
ِکرم ها و َکرم اقتصاد ایران

ابوالحســن ابتهاج در کنار علی اکبــر داور، احمد قوام الســلطنه و البته 
امیرکبیر برجسته ترین شــخصیت های ۱۰۰ سال منتهی به ۵۷ هستند 
)حواسم به محمد مصدق هســت ولی او را در هیچ شاخصی هم تراز این ۴ 

نفر نمی دانم( اینها همه یک ویژگی مشترک داشتند و سرانجام مشترک.
این چهار تن بیشترین خدمات را به اقتصاد ایران کردند و باید بیشتر از آنها 
گفت و شنید. سرانجاِم غم انگیز امیرکبیر شهادت بود، داور )پیش از کشته 
شدن احتمالی بدست رضاشــاه( در دفترش در وزارت اقتصاد خودکشی 
کرد، اموال احمد قوام مصادره و خودش در به در شــد و ابتهاج هم برکنار و 

زندانی شد.
ویژگی مشــترک این ۴ تن ایســتادگی روی اصول مشــخص و پیشبرد 
کارهــای مملکت با یــک نگاه اســتراتژیک حرفــه ای بود. شــاید قوام 
سیاســتمدارتر و داور اجرایی تر و ســربراه تر بودند اما همگی پای اصولی 
ایســتادند و منافع خواصی را قطع کردند و چیزهایی ساختند که هرچند 

صالح مملکت در آن بود اما فالح خسروان نه
اینها را نوشــتم که از ابتهاج وام بگیرم جایی که در سمت ریاست سازمان 
برنامه با قلــدری کارهای مملکت را پیش می بُــرد و وزرای کابینه ها را به 
اصطالح خــودش "ِکرم" میخوانــد. منظورش این بود کــه از اینها هیچ 
صدایی درنمی آید، هیچ فایده ای ندارند و صرفا توانشــان در حد پیشبرد 

منافع شخصی اشان است.
او در مقاطع مختلف در شــورای اقتصاد یا جلسات دیگر به عدم اظهارنطر 
اینها و فقط درنظر گرفتن جهت بــاد در تصمیم گیری ها انتقاد می کند و 
به محمدرضا می گوید این "ِکرم هــا کاری نمیتوانند برای مملکت بکنند. 
خاصیتی ندارند. لهشــان هم بکنی اصال نمی فهمی لهشان کرده ای... از 
بس که کاری نمی کنند"بله این ۴ نفر گناهشــان و هنرشــان این بود که 
"ِکرم" نبودند. ولــی تاریخ اقتصاد ایران و البته ایــن روزهایش جوالنگاه 
ِکرم هاست و همین است که به ســامان نمی شویم. بعنوان کشوری جهان 

سوم فعال فقط میتوان به افراد امید بست.
 َکرم اقتصاد ایران تمام شــده. نه نفتی می فروشــد، نه آبی دارد، نه حتی 
کشــتزاری. حاال دوباره ایران نیازمند تصمیم های ســخت است. اقتصاد 
ایران االن ابتهاج، امیرکبیر و داور میخواهد برای گرفتن این تصمیم های 
ســخت. مثل دهه ۳۰، مثل دهه ۷۰. االن دیگر کاری از ِکرم ها برنمی آید. 
مرد عمل می خواهد. کار سخت و مســیر صعب و سیاست بی پدر و مادر و 

چشم انداز تار است. اما امید هست.
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بانک ها بزرگترین سوداگران بازار مسکن
خریدار   به اعتقاد یک تحلیلگر، بزرگترین 
ســوداگران ما در بــازار مســکن بانک ها 
هستند، در دنیا از ما به تفاوت خرید و فروش 
مســکن مالیات گرفته می شود و همین امر 
باعث عدم سوداگری در این بازارها می شود 
و اگــر دولت ها احســاس کنند باید کنترل 
شدیدی بر بازار مســکن داشته باشند، نرخ 
مالیات مذکــور را تا ۸۰ درصــد نیز باال می 

 برند.
فرهاد بیضایی - کارشــناس مســکن - در 
برنامه پایش که با موضوع »ســوداگری در 
بازار مسکن« پخش شــد، با اشاره به اینکه 
سیاســتگذاری مســکن از دهه ۷۰ از ریل 
خود خارج شــد، گفت: مســکن تبدیل به 
یک کاالی سرمایه ای شده است، در ابتدای 
دهه ۸۰، بر اســاس مطالعات وزارت مسکن 
سابق، اولین هشدار به سیاست گذاران داده 

شد.
وی ادامه داد: بر اســاس مطالعات مذکور، 
بیش از ۵۰ درصد تقاضاهای بازار مســکن 
سرمایه ای است، این کار موازنه تقاضاهای 
مصرفی و سرمایه ای را بهم زد، از سال ۸۵ تا 
۹۵ نیز تقاضاهای ســرمایه ای به ۷۰ درصد 

رسیده است.
بیضایی افــزود: از ابتدای دهــه ۸۰ با ورود 
بانک های خصوصی به حوزه زمین و مسکن، 
این بازار رشــد فزاینده ای را تجربه کرد و به 
سرمایه ای تر شدن این بازار کمک نمودند. 
موفق ترین دوره در بازار مسکن بازه زمانی 
سال های ۸۵ تا ۹۰ است که تقریبا بیش از ۵ 
میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن 
کشــور افزوده شــد که البته در ایــن آمار 

مسکن مهر لحاظ نشده است.
وی ادامه داد: با این حال تعداد خانوارهایی 
کــه در این مــدت صاحب خانه شــده اند، 
حدود ۱/۷ میلیون است که نمایانگر وجود 
۷۰ درصد تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه 
در این بازار است، در حال حاضر نیز فرآیند 
سابق ادامه پیدا کرده و بر طبق سرشماری 
درصد سکونت ملکی در خانوارهای شهری 

به زیر ۶۰ درصد رسیده است.
کارشناس مسکن کشور با بیان اینکه اجاره 
نشینی در کشور ما بیش از آمارهای  جهانی 
اســت، گفت: اجاره نشــینی در این سال ها 
افزایش یافته اســت، در کشــورهای حوزه 
اسکاندیناوی اســتجیار یک انتخاب است 
اما در ایران شــرایط مردم را به سمت اجاره 

نشینی سوق می دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه حلقه 

مفقوده بازار مسکن
بیضایی بیان کرد: بررســی های آماری در 
سال ۱۳۹۷ نشان می دهد یک جوان ایرانی 
در این ســال ۵۰۰ دالر حقوق می گرفته در 
حالی که متوســط قیمت اجــاره در تهران 
۷۰۰ دالر بوده اســت، در شهری مثل آنکارا 
قیمت اجاره رقمی تقریبا ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر 
است و متوســط درآمدعددی بین ۱۰۰۰ 
تا ۱۱۰۰ دالر اســت، یعنی در آنکارا جوانی 
که شاغل شــود می تواند بالفاصله تشکیل 
خانواده دهد. حال در کشــور ما یک جوان 
باید در یک دوره پس انداز کند تا بتواند مبلغ 
رهن یک خانه که فقط در ایران وجود دارد 

را بپردازد.
کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: 
مالیات بر عایدی سرمایه حلقه مفقوده بازار 
مسکن کشور است، در کشــور ما بازارهای 
غیر تولیدی جذاب وجود دارد که ســرمایه 
گذاران بــدون هیچ منعی در آن ســرمایه 
گذاری می کنند و این آسیب اقتصاد کشور 

است.
بیضایی گفت: تولید در کشــور ما با توجه به 
وضع مالیات و بیمه تامین اجتماعی مشکل 
است، با وجود این سختگیری ها برای تولید 
در کشور و درآمد راحت داللی و سوداگری 
در کشور، مشخص است که کسی به سمت 

تولید نرود و همه در کشور داللی کنند.
وی با تاکید بر اینکه در رکود اقتصاد جهانی 
نیز معامالت ملک تهران رونق داشت، گفت: 
در رکود دبی، معامــالت ملکی در برج های 

تهران انجام می شــد که پول آن در خارج از 
کشور جا به جا می شــد، هیچکس نیز از جا 
به جایی این پول خبردار نمی شد و بنابراین 

مسکن بهشت سوداگران و پولشویان است.
تحلیگر بازار مســکن ادامه داد: بزرگترین 
ســوداگران ما در بــازار مســکن بانک ها 
هســتند، در دنیا از مــا به تفــاوت خرید و 
فروش مســکن مالیات گرفته می شــود و 
همین امر باعــث عدم ســوداگری در این 
بازارها می گردد. در مقاطعــی که دولت ها 
احســاس می کنند باید کنترل شــدیدی 
بر بازار مسکن داشته باشــند، نرخ مالیات 

مذکور را تا ۸۰ درصد نیز باال می برند.
بیضایــی در پایــان افــزود: در خیلــی از 
کشــورهایی که به دنبال کاهــش فاصله 
طبقاتی هســتند، نرخ مالیــات فوق به ۴۰ 
درصد می رسد، این مکانیزم باعث می شود 
بخــش عمــده ای از عایدی ســوداگری را 
مالیات بگیریم و انگیزه ســوداگر را ســلب 
نماییم، اگــر ایــن مکانیــزم در بازارهای 
مســکن، طــال و ارز رخ دهد، ســرمایه دار 
از انجام رفتارهــای ســوداگرانه منصرف 
می شود و ســرمایه خود را در حوزه تولید به 

کار می گیرد.

روند صعودی بازار بورس در بلند مدت
رضا نازی - تحلیلگر بازار ســرمایه - هم در 
خصوص روند بازار ســرمایه بیان کرد: تفکر 
ســرمایه گذاری در روند بازار سرمایه موثر 
اســت و اگر این تفکر بلند مدت باشد، هیچ 

مشکلی متوجه بازار نیســت و اگر این نگاه 
کوتاه مدتی باشــد، مشــکالت بسیاری را 

برای فعاالن بازار سرمایه ایجاد می کند.
وی گفــت: اصالح هــای رخ داده در بــازار 
ســرمایه، طبیعی و جــز ذات بازار اســت، 
به عبارت دیگر رشــد شــاخص کل با دالر 
همپوشــانی دارد و همــراه با رشــد دالر، 
شاخص کل نیز روند صعودی خود را داشته 
است، جریان ورود نقدینگی یکی از عوامل 

موئر بر بازار سرمایه است.
تحلیلگر بازار ســرمایه افــزود: روند نزولی 
دالر، الزاما روی بازار ســرمایه تاثیر ندارد، 
چراکه بین دالر بازار آزاد و دالر سامانه نیما 
تفاوت قیمتی اســت و نرخ نیمــا هم روند 
صعودی دارد، در دوماه اخیر روند ورود پول 
به بازار صعودی بوده اســت و همین عامل 

پویایی  بازار سهام است.
نازی گفت: ضریب نفوذ بــورس در جامعه 
رشــد داشــته و حجم معامــالت در چند 
ماه اخیر خیــره کننده بوده اســت، ارزش 
معامالت بــورس در حال حاضــر ۱۵ هزار 
میلیارد تومان می باشــد و همین رقم نشان 

دهنده توجه مردم به این بازار است.
وی در زمینه سهام عدالت و تاثیر آن بر بازار 
بیان کرد: پیشــنهاد من به مردم نگهداری 
ســهام عدالت است و این ســهام دارایی 

ارزنده ای می باشد.
تحلیلگر بازار ســرمایه افــزود: اصالحات 
هفته اخیر شــاخص کل، طبیعــی و قابل 
پیش بینی بــود و خطری ســهامداران را 

تهدید نمی کنــد، فعالین بازار که از ســال 
۱۳۹۶ وارد بازار ســرمایه شده اند، بازدهی 
خیره کننده ای را نسبت به بازارهای موازی 

کسب کرده اند.
نازی در پایان گفت: درباره تشبیه نوسانات 
این بازار به ریــزش ســال ۱۳۹۲ نیز باید 
گفت ما در شرایطی هستیم که تجربه های 
خاصی را پشت سر گذاشته ایم و بازار به یک 
بلوغ رسیده اســت، در بلند مدت بازار سهام 

ارزنده است و روند رو به رشدی دارد.

ایجاد شفافیت در معامالت، وظیفه 
اصلی بورس کاال

رضا محتشــمی پــور - معــاون عملیات و 
نظارت بــر بــورس کاال - در زمینه وظایف 
بورس کاال و اتفاقــات رخ داده در این بازار با 
بیان اینکه بورس کاال بستری برای معامالت 
حجیم و بزرگ است، گفت: بعضی از کاالها 
نظیر مواد اولیه و خــام، در حجم باال تولید 
و تجــارت می شــود، بورس هــای کاالیی 
شــناخته ترین بازار برای انجــام اینگونه 

معامالت در سطح ملی و فراملی است.
وی افزود: این بورس ها شاخص های قیمتی 
را برای بــازار تعیین می کننــد، به عبارتی 
دیگر در بــورس کاال کشــف قیمت کاالها 
معیار و اســتاندارد اســت، بورس کاال می 
تواند نقش تامین مالــی کننده برای صنایع 

و تولید کشور را نیز ایفا کند.
معــاون عملیــات و نظارت بر بــورس کاال 
گفت: ایجاد اطمینان به بــازار و جلوگیری 
از نوســانات بی قاعده و هیجانی نیز وظیفه 
دیگر بورس کاال است، در بازار ایران بورس 
های کاالیــی نقــش ایجاد شــفافیت در 
معامــالت را دارد، این شــفافیت به تنظیم 
گری بازار کمک می کند و از نوســانات نیز 

جلوگیری می کند.
محتشمی پور در خصوص نوسانات موجود 
در کاالهای عرضه شده در بورس کاال، بیان 
کرد: بورس های کاالیی شــاخص وضعیت 
اقتصادی کشور هســتند، بعضی از شرکت 
های عرضه کننده به استناد تغییر در قیمت 
های مواد اولیه، قیمــت پایه خود را افزایش 
دادند که نشان دهنده افزایش قیمت ها در 

بازار است.
وی ادامــه داد: بورس های کاالیی نشــان 
دهنده نقــص در بازار کشــور اســت و از 
طریق می توان بازار را اصــالح نمود، البته 
در تابلوی بورس کاال نیــز نقص وجود دارد 
که مهمترین آن عرضه ناقص اســت که به 

سیاست ها و مقررات بر می گردد.

علل ناآرامی های  بازار ارز چیست؟
صفحه 3



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸درصد!

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
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نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به »هنیه«:
ایران از هیچ تالشی برای حمایت از ملت 

فلسطین دریغ نخواهد کرد
یک رسانه عرب زبان محتوای نامه رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ 

به نامه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را منتشر کرد.
 شبکه المیادین با انتشــار خبری، به نامه مقام معظم رهبری در پاسخ 
به »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس، پرداخت و 
نوشت: رهبر معظم انقالب در این نامه خطاب به هنیه خاطرنشان کرد: 
مرقومه جنابعالی در خصوص تحوالت اخیر در عرصه فلسطین عزیز را 
با دقت مالحظه کردم. از اینکه حرکت مقاومت فلســطین با مجاهدت 
و ایســتادگی خود در برابر توطئه هــای آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
موجبات ضعــف و ناکامی آنهــا را فراهــم آورده و در مقابــل، عزت و 
سربلندی امت اسالمی را باعث گردیده است خداوند متعال را شکر می 

گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می کنم.
ایشان در ادامه فرمودند: دشمن زبون که در عرصه میدانی شکست های 
غیر قابل جبرانی متحمل شده است راهبرد توسعه طلبی خود و تضییع 
حقوق مســلم فلســطینی ها را ابتدا با فشــار اقتصادی و محاصره غزه 
مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره و طرح صلح و ســازش دنبال می نماید 
و لکن جریان مقاومت و ملت شــجاع فلســطین با منطق عقل و تجربه 
تهدید و تطمیع آنها را بر نتافته و همچون گذشــته با ایستادگی مثال 
زدنی خود مســیر عزت و شــرف را رقم زده و از این پس هم در همین 
صراط مستقیم حرکت خواهد کرد. ان شــاء اهلل قطعاً حفظ هوشیاری، 
وحدت و یکپارچگی مردم و جریان های فلســطینی در خنثی ســازی 
نقشه های شوم دشمن مؤثر بوده و جلب نصرت الهی را به همراه خواهد 

داشت.
رهبر معظم انقالب خاطرنشــان کردند: جمهوری اســالمی همچون 
گذشــته به حکم وظیفــه دینی و انســانی و مبتنی بر اصول ارزشــی 
انقالب اسالمی از هیچ کوششی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
و اســتیفای حقوق آنان و هم چنین دفع شــر رژیم جعلــی و غاصب 
صهیونیســتی دریغ نخواهد کرد. امیدوارم پروردگار متعال بر عزت و 

قدرت شما بیافزاید.

صادرکنندگانی که رفع تعهدارزی نکنند کارت 
بازرگانی شان ابطال می شود

سازمان توســعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه ۳۱ تیرماه پایان فرصت 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است، اعالم کرد:صادرکنندگانی که رفع 

تعهد ارزی نکنند کارت بازرگانی شان ابطال می شود.
ســازمان توســعه تجارت ایران با تقدیر از صادرکنندگانی که نسبت 
به ایفای تعهد ارزی خــود اقدام کرده اند طی اطالعیه ای متذکر شــد 
با توجه به مســؤلیت وزارت صمت در پایش رفتــار تجاری، کارت های 
بازرگانی آن دســته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی 
ننمایند ابطال شــده و رفع این تعلیق یا ابطال صرفــاً در صورت تأیید 

بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
بنا بر این اطالعیه تمامی صادرکنندگان مکلف هســتند تا پایان تیرماه 
مطابق با برنامه زمانی و بــه روش های مذکور در دســتورالعمل بانک 
مرکزی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نمایند و در 

غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد ایشان صورت خواهد گرفت.

سخنگوی گمرک:
مرزهای پاکستان بازگشایی شد

ســخنگوی گمرک ایران بــا بیان اینکــه مرزهای تجاری پاکســتان 
بازگشایی شده است، گفت: حدود ۴۰۰ کامیون در مرز ریمدان متوقف 
بودند که با مجوز جدید دولت پاکســتان، این کامیون ها تا پایان هفته 

تخلیه می شوند.
روح اهلل لطیفی در مورد بازگشــایی مرزهای تجاری با پاکستان، اظهار 
داشت: بر اســاس تصمیم دولت پاکســتان، عالوه بر مرز میرجاوه، ۴ 
بازارچه مشترک ما با کشور پاکستان شامل ریمدان، پیشین، کوهک و 

جالق به صورت دائم بازگشایی شد و هر روز پذیرش دارند.
ســخنگوی گمرک ایران افزود: البته ســقف هایی برای ورود و خروج 
گذاشته اند اما این ســقف ها تقریباً ظرفیت کامل این بازارچه ها است؛ 
به عنوان مثال قبــاًل از بازارچه های ریمدان و پیشــین به ترتیب اجازه 
عبــور ۲۰ و ۱۰ کامیون به صورت یــک روز در میان وجود داشــت اما 
االن به ترتیب مجوز عبــور ۱۰۰ و ۶۰ کامیون به صــورت روزانه از این 
دو بازارچه صادر شده اســت.وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ کامیون در مرز 
ریمدان متوقف بودند که با مجوز جدید دولت پاکستان، این کامیون ها 

تا پایان هفته تخلیه می شوند.
لطیفی گفت: در حال حاضر محدودیتی در ورود کاال به پاکستان وجود 

ندارد و ما می توانیم همه نوع کاال به این کشور صادر کنیم.

قیمت طالی جهانی پایین آمد
قیمت طــال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی تحــت تاثیر بهبود 
ریســک پذیری که تقاضا برای خرید دارایی های امــن را محدود کرد، 

با کاهش روبرو شد.
بهای هر اونس طال برای تحویــل فوری در معامــالت روز جاری بازار 

سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۷۷۳ دالر و ۴۹ سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریــکا، هر اونس طال بــا ۰.۴ درصد کاهش، به 

۱۷۸۲ دالر و ۳۰ سنت رسید.
مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشد در شرکت سی ام سی مارکتس 
در این باره اظهار کرد: ما شــاهد رشــد بزرگی در بازارهای سهام هنگ 
کنگ و چین بوده ایــم و به نوعی انتظارات برای رشــد اقتصادی مثبت 
روی قیمت طال فشارهای کاهشــی ایجاد می کند. با این حال، میزان 
عظیم تدابیر محرک مالی و شــواهد در بازارهای دیگر نشــان می دهد 
که توجهات به افزایش نرخ ابتال ممکن اســت به طال کمک کند قیمت 

باالی خود را حفظ کند.
بازارهای سهام آســیا با انتظار برای احیای اقتصاد جهانی پایدار تحت 
تاثیر نقدینگی فوق العاده ارزان و تدابیــر محرک مالی، به باالترین حد 
خود در چهار ماه گذشته صعود کردند. ســرمایه گذاران منتظر انتشار 
آمار فعالیت بخش خدمات آمریکا در ژوئن هستند که روز جاری اعالم 

خواهد شد.
بازارهای مالــی تحت تاثیر یک سلســله آمــار اقتصــادی مثبت که 
خوش بینی بــه احیای اقتصــادی را تقویت کرد، بخشــی از ضررهای 
اخیرشــان را جبران کردند اما افزایش موارد ابتال به بیماری کووید ۱۹ 

نگرانی ها نسبت به احیای اقتصادی سریع را دوباره برانگیخته است.
قیمت طال از ابتدای امســال تاکنون حدود ۱۷ درصد کرده و تنها ۱۵ 
دالر با رکورد جدیدی که هفته گذشته به ثبت رساند و باالترین رکورد 

در هشت سال اخیر بود، فاصله دارد.
بر اساس گزارش رویترز، در چهار روز نخســت ژوییه، ۱۵ ایالت آمریکا 
آمار باالیی از موارد جدید ابتال بــه بیماری کووید ۱۹ گزارش کردند که 

حدود ۱۳۰ هزار آمریکایی را تاکنون به کشتن داده است.
شــرکت فیلیپ فیوچرز در یادداشتی نوشــت: با افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا و اقدام شمار زیادی از ایالتها در وضع محدودیت، ممکن 
اســت بانک مرکزی آمریکا همچنان نرخهای بهره را پایین نگه دارد و 

این اقدام از بازارهای طال پشتیبانی می کند.

رهبری

بازار

قرار بــود از ابتدای خــرداد ماه هرگونــه پرداخت به 
کارکنان مشــروط به ثبت اطالعات آن ها در ســامانه 
کارمند ایران و البته حقوق و مزایا باشــد اما این مهلت 
تمام شده و دولت در آســتانه واریز حقوق های تیرماه 
قــرار دارد ولی وضعیت دســتگاه ها در اعالم اطالعات 

مشخص نیست.
 اگرچه طی سال های گذشــته بارها در قوانین بودجه 
و برنامه بر لزوم ثبــت اطالعات کارکنــان و وضعیت 
پرداخت حقــوق آن ها در ســامانه های مربوطه اعم از 
»کارمند ایران« و»حقوق و مزایا« تاکید شده است اما 
دستگاه های اجرایی مشــمول قانون عملکرد مناسبی 
در این رابطه نداشــته اند. با این وجود اعالم اطالعات 
کارکنان در بودجه امسال به صورت جدی تری مطرح 

و حتی پرداختی به کارکنان مشروط به این 
موضوع شد.این در حالی است که در تبصره 
)۲۱( قانون بودجه امســال تاکید شــده که 
دســتگاه های اجرایی مشــمول ماده )۲۹( 
قانون برنامه ششــم توســعه که به نحوی از 
بودجه عمومی اســتفاده می کنند مکلفند 
اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد 

کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سالمت بر اساس 
قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ 
اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه 

حقوق و مزایا ثبت و یا به روزرسانی کنند.  
بر این اســاس از ابتدای خردادمــاه هرگونه پرداخت 
مســتقیم و مســتمر به کلیه کارکنان دســتگاه های 

اجرایی از محل اعتبــارات هزینه ای و منابع 
عمومــی و اختصاصــی فقط بعــد از ثبت 
اطالعات در ســامانه کارمند ایــران انجام 
می شــود که از محل اعتبــارات تخصیص 
یافته یا درآمد اختصاصی دســتگاه توســط 
خزانه داری کل کشــور بــرای ذی نفع واریز 
خواهد شــد.در حالی طبق ایــن قانون باید 
پرداخت هــای خرداد بــه کارکنان مشــروط به ثبت 
اطالعات آنها در ســامانه های مذکور انجام می شد که 
تاکنون گزارشی در مورد عملکرد دستگاه ها در این باره 
از ســوی دولت و البته به طور خاص ســازمان اداری و 
استخدامی ارائه نشده و پیگیری موضوع نیست بدون 
پاسخ مانده است.اما در ســال های اخیر تلکیف قانون 

برنامه ششم توسعه به درج اطالعات حقوقی کارکنان 
در ســامانه ثبت حقوق و مزایا نیز مطرح بوده و با وجود 
راه اندازی سامانه برخی دســتگاه ها که تعداشان هم 
کم نبود از جمله زیر مجموعه های قــوه قضاییه برای 
ورود اطالعات اقدام نکردند تا اینکه در مردادماه ســال 
قبل و با تصویب هیات دولت قرار شــد تا شــهریورماه 

دستگاه ها اطالعات را وارد یا تکمیل کنند.
اما بعد از آن با وجود اینکه سازمان اداری و استخدامی 
اعالم کرد که گــزارش نهایی را به معــاون اول رئیس 
جمهور ارائه کرده اســت، اکنون بعد از گذشــت ماه ها 
هنوز توضیحــی در رابطه با وضعیت مستندســازی 
اطالعات حقوقی کارکنان و مدیران و شــفاف شــدن 

وضعیت پرداخت ها به افکار عمومی ارائه نشده است.

حقوق

خریدار  رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس گفت: بــا ایــن که هــدف اصلی 
اصــل ۴۴، کاهش تصدی گــری دولت در 
اقتصاد اســت، اما تاکنون فقــط ۱۸ درصد 
واگذاری ها، بــه بخش خصوصــِی واقعی، 

رسیده است.
برنامــه  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دوم سیما 
گفت: با اولویــت بندی اهدافــی همچون 
کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور 
می باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در 
این بخش باشــیم، اما در گذر زمان و اجرای 
اصل ۴۴ )قانون خصوصی ســازی( شاهد 
تصدی گری نهاد ها و شرکت هایی هستیم 
که در اصل توسط دولت مدیریت می شود، 
اما در ظاهر بــه عنوان نهاد هــای عمومی 
نامیده می شــوند. این بدان معناســت که 
واگذاری به طور کامــل به بخش خصوصی 

انتقال پیدا نکرده است.
پورابراهیمی اصلی تریــن ایراد اجرای اصل 
۴۴ را واگذاری های دولتــی به بخش هایی 
که عماًل غیر خصوصی هســتند عنوان کرد 
و افزود: عماًل فقط ۱۸ درصد واگذاری ها به 

بخش خصوصی رسیده است.

 نقش دولت پس از خصوصی سازی 
چندان معلوم و مشخص نیست

یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت 
راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام نیز 
در ادامه گفت: شتاب بخشــیدن به اقتصاد 
ملی، گســترش مالکیت در سطح عمومی، 
ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش 
رقابت پذیری اقتصاد ملی، افزایش ســهم 
بخش های خصوصی و تعاونی ها، کاستن بار 
مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال 
و تشویق مردم به پس انداز و افزایش درآمد 
خانوار، اهداف تعیین شــده از ســوی مقام 
معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ اســت 
که طبق گزارش های ۶ ماهه وزارت اقتصاد 

هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.
جبرائیلی اصلی ترین علــت تحقق نیافتن 
این اهداف را درگام اول حل نشــدن تکلیف 
دولت و بازار عنوان کرد و افزود: متاســفانه 
نقش دولت پس از خصوصی سازی چندان 

معلوم و مشخص نیست.

  تازمانی که بخش خصوصی واقعی 
نیست مدیریت اقتصادی همچنان در 

دست دولت خواهد بود
پورابراهیمــی نیز در ادامــه خصوص نقش 
دولت در خصوصی سازی گفت: تازمانی که 
بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد 
مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت 
خواهد بود و تصدی گــری خصوصی پدید 

نخواهد آمد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح 
کــرد: دولت در ظاهــر همــه مالکیت ها را 
واگذار کرد، اما همه مدیریت ها توسط دولت 
اجرا می شود، این درحالیست که تا پیش از 
این، وقتی دولت مالکیــت و مدیریت را به 
عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به 

چشم می آمد.
 اما حاال چیزی از دلســوزی و اهمیت وجود 

ندارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت ها خواسته 
یا ناخواســته در مقابل کوچک سازی خود 
عکس العمل نشــان می دهنــد، ادامه داد: 
عملکرد دولت اینگونه بــوده که در ظاهر به 
تغییرات تن داده اند، امــا در باطن و عمل، 
هر آنچه به ناکارآمدی دولت دامن می زد به 

قوت خود باقی می باشد.

  دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر 
هادی و حامی دارد

جبرائیلــی در بخش دیگری از ســخنانش 
با اشــاره به بیانات مقام معظــم رهبری و 
آموزه های اسالمی در خصوص نقش دولت 
در اقتصاد گفت: وظیفه دولت این نیست که 
خصوصی ســازی و ســپس مدیریت را رها 
کند، دولت در اجرای اصــل ۴۴ نقش ناظر 

هادی و حامی دارد.
رئیس مرکــز ارزیابی و نظــارت راهبردی 
اجرای سیاست های کلی نظام گفت: دولت 
اگر شرکت ها را به بخش خصوصی واگذار و 
نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد 

داشت.
جبرائیلــی در برنامــه گفتگــوی ویــژه 
خبری افــزود: ما اگر راهبــرد اتصال بخش 
خصوصی را با همســایگان ۱۵ گانه دنبال 
کنیم موفق تر خواهیم بود، چون اگر منافع 
بخش خصوصی ایران و همســایگان را گره 
بزنیم کشــور ضد تحریم می شود.وی ادامه 
داد: خصوصی ســازی در سیاست های کلی 
اصل ۴۴ به معنای رهاســازی نیست و باید 
یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف 

اقتصاد کشور را مشخص کنیم.
جبرائیلی گفت: در حــال حاضر حدود پنج 

هزار شــرکت دانش بنیان در کشور داریم و 
تسهیالتی که به این شرکت ها داده می شود 

با نیاز های کشور ارتباط برقرار نمی کند.
وی افــزود: قانون اصــل ۴۴ و مقــررات و 
آییــن نامه های آن تأمین کننــده اهداف و 
سیاســت های کلی نیست و خأل های بزرگ 
قانونی در آن دیده می شــود که در تکالیف 

هست، اما در قانون نیست.

  قطعًا قانون اصل ۴۴ به اصالح نیاز دارد
مصطفی زمانیان کارشــناس اقتصادی نیز 
در این برنامه درباره مجوز های کسب و کار 
در قانون اصل ۴۴ گفت: تصــور غلط بر این 
بود که اگر مالکیتی را بــه بخش خصوصی 
واگذار کنیم مشــکل رفع خواهد شــد و تا 
زمانی که دولت به جــای نقش تنظیم گری 
به شــکل ســنتی قیمت گــذاری می کند 
انتظــاری از موفقیــت در بخش خصوصی 
نمی توان داشت.وی افزود: متأسفانه قانون 
اجرای سیاست های اصل ۴۴ در این زمینه 
اجرا نشــد و مجلس هم به شکل جدی این 

موضوع را پیگیری نکرد.
زمانیان درباره شــورای رقابــت هم گفت: 
شــورای رقابت به عنوان یک نهاد فعالیت 
خــود را انجــام می دهــد و قرار بــود که 

سازمان های تنظیم گر توسط شورای رقابت 
ایجاد شــود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر 
عهده بگیرد که شورای رقابت در سال های 
گذشته این پیشــنهاد را به دولت ارائه داد و 
دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشــنهاد را 
بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است 
که قانون را به نحــوی پیگیری کند تا دولت 
مجبور به اجرا شــود.وی افزود: قطعاً قانون 

اصل ۴۴ به اصالح نیاز دارد.

 دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد 
داشته باشد به نفع کشور است

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس در بخــش دیگری گفت: 
مجلس بر اســاس قوانین موضوعی که در 
دســتور کار اســت دولت را در ریل تصمیم 
گیری قــرار می دهد و یکی از مســائلی که 
در سال های اخیر در مجلس مورد پیگیری 
قرار گرفت قانون بهبود فضای کســب و کار 

بود.
وی درباره قانون بهبود فضای کســب و کار 
گفت: در حــوزه بخش دولــت و مجموعه 
الزامــات این بخــش حــدود ۵۰ درصد از 
تکالیف دولت اجرایی شــده است و گزارش 
آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی 
تصویب و به صحــن علنی هم آمــد که در 

روز های پایانی مجلس دهم انجام نشد.
او افزود: اگر دولــت کاهش تصدی گری در 
اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این 

باور را در دولت ها باید ایجاد کرد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
افزود: مجلس بــه دلیل اهمیــت موضوع 
اجرای سیاســت های اصل ۴۴ از سال ۸۸، 
کمیسیون سیاست های اصل ۴۴ را تشکیل 
داد و طی این سال ها موارد و بند هایی از این 

سیاست ها اصالح شده است.
پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که 
بازنگری اساسی در سیاســت های قوانین 
اصل ۴۴ کاماًل ضروری اســت و ســال های 
اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع 
سیاســت ها و اصل ۴۴ را منتشــر و آسیب 

شناسی های موضوع را مطرح کردیم.
وی ادامه داد: در حــال حاضر گزارش های 
نظارتی برای آسیب شناسی حوزه قوانین و 

بهبود آن در اختیار مجلس است.

خریدار   سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلــس گفت: افــرادی که برگه ســهام 
عدالت دارند اما مشــمول نیستند، افراد 
تحت پوشــش ســازمان های حمایتی و 
دهک هــای پاییــن درآمدی که ســهام 
نگرفتند اولویت های جدید سهام عدالت 

هستند.
مهدی طغیانی، ســخنگوی کمیســیون 
اقتصادی مجلس درباره طرح ســاماندهی 
ســهام عدالت، گفــت: آن چیــزی که روز 
گذشته مصوب شد کلیات طرح ساماندهی 
ســهام عدالت بود. چند گروهی که اجماال 
در طرح آمده اند، افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و ســازمان بهزیستی هستند که هنوز 

سهام عدالتی دریافت نکرده اند.
وی بابیان اینکه چگونگی سازوکار اجرایی 
وریزه کاری آن باید در جزئیات طرح بررسی 
شــود، ادامه داد: بخشــی از این مشمولین 
جدید کســانی هســتند کــه در این مدت 
ده ســال، تحت پوشــش کمیته امداد قرار 
گرفته اند. یک بخش هم افرادی هستند که 
در دهک های مشــمول طرح بوده اند اما در 
فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع 
شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی 

جامانده اند.
1.8 میلیون جامانده قبلی، در اولویت 

سهام عدالت جدید هستند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در 

پاسخ به این ســوال که آیا در این طرح برای 
۱.۸ میلیــون نفری که برگه ســهام عدالت 
دارند اما مشــمول نیســتند و کارگرهای 
غیر فصلــی که ســهام عدالــت ندارند نیز 
فکری شــده اســت یا خیر، گفت: بله، یک 
گــروه از جاماندگان این عزیزانی هســتند 
که دعوتنامه دارند اما ســهام عدالت به آنها 
تخصیص داده نشــده اســت، گروه دیگر 
افراد تحت پوشش ســازمان های حمایتی 
هســتند که بــرآورد ما از مجمــوع کمیته 
امداد و بهزیســتی، تعدادی بیــش از یک 
میلیون نفر اســت.طغیانی ادامه داد: بقیه 
افراد نیز کسانی هســتند که در دهک های 
مورد نظر قانون به حســاب می آمده اند ولی 
در تخصیص ســهام عدالــت در نظر گرفته 
نشــده اند. بنابراین این مشــمولین جدید 
چند گروه هستند. طبق برآورد ما شاید این 
تعداد به ده میلیون نیز برســد در آن زمان، 
با جمعیت ۷۵ میلیونــی حدود ۵۳ میلیون 
مشمول بودند یعنی اگر ســه دهک باالی 
درآمد را حــذف کنیم و بخواهیــم بقیه را 
اضافه کنیم با ایــن جمعیت فعلی باید افراد 

جدیدی مشمول سهام عدالت شوند.

طرح ساماندهی سهام عدالت، اصالح 
مدیریت شرکت های سرمایه گذاری 

استانی را نیز در نظر گرفته است
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 

درباره طرح ســاماندهی سهام عدالت ادامه 
داد: یک آئین نامه ای نیز برای آزاد ســازی 
مطــرح بود که به شــکل غیر رســمی بین 
وزارت اقتصاد، ســازمان خصوصی سازی 
و کمیســیون ویژه اصل ۴۴ تهیه شده بود. 
به این آئین نامه نیــز ایراداتی وارد دیدیم و 
اصالحات آن را در طرح ســاماندهی سهام 

عدالت گنجاندیم.
وی افزود: به عنــوان نمونــه در روش غیر 
مستقیم گفته می شود شرکت های سرمایه 
گذاری استانی باید سهام عدالت را مدیریت 
کنند اما نحوه تشــکیل مجمع عمومی آنها، 
نحوه اداره شــرکت، نحــوه انتخاب هیئت 
مدیره آنها و … از جمله مواردی اســت که 
در آئین نامه مذکــور با نهایت اجمال مطرح 
شــده بود اما به نظر ما جا دارد دقیق سازی 
شــود که در آینده مشــکلی پیدا نشــود. 
بنابراین هم بحث جامانــدگان و هم بحث 
اصالح آئین نامه، جمعاً در طرح ساماندهی 

سهام عدالت گنجانده شده است.

سهام بازگشته به دولت، یکی از منابع 
سهام عدالت جدید خواهد بود

مهدی طغیانی در پاســخ به این ســوال که 
سهام عدالت جدید قرار است از سهام کدام 
شرکت ها داده شــود، گفت: در ارزیابی های 
اولیه که ۳۵ شرکت بورســی و ۱۳ شرکت 
غیر بورســی به عنوان شــرکت های سهام 

عدالــت در نظــر گرفته شــد، ســهام این 
شــرکت ها بین گروه های هدف تقسیم شد 
که از این بین ۶ میلیون تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی بودند و حدود ۴۷ میلیون 

هم افراد غیر پوشش حمایتی بودند.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
ادامه داد: به این ۶ میلیــون نفر، صد درصد 
ســهام عدالت تخصیص یافت اما به آن ۴۷ 
میلیون نفر، نصف ســهام تعلق گرفت چون 
در زمانی که فراخوانــی از طرف دولت داده 
شــد که در صورت تمایل برای کامل شدن 
سهام عدالت، مشــمولین باید نصف دیگر 
سهام را پرداخت کنند اکثراً آن ۵۰ درصدی 
که باید خودشــان می پرداختند را پرداخت 

نکردند.

طغیانی افــزود: آن نصفه ســهام به دولت 
بازگشــته اســت، ما معتقدیم چون هدف 
ســهام عدالت واگــذاری بوده اســت، این 
بازگشــت به دولت بالوجه اســت و دلیلی 
برای آن وجود ندارد. لذا منبع اصلی ســهام 
عدالت جدید می تواند همین سهام بازگشته 
به دولت باشــد البته دولت نیز مواردی دارد 
که هر زمان جزئیات آن به تصویب برســد، 

اعالم می شود.
وی درباره ارزش ســهام عدالــت جدید نیز 
گفت: باید بــه قیمت روز برآورد شــود این 
موارد در جزئیات طرح بررســی می شــود. 
زمانی که جزئیات در کمیســیون تصویب 
شود، کلیات و جزئیات آن در صحن بررسی 

خواهد شد.

مهلت ثبت اطالعات حقوق تمام شد اما...

تعیین اولویت های جدید برای سهام عدالت

چه کسانی سهام عدالت جدید دریافت می کنند؟



علل ناآرامی های بازار ارز چیست؟

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 3
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه       17   تیر 1399    شماره 572

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از 
ونا خبرداد پرداخت 900هزار تسهیالت در کر

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اعالم کرد: این بانک در دوران 
شیوع بیماری کرونا بیش از ۹۰۰هزار فقره تسهیالت به ارزش ۹۵هزار 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مرتضی اکبری 
خبر داد: تنها از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۸ تا نیمه تیر ماه سال جاری که 
کشــور با شــیوع بیماری کرونا مواجه بود، این بانک بیش از ۹۰۰ هزار 
فقره تســهیالت به ارزش ۹۵ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده اســت. 
بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته تسهیالت پرداختی بانک در 

سال جاری نیز به سه میلیون فقره می رسد.
وی همچنین گفــت: بانک مهــر ایران از ســال ۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۸ به  
ترتیب ۷۵۱ هزار، یک میلیــون و ۲۳۰هزار و دو میلیــون و ۲۷۹هزار 
فقره تســهیالت به ارزش ۸۲ هزار، ۱۳۰هزار و ۲۲۰هزار میلیارد ریال 
پرداخت کرده است. تعداد تسهیالت پرداختی از سوی بانک مهر ایران، 
در ســال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۶۳ و ۸۳ درصد نسبت به سال قبل از 
خود افزایش یافته است. مبلغ تســهیالت پرداختی نیز در این دو سال 
به ترتیب ۵۹ و ۷۲ درصد نسبت به ســال پیش از خود با افزایش روبرو 

بوده است.
اکبری یــادآوری کرد: ایــن بانک تمــام منابع خود را بر اســاس عقد 
قرض الحسنه جذب کرده و بر اســاس همین عقد نیز تسهیالت خود را 
پرداخت کند. این بانک تنها ۵ درصد منابع قرض الحســنه کشور را در 

اختیار دارد، اما ۲۵ درصد تسهیالت قرض الحسنه را پرداخت می کند.
مدیرعامل بانک مهــر ایران خبــر داد: این بانک اکنــون نزدیک به ۹ 
میلیون نفر مشــتری دارد که نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰هزار نفر از 
این تعداد در سال ۱۳۹۸ به جمع مشــتریان بانک اضافه شده اند. تنها 
در سه ماه ابتدایی ســال جاری نزدیک به ۴۰۰هزار نفر، مشتری بانک 
مهر ایران شده اند. تعداد مشــتریان بانک مهر ایران در سه سال گذشته 

به طور متوسط حدود ۴۰ درصد در هر سال افزایش داشته است.
وی در رابطــه با اقدامات انجام شــده از ســوی بانک مهــر ایران برای 
تسهیل فرآیند پرداخت تسهیالت، گفت: امکان درخواست تسهیالت 
به صورت آنالین را فراهم شــده است. مشــتریان بانک مهر ایران برای 
دریافت تســهیالت، تنها یک بار نیاز به مراجعه به شعبه دارند و آن هم 
هنگام معرفی ضامن و ارائه مدارک اســت. همچنین حذف ضامن برای 
پرداخت تسهیالت و ارائه تسهیالت بر اســاس اعتبارسنجی مشتریان 

نیز به طور آزمایشی در حال انجام است.
مدیرعامل بانک مهر ایران در انتها یادآوری کــرد: این بانک همچنین 
فراتر از وظایف خود و در قالب مســئولیت اجتماعی، اخیراً با تخصیص 
بخشــی از بودجه تبلیغاتی خود، ۵۰۰هزار خانه روستایی در سطح سه 
استان سیستان و بلوچستان، خراســان جنوبی و ایالم را تحت پوشش 
بیمه حوادث درآورد که این کار نیز تقدیر مسئوالن مختلف کشوری و 
استانی از جمله معاون پارلمانی رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت 

بحران کشور، استاندار سیستان و بلوچستان را در پی داشت.

 مجمع عمومی عادی سالیانه پست بانک ایران 
25تیرماه سال جاری برگزار می شود 

مجمع عمومی عادی ســالیانه، ســال مالی منتهی به پایان اسفندماه 
سال ۱۳۹۸پست بانک ایران روز چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه سال 

جاری در تهران برگزار می شود. 
 به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران: بنابراعــالم مدیریت امور 
مالی، این مجمع با حضور نمایندگان دولت، ســهام عدالت، ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره این بانک ، سهامداران، وکیل 
یا قائم مقام قانونی صاحبان ســهام و همچنین نماینــده یا نمایندگان 
اشخاص حقوقی رأس ساعت ۹ صبح چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه 
سال جاری در شــهر تهران به نشــانی؛ خیابان شــیخ بهایی جنوبی، 
شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پالک ۶، ساختمان 

شماره دو سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد.
بنابراین گزارش: ارائه گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی، 
بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۸، انتخاب 
حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه  کثیراالنتشار برای چاپ آگهی ها و 

سایر موارد به عنوان دستور جلسه این مجمع می باشد.
همچنین بــا توجه به ابالغیــه ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مــورخ  ۹۸/۱۲/۲۶ 
ســازمان بورس و اوراق بهادار منضم به مصوبه ســتاد ملــی مبارزه با 
بیماری کرونــا درخصوص نحوه برگــزاری مجامع عمومی شــرکت 
های ثبت شده نزد ســازمان مذکور و محدودیت تعیین شده در تعداد 
سهامداران حاضر در مجامع عمومی، ســهامداران محترم می توانند از 
طریق وب سایت این بانک به نشــانی www.postbsnk.ir نسبت به 

مشاهده آنالین جلسه مجمع اقدام نمایند.
شــایان ذکر اســت: برگزاری این جلســه با حضور حداکثر ۱۵ نفر از 
ســهامداران عمده امکان پذیر می باشــد از اینرو شماره تماس و پست 
الکترونیکی برای ارسال پیام و طرح سئواالت سهامداران در سایت این 

بانک به نشانی فوق به اطالع آنان خواهد رسید. 
گفتنی اســت: با توجه به الزامــات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلســه 
حاضرین در مجمع، به همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران 
یا نمایندگان آنان جهت حضور درجلســه الزامی بــوده و نمایندگان 
اشخاص حقوقی می بایســت اصل معرفی نامه با امضای صاحبان امضاء 
مجاز همراه با تصویری از روزنامه رسمی که مبین تأیید صاحب امضای 

مجاز باشد را ارائه نمایند.

فرصت دوباره برای بدهکاران بانک مسکن

ح بخشودگی جرایم بانک مسکن تمدید شد طر
بانک مسکن زمان اجرای طرح »میثاق« که با هدف بخشودگی جرایم 

بانکی مشتریان اجرا می شود را تمدید کرد. 
 مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مســکن 
در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا، با اشاره به اینکه با 
توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا و ضرورت کاهش ترددهای 
غیرضروری شهروندان به شــعب بانک ها، پیش از این نیز اجرای طرح 
میثاق تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شــده بود، گفت: با تصمیم کمیسیون 
عالی وصول مطالبات بانک مسکن، طرح میثاق برای بخشودگی جرایم 

بدهکاران این بانک تا پایان تیرماه تمدید شد.
به گفته آزادیان، مشــتریانی که از ابتدای تیرماه به بعد تا پایان تیرماه 
نســبت به پرداخت تمام یا بخشــی از مانده بدهی خــود اقدام کنند، 
مشــمول بخشــودگی جرایم بانکی بابت دیرکرد پرداخــت مطابق با 

ضوابط طرح میثاق خواهند شد.
وی خاطرنشــان کرد: الزامی برای مراجعه حضوری مشتریان به شعب 
برای بهره مندی از این بخشودگی وجود ندارد و آنها می توانند از طریق 
هر یک از درگاه های اینترنتی بانک مســکن نیز به صورت غیرحضوری 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند و از این بخشودگی بهره مند 
شوند؛ به این ترتیب الزامی به ارائه درخواســت مکتوب به شعب برای 

بهره مندی از مزایای طرح میثاق نیز نیست.
وی با بیان اینکه طرح میثاق بانک مســکن با هــدف کاهش مطالبات 
غیرجاری ایــن بانک طراحی شــده اســت، گفت: این طــرح حاوی 
امتیازهایی به نفع تسهیالت گیرندگان بانکی اســت که بابت دیرکرد 
پرداخت اقساط خود جریمه شده و بر میزان بدهی آنها به تناسب مدت 

دیرکرد، افزوده شده است.

شعبه

خریــدار   افزایــش قیمــت دالر طــی 
هفته های گذشته از سوی مسئوالن گذرا و 
موقتی خوانده و وعــده کاهش نرخ آن داده 
شد، دوباره اما در روزهای اخیر افزایش هایی 
در نــرخ دالر رخ داده که رئیــس کل بانک 
مرکزی موضوع تعادل التهابــات این بازار 
را با فروکــش کردن تدریجــی تقاضاهای 
تجمیع شــده ماه های قبل و افزایش عرضه 
در ســامانه نیما مطرح کرد. همچنین، این 
اتفاق با توضیحی از ســوی کانون صرافان 
درباره علت روند صعودی نــرخ دالر همراه 

شد.
 نرخ ارز که اخیــرا روند افزایشــی به خود 
گرفته و دلیــل آن نیز از ســوی رئیس کل 
بانک مرکزی اینگونه توصیف شده که "بازار 
ارز دارای شــوک های موقتی و گذراســت، 
چراکه بعــد از اینکه مرزها باز شــد و ورود 
کاال به کشورهای طرف تجاری از سر گرفته 
شد، طبیعی اســت که ناترازی بین عرضه و 
تقاضای ارز در بازار وجــود آید که همه این 
موارد و جو روانی که بعــد از تصمیم آژانس 
انرژی اتمــی و صدور قطعنامــه علیه ایران 
ایجاد شد، موجب برهم خوردن تعادل بازار 

ارز شد".
این افزایــش قیمت دالر به گونــه ای بوده 
کــه نــرخ دالر در معامالت روز گذشــته و 
صرافی های بانکی ۲۱ هــزار و ۶۵۰ تومان 
اعالم شده است و رشدهای قابل مالحظه ای 
را تجربه کــرده در حالیکــه، صرافی های 

بانکــی باید در معامــالت بــازار ارز، نقش 
متعادل کننده قیمت در بازار ارز را داشــته 
باشــند و اختالف قیمت ارز در صرافی ها و 
بازار آزاد را کمتر کنند امــا، اکنون نرخ ارز 
در صرافی ها نســبت به بازار آزاد فاصله ای 
چندانی ندارد کــه این امر، نشــان دهنده 

شدت نوسانات و التهابات در بازار ارز است.
در این بیــن رئیس کل بانــک مرکزی نیز، 
اظهاراتی جدیدی دربــاره التهابات بازار ارز 

مطرح کرد کــه طبق آن مجــدد دلیل این 
تحوالت ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار حواله ارز، مشــکالت ناشی از کرونا 
در ابتدای سال، اعالم شــده که با فروکش 
کــردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شــده 
ماه های قبــل و افزایش عرضه در ســامانه 

نیما، این التهابات تعدیل می شود.
همچنین، بــه گفته همتــی گزارش های 
خوبی از افزایش قابــل توجه صادرات نفت، 

فرآورده هــای نفتی و صــادرات غیرنفتی 
و خبرهــای مثبــت از آزاد شــدن منابع 
مســدودی بانک مرکزی دریافت شده که 

روند تأمین ارز را متحول می کند. 
در پی ایــن تحوالت، توضیحاتی از ســوی 
کانون صرافان درباره چرایی افزایش قیمت 
دالر و به ثبات نرســیدن آن ارائه شده است 
که طبق اطالعات دریافتــی از فعاالن بازار 
ارز، افزایش بیش از حد و قابل توجه نرخ دالر 

متاثر از عواملی مختلف اســت که می توان 
مواردی چون افزایش تقاضا برای اسکناس 
ارز، بازدهی بازارهای دیگــر و تاثیر آن ها بر 
بازار ارز، افزایش نرخ مســکن، انواع کاالها، 
خودرو و همچنین، بازگشــت مــوج دوم 

ویروس کرونا را اعالم کرد.
همچنیــن، کاهش میــزان صــادرات در 
پی اعمــال قرنطینــه و توقف صــادرات از 
مرزها، ضرب االجــل رفع تعهــدات ارزی 
صادرکنندگان که در مواردی دیده شــده 
صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود از 
بازار، ارز خریداری می کنند هم در افزایش 
کنونی نرخ دالر نیز تاثیرگذار اعالم شده اند. 
عالوه بــر ایــن، در این زمینه یــک صراف 
توضیح داد که بــر اثر تغییــر اولویت ها در 
ســامانه نیما، هدایــت تقاضا بــه ارزهای 
وارداتی در مقابل صادرات و ارز اشــخاص، 
کاهــش نرخ محصــوالت پتروشــیمی به 
علت کاهش نرخ نفت و ارزش صادراتی این 
محصوالت، اکنون شاهد افزایش قیمت ها 

در بازار ارز هستیم.
در ادامه وی با بیان اینکــه بازارهای موازی 
چون خودرو، مسکن، ارز، طال و... بر یکدیگر 
تاثیر می گذارند، گفــت: بنابراین، افزایش 
قیمت در هر کدامیک از این بازارها، ســایر 
بازارهــا را هم متاثــر می کند کــه در آخر، 
عدم همفکــری بــا بخــش خصوصی در 
تصمیم گیری هــا در افزایش نــرخ دالر هم 

عاملی تاثیرگذار است.

رییس کل بانک مرکزی علــت التهابات بازار ارز را عدم 
تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله بخاطر مشــکالت 
ناشــی از کرونا اعالم کــرد و گفت: بــا فروکش کردن 
تدریجی تقاضاهــای تجمیع شــده، )قیمت( تعدیل 

خواهد شد.
عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانک مرکــزی در 
یادداشــتی به بیان ۴ نکته درباره بــازار ارز پرداخت و 

پشت پرده گرانی ارز در روزهای اخیر را تشریح کرد.
۱- قباًل هم تأکید کرده ام، تالطم ایــن روزهای بازار، 
عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضــا در بازار حواله ارز، 

به خاطر مشکالت ناشــی از کرونا در ابتدای 
سال، نشأت گرفته اســت. با فروکش کردن 
تدریجی تقاضاهای تجمیع شــده ماه های 
قبل، و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد 

شد.
۲- گزارشــات خوبی از افزایــش قابل توجه 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی و صادرات 

غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی 
بانک مرکزی دریافت کــرده ام که رونــد تأمین ارز را 

متحول خواهد کرد.

۳- صادرکنندگان تکیــه گاه اصلی ارزآوری 
کشــور هســتند، فرصت برای برگرداندن 
میلیاردهــا دالر ارز صادراتــی در دو هفته 
آتی پایان می یابد. ایــن فرصت به هیچ وجه 
تمدید نخواهد شد. از فردا، با هماهنگی بانک 
مرکزی، قوه محترم قضائیــه، وزارت صمت 
و نهادهــای نظارتــی، صادرکنندگانی که 
تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده اند، در لیســت های ۱۰ 
نفره برای توضیح در مــورد نحوه ایفای تعهدات دعوت 

می شوند.

۴- مجــدداً تأکید می کنــم، بانک مرکــزی دخالت 
هدفمند خود در بازار را به تشــخیص خود و با در نظر 
گرفتن مصالــح عالیه اقتصادی کشــور اعمال خواهد 

کرد. 
بانک مرکزی یک بــار در مهرماه ســال ۹۷ توان خود 
را نشــان داد. برخی به خاطر اشــتباه محاسباتی تا دو 
سال برای فروش دالرهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل 
ماندند. امروز نیز ریســک بازار ارز برای سرمایه گذاری 
به شــدت افزایش پیداکرده است و من نیز وظیفه دارم 

این را به فعاالن اقتصادی گوشزد نمایم.

بانک مرکزی

اولتیماتوم همتی به صادرکنندگان؛ رفع تعهد نکنید با هماهنگی قوه قضاییه فراخوان می شوید

معاون وزیر راه وشهرســازی جزییاتی درباره ارایه وام 
ودیعه به مستاجران را اعالم کرد.

محمود محمودزاده، معاون امور مســکن و ساختمان 
درباره جزییات ارایه تســهیالت حمایتی به مستاجران 
اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات خود را 
در این باره اعالم کرده است و بانک مرکزی درباره سقف 

این تسهیالت و محل این منابع تصمیم گیری می کند 
اما ســاز و کار پرداخت اقســاط این تســهیالت کمی 
متفاوت از ســایر وام ها خواهد بود.هنوز تصمیم گیری 
نشده اســت که این وام به مالک داده شود یا به مستاجر 
اما به هر صورت، قرار بر این اســت که مستاجر به جای 
پرداخت اصل پول و ســود آن، فقط سود را بپردازند. در 

پایان دوره قرارداد اگر مالک و مســتاجر برای تمدید به 
تفاهم برسند، باز این مبلغ در اختیار مالک یا مستاجر 
به صورت امانی خواهد بود و نیازی به بازگرداندن مبلغ 
وام نیست در غیر این صورت تمام پول باید بازگردانده 
شود.    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نرخ سود 
وام ودیعه مســکن افزود: بانک مرکزی باید درباره نرخ 

ســود تصمیم بگیرد.  محمودزاده درباره افرادی که در 
اولویت دریافت این تســهیالت حمایتی از مستاجران 
هســتند، اظهار داشــت: به طور قطــع از آنجایی که 
منابع محدود اســت اولویت برای دریافت وام ودیعه با 
خانوارهای تحت پوشــش نهادهای حمایتی از جمله 

کمیته امداد و بهزیستی خواهد بود. 

مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی: اعالم جزییات وام ودیعه به مستاجران

در نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی مطرح شد

وهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام پیشنهادات ۲۵ پژ
خریدار  ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در 
نامه ای خطاب به دولــت و بانک مرکزی، با 
اشاره به مخاطرات فعلی بازار سهام، ۵ اقدام 
فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد 

دادند.
متن کامــل نامه کــه در اختیــار مهر قرار 

گرفته، به این شرح است:
بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی 
به خود گرفت و به شــکل بی ســابقه ای بر 
سرعت رشــد آن در ســال ۹۹ افزوده شد. 
اکنون شاخص کل از ســطح یک میلیون و 
۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید 
در کمتر از چهار ماه تقریباً ســه برابر شــده 
اســت. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی 
در حــدود ۲۰۰ درصــد، ارزش دالری آن 
)بر اســاس دالر ۲۰ هزار تومانــی( معادل 
۳۵۰ میلیارد دالر و نســبت تقریبی قیمت 
بر درآمد )p/e ( کل بازار به بیش از ۳۰ واحد 

رسیده است.
این سطح بی سابقه از رشــد ارزش بورس و 
مبادالت مالی آن در حالی است که نتوانسته 
به رشــد واقعی ســرمایه گذاری و تشکیل 
ســرمایه ثابت به شــکل معنی داری کمک 
کند. مهمتــر آنکه وضعیــت فعلی بورس 
و ادامه آن به شــدت بحران خیــز و همراه 
با تخریب بیشــتر وضعیــت اقتصاد کالن 

خواهد بود. 
در نتیجۀ انتظارات شــکل گرفته در بورس، 
تولید با سرمایه گذاری و تأمین مالِی داخلی 
بیــش از پیش تعطیل شــده، بــر نابرابری 
افزوده شــده و بازار پول در معرض تخریب 
از مجرای افزایش ســرعت گــردش پول و 
تبدیل هرچه سریع تر شبه پول به پول قرار 
خواهد گرفت و حتی فشــار درونزایی برای 
خلق نقدینگی و پایه پولــی مضاعف ایجاد 

خواهد کرد.
از منظــر پولی، مســئله در اینجــا بیش از 

اینکه مقــدار کّمی نقدینگی و پول باشــد، 
تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت 
گردش پول اســت. بنابراین علــل اصلی را 
باید در زمینه های تغییــر انتظارات دید، تا 
کمیت های پولی. پیامِد ادامــه روند فعلی 
بازار بورس افزایش بیشــتر تــورم و نرخ ارز 
خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی 
به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می شود، 
از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال 
و خــروج از نظام بانکــی را نــدارد. با تغییر 
انتظــارات از مجرای بورس، بدون کاســته 
شــدن از قدرت کّمــِی نقدینگی، ســایر 
دارایی ها ماننــد ارز و مســکن دچار تغییر 
قیمت شــده و در نهایت جهــش قیمت در 
این بازارها خود را در بازار کاال و خدمات نیز 

نشان خواهد داد.
ادبیات شــکل گیری حباب های قیمتی به 
ویژگــی ای از کنش ســرمایه گذاران توجه 
دارد که در آن ســرمایه گذار به جای توجه 
به داده های بنیادی یک ســهم، بر اســاس 
روند گذشته قیمتی، چشــم انداز آتی خود 
از بــازار را شــکل می دهد. چنیــن رفتار و 
انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی 
بر کنش های جمعی و گله ای و شکل گیری 
اطمینــان خود-برآورنــده از یــک روند 

ادامه داِر افزایش قیمت است.
احتمال شکل گیری چنین رفتاری همواره 
وجود داشــته و در تجربیات سایر کشورها 
نیز قابل مطالعه اســت. اّما اگــر مجموعه 
بدنه سیاســتگذاری به طور پیاپی این پیام 
را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی 
و ویژه مشــمول حمایت و پشــتیبانی آن 
اســت، عماًل این تصّور بوجــود خواهد آمد 
که حاکمیــت نقشــه »بیمه گــر کالن« 
بــورس را بعهده گرفته و اجازه ســقوط آن 
را با به کارگیری انواع ابزارهــا نخواهد داد. 
متأســفانه، بخصوص بعــد از اصالح چند 

هفته ای بــورس از اواخر اردیبهشــت ماه، 
از سوی مســئولین مختلف و حتی افرادی 
مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی 
مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. 
هم باور عمومی به چنین پیامی به شــدت 
خطرناک اســت و هم در صورت ســقوط 
بورس اســتفاده از ابزارهــای پولی و بانکی 

برای جلوگیری از آن.
امروز در نقطه ای قــرار گرفته ایم که رهایی 
از آن بــدون هزینه نخواهد بــود. مدیریت 
انتظارات بازار امری ســهل و در دســترس 
نیســت. با این حال ضروری اســت هرچه 
زودتر اقداماتــی اتخاذ شــود؛ هرچند که 
شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات 
دیر شده باشد. تســریع در اتخاذ تصمیمات 
الزم به معنای هزینه های کمتر و تأخیر در 
آن می تواند همراه بــا هزینه های به مراتب 
بیشــتری باشــد. جدا از اقدامــات الزم در 
چشــم انداز بلند مدت، الزم اســت دولت و 
بانک مرکزی بــرای کنتــرل وضع جاری 
دســت کم به شــکل فوری اقدامات زیر را 

فعال کنند:
۱. عرضــه بدون تعلل دارایی های بورســی 
دولــت: یکــی از فوری تریــن اقدامــات و 
مؤثرتریــن ابزارهایــی که می تــوان با آن 
وضعیت فعلــی را تحت کنتــرل درآورد، 

فروش بــدون تعلــل دارایی هــای دولت 
در بورس اســت. هم اکنون ارزش ســهام 
مســتقیم دولت در شــرکت های بورسی 
بالغ بر ۳۵۰ الی ۴۰۰ هــزار میلیارد تومان 
برآورد می شــود. واگذاری تنها یک سوم از 
این دارایی ها )با تاکید بر شرکت های همراه 
با صورت های مالی شــفاف و حائز شــرایط 
واگذاری( عالوه بر اینکه حجم دارایی های 
قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند 
هیجانی بازار را کنترل می کند، بیش از ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت 
را پوشــش می دهد. در این زمینه پیشنهاد 
می شود دستور العمل مربوطه سریعاً ابالغ 
شــده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان 
مشخصی از سال جاری نســبت به فروش 
این میــزان از دارایی تعهــد داده و میزان 
عرضه روزانه بــا نظر شــورای عالی بورس 

انجام شود.
۲. افزایش نرخ ســود بــازار بیــن بانکی و 
ســپرده های بانکی توســط بانک مرکزی: 
با اینکه آمار هنوز منتشــر نشــده، روشن 
اســت که در ماههای اخیر ســرعت تبدیل 
شبه پول به پول و رشــد پول همراه با رشد 
کم ســابقه ای بوده است. درســت است که 
بیماری نظــام بانکی قباًل تا حــد زیادی از 
قدرت هدف گذاری نرخ سود به عنوان یک 
ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن 
نرخ بازار بین بانکی به محــدوده ۱۰ تا ۱۵ 
درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. 
افزایش نرخ ســپرده و نرخ سود کوتاه مدت 
سریع ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به 

بازارهای مالی است. 
توصیه می شــود با توجه بــه هدف گذاری 
تورمی اعالم شــده، نرخ بازار بیــن بانکی 
در محدود ۲۰ درصــد قرار گرفتــه و نرخ 
سپرده ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. 
روشن اســت که در صورت کاستی در بازار 

اوراق، بانک مرکزی می تواند به ســرعت از 
طریق ســپرده گذاری بانک ها نــزد بانک 

مرکزی این هدف گذاری را محقق کند.
۳. شــتاب دهی به عرضه های اولیه شرکتها 
و افزایش درصد شــناوری: بعــد از عرضه 
سهام های دولتی، عرضه اولیه شرکت های 
متقاضی باید تســریع شــود. بــه تعویق 
انداختن عرضه های اولیــه از ترس اصالح 
بازار صرفــاً باعــث تأخیــر در هزینه های 
وضعیــت فعلی بــورس و بزرگ تر شــدن 
ابعاد بحران خواهد بــود. همچنین درصد 
شناوری بر اســاس قوانین موجود می تواند 
به ســرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با 
اصالح قوانیــن ســهامداران عمده موظف 
شوند هرچه سریع تر درصد شناوری سهام 

مربوطه را افزایش دهند.
۴. توقف هر نوع پیام دهی سیاستگذاری در 
معنای بیمه گرِی کالن بورس: اشاره شد که 
شکل گیری یک تصور جمعی از عدم امکان 
ســقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا 
چه حد می تواند خســارت بار باشد. هر چه 
دیرتر این شــیوه اطالع رسانی اصالح شود، 
هزینه های تداوم روند فعلی بورس بزرگ تر 

خواهد بود.
۵. کنتــرل مؤثــر در نظارت بانکــی برای 
جلوگیری از تزریق اعتبــارات جدید بانکی 
به بازار بورس و جلوگیری از رشــد بیش از 
حد نقدینگــی: بانک مرکزی بایــد با فعال 
کــردن ســازوکارهای مؤثر نظارتــی، از 
وام دهی مستقیم و غیر مســتقیم بانک ها 
برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین 
توصیه می شــود در کنار ســایر ابزارهای 
نظارتی، بانــک مرکزی کنتــرل مقداری 
ترازنامه های بانکی را در دســتور کار خود 
قرار دهد به نحوی کــه افزایش کل ترازنامه 
نظــام بانکی در ســال جاری بیــش از ۳۰ 

درصد نشود.



مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ:

از ساعت ۱۲ تا ۱۶ و ۲۰تا ۲۳ لوازم پرمصرف برق را خاموش کنیم

 مجموع ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر
 به ۸۲۵ مگاوات رسید

 مجموع ظرفیــت انرژی های تجدیدپذیر کشــور تا پایــان خردادماه 
امســال به ۸۲۵ مگاوات رســیده و ۸۲۱ مگاوات ظرفیت جدید نیز در 

حال احداث است.
میزان برق تولید شــده از منابع تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی برق تا 
پایان خردادماه امسال براســاس تازه ترین گزارش سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهــره وری برق ایران بــه چهار میلیــارد و ۸۷۶ میلیون 

کیلووات ساعت رسیده است.
اســتفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر در کشــور تا پایان خردادماه 
صرفه جویی یک هــزار و ۷۶ میلیون لیتری در مصــرف آب به همراه 

داشته است.
انرژی های تجدیدپذیرو بهره وری برق توانســته اند تا پایان خردادماه 
امســال ۴۵۵ میلیون کیلووات ســاعت کاهش تلفات در شبکه برق به 

همراه داشته باشند.
میزان صرفه جویی در مصرف ســوخت فســیلی با کمک بهره گیری از 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق تا آخــر خردادماه به یک هزار و 

۳۸۵ معادل میلیون مترمکعب گاز طبیعی رسید.
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر تا پایان خردادماه امسال از انتشار 

سه هزار و ۳۱۶ هزارتن گاز گلخانه ای در کشور جلوگیری کرده است.
آخرین آمار منتشر شده از ســوی ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری برق ایران نشــان می دهد تا پایان خردادماه امســال ســهم 
انرژی های خورشــیدی در تولید برق کشــورمان بــا ۶۳ نیروگاه ۴۴ 
درصد، انرژی بادی با ۲۰ نیروگاه ســهمی ۳۴ درصــدی، نیروگاه های 
برق آبی سهمی ۱۲ درصدی، تولید برق از بازیافت حرارتی توربین های 

انبساطی دو درصد و زیست توده یک درصد است.
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق تا پایان خردادماه امسال موفق 
به جذب ســرمایه گذاری غیردولتی به میزان ۱۴۳۰۸۰ میلیارد ریال 

شده اند.

حرکت معکوس قیمت نفت های شاخص در بازار
 اگرچه قیمت نفــت برنــت در معامالت دیــروز با توجــه به کاهش 
ذخیره ســازی ها باال رفت، اما قیمت نفت شــاخص آمریــکا به دلیل 
گســترش کرونا و نگرانی نســبت به کاهش تقاضا در این کشور با افت 

همراه شد.
قیمت نفت های شــاخص در معامالت جهانی در اغلب موارد همسو با 
هم حرکت می کنند. به این معنا که یا همگی گران می شوند و یا دسته 

جمعی سقوط قیمت را تجربه می کنند.

با این حال افزایش متغیرهای تاثیرگذار بر قیمــت نفت در این روزها، 
 باعث برهم خوردن این نظم در بازار طالی سیاه شده است.

از یک سو، کاهش ذخیره سازی ها زمینه رشــد قیمت ها را فراهم کرده 
اما از ســوی دیگر نگرانی نسبت به گســترش دوباره کرونا، تقاضا برای 

نفت را تحت تاثیر قرار داده است.
همین موضوع باعث شده تا اگرچه قیمت نفت برنت و سبد نفتی اوپک 

با افزایش همراه باشد اما نفت آمریکا کاهش قیمت را تجربه کند.
مهمترین دلیل برای کاهش قیمت نفت آمریکا این اســت که مخازن 
ذخیره سازی این کشور تقریبا پر است و اگر تکانه دیگری برای کاهش 
تقاضا در بازار احساس شود،   ممکن است دوباره نفت آمریکا بی مشتری 

بماند و قیمت آن پایین بیاید.
با این حال ســایر نفت ها در بازار روند مثبت خــود را طی می کنند زیرا 
توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک به قوت در حال جریان است 
و نگرانی ها نسبت به مازاد عرضه در بازارهای اروپا و آسیا را کاهش داده 

است.
بر این اساس نفت برنت با رشــدی ۰.۷ درصدی به باالی ۴۳ دالر در هر 

بشکه صعود کرد و ۴۳ دالر و ۱۱ سنت قیمت خورد.
نفت شاخص آمریکا اما با کاهشــی ۰.۳ درصدی ۴۰ دالر و ۵۲ سنت در 

هر بشکه معامله شد.
شیوع کرونا و نگرانی نســبت به کاهش تقاضا برای نفت در جهان،  بازار 
طالی سیاه را شکننده کرده و اگرچه شــیب قیمت ها صعودی ارزیابی 

می شود اما با نوسان همراه است.

 ابالغ شیوه نامه جدید عرضه نفت و میعانات
 گازی در بورس

نماینده شــرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: قبال عرضه نفت 
خام و میعانات گازی در قانون بودجه بود درحالیکه در بودجه ۹۹ وجود 

ندارد بنابراین شیوه نامه جدیدی تدوین و ابالغ شد.
امیرحســین تبیانیان، نماینده شــرکت ملی نفت ایــران در بورس 
انرژی بــا تاکید بر اینکه اخیراً تمرکز بیشــتری بر صــادرات و عرضه 
فرآورده های نفتی در بورس انرژی داریــم، گفت: در حال حاضر نفت 
کوره ۲۸۰ و ۳۸۰ و همچنیــن گازوئیل ۰.۵ و ۱ درصــد را در بورس 

انرژی عرضه می کنیم.
وی با اشــاره به اینکه عرضه معیــن حجمی و مقرر زمانــی نفت خام و 
میعانات گازی در بورس انرژی الزام قانونی نــدارد، ادامه داد: قباًل نوع 
و زمان عرضه نفت خام در قانون بودجه مطرح شــده بــود در حالی در 
بودجه ســال جاری چنین الزامی وجود نــدارد بنابراین شــیوه نامه 
جدیدی برای عرضه نفت خــام و میعانات گازی در چنین شــرایطی 

تدوین شده است.
به گفته این مقام مسؤول این شــیوه نامه تغییرات جزئی داشته و ابالغ 

شده است.
تبیانیان با اعالم اینکه تا پایان تیر ماه و احتماالً هفته آینده شاهد عرضه 
نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی هســتیم، اظهار داشت: باید 
درباره این عرضه متناســب با درخواســت هایی که دریافت می کنیم، 

تصمیم گیری شود. 
در تیرماه ســال جاری یک میلیون بشــکه نفت خام سبک، سنگین و 

میعانات گازی تحویل دریایی در بورس عرضه شد.

و نیر

خریدار   مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
تهران بزرگ گفــت: هدف مــا از مدیریت 
مصــرف، کم کــردن مصرف نیســت بلکه 
مصرف بهینه برق به ویژه در ســاعات پیک 
است. فقط دو ماه از سال از ساعت ۱۲ تا ۱۶ 
و ۲۰ تا ۲۳ از کاربرد لوازم پرمصرف مثل اتو، 

لباسشویی و ظرفشویی استفاده نشود.
حسین صبوری در نشست خبری در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه در ســطح شــهر 
تهران ۴.۵ مشــترک برق داریــم که از این 
تعداد ۷۵ درصد مشترکین خانگی هستند، 
اظهار داشت: مشترکین خانگی ۴۰ درصد 

برق توزیعی را مصرف می کنند.

 ساالنه 300 مگاوات مصرف
 افزایش می یابد

وی با بیــان اینکه رویکرد اصلــی ما تامین 
برق مطمئن و پایدار اســت، افزود: ساالنه 
۱۰۰هزار مشــترک جدید در ســطح شره 
تهران افزایش می یابــد  که ۳۰۰ مگاوات به 

مصرف برق اضافه می کنند.

 500 میلیارد تومان برای توسعه 
و تعمیر

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ 
با اشــاره به برنامه ســاالنه برای توســعه، 
بهینه ســازی و نگهداری شبکه برق تصریح 
کرد: ۵۰۰ میلیــارد تومان برای توســعه و 

بهینه سازی و تعمیر هزینه می شود.

300 ساعت زمان بحرانی مصرف برق
صبــوری زمــان اوج پیک مصــرف برق را 
از ۱۵ خرداد ماه تا ۱۵ شــهریور ماه عنوان 
کرد و افزود: عمال ۳۰۰ ساعت زمان بحرانی 
مصرف برق اســت که برای تامین برق این 
مدت زمــان دو راه داریم؛ یا اینکه ســاالنه 
۵ درصد بــه ظرفیت برق اضافــه کنیم که 
۵ میلیارد دالر هزینه در بــر دارد و منطقی 
نیســت. راهبرد دوم این است که بخشی از 
نیاز را بــا افزایش ظرفیت ســرمایه گذاری 
بخش خصوصــی انجــام داده و همچنین 

مدیریت مصرف داشته باشیم.

پیک مصرف به 1.5 درصد رسید
وی گفت: در راستای مدیریت مصرف برق، 
تا سال ۹۶ پیک شــهر تهران ۴ درصد رشد 
داشته اما از ســال ۹۶ تا ۹۸ این رقم به ۱.۵ 

درصد رسیده است.

از ساعت 12 تا 16 و 20 تا 23 از  لوازم 
پرمصرف استفاده نشود

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ 
یادآور شــد: البته هــدف مــا از مدیریت 
مصــرف، کم کــردن مصرف نیســت بلکه 
مصرف بهینه برق به ویژه در ســاعات پیک 
اســت. فقط دو ماه از سال از ســاعت ۱۲ تا 
۱۶ و ۲۰ تا ۲۳ از  لــوازم پرمصرف مثل اتو، 

لباسشویی و ظرفشویی استفاده نشود.

50 درصد پیک مصرف برق مربوط به 
سیستم های سرمایشی است

صبوری ادامــه داد: ۵۰ درصد پیک مصرف 
برق مربوط به سیســتم های سرمایشــی 
اســت که با تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ 
درجه و کولرهای آبی روی دور کند، میزان 

مصرف ۲۰ درصد کاهش می یابد.
وی خاطرنشــان کــرد: برنامــه دیگر در 
راســتای مدیریت مصرف امضاء تفاهمنامه 
با ۲۲ هزار مشــترک بزرگ تجاری، اداری 
و مســکونی بوده که مولدهایــی در اختیار 
دارند که با مدیریت مصــرف ۱۶۰ مگاوات 

از این طریق وارد مدار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ 
افزود: کار فناورانــه دیگر هدف گذاری روی 
۱۰۰۰ ســازمان دولتی اســت که مصرف 
برق ممیزی و بررسی می شــود. همچنین 
دو پروژه مهــم فناورانــه IOT و اینترنت 
اشــیاء داریم که با نصب تجهیــزات روی 
سیستم های سرمایشــی دولتی به صورت 
خودکار ۲۰۰ ســازمان را امــکان کاهش 
مصرف برق و یا خاموشی به صورت کنترل 
از راه دور خواهیم داشــت و از این مسیر ۴۷ 

مگاوات صرفه جویی خواهد شد.
صبــوری همچنین گفــت: بــا ۲۰۰ هزار 
مشــترک در ۲۵ شهرک مســکونی تهران 
هم قرارداد همکاری منعقد شــده است.وی 
با بیان اینکه ۸۸۰ مولــد اضطراری دولتی و 
کنتور هوشمند با ۱۶۰ مگاوات صرفه جویی 
در دســتور کار جدی ما قرار دارد، ادامه داد: 
در بخش کشاورزی، مشــترکین ۴ ساعت 
اوج مصــرف را اگر برق مصــرف نکنند، ۲۰ 

ساعت بعدی رایگان خواهد بود.

70 درصد مشترکین خانگی الگوی 
مصرف را رعایت می کنند

وی الگوی مصرف برق در شــهر تهران را در 
زمان پیک و یک ماه از ســال ۳۰۰ کیلووات 

ساعت و ســایر ماه ها ۲۰۰ کیلووات ساعت 
عنوان کــرد و درباره اعمــال جریمه اظهار 
داشــت: هدف ما اعمال جریمه نیست بلکه 
بیشتر به دنبال این هســتیم که مشترکین 
را به سمت خوش مصرفی سوق دهیم. البته 
در حال حاضر ۷۰ درصد مشترکین خانگی 

رعایت می کنند.

سال گذشته 6 میلیارد تومان پاداش 
خوش مصرفی پرداخت شد

صبوری گفت: مشــترکن خوش مصرف به 
ازای هر کیلووات ساعت ضرب ر ۶۰ پاداش 
خوش مصرفــی دریافت خواهنــد کرد که 
ســال گذشــته ۶ میلیارد تومــان پاداش 

خوش مصرفی به مشترکین پرداخت شد.
وی درباره تلفــات برق نیز اظهار داشــت: 
شــرکت توزیع یکی از شــرکت هایی است 
که حداقــل تلفات را دارد، بــه طوری که از 
۹.۲ درصد در ســال ۹۲ طبق برنامه ریزی 
انجام شده به ۶.۲ درصد در سال ۹۹ خواهد 
رسید.در ادامه این نشست، صبوری با بیان 
اینکه برق، زیرساخت زیرساخت های کشور 
است، گفت: این صنعت با توسعه اقتصادی، 
اجتماعــی و تامین رفاه مــردم گره خورده 
است اما در کنار مشکالت و محدودیت هایی 
که وجود دارد، تامین برق پایدار و باکیفیت 
و با اســتفاده از فناوری در دســتور کار ما 
است و در این راســتا از هیچ کوششی دریغ 

نمی شود.
وی با بیــان اینکه توجه به مســائل ایمنی 
در دســتور کار جدی ما قــرار دارد، افزود: 
بازدیدهایی را از مراکــز مهم تجاری، بازار و 
مراکز ورزشــی انجام دادیم. در این راستا، 
در بــازار بزرگ تهــران کارهــای بزرگی با 
هماهنگی مســئولین امنیتــی، قضایی و 
اصناف انجام شده و ۶۰ مجتمع تجاری بازار 
بزرگ تهران با هماهنگی صاحبان به لحاظ 

ایمنی بازدیدهایی انجام شده است.

صبوری یادآور شــد: ما سعی می کنیم تا در 
بخــش عمومی و آنچه مربــوط به طراحی، 
احداث شبکه و بهره برداری است، استاندارد 
الزم رعایت شود اما بعضاً برخی مشترکین 
در تاسیســات داخلی الزامات استاندارد و 
ایمنی را رعایت نمی کنند که شــاهد بروز 
حوادث هستیم.وی تاکید کرد: مشترکین 
به خصــوص در مراکز تجاری، ورزشــی و 
درمانی که محل رجوع مردم هســتند باید 
تذکرات و توصیه ها را جدی بگیرند. تمامی 
اتفاقات در شبکه عمومی به صورت آنالین 

رصد خواهد شد.

تهرانی ها ۴00 میلیارد تومان 
بدهکارند

صبــوری رقــم مطالبــات از مشــترکین 
صنعتی، خانگی، تجــاری و دولتی را ۴۰۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بیشترین 

بدهی مربوط به شهرداری تهران است.

 رقم خاموشی به 80 دقیقه برای
 هر مشترک می رسد

وی با بیــان اینکه بهای بــرق مصرفی ۸۵ 
درصد مشــترکین خانگی کمتر از ۶۰ هزار 
تومــان اســت، مدت زمان خاموشــی هر 
مشترک در ســال ۹۸ را ۱۶۰ دقیقه عنوان 
کرد و گفت: بنا بر این است که تا پایان سال 
آینده رقم خاموشــی به ۸۰ دقیقه برای هر 

مشترک برسد.
صبوری در ادامه با اشــاره بــه برنامه توزیع 
برق بــرای کاهــش مدت زمــان واگذاری 
انشعاب گفت: در سال ۹۵، ۱۸ روز واگذاری 
انشعاب طول می کشــید که این مدت زمان 

در سال ۱۴۰۰ به یک روز خواهد رسید.
وی با اشــاره به اقدامات جدی در راستای 
دولت الکترونیک گفت: تاکنون ۳۰ میلیون 
قبض در تهران چاپ می شــد امــا اکنون 
پرداخت ها به صورت SMS است. همچنین 

در حال حاضر ۹۵ درصــد ارائه خدمات به 
صورت غیرحضــوری و از طریق ســامانه 
۱۵۲۱ انجــام می شــود که تا پایان ســال 
جاری صــد درصد خواهد شــد.مدیرعامل 
توزیع برق تهران هوشمندســازی شبکه را 
از دیگر اقدامات در دســتور کار برشمرد و 
افزود: مشترکین می توانند به صورت آنالین 
قبوض خود را مشــاهده کننــد. همچنین 
اتوماسیون شــبکه از دیگر اقدامات ما است 
که در این رابطه ۴۰۰۰ نقطــه مهم تهران 
را از راه دور قطــع و وصــل می کنیم که به 

مدیریت خاموشی کمک می کند.

 کاهش 30 درصدی خاموشی ها 
با کابل های خودنگهدار

صبــوری ادامــه داد: ۸۰۰ میلیــارد تومان 
ســرمایه گذاری صورت گرفتــه که ۷۰۰۰ 
کیلومتر شبکه مسی فشــار ضعیف هوایی به 
صورت کابل خودنگهدار باشد که این اقدام در 
حال اتمام است و با اجرایی شدن این پروژه، 
۳۰ درصد خاموشی ها کاهش یافته است.وی 
هوشمندســازی مراکز حوادث را نیز از دیگر 
اقدامات در دستور کار عنوان کرد.مدیرعامل 
توزیع برق تهران بیشترین پیک سال جاری 
را ۳۱ خرداد مــاه اعالم کرد کــه نزدیک به 

۴۱۰۰ مگاوات مصرف برق داشتیم.

پیش بینی مصرف 5200 مگاوتی
صبوری افزود: البته طــی هفته های آینده 
هوا گرم می شــود و پیش بینی این اســت 
که پیک مصرف برق شــهر تهران به ۵۲۰۰ 

مگاوات برسد.

نباید رقم مصرف از ۴900 مگاوات 
بیشتر شود

وی یادآور شــد: هدفگذاری ما این است که 
بتوانیــم ۶۰۰ مــگاوات صرفه جویی کنیم 
یعنی ســقف پیک نباید از ۴۹۰۰ مگاوات 

بیشتر شود.
مدیرعامل توزیع برق تهــران با بیان اینکه 
ســاالنه حدود ۱۰ درصد انرژی کشــور در 
تهــران مصرف می شــود کــه ۲۲ میلیارد 
کیلووات ساعت را شــامل می شود، درباره 
اســتفاده غیرمجاز از برق نیز گفــت: ما به 
صورت آشــکار اســتفاده غیرمجاز نداریم. 
تعداد اندکی از ســکونتگاه های حاشیه ای 
هســتند که به صورت غیرمجــاز مصرف 
برق دارند.صبوری در پاســخ به سوال ایلنا 
درباره اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
در ســطح شــهر تهران گفت: چند ســالی 
است که وزارت نیرو اقدام جدی در راستای 
تغییر سبد تولید برق انجام داده و بنا بر این 
است که انرژی های تجدیدپذیر مثل بادی 
و خورشیدی جایگزین سوخت های فسیلی 
شــوند. علیرغم اینکــه ایــن انرژی ها نوپا 
هستند، وزارت نیرو تجهیزات خوبی داشته 
است اما بافت شهر تهران به شکلی است که 

فضای آزاد زیادی نداریم. 

و امید وستایی به شبکه برق در دولت تدبیر اتصال ۴۰ هزار خانوار ر
خریدار   روند برق رســانی روســتایی در 
دولت هــای یازدهــم و دوازده بــا جدیت 
بیشــتری پیگیری و اجرایی شد به گونه ای 
که در این دو دولــت در مجموع چهل هزار 

و ۲۷۸ خانوار از نعمت برق بهره مند شدند.
اســتفاده از بــرق ایــن روزهــا بــه جزء 
جداناشدنی زندگی انســان ها تبدیل شده 
است و این درحالی است که براساس برخی 
آمارها در حال حاضــر ۱۶ درصد جمعیت 
کره زمین یا به عبارتــی ۱.۲ میلیارد نفر به 

این انرژی دسترسی ندارند.
با این حال، برق رســانی در ایــران به ویژه 
در بخش روســتایی از وضعیــت مطلوبی 

برخودار است.
میزان برق رســانی به روســتاها در ابتدای 
پیــروزی انقالب اســالمی چهار هــزار و 
۳۶۷ روســتا و تعداد خانوارهای روستایی 

بهره مند از این نعمت پانصد هزار خانوار بود.
با پیــروزی انقالب امــا روند برق رســانی 
روســتایی شــتاب گرفت تا آنکه به گفته 
مجری طرح برق روســتایی شــرکت مادر 
تخصصی مدیریت تولید، انتقــال و توزیع 
نیروی برق ایران )توانیر(،  در حال حاضر ۵۷ 
هزار و ۴۲۰ روســتا با چهار میلیون و ۵۰۲ 

هزار خانوار تاکنون برق دار شده اند.
این موضوع در دولت تدبیر و امید با جدیت 
بیشتری دنبال شــد و به گفته »علی چهل 
امیرانی« در ســال گذشــته، ۱۴۰ روستا 
با یــک هــزار و ۸۲۴  خانــوار از نعمت برق 

برخوردار شده اند.
مجری طرح برق روســتایی شــرکت مادر 
تخصصی مدیریت تولید، انتقــال و توزیع 
نیروی برق ایران در گفت و گــو با خبرنگار 
ایرنا ادامه داد: برق رسانی به این روستاها با 

احداث ۲۸۳ کیلومتر شــبکه فشار متوسط 
و ۸۶ کیلومتر شبکه فشــار ضعیف صورت 

گرفته است.
تازه ترین گزارش شــرکت مــادر تخصصی 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر 
نشان می دهد روند برق رسانی در دولت های 

یازدهــم و دوازدهــم با جدیت بیشــتری 
پیگیری و اجرایی شده است.

تعداد روستاهای برق رسانی شده در دولت 
یازدهم دو هزار و ۱۵۲ روســتا بوده است و 
تعداد خانوارهای بهره منــد از برق نیز ۳۰ 

هزار و ۹۶۵ خانوار بوده است.
همچنین در جریان  برق رســانی در دولت 
دوازدهم، تا به امروز ۶۲۷ روستا برق رسانی 
شــده و تعداد خانوارهایی که از این نعمت 
برخوردار شــده انــد نیز به ۹ هــزار و ۳۲۲ 

خانوار رسیده است.
میزان برق رسانی به روســتاها در مجموع 
در دو دولت یازدهــم و دوازدهم به دو هزار 
و ۷۷۹ روســتا رســیده و تعداد خانوارهای 
روســتایی که در ایــن دو دولــت از نعمت 
برخوردار شــده اند بالغ بر چهل هزار و ۲۷۸ 

خانوار است.

به گــزارش ایرنا، رئیس جمهــوری درباره 
اقدام های صورت گرفته برای برق رســانی 
نیز پیش از ایــن گفته بود کــه اقدام های 
برنامه ریزی شــده در زمینه دو نیاز اساسی 
مــردم یعنی آب و بــرق )الــف و ب(، عبور 
بی مشــکل از تابســتان های گرم و خشک، 
ایجاد امنیت روحــی و اجتماعی در جهت 
اســتمرار بهره گیری از دو نعمت ارزشمند، 
اعتماد الزم بــرای برنامه ریــزی اقتصادی 
و نــگاه امیدوارانه به تابســتان ۹۹ با وجود 
مواجهه با پاندومی کووید ۱۹ و نبوددغدغه 
مــردم در جهــت قطعــی آب یا بــرق در 
بیمارستان یا منزل یا محل کار از یک سو؛ و 
بیان و تشریح الزم در پایان طرح ها و افتتاح 
آن ها به سبک نوین و دلگرم کننده از سوی 
دیگر، برای مردم عزیز ایران و دولت تدبیر و 

امید افتخارآمیز و غرورآفرین بود.

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص(، ســد 
شرفشــاه را از جمله زیرســاخت های اصلی توســعه 

شهرستان گیالنغرب، سومار و نفت شهر دانست.
 به نقل از قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص(، سعید 
محمد فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
در خصوص اهمیت سد شرفشــاه که هفته گذشته با 
دســتور رئیس جمهور به صورت ویدئــو کنفرانس به 
بهره برداری رسید گفت: این سد در حوزه استحفاظی 
شهرســتان گیالنغرب بر روی رودخانه »کنگیر« قرار 
دارد و می تواند در تأمین آب زراعــی مورد نیاز منطقه 
به میزان ۴۷۰۰ هکتار و آب مــورد نیاز صنایع منطقه 
به میزان ۱۲.۵ میلیون مترمکعب نقش بسزایی داشته 
باشــد.محمد افزود: تأمین نیازهای زیســت محیطی 

منطقه به میــزان ۱۰ میلیــون مترمکعب 
و فراهــم نمــودن امکانــات تفریحــی و 
گردشــگردی با توجه به شــرایط مناسب و 
منحصر به فرد منطقه از دیگر دستاوردهای 

این سد برای منطقه است.
فرمانده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( با اشــاره بــه موقعیت راهبردی ســد 

شرفشــاه در مناطق مرزی اســتان کرمانشــاه اظهار 
داشت: احداث این سد و شــبکه پایاب آن، ضمن ایجاد 
توسعه پایدار و افزایش اشــتغال متمرکز جمعیتی، از 
نظر تأمین امنیت و حفظ و تقویت مرزداری نیز بسیار 

مؤثر خواهد بود.
وی ضمن تشــکر از همکاری و تعامــل نزدیک وزارت 

نیرو به عنوان کارفرمای پروژه گفت: تاکنون 
در بحث CIVIL پــروژه، رقمی بالغ بر ۳۳۰ 
میلیــارد تومان اعتبار صرف شــده که برای 
اتمام عملیات تکمیلی پــروژه نیز حدود ۵۰ 

میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
مدیرعامــل هلدینــگ نیــروی قــرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( نیز در خصوص 
مشخصات این پروژه افزود: ســد شرفشاه سومار از نوع 
سد خاکی- سنگ ریزه ای با هسته رسی است و ارتفاع 
بدنه آن از پی ۸۴ متر، طول تاج آن ۸۲۵ متر و سیستم 
انحراف سد نیز شامل ۲ رشــته تونل به طول ۷۳۰ متر 

می باشد احداث شده است.
مهندس رســتمی گفــت: در طی مدت اجــرای این 

پروژه، ۴.۷ میلیون مترمکعب عملیات خاکریزی، ۲.۹ 
میلیون مترمکعب عملیــات خاک برداری و۱۸۰ هزار 
مترمکعب بتن ریزی و حدود ۵۰۰۰ تن آرماتوربندی 
به همراه ۱۰۶ هزار متر طول عملیات حفاری و تزریق 
در شــرایط ســخت محیطی و مناطق محروم انجام و 

عملیاتی شده است.
وی اظهار داشت: آمار نیروی انســانی شاغل در پیک 
کار این پروژه ۶۰۰ نفر و تعداد ماشــین آالت مشغول 
در آن ۲۵۰ دستگاه بوده است که در بهمن ماه سال ۹۶ 
آبگیری اولیه )انسداد دریچه ها( آن انجام شد و سپس 
با باال آمدن تراز آب مخزن در اردیبهشت ماه سال ۹۸، 
با حضور ریاست محترم جمهور مراسم آبگیری نهایی 

آن صورت گرفت.

سد

سد شرفشاه از زیرساخت های اصلی توسعه سومار و نفت شهر است

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

وسازان با دانش بنیان ها برای تولید قطعات خاص ورت همکاری خودر ضر

مدرس خیابانی:
  می توان از گردنه مسائل و مشکالت کشور

 عبور کرد
سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: می تــوان از گردنه 

مسائل و مشکالت کشور عبور کرد.
 به نقل از خانه ملت، حســین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درباره افزایش قیمت کاالهای اساســی در بازار، گفت: 
کاهش قیمت  کاالهــا در گرو کنترل اثر شــاخص های کالن اقتصادی 
است زیرا برخی شاخص های ُخرد در حوزه تنظیم بازار مانند نوسانات 
حاصل از تغییر عرضه و افزایش تقاضــا -در مقاطع خاص- قابل کنترل 

است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با کنترل شاخص های 
کالن، قیمــت  کاالها کاهش می یابد. در نخســتین جلســه ای که در 
خدمت اعضای کمیسیون و معادن بودم، نمایندگان دغدغه های خود 

را مطرح کردند.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کــرد: از آنجایی که 
بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن در گذشته سمت های اجرایی 
و مقام های علمی داشتند، نکاتی که مطرح کردند، تخصصی بود و باید 

مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکــه باید همکاری مناســبی میــان وزارت صمت و 
کمیســیون صنایع و معادن صورت گیرد، اضافه کرد: با تحقق این مهم 

می توان از گردنه مسائل و مشکالت کشور عبور کرد.

شریعتمداری:

دستمزد امسال کارگران قرار نیست بازنگری شود
وزیر کار در مورد اینکه ایا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری 
می شــود یا خیر، گفت: امســال روند تصویب مزد طوالنی شد و همین 

روال ادامه خواهد یافت.
 محمد شــریعتمداری در حاشــیه وبینار بین المللــی تجربه نگاری 
الگوهای کســب و کارهای تعاونــی در کشــورهای منتخب، در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به ســوال خبرنگار در مورد اینکه سازمان بازرسی 
کل کشور گفته دولت قول داده است که در نیمه دوم سال، مزد کارگران 
را بازنگری کند، اظهار داشت: شورای عالی کار طبق قانون مکلف است 
سالیانه نسبت به افزایش ایتم های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این 

کار در سال ۹۹ انجام شد.
وزیر کار در پاســخ به این ســوال که آیا مبحث مطرح شــده از سوی 
سازمان بازرســی را تأیید می کنید یا خیر، گفت: بر اساس قانون مکلف 
به انجام این کار )تصویب حداقل دســتمزد( بودیم. هر ســال در پایان 
سال جلسات دســتمزد را برگزار می کنیم امسال متأســفانه این روند 
طوالنی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا 

خواهد کرد.
شــریعتمداری همچنین در مورد بدهی دولت به تأمیــن اجتماعی، 
تصریح کرد: قرار شــد بخشــی از بدهی مسجل شــده دولت به تأمین 
اجتماعی پرداخت شود که منتظر مصوبه هیأت دولت هستیم و میزان 

آن نیز بعد از تصویب در هیأت دولت مشخص می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با واگذاری ۱۰ درصد از ســهام 
شستا در بورس، ارزش بازار ۱۰ درصد افزایش یافت و میزان ارزش بازار 
این شــرکت نیز از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافت.
شریعتمداری ادامه داد: در ۱۱ تیرماه ۹۹ بزرگترین هلدینگ سیمانی 
کشــور از زیرمجموعه های تأمین اجتماعی به ارزش ۲۳ هزار میلیارد 
تومان عرضه اولیه شــد کــه در این عرضــه اولیه ۴.۵ میلیــون نفر از 
هم وطنانمان شرکت کردند و به هر فرد تا سقف ۵۰۰ هزار تومان سهام 

از بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور رسید.
وی گفت: منابع این عرضه اولیه صرف اقدامات زیربنایی می شــود که 
یکی از اقدامات زیربنایی افزایش ســرمایه بانک رفاه کارگران اســت 
که ســرمایه این بانک که در خدمت کارمندان و بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی قــرار دارد، از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲ هــزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان افزایش می یابد و تســهیالتی کــه به بازنشســتگان پرداخت 

می شود نیز افزایش خواهد یافت.

بخشی از دارایی های دولت در قبال بدهی به تأمین اجتماعی 
پرداخت می شود

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ادامه اظهار داشــت: در پی 
دســتور رئیس جمهور برای پرداخت بدهی های مســجل دولت به 
سازمان تأمین اجتماعی، این کار در دســتور قرار گرفته و بخشی از 
دارایی های دولت در قبال بدهی به تأمین اجتماعی به این ســازمان 
پرداخت می شــود که میزان این بدهی بعد از مصوبــه هیأت دولت 

اعالم می شود.
شــریعتمداری همچنیــن در مورد کمــک بیمارســتان های تأمین 
اجتماعی بــه بیماران کرونایی گفــت: بعد از بیمــاری کرونا، ۲۷ هزار 
نفر از مبتالیان بــه کرونا در بیمارســتان ها و مراکــز درمانی زیرنظر 
تأمین اجتماعی بســتری شــدند و میزان فوتی هــای کرونایی در این 

بیمارستان ها به نسبت استاندارد کشور کمتر بوده است.

 پرداخت ساالنه 50 میلیون تومان تسهیالت خرید
 به بازنشستگان

وی همچنین در مورد وضعیت بازنشســتگان گفت: برای خدمات بهتر 
به بازنشستگان، بیمه های تکمیلی بازنشستگان توسعه پیدا می کند و 
باشگاهی برای بازنشستگان فراهم می شود که بازنشستگان بانک رفاه 
را از آن خود بدانند و مشــکالت مالی آنها با تسهیالت این بانک برطرف 

شود.
شریعتمداری افزود: براساس طرحی ساالنه تا سقف ۵۰ میلیون تومان 
تســهیالت خرید به بازنشستگان با اقســاط ۳۶ ماهه و سود ۱۵ درصد 
اعطا می شود تا قشر بازنشسته شــرایط مطلوب تری از نظر زندگی پیدا 

کنند.
وی ادامه داد: قرار است با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، 
امسال برای بار دوم برخی از موارد جنبی حقوق بازنشستگان را افزایش 
دهیم تا قدرت خرید بازنشستگان تقویت شود و این افزایش موارد غیر 

از حقوق بازنشستگان امسال برای دومین بار اجرا می شود.
به گفته شریعتمداری در راســتای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تأمیــن اجتماعی، تالش بــرای ارتقای حداقل مصوبه بازنشســتگان 

تأمین اجتماعی انجام می شود.

دعوت پیامکی از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا
وزیر تعاون همچنین در مورد شناسه کســب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا گفت: برخی از کســب و کارها که بنا به ماهیت شــان در شرایط 
کرونا آســیب دیدند یا کسب و کارهایی که با دســتور ستاد ملی کرونا 
تعطیل شدند شناسایی شده و همچنین کســب و کارهایی که در ۱۴ 
رسته شغلی مصوب ستاد کرونا بوده اند، اطالعات آنها در اختیار سازمان 
تأمین اجتماعی بوده که این اطالعات به اپراتورهای تلفن همراه اعالم 
شــده و از طریق پیامک به این افراد اطالع داده می شود تا برای گرفتن 

وام کسب و کارهای کرونایی به بانک ها مراجعه کنند.
شــریعتمداری افزود: رئیس جمهور به خاطر تأخیر ارســال پیامک به 
کســب و کارها کرونایی تذکر داده و قرار شــد اپراتورهای تلفن همراه 
برای باقی مانده دارندگان مشــاغل آســیب دیده از کرونا پیامک برای 

دریافت وام ارسال کنند.

تولید

همه شــاغالن و صاحبان کســب و کارهای فاقد بیمه 
و آســیب دیده از کرونا که متقاضی اســتفاده از وام و 
تسهیالت حمایتی کرونا هستند، می توانند به سامانه 

کارا مراجعه کنند و درخواست وام بدهند.
 ارســال پیامک دعوت مشــموالن و متقاضیان فاقد 
بیمه از پنجشنبه گذشته توســط وزارت کار آغاز شده 
و کســانی که پیامک وزارت کار را دریافــت کرده اند، 
در صورت تمایــل می توانند به ســامانه کارا مراجعه و 

مراحل ثبت نام خود را دنبال کنند.
صاحبان مشاغل و کسب و کارهایی هم که فاقد بیمه یا 
کد کارگاهی هستند و  ابن پیامک را دریافت نکرده اند 
اما متقاضی دریافت تسهیالت حمایتی کرونا هستند، 
می توانند با مراجعه به ســامانه کارا از قسمت ثبت نام 

متقاضی اقدام کنند.
بر این اساس شاغالن کسب و کارهایی که فاقد بیمه یا 
کد کارگاهی هستند، دستفروشان، قالیبافان، فعاالن 
گردشگری و بخشی از مشاغل فصلی می توانند با ثبت 
نام در ســامانه کارا درخواســت خود را برای دریافت 
تســهیالت کرونا ارائه دهند که پس از راستی آزمایی 
و احصای دقیق اطالعات مشــمول دریافت وام کرونا 

می شوند.
نکته قابل توجه این اســت که همه بنگاه ها و شاغالن 

کسب و کارهای فاقد بیمه مشمول دریافت 
وام کرونا نمی شوند، بلکه آن هایی می توانند 
درخواست وام بدهند و مشمول دریافت وام 
کرونا شــوند که شغلشــان برای وزارت کار 
قابل شناســایی باشــد؛ مثال دستفروشانی 
که بــه نوعی اطالعاتشــان توســط وزارت 
کشور یا شــهرداری ها به ثبت رسیده باشد 

یا قالیبافانی کــه زیرمجموعه وزارت تعــاون یا دیگر 
دستگاه ها و ســازمان ها هســتند و اطالعات آن ها در 
دســتگاه ها موجود و کســب و کاری که به آن اشتغال 

دارند، قابل شناسایی باشد.
برهمیــن اســاس معاونــت اشــتغال وزارت کار، از 
دستگاه های تخصصی و وزارتخانه های مختلف اعم از 
وزارت کشــور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، وزارت 
ورزش و جوانــان، وزارت جهاد کشــاورزی و ... برای 
شناسایی، راســتی آزمایی و انجام صحیح احراز هویت 

دعوت کرده است.
پیش از ایــن عیســی منصــوری - معاون توســعه 
کارآفرینی و اشتغال - وزیر کار گفته بود »در خصوص 
افراد فاقد بیمه از تشــکل ها و دســتگاه های تخصصی 
درخواســت کرده ایم که افراد را به ما معرفی کنند تا از 

این طریق امکان راستی آزمایی وجود داشته 
باشــد؛ به عنوان نمونه یک راننده تاکســی 
که بیمه ندارد ولی از ســهمیه بنزین وزارت 
کشور استفاده می کند و می توانیم اطمینان 
حاصل کنیم که به تایید وزارت کشور شاغل 
است، مشمول تسهیالت حمایتی کرونا قرار 

می گیرد.«
به گفته وی، طی مذاکرت صورت گرفته با دستگاه های 
مختلف، اطالعات افراد شــاغل و بنگاه های فاقد بیمه 
مورد بررســی و احصا قرار گرفته و لیســت افرادی که 
هویت آن ها احراز شــده و در حال حاضر فعال هستند، 

دریافت خواهد شد.
پرداخت تســهیالت حمایتی به شــاغلین کســب و 
کارهای آســیب دیده از کرونا و فعــاالن اقتصادی ۱۴ 
رسته از ۱۳ خرداد ماه اغاز شده است و مشموالن برای 
گرفتن وام به بانکها معرفی شده اند. برابر آخرین آمارها 
از سامانه کارا، تاکنون مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون 
تومان تسهیالت به واجدین شرایط دریافت تسهیالت 

کرونا پرداخت شده است.
طبق اعالم معاونت اشــتغال وزارت تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی به تعداد ۱۱۲۵ نفر از رانندگان مســافربری 
اعم از برون شــهری و درون شــهری که مشمول بیمه 

خویش فرمایی هستند، مبلغ ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون 
تومان تســهیالت ۶ میلیــون تومانی کرونا از ســوی 
مؤسســات عامل پرداخت شــده و به تعداد ۵۵ بنگاه 
از واحدهای کســب و کاری که فعال بــوده و تعطیل 
نشده اند به ازای هر شــاغل دارای پرونده بیمه تامین 
اجتماعی، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیالت پرداخت 
شــده که مجموع آن رقمی معادل یک میلیارد و ۴۶۴ 

میلیون تومان است.
همچنین به تعــداد ۷۲ فقره پرونــده از واحدهایی که 
در پی شــیوع کرونا، به اجبار تعطیل شده اند، مبلغ دو 
میلیارد و ۴۹۶ میلیون تومان تســهیالت ۱۶ میلیون 

تومانی از سوی مؤسسات عامل پرداخت شده است.
تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر برای دریافت تســهیالت 
به سیســتم بانکی معرفی شــده و پرونده هایشان در 
شعب بانکی برقرار است که با اضافه شدن گروه جدید 
به مشموالن دریافت تسهیالت کرونا، تشکیل پرونده 
کســب و کارهای فاقد بیمه در شــعب بانکی و معرفی 

برای دریافت تسهیالت آغاز می شود.
طبق اعالم وزارت کار بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر از شاغالن شناسایی و احراز هویت شده اند و پیامک 
اطالع رسانی و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت وام 

کرونا ارسال شده است.

مدیر ملی طــرح تکاپو گفت: در حــال حاضر برای هر 
کیلو زعفران ایرانی تنهــا ۳۰۰ دالر پرداخت می کنند 
اما همان خریداران در بازارهــای جهانی، زعفران را به 

قیمت هر کیلوگرم حداقل ۷۰۰۰ دالر می فروشند.
رضا تازیکی با بیان اینکه قیمت زعفران صادراتی ایران 
از ۴۰۰۰ دالر در ۱۰ ســال پیش به ۳۰۰ دالر در سال 
۹۹ رسیده است، اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون هر 
کیلوگرم زعفران صادراتی ایــران به طور میانگین بین 

۳۰۰ تا حداکثر ۴۰۰ دالر صادر می شود.
مدیر ملی طرح تکاپو )توســعه کســب و کار و اشتغال 
پایدار( اضافه کرد: این در حالی اســت که در سال های 
۱۳۸۸ تــا ۱۳۹۰، هــر کیلوگرم زعفــران ایرانی بین 
۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دالر صادر می شــد. از طرفی، قیمت 
نهایی خرده و عمده فروش زعفران در بازارهای جهانی 

از ســال ۱۳۹۰ تاکنون بیــن ۵ تا ۷ هــزار دالر در هر 
کیلوگرم زعفران بوده و هیــچ تفاوتی در قیمت نهایی 
زعفران اتفاق نیفتاده است.تازیکی ادامه داد: در واقع، 
با افزایش قیمت دالر در داخل کشــور، قیمت زعفران 
صادراتی کشور کاهش یافته است؛ یعنی بازار جهانی و 
خریداران خارجی زعفران که ۸ سال پیش حاضر بوده 
اند به ازای هر کیلو زعفران، ۶۰۰۰ دالر پرداخت کنند، 
در حال حاضر برای هر کیلو زعفــران ایرانی تنها ۳۰۰ 
دالر پرداخت می کنند اما همان خریداران در بازارهای 
جهانی، زعفران را به قیمت هر کیلوگرم حداقل ۷۰۰۰ 
دالر به فروش می رســانند و ســودی در حدود ۶۷۰۰ 
دالر در هر کیلو زعفران نصیب واســطه یا فروشــنده 

نهایی زعفران در خارج از کشور می شود.
به گفتــه وی مصرف کننــده نهایــی در بازارهای بین 

المللی زعفــران ایرانی را به قیمت هــر کیلوگرم باالی 
۱۰۰ میلیون تومــان دریافت می کنــد، در حالیکه هر 
کیلوگرم زعفران در ایــران به زحمت بــه ۱۰ میلیون 
تومان می رســد. در واقع ســود اصلی زعفران ایران به 
جیب دالالن بین المللی زعفــران می رود.تازیکی ادامه 
داد: یکی از مهم ترین دالیل این موضوع، آن اســت که 
عمده خریداران خارجی زعفران ایرانی، در واقع ایرانیان 
خارج از کشور هســتند که زعفران را از صادرکنندگان 

این محصول به صورت ریالی خرید می کنند.
این مقام مســئول گفت: تدبیر و سیاست گذاری برای 
رفع این مشــکل از آنجا دارای اهمیت است که فروش 
زعفران به صورت دالری و به قیمت هــای واقعی، اوالً 
موجــب افزایش چشــمگیر قیمــت و ارزش زعفران 
صادراتی کشــور به میــزان حداقــل ۱۰ برابر فعلی 

می شــود و از طرفی موجب افزایش ارزش و ســود در 
تمام زنجیره ارزش زعفران از مزرعه تا صادرات خواهد 
شد، به طوری که میزان سودآوری هر بخش از زنجیره 
ارزش زعفران بیــش از ۸ برابر شــده و ضمن افزایش 
ارزآوری برای کشــور، موجب اشــتغال بیشتر، رونق 
و افزایش ســطح معیشت و رفاه کشــاورزان و فعالیت 
این زنجیره خواهد شــد.تازیکی با اشاره به راهکارهای 
پیشــنهادی در این حوزه افزود: راهــکار کوتاه مدت، 
افزایش ســقف تعهد ارزی برای صادرات هر کیلوگرم 
زعفران به ۳۰۰۰ دالر و راهکار میان مدت و بلند مدت، 
تقویت و ایجاد کنسرســیوم های مشــترک صادراتی 
متشکل از شرکت های صاحب برند صادراتی و حمایت 
از حضور در بازارهای بین المللــی و زنجیره فروش به 

صورت خرده فروشی زعفران است.

تسهیالت

زعفران

خریدار  عضو اتــاق بازرگانــی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایطی 
که صنعت خــودرو با تحریم روبرو اســت و 
واردات برخی از قطعات با دشــواری انجام 
می شود، می توان با همکاری مجموعه های 
دانش بنیان نســبت به تولید قطعات خاص 

اقدام کرد.
»بهنــام نیکفر« دربــاره اســتفاده از توان 
مجموعــه های دانــش بنیــان در صنعت 
خودرو، افزود: مجموعه های دانش بنیان در 
بخش های مختلف پیشرفت خوبی داشتند 
و به واســطه حضور آنها در اقتصاد، برخی از 

مشکالت حوزه تولید برطرف شده است.
وی بیان داشــت: به دلیل مواجهه کشور با 
تحریم ها و ممکن نبــودن واردات برخی از 
قطعات خودرو، بهترین راهکار، اســتفاده 
از تــوان مجموعه های دانــش بنیان فعال 
در حوزه خودرو اســت.عضو اتاق بازرگانی 
شــرکت های  خاطرنشــان کرد:  ایــران 
خودروســازی با اعالم اینکه در تولید کدام 
قطعات می خواهند از تــوان مجموعه های 
دانش بنیان اســتفاده کننــد، می توانند به 

سمت حل مشکالت تولید حرکت کنند.
وی با بیان اینکه بخشــی از مشکالت بازار 
خودرو و گرانــی رخ داده بــه دلیل کاهش 
تولید خــودرو و تجاری نشــدن خودروها 

به علت نقص قطعه اســت، گفت: با حضور 
صنعــت  دانش بنیــان،  مجموعه هــای 
خودرو تقویت می شــود و این امکان برای 
شرکت های خودروسازی فراهم خواهد شد 
تا تیراژ خود را باال ببرنــد و دیگر خودرویی 
به علت تحریم و نقص قطعــه در پارکینگ 

شرکت های خودروساز باقی نماند.

اثرگذاری مطلوب دانش بنیان ها
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد: تولید 
قطعات »هــای تک« خــودرو بــا تکیه بر 
تــوان دانش بنیان ها محقق خواهد شــد، 

هرچند شــرکت های قطعه ســازی هم در 
این حوزه فعالیت هــای بزرگی انجام دادند 
اما دانش بنیان هــا به دلیــل ماهیت خود 
می تواننــد در این زمینــه اثرگذاری خوبی 
داشــته باشــند.وی پیشــنهاد کرد برای 
توســعه همکاری ها، دفاتر مشــترکی بین 

شرکت های خودروســازی و مجموعه های 
دانش بنیان ایجاد شود تا در پی آن بتوان به 
تولیدی دســت یافت که نخست، مورد نیاز 
صنعت خودرو باشــد و دوم، هم افزایی بین 
مجموعه ها انجام شــود.عضو اتاق بازرگانی 
ایــران گفــت: همــکاری دانش بنیان ها با 
قطعه ســازان هم از دیگر موضوعاتی است 
که می توان دنبال کرد؛ اکنون قطعه سازان 
زیادی در کشور فعالیت می کنند اما به نظر 
می رسد برای رشد صنعت قطعه سازی و در 
ادامه خودروســازی بایــد از مجموعه های 

دانش بنیان بیش از گذشته استفاده کرد.

شروع همکاری های سه جانبه
وی خاطرنشــان کرد: درســت اســت که 
در شــرایط تحریمــی به ســر می بریم، اما 
شــرکت های خودروســازی بــا مذاکــره 
می توانند از توان مهندسی خودروسازان و 

قطعه سازان خارجی استفاده کنند.
نیکفر با بیــان اینکه خودروســازان باید به 
ســمتی حرکت کنند کــه خودروها از نظر 
کیفیت ارتقا یابند، تاکیــد کرد:  باید فضای 
همکاری دوجانبه و حتی سه جانبه )قطعه 
ســازان- خودروســازان- دانش بنیان ها( 
فراهم شــود تا شــاهد رونق و رشد صنعت 

خودرو باشیم.

ونا می گیرند؟ مشاغل فاقد بیمه از کی تسهیالت کر

وشند زعفران ایران را ۳۰۰ دالر می خرند ۷۰۰۰ دالر می فر

انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در بخش صنعت و معدن
خریدار   مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و 
تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: از ابتدای امســال تاکنــون حدود دو 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان اوراق از طریق 

بخش صنعت و معدن منتشر شده است.
به گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
»نعمت اهلل شــهبازی« در نشست توسعه 
تامین مالی بخش تولید از طریق روش های 
نوین ویــژه صنعت نســاجی، پوشــاک و 
سلولزی، افزود: این وزارتخانه امسال چهار 
جهت گیری اصلی با عنــوان جهش تولید، 
اتمام طرح های نیمه  تمام، توسعه صادرات 
و کنترل واردات و مدیریــت و تنظیم بازار 

دارد.
وی بــا بیان اینکــه در همین راســتا هفت 
محور در قالب ۴۰ پروژه و برنامه تعریف شده 
است، ادامه داد: تأمین منابع مالی و توسعه 
سرمایه گذاری مشتمل بر چهار برنامه یکی 

از این هفت محور است.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی 

وزارت صنعــت گفت: ۴۲۵ هــزار میلیارد 
تومان نیاز بخش صنعت و معدن در ســال 
۹۸ بوده اســت که از این میزان ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومان به صورت تسهیالت از طریق 
شــبکه بانکی پرداخت شــده و گویای آن 
اســت که این نیاز و پرداخت بــا هم تطابق 

ندارد.

نیاز 575 هزار میلیارد تومانی بخش 
صنعت و معدن

وی در ادامــه با بیان اینکــه پیش بینی نیاز 
بخش صنعت و معدن برای امســال حدود 
۵۷۵ هــزار میلیــارد تومان اســت، گفت: 
پیش بینی می شود حدود ۴۱۵ هزار میلیارد 
تومان از این رقم به صورت ســرمایه ثابت و 
ســرمایه در گردش به حوزه تولید پرداخت 

شود.
شــهبازی تاکیدکرد:  حتی در این صورت 
با کســری ۲۸ درصدی مواجه هســتیم و 
ضرورت استفاده از روش های نوین بانکی را 

برای جبران این کسری می طلبد.
وی با بیان اینکه سهم بخش صنعت و معدن 
از تســهیالت بانکی باید اضافه شود، افزود: 
البته روند نزولی این ســهم ســال گذشته 

متوقف شد و این سهم به ۳۲ درصد رسید.

عرضه 600 بنگاه در بورس
وی اضافه کــرد: عرضــه در بــورس یکی 
از روش هــای خــوب تامین مالــی برای 

شرکت هاست که این روش عالوه بر تامین 
مالی ســبب تقویت بنیه مالی شرکت ها نیز 
خواهد شــد.مدیرکل ســرمایه گــذاری و 
تامین مالی وزارت صنعت با اشاره به وجود 
سه هزار و ۷۰۰ بنگاه دارای صد نفر اشتغال 
به باال در کشــور، گفت: از ایــن تعداد ۶۰۰ 

بنگاه خود را در بورس عرضه کردند.
شهبازی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی 
پــس از پذیرش یــک شــرکت در بورس 
متعرض به حساب های سنوات آنها نخواهد 
شــد، افزود: این موضوع یکی از چالش های 
اصلی برای ورود بنگاه ها به بورس اســت که 
با طرح موضوع در جلسه سران قوا و موافقت 
رهبر معظم انقالب مصوب شــد بنگاه هایی 
که سال ۹۹ در بازار سرمایه پذیرش شوند، 

این مشکل مالیاتی آنها حل شود.

اعالم آمادگی بیش از 370 بنگاه برای 
ورود به بازار سرمایه

وی بــا بیــان اینکــه امســال می خواهیم 

۱۰۰بنگاه را وارد بورس کرده  یا برای تامین 
مالی آنها اوراق مشــارکت منتشــر کنیم، 
اضافه کرد: بیــش از ۳۷۰ بنگاه باالی ۱۰۰ 
نفر برای پذیــرش در بورس یا اســتفاده از 
روش های تامین مالی اعالم آمادگی کردند.

مدیــرکل ســرمایه گذاری و تامیــن مالی 
وزارت صنعت با بیان اینکــه به دنبال ابداع 
روش های جدید نیســتیم، گفت: ابزارهای 
نوین قابل بهره برداری برای تامین مالی در 
صنعت نساجی پوشاک و سلولزی فرابورس، 
بــورس کاال و تامین مالی زنجیــره تامین 

)SCF( است.
شــهبازی خاطرنشــان کرد: در فرابورس 
امکان انتشــار اوراق بدهی، عرضه ســهام، 
ادغام و تملیک وجــود دارد و در بورس کاال 
تامین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی، 
صندوق سپرده کاالیی و انتشار انواع اوراق 
انجام می شود، همچنین روش های صکوک 
و اوراق گام مختــص تامین مالــی زنجیره 

تامین )SCF( است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر کشور:

موضوع حجاب و عفاف راه حل اجتماعی دارد

کودک آزاری  در خیابان را به ۱۲۳ اطالع دهید
 مدیرکل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور از مردم خواست 
هرگونه کودک آزاری در خانه یــا در خیابان را بــه اورژانس اجتماعی 
با شــماره ۱۲۳ اطالع دهند و گفت: همه تماس ها بــدون آنکه هویت 

تماس گیرنده مشخص شود، فورا مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.
محمود علیگو افزود: کودک آزاری ها در خیابان را به طور مثال می توان 
از ظاهر خونی و کبود کودک تشــخیص داد و وظیفه انسانی همه افراد 
اســت که در صورت مشــاهده چنین کودکانی، موارد را به ۱۲۳ اطالع 
دهند.وی از مردم خواست در صورت مشــاهده کودکی در خیابان که 
ظاهری خونی و کبود شــده دارد و معلوم اســت که مورد ضرب و شتم 
قرار گرفته، پس از تماس با ســامانه ۱۲۳، چند دقیقه کودک را به بهانه 
گفت وگو نگاه دارند تا فرصت رســیدن مامــوران اورژانس اجتماعی 
فراهم شــود.مدیرکل امور آسیب دیدگان ســازمان بهزیستی کشور 
تاکید کرد: حساسیت مردم نسبت به کودک آزاری باید افزایش یابد تا از 

تبدیل آن به موقعیت خطرناک جلوگیری شود.
علیگو  با اشــاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانــان و تمرکز آن  بر 
کودکان بــزه دیده و موضــوع خشــونت و آزار کــودکان، اضافه کرد: 
وظیفه انسانی و شهروندی هر فردی اســت تا از بروز خشونت های حاد 

جلوگیری کند.
روز یکشــنبه هجدهم خرداد ماه امســال، الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و 
قانون اساسی تشخیص داده شد.رئیس جمهوری نیز روز شنبه بیست 
و چهارم خرداد ماه، قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان را برای اجرا به 
قوه قضائیه، وزارت دادگســتری، وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و 

سازمان بهزیستی کشور را ابالغ کرد.
الیحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشــنهاد قوه قضاییه به 
دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز 
و فرودهای بسیار به سرانجام رســید. قانونی که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند می تواند خالءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را 

تا حد زیادی پرکند.

وید با ماسک به کالنتری ها و مراکز پلیسی بر

معاون هماهنگ کننده پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از شــهروندان 
خواســت که برای حضور در مراکــز انتظامی و به ویــژه کالنتری ها از 

ماسک استفاده کنند.
سرهنگ علیرضا ناصری نژاد  درباره اســتفاده از ماسک در کالنتریها و 
مراکز پلیس گفت: در راســتای مصوبه و تاکید ستادملی مقابله با کرونا 
بر الزامی شدن استفاده از ماســک در اماکن عمومی و سرپوشیده که از 
۱۵ تیرماه اجرایی شده است، استفاده از ماسک در کالنتریها نیز الزامی 
اســت و به همین دلیل از شــهروندان می خواهیم که برای حضور در 

مراکز انتظامی و بهخصوص کالنتریها حتما از ماسک استفاده کنند.
معاون هماهنگ کننده پلیس پیشــگیری تهران بــزرگ با بیان اینکه 
تمامی پرســنل پلیس در کالنتریها نیز از ماسک اســتفاده می کنند، 
اظهارکرد: همچنین این مراکز نیز ضدعفونی شــده و ســالمت تمامی 

ماموران و پرسنل نیز به طور مرتب رصد می شود.

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت گاز استان 
هرمزگان از روند پیشرفت پروژه های گازرسانی 

به شهر بندرعباس

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان به طور میدانی از روند پیشرفت 
پروژه های گازرســانی به شــهر بندرعبــاس با رعایــت پروتکل های 

بهداشتی،بازدید کرد.
مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان به طور سرزده از روند پیشرفت 
پروژه های گازرسانی به شــهر بندرعباس و از محله آزادگان، با رعایت 

پروتکل های بهداشتی،بازدید کرد.
فواد حمزوی در این بازدید میدانی که با رعایت پروتکل های بهداشتی 
انجام شــد، ضمن اطالع از آخرین اقدامات و تقدیر و تشــکر از دست 
اندرکاران این پــروژه، به همکاری با مــردم در جهت کاهش نارضایتی 
و تعامل هرچه بیش تــر و بهتر بمنظور تســریع در آســفالت معابر با 

شهرداری، تأکید کردند.
گفتنی است گازکشــی در شــهر بندرعباس در فازهای ۱تا۵ به اتمام 
رســیده و در فازهای ۶،۷،۸ هم اکنون در حال انجام اســت که فاز ۶ از 
بلوار دانشــگاه آزاد تا شرق بلوارآزادگان،فاز ۷ از شــرق بلوار آزادگان تا 
غرب بلوار آیت اهلل غفاری و فاز ۸ از غرب بلــوار آیت اهلل غفاری تا غرب 
شهر بندرعباس  را شامل و هم چنین پیش بینی می شود تا پایان سال 
۱۴۰۰،حدود ۴۵ درصد از خانوار اســتان  تحت پوشــش گاز شهری و 

روستایی قرار گیرند.

و تهران در نیمه دوم  آغاز ساخت خط 10 متر
سال جاری

مدیرعامل شرکت مترو تهران از آغاز ساخت خط ۱۰ مترو در نیمه دوم 
ســال جاری خبر داد. علی امام مدیرعامل شــرکت مترو تهران درباره 
آغاز عملیات اجرایی خط ۱۰ مترو تهران اظهار داشــت: در ســال های 
گذشته، مترو تهران فاقد طرح جامع مصوب بود در نتیجه آغاز ساخت 
خط جدید بدون وجود سند باالدســتی، منجر به آسیب به  منابع شهر 
می شــد.وی گفت: با تصویب طرح جامع حمل و نقــل ریلی تهران در 
بهمن ۹۸  توسط شورای عالی ترافیک کشور، آغاز عملیات اجرایی خط 

جدید در دستور کار شرکت مترو تهران قرار گرفت.
امام با بیان این که تا زمان تصویب طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران، 
شــرکت مترو انجام مطالعات آغاز خطوط جدید را در دستور کار خود 
قرار داد است، خاطرنشان کرد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم از میان 
۴ خط جدید۸،۹،۱۰،۱۱ و نیز ۲ خط اکســپرس کــه در طرح جامع 
حمل و نقل ریلی به تصویب رســیده اســت؛ خط ۱۰ از اولویت اجرایی 

بیشتری برای اجرا برخوردار است.

کوچه

رئیس سازمان اســتعدادهای درخشان گفت: والدین 
این اختیار را دارند که نســبت به ثبت نام فرزندان خود 
در مدرســه عادی،  پیش از برگزاری آزمون تیزهوشان 

اقدام کنند.
»فاطمه مهاجرانی« رئیس ســازمان اســتعدادهای 
درخشــان دربــاره بالتکلیفــی داوطلبــان آزمون 
تیزهوشــان بــرای ثبت نام در مــدارس بــا توجه به 
اینکه هنوز آزمون برگزار نشــده و دانش آموزان برای 
ثبت نام در مدارس عادی و کتب درســی دچار تردید 
شــده اند گفت: طبیعتا وقتی بنا بر آزمون اســت یک 
حالــت بالتکلیفی پیــش می آید. ایــن بالتکلیفی در 
تمام آزمون هایی که برگزار می شــود وجود دارد، زیرا 
نمی تــوان ادعا کرد که هر کســی در آزمون شــرکت 

می کند، حتما قبول می شود.
وی در ادامه بیان کرد: لذا اگر کسی خودش 
احســاس می کند که ممکن است در آزمون 
تیزهوشــان قبول نشــود،  می تواند فعال در 
مدرسه عادی ثبت نام کند تا حداقل از روال 
تحصیلی خــود عقب نماند. ایــن انتخاب به 
عهده والدین اســت و ما نمی توانیم توصیه 

خاصی کنیم.رئیس سازمان اســتعدادهای درخشان 
توضیح داد: البته برنامه ما این بود که آزمون تیزهوشان 
را در هفته اول اردیبهشــت و قبل از ماه مبارک رمضان 
برگزار کنیم، ولی به خاطر شرایط اجتماعی پیش آمده 
و شیوع کرونا ویروس، ما به ســمت دیگری سوق داده 
شــدیم و وضعیت مجبورمان کرد که به گونه دیگری 

رفتار کنیم.مهاجرانی با بیــان اینکه والدین 
این اختیار را دارند که نســبت بــه ثبت نام 
فرزندان مدرســه عادی،  پیــش از برگزاری 
آزمون تیزهوشــان اقدام کننــد، گفت: این 
انتخاب به عهده والدین است و می توانند در 
یک مدرســه دولتی ثبت نام کنند تا آزمون 
تیزهوشان برگزار شــود. چنانچه فرزند آنها 
در آزمون قبول شــد، مشکلی نیســت و می توانند در 
مدرسه تیزهوشان نسبت به ثبت نام اقدام کند، اما اگر 
قبول نشد، حداقل می دانند که قبال ثبت نام در مدرسه 

عادی را انجام داده و از چیزی جا نمانده اند.
رئیس سازمان اســتعدادهای درخشان گفت:  من این 
پیشــنهاد را به صورت اعم مطرح نکــردم، بلکه آن را 

به عهده والدین می گذارم. باالخــره از بین ۳۴۰ هزار 
نفری که در آزمون های پایه هفتم و دهم تیزهوشــان 
ثبت نام کرده اند،  امکان قبولی همگی آنها وجود ندارد 
و ما مســلما طبق ظرفیتی که داریم، می توانیم آنها را 

پذیرش کنیم.
 وی در پایان تاکید کرد:  طبیعتا نه مدارس تیزهوشان 
ظرفیت همــه داوطلبــان را دارد و نــه جامعه هدف 
می تواند تمام این دانش آموزان را در بر بگیرد، لذا خود 
والدین باید تشــخیص بدهند که چــه کاری کنند، از 
این رو یکی از کارها همین اســت که در مدرسه دولتی 
ثبت نام کنند و اگر فرزندشان در تیزهوشان قبول شد، 
می توانند مدارک او را از مدرســه دولتی به تیز هوشان 

ببرند.

مدیر روابــط عمومی معاونت حمل و نقــل و ترافیک، 
جزئیات طرح ترافیک ویژه خبرنگاران را برای سال ۹۹ 

تشریح کرد.
علی عالی در توضیح اطالعیه منتشر شده در خصوص 
وضعیت طرح ترافیک خبرنگاران برای سال ۹۹ گفت: 
از تاریخ ۹۹/۴/۱۵  لغایت پایان روز ۹۹/۴/۲۱  آن دسته 
از خبرنگاران که وضعیت در حال بررســی در روبروی 
اسم شان نمایش شده اســت مهلت دارند با مراجعه به 
حساب کاربری خود در ســامانه »تهران من« )بخش 
ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران( نســبت به ویرایش 

و بارگذاری مدارک الزم کنند. 
 وی با تاکید بر اینکه نمایش وضعیت در حال 
بررسی در روبروی اســم خبرنگاران محترم 
صرفا بــه معنی نقص مدرک یــا مدارک می 
باشــد، تصریح کرد: نمایش این وضعیت به 
معنای تایید و یا عدم تایید نام خبرنگاران در 

سهمیه سال ۹۹ نیست.
مدیر روابط عمومی معاونت حمل ونقــل و ترافیک با 
بیان اینکه ســهمیه طرح ترافیک خبرنگاران تا اعالم 
رسمی سهمیه های جدید در ســال ۹۹ دارای اعتبار 

اســت گفت: پایان زمان اعالم شده )۲۱ تیر 
ماه( صرفا پایــان امکان ویرایــش و تکمیل 
مدارک در ســامانه اســت و به منظور لحاظ 
شــدن ســهمیه های جدید خبرنــگاران 

نمی باشد.
عالــی تاکیــد کــرد: تخصیص ســهمیه 
خبرنــگاران از ســوی کمیتــه ای ۷ نفره 
متشکل از معاونت حمل و نقل و ترافیک ۲ نفر نماینده 
از کمیســیون عمران و حمــل و نقل و کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شــهر تهران، 

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد ، انجمن 
صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران، انجمن صنفی 
رســانه های غیر دولتــی و انجمن صنفی عکاســان 
مطبوعاتی ایران در حال انجام است و نتایج آن متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
براســاس گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و 
ترافیک عالی در پایان خاطرنشــان کرد: پس از اعالم 
تخصیص سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران، تخصیص 
کارت بلیط مترو هم صورت خواهد گرفت که جزئیات 

آن نیز متعاقبا اعالم خواهد شد.

تیزهوشان

ح ترافیک طر

خریدار  وزیر کشــور گفت: امر فرهنگ و 
موضوع حجــاب و عفــاف، موضوعی کاماًل 
اجتماعی است و موضوعات اجتماعی را تنها 
با راه حل های اجتماعی و با مشارکت عموم 

مردم می توانیم پیش ببریم.
 عبدالرضــا رحمانــی فضلی وزیر کشــور، 
در یکصد و ســی و دومین نشســت شورای 
اجتماعی کشــور، پس از اســتماع گزارش 
دســتگاه های مســئول از جملــه نیروی 
انتظامی، بســیج و صداو سیما درخصوص 
آخرین اقدامات و برنامه های انجام شده در 
حوزه حجاب و عفاف، ضمن ابراز امیدواری 
از موثربودن نتایج اقدامــات صورت گرفته 
گفت: موضــوع حجاب و عفــاف موضوعی 
کامــاًل فرهنگــی، اخالقــی، اعتقــادی و 
اجتماعی اســت که در بســترهای مختلف 
زمینه ظهور و بروز پیدا کرده است. از جمله 
اینکه در مواردی ابعاد سیاســی و در برخی 
موارد ابعاد اجتماعی موضوع نمود بیشتری 
داشــته و البته مباحث اقتصادی نیز در این 
راستا مطرح است. بعالوه دشمنان نیز از این 
موضوع در مقاطع مختلف ســوء اســتفاده 

می کنند.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در موضوع 
حجاب و عفاف، باید اســتمرار برنامه ها در 
میان مدت و دراز مدت را نظر گرفت، اظهار 
کرد: این موضوع در تمامی جلسات شورای 
اجتماعی که به مســئله حجــاب و عفاف 

پرداخته شده است، مورد تاکید بوده است.
وی افزود: همه دستگاه های اجرایی متولی 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی، رســانه ای و 
هنری کشور متناسب با وظایف ذاتی که در 
قوانین مصرح برای آنها قید شده است؛ امر 
فرهنگ ســازی این موضوع و تقویت باورها 
و انگیزه هــای دینی و اخالقــی را کماکان 
برعهده دارند و نظارت و گزارش مســئوالن 
این حوزه بایســتی شــامل ایــن وظایف و 

ماموریت ها و عملکردها باشد.
وزیر کشــور به نقش صداو سیما در تقویت 
ارزشــها و باورهــای اخالقــی و اعتقادی 
فرهنگ عفاف و حجاب اشــاره کرد و گفت: 
مســئولیت صدا و ســیما در این زمینه غیر 
قابل کتمان اســت و همواره تاکید بوده که 

صدا و سیما در این مسیر پیشتاز باشد.

وی افزود: همچنین وزارت فرهنگ وارشاد 
اســالمی با دامنه وســیع فعالیت در حوزه 
کتاب، فیلم، تئاتر، ســینما و هنر می تواند 
نقش بســیار باالیی ایفا کند کــه البته این 
کار انجام می شــود امــا باید ضمــن ارائه 
گزارش اقدامــات؛ نوآوری ها و خالقیت ها و 

طرح های جدیدی نیز ارائه کنند.
رحمانی فضلی در ادامه آموزش و پرورش 
را نهاد اصلــی آموزش و تربیــت کودکان 
کشور در موضوع حجاب و عفاف برشمرد 
و گفت: آموزش و پــرورش وظیفه تربیت 
کودکان بعــد از خانواده و البتــه مؤثرتر از 
خانواده را برعهده دارد کــه باید این نقش 

را ایفا کند.
وزیر کشــور همچنین به نقــش حوزه های 
علمیه، علما و دانشمندان علمی و دینی در 
تقویت حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: به 
هرحال اســاس و پایه اعتقادات دینی مردم 
مبتنی بر چشــمه جوشــانی اســت که در 

حوزه ها و حریم علمای دینی جریان دارد.
وزیر کشور در ادامه با اشــاره به اینکه مقرر 
شده است که در جلســات نشست شورای 
اجتماعی کشــور به صــورت مســتمر از 
نهادها و دســتگاه ها در موضــوع حجاب و 

عفاف گزارش گیری کنیــم؛ عنوان کرد: در 
جلسات بعدی شــورای اجتماعی؛ نهادها و 
دستگاه های مسئول در امر حجاب و عفاف 
با تقســیم بندی در حوزه هــای عملیاتی، 
گزارشی از برنامه ها، عملکردها، موفقیت ها 
و یا عدم توفیقــات و موانــع را ارائه کنند تا 
سایر نهادها هم در جریان اقدامات آنها قرار 

گیرند.
رحمانی فضلی با بیــان اینکه امور فرهنگی 
نیازمند برنامه بلندمدت، مستمر و متناسب 
با شــرایط و فضاهایی اســت که هرلحظه 
درحال تغییر اســت، گفت: زمانی سرعت 
تغییر فضای اخالقی، رفتــاری و اعتقادی و 
اجتماعی بســیار پایین بود و تنوع و نوآوری 
کمی وجود داشت اما اکنون با وجود فضای 
مجازی و امــکان و تجهیزاتی که تکنولوژی 
نوین در حوزه های مختلف در اختیار مردم 
قرار داده است، زمینه ظهور و بروز پرحجم 
هرنوع سلیقه فرهنگی در جامعه ایجاد شده 
است و محدودیت سازی به معنای اینکه هر 
کس موظف به انجام امر ثابتی باشد، محقق 

نمی شود و جواب نمی گیرد.
وزیر کشــور در ادامه با بیان اینکه بایستی 
جلوی موارد آســیب رســان و موانع تعالی 

و رشــد اخالق را بگیریم و بســتر را آماده و 
شرایط را سهل و تســهیالت را برقرار کنیم 
تا بتوانیم در یک شرایط مناسب پیش رویم، 
افزود: در مســیر این هدف، طریــق، ابزار و 
تجهیزات باید به کمــک بیاید تا بتوانیم این 

کار را به نحو احسن انجام دهیم.
وزیرکشور با اشــاره به اینکه ذات فرهنگ، 
جامعیت و عمومیت اســت، تاکید کرد: امر 
فرهنگ و موضوع حجاب و عفاف موضوعی 
کاماًل اجتماعی است و موضوعات اجتماعی 
را تنها با راه حل های اجتماعی و با مشارکت 

عموم مردم می توانیم پیش ببریم.
وی با تاکید بر اینکــه اگر همراهی، همدلی 
و باور و اعتقادات مــردم را در نظر نگیریم، 
موفق نمی شــویم؛ اظهار کرد: باید از همه 
ظرفیت های مردمی، چه درقالب تشکل ها، 
سمن ها، هیات ها، مســاجد، و چه در قالب 

فردی کمک بگیریم.
وزیر کشــور با اشــاره به اقدامــات خوب و 
مؤثر نیروی انتظامی در طــرح ناظر گفت: 
۹۰ درصد انــرژی در بخش هــای ایجابی 
و فرهنگ ســازی موضوع حجــاب و عفاف 
گذاشته می شود و ۱۰ درصد نیز برای از بین 
بردن موانع و شبکه های نامطلوب است که 

از سوی دشمنان و رســانه های معاند دنبال 
می شود و در جهت ایجاد فضای نامطلوب در 

کشور سعایت می کنند.
رحمانی فضلی با اشــاره به اقداماتی خوبی 
که در حوزه اجــرای برنامه های فرهنگی و 
هنری در سواحل شــمال کشور انجام شده 
است، اظهار کرد: آزادسازی سواحل از سال 
گذشــته آغاز شده اســت و تاکنون بیش از 
۸۰ درصد آزاد شده است که با این اقدامات 
می توان مراکز بیشتری را در دسترس مردم 
و مراکز فرهنگی برای بهره مندی بیشتر از 

سواحل قرار داد. 
بسیج متولی این امر است و سایر دستگاه ها 
به عنوان معین و همکار بسیج هستند و باید 
در این مسیر هم از مشارکت مردم استفاده 

کنیم.
وی با اشــاره بــه اینکه بارها تاکید شــده 
اســت که چادر حجاب برتر اســت و البته 
در موضوع حجاب، رعایت موازین شــرعی 
و اعتقــادی و اخالقی اصالــت دارد و نوع و 
طــرح و رنگ فاقــد اصالت اســت، گفت: 
تنــوع حجاب در ایــران با توجــه به تنوع 
جغرافیایی و فرهنگــی و قومی و نژادی به 
صورت طبیعی در انطبــاق کاماًل مقبولی 
میان ارزشــهای دینی و اعتقادی و شرایط 
منطقه ای در بستر زمان و تاریخ بوده است 

و باید به اینها احترام بگذاریم.
وزیر کشــور به تولید و عرضه چادر مشکی 
در کشور اشاره کرد و گفت: جلسه ای دراین 
خصوص با حضــور دســتگاه ها و نهادهای 
مسئول از ســوی معاونت اقتصادی وزارت 
کشور تشکیل می شود تا ضمن فعال کردن 
ظرفیــت موجود کشــور؛ شــاهد افزایش 
ظرفیت تولید کشــور و تامین مواد اولیه نیز 

در این عرصه باشیم.
رحمانــی فضلــی در پایان خاطرنشــان 
کرد: مهم این اســت که مســیر مشخص و 
هدف روشن باشــد، این مباحث فرهنگی 
و اعتقادی که زمان بر اســت، جای خود را 
پیدا خواهند کرد و مردم نیــز بنا به فطرت 
و ذات خود و بنا به عالقــه درونی به دین از 
این موضوع اســتقبال خواهند کرد، چراکه 
اصالت انسان ها به خیر و زیبایی است و همه 

اینها را در تعالیم دینی می یابیم.
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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

ونا همپای دنیا  ساخت واکسن ایرانی کر
خریدار   ســخنگوی وزارت بهداشــت با 
تاکید بر اینکه دانش فنی ســاخت واکسن 
کرونا در ایران نیز پا به پای دنیا جلو می رود 
و وزیر بهداشــت مســتقیما بر این موضوع 
نظارت دارد، گفت: با این حال اگر واکسنی 
در کشــورهای دیگر ساخته شــود و مورد 
تایید ســازمان جهانی بهداشت باشد، قطعا 

ما نیز از آن استقبال خواهیم کرد.
دکتر ســیما ســادات الری  درباره آخرین 
نتایج حاصل از اقدامات دانشمندان ایرانی 
برای تولید واکسن کرونا، گفت: دانشمندان 
ایرانی همپای ســایر کشــورهای جهان در 

حال تحقیق بر روی واکسن کرونا هستند.

وی با بیــان اینکه ســاخت هــر نوعی از 
واکسن از ســه مرحله آزمایشگاهی، تست 
حیوانی و تست انســانی برخوردار است، 
افزود: دانش فنی ســاخت واکســن کرونا 
در ایران نیــز پا به پای دنیــا جلو می رود و 
شخص وزیر بهداشت نیز مستقیما بر این 
موضوع نظــارت دارند و اخیــرا نیز اعالم 
کردند تســت های حیوانی واکســن پاس 

شده است.
الری ادامــه داد: البته برای هر واکســنی 
بحث بی خطر بودن و اثربخشــی آن بسیار 
مهم اســت. همچنین مشــخص است که 
تولید صنعتی واکسن با تولید آزمایشگاهی 

متفــاوت اســت و از پروســه ای طوالنی 
برخوردار است.

وی تاکیــد کــرد: در مجمــوع در زمینه 
ســاخت واکســن کرونا پا به پــای دنیا 
مجهزیم، جلو می رویــم و عقب تر از دنیا 
نیستیم. شــخص وزیر بهداشت نیز بر این 
موضوع نظارت مســتقیم دارند وجزییات 
موضوع در هر مرحله از سوی شخص وزیر 

اعالم می شود.
ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنین در 
پاسخ به سوال ایســنا درباره مباحث مطرح 
شــده در زمینه واکســن اروپایــی کرونا و 
اینکه آیا ایران درخواســتی برای خرید این 
واکسن داشــته یا خیر، گفت: اگر واکسنی 
در کشــوری تولید شود و ســازمان جهانی 

بهداشــت نیز آن را تایید کنــد، قطعا ما نیز 
درخواست استفاده از آن را خواهیم داشت. 
اما هنوز اطالعاتــی در این زمینــه نیامده 

است.
وی در ادامه صحبت هایش تاکید کرد: البته 
پروســه تولید واکسن پروســه ای طوالنی 
اســت و به همین دلیل هم بزودی و قطعا تا 
یکسال آینده واکســنی تولید نخواهد شد. 
با این حال اگر واکسنی در کشورهای دیگر 
ساخته شــود و مورد تایید سازمان جهانی 
بهداشت باشــد، قطعا ما نیز از آن استقبال 
خواهیــم کــرد و بــرای تامیــن آن اقدام 

می کنیم.



تقی زاده مطرح کرد

ونده »ویلموتس« استقبال وزارت ورزش از شفاف سازی پر

سیِد پرافتخار کفش ها را می آویزد؟
پیغام غیر مستقیم »زبان آمار« به کاپیتان 

پرسپولیس برای بازنشستگی
دیگر قرار گرفتــن در ترکیب ثابت برای کاپیتان پا به ســن گذاشــته 
پرســپولیس به راحتی مقدور نیست و به نظر می رســد سید جالل به 

دوران بازنشستگی نزدیک شده است.
 مدتهاست زمزمه های خداحافظی سید جالل حسینی در پایان فصل 
سر زبان ها افتاده و گرچه هرگز این بازیکن باتجربه حاضر نشده در این 
خصوص اظهار نظر کند، اما برخی شواهد نشــان می دهد کاپیتان ۳۹ 

ساله سرخ ها به پایان خط در دوران بازیگری نزدیک شده است.
سیدجالل یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است که 
عناوین قهرمانی زیادی را با تیم های مختلف در لیگ برتر کسب کرده و 

با پرسپولیس هم جام های زیادی را باالی سر برده است.
پرســپولیس در نیم فصل دوم ۹ بار به میدان رفته و ســید جالل در ۵ 
بازی از این ۹ بازی فرصت حضور در میدان را پیدا کرده است که تنها ۳ 
بازی در ترکیب ثابت قرار گرفته و در دو بازی به عنوان بازیکن جانشین 
در آخرین دقایق بازی از نیمکت ذخیره ها به زمین رفته اســت و در ۴ 
بازی اصال حضور نداشته است.این مدافع باتجربه در دیدار مقابل پارس 
جنوبی جم، سپاهان، شــهرخودرو و شــاهین اصال مورد استفاده قرار 
نگرفته و در ۳ بازی مقابل تراکتور، صنعت نفت و اســتقالل در ترکیب 

ثابت به میدان رفت و به طور کامل بازی کرد.
حسینی باتجربه یکبار مقابل نســاجی در دقیقه ۸۵ از روی نیمکت به 
زمین رفت و جانشین محسن ربیع خواه شد و یکبار هم مقابل پیکان در 

اوقات تلف شده بازی به میدان رفت و جای علیپور را گرفت.
همین یک دقیقه بازی مقابل پیکان، تنها حضور او در ۴ بازی آخر سرخ 
پوشان است که به نظر می رســد با این آمار می توان  چنین گمانه زنی 
کرد که سید جالل رفته رفته به پایان دوران بازیگری نزدیک شده است 
و چه بســا زمزمه هایی که در خصوص خداحافظی او در پایان فصل به 

گوش می رسد، به واقعیت تبدیل شود. 
حسینی در نیم فصل نخســت هم تنها در ۷ بازی مقابل پارس جنوبی، 
تراکتور، پیکان، فوالد، نفت مســجد ســلیمان، ذوب آهن و ســایپا به 

میزان ۵۴۷ دقیقه در میدان حضور یافت.

عسگری:

 اشتباه سیدعلی نتیجه سکوت فدراسیون است
پیشکســوت داوری می گوید حمایت نکردن کمیته داوران از سیدعلی 
پس از تهمت های زده شده به این داور باعث شــد او در دیدار گل گهر و 

شهرخودرو مرتکب اشتباه بزرگی شود.
حسین عسگری، رییس سابق کمیته داوران در خصوص اشتباه مهدی 
سیدعلی در دیدار گل گهر و شهرخودرو )آفساید اعالم کردن توپی که 
از پرتاب اوت دستی حاصل شده بود( گفت: با توجه به ویدیویی که من 
دیدم، اشــتباه از کمک داور بود اما ســیدعلی هم نباید بازی را متوقف 
می کرد. هر بچه ۱۰، ۱۲ ساله ای می داند که اوت دستی آفساید ندارد، 
چه برســد به داور با تجربه ای چون ســیدعلی. او نباید مانع ادامه بازی 
می شــد و با توجه به سیســتمی که در اختیار دارند باید به کمک داور 

اشاره می کرد که پرچم زدنش اشتباه است و اوت آفساید ندارد.
وی ادامه داد: این اشتباه قطعا به خاطر فشــار روانی که از دیدار با فوالد 
روی این داور مانده بود. دیداری که ســیدعلی بدون اشــتباه قضاوت 
کرد اما تهمت خورد و صدای هیچ کس هم از کمیتــه داوران در نیامد. 
هیچ کــس از کمیته داوران پیگیر تهمت هایی که از ســوی ســرمربی 
استقالل و هواداران این این تیم به سیدعلی زده شد نبود و عاقبتش هم 
چنین گاف بزرگی شــد که این داور باتجربه داد. کمیته داوران وظیفه 
دارد از داورانش حمایت کند، مخصوصا اگر حق با آن ها باشد اما کمیته 
ما روزه سکوت گرفته و هیچ واکنشی نشــان نداد تا هر چه می خواهند 
پشت سر داوران و داوری فوتبال این مملکت صحبت کنند. کمیته باید 
شکایت می کرد، مدرک می خواست و کســانی که این تهمت ها را زده 
بودند از طریق مراجع انضباطی فدراسیون بازخواست می کرد اما انگار 

نه انگار و گذاشتند بقیه هر چه می خواهند بگویند.
ایــن پیشکســوت داوری در خصــوص رعایت نشــدن پروتکل های 
بهداشــتی داوران در بازی های مختلف هم گفت: متاســفانه وقتی به 
داوران می رسد، کفگیر به ته دیگ می خورد و بودجه تمام می شود. این 
ذهنیت غلط در فوتبال ما وجود دارد کــه تیم میزبان فکر می کند منت 
بر ســر داوران می گذارد که پول اســکان و حمل و نقل آن ها را حساب 
می کند در حالی که وظیفه اش اســت. این وسط کمیته و دپارتمان هم 
هنوز وظیفه شان تفکیک نشده که بخواهند حق داوران را بگیرند. چهار 
سال تمام خواســته من این بود که فدراسیون شرح وظایف دپارتمان و 
کمیته را مشخص کند. حتی ســه بار به خاطر این موضوع استعفا دادم 
اما گوش کســی بدهکار نبود. بعد از رفتن من از دپارتمان، عنایت آمد و 
رفت، کامرانی فر آمد و رفت، رفعتی آمد و رفت اما باز هم شــرح وظایف 

این دو نهاد مشخص نشد.
عســگری اضافه کرد: کمیته داوران نباید کار اجرایی کند و این وظیفه 
دپارتمان اســت اما مشــخص نبودن وظایف این دو باعث می شود در 
برخی مسائل هر دو دخالت کنند و در برخی دیگر هیچ کدام مسئولیت 
قبول نکنند. این قانون فیفاست که فدراسیون باید شرح وطایف این دو 
را مشــخص کند اما فدراسیونی که راس آن مشــخص نیست، طبیعی 
است که به چنین مســاله ای توجه نکند و داوری کشور به چنین روزی 

بیفتد.

قاسمپور: 
با این لیگ، تیم ملی هم ضربه می خورد

یک کارشــناس فوتبال می گوید به خاطر بازی های بی کیفیت لیگ، 
تیم ملی ایران هم نمی تواند بازیکنان خوب و باکیفیتی داشته باشد و از 

این اتفاقات ضربه می خورد.
ابراهیم قاســم پور  درباره برگزاری دو هفته از مســابقات لیگ برتر بعد 
از شــیوع کرونا و کیفیت مســابقات گفت: به دلیل مشکالت مربوط به 
شیوع کرونا، تیم ها نتوانســتند به خوبی آماده شروع مجدد مسابقات 
شــوند. کیفیت بازی ها پایین اســت و از طرفی میان تیم ها و متولیان 
مسابقات درگیری به وجود آمده است. کرونا روی همه چیز اثر گذاشته 
است. استقالل و فوالد هم دیروز بازی نکردند که این اتفاق به مشکالت 
دامن می زند.این کارشــناس فوتبال در واکنش بــه اینکه کدام تیم ها 
بهتر از سایرین برای شروع مجدد فصل آماده شــدند، اظهار کرد: نمی 
توان از روی برد و باخت ارزیابی کرد. به طور مثال اگر شهرخودرو بازی 
های خود را برده، به این دلیل نیست که آماده سازی خوبی داشته، بلکه 
رقیب این تیم نتوانســت حداقل های آماده سازی لیگ را هم طی کند. 
مشکالت در فوتبال بسیار جدی اســت و برخی تیم ها پول انجام تست 

کرونا را هم ندارند.
وی به فوالد خوزستان اشاره کرد که شــروع خوبی در لیگ برتر داشته 
و افزود: این تیم از نظر مالی غنی تر از سایرین است و امکانات بیشتری 
دارد. آن ها خیلی راحت امور مدیریتی را پیش بردند و نتایج خوبی هم 

گرفتند. 
ســرمربی ســابق صنعت نفت آبادان درباره اینکه بــا وضعیت کنونی، 
اســکوچیچ قادر به انتخاب بازیکنان باکیفیــت از فوتبال ایران خواهد 
بود، گفت: وقتی لیگ پویایی ندارید، نمی توانید بازیکن خوبی پرورش 
دهید. در نتیجه تیم ملی هم خوب نخواهد بــود و ضربه می بیند. البته 
نکته روشــن این اســت که رقبای ما فوتبال باشــگاهی خود را شروع 

نکردند و از ما عقب تر هستند.

میدان

سرپرست باشــگاه پرســپولیس با اشــاره به راستی 
آزمایی از تست مثبت کرونای اعضای تیم های فوتبال 
اســتقالل و فوالد گفت: فکر می کنم فوتبال ادامه پیدا 

کند و ما با دو، سه برد دیگر قهرمان قطعی شویم.
 مهدی رسول پناه که به تازگی دوران قرنطینه خانگی 
خود به دلیل ابتال به بیماری کرونا را پشت سر گذاشته 
است، گفت: روز گذشته تست مجدد گرفتم و فهمیدم 
جواب آن منفی اســت، به همین خاطر در ساختمان 
باشگاه حاضر شدم. فکر می کنم وقتی که برای عیادت 
از محمد انصــاری به بیمارســتان رفته بــودم، کرونا 

گرفتم.
رئیس هیئت مدیره باشــگاه پرســپولیس که با رادیو 
تهران گفتگو می کــرد، افزود: تمام اعضــای خانواده 
ام کرونا گرفته اند، مادرم در بخش آی ســی یو اســت. 
متأســفانه اصال بحث کرونا جدی گرفته نمی شــود. 
چون در جریان هســتم باید بگویم یــک تخت خالی 
هم در بیمارستان ها نیســت. همین ماسک هم که می 

زنیم، اکتفا نمی کند.

وی دربــاره رســیدگی بــه امور باشــگاه 
پرسپولیس در دوران قرنطینه تصریح کرد: 
کارهای پرســپولیس را در همین مدت هم 
پیگیر بودم. راننده باشــگاه می آمد تا اسناد 
مرتبط با بنده را امضا کنم. واقعیت این است 
که بعضی اوقات قرنطینه را رعایت نمی کردم 
و با حفظ پروتکل های بهداشــتی، برای حل 

برخی مسائل شخصا بیرون می رفتم!
رســول پناه درباره اختالف بین بازیکنان و ذی حساب 
باشگاه افزود: طبق مصوبه داخلی باشگاه، ذی حساب 
باید چک ها را به همــراه مدیرعامل امضا کند و ما نیز از 
وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستیم تا ذی حساب 
معرفی کنند. این موضوعی کمی زمــان بر بود و من از 
اختیارات قانونی خودم اســتفاده کردم تا ذی حساب 

چک های مربوطه را امضا کند.
وی تأکید کــرد: هیچ بحــث و جدلی نبــود. حقوق 
کارمندان هم پرداخت شــد. پاداش بُردهای نیم فصل 

دوم را به حساب اعضای تیم واریز می کنیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره آخرین 
وضعیت علیرضــا بیرانوند تصریــح کرد: او 
بایســتی تا ۲۵ اسفندماه ســال گذشته در 
تست پزشکی آنتورپ شرکت می کرد و از ۱۱ 
تیرماه امســال نیز به تمرین تیم بلژیکی می 
رفت. برای اینکه التهابی در قرارداد بیرانوند 

به وجود نیاید، به تعهداتمان عمل کردیم.
وی افزود: از فیفا استعالم گرفتیم و آنها گفتند با توجه 
به بیماری کرونا که در سرتاســر جهان به وجود آمده 
اســت، او می تواند توافقی تا پایان فصل پرســپولیس 
را همراهی کند امــا برای اینکه مشــکلی پیش نیاید، 
به باشگاه آنتورپ که برای او بایســتی بلیت سفر تهیه 

کنند، اعالم کردیم که از بیرانوند استفاده نمی کنیم.
رسول پناه درباره تســت مثبت کرونای برخی اعضای 
تیم های فوتبال استقالل تهران و فوالد گفت: امیدوارم 
ســالمتی به آنها بازگردد. ســازمان لیگ باید راستی 
آزمایی کند. چند آزمایشــگاه معتبر را معرفی کنند تا 

تیم ها در آنجا کنترل شوند.

وی درباره احتمال لغو ادامه بازی های لیگ برتر افزود: 
فوتبال نسبت به سایر مشــاغل و صنوف خطر کمتری 

دارد. 
وقتی آنها کارشــان را دنبال می کنند، فوتبال هم باید 
ادامه پیدا کند اما ســازمان لیگ بایــد نظارت دقیقی 

نسبت به اجرای پروتکل های بهداشتی داشته باشد. 
به نظرم اگر نظارت دقیق وجود داشــته باشد و عوامل 
اجرایی و اداری بازی ها رعایت کنند، باالی ۷۵ درصد 

سالمتی در طول مسابقات خواهیم داشت.
سرپرست باشگاه پرســپولیس در پاسخ به این سئوال 
که آیا حاضر بــه لغو بازی ها بدون اعــالم تیم قهرمان 
است؟گفت: تابع سازمان لیگ هستیم اما خودتان هم 

می دانید که پرسپولیس قهرمان است.
 همین دو بازی را هــم برده ایم و با شــرایطی که برای 
سایر تیم ها به وجود آمده است، با دو الی سه بُرد دیگر 
قهرمانی  ما قطعی خواهد شــد. ما دوســت داریم در 
زمین مسابقه قهرمان شویم تا ســازمان لیگ بخواهد 

آن را اعالم کند.

پرسپولیس

زینــب حاجی حســینی  معــاون امور 
حقوقــی، مجلــس و هماهنگــی امــور 
اســتان های وزارت ورزش با تاکید بر اینکه 
پرونده »ویلموتس« ارتباطی به وزیر ندارد، 
گفت: با این حال وزارت ورزش در شــفاف 

سازی این پرونده کمک می کند.
 عمر زیادی از آغاز بــه کار مجلس یازدهم 
نمی گــذرد. هنوز کارگروهــی مثل ورزش 
در کمیســیون فرهنگی شــکل نگرفته و 
فراکســیون ورزش هم به صورت رســمی 
تشــکیل نشــده با این حال همزمان شدن 
تقریبــی اســتارت مجلــس جدیــد با رو 
شدن شاهکار فدراســیون فوتبال در مورد 
قرارداد میلیاردی برای همکاری با »مارک 
ویلموتس« ســرمربی تیم پیشین تیم ملی 
و ابعاد تازه ای کــه پرونده این مربی بلژیکی 
پیدا کرد، باعث شد خیلی زود صحبت هایی 
مبنی بر استیضاح وزیر ورزش مطرح شود و 
حتی برخی نمایندگان تازه وارد به مجلس 

به این مسئله بپردازند.
البته در طول عمر چهارســاله مجلس قبل 
و در ســه مرحله متفاوت، طرح اســتیضاح 
مسعود ســلطانی فر مطرح شــد. دو طرح 
ابتدایــی خیلی جدی تر بــود و حتی طرح 
آن از سوی کمیســیون فرهنگی و با امضای 
متقاضیان اســتیضاح تقدیم هیأت رئیسه 
وقت هم شد اگرچه پای ســلطانی فر هرگز 
به مجلس نرســید. بعد از آن سومین طرح 
اســتیضاح وزیر ورزش هم با امضای ۳۰ نفر 
از نماینــدگان مجلس آماده شــد اما هرگز 
اقدامــی برای ارجــاع طرح از کمیســیون 

فرهنگی به هیأت رئیسه صورت نگرفت.
شاید این مســئله یعنی پیشــینه مسعود 
ســلطانی فر در طــرح اســتیضاح هم بی 
تأثیــر در مطرح شــدن دوباره آن توســط 
مجلسی های جدید نباشــد اگرچه معاون 
امور حقوقــی، مجلــس و هماهنگی امور 
اســتان های وزارت ورزش تاکیــد دارد که 
»استیضاح وزیر شــائبه ای بیش نیست«. 
وی همچنین با تاکید بــر اینکه وزیر ورزش 
هیچ نقشــی در پرونده ویلموتس و قرارداد 
میلیاردی او با فدراســیون فوتبال نداشته 

گفت که هر زمان مجلس بخواهد.......

پرونده »ویلموتس« ارتباطی به وزیر 
ورزش ندارد

جمشــید تقی زاده در گفتگو بــا خبرنگار 
مهر با بیان اینکه مسعود سلطانی فر نقشی 
در ماجــرای ســرمربی پیشــین تیم ملی 
فوتبال نداشته اســت، گفت: وزیر ورزش نه 

ویلموتس را به فدراســیون فوتبال معرفی 
کرد و نه در همــکاری با این مربی توصیه ای 
داشت. بنابراین نمی توان پرونده این مربی 

بلژیکی را به وزیر ورزش منتسب کرد.

فقط به مباحث حقوقی موضوع 
رسیدگی می کنیم

وی با تاکید بر اینکه در هر فدراســیونی و از 
جمله فوتبال اختیارات تعیین سرمربی تیم 
ملی با خوِد رئیس است، یادآور شد: در مورد 
پرونده مارک ویلموتــس و ابعادی که ایجاد 
شائبه و حاشیه کرده است، آقای مهدی تاج 
باید پاسخگو باشند. نهایت معاونت ورزش 
قهرمانی وزارتخانه هــم می تواند به موضوع 
بپــردازد. وزارت ورزش بــه جــز مباحث 
حقوقــی موضوع کــه به مجلــس مربوط 

می شود، به موضوعات دیگر نمی پردازد.

استقبال وزارت ورزش از رسیدگی 
به پرونده های ورزشی در نهادهای 

نظارتی
معاون وزیــر ورزش همچنین تصریح کرد: 
وزارت ورزش از هــر گونــه رســیدگی به 
پرونده سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال 
یاهر پرونده ورزشــی دیگر که در نهادهای 
نظارتی است، اســتقبال می کند کما اینکه 
در مجلــس قبــل در مورد همیــن پرونده 
ویلموتس و حتی پرونده کارلوس کی روش 
همکاری کامل را با مجلســی ها داشــتیم 
و اســناد و مدارک موردنیــاز را در اختیار 

نمایندگان قرار دادیم.

تاکید بر هرگونه همکاری با 
مجلس برای شفاف سازی پرونده 

»ویلموتس«
تقی زاده ادامه داد: در صــورت نیاز و هرجا 
الزم باشــد هم برای رســیدگی به پرونده 
مارک ویلموتس کنــار مجلس خواهیم بود 
تا شفاف ســازی الزم صورت بگیرد. ریاست 
فدراســیون فوتبــال و کل مجموعــه این 
فدراسیون همراه با مجموعه وزارت ورزش 
و وزیر پاسخگوی هر موضوعی خواهند بود. 
ما آماده هستیم هر ســند و مدرکی که الزم 
باشــد در اختیار مجلســی ها قرار دهیم تا 

شفاف سازی الزم صورت بگیرد.

سلطانی فر استیضاح نمی شود
وی در ادامه موضــوع اســتیضاح وزیر در 
مجلس جدید را هــم رد کــرد و گفت: در 
فضای مجازی صحبت هایی مطرح شــده 
اما به واقع من به عنوان معاون امور مجلس 
وزارتخانــه تا به امروز بحثــی در این زمینه 
ندیده و نداشته ام. اصاًل موضوعی نبوده که 
طرح استیضاح مطرح شود. در مورد پرونده 
ویلموتس هم که تاکید می کنم وزیر ورزش 

نقشی نداشته است.

ملزم به پاسخگویی به مجلس هستیم
خبرگزاری مهر چندی پیش در گزارشــی با 
عنوان »تاثیرات حضور نمایندگان ورزشــی 

در مجلس / وزیر دســِت پیــش را گرفت!« 
به حضــور چهره هایی با پیشــینه مدیریتی 
قابل توجه ورزشــی در مجلس اشــاره کرد 
و اقداماتی که وزیــر ورزش از ماه ها پیش در 
رابطه با مجلس جدید انجام داد و اینکه به نظر 
می رســد همگی برای تعامل با نمایندگان و 

پیشگیری از گزند آنها بوده است.
جمشــید تقی زاده در بخشــی از گفتگو به 
این مطلب هم اشــاره کرد و گفت: مجلس 
از جایــگاه نظارتی برخوردار اســت و برای 
ایفای نقش خود با کســی هم تعارف ندارد. 
در ایــن زمینــه وزارت ورزش مســتثنی 
نیست. نمایندگان مجلس در هر مقطعی و 
در رابطه با هر موضوع ورزشــی می توانند از 
وزارتخانه پرسش داشته باشند و ما هم ملزم 
به پاسخگویی هســتیم. این نقش نظارتی 
مجلس باید وجود داشــته باشــد و کسی با 

هیچ اقدامی نمی تواند مانع آن شود.

 کنار ورزشی های مجلس هستیم
 نه نگراِن حضورشان

وی با بیان اینکــه وزارت ورزش به مجلس 
یازدهم نــگاه مثبت دارد، بــه تعداد زیادی 
متقاضیان حضــور در فراکســیون ورزش 
مجلس اشــاره کرد و گفت: حضــور افراد 
ورزشــی و عالقمند به این حوزه در مجلس 
برای شفاف سازی و پیشــبرد اهداِف ما به 
نوعی یک فرصت اســت. بنابرایــن نگران 
حضور ورزشی ها در مجلس نیستیم و حتی 

کنارشان هم خواهیم بود.

دلیل حکِم سلطانی فر برای نایب 
رئیس مجلس

»علی نیکزاد چند روز پیش از تصدی نایب 
رئیسی مجلس به عنوان عضو هیأت رئیسه 
فدراســیون تیراندازی منصوب شد. به نظر 
می رســد حکم وزیر ورزش برای نیکزاد بی 
ارتباط با اقدامات وی )وزیــر( برای تعامل 
با مجلــس نبود؟« این معــاون وزیر ورزش 
در واکنش به این ســوال گفــت: به نظر من 
اینطور نیســت. حضور نایب رئیس مجلس 
در هیأت رئیسه فدراســیون تیراندازی بنا 
به درخواست رئیس این فدراسیون صورت 
گرفته است. وزیر مسئولیت صدور حکم را 

داشته است.

واکنش به چرایِی عضویت نمایندگان 
مجلس در فدراسیون ها

تقی زاده در پاســخ به این پرســش که »در 
مجموع به کرات شــاهد حضور نمایندگان 
مجلــس در فدراســیون ها و عضویت آنها 
در هیأت رئیســه بوده ایم. دلیــل این ورود 
چیست؟«، تصریح کرد: این حضور به جهت 
عالقمندی است که خوِد نمایندگان دارند 
ضمن اینکه عضویت آنها در هیأت رئیســه 
ها هم برای خودشــان و هم بــرای وزارت 
ورزش ُحســن اســت. این عضویت باعث 
می شــود از نزدیک با خیلی مســائل آشنا 
شده و مشــکالت را بهتر بشناسند. اینگونه 
در کنار نقش نظارتی، می توانند کمک حال 

هم باشند.

چون از صندوق بازنشستگی آمدم 
فکر کردند بازنشسته هستم

معاون وزیــر ورزش کــه پیــش از تاکید 
کرده بــود مــالک وزارت ورزش در مورد 
بازنشسته ها »قانون« است نه »بخشنامه« 
در مورد بازنشســتگی خود گفت: من پیش 
از حضور دوبــاره در وزارت ورزش، مدیریت 
صندوق بازنشســتگی کشــور را داشــتم. 
بعضی از دوســتان موضوع را با بازنشستگی 
من اشتباه گرفتند در حالیکه من بازنشسته 

نیستم. 
در مورد من ۳۵ ســال خدمت و ۶۵ سالگی 
مالک قانونی برای بازنشســتگی است که 
هنوز به آن مرحله نرســیده ام. ۷ ســال به 
دالیلی در سیســتم نبودم و حــاال باید این 
بازه زمانی جبران شود تا به حد قانونی برای 
بازنشسته شدن برسم. با این حال هر زمان 
دوستان بخواهند جوانگرایی داشته باشند، 

کنار می روم.

پرست باشگاه پرسپولیس: دوست داریم در زمین قهرمان شویم سر

ورزش
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عضو هیات مدیره استقالل:

راستی آزمایی تست ها خیلی بد بود
خریدار  عضــو هیــات مدیره باشــگاه 
اســتقالل با بیان اینکه این باشگاه نگرانی 
بابت افشاگری باشــگاه پارس جنوبی جم 
ندارد، گفت: این خیلی بد است که با راستی 
آزمایی تست های کرونا، جان انسان ها را به 

خطر اندازیم. 
مهدی عبدیان درباره اظهارات دیگر باشگاه 
ها علیه اســتقالل و اینکه گفته می شــود 
مدیران استقالل کم ســن و سال هستند، 

گفت: به کسی بی احترامی نکرده ایم.
 رعایــت ادب بر همه واجب اســت. فوتبال 
آنقــدر ارزش ندارد که به هــم بی احترامی 
کنیم و باعــث آزردگی هواداران شــویم. 
اتفاقاتی بابــت کرونا افتاد کــه اکثر تیم ها 

راضی بودند لیگ لغو شود.
 بهترین روش هم این بــود که تمام مدیران 
عامل را دعوت مــی کردند و نظرشــان را 
می خواســتند. هر تصمیمی می گرفتند، 

همه اطاعــت می کردند. پروتــکل هایی را 
گذاشــتند که مســابقات انجام شــود. اگر 
تیمی ۲۵ درصد از اعضایش کرونا داشــته 

باشند، مسابقاتش لغو می شود.
عضو هیات مدیره اســتقالل درباره ادعای 
پارس جنوبی مبنی بر اینکه اســتقاللی ها 
درباره تســت های کرونا دروغ می گویند، 
اظهار کرد: مــن هم می توانم بگویم شــما 
دروغ می گویید. مگر هر کســی هر حرفی 

می زند مبنی بر واقعیت است؟ 
در هر کشوری یک قانون هست. قانون به ما 
می گوید روش این است. تا قبل از این بازی 
که بازیکنان ما کرونا نداشــتند هیچکدام از 
این افــراد نگفتند این آزمایشــگاه را قبول 

نداریم.
 ایــن بزرگترین تهمت اســت. یکســری 
مستقیم و یکسری غیر مستقیم اظهارنظر 
می کنند. مرجع تصمیم گیری این باشگاه 

ها نیستند بلکه فدراســیون و سازمان لیگ 
است.

عبدیــان در واکنــش بــه اینکــه مدیران 
پارس جنوبــی تهدید به افشــاگری کرده 
انــد، تصریح کــرد: بگویند؛ عیبــی ندارد. 
هرکســی می آید می گوید افشــاگری می 
کنم ولــی در انتها هیچکــس چیزی نمی 

بیند. خوشبختانه مدیران استقالل پرونده 
اقتصــادی و مالــی ندارند. اگر سنشــان 
)مدیران اســتقالل( هم کم است، ایرادی 
نــدارد. اوایل انقــالب هم میانگین ســنی 
فرماندهــان جنگ بیش از ۲۷ - ۲۸ ســال 
نبود. میانگین سنی بهترین بازیکنان لیگ 
ما که بیشــترین افتخار را کسب کردند بین 
۲۸ تا ۳۳ ســال نبود! اینکه سن یک نفر کم 

باشد، بچه محسوب نمی شود! 
وی افزود: بابت بیماری کرونا مرجعی داریم 
یعنی ســتاد ملی مبارزه با کرونا. اگر ستاد، 
این آزمایشــگاه را قبول دارد، نیاز به بحث 

نیست.
 فکر می کنم دیروز هم برای تست ها راستی 
آزمایی کرده اند. این خیلی بد اســت که با 
جان آدم هــا به خاطر فوتبال بــازی کنیم. 
ما شــاید قهرمان لیگ نشــویم ولی شانس 
قهرمانی جام حذفی و کســب سهمیه آسیا 

را داریم. خدا خودش مــی داند که مدیران 
اســتقالل و کادر فنی تیم دنبال این چیزها 

نیست.
عضو هیات مدیــره اســتقالل در پایان در 
پاسخ به این ســئوال که مقصر اتفاقات رخ 
داده کیســت و آیا می توان پرســپولیس را 
مقصر دانســت؟ به رادیو جــوان گفت: به 
پرســپولیس ارتبــاط ندارد. فدراســیون 
فوتبال و سازمان لیگ نباید از اول بازی ها را 

برگزار می کرد. 
پرســپولیس صدرنشین اســت. هرکسی 
دنبال حرف خودش است. یک تیم در حال 
ســقوط اســت و می خواهد تیمش سقوط 
نکند. قرار نیست از حق تیمشان دفاع کنند 
ولی به تیم دیگری انگ بزنند و بی احترامی 
کنند. نصف این کشــور طرفدار اســتقالل 
هســتند. ما هم با احترام بــا بقیه صحبت 

می کنیم. 
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 »مسئولیت« فراموش شده!

کنترل »سریال های خانگی« دست به دست می شود؟

عطیه مــؤذن  گمانه زنی هــا دربــاره انتقال 
مســئولیت نظارت بر تولید و عرضه سریال های 
خانگی از وزارت ارشــاد به سازمان صداوسیما در 
هفته گذشته بسیار خبرساز بوده است؛ سرانجام 

این حرف وحدیث ها چیست؟
 بحث بر سر واگذاری صدور مجوز ساخت سریال 
در شــبکه نمایش خانگی در هفته های اخیر باال 
گرفته و با واکنش های مختلفی از طرف رسانه ها، 
صاحب نظران و برخی اصناف ســینمایی مواجه 
شده اســت. واکنش هایی که به صورت دو طرفه 
برخی ناظر به انتقــاد از صداوســیما و ارجاع به 
کارنامه اش در حوزه سریال ســازی بوده و برخی 
دیگر عملکرد نظارتی ارشــاد در حوزه تولیدات 
شبکه نمایش خانگی در ســال های اخیر را نشانه 

رفته بود.
همه این واکنش ها هم ریشــه در یک خبر ساده 
داشــت که چنــدی پیش تر توســط ســازمان 
ســینمایی اعالم شــده بود. این خبر بــه نقل از 
بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم 
مخابره و طی آن اعالم شده بود: تعداد مجوزهای 
صادره و ســریال های در حال تولید و آماده توزیع 
برای نمایش خانگی بیشــتر از نیاز و ظرفیت بازار 
است و تا نمایش چند سریال آماده توزیع و ایجاد 
تعادل میــان زنجیره صدور مجوز تــا توزیع الزم 
است چند ماهی از صدور مجوز جدید خودداری 

شود.

آغاز ماجرا از کجا بود؟
مدیــرکل دفتر نظارت بــر تولید فیلم ســازمان 
ســینمایی عنــوان کــرده بــود که »بــه دلیل 
سریال سوزی قرار نیســت پروانه جدیدی برای 
ساخت ســریال در شــبکه نمایش خانگی صادر 
شــود« و همین خبر موجب شد تا رسانه هایی که 
معتقــد بودند »سریال ســوزی« نمی تواند دلیل 
قانع کننده ای برای چنین تصمیمی باشد، درباره 
دلیل اصلــی این اتفاق گمانه زنــی کنند و دالیل 

مختلفی را از منظر خود فهرست کنند.
در میان همــه گمانه زنی ها گــزاره ای که بیش از 
همه تقویت شــد و مورد توجه محافل رســانه ای 
و به خصوص ســینمایی قــرار گرفــت این بود 
که صدور مجوز ســاخت ســریال خانگــی قرار 
اســت به زودی صداوسیما سپرده شــود و توقف 
صدور مجــوز، در واقــع گام اول وزارت ارشــاد 
برای عقب نشــینی در این حوزه بوده اســت. این 
گمانه از آنجا تقویت می شــد که در ماه های اخیر 
صداوسیما از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر یعنی »ساترا« اقدامات مختلفی را 
در حوزه صدور مجوز نمایــش و تولید برنامه های 
ترکیبی و برنامه های پخش زنده در وی او دی ها و 

پلتفرم ها انجام داده بود.
اینگونه بــود که گمانه زنی دربــاره انتقال وظیفه 
صدور پروانه ســاخت برای ســریال های خانگی 
از وزارت ارشاد به ســازمان صداوسیما تبدیل به 
یک پیش فرض پذیرفته شــده از سوی گروه های 
موافــق و مخالف شــد و تنور تحلیــل، ارزیابی و 
موضع گیری بر سر درســت یا نادرست بودن این 

تصمیم حسابی داغ شد.

مخالفان و موافقان چه می گویند؟
در این مــدت بحث های مختلفــی بین دو طرف 
مخالف و موافــق درگرفت. مخالفــان این اتفاق 
یعنی صدور مجوز ســاخت ســریال های خانگی 
از طرف صداوسیما با برشــمردن دالیل مختلف 
انتقاد کــرده بودند کــه کارنامــه تلویزیون در 
سریال ســازی به ویژه در سال های اخیر مشخص 
است و اساســاً رقابت تلویزیون و شبکه خانگی در 
حوزه سریال ســازی با این رویه به چالش کشیده 
خواهد شــد. برخی دیگر از منتقدان هم به تجربه 
آی پی تی وی ها که زمانی با حمایت صداوسیما راه 
اندازی شدند و بعدها با شکست تجاری و معنوی 
نتوانستند موردتوجه مخاطب واقع شوند، استناد 
کردند و گفتند این سرانجامی است که در صورت 
عدم تغییر رویه صداوســیما، وی اودی ها و دیگر 
پلتفرم هایی که زیر نظر ســازمان خواهند رفت را 

هم تهدید خواهد کرد.
از طرف دیگر موافقان این اقــدام به رویکرد حال 
حاضر بــرای سریال ســازی در شــبکه خانگی 
استناد می کنند و اینکه سریال های فعلی در نبود 
فرآیند نظارتی مؤثر و استاندارد به شدت به سوی 
ابتذال می روند و مرزهای اخالقی و عرفی جامعه 
مخاطبان را با تهدیدهــای جدی مواجه کرده اند. 
خأل نظارتی ای که باعث شــده است از قصه های 
مثلثــی و بی محتــوا گرفتــه تا ســکانس های 
غیراخالقــی و حتــی خشــونت آمیز در قالــب 
سریال های عرضه شده با مجوز وزارت ارشاد، در 

معرض تماشای خانواده ها قرار بگیرد.
در ماه های اخیر سریال های خانگی با انتقادات 
مختلف محتوایی و ســاختاری مواجه بوده اند؛ 
از پول شویی و ســرمایه هایی که با شائبه کثیف 
بودن وارد فرآیند تولید برخی از این آثار شدند تا 
نمایش روابط مبتذل و سخیفی که به دلیل نبود 
قصه گویی تنها روش بــرای بازاریابی برخی آثار 
نمایشی شــده اند، اتفاقی که در مورد برخی از 
این سریال ها منجر به توقف در ابتدای راه توزیع 

و تکرار مراحل بازبینی برای ادامه عرضه شد!
همه اینهــا از دالیلی بود که باعث شــد برخی از 
رسانه ها نســبت به نظارت وزارت ارشاد بر شبکه 
نمایش خانگی انتقاد داشته باشــند و نظارت بر 
این فضــا را از متولیــان دیگــری مطالبه کنند 
که طبیعتاً جدی تریــن گزینه بــرای قبول این 

مسئولیت سازمان صداوسیما می توانست باشد.

»تهیه کنندگان مستقل« و یک 
موضع گیری خبرساز

در میان این دعواها بر ســر صحت و ســقم اصل 
خبر انتقال مسئولیت سکان داری تولید و عرضه 
ســریال های خانگی از وزارت ارشــاد به سازمان 
صداوسیما، غالمرضا موســوی دبیر شورایعالی 
تهیه کنندگان سینما ناگهان پستی را در صفحه 
شخصی خود به اشتراک گذاشت و طی آن اعالم 
کرد: »»پیگیری هــای انجمــن تهیه کنندگان 
مســتقل نتیجه داد و ساخت ســریال در اختیار 

تلویزیون قرار گرفت.«
در ادامه این پســت تحلیلی موســوی که البته 
رنگ و بوی خبری هم داشــت تأکید شــده بود: 

»ســینمای ایران بیشترین آســیب را از سریال 
سازان شبکه نمایش خانگی و بعدها vod ها دید: 
گرانی تولید و دســتمزدها، کمبود هنرپیشگان 
آن هم کســانی که ســینمای ایران به شــهرت 
رساندند، و معموالً پول بادآورده و در برخی موارد 
پول کثیف و…. پول در شــبکه نمایش خانگی 
حرف اول را مــی زد و بعدهــا در VOD ها. و صد 
البته اسکناس قوانین را دور می زد. انجمن وقتی 
نتوانست با حرف حساب مشــکل را حل کند، به 
قانون های اجرا نشده متوسل شد و شد آنچه باید 
می شد. در این سیستم تعداد معدودی دستمزد 
بگیر، پولی پیدا نخواهند کــرد و تالش می کنند 

مثل مورچه فریاد برآرند دنیا را آب برد«
موضع گیری صریح نماینده یکــی از صنوف مؤثر 
ســینمایی، موجب واکنش برخی دیگر از اصناف 
سینما شــد. کانون کارگردانان ســینمای ایران و 
شــورای مرکزی کانون فیلم نامه نویسان سینمای 
ایران برخالف صنف »تهیه کنندگان مســتقل« به 
توقف رونــد تولید و نمایش آثــار نمایش خانگی با 
نظارت ارشاد انتقاد کردند و درباره ورود صداوسیما 
به این عرصه از زاویه نگاه خود هشدار دادند.با وجود 
بازار گرم حرف و حدیث دربــاره این جابه جایی 
در خانواده ســینما، در سوی دیگر سکوتی نسبی 
برقــرار بود. هنــوز هیچ موضع رســمی از طرف 
مدیران صداوسیما و یا ســازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر »ســاترا« نســبت به اخبار 
بحث برانگیزی که طی روزهــای اخیر در فضای 
رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی منتشر 

شده، اعالم نشده است.
در این شرایط بود ســعید رجبی فروتن از مدیران 
سازمان ســینمایی و کارشناس شــبکه نمایش 
خانگی در یادداشــتی تلویحاً جریانــات اخیر را 
به راه انــدازی مرکزی تحت عنوان »رســانا« در 
زیرمجموعه صداوسیما مرتبط دانست و نوشت: 
»به دنبال نظارت صدا و ســیما بر ســامانه های 
ویدیوی درخواســتی و تلویزیون های اینترنتی و 
صدور مجوز تاســیس و نظارت بر آنها، این روزها 
خبر واگذاری وظیفه حاکمیتــی دیگری به این 
ســازمان بزرگ رســانه ای به گوش می رسد. به 
موجب ایــن خبر که هنوز رســماً تایید نشــده 
اســت، نظارت بر تولیــد و نمایش ســریال های 
غیرتلویزیونــی کــه تاکنون توســط ســازمان 
سینمایی اعمال می شــد، به صداوسیما سپرده 

خواهد شد..«
رجبی فروتن در این متن با اشــاره به این خبر که 
»در این هفته صدا و ســیما فارغ از این حواشی به 
استقبال گشــایش مرکز نوآوری صنعت صوت و 
تصویر رفت تا نشــان دهد به وضع موجود راضی 
نیست و برای توسعه فعالیت های خود به اقتضای 
فناوری های نوین نقشــه راه و استراتژی خاصی 
ترسیم کرده اســت« نتیجه گرفت: »با راه اندازی 
مرکز جدید در واقع باید گفت »رســانا« به کمک 
»ساترا« آمده اســت تا صدا و ســیما نشان دهد 
درصدد تقویت و بازیابی جایــگاه انحصاری خود 
در تامین برنامه برای آنتن و نیز گســترش شعاع 
نظارتی خود بر ســایر محتواهای تصویری تولید 

شده در فضای مجازی است.«

پروانه مرزبان مطرح کرد
آمادگی »مرده خور« برای جشنواره های جهانی

تهیه کننده فیلــم ســینمایی »مرده خــور« بــه کارگردانی صادق 
صادق دقیقی بیان کرد مراحل فنی این فیلم به زودی به پایان رسیده و 

آماده نمایش می شود.
پروانه مرزبان تهیه کننده فیلم سینمایی »مرده خور« با اشاره به اینکه 
این پروژه به زودی آماده نمایش می شــود، گفت: بخش اعظم مراحل 
فنی این فیلم به کارگردانی صادق صادق دقیقی مدتی اســت به پایان 

رسیده است و به زودی آن را آماده نمایش می کنیم.
وی بیان کرد: این فیلم سینمایی قرار اســت برای اکران عمومی آماده 
شــود، البته این را هم باید بگویم که اگر شــرایط اکران مناسب فراهم 
نشــود، ممکن اســت نمایش »مرده خور« در ســینماها را به تعویق 
بیندازیم. در واقع نمایش فیلم در شــرایط فعلی یک ریســک به شمار 

می رود.
تاکید کرد: برای »مرده خور« زحمت بســیاری کشــیده شده است و 
بازیگران آن تمام تالش خــود را کرده اند تا بهتریــن بازی های خود را 
داشــته باشــند، به همین دلیل می خواهم این فیلم در بهترین شرایط 

اکران و دیده شود.
این تهیه کننده ســینما توضیح داد: البته این را هــم باید بگویم که در 
تالش هســتیم تا »مرده خــور« را بــرای نمایش در جشــنواره های 

بین المللی نیز آماده کنیم.
وی ادامه داد: موسیقی این فیلم توسط بهزاد عبدی ساخته و همچنین 

تدوین آن توسط کاوه ایمانی انجام شده است.
مرزبان در پایان یادآور شــد: در ایــن فیلم بازیگرانی چون جمشــید 
هاشم پور، سام درخشانی، احمد مهرانفر، الدن مستوفی، لیندا کیانی، 

فرهانه سبحانی، پرهام دلدار، ونوس کانلی، جواد فوالدی حضور دارند.

مدیر بخش فیلم نامه و استوری برد مرکز صبا:

  اولویت مرکز انیمیشن صبا
»جهش تولید« است

مدیر بخش فیلم نامه و اســتوری برد مرکز صبا، گفت: ســه گروه سنی 
مخاطبان برایمان به یــک اندازه اهمیت دارند و امســال بــا توجه به 

فرمایشات مقام معظم رهبری اولویت ما جهش تولید است.
»محبوبه ســمیعی زفرقندی« مدیر بخش فیلم نامه و اســتوری برد 
مرکز صبا،گفت: در واحد فیلم نامه نویسی مرکز صبا، فیلم نامه تمامی 
انیمیشن هایی که قرار است ساخته شــود به واحد فیلم نامه می آید و 

ما آنها را به سبک برون سپاری بعد از نگارش به کارشناسان می دهیم.
وی ادامه داد: این متن ها بعد از مطالعه توســط کارشناســان دوباره به 
واحد فیلم نامه برمی گردد و خودم به همراه کارشناسان فیلم نامه ها را 
می خوانیم و مشــکالت فنی و پخش و محتوایی اش را گرفته و در ادامه 

برای ساخت و تولید می فرستیم.
مدیر بخش فیلم نامه و استوری برد مرکز صبا، افزود: از فروردین ۹۸ تا 
االن که ۱۵ ماه گذشــته است، ۶۳ انیمیشــن در این بخش تولید شده 
اســت. به ترتیب ۲۲ اثر در حوزه نگارش که همچنــان در حال نگارش 
است و یا نگارش آن به پایان رســیده و در انتظار اخذ مجوز برای تولید 
قرار دارد. ۲۶ اثــر در حال نگارش فیلم نامه و تولید اســت که انشــاله 
بزودی به پایان می رســد. همچنین ۱۵ کار به طور کامل تولید شــده 
و برای پخش تحویل شبکه داده شده اســت. مدت زمان هر کدام از این 
کارها بین ۵ تا ۲۰ دقیقه اســت و می توانند از یک فصل ۱۳ قسمتی تا 

۱۰۴ قسمتی یا بیشتر باشند.

وی درباره محتوای این انیمیشــن ها نیز گفت: محتوای متفاوتی را در 
این کارها داریم. محتوای غالب برای خردســاالن تفریحی و سرگرمی 
اســت و بعد تربیتی آموزشــی، در حوزه کودک، تربیتی سرگرمی و در 

حوزه نوجوان بیشتر آموزشی و بعد تفریحی است.
ســمیعی زفرقندی همچنین درباره اینکه در بخــش نگارش روی چه 
موضوع هایی و برای چه گروه ســنی به طور متمرکز تولید دارید؟ بیان 
داشت: هر سه گروه برای ما به یک اندازه اهمیت دارند و امسال با توجه 
به فرمایشــات مقام معظم رهبری اولویت ما جهش تولید است و بعد از 

آن اهمیتی است که به محتوای برنامه ها داده می شود.

 تعطیلی کارخانه های کوچک قصه 
»سرزمین مادری«

تهیه کننده ســریال »ســرزمین مــادری« گفت: در این ســریال به 
ظرفیت های صنعتی اســتان در ســال جهش تولید در قالب ملودرام 
اجتماعی پرداخته می شود و موضوع سریال کارخانه های کوچک زود 

بازده و خطرهای تعدیل و تعطیلی آنها است.
»ســعید مرادی« تهیه کننده سریال »ســرزمین مادری«  گفت: این 
سریال در ۳۰ قسمت توســط محسن جســور و مهدی بهپور از اواخر 

شهریور امسال وارد مرحله تولید می شود.
وی ادامه داد: در این ســریال به ظرفیت های صنعتی اســتان در سال 
جهش تولید در قالب ملــودرام اجتماعی پرداخته می شــود. موضوع 
ســریال کارخانه های کوچک زود بازده و خطرهای تعدیل و تعطیلی 
آنها است.این تهیه کننده همچنین بیان داشت: در »سرزمین مادری« 
بیش از ۳۰ بازیگر ملی و ۳۰ بازیگر استانی حضور خواهند داشت که در 
حال انتخاب هستند.مرادی درباره لوکیشن های این سریال نیز گفت: 
ساوه، فراهان، خمین، آشــتیان، دلیجان و ...  شهرهایی هستند که قرار 

است در آنجا تصویربرداری کنیم.
 این سریال به سفارش امور اســتان ها و صداوسیمای استان مرکزی با 

مشارکت استانداری مرکزی تولید می شود.

آغاز تولید طنز »باخانمان« از مرداد
تصویربرداری ســریال »باخانمان« به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه 

کنندگی زینب تقوایی از مرداد ماه آغاز می شود.
تصویربرداری ســریال »باخانمان« به تهیه کنندگــی زینب تقوایی و 
کارگردانی برزو نیک نژاد بعد از انتخــاب بازیگران و عوامل از مرداد ماه 

در تهران آغاز می شود.
این ســریال دومین همــکاری تقوایــی با نیک نــژاد بعد از ســریال 

»دودکش« است و از مضمونی طنز برخوردار است.
همچنین امیر برادران نویسنده ســریال هیوال که به کارگردانی مهران 
مدیری در شبکه نمایش خانگی توزیع شد نگارش سریال »با خانمان« 
را بــه عهــده دارد.تقوایی تهیه کنندگی ســریال هــای »دودکش«، 
»مدینه«، »پشــت بام تهران« و »زیر پای مادر« و همچنین نیک نژاد 
کارگردانی »دردســرهای عظیم۱و ۲«، »قرعــه«، »پنچری« را برای 

تلویزیون به عهده داشته است.
سریال »باخانمان« برای شبکه سه سیما تهیه و تولید می شود.

اکران
رضا بهرامی مطرح کرد

ونا از جامعه   هنرمندان در بحران کر
عقب ماندند

رضا بهرامی با انتقاد از معضالتی که در ســال های اخیــر جامعه تئاتر 
با آن روبرو بوده اســت ابراز امیدواری کرد هنرمنــدان جوان بتوانند از 

پیشکسوتان الگو بگیرند و کمتر به فکر خودنمایی باشند.
رضــا بهرامی کارگــردان تئاتــر ضمن اشــاره به برخــی معضالت و 
ناهنجاری های موجود در حوزه فعالیت های هنری بیان کرد: مساله ای 
که چندســال اســت به شــکل نامحســوس در نمایش های مختلف 
شاهدش هستیم، کپی کردن از روی نمونه های خارجی است. اگر قرار 
است ما کار هنری و آرتیستی انجام دهیم الزمه اش این است که تولید 
تفکر و اندیشه داشته باشــیم. قطعاً این تولید تفکر ناخودآگاه از اطراف 
ما و چیزهایی که می بینیم و می خوانیم وام گرفته می شــود اما این به 
معنای کپی پیســت کردن و اینکه ایده دیگــران را عیناً به نام خودمان 
ثبت کنیم، نیست. به دلیل همین معضالت است که هنر ما عقیم مانده 
است چون هنری که باید به جامعه خط فکری بدهد در عوض از جامعه 

عقب تر است.
وی افزود: به عنوان نمونه همین بحران کرونا چند ماه است که مملکت 
ما را فلج کرده در حالی که بقیه کشــورهای راه کارهای روبرو شــدن با 
آن را پیدا کرده اند اما ما همچنان در حال ثبت بیشــترین رکورد مرگ 
بر اثر این بیماری هســتیم. متاســفانه ما به عنوان هنرمند و آرتیست 
نتوانستیم در این بحران تولید اندیشــه کنیم و خط فکری درستی به 
افراد جامعه ای کــه می توانند از ما الگو بگیرنــد، تزریق کنیم. حتی در 
مورد لزوم ماســک زدن هم هنرمندان ما نتوانســتند الگو باشند چون 

خودشان به آن عمل نمی کنند.

به نام هنر »جعل سند« می کنند!
بهرامی با انتقاد از برخی رفتار برخی دیگر از اهالی تئاتر در ســال های 
اخیر، عنــوان کرد: متاســفانه در ســال های اخیر شــاهد رفتارهای 
غیرحرفه ای از جانب برخــی از هنرمندان تئاتر هســتیم که از جمله 
این رفتارهای ناشایســت می توان بــه کپی کردن برخــی آثار از روی 

نمونه های خارجی و جعل سند اشاره کرد.
 به عنوان نمونه درباره جعل کردن می توان به تالش و خبرسازی برخی 
از افراد برای قرار دادن نام خود در کنار برخی از پیشکســوتان و بزرگان 

تئاتر اشاره کرد.
وی ادامه داد: مثاًل اخباری منتشــر می شــود مبنی بــر اینکه یکی از 
هنرمندان ما بعد از چنــد ماه تمرین مجوز اجرا یا رپرتوار نمایشــنامه 
خوانی از آثار برخی از نویسندگان دهه ۴۰ و ۵۰ را دریافت نکرده است 
در حالی که بعد از خواندن این خبر این ســوال بــرای من پیش آمد که 
مگر قانون شــورای ارزشــیابی و نظارت تغییر کرده اســت چون روند 
معمول و قانونی اجرا از این قرار اســت که ابتدا باید نمایشــنامه مورد 
نظر از شورا مجوز دریافت کند بعد وارد مرحله تمرین و آماده سازی شد 
و از طرف دیگر همه می دانیم که نســبت به آثار این نمایشنامه نویسان 
حساسیت هایی وجود دارد و نمی توان آثارشــان را به راحتی اجرا کرد 

پس چرا باید قبل از تایید متن به سراغ تمرین رفت.
کارگردان »کریم لوژی« متذکر شــد: متاسفانه چنین کارهایی که این 
روزها زیاد هم شاهدش هستیم، جعل ســند به حساب می آید چون با 
وجودی که می دانند کارشــان مجــوز نخواهد گرفت اما خبرســازی 
می کنند و نام خود را در کنار فردی شناخته شــده قرار می دهند تا در 
جســتجوی اخبار نامشــان در کنار فرد موردنظر دیده شود. متاسفانه 
بــزرگان تئاتر ما هــم ترجیــح می دهند به ایــن مســایل نپردازند و 

هنرمندان جوان هم قدرت بیان و عیان کردن آن را ندارند.

وقتی در »دروغگویی« همسو می شویم
بهرامی بیان کرد: معتقدم مهمترین مســاله ای که باعث می شود افراد 
به ســراغ چنین کارهایی بروند عالقه به خودنمایی است که در نهایت 
به خودشیفتگی نیز منجر می شــود و چون دروغ فضای جامعه ما را در 
برگرفته باعث می شــود که افراد در دروغ گویی با یکدیگر همسو شوند 
چون خودشان هم مســایلی برای پنهان کردن دارند از همین رو روی 
دروغ های طرف مقابل سرپوش می گذارند وگرنه این روزها ما در عصر 
ارتباطات زندگی می کنیم و کمتر از ۶۰ ثانیه می توانیم، متوجه شــویم 
که کــدام کار کپی یک نمونه خارجی بوده اســت امــا تمایلی به قبول 
حقیقت نداریم. معتقــدم چنین افراد کپــی کار و جاعلی، هنرمندنما 
هســت و با به کار بــردن واژه هایی از فرهنــگ غرب در ادبیاتشــان 

می خواهند خودشان را بزرگ جلوه دهند.
وی متذکر شــد: معضل دیگری که در حوزه تئاتر با آن روبرو هســتیم 
این اســت که به دلیل تعدد زیاد آموزشگاه های هنری و پذیرش فراوان 
هنرجو هــر کس که بازی در یــک نمایش و یا اجرای یک نمایشــنامه 
خوانی را در کارنامه اش دارد خــودش را بازیگر و کارگردان می داند اگر 
ما این همه مدعی هنرمندی داریم پــس بهرامی بیضایی و علی رفیعی 
و حمید سمندریان چه هستند؟ با روی کار آمدن سالن های خصوصی 
هم هر کس می تواند نمایشی را روی صحنه ببرد و همین مساله باعث از 

بین رفتن اندیشه در تئاتر می شود.
این کارگردان تئاتر در پایان با اشــاره به فاصله ای کــه بین هنرمندان 
قدیمی و نسل جدید به وجود آمده است و به روز نبودن هنرمندان نسل 
قدیم یادآور شد: داشتن ســواد به فهم و درک انسانی است و بزرگترین 
ضربه ای که ما می خوریم از بی ســوادی و دور بودن از فضای جامعه و به 

جای آن توجه به حاشیه ها و هجویات است. 
ما باید تئاتر را به جایی ببریم که خریدار بیشــتری داشته باشد نه اینکه 
روی این تاکید داشته باشــیم که حتماً باید در فالن سالن پرجمعیت 
اجرا برویم به عنــوان نمونــه هنرمندانی چون رکن الدین خســروی 
به اصل هنر توجه داشــتند و آثارشــان را در مکانی که مناسب آن اجرا 
بود به صحنه می بردند نه اینکه تنها به خودنمایی و شــوآف فکر کنند. 
امیدوارم نســل امروز نیز بتواند چنین هنرمندانــی را الگوی خود قرار 

دهد.

»عمو زنجیرباف« در تاالر محراب
نمایش »عمو زنجیرباف« به نویســندگی، طراحی و کارگردانی مهدی 

رضایی در تاالر محراب روی صحنه می رود.
 نمایــش »عموزنجیربــاف« به نویســندگی، طراحــی و کارگردانی 
مهدی رضایی از بیســت ودوم تیر در تاالر محراب روی صحنه می رود. 
»عموزنجیربــاف« نمایش برگزیده نخســتین جشــنواره مونولوگ 
دانشجویی افراســت. این نمایش، دوره اول اجرای خود را به مدت پنج 
شــب در قالب رپرتوار آثار برگزیده، در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو در 
دی ماه سال ۱۳۹۸ ســپری کرد. در ادامه روند اجرایِی این اثر، مهدی 

رضایی تصمیم به اجرای دوباره آن در تاالب محراب گرفته است.
»عمو زنجیرباف« به موضــوع مواد روان گردان پرداختــه و با توجه به 

شیوه اجرایی، برای اجرا در روزهای کرونایی، گزینه مناسبی است.
محمد میرعلی، بازیگر این نمایش اســت که در نخســتین جشنواره 
مونولوگ دانشــجویی افرا، موفق به دریافت تندیس بهترین بازیگری 

مرد شد.
دیگر عوامــل اجرایی عبارتند از دســتیار کارگــردان: بردیا کوهپایه، 
عکس: رضا جاویــدی و امیرعباس فراهانی، طراحــی گرافیک: صادق 
حسینی، ساخت تیزر: مهران عشریه و مدیر روابط عمومی: ندا کاوندی.

این نمایش، از بیســت ودوم تیر به مدت ۴۰ دقیقــه در تاالر محراب به 
نشــانی خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی )ره( روی صحنه خواهد 

رفت.

اجرا


