر ســه گروه خدمت دهنده، خدمت 
گیرنده و مکان خدمت باید مورد پایش باشــد. مکان 
خدمت باید بهداشتی باشــد و پروتکل را رعایت کند، 
خدمت دهنده که خود کاسب است و خدمت گیرنده 
هم مردم هستند. هر سه این گروه باید مراعات کنند تا 

از این شرایط سختی که داریم، عبور کنیم.
رئیس جمهور اظهار داشــت: دولت وظایفی دارد که 
به شدت دنبال اجرای آن ها اســت. دولت الکترونیک 
را به سرعت در حال پیشبرد هستیم. جاهایی که نیاز به 
مراجعه داشته، تالش می کنیم تا مراجعه را کم کنیم. 
با دولت الکترونیک در حال ایجــاد الگوی جدیدی در 
خدمت رسانی به مردم هستیم. خرید اینترنتی را باید 

سرعت ببخشیم و به آن کمک کنیم.

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

مـردمماسـکنزنند
خدماتدولتـی
ارائهنمیشود



هپکو در پیچ و خم تصمیم گیری

سازوکاربازگشتبهدولتشفافنیست

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت تشریح کرد

چهکسانیمیتوانندسهامعدالتخودرابفروشند؟

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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صدورکدآنالینبورسیغیرحضوریمیشود؟
احراز هویت و اخذ کد بورسی غیرحضوری امکان پذیر شده و شنیده ها 
حاکی از آن اســت که مقدمات غیرحضوری شــدن اخذ کد آنالین نیز 

درحال انجام است.
ســازمان بورس و اوراق بهــادار در تالش اســت تا جایــی که ممکن 
باشــد مراجعات حضوری برای ورود به بورس را حــذف و فرآیند ها را 
الکترونیکی کند.در این راســتا، یکی از موانع قانونی کــه اجازه احراز 
هویت غیرحضوری و الکترونیکــی را نمی دهد، تبصره ۳ ماده ۹۱ آیین 

نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است.
اصالح تبصره مذکور از طریق شورای عالی بورس و وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در دستور کار است تا احراز هویت غیرحضوری در اختیار مردم 

قرار گیرد.
در این راســتا متقاضیــان ورود به بازار ســرمایه با مراجعــه به درگاه 
اینترنتی wWW.SEJAM.IR مراحل احرازهویــت را انجام داده و 
همچنین با مراجعه به سایت شرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه 
وجوه، یکی از روش هایی کــه برای دریافت غیرحضوری کدبورســی 

معرفی شده را انتخاب کرده و کدبورسی را دریافت کنند.
در واقع درحال حاضر متقاضیان فقط بــرای دریافت کدآمالین باید به 
کارگزاری یا دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه کنند که به گفته روح اهلل 
میرصانعی - دبیــر کل کانون کارگزاران بــورس اوراق بهادار - اقدامی 
درحال انجام اســت که امکان اخد کد آنالین به صورت غیرحضوری را 

فراهم می کند.
به گفته وی، بر این اســاس فــرد می تواند  از طریق مراجعه به ســایت 
قرارداد برخط را امضا کند که در این راســتا منتظر ابالغ مصوبه از طرف 

سازمان بورس هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

خبرهایخوبیبرایجاماندگان
سهامعدالتداریم

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس خبرهای خوبی برای مردم 
و جاماندگان ســهام عدالت دارد، گفت: برای موضوع ساماندهی سهام 
عدالت، یکشنبه در کمیســیون اقتصادی با اولویت جاماندگان سهام 

عدالت وارد دستور می شویم.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشــت: طرح ساماندهی ســهام عدالت یکشنبه هفته 
آیندهـ  با توجه به اینکه جزو اولین طرح های اعالم وصول شده بودهـ  در 

دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

وی افزود: برای موضوع ســاماندهی ســهام عدالت یکشــنبه هفته با 
موضوع جاماندگان سهام عدالت وارد دســتور می شویم و تالش داریم 
بتوانیم با حضور دستگاه های اجرایی و کارشناسان مربوط در این حوزه 

این مسئله را نهایی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد: 
در تالشیم ظرف یکی دو هفته آینده هرچه سریع تر متن نهایی مصوبه 
کمیسیون اقتصادی درباره طرح ســاماندهی »سهام عدالت« را پس از 

تایید همکارانمان در کمیسیون، به صحن علنی ارائه کنیم.
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: یکشنبه این هفته وارد دستور 
می شــویم و در فصل های مربوط به آن درباره جاماندگان سهام عدالت 
در کشور که چند میلیون نفر را شامل می شود تصمیم گیری می کنیم؛  
همچنین بخش دوم هم شامل اصالح بخشی از آیین نامه اجرایی دولت 
در خصوص نحوه مدیریت سهام عدالت است که به صورت جداگانه آن 

را نهایی می کنیم.
وی در در خاتمه با بیان اینکه خبرهــای خوبی برای مردم و جاماندگان 
ســهام عدالت داریــم، عنوان کــرد که فکــر می کنم ظــرف یکی دو 
هفته آینده هر چه ســریعتر بتوانیم گــزارش نهایی  را پــس از تایید 
همکاران مان در کمیســیون اقتصادی مصوبه را به صحن علنی مجلس 

ارسال کنیم.

سهبرابرشدنقیمتبرنججفا
بهمصرفکنندگاناست

رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج اظهار داشــت: این ســه برابر شدن 
قیمت برنج جفا به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و بنده تعجب 
می کنم که چرا ســازمان های نظارتی در خوابی هستند که با صد پتک 

بیدار نمی شوند؟
جمیل علیزاده شــایق در مورد افزایش قیمت برنج و سه برابر شدن آن، 
گفت: متاسفانه کسانی که ادعا می کنند دلســوز مردم هستند در این 
افزایش قیمت تاثیر دارنــد. اصال چرا باید قیمت برنج امروز ســه برابر 
شده باشــد در حالی که واردکنندگان ارز دولتی در اختیار دارند. شاید 
امروز شرایط کشور به گونه ای باشد که دیگر ارز دولتی تخصیص نیابد 
اما در گذشــته این کار صورت گرفته و واردات برنج با ارز آزاد اصال قابل 

پذیرش نیست.
وی ادامه داد: همچنین دولت تعرفــه واردات برنج را از ۴۰ درصد به ۱۶ 
درصد، ســپس به ۱۰ درصد و در هفته گذشــته نیز به ۴ درصد کاهش 
داده است. دلیل ســوم که نباید قیمت برنج افزایش یابد، این است که 
براساس ســایت فائو، قیمت برنج صادراتی در ۱۰ سال گذشته به دلیل 
تغییر الگوی  مصرف کاهش یافته اســت. به خصوص در مورد برنج های 
وارداتی ما که از نظــر کیفیت با کشــورهایی مانند آمریکا و فرانســه 

تفاوت های زیادی دارد.
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان برنج تصریح کــرد: بنابرایــن با در 
نظر گرفتن این شــرایط، این ســه برابر شــدن قیمت برنــج جفا به 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اســت و بنده تعجب می کنم که چرا 

سازمان های نظارتی در خوابی هستند که با صد پتک بیدار نمی شوند؟
شایق خاطرنشان کرد: براســاس مصوبه دولت، واردات برنج از اول تیر 
ماه تا اول آبان ممنوع است تا از نظر روانی تاثیر نامطلوبی بر تولیدکننده 
نداشــته باشــد. متاســفانه در همین بازه زمانی، واردکنندگان ادعا 
می کنند که برنج های مانــده در گمرک در حال نابودی اســت و یا اگر 
اجازه ترخیص داده نشــود بازار متاثر می شــود. اینگونه و با این ادعاها 
باالخره از یکــی از مقامات اجازه ترخیص می گیرند کــه نباید اینگونه 

باشد.
وی در مورد وضعیت تولیدکنندگان برنج مطلوب ارزیابی کرد و افزود: 
در سه سال اخیر به دلیل سیل ســال ۹7 مناطق برنج خیز کشور از نظر 
آب تامین هستند. یعنی در سه بهار سال ۹7، ۹8 و ۹۹ مطلقا با کم آبی 
روبه رو نبودیم و ۶۲۰ هزار هکتار از مناطق مســتعد کشت آسیبی وارد 
نشده است. همچنین تابستان های پرآفتاب باعث شده تا برنج تولیدی 
در این سه سال از نظر کمی و کیفی در رده باالیی قرار بگیرد به شرطی 

که شوک های  اینگونه بر بازار وارد نشود.

بازار

رئیس ســازمان امور مالیاتی در بخشــنامه ای، کمک 
ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه ورود به بورس طی 

سال ۹۹ را به ادارات مالیاتی ابالغ کرد.
بســیاری از بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط خوب 
بازار سرمایه، تمایل دارند وارد بورس شوند اما به دلیل 
برخی شــایعات یا رویه های نادرســت، برخی از این 
بنگاه ها که حتی پرونده مالیاتی شــفاف و روشنی هم 
دارند نگران هســتند در صورت ورود به بورس، زمینه 
و بهانه ای پیدا شــود تا پرونده مالیاتی سنوات گذشته 

آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.
این موضوع از طریق وزیر امــور اقتصادی و دارایی، در 
دولت مطرح و به دلیل جوانب مختلف آن، به شــورای 
عالی هماهنگــی اقتصادی ارجاع شــد و پــس از آن 

رئیس جمهور در نامه ای به فرهاد دژپســند، 
از مصوبه ســران ســه قوه در همین زمینه 
خبــر داد. مصوبــه ای که در همین راســتا، 
ورود ســازمان امور مالیاتی بــه پرونده های 
سال های ماقبل ۱۳۹8 تمامی شرکت هایی 
که در سال جاری در بورس پذیرش می شوند 
ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض 

حساب های سنوات گذشــته آنها نخواهد شد لذا این 
شــرکت ها فقط بابت صورت مالی ســال ۱۳۹8 خود 

مالیات خواهند پرداخت.
این شرکت ها موظف شده اند حداقل ۲۵ درصد سهام 
شرکت خود را به صورت شــناور در بازار سرمایه عرضه 
کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است گزارش اقدامات 

و پیشــرفت کار خود را هر ۳ مــاه یک بار به 
دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ارائه کند.در همین رابطــه، یازدهم تیر ماه، 
امیدعلی پارســال رئیس کل ســازمان امور 
مالیاتی در بخشــنامه ای به ادارات مالیاتی 
موضوع مصوبات پنجاهمین جلســه شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی را ابالغ کرد.
در این بخشــنامه آمده است: به پیوســت تصویر نامه 
شــماره ۲87۱۲ مــورخ ۹۹/۳/۲۱ رئیــس جمهور 
محترم عنوان وزیــر محترم امور اقتصــادی و دارایی، 
متضمن ابالغ حکم بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلســه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۹/۳/۳  که 
به تأیید مقام معظم رهبری مده العالم رســیده است و 

مقرر می دارد: به منظور تعمیق بازار ســرمایه، تشویق 
شرکت ها به عرضه ســهام در بورس و افزایش شفافیت 
مالیاتی، در مورد شــرکت هایی که با ارائه صورت های 
مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در ســال ۱۳۹۹ وارد 
بازار بورس شوند، ســازمان امور مالیاتی کشور پس از 
پذیرش آن هــا در بازار بورس، متعرض حســاب های 
ســنوات گذشــته آن ها نخواهد شــد. این شرکت ها 
موظف اند حداقل ۲۵ درصد ســهام شــرکت خود را 
به صورت شناور در بازار ســرمایه عرضه کنند، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و 
پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای 
عالــی هماهنگی اقتصــادی ارائه نمایــد. جهت اجرا 

ارسال می شود.

با شــیوع ویروس کرونا و تبعاتی که به همراه داشــته 
اســت، ۱.۲ میلیــون از کارکنان دولــت یعنی حدود 
نصف آنها در حــال حاضر مانند گذشــته در محل کار 
خود حاضر نمی شــوند. الزام کاهش تــردد و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در دوران شیوع ویروس کرونا 
موجب تغییراتــی در حضور یا نحــوه ارائه خدمات در 
مشاغل و کســب و کارهای مختلف شــد که کارکنان 
دولت نیز تحت تاثیر آن قرار داشــته و در مقاطعی در 

مورد حضورشان تصمیماتی اتخاذ و اجرایی شد.
به هر صورت دولت حدود ۲.۴ میلیون کارمند دارد که 
تردد و حضور آنها در ناوگان حمــل و نقل و محل های 

عمومی نمی تواند در شــیوع ویروس کرونا و خطرات 
آن بی تاثیر باشد، از این رو از اســفند ماه سال گذشته 
در رابطه با حضور کارکنان محدودیت هایی ایجاد شد؛ 
به طوری که ابتدا ســاعات کاری محدود و در ادامه از 
فروردین ماه و بحرانی شدن شرایط، حضور آنها به یک 
ســوم و در ادامه دو ســوم کاهش پیدا کرد که البته از 
نیمه خردادمــاه دولت روند حضــور کارکنان را تغییر 
داده و باید به صورت روزانه در محل کار حاضر شــده و 
ساعت حضور تا یک ســاعت محدود شد.از سوی دیگر 
با توجه بــه مصوبه دورکاری کارکنان دولت در ســال 
۱۳8۹، مجوز دورکاری برای مشــاغلی که امکان آن 

را داشتند صادر شد و مشاغلی که امکان آن را داشتند 
از آن اســتفاده کردند.این در حالی است که در جریان 
شیوع ویروس کرونا و تغییراتی که ارائه خدمات اعمال 
شده است، فعالیت بخش گسترده ای از کارکنان دولت 
از روال عادی خارج شده است؛ به طور ی که طبق اعالم 
انصاری - رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی - از دو 
میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند دولت، یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر آنها که در کادر آموزشــی هســتند، شرایط 
فعالیت و ارایه خدمات شــان تغییر کرده اســت و مثل 
ســابق در محل کار حضور پیدا نمی کنند.البته برخی 
کارکنان نسبت به گذشت فعالیت بیشتری داشته اند؛ 

به گونه ای که ۲۵۰ هزار نفر کارکنان شهرداری و ۴۵۰ 
هزار نفر کادر وزرات بهداشت و درمان کشور را تشکیل 
می دهند که این نیروها  به دلیل شــیوع کرونا، از اوایل 
اســفند ماه بصورت تمام وقت و حتی بیشتر از قبل در 
حال ارائه خدمت هستند.این در حالی است که چندی 
پیش نیز پژوهشکده آمار در گزارشی به وضعیت حضور 
نیروی کار در کســب و کارها پرداخته بود که نشــان 
می داد در بازه زمانی اســفندماه و فروردین ماه در ۲۵ 
درصــد از کل بخش های کســب و کار حداقل یک نفر 
از دورکاری اســتفاده کرده و در اردیبهشت ماه حداقل 

یک نفر از دورکاری استفاده کرده اند.

مالیات

کرونا

خریــدار  ســخنگوی ســتاد راهبری 
آزادسازی ســهام عدالت گفت: افرادی که 
از روز ۱۵ خردادماه امســال تــا ۲۹ خرداد 
نســبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت 
ســهام عدالت خود اقدام کرده اند، از امروز 

می توانند وارد فرایند فروش سهم شوند.
خبری در فضــای مجازی مبنــی بر فراهم 
شــدن امکان معامله ســهام عدالت توسط 
سهامدارانی که روش مســتقیم را انتخاب 

کرده اند در حال دست به دست شدن است.
در این خبر آمده است: از روز شنبه ۱۴ ) تیر 
ماه( زمینه تخصیص سهام عدالت به کسانی 
که دارای این ســهام نبودند فراهم می شود 
و کســانی که روش مدیریت مســتقیم را 
انتخــاب کرده اند، ضمن مشــاهده دارایی 
خــود در پرتفوی ســهام، اختیــار خرید، 
فروش، تبدیل یا نگه داری از ســهام خود را 

خواهند داشت.
در راســتای این خبر منتشر شده، »حسین 
فهیمــی«، ســخنگوی ســتاد راهبــری 
آزادســازی ســهام عدالت به شفاف سازی 
در خصوص برخی از ابهامات فروش ســهام 
عدالت پرداخته و گفت: افــرادی که از روز 
۱۵ خردادماه امســال تا ۲۹ خرداد نسبت 
به انتخاب روش مســتقیم مدیریت سهام 
عدالت خود اقدام کرده انــد، می توانند وارد 

فرایند فروش سهم شوند.
وی ادامه داد: کارگزاران براســاس شرایط 
بازار و وضعیت سهم، ســهام این  افراد را در 
بورس یا فرابورس به فروش می رســانند و 
پول را در روزهای آینده به حســاب شبای 

آنها واریز خواهند کرد.

علت تاخیر در فروش سهام عدالت
فهیمی در خصوص دالیل تاخیر در فروش 
ســهام ســهامداران عدالت افزود: واقعیت 
این اســت که اطالعات این افراد جدید روز 
گذشته در اختیار شرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی قرار گرفــت و از امــروز اطالعات 
آنها بروز رســانی و در اختیــار کارگزاران 
قرار می گیرد.وی دربــاره افرادی که قبل از 
۱۵ خردادماه گذشته فرم های فروش سهام 
عدالت خود را تکمیل کرده اما هنوز وجهی 
دریافت نکرده اند، تاکید کــرد: افرادی که 
شماره شــبای حســاب بانکی آنها صحیح، 

مورد تایید بانــک مرکزی و فعــال بوده و 
شــماره تلفن همراهشــان نیز به نام خود 
فرد بوده است، تمام وجه را در روزهای اول 

آزادسازی سهام عدالت دریافت کرده اند.
فهیمی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای 
عالی بورس و اوراق بهادار، مشموالن سهام 
عدالت با ارائه شــماره حساب شبای معتبر 
و فعــال و تلفن همراه به نام خــود از فرایند 
شناسایی مشتری نزد بازار سرمایه )ثبت نام 
در سجام، احرازهویت سجام، ارائه مدرارک 
و پرداخــت هزینه ...( معاف شــدند، افزود: 
تعدادی از افراد همچنان با مشــکل شماره 

تلفن همراه به نام خود روبرو هستند و برای 
برخی افراد نیز بانک مرکزی شــماره شبای 
آنها را تایید نکرده یا حساب بانکی آنها غیر 

فعال بوده است.
به گفته وی، افرادی هســتند که شــماره 
شبای آنها تایید شده اما بیش از ۶ ماه است 
که حســاب آنها راکد بوده و نمی توان وجه 

این افراد را به حسابشان واریز کرد.
سخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی سهام 
عدالــت گفــت: حفاظــت از دارایی های 
مشــموالن ســهام عدالت و پس از فروش 
ســهم، حفاظت از وجوه آنها از اولویت های 

مهم این شــرکت اســت که با وســواس و 
ســختگیری این امر را انجــام می دهیم تا 
دارایی سهامداران سهام عدالت تحت هیچ 
شرایطی در خطر نباشد و این سخت گیری 
باعث بروز تاخیرهایــی در خصوص برخی 

مشتریان کارگزاری ها شده است.
فهیمی درمورد عدم مشــاهده سبد سهام 
عدالت ســهامداران در برخی از شــرکت 
کارگزاری ها نیز افزود: این شــرکت ها اگر 
سیســتم های خود را بروز رسانی کنند این 

مشکل برطرف می شود.
آزادسازی ســهام عدالت از جمله اقدامات 
مهمی بود که از چند سال گذشته در دستور 
کار مســووالن قرار گرفت، با توجه به اینکه 
رییــس ســازمان خصوصی ســازی وعده 
آزادسازی آن را تا پایان آبان ماه سال جاری 
داده بود اما براســاس پیگیری های صورت 
گرفته این اقدام بســیار زودتر از موعد مقرر 
اجرا و در تاریخ ۹ اردبیهشــت ماه به دستور 

رهبر معظم انقالب آزاد شد.
از فــردای روز آزادســازی ســهام عدالت، 
اقدامات مربوط در دســتور کار قرار گرفت 
و به سهامداران فرصت داده شــد تا با ورود 
به سامانه www.samanese.ir  نسبت به 
تعیین روش مدیریت خود تصمیم گیری و 
اعالم کنند که آیا می خواهند سهام عدالت 
در اختیار خودشان باشــد و خود نسبت به 
ســهام مدیریت و مالکیت داشــته باشند 
و یا به دنبــال این هســتند که ســهام به 
صورت غیرمســتقیم از طریق شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی مورد معامله قرار 

بگیرند.

خریدار   شرکت هپکو در حالی در آستانه 
سومین واگذاری قرار دارد که اینبار در حال 
بازگشت به دولت اســت و به جهت شفاف 
نبودن شــرایط واگذاری مشــخص نیست 
با این اقدام، بــار دیگر به رونــق قبلی خود 

بازمی گردد یا خیر.
 شــرکت هپکــو اراک از جملــه صنایــع 
استراتژیک کشــور به شــمار می آید که تا 
کنون نقش بســزایی در توســعه عمران و 
سازندگی کشــور ایفا کرده است. شرکتی 
کــه ســالیانی بــازوی اجرایــی دولت در 
عمران و آبادانی کشــور به شــمار می رفت 
هم اکنون با مشــکالت عدیده ای دســت و 
پنجه نرم می کند. مشکالتی که عمدتاً بعد 
از واگذاری های غیر اصولی ایجاد شده و هم 
اکنون نیز می تواند شــرکت را بیش از پیش 

دچار مشکل کند.
تسهیالت معوق و ربح مرکب وام ها، حقوق 
معوق کارکنان، کاهش شــدید ســفارش 
گیری، مجوز واردات ماشــین آالت مشابه 
تولید داخل و ماشین آالت مستعمل، نبود 
ســرمایه در گردش کافی، مشکالت تأمین 
قطعات و مــواد اولیه تولیــد و از این قبیل 
موارد، اجازه فعالیت را مانند گذشته به این 

شرکت نمی دهد و این شــرکت را به موتور 
تولید بدهی تبدیل کرده است که با گذشت 
هر روز بــر بدهی های این شــرکت افزوده 
می شود. بخش قابل توجهی از این مشکالت 
ناشــی از حاکمیت مدیریت نادرســت در 
شرکت است که با انجام واگذاری های غلط 

اتفاق افتاد.
هم اکنون پــس از دوبار واگــذاری ناموفق 
)یکبار در ســال ۱۳8۵ به شــرکت واگن 
سازی کوثر و بار دوم با اقساط بلند مدت به 
شرکت هیدرواطلس(، این شرکت در تاریخ 
۲8/ ۰۶/ ۱۳۹8  به دســتور ریاست جمهور 
برای بازگشــت به دولت، به صورت موقت 
جهت تعیین تکلیف به ســازمان خصوصی 

سازی منتقل شده است.

 ابالغ شرایط واگذاری پس از
 انتقال سهام

اوایل خرداد مــاه، نامــه ای از طرف رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی به سرپرست 
وزارت صمــت، مبنی بر »واگــذاری بدون 
پیــش شــرط شــرکت هپکــو و تمامی 
شــرکت های متعلق به آن بــا حفظ کلیه 
حقــوق مرتبط، به ســازمان گســترش و 

نوســازی معــادن و صنایع معدنــی ایران 
)ایمیدرو( با اعمال حق مالکیت« منتشــر 
شد و در آن از تاریخ ۰۶/ ۰۳/ ۱۳۹۹  شرکت 
هپکو را متعلق به ایمیدرو معرفی کرد. نامه 
مذکور مویــد قطعی بودن انتقال ســهام و 
مالکیت شــرکت به وزارت صمت و سازمان 

ایمیدرو است.
از قــرار معلوم بــه جهت تســریع در امور، 
ابتدا ســهام هپکو منتقل می شود و پس از 
انجام انتقا ل، شرط و شــروط واگذاری در 
دولت بررســی و به ایمیدرو ابــالغ خواهد 
شد. هرچند گفته شــده این انتقال موقت 
و در جهت حل مشــکالت و اصالح ساختار 

شرکت خواهد بود ولی مشخص نیست چرا 
باید شرط و شــروط واگذاری پس از انتقال 

سهام ابالغ شود.
با اینکه ایمیدرو یک ســازمان توســعه ای 
اســت اما در مقاطعــی دچار مشــکالت 
مدیریتی شــده و به واســطه این مشکالت 
بسیاری از طرح های توســعه ای کشور در 
زمینه اکتشــاف و بهره بــرداری متوقف، یا 
پیشــرفت آنها با کندی مواجه شد. عالوه بر 
این، نکته قابل توجه در این خصوص امکان 
واگذاری ایمیدرو به صورت سهامی عام در 
بورس اوراق بهادار در آینده نزدیک اســت، 
خبری که چندی پیش از طرف مدیرعامل 
ایمیدرو مطرح شــد و با توجه به مشکالت 
کالن دولت در بودجه ســال ۱۳۹۹ و روند 
فعلی واگذاری شــرکت های تحت مدیریت 

دولت، بسیار نزدیک تلقی می شود.

 زمین با ارزش، پاشنه آشیل تولید
 در هپکو

از طرفی در واگذاری های پیشــین شرکت 
هپکو، که از خریــداران تضمین هایی برای 
حفظ اشــتغال و تولید صورت گرفته بود و 
شــروطی برای عمل به تعهدات آنها وجود 

داشت، مشاهده شد که پس از مدتی رویکرد 
مدیران شــرکت از اهمیت رونــق تولید به 
سو اســتفاده از زمین های شرکت و سرمایه 
گذاری در بخش های غیر مرتبط با فعالیت 
شرکت، تبدیل شــد. در واقع زمین های با 
ارزش شرکت پاشنه آشیل کاهش تولید آن 
شده و تولید را از اولویت های شرکت هپکو 

خارج کرد.

انتقال هپکو به ایمیدرو ابهام دارد
واگذاری هپکو به یک ســازمان توســعه ای 
نظیر ایمیدرو بدون تعیین سازکاری شفاف 
و اصولی، آینده شرکت هپکو را با ابهام مواجه 
خواهد کرد. ســازمان ایمیدرو یا هر سازمان 
دولتی دیگر که مدیریت شــرکت هپکو را به 
عهده خواهــد گرفت باید قبــل از واگذاری 
برنامه های کوتاه مــدت و بلند مدت خود را 
برای احیای شــرکت به دولت و سهامداران 
ارائه کند تا براســاس ایــن برنامه و عملکرد 
مدیریتی، مورد ارزیابی قرار گیرد. کارکنان 
شــرکت و ســهامداران انتظار دارند بعد از 
گذشت بیش از یک ســال و نیم بالتکلیفی 
بهترین تصمیــم برای این شــرکت گرفته 

شود و هپکو به رونق گذشته بازگردد.

کمکویژهمالیاتیبرایشرکتهایتازهواردبهبورسابالغشد

تغییروضعیتحضور۱.۲میلیونیکارکناندرکرونا
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از سوی بیمه مرکزی

شرایطصدورالحاقیهبرایبیمهبدنهخودروها
اعالمشد

بیمه مرکزی در بخشنامه جدیدی که برای شرکت های بیمه فرستاده 
شرایط پوشــش تکمیلی افزایش ارزش وســیله نقلیه به دلیل نوسان 

قیمت در بیمه نامه بدنه خودرو از امروز ۱۵ تیرماه را اعالم کرد.
 در نامه ای کــه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امــور فنی بیمه مرکزی در 
زمینه فراهم آوردن تأمین الزم برای بیمه گزاران بدنه خودرو در شرایط 
فعلی بازار و لحاظ کــردن حق انتخاب هنگام اخذ »پوشــش تکمیلی 
افزایش ارزش مــورد بیمه به علت نوســان قیمت ها« شــرایط جدید 
پوشش موصوف به شــرحی که اعالم می شود در سیســتم نرم افزاری 
»بیمه نامه بدنه« تعریف شــده و از امروز ۱۵ تیرماه آماده بهره برداری 

است.
بر این اساس ارائه پوشش تکمیلی افزایش ارزش سرمایه در زمان صدور 
بیمه نامه یا از طریق الحاقیه منوط به بروز رســانی سرمایه بیمه نامه بر 

مبنای ارزش واقعی مورد بیمه است.
شرایط سه گانه این موضوع به شرح زیر است:

۱- افزایش ارزش مورد بیمه تا ســقف ۲۵ درصد سرمایه بیمه نامه بدنه 
»در تمامی خســارت ها اعم از جزئی و کلی« با حــق بیمه معادل ۱۵ 

درصد حق بیمه پایه.
۲- افزایش ارزش مورد بیمه تا ســقف ۵۰ درصد سرمایه بیمه نامه بدنه 
»در تمامی خســارت ها اعم از جزئی و کلی« با حــق بیمه معادل ۲۵ 

درصد حق بیمه پایه.
۳- افزایش ارزش مورد بیمه تا ســقف ۱۰۰ درصد ســرمایه بیمه نامه 
بدنه »در تمامی خسارت ها اعم از جزئی یا کلی« با حق بیمه معادل ۴۰ 

درصد حق بیمه پایه.

پرداختتسهیالتبانکتوسعهتعاونتاسقف
100میلیونتومانبهفرهیختگان

بانک توســعه تعاون در راســتای حمایت از فرهیختگان تسهیالت تا 
سقف یکصد میلیون تومان پرداخت می نماید. 

به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون کلیه اساتید عضو هیات 
های علمی دانشگاه ها، مؤسســات آموزش عالی کشور شامل دولتی، 
آزاد، پیام نور و اســاتید حق التدریســی، ســایر اســاتید دانشگاهی و 
فرهنگیان آموزش وپرورش می توانند در قالب عقــد مرابحه و جعاله و 
با بهره گیری از طــرح هم راه فرهیختگان از تســهیالت اعتباری بانک 
توســعه تعاون با مبالغ مختلف پانصد میلیون ریــال، هفتصد میلیون 

ریال و یک میلیارد ریال بهره مند شوند.
شایان ذکر است فرهیختگان می توانند همچنین تا سقف ۵۰۰ میلیون 
ریال در قالب کارت اعتباری مرابحه و برای مبالغ بیشــتر بدون کارت 

جهت رفع نیازهای ضروری و اساسی از این تسهیالت بهره مند گردند.
گفتنی اســت مــدت بازپرداخت تســهیالت اعتباری طــرح هم راه 
فرهیختگان بر اســاس دوره زمانی ۲۴، ۳۶ و حداکثر ۴8 ماهه در قالب 

اقساط مساوی ماهیانه می باشد.
الزم به ذکر اســت ارائه و اجرای محصوالت و خدمات تخصصی ازجمله 
راهکارهای بانک هــا برای ارائه خدمــات ویژه بــه گروه های مختلف 
شغلی و اجتماعی اســت. طرح هم راه فرهیختگان، طی دو سال اخیر، 
باهدف خدمت رسانی به اســاتید دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
فرهنگیان و معلمان آموزش وپرورش ارائه گردیده و در شــبکه شعب 

بانک توسعه تعاون بکار گرفته شده است.
روابط عمومی بانک توســعه تعاون ضمن تبریک فرارسیدن چهاردهم 
تیرماه روز قلم؛ امیدوار اســت طرح هم راه فرهیختگان در جهت تأمین 

نیاز بانکی و مالی اهالی قلم، اساتید و معلمان مؤثر واقع گردد.

ارائهخدمتصندوقاماناتدربانکآینده
بانک آینده، به منظور آسودگی خاطر و رفاه حال مشتریان جهت حفظ 
و نگه داری اســناد و اشــیای گران بها در محیطی امن و عاری از خطر، 

خدمت صندوق های امانات را ارائه می دهد.
افرادی که کاالهای با ارزشی هم چون اســناد، اوراق بهادار، طال و سکه 
دارند و در پی راه کاری برای ارتقای سطح امنیت این دارایی ها هستند، 
می توانند از این خدمت بانک آینده، اســتفاده کنند.برای بهره مندی از 
خدمات این صندوق، تمام اشــخاص حقیقی و حقوقی با داشتن یکی 
از انواع حســاب ها نزد شــعب بانک آینده، می تواننــد مطابق ضوابط 
و دســتورالعمل بانک از خدمات صندوق امانات در شــعب منتخب در 

شهرهای: تهران، تبریز، سمنان، مشهد و یزد، استفاده کنند.
گفتنی است؛ شــعب مجهز به صندوق امانات در بانک آینده، به عنوان 
یک مزیت ارزنده و ارزش آفرین، روند توســعه کمی خود را در ســطح 

کشور، طی می کند.

صندوقسرمایهگذاریتجربهایرانیانشرکت
کارگزاریبانکآیندهارمغانمطمئنبرای

سرمایهگذارانمحترم
 صندوق تجربه ایرانیــان، بزرگ ترین صندوق مختلــط فعال در بازار 
ســرمایه ایران با بیش ترین بهره وری، خدمتی نوین از ســوی شرکت 
کارگزاری بانک آینده است که هم اکنون مشــتریان محترم می توانند 
در این صندوق، سرمایه  گذاری کنند.این صندوق یکی از پربازده ترین 
صندوق های فعال در بازار سرمایه است که به عنوان یک گزینه مناسب 
سرمایه گذاری برای مشــتریان بانک آینده، با امکان افزایش و کاهش 
سرمایه و بدون کارمزد صدور و ابطال، در اختیار این عزیزان قرار گرفته 
است.مشــتریان عزیز و عموم عالقه مندان، برای ســرمایه گذاری در 
صندوق تجربه ایرانیان و کسب اطالعات بیش تر، می توانند به تارنمای 

tajrobeiranian.ir مراجعه نمایند. 
هم چنین شعب بانک آینده در سراســر کشور و مرکز ارتباط ۲۴ساعته 
بانک با شــماره ۲7۶۶۳۰۳۰ – ۰۲۱ نیز آماده پاسخ گویی به مشتریان 

گرامی است.

طرح"پیوندرفاه"ازسویبانکرفاهارائهشد
بانک رفاه در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی و ترویج سنت 

حسنه ازدواج طرح پیوند رفاه را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، این بانک در راســتای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی، تســهیل و ترویج سنت حسنه ازدواج، 
حمایت از تولید کننــدگان و توزیع کنندگان داخلی در ســال جهش 
تولید و حمایت از جوانان برای تأمین لوازم اولیه زندگی طرح پیوند رفاه 
را ارائه کرد.بر این اساس،کلیه اشــخاص حقیقی متقاضی بهره مندی 
از تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه، پس از ثبت نام در 
ســامانه ازدواج بانک مرکزی ج.ا.ا و معرفی آن ها از سوی این سامانه به 
بانک رفاه، می توانند از مزایای این طرح که تسهیالت با کارمزد حداقل 

یک درصد است برخوردار شوند. 
گفتنی اســت، متقاضیان مذکور عالوه بر تسهیالت موصوف، می توانند 
۲۰۰ میلیون ریال تســهیالت مرابحــه با نرخ ۱۵ درصــد )کمتر از نرخ 
مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا( در قالب طرح رفاه کاال مشــروط به اینکه ۶۰ 
درصد حقوق و مزایا کل اقساط تسهیالت دریافتی را پوشش دهد دریافت 
کنند.الزم به ذکر اســت، این طرح در مرحله نخست شامل استان های 

کرمان، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان و آذربایجان شرقی است.

شعبه

بانک مرکزی آخرین مهلت رفــع تعهد ارزی صادرات 
ســال ۹8 را ۳۱ تیرماه اعــالم کرده و بر این اســاس، 
صادرکنندگان تا آن زمان فرصت دارند تا به روش های 
اعالمی بانک مرکزی نســبت به رفع تعهد ارزی اقدام 

کنند.
 بانــک مرکــزی در اطالعیه های متعــدد اعالم کرده 

که مهلت بازگشــت ارز حاصل از صادرات ســال ۹8 
صادرکنندگان، تا ۳۱ تیرماه ۹۹ خواهد بود.

عالوه بر ایــن بانک مرکزی طی چنــد اطالعیه تاکید 
کرده که ایــن مهلت را تمدیــد نخواهد کــرد؛ البته 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانــک مرکزی نیز اعالم 
کرده اگــر صادرکنندگان فعاًل 7۰ درصــد ارز حاصل 

از صادرات خود را هم تا مهلت تعیین شــده به کشــور 
برگردانند، حتماً می توانند رفع تعهد ارزی خود را تا حد 

زیادی قابل قبول نمایند.
در این میان، با توجه به اینکه اطالعات رفع تعهد ارزی 
شش ماهه سال ۹8 صادرکنندگان از نیمه اردیبهشت 
ماه در دســترس مأمــوران مالیاتــی ادارات کل امور 

مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، صادرکنندگان 
می توانند از طریق پورتــال Www.Tax.gov.ir و با 
استفاده از شناســه و رمز عبور خود، نسبت به مشاهده 

اطالعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
صادرکنندگان باید بعــد از مراجعه به ایــن درگاه، به 

منوی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان رجوع کنند.

بانکمرکزی

برهــان محمودی  در حالی کــه مقامات 
ارشد وزارت اقتصاد و ســازمان بورس از راه 
اندازی بورس امالک و مســتغالت از هفته 
جاری خبر داده اند، اما هنوز موارد بسیاری 
در ســازوکار معامالت این بــورس مبهم و 

نامعلوم مانده است.
 اگرچه بارها در سال های اخیر از راه اندازی 
بورس مســکن صحبت شــده بود، اما هیچ 
گاه به مرحله اجرا نرســیده بــود؛ چرا که 
همــواره مخالفانی در دولــت و بخش های 
غیر دولتی داشت؛ بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی نیز از آنجا که مســکن را کاالیی 
ناهمگن می دانند، راه اندازی چنین بورسی 
را در عمل چیزی شبیه مزایده های امالک 
نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی عنوان 
می کردند با این تفــاوت که مزایده امالک با 
سازوکار بازار ســرمایه، نسبت به تشریفات 
مزایده های مرســوم کــه در فرایند قرائت 
پاکات پیشــنهاد همواره بیم مفسده وجود 

دارد، شفافیت بیشتری وجود دارد.
اما جدی ترین اظهار نظــر در خصوص راه 
اندازی بورس مســکن که رنگ و بوی اجرا 
دارد، خبری اســت که فرهاد دژپسند ۱۰ 
تیرماه امســال در نشســت با فعاالن بازار 

سرمایه اعالم کرد.
وزیر اقتصــاد در این نشســت از راه اندازی 
بورس امالک و مستغالت در هفته پیش رو 
)هفته جاری( خبر داده و گفته بود: بسیاری 
از ســازمان ها، همچون بنیاد مستضعفان، 
بنیاد شــهید، ســتاد فرمان امــام، تأمین 
اجتماعی و دانشــگاه آزاد اعــالم آمادگی 
کردند تا امالک خــود را در این بورس قرار 

دهند.

بورس امالک و نهادهای عمومی 
تعداد امالک این نهادها شفاف سازی 

می شود؟
در حالــی وزیر اقتصــاد از عرضــه امالک 
نهادهای عمومی در بورس امالک صحبت 
کــرده کــه دســتگاه های مذکــور مانند 
بنیاد مســتضعفان، ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( و دانشــگاه آزاد شــفاف 
ســازی تاکنون در خصوص تعداد امالک و 
دارایی های غیر منقول خــود اظهارنظری 

نداشته اند.
ضمن اینکــه تا زمانی که ســامانه امالک و 
اسکان راه اندازی نشود، چگونه می تواند از 
شــفافیت در معامالت بورس مسکن سخن 
گفت؟ چه تضمینی هســت تــا این بورس 
به محلی برای ســفته بــازی دالالن تبدیل 

نشود؟
همچنین برخی نهادهای عمومی حمایتی، 
امالک مــازاد خود را برای خانــه دار کردن 
اقشــار مســتضعف و دهک های یک و دو 
جامعه اختصــاص داده اند؛ آیا قرار اســت 
نحوه عرضه امالک مســکونی ایــن نهادها 
در بورس تشریح شود؟ نوع کاربری امالک 
دستگاه های عمومی که قرار است به بورس 

امالک بیاید، مسکونی است یا اداری؟
از ســوی دیگر، زیرســاخت قانونی عرضه 

امالک دســتگاه های دولتــی و عمومی در 
بورس کاال نیز که به صراحــت در قانون به 
صورت مزایده ذکر شــده، چگونه قرار است 

ظرف کمتر از یک هفته اصالح شود؟

مدیرعامل بورس تهران: خانوارها 
 می توانند در بورس امالک، چند متر

 از یک واحد مسکونی را بخرند
بالفاصله پس از خبری که وزیر اقتصاد اعالم 
کرد، علی صحرایی یازدهم تیر ماه در شبکه 
خبر ســیما درباره جزئیات بورس مســکن 
گفت: ایــن بورس، پنجمین بورس کشــور 

است که به زودی راه اندازی می شود.
وی افــزود: هــدف از راه انــدازی بــورس 
امالک و مستغالت این اســت که اطمینان 
خاطر از پروژه های انبوه ســازی در فروش 
مسکن است. نهادهای عمومی مانند بنیاد 
مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
اراضی زیادی در اختیار دارند؛ از سوی دیگر 
انبوه سازان پر قدرتی در کشــور داریم که 
نیاز به منابع نقدینگی دارند؛ از طرف دیگر؛ 
نقدینگی ُخرد هم در دست مردم زیاد است 
که با راه اندازی این بورس، منابع مالی ُخرِد 
در اختیار مردم، به پروژه های انبوه ســازی 

متصل می شود.
مدیرعامل بورس تهران، با بیــان اینکه راه 
اندازی بروس امالک و مســتغالت می تواند 
هزینه های انبوه سازی را کاهش داده و بازار 
ساخت و ســاز را به یک بازار شفاف تبدیل 
کند، ادامه داد: با ایجاد بورس مسکن، امکان 
خرید متری مســکن متناســب با بودجه 
خانوارها فراهم می شــود؛ همچنین امکان 
وثیقه گذاری ســهام عدالت برای دریافت 
وام های خرید نیز در این بــازار و نیز امکان 
اجرای فرآینــد اجاره به شــرط تملیک در 
پروژه های انبوه ســازی پیش بینی شــده 

است.
بــه گفتــه صحرایــی در بــورس امالک، 
امکان خرید و فروش امتیــاز تراکم، پروانه 
ســاختمانی، حق انشــعاب آب و برق و گاز 

و تلفن و دیگــر امتیازات مرتبــط با بخش 
مســکن برای تأمیــن مالی ســازمان های 
مرتبط قابل معامله به صورت شفاف وجود 

دارد.
وی خرید متری مســکن در ایــن بورس را 
امکانی برای پوشش دارایی های ُخرد مردم 
به صورت ملک در زمان وجود تورم دانست 
و افزود: بورس مســکن موضــوع مالکیت 
صحیح و پیشرفت پروژه ها را رصد کرده و از 
طریق سامانه کدال به سهامداران و سرمایه 

گذاران اعالم می کند.
مدیرعامل بورس افــزود: بخش خصوصی 
می تواند در این بورس هــم زمین ارائه دهد 

و هم پیمانکار ساخت و ساز پروژه ها باشد.

سازوکار اوراق سلف موازی استاندارد 
برای بورس مسکن

 پیش از این نیــز محمود محمودزاده درباره 
بورس مســکن، از مذاکره با سازمان بورس 
و اوراق بهادار برای فعال کــردن ابزار نوین 
بازار ســرمایه شامل »اوراق ســلف موازی 
استاندارد« با سازوکار بورس کاال خبر داده 

بود.
اوراق ســلف مــوازی، ابزاری اســت که در 
بــورس کاال برای خریــد و فــروش دیگر 
کاالها همچون فــوالد و نیــز پیش خرید 
فرآورده های نفتــی و همچنین محصوالت 
نیروگاه ها در بورس انرژی فعال شده بود اما 
اینکه پروژه های مســکنی و انبوه سازی نیز 
با اســتفاده از این اوراق پیش فروش شوند، 
مشخص نیســت که آیا همان اجرای قانون 
پیش فروش است یا قرار است سرمایه گذار 
و دارنده اوراق ســلف مــوازی، واحدی که 
موجود نیســت و از ویژگی های آن اطالعی 

ندارد، پیش خرید کند؟

هدف دولت از طرح بورس امالک 
چیست؟

برخی کارشناسان معتقدند دولت موضوع 
بورس امــالک را در حالی که هیــچ برنامه 

مدون و دستورالعمل دقیقی برای معامالت 
مســکن در بــورس طراحی نکــرده، برای 
ســاماندهی بــازار مســکن و جلوگیری از 
افزایش بی ضابطه قیمت هــا مطرح نکرده 
است؛ بلکه هدف دولت این بوده تا با استفاده 
از تبلیغات و مانور بر روی بورس مسکن آن 
هــم در دوره ای که بورس به شــدت مورد 
توجه مــردم اســت، توجه هــا را از بخش 
مسکن به ســمت بازار ســرمایه منتقل تا 
بتواند جریان روانی بازار مســکن را کنترل 

کند.

وزیر راه و شهرسازی: بورس مسکن 
پیچیده است؛ به این سرعت 

راه اندازی نمی شود
علی رغم اصــرار وزیر اقتصــاد در خصوص 
راه انــدازی بورس امالک و مســتغالت در 
هفته جاری، وزیر راه و شهرسازی در اظهار 
نظری، راه اندازی ســریع بــورس امالک و 
مستغالت را اقدامی پیچیده توصیف کرده 

که نیاز به زمان دارد.
محمد اســالمی ۱۱ تیر ماه در حاشیه سفر 
خود به لرســتان برای افتتــاح و بازدید از 
پروژه های عمرانی با اشــاره به طرح پیش 
فروش متری مسکن در بورس گفت: عرضه 
مســکن در بورس یک امر پیچیده است و 
امر ســاده ای که سریع بشــود انجام شود 

نیست.
وی با بیان اینکه صندوق ســرمایه گذاری 
زمین و مسکن را شــکل داده ایم و با بورس 
هم مذاکره کرده ایم تــا مردمی که نیازمند 
خانه نیستند اما عالقمند هستند در صنعت 
زمین و مسکن سرمایه گذاری کنند بتوانند 
منابع خود را به ســهم و سهام تبدیل کنند، 
تصریح کرد: امیدواریم این طرح به زودی به 

نتیجه برسد.

دبیر کانون انبوه سازان: بورس امالک 
محلی برای جوالن خصولتی ها نشود

در همین ارتباط، فرشــید پورحاجت دبیر 

کانون سراسری انبوه سازان در گفت وگو با 
مهر درباره بورس امالک و مستغالت اظهار 
داشــت: امیدوارم این بــورس، محلی برای 
فروش امالک و واحدهای مســکونی بخش 
خصوصی باشد؛ نه محلی برای تأمین مالی 

خصولتی ها.
وی افــزود: این بــورس ابزار خوبــی برای 
تأمین مالی پروژه های انبوه ســازی است؛ 
اما آیا صندوق های پــروژه بورس امالک را 
شــرکت های ســاختمانی بانک ها تشکیل 
می دهد یا انبوه ســازان متعلــق به بخش 
خصوصی واقعی؟ اگر قرار باشد محلی برای 
خرید و فــروش امالک نهادهــای عمومی 
و بانک هــا باشــد و بنــگاه داری بانک ها را 
تقویت کند، به نظر می رســد آینده خوبی 
نداشته باشد؛ اما اگر برای بنگاه های بخش 
خصوصی تأمین مالــی کند، می تواند اتفاق 
خوبی برای صنعت ساختمان و انبوه سازی 
مسکن مصرفی باشد تا هزینه های سرمایه 
گذاری آنهــا که تا پیش از ایــن بانک محور 

بوده، کاهش یابد.

کارشناس اقتصاد مسکن: مسائل 
مبهم بورس مسکن بسیار زیاد است

علی قائدی، کارشــناس اقتصاد مسکن نیز 
در گفت وگــو با خبرنگار مهر یادآور شــد: 
قرار اســت این بــورس با ســازوکار اوراق 
ســلف موازی و از طریق بــورس کاال فعال 
شــود؛ پیش از این هم اوراق سلف موازی 
استاندارد در بورس کاال برای فروش فوالد 
راه اندازی شده بود اما چون مسکن کاالی 
همگــن نیســت، راه اندازی ایــن ابزار در 
بورس، نیاز به تهیه دســتورالعمل خاصی 

دارد.
وی ادامــه داد: راه اندازی بــورس امالک و 
مســتغالت می تواند هم در طــرف عرضه 
مسکن و هم در سمت تقاضا اثر مثبت داشته 
باشد به این صورت که سمت عرضه را تأمین 
مالی تقویــت می کند و ســمت عرضه را با 
جلوگیری از افزایش قیمت های آتی؛ به این 
صورت که افرادی که توانایی خرید مسکن 
را با سیســتم پس انداز سرمایه های ُخرد به 
دلیل تورم های ســاالنه ندارند، با استفاده 
از بورس کاال اقدام به خرید متری مســکن 

می کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: با 
توجه به اینکه مکانیزم بورس مسکن هنوز 
نهایی نشده و نحوه قیمت گذاری آن، قیمت 
پایه، نحــوه عرضه امــالک در بورس و… 
نهایی نشده، نمی توان فعاًل درباره آن اظهار 
نظر کرد؛ یا اینکه ملک فروخته شــده، اگر 
دوباره بخواهد در بورس مسکن عرضه شود، 
معامالت ثانویــه آن به چه صورت اســت، 
نحوه اختصاص تسهیالت مسکن به امالک 
قابل معامله در بــورس کاال، دریافت کننده 
اصلی تسهیالت مســکن برای واحدهایی 
که چند بار عرضه شــده اند و این تسهیالت 
چگونه قابل انتقال به خریدار نهایی اســت 
و بســیاری موارد دیگر، اصاًل ســازوکاری 

برایشان اعالم نشده است.

صادرکنندگاناطالعاتمالیاتیورفعتعهدارزیخودراچطورچککنند؟

کسراقساطوامیکمیلیونیکروناازاینماهازیارانهنقدیخانوار
خریدار  اقســاط وام یک میلیون تومانی 
کرونــا همزمان بــا واریــز یارانــه نقدی 
ایــن ماه)تیر(، از ســرجمع یارانــه نقدی 

خانوارهای یارانه بگیر کسر خواهد شد.
 پس از شــیوع ویروس کرونا که آسیب های 
جدی به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب شد 
بسیاری از مشاغل و کسب و کارها یا تعطیل 
شوند و یا اینکه با کاهش فعالیت، مجبور به 
تعدیل نیرو شــوند، دولت تصمیم گرفت در 
کنار حمایت از بنگاه ها و افراد بیکار شــده، 
وام یک میلیون تومانی به حساب تمامی ۲۳ 

میلیون خانوار یارانه بگیر واریز کند.
در این راســتا، اعالم شــد افراد متقاضی با 
ارسال شــماره ملی سرپرســت خانوار به 
سرشماره ۶۳۶۹، درخواســت خود را برای 
دریافــت وام مذکــور ثبت کنند تــا از این 

طریق، وام به حسابشان واریز شود.
پس از چند بار تمدید مهلت ارســال شماره 
ملی و واریــز وام طی روزهــای مختلف به 
حســاب افراد، در نهایت تا ۱8 اردیبهشت 
۹۹ درصد خانوارهــای متقاضی وام خود را 
دریافت کردند؛ همچنین براساس اعالم ۲۲ 

خردادماه دولت، در مجمــوع ۲۱ میلیون و 
۵۱ هزار و ۳۹۳ خانــوار معادل 87 درصد از 
کل خانوارهای یارانه بگیر تسهیالت مذکور 
را دریافت کردند و پرونده این تســهیالت 
به صورت رسمی بسته شــد. البته تعدادی 
از خانوارهــای متقاضــی بدلیل اشــکال 
در ارســال کدملی به سرشــماره ۶۳۶۹ از 

دریافت این وام بازماندند.

آغاز کسر اقساط از یارانه تیر
با تصمیم دولت در مجموع ۲۳ هزار میلیارد 
تومان وام به حســاب یارانــه بگیران نقدی 
واریز و مقرر شــد اقساط تســهیالت یک 

میلیون تومانی از یارانه افراد کسر شود.
حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیالت 
حمایتی کرونا در مورد زمان کسر اقساط وام 
کرونا، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته، از یارانه این ماه )تیر(، اقساط 
تســهیالت یک میلیون تومانی از حســاب 

یارانه بگیران مشمول کسر خواهد شد.
وی افزود: مقرر شــده هر ماه مبلغ ۳۵ هزار 
و ۱۰۰ تومان از ســرجمع یارانه هر خانوار 

کســر شــود و مدت زمان بازپرداخت این 
تســهیالت نیز ۳۰ ماه در نظر گرفته شــده 
اســت. البته برای جزئیات بیشتر در مورد 

کسر اقساط باید بانک ها پاسخگو باشند.
بر این اســاس، اگــر طبق گفتــه میرزایی 
اقســاط وام از یارانه این ماه کســر شــود، 
یعنی بیســتم تیر ماه که زمان واریز یارانه 
۴۵۵۰۰ تومانی اســت، بــرای خانوارهای 
تک نفــره مبلــغ ۱۰ هــزار و ۴۰۰ تومان، 
بــرای خانوارهای دو نفره مبلــغ ۵۵ هزار و 
۹۰۰ تومان، بــرای خانوارهای ۳ نفره مبلغ 

۱۰۱ هزار و ۴۰۰ تومــان، برای خانوارهای 
۴ نفره مبلغ ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ تومان و برای 
خانوارهای ۵ نفره مبلــغ ۱۹۲ هزار و ۴۰۰ 

تومان یارانه واریز خواهد شد.

 ارسال مجدد پیامک
 به 910 هزار خانوار

به گزارش مهر، در ادامه سیاست های واریز 
وام کرونایی، روز هفتم تیرمــاه پیامکی به 
برخی از سرپرستان خانوار ارسال شد به این 
مضمون که اگر این افراد خواســتار دریافت 
تسهیالت تکمیلی هســتند تا ۵ روز آینده 
یعنی ۱۲ تیر ماه، درخواســت خــود را به 

شماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.
با توجه به ابهاماتی که وجود داشت، ارسال 
این پیامک، موجب شــد برخــی از افراد و 
رســانه ها به اشــتباه فکر کننــد که دولت 
می خواهــد مرحلــه دوم تســهیالت یک 

میلیونی کرونایی را آغاز کند.
اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن 
تکذیب این موضــوع در اطالعیه ای اعالم 
کرد که بــرای ۹۱۰ هزار خانــوار متقاضی 

دریافت تســهیالت یک میلیون تومانی که 
در زمان ثبت نام )اردیبهشــت مــاه( برای 
دریافت این تســهیالت به هر شکل کدملی 
خود را بصورت اشــتباه به ســامانه پیامکی 
۶۳۶۹ فرســتاده اند این پیامک را ارســال 
کرده اســت و سرپرســتان خانوار دریافت 
کننــده پیامک ایــن وزارتخانــه، حداکثر 
تــا ۵ روز از زمان دریافــت پیامک مطابق با 
دســتوری که در آن آورده شــده نسبت به 

ارسال درخواست خود اقدام کنند.
میرزایی نیز در تکمیل ایــن اطالعیه گفته 
بود: برای کســانی که پیامک ارسال شده، 
حداکثــر ۵ روز از زمان دریافــت پیامک، 
مهلت تعیین شده اســت که کد ملی خود 
را با ســیم کارتی که به نام سرپرست خانوار 

است، به سرشماره ۶۳۶۹ پیامک کنند.
وی افزود: برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر 
که پیــش از این تســهیالت یــک میلیون 
تومانی را دریافت کرده بودنــد نیز پیامک 
ارسال کردیم تا به این خانوارها یک میلیون 
تومان مازاد بر تســهیالت قبلی، پرداخت 

شود.
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کووید۱۹مانعصعودنفتشد
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر افزایــش مجدد موارد ابتال به ویروس 
کرونا که نگرانیها نســبت به متوقف شدن رشــد تقاضا برای سوخت را 
برانگیخت، کاهش یافت با این حال تحت تاثیر ســیگنالهای اقتصادی 

مثبت رشد هفتگی دیگری را رقم زد.
 آمریکا روز پنج شنبه بیش از ۵۵ هزار مورد جدید ابتال به ویروس کرونا 
را گزارش کرد که رکورد روزانه جدیدی در ســطح جهانی بود. افزایش 
موارد ابتال به ویروس کرونا نشــان می دهد که رشد مشاغل آمریکا پس 

از افزایشی که در ژوئن داشت، ممکن است دوباره لطمه ببیند.
لوییس دیکسون از شرکت ریستاد انرژی در این باره گفت: اگر این روند 

ادامه پیدا کند، تقاضا برای نفت در این کشور به خطر خواهد افتاد.
بهای معامالت نفت برنت با ۳8 ســنت معــادل ۰.۹ درصد کاهش، در 
۴۲ دالر و 7۶ دالر در هر بشکه بســته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت با ۴۴ ســنت معادل ۱.۱ درصد کاهــش، در ۴۰ دالر و ۲۱ 
سنت در هر بشکه بسته شــد.معامالت بازار آمریکا به دلیل تعطیالت 
روز استقالل بسیار اندک بود.استفن برنوک، معامله گر نفت در شرکت 
پی وی ام در این باره گفت: بهبود شــکننده اقتصاد آمریکا تحت تاثیر 

افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا ممکن است معکوس شود.
هر دو شاخص روز پنج شــنبه تحت تاثیر آمار اشــتغال ژوئن آمریکا و 
کاهش ذخایر نفت این کشور بیش از دو درصد صعود کرده بودند. نفت 

برنت در هفته گذشته چهار رشد رشد هفتگی داشت.
نشــانه های احیای اقتصادی و کاهش عرضه از سوی گروه اوپک پالس 
کمک کرد نفت برنت از رکورد انــدک ۱۶ دالر در آوریل بیش از دو برابر 
افزایش پیدا کند.عامل دیگری کــه امیدها به احیای اقتصادی را تقویت 
کرد، انتشــار گزارشی بود که نشــان داد بخش خدمات چین در ژوئن با 
سریع ترین روند رشد کرده است.تولید نفت اوپک در ژوئن به پایین ترین 
حد خود در چند دهه اخیر سقوط کرده و تولید نفت روسیه هم نزدیک 
به ســهمیه تعیین شــده تحت توافق کاهش تولید اوپــک پالس بوده 
است.الکساندر نواک، وزیر انرژی روســیه روز پنج شنبه اظهار کرد که 
تولیدکنندگان اوپک پالس همان طور که پیش از این توافق شــده بود، 
کاهش تولید خود را از اوت کمتر خواهند کرد. وی همچنین گفت بازار 
جهانی نفت ممکن اســت در ژوییه به توازن میان عرضه و تقاضا  برسد و 
حتی با کمبود عرضه نفت روبرو شــود در حالی که ممکن است مصرف 

نفت پیش از سال ۲۰۲۱ به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا نرسد.
بر اســاس گزارش رویترز، منابع آگاه اوپک پالس هفته گذشته اظهار 
کرده بودند هیــچ مذاکــره ای در خصوص تمدید کاهــش تولید ۹.7 
میلیون بشــکه در روز وجود ندارد و کاهش تولید از اوت احتماال به 7.7 

میلیون بشکه در روز تسهیل می شود.

در این بین، شــرکت جی بی سی انرژی در گزارشــی اعالم کرد اعالم 
ورشکســتگی شــرکت نفت شــیل چســاپیک انرژی، از قیمت نفت 

پشتیبانی کرد زیرا انتظارات برای کاهش تولید تقویت شد.

اماواگرهایروابطتجاریتهران-پکن
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: حتی اگر هم انقالب نمی شــد 
روابط اقتصادی ایران و چین مثل اکنــون و یا بهتر از امروز بود، بنابراین 
روابط ایران و چین و یا قــرارداد احتمالی ۲۵ ســاله به هیچ وجه نباید 

سیاسی تلقی شود.
مجیدرضا حریری  درباره روابط نفتی و گازی ایران و چین و چشم انداز 
آن به لحاظ بین المللی اظهار داشــت: مــا بعنوان یکــی از دارندگان 
بزرگترین ذخایر انرژی های زیرزمینی و سایر معادن فلزی و غیرفلزی 
هســتیم و رتبه خوبی در دنیا داریم. اگر بخواهیم در دنیا خود را مطرح 
کنیم اولین و مهمترین شکل این اســت که از این کانال ها خودمان را 

مطرح و داشته هایمان را معرفی کرده و وارد بازار بین الملل شویم،
وی ادامه داد: از ســوی دیگر چین بزرگترین مصرف کننده کاالهای ما 
است، طبیعی است اگر قرار اســت ما با هم تجارت داشته باشیم بخش 
عظیم آن مربوط به انرژی و سایر منابع معدنی است، اصال حتی اگر هم 
انقالب نمی شــد روابط اقتصادی ایران و چین مثل اکنــون و یا بهتر از 
امروز بود، بنابرایــن روابط ایران و چین و یا قرارداد احتمالی ۲۵ ســاله 

به هیچ وجه نباید سیاسی تلقی شود.
وی گفت: در سطح خاورمیانه، عربســتان و امارات، در اردوگاه مخالف 
چین قرار دارند، اما ســطح روابط اقتصادی بیشــتری از ما دارند یعنی 
ما شریک ســوم تجاری چین در سطح خاورمیانه هســتیم، ما همواره 

موضوعات را سیاسی کرده و اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهیم.
رئیس اتاق بازرگانــی ایران و چین بــا بیان اینکه نــوع اقتصاد ما 
و چیــن مکمــل یکدیگرند و به مســائل سیاســی ارتباطی ندارد، 
تصریح کرد: رابطه ما با روســیه از نظر سیاســی، امنیتی و نظامی 
خوب اســت اما ســطح مراودات اقتصادی هیچ وقت بیش از ۲ تا ۳ 
میلیارد دالر نبوده اســت، چون اقتصادها شــبیه هم بوده و مکمل 
نیســتند یعنی آنچه را می خواهیم، بفروشــیم، روســیه فروشنده 
اســت و آنچه را که ما خریدار هســتیم، روســیه هم می خرد، در 
نتیجه ســطح اقتصادی ما و روســیه بــا تمام تشــویق ها هیچ گاه 

نتوانسته فراتر از این ارقام باشد.
 وی  یادآور شد: موضوع روابط ایران و چین سیاسی نیست که سیاسیون 
از دو طرف چه موافق و چه مخالف اره و تیشــه سیاســی می دهند، این 
قرارداد بیش از آنچه واقعیت اســت از طرف طراحان و مخالفان بزرگ 
و مستمسک دعوای سیاسی شده است. موضوع، اقتصادی است، ما دو 
کشوری هستیم که اقتصادهای مکمل داریم، به طور طبیعی می توانیم 
در حوزه انرژی و سایر حوزه ها مثل معادن و ساخت تاسیسات زیربنایی 
مثل بنادر، فرودگاه، ریل و راه آهن همکاری کنیم، چین در این زمینه ها 

جزء سرآمدها در تکنولوژی ساخت پل، جاده و راه آهن پرسرعت است.
وی ادامه داد: ما بــا اقتصاد اول دنیا یعنی امریکا هیــچ ارتباطی نداریم 
و قاعدتا پتانسیل ارتباط با این کشــور که به دالیل سیاسی بسته شده 
است به سمت چین شــیفت می کند، باضافه اینکه وقتی به چشم انداز 
بلندمدت ۲۰ و ۲۵ ساله به روابط هر کشــوری در دنیا با چین از جمله 
کشور خودمان نگاه می کنیم یک نکته بدیهی اســت و آن اینکه چین 

طی ربع قرن آینده قدرت برتر اقتصادی خواهد بود.
حریری با بیــان اینکه هیــچ گاه نباید روابــط اقتصادی را زیر ســایه 
موضوعات سیاســی ببریم، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر در توسعه 
بســیاری حوزه ها و مخازن نفتی عراق، چین مشــارکت دارد و یا اینکه 
بیشترین خریدار نفت عربستان، چین است اما روابط اقتصادی در این 

کشورها هیچ وقت سیاسی نشده است.
وی تاکید کرد: هــر اتفاقی در صحنه بین المللی بــه صورت دو جانبه و 
چندجانبه چه بصــورت توافق سیاســی امنیتی، نظامــی، فرهنگی 
و اقتصــادی برای ما مزیت اســت، چون تحریم هســتیم، هــر قدر با 
کشورهای دنیا رابطه داشته باشیم و منافع کشورهای دیگر در اقتصاد 

ما لحاظ شود، اقتصاد ما غیرقابل تحریم تر می شود.

نیرو

نایب رئیــس هیات مدیره ســندیکای شــرکت های 
تولیدکننــده برق گفــت: باتوجــه بــه ظرفیت ها و 
پتانســیل های ایران در بخش برق، می توانیم همچون 
کشــورهای اروپایی بــرق را جایگزیــن گاز کنیم اما 
برای این کار الزم اســت زیرســاخت هایی فراهم و از 

ظرفیت ها به صورت بهینه استفاده شود.
ابراهیم خوش گفتار با اشاره به چالش ها و دغدغه های 
بخش خصوصی در صنعت بــرق، اظهار کرد: علی رغم 
تغییر نرخ ارز، وزارت نیــرو تغییر قیمت برق از خریدار 
برق را انجام نــداد، عالوه بــر این وارت نیرو از ســال 
۱۳۹۳ به بعد درحالی که قیمت فروش برق در شــبکه 
را به مشترکان دو تا ســه برابر کرد اما قیمت خرید برق 
از خرید نیــروگاه خصوصی تغییری نداشــت و این در 
شــرایطی اســت که برای این مســاله هم قانون و هم 

مصوبه شورای اقتصاد وجود داشت.

به گفته وی بــه دلیل اینکــه وزارت نیرو به 
نوعی رقیب بخش خصوصی است و با وجود 
این سه مشکل، هیچ ســرمایه گذاری حاضر 
به سرمایه گذاری در این بخش نیست، البته 
درحال حاضر مشــکل چندانی وجود ندارد 
اما تبعات این مساله در ســال های ۱۴۰۰ و 

۱۴۰۱ مشخص می شود.
نایب رئیــس هیات مدیره ســندیکای شــرکت های 
تولیدکننــده برق بــا بیــان این کــه در انرژی های 
تجدیدپذیر قرار بر این بــود که افزایش ۵۰۰۰ مگاوات 
تا پایان برنامه صورت بگیرد که به ۹۰۰ مگاوات بیش تر 
نرســید، گفت: نمی توان بخش خصوصــی و دولتی را 
در رقابت با یکدیگر قرار داد، بــه اعتقاد من باید بخش 
خصوصی از صحنه خارج شــود و تمام برق در اختیار 
دولتی ها قرار بگیرد.خوش گفتار افزود: سرمایه گذاری 

در صنعت برق اکنــون صرفه اقتصادی برای 
بخش خصوصی نــدارد و تمایــل چندانی 
از ســوی این بخش برای ســرمایه گذاری 
در صنعت برق نیســت، درواقع مشــکل ما 
این است که یکســری قوانین پس از گذر از 
مراحل متعدد تنظیم شــده اما زمانی که به 
مجری می رســد، انجام نمی شود که نتیجه 

این مساله در آینده مشخص خواهد شد.
وی با اشــاره به بند دو اصل ۴۴ قانون اساســی، گفت: 
وزارت نیرو اعالم کرده که ۱۵ درصد نیروگاه سازی در 
اختیار دولت و مابقــی در اختیار بخش غیر دولتی قرار 
بگیرد، در قانون برنامه سوم تا ششــم نیز این موضوع 
مورد تاکید قرار گرفته اما به دلیــل اینکه وزارت نیرو 
حاکم بوده، با شــعار این که تابســتان بدون خاموشی 

خواهیم داشت، این اتفاق نیفتاده است.

نایب رئیــس هیات مدیره ســندیکای شــرکت های 
تولیدکننــده برق با بیان اینکه مشــکل ما در کشــور 
این اســت که همه چیز به صورت بخشی نگری پیش 
می رود، اظهار کرد: در فصل تابستان گفته می شود که 
برق مصرف نکنید و در فصل زمستان به کاهش مصرف 
گاز توجه می شــود؛ این در شرایطی اســت که اگر دو 
وزارتخانه با یکدیگر رقابت نداشــته باشند، بسیاری از 

مشکالت برطرف خواهد شد.
خوش گفتار با بیان اینکه اگر ســبد مصــر انرژی برق 
شــود، نه تنها کنتــرل در مصرف صورت مــی گیرد، 
بلکه در آن شــرایط با ســاخت نیروگاه نیاز گرمایش و 
سرمایش نیز به وسیله انرژی الکتریکی برطرف خواهد 
شــد، تصریح کرد: این ظرفیت به طور کامل در ایران 
وجود دارد که همانند کشــورهای اروپایــی بتوانیم از 

برق برای حل نیازها استفاده کنیم.

برق

خریدار   بــه گفته سرپرســت مدیریت 
اجــرای  بــا  ســی.ان.جی  طرح هــای 
هوشمندســازی جایگاه ها تا پایان امسال، 
تحویل سوخت سی.ان.جی به خودروهایی 
که به صورت غیرمجاز گازســوز شده اند،  با 

ممنوعیت رو به رو می شود.
با توجه به  ذخایر گازی فــراوان  موجود در 
کشور و در دسترس بودن این حامل انرژی 
به صورت شــبکه  مویرگی گازرســانی  در 
سراسر کشــور می توان از سوخت سی.ان.
جی به عنوان ســوخت پــاک و  جایگزین 
برای بنزین اســتفاده کرد و مســوولین و 
تصمیم ســازان کشــور نیز  بر لزوم افزایش 
سهم سی .ان.جی در ســبد سوخت حمل و 
نقل به ویژه در نــاوگان  حمل و نقل عمومی 
بخش بار و مســافر تاکیــد ویــژه دارند و 
خواهان افزایش ســهم  این حامل انرژی در 

بخش حمل و نقل هستند.
تاکید مسوولین کشــور از آن جهت اهمیت 
دارد کــه جایگزینی ســی.ان.جی با بنزین 
می تواند کاهش مصــرف فرآورده های مایع 
و به طبع آن صرفه اقتصــادی ملی با ایجاد 
فرصت صادرات را برای کشــور و  همچنین 
با جایگزینی گاز طبیعی فشرده  با بنزین در 
بخش حمل و نقل تقویــت اقتصاد خانوارها  

را به دنبال داشته باشد. 
با توجه بــه این مهــم و پیگیری های انجام 
شــده در وزارت نفــت مصوبــه گازســوز 
کردن یک میلیون و ۴۶۴ هــزار خودروی 
عمومی در بخش حمل و نقل بار و مســافر 
و همچنین جهــت ســامان دهی و تامین 
ایمنی تردد خــودرو های  دوگانه ســوز و 
امنیــت جایگاه های عرضه ســی .ان.جی ، 
مصوبه هوشمندسازی جایگاه های سی.ان.

جی ازســوی دولت تصویب و جهت اجرا به 
وزارت نفت ابالغ شــد و  در دستور کار قرار 

گرفت . 
بــه گفته سرپرســت مدیریــت طرح های 
ســی.ان.جی هوشمندســازی جایگاه ها 
سی.ان.جی به منظور ســاماندهی و تامین 
ایمنــی تــردد خودروهای دوگانه ســوز با 
ایجاد بســتر و زیرســاخت های الزم جهت 
اتصــال به ســامانه  یکپارچــه معاینه فنی 
ایران ) ســیمفا ( و ســامانه وزارت صمت  و 
همچنین  با هماهنگی با  پلیس راهور ناجا، 
اسناد شناسایی  خودروهای  دوگانه سوز نیز 
اصالح  و عبارت دوگانه سوز  و یا دوگانه سوز 
تبدیلی  در اســناد آنها ثبت  و در نهایت در 
مراکز معاینه فنی کشــور نیز تحت کنترل 
و بازرســی ســالیانه قرار خواهنــد گرفت 
که بــا انجام ایــن فرآیندها ســطح ایمنی 
خودروهای گازســوز با بازرســی و کنترل 

افزایش پیدا می کند. 
از اهداف دیگــر این طــرح  مدیریت بهتر 
و دقیق تــر عملکــرد جایگاه هــا در بخش 
تعمیر و نگهداشــت ، بازرسی های ادواری ، 
حوزه مالی و پرداخــت الکترونیک و کنترل 
ورود و خــروج خودروهــای مجــاز جهت 
ســوخت گیری  و موارد دیگری که در آینده 
قابلیت کنترل به روش هوشمند را خواهند 

داشت نیز اجرایی خواهد شد. 
»محمد حســین باقری« تاکید کرد که این 
اقدام از آن رو صورت می گیرد که با اجرایی 
شدن این طرح کلیه خودروهای دوگانه سوز 
کشــور با یکبار ورود به جایگاه ها شناسایی 
و در  صورتیکه به روش غیرمجاز گازســوز 
شده و گواهی سالمت تبدیلی و معاینه فنی 
سیستم گازسوز را نداشته باشــند، به آنها  
هشدار الزم داده می شــود که ظرف مدت 
زمان مشــخصی که تعیین خواهد شد باید 
اقدامات اصالحی الزم را انجــام  دهند و در 
غیر این صورت با توجه به هوشــمندبودن 
سیســتم توزیع  از ســوخت گیری  پس از 
مهلت مقــرر  این گونــه خودروها ممانعت 
به عمل خواهد آمــد و امیدواریم که با اجرا 
شــدن این طــرح حــوادث  خودرویی در 
جایگاه های ســوخت به صفر برســد  زیرل 
خودروهای تبدیلی غیرمجاز و بدون معاینه 
فنی سیستم دوگانه ســوز نمی توانند بعد از 

هوشمندسازی جایگاه ها،  سوخت سی.ان.
جی دریافت کنند. 

در این زمینــه ایرنا با سرپرســت مدیریت 
طرح های ســی.ان.جی گفت و گو کرده  که 

در ادامه می خوانید.

 مهمتریــن هدف از اجــرای طرح 
سی.ان. جایگاه های  هوشمندسازی 

جی در سطح کشور چیست؟
هــدف اصلی از اجــرای هوشمندســازی 
جایگاه های ســی ان جی باال بردن ســطح 
ایمنی  تردد خــودرو های دوگانه ســوز و 
در نتیجه امنیــت کامل هموطنــان عزیز 
در جایگاههــای ســی.ان.جی در حیــن 

سوخت گیری است. 
در واقــع بــا هوشمندشــدن جایگاه های 
ســی.ان.جی و در زمان مراجعه به جایگاه 
ابتدا پالک خودروها خوانده می شــود و اگر 
در سامانه سیمفا)ســامانه یکپارچه معاینه 
فنی ایران( پــالک این خودرو بــه عنوان 
خودروی دوگانه سوز ثبت نشده باشد  پس 
از کنترل با این سامانه امکان سوخت گیری 

وجود نخواهد داشت. 
البتــه در کنــار طــرح هوشمندســازی 
جایگاه ها بحث تبدیــل رایگان یک میلیون 
و ۴۶۴ هزار خــودروی عمومــی بخش بار 
و مســافر نیز در حال اجرا  اســت. بنابراین 
خودروهای عمومی که هنوز موفق به تبدیل 
نشــده.اند این بهترین فرصت اســت که از 
طرح تبدیل رایگان و کامــال تحت نظارت 
وزارت نفت و بصورت اســتاندارد استفاده 
کنند و هر چه سریعتر در سامانه پیش بینی 
شــده برای تبدیل ایــن نــوع خودروها به 
GCR.NIOPDC.  آدرس وب ســایت

IR مراجعه و ثبت نام کنند تــا خودرو آنها 
به صورت اســتاندارد در مراکز مجاز و کامال 
رایگان تبدیل شــود خودروهایی که در این 
فرآیند تبدیــل می شــوند در جایگاه های 
ســی.ان.جی کــه از  این پس هوشــمند 
می شوند  با هیچ مشکلی روبرو نخواهند شد 
و در مراکز معاینه فنی کشــور نیز به صورت 
دوگانه سوز پذیرش  و تحت کنترل بازرسی 

قرار می گیرند.
بنابراین با توجه به اهمیــت تبدیل مجاز و 
اســتاندار به مالکیــن  خودروهای عمومی 
بنزینی تاکید می شــود حتما در این سامانه 
ثبت نام و بصورت رایــگان خودروی خود را 
تبدیل و از مزایای آن بهره مند شــوند. البته 
الویت تبدیــل با مالکینی اســت که زودتر 

ثبت نام کنند. 
همچنیــن خودروهای دوگانه ســوزی  که 
گواهی ســالمت تبدیلی نداشته  و در مراکز 
مجاز تبدیل نشده باشند ،  بعد از اجرای طرح 
هوشمندسازی جایگاه ها،  نمی توانند از این 
سوخت استفاده کنند بنابراین خودرو های 
عمومی حتمــا از لینک ثبت نــام باال برای 
انجام تبدیل خودروی خود اســتفاده و در 
مراکز مجــاز اقدام به انجــام فرآیند تبدیل 

کنند .

 اینکه بــرای شناســایی خودرو 
گازســوز مجاز تنها به پالک خودرو 
توجه شــود در مواردی می تواند در 
سامانه ایجاد اشــتباه کند. زیرا پالک 
خودرو در صورت خرید و فروش آن، 
 جا به جا می شــود. بــرای جلوگیری 
از این اشــتباه،  چه راهکاری در نظر 

گرفته اید؟ 
در طرح هوشمندســازی بــرای کنترل و 
شناســایی خودروهــای مجاز، عــالوه بر 
خوانده شــدن پالک برای جلوگیری از این 
اشتباه، آیتم دیگری هم تعریف می شود که 
کارت خودرو و یا کارت سوخت خواهد بود 
که بصورت کنترل و چــک دوگانه این کار 

صورت خواهد گرفت.

 طرح هوشمندســازی جایگاه های 
ســوخت از چه  زمانی  مطرح شــده 

است؟
برای هوشمندســازی جایگاه های سی.ان.

جی مصوبه ای در اوایل ســال ۹8  ابالغ شد 
که همانگونه که پیشــتر بیان شد این اقدام 
با هدف اصلی ارتقا ایمنی تردد خودروهای 
گازســوز در زمان ســوخت گیری و ایمن 

نمودن  جایگاه ها صورت پذیرفت. 
بر اســاس این مصوبــه، موظف شــدیم تا 

جایگاه های سی.ان.جی را هوشمند کنیم.
این اقدام از آن رو مورد بررسی  و کارشناسی 
قــرار گرفت که هیــچ خودروی ســی.ان.

جی ســوزی در حال تــردد و در جاده ها یا 
خیابان های شــهری دچار حادثه نشــده و 
هر اتفاقی که افتاده در داخــل جایگاه  و در 
هنگام ســوخت گیری رخ داده اســت. زیرا 
بیشترین فشار را مخزن گاز خودرو در زمان 
سوخت گیری و شــارژ گاز تحمل می کند و 
به محض اینکه سوخت گیری تمام می شود، 
فشار مخزن تثبیت شــده و با تردد مصرف 
سوخت، فشــار گاز در مخزن به تدریج کم 
می شــود بنابرایــن اگر مخزن خــودرو در 
جایگاه ســی ان جی فشــار را تحمل کند، 
 بعد از آن نیز مشــکلی نخواهد داشت پس 
با اجرای طرح هوشمندســازی جایگاه ها و 
کنترل دقیق ورود خودروهای مجاز دارای 
ایمنی الزم برای سوخت گیری امیدوایم که 

حوادث را به صفر برسانیم. 

 بیشترین موارد حادثه انفجار مخزن 
سی ان جی در جایگاه ها مربوط به چه 

اشکال فنی است؟
حــوادث در اغلب مــوارد بــه دو دلیل رخ 

می دهند. 
 دلیل اول که بیشــتر حــوادث  که حدود 
۹۵ درصد موارد را به خــود اختصاص داده 
است دستکاری مخازن سی.ان.جی خودرو 
است که به دالیل سو استفاده اقدام به برش 
مخزن جهــت انجام اعمال ســو می کنند و 
ســپس محل برش را به دلیل عدم آگاهی از 
شرایط فشار کاری مخزن و اینکه استاندارد 
ســاخت این مخــازن تاکید بــر یکپارچه 

بودن کل مخزن دارد اقدام به جوشــکاری 
محل بــرش می کنند کــه در اولین مرحله 
سوخت گیری و در ثانیه های ابتدایی باعث 
انفجار مخزن  و آســیب به خــودرو، افراد و 

جایگاه می شود. 
و مورد دوم که بسیار کم بوده و در صورتیکه 
هوشمندسازی و انجام معاینه فنی خودرو 
های دوگانه سوز اجرایی شود به صفر خواهد 
رســید خوردگی پوسته ســطحی مخازن 
ســی.ان.جی خودرو اســت که بــه دالیل 
بهره بردای نامناسب و یا شــرایط و عوامل 
جوی مناطق مختلف کشور امکان بروز دارد 
که این مورد با اجرایی شدن معاینه فنی این 
خودروها و حتی با بازرســی چشمی ساده 
کامال قابل رویت و قابــل کنترل خواهد بود 
و با رویت این مشــکل و با تعویض به موقع 

مخزن این نقص بر طرف می شود.
بنابراین با هدف اینکه این حوادث کم شود، 
نتیجه  آن شــد کــه جایگاه های ســی.ان.

جی به سیستم هوشــمند کنترل خودروها 
مجهز شــوند تا خودروهای گازســوز مجاز 
و غیرمجاز قابل شناســایی و قابل کنترل و 
اصالحات الزم بــرای خودروهای غیر مجاز 

نیز انجام شود. 

 در حال حاضر و از سال ها قبل تعداد 
زیادی خــودرو در مراکــز غیر مجاز 
گازسوز شــده اند. این خودروها چه 
اقدامی برای دریافت گواهی سالمت 
تبدیلی بایــد انجام دهنــد تا برای 
دریافت سی.ان.جی مشکلی نداشته 

باشند؟
باید به مالکین این خودروها اطالع رســانی 
شود که  بعد از هوشمندسازی جایگاه های 
کشــور کــه بــزودی فرآینــد اجرایی آن 
آغــاز خواهد شــد و امیدوایم که  تــا پایان 
ســال و ابتدای ســال بعد همه جایگاه های 
سی.ان.جی هوشــمند شــوند ، بعد از آن 
دیگر خودرویــی که تاییدیه هــای الزم را 
نداشته باشــد و در مراکز مجاز با استاندارد 
مربوطه  گازســوز نشده باشــد، نمی تواند 

سوخت گیری کند.
بنابرایــن مالکیــن خودرو هــای عمومی 
که هنوز اقــدام به تبدیل خــودروی خود 
نکرده انــد جهت انجام تبدیــل رایگان و به 
GCR.NIOP�  صورت استاندارد به سایت

DC.IR  مراجعه وثبت نام کنند تا بصورت 
مجــاز و مورد تائید تبدیل شــوند و ســایر 
مالکین محترم خودروها نیز در خواســت 
می شــود که در کارگاه های غیر مجاز و یا به 
اصطالح زیرپله ای اقدام بــه تبدیل نکنند 
چــون در کنترل های آتــی در جایگاه های 
هوشمند با مشــکل مواجه و با هزینه های 
مضاعف روبــرو خواهند شــد . خودروهای 
تبدیل شده در سال های گذشــته نیز باید 
گواهی ســالمت بگیرند تا پالک خودرو در 

سامانه ثبت شود. 
گواهی ســالمت ها با توجه به کنترل هایی  
که با ســامانه ســیمفا )ســامانه یکپارچه 

معاینه فنی ایران(  انجام  می شود  و همزمان 
اطالعــات الزم  را بــه پلیس راهــور ناجی 
منتقل و شناسایی خودروهای تبدیل شده 

مجاز را فراهم می کند.  
در عین حــال خودرویی که بــرای معاینه 
فنی مراجعه می کند حتــی اگر تجهیزات  
دوگانه ســوز بــر روی خودرو نصب باشــد 
اما گواهی ســالمت تبدیلی نداشــته و به 
عبارتی در مرکز مجاز و مــورد تائید تبدیل 
نشده باشد و در سامانه ســیمفا ثبت نشده 
باشــد انجام معاینه فنی آن با مشکل مواجه 

خواهد شد. 
با طــرح هوشمندســازی جایگاه ها تمام 
خودروهای سی.ان.جی سوز شناسایی و  از 
چرخه معاینه فنی عبــور می کنند و ایمنی 
آنها افزایــش پیدا می کنــد و تحت کنترل 

معاینه فنی قرار می گیرند. 

 در حــال حاضــر چند دســتگاه 
خودروی دوگانه سوز در کشور وجود 

دارد؟
به صورت رســمی در ســال های گذشــته 
توســط وزارت نفــت ۹۱8 هزار دســتگاه 
خــودرو را بصــورت رایگان دوگانه ســوز 
شــده و در کارخانه های ســازنده  خودرو 
نیز حــدود ۳ میلیون خودرو دوگانه ســوز 
تولید شــده اســت. بنابراین تعداد رسمی 
خودروهای دوگانه ســوز حدوداً ۴ میلیون 
خودرو اســت اما تعداد خودروهای واقعی 
دوگانه ســوز بیش از این تعداد اســت که با 
هوشمندشدن جایگاه ها آمار دقیق خودرو 

های دوگانه سوز بدست می آید . 

 عالوه بر موضوع ایمنی، اهداف دیگر 
سی.ان. جایگاه های  هوشمندسازی 

جی چیست؟ 
عالوه بر ایمنــی تردد خودرو هــا و ایمنی 
جایگاه ها،  همچنین آمار رسمی خودروهای 
دوگانه ســوز و آمار روزانه مصرف ســی.ان.

جی همچنین بصــورت لحظــه ای تعداد 
جایگاه های فعال و غیرفعــال و دالیل آن و 
کنترل بازرسی جایگاه ها برنامه ریزی های 
الزم برای انجام روتین تعمیرات و نگهداشت 
جایگاه هــا ســاعات کار کــرد تجهیزات و 
اجرایی نمودن ۱۰۰% پرداخت الکترونیکی 
در این جایگاه ها  که در حال حاضر بخشی از 
جایگاه ها امکان پرداخت الکترونیکی وجود 
ندارد و مدیریت عملکرد مالــی و ..... فراهم 

می شود. 
هزینــه هوشمندســازی جایگاه ها چگونه 
تامین خواهد شــد؟ آیا تســهیالتی در این 

زمینه در نظر گرفته شده است؟
بر اســاس مصوبه ای که در اختیــار وزارت  
نفت قرار گرفته برای طرح هوشمندسازی، 
هزینه هــا از محل بخشــی از درآمد فروش 
سی.ان.جی تامین خواهد شد و برای انجام 
این طرح نیاز به تامین  تجهیزات سخت افزار 
و نرم افزار وجود دارد کــه باید در جایگاه ها 
نصب و راه اندازی شــود. از این رو  راهکاری 
که در مصوبه پیش بینی شــده، هزینه ها را 
تامین و پرداخت می کنــد و نیازی به  انجام 
هزینه از ســوی مالک جایگاه ها نیســت و 
خدمات نگهداشت ۵ ســاله نیز در این طرح 
دیده شده و بعد از آن جایگاه داران مدیریت 

ادامه کار را بر عهده خواهند داشت.

 وضعیت هوشمندسازی جایگاه های 
سی.ان.جی در شــرایط فعلی چگونه 
است و چه تعداد جایگاه سی.ان.جی 

هوشمند شده اند؟
هوشمندســازی در حال حاضر به صورت 
پایلــوت و به تعــداد محدود بــرای برآورد 
هزینه و شناسایی مشکالت در اجرای کار در 
استان های تهران،  خراسان رضوی ، فارس، 

 قزوین و ... انجام شده  است.
در فاز اجرایی  اصلی نیز بــزودی انجام کار 
هوشــمند ســازی در کلیه حدود ۲۵۰۰ 
جایگاه هــای ســی.ان.جی کشــور آغاز  و 

اجرایی خواهد شد

ایرانمیتواندماننداروپابرقراجایگزینگازکند

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل گروه سایپا عنوان کرد

تولیدمحصوالتجدیدسایپارویپلتفرمدانشگاهی

کمیتهتخصیصارزقطعهسازانتشکیلشد
کمیتــه تخصیــص ارز قطعه ســازان با هــدف تامین ارز مــورد نیاز 
تولیدکنندگان قطعات خودرو و حل مشــکل ارزی صنعت خودرو در 

وزارت صنعت تشکیل شد.
 کمیته تخصیص ارز قطعه سازان با دســتور مدرس خیابانی سرپرست 
وزارت صنعت به منظور بررسی نیاز قطعه ســازان به ارز و تامین آن در 

وزارت صنعت تشکیل شد.
 این کمیته زیرمجموعــه کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت اســت و 
برای رفع کمبودهای ارزی قطعه سازان در تامین مواد اولیه از محل ارز 

حاصل از صادرات صنایع معدنی ایجاد شده است.
هم اکنون تامین ارز خودروسازان از محل ارز حاصل از صادرات صنایع 

معدنی صورت می گیرد.
 طبــق آخریــن گزارشــات مدیــران خودرویــی، در حــال حاضر 
خودروســازان، قطعه ای در صف تخصیص ارز ندارند ولی قرار اســت 
تامین ارز الزم برای مواد اولیه یکسری قطعات در کمیته مذکور مورد 

بررسی قرار گیرد.
همچنین طبق مصوبــه قبلی کمیته خودرو و تصمیــم وزارت صنعت 
برای تامین نیاز ارزی خودروســازان، ارز مورد نیــاز صنعت خودرو از 
محل منابع صنایع معدنی اختصاص یافــت و ترخیص قطعات موجود 
در گمرک از جمله کاتالیست که تولید داخلی نداشته اند جهت تکمیل 

خودروهای ناقص صورت گرفت.
بر این اســاس و بــا تکمیــل خودروهای ناقــص، قرار اســت تحویل 
خودروهای فروش فوق العاده ایران خودرو تا پایان تیرماه به اتمام رسد. 
طبق گزارش شرکت های خودروســاز به وزارت صنعت، قطعات الزم 
برای تکمیل ۴۵ هزار دستگاه خودروی ناقص از گمرک ترخیص شده و 

تکمیل خودروهای ناقص در حال انجام است.
طبق اعالم مسئوالن وزارت صنعت، در فروش فوق العاده خودروسازان 

محصوالتی قابل عرضه بودند که تعهد عقب افتاده نداشته باشند.

بازگشتاموالتملیکیحوزهتولید
بهصاحبانقبلی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاســت های تجــاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعــالم کرد: اموال تملیکی واحدهــای تولیدی یکی از 
موضوعات مهم حوزه تولید است که در این راستا اخیرا »دستورالعمل 
نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری« در شورای پول و اعتبار 

بررسی و مصوب شد.

 احمد تشکینی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا معموال شرایط ویژه 
ای را برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملیکــی به مالکان قبلی در 

نظر گرفته می شود تا فرآیند تولید دچار اختالل نشود.
وی گفت: بر این اســاس امکان بازگشــت ملک تملیکــی به صاحب 
حقیقی قبلی و جلوگیری از تغییر کاربری در بخش تولید بســیار مهم 

می باشد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاســت های تجــاری افزود: ماده 
)۱۱( در دســتور العمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات 
اعتباری تا حدی باب مذاکــره را بین بانک و تولیــد کننده قبلی باز 

می کند.
وی گفت: در ماده )۱۱( اشــاره شده اســت که در صورتی که مال مازاد 
از جمله ی وثایق تملیکی باشد، موسســه اعتباری موظف است نحوه 
و زمان مزایده را حداقــل ده روز قبل مزایده، به اطــالع مالک قبلی آن 
برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت های مزایده، 
کتبا اعالم آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به 

مالک قبلی آن واگذار نماید.
تشــکینی ادامه داد: مبلغ قابل دریافت بابت واگــذاری اموال مازاد به 
مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام 
تاخیر تادیه ی دین تــا تاریخ واگذاری مال مازاد به عالوه ســایر هزینه 
هایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری 

و مزایده آن متحمل شده است، می باشد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاســت های تجــاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در پایان گفت: با توجه به شــرایط تحریمی و نامگذاری 
ســال جاری با عنوان ســال جهش تولید، تعطیلی واحد های تولیدی 
قابل توجیه نمی باشد و می بایست تمامی دســتگاه های سیاستگذار 
و اجرایی همــکاری و همراهی الزم را با بخش تولید داشــته و بســیار 
متفاوت تر از سالهای گذشــته در جهت رفع موانع و مشکالت فعالیت 

واحدهای تولیدی اقدام کنند.

معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا خبرداد

وبهمشتریان تحویلبیشاز۱۰۰هزارخودر
ازابتدایسال۹۹

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: سایپا از ابتدای 
ســال ۹۹ تاکنون ۱۰۰ هزار و ۴۰۰ دســتگاه خودرو را به مشــتریان 

تحویل داده است.
 حســین کاظمی افزود: تحویل این تعداد خودرو به موازات رشد تولید 
در این مجموعــه رقم خورده و بیانگر تســریع در تحویــل تولیدات از 

کارخانه به مشتریان است.
به گفته وی بخش کوچکی از محصوالت که به دلیل کسری چند قطعه 
همچنان به مرحله تحویل نرســیده نیز، به ســرعت در حال تکمیل و 

تحویل است.
کاظمی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا تحویل به موقع خودروهای 
مشتریان براســاس اولویت ثبت نامی را در صدر اهداف خود قرار داده 

است که خوشبختانه تاکنون همین روند را دنبال کرده ایم.
معاون بازاریابــی و فروش گروه خودروســازی ســایپا تصریح کرد: 
همان طور که پیشتر نیز اعالم شــد، تعهدات معوق ۱8 محصول سایپا 
تا پایان شــهریورماه به صفر خواهد رســید و در نیمه دوم ســال، با 
سرعت بیشتر و منطبق با قرارداد مشــتریان، خودرو تحویل خواهیم 

داد.
وی گفت: در حال حاضر تحویل خودرو به مشــتریان را در چند حوزه 
شامل خودروهای پیش فروش، فروش فوری، طرح های جایگزینی و ... 
به طور همزمان دنبال می کنیم که این موضوع بیانگر تالش سایپا برای 

جلب رضایت مشتریان است.
کاظمی در پایــان گفت: با ورود محصوالت جدید و تســریع در تحویل 
خودروهای مشتریان، تا پایان سال شاهد ثبت رکوردهای جدیدی در 

امر تحویل خودرو و عرضه به بازار خواهیم بود.

تولید

رئیــس مرکز ملی مطالعــات، پایــش و بهبود محیط 
کسب و کار وزارت اقتصاد از راه اندازی مجتمع قضایی 

ویژه دعاوی تجاری تا پایان نیمه اول امسال خبر داد.
علی فیــروزی درباره راه اندازی مجتمــع قضایی ویژه 
دعــاوی تجاری در اســتان تهران اظهار داشــت: این 
مجتمع قضایی تا پایــان نیمه اول امســال راه اندازی 

می شود.
وی با بیان اینکــه مجتمع قضایی دعــاوی تجاری در 
مرحلــه اجرا قــرار دارد، گفت: پــس از راه اندازی این 
مجتمع در اســتان تهران، در سایر اســتان ها هم این 

مجتمع های قضایی راه اندازی می شود.
رئیــس مرکز ملی مطالعــات، پایــش و بهبود محیط 
کســب و کار وزارت اقتصاد درباره اهــداف از برقراری 
این مجتمع اظهار داشــت: چند هــدف از اجرای این 
سیاســت به دنبال داریم که یکی از آنهــا بهبود رتبه 
ایران در شاخص جهانی ســهولت کسب و کار است اما 
مهمترین هدف ما این اســت که رسیدگی به پرونده ها 
و قراردادهای تجاری به صورت تخصصی مورد بررسی 

قرار بگیرد.
فیروزی ادامه داد: به طور قطع قاضــی که درباره یک 
موضــوع تجــاری صحبت می کنــد، با قاضــی که به 

پرونده هــای مفاســد اقتصــادی و جرایم 
اقتصــادی رســیدگی می کنــد، ادبیــات 
متفاوتی دارنــد و باید رونــد دادگاه این دو 
پرونده از هم جدا باشــد. در مورد اول قاضی 
در مورد نــوع قراردادهــای تجاری صحبت 
می کند اما در جریان پرونــده دوم قاضی به 
مفاسد اقتصادی رســیدگی می کند که این 

دو پرونده بسیار از هم متفاوت هستند.
وی با بیان اینکه هدف مهــم دیگر از راه اندازی مجتمع 
ویژه دعوای تجــاری، حفظ حرمت یــک تاجر و فعال 
اقتصادی اســت، افزود: در بســیاری از کشورها، تجار 
دارای کارت های خاص با رتبه های متفاوت هستند که 
در باالترین رتبه آن، وقتی تاجر درخواســت مالقات با 
یک وزیر را می دهد طی ۲۴ ساعت وزیر مربوطه باید با 

آن تاجر مالقات داشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات و بهبود محیط کسب و کار گفت: 
نباید دو تاجری که بــا یکدیگر مشــکل حقوقی پیدا 
کرده اند وارد دادگاهی شــوند کــه در آن انواع جرم ها 
مورد رســیدگی قــرار می گیرد چراکه ممکن اســت 
شــأن بازرگان و تاجر در فرایند رسیدگی به پرونده در 
آن دادگاه رعایت نشود. از سوی دیگر روند پیگیری ها 

در آن دادگاه ممکن است طوالنی تر باشد از 
این رو راه اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی 

تجاری اهمیت دارد.
فیروزی ادامــه داد: در ایــن مجمع قضایی 
ویژه دعاوی تجاری، شــورای حل اختالف تا 
دادگاه بدوی و تجدیدنظــر در یک مجتمع 

متمرکز می شود.
وی با تاکید بر اینکه یک قاضی هــر چقدر هم که ماهر 
باشد به واسطه اینکه خدمات بازرگانی متفاوت است و 
باید دائماً به روز شود، نیاز به مشاور دارد، گفت: قاضی 
پرونده های تجاری باید مشــاورانی داشته باشد که به 
واسطه آن مشــاوران متخصص بهترین و عادالنه ترین 
حکم را برای دعــاوی تجاری صادر کنــد. از این رو به 
دنبال آن هستیم که در این بخش از پتانسیل های اتاق 
بازرگانی استفاده کنیم و اعضای اتاق بتوانند مشاورانی 
را به قضات معرفــی کنند که در زمینــه قراردادهای 

تجاری و بازرگانی متخصص و به روز باشند.
رئیس مرکــز مطالعات و بهبود محیط کســب و کار با 
بیــان اینکه از مهمتریــن اهداف راه انــدازی مجتمع 
قضایــی ویژه دعــاوی تجــاری کاهــش مدت زمان 
رســیدگی به این پرونده ها و صدور رأی اســت، گفت: 

برای مثال در یک پرونده تجــاری اختالف ۱۰ میلیارد 
تومانی وجــود دارد، این ۱۰ میلیارد تومان در ســال 
جاری با ســال آینده بســیار متفاوت اســت. از این رو 
باید هرچه ســریعتر دربــاره این پرونــده حکم صادر 
شــود. بنابراین وجــود مجتمع قضایی ویــژه دعاوی 
تجاری اهمیت پیدا می کند.فیــروزی ادامه داد: تمام 
این اتفاق ها باعث می شــود که رتبه ایران در شاخص 

جهانی سهولت کسب و کار بهبود یابد.
وی با تاکید بر اینکه بــه راه اندازی مجتمع قضایی ویژه 
دعاوی تجاری، قضات متخصص در پرونده های تجاری 
در این موضوعات ورود می کنند، گفت: در حال حاضر 
قضات باتجربــه در حوزه اقتصاد فعال هســتند و قرار 
نیست رسیدگی به پرونده های تجاری را از نقطه صفر 
شــروع کنیم و همین امروز که این مجتمع راه اندازی 
نشده، قضات حرفه ای در مباحث تجاری به این دعاوی 

رسیدگی می کنند.
رئیس مرکز مطالعات و بهبود محیط کسب و کار افزود: 
اما با راه اندازی مجتمع قضایــی ویژه دعاوی تجاری به 
ســمت تخصصی شــدن این دادگاه ها و حضور قضات 
حرفه ای در مباحث تجاری و حقــوق تجارت حرکت 

می کنیم.

 رئیس ســازمان تنظیم مقررات گفت: افزایش قیمت 
تعرفه های اینترنت از سوی اپراتورها غیرمنطقی است 
و باید به حالت اول برگردد. ضمن این که اگر بســته ای 
در این چند ساعت با قیمت نامتعارف خریداری شده، 

باید به مشترکان برگردانده شود.
»حسین فالح جوشقانی« افزود: امروز به هر دو اپراتور 
اخطار دادیم که تعرفه ها را به حالــت قبل برگردانند. 
ما معموالً سعی می کنیم مشــکالتی که در این بخش 
وجود دارد را خودمان حل کنیــم و کار به مراجع دیگر 
نرسد. اپراتورها نیز می توانند برای رسیدن به خواسته 

خودشان با ما مذاکره کنند. 
این که رگوالتوری با چیزی مخالفــت کند و آن ها کار 
خالف قانون خود را انجام بدهند که سنگ روی سنگ 

بند نمی شود.

معاون وزیر ارتباطــات با تأکیــد بر این که 
اگر تعرفه ها بــه حالت قبل برنگــردد حتماً 
اقدامــات دیگری انجام خواهد شــد، افزود: 
اگر وضعیت به این شــکل باقی بماند، حتماً 
مراجع دیگــری مانند ســازمان حمایت از 
حقوق مصرف کننده برای حل مســاله ورود 

پیدا می کنند.
او در خصوص پیشــینه این اتفاق افزود: مصوبه ۲۵۲ 
کمیســیون تنظیم مقررات، شــرایط اپراتور مسلط را 
تعیین کرده اســت. اپراتورهای همراه اول و ایرانســل 
نیز بر اســاس همان تعریف جزو اپراتورهای مســلط 

به حساب می آیند.
 به همین دلیل طبق قوانین، باید تمام تعرفه های آن ها 
چه عادی چه تشویقی و طرح هایی که مدنظر دارند به 

تائید سازمان تنظیم مقررات برسد؛ آن هم در 
چارچوب سقف و کفی که توسط کمیسیون 

تنظیم مقررات تعریف شده است.
 وی گفت: حدود یک مــاه قبل اپراتور همراه 
اول و ایرانســل برای تغییر قیمت بسته های 
خود درخواســتی را بــه ســازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.
فالح جوشقانی خاطرنشــان کرد: نامه ای که اپراتورها 
برای سازمان ارسال کردند، شامل درخواست تغییراتی 
در ارائه ســرویس و قیمت ها بود. این دو نامه که ازنظر 
ادبیات و خواســته هایی که مطرح شــده، کاماًل شبیه 
یکدیگر بود با مخالفت ما روبه رو شد، به ویژه که با شیوع 
کرونا و اســتفاده بیشتر مشــترکان از فضای مجازی، 
چنین اقدامی منطقی نبود. اپراتورها خواستار افزایش 

دو برابری قیمت ها بودند.
او خاطرنشان کرد: ســازمان با این درخواست مخالفت 
و اعالم کرد کــه تعرفه ها باید به حالــت قبل برگردد. 
اوایل شب گذشته -جمعه- خبرهایی مبنی بر افزایش 
قیمت به گوش ما رســید و بررســی آن را آغاز کردیم. 
شنیده ها درســت بود. هم تعرفه ها را تغییر دادند هم 
یکسری از بسته های پرمصرف مشترکان را حذف کرده 
بودند. این اتفاق به شــکل گســترده تری در ایرانسل 

مشاهده شده بود.
معاون وزیر ارتباطات تشــریح کــرد: تعرفه هایی که 
اکنون در بازار وجود دارد سالهاست که توسط اپراتورها 
جاافتاده اســت. شــرایط بازار را خود اپراتورها ایجاد 
کرده اند و نمی توان تعرفه ای که عرف بازار شده است را 

یک شبه دو برابر کرد.

قضایی

اینترنت

خریدار   مدیرعامل گروه خودروســازی 
ســایپا گفــت: پلتفــرم طراحی شــده در 
پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بر 
مبنای پلتفرم پایه N۹0 بــوده و به همین 
دلیل تولید داخلی خــودرو L۹0 روی این 
پلتفرم بین ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایــران، دانشــگاه علــم و صنعت و 
گروه خودروسازی ســایپا در حال بررسی و 

پیگیری است.
 سیدجواد ســلیمانی در نشست راهبردی 
جهــش تولید علــم و صنعــت در گام دوم 
انقــالب کــه در دانشــگاه علــم و صنعت 
برگزار شــد، تصریح کرد: دانشــگاه علم و 
صنعت زحمات بسیار زیادی برای طراحی 
خودروی ملی کشیده اســت، فعالیتی که 
برای این خــودرو صورت گرفتــه به جهت 
فنــی ارزش زیــادی دارد، اما ســئوال این 
است پروژه ای که برای آن این همه زحمت 

کشیده شده، چرا هنوز نهایی نشده است؟
ســلیمانی با بیان اینکه قــرار بود خودروی 
طراحی شده دانشگاه علم و صنعت در سال 
۹۵ تولید شــود اما هنوز وضعیــت موتور و 
گیربکس آن مشخص نیست، افزود: زمانی 
که اســتراتژی خودروی ملی مشــخص و 

فعالیت برای تحقق آن شــروع شــد، روند 
مناســبی برای آن تدوین نشــد، زیرا این 
پروژه توسط چند دانشــگاه دنبال می شد 
و عدم هماهنگی الزم، ســبب شد پروژه به 

صورت متوازن پیشــرفت نکند.ســلیمانی 
افــزود: در توافقی که به تازگی با ســازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران و دانشگاه 
علم و صنعت مذاکــرات تخصصی صورت 

گرفته تا در صورت امکان، از پلتفرم طراحی 
شده در پژوهشــکده خودرو دانشگاه علم و 

صنعت بر مبنای N۹0 استفاده کنیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره 

به اینکه دانشــگاه علم و صنعت برای پروژه 
خودروی ملــی از نظر نرم افــزاری فعالیت 
ســنگینی انجام داده که قابل تقدیر است، 
گفت: تمام هدف و ســعی ما این اســت که 
خودروی طراحی شده از سوی دانشگاه علم 
و صنعت اجرایی شود و زمان برای اجرای آن 
از دســت نرود؛ پروژه ای که به خوبی پیش 
رفته است را نباید مســکوت گذاشت؛ وی 
افزود: گروه خودروســازی سایپا با دانشگاه 
علم و صنعت مذاکرات متعددی انجام داده 
و چندین زمینه همکاری مشــترک مورد 
بررســی قرار گرفته اســت و از طرفی قرار 
شده سایپا از امکانات مختلف دانشگاه علم 
و صنعت اســتفاده کند که البته این امر دو 
طرفه دنبال خواهد شد و جامعه دانشگاهی 
هم می تواند از پتانســیل های موجود گروه 

سایپا بهره ببرد.
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا گفت: 
همــکاری دیگری که بــا دانشــگاه علم و 

صنعت دنبال خواهیم کرد.
اســتفاده از نیروهای نخبه این دانشگاه در 
سایپا است؛ از این رو دفتر مشترکی در سایپا 
و دانشگاه علم و صنعت تاسیس خواهد شد 

تا فعالیت های توسعه ای را دنبال کند.

مجتمعقضاییویژهدعاویتجاریتاپایاننیمهاولامسالراهاندازیمیشود

مبالغغیرقانونیبستههایاینترنت،بایدبهکاربرانبرگرداندهشود

سخنگوی اتحادیه تلفن  همراه کشور:

وارداتموبایل،یکسومتقاضایبازاراست
خریدار   دبیر و ســخنگوی اتحادیه تلفن  
همراه کشــور گفــت: بر اســاس تقاضای 
موجود در کشــور باید ماهانه یــک تا یک 
میلیــون ۲۰۰ هزار گوشــی وارد کشــور 
شــود؛ این در حالی اســت که طی بهار ۹۹ 
درمجموع یــک میلیــون و ۴۰۰ هزار عدد 
گوشــی تلفن همراه معــادل ماهانه حدود 
۴۶۰ هزار عدد موبایل وارد کشــور و همین 
امر موجب کاهش میزان کاال در بازار شــده 
اســت.ابوالفضل ناصری خیــاوی، دبیر و 
ســخنگوی اتحادیه تلفن  همراه کشور در 
گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه تعداد 
موبایل در بازار کم شده اســت، اظهار کرد: 
دولت جلوی ارز نیمایــی را در بازار گرفته 
است و همین امر باعث شده در بازار موبایل 
التهابات زیادی را شاهد باشیم و عالوه بر آن 

نوسانات دالر به این امر دامن زده است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر بســیاری 
از واردکننــدگان بالتکلیــف هســتند و 
درمجموع می توانیم بگوییم با گرانی موبایل 

مواجه هســتیم که درصد زیاد آن ناشی از 
افزایش قیمت دالر است.

دبیــر و ســخنگوی اتحادیه تلفــن  همراه 
کشور خاطرنشان کرد: تا زمانی که افزایش 
قیمت دالر را شاهد هستیم افزایش قیمت 
کاالهای وارداتی ازجمله موبایل را هم شاهد 

خواهیم بود.
وی تصریح کرد: از روزهای پایانی سال ۹8 
تا به امروز گوشــی افزایش قیمت تقریباً ۲ 
 iPhone برابری داشته اســت، برای مثال
XS Max از ۲۴ میلیــون تومــان بــه ۳۵ 
میلیون تومان رسیده و samsung A۱0 از 
یک میلیون و 7۰۰ هــزار میلیون تومان به 

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
ناصری عنوان کرد: فروشــندگان موبایل با 
کمبود کاال، کاهش فروش و درنهایت ضرر 
مواجه هســتند، عالوه بر آن بــا تعطیلی ۲ 
ماهه در پی شیوع کرونا نیز خسارت زیادی 

را متحمل شدند.
وی با اشــاره به اینکه فــروش تلفن همراه 

کم ســود اســت، تشــریح کرد: بر اساس 
مصوبــه دولت بایــد هفت درصد ســود از 
مشــتری دریافت کنیم؛ این در حالی است 
که به خاطــر عرضه باال و قیمــت پایین در 
ســایت های فروش مجازی مجبور هستیم 
با حداقل ســود در حد نیم تــا یک درصد 
محصول خود را به فروش برســانیم در غیر 
این صورت مشــتری از سایت های مجازی، 
خرید خود را انجــام خواهد داد؛ در حقیقت 
می توانیــم بگوییــم از محل فــروش یک 
گوشی تنها حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان سود 

نصیب فروشنده می شود.
دبیــر و ســخنگوی اتحادیــه تلفن هــای 
همراه کشــور بیان کرد: قدرت خرید مردم 
کاهش پیدا کرده اســت به همین جهت به 
تعمیرات گوشی روی آوردند؛ در حال حاضر 
در بازار تلفن همراه با رکود مواجه شــدیم 
و خریدوفــروش آن کاهش پیــدا کرده و 
بسیاری از فروشــندگان موبایل واحدهای 
خود را تعطیل کردند چــون فروش پایین 

اســت و با چنین درآمدی نمی توانند اجاره 
پرداخت کننــد.وی اعالم کرد: بر اســاس 
تقاضای موجود در کشــور باید ماهانه یک 
تا یک میلیون ۲۰۰ هزار گوشی وارد کشور 
شــود در حالی که طی بهار ۹۹ درمجموع 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد گوشــی تلفن 
همراه معادل ماهانه حــدود ۴۶۰ هزار عدد 
موبایــل وارد کشــور و همین امــر موجب 

کاهش میزان کاال در بازار شده است.

ناصری در پایان تصریح کرد: واردکنندگان با 
مشکالت بسیاری برای واردات مواجه هستند 
و همین امر موجب کمبود کاال در کشور شده 
و این کمبــود عالوه بر نوســان قیمت دالر، 
کمبود کاال به تقاضای بیشتر و گرانی بیشتر 
موبایل منجر شده اســت؛ دولت برای تعادل 
بین عرضه و تقاضــا باید بــه واردکنندگان 
کشور کمک کند تا هر چه سریع تر کاالهای 

خود را از گمرک خارج کنند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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عضو کمیته کشوری کرونا:

خطرتشدیدکرونادرپاییز

یافته محققان نشان می دهد
سکتهمغزیناشیازویروسکرونا۸برابر

آنفلوانزااست
هم آنفلوانزا و هم کووید ۱۹ می توانند ریســک سکته را افزایش دهند 
اما مطالعات نشان می دهد احتمال بروز ســکته ناشی از کرونا ویروس 
8 برابر بیشــتر اســت. محققان مرکز پزشــکی ویل کورنل نیویورک 
دریافتند در بین بیش از ۱۹۰۰ بیمار مبتال بــه کووید ۱۹، ۱.۶ درصد 
دچار سکته مغزی شدند در حالیکه این رقم در بین حدود ۱۵۰۰ بیمار 

مبتال به آنفلوانزا شدید ۰.۲ درصد بود.
دکتر »نیل پاریک«، سرپرســت تیــم تحقیق، در این بــاره می گوید: 
 ۱۹-COVID پزشکان و متخصصانی که از بیماران مبتال به عفونت«
مراقبت می کنند باید نسبت به عالئم و نشانه های سکته مغزی هوشیار 

باشند چراکه تشخیص سریع در درمان مؤثر سکته مغزی نفش دارد.«
وی در ادامه می افزاید: »اساساً نتایج ما از این نظریه حمایت می کند که 

عفونت کووید ۱۹ به مراتب شدیدتر از عفونت آنفلوانزا است.«
در این مطالعه، تیم تحقیق وقوع سکته مغزی را در بین بیماران کووید 

۱۹ و بیماران آنفلوانزا در دو بیمارستان نیویورک سیتی بررسی کردند.
به گفته محققان، عفونت ها و ســایر مشــکالت التهابی از فاکتورهای 
پرخطر سکته مغزی هســتند از اینرو بروز سکته در بیماران کووید ۱۹ 

عجیب نیست.
از ســوی دیگر، بیماری کوویــد ۱۹ با لختگی خون مرتبط اســت که 
می تواند ریسک سکته را افزایش دهد.محققان متوجه شدند در برخی 

بیماران، سکته مغزی ممکن است اولین نشانه کووید ۱۹ باشد.

اخطارایمنیبرایبیشاز۴۰۰بیمارستانومرکز
درمانیدرتهران

معاون پیشگیری ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران از صدور اخطار ایمنی بــرای بیش از ۴۰۰ بیمارســتان و مرکز 
درمانی در پایتخت خبــر داد.محمود قدیری دربــاره وضعیت ایمنی 
مراکز درمانی و بیمارســتانی اظهارکرد:  کارشناســان آتش نشانی در 
سال های اخیر از بســیاری از اماکن عمومی و تجمعی بازدید کرده و با 
بررســی موارد ایمنی، خالها و موارد نقض ایمنی را به مالکان هشــدار 
داده اند.وی با بیان اینکه بیمارســتان ها و مراکز درمانــی نیز از جمله 
مواردیست که آتش نشــانان اقدام به بازدید از آن کرده اند، خاطرنشان 
کرد: بیمارستان ها جزو مراکزی هستند که ایمنی آنها از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت، چرا که تعداد قابل توجهی از مراجعه کنندگان به این 
مراکز را بیماران و افرادی شامل می شوند که به دالیل مختلف درمانی و 

بیماری ، امکان تردد و واکنش به موقع به حوادث را ندارند.
معاون پیشگیری سازمان  آتش نشــانی تهران ادامه داد:  در جریان این 
بازدیدها بیش از ۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی در پایتخت شناسایی 
شد که دارای مشــکالت ایمنی اســت که در این خصوص اخطار الزم 
به مســئوالن این مراکز ارائه شــده بود. همچنین در اکثــر این موارد 

دستورالعمل ایمنی مربوطه هم به این مراکز داده شده بود.
قدیری با اشــاره به حادثه هفته گذشــته انفجار و حریــق در کلینیک 
درمانی در حوالی میدان تجریش، خاطرنشان کرد:  پس از این حادثه با 
توجه به حساسیتی که وجود داشت، سازمان آتش نشانی تهران نامه ای 
به وزارت بهداشت ارسال و لیستی از بیمارســتان ها و مراکز درمانی در 
معرض خطر اعالم کرد تا این وزارتخانه نیز در حل مشــکل ایمنی این 

مراکز اقدام کند.

ممنوعیتانجاماعمالجراحیزیبایی
تااطالعثانوی

معاون درمان وزارت بهداشــت طی بخشــنامه ای اعالم کرد که انجام 
اعمال جراحی زیبایی تا اطالع ثانوی ممنوع شد.

 بنابر اعالم معاونت درمان وزارت بهداشــت، در متن بخشنامه معاونت 
درمان وزارت بهداشــت با موضوع "توقف انجام اعمال جراحی با جنبه 
صرفا زیبایی، آمده اســت: »با عنایت به روند رو بــه افزایش بیماران در 
اپیدمی کووید-۱۹ و لــزوم مدیریت مجدد تخت های بیمارســتانی و 
جلوگیری از گسترش بیماری و حفظ ســالمت بیماران و کادر درمانی 
کشــور دســتور فرمایید از انجام اعمال جراحی که صرفا جنبه زیبایی 
)غیر درمانی( داشــته تا اطالع ثانوی خودداری گردد. قابل ذکر اســت 
انجام اعمال ترمیمی که لغو یا تاخیر آن باعث آسیب جسمی یا ناتوانی 

در بیماران می گردد، همچنان بالمانع می باشد.«

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین:
شهروندانهنگاممراجعهبهمیادینمیوه

وترهبارحتماماسکبزنند
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شــهرداری تهران ضمن تاکید به 
مدیران میادین و رؤســای بازارهای میوه و تره بــار برای نظارت جدی 
بر اجرای پروتکل های بهداشــتی در این مراکز توســط بهره برداران و 
کارگران غرفه ها، از شــهروندان نیز خواهش می کنیم تا هنگام مراجعه 
به میادین و بازارهای میوه و تره بار برای حفظ ســالمت خود و دیگران، 
ضمن رعایت فاصله فیزیکی از ســایر مراجعه کننــدگان، »حتما« از 

ماسک و دستکش استفاده کنند.
سید سعید راد با تاکید بر لزوم اعمال مدیریت قاطع قیمت ها در جهت 
ایجاد آرامش و ثبات بازار در شرایط اقتصادی موجود، افزود: باید تالش 
کنیم تا بســتری فراهم شــود که تولیدکننــدگان و تامین کنندگان، 
محصوالت خود را برای عرضه مستقیم در اختیار میادین میوه و تره بار 
قرار دهند تا از طریق به حداقل رســاندن حاشیه سود، قیمت ها تا جای 
ممکن کاهش یابد.وی با اشــاره به لزوم هوشمندســازی برای کاهش 
اتالف منابع و تســریع در فرآیندها به منظور جلب حداکثری رضایت 
شهروندان اظهار کرد: ســازمان مدیریت میادین شهرداری تهران در 
الکترونیکی کردن کارها و فرآیندها پیشگام بوده است، چنانکه جلسات 
کمیســیون معامالت این ســازمان هر هفته به صورت مجازی برگزار 
می شــود و در تالش هستیم تا جلســات مزایده  این ســازمان را نیز به 

صورت غیر حضوری برگزار  کنیم.

کوچه

مدیرکل مشــاوره، امــور تربیتی و مراقبــت در برابر 
آسیب های اجتماعی گفت:برای کاهش آسیب فضای 
مجازی بهترین کاری که می شــود کرد آموزش است 
که به دنبال این آمــوزش ها تغییر نگــرش ایجاد می 
شود.مسعود شکوهی مدیرکل مشــاوره، امور تربیتی 
و مراقبــت در برابر آســیب های اجتماعی در پاســخ 
به این پرســش که به طور خاص برای کاهش آســیب 

های فضای مجازی با توجه به تداوم این آموزش ها در 
سال تحصیلی آینده چه برنامه ای دارید، گفت: فضای 
مجازی هم آســیب دارد و هم فرصت و نباید یک طرفه 

آن را دید.
 برای کاهش آســیب فضای مجازی بهترین کاری که 
می شود کرد آموزش و آگاهی بخشی است که به دنبال 
این آموزش ها تغییر نگرش ایجاد می شود و ما برای آن 

برنامه مدون داریم.
وی ادامه داد: شاید اگر کمی عمیق تر شویم می بینیم 
که در کنار ســواد رسانه ای ما به ســواد مدیریت خطر 

پذیری در بین جوانان نیز نیاز داریم.
 سبک زندگی بچه ها عوض شده است. با یک واقعیتی 
رو به رو هســتیم که نوجوان ما بیشــتر بــه دنبال این 
است که کســب موفقیت کند و بنا به هدف گذاری اش 

مدل کســب این موفقیت در ذهنش تفاوت دارد. مثاًل 
یک وقت موفقیت در کنکور هدف نوجوان اســت و به 
هر قیمتی می خواهد آن را به دســت بیــاورد و مثاًل با 
اســتفاده از داروهای زیان آور هم به آن سمت می رود، 
یک وقتی هم هدف نوجوان می شــود به اصطالح شاخ 
شــدن در فضای مجازی که حتی حاضر است در این 

مسیر به خودش هم آسیب بزند.

فضایمجازی

خریدار  عضو کمیته کشوری کرونا درباره 
تاثیر همه گیری بیمــاری آنفلوانزا در فصل 
پاییز بر تشــدید اپیدمی کرونا، گفت: تنها 
راهکار قطع زنجیره انتقــال کرونا، رعایت 
اصول بهداشــتی و فاصله گذاری هاســت 
و در همین راســتا برای پیشــگیری از بروز 
فاجعه در فصول سرد ســال، باید نسبت به 
واکسیناســیون افــراد در معــرض خطر و 

آسیب پذیر برنامه ریزی کنیم.
دکتر مســعود مردانی با اشــاره به احتمال 
شیوع شدیدتر کرونا در فصل پاییز و تبعات 
همزمانی آن با آنفلوانزای فصلی، اظهار کرد: 
بروز موارد آنفلوانزا همه ســاله در شــروع 
فصل ســرد ســال اجتناب ناپذیر بوده ولی 
پاییز امسال با سایر پاییزها تفاوت عمده ای 
دارد، چراکــه تمــام دنیا درگیــر بیماری 

نوپدید کووید ۱۹ است.
وی با بیــان اینکه هنوز بــرای کرونا درمان 
استاندارد و واکسن پیشگیری قابل توجهی 
تولید نشده اســت، عنوان کرد: تنها باید با 
رعایت مسایل بهداشت فردی و اجتماعی، 
اصول فاصله گذاری و اســتفاده از ماسک و 
شست وشوی دست نسبت به مقابله با کرونا 

و قطع زنجیره انتقال آن اقدام کنیم.

 راهکارهایی برای پیشگیری از بروز 
بحران جدید در پاییز

عضو کمیتــه کشــوری کرونا با اشــاره به 
هکارهایی برای پیشگیری از بروز چالش  را
و بحران جدید در فصل پاییــز،   اظهار کرد: 
اگر می خواهیــم در پاییز دچــار گرفتاری 
بیشتری نشــویم باید از همین االن نسبت 
به واکسیناســیون آنفلوانزا بــرای افراد در 
معرض خطــر یعنی افراد باالی ۶۰ ســال، 
یماران قلبــی و عروقی، بیمــاران ریوی،  ب
ـرطان ها، دیابتی ها، پیوندی هــا، افراد  سـ

مبتال به HIV  مثبت، پرســنل پزشــکی، 
زنان باردار، افــراد دارای سیســتم ایمنی 
ضعیــف، بیمارانی که شــیمی درمانی و یا 
دیوتراپی کرده انــد، برنامه ریزی و اقدام  را
کنیم. با ایــن کار می توانیــم از بروز چالش 
بزرگ تر و پیشــگیری از ابتــالی همزمان 
افراد آســیب پذیر به دو بیماری اپیدمیک 

پیشگیری کنیم.
این متخصص عفونــی با اشــاره به برخی 
سیاســت های کالن برای پیشگیری از بروز 
مشکل در فصل پاییز، گفت: به شورای عالی 
بیمه پیشنهاد شــده که حداقل تمام بیمه 
شدگان تامین اجتماعی و خدمات درمانی 
سالی یک بار تحت پوشش بیمه ای واکسن 
آنفلوانزا با تعرفه بیمه و فرانشــیز پایین قرار 
گیرند تا از این طریق سطح گسترده تری از 

افراد در معرض خطر واکسیناسیون شوند. 
از این طریق عالوه بر ایجــاد ایمنی در افراد 
آســیب پذیر، درصــد اشــغال تخت های 
بیمارســتانی و مصرف داروهــای بی مورد 
کاهش پیــدا می کند که از نظــر اقتصادی 

صرفه جویی بزرگی محسوب می شود.

چه افرادی باید تست کرونا بدهند؟
مردانــی در بخــش دیگر ایــن گفت وگو 
در پاســخ به این ســوال که چه افرادی باید 
نسبت به انجام تســت تشخیص کووید ۱۹ 
اقدام کننــد، گفت: تمام افــراد عالمت دار، 
کلیه پرســنل پزشــکی در معرض بیماران 
مبتال به کرونا و کلیه افرادی که با مبتالیان 
به هر نحوی تماس داشته اند باید نسبت به 

انجام تست های تشخیصی اقدام کنند.

درصد صحت انواع تست های کرونا
این فــوق تخصص عفونی با اشــاره به انواع 
تست های اســتاندارد تشخیص کووید ۱۹، 
عنوان کرد: در این رابطه ۲ دســته آزمایش 
عمده وجــود دارد؛ آزمایــش اول آزمایش 
مولکولی است که نمونه آن معموال از مخاط 
حلق یا مخاط بینی گرفته می شــود و بسته 
به اینکــه از کدام نقطه گرفته شــود درصد 
درســتی و صحت آن متفاوت است. اگر از 
بینی و حلق گرفته شــود تا ۶۴ درصد تایید 
شــده ولی اگر تنها از حلق و یا تنها از بینی 
گرفته شود بین ۳۰ تا ۳۴ درصد تایید شده 
است. اگر برای تشــخیص بیماری از روش 
برونکوسکوپی استفاده شود میزان قطعیت 

آن بین 8۰ تا ۹۰ درصد خواهد بود.
وی تست سرولوژی یا تســت آنتی بادی را 

دومین تســت در رابطه با تشخیص کووید 
۱۹ عنوان کرد و گفت: با استقرار ویروس در 
بدن، پروسه تولید آنتی بادی آغاز می شود 
و باال رفتــن میزان آنتی بادی IgG نشــان 
دهنده افزایــش ایمنی بدن نســبت به آن 
اســت، ولی هنوز به صورت قطعی مشخص 
نیســت که با افزایش آنتی بادی IgG،   این 

ایمنی تا چه زمانی خواهد بود.

تست  سرولوژی روش خوبی برای ابتال 
یا عدم ابتال نیست

وی با بیان اینکه تست های سرولوژی روش 
خوبی برای مشخص شدن ابتال یا عدم ابتال 
محسوب نمی شــود، ادامه داد: تست های 
سرولوژی تنها برای مقاصد اپیدمیولوژیک 
بیماری کرونا اســتفاده می شــوند و برای 

تشخیص بیماری موثر نخواهد بود.

18 میلیون ایرانی کرونا گرفته اند
وی با اشــاره بــه اهــداف اپیدمیولوژیک 
تست های ســرولوژی گفت: برای آگاهی از 
درصد ابتالی افراد یک منطقه بــه کرونا، از 
این تست استفاده می شود که در همین راستا 
در ایران نیز این تست به صورت رندوم انجام 
شده و متوجه شــدیم که تا االن ۱8 میلیون 
ایرانــی یعنی حــدود ۲۰ درصــد جمعیت 
کشور به این بیماری مبتال شده اند.این فوق 
تخصص عفونی بــا بیان اینکه تســت های 
سرولوژی برای تشخیص بیماری استاندارد 
نیست، گفت: مشــکل این تست ها این است 
که اگــر  IgG  فرد مثبت شــود، دچار تصور 
کاذب ایمنی در برابر بیماری می شود و پس از 
آن بدون رعایت اصول بهداشتی و یا پوشیدن 
ماســک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به 
مســافرت رفته و یا در اجتماعات شــرکت 

می کند که اقدام درستی نیست.

فضایمجازیهمفرصتاستوهمتهدید

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه6
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rیکشنبه        15   تیر 1399    شماره 570

رئیس اداره سرمایه انســانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد آن 
دسته از مشموالن متقاضی شــرکت در کنکور که معافیت تحصیلی و فرجه  
یکساله شــان برای تحصیل به پایان رســیده باید پس از کنکور خود را برای 
اعزام به سربازی معرفی کنند اما با آغاز کالس های درسی از خدمت ترخیص 
خواهند شــد. امیر دریادار غالمرضا رحیمی پوردراین باره گفت: ســتادکل 
نیروهای مسلح در راســتای حمایت از متقاضیان شــرکت در کنکور ، برای 
آن دســته از مشــموالن دارای مدرک دیپلم که تحصیل خود را در سال ۹8 
به اتمام رســانده اند و مهلت یکساله شــان نیز برای اعزام به سربازی به پایان 
رسیده است، این امکان را فراهم کرد تا بتوانند در کنکور سال ۹۹ هم شرکت 
کنند، اما باید ظــرف حداکثر یک هفته پس از شــرکت در کنکور با مراجعه 
به دفاتر پلیس + ۱۰ بــرای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خــود و اعزام به 

سربازی اقدام کنند. 
وی ادامــه داد:  بنابراین این دســته از افــراد نباید تا زمان اعــالم نتایج 
کنکور صبر کنند و حتمــا باید یک هفته پس از برگــزاری کنکور به دفاتر 
پلیــس+۱۰ مراجعه کننــد، درغیر اینصورت مشــمول غایب محســوب 
خواهند شــد و در صورت قبولی در دانشــگاه نیز نمی توانند وارد دانشگاه 
شــوند.رحیمی پور تصریح کرد:  برای جلوگیری از این مشــکل الزم است که 
مشــموالن وضعیت خدمتی خود را مشــخص کنند. این افراد هیچ نگرانی 
نداشته باشند چرا که در صورت قبولی در دانشگاه امکان ترخیص آنان وجود 
دارد و به محض آغاز کالس های درس نیز این افراد از سربازی ترخیص شده و 
می توانند وارد کالس های درس شوند.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد 
کل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا این افراد پس از اتمام تحصیل دوباره باید 
مراحل آموزشــی را از اول طی کنند یا خیر گفت:  اینطور نیست و دیگر نیازی 
به اعزام به دوره آموزشی نیســت. همچنین مدت طی شده در دوره سربازی 

این افراد نیز ذخیره شده و پس از اعزام مجدد این مدت کسر خواهد شد. 

شرطتحصیلمشموالنکنکوری
کهمعافیتوفرجهشانتمامشدهباشد

سربازی



هشدار جدی متولیان ورزش کشور

ورزشایراندوبارهتعطیلمیشود؟

مجتبی محرمی:
قهرمانیلیگبرازندهپرسپولیساست

پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس گفت: قطعا تنها تیمی که الیق 
تکرار چهارمین قهرمانی متوالی خودر لیگ برتر، پرسپولیس است.

مجتبی محرمی در خصوص شروع دوباره رقابت های لیگ برتر فوتبال 
گفت: اینکه هواداران می توانند بازی تیم هــای محبوب خود را دوباره 
ببیننــد اتفاق خوبی اســت اما واقعاً همچنان نیاز اســت که مســائل 
بهداشــتی را رعایت کنیم و نگذاریم ســالمتی افراد تحــت تأثیر قرار 

بگیرد.
پیشکســوت پرســپولیس درباره برد این تیم مقابل پیــکان تهران و 
همچنین نزدیک شدن سرخپوشان به چهارمین قهرمانی متوالی خود 
در لیگ برتر افزود: تیم ها در شــرایط فنی خوبی نیستند و دلیلش هم 

دوری چهار ماهه آنها از شرایط مسابقه است.
وی تاکید کرد: پرسپولیس برازنده قهرمانی است. این تیم می توانست 
بدون برگزاری باقیمانــده بازی ها هم جام را باالی ســر بگیرد اما گویا 
برخی باشگاه ها دوست داشتند لیگ شروع شــود تا مساوی بگیرند یا 
ببازند و پرسپولیس با قدرت بیشــتر و اختالف امتیاز باالتری قهرمان 
شود. پرســپولیس الیق قهرمانی اســت و برازنده رســیدن به رکورد 

چهارمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر است.
محرمی درباره کیفیــت بازی های لیگ برتر در هفته گذشــته تصریح 
کرد: افت تیم ها کاماًل طبیعی اســت. به هر حال اکثــر تیم های جهان 
نیز همین شــرایط را دارند و نمی توان ایرادی به ایــن وضعیت گرفت. 
تنها موضوعی که اهمیت دارد سالمت جسمانی بازیکنان است که باید 
حفظ شود. بازیکن باید بدنسازی مناســبی داشته باشد تا دچار آسیب 
دیدگی های طوالنی مدت نشود. امیدوارم در ادامه بازی ها این موضوع 

لحاظ شده تا کمتر بازیکنی را دور از میادین ببینیم.

ایوب  اصغرخانی:
استقاللبایدبهدنبالقهرمانیحذفیباشد

پیشکسوت آبی پوشــان گفت: با صحبت های مجیدی موافقم و یقین 
دارم اســتقالل سهمیه آســیا را کسب می کند و شــانس بزرگی برای 

قهرمانی در جام حذفی دارد که باید از ان استفاده کند.
تیم فوتبال استقالل بعد از شروع مجدد لیگ برتر دو بار به میدان رفت 
که یک شکست و یک مساوی حاصل کار شاگردان فرهاد مجیدی بود. 

در خصوص عملکرد شــاگردان مجیدی، ایوب  اصغرخانی پیشکسوت 
آبی پوشان و مربی سابق تیم های پایه این باشگاه اظهار داشت: شرایط 
تیم فعال خوب نیســت و ما امیدواریم تیم متحول شده و به شرایط ایده 

آلی که قبل از شیوع بیماری کرونا داشت بازگردد. 
وی بیان داشــت: در بازی مقابل فوالد و سایپا آن شــادابی الزم و تنوع 
تاکتیکی دیده نشد. البته با پتانسیلی که در تیم چه از نظر بازیکن و چه 

در کادر فنی سراغ داریم به بهبود شرایط بسیار امیدوار هستم.
اصغرخانی در خصوص وضعیت این تیم در ادامه مســابقات لیگ برتر 
گفت: با صحبت های مجیدی موافق هستم و یقین دارم این تیم سهمیه 
آسیا را کســب خواهد کرد. ضمن این که قهرمانی جام حذفی کامال در 

دسترس است و به طور کلی باید کسب این جام هدف گذاری شود. 
پیشکسوت آبی پوشــان تصریح کرد: ســعادتمند تالش زیادی برای 
بهبود شرایط باشگاه انجام داده و بستر را برای موفقیت فراهم کرده که 
باید از این شرایط پیش آمده نهایت استفاده برای موفقیت تیم صورت 

گیرد.

سرمربیتیمملیفوتبالایراندرپرونده
شکایتصنعتنفتمحکومشد

رئیس هیات مدیره باشــگاه صنعت نفت از برنده شــدن این باشگاه در 
پرونده شکایت از سرمربی تیم ملی ایران خبر داد.

حســن نصراصفهانی در برنامه »شــب های فوتبالی« شبکه ورزش با 
اعالم این خبر گفت: فیفا در تاریخ ۳۰ خــرداد با صدور حکمی دراگان 
اســکوچیچ ســرمربی ســابق صنعت نفت و فعلی تیم ملی ایران را به 

پرداخت غرامت به باشگاه صنعت نفت آبادان محکوم کرد.
رئیس هیئت مدیره باشــگاه صنعت نفت آبادان ادامه داد: ما شــماره 
حساب باشــگاه را به فیفا اعالم کردیم و جناب دراگان اسکوچیچ باید 

غرامت خود را به این حساب واریز کند.
 دراگان اسکوچیچ در حالی به عنوان ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
انتخاب شــد که براســاس قراردادی که با تیم صنعت نفت داشت باید 
در صورت جدایی ۱۴۰ هزار دالر را بــه این تیم پرداخت می کرد اما این 
اتفاق پس از حضورش در تیم ملی رخ نداد و مسئوالن تیم آبادانی ناچار 

به شکایت شدند.

تستکرونای۸استقاللیمثبتشد
نتیجه تست هشت نفر از اعضای تیم فوتبال استقالل مثبت اعالم شد.

روزجمعه برای چندمین بار از بازیکنان اســتقالل تســت کرونا گرفته 
شد.

بر اساس نتیجه اعالم شده، تســت 8 نفر از اعضای تیم )بازیکنان و کادر 
فنی( مثبت شده است.

البته باشگاه استقالل هنوز جزییاتی از این موضوع اعالم نکرده است.
تیم فوتبال اســتقالل حدود ۱۰ روز قبل برای مصاف بــا فوالد به اهواز 

رفت و پس از آن هم این تیم مقابل سایپا بازی کرد.
مجموعه تیم فوتبال اســتقالل تاکنون ۵ بار تســت کرونا داده اند که 

آخرین بار آن، روز گذشته بوده است.

عربشاهی: 

باقرینقشمهمیدرکادرفنیپرسپولیسدارد
پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس، گفت: »کریم باقــری« درباره 
حضورش در تیم ملی با بزرگان مشــورت کند و عاقالنه تصمیم بگیرد، 

چراکه او نقش مهمی در کادر فنی پرسپولیس دارد.
ضیا عربشــاهی درباره شرایط پرســپولیس پس از شــروع لیگ برتر 
فوتبال ایران در دوران پســا کرونا، اظهار داشــت: عملکرد پرسپولیس 
بعد از چهار ماه تعطیلی مقابل پیکان خوب بــود. بازیکنان از نظر بدنی 
شرایط مناسبی داشتند و از نظر تاکتیکی هم عملکردشان مناسب بود. 
معتقدم که تیم رفته به رفته بهتر می شود و باز هم به همان شرایط قبل 

از تعطیلی برمی گردد.
پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس درباره حضور کریــم باقری در 
تیم ملی تاکید کــرد: باقری یکی از بهترین های تاریــخ فوتبال ایران و 
پرســپولیس اســت و خیلی با حوصلــه کارهایش را انجــام می دهد. 
باقری پیش از این بارها عالقه اش را به پرســپولیس نشان داده و عاشق 

پرسپولیس است اما این تصمیم را خودش باید بگیرد.
عربشــاهی ادامه داد: برخی تصمیم ها می تواند سرنوشت آدم ها را رقم 
بزند. باقری هم باید با افراد درســتی مشورت کند و یک تصمیم عاقالنه 

بگیرد. 
هواداران دوســت دارند باقری در پرســپولیس بماند و عملکرد او هم 
نشان داده که چقدر پرسپولیس را دوست دارد. او مهره مثمر ثمری در 

کادر فنی تیم است که به راحتی حواشی را کنترل می کند.
وی در پایان گفت: وقتی هواداران از باقری حمایت می کنند و بازیکنان 
او را دوســت دارند یعنــی او کارش را به خوبی انجــام داده و روی تیم 
مدیریت دارد. باقری کاری کرده که پرسپولیس حاشیه نداشته باشد و 

به خاطر همین حضورش در تیم بسیار مهم است.

میدان

رئیس ســتاد مقابلــه با کرونــا در ورزش بــا تاکید بر 
رعایت پروتکل های بهداشــتی گفت: تصمیمی برای 
لغو فعالیت های ورزشــی نداریم البته اگر در توجه به 

پروتکل ها سهل انگاری نشود.
مهرزاد خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی 
که از زمان شــیوع کرونا در کشور، مســئولیت ستاد 
مبارزه با این ویروس در ورزش را عهده دار شد با اشاره 
به تشدید موج کرونا که منجر به افزایش آمار مبتالیان 
و مرگ و میر در کشور شده اســت، در مورد برنامه این 
ستاد برای پیگیری فعالیت های ورزشی و به خصوص 
اطالعیه اخیر که در آن اخطار به تعطیلی دوباره اماکن 

ورزشی داده شده بود، توضیح داد.
وی گفت: تمام تالش ستاد مقابله با کرونا در ورزش این 
اســت که فعالیت های حداقلی در ورزش حفظ شده و 
خللی در ادامه روند آنها ایجاد نشود اما این مهم نیازمند 

همــکاری عمومی در رعایــت پروتکل های 
بهداشتی است.

رئیس ســتاد مقابله بــا کرونــا در ورزش با 
یادآوری اینکــه مدت زمان زیــادی از آغاز 
دوباره فعالیت های ورزشــی بعد از یک دوره 
تعطیلی دو ســه ماه نمی گذرد، خاطرنشان 
کرد: شــروع دوباره فعالیت ها گسترده نبود 

ضمن اینکه در شــرایط خــاص اتفاق افتــاد طوریکه 
همچنان حضور تماشاگران در محل مسابقات ممنوع 
اســت و اردوهای ملی را هم آغاز نکرده ایم. در کل آغاز 
بــه کار فعالیت های ورزشــی به صــورت حداقلی و با 

رعایت پروتکل های جهانی بود.
خلیلیان تاکید کرد: مسئوالن وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی و ســتاد مرکزی مقابله با کرونا در 
کشور هم تا به امروز از نحوه رســیدگی در ورزش ابراز 

رضایت داشته اند. ســتاد مقابله با کرونا در 
ورزش به دنبال این است که این شرایط را با 
لحاظ کردن دقت الزم و نظارت های کافی بر 

رعایت پروتکل ها حفظ کند.
وی در مــورد اطالعیه اخیر ســتاد مقابله با 
کرونا در ورزش و زنگ خطری که نســبت به 
تعطیلی دوباره اماکن ورزشــی احساس شد 
و در پاسخ به این پرســش که »آیا تعطیلی احتمالی و 
دوباره فعالیت ها و اماکن ورزشــی در برنامه اســت؟« 
نیز گفــت: تاکید ما دقت حداکثری نســبت به رعایت 
ورالعمل های بهداشــتی اســت وگرنه چنین  ت ـ دسـ

تصمیمی نداریم.
سرپرست فدراســیون پزشکی ورزشــی یادآور شد: 
وضعیت برخی اســتان ها از نظر شــیوع و گستردگی 
ویروس کرونا از خــط قرمز عبور کــرده و از این حیث 

شــرایط این اســتان ها خاص و خطرناک شده است. 
طبیعی است مســئوالن اســتانداری مربوطه به این 
شرایط ورود می کنند و برای آن تصمیم می گیرند اما 
تالش ما در ســتاد مقابله با کرونا در ورزش این اســت 
که فعالیت های حداقلی ورزش که از چند هفته پیش 
شروع شده کماکان ادامه داشــته باشد و توقف دوباره 

ای نداشته باشد.
خلیلیــان تاکید کرد: در این رابطه شــب گذشــته با 
مسئوالن وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
تماس دوبــاره ای داشــتم. فعال تصمیمی بــرای لغو 
مســابقات و تعطیلی اماکــن نداریم اما بــرای ادامه 
حداقلی فعالیت ها بــر رعایت بهداشــت، پروتکل ها 
و اســتانداردهای مبارزه با کرونا تاکیــد خیلی زیادی 
اســت. توجه به این مهم در عدم اتخاذ تصمیم جدید 

تاثیرگذار است.

ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: برای 
آنهایی که تست کرونایشــان مثبت اعالم شده آرزوی 

سالمتی می کنم.
 امیر قلعه نویی در نشستی پیش از دیدار با سایپا اظهار 
داشــت: در ابتدا در خصــوص اتفاقات کرونــا و اینکه 
تســت های بعضی مثبت شــده و باعث نگرانی است، 
برای آنها آرزوی سالمتی می کنم. واقعا شرایط شرایط 
خوبی نیست و امیدوارم مسئولین به این مسئله توجه 

داشته باشند. 
قلعه نویــی در مورد بــازی مقابل ســایپا تصریح کرد: 
سایپا تیم بسیار جوانی است و مربی بسیار جوانی دارد. 

فوتبال با برنامه ای را بــازی می کند. طبیعتاً 
بازی بسیار سختی داریم. امیدواریم با توجه 
به بازی بســیار خوبی که هفتــه قبل انجام 
دادیم، همان روند ادامه داشــته باشد. سایپا 
در الیه های دفاعی قرار می گیرد و بیشترین 
هدف آنها ضدحمله اســت. ما در طول هفته 

براساس این موضوع تمرین کردیم. 
وی ادامه داد: در مورد کرونا که همه  جا وجود دارد، اما 
خیلی از جاها امکانات و توانشــان از مملکت ما بیشتر 
است. پروتکل ها را به نحو احســن انجام می دهند. اگر 
بازی انجام می شــود، به هر حال قباًل قرنطینه شده اند. 

فرهنگ قرنطینــه در مملکــت آنها وجود 
دارد، اما ما به خاطر مشــکالت اقتصادی یا 
دغدغه هایی که داشــتیم، یقیناً نتوانستیم 

قرنطینه را خوب انجام بدهیم. 
سرمربی تیم سپاهان در مورد اینکه چقدر به 
نایب قهرمانی تیمش امیدوار است، گفت: ما 
به همه چیز امیدوار هستیم، اما برنامه ریزی 
ما بازی به بازی است یعنی هر بازی برای ما حکم فینال 
را دارد. همین بازی با ســایپا هم برای ما فینال است و 
باید با تمام وجود بازی کنیــم. در جام حذفی هم یک 
بازی عقب افتــاده داریم که امیدواریم هــر چه زودتر 

برنامه آن را اعالم کنند و  بتوانیم برنامه ریزی خودمان 
را انجام دهیم.

قلعه نویــی اضافه کرد:  برای ملت بــزرگ ایران آرزوی 
ســالمتی می کنم. به هر حــال آنهایی کــه االن روی 
تخت بیمارستان هستند یا آنهایی که در ورزش به این 
مشکل برخورده اند، آرزوی سالمتی می کنم، امیدوارم 

مسئولین فکری اساسی کنند. 
وی در مورد نحوه تســت گیری در تیم سپاهان اظهار 
داشت: ما از زمان شــروع تمریناتمان هر پنج روز یک 
بار تســت کرونا گرفتیم که جا دارد از تیم پزشــکی و 

آزمایشگاه نهایت تشکر را کنیم. 

کرونا

سپاهان

خریدار   افزایش آمــار مبتالیان و مرگ و 
میر ناشی از شــیوع ویروس کرونا در کشور 
موجب شــد تا متولیــان ورزش بــا زبانی 
تهدیدآمیــز، نســبت به تعطیلــی مجدد 
رویدادها و اماکن ورزشــی در صورت عدم 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی سخن 
بگویند.بــا توجه بــه روند نگــران کننده 
شــیوع بیماری کووید ۱۹ در روزهای اخیر 
و افزایش آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشــی 
از آن، ورزش کشــور نیز شرایط حساسی را 
تجربه خواهد کــرد و در حالی که با تصمیم 
ســتاد مقابله با گســترش کرونا در ورزش، 
بازگشــایی ها بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشتی و آموزشــی به صورت پلکانی در 
دستور کار رشــته های ورزشی مختلف قرار 
گرفته بود، اما با افزایش آمــار ابتال به کرونا 
در کشــور، ســتاد مقابله با کرونا در ورزش 
در اطالعیه شــماره ۱8 خود هشدار داد که 
در رعایت پروتکل های بهداشــتی حداکثر 
تالش را داشــته باشــند تا بار دیگر ورزش 

کشور دچار تعطیلی نشود.

آغاز تعطیلی ها در سال 98
۱۰ اســفندماه ســال گذشــته بــود که 
تعطیلی هــا در ورزش ایــران کلید خورد و 
ســتاد مقابله با گســترش کرونا در ورزش 
اعالم کرد برای حفظ سالمت جامعه ورزش، 
تمامی باشگاه های ورزشی )غیر از فوتبال( 
و ســالن های ورزشــی و اســتخرها اعم از 
خصوصی و دولتی بــه مدت صرفا یک هفته 
)از روز شنبه ۱۰ اسفندماه( تعطیل خواهند 
بود؛ اتفاقی که آغاز تعطیلی در رشــته های 
مختلف ورزشی در کشور بود و در نهایت ۱۵ 
اسفندماه ســال ۹8 به تصمیمی مبتنی بر 
تعطیلی تمام اماکن و باشــگاه های ورزشی 
و مســابقات و لیگ های مختلف و تمرینات 
ورزشی باشگاه ها در سراسر کشور ختم شد.

شروع به کار ورزش ایران در سال 99
۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری که با تعطیلی 
دوماهــه ورزش ایران مصادف شــده بود، 
ســتاد مقابله با گســترش کرونا در ورزش 
اعالم کرد که حســب گزارش های ســتاد 
ملــی مقابله با کرونــا و وزارت بهداشــت، 
درمان و آمــوزش پزشــکی در حال حاضر 
وضعیت ۱۳۲ شهر کشــورمان از نقطه نظر 
شیوع کرونا ســفید اســت و بر این اساس 
باشگاه های ورزشی رشــته های انفرادی و 
غیر گروهی در این شهرها که ارتباط فردی 
زیادی در آن ورزش ها وجود ندارد با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی مجاز هستند 
فعالیت خــود را از روز ۱۶ اردیبهشــت ماه 

آغاز کنند.
پس از آن نیز به مرور رشــته های ورزشــی 
مختلف با اعــالم ایــن ســتاد کار خود را 

آغاز کردند و بــه جز فعالیت باشــگاه های 
ورزشی در تمامی رشــته ها غیر از بوکس، 
تکواندو)کیوروگی یا بخش مبارزه(، کاراته 
)بخش کومیته یا مبــارزه(، جودو، کبدی، 
کشــتی، ووشــو )بخش ســاندا یا مبارزه( 
و ســبک های برخــوردی تحت پوشــش 
فدراســیون انجمن های  ورزش های رزمی، 
کونگ فــو و هنرهای رزمــی و انجمن های 
رزمی در فدراســیون انجمن های ورزشی 
در مناطق زرد و قرمز، مجوز فعالیت ســایر 

رشته های ورزشی صادر شد.      

اظهارات ضد و نقیض؛ افزایش 
مبتالیان و از سرگیری رشته های 

برخوردی!
حتــی در آخرین مذاکرات صــورت گرفته 
در جلسه ســتاد مقابله با گسترش کرونا در 

ورزش بــا مذاکرات صورت گرفتــه ما بین 
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی قرار بود رشــته کشــتی در بین 
رشــته های برخوردی کار خود را آغاز کند. 
ایرج حریرچی در آن جلســه اعالم کرد که 
ما فوتبال را ســبک آغاز کردیم و در ابتدای 
امر لیــگ برتر را مــورد توجه قــرار دادیم، 
بنابراین فدراسیون کشتی نیز پروتکل های 
بین المللــی و داخلی خود را بــا همکاری 
وزارت بهداشــت مورد بررســی قرار دهد و 
کار سبک آغاز شود؛ به طور مثال لیگ برتر 
کشتی را همانند فوتبال مدنظر قرار دهد و 

با تست گیری فعالیت ها پیش برود.
این اظهارات معاون کل وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی در حالی مطرح 
شــد که وی در جلســه مذکور اذعان کرد 
طی دو هفته اخیر آمــار مبتالیان افزایش 

یافته اســت، در حالی که پیش از این برای 
فوتبال کــه پیگیری های زیــادی در مورد 
آن انجام شــد از نظر آمــار روزانه مبتالیان 
شرایط بهتری داشتیم و دستمان بازتر بود، 
بنابراین در مقطع زمانی کنونی دســتمان 
بسته است و در مسیری گام بر می داریم که 
یا بازگشــایی ها را کمتر کنیم یا در بعضی از 
استان ها مانند آذربایجان غربی تمام اماکن 

ورزشی بسته شود.

تهدید سربسته برای تعطیلی مجدد 
ورزش ایران

اکنــون امــا افزایش آمــار نگــران کننده 
مبتالیــان و مرگ و میر ناشــی از شــیوع 
بیماری کووید ۱۹، ستاد مقابله با گسترش 
کرونــا در ورزش را بر آن داشــته تا خطر را 
احســاس کرده و به جامعه ورزش اینگونه 
هشــدار دهد که از دســت اندرکاران لیگ 
هــای فوتبــال، باشــگاه های بدنســازی 
و اســتخر داران، انتظــار دارد بــه منظور 
حفظ سالمت ورزشــکاران و جلوگیری از 
تعطیلی مجدد رویدادها و اماکن ورزشــی، 
با دقــت حداکثــری نســبت بــه رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی اهتمام ورزند و 
بدیهی اســت تا رفع این همه گیری، نظارت 
ستاد با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان 
و دانشگاه های علوم پزشــکی استان ها بر 
حسن اجرای دســتورالعمل های مذکور به 

طور مستمر و موکد ادامه خواهد داشت.

شیوع کرونا مجددا سرنوشت ورزش 
ایران را تغییر می دهد؟

در نهایت باید منتظر ماند و دید که افزایش 
آمار نگران کننده  ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا مجددا عامل اصلــی تعطیلی ورزش 
ایران خواهــد بود و بازهم شــاهد تعطیلی 

رویدادها و اماکن ورزشی خواهیم بود؟

مهرزادخلیلیان:تصمیمیبرایلغوفعالیتهایورزشیدرکشورنداریم

قلعهنویی:شرایطخوبنیست،مسئوالنبهاینمسئلهتوجهکنند

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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»ریگی« پله به پله جلو می رود

بازیکنیکهعصایدستمجیدیشد
علی خلف   بازیکن بی حاشــیه استقالل 
که بازی هــای خوبی برای ایــن تیم انجام 
می دهد، نخســتین گل خــودش را در تازه 

ترین بازی آنها به ثمر رساند.
 تیم فوتبال استقالل تهران در آخرین بازی 
از هفته بیست و دوم لیگ برتر مقابل سایپا 
به میدان رفت و بــا نتیجه یک-یک متوقف 
شــد. در این دیدار مســعود ریگی هافبک 
میانی آبی ها که در این بازی در کنار فرشید 
باقری به کار گرفته شــده بود با شوتی غیر 

قابل مهار تک گل تیمش را به ثمر رساند. 
ریگی که از خریدهای این فصل آبی پوشان 
اســت، خیلی زود در مرکز میدان که یکی 
از حســاس تریــن مناطق زمین اســت به 
بازیکنــی ثابت برای این تیم تبدیل شــد و 
باوجود این که هرگــز از او کارهای نمایش 

و محیر العقول دیده نشد، خیلی زود در دل 
هواداران جا باز کرد. 

ســبک بازی ریگی درســت مثل ظاهرش 
بسیار ســاده و آالیش اســت. او فوتبال را با 
ســاده ترین زبان ممکن نمایش می دهد و 
با این که بازی اش خیلی چشــم نواز نیست 
و به چشــم عوام نمی آید، اما کارشناســان 
می داننــد که بیشــترین نقــش را در نظم 

بخشیدن به مرکز زمین این تیم دارد.
در پســتی که اســتقاللی ها علی کریمی و 
فرشــید باقری را دارند، ریگی بیشــترین 
دقایق بــازی را دارد و با این کــه او یکی از 
بهترین های این فصل تیمش اســت، اما تا 
این هفته موفق به گلزنی نشــده بود و گلی 
که برابر سایپا به ثمر رساند نخستین گلش 

با پیراهن این تیم بود. 

ریگی برای اولین بار به صورت رســمی در 
هفته دوم لیگ برتر و دیدار خانگی این تیم 
مقابل فوالد به عنوان یک بازیکن جانشین 
به میدان رفــت و در دقیقه ۵۴ جانشــین 
فرشید باقری شد. وی بعد از آن مقابل نفت 

مسجد سلیمان فرصت بازی پیدا نکرد، در 
هفته چهارم مقابل پرسپولیس برای اولین 
بار در ترکیب ثابت آبیها قرار گرفت که البته 
در دقیقه 8۶ جای خود را به محسن کریمی 

داد. 
هافبک ۲۹ ساله آبی پوشان در هفته پنجم 
مقابل ذوب آهن بــرای اولین بار در ترکیب 
ثابت قرار گرفت و تا پایان بازی تعویض نشد 
که این اولین پیروزی استقالل در لیگ برتر 
هم بود. اســتراماچونی هفته ششم و مقابل 
گل گهر ریگی را در ترکیــب ثابت قرار داد 
و در ابتدای نیمه دوم داریوش شجاعیان را 
جانشــین او کرد و هفته هفتم مقابل سایپا 

اصال از او استفاده نکرد. 
از هفته هشــتم و دیدار مقابل مقابل پارس 
جنوبــی در ورزشــگاه آزادی ریگــی به به 

بازیکنی ثابت برای این تیم تبدیل شــد و تا 
امروز در همه بازیهای این تیم حضور داشته 
اســت. ریگی به جز یک بــازی مقابل نفت 
مسجد ســلیمان که در ترکیب ثابت نبود و 
ابتدای نیمه دوم به بازی فراخوانده شــد، به 
طور کامل در همه بازیهــای دیگر این تیم 

بوده است.
 در پایان هفته بیســت و دوم مسعود ریگی 
با ۱۹ بازی و ۱۵۱۲ دقیقه حضور در میدان 
یکی از پرکارترین بازیکنان این تیم است و 
باوجود بازی ساده و غیر نمایشی اش، یکی 
از بازیکنــان محبوب بین هــواداران و قابل 
اعتماد برای مربیان اســت. ریگی با این که 
یک هافبک دفاعی است و ذات بازی در این 
پســت با درگیری همراه است، تنها یکبار از 

داوران کارت زرد دریافت کرده است. 
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 کارگردان سریال »آخر خط« مطرح کرد

نمیدانستمعلیصبوریشاخمجازیاست

در کنار امیر وفایی

بهرامتوکلیبهنویسندگان»نون.خ۳«پیوست
بهرام توکلی به تازگی به عنوان نویســنده به فصل سوم »نون.خ« اضافه 

شده و در کنار امیر وفایی نگارش سریال را بر عهده گرفته است.
فصل ســوم مجموعه تلویزیونی »نون.خ« به کارگردانی سعید آقاخانی 

و تهیه کنندگی مهدی فرجی این روزها در مرحله نگارش قرار دارد.
به تازگی بهرام توکلی برای نویسندگی این سریال به پروژه اضافه شده 

است تا در کنار امیر وفایی نگارش سریال را انجام دهد.
ســریال »نون.خ« تاکنون در ۲ فصل روی آنتن شبکه یک سیما رفته و 

مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرده است.
پیش از این گفته شــده بــود بعد از تمرکــز بر برداشــت »تخمه« در 
فصل اول و »انار« در فصل دوم، در فصل ســوم این ســریال قرار است 
ظرفیت هایی چــون فعالیت در معــدن و محیط زیســت محور اصلی 

داستان باشد.
فصل دوم این سریال قبل از ماه رمضان امسال در ۱۴ قسمت روی آنتن 
رفت که همین ۱۴ قســمت از ابتدای پخش استقبال و توجه مخاطبان 
را در پی داشت و موقعیت های طنازانه آن توانســت مردم عام و خاص 
را درگیر خود کند. به ویژه که داســتان این فصل نســبت به فصل قبل 
با طراحی ویژه تر جزییات و خرده داســتان ها نوشته شــده و به تولید 
رســیده بود و نقاط ضعیف فصل اول هم در آن برطرف شده بود. تمرکز 
روی بازیگران بومی و دغدغه ها و معضالت بومی مثل زلزله و همچنین 
زیبایی های بصــری طبیعت مناطق کردنشــین هم تالشــی بود که 

ماحصل کار را تبدیل به بسته ای ویژه برای مخاطبان کرده بود.
با توجه به اخبار منتشرشــده مبنی بــر تولید فصــل جدید مجموعه 
»پایتخت« برای نوروز ۱۴۰۰، پیش بینی می شــود فصل جدید »نون. 

خ« برای شب های رمضان سال آینده روانه آنتن شبکه یک شود.
سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، میرطاهر مظلومی، شقایق دهقان، 
حمید لوالیی، سیروس میمنت، پاشــا جمالی، مجید یاسر، سیدعلی 
صالحی، هدیه بازوند، ندا قاســمی از بازیگران فصل دوم سریال »نون. 

خ« بودند.

شرف الدین مطرح کرد
روایتسینمایی»بازیدراز«

محمدرضا شــرف الدین تهیه کننده ســینما عنوان کرد که همچنان 
خــودش را تهیه کننده بخش تولیــد فیلم ســینمایی »فرزند صبح« 

می داند و هیچ اختالفی با بهروز افخمی کارگردان این اثر ندارد.
محمدرضا شــرف الدین تهیه کننده ســینما که به تازگــی برای فیلم 
ســینمایی »بازی دراز« به کارگردانی یاســمن نصرتی پروانه ساخت 
دریافت کرده است، درباره این فیلم بیان کرد: ما امیدواریم بتوانیم این 
فیلم را اواسط تابستان فیلمبرداری کنیم ولی هنوز اقدامی برای جذب 
بازیگر نکرده ایم. با توجه به اینکه قرار اســت »بازی دراز« در کرمانشاه 
فیلمبرداری شود در نظر داریم از افراد محلی بیشــتر استفاده کنیم و 

بازیگرانی داشته باشیم که به زبان کردی مسلط باشند.
وی افزود: قصه »بازی دراز« مرتبط با منطقه کرمانشاه و درباره اتفاقات 
اول جنگ اســت. ضمن اینکه در نظــر داریم فیلم را برای جشــنواره 

»مقاومت« آماده کنیم. 
درباره اکرانش هم باید بگویم که فعاًل نمایش آنالین یکی از گزینه های 
جدی برای همه فیلم هاست، سینما به این صورت پیش می رود و کاری 
نمی شود کرد بنابراین احتمالش خیلی زیاد است که »بازی دراز« را در 

بستر وی اودی ها به نمایش بگذاریم.
شــرف الدین در بخش دیگری از صحبت هایش درباره سرانجام پروژه 
پرحاشــیه »فرزند صبح« به کارگردانی بهروز افخمــی بیان کرد: من 
تمام حقوق فیلم را برای ادامــه کار واگذار کرده آم چــون بعد از مدت 
زیادی که گذشت، دیگر نمی توانستم کار کنم و واقعاً خسته شده بودم. 
فیلم شرایط خاصی در تولید و اکران داشت و سرمایه گذار خودش باید 
تکلیف »فرزند صبح« را مشــخص می کرد. این بود کــه اختیار چنین 

تصمیماتی را به طور کلی به سرمایه گذار واگذار کردم.

اکران
محمد رحمانیان مطرح کرد

وضعیتاجرای»روزهایرادیو«مشخصنیست
محمد رحمانیان با اشــاره به اینکه به دلیل حمایت نشدن از »روزهای 
رادیو« تکلیــف اجرای این نمایش مشــخص نیســت از اتمام نگارش 
»عشــق روزهای کرونا« خبر دارد و پیشــنهاد اجــرای آنالین تئاتر را 

مطرح کرد.
محمد رحمانیان نویســنده و کارگردان تئاتر دربــاره وضعیت اجرای 
عمومی نمایش »روزهای رادیو« که اســفند ماه بــه دلیل بحران کرونا 
متوقف شــده بود، گفت: قرار بود اداره کل هنرهای نمایشی راه کاری 
برای اجرای گروه هایی که اجرایشــان متوقف شــده بود بیندیشــد. 
در جریان هســتم قرار بر این بود که برای اجــرای نمایش های »قهوه 
قجری« و »روزهای رادیو« راه حل هایی ارائه شــود اما متاسفانه تا االن 

هیچ حمایت و شرایط اجرایی برای ما مشخص نشده است.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه محمد دشــت گلی مدیــر پردیس تئاتر 
شهرزاد برای اجرای »روزهای رادیو« پیش قدم شد و تالش کرد که این 
نمایش اجرا شود اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری اداره کل هنرهای 
نمایشــی با وجودی که نمایش آماده اســت، هنوز اتفاقی برای اجرای 

نمایش نیفتاده که البته نمی دانم بعداً قرار است چه در انتظار کار باشد.
این کارگــردان تئاتر درباره نحــوه حمایتی کــه از اداره کل هنرهای 
نمایشــی انتظار دارد، توضیح داد: منظور من از حمایت همان حمایتی 
است که وزارت ارشاد و سازمان ســینمایی از فیلم های در حال اکران 
می کند؛ حمایت هایی نظیــر تبلیغات و پرداخت کمــک هزینه برای 
اکران و هر چیزی که باعث می شــود مردم دوباره این اشــتیاق را پیدا 
کنند که به دیدن فیلم های سینمایی بنشینند. همین اتفاق باید برای 
تئاتر هم رخ دهد. چون تا امروز هیچ حمایتی صورت نگرفته اســت و از 
طرف دیگر با اوج گرفتن دوباره بیماری کرونا و اینکه اعالم شــده از این 
هفته همه باید در مکان های سرپوشیده با ماسک حضور داشته باشند، 
نمی دانم چه اتفاقی در انتظار ماســت چون شــاید تماشاگران بتوانند 
برای یکی دو ساعت ماسک به صورت بزنند ولی بازیگران که نمی توانند 
با ماسک اجرا کنند پس طبیعتاً شرایط مناسب برای اجرا فراهم نیست 
اما من همچنان خوش بینــم و امیدوارم کــه راه کارهایی برای اجرای 

نمایش اندیشیده شود.
رحمانیان با اشــاره بــه اهمیت ســالمت بازیگــران و عوامل نمایش 
بیان کرد: مهمترین مســاله ســالمت گــروه و بازیگران اســت که با 
دســتورالعمل های جدیدی که اعالم شده عماًل نمی شــود کار را اجرا 
کرد. از طرف دیگر باید حمایت مالی از گروه هایی که ۴ ماه است درگیر 

این مساله هستند، صورت می گرفت که نگرفت. 
گروه نمایش »روزهای رادیــو« از دوم اســفند کارش را تعطیل کرده 
و بیش از ۴ ماه اســت که درگیر این بحران اســت. در طــول این مدت 
بازیگران را آماده باش نگه داشــتیم تا ببینیم در نهایت قرار اســت چه 

اتفاقی بیفتد.
کارگردان نمایش »عشــقه« درباره دیگر فعالیت هایش بیان کرد: این 
روزها برای من زمان خوبی برای نوشــتن اســت. نگارش نمایشــنامه 
»عشــق روزهای کرونا« به پایان رســیده اســت. این اثر نمایشــی، 
نمایشنامه ای اپیزودیک است که شامل 7 قطعه می شود که همگی در 
ارتباط تماتیک با یکدیگر قرار دارند و شــخصیت ها از قطعه ای به قطعه 

دیگر حرکت می کنند.

اجرا

ار  علــی مســعودی می گویــد: چون  د ی ر خ
عالقمندم که با بازیگران جوان کار کنم و از همین 
رو خواســتم به علی صبوری به عنوان یک جوانی 
که در خندوانه دیده شده، میدان بدهم. وقتی ۱۵ 
جلســه از فیلمبرداری گذشته بود، فهمیدم که او 
جزو شاخ های مجازی اســت اما دیگر نمی شد او 
را تغییر داد.»آخر خط« مجموعه تازه شبکه سه 
سیماست که هر شب حوالی ساعت ۲۱ روی آنتن 
تلویزیون می رود. بخشی از سریال »آخر خط« به 
موضوع اینستاگرام و پولدار شدن عده ای از طریق 
آن می پردازد که با نقد بســیاری از کارشناســان 

مواجه شده است.
علی مســعودی )نویســنده و کارگردان سریال 
»آخر خط«( در پاسخ به پرسش منتقدان که چرا 
به جای دورکردن مردم از محتوای اینســتاگرام، 
از آن برای جذب مخاطب در تلویزیون اســتفاده 
کرده، گفت: اکنــون اینســتاگرام تبدیل به یک 
مشکل و معضل بزرگ شده. ما هیچ وقت فرهنگ 
درســت اســتفاده کردن از تکنولوژی را نداریم. 
وقتی یک چیز تازه ای وارد جامعه ما می شــود تا 
گنــد آن را درنیاوریم، ول کن نیســتیم. من هم 
ســعی داشــتم که این فضا را نقد کنم. به عنوان 
مثال در قصه شــخصیتی به نام مازیــار داریم که 

تا یک هفته قبل موتورســوار بوده ولــی با چند 
کلیپ تبلیغاتی در فضای مجازی پولدار شــده و 
به ناگهان ۲۰۶ سوار می شود. همین مسئله برای 
دو شخصیت اصلی داستان ما جذاب شده و سبب 
می شود تا آنها هم برای به دســت آوردن پول به 
فعالیت های هنجارشــکنانه در اینستاگرام روی 

بیاورند.
وی با بیان اینکــه ما هیچوقت ســعی نکردیم از 
یک تکنولوژی که به کشــورمان وارد می شــود 
به صورت درست اســتفاده کنیم، ادامه داد: اگر 
دقت کرده باشــید من فضای مجازی را نقد کردم 
و گفتم که ایــن مدل اســتفاده از فضای مجازی 

درست نیست. 
در شــرایط کنونی که همه شاهد آن هستیم، کار 
به جایی می رسد که مسئولین تصمیم می گیرند 
که همه ی این فضــا را فیلتر کننــد. در صورتی 
که اگر در همــان روزهای اولی کــه این فضا وارد 
شده بود، مسئوالن حواسشان بود و با کسانی که 
اقدامات ناهنجــاری انجــام داده بودند، برخورد 
می کردند، دیگر کار به جایی نمی رســید که حال 

مجبور به فیلتر تمام آن شوند.
کارگردان ســریال »آخر خــط« در ادامه گفت: 
البته من موافق فیلتر نیســتم و به مسئوالن هم 

برای فیلتــر کردن حق نمی دهــم ولی می گویم 
باید فرهنگ ســازی صورت گیــرد. من می گویم 
کــه شــما نمی توانید بــه خاطر چنــد نفر حق 
اســتفاده از تکنولوژی را از همه سلب نمی کنید. 
به عنوان مثال وقتی مارادونــا دوپینگ کرد، کل 
تیم آرژانتین را که حــذف نکردند بلکه مارادونا را 

حذف کردند.
 پیدا کردن کســانی که در فضــای مجازی اقدام 
به ناهنجاری می کنند اصال کار ســختی نیست و 
پلیس فتا به راحتی می تواند آنها را دستگیر و این 

موضوع را به اطالع همه برساند.
این کارگردان در بخش دیگری از صحبت هایش 
درباره حواشی حضور علی صبوری در این سریال 
اظهار داشــت: زمانی که علی صبــوری را برای 
این ســریال انتخاب کردم، بینی و بین اهلل قســم 
می خورم که ابتــدا او را در برنامه خنداننده شــو 
شناختم و سپس با او آشنا شــدم، یعنی به عنوان 
یک جوانی که بچه مشهد بود برای شرکت در آن 

مسابقه آمده بود، او را می شناختم. 
علی خیلی شب ها به دفترم می آمد تا متن هایش 
را با من چک کند و با هم تمریــن می کردیم. من 
اصال نمی دانســتم که این آدم در فضای مجازی 

کلیپ می سازد و جزو شاخ های مجازی است.


