
 بیماری کووید ۱۹ تاثیرگذارترین عامل 
بر بازارهای جهانی

ارزش دالر و ســکه که در دو هفته اخیر رو به کاهش نهاده بود مجددا در 
هفته منتهی به ۱۰ مرداد افزایش یافته و پیــش بینی ها مبنی بر افزایش 
بهای این دو دارایی ناشــی از انتظارات تورمی و کاهــش ارزش پول ملی 

قوت یافته است.
شــاخص کل بورس که از هفته گذشــته روند اصالحی را در پیش گرفته 
بود در این هفته نیز روند اصالحی ادامه یافت. با افزایش شــمار مبتالیان 
به بیماری کووید ۱۹ در آمریکا و تنش های تجاری این کشور با چین بهای 
هر اونس طالی جهانی افزایش و قیمت نفت خام کاهش یافته اســت. می 
توان گفت همچنان شیوع ویروس کرونا مهم ترین عامل تعیین کننده در 

بازارهای جهانی است.
نرخ دالر که در هفتــه منتهی به ۳ مرداد ماه کاهــش ۱۵.۷ درصدی را به 
ثبت رساند و بیشــترین افت را در ۱۰ ماه گذشــته تجربه نموده بود، در 
هفته منتهی به ۱۰ مرداد مجددا افزایش قیمت را از ســر گرفته و رشــد 
۶.۶ درصدی را به ثبت رســاند. ســکه نیز که ۱۰.۹ درصد کاهش یافته 
بود در هفته گذشــته افزایش ۹.۹ درصدی را به ثبت رســاند. علی رغم 
افزایش بهای جهانی هر اونس طال در هفته منتهی به ۲۴ جوالی )رشــد 
۵.۷ درصدی(، مطابق معمول سکه همسو با دالر روند نزولی داشته است. 
بهای هر اونس طال در هفته منتهی به ۳۱ جوالی با تدوام روند افزایشــی 
رشد ۴.۴ درصدی را به ثبت رسانده اســت. افزایش آمار مبتالیان و مرگ 
و میر ناشــی از بیماری کوویــد ۱۹، ادامه تزریق پول توســط بانک  های 
مرکزی بزرگ تشدید تنش های چین و آمریکا از دالیل تداوم رشد بهای 

اونس طالی جهانی بوده است.
برخی تحلیل گــران که کاهــش قیمت دالر را ناشــی از پایــان مهلت 
صادرکنندگان برای بازگشــت ارز، افزایش فــروش دالر به دلیل نزدیک 
شــدن قیمت آن به ســقف ۲۶ هزار تومانی، عرضه ارز در ســامانه نیما 
و کاهش حواله درهم می دانســتند انتظار دارند با بهبــود صادرات و آزاد 
شــدن برخی منابع ارزی قیمت دالر کاهش یابد. اما عده ای دیگر کاهش 
ارزش پول ملی و انتظارات تورمی و در نتیجه افزایش تقاضای ارز را دالیل 
افزایش قیمت این دارایــی در روزهای آتی می دانند. به نظر می رســد با 
کاهش قیمت دالر تا مرز ۲۱ هزار تومان و رشــد مجدد آن، احتمال تداوم 
روند صعودی و افزایش تقاضا وجود داشــته باشــد. پیش بینی می شود 
با کاهش دامنه نوســانات دالر از سوی بازارســاز، تعدیل قیمت و کاهش 

فعالیت نوسان گیران نیز فراهم گردد.
شاخص کل بورس که از آخر تیر ماه شــروع به اصالح نموده بود در هفته 
گذشته نیز با یک شروع افزایشی )رشد ۲.۹ درصدی(، ادامه روند اصالحی 
را در پیش گرفته و با کاهش ۲.۷ درصــدی از ۱ میلیون ۹۵۵ هزار و ۸۵۸ 
واحد به ۱ میلیون ۹۰۴ هزار و ۳۱۶ واحد رســیده اســت. یکی از دالیل 
نوسان شــاخص کل بورس در حوالی ۱.۹ میلیون واحد، مقاومت روانی بر 
سر شاخص ۲ میلیونی می باشــد. برخی تحلیل گران این کاهش بازدهی 
را ناشی از انتشــار اخباری مبنی بر خروج فوالدی ها از بازار بورس کاال و 
تعلیق صندوق هــای ETF دولت می دانند. در حالی که در ســوی دیگر 
تحلیل ها انتظار بر افزایش بازده ســهام به دلیل افزایش دالر و ســکه می 
باشــد. همچنین روند اصالحی در بازار بورس به دلیل رشد طوالنی مدت 
دور از انتظار نیســت. به عالوه تورم فزاینده و نرخ بهــره حقیقی منفی بر 

تداوم رشد قیمت سهام موثر خواهد بود.
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رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

تالش جریان تحریف برای انکارموفقیت دولت
خریــدار   رئیس جمهور گفــت: جریان 
تحریــف و تحریم بــرای انــکار و تضعیف 
موفقیت هــای دولــت که یک دســتاورد 
داخلی و بین المللی محســوب می شــود، 

تالش می کند.
 حجت االسالم حســن روحانی در یکصد و 
پنجاه و هفتمین جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با اشاره به فرمایشات اخیر 
مقام معظم رهبری در زمینه اهداف شــوم 
کوتاه مدت و بلند مدت دشــمنان دیرینه 
ملت ایران بــرای جلوگیری از پیشــرفت 
اقتصادی کشــور، گفــت: بر ایــن مبنا دو 
جریان تحریف و تحریــم همزمان به دنبال 
محقق کردن ایــن هــدف از طریق توقف 
حرکــت اقتصادی کشــور و ســیاه نمایی 
نسبت به دستاوردها و یأس نسبت به آینده 

هستند.
رئیس جمهور بــا تأکید بر لزوم انســجام، 
هماهنگی و همکاری میان همه مسووالن و 
کارگزاران نظام برای مقابله مؤثر با عملیات 
جنگ روانــی، تحریم و تحریف دشــمنان، 
اظهارداشــت: ملت بزرگ ایــران، همواره 
پشتیبان مســووالن نظام و کشــور بوده و 
مطمئنا موفقیت ها و پیشــرفت های عظیم 
کشور مرهون پشتوانه مردمی و هوشیاری، 
پایداری و اســتقامت ملت در برابر توطئه و 

فشار دشمنان است.
وی ناامید کردن مردم و تضعیف رزمندگان 
خط مقدم جبهــه نبــرد اقتصــادی را از 
نمونه هــای عملکــرد جریــان تحریف در 
یک جنگ فرســاینده، هوشــمند و سخت 
اقتصادی به عنوان ســتون پنجم دشــمن 
دانســت و افزود: با توجه به آشــکار شدن 

نشانه های شکســت و عدم موفقیت دشمن 
در تحقق اهداف اساســی جنگ اقتصادی، 
القــای ناکارآمدی دولت و نظــام و تحریف 
توانایی هــا و انــکار یا ضعیف جلــوه دادن 
موفقیت های بزرگ کشــور و ملت، محور 

اصلی جنگ روانی دشمنان است.
روحانی با اشــاره به تالش جریــان مرموز 
ناامید ســاز و تحریــف برای مانع تراشــی 
های اقتصادی در دوران تحریم و ترســیم 
آینده مبهم و غیرواقعی از وضعیت کشــور، 
تصریح کرد: در حالــی که تحریم کنندگان 
و دشــمنان این ملت و ســرزمین بیش از 
همه شکســت خــود را شــاهدند، ترویج 

پی درپی شــایعات، ســیاه نمایی از طریق 
ارائه آمار و اطالعات نادرست و القاء ناتوانی 
و ناکارآمدی و شــکاف میان مســووالن و 
قوای کشــور و مهمتر از همــه ایجاد فاصله 
میان مردم و مسووالن، به نوعی حرکت در 
راستای تحقق توطئه دشمنان علیه کشور 

ونظام است.
رئیس جمهور تاکید کــرد: دولت در مدت 
بیش از دوســال و نیم اعمال فشار بی سابقه 
و جنگ تمام عیار اقتصادی توانسته است با 
کاهش چشم گیر اتکا به درآمد نفت، کشور 
را مدیریت کرده و عــالوه بر تامین مایحتاج 
ضروری و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم، 

جریان صــادرات غیرنفتــی را ادامه داده 
و از تعطیل شدن تولید و تشــدید بیکاری 

جلوگیری کند.
روحانــی افتتــاح و راه انــدازی طرح های 
بــزرگ در بخش هــای مختلــف را که در 
پنجشــنبه های جهش تولید در سراســر 
کشــور انجام می شــود، خاری در چشــم 
دشــمنان دانســت و گفت: جنگ افروزان 
اقتصــادی و جریــان تحریــف و تحریم از 
این توانایی و موفقیت ملــت عصبانی بوده 
و برای القــای ناکارآمدی دولت احســاس 
درماندگی کرده و از این رو با سوء استفاده از 
طرح مشکالت موجود، تحریف توانایی های 

ملت بــزرگ ایران و انــکار خودکفایی های 
کشــاورزی و افزایش تولید در بخش های 

مختلف را در دستور کار خود قرار داده اند.
رئیس جمهور با اشاره به آسیب های سنگین 
شــیوع بیماری کرونا بر اقتصــاد جهان و 
حتی کشــورهای پیشــرفته و قدرتمند، 
تصریح کــرد: دولــت همزمان بــا نبرد در 
جبهــه تحریم و اعمــال فشــار اقتصادی، 
مقابله با بیماری ویرانگر کرونا چه در زمینه 
پیامدهای اقتصادی و چــه در زمینه حفظ 
سالمت مردم، موفقیت های غیر قابل انکار 
و به اذعان دیگر کشــورها پیشــرفت های 
چشمگیری داشته است، اما جریان تحریف 
و تحریم برای انکار و تضعیف این موضوع که 
یک دستاورد داخلی و بین المللی محسوب 

می شود، تالش می کند.
روحانی ادامه داد: مقایســه وضعیت تولید 
در ایران با ســقوط تولید ناخالص داخلی در 
دیگر کشورها که در اروپا بیش از ۱۰ درصد 
و در آمریکا بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته 
اســت، به خوبی نشــان می دهد که در این 
ابتالی جهانــی، اقتصاد ایــران تاب آوری 

باالتری را به نمایش گذاشته است.
در این جلسه پیشــنهاد وزارتخانه های امور 
اقتصادی و دارائــی و نفت برای اســتفاده 
از ابزارهــای متنــوع مالــی مطرح شــد و 
طراحی های انجام شــده برای تســریع در 
عرضه بیشــتر و متنوع تر دارائی های مازاد 
دولت به بورس و همچنیــن نوآوری و تنوع 
بخشی به بازار ســرمایه و مدیریت منطقی 
بورس مورد بحث و بررســی قــرار گرفت 
و تصمیمــات الزم در خصــوص هدایــت 

نقدینگی جامعه به بخش مولد اتخاذ شد.

صفحه 5

والدت اما م علی النقی )ع( مبارک باد

پس از آنکه تعــدادی از مقامات روســیه اعالم کردند 
که این کشور به واکسن کرونا دســت یافته و حتی در 
ماه های پیش رو واکسیناســیون سراســری را در این 
کشــور کلید می زند، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره 
امکان اســتفاده از این واکســن در ایران توضیحاتی را 
ارائه کرد.ناصر ریاحی با اشاره به تفاوت فرایند واکسن 
کرونا با واکســن هایی مانند آنفوالنــزا توضیح داد: در 
حوزه واکسیناسیون، ما دو مدل اصلی مواجه هستیم. 
یک مدل، واکســن زدن به اختیار مردم اســت، مانند 
واکســن آنفوالنزا که با هماهنگی انجام شده هرساله 

میزان دوزی که در بازار ایران مورد نیاز است 
از ســوی بخش خصوصی وارد شده و در بازار 
عرضه می شــود. نوع دوم واکسن اختیاری 
نیســت و همهم مردم باید اســتفاده کنند. 
از ایــن رو مدیریت این حوزه مســتقیما در 
اختیار دولت است.وی ادامه داد: در صورتی 
که واکســن نهایی برای ویروس کرونا، پیدا 

شده و تاییدیه رسمی بگیرد، دولت باید مذاکرات برای 
وارد کردن این واکســن و در اختیار مردم قرار گرفتن 
آن را آغاز کند.ایــن فعال صنعــت دارو درباره میزان 

اثربخشــی واکسن روســیه در برابر ویروس 
کرونا، اظهار کرد: روســیه جزو کشورهایی 
اســت که در این حوزه رفتار خــاص خود را 
دارد. برای مثال مواد بیولوژیک واکسن خود 
را برای تست و آزمایش در اختیار مراجع بین 
المللی قرار نمی دهــد و از این رو هیچ نهادی 
در خارج از روسیه نمی تواند کیفیت و میزان 
اثرگذاری واکسن این کشــور را تضمین کند.ریاحی 
اضافه کرد: در ایران اســتفاده از داروهای این چنینی، 
قطعا نیاز به تایید کارشناســان وزارت بهداشت و تایید 

مراجع بین المللی دارد اما با توجه به اینکه این مراجع 
چیزی را تایید نکرده اند، کارشناسان ایرانی نیز توصیه 
به استفاده از واکسن روســیه نمی کنند و از این رو فعال 
برنامه ای برای وارد کردن واکســن این کشور به ایران 
وجود ندارد.وی درباره آخریــن وضعیت داروهایی که 
در درمان کرونا می تواند اثربخش باشــد نیز گفت: باید 
توجه داشت که این ویروس در حال حاضر هیچ داروی 
قطعی ندارد و تمام داروهــای مصرفی تالش کرده اند 
که در مقابل رشد شــدید بیماری مقاومت کنند که در 

بعضی موارد پاسخگو بوده است.

واکسن

وسیه را وارد می کند؟ ونای ر آیا ایران واکسن کر
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داخلی  را  نمی دهیم
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 بیماری کووید ۱۹ تاثیرگذارترین عامل 
بر بازارهای جهانی

   ادامه از صفحه اول
بهای انواع نفت که در هفتــه منتهی به ۲۴ جــوالی )۳ مرداد( اندکی 
افزایش یافته بود در هفته گذشته کاهش یافت. نفت خام آمریکا، برنت 
و اوپک به ترتیــب ۲.۴-، ۳.۵- و ۳.۲- درصد افت را به ثبت رســاند. از 
جمله دالیل این کاهش می توان به شــیوع بی ســابقه بیماری کووید 
۱۹ در آمریکا و ادامه تنش های چین و آمریکا اشاره کرد. اگر چه ذخایر 
نفت خام آمریکا از دسامبر ۲۰۱۹ بیشــترین کاهش هفتگی را به ثبت 
رساند و در روز چهارشنبه بهای نفت را اندکی افزایش داد اما روند رو به 
رشــد آمار مبتالیان به ویروس کرونا مجددا کاهش قیمت ها را در روز 

پنجشنبه به ثبت رساند.
قیمت بیت کوین نخستین بار در سال جاری از ۹۹۴۲ دالر به ۱۱۰۰۰ 
دالر رســید. نرخ بیت کوین نیز مانند طال به سیاســت های انبساطی 
بانک های مرکزی وابســته بوده و از دالیل رشد قیمت این ارز دیجیتال 
به شمار می رود. برخی شکســتن مرز ۱۰۵۰۰ دالری برای بیت کوین 
را عامل جهش مجدد آن دانســته و عده ای افزایش فــروش این ارز به 

منظور کسب سود را عامل کاهش قیمت در روزهای آتی می دانند.

سازمان امور مالیاتی

مودیان خوش حساب جایزه می گیرند
بر اساس بخشنامه رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور، در صورتی 
که مودیان مالیات سالهای ۹۹ و ۹۸ خود را به صورت علی الحساب قبل 
از سررسید پرداخت نمایند، مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از 

هر پرداخت هر ماه خواهند شد.
 بخشــنامه مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۹ رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی در 
خصوص ابالغ بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۹ شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در رابطه با اعمال نیم درصد جایزه خوش حسابی )عالوه بر ۱ 
درصد( به پرداخت های علی الحساب مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۸ 

و ۱۳۹۹ موضوع صدر ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، ابالغ شد.
بر این اســاس در صورتی که مودیان مالیات سالهای ۹۹ و ۹۸ خود را به 
صورت علی الحساب قبل از سررســید پرداخت نمایند، مشمول جایزه 

اضافی معادل نیم درصد از هر پرداخت هر ماه خواهند شد.

رئیس اتاق اصناف تهران:

وی  اصناف ملزم به نصب برچسب قیمت ر
کاالهای خود هستند

رئیس اتاق اصناف تهران از لزوم اصناف به نصب برچسب قیمت بر روی 
کاالها خبر داد و گفت: واحدهای صنفی ملزم هستند، قیمت کاالهای 

خود را با استفاده از برچسب قیمت برروی آن درج کنند.
 قاســم نوده فراهانی با بیان اینکه اکثریت واحدهای صنفی برچســب 
قیمت دارند، افــزود: از تمامی اصناف درخواســت دارم با رعایت کامل 
نصب برچسب قیمت همچون همیشــه در کنترل و نظارت قیمتها در 
بازار نقش بسزایی ایفا نمایند و با این کار باعث جلوگیری از هرگونه سو 

استفاده یا گران فروشی گردند.
وی با تاکید بر اینکه برچســب گــذاری قیمت بــر روی یک کاال حق 
طبیعی مصرف کننده اســت، گفت: انجام چنیــن کاری، این امکان را 
برای فرد فراهم می کند تا مقایســه و در نتیجه انتخاب بهتری داشــته 
باشد. به نظر می رسد این کار منطقی ترین روش برای ممانعت از اعمال 

هرگونه سلیقه روی قیمت کاالهاست.
به گفته رئیس اتــاق اصناف تهران در این راســتا بــرای جلوگیری از 
هرگونه سوءاســتفاده بر قیمت کاالها، ۱۰۰ قلم کاالهای اساســی در 

اولویت بازرسی و نظارت های بازرسان اتاق اصناف می باشد.
نوده فراهانی در پایان تاکید کرد: از مردم نیز درخواســت می شــود تا 
کاالهــا و مایحتاج مورد نیاز خــود را تنها از مغازه ها و فروشــگاه هایی 
خریداری کنند که دارای پروانه کســب و برچسب قیمت باشند؛ ضمن 
اینکه به عنوان ناظران بر بازار، عدم پروانه کســب و نصب برچســب یا 
تفاوت بین قیمت ها را که مشــاهده می کنند، از طریق ســامانه ۱۲۴ 

اطالع بدهند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
۱۴۰ شرکت جدید آماده ورود به بورس می شوند

 رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم اینکه در چهار ماه نخست 
امســال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار ســرمایه انجام 
شده است، افزود: ۱۴۰ شرکت در بورس و فرابورس در حال طی کردن 

فرایند پذیرش هستند.
 »حسن قالیباف اصل« اضافه کرد: سال گذشــته در چهار ماه ابتدایی 
۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده بود، بدین ترتیب امسال 

تامین مالی بوسیله بازار سرمایه بیش از سه برابر رشد داشته است.
وی با اشــاره به هدف گذاری های انجام شــده، رونق بازار ثانویه به بازار 
اولیه و تولید هدایت می شود، گفت: هفته گذشته شورای عالی بورس، 
سقف صندوق های ســرمایه گذاری را از ۱۰ به ۳۰ هزار میلیارد تومان 
افزایش داد که به این ترتیب هم دولت در انتشــار اوراق و هم شرکت ها 

می توانند از این منابع استفاده کنند.
قالیباف اصل با بیان اینکه تا هفته گذشــته یک عرضه اولیه در روزهای 
چهارشنبه  انجام می شد، گفت: هفته گذشته عرضه اولیه دو برابر شد و 
این در حالی است که آمار عرضه اولیه امسال در مقایسه با سال گذشته 
بسیار بیشــتر اســت و بطور نمونه کل سال گذشــته پنج هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شــد،  در حالی که در چهار ماه نخست 
امسال ارزش عرضه های اولیه از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گذشت.

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از ابتدای سال اقدام 
های زیادی را برای تســهیل حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه و 
تامین مالی آنها انجام داده ایم، افزود:  امسال سران سه قوه مصوبه خوبی 
در این باره داشتند. از جمله مالیات شرکت هایی که امسال وارد بورس 
می شوند، دوباره بررسی نمی شود که انتظار می رود بخش خصوصی از 

این امکان به خوبی استفاده کند.
قالیباف اصل توضیح داد: اکنون ۹۰ شــرکت در فرابورس و ۵۰ شرکت 
در بورس اوراق بهادار تهران در فراینــد پذیرش قرار دارند، ضمن اینکه 
امسال بیشترین فعالیت در بازار سرمایه بر تقویت تامین مالی متمرکز 

شده است.

سرمقاله

بازار

خریدار  وزیــر اقتصــاد بــا رد موضوع 
جاماندگان سهام عدالت گفت: از نظر قانون 
افراد مدنظر پوشــش داده شــده اند ضمن 
اینکه از نظر دارایی هایی که بتوانیم این کار 
را انجام دهیم محدویت داریم زیرا آن زمان 

این حجم واگذاری نشده بود.
 فرهاد دژپســند در نود و هفتمین نشست 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
گفت: عملکــرد مثبت در مقــررات زدایی 
و بهبــود کســب و کار در ســایه همراهی 
دســتگاه های اجرایی و بخــش خصوصی 
اتفاق افتاد که بنا داریم در تعمیق بخشــی 
به بازار ســرمایه نیز از ایــن ظرفیت بخش 

خصوصی استفاده کنیم.
وی اضافه کــرد: بعد از اینکه در ســال ۹۴ 
قانون رفع موانع تولید، مواردی را برای اجرا 
مشــخص کرد امسال توانســتیم بخشی از 
آن را اجرایی کنیــم که مهمترین آن پنجره 

فیزیکی شروع کسب و کار است.
وزیر امور اقتصــادی و دارایــی گفت: این 
کار ابتدا در تهران و ســپس در استان های 
اصفهــان، فــارس، خراســان رضــوی و 
آذربایجان شــرقی اجرایی شد که بنا داریم 
در آینده نزدیــک پنجره فیزیکی شــروع 
کسب و کار را در ۱۲ اســتان دیگر و تا پایان 
مهر بــرای کل کشــور در تعامــل با بخش 

خصوصی اجرایی کنیم.
دژپســند افزود: با اقداماتــی و در تعامل و 
ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی شــروع 
کســب و کار از ۷۲ و نیم روز به ۷۲ ســاعت 

رسید.
وی با بیــان اینکه در تعامل دســتگاه های 
اجرایی و بخش خصوصــی، میز خدمت در 
اتاق بازرگانی ایجاد شــده است اضافه کرد: 
در شــرایط کنونی که صادرات غیر نفتی و 
بازگشت ارز برای ما بسیار مهم است الگوی 
مشارکتی صادرکنندگان ریشه دار و دولت 
می تواند این موضوع را به سرعت رفع کند، 
زیرا عمده صــادر کنندگان ما ریشــه دار 
هســتند و صادر کنندگانی که از کارت های 
بازرگانی یکبار مصرف استفاده می کنند در 

اقلیت هستند.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: به طور 
نمونه هفته گذشــته بیش از ۲ میلیارد دالر 
ارز نیمایی عرضه شــده که به واردات مواد 

اولیه کمک کرده است.
دژپســند افزود: اگر در تعامل دستگاه های 
اجرایــی بــا بخــش خصوصــی نتایــج 
موفقیت آمیــزی در مقــررات زدایــی و 
سرعت بخشــی به بهبود فضای کسب و کار 
کســب کردیم می توانیم از این ظرفیت در 
واگذاری ها، تعمیق بازار ســرمایه، افزایش 
نرخ بهــره بــرداری از تولیــد و جایگزینی 

واردات نیز استفاده کنیم.

وی ادامــه داد: اگر در دفاع مقدس بســیج 
نقش محوری داشــت امروز هــم می توان 
از تعامــل دســتگاه های اجرایــی و بخش 
خصوصی نیز همانند نقش محوری بســیج 
در ســاماندهی به امور اقتصادی اســتفاده 
کرد که البتــه مصداق این تعامل شــورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مدیریت 
دوره کرونا نشان داد در حالی که در ابتدای 
شروع این ویروس، وارد کننده برخی کاالها 
بودیم بعــد از مدتی بــه صادرکننده همان 
کاالها تبدیل شــدیم این موضوع نشــان 
می دهد اگر مدیریت به موقع اعمال شــود 

می توان به اهداف دست یافت.
وی افزود: یکی از مراکزی کــه می تواند در 
پیشــبرد این اهداف نقــش تقویت کننده 
داشــته باشد شــورای گفتگو اســت البته 
جلسات آن نباید فرمایشــی باشد بلکه باید 
به سمت تعامل دو ســویه برویم که ثمرات 

آن در مسیر تحقق جهش تولید باشد.
 دژپسند گفت: وقتی زمان اعطای مجوزها 
از ۵۴ روز به چهار روز و شــروع کسب و کار 
از ۷۲ روز به ســه روز می رســد این نتیجه 
همراهی و تعامل دولــت و بخش خصوصی 
اســت و از این در بازار ارز کــه امروز دغدغه 
ماست با تعامل دو ســویه می توانیم موفق 
عمل کنیم. البته در تعامل دوســویه باید به 
گونه ای گام برداریم کــه تولید و صادرات ما 

دچار آسیب نشود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: هفته گذشــته 
نخستین عرضه یک شــرکت ۱۰۰ درصد 
خصوصی در سال ۹۹ در بازار سرمایه انجام 
شد که با استقبال بســیار خوب فعاالن بازار 

سرمایه مواجه شد.

تمهیدات وزارت اقتصاد برای پایداری 
و عمق بخشی به بازار سرمایه

وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی تدابیر و 
تمهیدات این وزارتخانــه را برای پایداری و 

عمق بخشی به بازار سرمایه تشریح کرد.
فرهاد دژپسند در حاشــیه نشست شورای 
گفت و گــوی دولت و بخــش خصوصی در 
جمع خبرنــگاران گفت: نخســتین اقدام 
ما در عمق بخشی به بازار ســرمایه، ارزش 
عرضه اولیه بود که هفته گذشته عرضه اولیه 
را از یک عرضه در هفته به دو عرضه افزایش 
دادیم ضمــن اینکه حدود صد شــرکت در 
دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و غیر 
دولتی و بخش خصوصی آماده عرضه اولیه 

تا پایان سال هستند.
وی تصریح کــرد: در این بــاره در چهار ماه 
نخســت امســال ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان عرضه اولیه انجام شــد در حالی که 
در کل ســال ۹۸ این میزان پنج هزار و ۳۰۰ 

میلیارد تومان بود.
 دژپســند افزایش شــناوری را اقدام دوم 
برای عمق بخشــی به بازار ســرمایه بیان 
کرد و گفــت : در هر امتیــازی که می دهیم 
افزایش شــناوری را به کف ۲۵ درصد الزام 
قرار می دهیم در این بــاره از دولت مصوبه 
گرفتیم که شــرکت های دولتی و نهادهای 
عمومی وابســته به دولت، درصد شناوری 
خود را حداقل بــه ۲۵ درصد افزایش دهند 
که البته برای این موضوع ضمانت قرار دادیم 
یعنی اگر تا اول مهر این مصوبه اجرا نشــود 
سازمان خصوصی ســازی به نیابت از دولت 

ورود می کند و شناوری را انجام می دهد.
وزیــر اقتصــاد و دارایی افزایش ســرمایه 
شــرکت های بورسی را قدم ســوم در عمق 

فزود:   بخشی به بازار ســرمایه دانســت و ا
موضوع افزایش سرمایه شرکت ها را تسهیل 
کردیم ضمــن اینکه الیحــه دو فوریتی به 
مجلس دادیم در این باره که شــرکت هایی 
که افزایش ســرمایه می دهند یعنی سهام 
دار فعلی، حق تقدم خود را صرف نظر کند و 
اجازه دهد افراد حقیقی در افزایش سرمایه 
شــرکت کنند که اگر مجلس این موضوع را 
تصویب کند ۲۰ درصد از افزایش ســرمایه، 

مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.
دژپســند گفت:  همچنین شــرکت هایی 
که امســال در بورس پذیرش می شــوند به 
پرونده مالیاتی ســنوات گذشته آن ها ورود 
نمی شــود.وی ادامه داد : ابــزار دیگر برای 
عمق بخشی به بازار سرمایه، صندوق پروژه 
اســت که تا اول مهر چند صندوق پروژه با 
طرح های دولتی و خصوصی فعال می کنیم 
ضمن اینکه برنامه هایی برای سهامی عام و 
تقویت فروش اوراق بخش خصوصی داریم 
که همه این اقدامات در آینده ای نزدیک به 

تعمیق بازار سرمایه کمک می کند.
وزیر اقتصــاد و دارایی در عیــن حال گفت:  
افرادی که می خواهند به بازار سرمایه ورود 
کنند اگر چه که باید بــه نهاد ناظر بر بورس 
اطمینان داشته باشند، اما دقت را کم نکنند 
بلکه با مطالعه و مشــاوره و ســپس معامله 
کنند و بدانند ســرمایه را در بهترین نقطه 
ســرمایه گذاری می کنند بنابراین هیجانی 
تصمیم نگیرند، زیرا بازار ســرمایه ریزش و 

رویش دارد.
 دژپســند با بیان اینکه از افزایش شرکت ها 
در بورس اســتقبال شده اســت افزود: این 
موضوع هنوز نماد ظاهری پیدا نکرده است، 
زیرا شرکت ها برای افزایش سرمایه مدارک 

و مســتندات را باید تامین کنند که زمان بر 
اســت البته ما پذیرش در بورس را که تا دو 

سال زمان می برد به یکسال کاهش دادیم.

  سهامی برای جاماندگان
 سهام عدالت نداریم

وی درباره جاماندگان ســهام عدالت گفت:  
در این موضوع بحث امــکان پذیری مطرح 
است ســهام عدالت زمانی که عملیاتی شد 
قرار بود برای یک دوره ۱۰ ســاله ای از محل 
سود تسویه شــود، اما همه ســهام از محل 
سود تسویه نشد جز نهادهای تحت پوشش 
بنابراین سهام ۵۰۰ هزار تومان، ۴۸۰ هزار 

تومانی و ... داریم.
وزیر اقتصاد افــزود: در قانون آمده ۶ دهک 
جامعه باید از ســهام عدالت برخودار شوند 
که ما سهام عدالت را به ۶ دهک جامعه داده 
ایم یعنی اکنون آمار دارندگان سهام عدالت 
۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که اگر ۶۰ 
درصد جمعیت کشــور را در نظــر بگیریم 

حدود همین میزان است.
وی گفت: این موضوع هم از نظر فنی امکان 
پذیر نیســت و هم از نظر قانون افراد مدنظر 
پوشــش داده شــده اند ضمن اینکه از نظر 
دارایی هایی کــه بتوانیم ایــن کار را انجام 
دهیــم محدویت داریم، زیــرا آن زمان این 

حجم واگذاری نشده بود.

واگذاری ها از ابتدای امسال تاکنون 9 
برابر سال گذشته

دژپســند افزود: اکنون واگذاری ها بســیار 
شــتاب گرفته به گونه ای که از ابتدای سال 
تاکنون ۱۹ هزار میلیــارد تومان واگذاری 
انجام شد است در حالی که میزان واگذاری 
سال گذشــته در کل ۶ هزار میلیارد تومان 
بود که از این ۶ هزار میلیارد تومان واگذاری 
خالص دو هزار میلیارد تومان و بقیه مربوط 
به اقساط ســال های گذشــته بود یعنی از 
ابتدای امســال تاکنون ۹ برابر سال گذشته 

واگذاری انجام شده است.
وی با اســتقبال از ثبات نســبی در بازار ارز 
گفــت:  امیدواریم بــه قیمــت تعادلی در 
بازار دســت پیدا کنیم البته با براوردی که 
از فضای بازار دارم ســیگنال ها در این باره 

مثبت است و امیدوارم فضا بهتر شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در باره  ای تی اف  دوم و 
سوم نیز افزود:  در موردای تی اف اول متولی 
آن وزارت اقتصاد بود ســعی کردیم به موقع 
کارها را انجام دهیم، اما مدیرای تی اف دوم 
و سوم توسط دستگاه های تخصصی ذیربط 
باید معرفی می شد که تاکنون معرفی نشده 
است زمانی مشــخص کردیم که اگر تا آن 
زمان انجام ندهند از طریق بلوکی و ســپس 

شناوری عرضه ها را انجام می دهیم.

مدیرعامل سابق بازارمتشکل ارزی مطرح کرد

۹ پیشنهاد برای عبور از تحریم
خریدار  مدیرعامل ســابق بازارمتشکل 
ارزی ضمن اشــاره به ۹راهــکار برای عالج 
تحریــم گفت: در هیــچ یک از ایــن موارد 
راهکارها، تحریم های ظالمانه آمریکا نقشی 
نداشته اســت. پس تحریم به تنهایی نمی 
تواند کمر ما را خم کند »از دوســت بپرسید 

چرا می شکند«.
ه بند کارشناس اقتصادی و   محمود شکست
بق بازار متشکل ارزی درباره  مدیرعامل سا
اینکه عالج تحریم مذاکره با غرب اســت یا 
قوی شــدن اقتصاد، اظهار داشــت: قطعاً با 
عنایت به روباه صفتی آمریکا و غرب، مذاکره  
ما را به ســر منزل مقصود نمی رســاند؛ اما 
رسیدن به اقتصاد قوی هم به آسانی حاصل 
ینکه نکاتــی را به صورت  نمی شــود مگر ا

دقیق رعایت و اجرا کنیم.
وی راهکار نخســت برای عبور از تحریم ها 
را  جلوگیری از قاچاق ارز به خارج دانســت 
و گفت: تاکنون علی رغــم تالش های زیاد،  
توفیقی در این زمینه حاصل نشــده است و 

خروج سرمایه به آسانی آب خوردن صورت 
می گیرد.

ایــن کارشــناس اقتصــادی جلوگیری 
از قاچــاق کاال و مــواد مخدر بــه داخل را 
هم به عنوان یکــی دیگــر از راه های عالج 
تحریم ها اعــالم کرد و افــزود: قاچاق کاال 
و مــواد مخدر به داخل کشــور بر اســاس 
آمارهای غیر رســمی ســاالنه بالغ بر ۱۵ 
میلیارد دالر است و تاکنون علی رغم تالش 
های فــراوان هنوز توفیــق خاصی حاصل 

نشده است.
شکســته بند به ضرورت همدلی و همراهی 
جناح های سیاسی، اشــاره و تصریح کرد: 
متأســفانه در این مورد هم اغلب نزاع های 

ناروا تیشه به ریشه اقتصاد زده است.
به گفته او، همکاری و همسویی همه ارکان 
اجرایی و نظارتی و قضایــی و حقوقی نظام 
شکوهمند اسالمی با سیاستهای پولی بانک 
مرکزی می تواند کمک خوبی برای عبور از 

شرایط تحریمی باشد.

مدیرعامل ســابق بــازار متشــکل ارزی 
یکــی از موضوعــات مهــم در شــرایط 
تحریمی را بازگشــت ارزهــای صادراتی و 
همکاری صادرکنندگان بــا بانک مرکزی 
دانســت و تأکید کرد: همراهــی صادقانه 
صادرکننــدگان با نظام و بانــک مرکزی از 
موضوعات مهم است. فقط صادرکنندگان 
لطف کننــد فاکتــور کاالهــای صادراتی 
شــان را  under invoice نفرمایند)کمتر 

ننویســند( و ارز حاصــل از صــادرات را به 
کشور برگردانند.

وی البتــه بــه همراهــی صادقانــه وارد 
کنندگان با نظام و بانک مرکزی هم تأکید 
کــرد و گفــت: واردکننــدگان فقط لطف 
 over کنند فاکتــور کاالهای وارداتــی را
invoice نکنند )بیشــتر ننویسند( و کاال 
ها را هم واقعاً وارد کشور کنند و به مصرف 
مردم ایران برسانند و از احتکار خودداری 

نمایند.
این کارشــناس اقتصادی خصوصی سازی 
و شــفافیت را از دیگر راه های عالج تحریم 
برشــمرد و ادامــه داد: دولــت محتــرم 
از طریــق فــروش  را  خصوصی ســازی 
شــرکت هایش در بورس و فرا بورس انجام 
دهد تا هم خصوصی سازی شفاف تر انجام و 

هم از ریزش بورس جلوگیری شود.
شکســته بند با انتقاد از تجارت شرکت های 
دولتــی گفــت: دولــت محتــرم تمامی 
شرکت های تجاریش را منحل کند و دست 

از تجارت بردارد و بر تجــارت تجار نظارت 
کند.

مدیرعامل سابق بازارمتشکل ارزی در پایان 
تصریح کرد: ســرمایه ها و سپرده های مردم  
نزد بانکها به طرف  بخــش تولید بخصوص 
کشــاورزی و صنعت هدایت شود و نظارت 
کافی بر نحوه مصرف آن توســط گیرندگان 
تســهیالت صورت گیرد تا از مســیر تولید 

خارج نشود.
وی با بیان اینکه تمامی موارد فوق تاکنون 
عملیاتی نشــده اســت، ضمن طــرح این 
ســؤال که چگونه می توان انتظار داشــت 
که اقتصاد قوی شــکل بگیرد، گفت: تا به 
حال هم ســر پا ماندن اقتصاد کشورمان از 
عجایب هفت گانــه دنیا عجیب تر اســت. 
می بینیــد که در هیــچ یک از مــوارد باال 
تحریم های ظالمانه آمریکا نقشــی نداشته 
است. پس تحریم به تنهایی نمی تواند کمر 
ما را خم کند) از دوســت بپرسید چرا می 

شکند(.

یک اقتصاددان گفت: افزایش نرخ ســود سپرده های 
بانکی برای جلوگیری از منفی شدن نرخ بهره حقیقی، 
منجر بــه افزایش نرخ تورم خواهد شــد پــس باید با 
حمایت از تولیــد و تحریک ســرمایه گذاری از طریق 

کاهش نرخ تورم نرخ بهره حقیقی را کنترل کنیم.
 آلبرت بغزیان در رابطه با منفی شــدن شدید نرخ بهره 
حقیقی گفت: نرخ بهره حقیقی در کشــور ما همیشه 
منفی بوده است اما اگر سیاستگذار به دنبال این است 
که از منفی بــودن آن بکاهد باید بجــای افزایش نرخ 

سپرده به سراغ کاهش نرخ تورم برود.
وی افزود: در کشــورهای اروپایی یا ژاپن که نرخ بهره 

حقیقی مثبت اســت، نرخ بهره صفر است و 
این نرخ تورم اســت که تاثیر اصلــی را بر آن 

می گذارد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: افزایش نرخ 
سود سپرده های بانکی خود منجر به افزایش 
نرخ تورم می شــود، چون به دنبــال آن نرخ 
سود تســهیالت افزایش می یابد و اینگونه به 
تولید و سرمایه گذاری هم ضربه وارد می شود.

بغزیان تاکید کرد: اگــر این نگرانی وجــود دارد که با 
افزایش بازده در بازار ســرمایه در صورتی که نرخ سود 
افزایش نیابد منابع از بانک ها خارج می شود باید گفت 

که ســپرده افراد تنها به حساب های جاری 
منتقــل می شــود و همچنــان در بانک ها 
می مانــد حتی اگــر صرف خرید ســهام در 

بورس شود.
وی در رابطه با افزایش نرخ سود اوراق بدهی 
دولتی در حراج های هفتگــی بانک مرکزی 
گفت: اول باید توجه کرد که این اوراق توسط 
خود بانک ها و موسســات مالی خریداری می شــود و 
نه عموم مردم؛ عالوه بر آن وقتی ســود ایــن اوراق به 
۱۸و۱۹درصد می رســد خود این انتظار را در خریدار 
ایجاد می کند که به سمت هر بازار دیگری برود سودی 

در همین محدوده به دســت آورد که منجر به افزایش 
قیمت ها و تورم خواهد شد.

به گفته بغزیان چون دولت به دنبال تامین مالی اســت 
چاره ای جز فــروش اوراق با این نرخ ســود را ندارد اما 
باید توجه کرد در اقتصاد ما که تولیدی نیست، این کار 

نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: باید به توصیه های بانک جهانی 
برای پایش نرخ بهره حقیقی توجه شــود اما نباید این 
نکته را فراموش کرد که ســازوکار امور در اقتصاد ما با 
کشــورهای دیگر جهان متفاوت اســت و مقدم بر هر 

چیز، حمایت از تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

تورم

خ بهره حقیقی  کاهش تورم، کلید کنترل نر



رهن خانه های لوکس میلیاردی شد

اجاره دالری واحدهای مسکونی در شمال تهران حقیقت دارد؟
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رشد شاخص های عملکردی بانک آینده در نیمه 
نخست مردادماه سال 1399

پایش عملکرد شعب و ستاد بانک آینده طی دو هفته نخست مردادماه 
امسال، نشان از موفقیت های قابل توجهی در حوزه های تخصصی دارد.

در شرایطی که مواردی هم چون پیش گیری از شیوع بیماری کرونا توأم 
با نوســانات اقتصادی و تفاوت سود و منفعت ســایر بازارهای سرمایه، 
ممکن اســت؛ روند جذب منابع مالی در بانک ها و دیگر ســازمان های 
پولی و اعتباری را متأثر ســازد، خانواده فعال در شــعب بانک آینده در 
تالشی مثال زدنی در قالب طرح »به ســوی برتری«، موفق شدند؛ طی 
دو هفته نخســت مردادماه امسال، درشــاخص های اجرایی هم چون: 
افتتاح ســپرده، تجهیز منابع، جذب مشــتریان جدید، رشــد منابع 
ارزان قیمت و هم چنین ســپرده های قرض الحســنه پس انداز، ســیر 

صعودی داشته و به موفقیت های چشم گیری دست یابند.
مدیران و سرمایه انسانی فعال در ستاد مرکزی نیز با مشارکت و هم یاری 
خانواده سخت کوش شعب بانک توانســتند؛ با اجرای طرح هایی ویژه 
در حوزه های بازارسازی و توسعه و جذب مشــتریان، به پیشرفت های 

شایانی در این خصوص، دست یابند.

عقب نشینی بورسی ها از وام مسکن
بازار مســکن از دو ناحیه تقاضای خرید از سوی ســهامداران و خرید و 
فروش اوراق، تحت تاثیر قرار گرفته است؛ با این حال اعمال محدودیت 

برای معامالت اوراق وام مسکن به کاهش قیمت »تسه« منجر شد.
 بازار مســکن طی هفت ماه گذشته تحت تاثیر رشــد شاخص بورس و 
انتقال نقدینگی از این بخش به بخش مســکن با رشد معامالت و به تبع 
آن قیمت مواجه شــده، به طوری که در تیرماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت 
مسکن در شهر تهران به ۲۰ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع 
رســید. معامالت نیز ۱۴ هزار و ۴۷ فقره شــد که از رشــد ۳۰ درصد و 
۱۹۳ درصد به ترتیب نسبت به خرداد امسال و تیر ماه پارسال حکایت 

داشت.
از طرف دیگر برخی ســهامداران غیرحرفه ای با خریــد و فروش اوراق 
تسهیالت مسکن شــرایط افزایش قیمت این نوع وام را فراهم کردند؛ 
تا جایی که در روزهای گذشــته متوسط قیمت تســه ۸۳ هزار تومان و 
برخی نمادهای اوراق تسهیالت مســکن به کانال ۹۰ هزار تومان وارد 
شد. اما با ایجاد محدودیت در ســقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت 
زمان انقضــا و همچنین تعیین چهار ماهه حداقل مــدت زمان انتظار، 
نرخ اوراق تسهیالت مســکن روند معکوس گرفته و هم اکنون میانگین 

قیمت آن ۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان است.
عمده تریــن دلیلی کــه از آن به عنــوان عامل افزایــش قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن در روزهای اخیر یاد می شــد انجام معامالت اوراق و 
عرضه اوراق از ســوی افرادی بود که فقط در قیمت هــای باال حاضر به 
عرضه اوراق بازار شــده بودند و در مقابل افرادی هم در ســمت تقاضا 
حاضر به خرید اوراق با قیمت باالتر شــدند. شــاید با ایــن انگیزه که 
همزمان با سایر بازارها و سایر ســهم ها قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
هم در آینده افزایش یابد و بتوانند از این طریق سود قابل توجهی کسب 

کنند.
قیمت وام مسکن در حالی رشــد پیدا کرد که بنا به گفته محمد حسن 
مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مســکن تغییر محسوســی نه از 
جانب بانک و نه از جانب تقاضای تسهیالتی از سوی متقاضیان صورت 

نگرفته است.
او همچنین اعالم کرد: بانک مســکن با هماهنگی فرابورس محدودیت 
هایی برای معامالت اوراق وام مســکن در نظر گرفته است که هدف از 
اعمال این محدودیت ها جلوگیری از رشد افسار گسیخته قیمت اوراق 

و ممانعت از ورود اوراق به بازار سفته بازی و سوداگری است.
به گفته مرادی، این محدودیت ها شــامل محدودیت در ســقف خرید 
اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا برای مصرف اوراق و محدودیت 
های معامالتی اوراق به لحاظ تعیین حداقــل مدت زمان انتظار )چهار 

ماهه( از زمان خرید تا فروش اوراق است.

آغاز فرصت یک هفته ای برای تکمیل ثبت نام 
وام اجاره

وزارت راه و شهرسازی در اطالعیه ای خبر داد که متقاضیان دریافت وام 
 tem.mrud.irاجاره طی روزهای مشخص شــده با مراجعه به سامانه

نسبت به تکمیل اطالعات موردنیاز اقدام کنند.
بنا بر اعالم معاونت مســکن و ســاختمان، پیرو ثبت نام پیامکی جهت 
پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن به مستأجران، ضروری است به 
منظور تکمیل فرآیند ثبت نــام، متقاضیانی که به صورت پیامکی برای 
دریافت این تســهیالت ثبت نام کرده اند با توجه به آخرین رقم سمت 
tem.راست از کد ملی طی روزهای مشخص شــده با مراجعه به سامانه

mrud.ir نسبت به تکمیل اطالعات موردنیاز اقدام کنند.
 ۱۵ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم ســمت راست کد ملی آن ها »۲و 
۳« اســت؛ ۱۶ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی 
آن ها »۱« است؛ ۱۷ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد 
ملی آن ها »۵«، »۶« و »۷« است؛ ۱۸ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم 
سمت راســت کد ملی آن ها »۰«، »۸«، »۹« اســت؛ و ۲۰ مرداد، کلیه 

متقاضیان جامانده نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
بر اساس تصمیمات »ستاد ملی مقابله با کرونا« مقرر شد، تسهیالت یاد 
شده در سقف های۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال 
در سایر کالن شهرها و ۱۵۰ میلیون ریال در ســایر شهرها با نرخ سود 
۱۳ درصد و بازپرداخت یکســاله)به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد 
صرفاً سود تســهیالت را پرداخت کند و اصل تســهیالت در سررسید 
تسویه شود( یا با نرخ ســود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه )به نحوی 
که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیالت را پرداخت کند(، با هدف 
کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره های مســکن اقشار 

کم درآمد و آسیب پذیر در سال جاری اعطا شود.
به منظور رعایــت پروتکل های بهداشــتی و جلوگیری از گســترش 
ویروس کرونا و رفاه حــال متقاضیانی که قصــد دریافت کمک هزینه 
ودیعه مسکن را دارند ثبت نام متقاضیان با اســتفاده از سامانه پیامکی 

وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت.
متقاضیان واجد شرایط از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه )چهارم مرداد ماه( 
با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره پیامکی۳۰۰۰۷۳۶۴۰ 
از طریق تلفن همراه شــخصی خود تا ســاعت ۲۴ روز پنجشــنبه )۹ 

مردادماه( نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کرده اند.
 پس از بررســی اولیه و ارســال پیامک به متقاضی در زمان بندی اعالم 
شده از سوی وزارت راه و شهرســازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت 
تســهیالت بانکی از ســوی این وزارت می باید در ســامانه وزارت راه و 
شهرســازی به آدرس tem.mrud.ir ثبت نام کنند. آن گاه مشخصات 
متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارتخانه یادشــده به بانک مرکزی و 
بانک ها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی به بانک های عامل 

ابالغ می شود.
نرخ سود تسهیالت ۱۳ درصد اســت و با سررسید یکســاله پرداخت 
می شود. در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیالت توسط مستأجر پرداخت 
و اصل تسهیالت در سررسید )پایان ســال( تسویه می شود. در صورت 
درخواست متقاضی، پرداخت تســهیالت یاد شده به صورت ۳۶ ماهه، 
به نحوی که متقاضی در هر قســط بخشــی از اصل و سود تسهیالت را 

پرداخت کند نیز با نرخ سود ۱۲ درصد امکان پذیر است.

شعبه

خریدار  در حالی که اغلب مســتاجران 
به دنبال دریافت وام ودیعه اجاره مســکن 
برای تهیه خانه هســتند فرایند رهن، اجاره 
و خرید مسکن در مناطق شــمالی تهران و 
برخی از شهرستان های کشور جور دیگری 
رقم خورده اســت و زمزمه هایــی مبنی بر 
خرید و فروش و اجاره امالک به دالر در این 

مناطق به گوش می رسد.
از سال گذشته تاکنون زمزمه هایی مبنی بر 
معامالت مســکن به دالر در مناطق شمالی 
تهران به گوش می رســد و بررســی های 
میدانی صورت گرفته حکایــت از افزایش 
معامالت مسکن به دالر طی یک سال اخیر 
دارد؛ درحالی که در ســال گذشته رهن و یا 
اجاره مسکن به دالر توســط اتباع خارجی 
در کشــور صورت می گرفت امســال این 
شیوه از رهن و اجاره به شــهروندان ایرانی 
نیز سرایت کرده است و در برخی از مناطق 
شــمالی تهران مانند نیــاوران، آجودانیه و 
فرمانیه معامالت ایــن چنینی به وفور دیده 

می شود.
یک فعال حوزه امالک در شمال تهران در 
این خصوص به خبرنــگار ما گفت: امالکی 
که به این شــیوه مــورد معاملــه قرار می 
گیرند معموال متراژی باالی صد متر دارند 
و در مناطق شــمالی تهران واقع شده اند و 
در دســته امالک لوکس قرار می گیرند و 
مبله هســتند؛ از نمونه امالکــی که به این 
شیوه مورد معامله قرار گرفته اند می توان 
به منزل سرکنســولگر یکی از کشورهای 
آســیای میانه در آجودانیه اشاره کرد که 
با متراژ ۱۸۰ متــر ماهیانه ۸۰۰ دالر اجاره 
داده شده اســت؛ در میان سایر امالکی که 
به این شــیوه معامله شــده اند می توان به 
ملکی ۱۰۰ متــری در خیابان باهنر تهران 

با عمر بنا ۸ ســال اشــاره کرد که به قیمت 
ماهانــه ۴ هزار دالر اجاره شــده اســت و 
این ملک بــا مبلغ ۱ میلیــارد تومان رهن 
و یا ماهانه ۵۰ میلیون تومــان اجاره برای 
شهروندان ایرانی در فایل مشاوران امالک 

بارگذاری شده است.
در این میان اما امالکی در مناطق شــمالی 
تهران برای اجاره فایل شــده اند که فقط به 
اتبــاع خارجی اجاره داده خواهند شــد که 
در این میان می توان بــه ملکی ۱۶۰ متری 
با عمر بنا ۲۰ ســال در فرمانیه تهران که با 
مبلغ ماهانــه ۸۰۰ دالر برای اجــاره فایل 
شده اســت و یا ملکی ۶۰ متری در خیابان 
دزاشــیب منطقه یک با عمر بنا ۳۰ سال که 
به مبلغ ماهانه ۵۰۰ دالر فایل شــده است 

اشاره کرد.
اخباری مبنی بــر خرید و یــا رهن ملک 
در تهران به دالر منتشــر نشــده است و 
معامالتــی که تاکنــون در بازار مســکن 
تهران صورت گرفته است درزمینه اجاره 
مســکن بوده اســت اما زمزمــه هایی از 
خرید و فروش ملک در شــهرهای جنوبی 
تهران و جزیــره کیش بــه دالر به گوش 

می رسد.

 تقاضا در بازار مسکن تهران 
به چه شکل است؟

گزارشــات میدانــی حکایــت از کاهش 
تعــداد متقاضیان رهن کامل مســکن در 
بازار تهــران دارد و بنابر گفته مشــاوران 

امالک رشــد بازارهــای موازی ســرمایه 
را از بازار رهن مســکن خارج کرده اســت 
و متقاضیانی کــه تاکنون مایــل به رهن 
مســکن بوده اند اکنون به بازار اجاره روی 
آورده اند و مابقی ســرمایه خود را در بازار 
بورس، طال و ارز سرمایه گذاری کرده اند؛ 
این اتفاق درحالی می افتــاد که طی چند 
ماه اخیر تعداد متقاضیان خرید مسکن به 

شدت افزایش یافته است.
تقاضا برای خرید مســکن در حالی افزایش 
یافته اســت که فروشندگان طی چند هفته 
اخیر فایــل های خــود را از دفاتر مشــاور 
امالک خارج کرده اند و مگر با مبالغی باالتر 
از نرخ مصوب حاضر بــه فروش امالک خود 

نمی شوند.

 متوسط نرخ اجاره و رهن مسکن
 در مناطق شمالی تهران

طی چند ماه اخیر با توجه بــه روی آوردن 
متقاضیان به بازار اجاره مســکن قیمت ها 
در این بازار رشد چشــمگیری داشته است 
و در نتیجه رشد چشــمگیر قیمت مسکن 
طی چند ماه اخیر نرخ رهن مســکن نیز به 
شدت افزایش یافته است به گونه ای که یک 
واحد لوکس نوساز در منطقه ازگل تهران با 
متراژ ۱۵۰ متر به قیمــت ۱ میلیارد تومان 
به رهن می رســد؛ رشــد قیمت مسکن در 
مناطق شــمالی تهران طی چند ماه اخیر به 
حدی بوده است که میانگین قیمت مسکن 
نوساز در نیاوران تهران به متری ۸۳ میلیون 
تومان رسیده اســت و برای رهن یک واحد 
۱۵۰ متری نوســاز در این منطقــه باید ۱ 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرد.
افزایــش قیمت ها تنها در مناطق شــمالی 
تهران چشمگیر نبوده است بلکه در مناطق 
شرقی و یا شمال شرقی نیز بازار شاهد رشد 
چشمگیر قیمت مســکن بوده است به گونه 
ای کــه نرخ رهــن یک واحــد ۱۰۰ متری 
۳ ســاله در پاســداران تهران ۶۰۰ میلیون 
تومان اعالم شــده اســت و یا نرخ رهن یک 
واحد ۷۰ متری در دولت با عمر بنا ۲۰ سال 

۳۵۰ میلیون تومان اعالم شده است.

پرتقاضا ترین منطقه تهران
در حالی که طی چند ماه اخیــر خریداران به 
مناطق ۵ و ۳ تهران کوچ کرده بودند طی چند 
هفته اخیر بازار شاهد هجوم خریداران و معامله 
گران امالک به مناطق ارزان تر و جنوبی شــهر 
تهران اســت و در میان امالک مناطق جنوبی 
تهران حجــم تقاضا به ســمت واحدهای کم 

متراژتر و نقلی تر حرکت کرده است.

دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتبــاری خصوصی  
در واکنــش به اظهاراتی کــه بانک هــا را عامل گرانی 
مســکن می داند، گفت: ورود بانک ها به اجاره و معامله 
واحدهای مسکونی ممنوع اســت و آن ها در این زمینه 
مورد نظارت بانــک مرکزی قرار دارنــد. همچنین، از 

سوی هیئت نظارت بر بانک ها مجازات می شوند.
این روزهــا گفته هایی مطرح می شــود مبنی براینکه 
بانک ها عامل گرانی مسکن هستند و فعالیت آن ها در 
عرصه ساخت وســاز و خرید و فروش مسکن، منجر به 
ایجاد اختالل در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شــده 

است.
در ایــن زمینه محمدرضــا جمشــیدی - دبیر کانون 
بانک ها و موسســات اعتبــاری خصوصــی -  اینگونه 
توضیح داد که بانک ها چندین ســال اســت که اجازه 
ندارند اقــدام به خرید ملک کنند، مگــر اینکه از محل 
سهام خود و نه از محل سپرده ها، ملک خریداری کنند. 

همچنین، فقط بانک مســکن اجــازه دارد 
عالوه بر اعطای تسهیالت برای ساخت وساز 
مســکن، وام خرید مســکن هم ارائه دهد و 
سایر بانک ها فقط می توانند در زمینه اعطای 
تسهیالت برای مشــارکت مدنی در ساخت 

مسکن اقدام کنند. 

 شروط دریافت تسهیالت ساخت مسکن
 از بانک ها

وی ادامــه داد: معــادل ۲۰ درصد از منابــع بانک ها 
می تواند صرف پرداخت تســهیالت برای مشــارکت 
مدنی در ساخت مسکن شود و شــرط اعطای این نوع 
تسهیالت هم این اســت که متقاضیان زمین احداث 
مسکن را داشــته باشند و قسمتی از ســاختمان را نیز 
احداث کرده باشند، زیرا در غیر اینصورت بانک ها حق 

اعطای تسهیالت ساخت مسکن ندارند.

دبیر کانــون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی در پاســخ به اینکه گفته می شود 
بانک ها تعــداد زیادی مســکن و خانه های 
خالی دارند، گفت: در اکثر اســتان ها زمانی 
که می خواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب 
کنند، ممکن اســت که آن فرد جزو اعضای 
آن شهر نباشــد و از افراد باتجربه  شهرهای 
دیگر اســتفاده و آن ها را به آن شــهر اعزام کنند. برای 
تحقق این اقدام آن افراد اختیارات الزم دارند که یکی 
از آن ها محل مسکونی است؛ بنابراین زمانی که بانکی 
در هر استانی تاسیس می شود یک تا دو واحد مسکونی 
هم یکی برای رئیس شــعبه و دیگری برای میهمانان 

ساخته می شود. 
به گفته وی، ورود بانک هــا به اجاره و معامله واحدهای 
مسکونی ممنوع است و آن ها در این زمینه مورد نظارت 
بانک مرکزی قرار دارند و از ســوی هیئــت نظارت بر 

بانک ها مجازات می شوند. 

بنگاه داری برای بانک ها به صرفه نیست 
جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون رفع 
موانع رقابت پذیــر بانک ها اجازه بنــگاه داری ندارند و 
باید آن ها را بفروشند، خاطرنشــان کرد: همچنین در 
صورتی که درآمد حاصل شــده از این محل مرتبط با 
فعالیت بانک ها نباشد، از ســال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ 

درصد مالیات بپردازند. 
دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتبــاری خصوصی 
در پایان اظهار کرد: پس از ســال ۱۳۹۵ با گذشت هر 
ســال به میزان مالیات موردنظر در این راســتا افزوده 
می شود. با این حســاب، برای بانک ها به صرفه نیست 
که بنگاه داری کنند و اگر فردی آمار و اطالعاتی در این 
زمینه که بانک ها بنگاه داری می کنند، از ســوی آن ها 

منتشر شود. 

بانک

دبیر کانون بانک های خصوصی:ورود بانک ها به بازار مسکن ممنوع است

یک کارشــناس اقتصادی گفت: از دید بانک ها، تعامل 
باالیی میان آنــان و واحدهای تولیــدی وجود دارد. از 
سوی دیگر، واحدهای تولیدی معتقدند بانک ها تعامل 
زیادی با آنان ندارند. هرچند ســرمایه  در گردش شان 
بیشتر شده، اما اعطاء تسهیالت همچون گذشته بوده 

و یا تنها افزایش اندکی داشته است.
 علی عدالتیــان در خصوص تعامــل بانک ها با بخش 
تولید، اظهار کرد: از دید بانک هــا، تعامل باالیی میان 
آنــان و واحدهای تولیــدی وجود دارد. بــه طور کلی 
بانک ها با توجه به دستورالعمل ها و محاسبات خود در 
اعطاء تسهیالت در ســرمایه ثابت و بخش سرمایه در 
گردش، تعامل بیشتری نسبت به دوره های قبل دارند. 
در مقایسه با وضعیت مشابه در سال گذشته تسهیالت 
بانکی ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده که قسمت مهم آن 

در بخش تولید، صنعت و معدن بوده است.
وی افزود: از ســوی دیگر، واحدهای تولیدی 
معتقدند بانک ها تعامل زیادی با آنان ندارند. 
هرچند سرمایه  در گردش شان بیشتر شده، 
اما اعطاء تسهیالت همچون گذشته بوده و یا 

تنها افزایش اندکی داشته است.
این کارشــناس اقتصادی گفت: متاســفانه 

شــرایط اقتصادی مســائل را به گونه ای رقــم زده که 
می توان حق را به دو طــرف داد. منابع بانک ها افزایش 
خاصی نداشــته کــه بخواهنــد ســرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی را تامین کنند، همچنین هزینه های 
تولید به قدری افزایش پیدا کرده که ســرمایه های در 
گردش واحدهای تولیدی با مشــکل مواجه شــده و 

بانک ها برای تامین آن در مضیقه هستند.

عدالتیان خاطرنشان کرد: به عملکرد بانک ها 
در این خصــوص نمره قبولــی می دهم، اما 
در کل واحدهــای تولیدی ما دچار مشــکل 
هســتند. اقتصاد مجموعه ای به هم پیوسته 
اســت و نمی توان تنهــا بانک هــا را در نظر 
گرفت. کشور ما برخالف ســایر کشورها که 
سرمایه محور هســتند، سیستم بانک محور 
دارد، یعنی ۹۸ درصد نیازهای مالی واحدهای تولیدی 
از طریق بانک ها و شــاید چند درصد از طریق سرمایه 
تامین می شــود. مردم به آن صورت به مسائل بورسی 
آشنایی کامل ندارند و به طور محدود وارد این قسمت 
شــده اند، در حالی که در کشــورهای دیگر واحدهای 
تولیدی ســرمایه خود را از طریق سهامی که در بورس 

به فروش می رسانند، تامین می کنند.

وی تصریــح کــرد: بانک هــا بــه دلیــل نرخ ســود 
ســپرده گذاری ها با منابع محدودی روبه رو هســتند. 
ســپرده گذار به دلیل اینکه نرخ افزایش تورم بیشتر از 
نرخ بهره بانکی است، ســرمایه خود را در جایی دیگر 
اســتفاده می کند، اما اگر منابع مالــی بانک ها محدود 
نباشد و به اندازه کافی ســرمایه به واحدهای تولیدی 
اختصاص یابد، به دلیل افزایــش لحظه ای هزینه های 
تولید، این واحدها باز هم برای فروش محصوالت خود 

با مشکل روبه رو خواهند شد.
این کارشــناس اقتصادی اضافه کرد: بــه عنوان مثال 
قیمت مس برای کارخانجات تولید ســیم وکابل ثبات 
نــدارد و قیمت آن به طــور هفتگی و یــا روزانه تغییر 
می کند که تولیدکننده مجبور است قیمت محصوالت 

خود را افزایش دهد. 

بانک

حق با کدام است؟ بانک ها یا بخش تولید

معاون بانک مرکزی:

وند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافت ر
خریدار   مدیر اداره صادرات بانک مرکزی 
گفت: آمار نشان می دهد روند بازگشت ارز 

حاصل از صادرات بهبود یافته است.
 صمــد کریمــی در برنامه گفتگــوی ویژه 
خبــری ســیما، گفت: بر اســاس بســته 
جدیدی که بانک مرکزی ابالغ کرده آمارها 
نشــان می دهد روند بازگشــت ارز حاصل 
از صادرات بهبود یافته اســت. ۲۵۰ فردی 
که به قوه قضائیه معرفی شــدند، یک دالر 
از صادراتشان را به کشــور بازنگردانده اند و 

شرکت های تولیدی نیز نیستند.
مدیر اداره صادرات بانــک مرکزی افزود: به 
شــرکت های تولیدی برای بازگرداندن ارز 
حاصل از صادراتشــان برای کمک به تولید 
کشــور فرصت داده ایم. وی با بیــان اینکه 

انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد چرخه 
اقتصــادی کشــور از صادرات شــود، بیان 
داشت: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ 
گروه های جدیدی که تخلف ارزی دارند به 

قوه قضائیه معرفی می کنیم.
کریمی گفت: دو هــزار و ۳۸۶ صادر کننده 
از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ هفده و 
هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی 
برنگردانده اند، اما با تعامــل وزارت صمت 
و دیگر دســتگاه های نظارتی امســال ارز 
بیشــتری از این صادرکننــدگان به چرخه 

اقتصادی باز می گردد.
وی افزود: از ۲۵۰ متخلــف ارزی ای که به 
قوه قضائیه معرفی شــده اند تاکنون بیش 
از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشــته اســت. 

کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده 
۲ شــورای عالی هماهنگی اقتصادی برای 
ســال های ۹۷ و ۹۸ با کســانی که هیچ ارز 
صادراتی ای بازنگردانــده اند به جد برخورد 

می شود و در بسته جدید از دریافت خدمات 
صادراتی محروم می شوند.

مدیــر اداره صادرات بانک مرکــزی افزود: 
۱۰۸ صادرکننده که ارز خود را بازگردانده 
اند به رئیس جمهور برای تشــویق معرفی 
شده اند و مشــوق های خوبی به کسانی که 

ارز خود را بازمی گردانند داده می شود.
کریمی گفت: بر اساس پروانه های صادراتی 
که از گمــرک گرفته ایم مشــخص شــد 
۲۷ میلیارد دالر ارز حاصــل از صادرات به 
کشور بازنگشته است. وی افزود: ضریب ۷۰ 
درصد برای صادر کنندگان یعنی اگر صادر 
کننــده ای ۷۰ درصد ارز خود را به کشــور 
بازگرداند ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی دارد، 
اما هر صادر کننده در ســامانه ما کد یونیک 

دارد و متعهــد اســت از ۲۲ فروردین ۹۷ 
تاکنون ۱۰۰ درصد ارز خود را بازگرداند.

وی گفت: در ســال ۹۷ چهــارده میلیارد 
یورو ارز صادراتی بازنگشــته است. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نظــام رتبه بندی 
برای صادرکنندگان ایجــاد کند تا از صدور 
کارت هــای بازرگانــی ای که منجــر به باز 

نگشتن ارز می شود جلوگیری شود.
کریمــی گفــت: بر اســاس بررســی ها تا 
۳۱ خــرداد ۹۹ گــروه پتروشــیمی ها و 
ایمیدرویی ها بیشترین درصد بازگشت ارز 
را به چرخه اقتصادی کشور داشته اند. ۲۵۰ 
متخلف ارزی ای که به قــوه قضائیه معرفی 
کردیم شــرکت های بازرگانــی خصوصی 

هستند که همه کارت بازرگانی دارند.



معاون وزیر نفت خبر داد

افزایش تولید تجمعی گاز به ۳۰۰ میلیارد متر مکعب در سال ۹۹

با بهره برداری از ۳ طرح در روز پنجشنبه محقق می شود

وشیمی در اوج تحریم افزایش ۴ میلیون تنی ظرفیت تولید پتر

با همکاری مردم رقم خورد
صرفه جویی ۳۵۰۰ مگاواتی برق

معاون هماهنگی و توزیع توانیر گفت: امسال در اوج مصرف، با همکاری 
مردم، ۳۵۰۰ مگاوات در مصرف صرفه جویی شد.

 غالمعلی رخشــانی مهر، گفت: روز گذشته وضعیت مصرف برق نسبت 
به زمان مشابه هفته گذشته، بهتر اســت و در مقایسه با دو روز گذشته، 

۳۵۰ مگاوات پایین تر است.
وی ادامه داد: هرچند تفاهمنامه هایی با صنایع امضا شــده است، اما در 
صورت کاهش مصرف برق، می توانیم آن ها را اجرا نکنیم و بســتگی به 
میزان مصرف دارد. با توجه روند مصرف و پیش بینی ها، دمای هوا هفته 

آینده به صورت میانگین نیز بیش از یک درجه باالتر خواهد رفت.
به گفته این مقام مسؤول روز گذشته استان های هرمزگان، کهگیلویه 
و بویراحمد، مرکزی، اســتان تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی 
و آذربایجان شــرقی و کالنشــهر اهواز در منطقه قرمز مصرف برق قرار 

گرفتند.

وئال در ۴۰۰ هزار بشکه ایستاد صادرات نفت ونز
صادرات نفت و ســوخت ونزوئال در ژوییه تغییر چندانی نســبت به ماه 

پیش از آن نداشت و حدود ۳۸۸ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز بود.
 واشنگتن امسال فشارها علیه مشتریان، شرکای تجاری شرکت نفتی 
دولتی PDVSA ونزوئال و شرکت های کشــتیرانی را تشدید کرده تا 

فروش نفت ونزوئال را متوقف کند.
 این امر یافتــن نفتکش برای حمل نفــت ونزوئال را برای بســیاری از 

مشتریان این شرکت دشوار کرده است.
طبق آمار رفینیتیو آیکان، مجموعا ۲۰ محمولــه نفت و فرآورده های 
نفتی ماه گذشــته از ونزوئال صادر شــد و هند دوباره بــه مقصد اصلی 
صادرات این کشور تبدیل شد و یک سوم از کل صادرات نفت ونزوئال را 

دریافت کرد.
شــرکت ریالینس اینداستریز هند پس از یک وقفه ســه ماهه به دلیل 
تحریم های آمریکا، در ژوییه واردات نفت ونزوئال را ازســر گرفت. این 
شــرکت خواســتار اجازه وزارت خزانه داری آمریکا برای سواپ نفت 

ونزوئال با دیزل شد.
اما بهبود صادرات به هند برای جبران از دســت رفتن ســایر مشتریان 
نفتی ونزوئال در ماه های اخیر کافی نبود و صادرات در ژوییه ۱.۸ درصد 

باالتر از ژوئن اما ۶۰ درصد کمتر از ژوییه سال ۲۰۱۹ بود.
ونزوئال همچنین ۸۸ هزار و ۶۵ بشــکه در روز نفت به اروپا و ۸۵ هزار و 

۲۶۰ بشکه در روز به کوبا صادر کرد.
واردات ســوخت به این کشــور آمریــکای جنوبی که بــرای تامین 
تقاضای داخلی برای بنزین با مشــکل روبرو ســت، به ۱۹ هزار بشکه 
در روز در مقایسه با ۶۳ هزار و ۶۰۰ بشکه در روز در ژوئن کاهش پیدا 

کرد.
بر اساس گزارش رویترز، منابع آگاه در شرکت PDVSA اظهار کرده اند که 

همه پاالیشگاه های این شرکت در ژوییه از کار افتاده بودند.

 عقبگرد قیمت نفت با نگرانی نسبت
 به کاهش تقاضا

 قیمت نفت با توجه به گسترش بیشــتر کرونا و نگرانی نسبت به کاهش 
تقاضا برای سوخت،  با افت بیش از یک درصدی قیمت همراه شد.

بعد از چند هفته ای که به نظر می رسید شــیوع کرونا در جهان کنترل 
شده،  حاال کشــورهای دوباره خبر از افزایش مبتالیان و فوتی های این 

ویروس می دهند.
موضوعی که احتمال بازگشت محدودیت ها و اعمال قرنطینه را بیشتر 
کرده و می تواند باعث کاهش تقاضا برای سوخت در بخش های مختلف 
اقتصادی شود.این موضوع در کنار افزایش تولید نفت برخی از کشورها 

قیمت نفت را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.
نفت برنت با توجه به این موارد،  ۱.۱ درصد از ارزش خود را از دست داد و 

۴۳ دالر و ۶۳ سنت قیمت خورد.
نفت شــاخص آمریکا نیز با افتی ۱.۱ درصدی به ۴۰ دالر و ۵۳ سنت در 

هر بشکه رسید.
با این حال به نظر می رسد فاکتورهای تاثیرگذار بر بازار نفت به نوعی به 
نقطه تعادل رسیده اند زیرا چند هفته ای است که قیمت نفت به زیر ۴۰ 

دالر در هر بشکه نیامده است.

وزانه گاز در تیر ۹۹؛ ۷۹ میلیون  صادرات ر
مترمکعب

سرپرست مدیریت دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران گفت: صادرات 
گاز ایران در تیرماه امســال رکورد تــازه ای ثبت کرد و بــه روزانه ۷۹ 

میلیون مترمکعب رسید.
 به نقل از وزارت نفت، محمدرضا جوالیی گفت: صــادرات گاز ایران به 
کشــورهای دیگر هیچ گاه به ۷۰ میلیون مترمکعب در روز نرسیده بود، 
اما تیرماه امسال رکوردی تازه ثبت شد و به رقم ۷۹ میلیون مترمکعب 

در روز رسید.
وی ادامه داد: اعالم رقم صادرات گاز توسط وزیر نفت، میانگین صادرات 
گاز در شــرایط کنونی بود و مختص بــه روز قبل نمی شــد، بنابراین 
میانگین روزانه صــادرات گاز ایران بــه ترکیه و عــراق هم اکنون ۷۵ 

میلیون مترمکعب است.
سرپرست مدیریت دیسپچینگ شــرکت ملی گاز تصریح کرد: البته 
ترکیه از چهار روز پیش درخواســت کرد واردات گاز از ایران به این 
کشــور برای انجام تعمیرات متوقف شــود که همین موضوع سبب 
شــد مقدار صادرات گاز در این بــرای چند روز کاهــش یابد، البته 
صادرات گاز به ترکیه از عصر سه شــنبه )۱۴ مردادماه( از سر گرفته 

می شود.
به گفته جوالیی، این وضع در شــرایطی اســت که ایران در اوج زمان 
تعمیراتی پاالیشگاه ها و مصرف برق در کشور است و نیروگاه ها حداکثر 
توان خود را به کار گرفتند، اما در عین حال گاز آنها نیز در کشور به طور 

کامل تأمین شده و از سوخت مایع استفاده نشده است.
وی یادآور شــد: گاز طبیعی کشــور هم اکنون به عــراق و ترکیه صادر 
می شــود و ایران همه مقدار درخواســتی آنها بــرای واردات را تأمین 

می کند.

و نیر

رئیــس مرکز تحقیقات راه، مســکن  و شهرســازی از 
راه اندازی ســامانه پایش مصرف انرژی در هفته دولت 

خبر داد.
به نقل از وزارت نفت، محمد شکرچی زاده، در خصوص 
روند راه اندازی ســامانه پایش انــرژی گفت: دفتری 
از ســوی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی 
برای ســامانه پایش انرژی راه اندازی شده که در حال 

آماده سازی دفتر هستیم.
رئیــس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی از 
احتمال راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی در هفته 
دولت با حضــور وزیر راه و شهرســازی و معاون علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری خبر داد و افزود: ســامانه 

پایش مصرف انرژی بــا هماهنگی هایی که 
با معاونت فناوری دفتر ریاســت جمهوری 
انجام دادیم، مقرر شــده تا این ســامانه در 
هفته دولت با حضور وزیر راه  و شهرســازی 
و معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری 

افتتاح شود.
وی تصریح کرد: چنانچه ســامانه راه اندازی 

شــود به شــکل آنالین می توان اطالعــات مربوط به 
مصرف انرژی در ساختمان ها را جمع آوری کرد که این 
اطالعات می تواند پایه برنامه ریزی برای شــرکت های 
خدمات انرژی و همچنین سیاســت گذاران این حوزه 

باشد و اطالعات پایه را به آنها ارائه دهد.

شــکرچی زاده با اشــاره به اینکه هم اکنون 
آمار دقیق از مصرف انــرژی در نقاط مختلف 
کشــور، با توجه به نوع ســاختمان ها و نوع 
بهره بــرداران وجــود نــدارد، گفــت: نبود 
آمــار دقیــق از میــزان مصرف انــرژی در 
برنامه ریزی ها  مختلــف،  ســاختمان های 
را با مشکل مواجه کرده اســت. با راه اندازی 
سامانه پایش مصرف انرژی، اطالعات مصرف متوسط 

انرژی در ساختمان ها استخراج می شود.
رئیس مرکــز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی 
با بیــان اینکه قانون گــذار راه اندازی ســامانه پایش 
مصرف انرژی را برعهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

شهرسازی گذاشته است، از همکاری و اعالم آمادگی 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان برای راه اندازی 
این سامانه خبر داد و افزود: ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان مرکز تحقیقات را در اجــرای این پروژه 

همراهی می کند.
وی عنوان کرد: ســازمان نظام مهندسی ساختمان در 
ارتباط بــا برنامه ریزی ها برای کاهــش مصرف انرژی 
در ساختمان های در سال های گذشــته فعالیت های 
مؤثری انجــام داده اســت و بســیاری از اســتان ها 
نرم افزارهایی را برای پیاده ســازی مبحث ۱۹ مقررات 
ملی ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی طراحی 

کرده اند.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهــران گفت: اقدامات 
انجام شده به منظور بهســازی تجهیزات و تاسیسات و 
کاهش قابل توجه تلفات شبکه توزیع برق در پایتخت 
موجب افزایش قابل توجه پایداری شــبکه برق تهران 

شده است.
حسین صبوری، مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران 
بزرگ با تاکید بر اینکه با اقدامات انجام شده به منظور 
بهســازی تجهیزات و تأسیســات و کاهش قابل توجه 
تلفات شــبکه توزیع برق در پایتخت، تصریح کرد: در 
نتیجه این اقدامات میزان پایداری شــبکه برق تهران، 

افزایش قابل مالحظه ای داشته است.

وی در خصوص شــرایط فعلی شــبکه 
برق پایتخــت گفت: باوجــود افزایش 
ســاالنه در تعداد مشــترکان، با برنامه 
ریزی های انجام شده، اجرای طرح های 
متعدد فنی به منظور بهســازی شبکه 
و تعدیل بــار مصرف و همــکاری قابل 

توجه مشترکان، شبکه برق پایتخت در حال حاضر در 
شرایط پایدار قرار دارد.

صبوری، کاهش چشــمگیر تلفات انــرژی را از دالیل 
پراهمیت افزایش پایداری شــبکه بــرق تهران بزرگ 
دانســت و ادامــه داد: این شــرکت عالوه بــر اجرای 

برنامه هــای تعمیر و نگهــداری طبق 
زمــان بندی تعیین شــده بــه منظور 
شناســایی نقاط معیــوب و رفع عیب، 
اقدامات گسترده ای را در راستای بهبود 
ضرایب مهندسی و فنی همچون حذف 
شــبکه های هوایی ســیمی قدیمی و 
جایگزینی با کابل های خودنگهدار، اجرایی کرده است 
که در نتیجه این اقدامات، شــبکه برق تهران بزرگ در 

حال حاضر در زمره بهترین های کشور قرار دارد.
به گفته این مقام مسؤول به شــکل طبیعی با افزایش 
دمای هوا و بار مصرف، میزان آسیب به تجهیزات فنی 

شبکه به شــکل روزانه افزایش می یابد که ممکن است 
گاه در ســاعات پیک بار منجر به بروز خاموشــی های 
پراکنده شــود اما با تــالش کارشناســان و نیروهای 
عملیاتی، خاموشــی های رخ داده به ســرعت، رفع و 
تجهیزات آسیب دیده در کوتاه ترین زمان با تجهیزات 

جدید جایگزین خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق تهران بزرگ 
ضمن قدردانی از مشترکان تهرانی از پایتخت نشینان 
درخواســت کرد با همــکاری خود و عدم اســتفاده از 
وســایل برقی پرمصرف، خدمت رســانی مناسب به 

تمامی شهروندان را تسهیل کنند.

سامانه

برق

خریدار   مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با اشــاره به افتتــاح ۳ طرح 
بزرگ پتروشــیمی در روز پنجشنبه هفته 
جاری)۱۶ مرداد( توســط رئیس جمهوری 
گفت: ایــن طرح ها شــامل پتروشــیمی 
کاوه،  پتروشــیمی کمیا پــارس خاورمیانه 
و کاتالیست پتروشــیمی لرستان است که 
در مجموع با ســرمایه گذاری ۱.۵۷ میلیارد 
دالر بیــش از ۴ میلیــون تن بــه ظرفیت 

پتروشیمی ایران اضافه می کند.
»بهزاد محمدی« با بیــان اینکه در جهش 
دوم پتروشــیمی کشــور ۲۷ طرح تعریف 
شــده که در پایان ۱۴۰۰ بــه بهره برداری 
خواهند رســید، ادامه داد: از این ســبد ۱۷ 
طرح تا پایان امسال به بهره برداری می رسد 
و ظرفیت صنعــت را از ۶۶ مییلون تن فعلی 
بــه ۹۰ میلون تــن افزایــش می دهد این 
عدد در پایان ســال ۱۴۰۰ به ظرفیت ۱۰۰ 
میلیون تنی و درآمد ۲۵ میلیارد دالر دست 

پیدا می کنیم.
وی با اشاره به اینکه از این ۱۷ طرح،  یکی از 
طرح ها در ماه گذشته به بهره برداری رسید 
که طرح پتروشــیمی میاندوآب بود، افزود: 
پنجشــنبه هفته جاری افتتاح ۳ طرح دیگر 
را خواهیم داشــت. طرح اول پتروشــیمی 
متانــول کاوه اســت کــه بزرگترین طرح 

ماتانول جهان به شمار می رود.
محمدی تاکید کــرد: این پتروشــیمی با 
ســرمایه گذاری ۹۵۰ میلیون دالری بخش 
خصوصی اجــرا شــده و ۲.۳ میلیون تن در 
ســال به ظرفیت تولید متانول ایران اضافه 
خواهد کرد. خوراک این واحــد ۶ میلیون 

متر مکعب گاز طبیعی در روز و شامل طرح 
متانول،  یوتولیتی و اســکله های صادراتی 

است.
وی افزود: ۶۶ درصد از کل ســرمایه گذاری 
از مهندســی و ســاخت تا تامین تجهیزات 
در داخل کشــور انجام شــده و پیش بینی 
دالر  میلیــون   ۴۰۰ ســاالنه  می شــود 

درآمدبرای کشور به همراه داشته باشد.
به گفته محمدی بهره برداری از پتروشیمی 
کیمیا پارس خاورمیانه طرح بعدی اســت 
روز پنجشــنبه توســط رئیس جمهــوری 
با ســرمایه گذاری ۶۰۰ میلیــون دالر در 

عســلویه افتتاح می شــود. خــوراک این 
پتروشــیمی روزانه ۴.۵ میلیون متر مکعب 

گاز طبیعی است.
معاون وزیر نفت گفت: این واحد با ظرفیت 
تولیــد ۱.۶۵ میلیون تن متانول در ســال 
ساخته شــده اســت که معادل ۵ هزار تن 

متانول در روز است.
وی با اشــاره به اینکه اشتغال زایی مستقیم 
در این پتروشــیمی ۷۰۰ نفــر خواهد بود،  
ادامه داد:۵۰ درصد از کل ســرمایه گذاری 
نیز در داخل کشــور هزینه شــده  و درآمد 
پیش بینی شده ساالنه برای این پتروشیمی 

بر اســاس قیمت های ثابت سال ۹۵، حدود 
۳۰۰ میلیون دالر برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
تاکید کرد: آخرین طرح ارزشــی مربوط به 
تولید کاتالیست پتروشیمی لرستان است. 
این طرح با سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دالر 
انجام شده اســت. محل اجرا در پتروشیمی 
لرستان است و کاتالیســت های مورد نیاز 
تولید انــواع پلی اتیلن ها را در دســتور کار 

دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید کاتالیســت 
در این طرح ۱۰۰ تن در ســال خواهد بود، 

افزود:  با اجرای آن ۶۰ نفر اشتغال مستقیم 
ایجاد شــده اســت که می توانــد درآمدی 
۳۰ میلیون دالری در ســال ایجــاد کند. 
مهندســی و ســاختمان نصب ایــن واحد 
تماما ایرانی است و تنها در زمینه تجهیزات 
از ۳۰ درصد از تجهیزات خارجی اســتفاده 
شده است.محمدی ســرمایه گذاری در این 
ســه طرح را یک میلیــارد و ۵۷۰ میلیون 
دالر اعالم کــرد و گفت: تا پایان ســال نیز 
۱۳ طرح دیگر پتروشــیمی افتتاح می شود 
که پتروشیمی بیدبلند ۲،  طرح پتروشیمی 
پتروشیمی  لردگان،   سبالن، پتروشــیمی 
ایالم، پتروشیمی مسجد ســلیمان،  پروژه 
پلی پروپیلــن خمین و ... تا پایان ســال به 

بهره برداری می رسند.
بــه گــزارش ایرنا،  بــا وجــود تحریم های 
گســترده آمریکا علیه صادرات نفت ایران و 
تحریم های چند الیه صنعت پتروشــیمی 
اما این صنعت با انجــام تعهدات خود مبنی 
بر عرضــه ارز صادراتی در ســامانه نیما، به 
عنوان یکــی از ارکان اصلی تامیــن ارز در 
کشور به شمار می رود. عالوه بر آن،  صنعت 
پتروشــیمی به فعالیت های توسعه ای خود 
نیز ادامه داده و در همیــن راه، دو جهش در 
این صنعت تعریف شــده اســت. در جهش 
دوم صنعت پتروشــیمی که تا پایان ســال 
آینده محقق می شــود،  ظرفیــت تولید از 
۶۶ میلیــون تن فعلی بــه ۱۰۰ میلیون تن 

افزایش خواهد داشت. 
در جهش ســوم نیز، ظرفیت تولید تا ۱۳۳ 
میلیون تن در سال باال می رود و در کنار آن 

تنوع محصوالت نیز بیشتر خواهد شد.

خریــدار   مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران با بیــان اینکه امســال تولید تجمعی 
گاز ایران به حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب 
افزایش می یابــد، از افتتاح گازرســانی به 
۹۰۰روســتای جدید تا هفتــه دولت خبر 
داد و گفت: ســاخت خط لولــه جدید گاز 
»پارچین- سنگ بســت- مشهد« با هدف 
افزایش پایداری شــبکه گاز در شمال شرق 

کشور آغاز شد.
 به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، »حسن 
افتتــاح  حاشــیه  در  منتظرتربتــی« 
پروژه های گازرســانی اســتان خراسان 
رضوی که با حضــور بیژن زنگنــه، وزیر 
قاضــی زاده  سیدامیرحســین  نفــت، 
هاشــمی، نماینده مردم مشــهد و کالت 
و نایب رییــس اول مجلــس، جمعــی از 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و... 
بصــورت ویدئوکنفرانــس برگزار شــد، 
در تشــریح آخرین وضعیــت برنامه های 
توســعه شــبکه گاز شــهری و روستایی 
ایران، گفت: تــا پایان امســال و در قالب 
اجرای یک برنامــه دو مرحله ای عملیات 
اجرایی گازرســانی به دوهزار روســتای 

جدید آغاز شود.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران، افزود: 

قانون بنــد »ق« تبصره دو قانــون بودجه 
ســال ۹۳ و نیز قانون رفع موانــع تولید که 
توسط مجلس به تصویب رسید، با تدبیری 
مناسب روند گازرسانی شهری، روستایی و 
واحدهای تولیدی و صنعتی را به این نقطه 

رسانند.
معاون وزیر نفت در امــور گاز با بیان این که 
قانون مزبور ایــن امکان را به شــرکت گاز 
داد تــا »دود« را به »درآمــد« تبدیل کند، 
تصریح کرد: اجرای این بند از قانون بودجه 
که با هدف تســریع در روند گازرســانی به 
روستاهای کشور مطرح شــده بود و در پی 
آن، جایگزینی گاز با دیگر سوخت های میان 
تقطیر در شــهرها و روستاهایی که از شبکه 
گاز دور هستند، این امکان را برای ما بوجود 
آورد تــا از محــل صرفه جویــی در مصرف 
ســوخت مایع و صادرات آن، به درآمد قابل 

توجهی دست یابیم.
این مقام مسوول افزود: پس از آن، صادرات 
ســوخت مایع به محل درآمدی برای انجام 
پروژه های گازرســانی تبدیل شــد تا بدون 
دریافت کمترین کمک از دولت، شــرایط 
خدمت رســانی شــرکت ملی گاز ایران به 

مردم، بیش از پیش، فراهم شود.
تربتی با اشــاره با کارنامه شــرکت ملی گاز 

ایران از سال ۱۳۴۹ تاکنون، گفت: براساس 
تالش هایــی کــه در بحث توســعه پارس 
جنوبی مطرح شــد و به دنبال آن، افزایش 
تولیدی که انجام گرفت، گازرسانی شهری 
و روستایی و به واحدهای تولیدی و صنعتی 

توسعه یافت.
وی میزان تولید گاز را برای امسال افزون بر 
۳۰۰ میلیارد مترمکعب عنوان و خاطرنشان 
کرد: براساس اقداماتی که در چارچوب بند 
»ق« در چند ســال اخیر انجام شد، تقریباً 
حــدود ۱۰ میلیــارد دالر از »دود« هــای 
سرگردان، به پول تبدیل شــد؛ اکنون هم 
بین ســه تا ۳.۵ میلیــارد دالر از این محل 
درآمد بدســت می آید، در حالــی که کل 

هزینه ای که برای این توسعه انجام گرفت، 
چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر بود.

مدیرعامل شــرکت ملــی گاز توضیح داد: 
تاکنون در اســتان خراســان رضوی و در 
بحث پروژه های گازرسانی، ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان هزینه شده که یکی از مزیت های آن، 
اســتفاده پروژه از ظرفیت داخــل و تأمین 
تمام کاالها از صنایــع داخلی بوده که منجر 
به اشتغال زایی و رونق اقتصادی در منطقه 

شده است.
تربتی با اشاره به روند رو به رشد گازرسانی 
روســتایی، افزود: ســه هزار و ۳۲۹ روستا 
در خراسان رضوی داشــتیم که در ابتدای 
ســال ۹۲ حدود ۹۴۹ مورد آن گازرســانی 
شد و ضریب ۵۵ درصدی بهره مندی از گاز 
طبیعی را به ارمغان آورد، این در حالی است 
که امروز به ضریب ۹۲ درصدی بهره مندی 
رسیده ایم و پروژه گازرسانی به ۳۵۰ روستا 
را هم در دســت اجراســت که با این تعداد 
روســتا، ضریب بهره مندی روستایی به ۹۸ 

درصد خواهد رسید.

آغاز ساخت خط لوله استراتژیک گاز 
در شمال شرق ایران

تربتــی همچنیــن با اشــاره بــه آغاز 

عملیات اجرایی ســاخت خطوط انتقال 
و تغذیه تقویتــی گاز ۴۸ اینچ پارچین - 
سنگ بست به مشــهد، گفت: این طرح 
شــامل خطوط انتقال و تغذیــه تقویتی 
گاز به طــول ۸۵ کیلومتر بــا نزدیک به 
۶۰۰ میلیــارد تومان ســرمایه گذاری 

است.
مدیرعامــل شــرکت ملی گاز ایــران با 
بیان اینکه بر اســاس برنامــه زمان بندی 
تعریف شــده این خط لوله جدید انتقال 
گاز تــا پایان ســال آینده در مــدار بهره 
بــرداری قــرار خواهد گرفــت، تصریح 
کرد: بهره برداری از ایــن پروژه حدود ۳۰ 
درصد به گاز ورودی مشهد افزوده خواهد 

شد.
معاون وزیر نفت بــا اعالم اینکــه در حال 
حاضــر گاز مشــهد از خط لوله ســرخس 
- نــکا تامین می شــود و با بهره بــرداری از 
خط پارچین - ســنگ بســت، شهر مشهد 
از منابع گازی جنوب هــم بهره مند خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر با بهره 
برداری از ایــن خط لوله عــالوه بر افزایش 
پایداری شبکه گاز در شــمال شرق کشور، 
زمینه بی نیازی بیشتر از واردات گاز فراهم 

می شود.

سامانه پایش مصرف انرژی هفته دولت افتتاح می شود

تهران، پیشگام در کاهش تلفات و نوسازی شبکه برق

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سرپرست وزارت صنعت:

اجازه ورود کاالهای با مشابه داخلی را نمی دهیم

تقویت ظرفیت های صادرات کنسرسیوم 
و تبریز قطعات خودر

نشست اعضاء کنسرســیوم صادرات قطعات خودرو تبریز با مدیر عامل 
ومعاون صنایع کوجک شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی انجام شد.  
مدیر عامل شــهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی در این نشست بابیان 
اینکه کنسرسیوم صادرات قطعات خودرو  تبریز بزرگترین کنسرسیوم 
صادراتی کشور می باشد  آمادگی شــهرکهای صنعتی استان را جهت 
تحقق برنامه های کنسرســیوم قطعات خودرو تبریز مورد تاکید قرار 

داد.  
سید مرتضی نیرومند اسکویی بااشــاره به اهمیت تشکیل کنسرسیوم 
های صادراتی اظهار داشت با تشکیل کنسرسیومهای صادراتی زمینه 
گسترش توسعه فعالیت وصادرات واحدهای تولیدی وصنعتی کوچک 
ومتوسط درآمدزایی باکیفیت باالرافراهم خواهد کرد . درادامه اعضای 
کنسرســیوم برنامه ها واقدامات انجام یافته در داخل وخارج ازکشور را 

ارائه کردند . 
گفتنی است چهار کنسرســیوم صادراتی در اســتان فعالیت  دارد که 
بزرگترین کنسرسیوم صادرات کشور کنسرســیوم صادراتی قطعات 

خودرو تبریز می باشد.

تفکیک وزارت صمت منتفی می شود؟
شــنیده ها حاکی اســت، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال 
منتفی شده و حســین مدرس خیابانی طی هفته جاری به عنوان وزیر 

پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی می شود.
 پیش از این دولت به دنبال تفکیــک وزارت صمت به دو بخش صنعت 
و معدن و بازرگانی بود. یکشــنبه همین هفته در حاشــیه جلسه علنی 
مجلس، درخواســت جمعی از بهارستان نشین ها برای مسکوت ماندن 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال به هیات رئیسه مجلس 

تقدیم شد. 
با توجه به تاکید محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلــس مبنی بر تعیین 
تکلیف موضوع وزیر پیشــنهادی دولت بــرای وزارت صمت در هفته 
جاری، پیش بینی می شــود درخواســت جمعی از نمایندگان مجلس 
برای مسکوت ماندن طرح تشــکیل وزارت بازرگانی در همین هفته در 

صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
حسن روحانی ۲۲ اردیبهشت امسال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت را برکنار و حســین مــدرس خیابانی را به عنوان سرپرســت 

وزارت صمت منصوب کرد. 
در آن زمان رضــا رحمانی در نامه  ای به رئیس جمهــور دلیل عزل خود 
را مخالفت مجلس بــا تشــکیل وزارت بازرگانی اعالم کــرد. با اتمام 
دوره قانونی سرپرستی حســین مدرس خیابانی بر وزارت صنعت )۲۲ 
مردادماه(، رئیس دولت دوازدهم قرار است این هفته سرپرست وزارت 
صمت را به عنوان وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس 
معرفی کند تا صالحیت وی توســط نمایندگان مجلس مورد بررســی 

قرار گیرد.
تا پیش از این رئیس جمهور به دنبال تفکیــک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به دو وزارتخانه جداگانه بود. روحانی در نخستین روز مردادماه 
در جلســه هیات دولت گفت: »وزارت بازرگانی کــه االن فعال با صمت 
یکی اســت و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ 
البته مجلــس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنــی وزارت بازرگانی را 
از وزارت صنعت جدا کرده اســت؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره 
خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب شده است؛ یکی 
دو ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو 
وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس تصویب و شورای نگهبان هم 

تایید کرده است. 
حاال یک جمله است که می خواهند این جمله را حذف یا اصالح کنند، 
دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس است. ان شاءاهلل هر 
زمان مجلس این ایراد شــورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابالغ 
کند، دو وزیر را به مجلس معرفی می کنیم. این کار بســیار مهمی است 

که باید انجام بگیرد.«
 این صحبــت روحانی با واکنش برخی نماینــدگان مجلس همراه بود؛ 
به طوری که محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس در این 
مورد گفت: با توجه به اینکه مدت ســه ماهه تعیین سرپرســتی برای 
وزارت صمــت ۲۱ مرداد به پایان می رســد، رئیس جمهــور باید وزیر 
صمت را به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختالف مجلس و شــورای 
نگهبان درباره مصوبه تشــکیل وزارت بازرگانی نماند، چرا که بررسی 
موضوع در مــدت قانونی باقــی مانده سرپرســتی وزارت صمت عمال 

مشکل است.
 به گفتــه وی، اگر در آینده چنین موضوعی نهایی شــد، رئیس جمهور 

می تواند وزیر دوم را معرفی کند.

مسکوت ماندن یکساله تشکیل وزارت بازرگانی
۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواســت مسکوت ماندن طرح تشکیل 
وزارت بازرگانی به مدت یک ســال را با اســتناد به مــاده ۱۹۳ قانون 

آیین نامه داخلی مجلس ارائه کردند.
در حاشیه جلســه علنی روز یکشــنبه این هفته، درخواست جمعی از 
نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی 

به مدت یک سال به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.
این درخواست توسط مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس و نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس تهیه شده و 

به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. 
در متن درخواســت مسکوت ماندن طرح تشــکیل وزارت بازرگانی به 
مدت یک سال آمده اســت: درخصوص »طرح تشکیل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانی« که به دلیل ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با 
اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اعاده شده است، با توجه به ماده ۱۹۳ 
آیین نامه داخلی مجلس، تقاضا می شود طرح مذکور به مدت یک سال 

مسکوت بماند.
اما ایــرادات شــورای نگهبان به مصوبــه تفکیک چه بــود؟ الیحه 
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشــکیل وزارت بازرگانی 
در مجلس دهم تصویب شــد، اما این مصوبه بــرای تأیید نهایی به 
شــورای نگهبان رفت که این شــورا، ایرادات اساســی اعم از ایراد 
نظامات اداری و مغایرت با سیاســت های کلی نظام اداری را به آن 
وارد دانست. حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس 
در مورد ایرادات شــورای نگهبان به این مصوبه گفت: ایرادهای شورای 

نگهبان دو مورد بود.
 ایراد اول، اصل ۷۵ بود، زیرا معتقد بود ایــن الیحه بار مالی دارد. دولت 
این اشکال را رفع کرد و برای شورای نگهبان فرستاد و سرانجام شورای 
نگهبان پذیرفت که این مصوبه با اصــل ۷۵ مغایرت ندارد. وی در مورد 
ایراد دوم شــورای نگهبان نیز اظهــار کرد: در متن ایــن مصوبه آمده 
این دو وزارتخانه با همان وظایفی که داشــته اند به ســال قبل از ایجاد 
وزارت صمت برمی گردند، ایرادی که شــورای نگهبان داشت این بود 
که قوانینی که از زمان وزارت صمت تشــکیل شــده و مشترک است، 
تکلیفش چه می شــود.بر اســاس این گزارش، در مــاده ۱۹۳ قانون 
آیین نامه داخلی مجلس آمده اســت: در صورتی که حداقل ۲۵ نفر از 
نمایندگان تا قبل از اتمام رســیدگی نهایی در مجلس کتبا از مجلس 
تقاضا کنند که طرح یا الیحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت 
معینی مســکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشــنهاددهندگان به 
مدت پنج دقیقه و پاســخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج 

دقیقه، رای گرفته می شود. 

صمت

خریدار  سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفــت: این وزارتخانــه به منظور 
توســعه صادرات و کنترل واردات، اصرار بر 
جلوگیری از ورود کاالهایی دارد که مشابه 

تولید داخلی دارند.
»حســین مدرس خیابانی« با بیان اینکه 
اجــازه واردات کاالهــای غیر اساســی به 
کشور داده نمی شــود، افزود: در این راستا 
تاکنون دو هزار و ۵۰۰ ردیف تعرفه کاالیی 
مربوط به اقــالم غیرضــروری و لوکس یا 
اقالمی که مشــابه داخلی داشتند مسدود 

شده است.
به گفته این مقام مســوول، اقالم یاد شــده 
در ســال ۹۷ افزون بر ۳.۵ میلیارد دالر و در 
سال گذشته ۲۹۰ میلیون دالر ارز از کشور 
خارج کردند و در تالشــیم تا امسال ارزبری 
در این حــوزه به صفر برســد و فقط به مواد 
اولیــه کارخانجــات، کاالهای اساســی و 

ماشین آالت و تجهیزات محدود شود.
وی بیان داشــت:  پارســال در مجموع ۴۳ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیــون دالر واردات انجام 
شد که ۸۵ درصد آن را کاالهای سرمایه ای، 
واسطه ای و مواد اولیه تولید تشکیل می داد 
و ۱۵ درصــد دیگــر مربوط بــه کاالهای 

مصرفی ضروری بود.
مدرس خیابانی تاکیدکــرد: این وزارتخانه 
اجازه ورود کاالهای غیرضروری از مســیر 
تجارت رســمی را نخواهــد داد، زیرا از یک 

طرف پول نداریم و از طرف دیگر مشابه آنها 
به وفور در کشور تولید می شود.

سهم 2 درصدی ایران از واردات 
کشورهای همسایه

وی در ادامــه درخصــوص برنامه هــای 
توســعه صادرات وزارتخانــه توضیح داد: 
نقطه قوت کشــورمان که تحت شدیدترین 

تحریم های ظالمانه قرار دارد، تجارت مرزی 
با همســایگان اســت و باید از این پتانسیل 

صادراتی استفاده کرد.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: ایران با ۱۵ کشــور همســایه مرز 
مشــترک دارد که ۶۰ درصد صادرات ما به 
این کشورها انجام می شــود، این کشورها 
ســالیانه یک هــزار و ۲۰۰ میلیــارد دالر 

واردات انجــام می دهند که ســهم ما از آن 
فقــط دو درصد )حــدود ۲۴ میلیارد دالر( 

است.
وی بیان داشــت: اگر بتوانیم این دو درصد 
را به دو برابر افزایــش دهیم و میزان تجارت 
را به ۴۸ میلیارد دالر برســانیم، بسیاری از 
مشــکالت کاهش خواهد یافــت، این مهم 
وقتی اهمیت بیشــتری می یابد که بدانیم 

مرزهای زمینــی ما قابل تعقیــب و رصد از 
سوی دشمنان نیستند.

رشد ۶3 درصدی صادرات به اوراسیا
مدرس خیابانــی اضافه کــرد:  بــا امضای 
موافقتنامــه همکاری با کشــورهای حوزه 
اوراســیا در پنجم آبان ماه پارســال، ۵۰۰ 
ردیف تعرفــه کاالهای ایرانی صفر شــده 
و از آن زمــان تا ۳۰ خرداد ماه گذشــته در 
همسنجی با پارســال، حجم صادرات ما به 

این کشورها ۶۳ درصد رشد داشته است.
وی همچنین درخصــوص اقدامات انجام 
شــده در حوزه مدیریــت و تنظیــم بازار، 
یادآوری کرد:  تداوم تحریم ها و شیوع کرونا 
تنظیم بازار را بیش از پیش دشــوار کرده و 
مردم به ویژه اقشــار ضعیف به شدت تحت 
فشارند، هرچند قرار نیســت معجزه بشود 
اما تالش کردیم تا از شدت این دشواری ها 

بکاهیم.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: با همه ســختی ها و مشکالت، اکنون 
وفور کاال را در سطح جامعه شاهدیم و فقط 
چهار میلیون تن کاالی اساسی و ضروری در 

بنادر و گمرکات کشور وجود است.
وی اظهارداشت: از خردادماه گذشته روند 
تخصیص گشــایش ارز نیز بهبود یافته که 
در ادامه شرایط بهتری را برای تامین کاالها 

رقم خواهد زد.

 وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با بیــان اینکه 
گرانفروشی اپراتورها احراز شــده است، گفت: مبالغی 

که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن ها برگردد.
محمدجــواد آذری جهرمی، در کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس حضور پیدا کرد و در حاشیه آن جزئیات 
برخورد با گرانفروشی اپراتورها را در جمع خبرنگاران 

تشریح کرد.
وی در خصوص اقــدام دو اپراتور در افزایش تعرفه های 
بسته های اینترنت خود گفت: این کار خالف ضوابطی 
اســت که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین 

شده و مصداق گران فروشی است.  

وزیر ارتباطــات افــزود: ســازمان تنظیم 
مقــررات، اختیاراتــی را در برخــورد با این 
گران فروشی دارد که بر حسب همان اختیار 
جریمه دو میلیارد تومانی برای شــان در نظر 
گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت 
نمی کرد به همیــن دلیل طرحــی را برای 
افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده ایم، تا آن را در 
دستور کار قرار دهد.

جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شــد خالیی 
در برخورد مناسب با گران فروشــی ایجاد شود و آن ها 

نیز با استفاده از همین خال گران فروشی خود 
را ادامه دادند.

وی اشــاره کرد: البته گران کردن بسته های 
اینترنت از نظر ما توجیــه اقتصادی ندارد و 
منطقی پشــت آن نیســت، این مشکل باید 

برطرف شود.
او در خصــوص روال پیگیری این مســاله 
افزود: ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
کشور، پرونده گرانفروشــی دو اپراتور را به سازمان 
حمایت ارســال کرد و ســازمان حمایــت نیز روز 
گذشــته مبالغ گرانفروشــی و اصل گرانفروشی را 

تایید و پرونده را برای بررســی بیشــتر به تعزیرات 
ارســال کرد. در دادگاه تعزیرات آخریــن دفاعیات 

اخذ شده است.
وزیر ارتباطات افزود: در همیــن روزها حکم تعزیرات 
اعالم می شــود. در این هفته ابزارهــای نظارتی برای 
افزایش اختیارات برخورد با گران فروشــی از ســوی 

دولت اخذ می شود.
او در پایان تاکید کرد: از دید ما این کار گران فروشــی 
است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به 
آن ها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی توان در 

این فضا برخورد احساسی انجام داد.

ارتباطات

وشی کرده اند آذری جهرمی:اپراتورها گران فر

در بهار امســال از بین ۱۰ محصــول منتخب معدنی، 
شش محصول رشد تولید و چهار محصول دیگر نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته، افت تولید داشتند.
جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت نشــان می دهد کــه از ۱۰ محصول 
منتخب معدنــی مورد بررســی قرار گرفتــه در این 
گزارش، طی سه ماهه نخست سال جاری، تولید فوالد 
خام و محصوالت فوالدی، کاتد مس، سیمان، شمش 
آلومینیوم و آلومینا میزان تولیدشــان نســبت به سه 
ماهه ابتدایی سال گذشته رشــد کرده و این در حالی 
است که شیشــه  جام، ظروف شیشــه ای، کنسانتره 
زغال سنگ و ظروف چینی، میزان تولیدشان کاهش 

یافته است.
براین اساس، شمش آلومینیوم در مدت مذکور با رشد 
۴۶.۳ درصدی بیشترین درصد رشــد را داشته است. 
در سه ماهه ابتدایی امسال تولید این محصول معدنی 

۹۵ هزار تن بوده است، در حالی که در مدت 
مشابه ســال گذشــته ۶۵ هزار تن شمش 

آلومینیوم تولید شده است.
پس از آن سیمان با ۱۰ درصد افزایش تولید 
نسبت به سه ماهه اول ســال گذشته که ۱۴ 
هزار و ۸۶۸ تن تولید شــده بود، در سه ماهه 
اول امســال میزان تولید خود را به ۱۶ هزار و 

۳۵۳ تن رسانده است.
فوالد خام نیز در فصل بهار امســال نزدیک به شش 
میلیون و ۹۷۰ هزار تن تولید شده است که نسبت 
به شــش میلیون و  ۴۲۶ هزار تن تولید شــده در 
مدت مشابه سال گذشته رشد ۸.۵ درصدی داشته  

است.
پس از آن آلومینا و کاتد مــس نیز به ترتیب ۲.۳ درصد 
و ۲.۱ درصد در ســه ماهه ابتدایی ســال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، رشــد تولید داشته اند. در 

فصل بهار سال ۱۳۹۸ آلومینا ۶۱ هزار و ۴۰۰ 
تن و کاتد مس ۶۸ هزار و ۲۰۰ تن تولید شده 
بودند کــه این ارقام در فصل بهار امســال به 
ترتیب به ۶۲ هزار و ۸۰۰ تن بــرای آلومینا 
و ۶۹ هزار و ۶۰۰ تن برای کاتد مس رســیده 

است.
براســاس ایــن گــزارش، کمترین رشــد 
تولیــد نیز مختــص محصوالت فوالدی اســت که از 
پنج میلیون و ۳۸۸ هزار تن تولید شــده در سه ماهه 
ابتدایی سال گذشــته به پنج میلیون و ۴۸۵ هزار تن 
در مدت مشــابه امسال رسیده و رشــد ۱.۸ درصدی 

داشته است.
در مقابل ظروف چینی ۳۱ درصد، شیشه جام ۱۷.۱ 
درصد، ظروف شیشــه ای ۱۰.۶ درصد و کنســانتره 
زغال ســنگ ۴.۴ درصد کاهش تولید را در فصل بهار 
ســال جاری نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 

تجربه کرده اند.
در مدت مذکور ســال جاری، ۹ هزار و ۳۰۰ تن ظروف 
چینی تولید شده است که نســبت به ۱۳ هزار  و ۴۰۰ 
تن تولید شده در ســه ماهه ابتدایی سال گذشته، ۳۱ 

درصد افت تولید داشته است.  
همچنین شیشه جام نیز در مجموع از ۲۷۱ هزار و ۸۰۰ 
تن تولید شــده در بهار ۹۸ به ۲۲۵ هزار و ۲۰۰ تن در 
بهار ســال جاری و میزان تولید ظروف شیشه ای نیز از 
۱۴۲ هــزار و ۵۰۰ تن به ۱۲۷ هــزار و ۵۰۰ تن در بهار 

امسال رسیده اند. 
کنسانتره زغال ســنگ نیز در ســه ماهه ابتدایی سال 
جاری ۳۴۰ هزار و ۱۰۰ تن تولید شــده است که نشان 
از افت ۴.۴ درصــدی این محصول معدنی نســبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته دارد؛ چراکه در سه ماهه 
ابتدایی ســال ۹۸ از این محصول ۳۵۵ هزار و ۸۰۰ تن 

تولید شده بود.

تولید

رشد تولید ۶ محصول از ۱۰ محصول منتخب معدنی

سازمان تنظیم مقررات اعالم کرد

آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت در ایران
خریدار  آخرین گــزارش رگوالتوری از 
وضعیت اینترنت کشور از نفوذ ۹۴ درصدی 
اینترنت حکایت دارد به نحوی که بالغ بر ۸۳ 
درصد مردم کاربر اینترنت موبایل هســتند 
و نفوذ اینترنت ثابت خانگــی به ۱۱ درصد 

رسیده است.
 آخرین آمار و اطالعات بخش ICT کشــور 
که مربوط به پایان سه ماه نخست سال ۹۹ 
می شود توسط ســازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی منتشر شده است.
این آمار نشان می دهد که تا پایان خردادماه 
۹۹ بالغ بر ۷۸ میلیــون و ۸۶ هزار و ۶۶۳ نفر 
در ایران از اینترنت اســتفاده می کنند و به 

بیان دیگر مشترک اینترنت هستند.
از این تعداد ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ 
نفر مشــترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و 
۹۴ هزار و ۵۴۸ نفر مشــترک اینترنت ثابت 

هستند.
بررسی این آمار حاکی از آن است که نسبت 
به پایان سال ۹۸، شمار مشترکان اینترنت 
موبایل تغییر محسوســی نیافته، اما تعداد 
مشــترکان اینترنت ثابــت خانگی افزایش 

کمی داشته است.
بر این اســاس تعداد مشــترکان اینترنت 

ثابت که در پایان سال ۹۸ حدود ۹ میلیون 
و ۲۴ هزار نفر اعالم شــده بود طی سه ماهه 
نخست امســال حدود ۷۰ هزار نفر افزایش 

داشته است.
افزایش شــمار مشــترکان اینترنت ثابت 
از آن جهت دارای اهمیت اســت که ســال 
گذشــته روند توســعه این بخش متوقف و 
 ADSL حدود یک میلیون نفــر از کاربران
به دلیل مشکالت ناشی از کیفیت نامناسب 
ســرویس و کندی ســرعت، از دریافت این 

سرویس انصراف دادند.
این در حالی اســت کــه هزینــه اینترنت 
موبایل به مراتب از اینترنــت ثابت گران تر 
است اما به دلیل کیفیت نامناسب اینترنت 
ثابت در کشــور، کاربران ترجیح می دهند 
از موبایل برای اتصال به اینترنت اســتفاده 
کنند و ایــن موضوع افزایــش ضریب نفوذ 
اینترنت موبایــل را در ســال ۹۸ به همراه 

داشته است.
ایــن انتقاد از ســوی کارشناســان مطرح 
می شــود که به دلیل عدم تخصیص درست 
منابع و عدم به روزرسانی تجهیزات شبکه، 
مردم از شــبکه باکیفیــت و ارزان وای فای 
خانگی محروم و مجبور بــه خرید اینترنت 

گران موبایل هســتند. این در حالی اســت 
که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشــرفت و 
توان ارتباطی یک کشور محسوب می شود 
اما به دلیــل ضعف موجود در زیرســاخت 
این ســرویس، مــردم مجبور به اســتفاده 
از اینترنــت موبایل با هزینه گران شــبکه 

موبایلی هستند.
پیــش از این نیز وزیــر ارتباطــات در یک 
نظرســنجی که در صفحه شــخصی خود 
در اینســتاگرام مطرح کرده بود، از تمایل 
کاربران بــرای اســتفاده از اینترنت ثابت 
خانگی بــا خبر شــد. ۷۵ درصــد کاربران 
در پاســخ به ســوال آذری جهرمی در این 

نظرســنجی که قیمــت کــدام اینترنت 
)خانگی یا ۴G( برای شما مناسب تر است، 
اعــالم کردند که بــه اســتفاده از اینترنت 
خانگی تمایل دارند و تنها ۲۵ درصد تمایل 

به مصرف اینترنت ۴G داشتند.
بر این اســاس وزیر ارتباطات وعده داده که 
»در سال ۹۹ با تمام توان شــبکه اینترنت 
خانگی را گســترش می دهیم و میلیون ها 
اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی 
اداری و در کمتریــن زمــان ممکــن )۴۸ 
ســاعت از ثبت درخواســت تــا راه اندازی 
در منزل( برقرار شــده و با VDSL سرعت 
اینترنت خانگی فعلی را چهار برابر خواهیم 

کرد.«
هم اکنون اما این وعده وزیــر ارتباطات در 
سه ماهه نخســت امســال، تنها با افزایش 

حدود ۷۰ هزار مشترک دنبال شده است.

ضریب نفوذ اینترنت به 94 درصد 
رسید

آمار ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی از روند نفوذ اینترنت در کشــور، 
گویای ضریب نفــوذ ۹۴ درصدی اینترنت 
است و به بیان دیگر از هر ۱۰۰ نفر در کشور 

۹۴ نفــر از اینترنت اســتفاده می کنند. در 
این میان ســهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۹۵ 
درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ 

درصد اعالم شده است.
اتصــال کاربــران بــه اینترنــت از طریق 
 ۳G، ADSL، TDLTE ،۴G فناوری های
و FTTX انجــام می شــود که بررســی ها 
نشــان می دهد بیش از ۸۳ درصد کاربران 
به اســتفاده از فنــاوری ۴G و ۳G تمایل 
دارند، ۹.۴۹ درصــد کاربر ADSL و ۱.۵۳ 
درصد کاربر TDLTE هستند. تنها درصد 
ناچیزی نیز برای اتصال از FTTX استفاده 

می کنند.
این آمار نشان می دهد که کاربران، اینترنت 
موبایل را به عنوان نقطه اتصال پذیرفته اند و 
فناوری های دیگری مانند شبکه دسترسی 
فیبرنوری نیز برایشــان جذابیتــی ندارد و 
ترجیح می دهند از اینترنت موبایل استفاده 

کنند.
شمار مشــترکان اینترنت در ایران تا پایان 
سال ۹۸ حدود ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ 
نفر اعالم شــده بود که نســبت به سال ۹۷ 
افزایش ۴ میلیون مشــترک را در یک سال 

نشان داد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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شهردار تهران:

ونا به شهرداری کمک نشد ریالی بابت کر

وزیر بهداشت خبر داد
کنکور سراسری در موعد مقرر برگزار می شود

وزیر بهداشــت گفت: کنکور سراســری در موعد مقرر برگزار می شود 
ضمن اینکه مقرر شــد کمیته تخصصــی برای اعمــال پروتکل های 

بهداشتی سختگیرانه تر در برگزاری آزمون ها تشکیل شود.
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درباره نتیجه جلسه مشترک با وزارت 
علوم و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در وزارت بهداشت گفت: در 
جلســه با حضور دکتر غالمی وزیر علوم و دکتر خدایی رئیس سازمان 
سنجش و برخی نمایندگان مجلس مقرر شد کنکور سراسری و آزمون 

کارشناسی ارشد رأس موعد مقرر برگزار شود.
وی افــزود: همچنین مقرر شــد کمیته تخصصی بــرای پروتکل های 
بهداشــتی ســختگیرانه تر از آزمون دکتری تشــکیل شــود تا برای 
برگزاری آزمون های سراسری با سختگیری بیشتری اجرا شود. رؤسای 
کمیسیون آموزش و بهداشت و کمیسیون اجتماعی در کنار همکارانم 
در وزارت بهداشــت و وزارت علوم و ســازمان ســنجش یک بار دیگر 

پروتکل ها را مرور می کنند.
نمکی افزود: سه مرحله برای کنکور وجود دارد یکی ورود داوطلبان به 
حوزه های کنکور، یک مرحله در داخل حوزه های کنکور و مرحله دیگر 
بازگشت به منزل که باید برای این مراحل پروتکل های سختگیرانه ای 

اجرا شود.
وزیر بهداشت یادآور شد: قرار شــد که در مناطق مختلف پروتکل های 
بهداشتی تغییر کند. دکتر شــهریاری مثالی را از سیستان و بلوچستان 

به عنوان منطقه گرمسیری عنوان کرد.
 قطعاً در چنین شــرایط و اوضاع با آب و هوای متفــاوت باید فاصله ها و 

پروتکل ها را متفاوت ببینیم.
وی افزود: قرار شد فضای اشغال هر ســالن و یا حوزه ۲۰ درصد بیشتر 
نباشــد. فاصله گذاری هــا حداقل ۲ متر باشــد. قرار شــد داوطلب یا 
دانش آموز اگر ماسک و پک بهداشتی داشت یا نداشت جداگانه ما برای 
آنها تهیه کنیم و به آنها تحویل دهیم. ممکن اســت استفاده از ماسک 
برای داوطلب برای چند ســاعت مشکل باشــد و بخواهد آن را تعویض 

کند که همکاری می کنیم.
نمکی خاطرنشــان کرد: قرار شــد ناظران وزارت بهداشت از همکاری 

بسیج، نمایندگان و سازمان های مردم نهاد کمک بگیرند.
وی گفت: قرار شد در رشته هایی که داوطلبان کمتری دارد و می توانیم 
بار آن را از تعداد شــرکت کنندگان کم کنیم، دوســتان در ســازمان 
سنجش موضوع را دنبال کنند. مقرر شــد که در نهایت با پروتکل های 
بهداشــتی کنکور را در موعد مقرر برگزار کنیم اما تضمین را خواهیم 
داشــت که با رعایت مردم و ناظران حتی یک داوطلب هم دچار مشکل 

و بیماری نشود.
وزیر بهداشت روز گذشته درباره کنکور سراسری در ایام کرونا گفته بود: 
باید چهار مرحله حیاتی یعنی زمان قبل از ورود داوطلبان به حوزه های 
امتحانی، زمانی که خانواده ها پشــت در حوزه ها حضــور دارند، زمان 

برگزاری آزمون و زمان ترک داوطلبان را مدیریت کنیم.
 پیشــنهاد بنده این اســت که ســاز و کار مدیریت برگــزاری کنکور 
سراسری باز تعریف شــود و جلسه کارشناسی مبســوط تری در این 
زمینه فردا برگزار شــود چون هیچکس راضی به لطمه وارد شــدن به 

مردم نیست.

فراخوان مشموالن اعزامی مهرماه برای ثبت نام 
در سامانه سربازماهر

مشــاورعالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستادکل 
نیروهای مسلح از مشموالن ســرباز ماهری که موعد اعزامشان مهرماه 
سال جاری تعیین شده، خواســت تا برای بهره مندی از تسهیالت قبل 
وحین خدمت ســربازی تا پایان مرداد در سامانه ســرباز ماهر ثبت نام 

کنند.
سردار موسی کمالی اظهارکرد: مشــوق های سرباز ماهر از تیر ماه سال 
جاری شروع شده است و ســامانه ســرباز ماهر تا حدود یک ماه قبل از 
موعد اعزام مشموالن به سربازی، درخواست های آنان را بررسی کرده 
و بر این اساس در فرآیند تقسیم و به کارگیری ســربازان نقش خواهد 
داشت. از این رو درخواســت ما از مشموالن ســرباز ماهری  که موعد 
اعزامشــان در ماه مهر اعالم شده، این اســت که درصورتی که تاکنون 
اعزام خود را در ســامانه ســربازماهر اعالم نکرده اند، با مراجعه به  این 

سامانه ثبت نام کنند.
وی درباره چرایی فراخوان برای ثبت نام در ســامانه سرباز ماهر نیز 
گفت: سامانه سرباز ماهر با هدف اســتفاده از   توانایی ها و مهارتهای 
ســربازان در حین خدمت و ارایه مهارتهای آموزشی در حین خدمت 
و همچنین هدایت و حمایت و تســهیلگری بعد از خدمت ایجاد شده 
و به عبارتــی دیگر هدف از آن ایجاد نشــاط در ســربازان و جذابیت 
ســربازی و خوشــایند ســازی دوران ســربازی با مهارت آموزی و 
اســتفاده مؤثر و اثر بخش از مهارتها و کمک به اشــتغال جوانان پس 
از اتمام خدمت سربازی است. از این رو الزم اســت که پیش از اعزام 
سربازان به مراکز آموزشــی، اطالعاتی از مهارت ها و عالیق سربازان 
وجود داشــته باشــد تا از این طریق بتوان تســهیالتی را نیز به آنان 

اختصاص داد.
مشــاورعالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستادکل 
نیروهای مسلح با بیان اینکه هر مشــمول پس از ثبت نام در این سامانه 
و اعالم مهارت ها و عالیــق خود می تواند پنج مشــوق را هم برای دوره 
خدمت ســربازی اش انتخاب کند، خاطرنشــان کرد: این مشــوق ها 
مواردی نظیر توجیه و بخشــش غیبت، انتخاب محل خدمت، تعجیل 
و تعویق اعزام و... است. عالوه بر آن نیروهای مسلح حداکثر تالش خود 
را بعمل خواهند آورد تــا از مهارتهای نیروی وظیفــه در حین خدمت 

استفاده مؤثر شود.
کمالی بــا تأکید بر اینکه تمامی مهارتهای ثبت شــده مورد راســتی 
آزمایی قرار خواهــد گرفت، افزود: کســانی که مهــارت دارند ولی 
گواهینامه ندارند نگران نباشــند چون در دوره آموزش نظامی از آنها 
آزمون ادواری گرفته می شــود و در صورت قبولی بــه آنها گواهینامه 

داده می شود.
وی درباره اینکه آیا ثبت نام در سامانه سرباز ماهر الزامی است، گفت: در 
حال حاضر اجباری برای ثبت نام وجــود ندارد، اما با توجه به هماهنگی 
های انجام شــده، اولویت بهره مندی از یکســری امتیازات و مشوق ها 

یرای افرادی است که در این سامانه ثبت نام کرده اند.
به گفته مشــاورعالی قرارگاه مرکزی مهارت آمــوزی کارکنان وظیفه 
ستادکل نیروهای مسلح، ثبت نام در این سامانه رایگان است و نیازی به 

پرداخت وجه در آن وجود ندارد.

کوچه

خریدار  شــهردار تهران اعــالم کرد که 
به واســطه کرونا حتی یک ریال هم کمک 
دولتــی دریافت نکرده اند.پیــروز حناچی 
با اشــاره به سه شــنبه بدون خودرو با بیان 
اینکه یکــی از مدهای اصلــی حمل و نقل 
عمومی دوچرخه اســت، گفــت: دوچرخه 
یک وســیله کم خرج اما با بازدهی باال است 
که در بسیاری از شــهرهای دنیا از دوچرخه 
به عنوان وسیله اصلی حمل و نقل استفاده 
می کنند. به گونه ای که در آمستردام اصلی 

ترین علت ترافیک دوچرخه ها هستند.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می 
کرد با بیان اینکه برای آمــدن به این برنامه 
نیز بخــش اعظمی از مســیر را با دوچرخه 
طی کــردم، گفت: مــا توصیه مــی کنیم 
که مســیرهای پنج تا هفــت کیلومتر را با 
دوچرخه طی کرده اما در مسیرهای شیب 

دار از دوچرخه های برقی استفاده کنیم.
شــهردار تهران در خصــوص وضعیت طرح 
ترافیک نیــز با بیــان اینکه در نیمه اســفند 
ماه ســال گذشــته با اوج گیری کرونا شورای 
ترافیک تشکیل شــد تا در مورد عدم اجرای 
طرح ترافیــک تصمیم گیری شــود، گفت: 
دقت داشته باشید که شهرداری تولید کننده 
سفرهای درون شهری نیست؛ بلکه مدیریت 
کننده آن است و باید متناسب به حجم ترافیک 

اختیارات برای مدیریت داشته باشیم.
حناچی با تاکید بر اینکه برای انجام رعایت 
فاصله گذاری اجتماعــی باید ناوگان حمل 
و نقــل عمومی ۳۰ درصــد افزایش یابد که 
در کوتــاه مدت امکان پذیر نیســت، گفت: 
همین حاال در شرایطی که ریالی به واسطه 
کرونا دریافــت نکردیم متــرو و اتوبوس ۵۰ 
درصد بیشتر از ظرفیت شان فعالیت می کنند.

شــهردار تهران با تاکید بر اینکه کرونا برای 
ما کاهــش درآمــد و افزایش هزینــه ها را 
در پی داشــته اســت، گفت: مجموعه های 
ورزشــی، فرهنگــی و ســینمایی ما عمال 
تعطیل هســتند و باید بگویم ما برای اداره 

تهران باید روزانه ۴۰ میلیارد تومان درآمد 
داشته باشــیم که نداریم و این در حالیست 
که برخی ها می گویند درآمد شــهرداری از 
طرح ترافیک اســت و این در حالیست که 
درآمد طرح روزانه حدود یک میلیارد تومان 
است که نشــان می دهد ما به دنبال درآمد 
در حوزه طرح ترافیک نیســتیم.وی با بیان 
اینکه با افزایش سفرهای غیرضرور و با گرم 
شدن هوا آالیندگی ها نیز افزایش پیدا کرد، 
گفت: ما دو پیشنهاد را مطرح کردیم و اعالم 
کردیم یا دورکاری کارمندان دولت از ۳۰ به 
۵۰ درصد برســد و یا طرح ترافیک به مدت 
یک هفته لغو شــود تا تاثیرات آن را بررسی 
کنیم که طرح ترافیک بــه مدت یک هفته 
لغو شد تا ما بررسی های الزم را انجام داده و 

آن را در شورای ترافیک مطرح کنیم.
حناچی در پاسخ به این ســوال که برخی از 
اعضای شورای شهر اعالم کرده اند که بیش 
از ۱۰ سال اســت که دولت به شهرداری ها 

اتوبوس نداده، گفت: معمــوال ما مطالبات 
مختلفــی از دولت داریم که درشــت ترین 
آنهــا در حوزه حمل و نقل اســت که عمدتا 
تا ۱۰ ســال پیش دولت به صورت متمرکز 
اتوبوس خریداری می کــرد و این اتوبوس 
ها را در اختیار شهرداری ها قرار می داد که 
بخش عمده ای نیز به تهران می رســید اما 
مدت هاســت که هیچ اتوبوس جدیدی از 
ســوی دولت خریداری نشده است، به گونه 
ای که آخریــن اتوبوس هایی که از ســوی 
دولت تحویل شهرداری شد مربوط به اوایل 
دهه ۹۰ بود که قیمــت اتوبوس های بخش 
خصوصی ۲۰ میلیون تومــان بود. بعد از آن 
اتوبوس به تعداد زیاد خریداری نشــد و به 
صورت موردی از ســوی خود شهرداری ها 

اتوبوس هایی خریداری شد.
وی در خصوص عدم حضورش در جلســات 
هیات دولت بــا بیان اینکه حضــور من در 
جلســه هیات دولت به نمایندگــی از ۵۰ 

میلیون شهروند کالنشهرها بود، گفت: البته 
معتقدم که این ارتباط با دولت الزم و خوب 
است. چرا که اگر توانستیم اوراق مشارکت 
ســال ۹۷ و ۹۸ را پیگیــری کنیــم یکی از 
دالیلش رایزنی ها در جلســه هیات دولت 
بوده اســت اما فعال دعوتــی از طرف دولت 
برای حضور در جلســات هیات دولت انجام 
نمی شــود. اما دقت داشته باشید که حضور 
شهردار در جلسات هیات دولت نه در قانون 
و نه در آئین نامه ها آمده و شهردار به عنوان 

عضو مهمان در این جلسات حضور دارد.
شهردار تهران در پاســخ به این سوال که آیا 
این عدم دعــوت به علت تخریــب ملک در 
جماران بوده، گفت: نه اینگونه نیســت. چرا 
که ما با همه دســتگاه ها بحــث داریم مثل 
بنیاد مستضعفان که در مورد پالسکو با آنها 
مباحثی داریم که البته باید بگویم پالسکو 
یک مورد خاص اســت و مصوبه شــورای 
تأمین دارد اما این اختالف ها با همه دستگاه 

ها هســت و باید حل کنیم.وی در پاسخ به 
این ســوال که چــه اتفاقی برای شــهردار 
منطقه بعد از تخریــب ملک جماران رخ داد 
گفت: وی را نه تشــویق و نــه تنبیه کردم 
چرا که وظیفــه اش را انجــام داد. البته می 

توانست این کار به گونه دیگری انجام شود.
حناچی با اشــاره به اهمیت محله جماران 
گفت: محله جماران به دلیــل حضور خانه 
حضرت امام که رهبری انقــالب را بر عهده 
داشت باید در سه ســطح بین المللی، ملی 
و محلی دید که در ســطح بیــن المللی این 
خانه و محله توانســته بر روی افراد زیادی 
تاثیر بگذارد به گونه ای که می بینیم در همه 
دنیا محل کار و منزل رهبرانشــان را حفظ 
کرده و حتی به عنوان موزه از آن اســتفاده 
می کنند و شــما را به یادداشــت وزیر امور 
خارجه شــوروی در زمان گورباچف هدایت 
می کنم که نوشته بود تصورش از منزل امام 
یک کاخ با سرسرای بزرگ است و نوشته بود 
که وقتی وارد جماران و کوچه های تنگش 
شــده از اینکه منزل امام در این محله است 
بهت زده شده اســت و یادداشت های فیدل 
کاســترو و نلســون ماندال را نیز ببینید که 
تعابیری اینچنین از محله جماران داشتند و 
معتقدم حاال جماران یک محله بین المللی 

است و یک مسئله ملی یا محلی نیست.
وی همچنین درموردحواشــی کیک تولد 
بهشــت زهرا)س( گفت: معتقدم که فضای 
مجازی خیلی بــی رحم اســت و تصورات 
با اولین پیام شــکل می گیرد و باید بگویم 
جشــن تولدی نبود بلکه به مناســبت ۵۰ 
سالگی تاسیس بهشت زهرا)س( از کارکنان 
بهشــت زهرا که در این روزهــا دو برابر حد 
معمــول کار می کنند و در محل کارشــان 
قرنطینه هستند قدردانی کردیم البته قبل 
از شــیوع کرونا قرار بود ســالگرد پنجاهم 
بهشت زهرا را گسترده برگزار کنیم اما این 
مراسم با حضور یادگار امام و با رعایت تمامی 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد. 

نائب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی با اشــاره به 
اینکه اجرای همسان ســازی حقوق بازنشســتگان در 
سال های بعد نیز ادامه دارد، گفت: متناسب سازی روی 

حداقل دستمزد انجام می شود.
علــی حیــدری در مــورد همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: همسان 
سازی حقوق بر مبنای مشارکت افراد در پرداخت حق 
بیمه و اینکه در طی ســال های فعالیــت خود حداقل 
حقوق و یا باالتر را دریافت می کــرده صورت می گیرد 
و در مجموع اجرای قانون متناســب سازی به عدالت و 

اصول نزدیک تر است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص متناسب سازی حقوق 
دوگانه عمل شــده اســت، افزود: در قانون بودجه و به 
صورت عرفی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
کشــوری و لشــکری، دولت و مجلس بودجــه ای را 
اختصاص داده اند اما در مورد متناســب سازی حقوق 

کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی این 
کمک صورت نمی گیرد.

نائب رئیس هیــأت مدیره ســازمان تأمین 
اجتماعــی تاکید کــرد: اگــر صندوق های 
کشــوری و لشــکری از محل منابــع خود 
متناسب سازی کنند ایرادی ندارد اما وقتی 
از منابع مربوط به مالیــات، نفت و همچنین 

بودجــه و اعتبارات دولتــی این کار انجام می شــود، 
طبیعتاً اگر بخواهیم به عدالت نزدیک باشیم باید همه 
صندوق ها اعم از تأمین اجتماعی، صندوق روستاییان 
و عشــایر، فوالد و صندوق های دیگر هم بتوانند از این 
منابع دولتی بهره مند شــوند چون این منابع متعلق به 

همه مردم است.
حیــدری در خصــوص بودجــه همســان ســازی 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی گفت: در قانون بودجه 
ســال ۹۹ مجلس به دولــت حکم کرده کــه ۵۰ هزار 

میلیارد تومان به ســازمان تأمین اجتماعی 
پرداخت کنــد و در تبصــره ای نیــز آمده 
که ســازمان ۳۰ درصد این اعتبــار را برای 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگان تحت 

پوشش خود هزینه کند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
همسان سازی در ســال های آینده نیز ادامه 
دارد یا خیر، اظهار داشــت: متناســب ســازی حقوق 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی یک فرآینــد ادامه دار 

است. 
متناسب سازی هر ساله اجرا می شود. همچنین طبق 
قانون مــاده ۹۶، ســازمان تأمین اجتماعی هر ســاله 
مستمری را متناسب با تورم افزایش می دهد. در طول 
ســال های دولت یازدهم، باالتر از نرخ تــورم، افزایش 

مستمری انجام شد.
نائب رئیس هیــأت مدیره ســازمان تأمین اجتماعی، 

ادامه داد: متناسب سازی روی حداقل دستمزد انجام 
می شــود و مســتمری بگیرانی را داریم کــه در مدت 
پرداخت حق بیمه کوتاهی داشتند و مبنای کسر حق 
بیمه آنها پایین بوده و ما طبق محاســبات بیمه ای باید 
به آنها یک میلیون تومان مســتمری بدهیم اما طبق 
قانون ۱۱۱ تأمین اجتماعی ما حداقل دســتمزد را به 
آنها می دهیم و متناسب سازی در خصوص همه انجام 

شده است. هر ساله این کار انجام می شود.
حیدری گفت: به عنــوان مثال اگر بازنشســته ای در 
حال حاضــر حقوق ۳ میلیــون تومانــی دارد و بعد از 
متناسب ســازی حقوق این فرد ۴ میلیون تومان شده 
اســت، در فروردین ســال آینده نیــز ۲۰ درصد این 
۴ میلیون افزایش دهیم حقوق این فــرد به ۴ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان می رســد و اینگونه اجرای همسان 
ســازی حقوق در ســال های آینده نیــز ادامه خواهد 

داشت.

تامین اجتماعی

همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال های بعد هم اجرا می شود

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس پلیس راهور:

وان می دهند رانندگان ناوگان عمومی تست سالمت ر
خریــدار  رئیس پلیــس راهــور گفت: 
قرار اســت از رانندگان ناوگان حمل و نقل 
عمومی کشور تست ســالمت روان گرفته 

شود.
 ســردار ســید کمال هادیانفر، در نشست 
خبــری، اظهار کــرد: پلیس راهــور چهار 
مأموریت اساســی را به صورت تصریحی در 
قانون بر عهده دارد و همکارانم در سراســر 
کشــور این مأموریت ها را به نحو احســنت 

انجام می دهند.
وی افزود: در ۲۱۷ هزار کیلومتر جاده های 
اصلی و فرعی و ۱۰۴۷ شــهر ایران مأموران 
راهور حضور دارند و مأموریت های مختلف 

را که مربوط به راهور است را اجرا می کنند.
ســردار هادیانفــر گفت: توســعه انضباط 
ترافیکی، کاهش ســوانح و تصادفات، ارائه 
خدمات مطلوب و تســریع خدمات اهداف 

پلیس راهور در سال ۹۹ بود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرد: 
در بخش کاهش سوانح و تصادفات اقدامات 
گسترده ای را دســتگاه های مختلف انجام 
دادند که بیشــترین نقش مربوط به راهور 
بود و بعد از دو ســال گذشــته یعنی سال 
های ۹۶ و ۹۷ که متأســفانه شاهد افزایش 
تصادفات بودیم، در سال ۹۸ توفیق حاصل 
شــد تا ۱.۴ درصد تصادفــات کاهش پیدا 

کند.
وی ادامــه داد: ســهم پلیــس راهــور در 
تصادفات ۱۸ درصد اســت و باقی مربوط به 
ســازمان های دیگر مانند وزارت بهداشت، 
هــالل احمــر، اورژانــس و… اســت که 
خوشبختانه در سال گذشته روند افزایشی 

تصادف ضمــن توقف، کاهش هم داشــته 
است.

سردار هادیانفر تصریح کرد: بیش از ۲ هزار 
دوربین به دوربین هــای نظارتی و تخلفاتی 
در امسال اضافه می شود و همچنین کنترل 
الکترونیکی ترافیک در آزادراه ها در دســت 

بررسی است.
رئیــس پلیس راهور خاطرنشــان کرد: ۳۴ 
درصد تصادفــات در جاده هــا رخ می دهد 
و ۷۰ درصد از جانباختــگان و جانبازان در 
کشــور در تصادفات فوت کردند و یا دچار 
نقض عضو شــدند. که در همین راستا طرح 

مدیریت و کاهش سرعت را در دست داریم.

از رانندگان ناوگان عمومی تست 
سالمت روان گرفته می شود

وی گفت: قرار است تســت سالمت روان از 
رانندگان نــاوگان عمومی که جان تعدادی 
مســافر به رفتار ترافیکی آنها بستگی دارد، 
گرفته شــود. البتــه اکثر راننــدگان رفتار 
صحیحی دارند ولی بعضاً رانندگانی هستند 
که رفتــار پرخطری دارند که بــا همکاری 
پلیس و اورژانس قرار اســت این تســت در 

چند بیمارستان گرفته شود.
سردار هادیانفر بیان کرد: ۲۲ درصد شماره 
گذاری خودروهــای نوشــماره در ۴ ماهه 
امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
و در امسال تا کنون ۲۵۸ هزار و ۱۵۷ خودرو 

پالک شده است.
رئیس پلیس راهور بیان کرد: با صحبتی که 
با خودروسازان داشــتیم قرار شد که هیچ 
خودرویی بدون پــالک از کارخانه ترخیص 

نشــود و نهایتاً ظرف ۱۰ روز شماره گذاری 
خودروها اعــم از جدید یا کارکــرده انجام 
شود. یعنی ما طرحی به اســم خودروهای 
سبدی نداریم و هر خودرویی که خریداری 
می شــود بالفاصله از طریق پلیس شــماره 

گذاری و بعد ترخیص می شود.
به گفته وی، یــک میلیــون و ۱۷۶ هزار و 
۹۹۷ دستگاه امسال نقل و انتقال داشته اند 
و ۵۲ درصد نقل و انتقال خودرو نســبت به 
سال گذشته افزایش داشــته و این روند بی 

سابقه ای بوده است.
رئیس پلیــس راهور گفت: یــک میلیون و 
۵۱۴ هزار و ۰۹۶ دســتگاه نقلیه شــماره 
گذاری شده اند )نوشماره( و متاسفانه کمتر 
از ۴ هزار دستگاه اسقاط و از رده خارج شده 

است.
وی گفت: امســال ۲۱۰ هــزار و ۳۰۱ انواع 
گواهینامه صادر شــده اســت که نسبت به 
سال گذشته ۵۸ درصد کاهش داشته است 
که البته این کاهش به دلیل کرونا و تعطیلی 
ها بوده اســت، همچنین ۱۵۱ هزار و ۶۷۸ 

نفر به ۴۰ میلیون نفــر دارندگان گواهینامه 
در کشور اضافه شد.

ســردار هادیانفر بیان کرد: ۱۳ هزار افســر 
اخطار نویس در کشــور داریم و به این افراد 
تاکید کردیــم که در شــهرها و در نزدیکی 
بیمارســتان ها خودروها را توقیف نکنند و 

جرائم را حداقل برسانند.
وی گفــت: االن یک میلیــون و ۳۰۰ هزار 
دســتگاه خودرو باالی یک میلیون جریمه 
دارند، اعالم کردیم در جــاده ها افرادی که 
باالی یک میلیون جریمــه دارند را توقیف 
نکننــد، هموطنــان می توانند در ســایت 
راهور ۱۲۰ جرایم رانندگی خود را اقســاط 

پرداخت کنند.
به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، باالفاصله 
که جریمه به شــما ابالغ می شــود جریمه 
را پرداخت نکنید، صبر کنیــد تا پیامک به 

شماره موبایلتان بیاید و بعد پرداخت کنید.
ســردار هادیانفر افزود: برخــی از بانک ها 
مبالغ جریمه را نزد خود نگــه می دارند که 
این تخلف اســت و اگر این بانک ها به تذکر 
پلیس گــوش ندهنــد در آینده آنهــا را از 

دریافت جریمه محروم می کنیم.
وی ادامــه داد: امســال ۳۱ میلیون و ۸۹۶ 
هــزار و ۴۷۸ جریمه رانندگی صادر شــده 

است.

5۶ درصد ترددها نسبت به اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی افزایش 

داشته است
رئیس پلیس راهور ناجا بیان کرد: در رابطه 
با تمامی تصادفات باید بگویم که ۴ میلیون 

۹۳۴ هزار تصادف در سال ۹۶ و در سال ۹۷، 
۲ میلیون ۵۵۷ هزار  و در ســال ۹۸ این رقم 
به ۲ میلیــون و ۱۱۴ هــزار تصادف کاهش 

داشته است.
ســردار هادیانفر با اشــاره به آمار تردد در 
جاده ها در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ نسبت به ۱۳ 
مرداد ۹۸ که بدون کرونا بوده اســت گفت: 
در سال ۹۸، ۲۰ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۹۵۳ 
تردد در جاده های کشور داشتیم که دیروز 
۱۷ میلیون و ۱۲۳ هــزار و ۹۱۲ تردد و این 
یعنی فقط ۱۶ درصد کاهش تردد داشته ایم 
که برای شرایط کرونا این کاهش اصال رقم 

مناسبی نیست.
وی ادامه داد: نســبت به زمان اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی کــه االن این طرح 
اجرا نمی شــود ۵۶ درصد افزایش تردد در 
تمامی جاده ها به ویژه جاده های شــمالی 

داشته ایم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در 
شــرایطی که بیماری کرونا هنوز در کشور 
ادامه دارد مردم از ســفرهای غیر ضروری 

پرهیز کنند.
وی خاطرنشــان کرد: احتماال تا یکشــنبه 
آینده نوبت دهی شــماره گذاری، اینترنتی 
می شود. هیچ ضرورتی ندارد افراد صبح زود 
به مراکز شــماره گذاری رجوع کنند و می 

شود تا ساعت ۱۶ به مراکز بیایند.
رئیس پلیس راهــور ناجــا در پایان گفت: 
تعداد زیادی از همکاران ما در مراکز شماره 
گذاری به کرونا مبتال شــده انــد و در هفته 
گذشته یکی از همکاران ما در مرکز شماره 

گذاری میثم بر اثر ابتال به کرونا فوت شد.



حرکت به سمت جوانگرایی

نتیجه استعالم وزارت ورزش برای تعیین تکلیف بازنشسته ها اعالم شد

اعالم اسامی داوران هفته بیست و هشتم
وم شد! داور بازی استقالل تهران و سپاهان محر

اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته ۲۸ و دیدار معوقه هفته 
۲۴ لیگ برتر فوتبال از ســوی کمیته داوران اعالم شــد. به نقل از سایت 

فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:

معوقه هفته بیست و چهارم: پنجشنبه 1۶ مرداد 99
 فوالدخوزستان- نفت مسجد سلیمان

 ساعت ۲۱- ورزشگاه شهداء فوالد اهواز
داور: علی صفایــی - محمدعلی پورمتقی - علیرضا مرادی - حســین 

زمانی ناظر: سعید بطحایی

پنجشنبه 1۶ مرداد 99
 شهر خودرومشهد- استقالل تهران

داور: موعود بنیادی فر - حسن ظهیری- سعید قاسمی - حسین زیاری 
ناظر: حسین نجاتی

 فوالد مبارکه سپاهان- نساجی مازندران
داور: محمدحســین زاهدی فر - قهرمان نجفی - ولی کاووسی - علی 

ابراهیمی ناظر: علیرضا کهوری

جمعه 1۷ مرداد 99
 پرسپولیس تهران- ذوب آهن اصفهان

داور: کوپال ناظمی - محمدرضا ابوالفضلــی - علی میرزابیگی - ایمان 
کهیش ناظر: بهرام مهرپیما

دوشنبه 20 مرداد 99
 ماشین سازی تبریز- پارس جنوبی جم

داور: رضا عادل- علی اکبر عظیم پور - عسگر محمدی - کمیل غالمی 
ناظر: حاتم بک پور

 فوالدخوزستان- سایپا تهران
داور: ســیدرضا مهدوی - آرمان اســعدی - حمید ســبحانی - میثم 

حیدری ناظر: یداهلل جهانبازی
 شاهین شهرداری بوشهر- تراکتورسازی تبریز

داور: مهدی ســیدعلی - محمد عطایی - امیرمحمد داودزاده - پیمان 
فرخی مهر ناظر: رسول فروغی

 پیکان تهران- صنعت نفت آبادان
داور: محمدرضا اکبریان - تورج عیوض محمدی- حمیدرضا کنعانی - 

احمد مرشدی ناظر: اسماعیل صفیری
 نفت مسجد سلیمان- گل گهرسیرجان

داور: علی بای - علیرضا ایلدروم - ســعید زیبــا - محمدرضا تارخ ناظر: 
حیدر شکور

اسامی داوران هفته بیســت و هشــتم رقابت های لیگ برتر فوتبال در 
حالی اعالم شد که اسم بیژن حیدری در هیچیک از مسابقات به چشم 
نمی خورد. به نظر می رســد قضاوت جنجالی او در بازی استقالل تهران 
و ســپاهان اصفهان باعث محرومیت از حضور در بین داوران هفته شده 

است.

علیرضا بیرانوند:
با توصیه ویلموتس به بلژیک آمدم

دروازه بان ایرانی تیم فوتبــال آنتورپ بلژیک گفت: بــا توصیه مارک 
ویلموتس به فوتبال اروپا و بلژیک آمدم.علیرضــا بیرانوند فصل آینده 
با پیراهن تیم آنتورپ بلژیک به میدان می رود.بیرانوند که قرارداد ســه 
ساله ای با آنتورپ امضا کرده است باید در این تیم با »ژان بوتز« دروازه 
بان فرانســوی رقابت کند.دروازه بان ایرانی آنتــورپ درباره حضورش 
در فوتبال بلژیک به ســایت »HLN«  بلژیک گفــت: مارک ویلموتس 
)ســرمربی ســابق تیم ملی ایران( به من توصیه کرد که به فوتبال اروپا 
بیایم. می خواستم بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ به اروپا بیایم، ولی باشگاهم 
)پرســپولیس( به من این اجازه را نداد.وی ادامــه داد: برای حضور در 
بلژیک، تیم خنک هم به من پیشنهاد داد اما آنتورپ به من این احساس 

را داد که فرصت و شانس بیشتری در این تیم خواهم داشت.
دروازه بان آنتــورپ درباره اینکه آیا حضورش در ایــن تیم می تواند به 
منزله سرآغاز ماجراجویی اش در فوتبال اروپا باشد؟  خاطرنشان کرد: 

هیچ محدودیتی برای رؤیاها وجود ندارد.

سعادتمند خبر داد
سند مجموعه مرغوبکار به نام استقالل خورد

مدیرعامل باشــگاه اســتقالل گفت: خبر خوبی که می خواســتم به 
هواداران بدهم این بود که ســند مجموعه ورزشــی مرغوبــکار به نام 
استقالل خورد. احمد سعادتمند درباره آخرین وضعیت دو ورزشگاه و 
کمپ متعلق به باشگاه استقالل گفت: با گروه قوی و کارشناسی مستمر 
کارها را برای صدور سند اســتادیوم مرغوبکار و کمپ مرحوم حجازی 
داشتیم. به جرات بعد از چند دهه این خبر خوب را به هواداران می دهم 
که موفق شدیم سند استادیوم مرغوبکار را به نام استقالل بگیریم. این 
اتفاق خوبی بود چون ارزش ریالی بســیار باالیــی دارد که می تواند در 

سرمایه گذاری های بعد بسیار مهم باشد.
وی که با رادیو تهران گفتگو می کرد، ادامه داد: نــگاه دولت به این کار 
ارزشــمند بود و اراده ای قوی برای واگذاری اســتقالل و پرسپولیس 
وجــود دارد. وقتی بیــش از ۵۰۰ میلیون تومــان برای اولیــن بار به 
دارایی های باشگاه اضافه می شــود، می تواند خبر مسرت بخش باشد. 
سالهاســت که منتظر این خبرها هســتیم. مدیرعامل استقالل تاکید 
کرد: هواداران از ما تیمی قوی می خواهنــد. در این مورد هم به زودی 
خبرهای خوبی می دهیم. اخیرا هم با برد مقابل ســپاهان اتفاق خوبی 
افتاده اســت. اســتقالل باید به ســمت بنگاه اقتصادی، زیر ساختها و 

افزایش دارایی ها و سرمایه ها برود تا دوباره در آسیا آقایی کند.

خ ها در منگنه مالی سر
باشگاه پرسپولیس که برای پرداخت بدهی های میلیاردی با مشکالت 
زیادی مواجه شده است در اندیشــه واگذاری تبلیغات چند سال آینده 
روی پیراهن خود به برندهایی هســتند که در شرایط فعلی کمک حال 
باشند!تیم فوتبال پرسپولیس با وجود چهارمین قهرمانی متوالی خود 
در رقابت های لیگ برتر همچنان با مشــکالت مالی دست و پنجه نرم 

می کند.
بدهی باشگاه پرسپولیس به برانکو ایوانکوویچ و دســتیاران سابق او به 
همراه طلب گابریل کالدرون و مربیان پیشــین این تیم جزو مهم ترین 
پرونده های سرخپوشان محســوب می شــوند که کار را به اعالم زمان 
تاریخ پرداخت از ســوی فیفا کشانده است.پرســپولیس بایستی طلب 
یک میلیون و ۱۱۳ هزار یورویی برانکو ایوانکوویچ را تا پنجشــنبه هفته 
جاری پرداخت کند اما این باشــگاه در فاصله دو روز مانده به اتمام این 
اولتیماتوم همچنان با مشــکل تامین بودجه روبروست.مدیران باشگاه 
پرســپولیس برای اینکه طلب او را پرداخت کننــد روی ۵۵۰ هزار دالر 
باقیمانده از مبلغ رضایتنامه علیرضــا بیرانوند و همچنین جذب حامی 
مالی جدید خود حســاب ویژه باز کردند.سرخپوشــان که اســتفاده از 
برند باشــگاه برای درآمدزایی را در قراردادی سه ســاله به یک کارگزار 
سپرده اند برای حل مشکالت خود قصد دارند طبق همین قرارداد پیش 
فروش تبلیغات روی پیراهن این تیم در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۴۰۱-
۱۴۰۰ را زودتر انجام دهند تا منابع مالی خوبی را در اختیار داشته باشد.

میدان

رئیس کمیته ملی المپیک از حضــور قطعی نماینده 
این کمیته در جلسه رســیدگی به پرونده تعلیق جودو 

ایران خبر داد.
سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در 
نشست خبری که به صورت آنالین برگزار شد پیرامون 
برخی مسائل روز ورزش و به ویژه در رابطه با این کمیته 

توضیح داد.
وی در آغاز صحبت هــای خود اعیاد قربــان و غدیر و 
همچنین در پیش بودن روز خبرنگار را تبریک گفت و 
با تاکید بر امروز رسانه ابزار و هدف نیست بلکه می تواند 
در تحقق توسعه ملی نقش داشته باشد، گفت: خبرنگار 
ابزار دســتگاه نیســت، قضاتی هســتند که آگاهانه 
و عادالنه قضــاوت می کنند. البته میان ما و رســانه ها 
شکافی وجود دارد. من معتقدم فر فعال در رسانه در هر 
نقطه ای باید مشاورین دستگاه مربوطه باشد و حتی در 
صورت لزوم حکم صادر کند. اینگونه شکاف موجود از 

بین می رود.
رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: کار رســانه نقد 
سازنده اســت نه تخریب و تجلیل؛ یکجا حق نقد دارید 

که اصالح رویه و روش مدنظر باشد.
وی در پاسخ به ســوال خبرنگار که »در رابطه با پرونده 
جودو، کناره گیری ســجادی و دلیل ســکوت کمیته 

ملی المپیک مطرح شــد«، گفت: تاکید می 
کنم جودو پرونده ملی اســت. وزارت ورزش 
فدراســیون و کمیته ملی المپیک مشترکا 
برنامه را پیش می برند و شــخصا به این باور 
هســتم که رســیدگی عادالنه باشد، حتما 
جودو ایران سربلند بیرون خواهد آمد. تقاضا 
می کنم وارد فضای رســانه ای نشــوید که 

اصال به نفع ما نیســت. تا ۲۳ شهریورماه به بحث جودو 
نپردازند. االن صرفا باید کار حقوقی انجام شود.

کارهای الزم در حال دنبال شــدن است اما نتایج نباید 
رسانه ای شود. توصیه می کنم برای دفاع از منابع جودو 
کار رسانه ای انجام نشود و اجازه دهید آقایان علی نژاد، 
سجادی و میراسماعیلی کارشان را انجام دهند. انگیزه 
حداکثــری داریم برای دافع ازمنابع ملی، درگذشــته 
انجام داده ایــم و االن هم پیگیری مــی کنیم. در این 
پرونده مســتندات و نوع دفاع حقوقی مهم است. برای 
شــهود فقط ۵ دقیقه وقت داده شــده و وقت اصلی به 
وکیل داده شده است. بنابراین تمرکز باید روی الیحه 

قوی  دفاعیه قابل قبول وکیل باشد.
صالحی امیــری همچنین تاکید کرد: دلیل ســکوت 
من همین اســت. از روز اول آقای علی نژاد مسئولیت 
رســیدگی پرونده را بر عهده داشــتند چــون رئیس 

کمیســیون بین المللی بودند و بعد از معاون 
وزیر ورزش شدند. نصراهلل سجادی هم قطعا 
به عنــوان نماینده کمیته ملــی المپیک در 

نشست سوئیس شرکت خواهند داشت.
رئیس کمیته ملی المپیک در  مورد شــرایط 
مالی این کمیته با تاکید بر اینکه برای ســال 
آینده بودجه را به ۱۵۰ میلیــارد تومان می 
رســانیم، خاطرنشــان کرد: البته به تناسب در ورزش 
قهرمانی و بودجه الزم برای آن هم رشــد قابل توجهی 
خواهیم داشت. کاری که ما انجام دادیم و اهمیت دارد 
این اســت که هر آنچه روی کاغذ تعهد کرده ایم، انجام 

داده ایم.
وی با اشاره به اینکه برای سال جاری ۱۰ درصد بودجه 
فدراســیون ها افزایش داشته اســت، تصریح کرد: در 
مرحله اول ۲۵ درصد برای واریز به فدراســیون ها در 
نظر گرفته شده بود که کامل پرداخت شد. برای مرحله 
دوم هم ۲۵ درصد در نظر گرفته شده که قطعا پرداخت 
می شود. فدراسیون برای اینکه بتواند برای یک سالش 
برنامه ریزی کند، ما خود را موظف به عمل به تعهد می 

کنیم.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد هزینه فدراسیون ها مربوط 
به مرحله عملیاتی می شود که فعال به خاطر لغو اردوها 

و مسابقات اجرا می شــود، خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد 
بودجه فدراســیون ها مربوط به هزینه های جاری می 
شــود که فعال از طریق کمیته ملــی المپیک و وزارت 

ورزش تامین می شود.
رئیس کمیته ملی المپیک در ادامــه در مورد راه های 
غیر از بودجه مصوب فدراســیون ها کــه برای کمک 
به وضعیت مالی آنها دنبال می شــود، توضیحاتی داد 
و گفت که پرداخت حقوق، هزینه هــای اعزام، هزینه 

حضور در رویداد و ... از جمله این روش هاست.
صالحی امیری تاکید کرد: در واقــع ۵۰ درصد بودجه 
فدراسیون ها به صورت غیرمســتقیم به آنها تعلق می 

گیرد.
وی در مورد آخرین اقدامات کمیتــه ملی المپیک در 
مورد اساسنامه این کمیته و برطرف شدن ابهامات آن 
نیز اینگونه توضیح داد: از دو ســال قبل روند تصویب 
اساســنامه شــرکت ها تغییر کرد چرا که لزوم تایید 
شــورای نگهبان هم مطرح شــد. البته ایــن موضوع 
اختالفی است میان شــورای نگهبان و دولت؛ چرا که 
دولت می گوید باید در دایره اختیارات دولت باشــد و 

شورای نگهبان خالف این نظر را دارد.
رئیس کمیته ملــی المپیک ادامه داد: مــا تابع قانون 

هستیم. 

المپیک

زینب حاجی حســینی   نتیجه استعالم 
وزارت ورزش در مورد بخشنامه اخیر مبنی 
بر حذف »شرایط ســنی« برای بازنشسته 
کردن افــراد، بر تبعیت از »قانــون« تاکید 

کرده است.
ســازمان اداری اســتخدامی کشــور به 
واســطه صدور بخشــنامه اخیــر خود 
در رابطــه با شــرایط »خدمت و ســن« 
مدیران، باعث بازگشــایی دوباره پرونده 
بازنشســته ها در مجموعه ورزش شــد و 
بر ســر زبان افتادن نام برخی از افراد که 
اتفاقاً بعضاً متصدی پست های کلیدی در 

ورزش هستند.
این »بخشــنامه« بر خالف قانون خدمات 
مدیریت کشــوری بر »حداکثر ۳۵ ســال 
خدمت افراد بدون توجه به ســن و ســال 
آنها« برای بازنشسته شدن شان تاکید دارد 
در حالی که مالک »قانون« در بازنشســته 
اعالم کردن افراد »شــرایط ســنی در کنار 
تعداد ســنوات کاری« اســت و اینکه ۳۰ 
سال خدمت و ۶۰ سال )افراد دارای مدرک 
کارشناسی( و ۳۵ ســال خدمت و ۶۵ سال 
سن )افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و 

دکترا( مالک عمل باشد.
تناقض در قانون خدمات مدیریت کشوری 
و بخشــنامه ســازمان اداری اســتخدامی 
کشــور در مورد بازنشسته ها، وزارت ورزش 
را وادار به اســتعالم کرد تا بر اساس نتیجه 
آن وارد عمل شود. نتیجه این استعالم کنار 
رفتن گزینه هایی که نام شان اخیراً به عنوان 
بازنشسته مطرح شــده بود را منتفی کرده 
است. البته که در مورد برخی از آنها رایزنی 
جداگانه شــده و مجــوز الزم بــرای ادامه 

مدیریت هم گرفته شده است.

اعالم پاسخ استعالم وزارت ورزش در 
مورد بازنشسته ها

نادیده گرفتن »شــرایط سنی« مورد تاکید 
در قانون خدمات کشوری و »حذف« آن در 
بخشنامه اخیر ســازمان اداری استخدامی 
و اینکه کــدام یک باید مالک عمل باشــد، 
موضــوع مــورد بحــث وزارت ورزش در 
طرح اســتعالم بوده است. ســازمان اداری 
استخدامی کشــور در پاسخ به این استعالم 

متن قانون را عیناً ارسال و اینگونه به تبعیت 
از آن تاکید کرده است.

ژاله فرامرزیــان معاون توســعه مدیریت و 
منابــع وزارت ورزش با تاییــد این موضوع 
گفت: در ایــن زمینه بــا ســازمان اداری 
استخدامی کشــور مکاتبه داشــتیم و این 
پرســش را مطرح کردیم که آیا بخشــنامه 
صادر شــده، اجازه ای که قانون بــه ما داده 

است را نقض می کند؟!
وی با تاکیــد بر اینکه بخشــنامه مورد نظر 
به نوعی قانون را محدود کــرده، ادامه داد: 
قانون در مورد بازنشســته ها صریح و واضح 
اســت و نمی توان آن را محدود کرد یا ندید 
گرفت. دیوان عدالت اداری هم این موضوع 
را نمی پذیــرد. بــه همین دلیل اســتعالم 
گرفتیم. در پاســخ به آن هم متــن قانون 

برای مان ارسال شد.

کمک حال شدن »المپیک« برای 
حفظ مدیراِن »خاص«

»با این حساب تکلیف بخشــنامه سازمان 
اداری اســتخدامی کشــور و تاکیدی که بر 
حداکثر ۳۵ ســال خدمت برای بازنشسته 
اعالم کردن افــراد - بدون توجه به ســن و 

سال - داشته، چه می شــود؟«، فرامرزیان 
در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر تاکید 
کرد که افراد باالی ۳۵ ســال خدمت را نگه 
نمی داریــم مگر اینکه موقعیــت مدیریتی 

خاص داشته باشند.
معــاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت 
ورزش گفت: به هر حال این بخشنامه صادر 
شده است. ما هم ســعی می کنیم مدیران 
باالی ۳۵ ســال خدمت را حفظ نکنیم مگر 
اینکه رشــته تحت مدیریت شــان شرایط 
خاصی داشته باشــد یا موقعیت خودشان 

تعیین کننده باشد.
وی در توضیح تکمیلی این مســئله و اینکه 
»مالک دقیق خــاص و تعیین کننده بودن 
جایگاه و مدیریت افراد چیســت؟« تاکید 
کــرد: در عرصــه انتخابات فدراســیون ها 
همیشــه حساســیت هایی بوده و احتمال 
ورود فدراســیون های بین المللی هم وجود 
داشــته اســت. این موضوع مشکل ســاز 
می شود به خصوص که المپیک را در پیش 
داریم. بنابراین اگر کسی رای مجمع داشته 
باشــد و حوزه مدیریتش مربوط به المپیک 
باشد، از متشــنج کردن فضا به واسطه کنار 

گذاشتنش استنکاف می کنیم.

فرامرزیان یادآور شد: برای این کار هم البته 
به حرمت بخشنامه صادر شده، هماهنگی و 
تعامل الزم را با ســازمان اداری استخدامی 
خواهیم داشــت. یعنــی با این ســازمان 
مکاتبه می کنیــم و در مورد تداوم همکاری 
با گزینه ای که بیش از ۳۵ ســال از خدمت 
او گذشــته، اطالع می دهیم. در عین حال 
اصل قانون و اجازه ای که بــرای همکاری با 
افراد تا حداکثر ۶۵ ســال داده را هم رعایت 

می کنیم.

پای مصوبه ایثارگران هم به میان آمد
بخشــنامه ســازمان اداری اســتخدامی 
کشــور مبنی بر نادیــده گرفتن شــرایط 
ســنی برای بازنشســته اعالم کردن افراد، 
شــامل حال برخی مدیران می شد از جمله 
محمدرضا داورزنــی )والیبال(، کیکاووس 
ســعیدی )دبیرکل کمیته ملی المپیک(، 
عبــدی افتخاری )اســکی(، محمد علیپور 
)انجمن های ورزشــی( و برانوش نیک بین 

)وزارت ورزش(.
خبرنگار در ادامه گفتگو با ژاله فرامرزیان به 
این موضوع اشاره کرد و این پرسش را مطرح 
کرد که »بــا این اوصاف این افــراد کماکان 

متصدی پست خود خواهند بود؟«، وی نیز 
در پاسخ تصریح کرد: دلیل مطرح شدن نام 
برخی از این افراد این بــود که مدرک فوق 
لیسانس شــان معــادل بود و ما بر اســاس 
۳۰ سال خدمت و ۶۰ ســال سن محاسبه 
می کردیم امــا مصوبه اخیــر ایثارگران به 
ایــن تاکید دارد کــه مدرک معــادل تمام 
ایثارگران قطعی و دانشــگاهی محســوب 
می شــود و می توانند تا ۳۵ سال خدمت به 

فعالیت خود ادامه دهند.
معاون وزیر ورزش خاطرنشــان کرد: دوره 
خدمت برخــی از این مدیــران کمتر از ۳۵ 
سال بود بنابراین ماندنی شدند. دو نفر دیگر 
از این مدیــران اما باالی ۳۵ ســال خدمت 
دارند اما اتفاقاً موقعیت شــان حساس است 
و طبق رای مجامع خود هنــوز مدت زمان 
فعالیت شــان تمام نشــده و قانون خدمات 
کشــوری هم منعی برای ادامه حضورشان 

ندارد.
وی افــزود: در مورد این دو نفر به ســازمان 
اداری اســتخدامی کشــور اعالم وضعیت 
کردیم. آنهــا پاســخ مثبــت داده و ادامه 
همــکاری را بالمانع عنــوان کردند. حتی 
برای این دو نفــر مجوز ویــژه دیگری هم 
گرفتیم چــون نمی خواهیــم در ایامی که 
به المپیــک نزدیک می شــویم، به چالش 

کشیده شویم.

وزارت ورزش پُر از بازنشسته است
»با ایــن اوصــاف وزارت و مجموعه ورزش 
فعاًل بازنشسته ندارد؟«، این پرسش پایانی 
خبرنگار مهر بود که معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت ورزش در پاســخ به آن گفت: 
همین االن در وزارت ورزش کلی بازنشسته 
داریم که طبق روال عــادی و اداری آنها را 
بازنشســته می کنیم. بعضاً این افراد از میان 
مدیران هستند که سرموعد کنار می روند. 
در کل در مــواردی که حساســیتی وجود 
ندارد افــراد باالی ۳۵ ســال خدمت را نگه 
نمی داریم. می خواهیم اینگونه به بخشنامه 
اخیر هم احترام بگذاریم و از جمعیت جوان 
هم اســتفاده کنیم. به هر حال ۳۵ ســال 
خدمت مدت زمــان خوبی بــرای فعالیت 

است.

صالحی امیری: سجادی قطعا در نشست دادگاه عالی ورزش شرکت می کند

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل باشگاه استقالل:

ماندن فرهاد مجیدی منوط به قهرمانی حذفی نیست
خریدار   مدیرعامل باشــگاه اســتقالل با 
بیان اینکه لیســت بازیکنان مدنظر فرهاد 
مجیدی را برای فصل آینده گرفته اســت، 
گفت: از مجیدی حمایــت می کنم و ماندن 
او برای فصل بعد منــوط به قهرمانی در جام 

حذفی نیست.
 احمد سعادتمند مدیرعامل استقالل با بیان 
اینکه سند مجموعه ورزشی مرغوبکار به نام 
باشگاه استقالل شده است، از اقدامات این 

باشگاه برای تقویت در فصل آینده خبر داد.
ســعادتمند اظهار کرد: هواداران از ما تیمی 
قوی می خواهند. در این مورد هم به زودی 
خبرهای خوبی می دهیــم. اخیرا هم با برد 
مقابل ســپاهان اتفاق خوبی افتاده اســت. 
استقالل باید به سمت بنگاه اقتصادی، زیر 
ســاختها و افزایش دارایی ها و ســرمایه ها 

برود تا دوباره در آسیا آقایی کند.
سعادتمند درباره حواشی بازی استقالل با 
سپاهان و اینکه سپاهانی ها با صدور بیانیه 
ای، این برد را هدیه داور دانســته بودند، به 
برنامه »تهران ورزشــی« گفت: برای امیر 

قلعــه نویی که یک اســتقاللی ناب اســت 
آرزوی سالمتی دارم. در ســپاهان عزیزان 
فرهیخته ای حضور دارند. سپاهان نماینده 
کشورمان در آســیا هم هست. این مباحث 
خیلی خوب و قشنگ نیست. باید از جایگاه 
ایران در فوتبال آســیا دفاع کنیــم. هر دو 
باشــگاه تالش می کنیم بــه موفقیت های 
بزرگ دســت یابیم.مدیرعامل اســتقالل 
افزود: اینکه بــه راحتی بحــث هدیه داور 
را مطرح کنیم درســت نیســت. شــاید ما 
بیشــترین لطمه را در بحث داوری خوردیم 
و فصل گذشــته پنالتی و گل ما گرفته نشد 
حتی مقابل ســپاهان. بیانیه دادن شایسته 
فوتبال کشــور نیســت. تالش مــی کنیم 
حرفمان را در زمین بزنیم. پذیرای سپاهان 
در جــام حذفی در نهایت احتــرام خواهیم 
بود.وی درباره بدهی های اســتقالل یادآور 
شد: شاید ما در بدترین زمان ممکن آمدیم 
و تمام آرای انضباطی فیفا در دو، سه ماهی 
که من بودم مثل الوار روی ســرمان خراب 
شــده اســت. باید ارز زیادی را تهیه کنیم و 

باتوجه به تفاوت نــرخ ارز، هزینه ها دوبرابر 
شــده اســت. تحریم ها و کرونا هــم کار را 
سخت کرده است. حدود ۲۰ میلیارد تومان 
فقط باید برای دو نفــر یعنی بویان و وینفرد 
شفر پرداخت کنیم. تهیه ۲۰ میلیارد تومان 
کار راحتی نیســت ولی تــالش می کنیم و 
چاره ای جــز این نداریم. بایــد از آرای فیفا 
تمکین کنیم که چند بار ابالغ شده است. ما 

وارث این پرداخت ها هستیم. 
مدیرعامل باشــگاه اســتقالل در خصوص 
بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت و اینکه آیا 
با کادر فنی برای فصل بعد نشســتی داشته 
است؟ اظهار کرد: با کادر فنی چند نشست 
داشــته ایم. هواداران گاهــی اعتماد نمی 

کنند وقتی می گوییم شاکله تیم را حفظ و 
در نقاط مدنظر، بازیکنان در حد استقالل را 

اضافه می کنیم. 
سعادتمند درباره لیســت بازیکنان مدنظر 
فرهاد مجیدی گفت: اســامی مدنظر کادر 
فنی را گرفته ایم و مذاکرات را شــروع کرده 
ایم. فکر می کنم از هفته آینده یکی، یکی به 

اطالع هواداران می رسانیم.
وی در پاســخ به ســئوالی مبنی بر مطرح 
شدن اســامی دیگر مربیان از جمله آندره 
اســتراماچونی و امیــر قلعه نویــی برای 
بازگشت به اســتقالل یادآور شد: ما درگیر 
مســابقات لیگ برتر و جام حذفی هستیم و 
برای حضور موفق در آسیا آماده می شویم. 
با هیچ مربی صحبت نداشــته ام. کادر فنی 
فعلی مورد تایید اســت. از همه می خواهم 
اجازه بدهند آرامش داشته باشیم. خیلی ها 
دنبال ایجاد حاشیه هســتند. همه امکانات 
مدنظر را بــرای تیم فراهــم کردیم. تالش 
کردیم پرداختی ها را بــه بازیکنان خارجی 
و حتی ۶ نفر که طلبکار بودند، انجام بدهیم. 

از عزیزان خواهش می کنــم نگویند مربی 
عوض می شــود. با مربــی و کادرمان ادامه 

خواهیم داد. 
ســعادتمند درباره عدم صدور کارت بازی 
داریــوش شــجاعیان بازیکن اســتقالل و 
اقدام این باشگاه، اظهار کرد: در این ارتباط 
نامه ای را بــرای فیفا تنظیــم کردیم. اگر 
بحث سازمان لیگ و فدراســیون بر اساس 
اســتانداردهای فصل گذشــته بود، قبول 
داشتم ولی وقتی ســه ماه مسابقات تعطیل 
می شــود، شــجاعیان می تواند دوباره به 
لیست اســتقالل برگردد. اگر شرایط عادی 
بــود االن باید فصــل جدید را شــروع می 
کردیم. حیف اســت که نتوانیــم از بازیکن 
سالم خود استفاده کنیم. چون از فدراسیون 
و ســازمان لیگ جواب نگرفتیم نامه ای را 

مستقیم به فیفا فرستادیم.
مدیرعامل اســتقالل در پایان در پاســخ به 
این ســئوال که آیا ابقای فرهــاد مجیدی 
منوط بــه قهرمانی در جام حذفی اســت؟ 

گفت: هرگز. از کادر فنی حمایت می کنیم.
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آخرین وضعیت سریال محرمی کارگردان »ستایش«

ونا  تولید در سایه کر

عطیه موذن  سریال »بوم و بانو« در کنار »نجال« 
جدی ترین پروژه های تلویزیون برای ایام محرم و 
صفر هســتند که این روزها تصویربرداری هر دو 
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی در حال انجام 

است.
 این روزها دو پروژه تلویزیونــی به صورت جدی 
برای ایام محــرم و صفــر در حال تولید اســت. 
سریال »بوم و بانو« به کارگردانی سعید سلطانی 
و تهیه کنندگــی آرمان زرین کوب برای شــبکه 
دو سیما و ســریال »نجال« به کارگردانی خیراهلل 
تقیانی پور و تهیه کنندگی ســعید ســعدی برای 
شبکه سه سیما که تالش می شــود هر دو به ایام 

عزاداری امام حسین )ع( برسند.
ســریال »نجال« این روزها در بوستان والیت در 
حال تصویربرداری است و ســعید سعدی درباره 
آن گفته بود که تالش می شود تا به اربعین برسد 

و قرار نیست در ماه محرم رونمایی شود.
داســتان این ســریال در ســال ۵۸ می گذرد و 
روایت آن با عاشــورا و امام حسین )ع( پیوند دارد 
و بازیگرانی چون حســام منظور، آزیتا حاجیان، 
هدایت هاشــمی، ملیکا شــریفی نیا و… در آن 

ایفای نقش می کنند.
سریال »بوم و بانو« اما تازه ترین اثر سعید سلطانی 
بعد از کارگردانی »ســتایش« محسوب می شود 
که آن هم فضایی مناسبتی برای ایام محرم دارد. 
در این سریال بازیگران مختلفی از جمله مسعود 
رایگان، بهنام تشــکر، دیبا زاهدی و… به ایفای 

نقش می پردازند.

»بوم و بانو« برای دهه دوم محرم یا ماه صفر
بهرنگ ملک محمدی مدیر گروه فیلم و ســریال 

شبکه دو سیما درباره آخرین وضعیت این سریال 
بیان کرد: »بوم و بانو« برای دهه دوم محرم و یا ماه 
صفر در نظر گرفته شــده و تالش می کنیم به این 

ایام برسد.
وی درباره قصه این ســریال نیز که به دوره قاجار 
برمی گــردد توضیــح داد: »بوم و بانــو« قصه ای 
تاریخی دارد که در دوران رضاخــان می گذرد و 
مســایلی چون بحث ممنوعیت برگزاری مراسم 

عزاداری در آن زمان مطرح می شود.
مدیرگروه فیلم و سریال شــبکه دو سیما درباره 
شباهت این سریال با »شــب دهم« عنوان کرد: 
»شــب دهم« قصه ای داشــت که مســتقیماً به 
عزاداری در آن زمان می پرداخت و در ۱۰ قسمت 
همین موضوع را بســتر قصه قرار داده بود. با این 
حال قصه »بوم و بانو« در بســتر این اتفاقات رخ 

می دهد و به مسائل دیگری هم می پردازد.
وی اضافه کرد: فضاهای متفاوتی در سریال »بوم 
و بانو« دیده می شود که نگاهی به اوضاع سیاسی 
اجتماعی و حتــی فضاهای عاشــقانه و تاریخی 
دارد. تاکنون حدود ۸۰ درصد از این ســریال جلو 

رفته است و دوستان شبانه روزی کار می کنند.
ملک محمدی که پیش از این مدیریت گروه فیلم 
و سریال ســیمافیلم را نیز بر عهده داشت درباره 
مشــکالت مالی تلویزیون که این ســریال را هم 
درگیر کرده بود، گفت: مســائل مالــی مربوط به 
فضای عمومی در کل کشور است و تلویزیون هم 
مستثنی نیســت. آدم هایی که در این شرایط کار 
می کنند جانفشانی می کنند با این حال خیلی ها 
شــرایط تلویزیون را می دانند و با همین شرایط 
پای کار می ایســتند ما هم تالش داریم بودجه ها 

را برسانیم.

همه پروژه ها با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در حال تولید است

وی همچنین با اشــاره به روند تولیــد پروژه ها با 
وجــود کرونا گفت: ایــن روزها همــه پروژه ها با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در حــال تولید 
هســتند. شــغل برخی از افراد به همیــن کارها 
وابسته اســت و منبع درآمدی دیگری هم ندارند. 
حتی همان اوایل شیوع کرونا که برخی می گفتند 
پروژه ها باید تعطیل شــود وقتی به پروژه ها ســر 
می زدیم برخی از هنروران و عواملی که به صورت 
روزمزد کار می کردند، می گفتند پروژه را تعطیل 
نکنید. به هر حال بحث معاش هم مطرح اســت 
و اکنــون می تــوان ماســک زد و از پروتکل های 

بهداشتی هم استفاده کرد.
ملک محمدی درباره رعایت این پروتکل ها اضافه 
کرد: در هر پروژه ای خود کارگردان و تهیه کننده 
هم بر ســر کار اســت و اگر این پروتکل ها رعایت 
نشــود، خود آن ها از همه زودتر آسیب می بیند. 
تالش ما این است که بحث مالی و کرونا به بهترین 
شــکل مدیریت شود. البته پیشــگیری و کنترل 
کرونا در پروژه ها االن موقعیت بهتری دارد چون 
افراد رعایت می کننــد و پروژه ها بــه این نتیجه 

رسیده اند خلوت تر کار کنند.
وی اضافه کرد: حدود سه ماه پیش وضعیت آنقدر 
حاد بود که حتی کسی لوکیشــن هم به پروژه ها 
نمی داد و االن خدا را شــکر این مسایل حل شده 
است.مدیر پیشین گروه فیلم و سریال سیمافیلم 
در پایان درباره ســریال »عین شین قاف« با اسم 
قبلی »پیچ تند« به کارگردانی قاسم جعفری نیز 
بیان کرد: سریال فعاًل در مرحله پخش قرار ندارد 

و نیاز به بررسی مجدد است.

بیوک میرزایی گفت: قصه و فضای سریال »جشن 
ســربرون« حول محور خان ها و قدرت طلبی ها و 
جاه طلبی هــای آن ها می گذرد و مــن هم در این 
مجموعه نقش ســرگردی به نام یاور اکرم را بازی 

می کنم.
 بیوک میرزایی بازیگر شــناخته شــده  سینما و 
تلویزیون در سریال تاریخی »جشن سربرون« به 
کارگردانی مجتبی راعی و تهیه کنندگی حســن 
نجاریان به ایفای نقش می پــردازد این مجموعه 
که به ســفارش مرکز ســیما فیلم آماده می شود 

همچنان در حال تصویربرداری است.
میرزایی دربــاره نقــش اش در این ســریال به 
خبرنــگار فارس گفــت: در ایــن مجموعه نقش 

یاور اکرم را بازی می کنم، او ســرگردی است که 
با چاپلوســی و خوش رقصی به پســت باالتر که 
سرهنگ است، دســت می یابد. ســریال فضای 
تاریخی دارد که به دوره قاجار می رســد یک درام 
عاشقانه است که روی متن آن کارشده است و من 

یکی از نقش ها را  بازی می کنم.
وی ادامــه داد: در ابتــدا نقــش دیگــری به من 
پیشنهاد شد که حضورش چندان اکتیو نبود و آن 
را نپذیرفتم بعد نقش دیگری را پیشــنهاد کردند 
که در واقع دو نقش را به یک نقش تبدیل کردند. 
سرگرد سریال جشن سربرون نقش خاصی است 
که حضور زیادی در ســریال ندارد اما این نقش را 
بسیار دوست دارم و کار خوبی است که امیدوارم 

در زمان پخش به خوبی از ســوی مخاطب دیده 
شود.

بازیگــر »اخراجی های ۲« گفــت: قصه و فضای 
ســریال حول محور  خان هــا و قدرت طلبی ها و 
جاه طلبی های آن ها می گــذرد. فیلمنامه و متن 
سریال بسیار جذاب است  و گروه هم گروه حرفه 
ای و بسیار خوبی هستند. همه داستان در شیراز 
می گذرد اما به دلیــل محدودیت های کرونایی و 
هزینه های زیاد حضور در شهرســتان، گروه در 
اطراف تهران مشــغول تصویربرداری هســتند. 
گروه بســیار خوب و همکاران بسیار عزیزی در 
کنار هم قــرار گرفتند که نتیجــه خوبی حاصل 

می شود.

به ابتکار انجمن مستندسازان ایران
ونا و من« مستند می شود قصه های »کر

رویــداد »کرونــا و من؛ یــک روایــت تصویری« بــه ابتــکار انجمن 
مستندسازان سینمای ایران و با دبیری پیروز کالنتری برگزار می شود.

 انجمن مستندسازان ســینمای ایران رویداد »کرونا و من؛ یک روایت 
تصویری« را با جمع آوری فیلم های کوتاه مســتند مردمی در ۳ محور 
اصلی »خانه«، »شهر« و »ارتباط« برگزار می کند، رویدادی که ماهیت 
مسابقه ای نیز خواهد داشت.فیلم های ارســالی از طرف مخاطبان، در 
پایان موعد اعالم شده توســط هیات داوران و مردم مورد قضاوت قرار 
گرفته و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شــد.برگزار کنندگان این 
مسابقه امیدوار هســتند که زمینه ساز گستردگی فضای مستندسازی 
و ایجاد مــراودات تازه تر فیلم مســتند با جامعه پیرامون خود باشــد.
پیروز کالنتری نویســنده و مستندســاز باســابقه و از اعضای انجمن 

مستندسازان به عنوان دبیر این رویداد انتخاب شده است.
این پروژه توســط انجمن مستندسازان ســینمای ایران و با همکاری 
شبکه نمایش مســتند »هاشور« و حمایت شــرکت خدمات ارتباطی 
رایتل، برگزار می شود تا روایت های شخصی مردم از احوال و قصه های 

این روزهای کرونایی شان را گردآوری کرده و به نمایش درآورد.

محمد خزاعی تأکید کرد

»داِدستان« به هیچ دولتی مربوط نمی شود
تهیه کننده سریال »دادســتان« با اشاره به شائبه هایی نسبت به فضای 
این سریال مطرح کرد که داستان »دادستان« تخیلی است و مربوط به 

هیچ دولتی نمی شود.
 محمد خزاعی تهیه کننده ســریال »دادســتان« در واکنش به اخبار و 
گمانه زنی ها درباره این سریال و موضوع آن گفت: داستان »دادستان« 
تخیلی اســت و مربوط به هیچ دولتی نمی شــود اما همه مســئوالن و 
مدیران باید آن را ببینند.وی افزود: این ســریال بــا همه کارهای آقای 
ده نمکی که آثــار پرمخاطبی در کارنامــه دارد، فــرق دارد و فضایی 
پلیسی، معمایی و اکشــن دارد.خزاعی با اشــاره به آغاز تصویربرداری 
ســریال از اول مردادماه گفت: »دادســتان« در ۱۵ قســمت ساخته 
می شود و تاکنون ۲۰ درصد از کار تصویربرداری شده است. این سریال 
بیش از ۱۰۰ لوکیشــن دارد که گــروه با برنامه ریــزی دقیق و رعایت 

پروتکل های بهداشتی کار را جلو می برد.
وی با اشــاره حضور بازیگران سرشــناس ســینما و تلویزیون در این 
مجموعه تلویزیونی افزود: حدود ۱۲۰ بازیگر در سریال جلوی دوربین 
می روند که از این تعداد ۲۰ نفر بازیگر حرفه ای و مابقی بازیگران تئاتر و 

چهره های هنری جوان هستند.
ایــن تهیه کننده ســینما و تلویزیــون در ادامه گفت: در این ســریال 
صحنه های اکشــن و جذاب زیادی داریم کــه امیدواریم مخاطبان در 
زمان پخش ســریال از آن لذت ببرند.خزاعی در پایان گفت: حدود ۹۰ 
درصد ســریال در تهران تصویربرداری می شــود و مابقی آن در یکی از 

کشورهای منطقه تصویربرداری خواهد شد.
تاکنون بازیگرانی چــون هومن برق نــورد، بهنوش بختیــاری، علی 
سلیمانی، سحر قریشی، علیرضا اســتادی، اصغر نقی زاده و هلیا امامی 

جلوی دوربین مسعود ده نمکی رفتند.

فیلمنامه سریال »دادســتان« که فضایی پلیســی و معمایی دارد، بر 
اساس طرحی از مســعود ده نمکی به سرپرستی مسعود ده نمکی و تیم 

نویسندگان کریم خودسیانی و پدرام کریمی به نگارش درآمده است.
برخی عوامل ســریال »داِدســتان« عبارتنــد از: تهیه کننده: محمد 
خزاعی، کارگردان و سرپرســت گروه نویســندگان: مسعود ده نمکی، 
سرپرســت گروه کارگردانی: آرش سجادی حســینی، مدیــر تولید: 
مصطفی ســلطانی، آهنگســاز: کارن همایون فر، طراح جلوه های ویژه 
میدانی: محســن روزبهانی، طراح چهره پردازی: شــهرام خلج، مدیر 
تصویربرداری: فرشــاد گل ســفیدی، نویســندگان: پدرام کریمی و 
کریم خودســیانی، مدیر صدابــرداری: امیر حاتمی، صداگذار: ســید 
محمود موســوی نژاد، مدیر صحنه: فرهاد ترابی، طراح صحنه و لباس: 
حســین مجد، طراحی و ســاخت تصاویر رایانه ای: امیر عضدی، طراح 
جلوه های ویژه رایانه ای: کامیار شــفیعی، عکاس: کوروش پیرو، مدیر 
روابط عمومی: حمید یادروج، جانشین تولید: مهدی عبادتی، دستیار 
اول کارگردان: فرید کلهر، دســتیار برنامه ریز: عارفه رشیدی، دستیار 
دوم کارگردان: کمال الدین پیرهادی، منشــی صحنه: آتوسا شاه سیاه، 
دستیار تهیه کننده: امیرعلی رزاقی، دســتیار اول صحنه: علی خزایی، 
دستیار صحنه: سینا خزایی، دستیار ســاخت تصاویر رایانه ای: سعید 
شلیله، دســتیار اول لباس: نسیم غضنفرزاده، دســتیار لباس: حدیث 
شعبانی، دســتیار اول تصویر: امیداهلل وردی، دستیاران تصویر: کیوان 

محمدی نژاد، مهدی منادی و علی نانکلی.

پخش بین المللی »بوتاکس« آغاز شد
 پخش بین المللی فیلم ســینمایی »بوتاکس« بــه کارگردانی »کاوه 

مظاهری« و محصول مشترک ایران و کانادا آغاز شد.
بوتاکس اولین فیلم بلند کاوه مظاهری اســت که پخش بین المللی آن 
به تازگی آغاز شده است. بخش هایی از این فیلم که ساخت آن در سال 

گذشته به اتمام رسید در آلمان فیلمبرداری شده است.
سوســن پرور، مهدخت موالیی، ســروش سعیدی، محســن کیانی و 

مرتضی خانجانی از بازیگران فیلم بوتاکس هستند.
در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: اکرم و آذر به همه می گویند 
که برادرشــان قاچاقی به آلمان رفته و فعاًل ازش خبری ندارند. به مرور 
این »دروغ« در ذهن اکرم به یک واقعیت تبدیل می شــود، تا حدی که 

شبانه روز را در انتظار برگشتن برادرش از آلمان، سپری می کند.
فیلم بوتاکس تولید مشــترک ایران و کاناداســت و با ســرمایه گذاری 
محسن کیانی، ساسان سعیدی، کاوه مظاهری، سروش سعیدی و گروه 
همراهان اندیشــه ققنوس ساخته شده اســت. ۲ فیلم کوتاه آخر کاوه 
مظاهری، روتوش و شــهربازی پیش از این به عنوان نماینده ایران در 

رقابت آکادمی اسکار شرکت داشته است.
دیگر عوامل فیلــم عبارتند از تهیه کنندگان: کاوه مظاهری و ســروش 
ســعیدی، نویســندگان فیلم نامه: کاوه مظاهری و ســپینود ناجیان، 
مدیر فیلمبرداری: حامد حســینی سنگری، ســایر بازیگران: مهدی 
پورخانعلی، مریم نجفی، الهه فرازمند، هانیه مفلح، ســارا رستم، مهناز 
افتاده نیا، ملینا پورکاظمی، فتح اهلل غفاری، ســجاد میرســعید و آرین 
واعظ آشــتیانی )بازیگر کودک(، طراح صحنه و لباس: عادله چراغی، 
طراح چهره پردازی: امید گلزاده، تدوین: پویان شــعله ور، موســیقی: 
میالد موحدی، صدابــردار: هادی معنوی پور، طراحــی و تدوین صدا: 

حسین قورچیان.

اکران
بهروز غریب پور:

وسکی« آماده  درسگفتارهای »تئاتر عر
 پخش می شود

بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان باســابقه تئاتر عروسکی از ضبط 
پروژه ای مهم با موضوع درســگفتارهای »تئاتر عروســکی« در بخش 
خصوصی خبر داد که بعد از آماده ســازی تصاویر ضبط شــده، پخش 

خواهد شد.
بهروز غریب پور مــدرس و کارگردان تئاتر و سرپرســت گــروه تئاتر 
عروســکی »آران« دربــاره فعالیت هــای خود در وضعیــت کرونایی 
فعلی، گفت: از ۲۵ روز پیش ضبط سلسله درسگفتارهایی درباره تئاتر 
عروسکی را که رامین بیات از کارگردان های جوان تئاتر بانی آن است، 
شروع کردیم.وی با بیان اینکه این درسگفتارها راجع به اهمیت نمایش 
عروســکی در ایران و جهان و همچنین گروه تئاتر عروسکی »آران« و 
سهمش در اعتالی تئاتر عروسکی ایران است، افزود: با همکاری اعضای 

گروه و بنیاد رودکی این کار انجام شد.
غریب پور با اشــاره به اینکه مجموعه فیلم های گرفته شــده با حضور 
عوامل حرفه ای انجام شده، توضیح داد: حدود ۳۰۰ ساعت فیلم گرفته 
شده است. سعی کردیم با پیش بینی اینکه اضافه گویی نشود و مؤثر بر 
تماشاگری که این دوره ها را می بیند باشــد، به ریزترین امور مربوط به 

تئاتر عروسکی تا فلسفه وجودی نمایش عروسکی پرداخته شده است.
سرپرست گروه تئاتر عروســکی »آران« تأکید کرد: نمایش عروسکی، 
نیاز ابدی و ازلی برای بشــریت بوده و هســت و در این درسگفتارها به 

موضوع توجه ویژه شده است.
این هنرمند با ســابقه تئاتر ایــران تصریح کرد: اگر شــرایط کرونایی 
موجود نبود این پروژه بزرگ آغاز و به ســرانجام نمی رسید زیرا نوشتن 
بخش های مختلف پروژه و همچنین تصویربــرداری آن نیازمند زمان 

بود.
غریب پور در پایان ســخنان خــود درباره زمــان ارائــه و پخش این 
درسگفتارها یادآور شد: کمپانی خصوصی آرتیویست تولید این پروژه 
را عهده دار بوده و مراحل تدوین پروژه در حال انجام اســت و بعد از این 

مرحله زمان و نحوه چگونگی پخش آن مشخص خواهد شد.

نگرانی جدی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران 
برای ادامه فعالیت

در دوارن کرونایی روزی نیست که کرکره مغازه ای پایین نیاید یا چراغ 
کارگاهی خاموش نشود. در این مقطع، هر روز شاهد تعطیلی تعدادی از 
مشاغل هستیم و بسیاری از اقشار اجتماع، وضعیت اقتصادی دشواری 
را ســپری می کنند. در این میان مشــکالت اقتصادی حوزه فرهنگ و 
هنردوچندان است چراکه اغلب فعالیت های فرهنگی به عنوان اموری 
نه چندان ضروری شناخته می شــوند. به تازگی نیز نگرانی های جدی 
درباره مشــکالت اقتصادی خانه هنرمندان ایران مطرح شده که ادامه 

فعالیت این خانه را با چالشی اساسی رو به رو کرده است.
در همین زمینه مجید رجبی معمار مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، 
در گفتگو با ایســنا درباره وضعیت این مکان هنری در دوران کرونایی 
توضیح داد: خانــه هنرمنــدان این روزها دوره ای بســیار دشــوار را 
می گذراند و بعد از ۲۱ ســال فعالیت که به عنوان مکانی امن، شریف و 
قابل اعتماد برای همه هنرمندان و هنردوستان تبدیل شده، در زمینه 

شرایط اقتصادی و ادامه فعالیت آن نگرانی جدی داریم.
او البته ابراز امیــدواری کرد که با جذب حمایــت  نهادهای فرهنگی و 
شــهرداری، بتوان خانه امید هنرمندان را همچنان ســرپا نگه داشت و 

تعطیلی این خانه مقطعی و ویژه دوران کرونایی باشد.
رجبی معمار با اشــاره به جایگاه مهم خانه هنرمنــدان ایران افزود: در 
تمام این سال ها خانه هنرمندان مجموعه ای کامال فرهنگی بوده است 
و هرگز وارد فعالیتهای سیاسی نشــده هرچند عده ای تالش داشتند تا 

این مکان را به این سمت و سو بکشانند.
او، عملکرد خانه هنرمندان ایران را بسیار برجسته و درخشان توصیف 
کرد و ادامه داد: این مجموعه متعلق به همه هنرمندان است همچنانکه 
در شواری عالی آن هم نمایندگان تمام انجمن های هنری حضور دارند 

و همه آنان، این مکان را خانه خود می دانند.
رجبی معمار خاطرنشــان کرد: خانه هنرمندان ایــران ردیف بودجه 
دولتی نداشته است و مهم ترین نقطه اتکای آن بودجه مصوبی است که 
از سوی شهرداری به عنوان نهادی عمومی به این مکان تعلق می گرفته 

که همراه با درآمدهای خانه، هزینه های آن را تامین می کرده است.
او با ابراز تاسف از اینکه در چند ماه گذشــته بودجه شهرداری هم قطع 
شده است، اضافه کرد: می دانیم شهرداری هم با مشکالت اقتصادی رو 
به رو است که سبب شده در چند ماه گذشــته حمایت هایشان از خانه 
هنرمندان ایران قطع شود و از آنجاکه فعالیت های حضوری ما به دلیل 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، کامال قطع شده است، طبیعتا فرصتی 
هم برای درآمدزایی از طریق کافه ها، گالری ها و فروشگاه های این مکان 
نداشــته ایم و به همین دلیل، برای تامین هزینه های جاری و پرداخت 

حقوق کارکنان خود با مشکالت اساسی رو به رو هستیم.
این مدیر هنری گفت: در ایــن مدت هیچ یــک از پیگیری هایی که با 
دســتگاه های گوناگــون انجــام داده ایم بــه نتیجه نرســیده و همه 

درخواست هایمان بی پاسخ مانده است.

رجبی معمار تاکید کرد: همه تالش ما ن را به کار می گیریم تا این خانه 
را که خانه امید هنرمندان اســت، ســرپا نگه داریم و تعطیلی های آن 
تعطیالتی مقطعی و به دلیل کرونا باشــد نه اینکــه تعطیالتی ادامه دار 

شود.
او از شــهرداری درخواســت کرد از انجــام کمک های قبلــی به خانه 
هنرمندان مضایقه نکنند و همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به عنوان متولی امور فرهنگــی و هنری و نیز ســازمان برنامه و بودجه 

تقاضا کرد فکری برای این مکان فرهنگی هنری بکنند.
رجبی معمار با اشــاره به نقش مهم هنرمندان در ایجاد نشاط و شادی 
در هر جامعه ای خاطرنشــان کرد: اگر جامعه هنری خود نشاط نداشته 

باشد، چگونه می تواند به جامعه امید و شادی ببخشد؟!
مدیر عامل خانه هنرمندان ایران ابراز تاسف کرد: اگر وضعیت به همین 
منوال ادامه پیدا کند، بــه احتمال زیاد ناچار خواهیم شــد تعدادی از 
همکاران با ســابقه و ارزشمند خود را که ۲۱ ســال است با ما همکاری 
دارند و هنرشناس هستند و بار تمام برنامه های مجموعه بر دوش آنان 

است، از دست بدهیم.
او در ادامه از تعامــالت بین المللی خانه هنرمندان هم ســخن گفت و 
یادآوی کرد: ایــن مجموعه ارتباطات بین المللــی موثری دارد و دامنه 
فعالیت های آن به داخل کشــور محدود نمی شــود. به همین دلیل از 
مسئوالن فرهنگی می خواهیم در این شــرایط خطیر، ما را هم در نظر 

بگیرند و کمک کنند چراغ خانه هنرمندان ایران روشن بماند.  

اجرا

ون« نمایش قدرت طلبی خان ها در »جشن سربر

موسیقی

یــک تهیه کننده و ناشــر حوزه 
موسیقی از راه اندازی یک سامانه 
برای فروش آنالین نســخه های 
فیزیکی آلبوم های موسیقی برای 
پیشگیری از منسوخ شدن خرید 
آثار در روزهای کرونایی خبر داد.

نیما جــوان تهیه کننده و ناشــر 
موســیقی کــه طی ســال های 
اخیر با مدیریت موسســه »نشر 
و پخــش جــوان« فعالیت های 
مســتمری در عرصه تولید آثار 
موســیقایی متفاوت دارد، ضمن 
اشــاره به راه اندازی یک سامانه 
جدیــد بــرای فــروش فیزیکی 
محصوالت موســیقایی توضیح 
داد: پخش نســخه فیزیکی آثار 
موسیقایی همیشــه برای من به 
عنوان یــک ناشــر و تهیه کننده 
موســیقی، یکــی از دغدغه های 
اصلــی بوده اســت، چــرا که بر 
این باورم همیشــه پخــِش آثاِر 

موسیقایی دچاِر نقص 
و اِشــکال بوده که یکی 
از دالیِل مهــِم آن نبود 
شهر کتاب و فروشگاه 
فرهنگــی در خیلی از 

شهرها و روستاهاست.
در  افــزود:  وی 

جریان آنچه به آن اشــاره کردم 
محصــوالت فرهنگــی عموماً از 
توزیِع نامناســب لطمه دیده اند، 
و من به ویژه در شهرســتان های 
کوچک کشورمان، شاهد بوده ام 
که تشنگی برای شنیدن و دیدن 
بسیار اســت اما فروشگاهی که 
ســی دی یــا دی وی دِی دلخواه 
مردم را عرضه کند وجود نداشت. 
شرایطی که فقدان آن در جریان 
فرآیند تولیــد، بازاریابی و فروش 
محصوالت موســیقایی به شدت 
احساس می شــود و می بایست 
بــرای آن در پی اندیشــیدن راه 

چاره ای بود.
بخــش  در  جــوان 
دیگری از صحبت های 
خود بیــان کــرد: در 
فروش  اینترنت،  عصِر 
می توانــد  آنالیــن 
راهگشــا باشــد و ما 
هم بر همین مثــال معروفی که 
می گویند: »هم قیر هســت هم 
قیف« شرایطی را ایجاد کرده ایم 
که از روز چهارشــنبه هشــتم 
مرداد بــا افتتاح فروشــگاهی 
اینترنتــی که تمرکــزش روی 
عرضه آثار موســیقایی در قالب 
ســی دی، دی وی دی و کتــاب 
اســت، بخــش جدیــدی را به 
مجموعه »نشــر و پخش جوان« 
اضافه کنیم کــه امیدوارم بتواند 
به سهم خود، تاثیری روی فروش 
محصوالت موســیقایی داشته 
باشد. چرا که بر این باوریم با این 

طرح و ایده دیگــر بهانه ها برای 
عدم رعایت قانــون کپی رایت به 
حداقل می رسد و می توان امید 
داشت که شــرایط از این وضعی 

که هست بهتر شود.
ایــن تهیه کننده و ناشــر گفت: 
من اعتقاد دارم هنــوز برای آثاِر 
فیزیکِی موســیقایی جای امید 
هســت، هنوز لمِس کاغذ و قاب 
و ســی دی لذت بخش است که 
ما می توانیم این آثار را با پُســت 
به دورترین نقاِط ایران برسانیم. 
این کار در روزهــای کرونایی به 
نوعــی حضور در جریــان تحقق 
شعار »در خانه بمانید« است که 
مردم عزیزمــان در نقاط مختلف 
کشــور می توانند نسخه فیزیکی 
آلبوم های موســیقی هنرمندان 
محبوب خــود را دریافت کرده و 
در این حرکــت فرهنگی حضور 

موثری داشته باشند.

دیگربهانه ای برای رعایت نکردن کپی رایت نیست


