
مسابقهتولیدکنندگانداخلیبرایافزایشقیمتها

در ماه هــای اخیر و به خصــوص از ابتدای امســال و 
همزمان با افزایش نــرخ دالر، رقابت تنگاتنگی در بیــن تولیدکنندگان 
داخلی در جهت افزایش هر چه بیشتر نرخ محصوالت تولیدی در جریان 
است و اکثر واحدهای تولیدی داخلی با مجوز و بی مجوز قیمت محصوالت 
خودرا افزایش داده انــد. در این رقابت، جریمه ســازمان های نظارتی نیز 

نتوانسته است جلودار این اقدامات باشد.
در خبرها داشتیم که شرکت سایپا نســبت به افزایش قیمت محصوالت 
خود اقدام کــرده و به طور مثال قیمت تیبا۲ از حــدود ۶۰ میلیون تومان 

به ۷۷ میلیون تومان افزایش یافته است یعنی ۲۸ درصد افزایش قیمت.
ظاهرا این افزایش نرخ ها براســاس توافقات به عمل آمده بین شــورای 
رقابت و ستاد تنظیم بازار انجام شده و همچنین قرار بر این شده تا قیمت 
خودروهای تولید داخل هر ســه ماه یک بار و بر اساس نرخ تورم که توسط 

بانک مرکزی اعالم می شود افزایش یابد.
ای کاش چنین مجوزی به شــورای عالــی کار و ســایر نهادهای مرتبط 
نیز اعطا می شد تا دســت کم هر ۶ ماه یکبار متناســب با نرخ تورم اعالم 
شده از سوی بانک مرکزی نسبت به اصالح دســتمزد حقوق بگیران اعم 
از لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و مستمری بگیران اقدام به عمل می 
آوردند، هرچند که این موضوع مورد بحث این یادداشــت نیست و مجالی 

دیگر را می طلبد.
اما اصل مطلب:در ماه های اخیر و به خصوص از ابتدای امســال و همزمان 
با افزایش نرخ دالر، رقابت تنگاتنگی در بین تولیــد کنندگان داخلی در 
جهت افزایش هر چه بیشــتر نرخ محصوالت تولیدی در جریان اســت و 
اکثر واحدهای تولیدی داخلی با مجوز و بی مجوز قیمت محصوالت خودرا 
افزایش داده اند.در این رقابت، جریمه ســازمان های نظارتی نیز نتوانسته 
است جلودار این اقدامات باشــد. از نرخ محصوالت لبنیاتی گرفته تا لوازم 
خانگی، محصوالت غذایی و غیره. البته قیمت محصوالت خودروســازان 
داخلی که همگی با اســتفاده از شــرایط موجــود و در برخــی موارد به 
دلیل ممنوعیت ورود محصوالت مشــابه خارجی تا توانســته اند در بازار 

انحصاری یکه تازی کرده اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان مســوول تنظیم بازار به علت 
تغییر مکرر وزرا و اداره شدن توسط سرپرست موقت، اقداماتش در جهت 

تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ها به ثمر نمی نشیند.
موضوع وقتی جالبتر می شــود که به علت نامگذاری سال گذشته تحت 
عنوان حمایــت از تولید داخل و ســال جــاری با عنوان جهــش تولید، 
انتظار مســووالن و صاحبان بنگاه های تولیدی از مردم، حمایت از تولید 
کنندگان داخلی با استفاده از محصوالت ایشــان بوده است، اما اینک که 
شــرایط برای این تولیدکنندگان مهیا شــده و از اجناس مشابه خارجی 
در بازار به علت ممنوعیــت ورود و یا کمبود ارز تقریبا اثری نیســت، می 
بینیم که برخی از این تولیدکنندگان با مردم همراهی نکرده و با استفاده 
از شرایط روز، مســابقه ای را برای گران کردن محصوالت خود آغاز کرده 
و کوتاه بیا هم نیستند و ســودآوری حداکثری را در برنامه کاری خود قرار 

داده اند.
در واقع حمایت از تولید داخل و حمایــت از حقوق مصرف کننده، معادله 
ای است دو طرفه که تحت نظارت دولت، هر دو طرف معادله از این رابطه 
منتفع شــده و حقوق شــان رعایت شــود و انتظار همگان از طرفین این 

معادله، رعایت حقوق متقابل یکدیگر است.
   ادامه در صفحه 2
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رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

اجازهگرفتارشدنچرخهتولیددربروکراسیرانمیدهیم
خریدار  رئیــس جمهور دســتگاه های 
دولتی را موظف کرد بر اساس دستورالعمل 
های مصوب ســتاد هماهنگــی اقتصادی 
دولــت و تجربه موفــق عرضه بخشــی از 
سهام شســتا در بورس، در واگذاری سهام 
کارخانجــات و دارایی های خود، تســریع 

کنند.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
پیرو نشست روز گذشــته با مدیران صنایع 
پتروشــیمی و فوالد و طرح برخــی موانع 
مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این 
مشــکالت، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه 
نمی دهیــم چرخه تولید و تجارت کشــور 
گرفتار بروکراســی و مشــکالت شود. همه 
دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد 

هماهنگی حداکثری هستند.
رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات 
توســعه و پیشــرفت اقتصادی کشور و چه 
از جهت الزامات شــرایط خــاص و پیچیده 
امروز کشــور، باید با اصــالح قواعد و ایجاد 
هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع 
به ســرعت برطرف و دســتورالعمل های 
جدید با شــفافیت به همه بخــش ها ابالغ 

شود.
روحانی با اشــاره به مباحث مطرح شده در 
خصوص عرضه ســهام شرکت های دولتی 
در بــورس گفت: بــا طراحی هــا و برنامه 
ریــزی های خوبی که از ســوی دســتگاه 
های مختلف انجام گرفته اســت، می توان 
امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی 
منطقی و پایدار باشــد. ایــن فرآیند که در 

راســتای مردمی ســازی اقتصاد کشور و 
هدایت نقدینگی به ســمت بازار ســرمایه 
اســت، می تواند تولید کشــور را نیز رونق 

ببخشد.
رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی را 

موظف کرد بر اســاس قواعد و دستورالعمل 
های مصوب ســتاد در خصــوص واگذاری 
سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود 

را تسریع بخشند.
روحانــی از وزارت امور اقتصــادی  دارائی 
خواســت با توجه بــه ســرمایه گذاری 
گسترده ای که در سالهای اخیر در شرکت 
های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت 
در این شــرکت هــا افزایش یافته اســت، 
واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را 
به طور منظم و مســتمر و بر اســاس برنامه 

زمانبندی شده ادامه دهد.
وی با اشــاره به نقش تعیین کننده شرکت 
های بزرگ دولتی در ســرعت بخشــیدن 
به عرضه ســهام در بورس افزود: با توجه به 
تجربه موفق عرضه ســهام شــرکت های 

بزرگی در ماه های اخیر، سایر شرکت های 
بزرگ نیز مــی توانند این تجربــه را تکرار 

کنند.
در این جلســه وزارت خانه هــای صمت و 
اقتصــاد و دارایی و بانک مرکــزی گزارش 
اقدامــات خــود در خصوص تســریع در 
ترخیــص کاالها از گمــرک را بر اســاس 
مصوبات ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 

ارائه کردند.
همچنین فرآیند آزادســازی ارزهای بلوکه 
شده در کشــورهای دیگر نیز در این جلسه 
مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک 
مرکزی و وزارت صمت، با اســتفاده از ساز و 
کارهــای تجاری، حقوقی و سیاســی برای 
آزادســازی این منابع ارزی اقدامات خود را 

ادامه دهند.
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صفحه 2

بازار خــودرو در حالی طــی روزهای اخیــر با افزایش 
قابل توجه قیمت ها روبروســت که بازار ارز این روزها 

آرامشی نسبی را تجربه می کند.
بررسی وضعیت بازار خودرو نشــان می دهد مشتری 
چندانی در بازار نیســت اما با این حال قیمت ها روندی 
افزایشــی را تجربه می کنند .این وضعیت البته از نظر 
فعاالن بــازار خودرو وضعیت چندانی غریبی نیســت 
چرا که طی مــاه های اخیر همواره بــازار خودرو با این 

وضعیت مواجه بوده است .
 یکی از فعاالن بازار خودرو می گویــد این روزها البته 
با مشتریان بیشــتری نســبت به روزهای قبل مواجه 
هستیم، کسانی که فکر می کنند احتماال قیمت ها باز 
هم گران تر می شود و همین امر سبب شده است برای 

ورود به بازار اقدام کنند.
 وی تاکید کرد: قیمــت پراید تا حــدود ۸۸ میلیون 
تومان نیز در بازار عقب نشســته بود امــا در روزهای 
اخیردوباره به قیمت ۹۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
رسیده است . ۹۰ میلیونی شدن پراید خود سیگنالی 

است به بازار مبنی بر اینکه گرانی بیشتر در 
راه است .

 برخی دیگر از فعاالن نیز با انتشار خبری 
مبنــی بر اینکه مقرر اســت هر ســه ماه 
بازنگــری قیمت خودرو در دســتور کار 
قرار گیــرد، می گویند در ایــن وضعیت 
طبیعی است که مشــتریان افزایش یابند 

چرا که بســیاری معتقدند با اهنگ کنونی رشــد 
تورم از یک ســو و بیش بینی رشد قیمت در آینده 
نزدیک، ســرمایه گذاری در بازار خودرو منطقی 

است .
 پیش تر نیز با رشد قیمت خودرو نزدیک به ۹۰ درصد 
از معامالت بازار خودرو به سرمایه گذارانی تعلق داشت 
که این بــازار را مامنی برای حفــظ ارزش پول عنوان 
می دانستند. حاال اما از پس صدور مجوز افزایش قیمت 
خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ ایرانی ، تعداد 
مشتریان خودرو در روزهای اخیر با افزایش روبرو شده 
اســت . این نکته را در افزایش تعداد فایل های فروش 

می توان دریافت.
بنابر گفته مسئولین آنچه موجب افزایش 
قیمت ها در این بازار شده است تغییر در 
شاخص های کالن اقتصادی بوده چراکه 
افزایش نرخ ارز فرایند ساخت خودرو را با 
هزینه های بیشــتری همراه کرده است و 
همچنین فاصله عرضــه و تقاضا در بازار 
یکی دیگر از عوامل گرانی در این بازار اعالم شــده 
اســت؛ افزایش قیمت ها در بازار خودرو طی چند 
هفته گذشــته به نحوی شــدت گرفته اســت که 
تنها طی دو روز گذشــته قیمت ســمند ال ایکس 
ســاده ۱ میلیون تومان افزایش یافته اســت و به 
۱۳۶ میلیون تومان رسیده اســت و قیمت خودرو 
پژو ۲۰۰۸ نیز از ۶۳۰ میلیــون تومان طی دو روز 
گذشته به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است و مدل 
۹۹ ایــن خودرو نیــز ۶۷۰ میلیون تومــان قیمت 

گذاری شده است.
در این میان قیمت برخی از خودروها مثل سوزوکی 

گرانــد ویتــارا در حالی کــه بقیه خودروهــا روند 
افزایشــی را در پیش گرفته اند طــی چند روز اخیر 
با کاهش چشــمگیر مواجه شــده اســت به طوری 
که طی دو روز گذشــته قیمت این خــودرو زا ۷۷۰ 
میلیون تومان به ۷۴۵ میلیون تومان رســیده است 
و قیمت خودرو سیتروئن سی ۳  طی دو روز گذشته 
از ۶۴۵ میلیــون تومان بــه ۶۳۰ میلیــون تومان 

رسیده است.
ســایر خودروها نیز طی دو رز گذشــته ثبات قیمت را 
تجربه کرده اند و قیمت خودروهای پژو پارس ســاده 
۱۶۲ میلیون ، پژو ۲۰۶ تیپ ۲برابر بــا ۱۵۴ میلیون، 
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۱۸۵ میلیون تومــان ، دنا پالس دنده 
ای توربو ۲۸۵ میلیون تومان ، دنا پالس دنده ای ساده 
۲۳۹ میلیون تومان و تیبــا ۲ برابر با ۹۹ میلیون تومان 

گزارش شده است.
 قیمت پراید ۱۱۱ نیز ۹۱ مییلیون و پانصد هزار تومان 
و بهای پراید ۱۳۱ در محدوده ۷۹ میلیون و پانصد هزار 

تومان اعالم شده است.

خودرو

آخرینوضعیتخریدوفروشدربازارخودرو
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مسابقهتولیدکنندگانداخلیبرایافزایشقیمتها
   ادامه از صفحه اول

حقوق مصرف کنندگان با ارتقای کیفیت محصوالت، عرضه مناســب 
همزمان با کاهش قیمت های فروش رعایت می شــود و رعایت حقوق 
تولیدکننــدگان با خریــد محصوالت داخلــی و اســتقبال نکردن از 

محصوالت مشابه خارجی توسط مصرف کنندگان عملی می شود.
اما متاسفانه به نظر می رسد که جاده حمایت از تولیدات داخلی، جاده 
ای یکطرفــه بوده و برخــی تولیدکنندگان محصوالت داخلی نشــان 
داده اند که در شــرایط بحرانی، تعهدی به رعایــت قوانین این معادله 
نداشته و مترصد فرصتی هستند که تا می توانند نسبت به افزایش نرخ 

محصوالت خود به هر طریق ممکن اقدام کنند.
در این شــرایط، برخی از این تولیدکنندگان داخلی اعم از محصوالت 
ســرمایه ای یا مصرفی با دلیل و بدون دلیل و به بهانه افزایش نرخ ارز یا 
کاهش واردات، نسبت به افزایش قیمت محصوالت تولیدی خود اقدام 
کرده و در برخی موارد به خاطر افزایش هر چه بیشــتر این قیمت ها و 
با کمک برخی واســطه ها، نســبت به احتکار و انبار کردن محصوالت 
تولیدی خود نیز مبادرت می ورزند و از عرضه مســتمر محصوالت خود 
به بازار امتناع می کنند تا کمبودهای مصنوعی بیشتری نیز ایجاد کنند 
که هر از چند گاهی انباری از این محصوالت دپو شده توسط دادستانی ها، 

استانداران در مناطق مختلف کشور کشف و ضبط می شود.
آیا منظور از حمایت از تولیدکننــدکان داخلی، همین تولیدکنندگان 
هستند که به دنبال فرصتی هستند تا از شــرایط موجود حداکثر بهره 
برداری را کرده و بر ثروت خود بیافزاینــد؟ و البته در هنگامه رکود بازار 
و تشدید رقابت در یک شــرایط عادی اقتصادی، شــعارهای حماسی 
حمایت از تولید داخل ســر داده و فریاد کمک خواهی از مردم سر می 
دهند و از مجاری مختلــف از جمله دولت، خواســتار حمایت مردم از 

تولیدات داخلی می شوند؟
آیا حمایت از محصوالت داخلی جاده ای یکطرفه اســت که فقط مردم 
باید در آن نقش آفرینی داشته باشند و دیگران از جمله تولیدکنندگان 

داخلی هیچ مسوولیت و تعهدی در این زمینه ندارند؟

بررسیتخلفاپراتورهادرتعزیراتحکومتی
آغازشد

 مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررســی تخلفات اپراتورها در ۶ 
مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شــد و اپراتورها تا چند 

روز آتی فرصت دارند اقدامات الزم را انجام دهند.
»ســید جواد احمدی خضربیگی« در خصوص وضعیت رســیدگی به 
پرونده اپراتورها اظهار داشــت: همانطور که قبال اعــالم کرده بودیم، 
در ششم مردادماه جلســه ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز 
تخلف اپراتورها انجام شد.وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک 
خواسته اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی 
کار در حال انجام اســت و تا چند روز آینده بررســی های الزم در این 

خصوص انجام خواهد گرفت.
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنــا گفته بود: پس از ضرب االجلی که 
از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها 

داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.
وی افزود: اقداماتی صورت گرفته اســت اما اقدام موثری طبق خواسته 
سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی 
اپراتورها، انجام نشده اســت، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است 
و ششــم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شــعب سازمان تعزیرات 

برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعالم می شود.
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در خصوص جریمه ای که برای اپراتورها در نظر گرفته 
خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات 
احراز شــود، پس از آن میزان تخلف مشخص می شــود و بر همان مبنا 
جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رســیدگی و احراز تخلف از نظر 
شعبه رسیدگی کننده است.   گران فروشی و حذف بسته های پرکاربرد 
اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل شده، حتی با 
وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز 

وضعیت بسته ها به حالت قبل بازنگشته است.  
اپراتورهای مسلط کشور در شــامگاه جمعه )۱۳ تیر(، تصمیم به حذف 
بســته های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش 
قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله 
چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب نشینی می کنند 
چون وزیر ارتباطــات معتقد اســت اینترنت نباید به دلیــل گرانی از 
سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب ســود بیشتر باید راهکار 

مناسبی پیدا کنند.  
اکنون که بیش از ســه هفته از اخطــار اولیه رگوالتوری بــه اپراتورها 
می گذرد، هنوز بســته های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته اند. با 
این که این انتقادات حتی تا ســطح نهاد ریاست جمهوری هم باال رفته 
و وزیر ارتباطات اعالم کرده که زورمان به اپراتورها می رســد، اما هنوز 
وضعیت به همان روال ســابق اســت و اپراتورها به اخطارهای وزارت 

ارتباطات توجهی نکرده اند.

عضو ستاد تنظیم بازار خبر داد
توزیعروزانه۴۰تنمرغدرمیادینمیوهوترهبار

عضو ســتاد تنظیم بازار از توزیع ۴۰ تن مرغ در میادین و تره بار خبر داد 
و اعالم کرد: هر کیلوگــرم مرغ منجمد بــرای مصرف کننده به قیمت 

۱۳۰۰۰ تومان و مرغ گرم ۱۵۷۵۰ تومان است.
به نقل از وزارت صمت، یک عضو ســتاد تنظیم بازار از توزیع روزانه ۴۰ 
تن مرغ در میادین میوه و تره بار خبر داد و گفت: روزانه ۲۵ تن مرغ گرم 

و ۱۵ تن مرغ منجمد توزیع می شود.
وی افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمــد برای مصرف کنندگان ۱۳ 
هزار تومان و مــرغ گرم نیز ۱۵,۷۵۰ تومان اســت.راد گفت: همچنین 
روزانه ۱۷۰ تن شــکر به ۱۵ میدان میوه و تره بار کشور وارد می شود که 

نرخ بسته های یک کیلوگرمی آن ۸,۵۰۰ تومان است.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر کاالهای اساســی و اقالم مورد نیاز مردم در میادین میوه و تره بار 

به وفور وجود دارد و هیچ گونه کمبود کاالیی گزارش نشده است.

دلیلگرانیشکر
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت( با تاکید بر اینکه کمبود شــکر نداریم گفت: بخش عمده شکر 

از محل تولید داخل تامین می شود که از شهریور ماه به بازار می آید.
محمدرضا کالمی در رابطه با کمبود شــکر در بازار اظهار کرد: ما دو نوع 
شکر چغندری و نیشــکری داریم و تقریبا از خرداد هر سال تا شهریور 
شکر وارداتی وجود دارد و کمبودی هم نیست.او بیان کرد: علت گرانی 
شکر این اســت که  عده ای از این فضا سوءاســتفاده می کنند و خالف 
قانون کار انجام می دهند که مردم حتما باید آن را به ما اطالع دهند؛ در 

حال حاضر در بازار شکر فضا رقابتی شده است.
کالمی تاکید کرد: در رابطه با بحث روغن هم مشکلی نداریم و به اندازه 

کافی روغن در فروشگاه ها وجود دارد.

سرمقاله

بازار

 افرادی که سهامداری به روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند از ۱۹ مردادماه می توانند نسبت به فروش ۶۰ 
درصد از سهام خود اقدام کنند و ۴۰ درصد باقی مانده 

در دهه فجر آزادسازی خواهد شد.
به گــزارش پایــگاه خبــری بــازار سرمایه)ســنا(، 
»محمدرضــا معتمــد«، عضو هیات مدیره ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و مدیر نظــارت بر نهادهای مالی 
در این خصــوص اظهار داشــت: ثبت شــرکت های 
ســرمایه گذاری استانی ســهام عدالت امروز نزد اداره 
ثبت، به پایان خواهد رســید و حداکثر تــا ۱۴ مرداد 
ماه، صورت های مالی حسابرســی نشده آن ها منتشر 

می شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب یک روز پس از عید ســعید 

غدیر خم )۱۹ مرداد مــاه(، امکان معامالتی 
شدن سهام شــرکت های ســرمایه گذاری 

استانی وجود عملیاتی خواهد شد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
و اوراق بهادار کشــور در ادامه بیان داشت: با 
توجه به اینکه در مرحله قبل افرادی که روش 
مستقیم را انتخاب کرده بودند اجازه فروش 

۳۰ درصد سهام به آنان داده شده بود اما از ۱۹ مرداد به 
مناسبت عیدغدیر خم افرادی که سهامداری به روش 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند می توانند تا ۶۰ درصد 
از تعداد سهام خود را به فروش برســانند و مرحله بعد 

یعنی در دهه فجر این سهام آزادسازی خواهد شد.
وی در ادامه با اشــاره به تصویب آئین نامه آزاد سازی 

سهام عدالت در شورای عالی بورس در قالب 
۲۲ ماده تصریح کرد: در این آئین نامه ســاز 
و کار و نحوه آزاد ســازی، افزایش ســرمایه، 
پذیرش شــرکت ها در بــورس و همینطور 
چگونگی معامالتی شدن و همچنین میزان 
آزادســازی ســهام عدالت در هــر مرحله، 

پیش بینی شده است.
 آزادسازی ســهام عدالت از جمله اقدامات مهم دولت 
تدبیــر و امید بود کــه در نهایت در ۹ اردبیهشــت ماه 
اجرایی شــد و از روز ۱۰ اردیبهشــت تا هشتم خرداد 
ماه به ســهامداران فرصت داده شد تا چنانچه به دنبال 
انتخاب روش مدیریت مستقیم هستند و می خواهند 
مالکیت و مدیریت سهام خود را بشکل مستقیم و بدون 

www. واســطه در اختیار بگیرند،  با ورود به ســامانه
samanese.ir نســبت به این امر اقدام کنند، اما این 
فرصت با توجه به اســتقبال مشــموالن سهام عدالت 
برای انتخاب روش مســتقیم در ابتدا تا ۱۵ خرداد ماه 

و در نهایت تا ۲۹ خردادماه تمدید شد.
در نهایت، افــرادی کــه روش مدیریت مســتقیم را 
انتخاب کرده اند از تاریخ ۶ خرداد مجاز شــدند با توجه 
به شرایط اعالم شده نسبت به فروش سهام خود اقدام 

کنند.
در اواسط تیر ماه نیز حســن روحانی در جلسه هیات 
دولــت در این زمینه شفاف ســازی و اعــالم کرد: ۳۰ 
درصد دوم ســهام عدالت در عید غدیــر و بقیه در ۲۲ 

بهمن آزادسازی می شود.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلــس گفت: 
مبلــغ یارانه های نقدی ثابــت مانده اســت، بنابراین 
مجلس باید بازنگری جدی در میــزان یارانه ها، اعم از 
نقدی و معیشتی را در دســتوکار قرار دهد که این کار 
مدنظر قــرار گرفته است.حجت االســالم محمدرضا 
میرتاج الدینــی عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلــس شــورای اســالمی ، حمایت از 

معیشت مردم با درآمدهای متوســط و پایین جامعه 
مانند کارگران و بازنشســتگان و ترمیــم حقوق  آنها را 
جزو حقــوق همه دســتگاه ها، به خصــوص مجلس و 
دولت دانست و اظهار داشــت: باید در بخش هایی که 
با کمبود بودجــه و منابع اعتباری مواجه هســتیم، با 
حمایت دولت، بسته های معیشتی و به در مقاطعی در 
نظر گرفته شود.وی با تأکید بر اینکه یارانه های نقدی 

که به سرپرســتان خانوار پرداخت می شود، متناسب 
با افزایش قیمت ها و درآمدهای ســازمان هدفمندی 
یارانه ها نیســت، گفت: بازنگــری در روش پرداخت 
یارانه های نقدی و معیشــتی در دستورکار نمایندگان 

مجلس در دوره یازدهم قرار گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مبلغ 
یارانه ها برخالف قیمت حامل های انرژی و تورم که همه 

ساله با افزایشی روبه رو است، ثابت مانده است، بنابراین 
مجلس باید بازنگــری جدی در میــزان یارانه ها، اعم از 
نقدی و معیشتی را در دستورکار قرار دهد.حجت االسالم 
میرتاج الدینی اضافه کــرد: در برنامه های زودبازده برای 
جهت حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد، پیشنهاد بنده 
این است که برای یک سال راه حل هایی را در جهت تأمین 

معیشت اقشار ضعیف جامعه در مدنظر قرار گیرد.

سهامعدالت

یارانه

خریدار  مدتی اســت به دســتور وزارت 
ارتباطات،ســامانه اســتعالم پیامکی چک 
برگشــتی به ســامانه های خدمات ارزش 
افزوده، اضافه شده  و ســهل الوصول بودن 
سامانه و ســادگی اســتفاده از آن را به طور 

کامل از بین برده است.
مدتی است که به دستور وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، سامانه استعالم پیامکی 
چک برگشــتی، به ســامانه های خدمات 
ارزش افزوده، اضافه شده اســت. اتفاقی که 
سهل الوصول بودن این ســامانه و سادگی 
اســتفاده از آن را به طور کامــل از بین برده 

است.
حدود دو سال از تصویب قانون جدید چک 
می گذرد. این قانون در راســتای تحول و به 
روز رسانی چک، بسیار دقیق و کارشناسی 
نگارش شــد و به همین دلیل، ایــرادات و 
خالهایی که در گذشــته بــرای ابزار چک 
وجود داشت را به حداقل رســاند. از نکاتی 
که در این قانون به آن ها تاکید شده اســت 
می توان به اعتبارســنجی افراد اشاره کرد. 
یکی از موارد اعتبارســنجی کــه در قانون 
جدید صدور چک به آن اشــاره شده است، 
اجــرای ســامانه اســتعالم پیامکی چک 

برگشتی است.

سامانه استعالم پیامکی چک 
برگشتی، ابزاری جهت اعتبارسنجی

سامانه استعالم پیامکی چک برگشتی یکی 
از ابزارهایی اســت که قانــون جدید صدور 
چک در اختیــار مردم قرار داده اســت تا به 
ســادگی هرچه تمام و بدون هیچ سختی، 
در موقع مبادله چک، از ســابقه چک های 
برگشــتی طرف مقابل خود مطلع شــوند. 
مزیت این ابزار، استفاده بدون محدودیت و 
فقط داشتن یک گوشی موبایل ساده )حتی 

گوشــی های قدیمی بدون سیستم عامل( 
اســت. هر فردی می تواند با ارسال پیامکی 
به سامانه اســتعالم پیامکی چک برگشتی، 
بــدون هیــچ کار اضافه ای، ســوابق طرف 
معامله را ســنجیده و تصمیم بــه فروش یا 

عدم فروش کاالی خود کند.

ساده بودن کار با سامانه استعالم چک 
برگشتی، رمز موفقیت این سامانه 

قبل از اختالل
ساده بودن کار با ســامانه استعالم پیامکی 
چک برگشتی، باعث شد در مدت کوتاهی، 
اســتفاده از آن در بازار و تجارت رشــدی 
بی نظیر پیدا کند و اعتماد مــردم را در این 
زمان کم، به دســت آورد. بــه همین دلیل، 
معامله افراد با چک، به مــرور زمان افزایش 

یافته و اعتماد مردم به این ابزار مهم تجارت، 
افزایش یافت. با افزایــش معامالت در بازار، 
تولید رونــق گرفته و باعث کمک به رشــد 
اقتصادی گردیده اســت. این در حالی است 
که متأسفانه هنوز قانون جدید صدور چک 
به صورت کامل اجرایی نشــده و در صورت 
تکمیل اجرای آن، اثرات مثبت بیشتری از 

آن در بازار نمایان خواهد شد.

مرگ سامانه استعالم پیامکی چک 
برگشتی، با دستور وزارت ارتباطات

رشــد ســامانه اســتعالم پیامکــی چک 
برگشــتی، روز به روز در حــال افزایش بود 
که به ناگهان، با دســتور وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، این سامانه به سامانه های 
خدمات ارزش افزوده پیوست. با این اتفاق، 

ورق برگشت و این ســامانه دچار مشکالتی 
اساسی شــد. ابتدا اینکه دیگر به مانند قبل، 
مردم نمی توانند با ارســال یــک پیامک، 
اســتعالم چک برگشــتی بگیرند، و باید با 
نصــب اپلیکیشــن جیرینگ، ابتــدا کیف 
پول این نرم افزار را شــارژ و سپس اقدام به 
اســتعالم کنند، همین امر باعث شــده تا 
بســیاری از مردم به دلیل دشواری این کار، 
قید اســتفاده از سامانه اســتعالم پیامکی 

چک برگشتی را بزنند.
مشــکل بعدی این اســت که اکثر قریب به 
اتفاق افراد جامعه از انتقال سامانه استعالم 
پیامکــی چک برگشــتی به ســامانه های 
خدمــات ارزش افزوده بی اطالع هســتند 
و به همین دلیــل وقتی اقدام به اســتعالم 
به روش قبل می کنند، مشــاهده می کنند 

که این سامانه پاســخی به آن ها نمی دهد و 
فکر می کنند که این ســامانه دچار اختالل 
شده اســت، اتفاقی که باعث آشفتگی بازار 
شــده و معامالتی که با چک انجام می شود 

را کاهش داده است.

عدم اعتماد مجدد به چک، سوغات 
وزارت ارتباطات برای مردم

با توجه به اینکــه مردم هنــوز متوجه این 
انتقال نشــده اند، این مشکل را دال بر ایجاد 
اختالل در سامانه اســتعالم پیامکی چک 
برگشتی برداشت کرده و متأسفانه به مرور 
زمان، اعتماد خود را به این سامانه از دست 

می دهند.
 ایــن بزرگترین لطمه ای اســت که وزارت 
ارتباطــات به قانــون جدید صــدور چک 
زده است، تجار و بازاریان بعد از سال ها عدم 
اعتماد به ابزار چک، با تصویب قانون جدید 
صدور چک و اجرای آنکه حتــی کامل نیز 
نشده اســت، به دلیل مزایایی مانند سامانه 
اســتعالم پیامکی چک برگشــتی، اعتماد 
نســبی به ابزار چک پیدا کــرده بودند که 
وزارت ارتباطات با این ورود غیر کارشناسی 
و ســخت کردن اســتعالم چک برگشتی، 
عماًل آتش زیر خاکســتر بی اعتمادی آن ها 

به چک را مجدداً شعله ور کرده است.

بانک مرکزی به موضوع ورود کند
بر این اساس از بانک مرکزی انتظار می رود 
به صورت رســمی، عواقب تصمیم ناصواب 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را مبنی 
بر اضافه شــدن سامانه اســتعالم پیامکی 
چک برگشتی به سامانه های خدمات ارزش 
افزوده متذکر شــده و هرچه سریع تر برای 
برگشــت این ســامانه به حالت قبل تالش 

کند.

خریدار  باید خدمات الکترونیکی سفته، 
برات، تســهیالت و خدماتی کــه در حال 
حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیالت کرونا 
است و توســط بانک ملی ارائه می شود را در 
آینده ای نزدیک به تمامــی بانک ها و برای 

همه تسهیالت و اعتبارات تعمیم داد 
اظهارات وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از 
»نسخه الکترونیکی ســفته« و »تسهیالت 
و اعتبــارات دیجیتــال«: بایــد خدمات 
الکترونیکــی ســفته، برات، تســهیالت و 
خدماتی کــه در حــال حاضــر مرتبط با 
اعتبارات و تســهیالت کرونا است و توسط 
بانــک ملی ارائه مــی شــود را در آینده ای 
نزدیک بــه تمامــی بانک ها و بــرای همه 
تســهیالت و اعتبــارات تعمیــم داد/ بــا 
توجه بــه شــرایط کرونایی و عــدم امکان 
مراجعه حضــوری، در فرایند آزاد ســازی 
ســهام عدالت، احراز هویــت را به صورت 
الکترونیکــی، انجام دادیم کــه این تجربه 
مهم می تواند برای حوزه هــای دیگر بازار 
سرمایه نیز بکار رود/ شیوع بیماری کرونا در 
کشور و محدودیت های مراجعات حضوری، 
فرصتی پیــش روی قرار داد تــا پروژه های 
اقتصاد هوشمند با سرعت بیشتری اجرایی 

شود. 
 وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با 

توجه  به تجربیاتی که از  دهه هشتاد شمسی 
در اصــالح قانون تجــارت و بحث اســناد 
الکترونیکی بویژه ســفته و برات داشــتیم، 
تحقق اقتصاد هوشــمند را به عنوان یکی از 
محورهای برنامه های خود در وزارت اقتصاد 
قرار دادم. عــده ای از دلســوزان، طرح این 
موضوع را بلند پروازانــه ارزیابی می کردند 
اما بر این باورم که این یک ضرورت اجتناب 
ناپذیــر و بهترین راه دسترســی به اهداف 

سند چشم انداز است.
به گزارش شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی 
ایران )شــادا(، دکتر فرهاد دژپسند که در 
مراســم رونمایی از »نســخه الکترونیکی 
اعتبــارات  و  »تســهیالت  و  ســفته« 
دیجیتال« در محل وزارت اقتصاد ســخن 
می گفت، بیان داشــت: اقتصاد هوشمند با 
هدف شتاب بخشــی به پیشرف اقتصادی 
کشــور، یکی از رویکرد های اصلی وزارت 
اقتصاد اســت، لذا از ابتدای شــروع کار در 
وزارت اقتصاد، به دلیل عدم وجود بســتر 
و تشــکیالت الزم برای تحقــق این مهم، 
دفتر فنآوری اطالعات را به »مرکز فناوری 
اطالعــات و توســعه اقتصاد هوشــمند« 

ارتقاء دادیم.
وی یــادآور شــد: ایــن دفتــر، تنها یک 
تشــکیالت درون دســتگاهی نیست بلکه 

در کنار کارکرد درون حوزه ای؛ یکســری 
اقدامــات و کارکرد های فراگیــر و ملی هم 
دارد که امروز، رونمایــی از این دو خدمت 
)نســخه الکترونیکی ســفته و تسهیالت و 
اعتبــارات دیجیتال(، جلــوه ای از کارکرد 
بیرونــی تشــکیالت مذکور اســت.وزیر 
اقتصاد افزود: همچنین، تاســیس »شورای 
راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت 
اقتصاد« با عضویت معاونان وزیر و روســای 
ســازمان های تابعه، گام مهــم دیگری به 
منظور ایجــاد یک فرآیند سیاســتگذاری 
توســط مجموعه دســت انــدرکاران این 
وزارتخانه، برای راهبری اقتصاد هوشــمند 
بود، خوشــبختانه با این اقدام، فرآیندها و 
بستر ها به شــکلی مهیا گردید که ورود به 

اقتصاد هوشمند، بطور جدی ، به پیش رود.
وی تصریح کرد: شــیوع بیمــاری کرونا در 
کشور و محدودیت های مراجعات حضوری، 
فرصتی پیــش روی قرار داد تــا پروژه های 
اقتصاد هوشمند با سرعت بیشتری اجرایی 

شود.
دکتر دژپســند گفت: یک بحــث مهم در 
موضوع »توسعه پایدار« اســتفاده بهینه از 
منابع از جمله حذف کاغذ از فرآیند ها است؛ 
شکل گیری اقتصاد هوشمند، گامی بزرگ 
در همین مســیر و جلوگیــری از تخریب 

محیط زیست محسوب می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه »شــکل متکامل 
پیاده ســازی اقتصاد هوشــمند، به حذف 
حضور فیزیکــی پرســنل از فرآیند ها می 
انجامد«، تاکید کرد: ایــن، البته به معنای 
حذف فرصت های شغلی نیســت؛ بلکه به 
معنای جایگزینی مشــاغل و قــرار گرفتن 
انســان در مقام راهبری و ظرفیت ســازی 

برای توسعه است.
وی عنوان داشت: وقتی ما در مورد مالیات، 
گمرک، بورس، بیمه و .. صحبت می کنیم؛ 
اینها همه بخــش هایــی از وزارت اقتصاد 
هســتند که با هوشمندســازی، به صورت 
هسته هایی هوشــمند در کنار هم قرار می 
گیرنــد و اتفاقا همدیگــر را کامل می کنند 

و مــی توانند زمینه ســاز تحقــق اقتصاد 
هوشمند باشند.

دژپســند ادامه داد: با آزاد ســازی ســهام 
عدالت کــه با فرمان مقــام معظم رهبری و 
همچنین تاکیــد رییس جمهــور محترم 
صورت پذیرفت، توانستیم با توجه به شرایط 
کرونایــی و عدم امــکان مراجعه حضوری، 
در فرایند این آزاد ســازی، احــراز هویت را 
به صورت الکترونیکی، انجــام دهیم و این  
تجربه مهم می توانــد برای حوزه های دیگر 

بازار سرمایه نیز بکار رود.
وزیر امــور اقتصادی و دارایــی تاکید کرد: 
باید خدمــات الکترونیکی ســفته، برات، 
تســهیالت و خدماتی که در حــال حاضر 
مرتبط با اعتبارات و تســهیالت کرونا است 
و توســط بانک ملــی ارائه می شــود را در 
آینده ای نزدیک به تمامــی بانک ها و برای 
همــه تســهیالت و اعتبــارات تعمیم داد.
وی تصریح کرد: چنانچــه فعاالن اقتصادی 
احســاس کنند، امور روزانه مرتبط با کسب 
و کار آنها از طریق الکترونیکی و بدون صرف 
هزینه و جابجایی فیزیکی قابل تحقق است، 
قطعا انرژی و فرصت بیشتری را برای انجام 
فعالیت هــای تولیدی در بنــگاه اقتصادی 
خواهند داشــت. ایــن خود یکــی از فواید 

اقتصاد هوشمند است.
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وضعیتاسکناسهاومسکوکاتدربهارامسال
میزان اسکناس و مســکوک در ســه ماهه ابتدایی امسال معادل ۷۱۷ 
میلیارد تومان بوده که در مقایســه با پایان خرداد پارســال ۹.۱ درصد 
افزایش یافته اســت. طبق اعالم بانک مرکزی، در پایان خرداد امسال 
معادل ۷۱۷ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک منتشر شده که نسبت 
به مدت زمان مشابه سال گذشــته با ۹.۱ درصد افزایش مواجه شده اما 

در مقایسه با اسفند پارسال هیچ تغییری نکرده است. 
از این میزان اسکناس و مسکوک خلق شده، ۵۷۸ میلیارد تومان آن در 
دست اشخاص قرار دارد که اســکناس و مسکوک در دست اشخاص در 
مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل معادل ۱۵.۱ درصد افزایش یافته 

اما این رقم نسبت به اسفند پارسال ۵.۵ درصد کاهش یافته است. 
همچنین، معادل ۱۲۴ میلیارد تومان از ۷۱۷ میلیارد تومان اسکناس و 
مسکوک منتشر شده نزد بانک ها است که این میزان نسبت به خرداد و 
اسفند پارسال به ترتیب با ۱.۱ و  ۳۷.۹ درصد افزایش مواجه شده است. 

عالوه براین، معادل ۱۵ میلیارد تومان از اســکناس و مسکوک منتشر 
شــده نزد بانک مرکزی اســت که در مقایســه با خرداد و اسفند سال 

گذشته ۵۲.۶ و ۴.۳ درصد کاهش یافته است.

طی سه ماهه اول سال جاری اتفاق افتاد
افزایش۵۰درصدیاعطایتسهیالتبانکی

بهبخشهایمختلفاقتصادی
 تســهیالت پرداختــی بانک ها طی ســه ماهــه ابتدای ســال ۹۹ به 
بخش های اقتصادی مبلغ ۲۲۴۷ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه 

با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۰.۵ درصد افزایش داشته است.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ســهم تســهیالت پرداختی در 
قالب ســرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ســه ماهه 
ســال جاری مبلغ ۱۴۰۶ هزار میلیارد ریال معــادل ۶۲.۶ درصد کل 
تسهیالت پرداختی است که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 

۵۲۲ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۲ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت 
و معدن نیز طی ســه ماهه ســال جاری معادل ۵۸۷ هزار میلیارد ریال 
بوده که حاکی از تخصیــص ۴۱.۷ درصد از منابــع تخصیص یافته به 
سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی )مبلغ ۱۴۰۶ هزار میلیارد 

ریال( است.
بر اســاس این گزارش از ۷۳۹ هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در 
بخش صنعت و معدن، معادل ۷۹.۴ درصد آن )مبلغ ۵۸۷ هزار میلیارد 
ریال( برای تأمین ســرمایه در گردش پرداخت شــده که بیانگر توجه 
و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توســط بانک ها در سال 

جاری است.

اعطایبیشاز7000میلیاردریالتسهیالت
ازسویبانکآیندهدر3ماههنخستسال

شــعب بانک آینده از تاریــخ اول فروردین ماه تا پایان روز ســی ویکم 
خردادماه سال ۱۳۹۹، بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
کرده اند که این میزان به ترتیب به تســهیالت مشــارکتی، مبادله ای و 
قرض الحسنه، اختصاص یافته است. شــعب تهران در این بازه زمانی در 
مجموع بیش از ۵ هزار میلیارد ریال تســهیالت اعطا کرده است و سهم 

شعب سایر شهرها بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.
در حوزه تجهیز منابع نیز بررســی های انجام شده، نشــان از عملکرد 
مثبت بانک آینده در کاهش قیمت تمام شــده پول در ســه ماهه فصل 
بهــار دارد؛ بدین ترتیب که بهای کل تمام شــده پول بدون احتســاب 
ســپرده قانونی در تاریــخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تا تاریــخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ از 
۹۲/۲۲درصد به  ۸۵/۱۹ درصد کاهش پیدا کرده اســت. گفتنی است؛ 
یکی از عوامل مؤثر در بهای خدمات بانکی و تسهیالت پرداختی از سوی 
بانک ها، قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی است. قیمت تمام شده 
پول بیانگر مدیریت صحیــح منابع و مصــارف و هزینه های یک بانک 
است و بررســی راه کارهای کاهش قیمت تمام شده پول در بانک ها می 

تواند شاخصی بر کارآیی عملکرد یک بانک باشد.

عضو هیأت مدیره بانك صنعت و معدن  :

واگذاریاموالمازادغیربانکیراهکاریموثر
درجهتافزایشاعطایتسهیالتدرسال

جهشتولید
علي موحدنــژاد: در بانک صنعت و معدن در راســتای الزامات قانونی و 
تأکید مســؤالن عالي کشــور و مجمع عمومي بانک، واگذاری اموال و 
ســهام مازاد غیر بانکی به عنوان یکي از اولویتهای اصلی بانک طي چند 
سال گذشته مطرح بوده و با شتاب بیشتری که در فرایند واگذاری ها و 
فروش طي سال گذشته و ســال جاری ایجاد شده است، توفیقات قابل 

مالحظه ای در این زمینه طی ۱۵ ماه گذشته بدست آمده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني بانــک صنعت و معــدن، موحدنژاد با 
بیان مطلب فوق اظهار داشــت: این بانک در طول ســال گذشته و سه 
ماهه ابتدائي ســال جاري ســهام متعلق به بانک در شرکتهاي سیمان 
مازندران، سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت، صندوق مالي توسعه 
تکنولوژي ایران را واگذار نمود. نکته حائز اهمیت در واگذاریهاي فوق، 
واگذاري سهام دو شرکت سیمان مازندران و ســرمایه گذاري توسعه 
صنعت ومعدن و تجارت به صورت خــرد برمبناي قیمت هاي تابلو و در 
راستاي افزایش سهم شناور سهام شــرکتهاي فوق در بازار سرمایه بود 
و عالوه بر این شــرکتهاي کاغذ کارون، نخ خمین و الستیک پارس که 
متعلق به شرکتهاي وابسته به بانک بوده را در راستاي تکالیف قانوني و 

هم چنین احیاء مجدد آنها توسط بخش خصوصي واگذارنمود.
عضو هیأت مدیــره این بانک افزود: بــا توجه به تکالیف مقــرر در مواد 
۱۶ و ۱۷ قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیــر، بانک صنعت ومعدن هم 
چنین طي ۱۵ ماه اخیر نسبت به عرضه و آگهي شرکتهاي بورسي و غیر 
بورسي سرمایه گذاري صنایع شــیمیایی ایران و گروه سرمایه گذاری 
آتیه دماوند ، کارگزاري بانک صنعت و معدن و ســهام متعلق به بانک در 
شرکت احیای استیل فوالد بافت به دفعات و با رعایت ضوابط و مقررات 
مربوط اقدام نموده که بدلیل عدم وجود متقاضي واگذاري انجام نشــده 
است. عرضه مجدد سهام مذکور همچنان در دستور کار اولویت دار بانک 
در ســال جاري مي باشــد. تاییدیه مربوط به اقدام چند باره بانک براي 
فروش و عدم وجود متقاضي از ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز جهت 

ارایه به مراجع ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتي اخذ شده است.
وي عنوان کرد: مجمــوع فروش اموال و امالک تملیکي بانک از ســال 
۱۳۹۴ تا پایان سه ماهه اول سال جاري حدود ۴۸۰ میلیارد تومان بود 
که از این میزان بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال یعني ۶۳ درصد آن مربوط 
به ۱۵ ماه منتهي به پایان خرداد ماه سال۹۹ بوده و به دلیل شتابي که در 
فروش اموال مازاد از سال گذشــته ایجاد شده است امیدواریم این روند 

در سال جاري نیز ادامه یابد.
عوامل مختلفي در گذشته، بانکها خصوصاً بانکهاي تجاري را به سمت 
بنگاه داري ســوق داده اســت که از آن جمله مي توان بــه مجاز بودن 
مبادرت بانکها به مشارکت حقوقي در سرمایه گذاریها ، تهاتر بدهیهاي 
دولت از طریق واگذاري اموال و ســهام شرکتها، پایین بودن سود ناشي 
از عملیات بانکي و در نتیجه هدایت بانکها به ســمت ســرمایه گذاري 
در ســایر حوزه ها که از بازدهي باالتري برخورداربودند و نهایتاً تملک 

قهري توسط بانکها در راستاي وصول مطالبات معوق اشاره نمود.

شعبه

برهان محمودی  شــورای عالی بورس در 
حالی بــا راه اندازی بــورس امالک موافقت 
کرده که برخی کارشناسان آن را بازاری غیر 
ضروری دانســته و درباره خطر شکل گیری 
بازار جدیــد ســفته بازی در آن هشــدار 
می دهند.حسین ســالح ورزی نایب رئیس 
اتاق بازرگانــی ایران و عضو شــورای عالی 
بورس چهارم مردادماه از تصویب راه اندازی 
بورس امالک، مســتغالت و امتیــازات در 

شورای عالی بورس خبر داد.
به نظر می رســد ایــن تصمیم بــا حمایت 
حســن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار و دبیر شــورای عالی بورس و 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس شورای 
عالی بورس همراه بود که توانســت مصوبه 
این شــورا را اخذ کند؛ حال آنکه بسیاری از 
کارشناســان اقتصادی به دلیل مبهم بودن 
بسیاری از زوایای تشــکیل بورس پنجم و 
مستقل به اسم بورس امالک، با آن مخالف 
بوده یا حداقل خواهــان انتقال اجزای آن به 

بورس کاال بوده اند.

جزئیات بورس امالک از زبان رئیس 
سازمان بورس

پس از اعالم تصویب ایجــاد بورس امالک، 
قالیباف اصل رئیس ســازمان بورس درباره 
جزئیات آن با اعــالم اینکه ســرمایه اولیه 
تشــکیل این بورس، ۵ هزار میلیارد تومان 
اســت، گفت: بنا بر این مصوبه، ســه گروه 
ســهامداری بورس امالک، مســتغالت و 
امتیازات، شــامل ۳۵ درصد تشــکل های 
بخــش خصوصــی و تعاونــی، ۳۵ درصد 
نهادهای عمومی دولتــی و غیر دولتی و ۳۰ 

درصد نیز عامه مردم خواهند بود.
به نظر می رسد منظور از تشکل های بخش 
خصوصــی و تعاونی، صرفاً اتــاق بازرگانی، 
صنایع و معــادن ایران و اتاق تعاون باشــد؛ 
نهادهای عمومــی غیر دولتی نیــز عمدتاً 
مربوط بــه امالک ســتاد اجرایــی، بنیاد 

مستضعفان، شهرداری ها و بانک هاست.

حمایت وزیر راه از بورس امالک: 
ابزارهای بورسی بازار مسکن تجمیع 

می شوند
محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی نیز 
در یک برنامــه رادیویی از تشــکیل بورس 
امالک حمایت کرد و در مورد ابزارهای مورد 
بررسی برای حل مشکل مســکن و تأمین 
مالی ایــن صنعت از طریق بــورس امالک 
گفت: انتشار اوراق ســلف موازی استاندارد 
و امکان فروش متری مســکن، انتشار اوراق 
خرید دین مسکن، بازار مصالح ساختمانی، 
صندوق های امــالک و مســتغالت، بازار 
تهاتری ملــک و مصالح به همراه توســعه 
صندوق های زمین و ســاختمان مهمترین 
این ابزارها هستند که از میان آن ها، تاکنون 
صندوق هــای ســرمایه گذاری زمیــن و 
ساختمان، عملیاتی شده و بررسی های الزم 
جهت کارآمدتر شدن این ابزار در دستور کار 
قرار دارد. ســایر ابزارها نیز در حال بررسی 
هستند و در آینده ای نزدیک، به ویژه اوراق 
سلف موازی استاندارد مســکن، عملیاتی 

خواهد شد.

کارشناس اقتصادی: برای این ابزارها 
نیازی به بورس مستقل با این سرمایه 

سنگین نبود
وزیر راه و شهرســازی در حالی از ابزارهای 
بازار ســرمایه برای حل مشــکل مسکن از 
طریق بورس امالک نام می بــرد که بهروز 
ملکی، کارشــناس اقتصاد مســکن درباره 
توجیهاتی کــه در این خصوص می شــود، 
معتقد اســت: »آخِر کارکرد ایــن بورس، 
تأمین مالی با ابزارهایی چون صندوق زمین 
و ســاختمان، صندوق امالک و مستغالت، 
فروش متری مسکن و… اســت که اساساً 
نیاز بــه ایجاد بــورس جدید نداشــته و در 
حیطه فعالیت و وظایــف نهادهای موجود 
خصوصاً شرکت های تأمین ســرمایه قرار 
می گیرد. ضمن اینکه بــا وجود بورس های 
کنونی فعال در کشور، هیچ خالئی احساس 

نمی شود.«
»به زبان خیلی ســاده، همه کارکردهایی 
که برای بورس امالک می توان تعریف کرد، 
توسط ساختار موجود نیز قابل انجام است. 
ظاهراً دوســتان عزمشــان را جزم کرده اند 
مشــکل هویت بورس امالک را با ســرمایه 
فوق سنگیِن ۵ هزار میلیارد تومانی جبران 

کنند!«

عضو شورای عالی بورس: صنعت 
ساخت و ساز توسعه می یابد

شاهین چراغی، عضو شــورای عالی بورس 
نیز گفت: اینکه گفته می شــود مشابه این 
بورس در دیگر کشــورها وجود ندارد، اتفاقاً 
مشــابه این بورس در انگلیــس و دوبی راه 
اندازی و معامالت بورس امالک لندن آغاز 
شده است بورس امالک دوبی هم به زودی 

فعالیت خود را آغاز می کند.
وی ادامه داد: بخش مســکن هم اشــتغال 
باالیی ایجاد می کند و هم مــورد نیاز مردم 
اســت؛ ما در این بــورس بحثمان بیشــتر 
مشابه بازار اولیه است به این معنا که صنعت 
ســاخت و ســاز در حوزه های مســکونی و 

پروژه ای را قرار است توسعه دهیم.
عضو هیئت مدیره بورس کاال یادآور شــد: 
خیلی ها تصورشــان از بــورس امالک این 

است که قرار است شبیه بنگاه های امالکی 
رفتار کنیم و اقدام بــه داللی خرید و فروش 
مســکن کنیم؛ در حالی که این اتفاق قرار 
نیست رخ دهد بلکه قرار است بورس امالک 
به یــک بازار مولد تبدیل شــود کــه در آن 
پروژه های انبوه سازی مسکن یا پروژه های 
عمرانی کشور که نیاز به منابع دارند، تأمین 

مالی شوند.
وی خاطرنشــان کرد: تمام این دارایی های 
ملکی از طریق اوراق )اوراق ســلف موازی( 
مورد معامله قرار می گیرند با توجه به اینکه 
باید در کشــور ســاالنه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار 
واحد مسکونی ســاخته شــود، قرار است 
منابع مالی ای که در جامعــه وجود دارد را 
به ســمت بورس امالک هدایت کنیم تا در 

بخش مسکن مصرف شود.

خرید متری خانه متناسب با توان مالی
چراغــی از جملــه دســتاوردهای بورس 
مســکن را ایجاد امکان بــرای خرید متری 
خانه عنوان کرد و گفت: مــردم می توانند با 
ابزارهایی که در بورس امالک ارائه می شود، 
ســرمایه گذاری کنند به این صورت که هر 
سال بتوانند متراژی از ساختمانی که مورد 
نظر دارند خریداری کــرده و از این افزایش 
قیمت ها خود را در امان بدارند ضمن اینکه 
عالوه بر خریداران مســکن، ســازندگان و 
دارنــدگان زمین هم می توانند به ســرعت 

دارایی های خود را نقد کنند.
وی درباره فروش متری مســکن در بورس 
امالک گفت: سرمایه گذاران در این بورس 
می توانند بر اســاس منابع و میــزان پولی 
که در اختیــار دارند، چند متــر از هر پروژه 
را خریداری می کنند و مرتبــاً این متراژی 
که خریداری شــده را افزایــش می دهند 
پروژه های انبوه سازی مســکن که در حال 
احداث هستند، همزمان با پیشرفت پروژه، 
با رشــد قیمت مواجه هســتند؛ درنتیجه 
اوراق متری مســکن هم مرتباً ارزشمندتر 

می شوند.
به گفته چراغــی، مالک ایــن اوراق متری 
مسکن )اوراق ســلف موازی اســتاندارد( 
می تواند آن را به افراد دیگری واگذار کند یا 

اینکه با افزایش متــراژ واحدهای خریداری 
شــده، می تواند معادل آن را واحد مسکونی 
از همان پروژه دریافت کنــد و واحد خود را 

تحویل بگیرد.
وی ادامه داد: به عنــوان مثال اگر یک واحد 
مســکونی ۱ میلیارد تومان قیمت دارد ولی 
فردی ۲۰۰ میلیون تومــان دارد، نمی تواند 
در شرایط فعلی، بخشــی از این ملک )مثاًل 
۲۰ متر مربــع( را خریداری کنــد ولی در 
بورس امالک این ابزارها ایجاد خواهد شــد 
که به مردم این امکان را می دهــد تا از این 
افزایش قیمت مسکن عقب نمانند و بتوانند 
از نقدینگی خود به نسبت ارزشی که از یک 

ملک مسکونی دارد، بهره برداری کنند.

دیگر عضو شورای عالی بورس: 
احتمال افزایش سفته بازی را رد 

نمی کنم
سعید اســالمی بیدگلی، عضو شورای عالی 
بورس هم شب گذشــته در رادیو اقتصاد با 
بیان اینکه من همزمان هم مخالف با بورس 
امالک بودم هم موافق آن، اظهار داشــت: 
موافقان بورس امالک دو هدف کلی دارند، 
یکی نقدشــوندگی بخش امالک و دیگری 

شفافیت در معامالت.
وی افــزود: موافقان می گویند با تشــکیل 
بورس مســکن می تواننــد ابزارهای جدید 
تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان در آن 
ایجاد کنند؛ با بررسی آمار مسکن می بینیم 
که رشــد سرســام آوری در بخش مسکن 
و امــالک داشــته ایم، اگر فــردی ابتدای 
امســال پس اندازی معــادل خرید ۲۰ متر 
مسکن داشــت ولی هیچ جا ۲۰ متر از یک 
واحد مســکونی را نمی فروشند، با این رشد 
قیمت ها، در انتهای تیر مــاه همان ۲۰ متر 
را هم نمی توانســت بخرد؛ اما اگر ابزارهایی 
وجود داشــت که می توانســت آن ۲۰ متر 
را خریــداری کند و بــه مرور و بــا افزایش 
پس اندازهای خــود، متراژ باقــی مانده را 
خریداری کند، شــاید می توانســت قدرت 

خرید را حفظ کند.
عضو شــورای عالی بورس ادامه داد: اینکه با 
بورس مسکن بتوانیم جلوی افزایش قیمت 

مسکن را بگیریم، ارتباطی به هم ندارد؛ رشد 
قیمت مسکن مربوط به شاخص های کالن 
اقتصادی، سیاسی و بین المللی است؛ بورس 
مسکن تنها می تواند پروژه های انبوه سازی 
بزرگ را تأمین مالی کند؛ اما اینکه فکر کنیم 
با بورس مسکن بتوانیم قدرت خرید مردم و 
سرمایه گذاران در بخش مسکن را افزایش 
دهیم و این مشــکل را حل کنیم، اشــتباه 

است.
وی یکی از دالیل افزایــش قیمت در حوزه 
امالک و مستغالت را ســفته بازی دانست و 
گفت: این بورس می تواند به کاهش ســفته 
بازی کمک کند اما اگر شــاخص های کالن 
اقتصــادی مانند رشــد نقدینگــی و تورم 
کنترل نشــود، بورس امالک هم نمی تواند 

کمکی به بازار مسکن کند.
اســالمی بیدگلی تشــکیل بورس امالک 
را مورد استقبال ســرمایه گذاران کالن دو 
بخش بازار ســرمایه و بازار مسکن دانست 
و گفت: فروش امالک وابســته به نهادهای 
حاکمیتی، اوراق رهنی، صندوق های زمین 
و ســاختمان و مانند آنها می تواند به بورس 

امالک بیاید.
وی در عیــن حال یــادآور شــد: احتمال 
افزایش حجم سفته بازی در بورس مسکن 

وجود دارد.

دبیر هیئت مؤسسان بورس امالک: 
همه سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی 

اولیه تکمیل شد
حســن بان دبیر هیئت مؤسســان بورس 
امالک و مستغالت در گفت وگو با خبرنگار 
مهر دربــاره ویژگی های این بــورس اظهار 
داشــت: در این بــورس از ذی نفعان مانند 
نهادهای عمومی و غیر دولتی، انبوه سازان 
و دارندگان زمین و مسکن دعوت می شود تا 
با سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی، در 

این بورس سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: این سرمایه اولیه در حال حاضر با 

حضور بخش خصوصی تکمیل شده است.
دبیر هیئت مؤسســان بورس امالک ادامه 
داد: طی هفته آینده اطالعیه ای منتشــر 
می شود که بخش خصوصی شــامل اتاق 
بازرگانی و اتاق تعاون پذیره نویسی را آغاز 
کنند. پس از آن مردم عادی هم می توانند 
در پذیره نویســی ۳۰ درصــد باقی مانده 
ســهام شــرکت بورس امالک مشارکت 

کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بخشــی از 
دســتورالعمل ها آماده شــده، افزود: پیش 
بینی می کنیم تــا چهار ماه آینــده پذیره 

نویسی اولیه را آغاز کنیم.
بان یادآور شــد: تا هفته آینده ثبت شرکت 
بورس امالک با تأمین ســرمایه از ســوی 

اتاق های ایران و تعاون نهایی خواهد شد.
فعال بازار ســرمایه درباره علــت باال بودن 
سرمایه اولیه شــرکت بورس امالک گفت: 
شــورای عالی بورس هم با این سرمایه اولیه 
موافقت کرد؛ به خصوص که مدل کســب و 
کار و ماهیت بورس امالک با سایر بورس ها 
فرق دارد و قرار نیســت همین کاری که در 
بورس های دیگر در حوزه بازار مسکن انجام 

می شود، در بورس امالک هم انجام شود.

بورس به بازاری جذاب تبدیل شده که میلیونها ایرانی 
را تشویق به سرمایه گذاری در آن کرده است.

 به نقل از اندیشکده شورای آتالنتیک، حسن روحانی- 
رییس جمهور ایــران روز ۲۸ ژوئن با اشــاره به خروج 
آمریکا از برجام و شــیوع کرونا گفت: فشار اقتصادی از 
سال ۲۰۱۸ شروع شــد و ما اکنون ما با فشار اقتصادی 

محسوسی مواجه هستیم. 
در طول دو هفته اخیر ارزش ریال در برابر دالر کاهش 
پیدا کرد. اوت ســال قبل نرخ برابری دالر معادل ۱۱۱ 
هزار ریال بود اما اخیــرا دالر از ۲۲۳ هزار ریال نیز عبور 

کرد. به گفته عبدالناصر همتی- رییس بانک 
مرکزی ایران، از زمان انقالب ســال ۱۹۷۹ 
تاکنون ارزش ریال در برابر دالر ۳۵۰۰ برابر 
کاهش یافته اســت. این کاهش ارزش ریال 
روی زندگی ایرانیان به ویــژه طبقات پایین 

درآمدی تاثیر گذاشته است. 
در همین حال، شاخص بورس تهران در حال 

صعود سریع است و از ســال گذشته تاکنون هفت برابر 
رشد داشته است. صعود بورس شــمار زیادی از ایرانی 
ها را جذب این بازار کرده اســت؛ هر چنــد که جامعه 

ایران با مفهوم ســهام بیگانه نیست. حدود 
۴۶ میلیــون ایرانــی دارای ســهام عدالت 
هســتند که ارزش آن ها به طور متوسط ۳۰ 
برابر مقدار اولیه آن ها شده است. تقریبا ۴۸ 
میلیون نفر از ایرانی هــا برای خرید و فروش 
سهام ثبت نام کرده اند که برای هر کشوری 

رقم قابل توجهی است.
حمایت های دولت از بورس یکــی از دالیل تداوم روند 
صعودی آن بوده است. روحانی پیشتر گفته بود بزرگ 
ترین وظیفه وزارت امور اقتصادی، محافظت و تقویت 

بازار برس است. 
در حالی که دولت تالش دارد تا از ســختی های مالی 
میلیون ها ایرانــی درگیر با پیامدهــای کرونا بکاهد، 
برخی از مقامات معتقدند جریان نقدینگی به ســمت 
بورس قابل هدایت به ســمت فعالیت هــای تولیدی 
داخلی اســت؛ به جای آنکه این جریانات نقدی راهی 
بازارهای غیرمولدی نظیــر بازار ارز شــود که تورم زا 
خواهد بود. دولت همچنین برای کاســتن از کســری 
بودجه خود، روند عرضه ســهام شرکت های دولتی در 

بورس را تشدید کرده است.

بورس

چرابورسکماکانپیشتازیمیکند؟

کاهشسرعترشدقیمتمسکندر۱۱منطقهپایتخت
خریدار  ســرعت رشــد قیمت خانه در 
۱۱ منطقــه پایتخت در تیرماه نســبت به 
خردادماه کاهش داشته اســت، به طوری 
که میانگین افزایش قیمت مســکن که در 
خردادماه دو تا ســه میلیــون تومان در هر 
مترمربع بود، در تیرمــاه به ۵۰۰ هزار تا یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محدود شد.
 بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی که منتشر شد، میانگین قیمت 
مسکن پایتخت در تیرماه ۲۰ میلیون و ۹۸۶ 
هزار تومــان در هر متر مربع رســید که در 
خرداد ماه امســال ۱۹ میلیون و ۷۱۹ هزار 

تومان در هر متر مربع بوده است.
درحالــی که قیمــت خانــه در ۱۱ منطقه 

پایتخــت در تیرماه رشــد قیمتــی حدود 
۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
را تجربه کرده اســت، قیمت خانه در چهار 
منطقه پایتخت بیین سه تا ۵ میلیون تومان 
افزایش قیمت داشــت که بر معدل قیمت 
مسکن نسبت به ماه گذاشته تاثیر افزایشی 
داشت.بر این اساس، خانه های پایتخت در 
نخستین ماه تابستان رشد قیمتی را تجربه 
کرده است که نسبت به ماه گذشته )خرداد 
۹۹( حــدود ۱۰ درصد و نســبت بــه ماه 
مشابه سال گذشــته- تیرماه ۹۸ - رشد۵۳ 

درصدی را تجربه می کند.
با این حال بررسی قیمت ها در هفت منطقه 
پایتخت از جمله مناطــق، ۱۰، ۹، ۱۲، ۱۴، 
۱۷، ۱۸ و ۲۰ منطقه شــهر تهران حاکی از 

افزایش منطقی ۵۰۰ تا یک میلیون تومانی 
قیمت ها را دارد که نسبت به رشد قیمت ها 
در ماه قبــل تر)خردادماه( حتی کاهشــی 
هم بوده اســت.در ۴ منطقــه پایتخت نیز 
رشــد قیمت ها به حدود یک و نیم میلیون 
تومان رسیده است.برای مثال قیمت خانه 
در منطقه ۱۲ تهران نســبت به ماه قبل در 
هر متر مربع حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش 
قیمت را تجربــه می کند در حالــی که در 
خرداد ماه امسال نســبت به اردیبهشت در 
هر متر مربــع بیش از یک میلیــون تومان 
رشد قیمت داشــت.در فروردین ماه امسال 
قیمت خانه های پایتخــت با کاهش حدود 
۲ درصدی نســبت به ماه قبــل همراه بود، 
در اردیبهشــت ماه رشــد ۹ درصدی و در 

خردادماه امسال رشد قیمتی ۱۲ درصدی 
را نسبت به ماه قبل تجربه کرد؛ بر این اساس 
اگرچه خانه در تیرماه مجددا گران شده، اما 
با شیب کندتری نسبت به افزایش قیمت ها 

در دو ماه پایانی فصل بهار همراه بوده است.
بر اســاس گزارش جدید وزارت راه، تعداد 
مبایعه نامه های صادر شــده در تیرماه  در 
تهران ۱۴ هزار و ۳۳۰ فقره است که نسبت 
به خرداد امســال حدود ۲۹ درصد و نسبت 
به تیرماه سال گذشــته بیش از ۱۹۲ درصد 
رشد را تجربه می کند.خرداد ماه امسال ۱۱ 
هزار و ۴۶ فقره معامله مســکن در پایتخت 
ثبت شد که این رقم در خردادسال گذشته 
۶ هزار و ۱۲۷ واحد مســکونی بوده اســت.

نکته مهم این اســت که قیمــت خانه های 

پایتخت در ۵ منطقه تهران رشــد بیش از ۴ 
میلیون تومانی را در هر متر مربع داشته اما 
در بیش از ۱۰ منطقه تهران رشــد قیمت ها 
بین ۵۰۰ هزار تومان تــا یک میلیون تومان 
بوده اســت؛ کارشناسان مســکن معتقد 
هستند ســوداگری در برخی محالت شهر 
تهران عامل افزایش متوسط قیمت مسکن 
اســت که باید برای آن راه حلی اندیشــده 
شــود.قیمت خانه در گران تریــن منطقه 
تهران در تیرماه امسال هم مجددا به منطقه 
یک تهران با متوســط قیمت ۴۵ میلیون و 
۳۱۷ هزار تومان رســیده است که این رقم 
در خرداد ماه  ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان 
و در اردیبهشــت ماه قیمــت ۳۴ میلیون و 

۱۹۹ هزار و ۴۰۰ تومانی بوده  است.



بررسی داده های حاصل از نقشه مصرف برق نشان می دهد
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نزولموجودیآبسدهاودغدغهجدی
 میــزان آب موجــود در ســد هــای کشــور از ابتــدای ســال آبی 
جاری)مهرماه۹۸( تا ســوم مردادماه با کاهش پنج درصدی نسبت به 
پارسال به رقم ۳۴ میلیارد و ۱۳ میلیون متر مکعب رسید که با توجه به 

روند افزایشی مصرف بیانگر به صدا درآمدن زنگ خطر مصرف است.
موجودی حجم مخازن ســد های کشور براســاس تازه ترین گزارش 
شرکت مدیریت منابع آب ایران که مورد بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا 
قرار گرفته نشان دهنده آن است که این میزان پارسال ۳۵ میلیارد و ۹۷ 

میلیون متر مکعب بوده که کاهش پنج درصدی دارد.
میزان ورودی سدهای کشــور از ابتدای ســال آبی جاری)مهر۹۸( تا 
سوم مرداد جاری که گزارش آن موجود است، ۵۲ میلیارد و ۹۷میلیون 

مترمکعب است .
میزان ورودی امســال در مقایسه با پارســال و در همین بازه زمانی که 
۸۵ میلیــارد و ۶۴میلیون مترمکعــب ورودی به ســدها بود، کاهش 

۳۸درصدی دارد.
بنابراین امســال از ابتدای سال آبی جاری تا ســوم مردادماه ۶۸ درصد 

حجم سدها پرشده درحالی که پارسال این رقم ۷۲درصد بود.
وضعیت موجودی ســدهای کشــور درحالی این گونه است که میزان 
مصرف آب در کشــور و به ویژه تهران به شــدت با افزایش همراه شده 
است.افزایش دمای هوا از یک طرف و گســترش بیماری کرونا از سوی 
دیگر بر شدت مصرف آب این روزهای کشــور افزوده و تداوم آن سبب 
نگرانی است.بنابراین در این روزها مدیریت مصرف در بخش آب و برق 
از اهمیت دوچندانی برخوردار شده و همگان باید آن را جدی بگیرند تا 

امکان تامین آب برای همه مشترکان میسر باشد.
اکنون میزان خروجی آب از سدهای کشــور ۴۷ میلیارد و۲۵ میلیون 
متر مکعب شده درحالی که پارســال این رقم ۶۹میلیارد و۵۸ میلیون 

متر مکعب بود.
تعداد ســدهایی که کمتر از ۴۰درصد پرشــدگی دارند هم با افزایش 

همراه شده و به ۳۷سد رسیده است.
اکنون تعداد ســدهایی که بین ۹۰ تا ۱۰۰درصد پرشــدگی دارند هم 
به ۳۴ســد کاهش یافته که تداوم این موضوع نمی توانــد مورد تایید 

متولیان بخش آب و برق باشد.

تداومکاهشقیمتدربازارطالیسیاه
قیمت نفت در ادامه روند روز گذشــته خود،  تحت تاثیر کرونا و افزایش 

ذخیره سازی نفت در جهان امروز هم با کاهش قیمت همراه بود.
قیمت نفت این روزها تا حد زیادی تثبیت شــده با این حال عوامل موثر 
بر بازار نفت یک روز قیمت ها را چند ســنتی باال می برنــد و روز دیگر 

پایین می آورند.
یک روز با توجه بــه گزارش اوپک مبنــی بر رعایت ســهمیه کاهش 
تولید از ســوی اعضا،   قیمت نفت تقویــت می شــود و روز دیگر خبر 
ذخیره سازی های گســترده چین و صادرات نفت از سوی اژدهای زرد،   
قیمت ها را کاهشی می کند.در این میان سایه کرونا نیز بر بازار نفت باقی 
است. موضوعی که تا مشخص شدن سرنوشت آن نمی توان چشم انداز 
روشنی برای ماه های آینده ترسیم کرد.با این حال،  شیوع دوباره کرونا 

در جهان، باعث شده تا قیمت ها با کاهش همراه شوند.
نفت برنت با افتی ۰.۱۶ درصدی به ۴۳ دالر و ۳۴ ســنت در هر بشــکه 
رسید.نفت شــاخص آمریکا نیز ۰.۴۱ درصد پایین آمد و ۴۱ دالر و ۴۳ 

سنت در هر بشکه قیمت خورد.
فعاالن این بــازار امیدوارند با افزایش تقاضــا در ماه های آینده به دلیل 
آغاز فصل سرد در نیمکره شــمالی زمین، قیمت نفت بتواند تا مرز ۵۰ 

دالر در هر بشکه افزایش پیدا کند.

با هدف خوراک رسانی به پاالیشگاه ها انجام شد

۶۰۰میلیوندالربرایایستگاهتقویتفشارگاز
بسته ســرمایه گذاری ۶۰۰ میلیون دالری برای احداث ایستگاه های 
تقویت فشار گاز در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تدوین شده است.

 محمد بهمئی، مدیر ســرمایه گذاری و توســعه شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایــران در رابطه با دالیــل و ضرورت های این ســرمایه گذاری 
گفت: با توجه به روند افت طبیعی تولید در مخازن گازی این شــرکت 
و اینکه اکثر این میدان ها در نیمه عمر خود به ســر می برند، این بســته 
سرمایه گذاری تعریف شده که شامل احداث ایستگاه های تقویت فشار 
گاز میدان های کنگان، تنگ بیجار، هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک 

و همچنین بازآرایی ایستگاه تقویت فشار گاز میدان نار می شود.
وی افزود: با توجه به مذاکرات انجام شــده با پیمانکاران و شرکت های 
سازنده داخلی، مقدمات اجرایی و دریافت مجوزهای الزم برای احداث 
ایستگاه های تقویت فشــار گاز میدان های کنگان، هما، وراوی و مرکز 
تفکیک تابناک و همچنین بازآرایی ایســتگاه تقویت فشار گاز موجود 

میدان نار در قالب قراردادهای EPCF در دستور کار قرار دارد.
به گفته بهمئی، کارهای اجرایی پروژه احداث و راه اندازی ایستگاه های 
تقویت فشار گاز میدان های هما و وراوی و مرکز تفکیک میدان تابناک 
با ابالغ مصوبه هیئت مدیره نفت و امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین 
این شــرکت و شــرکت E&P داخلی آغاز شده اســت. براساس مفاد 
مصوبه مذکور، مشــاور انتخاب و با تأمین هزینه مشاور از سوی شرکت 
سرمایه گذار، اسناد مهندســی پایه میدان های مذکور از سوی مشاور 
تهیه و نهایی شــده که با انجام مذاکرات قراردادی با شــرکت مذکور و 
دریافت مصوبه هیئت مدیره نفت مبنی بر واگذاری احداث و راه اندازی 
ایســتگاه به شــرکت ســرمایه گذار، پس از دریافت مجوزهای الزم، 
موضوع در دست پیگیری اســت و مدت زمان اجرای پروژه مذکور ۳۶ 

ماه در نظر گرفته شده است.
وی درباره اجرایی شدن طرح بازآرایی ایستگاه تقویت فشار گاز میدان 
نار در راستای نگهداشت سقف تولید هم گفت: مذاکراتی با شرکت های 
سازنده داخلی انجام شد و پس از برگزاری نشست های متعدد پیشنهاد 
فنی تأییــد و اقدام های الزم بــرای دریافت مصوبه و واگــذاری پروژه 
به صورت EPCF از طریق سازندگان و منابع سرمایه گذاران داخلی در 
دست اقدام است. برای احداث ایســتگاه تقویت فشار گاز میدان تنگ 
بیجار نیز مذاکراتی با شرکت های ســرمایه گذار و سازنده های داخلی 
در جریان اســت و انتظار می رود با پایان مذاکرات قراردادی و دریافت 

مجوزهای الزم، به زودی روند اجرایی آن آغاز شود.
پروژه احداث و راه انــدازی ایســتگاه تقویت فشــار گاز میدان گازی 
کنگان نیز با ابالغ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و امضای 
تفاهم نامه همکاری این شــرکت و یک شــرکت ایرانی به مرحله اجرا 
درآمده که اقدام ها برای انتخاب مشاور با تأمین سرمایه از سوی شرکت 
ایرانی انجام و اسناد مهندسی پایه براساس شرح کار مشاور نهایی شده 

است.

نیرو

خریدار   طبق گزارش آژانس بین المللی 
انــرژی، افزایش نیــاز بــه واردات گاز در 
کشورهایی نظیر امارات، کویت، پاکستان، 
رشد تولید گاز ترکمنســتان و آذربایجان و 
امکان انتقال گازآنها بــه بازارهای منطقه از 
طریق ایران، فرصت های طالیی برای ایران 

هستند.
 مرکــز پژوهش هــای مجلس با انتشــار 
گزارشــی با عنوان »چشــم انداز بازارهای 
جهانی انــرژی در افــق ۲۰۴۰، فرصت ها 
و تهدیدات پیش روی ایران« به بررســی 
جایــگاه ایــران در آینده ایــران پرداخته 
اســت. طبق این گزارش نتایج جدیدترین 
مطالعه انجام شــده از چشم انداز بازارهای 
انرژی جهان که آژانــس بین المللی انرژی 
در ســال ۲۰۱۹ منتشــر کــرده اســت، 
دربرگیرنده نــکات مهم و قابــل تأملی از 
دورنمای بازار جهانی انرژی در افق ۲۰۴۰ 

است. 
یافته های ایــن مطالعه نشــان می دهد تا 
افق ۲۰۴۰ ، ســهم انرژی های تجدیدپذیر، 
گاز طبیعی، انــرژی هســته ای و برق آبی 
از ســبد انرژی جهان افزایش و سهم نفت و 

زغال سنگ کاهش می یابد.
آمریکا به رغم روند کاهشی میزان تقاضای 
نفت خام، با سهم ۱۸,۷۱ درصد از تقاضای 
جهــان، بزرگتریــن مصرف کننــده نفت 
خام و چین با ســهم ۱۵,۵۸ درصد در رتبه 
دوم جهان قرار خواهد داشــت. عرضه نفت 
خام جهــان از ۱۰۲,۴ میلیون بشــکه در 
ســال ۲۰۲۰ به ۱۱۱,۹۷ میلیون بشکه در 
ســال۲۰۴۰  افزایش خواهــد یافت. طی 
دو دهه آتــی، میزان تولید نفــت از میادین 
متعارف خشکی و دریایی کم عمق تدریجاً 
کاهــش می یابــد. درحالیکــه تولید نفت 
از آب هــای عمیــق، Tight Oil ، NGL  و 
نفت هــای فوق ســنگین و بیتومــن روند 

صعودی خواهد داشت.
ایاالت متحده، عربستان و روسیه به ترتیب 

سه کشور دارای بیشترین سطح تولید نفت 
در سال۲۰۴۰  همانند سال ۲۰۱۸ خواهند 
بود. عراق بــا افزایش ســطح تولید نفت به 
جایگاه چهارمیــن تولیدکننده نفت جهان 
ارتقا خواهد یافت و ایران که در سال ۲۰۰۰ 
میالدی در رتبه چهارم تولیــد جهان قرار 
داشت، در سال ۲۰۴۰ ، پس از عراق، کانادا 

و برزیل در رتبه هفتم خواهد ایستاد.

وضعیت نامطلوب ایران در بازار 
صادراتی گاز

با اقبال جهانی به ســوی گاز طبیعی که به 
عنوان پلی برای نیل به توسعه پایدار با تکیه 
بر اقتصاد کم کربن قلمداد میشود، تقاضای 
گاز طبیعی جهان با متوســط رشد سالیانه 
۱,۴ درصد، از ۳۸۵۰ میلیــارد مترمکعب 
در ســال ۲۰۱۸ به حــدود ۵۴۰۰ میلیارد 
مترمکعب در ســال ۲۰۴۰ افزایش خواهد 

یافت.

بیشترین میزان رشــد تقاضای گاز طبیعی 
طی دو دهه آتی به ترتیب متعلق به آفریقا، 
آســیا پاســفیک و خاورمیانه و بیشترین 
نرخ رشــد تولید گاز طبیعی تا سال ۲۰۴۰ 
، بــه آفریقا، آمریکای جنوبــی و خاورمیانه 
اختصاص خواهد داشــت. اگــر چه ایاالت 
متحده موفق به حفظ جایگاه نخست تولید 
گاز جهان تا ســال ۲۰۴۰ خواهد شــد، اما 
روســیه مهمترین صادرکننده گاز طبیعی 

جهان در افق ۲۰۴۰ به شمار می رود.
طبق یافته های این بررســی، چین، ایران، 
آرژانتین و الجزایر مهمترین تولیدکنندگان 
گاز طبیعی به ترتیب در آســیا پاســفیک، 
خاورمیانــه، آمریــکای جنوبــی و آفریقا 
خواهند بــود. ایران که هم اکنون ســومین 
تولیدکننده گاز پس از ایاالت متحده است، 
در افق ۲۰۴۰ با یــک پله تنزل، پس از چین 
در جایگاه چهارمین تولیدکننده گاز جهان 
خواهد بود. با این وجود به دلیل رشد مصرف 

داخلی ناشی از ناکارایی و شدت انرژی زیاد، 
از وضعیت نامطلوبی در صادرات گاز طبیعی 

برخوردار خواهد بود.

فرصت طالیی ایران برای انتقال 
گاز ترکمنستان و آذربایجان به 

کشورهای همسایه
تحلیــل آینــده بازارهای جهانــی انرژی، 
بازگوکننــده فرصت هــای قابــل توجه و 
ارزشــمندی برای ایران در بلندمدت است 
که باید از هم اکنون برای بهره مندی بهینه و 
مؤثر از آن تدابیر ویژه ای اندیشید. رشد قابل 
توجه تقاضای گاز جهان با مرکزیت جنوب 
و شرق آسیا و حوزه خاورمیانه، افزایش نیاز 
به واردات گاز در کشــورهای همسایه ایران 
نظیر امارات، کویت، پاکســتان، رشد تولید 
گاز ترکمنستان و آذربایجان و امکان انتقال 
گاز مازاد تولیــدی به بازارهــای منطقه از 
طریق ایران، فرصت های طالیی هســتند 

که در صورت اتخــاذ راهبردهای صحیح و 
کارآمد به افزایش سهم ایران از تجارت گاز 

جهان خواهد انجامید.
با توجه بــه ورود بازیگران جدیــد به ویژه 
ایاالت متحده، اســترالیا و روسیه با امکان 
عرضه LNG در حوزه آســیا پاســفیک از 
یک ســو و رشــد چشــمگیر عرضه گاز در 
منطقــه خاورمیانه و شــمال آفریقا به ویژه 
عراق، عربستان، الجزایر و مصر و حتی رژیم 
صهیونیســتی از ســوی دیگر، چشم انداز 
روشــنی برای افزایش صــادرات گاز ایران 
در بازارهــای اصلی مصــرف در افق ۲۰۴۰ 

نمی توان متصور بود.
عالوه بر تالش مســتمر ایاالت متحده برای 
انزوای ایران در بازار جهانی انرژی و ممانعت 
از به فعلیت رسیدن ظرفیت ها و قابلیت های 
قابل توجه ایران در کسب سهم از بازارهای 
نفت و گاز، ظهــور بازیگــران جدید نظیر 
اســترالیا و عراق، تالش ترکیه برای ایفای 
تقــش محوری به عنــوان کریــدور انرژی 
منطقه، یکی از جدی ترین تهدیدات پیش 
روی ایران در بازارهای انرژی که کمتر مورد 

توجه قرار می گیرد،
تالش فزاینــده و همه جانبه روســیه برای 
کســب ســهم از بازار نفت و گاز هند است. 
روســیه از مدت هــا پیــش و در چارچوب 
راهبــردی بلندمــدت درصــدد افزایش 
صادرات گاز خود به چین با احداث خطوط 
لوله، رشــد صادرات گاز به صورت LNG و 
افزایش صادرات نفت خام به چین است و در 
این زمینه پیشرفت های قابل مالحظه ای به 

دست آورده است.
با وجود تهدیــدات مختلف مورد اشــاره، 
کماکان امکان اتخــاذ راهبردهای دقیق و 
ســنجیده برای بخش انرژی به ویژه نفت و 
گاز ایران با اســتفاده از قوت ها و بهره مندی 
از فرصت های پیشــرو جهت نیل به جایگاه 
شایســته و حقیقــی کشــور در بازارهای 

جهانی انرژی وجود دارد.

خریدار  بررسی داده های حاصل از نقشه 
مصرف برق نشــانگر آن است که هم اکنون 
۲۷ اســتان در محدوده قرمز و زرد مصرف 
برق قراردارند که این شرایط نشانگر مصرف 

بیش از پیش در اکثر مناطق کشور است.
هم اکنون اســتان های خراســان شمالی، 
خراســان رضــوی، گلســتان، مازندران، 
سمنان، یزد، فارس، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، نواحی استان 
تهران، البــرز، قزوین، مرکــزی، همدان، 
کرمانشــاه، زنجــان، آذربایجان شــرقی و 
آذربایجــان غربــی و کالنشهرمشــهد در 

محدوده قرمز قرار دارند.
همچنین اســتان های هرمزگان، اصفهان، 
لرستان، کردستان، گیالن و اردبیل، منطقه 
جنوب کرمان و کالنشهرهای شیراز، اهواز 
و تهــران در محــدوده زرد مصرف قرار 

گرفته اند.

این در شرایطی اســت که  روز گذشته و در 
ســاعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه میــزان مصرف به 
باالترین حد خود در چند روز اخیر رســید 
و  ۵۸ هــزار و ۲۴۳مگاوات بــرق  در حالی 
مصرف شــد که روز قبل این عدد ۵۸ هزار و 
۱۰۰ مگاوات بود.میزان مصرف روز گذشته 
نسبت به زمان مشابه پارســال که ۵۴ هزار 
و ۹۵۱ مگاوات مصرف شــده بــود، بیش از 
۳۰۰۰ مــگاوات افزایش نشــان می دهد، 
البته مصرف برق، برخالف روزهای گذشته 
که در شــب بیشتر می شد، شــب گذشته 

روند کاهشی به خود گرفت.
شب گذشته مصرف برق به ۵۸ هزار و ۱۶۹ 
مگاوات کاهــش یافت که گرچه نســبت 
به مصرف روز کاهشــی بود، اما در مقایسه 
با سال گذشــته که ۵۴ هزار و ۲۸۳ مگاوات 
مصرف شــده بود، رشــد بیــش از ۳۰۰۰ 

مگاواتی را نشان می دهد.

روند مصــرف برق در بخــش صنایع اما روز 
گذشــته متفاوت رقم خورد بــه طوری که 
میزان مصــرف این بخش در ســاعت ۱۲و 
۵۱ دقیقه به پایین تریــن حد یعنی ۳۹۹۹ 
مگاوات رســید. شب گذشــته این مصرف 
پاییــن، تغییــر جهــت داده و در ســاعت 
۲۱ و ۳۵ دقیقــه بــه رقــم ۴۲۲۰ مگاوات 

افزایــش یافت.هــادی مدقــق - مدیرکل 
هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر- 
در این رابطــه گفت: به دلیل آنکه  بیشــتر 
کولرهــای موجــود در کشــور از راندمان 
پایینــی برخوردار هســتند، باعث افزایش 

مصرف برق در کشور شده است.
وی با اشــاره به این که روز گذشــته رکورد 
همکاری مشــترکان زده شــد خاطرنشان 
کرد: روز گذشــته )۶ مرداد( مشــترکان با 
همکاری خود باعث شدند تا ۵۵۸۱ مگاوات 
از پیک مصرف کم شــود اما با این وجود اوج 
مصرف دیــروز به ۵۸ هــزار و ۲۴۳ مگاوات 

رسید.
مدقق با تصریح براینکه بــه هیچ وجه نمی 
خواهیم هموطنان از رفاه خــود کم کنند، 
گفت:  حــدود ۲۳ هزار مــگاوات از مصرف 
برق کشور در تابستان به وسایل سرمایشی 
اختصــاص دارد و با توجه بــه این که بیش 

از یک سوم از برق کشــور در بخش خانگی 
مصرف می شــود، در صورتی که هموطنان 
کولرهــای گازی خــود را روی درجه ۲۴ 
تنظیم و از دور کولرهای آبی استفاده کنند، 
می توانیم شاهد پایداری بیشتر شبکه برق 

باشیم.
مدیرکل هوشمندســازی و فنــاوری های 
نوین توانیر در عین حــال از همه هموطنان 
خواست در صورتی که بیش از یک دستگاه 
کولر در منازل دارند، در ســاعت های گرم 
روز بقیــه را خاموش و تنها یک دســتگاه را 

روشن نگه دارند.
مدقق همچنیــن گفت: همه مــی توانیم 
عــالوه بر رعایت نــکات مذکــور و موکول 
کردن استفاده از وســایل برقی پرمصرف به 
ساعت های ابتدایی روز یا انتهایی شب، در 
کاهش قبض برق خود و پایدار نگه داشــتن 

شبکه برق موثر باشیم.

رئیس سازمان ساتبا گفت: بر اســاس استراتژی که با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در نظر گرفته 
ایم مقرر شــده تا با ایجاد یک کارتابل فنی و تشخیص 

نیاز خریدار و فروشنده از بازار داخل حمایت شود.
محمد ســاتکین با بیان اینکه هدف این اســت تا هم 
مشــکل تولیدکننــدگان داخلی برطرف شــود و هم 
سرمایه گذاران بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند، 
اظهار کــرد: قرار شــده تا با کمــک وزارت صمت یک 
کارتابل فنی ایجاد شود و کســانی که متقاضی خرید 
پنل های فتوولتائیک و ســایر تجهیزات نیروگاه های 
خورشیدی هستند تقاضای خود را در آن کارتابل ثبت 
کنند و اگر تولید کننده داخلی نیــز توان تامین همان 

کاال را با همــان مشــخصات در زمان مورد 
درخواست متقاضی داشــته باشد در همان 

سامانه آمادگی خود را اعالم خواهد کرد.
وی افزود: بدین ترتیب سازندگان داخلی به 
راحتی می توانند محصوالت خود را به فروش 
برسانند اما اگر آن محصول در داخل موجود 
نباشــد یا آن راندمان و ظرفیت را که خریدار 

مدنظر دارد در داخل کشور موجود نباشد خریدار می 
توانند نسبت به ثبت ســفارش از خارج از کشور اقدام 

کند.
به گفته معاون وزیرنیرو درواقع روند کار بدین صورت 
است که ابتدا خریدار باید در کارتابل فنی وزارت صمت 

درخواســت خود را ثبــت و در صورت عدم 
دریافت پیشنهاد نســبت به واردات آن کاال 

اقدام کند.
وی با بیان اینکه وزارت نیــرو برای حمایت 
از تولیدکننــدگان داخلی و تســهیل گری 
برای فروش محصوالت آنها مشــوق هایی را 
درنظرگرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر 
نیروگاه های تجدیدپذیری که از تجهیزات بومی سازی 
شده اســتفاده کنند از ضریب تشــویق در نرخ خرید 
تضمینی برق برخوردار می شــوند و متناسب با میزان 
بومی ســازی فن آوری، نرخ خرید برق این نیروگاه ها تا 

۳۰ درصد نسبت به نرخ پایه افزایش خواهد یافت.

ســاتکین با اشــاره به کیفیت محصــوالت داخلی در 
مقایســه با کاالهای وارداتی، گفــت: در این رابطه می 
بایست وزارت صمت و دستگاه های مرتبط اظهار نظر 

کنند؛ چراکه وظیفه ما تنها تامین برق است.
 معاون وزیر نیــرو با تاکید بــر اینکــه در صورتی که 
تولیدکننــدگان داخلی بتواننــد از مراجع ذی صالح 
بین المللــی گواهی نامــه کیفیــت دریافــت کنند، 
زمینــه تامیــن کاال از تولیدات ســاخت داخل برای 
ســرمایه گذاران خارجی نیز فراهم خواهد شد، اظهار 
کرد: در حال حاضر تولیدکننــدگان داخلی پنل های 
خورشــیدی تحــت لیســانس شــرکت های بزرگ 

بین المللی به تولید مشغول هستند.

ساتبا

بازارتجدیدپذیرهاچگونهاست؟

اجرای طرح کهــاب )جمع آوری بخــارات بنزین( که 
در جلسه یکشــنبه هیات وزیران اصالح آن به تصویب 
رســید، عالوه بر حفظ محیط زیســت، در آمد ۷۰۰ 

میلیارد تومانی از این محل عاید کشور خواهد شد.  
 کهاب کــه طرحی بــرای صرفه جویــی اقتصادی در 
مصرف ســوخت با اهداف زیست محیطی است از سال 

۸۷ با مصوبه هیات دولت آغاز شد.
کهاب ســرنام عبــارت کاهــش، هدایــت، انتقال و 
بازیافــت بخار بنزین اســت و هدف اصلــی این طرح 
کاهش از دســت رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف 

سوخت گیری است.

 تا کنون ۳۴۰۰ جایگاه،  معــادل ۹۷ درصد 
جایگاه های بنزین کشــور به تجهیزات مورد 

نیاز مجهز شده است.
دولت به منظور رفع موانع اجرایی، تسهیل و 
تســریع در انجام طرح کهاب در جایگاه های 
بنزیــن و انبارهای نفت که عــالوه بر مزیت 
زیست محیطی، از توجیه اقتصادی مناسبی 

هم برخوردار اســت، بــا اصالح مــاده )۱۶( آیین نامه 
اجرایی ماده )۲( قانون هوای پــاک درباره اجرای این 

طرح در جلسه روز گذشته خود موافقت کرد.
براســاس اصــالح آیین نامــه یادشــده، وزارت نفت 

مؤظف اســت از طریق شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی و با رعایــت قانون حداکثر 
اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشــور 
و حمایت از کاالی ایرانــی، مصوب ۱۳۹۸، 
نسبت به تکمیل طرح کهاب در همه مبادی 
مربوط، اعم از انبارهای نفــت، جایگاه های 

عرضه سوخت بنزین و نفتکش ها اقدام کند.
به موجب طرح یادشده، جایگاه های تازه ساخته شده 
در زمان بهره بــرداری از ابتدای مهرماه ســال ۱۳۹۹، 
جایگاه های سوخت داخل محدوده شهری کالنشهرها 

و مراکز استان ها تا پایان سال ۱۴۰۰ و دیگر جایگاه ها 
تا پایان ســال ۱۴۰۱ باید نســبت به اجرای کامل این 

طرح اقدام کنند.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز مؤظف 
اســت انبارهای نگهداری و توزیع فرآورده های نفتی 
را به تجهیــزات مورد نیاز طرح کهــاب از محل بودجه 
مصوب )طرح کهاب( را مجهز کند. بهای واقعی بنزین 
در ســال ۹۸ )۶ هزار تومان در هــر لیتربه قیمت فوب 
خلیج فارس( مبلغی در حــدود ۸۴۰ میلیارد تومان در 
سال بوسیله تبخیر بنزین تلف می شــود که با اجرای 

طرح کهاب می تواند درآمد کشور به شمار رود.

بنزین

درآمد۸۴۰میلیاردتومانیباجمعآوریبخاراتبنزین

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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نسخهدولتبرایتسهیلشروعکسبوکارچیست؟
پرداخت۱۲هزارو۷۴۲میلیاردریالتسهیالت

کرونابهکسبوکارها
 براســاس آخرین آمارها، تعداد ۵۰۳ هزار واحد تاکنون در سامانه کارا 
ثبت نام کرده اند و ۱۰۲ هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال تســهیالت به کسب و 

کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.
 شــیوع بیماری کرونا در کشور ســبب شــد تا دولت برای حمایت از 
بنگاه ها و کســب و کارهای آســیب دیده از کرونا، پرداخت تسهیالت 
به متقاضیان را مصوب سازد. در ابتدا ۱۴ رســته اصلی با ۵۵ زیر رسته 
مشــمول دریافت وام شناسایی شــدند و ســپس بانک مرکزی اعالم 
کرد، مهدهــای کودک غیردولتی و شــرکت های مرتبــط با خدمات 
نمایشگاهی در کشور مشتمل بر دارندگان ســایت های نمایشگاهی و 

مجریان برگـزاری نمایشگاه ها به این فهرست افزوده شدند. 
ثبت نام در سامانه کارا از ۱۳ خردادماه شروع شــد و تا پنجم مرداد ماه 
ادامه داشت. براساس مصوبه مربوطه کارگاه هایی که مستقیم از کرونا 
لطمه دیده و به اجبار تعطیل شــده اند، مبلــغ ۱۶ میلیون تومان وام به 
ازای هر نیروی انســانی اختصاص می یابد و در واحدهای کسب وکاری 
که فعال بوده، تعطیل نشــده و غیر مســتقیم از کرونا آسیب دیده اند، 
مبلــغ ۱۲ میلیون تومان تســهیالت پرداخت می شــود. نرخ ســود 

تسهیالت نیز ۱۲ درصد بوده و بازپرداخت آن از مهرماه است.
براســاس آخرین آمارها، تعداد ۵۰۳ هزار واحد تاکنون در سامانه کارا 
ثبت نام کرده اند. این تعداد ۲۹۰ هزار پرونده و ۶۵۵ هزار نفر اشتغال را 

شامل می شود که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده است. 
معاون توسعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ضمن اعالم این خبر گفت:تاکنون از کل ۲۸۵ هزار پرونده ارسال شده 
به مؤسسه های عامل، ۳۶ هزار پرونده مصوب و تسهیالت مربوط به ۲۳ 

هزار پرونده پرداخت شده است.
همچنین تعداد ۱۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال تحت عنوان تســهیالت 

کرونا از سوی مؤسسه های عامل به مشموالن پرداخت شده است.
عیسی منصوری افزود: تعداد ۸۳۴ زیر رســته به شدت آسیب دیده از 
شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دســتگاه های اجرایی شناسایی شده 
و تعداد بنگاه های آســیب دیده ذیل ۱۴ رســته منتخب سه میلیون 
واحد اســت که یک میلیون و ۳۰۰ هزار  واحد آن بیمه شــده و دارای 
کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحــد فاقد بیمه و کدکارگاهی 
هســتند، این تعداد دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده و سه میلیون 
نفر فاقد بیمه را شامل می شود.به گفته منصوری، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بــا ۳۲۴ زیررســته و وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی با ۲۱۳ زیررسته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با ۱۵۴ 
زیررســته به ترتیب بیشترین زیر رسته های شناســایی شده و آسیب 

دیده از کرونا را به خود اختصاص می دهند.
وی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت تسهیالت کرونا 
درنظرگرفته شــده، گفت: از کل رقم ۳۵ هزار میلیارد ریال برای ۱۰۸ 
شــرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شــهری اعم از هوایی، 
ریلی و دریایی، ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت تســهیالت 
به مؤسســه های عامل معرفی و ۹ هــزار و ۲۰۰ میلیارد ریــال نیز به 

مشموالن پرداخت شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون درباره مشموالن فاقد 
بیمه تسهیالت کرونا گفت: برای شناســایی این افراد با وزارتخانه ها و 
دستگاه های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
راه و شهرسازی، کشــور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، 
جهاد کشــاورزی، تعاون، فنی و حرفه ای و بهزیستی کشور، هماهنگی 
الزم صورت گرفته و بیش از یــک میلیون و ۹۸۶ هزار نفر از شــاغالن 
شناسایی شــده اند که تاکنون برای یک میلیون و ۸۳۴ هزار نفر از آنها 

پیامک ارسال شده است. 
وی اضافه کــرد: مجموع کل پیامک های ارســالی، تعــداد ۵۶۴ هزار 
پیامک بوســیله وزارت ارتباطــات و فناوری ارتباطات به مشــموالن 
ارسال شده و براساس آمار ســامانه کارا، تاکنون حدود چهار درصد از 

مشموالن فاقد بیمه تسهیالت کرونا در این سامانه ثبت نام کرده اند.

سرپرست وزارت صمت: 
قیمتفوالد،میلگردوسیماندربازار

تثبیتمیشود
 سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت دربــاره گرانی های اخیر 
ســیمان و فوالد گفت: در جلسه روز گذشــته تصمیماتی گرفته شد تا 
قیمت های این بازار متعادل شود و مجلس شورای اسالمی تالش دارد 

تا به دولت در شرایط سخت اقتصادی کنونی کمک کند.
 »حسین مدرس خیابانی« درباره جلسه شب گذشــته با حضور نایب 
رییس دوم مجلس شورای اســالمی درباره گرانی های اخیر سیمان و 
فوالد اظهارداشت: در چند هفته اخیر متاسفانه در بحث قیمت مصالح 
ساختمانی مانند ســیمان و فوالد اتفاقاتی افتاد که موجب شد تا همه 
مســووالن دولتی در این زمینه احســاس نگرانی کننــد چون مصالح 
ســاختمانی جزو نیازهــای اصلی عمرانــی و آبادانی کشــور و بخش 

عمده ای از صنایع مرتبط هستند.
حسین مدرس خیابانی ادامه داد: در این جلسه تصمیماتی گرفته شد تا 
قیمت های این بازار متعادل شود و مجلس شورای اسالمی تالش دارد 
تا به دولت در شرایط سخت اقتصادی کنونی کمک کند و جلسه ای که 

برگزار شد در این راستا بود.
سرپرست وزارت صمت بیان کرد: در این جلسه که با حضور نایب رییس 
مجلس شورای اسالمی و نمایندگان و دستگاه های اجرایی برگزار شد، 
نتایجی که وزارت صمت در این رابطه رسیده بود و در جلسه دولت ارائه 

شد به سمع و نظر نمایندگان و آقای نیکزاد رسید.
وی افزود: در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که در هفته های 
گذشته نیز برگزار شــد موضوع گرانی های افسارگســیخته سیمان، 
فوالد و مصالح ساختمانی بحث شد و مجموعه اقداماتی که دولت برای 
ساماندهی این موارد انجام شــد به نمایندگان ارائه شد و در این رابطه 
مجلس هم نقطه نظرات تکمیلی و اصالحی داشت که مجموع آنها باید 

موجب تثبیت قیمت سیمان و فوالد در بازار شود.
سرپرست وزارت صمت تصریح کرد: ورقه های فوالدی در خودروسازی 
کاربرد دارد و میلگرد هم در ساخت خانه ها و ســایر مصالحی که برای 
انبوه ســازان با آن ســر وکار دارند امیدواریم که بتوانیم بسته هایی که 

ابالغ شده بتوانند موجب شود تا بازار از ثبات برخوردار شود.

مصوبات جلسه منجر به ثبات قیمت ها در بازار خواهد شد
نایب رییس دوم مجلس شــورای اســالمی نیز درباره گرانی های اخیر 
سیمان و فوالد اظهارداشت: سیمان و فوالد دو مولفه بسیار اثرگذار در 

کارگاه های عمرانی سطح کشور از جمله مسکن است.
نیکزاد افزود: در هفته های اخیر متاسفانه قیمت سیمان و فوالد به حال 
خود رها شــده بود و در این رابطه چند جلسه با حضور سرپرست وزارت 

صمت برگزار شد.
وی عنوان کرد: بدون آنکه قصد دخالت در امور اجرایی داشــته باشیم، 
با کار کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که سیمان تنی با ارزش افزوده 
و حمل به صورت فله ای نباید بیشــتر از ۲۹۰ هزار تومان قیمت داشته 
باشد.نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی ادامه داد: قیمت سیمان 
پاکتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در کارخانه اســت اما برای مصرف کننده 
با احتســاب ارزش افزوده و هزینه حمل ۱۷ هــزار و ۵۰۰ تومان تمام 
می شود که قرار شد سرپرســت وزارت صمت با کمک دولت قیمت ها را 

کنترل کند.  

تولید

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد در دو ماهه اول 
امسال جوازهای تاسیس صادر شــده در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با کاهش ۶۸.۸ درصــدی و پروانه های 
بهره برداری در این مناطق با کاهــش ۴۳.۲ درصدی 
مواجه شده اســت. بر اســاس این آمار در دو ماهه اول 
امســال حدود ۴۶۲۲ فقره جواز تاسیس با پیش بینی 
ســرمایه ۴۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومــان و پیش بینی 
اشــتغال ۱۰۰ هزار و ۴۶۱ نفر صادر شده که نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل ۲۶.۱ درصد در تعداد، ۲۲.۳ 
درصد در ســرمایه گذاری و ۲۳.۴ درصد در اشــتغال 
افزایش داشته است. بیشترین تعداد جواز تاسیس در 
استان های یزد، خراســان رضوی و آذربایجان شرقی 

به ترتیب با ۵۴۵ و ۴۳۰ و ۲۵۶ فقره صادر شده است.
کمترین تعداد جواز تاسیس نیز در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی با ۱۵ فقره، کهگیلویه و بویر احمد با ۲۱ فقره 

و گیالن با ۳۰ فقره صادر شده است.

کاهش 68 درصدی صدور جواز تاسیس در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

البته در این مدت جوازهای تاســیس صادر شــده در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بــا کاهش ۶۸.۸ درصدی 

مواجه شده و تعداد آن ها در شش منطقه آزاد 
و یک منطقه ویژه اقتصادی از ۴۸ فقره در دو 
ماهه اول سال گذشته به ۱۵ فقره در دو ماهه 
اول امسال رسیده است. سرمایه این مجوزها 
و اشــتغال آن ها نیز در دو ماهه اول امسال به 
ترتیب ۳۱۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان و 
۸۸۴ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۹۳.۸ و ۵۶.۴ درصد کاهش یافته است.
در این میان از ۴۶۲۲ فقره جواز تاســیس صادره در دو 
ماهه اول امسال، بیشترین تعداد مربوط به گروه سایر 
محصوالت کانی غیر فلزی با ۵۶۲ فقره و ساخت مواد و 
محصوالت شیمیایی با ۵۴۷ فقره جواز است.  باالترین 
سهم پیش بینی ســرمایه گذاری در گروه های صنعتی 
نیز متعلق به گروه ساخت فلزات اساسی است که ۱۶.۵ 
درص از کل سرمایه گذاری جوازها را به خود اختصاص 
داده است.بر اســاس این آمار گروه هایی که کمترین 
جواز تاســیس را به خود اختصاص دادند نیز شــامل 
فاضالب، دفع زباله، بهداشــت محیــط و فعالیت های 
مشابه  که هیچ جواز تاسیســی برای آن صادر نشده و 
گروه های محصوالت توتون و تنباکو و استخراج زغال 
سنگ و لینیت با یک و سه فقره جواز تاسیس در مدت 

یاد شده است.

کاهش تعداد پروانه های بهره برداری
طی دو ماهه اول امســال، حدود ۷۰۴ فقره 
پروانه بهره برداری با ســرمایه گذاری حدود 
پنج هزار و ۸۰ میلیارد تومان و اشــتغال ۱۱ 
هزار و ۸۹۳ نفر صادر شــده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشــته ۱۷.۵ درصد در 
تعداد کاهش، ۸.۶ درصد در سرمایه افزایش 
۱۶.۹ درصد در در اشــتغال کاهش داشته است. از این 
تعداد پروانه بهره برداری صادره، ۳۳۵ فقره آن ایجادی 

و ۳۶۹ فقره توسعه ای است.
همچنین بر اســاس این آمار بیشــترین تعداد پروانه  
بهره برداری صادره در بین اســتان های کشور مربوط 
به استان خراســان رضوی و آذربایجان شرقی با ۶۴ و 
۵۷ فقره و کمترین با صفر فقره به بوشــهر تعلق دارد.  
باالترین اشتغال ایجاد شــده نیز مربوط به مناطق آزاد 
و ویژه و اســتان خراســان رضوی به ترتیب با ۱۹۹۶ و 

۱۰۱۲ نفر است.

بیشترین سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری 
به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختصاص یافت

پروانه هــای  ســرمایه گذاری  میــزان  باالتریــن 
بهره برداری، متعلق به مناطق ویژه و آزاد با حدود هزار 

و ۵۰ میلیارد تومان است که ۲۰.۶ درصد از کل سرمایه 
پروانه های بهره برداری کشــور را به خــود اختصاص 
داده اســت. البته تعــداد پروانه هــای بهره برداری در 
مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی بــا ۴۳.۲ درصد کاهش 
از ۴۴ فقره در دو ماهه اول ســال قبل بــه ۲۵ فقره در 
مدت مشابه امسال رسیده و اشــتغال این مجوزها نیز 
۶.۹ درصد کاهش داشته، اما سرمایه مجوزهای صادره 
در این مناطــق در مدت یاد شــده ۲.۲ درصد افزایش 
یافته اســت.در این میــان آمارها نشــان می دهد که 
متوسط ســرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد در این 
دوره هفت میلیارد و ۲۱۰ میلیون اســت.  بیشــترین 
پروانه بهره برداری صادره در دو ماهه اول امسال با ۱۳۰ 
فقره متعلق به گروه ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 
است و متوســط ســرمایه گذاری برای راه اندازی یک 
واحد در این گروه ســه میلیارد و ۳۰۰ میلیون عنوان 

شده است.  
باالترین ســرمایه گذاری محقق شــده نیــز در گروه 
کک و فــراورده های حاصــل از نفت بوده کــه با یک 
هــزار و ۵۰ میلیــارد تومــان حــدود ۲۰.۶ درصد از 
کل ســرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اســت. 
بیشترین اشتغال ایجاد شده نیز در گروه ساخت مواد و 

محصوالت شیمیایی با حدود ۱۸۶۴ است.

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران از ارســال 
مشــخصات صادرکنندگانــی که نســبت بــه رفع 
تعهدات ارزی خــود به صورت کامل اقــدام نکرده اند، 
به سازمان های صمت اســتان ها جهت تشکیل کمیته 

اقدام ارزی خبر داد.
به نقل از سازمان توســعه تجارت ایران، حمید زادبوم 

اظهار داشت: مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به 
رفع تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام نکرده اند، 
به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها جهت 

تشکیل کمیته اقدام ارزی ارسال شد.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران ادامه داد: 
اطالعات شرکت هایی که کمتر از ۷۰ درصد ارز حاصل 

از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشــته است، به 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت ارســال شده 
و رؤســای ســازمان ها با تشــکیل کمیته اقدام ارزی 
با حضور نمایندگان اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 

کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام می کنند.
وی افزود: صادرکنندگان مدعو نیز ضمن اعالم دالیل 

عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات، راهکارهای خود 
جهت رفع تعهدات ارزی را به کارگروه اعالم می کنند.

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: گزارش 
بررسی های کارشناسی به تفکیک هر صادرکننده پس 
از جمع بندی، جهت رفع مشکالت ایفای تعهدات ارزی 

صادرکنندگان استفاده خواهد شد.

صمت

تجارت

خریدار   رونــد طوالنی بــرای راه اندازی 
کســب وکار و اخذ مجوزهــای الزم یکی از 
گالیه های به حق کارآفرینــان بوده که در 
برخی مــوارد، آنها را از ادامه مســیر ناامید 
کرده، اما اکنون دولت دوازدهم نســخه ای 

برای حل این معضل پیچیده است.
»ما به رفع موانع کسب و کار معتقد هستیم 
و می گوییم باید فضای کســب و کار آماده 
شود؛ ما می گوییم موانع باید برطرف شود و 
باید به مردم آزادی عمل بدهیم.« این، وعده 
حسن روحانی در واپسین روزهای مبارزات 
انتخاباتی بود کــه بعد از کنــار زدن موانع 
انباشــته شده در طول ســال های گذشته، 
حال دارد تحقق می یابد و لبخند رضایت را 

بر لبان فعاالن اقتصادی می نشاند.
روند طوالنــی برای راه اندازی کســب وکار 
و اخذ مجوزهای الزم یکــی از گالیه های به 
حق کارآفرینان بوده که در برخی موارد، آنها 
را از ادامه مســیر ناامید کرده است. پنجره 
واحد فیزیکی شــروع کســب وکار، نسخه 
دولت دوازدهم برای حل و فصل این موضوع 
بوده که اجرای آن از خرداد ماه سال جاری 
در پایتخــت کلید خورد. روز یکشــنبه نیز 
چهار مرکز اســتان های آذربایجان شرقی، 
اصفهان، خراســان رضوی و فارس شــاهد 
راه انــدازی پنجــره واحد فیزیکی شــروع 
کســب و کار بودند و بر اساس وعده »فرهاد 
دژپسند«، وزیر امور اقتصاد و دارایی، سامانه 
الکترونیکی پنجره واحد تا انتهای مهرماه در 
همه استان های کشــور راه اندازی می شود.

به گفته فعــاالن بخش خصوصــی، پیش 
از ایــن گاهــی دریافت مجوزهای شــروع 
کســب وکار بیشــتر از یک ســال به طول 
می انجامید؛ اما حاال دژپسند از کاهش این 
بازه زمانی به هشــت روز خبــر داده و گفته 

است: ما موفق شــدیم میانگین مدت زمان 
صدور مجوزهایی که از طریــق درگاه ملی 
مجوزهای کشــور )g۴b( قابل درخواست 
هستند را در ســطح اســتانی از ۵۸ روز به 
۸ و در ســطح ملی از ۱۰۰ روز بــه ۱۸ روز 
کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه 
و نشــان دهنده قابلیت های ایجاد شده در 
این زمینه است.صاحب نظران بر این باورند 
که یکی از مهم ترین و موثرترین راهکارهای 
بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع 
فرآیندهای صدور مجوزهای کســب و کار 
اســت.بنابراین تاثیر پنجره واحد فیزیکی 
که زمــان دریافت مجوزهای شــروع کار را 
کاهش می دهــد، در بلند مــدت خود را در 
بهبود شــاخص کسب وکار نشــان خواهد 

داد؛ شاخصی که از سال ۲۰۱۶ روند نزولی 
به خود گرفته و نهایتا رتبه ۱۲۸ را در ســال 
۲۰۱۹ از آن خود کرده است. البته که »علی 
فیروزی«، رئیس مرکز ملــی پایش بهبود 
فضای کســب و کار گفته »رتبه ۱۲۸ ما در 
رده بندی جهانی، به معنای این نیســت که 
وضعیت ما لزوماً از ۱۲۷ کشــور بدتر است« 
و دالیل کارشناســانه خود را هم ارائه کرده 
اســت. اما در هر حال کســب وکار ایران با 
این رتبه، شناخته شــده و به آن ارجاع داده 
می شود.  در نهایت، این روند نزولی در سال 
۲۰۲۰ یعنی همزمان بــا اوج دوران تحریم 
متوقف شــده و با یک پله بهبود، خود را به  

رتبه ۱۲۷ رسانده است.
»عباس آرگون« نایب رئیس کمیســیون 

بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن تائید این 
نکته که ایجاد ایــن پنجره واحد می تواند به 
بهبود شاخص کسب وکار ایران کمک کند، 
به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: با توجه 
به شرایط امروزه، این خوب و ارزشمند است 
که بتواند تمام کارها در یک جا متمرکز و از 
یک کانال پیگیری شود. به این ترتیب افراد 
به جــای مراجعه به دســتگاه های مختلف 
برای کســب  مجــوز، می تواننــد در مدت 
کوتاهی مجوز الزم برای تاســیس کسب و 

کار را دریافت کنند.
وی تصریــح می کند: پیشــتر، فــردی که 
می خواست کسب وکاری را آغاز کند مجبور 
بود ســه ماه زمان و انرژی بــرای اخذ مجوز 

صرف کند، امــا اکنون می توان با ســرعت 
بیشتری وارد کسب و کار شــد و این انرژی 
و زمان را بــرای کار صرف کرد؛ بدین ترتیب 
می توان شاهد شکل گیری کارهای مولد در 

بلند مدت بود.
عضو اتاق بازرگانی تهــران نتیجه دهی این 
اقدام را مستلزم تسهیل در قوانین و مقررات 
دانســته و ادامه می دهد: تمرکــز فیزیکی 
صدور مجوز به تنهایــی کفایت نمی کند و 
مســئوالن باید فرایند را تسریع و مشکالت 
بین دســتگاه ها را رفع کنند.آرگون معتقد 
اســت حذف مجوزها و فرایندهــای زاید و 
تمرکز فعالیت ها در یک سازمان به صورت 
هم زمان اثربخشی بیشتری خواهد داشت و 
می تواند به حذف مشاغل واسطه ای و رونق 
کار مولد کمک کند.نایب رئیس کمیسیون 
بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی همچنین 
به لــزوم هماهنگی دســتگاه های مختلف 
اشــاره کرده و می گوید: انجام کار و صدور 
مجوز در زمان کوتاه نیازمند تسهیل روابط 
بین ســازمان های مختلف است که اهمیت 
اصالح قوانیــن و مقررات باز هــم در اینجا 

خودش را نشان می دهد.
 این جمله، موید ســخنان وزیــر اقتصاد در 
افتتاحیه روز یکشنبه اســت که گفته بود:  
یکی از ملزومات جذب ســرمایه و سرمایه 
گذاری جدید این اســت که ســرمایه گذار 
نبایــد دغدغه عــدم همــکاری احتمالی 
دستگاه های اجرایی را داشته باشد. سرمایه 
گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه 
گذاری وارد شــود نبایــد دغدغه همکاری 
دستگاه های اجرایی کشــور را داشته باشد 
و باید اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده 
و از آن مهم تــر، چــوب الی چــرخ کارش 

نمی گذارند.
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تشکیلکارگروهاقدامارزیدراستانها

 خبری از ثبت سفارش نشد

وضعیتمبهمترخیصخودروهایدپوشده
خریدار  بیش از یک مــاه از تمدید زمان 
بــرای تعیین تکلیــف مانــده خودروهای 
وارداتــی گذشــته و در حالی مســئوالن 
گمرکی از بسته شدن پرونده این خودروها 
خبر می دهند که مشــخص نیست بیش از 
۳۰۰۰ خودرویی که باقی مانده بود چگونه 
تعیین تکلیف شــده اند، آن هم در شرایطی 
که حــدود ۱۱۰۰ دســتگاه بــدون ثبت 

سفارش بوده و امکان ترخیص نداشتند.
 اواخر خــرداد ماه بود کــه مهلت ترخیص 
خودروهای دپو شــده در گمــرک برای بار 
چهارم تمدید شــد تا صاحبــان آنها بتواند 
اقدام کنند، اما این در حالی بــود که بعد از 
خروج بخشــی از ایــن خودروهــا در دوره 
های قبل، حدود ۳۷۱۹ دســتگاه دیگر در 
گمرکات و بنادر باقی مانده بــود که از این 
تعداد حدود ۲۴۷۱ دســتگاه خودروهای 
دارای پرونده قضایی بــوده و طبق مصوبه 
دولت نیــاز به تمدید زمان بــرای ترخیص 

نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند 
تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دســتگاه آنها 

بدون ثبت سفارش بود.
در حالی بیــش از یک مــاه از مهلت جدید 
گذشــته و جزئیاتــی در رابطه بــا تعیین 
تکلیف این خودروها اعالم نشــده که اخیرا 
رئیس کل گمــرک اعالم کــرده »به غیر از 
خودروهای کــه در محاکــم قضایی بودند 
که تعداشــان کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه است، 
پرونده خودروهای وارداتی در گمرک بسته 

شده است«.
این در حالی اســت که از مانــده خودروها 
حدود ۲۴۷۱ دستگاه دارای پرونده قضایی 
بود که رئیس کل گمرک به آن اشــاره کرد 
و باید از ۱۱۴۸ دســتگاه دیگر برای ۱۱۰۰ 
دستگاه ثبت سفارش انجام می شد تا امکان 
ترخیص پیدا کننــد و بارها ارونقی - معاون 
فنی گمــرک - تاکید کرده بــود که »برای 
ترخیص ایــن خوردها بایــد وزارت صمت 

نسبت به باز کردن ثبت سفارش اقدام کنند 
در غیر این صورت امکان ترخیص نخواهند 
داشــت و غیر این صورت تمدید زمان فقط 

برای خروج ۱۴۸ دستگاه خواهد بود«.
در حدود سه سال اخیر ثبت سفارش خودرو 
بسته شــده و امکان واردات وجود ندارد و از 
این رو برای خودروهای مانده در گمرک ک 
بدون ثبت سفارش هســتند باید به صورت 

اســتثنا ثبت سفارش باز می شــد که البته 
ظاهرا مخالفت هایی هم در این رابطه وجود 
داشت و در مدت اخیر نیز خبری از موافقت 
وزارت صمت یا دولت بــا این موضوع نبوده 

است.
بر این اســاس، گرچه در این مدت گمرک 
توضیحــی در رابطــه با چگونگی بســته 
شــدن پرونده خودروها به غیر از آنهایی که 
ورونده قضایی دارند ارائه نکرده اســت، اما 
اگر با ثبت ســفارش موافقت نشود تنها راه 
تعیین تکلیف آنها به اعالم متروکه شــدن 
و واگذاری به ســازمان اموال تملیکی ختم 
شده و دیگر در اختیار صاحبان قرار نخواهد 

گرفت.
گفتنی است؛ در چند ســال گذشته حدود 
۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو به مرور وارد 
شــده بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات 
خودرو ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت 
واردات خــودرو و همچنیــن تحــوالت 

سیاســت های ارزی امــکان ترخیص پیدا 
نکردند تا این که بعد از رایزنی های بســیار 
در دی ماه ســال ۱۳۹۷ هیات دولت تحت 
شــرایطی با ترخیص این خودروها موافقت 
کرد که براین اســاس زمــان چهارماهه ای 
تعیین شــد که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به 
پایان رسید و مجدد دو ماه دیگر تمدید شد 
و در پایان گزارش های رسمی نشان داد در 
آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شد و 

۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی  ماند.
به هر صورت در ۲۹ بهمن ماه ســال گذشته 
بــار دیگر فرصــت ســه ماهه ای در اختیار 
صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب 
پایان زمان با خروج تمامی خودروها همراه 
نشــد و آمار نشــان داد که ۱۳۸۹ دستگاه 
ترخیص و ۳۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده 
است، ولی بار دیگر فرصت ســه ماهه ای از 
اواخر خــرداد ماه در اختیــار صاحبان این 

خودروها قرار گرفته است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

مخالفتوزارتبهداشتبابرگزاریمراسمهایپرجمعیتدرمحرم

وزیر بهداشت:

یافتندارویگیاهیبرایکروناتوهماست
وزیر بهداشــت گفت: تعجب می کنم که گاهــی می گویند یک داروی 
گیاهی یا پروتکل درمانی یافته اند که حتماً کرونا را درمان می کند، این 

تفکر نوعی توهم است.
سعید نمکی در جلسه کمیته علمی مشــورتی مبارزه با کووید۱۹ که با 
حضور رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد با بیان اینکه 
توانســتیم دســتاوردهای قابل توجهی را در عرصه بین المللی داشته 
باشیم، گفت: با توجه به شــناخت علمی که از ویروس داشتم برایمان 
مشخص بود که با پدیده جدیدی روبه رو هستیم و باید خودمان را برای 

هر دگرگونی و تحولی آماده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در اواســط اســفند ســال قبل نامه ای به معاونت 
تحقیقات و فناوری نوشــته و عنوان کردم که با توجه به شیوع کرونا در 
کشــور می طلبد تیم های علمی به این امر مهم بپردازند افزود: همواره 
معتقد بودم نباید در تهران بنشینیم و برای همه نقاط مملکت تصمیم 
بگیریم زیرا همه علم مملکت در تهران نیســت و اســتفاده از ظرفیت 

علمی استان ها بزرگترین مسئولیت ماست.
وزیر بهداشــت تاکید کرد: نباید تنها در جامعه پزشــکی دنبال پاسخ 
سوال هایمان باشیم اما متأسفانه این خواهش من به درازا انجامید. باید 
بتوانیم پارلمانی از علمای رشته های مختلف مؤثر بر کنترل بیماری در 

ستاد مرکزی وزارتخانه داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه باید خودمان را برای یک راه سنگالخی در آینده 
آماده کنیم زیرا هر کس فکر کند که بهترین مــدل درمان و بیماریابی 
را یافته و اگــر در آینده با همیــن مدل ادامه بدهد موفــق خواهد بود، 
نشــان دهنده توهم اســت گفت: باید یک ماه صبر کرد تــا بدانیم این 

ویروس شترگاوپلنگ تحت تأثیر کدام دارو قرار خواهد گرفت.
نمکی بیان داشــت: من تعجب می کنم که گاهی می گویند یک داروی 
گیاهی یا پروتکل درمانی یافته اند که حتماً کرونا را درمان می کند، این 
تفکر نوعی توهم اســت.وی افزود: واکسن ســازی کاری تیمی است و 

هیچ جای دنیا یک یا دو نفر یک واکسن را نمی سازند.
وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه انواع مختلفی از این ویروس را داریم، 

افزود: امیدواریم بتوانیم آن را مدیریت کنیم.
وی با درخواســت اینکه افراد از هیچ اظهار نظــری دریغ نکنند، گفت: 

درب این وزارتخانه بر روی همه باز است.

سازمان جهانی بهداشت: 
همهگیریکروناسختترینوضعیتاضطراری

کهتابهحالداشتهایم
سازمان جهانی بهداشــت )WHO( اعالم کرد: شــیوع کروناویروس 

سخت ترین وضعیت اضطراری است که تا به حال داشته ایم.
سازمان جهانی بهداشت پیش از آغاز شیوع کروناویروس پنج بار اعالم 
وضعیت اضطراری بهداشتی کرده که شامل بیماری ابوال )دو بار(، زیکا، 
فلج اطفال و آنفلوآنزای خوکی بوده اســت. در ایــن میان همه گیری 
کروناویروس، ششــمین و در عین حال سخت ترین وضعیت اضطراری 

است که تا به حال این سازمان با آن روبرو بوده است.
به گفته »تــدروس آدهانوم قبریســوس« دبیر کل ســازمان جهانی 
بهداشــت، از ماه ژانویه بیــش از ۱۶ میلیــون مورد ابتال بــه بیماری 
کووید-۱۹ در جهان گزارش شده و بیش از ۶۵۰ هزار نفر جان خود را بر 

اثر ابتال به این بیماری از دست داده اند.
وی افزود: زمانیکه در سی ام ماه ژانویه وضعیت اضطراری جهانی اعالم 
شــد در خارج از مرزهای چین کمتر از ۱۰۰ مــورد ابتال به این بیماری 

گزارش شده بود و موردی از مرگ و میر در دیگر نقاط جهان نداشتیم.
به گزارش شــبکه خبــری بی بی ســی، دبیــر کل ســازمان جهانی 
بهداشــت گفت: کشورهای جهان گام های بســیار موثری برای مقابله 
با کروناویــروس جدید برداشــته اند اما هنــوز تا متوقــف کردن این 

همه گیری راهی طوالنی در پیش است.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
پرداختکمکهایبالعوضبهزیستیبرای

ودیعهمسکندردههوالیت
 معاون مشــارکت های مردمی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: ۳۰ 
میلیارد تومان با همکاری بنیاد مستضعفان برای کمک بالعوض جهت 
ودیعه مسکن مددجویان مســتاجر در نظر گرفته شده که امروز تایید 
نهایی افراد واجد شرایط را داشــتیم و این کمک ها از اول دهه والیت - 

۱۰ تا ۱۸ ذی الحجه - پرداخت می شود.
 ذوالفقار یزدان مهر در نشست خبری به صورت ویدئو کنفرانس با اشاره 
به برگزاری جلسه مشترک بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و بهزیستی 
درباره ودیعه مســکن گفت: با همــکاری رئیس بنیاد مســتضعفان و 
پیگیری های وحید قبــادی دانا رئیس بهزیســتی، ۷۵ میلیارد تومان 
جهت وام و ۳۰ میلیارد برای کمک بالعوض دراختیار بهزیســتی قرار 

گرفته تا جهت رفاه حال مددجویان مستاجر به آنان پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: ۳۰ میلیارد تومان بابت کمک های بالعوض برای 
مددجویان مســتاجر از اول دهه والیت در دو مرحله پرداخت می شود 

و جزئیات پرداخت ۷۵ میلیارد تومان نیز امروز مشخص خواهد شد.
یزدان مهر گفــت: در رابطه با وام وزارت مســکن و شهرســازی نیز با 
پیگیری های انجام شده، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به بهزیستی تعلق 
گرفته که با همان شــرایط وزارت مســکن در اختیار مددجویان قرار 

خواهد گرفت.

تشکیل صندوق حمایت از فرصت های شغلی معلوالن
معاون مشــارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشــور با بیان اینکه 
یکی از دغدغه های این ســازمان تشــکیل صندوق حمایت از فرصت 
های شغلی معلوالن بود، افزود: امید اســت با تائید شورای نگهبان، این 

صندوق در بهزیستی تشکیل شود.
یزدان مهر خاطرنشان کرد: تشکیل این صندوق گامی در جهت حمایت 
از فرصت های شــغلی معلوالن و تســهیل ارائه خدمات به مددجویان 

خواهد بود تا مشکالت آنان برطرف شود.
وی تصریح کــرد: ۲۱۰۰ میلیارد تومان منابع تســهیالت ارزان قیمت 
داریــم تا به عنــوان وام اشــتغال بــه مددجویان بدهیــم؛ همچنین 
۹۴ میلیارد تومان، بیمه ســهم کارفرما داریم و در ایــن زمینه با تامین 
اجتماعی به تفاهم رســیدیم تا ارتقای خدمات رســانی داشته باشیم. 
تشــکیل این صندوق گامی در جهت ایجاد اشــتغال پایدار خواهد بود 
تا همه تسهیالتی که از طریق ســازمان های مختلف انجام می شود از 

طریق این صندوق انجام شود.

الشه ذبح شده را به مراکز بهزیستی دهید
معاون مشــارکت های مردمی ســازمان بهزیستی کشــور با اشاره به 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی به علت کرونا از مردم خواســت تا 
نذورات عید قربان خود را اگر دام اســت در مراکز مجوز دار که از سوی 
دامپزشکی مشخص شده، به صورت شرعی ذبح کنند و پس از آن الشه 

دام را به مراکز بهزیستی تحویل دهند.
یزدان مهر افزود: امسال جمع آوری نذورات عید قربان از یکم تا ۱۷ ذی 
الحجه عملیاتی می شود و مانند سال گذشــته در خدمت شهروندان و 
افراد خیر هســتیم تا بتوانیم نذورات را جمــع آوری کنیم و به صورت 
مســتقیم و متناســب با نیت آنان به دســت نیازمندان و مددجویان 

بهزیستی برسانیم.

کوچه

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با 
اشاره به شرایط سخت و شــکننده شهر تهران به لحاظ 
شــیوع کرونا تاکید کــرد: تمامی تجمعــات و برپایی 

نمایشگاه در تهران اقدامی پرمخاطره تلقی می شود.
 علیرضا زالی با اشاره به شیوع گســترده پاندمی کرونا 
تاکید کرد: برپایی هرگونه نمایشــگاه در تهران ممنوع 

است.
وی ادامــه داد: همچنیــن بــا توجــه بــه تمدیــد 
محدودیت های اعمال شده توسط ستاد کرونای استان 
تهران، این محدودیت ها حداقل تــا پایان هفته آینده 
برقرار و بر همین اســاس برگزاری نمایشــگاه، مجمع 

عمومی و تجمعات ممنوع اعالم شده است.
وی با اشاره به اعالم رســمی کمیته انتظامی، امنیتی 
و اجتماعــی به اســتانداری تهــران مبنی بــر اعمال 
محدودیت ها یادآور شد: برگزاری نمایشگاه ها به دلیل 
شرایط خاص شــهر تهران و افزایش آمار مبتالیان به 

کووید ۱۹ تا اعالم رسمی انجام نخواهد شد.

زالی در ادامه با اشــاره به شــرایط سخت و 
شکننده شــهر تهران به لحاظ شیوع کرونا 
تاکید کرد: تمامی تجمعات در تهران اقدامی 

پرمخاطره تلقی می شود.

تاب آوری ظرفیت های درمانی 
مستقیمًا به میزان مبتالیان کرونایی 

بستگی دارد
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شــهر تهران 
همچنین با بیان اینکه بار کاری قابل توجه و مضاعفی 
برای انتقــال بیمــاران مبتالبه کرونا بــر دوش کادر 
بهداشت و درمان است، گفت: طبیعتاً ورود ۶۸۴ بیمار 
جدید تنها در ۲۴ ساعت به بیمارستان های تهران عدد 
قابل توجهی اســت که می تواند بر تــاب آوری نیروی 

انسانی و ظرفیت های درمانی تأثیرگذار باشد.
وی ضمن تشریح وضعیت شــهر تهران به لحاظ شیوع 
کرونا در ۲۴ ســاعتی که گذشــت، اظهار کرد: ۱۲۴ 

کرونایی در بخش های ویژه بیمارستان های 
شهر تهران بســتری شدند. ســهم بیماران 
جدیدی کــه در بخش های ویژه بســتری 
شدند بالغ بر ۱۷ درصد اســت، به این معنی 
که ۱۷ درصــد بیمــاران کرونایــی با حال 
عمومی وخیــم در بخش های ویــژه تحت 

درمان هستند.
وی با تاکید بر افزایش مراجعان مبتال و یا مشــکوک به 
کرونا به بخش های سرپایی بهداشت یادآور شد: معدل 
بیماران مبتال به ویروس کوویــد ۱۹ که به بخش های 
سرپایی حوزه بهداشــت و درمان مراجعه کرده اند نیز 
به ۶.۲ دهم درصد می رسد. مجموعاً ۹ درصد بیمارانی 
که به صورت ســرپایی به بخش های بهداشت و درمان 
بیمارستان های تهران مراجعه می کنند نیاز به بستری 

شدن دارند.
زالی ادامه داد: مجموع بیماران بهبود یافته کرونایی در 
۲۴ ساعت گذشــته نیز بالغ بر ۶۴۰ بیمار است که اگر 

چنانچه این عدد با میزان ورودی ها مقایسه شود بازهم 
کماکان میزان وردی ها از ترخیص ها باالتر است.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شــهر تهران 
خاطرنشان کرد: به نظر می رسد تعداد مراجعه بیماران 
مشکوک و مبتالبه کرونا به بخش های بهداشتی رو به 
افزایش اســت که این مهم می توانــد از بارکاری حوزه 
درمانی بکاهد، چراکه این افراد غالباً با عالئم خفیفی از 
بیماری که نیاز به بســتری ندارد در این مراکز توصیه و 
درمان های الزم را به صورت سرپایی دریافت می کنند.

زالی با بیان اینکه با هماهنگی ســازمان نظام وظیفه و 
نیروهای مسلح بخشی از مشــموالن خدمت سربازی 
و دانش آموختگان مقطع کارشناســی ارشد، دکترا و 
P.hdپزشــکی و پیراپزشکی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی می توانند در مراکز درمانی و بهداشتی 
این دانشــگاه خدمات ویــژه ای ارائه دهنــد، از ارائه 
پیشنهاد استفاده از این ظرفیت ویژه به وزیر بهداشت 

خبر داد.

کرونا

خریدار  معاون بهداشــت وزیر بهداشت 
از جلســات تصمیم گیری بــرای چگونگی 
برگزاری اعیاد قربان و غدیــر و ایام محرم و 
صفر خبر داد و با بیان اینکه هنوز هیچ چیز 
در این باره قطعی نشده، در عین حال گفت: 
قطعا مراسم امسال به شــکل قبل نخواهد 
بود و کامال محدود خواهد بود تا مراســمی 
با کیفیت مناســب و توام با سالمتی برگزار 

شود.
 دکتر علیرضا رییســی در حاشــیه جلسه 
کمیته علمی کشــوری مشورتی کووید۱۹ 
که بــا حضور وزیر بهداشــت و بــه صورت 
مجازی برگزار شد، در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به ســوالی درباره آخرین تصمیم ها 
برای چگونگی برگزاری مراسم عرفه، اعیاد 
قربان و غدیر و محرم و صفــر گفت: درباره 
اینکه مراسم چگونه برگزار شود، هنوز هیچ 
چیز قطعی نشده است. در این زمینه امروز 
و فردا با صاحبنظران جلسه داریم؛ تا عالوه 
بر احترام به شعائر دین و سنت ها، سالمتی 

مردم را هم کامال مورد توجه قرار دهیم.
وی افــزود: در مورد مراســم روز عرفه، اعیاد 
قربان و غدیر و مراسم محرم و صفر پروتکلها 
دارد آماده می شود. چندین نظر وجود دارد. 
قطعا اگر مراســمی هم برگزار شود اصال و به 
هیچ وجه به شــکل قبل نخواهد بود و کامال 
محــدود خواهــد بود. بایــد یــاد بگیریم از 
فضاهای مجازی اســتفاده کنیــم و خیلی از 
مراســم ها را در خانه خودمان انجام دهیم. 
صدا و ســیما خیلی می توانــد در این زمینه 
کمک کنــد و در نهایت بتوانیم مراســمی با 
کیفیت مناسب و توام با سالمتی برگزار شود.

معاون بهداشــت وزارت بهداشت ادامه داد: 
بعضی ها از باشــکوه برگزار کردن صحبت 
می کنند، باشــکوه برگزار کــردن فقط به 
این معنا نیست که جمعیت زیاد باشد، می 
تواند تعابیر و معانی دیگری هم داشته باشد. 
می تواند هر خانه یک حسینیه باشد و همه 
افراد می توانند در خانه باشــند و آن مراسم 
را در خانه برگــزار کنند.وی تاکید کرد: نظر 
قاطع وزارت بهداشت این است که برگزاری 
مراســم پر جمعیت در محرم ممنوع باشد، 
بویژه در محیط های سربسته که قاطعانه و 

محکم با آن مخالفت می کنیم.
رییســی درباره پیــش بینــی افزایش ۶۰ 
درصدی آمار ابتال به کرونا با برگزاری کنکور 
و مراســم محرم، گفت: پیش بینی که پیش 

بینی است و بر اساس یک مدل سازی است. 
هر پیــش بینی مســتلزم این اســت که ما 
یکسری اطالعات پایه و اولیه داشته باشیم 
و بر اســاس آن فرمول های ریاضی طراحی 

شود و بتوانند اعالم کنند.
وی ادامه داد: پیش بینی های زیادی وجود 
دارد و بســیاری مســائل را همه می توانند 
پیش بینی کنند. در همین جمع اگر ماسک 
نداشته باشند و دو نفر هم مبتال باشند، می 
توان پیــش بینی کرد کــه ۶۰ درصد افراد 
مبتال می شوند. این پیش بینی ها چارچوب 
خاصی دارد که بســتگی دارد که اطالعات 
اولیه و اعداد و ارقام که بر اساس آن محاسبه 
می کنند، چه باشــد. حال ممکن است یک 
نفر پیش بینی ۱۰ درصــدی و یک نفر ۷۰ 
درصدی ارائه دهند، اما بایــد مبنا و پایه هر 

مطالعه را مشاهده کنیم.

 ممنوعیت توزیع غذا و شربت
 در موکب ها و تکایا

وی همچنین گفت: درباره مراسمات محرم 
چند فاکتور وجود دارد؛ اوال محیطی که در 
آن مراسم برگزار می شــود، سربسته است 
یا در محیط باز اســت، دوم آیا محیطی که 
فضای بســته است، تهویه مناســب دارد یا 
خیر.  جمعیتــی که در آنجا حضــور دارند، 
چقدر است، مدت زمان حضور چقدر است 

نیز مهم اســت. در فضای سربســته بیش 
از دو ســاعت صالح نیســت کــه جمعیت 
حضور داشته باشــند. اگر در یک فضایی که 
در حالت عادی ۱۰۰ درصد اســت، در این 
شرایط باید حداکثر تراکم ۲۵ درصد باشد و 
حتما باید تعداد افرادی که در این فضا قرار 
می گیرند، بجای ۱۰۰ نفر ۲۵ نفر باشند. در 
فضای باز هم مراسم  نباید تماشاچی داشته 
باشــد. در عین حال معموال در این مراسم 
ها افراد مختلــف از جاهای مختلف حرکت 
می کننــد و در یکجا جمع می شــوند.  این 
هم مورد تایید ما نیســت و ممنوع اســت و 
مردم نباید به هم بپیوندند و در یک جا جمع 
شوند.رئیسی درباره نذورات نیز براین نکته 
تاکید کرد که نذورات به صورت مواد خام و 
خشک باشد ضمن آنکه موکب ها و تکایا نیز 
از توزیع مواد غذایی و شــربت بپرهیزند که 

ممنوع است.

هرگونه تجمع می تواند خطرناک باشد
معاون وزیر بهداشت گفت: ما با پدیده ای به نام 
کووید۱۹ مواجهیم که با اینکه صدها پژوهش 
درباره این ویروس در حال انجام اســت، هنوز 
نه داروی قطعی دارد و نه واکسن در دسترس 
اســت و حتی ادعاهایی هم که درباره واکسن 
اســت، اگر بخواهیم روی آن حســاب کنیم، 
حداقل یکسال طول می کشد تا در دسترس 

قرار گیرد. بنابرایــن تنها راه، توجــه به این 
موضوع است که این ویروس چگونه می تواند 
افراد را مبتال کند. این ویروس عمدتا از طریق 

چشم، دهان و بینی وارد بدن می شود.
وی افزود: بر همین اســاس مــا فعال باید به 
این ســمت برویم که ویــروس وارد بدن ما 
نشود. کســانی که بیماری زمینه ای دارند و 
ســالمندان در صورت ابتال عوارض ویروس 
را شــدیدتر نشــان می دهند. بنابراین باید 
ببینیم که اگر می خواهیم  خودمان را ایمن 
نگه داریم، فرمول ساده اســت، اگر چه که 
می تواند خســته کننده باشــد. ابتدا نباید 
در جمع قرار بگیریــم. هرچه جمع متراکم 
تر باشد، شانس انتقال ویروس باالتر است. 
باید توجه کرد که حضور حفاظت نشده در 
یک جمع به این صورت که ماســک نداشته 
باشــیم، در فاصله نزدیک از سایرین باشیم، 
خطرناک است. اگر همه افراد ماسک داشته 
باشــند و یک فرد مبتال وارد شــود، ماسک 
نداشته باشد، شــانس انتقال ســایر افراد 

باالی ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
رئیســی این را هم گفت: هرگونه تجمع می 
تواند خطرناک باشــد، تجمعــی که تحرک 
بیشــتری داشــته باشــد مانند عزاداری یا 
عروسی قطعا شانس انتقال را باالتر می برد. 
قبل از این هم مراســم های احیــا یا حضور 
در مساجد را داشــتیم که افراد با فاصله می 

نشســتند، تحرک زیادی وجود نداشــت و 
براین اســاس ریســک خیلی باال نمی رفت 
هرچند که این هم ریسک داشت اما در زمینه 
سایر مراســم ها واقعیت این اســت با توجه 
به تعلقاتی که به آیین هــای مذهبی داریم، 
برایمان محترم هستند. اما اگر شرایط رعایت 
نشود، دچار مشــکل می شویم. یادمان باشد 
که پروتکل بهداشــتی یک فضــای جادویی 
نیســت که به هر چه بزنیم، همه چیز درست 
شــود، بلکه پروتکل را باید رعایت کرد. حتی 
اگر در یــک جمع کوچک پروتــکل رعایت 
نشــود، دچار مشکل می شــویم و بر عکس 
اگر در یک جمع بزرگ پروتکل رعایت شود، 

ریسک کاهش می یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی افراد میزان 
انتشار و انتقال ویروس را بسیار باال می برند 
ادامه داد: اینها، افرادی هســتند که ســطح 
ویروس در آن ها باالســت، ســرفه و عطسه 
های پشت ســر هم دارند و ســرعت انتقال 
بیماری در آن ها زیاد اســت که اگر این افراد 
در یک فضای بســته قرار داشته باشند، می 
توانند ویروس را منتقل کنند. حال این را در 
کنار این بگذارید که جمعی در فضای کامال 
باز باشــند و فاصله برای هر فــرد چهار متر 
مربع باشد، ماسک داشــته باشند و تحرک 
زیادی وجود نداشــته باشــند و افراد دارای 
عالئم هم در این جمع قرار نداشــته باشند، 

با این شرایط شانس انتقال کاهش می یابد.

بازنگری پروتکل ها 
معاون وزیر بهداشــت درباره عیــد قربان 
هم گفت: دربــاره عید قربان هر ســاله این 
تذکرات را مــی دادیم که اگــر دامی بدون 
تایید دام پزشکی ذبح شــود، شانس انتقال 
ســایر بیماری ها مثل تب کریمه کنگو هم 
باال می رود و مردم همیشــه باید حواسشان 
باشــد. باید هر اقدام و مراســم و تصمیمی 
باید یک پروتکل و پیوست بهداشتی داشته 
باشــد. ســبک زندگی ما باید با سال قبل 
متفاوت باشــد. تاکید می کنم که پروتکل 
بهداشــتی به تنهایی ضامن امنیت سالمت 
نیســت، بلکه پروتکل باید دقیــق رعایت 
شود که شــانس ابتال کاهش میابد اما صفر 
هم نمی شود. بر همین اساس دستور العمل 
ها در حال بازنگری اســت، هنوز هیچ چیز 
قطعی نشده اســت. اگر هم مراسمی برگزار 

شود، قطعا به صورت قبل نخواهد بود.
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رئیس جهاد دانشگاهی مطرح کرد

هزینهتولیدواکسنکرونادرایران
میتــرا ســعیدی کیــا  رئیــس جهاد 
دانشــگاهی با بیــان اینکه توانایــی تولید 
واکسن در محققان پژوهشــکده ابن سینا 
وجود دارد، گفت: ۴-۳ میلیارد تومان برای 
ساخت واکسن نیاز اســت.دکتر حمیدرضا 
طیبی اظهار کرد: در همان ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا در کشور، پژوهشگاه ابن سینا 
به دلیل فعالیت در زمینه ســاخت واکسن 
پیشــنهاد داد که می تواند در زمینه ساخت 

واکسن کرونا ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه توانایی تولید واکســن در 
محققان پژوهشکده ابن ســینا وجود دارد، 
بیان کرد: معموالً ســاخت واکسن از زمان 
شروع پروژه به ۱۸ ماه زمان نیاز دارد که در 

این صورت می بایست بودجه تامین شود.
رئیس جهاد دانشگاهی در خصوص بودجه 
ساخت واکســن گفت: ۴-۳ میلیارد تومان 
برای ســاخت واکســن نیاز اســت و جهاد 
دانشــگاهی به دلیل اینکه بودجه مستقلی 
برای اینگونه فعالیت ها نــدارد نمی تواند به 

تنهایی تامین کننده باشد.
به گفته وی، بودجه پژوهشــکده ابن سینا 

هم برای تولید واکســن کافی نیســت و از 
طرفی اگــر بخواهیم در این نــوع پروژه ها 
تامین مالی داشته باشــد باید یک سرمایه 
گذار وجود داشته باشد. ولی به دلیل اینکه 
بودجه ساخت این واکسن از سوی معاونت 
تحقیقات وزارت بهداشــت تامین نشد لذا 
پروژه پیشنهاد شده از ســوی پژوهشکده 
متوقف شــده اســت.به گفته رئیس جهاد 
دانشــگاهی، بهنــگام شــیوع کرونــا در 
کشور، وزیر بهداشــت اعالم کرد محققان 
توانمندی های تولیــدات در زمینه کرونا را 
اعالم کنند که ما پیشــنهاد دادیم زیرا این 
توانایی وجود داشت؛ اما به تازگی نیز اعالم 
کردند که ۳ گــروه روی ایــن موضوع کار 

می کنند تا واکسن کرونا تولید شود.

باال بودن توانایی محققان در زمینه 
رفتار شناسی ویروس کرونا

وی با تاکیــد بر اینکه توانایــی محققان در 
زمینه رفتارشناســی ویروس نیز باالست، 
بیان کــرد: یک موضوعی که مطرح اســت 
این است که تحقیقات روی کرونا در کشور 

وجود دارد و ویروس شناســان ما در کشور 
تا حدودی با این ویروس آشــنایی دارند و 
گرنه به تولید کیت نمی رســیدند. محققان 
در واقــع از کرونا شــناخت الزم را دارند که 

کیت طراحی می کنند.

سلول درمانی نیاز به بودجه دارد
طیبی با تاکید بر اینکه پژوهشــگران رویان 
روی موضوع ســلول درمانی کار می کنند، 
بیان کرد: مرحله اول ســلول درمانی کرونا 
در رویان با موفقیت روبرو شــده اما مراحل 

بعدی این درمان نیاز به بودجه دارد.
وی ادامه این کار را منوط به موافقت وزارت 
بهداشت و بیمارستان های مسیح دانشوری 
و شــریعتی دانســت.وی افزود: پژوهشگاه 
رویان علی رغم توســعه در فعالیت هایش 
با کمبود بودجه مواجه اســت کــه در این 
شرایط هم افزایشی نداشته است؛ همچنین 
درآمدهای درمان نازایی، ناباروری و سلول 
درمانی تقریباً متوقف شــده اســت.رئیس 
جهاد دانشــگاهی با تاکید بــر اینکه برای 
پروژه ســلول درمانــی هم نیاز بــه بودجه 

داریم، بیان کرد: این کار هزینه بر اســت و 
به حمایت نیاز دارد.طیبی با تاکید بر اینکه 
البته وزارت بهداشــت بر اساس توانمندی 
در کشور تقسیم کاری را در نظر دارد، بیان 
کرد: اما در سلول درمانی متوقع هستیم که 

رویان متولی درمان کرونا در کشور شود.

انعقاد قرارداد برای تولید انبوه کیت ها
وی با اشــاره به کیت های تشــخیص کرونا 

گفت: ایــن کیت های تشــخیص تاکنون 
تولید می شــد و در اختیار آزمایشگاه های 
جهاد در تهران و خراسان رضوی و تعدادی 

آزمایشگاه محدود قرار می گرفت.
وی ادامــه داد: اکنون قــرار داد تولید یک 
میلیون کیــت با یک شــرکت دانش بنیان 
جهاد دانشــگاهی منعقد شده که در اختیار 
سایر آزمایشگاه ها نیز قرار می گیرد که این 

موفقیت خوبی است.



عابدینی:

جریاندرسایهفدراسیونراادارهمیکند

مدیر باشگاه ریوآوه:
منتظرپیشنهادخارجیبرایطارمیهستم

مدیر باشــگاه ریوآوه پرتغال گفت: باشــگاه های بزرگی هســتند که 
به جذب مهدی طارمــی عالقه دارند اما من هنوز منتظر پیشــنهادات 

خارجی هستم.
»آنتونیو سیلوا کامپوس« رئیس باشگاه ریوآوه پرتغال بعد از اتمام لیگ 
فوتبال این کشــور اعالم کرد که مهدی طارمی و »نونو سانتوس« این 

تیم را ترک خواهند کرد.
کامپوس گفت: باشــگاه های بزرگی وجود دارند کــه به جذب طارمی 
عالقه دارند اما من باید حافظ منافع باشــگاه باشــم. منتظر پیشنهاد 

دیگری از خارج از کشور هستم. 
وی ادامه داد: در حال تالش برای معامله خوب هستم. طارمی بازیکنی 
است که ارزش ســرمایه گذاری را دارد و به خوبی این سرمایه گذاری را 

توجیه می کند. 
رئیس باشگاه ریوآوه یادآور شد: نونو ســانتوس هم به احتمال زیاد تیم 
را ترک می کند چون پیشــنهاداتی دارد. فروش بازیکنان برای تامین 
بودجه ریوآوه بســیار مهم اســت اما حداکثر دو یا ســه بازیکن را می 

فروشیم چون فصل آینده لیگ اروپا را هم در پیش داریم. 

 مهدی طارمی در اولین فصل حضورش در فوتبال اروپا موفق شد با تیم 
ریوآوه در لیگ پرتغال ۱۸ گل به ثمر برساند و در کنار دو بازیکن بنفیکا 

به صورت مشترک عنوان آقای گلی این کشور را از آن خود کند.

رامین رضاییان:
بهفکربقایالشحانیههستمنهآقایگلی

بازیکن ایرانی تیم فوتبال الشــحانیه قطر گفــت: در حال حاضر به فکر 
کمک به الشــحانیه برای بقا در لیگ ستارگان هســتم نه کسب عنوان 

آقای گلی.
 رامین رضاییان در دیدار این هفته تیم الشــحانیه قطر موفق شد برابر 
تیم االهلی دو گل بزند و باعث کســب سه امتیاز ارزشــمند برای تیم 

الشحانیه شود.
این بازیکن ایرانی در گفتگو با نشــریه »اســتاد الدوحه« قطر گفت: ما 
در طول فصل می شنیدیم که الشحانیه ســقوط می کند اما در توانایی 
خود برای بقا شک نداشتیم. پیروزی مقابل االهلی فقط اهمیت رقابتی 
ندارد بلکه از نظر روحی هم مهم اســت زیرا کســب ســه امتیاز انگیزه 

بزرگی را برای ما ایجاد خواهد کرد.
رضاییان ادامه داد: در واقع ما هنوز چیزی به دست نیاورده ایم. باوجود 
اهمیت برد مقابل االهلی، باید آن بــازی را فراموش کنیم و تمرکزمان 
روی بازی با السیلیه باشــد چون بازی های باقی مانده برای ما مثل یک 
فینال است تا بتوانیم به هدفمان برای بقا در لیگ ستارگان دست یابیم.

بازیکن ایرانی تیم فوتبال الشــحانیه در خصوص ســبک بازی این تیم 
مقابل االهلی تاکید کرد: ما با یک رویکرد و روش متفاوت بازی کردیم. 
نبیل انور مربی تیم تصمیم گرفت با سیستم ۲-۳-۵ بازی کند؛ طوری 
که من بین دفاع و حمله آزادی عمل داشــتم. عملکــرد تیم عالی بود. 
نبیل مربی جوان و جاه طلبی اســت. از او به خاطر کاری که در این دوره 

حساس انجام داد تشکر می کنم. او به تیم اعتماد به نفس داد. 
رضاییان با دو گلی که مقابل االهلــی زد، تعداد گل های خود را در لیگ 
ســتارگان به عدد ۱۰ افزایش داد تا به کورس مدعیان آقای گل نزدیک 
شــود. وی در این مورد هم گفت: از کاری که انجام می دهم خوشحال 
هستم. هرچند که پســت من دفاع راست اســت. من ترجیح می دهم 
سازنده گل باشم ولی موفق شدم مثل شماره پیراهنم که ۱۰ است، ۱۰ 

گل به ثمر برسانم. 
این بازیکن ایرانی در پایان گفت: من به فکر خودم نیستم. کسب عنوان 
بهترین گلزن، آخرین دغدغه من است. مهم برای من تیم است و اینکه 

کمک کنم در لیگ ستارگان باقی بماند.

فراکسیونورزشبهدنبالپخشمجدد
برنامه۹۰است

رئیس فراکســیون ورزش مجلــس شــورای اســالمی از برنامه این 
فراکسیون برای برگزاری جلسه ای با رئیس سازمان صدا و سیما جهت 

پخش مجدد برنامه ۹۰ با حضور عادل فردوسی پور خبر داد.
محمد مهدی فروردین اظهار کرد: پخش مجدد برنامه ۹۰ یک مطالبه 

مردمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: شــعار مجلس یازدهم شــفاف سازی اســت. برنامه ۹۰ هم 
برنامه ای بود که بسیاری از مشکالت و معضالت و زد و بندها در فوتبال 
را آشــکار می کرد و مردم هم از آن رضایت داشــتند. با توجه به مطالبه 
مردمی ما به دنبال رایزنی با مدیران صدا و ســیما هستیم تا مجددا این 
برنامه پرمخاطب با مجری گری شــخص آقای فردوسی پور به آنتن بر 

گردد.
رئیس فراکســیون ورزش مجلس گفت که در این رابطه فراکســیون 
ورزش جلســه ای با رئیس ســازمان صدا و ســیما برگزار خواهد کرد. 
تاکید ما بر این اســت که نقاط ضعف برنامه ۹۰ رصد شــده و به دنبال 
اصالح باشند، اما از نقاط مثبت آن استفاده کرده و مجددا برنامه ۹۰ در 

تلویزیون پخش شود. امیدواریم این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد.

تعجب از عدم دعوت به تیم ملی

پاتوسی:امیدوارمقراردادمبافوالدخوزستان
دائمیشود

بازیکن آفریقایی تیم فوتبال فوالد خوزســتان گفــت: مذاکرات برای 
دائمی شدن قراردادم با این تیم در حال انجام است.

»آیاندا پاتوســی« هافبک تیم فوتبال فوالد خوزستان در یک مصاحبه 
آنالین با خبرنــگاران آفریقای جنوبی دربــاره وضعیتش گفت: من در 
حال حاضر بازیکن تیم کیپ تاون هســتم و به صورت قرضی در فوالد 
بازی می کنم اما در حال مذاکره هســتیم تا قرارداد دائمی امضا شود. 

امیدوارم این مذاکرات به نتیجه برسد.
ســایت »یاهو نیوز« ضمن انعکاس این صحبت های پاتوسی نوشت که 
قرارداد این بازیکن با فوالد خوزستان در پایان ماه ژوئن به پایان رسیده 
بود ولی باشــگاه فوالد آنرا برای بازی های باقیمانــده لیگ که به خاطر 

ویروس کرونا عقب افتاده بود، تمدید کرد.
این هافبک آفریقایــی همچنین از عــدم دعوت به تیــم ملی فوتبال 
آفریقای جنوبی و بی توجهی به وی انتقاد کرد. پاتوســی گفت: گاهی 
فکر می کنم وقتی خارج از آفریقا بازی می کنم، دیده نمی شوم. زمانی 
که باکســتر تیم آفریقای جنوبی را برای جام ملت ها آماده می کرد، من 
در لیگ ایران )با تیم اســتقالل( عملکرد خوبی داشتم و گل می زدم اما 

دعوت نمی شدم. 

میدان

کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس بــا تاکید بر اینکه 
کار برای سرخپوشــان تمام نشــده، گفت: باوجود 
اینکه به طــور هدفمند و برنامه ریزی شــده برای ما 
حاشــیه درســت می کنند اما تمرکزمان را از دست 

نمی دهیم.
ســیدجالل حســینی میهمان یکــی از برنامه های 
تلویزیونی بود تــا درباره چهارمیــن قهرمانی متوالی 
پرســپولیس در لیگ برتر که باعث شــد ایــن تیم به 
پرافتخارترین باشگاه ایرانی تبدیل شود صحبت کند. 
حضوری که به دلیل صحبت هــای صبح دیروز یکی از 
مجریان منتفی شــد تا کاپیتان سرخپوشان از تصمیم 
باشگاه مبنی بر تحریم شــبکه های تلویزیونی تبعیت 

کند.
کاپیتان پرسپولیس ضمن اشاره به این موضوع درباره 
شــرایط خود و هم تیمی هایش پــس از قهرمانی در 
نوزدهمین دوره مســابقات لیگ برتر، مشکالت مالی 
هفت بازیکن پرسپولیس و بدهی این باشگاه به مربیان 

خارجی صحبت هایی را انجام داده است.

 حرف های پوچ کوچک
 و کارهای بزرگ!

سیدجالل حسینی درباره صحبت های صبح 
روز گذشته مجری تلویزیون که نقش مسعود 
ســلطانی فر وزیــر ورزش در قهرمانی فصل 
جاری پرســپولیس را مدعی شده بود گفت: 
اول از همه باز هم دوســت دارم این قهرمانی 

را به هواداران پرسپولیس تبریک بگویم و خوشحالی ام 
را بابت اینکه توانستیم در روزهای سخت دلشان را شاد 
کنیم بیان کنم. تمام قهرمانی ها مبارک انها باشــد که 
در هر شــرایطی از ما حمایت کردند و اسم پرسپولیس 
را بزرگ کردند تا هرکس که در مجموعه تیم هست به 

حضورش افتخار کند.
وی افــزود: درباره حــرف های برخــی آقایان چیزی 
برای گفتن نمــی ماند. چرا باید دربــاره صحبت های 
پوچ و کوچ ایــن افراد بزرگی و عظمت پرســپولیس را 
نادیده بگیریم. فرهنگ این تیم اجازه نمی دهد اســیر 
چنین حاشــیه هایی شــویم. می خواهند به زور برای 

خودشان اسم و رســمی پیدا کنند اما راهش 
را بلد نیستند. برای تنگ نظری آنها که نباید 
پاســخی بدهیم. کاری به صحبت هایشان 
نداریم و کار خودمان را مثل گذشــته ادامه 
می دهیم. کار بزرگی کــرده ایم اما همچنان 
بازی های بزرگی را پیــش رو داریم که نباید 

ذهن مان را از آنها غافل کنیم.

پوکر قهرمانی لذتبخش است
سید جالل در پاســخ به این ســوال خبرنگار مهر که 
اینقدر خونســرد صحبت می کنید کــه گویا به چهار 
قهرمانی متوالی با پرســپولیس عادت داشتید، گفت: 
اتفاقا بسیار خوشحال هســتم. تمام اعضای تیم همین 

حال را دارند اما هنوز بازی داریم. 
در لیگ برتر، جــام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا باید 
بازی کنیم. پوکــر قهرمانی لذتبخش اســت اما باید 
موفقیت هایمــان را با تمرکز روی هر بــازی که داریم 

ادامه دهیم.

برنامه ریزی شده حاشیه می سازند
مدافع سرخپوشــان پایتخت ادامه داد: کامال واضح و 
مشخص است که باز هم برنامه ریزی شده می خواهند 
برایمان حاشــیه درســت کنند. نباید توجهی داشته 

باشیم و نمی خواهیم روی نقطه فعلی بمانیم.

از امروز بازی با نساجی مهم ترین مساله است
از امروز تمرینات مان برای بازی با نساجی شروع می شود. 
حاال مهم ترین بازی و مساله تیم، دیدار با نساجی است. 

اگر حامی داشتیم مشکل نداشتیم
وی راجع به شــایعه حمایت های خاص از  پرسپولیس 
تاکید کرد: اگر حامی داشــتیم وضع باشــگاه اینگونه 
نبود. واقعا تیمی که حامی داشــته باشد مشکل ندارد. 
مگر می شــود کوهی از مشــکالت روی هم باشد و باز 
هم به آنها اضافه شــود! باز هم می گویم که دوباره 
برنامه ریزی هایشان برای ایجاد حاشیه در پرسپولیس 

آغاز شده است.

پرسپولیس

مرتضی احمدی  رئیس پیشین فدراسیون 
فوتبال با بیان اینکه یک جریان در سایه این 
فدراســیون را مدیریت می کند، اعالم کرد 
فیفا به احتمال زیاد با اصالحات اساســنامه 

فوتبال ایران موافقت می کند.
امیر عابدینی در گفتگو بــا مهر، از احتمال 
باالی تایید اساســنامه فدراسیون فوتبال 
ایران در فیفا خبر داد و اعالم کرد که عنوان 
فدراســیون در اساســنامه نهاد »مستقل 
غیر دولتی« ذکر شــده است. وی همچنین 
تاکید کــرد در حــال حاضر ســه جریان 
فدراســیون فوتبال را اداره می کند که نیاز 
است این ســه جریان با هم یکی شده و در 

یک مسیر حرکت کنند.
مشروح گفتگوی عابدینی در ادامه می آید:

تعریف فدراسیون فوتبال به نهاد 
عمومی غیر دولتی و مستقل تغییر کرد

اصالحاتی که توســط فدراســیون فوتبال 
در اساســنامه صورت گرفته است، احتماال 
مورد تایید قرار می گیرد. اصالح چند مورد 
ضروری بود. نخســت اینکه فدراسیون باید 
نهاد غیر دولتی و مســتقل باشد. این یکی از 
بزرگترین ایرادات اساسنامه بود که تا جایی 
که می دانم اصالح شــده و با رفــع آن، فیفا 
دیگر بهانه ای نخواهد داشــت. بحث بعدی 
عدم حضــور وزیر ورزش به عنــوان رئیس 
مجمع فدراســیون بود. وزیر مــی تواند به 
عنوان یک میهمان در مجمع حضور داشته 

باشد ولی به عنوان عضو مجمع نه. 

بعید است فیفا ایراد جدیدی بگیرد
یکی دیگر از چیزهایی که مورد حساســیت 
فیفا قرار گرفته بود، اســتقالل کمیته های 
سه گانه از جمله کمیته انتخابات بود که باید 
این کمیته مستقل باشد تا بدون غل و غش 
انتخابات را برگزار کند. این را اصالح کردند. 
ارکان قضایی هم که ایراداتی داشــت باید 
مستقل شــود که این مورد هم مورد قبول 
واقع شد. همچنین اصالح کمیته مالی هم 

در دستور کار قرار گرفت. با این تفاسیر بعید 
است که اساسنامه از سوی فیفا تایید نشود.

یک جریان بیرونی و در سایه 
فدراسیون را مدیریت می کند

ارتباط من با مسئوالن فدراسیون ضعیف و 
تقریبا قطع اســت  ولی اینقدر می دانم که 
همه در فدراسیون از هم می ترسند. تا جایی 
که شنیده ام یک جریان بیرونی وجود دارد 
که فدراســیون فوتبال را در سایه مدیریت 

می کند.

 جریانی هست که کفاشیان 
را بر نمی تابد

یک جریــان هم داخل فدراســیون اســت 
که بعضــی از عناصر را بر نمــی تابد و مقابل 
آنها موضع دارد. مثــل موضعی که برابر علی 
کفاشــیان دارند. یک جریان فکری سومی 
هم هست که بر استقالل سرپرست و حفظ او 
تاکید دارد. این در حالی است که مصیبت و 

بالی زیادی سر سرپرست فدراسیون ریخته 
اســت. مصیبــت ویلموتس، عظیم اســت. 
شنیده ام شستا هم به خاطر پرداخت بخشی 
از قــرارداد ویلموتس حکم توقیــف اموال 
فدراسیون فوتبال را گرفته است. اینها برای 

هیات رئیسه و سرپرست سنگین است.

 شرایط فدراسیون فوتبال
 بحرانی است

از طرفی فدراســیون اگر پولــی هم در فیفا 
داشته باشد، اجازه دسترســی به آنرا ندارد 
در حالی که تیم های زیادی در فدراســیون 
مشــغول به کار هســتند و نیاز مالی دارند. 
اعتقــاد دارم شــرایط فدراســیون فوتبال 

بحرانی است و اصال مطلوب نیست. 

فوتبال ما نیاز به خون جدید دارد
درباره اینکه حق با کدام جریان اســت باید 
بگویم حق فقط با فوتبال اســت. فوتبال ما 
مظلوم واقع شــده است. بســتر فوتبال ما 

شاداب نیست و باید نگرانی ها برطرف شود. 
نیاز است که خون جدیدی با مدیریت، دید، 
تالش، حریت و آزادگی جدیدی به فوتبال 
تزریق شود. باید بستر برای ایجاد یک خرد 
جمعی فراهم شــود. افرادی مثل هاشمی 
طبا، فائقــی، دادکان، جاللی، حاج رضایی، 
ذوالفقارنسب، طاووسی و نفراتی مثل علی 
دایی، علی کریمی، کریم باقری و ... آدم های 
کم و کوچکی نیســتند. آنهــا حرف زیادی 
برای گفتن دارند. باید کمیته های مختلفی 
تشکیل بشــود و این افراد خدمات بدهند. 
فدراسیون باید آغوش خود را روی آدم های 

کاربلد باز کند. 

فدراسیون تحت تاثیر القائات مدیران 
قبلی است

در مورد جریان در سایه این سئوال را از شما 
می پرســم که آیا فکر می کنید فدراسیون 
فوتبال تحــت تاثیر القائــات مدیران قبلی 
خود نیست؟ علی کفاشــیان در فدراسیون 

محبوب اســت و همه کســانی کــه با در 
فدراســیون کفاشــیان کار کرده اند، به او 
عالقه مند هستند. آیا فکر می کنید بهاروند 
و نبــی در هیات ها رای ندارنــد؟ حرف من 
این است که این جریانات باید »یک کاسه« 
و همدل شــوند. پتانســیل نبی، کفاشیان و 
بهاروند باید روابط بیرونی را قطع کند و صرفا 
از یکسری افراد مشورت بگیرد آنها کسانی که 
دخل و تصرف و منافع شخصی در تصمیمات 
نداشته باشــند. آن وقت اســت که می شود 
اساســنامه را راحت اصالح کرد، انتخابات را 

برگزار کرد و مسابقات را ادامه داد. 

اخالق کفاشیان عوض شده است
به نظــرم کفاشــیان دنبــال مدیریت در 
فدراســیون فوتبال نیســت. من چند ماه 
پیش با او صحبت کردم. او در زمان ریاستش 
همواره لبخند تلخ و شیرین می زد اما صبور 
بود. در دوره هشت ساله مدیریت کفاشیان 
این چالش هــا وجود نداشــت. او به آرامی 
فدراســیون را اداره کرد و جواب رســانه ها 
را صادقانه می داد حتــی باوجود اینکه به او 
بدترین انتقادات می شــد. البته شنیده ام 
اخیرا اخالق کفاشیان یک مقدار عوض شده 
اســت. نمی دانم این تغییر رفتــار به خاطر 
منافــع فوتبالی اســت یا منافع شــخصی. 

امیدوارم به دلیل منافع فوتبال باشد. 

باید از مکانیزم کی روش برای 
ویلموتس استفاده می شد

قراردادی که با ویلموتس بسته شد، قرارداد 
خوبی نبود. حق و حقوق اضافه به ویلموتس 
داده شــده و دستش در شــکایت به فیفا پر 
است. کسی هم که دســتش پر باشد، صلح 
نمی کند. به نظــرم بایــد از مکانیزمی که 
برای کارلوس کی روش استفاده شد، برای 
ویملوتس استفاده می کردیم. در هر صورت 
االن باید دعواهای داخلــی را کنار بگذاریم 
و رفتار و دفاعمان مقابــل ویلموتس یگانه 

باشد تا فرصت سوزی نکنیم. 

سیدجاللحسینی:هدفمندبرایپرسپولیسحاشیهمیسازند
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در یك انتخاب پرسروصدا

هادیساعیرئیسکمیسیونورزشکارانشد
خریدار  در نشست انتخاب رئیس و نایب 
رئیس کمیســیون ورزشــکاران هر چند 
اختالف نظر زیادی در مورد یکی از بندهای 
آیین نامه بوجود آمد، اما در نهایت انتخابات 
برگزار شــد و رئیس و نایب رئیس مشخص 
شــدند.انتخابات رئیــس و نایــب رئیس 
کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
در ســالن اســتاد فارســی آکادمــی ملی 
المپیک برگزار شــد و طی آن رئیس و نایب 
رئیس کمیسیون مشخص شدند. در پایان 
این رای گیری هادی ساعی به عنوان رئیس 
و مجتبــی عابدینی به عنــوان نایب رئیس 
انتخاب شــد.هادی ســاعی، زهرا نعمتی 
و ســعید حســنی پور برای کسب کرسی 
ریاســت کمیســیون و مجتبی عابدینی و 
افشــین نوروزی هم برای کسب پست نایب 

رئیسی اعالم آمادگی کردند.
در ایــن جلســه که بــا حضــور کیکاوس 
ســعیدی، طاهره طاهریان و پیمان فخری 
آغاز شد، آیین نامه برگزاری انتخابات بازهم 
مورد ابهــام برخی اعضا قــرار گرفت. ابهام 
اصلی در مــورد اختیار رئیــس کمیته ملی 
المپیک برای انتخاب دو عضو کمیســیون 
بود.کمیته المپیک برای اینکه بتواند تکلیف 
برگزاری انتخابات را مشخص کند، از کمیته 
بین المللی اســتعالم گرفته بود که به گفته 
روابط بین الملل کمیتــه المپیک تاییدیه 

این آیین نامه دریافت شد.

در این جلسه عنوان شــد که قلی پور عضو 
پیشین تیم ملی ووشــو ایران به دلیل اینکه 
ســالها قبل دوپینگش مثبت اعالم شــده 
اســت، از حضور در این جلســه منع شده 
اســت. همین اتفاق مورد اعتــراض آرش 

میراسماعیلی و هادی ساعی قرار گرفت.
کیکاوس ســعیدی در مــورد ابهاماتی که 
در این مورد وجــود دارد و شــائبه دخالت 
کمیته ملــی المپیــک در ایــن انتخابات 
گفت: اگر کسی هست که شــهادت بدهد 
از ســوی دبیرکل کمیته ملی المپیک با او 
تماس گرفته شــده که به فالنی رای بدهد 
همین حاال بگوید. اگر نگوید مدیون اســت. 
کمیسیون ورزشکاران با سایر کمیسیون ها 

متفاوت است.
هادی ســاعی در ابتدای صحبت هایش با 
اشــاره به اختالفاتی که در این کمیسیون 
وجــود دارد گفــت: امیــدوارم اعضــای 
کمیسیون همیشه کنار هم باشند نه اینکه 
فقط بخواهند برای رای دادن دور هم جمع 
شوند. آرش میراسماعیلی سوالی را مطرح 
کردند اما پاسخی به آن داده نشد. آیین نامه 
اگر مورد تایید کمیتــه بین المللی المپیک 
قرار گرفته اســت بگویید اما اگر تایید نشده 
هم بگویید. انتظار ما بــه عنوان عضو هیات 
اجرایی این اســت که در این مورد شــفاف 

سازی کنیم. 
وی ادامــه داد: خود ما باید بــه این موضوع 

پایبند باشیم. اگر این اساسنامه مورد تایید 
قرار نگرفته باشــد االن این کار غیرقانونی 
اســت و دو قهرمان ما هســتند که االن در 
نشســت حضور دارند و ما بایــد بگوییم در 
انتخابات شــرکت نکنید. ایــن بی تدبیری 
کمیته ملی المپیک اســت. این روی روابط 
ورزشــکاران تاثیر مــی گذارد. مــن نه با 
بهداد ســلیمی مشــکل دارم و نه با حمیده 
عباسعلی. ما با هم دوست هستیم. خواهش 
من این اســت که با این بی تدبیری ها برای 

ورزشکاران مشکل درست نکنید.
ســاعی ادامه داد: انتظار می رفت همانطور 
که برای آقای قلی پور پیغام فرستاده بودید 
که در این جلسه حضور نداشته باشد به این 
دو نفر هم تاکید می شــد که حضور نداشته 
باشند. این ابهامات باید برطرف شود. نباید 

کار غیرقانونی انجام شود.

طاهریان در واکنش به صحبت های هادی 
ســاعی گفت:  کمیته المپیک بی تدبیری 
نکرده اســت. در مورد این دو نفــر هم باید 
بگویم که آییــن نامه تکلیف را مشــخص 
کرده است. این موضوع غیرقانونی نیست و 

مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد. 
کیکاوس ســعیدی در مــورد دلیل حذف 
قلی پــور از این نشســت گفت: مــا رفتیم 
ســایت فدراســیون جهانی را چک کردیم 
که مشخص شد در ســال ۲۰۱۹ چهار سال 
محکومیت بــرای یک ورزشــکار ما در نظر 
گرفته شــده اســت. رئیس فدراسیون هم 
تایید کرد. گفتم با توجه بــه اینکه اعتراض 
شده است،  ما نمی توانیم اجازه بدهیم کسی 
کــه محرومیت دوپینگ دارد در جلســات 
حضور داشته باشد. برای همین با دوستان 
صحبت کردیم که در جلسه حضور نداشته 

باشد.
در ادامه این نشســت بنــد جنجالی آیین 
نامه مورد بررســی قرار گرفــت. در این بند 
آمده اســت:  »رئیس کمیته ملی المپیک 
با مشــورت رئیس کمیســیون در هر زمان 
می توانــد حداکثــر دو ورزشــکار از بین 
ورزشــکاران واجد شــرایط را با حق رای را 

منصوب کند.«
فتاحیــان در این مورد گفــت: آیین نامه را 
۱۰ روز قبل به کمیته بین المللی فرســتاده 
بودیم. شامگاه دوشــنبه هم با آقای جروم 

صحبت کردیم و خواســتیم که آیین نامه را 
برای ما ارســال کنند که پاسخ دادند و آیین 

نامه را مورد تایید قرار دادند.
هادی ســاعی کــه منتقد اصلــی این بند 
جنجالی بود با تاکید بر اینکه این انتخابات 
غیرقانونی خواهد بــود، همچنان بر مواضع 
قبلی خود تاکید کرد. با این حال مقرر شــد 

انتخابات با آیین نامه جدید برگزار شود.
میراســماعیلی کتبا از حضور در انتخابات 
رئیــس کمیســیون انصراف داد و ســعید 
حســنی پور هم در همین جلسه انصرافش 
از حضور در انتخابات رئیس کمیســیون را 
اعالم کرد. کیکاوس سعیدی از وی خواست 
که انصرافش را کتبی اعالم کند که حسنی 

پور این را پذیرفت.
برای ریاست زهرا نعمتی و هادی ساعی وارد 
رای گیری شدند. مجتبی عابدینی و افشین 
نوروزی هم برای کسب پست نایب رئیسی 
وارد رای گیری شــدند. ایــن رای گیری با 
حضور ۱۵ عضو کمیســیون برگزار شد. در 
این رای  گیری هر عضــو موظف بود به یک 
نفر برای ریاســت و یک نفر هــم برای نایب 

رئیسی رای دهد. 
در پایــان رای گیری صــورت گرفته برای 
ریاست هادی ســاعی با ۸ رای این عنوان را 
به خود اختصاص داد و زهــرا نعمتی ۷ رای 
کسب کرد. مجتبی عابدینی نیز با ۸ رای به 

عنوان نایب رئیس انتخاب شد.
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اظهارنظرمصطفیکیاییازیک"بیتدبیریبزرگ"

خریدار  مصطفی کیایی معتقد اســت: اگر به 
سمتی برویم که شــبکه نمایش خانگی یا بخشی 
از آن بخواهد با معیارهای صدا و ســیما اداره شود 
طبیعتــاً از همیــن االن آن را شکســت خورده 
می دانــم چون ایــن کار یک بی تدبیــری بزرگ 

خواهد بود.
 مدتــی قبل اعــالم یک خبــر از ســوی بهمن 
حبشــی - مدیرکل دفتر نظارت بر تولید سازمان 
سینمایی - درباره توقف صدور مجوز ساخت برای 
سریال های شبکه نمایش خانگی تا اطالع ثانوی، 
تصور واگذاری این امر به صدا و ســیما یا سازمان 
تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
در فضای مجازی - ســاترا - )وابســته به صدا و 
سیما( را مطرح کرد؛ اما واقعیت این است که این 
تصور اصال جدید نبود و مدتی طوالنی اســت که 
بحث درباره نظارت بر رســانه های صوت و تصویر 
فراگیر و احتماال ورود به عرصه تولید، به چالشی 
بزرگ میان وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
سازمان صدا و ســیما یا بهتر بگوییم ساترا تبدیل 

شده است. 
آنطور که محمد مهــدی طباطبایی نژاد - معاون 
نظارت و ارزشــیابی سازمان ســینمایی - سال 
قبل به ایســنا گفته بود، اختالف میــان این دو 
مجموعه بر ســر تعریف و  مصداق صوت و تصویر 
فراگیر اســت تا مشخص شــود VODها در چه 
تعریفــی می گنجند، چرا که ســاترا VODها را 
زیرمجموعه خود می داند ولی در وزارت ارشاد به  
تعریف مقدماتی مرکز ملی فضای مجازی استناد 
می شــود که گفته: صوت و تصویــر فراگیر باید 
دارای دو ویژگی باشد؛ نخســت اینکه کنداکتور 
روزانه داشته باشد و دیگر اینکه کاربر آن غیرقابل 
شناسایی باشد. برهمین اســاس این وزارتخانه 
که طبق قانون مســئول نظارت بر تولید محتوا و 
نمایش در شبکه نمایش خانگی است تاکید دارد 
که VOD ها، نه تنها کنداکتور روزانه ندارند بلکه 

کاربَرهای آن ها نیز قابل شناسایی است.
اما در همین کشمکش ها و به دنبال پیگیری های 
حقوقی صــورت گرفته، بخشــنامه ای به ســود 
ســازمان صدا و ســیما صادر شــد. در حالی که 
پیگیری  ایســنا حاکی از این اســت کــه گویا در 
بخشی از این رســیدگی ها، تعریف دقیق صوت 
و تصویر فراگیــر با تصویب شــورای عالی فضای 
مجازی تعیین نشــده و در همان مراحل حقوقی 
و صدور نتیجه نهایــی، واژه اینترنت برای تعریف 
صــوت و تصویر فراگیــر اضافه می شــود.  حل و 
فصل این موضوع اگرچه در ســازمان سینمایی و 
حتی گویا در ســطح مقام وزارت دنبال شده، اما 
به نظر بی نتیجه بــوده و در بررســی چرایی این 
نوع واگذاری، یک عبارت مشــترک از چند مقام 
مسئول شــنیده شــده که می گویند اراده کلی 
در شــرایط فعلی بر ایــن تصمیم اســت، چون 
اعتراض هایی نســبت به محتوا یا نوع تصاویر به 
نمایش درآمده در ســریال های شــبکه نمایش 

خانگی وجود داشته و احتماال هنوز هم دارد.
اینکه این موضوع چقدر صحت دارد، شاید چندان 
در این گزارش قابل بحث یا حتی اهمیت نباشــد 
چون نمونه آثار تولید و عرضه شــده توسط صدا و 
سیما در شبکه نمایش خانگی، بهترین سند برای 
مقایســه عملکرد دو مجموعه اســت؛ جایی که 
»موچین« به کارگردانی حســین تبریزی اولین 
سریال تولیدی خارج از قاب تلویزیوِن صدا و سیما 
و بعد هم ســریال »خواب زده« سیروس مقدم که 
اولین سریال عرضه شده این ســازمان در یکی از 
پلتفرم های اینترنتی بودند، اما هیچ کدام در جذب 
مخاطب مانند دیگر ســریال های شبکه نمایش 
خانگی موفقیت کســب نکردند و حتی بسیاری 
از هنرمندان و عالقه منــداِن پیگیر این نوع آثار، از 

انتشار سریال سیروس مقدم خبر نداشتند.
با تمام این تفاسیر در ســازمان سینمایی عده ای 
از مدیــران معتقدند حتی اگر مســئولیت تولید 
محتوا در شــبکه نمایــش خانگی هم بــه صدا و 
سیما سپرده شود نهایتا دو یا سه سال بیشتر دوام 
نمی آورد و سازمان ســینمایی با ۲۷ سریالی که 
هم اکنون در مراحل مختلــف تولید دارد به اندازه 
سه سال، ســریال اندوخته کرده اســت و تا چند 
ماه آینده هم قصد صدور مجوز تازه برای ساخت 

سریال ندارد.

در ادامه نظر یکی از کارگردان هایی که در سینما 
فعالیت داشــت و از اعضای هیــات مدیره کانون 
کارگردانان سینمای ایران است و این روزها یکی 
از سریال های پرمخاطب شبکه نمایش خانگی را 

عرضه می کند، جویا شدیم.  
مصطفــی کیایی که پــس از ســاخت فیلم های 
»ضدگلوله«، »خط ویژه«، »عصــر یخبندان«، 
»بارکــد«، »چهــارراه اســتانبول« و »مطرب« 
سراغ ساخت سریالی برای شبکه نمایش خانگی 
رفت، با »هم گناه« یکــی  از آثــار پربیینده این 
شــبکه را تولید کرده اســت. او در گفت و گویی با 
ایســنا درباره پیش بینــی اش از وضعیت آینده 
شــبکه نمایش خانگی با توجه به جدل هایی که 
بر ســر نظارت و مدیریت آن بویژه در بخش تولید 
به وجــود آمده، نگاهــی خوش بینانــه به بعضی 
تصمیم گیری ها دارد، اما تاکید می کند که وزارت 
ارشاد نسبت به آنچه رخ داده یا قرار است رخ دهد 

کم کاری هایی داشته است.

دلیل همکاری نکردن با تلویزیون
او ابتدا درباره رونق شــبکه نمایش خانگی گفت: 
به نظرم یکــی از دالیل موفقیت شــبکه نمایش 
خانگی با تمام کــم و کاســتی هایش - از جمله 
اینکه به هر حال ممکن اســت آثاری با کیفیت نه 
چندان مطلوب هم در آن تولید شده باشند - این 
است که در این فضای نسبتا باز، امکان پرداختن 
به موضوع هــای متفاوتی فراهم شــد. خود من 
پیشنهادهای بســیار متفاوتی از تلویزیون برای 
همکاری داشــتم، امــا به دلیل وجود ســالیق و 
مراکز متعدد برای تاییــد و تصمیم گیری درباره 
یک قصه هیــچ گاه چنین همــکاری را نپذیرفتم 
چرا که همین تعدد ســلیقه ها باعث می شد یک 
اثر هویت خود را از دســت بدهد و آنقدر روی آن 
اعمال نظر می شد که دیگر متعلق به تو نبود. این 
مســئله انگیزه خیلی از فیلمسازان را برای کار در 
تلویزیون از بین برد، در حالی که اصوالً  کســانی 
که سال ها نمی توانستند در ســینما کار کنند یا 
موقعیت مناســبی نداشــتند، معموال به سمت 
تلویزیــون می رفتند. اما شــبکه نمایش خانگی 
به پتانســیلی تبدیل شــد که با توجه به قوانین 
حاکــم در آن که زیر نظر وزارت ارشــاد اســت، 
می توانستید دســت روی موضوع هایی بگذارید 
که قابل طــرح در تلویزیون به دلیل گســتردگی 

مخاطب آن نبود.
وی ادامــه داد: بــه این ترتیــب مخاطبی جذب 
شبکه نمایش خانگی شد که پیش تر پای ماهواره 
می نشست. این مخاطب متوجه شد در این شبکه 
آثاری را با موضوع هایــی می بیند که در تلویزیون 
بخاطر حساســیت هایی که وجود دارد نمی تواند 
ببیند، به همین دلیل اگر حاال به ســمتی برویم 
که شــبکه نمایش خانگی یا بخشی از آن بخواهد 
با معیارهای صدا و ســیما اداره شــود طبیعتاً از 
همیــن االن آن را شکســت خــورده می دانم و 
مطمئن هســتم خیلی هــا دیگر بــرای تولید به 
سمت آن نخواهند رفت، چون عملکرد تلویزیون و 
خروجی اش کاماًل مشخص است. تلویزیون دچار 
ریزش مخاطب شده و ســریال هایش آن میزان 
مخاطبی را که باید درگیر کارهای داخلی باشــد 

جذب نکرده است.

رسانه ای که در این سال ها بدترین عملکرد 
فرهنگی را داشته است

کیایی اظهار کرد: با این حال شــخصا اعتقاد دارم 
این هوشــمندی در خیلی از مراکز تصمیم گیری 
کشــور وجود دارد و مدیــران مربوط شــرایط 
را متوجه می شــوند و این تحلیل را هم دارند که 
مخاطبی جذب  شــبکه نمایش خانگی شده که 
لزوماً مخاطب صدا و ســیما نیســت. پس دو راه 
بیشتر نمی ماند؛ یا دوباره این مخاطب را از دست 
بدهند تا آن ها به ســمت شــبکه های ماهواره ای 
بروند یا اینکه سعی نکنند از نظر اسمی و قواعدی 
دوباره کارها را درگیر قواعــد تلویزیون کنند  که 

همین منجر به از دست دادن مخاطب می شود.
این فیلمســاز گفــت: فرامــوش نکنیــم وقتی 
جریانی در کشــور به راه می افتد بــرای آن هزینه 
شده است. االن پلتفرم ها شــکل گرفته و در حال 
جذب مخاطب هســتند. باید تالش شود فضای 

رقابت بیشــتر شــود نه اینکه همه چیز دوباره به 
نقطه قبل برگردد. سیســتم اداره شبکه نمایش 
خانگی باید متفاوت از سیســتم تلویزیون باشد و 
به نظرم اگــر آن طور که گفته می شــود یک اراده 
باالدستی براین ماجرا حاکم است تا مدیریت این 
شبکه یا دست کم تولیداتش دیگر در وزارت ارشاد 
نباشــد باید در یک مرکزی با قواعــدی میان این 
دو مجموعه قرار گیرد، چون ســپردن اداره شبکه 
نمایش خانگی یا هر آنچه مربوط به آن اســت به 
تلویزیون، یک بی تدبیری بزرگ خواهد بود. البته 
باز هم تاکید می کنم بعید می دانم تولید، زیر نظر 
صدا و ســیما قرار گیرد و فکر می کنم کسانی که 
بسیار هوشمندانه و دقیق این فضا را رصد و تحلیل 
می کنند، این را هم در نظــر دارند که نباید چنین 
امکانی از دســت برود چرا که سیما در این سال ها 
بدترین عملکرد را در زمینه فرهنگی داشته و جای 
سوال است که چطور می تواند با نگاه خود، شبکه 

نمایش خانگی را سر و سامان دهد؟

انتقاد از تفکر انحصار طلبی تلویزیون و 
شانه خالی کردن وزارت ارشاد

 او در پاســخ به اینکه اصال چرا باید چنین اتفاقی 
بیفتد وقتــی طبق قانون شــبکه نمایش خانگی 
و صدور مجوز ســاخت و نمایــش در آن برعهده 
وزارت ارشــاد اســت؟ بیان کرد: ایــن کار ایراد 
حقوقی دارد و در این چند وقت اخیر چند تحلیل  
حقوقی که نســبت به این موضوع ایراد وارد کرده 
بودند هم مطرح شده است. شما نمی توانید برای 
خود رقیب درســت کنید و بعــد تصمیم گیری 
بــرای آن را هم در اختیار بگیریــد. این قطعاً یک 
مسئله مشکل دار اســت چه از نظر حقوقی و چه 
از نظر فرهنگی. کل ماجرا عجیب اســت. مگر می 
شود صدا و ســیما مجوز آثار رقیب خود را صادر 
کند؟ معلوم اســت که ایــن ناشــی از یک تفکر 

انحصارطلبی است.
 کیایی در پاســخ به اینکه آیا وزارت ارشــاد نباید 
از آنچه در اختیار دارد بیشــتر  و جدی تر صیانت 
کند؟  هم گفت: به نظرم اتفاقی کــه در این مورد 
افتاده دقیقا همین اســت که وزارت ارشاد شانه 
خالی کرده است. ارشاد به خاطر مسائلی که برای 
یکی دو مورد از کارها پیش آمد و فشــار و انتقاد از 
بیرون مجموعه به آثار زیاد شــد، به جای اصالح 
بیشــتر سیســتم، افزایش کیفیت و  تالش برای 
به ســالمت رســاندن کارها به مرحله بعد، از این 
قضیه شانه خالی کرده اســت. او به نکته ای دیگر 
در زمینه تولید در شبکه نمایش خانگی اشاره کرد 
و افزود: تولید هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ 
اقتصادی بسیار مهم است. شبکه نمایش خانگی 
فضایی ایجاد کرده که بسیاری از بچه های سینما 
بخصوص در این ایامی که شــرایط سخت تر شده 
امکان بیشــتری برای کار پیدا کردند. در همین 
ســریال »هم گناه« بیشــتر از ۶۰ نفر از بچه های 
صنف های مختلف ســینمایی ارتــزاق کردند و 
کوتاهــی وزارت ارشــاد در پیگیــری جدی این 
موضوع لطمــه اقتصادی بزرگی به کســب و کار 

اهالی سینما هم می زند.
مصطفــی کیایی در پایــان دربــاره اینکه گفته 
می شــود اتفاقا برخــی از ســینمایی ها و به طور 
مشــخص بعضی تهیه کننده ها پیگیــر بودند تا 
تولید سریال های شــبکه نمایش خانگی از ارشاد 
خارج و به صدا و ســیما سپرده شــود، گفت: فکر 
نمی کنم چنین چیزی صحت داشــته باشد  که 
اگر درست باشد به نظرم غیر کارشناسانه و حتی 
از ســر کم دانشــی و تحقیق نکردن است، چون 
مخاطب شــبکه نمایش خانگی نــه لطمه ای به 
صدا و ســیما زده و نه به ســینما. ما کال جمعیت 
ســینماروی زیادی نداریــم و بــرای فیلم های 
سینمایی پرفروش نهایتاً سه یا چهار میلیون نفر 
به سینما می روند. پس این ســوال پیش می آید 
که ۷۰ یــا ۸۰ میلیون نفر دیگر کجا فیلم تماشــا 
می کنند؟ بخشی از این ها همان کسانی هستند 
که االن درگیر شــبکه نمایش خانگی شــده اند، 
بخشــی دیگر تلویزیون نگاه می کنند و این تنوع 
وجود محصوالت فرهنگی باعث جذب یکســری 
مخاطب شــده که در نهایت به نفــع این حرفه و 
فضا است، پس در این شــرایط باید گسترش بازار 

بیشتر مدنظر قرار گیرد نه ایجاد محدودیت.

روابط عمومی شبکه یك اعالم کرد
مجریتلویزیونبرایشوخیباقهرمانی

پرسپولیس»تذکرجدی«گرفت
شــبکه یک ســیما در خصوص اتفاق پیش آمده در برنامه »صبح بخیر 
ایران« و کنایه مجری به قهرمانی تیم پرسپولیس خبر داد که به مجری 

و گروه برنامه ساز »تذکر جدی« داده شده است.
 به نقل از پایگاه اطالع رسانی ســیما، روابط عمومی شبکه یک سیما در 
خصوص اتفاق پیش آمده در برنامه »صبح بخیــر ایران« از طرفداران 

پرسپولیس پوزش و دلجویی کرد.
متن پیام روابط عمومی شبکه یک سیما بدین شرح است:

»با تبریک چهارمین قهرمانی پیاپی تیم فوتبال پرســپولیس به کادر 
حرفه ای و هواداران پرشــور این تیم بزرگ به آگاهی می رســاند شبکه 
یک سیما که شــعارش شبکه هر ایرانی اســت خود را متعلق به تمامی 
مردم شــریف ایران می داند. اخالق و رفتار محترمانه سرلوحه تمامی 
برنامه ســازان این شــبکه اســت. اتفاق رخ داده در برنامه صبحگاهی 
برخالف دیدگاه شبکه و صرفاً اشتباه شخصی مجری برنامه بوده است 
و با وجود عذرخواهی مجری، بالفاصلــه بعد از بیان آن به مجری و گروه 

برنامه ساز تذکر جدی داده شده است.
روابط عمومی شــبکه یک ســیما به دلیل این اتفاق نادرســت توسط 
مجری برنامــه صبحگاهــی، از هــواداران و بازیکنان باشــگاه بزرگ 

پرسپولیس پوزش و دلجویی می نماید.«

غالمرضا آزادی:

اصراربهکارگروهیفیلمسازیدرشرایطشیوع
»کرونا«جنایتاست

تهیه کننده فیلم ســینمایی »طبقه یــک و نیم« که بــه تازگی پروانه 
ســاخت دریافت کرده اســت بیان کرد زمــان آغاز تولیــد این پروژه 

سینمایی مشخص نیست.
غالمرضا آزادی تهیه کننده و کارگردان ســینما که ایــن روزها پروانه 
ســاخت فیلم ســینمایی »طبقه یک و نیم« به کارگردانی نوید ابدان 
اسماعیلی را از سازمان ســینمایی دریافت کرده است، گفت: بیش از ۶ 
ماه پیش برای ساخت این پروژه درخواســت صدور پروانه ساخت داده 

بودیم که این پروانه به تازگی صادر شده است.
وی بیان کرد: نوید ابدان اســماعیلی پیش از ایــن فیلمنامه ای را با نام 
»جزیره« به شــورای پروانه ســاخت ارائه کرده بود که این فیلمنامه از 

سوی شورا رد شد، تهیه کنندگی آن فیلم هم برعهده من بود.
این تهیه کننده ســینما ادامه داد: در حال حاضر تهیه کنندگی »طبقه 
یک و نیم« که یک اثر کمدی است را برعهده دارم و منتظر سرمایه گذار 

برای این کار هستیم.
وی توضیح داد: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا شرایط برای کار بسیار 
سخت شده است و من به هیچ وجه در این شــرایط، کاری نمی کنم که 
سالمتی خود و یک گروه فیلمسازی را به خطر بیاندازم، به همین دلیل 

هنوز مشخص نیست این فیلم چه زمانی جلوی دوربین خواهد رفت.
آزادی گفت: معتقدم در شــرایطی کــه باید پروتکل های بهداشــتی 
را رعایت کرد، اصرار به کار گروهی یک نوع جنایت اســت. شــرایط به 
گونه ای اســت که حتی نمی توان جلســات گروهی برای ساخت این 
فیلم برگزار کرد چه رســد بــه کار میدانی و جمع کــردن گروه برای 

فیلمبرداری!

بارضافیاضیواینروزهایش
رضا فیاضــی هنوز از راه اندازی تماشــاخانه تئاتر عروســکی اش لذت 
زیادی نبرده بود کــه ناگهان کرونــا بر جهان خیمه زد و سرخوشــِی 

تاسیس این تماشاخانه فقط یک هفته برای مرد بازیگر بوده است.
رضا فیاضی چند ســالی بود که از تهران به جزیره کیش مهاجرت کرده 
بود. او در آغاز زندگی تازه خود در این جزیره آرام، یک کتابفروشــی باز 
کرد و در کنار آن کالس های بازیگری اش هــم دایر بود ولی مدتی بعد، 
فکر ایجاد یک تماشــاخانه تئاتر عروســکی، قرار و آرام را از او گرفت و 
سرانجام به این وسوسه تن داد و تماشــاخانه ای راه انداخت. اما درست 

یک هفته بعد با ورود نابهنگام کرونا، ناچار شد در آن را ببندد.
این بازیگر با ســابقه تئاتــر و تلویزیون از حال و احــوال این روزهایش 
ســخن گفت؛ از پروژه های بازیگری اش، کتاب های شعر و داستانش و 

البته دلتنگی برای دیدن نوه کوچکش.
او این روزها برای بازی در چند پروژه تازه قرارداد بسته است و همچنان 

در کار تدارک کتاب هایش هم هست.
اولین جمله ای که بعد از تماس ما می گوید، این اســت: »انگار زندگی 
بار دیگر جریان پیــدا کرده اســت! از صبح چند تماس داشــتم برای 
پروژه های جدید و حاال هم تلفن شــما. شــاید دوباره داریم به زندگی 

برمی گردیم.«
از حال و احوالش که می پرســیم پاســخ می دهد: راســتش از گرمای 
کیش فرار کردم! دیدم حاال که نمی شــود اینجــا کار کرد، پس بیخود 
نمانم در ایــن گرما.و بســرعت درباره تماشــاخانه تازه تاسیســش 
می گوید: کالس های زیادی در کیش داشــتم و کلــی هنرجو . تازگی 
یک تماشــاخانه تئاتر عروســکی هم راه انداخته بودم ولی یک هفته از 
شــروع کارش نگذشــته بود و هنوز لذتش را نبرده بودم که کرونا آمد و 
ناچار شــدم تعطیلش کنم و حال آنکه کلی برایش هزینه کرده بودم و 

تجهیزات خوبی داشت.
فیاضی اضافه می کنــد: به هر حال چاره ای جز تعطیلــی نبود. مدتی با 

روحیه کسل در کیش ماندم ولی بعد فرار کردم و به تهران بازگشتم.
او این روزها بــرای بازی در یک پــروژه جدید به اصفهان رفته اســت. 
کارهای جدید او بازی در دو قسمت مجموعه »سایه ها« به کارگردانی 
امیرحسین عنایتی اســت و بالفاصله بعد از این مجموعه هم برای بازی 
در مجموعه »دادزن« قرارداد دارد و به تهران بازمی گردد. قرار اســت 

این پروژه در شبکه نمایش خانگی توزیع شود.
فیاضــی از دیگر برنامــه اش هم صحبــت می کند که بــه دلیل کرونا 
تعطیل شده اســت؛برنامه ای به نام »خوش برگ« که ماجراهای آن در 
رستورانی می گذرد که در آن به جای غذا، کتاب سرو می شود و توضیح 

می دهد که در واقع برنامه معرفی کتاب است.
فیاضی که در کنار بازیگری همیشه در دنیای شعر و ادب هم فعال بوده 
و سال ها پیش شب شــعر بازیگران تئاتر را هم در خانه تئاتر راه اندازی 
کرده بود، اضافه می کند که در این سال ها بیشتر در حوزه ادبیات فعال 
بوده و چند کتاب شعر و داستان را روانه بازار کرده و کتاب های دیگری 

را هم در دست دارد.
او درباره کتاب هایش توضیح می دهد: ۵ داســتان مجزا برای کودکان 
نوشته ام که تصویرساز هم شــده و دو کتاب دیگرم »الو اینجا پدری به 
قتل رســیده« و »روایت های زنانه« هم در فضای الکترونیک منتشــر 

شده و قرار است چاپ کاغذی هم بشود.
این فعــال تئاتر کودک از نــگارش کتابی ۶ جلدی بــا عنوان »نمایش 
خالق« هم خبر می دهــد؛ کتابی که با همراهی دیگــر هنرمندان این 
رشــته همچون داود کیانیان، منوچهر اکبرلو، فائزه فیضشیخ االسالم، 

حسین فدایی حسین و از سوی جهاد دانشگاهی منتشر خواهد شد.
بازیگر نمایش »هملت شــازده کوچولوی دانمارک« درباره آینده تئاتر 
در دوران کرونا می گوید: دانشمندان هم پاسخ این پرسش را نمی دانند! 
هیچ چیــزی را نمی توان پیش بینــی کرد ولی به نظرم تئاتر، شــکل و 
شــمایل دیگری پیدا می کند و به ســمت فضای مجازی می رود. به هر 
حال ناچارند راه دیگری برایش پیدا کنند ولی چشمم آب نمی خورد به 

این زودی بتوانیم رویای روی صحنه رفتن را تحقق ببخشیم.

اکران
امیر دژاکام:

»ایوبخان«سرازدریاچهچیتگردرمیآورد
امیر دژاکام از اجرای نمایش محیطی »ایوب خان« در فضاهای بیرونی 
مختلف از جمله کنار دریاچــه چیتگر و پــارک نهج البالغه خبر داد و 
یادآور شــد اجرای این اثر نمایشی نیازمند بهداشــت صوتی و فضایی 

آرام است.
امیر دژاکام نویســنده و کارگردان تئاتر درباره اجــرای نمایش »ایوب 
خان« گفت: با وضعیتی که برای تئاتر به وجود آمده و شرایطی که همه 
ما را درگیر کرده است چاره ای نداریم و باید صبر کنیم تا این وضعیت به 
پایان برســد. با وجودی که می دانیم هیچ چیز جای اجرای زنده تئاتر را 
نمی گیرد اما معتقدم تا زمانی که واکســن کرونا تولید نشده و به دست 

مردم نرسیده است نمی توان به سراغ تئاتر و سینما رفت.
وی ادامــه داد: در این میان نمایــش »ایوب خان« نیز به سرنوشــت 
تئاترهای دیگر دچار شــد البته این نمایش قابلیت این را داشــت که 
شــرایط اجرایی متفاوتی را تجربه کند و می توانست در این دوران اجرا 
برود که این امکان هم برایش فراهم شــد. این اثر نمایشــی در فضای 
باز مجموعــه فرهنگی تاریخی ســعدآباد کنار ایوان عطار اجرا شــد و 
خوشبختانه با وجودی که به دلیل شــرایط کرونا پذیرای بیشتر از ۴۰ 
تماشاگر نبودیم، کار با استقبال مخاطبان نیز روبرو شد. در حال حاضر 
نیز صحبت هایی برای اجرای نمایش در دریاچه چیتگر شــده اســت 
که توافق های اولیه انجام گرفته و قرار اســت ۱۰ اجرا نیز کنار دریاچه 

داشته باشیم.
دژاکام درباره زمان اجرای نمایش بیان کرد: به محض اینکه ستاد ملی 
مقابله با کرونا اجــازه تجمع تا ۴۰ نفر را بدهد »ایــوب خان« با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی در فضای باز به 
صحنه می رود. این نمایش، تئاتر بیرونی است نه تئاتر خیابانی به همین 
دلیل برای اجرا احتیاج بــه فضایی امن و محیطی آرام و ســاکت دارد. 
همچنین با مسئول فرهنگی منطقه ۲۲ تهران نیز صحبت هایی صورت 
گرفته که بتوانیم در باغ »راز هســتی« نیز اجرا داشته باشیم. بوستان 
»نهج البالغه« و »آبشــار تهران« نیز از دیگر مکان های مورد نظر برای 
اجرای »ایوب خان« هستند. تالشم این است که نمایشی در مکان هایی 

که چشم انداز ویژه ای دارند به صحنه برود.
وی یادآور شد: تجربه این اجرا برای من بسیار متفاوت از دیگر کارهایم 
و حتی متفاوت تر از اجرای نمایش خیابانی بوده اســت چون در اجرای 
این اثر نمایشــی به دنبال تجربه ای جدید بودم نه تئاتر تجاری. اجرای 
نمایش در فضای باز به معنای فضای باِز ســاکت و حفاظت شده است تا 
مخاطبان در محیطی آرام و همراه با بهداشــت صوتی بتوانند به دیدن 

یک اثر نمایشی بنشینند.

کارگردان نمایش »پنجره ای رو به آســمان« در پایان درباره داســتان 
نمایش عنوان کرد: نمایــش در اواخر دهه ۴۰ و اوایــل ۵۰ می گذرد و 
ماجرای زنی را روایت می کند که قرار اســت همســرش که چند مامور 

ژاندارمری را زده است، اعدام کنند.
 این زن از گلبافت آمده جلو خانه ایوب خان که فرد ورزشــکار و خیری 
است تا با کمک او برای شوهرش پول دیه جمع کند و او را از اعدام نجات 
دهد. اما ماجرا از این قرار اســت که ایوب خان ســه روز است پیدایش 
نیست و حاال همه مردم از جمله امیر پسر کوچک ایوب خان به دنبال او 
می گردند که در این مسیر سراغ هرکس که می روند داستان خودش را 

هم روایت می کند...

آهنگسازی با صدای قلب های بیمار

تپشهاییکهباموسیقیتلفیقشد
شایان شکرابی پزشــک عمومی و از هنرمندان فعال حوزه موسیقی با 
ساخت و تنظیم قطعاتی بر مبنای صدای تپش قلب بیماران،  این آوا را با 

موسیقی اصیل ایرانی تلفیق و آثار متفاوتی خلق کرده است.
شایان شکرابی پزشک عمومی، نوازنده پیانو و سرپرست گروه موسیقی 
»دال«  از ساخت و تنظیم قطعاتی بر اساس صداهای بیماری های قلبی 

با در نظر گرفتن چارچوب های موسیقی اصیل ایرانی خبر داد.
وی افزود: در ســاخت و تنظیم این قطعات صداهای ضبط شده از تپش 
قلب بیماران دچار بیماری های قلبی را با موسیقی اصیل ایرانی تلفیق 
کرده ام. من در این آثار تــالش کرده ام از نواها و ســازهای بومی ایران 
استفاده و این موسیقی را با سازهای اســتاندارد غربی نیز ترکیب کنم. 
این ایده می تواند جنبه کمک آموزشــی برای دانشــجویان پزشکی و 
پرســتاری جهت یادگیری صداهای قلب در حالت های مختلف داشته 

باشد.
این نوازنده پیانو با اشــاره به انتشــار اولین تجربه موســیقایی خود در 
این قالب بیان کرد: در اولیــن تجربه ای که پیرامون ایــن پروژه انجام 
دادیم، آهنگ midsystolic click به عنوان یک مثال از این مجموعه 
با ملودی زیبای اســتاد پرویز مشکاتیان تلفیق شــده است. این قطعه 
خوشبختانه با اســتقبال کارشناسان و جامعه پزشــکی مواجه شده به 
طوری که روزهای گذشــته و در صفحه daily cardiology )صفحه 
تخصصی آموزش قلــب و عروق( نیز پیــش روی مخاطبان قرار گرفته 

است.
شــکرابی توضیح داد: این صدای قلب، صدایی با فرکانس باالســت که 
توسط استتوسکوپ )گوشی پزشکی( در میانه انقباض بطن ها شنیده 
می شــود. صــدای اول )s1( و دوم )s2( قلب به صورت طبیعی ســمع 
می شــود و صدای کلیک در میانــه انقباض بطن ها به علــت افتادگی 

دریچه میترال به گوش می رسد.
سرپرست گروه موســیقی »دال« چندی پیش یک گروه ویژه هنری به 
نام »ابرک« را نیز در راســتای حمایت از بیماران روانپزشکی تشکیل 

داده بود.
تمرکز این گــروه به صــورت تخصصی بر مســاله اشــتغال بیماران 
Individual Placement and Sup�  روان پزشــکی بر مبنای روش
port بود. در این روش با شناســایی توانایی و اســتعداد هر شخص به 

حمایت و جایگزینی افراد در جایگاه مناسب آن ها پرداخته می شود.

اجرا

موسیقی


