
خ تورم ویه هدف گذاری نر وم تجدید نظر در ر لز

بانک مرکزی بــدون همکاری الزم دولت در رعایت نســبی اســتقالل 
سیاست گذار پولی که از پیش  شــرط  های اجرای موفقیت آمیز سیاست 
هدف گذاری نرخ تورم است، توان دســتیابی به تورم هدف گذاری شده را 

نخواهد داشت.
پس از اعالم بانک مرکزی مبنی بر اجرای سیاست هدف گذاری نرخ تورم 
در سال 99، برخی از کارشناســان اقتصادی، با توجه به شرایط حاکم بر 
اقتصاد ایران و فراهم نبودن زمینه های الزم برای اجرای موثر سیاســت 
پولی، سال جاری را زمان مناسبی برای آغاز این سیاست ندانسته و نسبت 
به امکان دســتیابی به هدف تورمی اعالم شــده ابراز تردید  کردند. نتایج 
خوشــبینانه ترین مدل ســازی ها که با فرض انجام اصالحات بودجه ای 
و وارد نشدن شــوک جدیدی به اقتصاد انجام شــده بود نشان می داد که 
بانک مرکزی بــرای تحقق نرخ تورم هدف گذاری شــده )٪22( و کنترل 
آن در کانال اعالمی )±٪2( مســیر دشــواری را در پیش رو دارد و در این 
مســیر بانک مرکزی بدون همکاری الزم دولت در رعایت نسبی استقالل 
سیاست گذار پولی-که از پیش  شــرط  های اجرای موفقیت آمیز سیاست 
هدف گذاری نرخ تورم است- توان دستیابی به تورم هدف گذاری شده را 

نخواهد داشت.
حال که بانک مرکزی با وجود این شرایط، مسئولیت تحقق هدف تورمی 
را بر عهده گرفته است، بی تردید عدم موفقیت در دستیابی به هدف اعالم 
شــده بر روند آتی اقتصاد ایران تاثیر زیان  باری خواهد گذاشــت، چرا که 
جایگاه و اعتبار سیاست گذار پولی تضعیف شده و بانک مرکزی تا سال ها 
قادر به نقش آفرینی موثر در شــکل گیری انتظارات مردم از وضعیت آتی 
اقتصاد نبوده و در اجرای سیاســت  های پولی مدنظر خود با مشکل جدی 

مواجه خواهد شد.
تغییراتی کــه در چند ماهه اخیــر در نرخ تورم به وجود آمده، بر شــدت 
نگرانی ها از ناکامی احتمالــی بانک مرکزی در کنترل نــرخ تورم افزوده 
است. آخرین گزارش مرکز آمار  نشان می دهد شاخص قیمت ها در چهار 
ماهه ی ابتدایی سال بیش از 13 درصد افزایش داشته و تورم تیرماه با یک 
جهش 4.4 واحد درصدی نســبت به خرداد، به 6.4 درصد رسیده است؛ 
که این میزان از تورم ماهیانه در بیســت ماهه  اخیر ســابقه نداشته است. 
روند تورم نقطه به نقطه که از اردیبهشــت 98 در طــی یک روند نزولی از 
52.1 ٪ بــه 19.8٪ در فروردین 99 کاهش یافته بــود، تغییر جهت پیدا 

کرده و در یک روند افزایشی به 26.6٪ رسیده است.
جهش تورم ماهیانه و تغییر روند ایجاد شــده در تورم نقطه به نقطه زنگ 
خطری برای بانک مرکزی در دســتیابی به نرخ تورم هدف گذاری شــده 
است. چرا که در شرایطی به سر می بریم که کشــور همچنان تحت تاثیر 
شدیدترین تحریم های آمریکا قرار داشته و چشم انداز روشنی هم از پایان 
تحریم ها وجود ندارد. در چنین وضعیت بغرنجی، فراگیری بیماری کرونا، 
شوک سنگین دیگری را هم به اقتصاد کشــور وارد کرده که بانک مرکزی 
را ناچار به در پیش گرفتن سیاست های انبساطی پولی در جهت حمایت 
از خانوارها و بنگاه های آسیب دیده کرده است، دولت هم که برای تامین 
هزینه های درمانی و حمایتی ناشــی از کرونا در تنگای شــدید مالی قرار 
گرفته، از صندوق توسعه برداشت کرده و با انتقال این منابع به ذخایر ارزی 
بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و تشدید سیاست انبساطی پولی 
شده است. بی شک بخشــی از تغییری که در روند تورمی ماه های اخیر به 

وجود آمده را باید ناشی از سیاست انبساطی در پیش گرفته شده دانست.
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خریدار   رییس جمهوری با بیــان اینکه زمان پایان 
کرونا مشخص نیست، گفت: باید یک مسیر اعتدالی در 
مبارزه با کرونا را در نظر بگیریم نه می توانیم فعالیت را 
کامل تعطیل کنیم و نه می توانیم مانند گذشــته عمل 

کنیم. ادامه محدودیت های شدید امکان پذیر نیست.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از انفاق مومنانه 
مردم در سراسر کشور اظهارداشت: یکی از ویژگی های 
امیرالمومنین دســتگیری از فقرا و انفاق است، مردم 

هم همان راه امیرالمومنین را رفتند.
وی با اشــاره به  در پیش بودن ایام محرم افزود: ممکن 
است در ایام محرم شکل نذورات مردم  مقداری تغییر 
کند. حتما از نظر بهداشــتی این موضوع باید رعایت 
شود. هم تبرک اســت و هم کمک به کسانی است که 

از آنها دستگیری می شود.
رییس جمهــوری با تشــکر از مردم اســتان ها برای 
رعایت محدودیت های بهداشتی در مرحله اول شیوع 
کرونا گفت: در مرحله دوم کادر پزشــکی و درمانی ما 
مجاهدت شــبانه روزی انجام داد و فــداکاری کرد و 
در مرحله ســوم همه مســوولین در رده های مختلف 
و آنهایی کــه امر نظارت را بر عهده دارنــد، این بار را بر 
دوش گرفتند.  الحمداهلل وقتــی آدم در این نمودارها 
استان ها را می بیند که از پیک پایین می آید و شیب به 

سمت پایین است، خیلی خوشحال کننده است.
وی با بیان اینکه در آماری که امــروز دیدیم تقریبا از 
اوایل مرداد ماه تغییر محسوسی شــروع شده تا االن 
که19 مرداد ماه هســتیم، گفت: ان شاء اهلل امیدواریم 
تا پایان مرداد باز شاهد روزهای بهتری با کمک مردم 
باشیم. همان طور که در ســایه تالش مردم و مراعات 

آنان این اتفاق افتاد.
 روحانی اظهارداشــت: یک وقتی مراعــات مردم ۷۷ 
درصد بود که در سایه آن ما شاهد این بودیم که  در آمار 
فوتی ها از سه رقمی به دو رقمی برسیم.  برای مدتی هم 
فوتی ها دو رقمی بود از مراعات ۷۷ درصد به 1۷ درصد 
رســیدیم. وقتی نزول پیدا کرد و مردم سهل گرفتند و 
فکر کردند دوران بیماری تمام شــده، دومرتبه دچار 

یک موج شدیم
رییس دولت تدبیر و امید گفت: البته در کشــورهای 
دیگر هم این موج دوم را کامال مشاهده می کنیم آنجا 
هم دستورالعمل هایی بوده خوب مراعات کردند. یکی 
از کشــورهای اروپایی که نخست وزیر آن می خواست 
اختیار قرنطینه بــار دوم را از پارلمان بگیرد، همه چیز 
را آزاد کرده بود و اعالم کرد که توریست ها بیایند ولی 
با فشــار چند روزه ناچار شــد دوباره محدودیت ها را 

تشدید کند.
 رییس جمهوری یادآورشد: بنابراین تقریبا می بینیم 

در جاهای دیگر هم با موج دوم گرفتار شــدند. ما هم 
با موج دوم روبه رو شدیم شــاید این باال و پایین رفتن 
مربوط به اعمال خودمان می شود چه ما مسووالن، چه 
مردم ما، آن جا که همه رعایت کنیم با ثبات مواجه می 
شــویم. تا وقتی مراعات ها رها و عادی می شود دوباره 
پیک باال می رود و ما را گرفتار می کند. هر چه اســت 

تخت و پزشک و پرستار ما محدود است 
وی تاکید کرد: این فشــار روانی کار بــر کادر درمانی 
فشار خســته کننده ای اســت وقتی می بینند مرتب 
تخت ها پر اســت تا وقتی می بینند 3۰ درصد تخت ها 
خالی شــد خود این به همه نشــاط می دهد و آثار کار 

خود را می بینند.

 حداقل 6 ماه با ویروس کرونا مواجه هستیم
روحانی در ادامه گفت: در هفته های اخیر هم در کشور 
خودمان و هم در دنیا شــاهد افت و خیزی در خصوص 
شیوع کرونا بودیم. واقعیت این است که 6 ماه است که 
با این ویروس مواجه هســتیم. شاید در روزهای اول به 
مردم می گفتیم این را هفتگی در نظــر نگیرید، ماه و 
سال معیار است نه روز و هفته، بعضی ها می گفتند چرا  
گفته می شود دو هفته، ســه هفته یا یک ماه دیگر این 
ویروس را از پــا در می آوریم اما به هر صــورت  6 ماه از 
شیوع این ویروس گذشــته است و فراز و نشیب داشته 

است.
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کــرد: به نظر من کار 
کادر درمانی بسیار خوب بوده است،   بخش تولید خوب 
در صحنه بــوده و بخش علمی کامــال در صحنه فعال 
بودند و مردم همراهی کردند یعنی آنجایی که گفتیم 
خطرناک اســت و دیدند که خطرناک است همراهی 

کردند.  
روحانی تاکید کرد: حداقل بایــد در نظر بگیریم که 6 
ماه دیگر هم این اوضاع را داریم. البته شاید 6 ماه بیشتر 
یا حتی یک سال شــود بنابراین باید خودمان را آماده 
کنیم تا روزی که واکسنی به دست ما برسد و موثر باشد 
و به اندازه کافی در اختیار باشد و بتوانیم توزیع کنیم و 
مردم بتوانند استفاده کنند، تا آن زمان خیلی برای ما 

روشن نیست و باید همه مراعات کنند.
رییس جمهوری با اشــاره به اظهــار نظرهایی که این 
روزها درباره مراســم عزاداری مطرح اســت، افزود: 
عده ای نامــه می نویســند اظهار نظــر می کنند چرا 
محدودیت ها را می خواهید اینقدر زیاد کنید ماه محرم 
و عزاداری اســت. از طرف دیگر عده ای می نویســند 
امســال محرم معنا ندارد. عده ای برای من نامه نوشته 
بودند حج که واجب بود امســال برگزار نشد عزاداری 
امام حســین )ع( که مســتحب است که شــما اصرار 

می کنید.  

وی تاکید کرد: باید مسیر اعتدالی را انتخاب کنیم. عده 
ای هم بودند می گفتند مغازه ها نباید باز شود باید بسته 
باشــد، مردم از خانه نباید بیرون بیایند، البته شــاید 
برای مدتی الزم بود ولی ایــن کار برای طوالنی مدت 
نمی شود. نمی توانیم فعالیت های اقتصادی، آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی را به طور کامل تعطیل کنیم این 
کار امکانپذیر نیســت،  ادامه کار به شــکل سابق هم 
امکانپذیر نیست. بنابراین یک حد وسط را نیازمندیم 

که آن حد را مورد مراعات قرار دهیم.  
روحانی خاطرنشان کرد: ادامه محدودیت های شدید 
امکان پذیر نیســت چرا که محدودیت های شــدید 
جامعه را دچار التهاب،  اضطراب و افســردگی می کند. 
سالمتی فقط سالمت جسم نیست، هم سالمت جسم 
و هم سالمت روح اســت و مردم باید از لحاظ روحی و 

روانی دارای آرامش باشد.
رییس جمهوری ادامه داد: اگر افســردگی ایجاد شود، 
زندگی به مردم تنگ می شود، نفس کشیدن برای آنها 
سخت می شــود. در دنیا هم هرکس به طرف کار تند 
رفت جواب نداد و هرکس هم رها کرد و کار انجام نداد 
آن هم دچار گرفتاری شــد. آنهایی که معتدالنه رفتار 
کردند موفق بودند بنابراین باید معتدالنه رفتار کنیم 
بدانیم این ویــروس برای مدتی هســت و خودمان را 

آماده کنیم.  
رییس دولت تدبیر و امید افزود: یک ســال با احتیاط 
برای زندگی مان، ســازگاری و تعامل با این ویروس را 
برنامه ریزی کنیم چرا که این ویروس هست، از طرف 
دیگر زندگی،   اشــتغال،  تولید، کاالهای اساسی، مواد 
بهداشتی و ضروری و حمل و نقل  همه باید باشد منتها 
باید با پروتکل باشــد اگر با پروتکل نباشــد ما را دچار 

مشکل می کند.
وی یادآورشــد: اعتدال به این معناســت که فعالیت 
باشــد، پروتکل هم دقیقا اجرا شــود این دو اگر با هم 
باشــد ما پیش می رویم. اگر رها کنیــم بیماری آنقدر 
شــدید و تند می شــود جامعه را فرا می گیرد تخت ها 
پر می شــود اعصاب مردم بهم می ریــزد تلفات زیاد 
می دهیم که این بــرای جامعه غیرقابل قبول اســت. 

بنابراین اعتدال باید رعایت شود.

طرح پیشگیرانه شفا برای مقابله با کرونا
روحانی تاکید کرد: کسی فکر نکند ویروس کرونا تا 2 
روز یا یک هفته دیگر تمام می شــود و فعال با ما هست، 
برنامه ریزی ها باید بلند مدت، حداقل 6 ماه تا یکســال 
دیگر باید باشــد، باید بــرای زندگی با نشــاط برنامه 
ریزی باشد، اینکه بگویند ماســک زدن و عدم رفت و 
آمد خسته کننده است درســت است و همه می دانیم 
سخت و خسته کننده است، اما چاره ای و راهی وجود 

ندارد ما با شرایط خاصی در حال زندگی هستیم.
رییس جمهوری بر ضرورت اقدام پیشــگیرانه با تعبیر 
مخفف »شــفا« تاکید کــرد و گفــت: راه درمان این 
بیماری را می توان »شفا« نام گذاری کرد و البته حرف 
الف در شفا )دارای مد، متعدد و ممتد( شامل سه اقدام 
است؛ »ش« تاکید بر شست وشوی دست ها و نظافت و 
بهداشت فردی به عنوان اصل اول مبارزه با کرونا است 

وی ادامه داد: »ف« در شــفا ضــرورت فاصله گذاری 
اجتماعی اســت، نمی تــوان مانند گذشــته کنار هم 
بنشــینیم باید این فاصلــه گــذاری را مراعات کنیم. 
»الف« در شفا  استفاده از ماسک است و دومین الف آن 
اجتناب از ترددهای غیرضروری اســت و سومین الف 
اجتناب از تجمعات بزرگ است. این سه الف »شفا« را 

با مد درست می کند.  
رییس جمهوری اگر ما شستن دست و فاصله گذاری و 
ماسک زدن را کاهش تردد و عدم تجمع را در کنار هم 
قرار دهیم، دستورالعمل هایی است که می تواند خیلی 
سخت نباشــد و ما را هم تا حد زیادی از مشکالت این 
بیماری نجات دهد البته پروتکلهای بهداشــتی بسیار 
زیاد اســت و برای هر مکانی یک پروتکل خاص تدوین 

شده که باید مد نظر قرار داده شود.

 دستورالعمل های مجازاتی کرونا هفته آینده 
بررسی و تصویب می شود

روحانی، »بیماریابی« را یکی از مســائل بســیار مهم 
در روند مقابله با این بیماری عنــوان کرد و افزود: باید 
بیمار مبتــال به کرونــا را پیدا کنیم که بــه دو صورت 
انجام می شــود، گاهی بیمار مراجعه می کند وعالئم 
بیماری مانند تنگی نفس و تب را بیان می کند آزمایش 
می دهد.  اما  گاهی ما ســراغ افراد مــی رویم و بیمار را 
پیدا می کنیم، زیرا بیماریابی بســیار مهم است و شاید 
منشــاء آن را نیز در نظر می گیریم از همان بیمار پیدا 
شــده  افرادی که با وی در ارتباط بودند را نیز آزمایش 

می کنیم.
رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد: همه مــردم باید 
دســتورالعمل هــا را را مراعات کننــد، وقتی فردی 
مبتال شــده اســت باید دو هفتــه تــا 15 روز در یک 
اتاق در حصــر و قرنطینه قرار گیــرد و رعایت کند. در 
دستورالعمل های مجازاتی که هفته آینده وزیر کشور 
تدوین می کنــد این موارد را هم بیاورد که اگر کســی 
تخلف کــرد و 14 روز قرنطینه را رعایــت نکرد و فقط 
2 روز در خانه ماند و در جامعه حضــور پیدا کرد، باید 
با بیمار متخلف برخورد شــود زیرا دیگران را هم مبتال 
خواهد کرد، ممکن اســت عالئم ظاهــری زیادی هم 

نداشته باشد اما دیگران را مبتال می کند.
   ادامه در صفحه 2

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

ونا   باید در مبارزه با کر
یک مسیر اعتدالی در نظر بگیریم



روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

ونا یک مسیر اعتدالی در نظر بگیریم باید در مبارزه با کر

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد

جزئیات اعطای کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
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خ تورم ویه هدف گذاری نر وم تجدید نظر در ر لز
   ادامه از صفحه اول

حتی با این فرض که نرخ هدف اعالمی در شــرایط عــادی قابل تحقق 
بوده، به نظر می رســد با توجه بــه وضعیت پیش آمده الزم اســت این 
امکان را به سیاست گذار پولی یادآور شد که برای دفاع از اعتبار خود، در 
صورت نیاز بازنگری الزم را در نرخ هدف انجام داده و نرخ جدید را بدون 
هیچ گونه مالحظه ای اعالم نماید. هر چند تغییر نرخ هدف هم به اعتبار 
بانک مرکزی خدشه وارد خواهد کرد اما قابل مقایسه با لطمه ای که در 
صورت انحراف نرخ تورم از نرخ هدف گذاری شده به بانک مرکزی وارد 
می شود، نخواهد بود. بانک مرکزی می توانست همزمان با آغاز سیاست 
هدف گذاری تورمی، همچون بعضی از کشورهای موفق در کنترل نرخ 
تورم، مثل کانادا، نیوزیلند، جمهوری چک و سوییس شرایطی هم چون 
بالیای طبیعی، وارد آمدن شوک به ســمت عرضه و اتفاقات پیش بینی 
نشــده ای که خارج از کنترل بانک مرکزی قــرار می گیرند و می توانند 

منجر به بازنگری در نرخ هدف شوند، اعالم کند.
البته بانک مرکزی ممکن اســت ترجیح دهد که با اعمال سیاست های 
شــدید انقباضی در ماه های باقیمانده ســال نرخ تورم را در حد هدف 
اولیه اعالمی کنترل نماید، اما واضح اســت کــه در پیش گرفتن چنین 
سیاســتی رکود فعلی را تعمیق خواهد کرد؛ هر چند ممکن است نرخ 
تورم هدف گذاری شده محقق  شــود، اما هزینه این تحقق با افت بیشتر 
تولید و افزایش نرخ بیکاری پرداخت خواهد شد. و یا حتی ممکن است 
دولت در ماه های پایانی سال سیاست سرکوب قیمتی را در پیش بگیرد 
تا با پایین نگه داشــتن قیمت های رسمی، بخشــی از افزایش قیمت ها 
را به تاخیر بیاندازد، که ناکامی سیاست ســرکوب قیمتی برای کنترل 
تورم با آســیبی که به ســمت عرضه اقتصاد وارد کرده و باعث افزایش 

بیشتر تورم های آتی هم می شود، بارها تجربه شده است.
عالوه بر اعالم شــرایط تغییر در نرخ هــدف، از بانک مرکــزی انتظار 
می رفت که همزمان با اعــالم آغاز هدف گذاری نرخ تــورم، به صورت 
شفاف مشــخص نماید که کدام تعریف از تورم را هدف قرار داده است، 
آیا از بانک مرکزی باید انتظار داشــت که در پایان ســال، تورم نقطه به 
نقطه در محدوده هدف گذاری شــده قرار گرفته باشد یا آن که منظور 
بانک مرکزی کنترل تورم متوســط سالیانه بوده اســت. عالوه بر این 
به نظر می رســد که بهتر بود بانک مرکزی با تغییر در تعریف شــاخص 
هدف گذاری شــده، با بهره گیری از تجربه مشــابه برخی کشــورهای 
پیشــرو در هدف گذاری نرخ تورم همچون اســترالیا، کانادا، فنالند و 
ســوئد، حداقل در آغاز این روند و در جهت اطمینان بیشــتر از حصول 
موفقیت و حفظ اعتبار خود، مواردی را که از شــوک های سمت عرضه 
تاثیر می پذیرند و از کنترل بانک مرکزی خارج اســت، از سبد شاخص 

قیمت های هدف گذاری شده حذف می کرد.
همچنین با توجه بــه تاخیری که در تاثیرگذاری سیاســت های پولی 
بر بخش واقعــی اقتصاد وجود دارد، از بانک مرکــزی انتظار می رود که 
در ادامه مســیر هدف گذاری نرخ تورم، با ســرعت و قاطعیت بیشتری 
تصمیم گیری کرده و نســبت بــه رخدادهای بیرونــی عکس العمل 
سریع تری نشــان دهد، چرا که بانک مرکزی باید با پیش بینی دقیق از 
وضعیت آتی اقتصاد، پیش از تغییر در روندهای تورمی سیاســت های 
پولی مناســب را اعمــال نماید تــا با توجه بــه تاخیری کــه در تاثیر 
سیاســت های پولی وجود دارد، پیش از خارج شــدن تــورم از بازه ی 
هدف گذاری شــده، نرخ تورم کنترل شــود و همچنین در صورتی که 
اقتصاد با شوک های غیرقابل پیش بینی روبرو شود، الزم است که بانک 
مرکزی در کوتاه ترین زمان ممکن واکنش مناســب را نشان دهد. که 
برای مثال این امــر در تاخیر چند ماهه بانک مرکــزی در افزایش نرخ 
ســپرده پذیری از بانک ها اتفاق نیفتاد و در حالی کــه انتظار می رفت 
پیش از وقوع اثرات ســوء افت نرخ بهره در بازار بین بانکی، به ســرعت 
بانک مرکزی کف نرخ ســود را در بــازار بین بانکــی افزایش دهد این 

تصمیم گیری و اعالم آن برای چند ماه به تعویق افتاد.
امید می رود بانک مرکزی در ادامه این مســیر دشــوار، عــالوه بر ذکر 
صریح شــرایطی که قادر به انجام تعهد تورمی خود نخواهد بود و ارائه 
تعریفی از شــاخص قیمت که مبنای هدف گذاری تورم قرار داده است 
و همچنین معرفی مرجع اعالم نهایی نرخ تورم، با بهره گیری بیشــتر از 
تجربه  کشورهای پیشــرو در هدف گذاری نرخ تورم، با در پیش گرفتن 
رویه ای شفاف در انتشــار منظم اطالعات و مدل سازی هایی که مبنای 
پیش بینی های اعالمــی خود قرار داده اســت، باعــث تقویت اعتماد 
عمومی به نهاد سیاســتگذار پولی و تضمین موفقیت هدف گذاری نرخ 

تورم شود.

پیش بینی کارشناسان بازار جهانی

ماراتن طال برای شکستن قیمت باالتر ادامه دارد
برخی از تحلیلگــران بازار جهانی بــر این باورند کــه قیمت طال عقب 
نشینی کند یا نه، طال همچنان به ثبت رکوردهای جدید ادامه می دهد 

و به سوی مرز 21۰۰ دالر و باالتر از آن در حرکت است.
 تحلیلگران اظهار می کنند عالقه بسیار باالی سرمایه گذاران به فلزات 
ارزشــمند، روند صعودی طال را پرقدرت نگه می دارد و از ســوی دیگر 
عوامل کالن که در افزایش قیمت طال موثر بوده اند، تغییر نکرده اند و از 

تداوم روند صعودی این فلز ارزشمند پشتیبانی می کنند.
طال هفته گذشته برای نخســتین بار از مرز 2۰۰۰ دالر و سپس از مرز 
1۰5۰ دالر عبور کرد و تا رکــورد 2۰89 دالر هم چیش رفت. هر اونس 
طال در معامالت بــازار نیویورک 41 دالر و 4۰ ســنت معادل دو درصد 
سقوط کرد و در 2۰28 دالر بسته شد اما همچنان باالی مرز روانی مهم 

2۰۰۰ دالر ماند و برای کل هفته 2.2 درصد رشد ثبت کرد.
تحلیلگران بــه کیتکونیوز گفتند: تدابیر محــرک مالی و پولی جهانی، 
طوفان کاملی برای طال فراهم کرده اند و با وجود ســقوط دو درصدی 
قیمت این فلز زرد در معامالت روز جمعه، روند کلی بازار بســیار مثبت 

مانده است.
چارلی ندوس، استراتژیســت ارشــد بازار در گروه الســال فیوچرز به 
کیتکونیوز گفت: عقب نشینی قیمتها برای بازار خوب است و اجازه می 
دهد از حباب قیمت کاسته شــود. باید به خاطر داشت که قیمت طال به 
سرعت و بدون اصالح صعود کرد. طال ممکن اســت پیش از ادامه روند 
صعودی، تا 2۰11 دالر که میانگین قیمت 1۰ روزه است، عقب نشینی 
کند. با این حال انتظار می رود عقب نشــینی قیمتها با افزایش تقاضای 
خرید روبرو شود زیرا سرمایه گذاران در حاشیه بازار نشسته و منتظرند 

تا در قیمت خوب وارد بازار شوند.
در شــرایطی کــه بانکهای مرکــزی به چاپ پــول بــرای حمایت از 
اقتصادهای آسیب دیده از شــیوع ویروس کرونا اقدام کرده اند، طال به 

عنوان سدی در برابر تورم و یک دارایی امن دیده می شود.
با این حال تحلیلگران هشدار دادند اگر طال به پایین قیمت 2۰25 دالر 

نزول کند، احتمال کاهش بیشتر فروش این فلز ارزشمند وجود دارد.
به گفته دانیــل پاویلونیس، کارگزار ارشــد کاال در شــرکت آر جی او 
فیوچرز، مردم طال و نقره را پناهگاه واقعی سرمایه خود می دانند. یکی 
از دالیل افزایش قیمــت این فلزات، چاپ پول بوده کــه بازده واقعی را 
منفی کرده است. با منفی شدن یا کاهش نرخهای بهره، سرمایه گذاران 
ترجیح می دهند به جای نگهداری پولهایشــان در بانک، به خرید طال 
بپردازند.پاویلونیس انتظار دارد طال تا پایان سال نزدیک به 3۰۰۰ دالر 
صعود کند.ســرمایه گذاران در هفته جاری به مذاکرات بسته محرک 
مالی در واشنگتن باید توجه دقیقی داشته باشــند. تصویب یک بسته 
محرک مالــی عظیم دیگر احتمــاال به معنای چاپ پول بیشــتر، دالر 

ضعیفتر و قیمت باالتر طال است.

سرمقاله

بازار

خریدار  معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک ها 
مکلف هســتند معادل 5۰ درصد ارزش روز 
ســهام عدالت را وام با نرخ ســود 18 درصد 
و دوره بازپرداخت 3 ســاله بــه متقاضیان 
پرداخت کنند. عباس معمار نژاد در نشستی 
خبری با موضوع ارائه تســهیالت اعتباری 
بانک ها با وثیقه گذاری سهام عدالت، اظهار 
داشت: نقش بانک ها در تأمین مالی اقتصاد 
ایران بسیار پررنگ اســت، همانطور که این 
حوزه در اقتصاد بســیاری از کشــورهای 
جهان نقش پررنگی دارد؛ با توجه به شرایط 
اقتصادی کشــور و نیار به منابع مالی کسب 
و کارها، مجــدداً بانک ها نزدیــک آمدند تا 

بتوانند بخشی از این نیاز راتامین کنند.
وی با بیان اینکه امروز اولین شرکت سرمایه 
گذاری اســتانی ســهام عدالت به تابلوی 
بــورس اضافه شــد، گفت: امروز شــرکت 
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی وارد 
بورس شــد و بقیه شــرکت ها نیز به تدریج 

وارد بازار بورس خواهند شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت اقتصــاد گفت: ســهام عدالت برای 
مردمی کــردن اقتصاد طراحــی و با تدابیر 
رهبری و ریاســت جمهوری و دولت امکان 
آزادسازی این سهام فراهم شد. وقتی سهام 
عدالت آزاد شــد نهایتــاً ارزش آن حدود 8 
میلیون تومان بود که در تازه ترین بررسی ها 
ارزش ســهام عدالت به 19 میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان رسیده است.وی افزود: یعنی در 
این مدت ارزش سهام عدالت بیش از دو برابر 
شده است و انتظار است که بیشتر نیز بشود؛ 
اگر ما تسهیالتی با نرخ ســود 18 درصدی 

بدهیم، با توجه به رشد ارزش سهام عدالت، 
این تســهیالت برای مردم به صرفه خواهد 
بود؛ بنابرایــن توصیه همه کارشناســان و 
مســئولین این اســت که دارندگان سهام 
عدالت حواسشان باشد که به راحتی سهام 

خود را از دست ندهند.

سازوکار وثیقه گذاری سهام عدالت 
در بانک ها

معمارنژاد افزود: بانک های تجاری کشور از 
جمله ملی، ســپه، صادرات، تجارت و ملت 
آمادگی دارند در صورتی که افراد نیاز مالی 

کوتاه مــدت دارند از طریــق وثیقه گیری 
ســهام عدالت، نیاز مالی کوتاه مدت مالی 
مردم را تأمین کنند تا مردم مجبور نشــوند 

سهام عدالت شأن را بفروشند.
وی به ســازوکار وثیقه گذاری سهام عدالت 
در بانک ها اشاره کرد و ادامه داد: مبنای کار 
به صورت کارت اعتباری مرابحه اســت که 
این موضوع مطابق با سیاســت شورای پول 

و اعتبار و دستور العمل بانک مرکزی است.
معــاون امور بانکــی، بیمه و شــرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد گفــت: همه بانک ها 
توافق کردند که حداقــل 5۰ درصد ارزش 

روز ســهام عدالت آزاد شــده را بــه عنوان 
وثیقــه بپذیرند و تســهیالت بدهند. زمان 
بازپرداخت نیز به صورت ســه ســاله با نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار یعنی 18 درصد 
است.وی افزود: برخی از بانک ها فرایند را به 
صورت کاماًل الکترونیکــی آماده کرده اند و 
برخی نیز در حال آماده ســازی هســتند؛ 
ســامانه بانک ملی کاماًل آماده اســت و نیاز 
به مراجعــه حضوری به هیچ وجه نیســت. 
بانک ملت هم این اقدام را انجــام داده و به 
زودی جزئیات آن اعالم خواهد شــد. بانک 
صادرات، ســپه و تجارت هم در حال آماده 

کردن زیرســاختها هســتند تا مردم برای 
دریافت این وام، نیاز به مراجعه حضوری به 

شعب بانک نداشته باشند.
معمارنژاد گفت: در ســامانه بانک ملی هم 
احراز هویت و هم ثبت درخواست و پرداخت 
به شــیوه الکترونیکی انجام می شــود.وی 
درباره وضعیت فروش ســهام کســانی که 
درخواست فروش سهام عدالت خود را ثبت 
کرده اند، گفت: بر اســاس آخرین آمار 96 
درصد از کسانی که درخواست فروش سهام 
عدالت خود را ارائــه کردند وجوه را دریافت 
کرده اند و تنها 4 درصد در شــرایط تجمیع 
و فروش ســهام عدالت قرار دارنــد، و اگرنه 
بانک هــا و کارگزاری ها وجــوه 96 درصد 

سهام فروخته شده را فروخته اند.

سود صفر درصد در صورت تسویه 
یکماهه

محمدرضــا حســین زاده مدیرعامل بانک 
ملی هم در این نشست خبری اظهار داشت: 
فلسفه کارت اعتباری این است که در ابتدا 
وام تلقی نشــود؛ از اولین تراکنش یک ماه 
فرصت دارد تسویه کند اگر تسویه کرد یک 
ریال هم به بانک به عنوان بهره نیاز نیســت 
بدهد و بالفاصله از ماه بعــد دوباره می تواند 
این کار را انجام دهد.وی افــزود: اما اگر این 
زمان گذشت و تسویه نکرد این مبلغ تبدیل 
به وام شــده و دیگر باید بهــره 18 درصدی 
پرداخت شود.حسین زاده گفت: دارندگان 
ســهام عدالت برای دریافت این وام باید به 
همان بانکی مراجعه کنند که آنجا حســاب 

دارند و شماره شبایشان را معرفی کرده اند.

   ادامه از صفحه اول
وی در بخــش دیگری از ســخنانش اعمال 
قانون را مهم دانســت و با بیان اینکه در این 
جلسه وزارت بهداشــت و اعضای ستاد نیز 
بر اعمال قانون تاکید کردنــد، گفت: البته 
همیشــه با اقناع مردم، نیــازی نبوده که از 
مجازات اســتفاده کنیم، اما افرادی هستند 
که نیاز است با تنبیه و مجازاتی در مواردی 
مانع از تخلفات آنها شویم زیرا برخی  قوانین 
را مراعات نمی کنند و دیگران را هم گرفتار 

می کنند.
روحانی اضافه کرد: در جلسه مواردی  مورد 
بحث قرار گرفت که پس از تکمیل در جلسه 
بعد روز شنبه نهایی کرده هم برای ادارات، 
هم اصناف و هم برای عموم مردم در جامعه 

ابالغ و اجرا می شود.
رییس جمهــوری با تاکید بر تغییر ســبک 
زندگی گفت: باید بپذیریــم ازپایان بهمن 
ماه ســال گذشــته زنگی به صدا درآمد که 
»تا اطالع ثانوی ســبک زندگی اجتماعی 
مردم باید تغییر کنــد«، هر فردی این زنگ 
را نشنیده اســت ضرر کرده است، نمی توان 
مانند ســابق رفت و آمد خانوادگی داشــته 

باشیم و مهمانی برگزار کنیم.
وی افزود: در بعضی از کشــورهای اروپایی 
اگر فردی مهمانی خانوادگــی برگزار کند، 
مجازات بسیار سنگینی برای برگزار کننده 
مهمانی در نظر گرفته اند، مراســم عروسی 
و عــزا اجتماعات و ترددهــا و اجتماعات را 

مانند گذشته نمی توان برگزار کرد.  
روحانی بــا تاکید بــر این که مــردم باید 
ترددهای غیرضــروری را کاهــش دهند، 
تصریح کــرد: همه می دانیم کــه بچه ها از 
مدرســه نرفتــن و در خانه مانــدن در ایام 

تابستان خســته شــده اند، همین مدرسه 
نرفتن خسته کننده است بچه ها در مدرسه 
دوســتان خود  را می دیدند  و این تعطیلی 
خســتگی روحی ایجاد می کند. همه این ها 
قابل قبول اســت اما اکنون در شرایط ویژه 
قــرار داریم اما اگر ســفری پیــش می آید 
باید کوتاه باشد و تمام دســتورالعمل های 
بهداشــتی در خودرو و مقصــدی که پیاده 

می شویم، مراعات شود.
رییــس جمهــوری با بیــان اینکــه برای 
ســالمندان و افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند با فکر جداگانه ای بشود؛ گفت: همان 
طور که بیماریابی مهم است و باید پیگیری 
شود، کنترل کردن و مراقبت از سالمندان و 
بیماران زمینه ای نیز جزو وظایف ما است تا 
گرفتار بیماری نشوند مخصوصا در جمعی 
که با هم هستند مانند خانه سالمندان که تا 

کنون اقدامات خوب بوده است.
رییس دولــت تدبیــر و امید بــا تاکید بر 
اینکه نظام دیجیتال باید توســعه فزاینده 
و روزافزون پیدا کند، گفــت: البته وضع ما 
نسبتا خوب است، اما نسبت به این بیماری 
و شــرایط کنونی، کمی کند هستیم، همه 
کارهای کشــور تا جایی که امــکان دارد از 
طریق سیســتم الکترونیک و دیجیتال باید 
انجام شــود تا رفت وآمدهــا و اجتماعات و 

حضور مردم در ادارات کاهش یابد.  
رییس جمهــوری خطاب به وزیر کشــور 
دربــاره تدویــن دســتورالعمل مجازات 
کرونایــی گفــت: اگــر کاری از طریــق 
الکترونیک امکان پذیر اســت و مســئول 
اداری تاکید می کند که باید آن فرد حتما به 
اداره مربوطه مراجعه کند آن مسئول اداره 
باید منفصل از خدمت شود این انفصال یک 

ماه  تا یک سال پیشنهاد شده است.
روحانــی گفت: مســئولی که مــی تواند 
خدمات الکترونیک به مردم بدهد، اما مردم 
را به اداره می کشاند، مردم را از شهرستان 
به استان و یا از اســتان به تهران می کشاند 
باید مجازات شــود. مــوارد را به من اطالع 
داده اند که و تذکرات الزم را به مســئوالن 

هم داده ام. 
کار ســاده ای را می توانســتند که از طریق 
سیســتم الکترونیــک و فضــای مجازی 
انجام دهند اما گفته اند افــراد باید در محل 
حضورپیدا کنند، تقاضا مطرح کنند و امضا 
کنند. آن فرد چهار روز در ســفر بوده است 
واتفاقا وی در همان ســفر به بیماری مبتال 
شده اســت از این اقدام نباید بگذریم از آن 
مســئول اداری که مــردم را آزار و زجر می 
دهد و از اجرای دستورالعمل تخلف میکند، 
مستحق یک تا سه ماه انفصال از خدمت و یا 

بیشتر است و باید اجرا شود.

سالمت و سوگواری مردم را در کنار 
هم قرار دهیم

وی در ادامه با اشــاره به نقش شرکت های 

دانش بنیان در زمینه تولید دارو و واکســن 
کرونا گفت: این هفته جلسه ویژه ای داریم. 
آنهایی که در زمینه دارو و واکســن کار می 
کنند دولت آماده هرگونه کمک اســت چرا 
که این یک مساله ضروری است. چه یافتن 
دارو و چه یافتن واکسن برای ما اولویت دارد. 
اگر الزم اســت در این قســمت کار موازی 

انجام بگیرد تا زودتر به نتیجه برسیم.
روحانــی با تاکیــد مجدد بر لــزوم رعایت 
دســتورالعملهای بهداشــتی در مراســم 
عــزاداری محرم گفت: یادآور شــد: این که 
بگوییــم در ماه محرم عزاداری نباشــد این 
نادرست و ناصحیح است. اصال برای جامعه 
قابــل تحمل نیســت. غیر از ایــن که خود 
عاشــورا غم آور اســت خود این که مراسم 
نباشــد مردم را دلگیر میکنــد و اضطراب و 

افسردگی برای مردم درست میکند.
رییس جمهــوری گفــت: چرا عــزاداری 
نکنیم، مــی توانیم بــا جمعیت های کمتر 
عزاداری کنیم. در حسینه ای یا جاهایی بنا 
بوده است که 1۰۰۰ نفر باشد ما می گوییم 
1۰۰ نفــر باشــد و بقیه از فضــای مجازی 
ببینند این که چیز مهمی نیســت. ما عدد 
را کم می کنیم اصل عــزاداری را باید انجام 
دهیم. مراســم را باید برقرار کنیم نذورات 

باید انجام بگیرد.  
وی افزود: قبال امکان غذاخوردن در مراسم 
عزاداری وجود داشــت االن اگر میخواهند 
غذا بدهند در یک بسته بهداشتی تک نفری 
در اختیار افراد قــرار دهند که به منزل خود 
ببرد. پس امســال باید دقیقا سالمت مردم 
با ســوگواری مردم را در کنار هم قرار دهیم 
یعنی تعادل بخشی را به خوبی انجام دهیم 
که این کار شدنی اســت و دستورالعمل ها 

تهیه شــده و وزارت بهداشــت هم در این 
زمینه زحمت کشیده و ابالغ شده است.  

روحانی ادامه داد: برای برگزاری عزاداری 
و ماه محرم اولین کار اطالع رســانی دقیق 
اســت یعنی همه باید بدانند چــه کار باید 
انجام دهند و از همین االن هم باید بدانند. 
چرا که هفتــه دیگر محرم اســت بنابراین 
باید اطالع رســانی دقیق انجام شود، باید 
برای مردم اقناع ســازی کنیم و بگوییم که 
هم عزاداری و هم ســالمت امــکان پذیر 

است.
رییس جمهــوری تاکید کرد: ایــن کار از 
طریق صدا و ســیما، رســانه ها، روزنامه ها 
و فضــای مجازی صــورت بگیــرد و همه 
هماهنگی هــای الزم از امروز باید شــروع 
و انجام شــود و ایــن هماهنگــی باید بین 
مسووالن برگزاری مراسم محرم باشد تا ماه 
محرم بسیار خوبی داشته باشیم. البته شاید 
روزهای عزاداری و ســاعت آن کمتر باشد 

پذیرایی ممنوعیت داشته باشد.  
روحانــی گفت: افــرادی که دچــار تخلف 
می شــوند و از دســتورالعمل ها سرپیچی 
می کنند و مقــررات را زیر پا مــی گذارند،  
مراعات نمی کنند حتما باید مجازات شوند 
که ما در ســه بخش ادارات، اصناف و سطح 
عموم دستورالعمل هایی تهیه کردیم که در 

جلسه بعد نهایی می شود.
وی افزود: امیدواریم همه دســت به دست 
هم دهیم و سالمت خود و  جامعه را حراست 
و حفاظت کنیم. بیمارستان ها و تخت های 
بیمارستانی و آی ســی یوها را با تالش ها و 
پیگیری مان خلوت و خالی کنیم. همدیگر 
را در این مــاه و ماه پیش رو یــاری و کمک 

کنیم.

وزیر اقتصاد و امــور دارایی با بیان اینکــه هیچ بانکی 
اجازه خرید سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارند، 
افزود: ســهامداران می توانند متناسب با شرایط بازار و 
به موجب فرمول تعیین شده ســهام عدالت خود را به 

بانک ها بفروشند.
فرهاد دژپســند در گفت و گویی که خانه ملت منتشر 
کرده اســت، در واکنش به انتقادات مردمی نسبت به 
عدم واریــز پول فروش ســهام عدالت توســط برخی 
بانک ها به حساب ســهامداران گفت: هیچ بانکی اجازه 

نــدارد، کمتــر از ارزش بازار بورس ســهام 
عدالــت را خریداری کند بلکه ســهامداران 
می توانند متناسب با شرایط بازار و به موجب 
فرمول تعیین شده ســهام عدالت خود را به 

بانک ها بفروشند.
 وزیر اقتصــاد و امور دارایی گفــت: احتماال 
اشــتباهی در محاســبات ارزش بازار بورس 

صورت می گیرد و این موضوع موجــب تاخیر در واریز 
پول خرید ســهام عدالت توســط بانک ها به حســاب 

فروشنده ها می شــود.وی خاطرنشان کرد: 
وزارت اقتصــاد و دارایی شــرایطی را فراهم 
کرده تا مردم بتوانند با اســتفاده از ســهام 
عدالت خود به عنــوان وثیقــه وام دریافت 

کنند و دیگر سهامشان را نفروشند.
پیش از این برخی از سهامداران سهام عدالت 
که در حدود دو ماه پیش درخواســت فروش 
سهام خود را از طریق بانک یا از طریق کارگزاری ها ثبت 

کرده  بودند، هیچ گونه وجهی برایشان واریز نشده بود.

ابتــدا تصور بــر این بــود که همــه ایــن تقاضاها در 
کارگزارهــای بانکــی و غیربانکــی ثبت شــده و این 
کارگزاری ها هستند که علی رغم دریافت درخواست ها 
در فروش و سپس واریز پول سهام ســهامداران تعلل 
می کند.اما مشخص شده که برخی از این درخواست ها 
در ســامانه معامالت ســهام عدالت کارگزاری ها ثبت 
نشده و تمام این بیش از دوماهی که سهامداران منتظر 
دریافت پول خود بودند،   درخواســت آنها ثبت نشده 

است.

وزیر

بانک ها اجازه خرید سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارند

دبیر کل بنکداران مواد غذایی تهران گفت: در انبارها، 
ســطح بازار و خرده فروشی هیچ نشــانه ای از کمبود 

کاالی اساسی نداریم.
قاسمعلی حسنی اظهار کرد: خوشــبختانه در شرایط 
فعلی هیچ نوع کمبودی در بازار کاالی اساسی نداریم و 

تامین کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم به میزان کافی 
صورت گرفته است. اما گاهی اوقات شاهد گرانفروشی 
کاال در بازار هستیم.وی افزود: واردات برخی کاالهای 
اساسی از اردیبهشت ماه در انتظار تخصیص ارز بود اما 
خوشبختانه تامین ارز مورد نیاز برای واردات این اقالم 

موجب شده تا کمبودی در بازار کاالی اساسی به چشم 
نخورد. همچنین گرانفروشی کاال و سوءاستفادههایی 
کــه در بــازار رخ می دهــد نیــز ناشــی از عملکرد 
واردکنندگان و عرضه کنندگان اســت و کمبودی در 

بازار نداریم که منجر به افزایش قیمت ها شود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مــواد غذایی تصریح کرد: 
با توجه به برخی تخلفات در ســطح بازار و گرانفروشی 
هایی که رخ می دهد الزم اســت برخوردهای قاطع با 
این افراد صورت بگیرد و بــدون تردید هیچ برخوردی 

بهتر از نخریدن کاال از گرانفروشان نیست.

موادغذایی

ح کرد:کمبود مواد غذایی نداریم دبیر کل بنکداران مواد غذایی مطر



دویست و چهل و چهارمین جلسه هیات 
سرمایه گذاری خارجی برگزار شد

دویســت و چهل و چهارمین جلســه هیات 
ســرمایه گذاري خارجي با حضــور اعضای 
هیات به ریاســت معاون وزیر اقتصاد و رئیس 
کل ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های 

اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.
در این جلسه 32 طرح جدید سرمایه گذاری 
خارجی با حجم سرمایه گذاری خارجی بیش 
از 1.6 میلیــارد دالر به همراه چندین طرح ســرمایه گذاری مربوط به 
افزایش ســرمایه گــذاری خارجی، تمدیــد مجوز ســرمایه گذاری و 

انتقاالت ارزی سرمایه گذاران خارجی به تصویب رسید.
 دویســت و چهل و چهارمین جلسه هیات ســرمایه گذاري خارجي با 
حضور اعضای هیات به ریاست ســید علی محمد موسوی معاون وزیر 
اقتصاد و رئیس کل سازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 

فنی ایران در محل این سازمان برگزار شد.
به گزارش شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شــادا(، در نشست 
مذکور 32 طرح جدید سرمایه گذاري خارجي با حجم سرمایه گذاري 
خارجي بیش از 1.6 میلیارد دالر به همراه چندین طرح سرمایه گذاری 
مربوط به افزایش سرمایه گذاری خارجی، تمدید مجوز سرمایه گذاری 

و انتقاالت ارزی سرمایه گذاران خارجی به تصویب رسید.
بنا بر این گــزارش، طرح های مذکور، محدود بــه یک بخش اقتصادي 
خاص نبوده و تنوع آن در حوزه انرژي، صنعت، کشاورزي، حمل و نقل 
و خدمات گسترده شده و ســرمایه گذاران اتباع کشورهایي مختلف را 
در فهرست سرمایه گذاران خارجي دارد. همچنین، پراکندگي طرح ها 
در سطح کشــور نیز از تنوع باالیي برخوردار است بطوري که 12 استان 

کشور پذیرنده این طرح ها خواهند بود.
این گزارش بیان می دارد: به رغم محدودیت های موجود، هیات سرمایه 
گذاری خارجی، در سال 1399، طی جلساتی، مجموعا 6۰ طرح سرمایه 
گذاري خارجي به ارزش تقریبي4/2 میلیارد دالر، به تصویب رســانده 
است که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته، افزایش سه برابري را 
نشان می دهد.دستیابي به این میزان از تقاضاي سرمایه گذاري خارجي، 
نشــان دهنده ظرفیت هاي اقتصادي و مزیت هاي نسبي موجود کشور 
و جذابیت بازارهــاي داخلي و منطقه اي ایران اســت کــه باعث ایجاد 
امیداوري نســبت به آینده و ادامه جریان ســرمایه گــذاري خارجي به 

کشورمان خواهد شد.
ســازمان ســرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي فني ایران با شناسایي 
فرصت ها، بازاریابي، مذاکرات فني با متقاضیان سرمایه گذاري خارجي 
و نهایتاً طرح پروژه ها در هیات ســرمایه گذاري خارجي، بسترســازي 
الزم را براي ورود و بکار گیري سرمایه خارجي در طرحهاي اقتصادي و 
توسعه اي کشور فراهم مي نماید. بدیهي است تحقق طرح هاي مصوب 
و پیشرفت مناســب فیزیکي و مالي طرح، مستلزم همکاري و مشارکت 
فعال و موثر دســتگاه هاي اجرایي ذیربط در عملیاتي شــدن طرح ها 
مي باشد. در این میان نقش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران نیز در 
متنوع سازي کانال هاي ورود سرمایه خارجي به کشور و ایجاد اطمینان 
به سرمایه گذاران خارجي براي امکان انتقال سرمایه خارجي از اهمیت 

بسزایي برخوردار خواهد بود.

 تسهیالت ۹۰۰میلیارد ریالی بانک آینده
 به شرکت های دانش بنیان از آغاز سال 1399

  بانک آینده در راســتای تحقق شــعار »جهــش تولید« و هــم گام با 
سیاســت های کالن اقتصادی، نســبت به حمایت از فعاالن اقتصادی 
به ویژه شــرکت های دانش بنیــان )تولیدی، صنعتــی و خدماتی«، از 

طریق تأمین مالی آن ها، اقدام نموده است.
 شــرکت های دانش بنیانی که از ســوی صندوق نوآوری و شکوفایی به 
بانک آینده معرفی می شــوند، می توانند پس از انجام بررسی ها و طی 
مراحل الزم، نســبت به دریافت تســهیالت درخواســتی خود، اقدام 

نمایند.
 بانک آینــده هم چنین در تعامل با صندوق توســعه ملی، تســهیالت 
سرمایه در گردش به شــرکت های دانش بنیانی که داروها و تجهیزات 
مرتبط با درمان و مقابله با ویروس کرونا را تولید می کنند، اعطا می کند.

 تســهیالت پرداختی بانــک آینده بــه شــرکت های دانش بنیان )در 
حوزه های دارویی و تجهیزات پزشــکی، تولید کننده محتوا و نرم افزار، 
صنعت نفت، پتروشــیمی و پلیمر( از آغاز سال 1399 تا نیمه مردادماه 

امسال، بیش از 92۰ میلیارد ریال بوده است.
 بانک آینده، مصمم است؛ این روند فزآینده را تا پایان سال 1399؛ سال 

»جهش تولید«، با قوت و قدرت بیش تری، ادامه دهد.

مدیرعامل بانک ملی اعالم کرد
 شرایط دریافت وام سهام عدالت بدون 

سود بانکی
مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار داشــت: اگر دریافت کننده وام سهام 
عدالت بتوانند طی 3۰ روز کــه وام را دریافت کرده آن را تســویه کند 

مشمول پرداخت سود نخواهد شد.
محمدرضا حسین زاده در نشست خبری ارائه وام با وثیقه گذاری سهام 
عدالت گفت: طبق تصمیمات گرفته شــده 5۰ درصد ارزش روز سهام 
عدالت به افراد وام داده می شــود و هر روزی که افراد درخواســت وام 
بدهند با ارزش همان روز سهام عدالت به متقاضیان این تسهیالت ارائه 

خواهد شد.
وی تاکید کــرد: مشــموالن و دریافت کننــدگان وام ســهام عدالت 

می توانند طبق شرایطی بدون پرداخت سود وام را تسویه کنند.
مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار داشــت: اگر دریافت کننده وام بتواند 
طی 3۰ روز که وام را دریافت کرده آن را تســویه کند مشمول پرداخت 

سود نخواهد شد.

 حمایت بانک سپه از بنگاه های آسیب دیده
ونا   از کر

پایگاه اطالع رسانی بانک ســپه: عضو هیأت مدیره بانک سپه از کلیه 
فعاالن کسب و کارهای آسیب دیده ناشــی از کرونا که در سامانه کارا 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کــرده و تاکنون موفق به 
اخذ تســهیالت نشده اند خواســت تا به شــعبه معرفی شده مراجعه 

کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک ســپه، مصطفی پرتوافکنان گفت: 
بانک سپه در جهت همراهی با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت 
و ابالغیه بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و نیز مســئولیتهای 
اجتماعی خود و همچنین بــا هدف حمایت از واحدهــای اقتصادی و 
اشــتغال پایدار، از کســب و کارها و فعالیتهای اقتصادی آسیب دیده 

ناشی از ویروس کرونا حمایت می کند.
وی از کلیه اشخاص فعال در کســب و کارهای مذکور که در سامانه کارا 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کــرده اند و تاکنون موفق به 
اخذ تسهیالت نشــده اند، خواست تا با مراجعه به شــعبه معرفی شده 

نسبت به دریافت تسهیالت مربوطه اقدام کنند.
پرتوافکنان یادآور شــد: به منظور تســهیل در پرداخت تســهیالت 

یادشده، اختیارات ویژه ای به شعب بانک تفویض شده است.

معاون وزیر راه تشریح کرد

جزئیات برنامه حمایتی دولت از بازار مسکن

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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شعبه

وعده رئیس جمهــور درمورد 3۰ درصد دوم ســهام 
عدالت در روز عید غدیر محقق شــد و مشــموالنی که 
روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، می توانند نسبت 

به فروش 6۰ درصد سهام خود اقدام کنند.
 ابالغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادســازی سهام 
عدالت نهم اردیبهشت ماه صادر شد و مشموالن از دهم 
اردیبهشــت تا دهم خردادماه این اختیار را داشتند که 
روش مستقیم یا غیر مســتقیم را برای مدیریت سهام 

عدالت خود انتخاب کنند.
بر این اســاس و طبق آمار، از 49 میلیون نفر مشمول 

ســهام عدالت، 13 میلیــون و 6۰۰ هزار نفر 
روش مســتقیم را برای مدیریت سهام خود 

انتخاب کردند. 
این افراد از هشتم خردادماه امکان فروش 3۰ 
درصد از سهام خود را با مراجعه به بانک ها یا 

کارگزاری ها داشتند. 
بر این اســاس چندی پیش حسن روحانی 

وعده داد که 3۰ درصد دیگر ســهام عدالت برای عید 
غدیر و 3۰ درصد دیگر هم برای 22 بهمن آزاد می شود.

وعده ای که نیمی از آن محقق شــد و مشــموالنی که 

روش مدیریت مســتقیم را برای سهام خود 
انتخاب کــرده بودند، می توانند نســبت به 
فروش 6۰ درصد ســهام خود اقــدام کنند؛ 
بنابراین مشــموالنی که روش مســتقیم را 
برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند 
و تاکنون اقدام به فروش ســهام خود نکرده 
اند، می توانند برای فروش 6۰ درصد ســهام 

خود اقدام کنند.
افرادی هم که پیــش از این 3۰ درصد ســهام خود را 
فروخته بودند، می توانند نســبت به فروش 3۰ درصد 

دیگر ســهام خود اقدام کنند. ســهام داران باید توجه 
داشــته باشــند برای فروش ســهام خود محدودیت 
زمانی ندارند و اگر امسال هم اقدام به فروش سهام خود 

نکنند، حق فروش از آن ها سلب نخواهد شد.
بر اســاس این گزارش،  ارزش واقعی ســهام عدالت با 
ارزش اولیه 492 هزار تومان کمی بیشتر از 18 میلیون 
و 15۰ هزار تومان اســت که 6۰ درصــد آن حدود 1۰ 
میلیون تومان می شــود. این درحالی است که ارزش 
این ســهام در اوایل خردادماه حــدود هفت میلیون و 

66۰ هزار تومان بود.

سهام عدالت

برهــان محمــودی   معاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات 
برنامه های حمایتی ایــن وزارتخانه از بازار 

مسکن و اجاره بها را اعالم کرد.
محمود محمــودزاده دربــاره برنامه های 
وزارت راه و شهرســازی در حوزه مســکن 
اظهــار داشــت: بحث اجــاره کــه یکی از 
موضوعات مبتالبه و نیازمنــد اقدام فوری 
در ســال جاری بــود، مــا در وزارت راه و 
شهرســازی دو پیشــنهاد تحــت عنوان 
اقدامات کوتاه مدت و فوری طراحی کردیم 
و به دولت ارائه دادیــم. یکی موضوع تعیین 
سقف اجاره بها به دلیل شــرایط کرونا بود و 

دیگری هم وام ودیعه مسکن.

معرفی همه برنامه های مسکنی کوتاه 
و میان مدت وزارت راه

وی ادامه داد: این دو پیشنهاد با توجیهاتی 
که در جلســات دولــت داشــتیم و دیگر 
دســتگاه ها ماننــد بانک مرکــزی، وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، معاونت 
اقتصادی رئیس جمهور و دیگر دستگاه های 
ذی مدخل هم از این دو پیشــنهاد حمایت 
کردند تــا توانســتیم آن دو را بــه تصویب 
برســانیم و اثرات مثبتــی بر بــازار اجاره 
داشتند و توانستند بخشــی از دغدغه های 

مستأجران را برطرف کنند.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی افــزود: بحث اجــاره داری 
حرفه ای هم از دیگــر اقدامات این معاونت 
بود که جز اقدامات میان مدت محســوب 
می شــود؛ آئین نامه اجرایــی اجاره داری 
حرفــه ای ذیل اصــالح آئین نامــه قانون 
ســاماندهی و حمایــت از تولید مســکن 
را توانســتیم در هیئت دولــت به تصویب 
برســانیم؛ در مراحل نهایی آماده ســازی 
شــیوه نامــه اجرای طــرح اجــاره داری 
حرفه ای هســتیم که به احتمــال زیاد تا 
آخر مــرداد برای اجرا بــه مراجع ذی ربط 
ابالغ می شــود؛ اگرچه قانون ســاماندهی 
مســکن اجازه اجرای اجاره داری حرفه ای 
را می دهــد اما منتظریم تــا خروجی های 
مطالعات این طرح آماده شــود؛ امیدواریم 
نیاز به اصــالح قانون در مجلس نداشــته 
باشــد تا بتوانیم این برنامه را هر چه زودتر 

عملیاتی کنیم.
وی در خصــوص حمایت از تولید مســکن 
تصریح کــرد: ما بــرای حمایــت از تولید 
مســکن، عالوه بر اجرای طــرح اقدام ملی 
مسکن، موضوع تفاهم نامه های وزارت راه و 
شهرسازی با دیگر دستگاه ها مانند آموزش 
و پرورش، وزارت دفــاع، وزارت رفاه و… را 

نیز در دست پیگیری و اجرا داریم.

نحوه تزریق سیمان و میلگرد به طرح 
ملی مسکن مشخص شد 

محمــودزاده در خصــوص افزایش قیمت 
مصالح ســاختمانی که با حمایــت از تولید 
مســکن در تعارض اســت، گفــت: بخش 
خصوصی و انبوه ســازان نشســت هایی با 
معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی برگزار کردند و پیشنهادهایی 
هم در این زمینه به خصــوص برای کنترل 

قیمت فوالد و سیمان ارائه دادند.
وی افــزود: سرپرســت وزارت صمــت 
دســتوراتی صادر کرده تا ســیمان و فوالد 
از تالطمات بورس کاال آزاد شــود و بتواند 
با قیمــت پایین تــر و ثابت تــر در اختیار 
سازندگان حرفه ای و انبوه سازان قرار گیرد.

دبیر شــورای عالی مســکن درباره خروج 
سیمان و فوالد از بورس کاال گفت: بر اساس 
دستورات وزیر صمت، سیمان و فوالد هم در 
بورس کاال عرضه می شــوند و هم در خارج 
آن؛ به این صورت که در راستای حمایت از 
تولید مســکن مانند طرح اقدام ملی، انبوه 
ســازان و ســازندگان حرفه ای می توانند با 
معرفی وزارت راه و شهرســازی ســیمان و 
فوالد )میلگرد( را با نــرخ مصوب )احتماالً 
کیلویی 8 هــزار و 5۰۰ تومــان( در اختیار 
بگیرند؛ ســازوکار بورس کاال هم برای سایر 
معامالت باشد؛ مثاًل کســانی که تمایل به 
لوکس سازی دارند، می توانند مصالح مورد 

نیاز را از بورس کاال تهیه کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: برای آنکــه قیمت 
تمام شده ساخت و ســاز در طرح اقدام ملی 
مســکن کاهش یابد، این طرح را اجرا کرده 
ایم تا قیمت تمام شــده پایین تر باشــد؛ ما 

در ســاخت مســکن دهک های باالتر هیچ 
مداخله ای نداریم.

همه چیز درباره وام ودیعه مسکن
محمودزاده در خصوص تسهیالت مرابحه 
)ودیعه مســکن( بیان داشت: قرار بود تا 2۰ 
مرداد معرفی به سیستم بانکی را آغاز کنیم 
که به نظر می رسد این اتفاق در تاریخ مذکور 
رخ خواهد داد؛ بر اساس ثبت نام پیامکی که 
مردم انجام داده اند، اولویت بندی های اولیه 
را نهایی کرده ایم که براساس میزان درآمد 
و طبقه بندی مشاغل متقاضیان انجام شده 
است و اولویت بندی ها را مصوبه ستاد ملی 

مبارزه با کرونا تعیین کرده است.

17 بانک و 2 مؤسسه اعتباری، مجری 
طرح وام ودیعه

وی تصریح کرد: متقاضیان باید به ســایت 
tem.mrud.ir مراجعــه و اطالعــات خود 
را تکمیل کننــد؛ اگر تا قبــل از 2۰ مرداد، 
اطالعــات متقاضیان تکمیل شــد و واجد 
شرایط مذکور در مصوبه ســتاد ملی کرونا 
بودند، از فردای آن به سیستم بانکی معرفی 
می شوند که شــامل 1۷ بانک و 2 مؤسسه 
اعتباری اســت این 19 نهاد پولــی را بانک 
مرکزی به ما معرفی کــرده و برای هر یک، 

سهمیه هایی تعیین شده است.

متقاضیان ابتدا به سامانه وزارت راه 
برای بارگذاری مدارک مراجعه کنند

معاون وزیــر راه و شهرســازی تأکید کرد: 
متقاضیانی که بــرای تکمیل اطالعات خود 
به ســامانه وزارت راه و شهرسازی مراجعه 

می کنند، امکان انتخاب بانک و شعبه مورد 
نظر خود را خواهند داشــت در هر بانکی که 
حساب دارند و با آن کار می کنند، در صورتی 
که سهمیه خالی داشته باشد، به همان بانک 
و شعبه معرفی شــده از ســوی متقاضی، 

ارجاع داده خواهند شد.

جامانده های از وام ودیعه؛ شاید 
سال های بعد!

وی در پاســخ به این پرســش کــه برخی 
اقشــاری که حقوق بگیر ثابت نیستند ولی 
اقشار نیازمند واقعی هســتند، در این طرح 
دیده نشــده اند؛ برای آنها چه فکری کرده 
اید؟، گفت: موضوع فکر کــردن به آنها یک 
بحث اســت و موضوع انعقــاد قراردادهای 
بانکی و بازپرداخت اقســاط تســهیالت و 
تعییــن ضمانت هــای بانکی هــم موضوع 
دیگری اســت.محمودزاده گفت: قطعاً تنها 
بخشی از کســانی که متقاضی دریافت این 
تسهیالت هستند، در این طرح پوشش داده 
می شوند و طبیعتاً افراد دیگری هم هستند 
که باید برای آنها فکری شــود اما این اولین 
گامی اســت که در این زمینه برداشته ایم و 
اقدام بی سابقه یا کم سابقه ای است و اتفاقی 
است که در شــرایط اقتصادی خاص کشور 
رخ داده اســت امیدوارم بتوانیم این طرح را 
گسترش دهیم و اقشار دیگر را در سال های 
آتی که وضعیت اعتباری دولت بهتر شــود، 

پوشش دهیم.

اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی وام 
ودیعه از کجا آمده؟

وی دربــاره اینکه آیا بانک مرکــزی اعتبار 

وام ودیعــه را بــه بانک ها تخصیــص داده 
اســت؟ گفت: 2۰ هزار میلیارد تومانی که 
به این طرح اختصاص داده شــده، ترکیبی 
از منابــع داخلی بانک هــا و اعتبارات بانک 
مرکزی است که عدد قابل مالحظه ای است 
امیداوریم با اجرای آن، آرامش به بازار اجاره 

برگردد.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی درباره تعداد افراد مشــمول 
تصریــح کرد: بســتگی بــه تعــداد افراد 
واجد شــرایط در شــهرهای مختلف دارد؛ 
متقاضیان بر اساس شاخص ها اولویت بندی 
می شوند؛ به هر متقاضی بر اساس شهرهای 
مختلف، متفاوت است؛ اگر تعداد افراد واجد 
شرایط در شهرهای کوچک باال باشد، تعداد 
نهایی دریافــت کنندگان این تســهیالت 
بیشتر است ولی اگر مشــموالن تهرانی که 
قرار است 5۰ میلیون تومان دریافت کنند، 
بیشتر باشند، تعداد کلی دریافت کنندگان 

این تسهیالت نیز کاهش می یابد.
وی یادآور شــد: پاالیش متقاضیان در حال 
انجام اســت، مشــموالنی که درآمدهای 
باالتری داشته باشند در اولویت های نخست 
برای دریافت این تسهیالت قرار نمی گیرند؛ 
کســانی که قباًل از امکانات دولتی مسکن 
اســتفاده کرده اند یا مالکیت مسکن دارند 
و فرم »ج« آنها قرمز اســت در اولویت های 
نهایی قرار دارند؛ باید متقاضیان به ســامانه 
مراجعه کرده و مدارک خــود را بارگذاری 
کنند. ما در حال حاضر در حد دریافت یک 
کد ملی سرپرست خانوار از متقاضیان ثبت 

نام کرده ایم که باید مدارک آنها کامل شود.

تعداد نهایی دریافت کنندگان چند 
نفر است؟

به گفته محمودزاده، دربــاره تعداد افرادی 
که مشمول می شوند، اعداد مختلفی اعالم 
شده که از 6۰۰ هزار نفر تا 1 میلیون نفر هم 
گفته شده است اما همه این اعداد، برآوردی 
اســت و دقیق نیســتند؛ باید ثبــت نام ها 
تکمیل شود تا بتوانیم عدد نهایی مشموالن 

را احصا کنیم.

انتخاب مدل وام ودیعه با خوِد متقاضی
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره انتخاب 
نوع وام )بازپرداخت 3 ســاله با ســود 12 
درصد یا بازپرداخت 1 ســاله با ســود 13 
درصد( گفت: انتخاب هر مدل از تسهیالت 
نیز از ســوی متقاضی آزاد بوده و در سامانه 
مورد نظر هم گزینــه خاصی برای آن پیش 
بینی شــده؛ متقاضیان بســته به توانایی 
بازپرداخت اقســاط، هر مــدل را که مایل 

باشند، انتخاب می کنند.

۶۰ درصد سهام عدالت قابل معامله شد

جزییات تشکیل دومین صندوق ETF دولتی

 پذیره نویسی دارا دوم چه زمانی خواهد بود؟
 سارا محسنی   حدود 3.5 میلیون نفر در 
اولین صندوق های قابــل معامله در بورس 
)ETF( که بــا نمــاد دارا یکــم در بورس 
قابل معامله شده است، مشــارکت کردند 
و دومین صنــدوق ETF دولتی تــا پایان 
مرداد ماه نیز از طریق پذیره نویسی عمومی 

تشکیل خواهد شد.
 اولین صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله 
)دارا یکم( در اردیبهشــت ماه سال جاری، 
توســط وزارت اقتصاد و امور دارایی عرضه 
شــد و برخــالف پیش بینی هــا، تنها 3.5  
میلیــون نفر اقــدام به خرید و شــرکت در 

پذیره نویسی کردند.
 بســیاری از کارشناســان و فعــاالن بازار 
ســرمایه علت مشــارکت پایین در اولین 
صندوق ســرمایه گذاری قابــل معامله را، 
تعیین ســقف دو میلیون تومانی دانسته اند 
و اعتقاد بر کم بودن این رقم برای سقف دارا 

یکم داشتند.
ابتدای مردادماه ســال جــاری، علیرضا 
صالــح، رییــس کل ســازمان خصوصی 
ســازی از انجــام اقدامــات الزم بــرای 

تشــکیل دومین صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله با نام صنایــع پاالیش نفت، 
متشــکل از شــرکت های پاالیــش نفت 
تبریز، پاالیش نفــت بندرعباس، پاالیش 
نفــت اصفهــان و پاالیــش نفــت تهران 
خبر داد و بــه پذیره نویســی عمومی این 
صندوق تــا پایان مردادماه ســال جاری 

اشاره کرد.
حسن اعالیی، معاون امور واگذاری سازمان 
خصوصی سازی با اشــاره به انجام اقدامات 
پذیره نویســی دومین صنــدوق ETF که 
مربوط به شــرکت های پاالیشــی اســت، 
واگذاری 15 درصد از سهام چهار پاالیشگاه 
تبریز، بندرعباس، اصفهــان و تهران را در 

این صندوق اعالم کرد.
این صندوق از ســوی دولت عرضه شــده و 
ثبت نام در این صنــدوق نیز مانند صندوق 
دارا یکم، برای همــه افراد که دارای کد ملی 
هستند، آزاد اســت. خریداران به مدت دو 
هفته پس از ابالغ زمان دقیق پذیره نویسی، 

برای خرید آن زمان دارند.
ســقف خرید در اولین صندوق قابل معامله 

در بورس )دارا یکم(، دو میلیون تومان بود و 
سقف خرید در دومین صندوق، پنج میلیون 
تومان خواهد بود. عباس معمارنژاد، معاون 
امور بیمــه و بانک وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی نیز این موضوع را تایید و سقف خرید 
در این صندوق هــا را پنج میلیــون تومان 

اعالم کرد.
پیش از این قرار بود دو شرکت پاالیش نفت 
تبریز و پاالیش نفت بندرعباس که در ابتدا 
در قالب صندوق های دولتی قرار داشــتند، 
از ایــن صندوق ها خارج شــده و به صورت 

بلوکی عرضه شوند. 
امــا رییس ســازمان خصوصی ســازی  با 
اشاره به عدم فروش ســهام بلوکی شرکت 
پاالیش نفــت تبریز در عرضــه مورخ 3۰ 
تیرماه ســال جاری و همچنیــن انقضای 
اعتبار قیمت عرضه بلوکی ســهام شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس به دلیل برگزاری 
مجمع عمومی سالیانه،   از عرضه سهام این 
دو شرکت به همراه سهام باقی مانده دولت 
در شــرکت پاالیش نفت تهران و شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان از طریق این صندوق 

خبر داد.
الزم به ذکر اســت برخــی از منابع، زمان 
شروع پذیره نویســی دومین ETF دولتی 
را، دوم شــهریور ماه ســال جــاری اعالم 
کرده اند. امــا بایــد همچنــان در انتظار 
اطالعیه هــای مرتبــط با ایــن صندوق 
از ســوی منابع رســمی مانند ســازمان 

خصوصی سازی بود.
همچنین بنابر اعــالم علیرضا صالح، رییس 

سازمان خصوصی سازی، سومین صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله، خودروسازی و 
صنایع است و متشکل از شرکت های ایران 
خودرو، ســایپا، ملی صنایع مــس ایران و 

فوالد، خواهد بود.
 این صندوق از طریق وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تشــکیل و مقدمات ثبت سفارش 
ســومین صنــدوق ســرمایه گذاری قابل 

معامله در بورس، فراهم خواهد شد.



کارشناس انرژی مطرح کرد

 اوپک عربی فرصت است یا تهدید؟

۷۵ درصد درآمد نفتی طرح در جیب بخش خصوصی!

پشت پرده ۲۷ قرارداد افزایش تولید نفت

نفت دیگر پولساز نیست
امسال که شیوع ویروس کرونا باعث ســقوط تقاضا و قیمتها شد، سال 

دشواری برای نفت بوده و نفت هنوز از این دوره سیاه خارج نشده است.
 اگرچه تقاضــا و قیمتهای نفت تــا حدودی بهبود پیدا کــرده اما روند 
افزایشــی آنها در حال ضعیف شــدن اســت و بازار در بحبوحه تبعات 

اقتصادی سنگین شیوع پاندمی ویروس کرونا به سمت رکود می رود. 
در این اوضاع دیگر تولید نفــت کفاف هزینه هــای آن را نمی دهد اما 

وضعیت فعلی نفت تماما به دلیل پاندمی نیست. 
طی یک دهه گذشته شــرکتهای نفتی که از استخراج نفت در میادینی 
که کشف کرده بودند، سود می بردند، به شــرکتهای نفت و گاز تبدیل 
شــدند و اکنون بار دیگر  دستخوش تغییر شــده و به شرکتهای انرژی 

تبدیل شده اند. 
جدیدترین گزارش شرکت شل نشان می دهد که تقریبا نیمی از تولید 
این شرکت، گاز طبیعی بوده است در حالی که در سال 2۰۰5 سهم گاز 

طبیعی در تولید این شرکت کمتر از 4۰ درصد بود.
سود شــرکتهای بزرگ نفتی اکنون در تجارت اســت نه استخراج 
و پاالیش. البته شــرکتهایی مانند شــل تولید نفــت را متوقف نمی 
کنند اما نفت اهمیت کمتری پیدا خواهد کــرد زیرا جهان به میزان 
فزاینده به ســمت اشــکالی از انرژی می رود کــه آالیندگی کربن 

کمتری دارند. 
با توجه به این که این شرکتها تمرکز بیشــتری روی گاز طبیعی، برق و 
احتماال هیدروژن پیدا کرده اند، توانایی آنها برای محدود کردن ضرر در 
کسب و کار اصلی شان ازطریق ســود تجارت، احتماال به شدت محدود 

خواهد شد.
این روند همسو با گرایش جهانی به ســوی اقتصاد عاری از کربن است 
که اختالالت ناشی از شــیوع ویروس کرونا آن را به میزان قابل توجهی 
برجسته کرده اســت. اختالل غیرقابل پیش بینی که کرونا در فعالیت 
صنعت جهانی انرژی ایجاد کرد باعث شــد سران جهان گزینه هایشان 

برای یک آینده سبزتر را مورد بازنگری قرار دهند.
 مجمع جهانی اقتصاد قویا خواستار توسعه یک نظم انرژی جدید شده 
است. بعالوه ســران جهان پاندمی ویروس کرونا را فرصتی می بینند تا 
به مشــکالت بزرگ دیگر مانند تغییرات جوی بپردازند. سازمان ملل 
متحد، آژانــس بین المللی انــرژی و اتحادیه اروپا از جمله این دســته 
هســتند که در حال حاضر ســرگرم طراحی بســته های محرک سبز 
هستند و حتی دهها شرکت بزرگ هم به حمایت از تدابیر مشوق انرژی 

سبز برخاسته اند.
شــرکتهای نفتی بزرگ بــه خصوص در اروپــا قبول دارنــد که افول 
سوختهای فسیلی مرســوم تا حدودی آنها را از تبعات سقوط قیمتهای 

نفت در آوریل نجات داد. 
تجارت کمک کرده شــرکتهای نفتی اروپایی از وضعیت اسفناکی که 
همتایان آمریکایی تولیدکننده نفت آنهــا در ماههای اخیر پیدا کرده 
اند مصون بمانند. شرکت رویال داچ شل با وجود کاهش هفت درصدی 
تولید نفت و گاز در ســه ماهه دوم امسال، توانســت سود مالی گزارش 
کند. در مقابل شــورون آمریکا بدترین ســه ماهه مالی خود در ســه 
دهه اخیر را گزارش کرد و هشــدار داد پاندمــی کووید 19 همچنان به 

درآمدهای این شرکت ضربه خواهد زد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، نکته روشــن این است که غولهای نفتی 
برای بقا باید متحول شوند و حتی اگر این تحول به معنای تبدیل شدن 
به شــرکتهای بازرگانی بزرگ یا حتی شــرکتهای تجدیدپذیر بزرگ 

باشد.

در پی نصب نخستین پمپ میله ای مکشی در غرب کارون

 ظرفیت تولید نفت میدان یاران شمالی 
افزایش یافت

نسل سوم پمپ میله ای مکشی )SRP( برای نخســتین بار در منطقه 
عملیاتی غرب کارون در چاه شماره 14 میدان یاران شمالی نصب شد و 

ظرفیت تولید نفت این میدان مشترک را افزایش داد.
به نقل از وزارت نفت، محمدعلی اژدری، سرپرست طرح توسعه میدان 
نفتی یاران شمالی در شــرکت مهندسی و توســعه نفت گفت: پس از 
گذشت حدود یک ســال از نصب موفق نخســتین پمپ درون چاهی 
)ESP( در این میدان مشترک، تیرماه امسال نیز برای نخستین بار در 
غرب کارون، نسل سوم پمپ میله ای مکشی موسوم به SRP در میدان 

یاران شمالی نصب شد.
وی با بیان اینکه این پمپ به صورت پایلــوت نصب و از تاریخ 13 تیرماه 
امسال راه اندازی شــد، ادامه داد: عملکرد پمپ براساس تعریف سازنده 
پمپ و شــرایط تولیدی مخزن و چاه ارزیابی شــد و تست ۷2 ساعت با 

دبی تولیدی ۷5۰ بشکه در روز مورد تأیید قرار گرفت.
به گفته اژدری، ســادگی و راحتی نصب و خارج ســازی، طول عمر 
باالی پمپ و تجهیزات بــازده انرژی باال برای اعمــاق و دبی تولید 
کــم، هزینه تعمیــر و نگهداری پاییــن و هزینه ســرمایه ای کمتر 
نســبت به روش های دیگــر فــرازآوری از مهم تریــن مزایای این 

پمپ هاست.
وی افزود: این پمپ ســاخت داخل، تولید از الیه سروک چاه شماره 14 
یاران شمالی را حداقل 5۰۰ بشــکه در روز افزایش می دهد و با افزایش 
فشــار ســرچاهی به 3۷۰ پام، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید 

میدان ایفا می کند.
براســاس این گزارش، پیش از این در مردادماه سال گذشته، نخستین 
پمپ درون چاهی به صورت موفق در چاه شماره 4 میدان یاران شمالی 

نصب شده بود.
میدان نفتی یاران شــمالی در 13۰ کلیومتری جنــوب غربی اهواز در 

امتداد مرز ایران و عراق قرار دارد.

و نیر

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: هرچند که در حال 
حاضر شــرایط پیک مصرف نســبت به گذشته بهبود 
یافته است اما هفته آینده نیز نیازمند مدیریت مصرف 

مشترکان هستیم.
مصطفی رجبی مشــهدی  با اشاره به آخرین وضعیت 
تامیــن و پیک مصرف برق کشــور، اظهــار کرد: این 
هفته، هفته گرمی خواهد بــود و در تهران و برخی از 
نقاط کشور شاهد افزایش دما هســتیم اما احتماال به 
عدد پیک هفته گذشــته نخواهیم رسید، با این وجود 
الزم اســت تا آمادگی الزم را برای گذر از این شرایط 

حفظ کنیم.
وی با تاکید بــر اینکه تقاضای ما این اســت 
که مــردم توصیه هــای مدیریــت مصرف 
برق را جدی بگیرنــد، تصریح کرد: وضعیت 
اکنون نسبت به گذشــته بهبود یافته است 
اما همیشــه آماده هســتیم در تامین برق 

مشترکان مشکلی ایجاد نشود.
به گفته ســخنگوی صنعت برق تمام تــالش ما این 
است که نیروگاه ها و شــبکه برق کشور آمادگی الزم 
را داشته باشند تا امســال را نیز همچون سال گذشته 

بدون اعمال خاموشــی هــای برنامه ریزی 
شده پشت سر بگذاریم.

رجبی مشهدی با اشاره به این که تنها رعایت 
سه نکته در ســاعت های مذکور کافی است 
که از خطر خاموشــی احتمالی عبور کنیم، 
اضافه کــرد: بهترین راهکار بــرای کاهش 
مصرف بــه صورت فــوری، تنظیــم درجه 
کولرهای گازی روی 24 درجه و اســتفاده از دور کند 

کولرهای آبی است.
وی درخصوص دیگر راهکار موثر در کاهش مصرف نیز 

گفت: همچنین مشترکان می توانند استفاده از وسایل 
پرمصرف برقی را به پیش از ظهر و یا آخر شــب موکول 

کنند.
ســخنگوی صنعت برق اظهار کرد: مشترکان با رعایت 
این نکات بسیار ساده که هیچ مشــکلی را در آسایش 
آن ها نیز ایجــاد نمی کند، می توانند عــالوه بر کاهش 
مصرف برق خود، کمتر شــدن مبلغ قبض برق خود را 

نیز مشاهده کنند.
با گرمتر شــدن دمای هوا، رکورد مصرف برق امســال 

شکسته شد و از مرز 58 هزار مگاوات فراتر رفت.

برق

عرفانه تاجیکی   2۷ قرارداد افزایش تولید 
نفــت در مناطق نفت خیز جنــوب به دلیل 
چالش های موجود دســتخوش تغییراتی 
شده است که این تغییرات در صورت اصالح 
نشــدن می تواند آســیب جدی به ساختار 

صنعت نفت وارد کند.
 15 مرداد ســال جاری، احمــد محمدی، 
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب از تعیین تکلیف 13 بســته دیگر از 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید شــرکت 
ملــی مناطق نفت خیــز جنــوب خبر داد 
و گفــت: در نتیجــه نهایی شــدن فرآیند 
مناقصــات، انتخاب پیمانکاران مشــخص 
شده اســت و از این میان، قرارداد 11 بسته 
طی روزهــای آینده امضا می شــود. به این 
ترتیب تعداد بسته های تعیین تکلیف شده 

طرح 28 مخزن به عدد 19 می رسد.
هرچنــد بررســی ها و اطالعات به دســت 
آمــده نشــان می دهــد پیمانــکاران این 
طرح ها به طور میانگیــن حداقل حدود 8۰ 
درصــد از انجام پروژه ها بــه دالیل مختلف 
عقب هســتند، اما آنچه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، نوع قراردادهای امضا شده 
با پیمانکاران این بسته ها است که در ادامه 
به جزئیات آنها می پردازیم؛ جزئیاتی که در 
ظاهر با هدف افزایش تولید نفت اســت اما 
در بلندمدت باعث آسیب جدی به ساختار 

صنعت نفت کشور می شود.
طرح توسعه 28 مخزن شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب شامل 2۷ بسته قراردادی 
است که موجب افزایش و نگهداشت حدود 

6۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می شود.
در این گزارش به نــکات ظریفی در ارتباط 
با الگوهای جدیــد قراردادی کــه مربوط 
بــه 28 مخــزن نفتــی مناطــق نفت خیز 
که تحت عنــوان EPCF به صــورت مجزا 
 )GC( بــه شــرکت های پیمانکار بــزرگ
یــا شــرکت های خدماتــی، حفــاری و 
شــرکت های کوچــک EPC بــه شــرط 
تشکیل کنسرسیوم با شرکت های خدماتی 

حفاری، واگذار خواهد شد، اشاره می شود.

اوضاع قراردادها چطور است؟
 Engineering. مخفــف   EPCF واژه 
Construction. Procurement.Fi�

nancing. اســت. در ایــن بســته های 
قــراردادی شــرکت پیمانــکار اصلی که  

General  Contractorیــا GC نامیــده 
می شــود کلیه عملیات ها که شامل ساخت 
جایگاه چاه های نفت، حفاری و تکمیل چاه، 
اتصال چــاه ها به وســیله خطــوط لوله به 
واحدهای بهــره برداری و در صــورت نیاز 
ساخت تجهیزات ســطحی نظیر واحدهای 
بهره برداری، نمک زدایــی، گاز و گازمایع و 
تقویت فشار است، را برای هر میدان با توجه 

به وسعت طرح انجام می دهد.
در عین حــال ممکن اســت کــه طرحی 
نیازمنــد عملیات هــای کوچک تــر )بــه 
عنوان مثال حفــر چند حلقه چاه( باشــد 
کــه شــرکت های خدماتــی، حفــاری یا 
شــرکت های کوچک EPC قــادر به انجام 
آن هســتند. در این قراردادها که عملیات 
محــور یــا Base Job هســتند راهبری، 
مدیریت عملیات ها، سناریوی تولید و سایر 
سیاســت های کلی با شــرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب است.

آغاز زیرپوستی تغییرات
به گــزارش مهــر، به دلیــل عــدم ورود 
شــرکت های خارجی و عدم تأمین سرمایه 
توسط شرکت های داخلی این قراردادها از 
EPCF به EPC تغییر یافتند به این صورت 
که پیمانکار، یک شــرکت داخلی اســت و 
8۰ درصد ســرمایه نیز از صندوق توســعه 

ملی در اختیــار پیمانکار قــرار می گیرد و 
آورده پیمانــکار صرفاً 2۰ درصد اســت که 
به گفته منابع آگاه، با نامــه محرمانه وزیر، 
پیمانکاران از آوردن سرمایه معاف شدند و 
در نهایت مستوجب دریافت پیش پرداخت 

شدند.
حجم مالی ایــن قراردادها 4.6 میلیارد دالر 
در مدت 2 سال اســت. این مدل نسبت به 
مدل میدان محور کــه کل میدان در اختیار 
شــرکت پیمانکار قرار می گیرد و مشــابه 
قراردادهای IPC اســت متفاوت اســت؛ 
اما دارای اشــکاالتی اســت؛ نخست اینکه 
هدف اصلی ایــن طرح ها کــه EPCF نام 
دارد، تأمین ســرمایه داخلی یــا خارجی از 
شــرکت های پیمانکار اصلی یــا GC بوده 
اســت. حال که قرار اســت ایــن طرح ها 
Fi� اجرا می شــود و عبارت EPC بصورت 
nance از این طرح ها حذف شــده است و 
صندوق توســعه ملی تأمین کننده سرمایه 
این طرح ها خواهــد بود، اساًســا موضوع، 
ماهیت و هــدف اصلی طرح ها کــه تأمین 
سرمایه بود از بین رفته است و هیچ پشتوانه 

منطقی برای اجرای آنها وجود ندارد.

نقدینگی و افزایش احتمال تخلف
 به گفته کارشناســان در پــی ایجاد چنین 
تغییری در ایــن قراردادهــا، 4.6 میلیارد 

دالر از صنــدوق توســعه ملــی در اختیار 
شــرکت های پیمانکار قــرار می گیرد، این 
حجــم نقدینگی در دســت شــرکت های 
خصوصــی احتمال ایجــاد فســاد در آن 
شرکت ها و فاســد کردن کارفرما و احتمال 
ارتشــاء و ســایر تخلفات مالی را بشــدت 

افزایش می دهد.
از طرفی هر بســته بــه صــورت مناقصه 
واگذار می شــود که در مرحله اول حداقل 
28 مناقصه به وجــود می آید که در هرکدام 
احتمال تخلــف، اعمال نفوذ و شــکایت و 
جانب داری از شــرکت های برنده و بازنده 

بعد از مناقصه نیز وجود دارد.
بر اثر چنین تغییری پیمانــکار، پروژه را در 
دســت گرفته و آن را به صورت پیمان های 
کوچک تر در اختیار شــرکت های پیمانکار 
کوچک قــرار می دهــد، همــان کاری که 
قباًل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
انجام می داده اســت.حال این سوال مطرح 
می شود که اضافه کردن یک پیمانکار اصلی 
به مجموعه چه سودی دارد جز اینکه سبب 
گســترش ســاختار و ایجاد یک ســاختار 

موازی با ساختار کارفرما خواهد شد؟
راهبری با پول صندوق توســعه ملی یا سایر 
منابع که تضمین بازپرداخــت آن بر عهده 
شرکت ملی نفت ایران است، چه دستاوردی 
خواهد داشت جز اینکه بخش دولتی را زیر 

دین سنگین می برد؟
بر اســاس گفته های متخصصیــن اضافه 
نمودن یــک مرحلــه پیمانکاری ســبب 
افزایش هزینه های باالدســتی و کم شدن 
ســود پیمانکاران کوچک و کاهش حقوق 
کارکنان شــرکت های کوچک خواهد شد، 
چون پیمانکار بزرگ سهم عمده ای از سود 

را برای خود بر می دارد.
از ســویی دیگر این ســوال مطرح می شود 
که چرا بایــد همه هزینه پــروژه از این پول 
از صندوق توسعه ملی و ســازمان بورس و 
اوراق منفعت و … تأمین شــود و در اختیار 
این شــرکت های خصوصی قــرار بگیرد و 
بخش اصلــی کارفرمایی این منبــع را در 

اختیار نداشته باشد؟

 75 درصد درآمد فروش روزانه
 600 هزار بشکه در جیب بخش خصوصی

 نکته قابل توجه این است که  در حالت عادی 
14.5 درصد از فروش نفت در اختیار شرکت 
ملی نفت ایران قرار می گیرد، اما در طرح های 
28 مخزن ۷5 درصد از فــروش نفت حاصل 
از این طرح ها در اختیــار GC قرار می گیرد 
که در نهایت این موضوع سبب ضعیف جلوه 
دادن بخش دولتی )به علت نبودن بودجه( و 
قوی جلوه دادن بخــش خصوصی به صورت 
کاذب اســت )به دلیل دریافــت بودجه ۷5 
درصد از فروش نفــت این طرح(. این موضوع 
در دراز مدت سبب خارج شــدن عنان کار از 
دست بخش دولتی و میل به سمت واگذاری 
میادیــن به بخــش خصوصی می شــود که 
مخالــف اصــل 44 و خطــوط قرمــز نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.
در نهایت نکته جالب اینکــه این قراردادها 
که از زمان ابــداع IPC شــکل گرفته اند، 
به قصد آوردن ســرمایه توســط شــرکت 
خصوصی خارجی یا داخلی ایجاد شده اند، 
حال که قرار است تمامی این پول از صندوق 
توســعه ملی و ســایر منابع و بــا ضمانت 
شــرکت ملی نفت ایران تأمین شود، اصاًل 
چه نیــازی به بخــش خصوصی اســت؟ 
بخش خصوصی که سرمایه خود را از دولت 

می گیرد چه نوع بخش خصوصی است؟
اینها ســواالتی است که تشــکیک در بی 
انضباطــی اجرایی این طــرح 28 مخزن را 
افزایــش می دهد و به نظر می رســد نیاز به 

شفاف سازی از سوی وزارت نفت دارد.

مریم علیزاده  اوپک عربی، در شــرایط 
کنونی، ابــزاری مهم بــرای ارتقای قدرت 
چانه زنی عربســتان و هم پیمانان آن کشور 
در برابــر رقبــای منطقه ای بیــن المللی و 
نفتی است.  اخیرا اخباری از نشست وزرای 
انرژی کشورهای عربی صادرکننده نفت در 
خصوص پابندی به توافق کاهش تولید نفت 
منتشر شــد و تاثیر محدودی بر قیمت نفت 
گذاشت. اما برای روشن تر شدن ابعاد تأثیر 
گذاری این اتحادیه بر بازار نفت و پیشــینه 
تاسیس آن با فریدون برکشلی رییس مرکز 

مطالعات انرژی وین به گفتگو نشستیم.
این کارشــناس انرژی در خصوص پیشینه 
تاریخی اوپــک عربی گفت: پس از شــکل 
گیری ســازمان کشــورهای صادرکننده 
Organization of the Petro� )نفــت

بــه   )leum Exporting Countries
رهبــری ایــران و ونزوئال در ســال 196۰  
کشــورهای عرب عضــو اوپــک در مواجه 
با ایــران و ونزویال که وزن باالیــی را در این 
ســازمان جهانی به واسطه پیشــرو بودن 
به خــود اختصاص داده بودنــد، تصمیم به 
ایجاد ســازمانی موازی گرفتنــد. درهمان 
مقطع زمانــی اعضا وقت اوپک نســبت به 
این تصمیم کشــورهای عرب عضو مواضع 
اعتراضی گرفتند، اما باالخره سال 1968 با 
ابتکار سه کشور عربستان، لیبی)پادشاهی 
لیبی( و کویت، این سازمان با عنوان سازمان 
Orga� )کشورهای عرب صادرکننده نفت 

nization of Arab Petroleum Ex�
porting Countries( در بیروت تاسیس 
شد. البته پس از وقوع نا آرامی در لبنان، مقر 

آن به کویت انتقال پیدا کرد.

بررسی اساسنامه اوپک عربی و اوپک
اساســنامه اوپک عربی با ســازمان اوپک 
تفاوت های ســاختاری دارد. دل  مشغولی 
اصلی ســازمان اوپــک، مدیریت بــازار و 
ســاماندهی به عرضه و تقاضای نفت است. 
اوپک عربی، در چهارچوب اساسنامه، با بازار 
جهانی نفت، ســر و کار مستقیمی ندارد. در 
عین حال پوشش فعالیت های آن گسترده 
تر از سازمان اوپک است. در ساختار سازمان 
اوپک عربی، مباحث مهمی مانند، آموزش، 
انتقــال تکنولــوژی مابین اعضــا، تبادل 
اطالعات و کمــک به یکدیگر در شــرایط 
اضطراری مرتبــط با نفت هم دیده شــده 
اســت. اما از آنجــا که در اساســنامه بحث 
قیمت و بازار موضوعیت مســتقیمی ندارد، 
ســازمان اوپک نســبت به آن حساســیت 

خاصی ندارد.

سیر تحول و تکمیل اوپک عربی
تحوالتی که در ســاختار سیاسی کشورها و 
منطقه پدید آمد، شــرایط و فلسفه وجودی 
اوپک عربــی را هم تحت تاثیر قــرار داد. در 
طول زمان و تا ســال 19۷6، تعداد اعضای 
سازمان اوپک عربی به 1۰ کشور رسید. هم 

اکنون تقریبا تمام کشــورهای عرب صادر 
کننده نفت در خاورمیانه و شــمال آفریقا، 

عضو سازمان اوپک عربی هستند.
وقتی ســرهنگ قذافی در لیبــی به قدرت 
رســید، برای اوپک عربی رویاهای بزرگی 
در سر داشــت. وی بر این باور بود که ایران 
و ونزوئالی دهه19۷۰ میالدی کشورهای 
مرتجع و وابســته به ارتجاع جهانی هستند 
لذا، کشــورهای عربی تولیــد کننده نفت، 
الزم است که راه خود را از اوپک جدا سازند. 
وی در اولیــن اجالس ســران اوپک عربی  
که در ســال  19۷6 به ابتکار وی در ترابلس 
برگزار شــد، همین مواضع تند خــود را به 
طور علنی بیان کرد. در آن زمان عربســتان 
و کشــورهای عرب خلیج فارس، با موضع 
او مخالفــت کردند.زیرا این کشــورها نمی 
خواستند در سازمانی عضو باشند که در آن 

لیبی قذافی، دست باال را دارد.

اوپک عربی و جمهوری اسالمی ایران
در دهه 198۰ با ظهور جمهوری اســالمی، 
اوپک عربی، شرایط تازه ای پیدا کرد. تقریبا 
در تمام دهــه 198۰ و 199۰ میالدی که 
اختالفات مابین ایران و کشــورهای عرب 
خاورمیانه زیاد بود، اوپک عربی، در آستانه 
تمــام نشســت های مهم اوپــک، اجالس 
برگزار می کرد و مواضع خود در قبال ایران 

را هماهنگ می کردند.
 از آنجــا کــه مواضــع لیبــی و الجزایر در 
ســازمان  اوپک به ایران نزدیــک بود و هر 
دو کشــور در جناح، قیمت طلب و مخالف 
عربســتان بودند، بــه تدریج کشــورهای 
منطقــه خلیج فــارس، حســاب کار خود 
را از اعضــای آفریقایــی اوپــک عربی جدا 
کردند و بیشــتر هماهنگی هــا را در قالب 
شــورای همکاری های خلیج فارس انجام 
می دادند. حضور اعضای کشــورهای عرب 
خــارج از منطقه خلیج فــارس، محدود به 

اجالس های وزارتی ساالنه شد.

بررسی شرایط فعلی اوپک عربی
در بررسی های ضمنی مشــخص است که 
عربســتان و کویت در اوپک عربی، نسبت 
به سایر اعضا، دســت باال را دارند. دبیرکل 
ســازمان معموال مابین کویت و عربستان، 
دست به دســت می شــود.البته امارات و 
بقیه اعضای اوپک عربی، چندان رقابتی به 
حضور فعال در این ســازمان از خود نشان 

نمی دهند، واکنش ها و برنامه های آنها غالبا 
تابعی از شرایط سازمان اوپک است و در دهه 
اخیر، اوپک عربی نقش چندانی در هدایت 
سیاســت های نفتی اعضا نداشــته است. 
البته این بدان معنا نیســت که اوپک عربی، 
بالتکلیف و یا بی ارتباط با واقعیتهای صنعت 
نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست، 
بلکــه آن را باید، ابزاری دید که عربســتان 
برای روزهای ســخت، نگاه داشته است. در 
شرایط موجود، اوپک عربی را می توان یک 

ظرفیت خفته دانست.

حضور عربستان در جوامع بین المللی
تحلیل گران سیاســی بــر ایــن باورند که 
در دیپلماســی کنونــی جهــان حضور در 
ســازمان های بیــن المللــی و منطقه ای 
برای کشــورها، نقطه قوت و اعتبار اســت. 
عربســتان اینک در 2۷ سازمان بین المللی 
و منطقــه ای حضــور دارد. این کشــور در 
گــروه 2۰ و در حلقه های تصمیم ســازی 

بین المللی و منطقه ای حضور دارد.
البته در موارد زیادی هم جدی گرفته نمی 
شــود، اما حضور جهانی از پارامترهای مهم 
قدرت کشورهاســت. در واقع عربســتان، 
اوپک عربی را برای پشتوانه دیپلماسی خود 
نگاه داشته اســت. سایر شــیخ نشین های 
منطقه نیز همیــن انگیــزه را دارند. اوپک 
عربی، نوعــی پشــتوانه و حیــات خلوت 

ژئوپلتیکی است.

وز دیگر رعایت کنید هفت ر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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اقتصاد تا پایان ۹۹ درگیر است

وی بازار کار گذاشت؟ ونا چه تاثیری ر کر

مدرس خیابانی اعالم کرد:
 نشاندن »جهش تولید« بر سر سفره های مردم 

با توسعه اشتغال
 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به فرموده رهبر معظم 
انقالب »جهش تولید باید در سفره مردم بنشــیند« که بخشی از آن با 
تکمیل طرح های نیمه تمام محقق می شــود، زیرا با تکمیل هر پروژه، 
اشتغال پایدار در منطقه ایجاد شــده و درآمد آن بر سر سفره کارگران 

می آید.
حسین مدرس خیابانی افزود: جهش تولید به فرمان رهبر معظم انقالب 
یک تکلیف عمومی برای همه دستگاه های دولتی، نهادها و آحاد مردم 
اســت و وزارت صنعت به عنوان متولی بخش صنعت، معدن و تجارت، 

نقش پررنگ تر و مسوولیت سنگین تری در این راستا دارد.
وی بیان داشــت: مهمترین اقدام به منظور تحقق شــعار سال در سال 
99 هدفگذاری در حوزه های مختلف بــود، اکنون برش های کاالیی و 
استانی این هدف، مشخص شده و چهار مســیر برای تحقق اهداف در 

نظر گرفته شده است.

استفاده از ظرفیت های خالی
مدرس خیابانی، راهکار نخست را استفاده از ظرفیت های خالی عنوان 
کرد و گفت: اکنون فقط از 52 درصد ظرفیت های تولیدی صنایع کشور 

استفاده می شود و هدف گذاری امسال ما ارتقای آن به 65 درصد است.
به گفته این مقام مســوول، مصداق بارز این مهم افزایــش تولید انواع 
ماســک های صنعتی، کارگاهی و خانگی است که از میزان روزانه 19۰ 
هزار عدد در ابتدای شــیوع کرونــا به بیش از 11 میلیــون عدد در روز 

رسیده است.
وی گفت: بخش عمده ای از افزایش تولید در سال جاری از همین مسیر 
پیگیری می شــود و افزایش هایی که در چهار ماهه نخســت امسال در 
رسته های مختلف از جمله آلومینیوم، فوالد، مس، خودرو، تایر و لوازم 

خانگی ثبت شده به همین طریق بوده است.

تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام
مدرس خیابانــی، راهکار دوم تحقق شــعار ســال را تکمیل طرح ها و 
پروژه های نیمه تمام بیان داشت و یادآور شــد: اکنون چهار هزار طرح 
باالی 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که همه هفته تا 
مردادماه 14۰۰ با پویش »تولید، تداوم امید« چند مورد از این طرح ها 

تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.
وی ادامــه داد: از بین چهار هزار طرح یاد شــده، 2۰۰ فقــره آنها طرح 
های بزرگ صنعتی و معدنی اســت که ۷۰ هزار میلیــارد تومان حجم 
ســرمایه گذاری آنها بوده، 5۰ هزار نفر را به طور مستقیم و بیش از نیم 

میلیون نفر را به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند کرد.

راه اندازی واحدهای راکد
این مقام مسوول خاطرنشــان کرد: راهکار ســوم برای تحقق جهش 
تولید، راه اندازی واحدهای تعطیل و غیر فعال صنعتی و معدنی اســت 
که به این منظور یک هزار و 5۰۰ واحد از مجمــوع 9 هزار و 5۰۰ واحد 
تعطیل موجود در شهرک های صنعتی و همچنین یک هزار و 2۰ واحد 

معدنی تعطیل در سال جاری راه اندازی خواهند شد.
وی گفت: وقتی ایــن واحدهای تعطیل به چرخه تولیــد بازگردند آمار 

تولید افزایش یافته و جهش تولید اتفاق خواهد افتاد.

فناوری های نوین، چهارمین راهکار
مدرس خیابانی، در نهایت دســتیابی به فناوری هــای نوین را راهکار 
چهارم برای تحقق شــعار ســال عنوان کرد و افزود: هر کجا فناوری با 

تولید عجین شده، تولید در مقیاس باال افزایش یافته است.
وی بیــان داشــت: در چهار ماهه نخســت امســال در همســنجی با 
پارســال، تولید خودرو ســواری 19 درصد، تولید وانــت 23 درصد، 
تولید آلومینیوم 49 درصد، تولید تلویزیون 44 درصد و تولید ماشــین  
لباسشویی 5۰ درصد رشد داشــته و به مرور تا پایان سال با طرح هایی 
که افتتاح می شــود به ارقام و رکوردهای باالتری خواهیم رســید که 
با تامین به موقــع مواد اولیه و نقدینگی و هموار کردن مســیر صادرات 

میسر می شود.

توسعه صادرات غیرنفتی
سرپرست وزارت صنعت، در ادامه با اشــاره به رکود حاکم بر بازار داخل 
و کاهش درآمدهای مردم، گفت: جهــش تولید که در راس برنامه های 
امسال قرار گرفته، باید در یک جا مصرف شــود، آنچه مسلم است بازار 
داخل نمی توانــد همه افزایش تولیــد را جذب کند و بایــد راه را برای 

صادرات هموار کرد.
به گفته این مقام مســوول، اکنون بیــش از 9۰ درصد مرزهای تجاری 
کشور فعال کشور باز شده و تجارت به روال عادی برگشته و امید می رود 

صادرات نیز به روال قبل بازگردد.
وی در پاسخ به اینکه چه مشوق ها و تســهیالتی برای رونق صادرات در 
سال جهش تولید در نظر گرفته شــده، یادآور شد: اکنون که جمهوری 
اسالمی در سطح بین الملل از طریق تحریم ها محدود شده، نقطه قوت 

ما تجارت مرزی با همسایگان خواهد بود.
مدرس خیابانی گفت: مهمترین مشــوق صادراتی، نرخ ارز است، امروز 
نرخ ارز در مقایسه با پارسال رشد چشــمگیری داشته که همین مساله 

مزیت های صادراتی کاالهایمان را افزایش می دهد.
وی خاطرنشــان کرد: با اجرایی شــدن توافق نامه تجــاری با اتحادیه 
اوراســیا، همچنین انجام مذاکراتی برای اجرای توافــق نامه تجاری با 
افغانستان و پاکستان، به دنبال افزایش صادرات به کشورهای همسایه 
و منطقه هســتیم و با توسعه زیرســاخت های تجاری مثل پایانه های 
صادراتی، تکمیل نــاوگان حمل و نقل و اتصال ریل هــا به امر صادرات 

کمک خواهد شد.
سرپرســت وزارت صنعت اظهار داشــت: مهمترین ماموریت سازمان 
توسعه تجارت در این راستا توسعه بازاریابی اســت و باید تالش کرد تا 
اطالعات بازار را به درســتی به تجار، بازرگانان و صادرکنندگان منتقل 

کرد.
وی از بســته های بانک مرکزی به عنــوان یکی دیگر از مشــوق های 
صادراتی یاد کرد و گفت: صادرکنندگان همــواره از »تعهدات ارزی« 
به عنوان یکی از دالیل کندی صادرات یاد مــی کنند، اما بانک مرکزی 
رضایت داد افرادی که از ارز حاصل از صادرات خود را در مدت ســه ماه 

به کشور بازگردانند از 1۰ درصد معافیت بازگشت ارز برخوردار شوند.
این مقام مسوول اضافه کرد: در همین پیوند، مقرر شده امسال سازمان 
امور مالیاتی نیز در موضوع بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز سرعت 
بیشــتری بدهد.وی در پایان تاکید کرد: امروز به ارز حاصل از صادرات 
برای تامین مــواد اولیه کارخانجــات، همچنین کاالهای اساســی و 

ضروری مردم نیاز داریم.

تولید

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که در دو ماه 
نخست امســال بخش صنعت و معدن بیشترین سهم 
از کل تسهیالت پرداختی از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری را بــه خود اختصاص داده و ســهم این بخش 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل بیش از 45 درصد 

افزایش داشته است.
 بر اســاس این آمار در دو ماهه اول امسال 34.8 درصد 
از کل تسهیالت پرداختی از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری، معادل 43 هــزار و 588 میلیــارد تومان به 
بخــش صنعت و معدن پرداخت شــده که نســبت به 
پرداخت حدود 3۰ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه 

ســال گذشــته 45.3 درصد افزایش یافته 
است.

بعــد از بخــش صنعــت و معــدن، بخش 
خدمات بــا اختصــاص 33.4 درصد از کل 
این تسهیالت به خود، دومین بخشی است 
که بیشــترین تســهیالت بانکی را دریافت 
کرده اســت؛ به طوری که بخش خدمات در 

دو ماهه اول امســال 41 هــزار و 8۷4 میلیارد تومان 
تســهیالت از ســوی بانک ها و موسســات اعتباری 
دریافــت کرده که نســبت به مبلغ 41  هــزار و 528 
میلیارد تومان در مدت مشابه ســال قبل ۰.8 درصد 

افزایش داشته است.

افزایش بیش از دو برابری تسهیالت 
پرداختی به بخش بازرگانی

بخــش بازرگانی با اختصــاص 21.1 درصد 
از کل این تســهیالت به خود، در رتبه سوم 
قــرار دارد، به طوری که بخــش بازرگانی در 
دو ماهه اول امســال 26 هزار و 388 میلیارد 
تومان تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری دریافت کرده که نســبت بــه مبلغ 11 هزار و 
65۰ میلیارد تومان در مدت مشــابه سال قبل 126.5 

درصد افزایش داشته است.
در این میان مســکن و کشــاورزی با تخصیص 5.4 و 
5.2 درصد از کل تسهیالت پرداختی از سوی بانک ها و 

موسسات اعتباری به خود، کمترین تسهیالت را در این 
مدت دریافت کردند.

البته تســهیالت پرداختی به بخش کشاورزی افزایش 
چشــمگیری داشــته و با افزایش 132.4 درصدی از  
2826 میلیارد تومان در دو ماهه اول سال قبل به شش 
هزار و 566 میلیارد تومان در مدت مشــابه سال جاری 

رسیده است.
تســهیالت پرداختی بــه بخش مســکن نیز در دو 
ماهه اول امســال معــادل 6۷63 میلیــارد تومان 
بوده که نســبت به مبلــغ 6۰55 میلیارد تومان در 
مدت مشابه ســال قبل 11.۷ درصد افزایش داشته 

است.

تسهیالت

سمیه رسولی  کرونا عالوه بر تاثیر در بازار 
کار، موجب نگرانی نســبت به آینده اقتصاد 
کشور نیز شده اســت، زیرا طبق برآوردها 
دســت کم تاپایان ســال 99 درگیر تبعات 

اقتصادی ناشی از این ویروس خواهیم بود.
 پس از شــیوع ویروس کرونا، اقتصاد اغلب 
کشــورهای درگیر با چالش هــای بزرگی 
مواجه شده است؛ عمده ترین چالش پیش 
روی کشورها چه توسعه یافته و چه در حال 
توسعه مســاله مربوط به تعطیلی بنگاه ها و 

رشد روزافزون بیکاری است.
دولت ها بــرای جلوگیری از ریزش شــدید 
نیروی کار برنامه های مختلفــی را در نظر 
گرفتند که در ایــران، وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعی با پرداخت تســهیالت به 
شرط حفظ نیرو به بنگاه های آسیب دیده از 
کرونا، تالش دارد تا از ریزش خارج از قاعده 

افراد شاغل جلوگیری کند.

وضعیت بازار کار در بهار 99
با ایــن حال بررســی آخرین آمــار مربوط 
به اشتغال کشــور تأثیر محســوس شیوع 

ویروس کرونا را در بازار کار نشان می دهد.
بر این اســاس در بهار ســال جاری اگرچه 
نرخ بیکاری به 9.8 درصد رســیده است اما 
کاهش نرخ بیکاری همیشه به معنای بهبود 
وضعیت بازار کار نیســت زیرا در صورتی که 
کاهش نرخ بیکاری همراه بــا افزایش نرخ 
مشارکت و نسبت اشــتغال باشد، وضعیت 
بهبود یافته که البته در بهار امسال این طور 

نبوده است.
به گونه ای کــه طبق گفته جواد حســین 
زاده رئیس مرکز آمار ایران، در فصل بهار 2 
میلیون و ۷6۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال 
افزوده شده اســت و همچنین یک میلیون 
و 5۰۰ هزار نفر از جمعیت شــاغلین کشور 

کاسته شده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از 
نرخ بیکاری ایران

بــر اســاس پیــش بینی هــای صندوق 
بین المللــی پول، نــرخ بیکاری ایــران در 
ســال 2۰2۰ به حدود 16.3 درصد افزایش 
می یابد؛ بررســی های صورت گرفته، نرخ 
بیکاری در ایران همانند سایر کشورها از دو 
سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تأثیر 

قرار خواهد گرفت.
از یک طــرف تعطیلــی و کاهش ســطح 
فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو 
و کاهش تقاضای کار خواهد شــد و از طرف 

دیگر، عرضه کار نیز چه به طور مســتقیم با 
درگیر شدن بخشی از نیروی کار با بیماری 
و چه غیرمستقیم با اقدامات خود مراقبتی و 
کاهش تعامالت، کاهش خواهد یافت. از این 
رو، کاهش نرخ مشــارکت و کاهش اشتغال 

در سال 99 محتمل خواهد بود.

کرونا و تولید ناخالص داخلی
به گزارش مهر، عالوه بــر افزایش بیکاری و 
کاهش نرخ مشــارکت، اضافه شدن بحران 
اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بر پیامدهای 
تحریــم موجب نگرانی نســبت بــه آینده 
اقتصاد کشور شده است، زیرا آسیب دیدن 
کســب و کارهای خرد و فعــاالن اقتصادی 
می تواند موجب کاهش بیش از پیش تولید 

ناخالص داخلی نیز شود.
 طبق اعالم معاونت امــور اقتصادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد ایران در 
حالی با بحران کرونا مواجه شده که دو سال 
ســخت 9۷ و 98 را پشت سر گذاشته است، 
هر چند پیش بینی می شد اقتصاد ایران در 
سال 99 رشد مثبت غیرنفتی هر چند اندک 
را تجربه کند، اما کاهش تشــکیل سرمایه 
ثابت در اقتصاد ایران ســبب شــده است تا 
ظرفیت تولید بالقوه اقتصــاد کاهش یابد. 
این وضعیت خود به تنهایــی نگران کننده 
اســت که باال بودن نرخ تورم در دو سال 9۷ 
و 98 و پیش بینی تــورم باالی 25 درصد در 

سال 99 شرایط را دشوارتر کرده است.
حال به ایــن وضعیت، شــیوع کرونا را هم 

اضافه کنیم متوجه عمق رکود می شــویم؛ 
در واقع کاهــش تقاضا بــرای محصوالت 
صادراتی، تقاضــای کل را از طرف تجارت 
خارجی متأثر کرده است. در بخش داخلی 
نیز تقاضــای کل به دلیل کاهــش درآمد 
خانوار و هم کاهش تقاضــای برخی کاالها 
و خدمات که نیازمند تعامــالت اجتماعی 
بیشــتری هســتند )مانند حمــل و نقل، 
رستوران و هتلداری، فعالیت های آموزشی 
و…( تحت تأثیر قــرار گرفته اند. عرضه کل 
اقتصاد نیز با یک شــوک منفی مواجه شده 
است. اختالل در شــبکه تأمین مواد اولیه 
و محدودیــت فعالیت برخــی از واحدهای 
صنفی، اقتصــاد را با شــوک عرضه مواجه 

کرده است.
در این بین، باید تاکید شــود که طبق اعالم 
وزارت تعــاون، اثرگذاری شــیوع کرونا بر 
فعالیت های خدماتی در استان های تهران، 
خراســان رضوی، اصفهان، خوزســتان و 
فارس می تواند بیشــترین تأثیر منفی را بر 
تولید ناخالص داخلی کشــور داشته باشد، 
از این رو این اســتان ها توجه بیشتر دولت 

را می طلبند.
مطابق با برآوردهای انجام شده توسط مرکز 
پژوهش های مجلس، کاهش رشد اقتصادی 
)غیرنفتی( ساالنه ناشی از آسیب به کسب 
و کارهای یادشــده بــرای مدت ســه ماه 
)اسفند، فروردین و اردیبهشت( حدود 1.4 
درصد اســت که به اقتصاد ایران هزینه های 
هنگفتی را تحمیــل خواهد کرد. همچنین 

پیش بینی شده است به دلیل کمبود تقاضا 
و عدم فروش کاال و خدمات طی 3 ماه ناشی 
از رکود شدید در فعالیت های آسیب دیده، 
64.9 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشــور 

ضرر وارد شود.
به طور کلی، چــه در صورت کنترل بیماری 
تا چند مــاه آینــده و چه در صــورت عدم 
کنترل و تــداوم آن تا پایان ســال، اقتصاد 
ایران دســت کم تا پایان ســال 99 درگیر 
تبعــات اقتصادی ناشــی از ایــن ویروس 

خواهد بود.
تعداد شاغالن آسیب پذیر در برابر کرونا

از 24.1 میلیــون نفر شــاغل در کشــور، 
2.2 میلیــون نفــر کســب و کار خــرد 
دارند و یا بدون کســب و کار هســتند که 
آسیب پذیرترین اقشــار جامعه در بحران 
کرونا محســوب می شــوند؛ حــدود 6.8 
میلیــون نفر نیز در بنگاه های غیررســمی 
فعالیــت می کنند کــه به احتمــال زیاد 

آسیب فراوانی دیده اند.
همچنین حدود 3.4 میلیون نفر در بنگاه ها 
و شــرکت های رســمی دارای کــد بیمه 
پردازی مشغول هستند که احتمال آسیب 
پذیری این قشــر کمتر از دو قشر یاد شده 

است.
حــدود 6.2 میلیــون نفر از شــاغالن جزو 
بخــش خصوصــی و تعاونــی محســوب 
می شــوند که 2.6 میلیون نفــر بیمه و 3.6 
میلیون نفر بدون بیمه هستند، طبق برآورد 
وزارت تعاون، میزان آسیب پذیری این قشر 

کمتر از گروه های دیگر است.
حدود 5.4 میلیون نفر نیز در دســتگاه های 
دولتی و اجرایی مشــغول به کار هســتند 
که با توجه به اینکه این قشــر از شــاغالن 
دستمزد و حقوق ماهیانه دریافت می کنند 
و اشتغالشان از شیوع کرونا تحت تأثیر قرار 
نمی گیرد، آســیب پذیری کمتری از شیوع 

کرونا دارند.

کرونا و وضعیت رفاه خانوارها
با توجه به اینکه وضعیت بــازار کار و درآمد 
افــراد تأثیــر مســتقیم روی وضعیت رفاه 
خانوارها می گذارد، شــیوع ویروس کرونا 
که منجــر بــه طرح هایی از جملــه فاصله 
گذاری اجتماعی و همچنین رکود شده، به 
طور مستقیم رفاه را نشــانه رفته است زیرا 
درآمد بسیاری از شاغلین کاهش یافته و در 

مواردی حتی با بیکار شدن صفر شده است.
در این بیــن بررســی های معاونــت امور 
اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
حاکی از آن است که رشــد حقیقی هزینه 
خانوار در دهک هــای هزینه ای در ســال 
98 نشــانگر آن اســت که تمام دهک های 
هزینــه ای با رشــد حقیقی منفــی روبرو 
بوده اند یعنی ســبد مصرفــی خانوارهای 
ایرانی کوچک تر شده اســت. اما با دقیق تر 
شدن در دهک های هزینه ای، مالحظه شد 
دهک اول شهری و روستایی به ترتیب رشد 
منفی 16 و منفــی 1۷.2 درصدی و دهک 
دهم شــهری و روســتایی به ترتیب رشد 
حقیقی منفــی 6.4 درصــد و منفی 13.5 
درصد را تجربه کرده اند که گویای آن است 
که دهک های پایین درآمدی از تورم آسیب 

بیشتری دیده اند.
عوامل عمده اثر گذار بر وضعیت رفاه خانوار 
تورم و رشــد اقتصــادی اســت؛ در چنین 
شــرایطی بروز بحران همه گیری ویروس 
کرونا بی شــک منجر به بدتر شــدن رفاه 

خانوار خواهد شد.
از سویی دیگر با توجه به اینکه درآمدهای 
دولت نیز در نتیجه رکود ناشــی از بحران و 
همچنین کاهش درآمدهای نفتی محدود 
شــده شــاهد ایجاد بار هزینه ای جدیدی 
بر دوش دولت هســتیم، از ایــن رو انتظار 
شــدت گرفتن کســری بودجه دولت دور 
از ذهن نیســت. بنابراین انتظار می رود در 
ماه های آتی شــاهد افزایش تورم باشــیم. 
این دو موضــوع در کنار یکدیگــر بیش از 
پیش به افت وضعیت رفاهی خانوار خواهد 

انجامید.

افزایش ۴۵ درصدی سهم صنعت و معدن از تسهیالت بانکی

خطر بزرگ وای فای رایگان
خریــدار   هنــگام اســتفاده از وای فای 
عمومی با توجــه به ضریب امنیت بســیار 
پایین و ریســک های متعدد، باید احتیاط 
کرد و البته کارشناســان توصیه می کنند تا 
جایی که می شود سعی کنید از شبکه هایی 
که دارای کلمه عبور اختصاصی هســتند، 

استفاده کنید.
 امــروزه از اینترنت وای فای و بی ســیم در 
بســیاری از مکان های عمومی اســتفاده 
می شود. رستوران ها، هتل ها، کافی شاپ ها 
و فرودگاه ها مجهز به این فناوری هســتند 
و به مشــتریان خود اینترنت رایــگان ارائه 
می دهند. امــا خطر بــزرگ وای فای های 
عمومی این اســت که اطالعاتی که فرد رد 
و بدل می کند، برای تمام کســانی که از آن 

استفاده می کنند، قابل مشاهده است.
نکته ای کــه تقریبا همــه کاربــران از آن 
بی اطالع هســتند، ضریب امنیت بســیار 
پایین و ریســک های متعددی اســت که 
وای فای رایــگان در اماکــن عمومی برای 
آن ها به وجود می آورد که ممکن است هرگز 
از تبعات منفی آن در آینده باخبر نشــوند و 
تنها از حساب های کاربری آنها برای اهداف 
و انگیزه های شــوم و غیراخالقــی هکرها و 

مجرمان سایبری سوءاستفاده شود.
اتصال بــه اینترنــت وایرلس یــا وای فای 

رایگان با اینکه فواید زیادی از جمله اتصال 
نامحدود به اینترنــت در هر لحظه و مکان را 
دارد، اما چون سیستمی عمومی و همگانی 
اســت و تمامی کاربران از یک نام کاربری و 
رمز عبور اســتفاده می کننــد، ناخودآگاه 
کاربران را به ســمت ناامنــی در آن مکان 
پیش می برد و افزایــش کالهبرداری های 
مختلف نظیر حمالت ســایبری، بدافزاری، 
باج افزاری و فیشــینگ را بــرای آنها در پی 
خواهد داشــت.به همین سبب کارشناسان 
امنیتی همواره به کاربران توصیه می کنند 
در صورتــی کــه می خواهنــد در همه جا 
دسترســی به اینترنت داشته باشــند و از 
خدمات آن بهــره ببرند، بهتریــن راهکار 
آن اســت که از اپراتــور مخابراتی مربوطه 
سیم کارت خود، بسته های اینترنتی با حجم 
و زمان مورد نیاز خــود را تهیه و خریداری 
کرده و بدیــن ترتیب عالوه بر عــدم نیاز به 
اتصال به وای فای اماکــن عمومی با ضریب 
امنیتی پایین، در هر مکانی که خواســتند، 
به اینترنت متصل شــده و به انجام کارهای 

مورد نظر خود بپردازند.

مراحل محافظت در استفاده از 
وای فای عمومی

قابلیت دسترسی به اینترنت در مکان های 

متعدد، امکان ارتباط و دورکاری )اشــتغال 
از راه دور ( را فراهــم آورده اســت، هر چند 
اتصال به شــبکه های عمومی بــه امنیت 
و ســهولت وای فای خانگی نیست. به دلیل 
عدم شناخت از هویت ایجادکننده وای فای 
عمومی و عــدم آگاهی از هویــت کاربران 
مشــترک، این گونــه از اتصــاالت، ضریب 
امنیتی پایین تری نسبت به نوع خانگی آن 

دارد.
بــرای امنیت ســایبری، پلیس فتــا نیز به 
مواردی اشاره کرده که رعایت آنها ضروری 
اســت. به خاطــر داشــته باشــید امنیت 
در وای فای عمومــی وجود نــدارد، خطر 
تهدیدات بالقوه از دو ناحیه )صاحب شبکه 
و کاربران متصل( در کمین اســت، بنابراین 
تا جای ممکن از کمترین تعــداد وای فای 
عمومی اســتفاده کنید یعنــی به اتصاالت 

قبلی بسنده کنید.
با اســتفاده از پروتــکل HTTPS به هنگام 
وب گردی، خود را در برابر سرقت اطالعات 
و رصد ترافیــک تبادلی بین خود و ســرور 
اصلی ایمن کنید و هرگــز از طریق پروتکل 

HTTP وارد هیچ سایتی نشوید. 
همچنیــن حتــی در صفحــات معتبر، از 
وارد کردن اطالعات شــخصی خود مانند 
آدرس منــزل، ایمیــل، شــماره تماس، 

گذرواژه و شماره کارت بانکی در بستر وای 
فای عمومی خودداری کنید.

قبــل از اتصــال بــه  وای فــای عمومی از 
مســدود کردن تمامی گزینه های مربوط 
بــه اشــتراک گذاری )file sharing( در 
تنظیمات تبلت، رایانه و گوشــی هوشمند 
خــود مطمئن شــوید. در صــورت وجود 
هرگونه پیش شرط در اســتفاده از وای فای 
عمومی، حتماً بــا هوشــیاری مطالعه و از 
پذیرش عجوالنه آن خودداری کنید. گاهی 
به محض برقراری اتصال، پیغام نصب یک یا 
چندین نرم افزار)اپلیکشــین( روی گوشی 
مشاهده می شود اما تحت هیچ عنوان آن ها 

را نصب نکنید.
همچنیــن می توانیــد هنگام اتصــال به 
اینترنت وای فــای، از وی پی ان اســتفاده 
کنید، زیرا وی پــی ان قادر بــه کدگذاری 
اطالعات تبادلی بین دســتگاه و سرور بوده 
و از ســرقت ترافیکی جلوگیــری می کند. 
هرچند بهترین روش جلوگیری از هرگونه 
سوءاســتفاده از وای فای عمومی، استفاده 

نکردن از آن است. 
بنابراین اگــر به نقاط دورافتــاده می روید، 
قباًل اطالعــات مورد نیــاز خــود را دانلود 
کنید و در صــورت اجبار فقــط از اینترنت 

سیم کارت استفاده کنید.

صنعت
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رئیس بنیاد مستضعفان اعالم کرد

پس گیری امالک بنیاد مستضعفان کوتاه نمی آییم برای باز

استاندار تهران خبر داد

ونایی کارمندان  تمدید محدودیت های کر
پایتخت تا ۲۲ مردادماه

 اســتاندار تهران از تمدید تمام محدودیت هــای کرونایی و دورکاری 
کارمندان پایتخت تا 22 مردادماه خبر داد.

 انوشــیروان محســنی بندپی در جمــع خبرنــگاران از تمدید تمام 
محدودیت ها و دورکاری کارمندان پایتخت تــا 22 مردادماه خبر داد 
و اظهار داشت: شرایط اســتان تهران به لحاظ بیماری کرونا همچنان 
شکننده و ناپایدار است و مقرر شد تمام محدودیت ها از جمله دورکاری 
کارکنان دســتگاه های اجرایی در اســتان تهران تا روز چهارشنبه 22 
مردادماه تمدید شود.محســنی بندپی افزود: استخرهای سرپوشیده، 
سالن های بدنســازی، ورزش های پربرخورد همچنان تعطیل است و 
ممنوعیت برگزاری مراسم و اجتماعات باالی 1۰ نفر فعاًل تا چهارشنبه 

هفته جاری ادامه دارد.
اســتاندار تهران بیان داشت: ساکنان و شــهروندان استان از حضور در 
اماکن شــلوغ و پرجمعیت خودداری کرده و در صورت حضور، تمامی 

پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک را رعایت کنند.
وی تاکید کرد: نظارت جدی بر رعایت پروتکل ها و اســتفاده از ماسک 
به ویــژه در اماکنی همچون پاســاژها و مراکز شــلوغ با شــدت ادامه 
خواهد داشــت و از شــهروندان و اصناف مختلف درخواست می شود 

پروتکل های بهداشتی را به خوبی رعایت کنند.
بر اســاس این گزارش ایجاد محدودیت های کرونایی پایتخت از هفته 
قبل آغاز شــده و با شــرایط قرمز همچنان ادامه خواهد داشــت و این 

محدودیت ها تا پایان هفته جاری نیز ادامه دار شده است.

تازه ترین آمار ثبت نام در پذیرش بدون کنکور
سخنگوی سازمان ســنجش با اشــاره به ثبت نام در پذیرش دانشجو 
صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در 
مهرماه ســال 1399 گفت: اصالحات دفترچه آزمون 26 مرداد منتشر 
می شــود.فاطمه زرین آمیزی افزود: ثبت نام برای پذیرش دانشــجو 
صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در 
مهرماه سال 1399 از پنجم مردادماه آغاز شده است و تا روز یکشنبه 2 

شهریورماه 99 ادامه دارد.
زرین آمیزی یادآور شــد: تاکنون 2۰ هزار و 849 نفر برای پذیرش در 

رشته های بدون کنکور ثبت نام کرده اند.
وی افزود: با توجه به مصوبه جلســه 24 تیرماه 99 شــورای سنجش و 
پذیرش دانشــجو، ثبت نام و اعالم نتایج پذیرش در رشته های صرفاً بر 
اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( برای تمامی زیرنظام های 
آموزشــی )شــامل دوره های روزانه، شــبانه، پردیــس خودگردان 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی، دانشــگاه پیام نور، مؤسسات 
آموزشی عالی غیرانتفاعی و دانشــگاه آزاد اسالمی( جداگانه از انتخاب 

رشته کنکور صورت می گیرد.
ســخنگوی ســازمان ســنجش افزود: ثبت نام و انتخاب رشــته های 
تحصیلی پذیرش با ســوابق تحصیلی )معدل کتبــی دیپلم( منحصراً 
به صورت اینترنتی اســت و نســخه جدید دفترچه راهنمای ثبت نام و 
انتخاب رشــته در پذیرش با ســوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( از 
روز چهارشــنبه اول مردادماه 99 بر روی پایگاه اطالع رسانی سازمان 
ســنجش قرار گرفته اســت.وی گفت: همه داوطلبــان و متقاضیان 
می توانند بر اســاس ضوابط و شــرایط مندرج در این دفترچه راهنما 
برای پذیرش دانشــجو صرفاً بر اساس ســوابق تحصیلی )معدل کتبی 
دیپلم( در دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی در روزهای 5 مرداد تا 
www. :2 شهریورماه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش به نشانی

sanjesh.org مراجعه و نســبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته 
)حداکثر 1۰۰ کدرشته( به روش اینترنتی، اقدام کنند.

وس هزار چهره باشیم مراقب ویر

آمارهای روزانه کرونــا حاکی از این اســت که رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و استفاده از ماسک، توانسته تا حدودی منجر به کاهش موارد 

ابتال به کرونا شود، اما هنوز خیلی از استان ها در وضعیت قرمز هستند.
 این روزها شــاهد اوج گیری دوبــاره بیماری کرونــا در نقاط مختلف 
کشور هستیم، به طوری که آمار روزانه مرگ و میر ناشی از این ویروس 
منحوس، به باالی 2۰۰ فوتی رســید و حتی در روزهایی نیز این رکورد 

شکسته شد.
اما، به دنبال اجباری شــدن استفاده از ماســک در محیط های شلوغ و 
سر بســته، موج جدید بیماری تا حدودی کنترل شــد و فروکش کرد. 
به طوری که روز گذشــته آمار فوتی ها به عدد 132 رسید. یعنی اینکه 
بعد از 15 تیر 99 که اســتفاده از ماسک اجباری شــد، آثار آن کم کم 
نمایان شده اســت. اما این فروکش طوفان موقتی اســت و اگر دوباره 

پروتکل های بهداشتی را نادیده بگیریم، اوضاع بحرانی خواهد شد.
علی رضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در ارتباط با استفاده 
از ماسک، گفت: میزان اســتفاده از ماسک در اجتماعات ۷2 درصد و در 
ادارات دولتی 83 درصد بوده اســت که اگر بتوانیم میزان اســتفاده از 
ماسک را تا 95 درصد جمعیت کشور برسانیم، می توان انتظار فروکش 

موج جدید بیماری را داشت.
در همین حال، ســیما ســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشت، به 
تشــریح وضعیت بیماری کرونا در برخی از استان هایی پرداخت که در 

منطقه قرمز بوده اند.
وی برای نمونه به اســتان ایالم اشــاره کرد و گفت: در اســتان ایالم از 
ابتدای شــیوع کرونا تا خرداد سه خیز متوســط بیماری را در ماه های 
اسفند، فروردین و اردیبهشت داشــتیم اما از ابتدای خرداد شاهد خیز 
شــدیدتری بودیم به طوری که در نیمه اول تیر تعداد موارد بستری در 

این استان به بیشترین میزان خود رسید.
وی ادامه داد: از حدود یک ماه گذشــته با همکاری مردم ایالم شــاهد 
شیب نزولی هســتیم و در حال حاضر سه شــهر در وضعیت قرمز و سه 
شهر در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند. موارد ابتالء و بستری نیز در 
شهرهای ایالم، مهران، دهلران، آبدانان و دره شهر شدت بیشتری دارد.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، طی این مدت 12 هزار و 241 مورد 
نظارت بر اجرای پروتکل ها در این استان انجام شده است که در جریان 
آن 452 واحد صنفی بــه دلیل عدم رعایت پروتکل هــا تعطیل و 264 

مورد به مراجع مربوطه معرفی شدند.
وی، میانگین اســتفاده از ماسک در این اســتان را ۷8.1 درصد اعالم 
کرد و افــزود: میانگیــن رعایــت پروتکل های بهداشــتی در صنوف 
و اماکن نیز ۷۷.89 درصد اســت.الری ادامه داد: در مورد اســتفاده از 
ماسک بیشترین آن با 89 درصد مربوط به چرداول و کمترین آن با 58 
درصد مربوط به ملکشاهی اســت. کمترین میزان رعایت پروتکل های 

بهداشتی نیز مربوط به ایوان با 5۷.۷ درصد است.

کوچه

خریدار   رئیس بنیاد مســتضعفان ضمن 
تشریح عملکرد بنیاد مستضعفان، از بازپس 
گیری امالک این بنیاد از برخی شخصیت ها 
و ســازمان ها خبر داد و گفت: ما برای پس 

گرفتن امالک بنیاد کوتاه نمی آییم.
 ســید پرویز فتــاح همزمان با یکســالگی 
حضورش در بنیاد مســتضعفان در برنامه 
زنده نگاه یک با تبریک عید غدیر خم و روز 
خبرنگار، با تشــریح عملکرد این بنیاد طی 
یک سال گذشــته اظهار کرد: طی یکسال 
گذشته علی رغم اینکه سال سختی را پشت 
سرگذاشــتیم و تغییرات مدیریتی را تجربه 
کردیم، خوشــبختانه برنامه سال 98 بنیاد 
مستضعفان 1۰۰ محقق شــد و 11 درصد 
فراتر رفــت و بیش از 3۰ درصد نســبت به 
عملکرد سال 9۷ رشد داشته است و به تمام 

اهداف خودش رسید.

امسال بیش از 3,600 میلیارد تومان 
هزینه محرومیت زدایی می شود

رئیس بنیاد مســتضعفان دربــاره وضعیت 
فــروش و ســودآوری بنیاد مســتضعفان 
گفت: در حال حاضر بنیاد مستضعفان 169 
شرکت ثبت شده دارد که البته برخی از این 
شرکت ها سودده، برخی ضررده و برخی نیز 
عملکرد سر به سر دارند؛ در حال حاضر نیز 
با توجه به اینکه مجمع بنیاد مســتضعفان 
به دلیل کرونا هنوز برگزار نشــده، ولی کل 
فروش بنیاد مستضعفان در سال 98، حدود 
36 هزار میلیارد تومان بود که شامل فروش 
ملک یــا کاال بوده و با کم کــردن هزینه ها، 
حدود ۷ هزار میلیارد تومان ســود ناخالص 

بنیاد مستضعفان قبل از کسر مالیات بود.
وی با بیــان اینکه حــدود 1.۰۰۰ میلیارد 
تومان مالیات ســال 98 خواهد بود گفت: 
این سود کسب شده به نســبت 6۰ درصد 
و 4۰ درصد بین بنیاد مســتضعفان و شرکا 
تقسیم می شود که سهم بنیاد مستضعفان 
از سود خالص تقریباً 3 هزار و 6۰۰ میلیارد 
تومان می شــود.رئیس بنیاد مســتضعفان 
در ادامــه با تاکید بر اینکه ســال گذشــته 
6۷۰ میلیارد تومان مالیات از ســوی بنیاد 
مستضعفان پرداخت شده است گفت: بنیاد 
مســتضعفان هیچ گونه معافیــت مالیاتی 
ندارد و ســازمان مالیاتی نیز اعالم کرده که 
بنیاد مستضعفان جزو خوش حساب ترین 

مودیان مالیاتی بوده است.
وی با تشــریح نحوه هزینه کرد ســودهای 
ساالنه بنیاد مســتضعفان گفت: ما موظیم 
تمام این سود را صرف محرومیت زدایی در 
کشور کنیم و این نوید را می دهم که امسال 
بسیار بیشتر از 3.6۰۰ میلیارد تومان صرف 

محرومیت زدایی در کشور خواهیم کرد.
فتاح در ادامه در پاســخ به ســوالی درباره 
شــفافیت فعالیت های بنیاد مســتضعفان 
گفــت: گزارشــات ســاالنه مــا و مجامع 
همه شــرکت های بنیــاد مســتضعفان، 
اعالم می شــود و در دســترس عموم قرار 
خواهد گرفت و ســازمان بازرســی کشور، 
شــرکت مفید راهبر به عنوان حســابرس، 
گزارش هــای مــا را حسابرســی می کند؛ 
همچنین حضور ما در بــورس، یک مؤلفه 
شفافیت برای این 32 شرکت ما است که در 

بورس حضور دارند.
به گفته وی یکی از ابزارهای مهم شفافیت، 
استفاده از ظرفیت رسانه ها و اطالع رسانی 

و شنیدن نکات رسانه ها است.

 تمام ارز صادراتی بنیاد مستضعفان 
در نیما فروخته شد

رئیــس بنیــاد مســتضعفان در خصوص 
صادرات شــرکت های بنیاد مســتضعفان 
گفت: در وهله نخســت، هدف مــا تأمین 
نیازهای داخلی مردم و کشــور است، ولی 
مازاد تولیدات ما، صادر می شــود؛ مثاًل در 
بحث فوالد، سیمان، برق و برخی نهاده های 
کشــاورزی صادرات داریم و سال گذشته 
حدود 5۰۰ تا 6۰۰ میلیــون دالر صادرات 
به کشــورهای منطقه و حتی کشــورهای 
دوردســت داشــتیم.وی با تاکید بر اینکه 
تمام ارزهای صادراتی بنیاد مستضعفان به 
کشور بازگشته است افزود: من در دیداری 
که با آقای همتی رئیــس کل بانک مرکزی 
داشتم، ایشــان از ما تشــکر کردند چراکه 
جزو معدود ســازمان هایی بودیم که تمام 
ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما به 
کشــور بازگردانده بودیم. من با صدای رسا 
اعالم می کنم تمام ارز صادراتی ما به کشور 

برگشته است.
فتاح در پاســخ به ســوالی درباره استفاده 
شرکت های بنیاد مستضعفان از ارز 42۰۰ 
تومانی گفت: اگــر منظور ارز 42۰۰ تومانی 
در مقطع سال 9۷ است، بنیاد مستضعفان 
به هیچ وجه ارز 42۰۰ تومانی نگرفته است 

و استفاده ای از این ارز دولتی نداشته است.

از فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط 
خارج می شویم

وی با اشــاره به برنامه ریزی 5 ســاله بنیاد 

مســتضعفان برای خروج از برخی رشــته 
فعالیت هــای اقتصادی گفت: اســتراتژی 
ما این اســت که تعداد شــرکت های ما کم 
خواهد شد و قطعاً از برخی رشته فعالیت ها 
خارج خواهیم شــد. ما معتقدیم اگر مردم 
در یک رشــته فعالیــت، می تواننــد وارد 
شوند، بنیاد مســتضعفان نباید در آن رشته 
فعالیت ها وارد شــود؛ لذا انتظار اســت که 
بنیاد مستضعفان در فعالیت های اساسی و 

زیرساختی وارد شود.
رئیس بنیاد مســتضعفان اضافه کرد: مثاًل 
بعد از تحریم ها همه شــرکت های خارجی 
که در حوزه نفت فعال بودند از ایران رفتند، 
ولی با اعتمــادی که وزارت نفــت به بنیاد 
مســتضعفان داشت، ســعی کردیم کاری 
بر روی زمین در این حــوزه نماند؛ به عنوان 
مثــال در حال حاضــر در حــوزه حفاری، 
انتقال نفت از گوره به جاســک و مواردی از 
این دست که خالء حضور خارجی ها وجود 

داشت، حاضر شده است.
فتاح ادامــه داد: حتی در حــوزه نیروگاهی 
نیز اگر ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
کفاف مــی داد قطعاً وارد نمی شــدیم، ولی 
چون اعالم نیاز به ســرمایه گــذاری بنیاد 

مستضعفان شد ورود داشته ایم.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه بنیاد 
مســتضعفان در برخی رشــته فعالیت ها از 
جمله امنیــت غذایی، حضــور جدی دارد 
گفت: مــا در همین اوضاع، ســعی داریم تا 
تولیدات کشاورزی، گوشــت و شیر را برای 

تأمین نیازهای داخل کشور افزایش دهیم.

تعداد شرکت های بورسی بنیاد 
مستضعفان تا پایان سال به 50 می رسد

وی با تاکید بر لزوم مشــارکت دادن مردم 
در فعالیــت و ســود شــرکت های بنیــاد 
مســتضعفان گفت: تا پیــش از حضور من 
در بنیاد مســتضعفان، 31 شــرکت بنیاد 
در بورس حضور داشــتند؛ ولی در یکسال 
گذشته 2 شــرکت دیگر وارد شــدند و 4۰ 
شــرکت دیگر در صف ورود به بازار سرمایه 
هســتند که امســال تصــور می کنیم 2۰ 
شــرکت بنیاد مســتضعفان در بورس وارد 
شوند و تا پایان سال شــرکت های بورسی 
بنیاد مســتضعفان به بیش از 5۰ شــرکت 

برسد.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: فروش سهام 
شرکت های بنیاد مستضعفان در بورس، به 
معنای مردمی شدن آن ها و مشارکت دادن 

مردم در سود شرکت ها است.
فتاح در ادامه در پاســخ به ســوالی درباره 
حضور بنیاد مستضعفان در بورس امالک و 
مستغالت گفت: ما از این موضوع استقبال 
کردیم و حتماً امالکی که بــرای عرضه در 
بورس مناسب هســتند را در بورس امالک 

و مستغالت عرضه می کنیم.

برای بازپس گرفتن امالک مستضعفان 
روی حرفمان هستیم

وی در پاسخ به ســوالی درباره نتیجه خط و 
نشانی که برای بازپس گیری امالک از دست 
برخی ها گرفته بود گفــت: ما بر روی همان 
حرفی کــه در روز معارفه زدیم هســتیم؛ 
این موضوع نیز از دانشــکده خبر شــروع 
شد تا خبرش به همه برســد و انصافاً آن ها 
بزرگواری کردند و بعــد از مذاکرات، مهلت 
گرفتند و دانشــکده خبر تحویل ما شد و ما 

دست بوس آن ها هستیم.
رئیس بنیاد مستضعفان افزود: خوشبختانه 
برخی ها به گفتــه ما برای بازپــس دادن و 
تعیین تکلیــف امالک مســتضعفان عمل 
کردنــد و برخی نصفه نیمه عمــل کردند و 
متأســفانه برخی نیز علی رغم پیگیری ها 

عمل نکرده اند.

ماجرای تخریب کاخ مرمر
وی در مورد برخی از اسامی مطرح شده در 
رســانه ها نیز گفت: یکی از امالکی که سر و 
صدا کــرد، کاخ مرمر بود که زمانی دســت 

مجمع تشــخیص مصلحت نظام بود و حتی 
قبــل از مرحوم هاشــمی رفســنجانی نیز 
دســت عده دیگری بود و بعد از ایشــان هم 
مدتی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بود؛ بعد از آمدن من بــه بنیاد، دولت 
تصمیم داشــت آن محل را به دلیل نزدیکی 
به کاخ ریاســت جمهوری، تبدیل به محلی 
برای تشــریفات مهمانان خارجی کند که 
من از آقای روحانی خواستم که این کاخ به 
موزه تبدیل شود و خوشــبختانه دولت هم 
همراهی کرد و این کاخ به مــوزه هنر ایران 

تبدیل شد.
فتاح با اشاره به تالش 4 ماهه مشترک بنیاد 
مستضعفان و میراث فرهنگی برای مرمت و 
بازسازی کاخ مرمر گفت: من قباًل هم گفتم 
که نباید مســئولین جمهوری اسالمی در 
این کاخ ها مستقر می شدند؛ ولی به هرحال 
متأسفانه این کاخ آسیب دیده بود؛ ما تالش 
کردیم مینیاتوری آن را بازسازی کنیم، ولی 
در این کاخ آسانســور گذاشته بودند، کنده 
کاری کرده بودند و در طبقــه دوم، حمام و 
جکوزی ســاخته بودند؛ ولی مــا بجز این 
موارد، مابقی را بازســازی کردیــم تا مردم 

ببینند رضاشاه و فرزند ناخلفش چه کردند.
وی ادامــه داد: یکی دیگر از مــوارد مطرح 
شده، مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود که 
برای اداره مدرســه فرهنگ این ملک را در 
منطقه فرشته و الهیه خیابان چناران گرفته 
بودند که اجاره آن چند بار تمدید شــده بود 
و االن هم مدت اجاره تمام شده است؛ البته 
مبلغ اجاره این ملک، مبلغ اجاره به روز نبود 
و با مالحظه بود.رئیس بنیاد مســتضعفان 
گفت: در حال حاضر بــا توجه به اتمام زمان 
اجــاره این ملک، آقــای حداد عــادل باید 
تصمیم بگیرند یا اجــاره روز را بپردازند که 
با توجه به گرانی اجاره بها، حتماً برای آن ها 
به صرفه نخواهد بود، یا اینکه این ملک را به 
ما برگردانند که هنــوز با این کش و قوس ها 
برنگشــته و ارزش آن بیش از 2۰۰ میلیارد 
تومان اســت و اگر مــا آن را تحویل بگیریم 
حتماً آن را می فروشــیم و برای خرج کردن 

آن برای محرومان، درنگ نمی کنیم.
فتاح اضافه کرد: عالوه بر ایــن ملک، آقای 
حداد عادل یک زمین گرفته بودند تا در آن 
مدرسه بسازند و مدرســه فرهنگ خیابان 
فرشــته را تخلیه کنند؛ این زمین سال های 
ســال دســت ایشــان بود، ولی متأسفانه 
به دلیــل قرار داشــتن آن بر روی گســل، 
نتوانســتند از شــهرداری مجــوز بگیرند؛ 
این زمین 8 هــزار متــر و در منطقه هروی 
اســت؛ البته ایشــان بزرگواری کردند و با 
پیگیری های ما آن را در چند ماه گذشــته 
تحویل دادنــد که ارزش آن بیــش از 4۰۰ 
میلیارد تومان اســت و ما آن را می فروشیم 
و حتماً آن را بــرای محرومیت زدایی هزینه 

می کنیم.
وی در ادامه با اشــاره به توئیــت فرزندش 
درباره ملک مدرسه فرهنگ، از آقای حداد 

عادل عذرخواهی کرد.

ماجرای بازپس گیری ملک بنیاد از 
مرکز مطالعات زنان

فتاح همچنین با اشــاره بــه بازپس گیری 
ملکی که از ســوی بنیاد مســتضعفان در 
اختیار مرکز مطالعــات زنان بود گفت: یکی 
از امالک بنیاد مستضعفان در اختیار مرکز 
مطالعات و تحقیقات زنــان و خانم ابتکار و 
مــوالوردی و دیگران قرار داشــت که قبل 
از من تخلیه شــده بود؛ آن ها البته با مجوز 
آنجا بودند، ولــی ادعایی داشــتند که آن 
ملک باید در اختیار آن هــا بماند، ولی بنیاد 
توانســت آن ها را برای تخلیه قانع کند، ولی 
آن ها بابت تخلیه این ملــک و با توافق بنیاد 
مستضعفان، 5 میلیارد تومان گرفته بودند؛ 
بعد از حضور من و پس از بررسی ها ایراداتی 
مطرح شد؛ این کار خالف بود چراکه کسی 
که سال های سال در ملکی نشسته بود باید 
اجرت المثل هم بپــردازد؛ ولی آن ها ظاهراً 
جایی را تهیه کردند و البتــه ما نامه نگاری 

کردیــم و امیدواریم که برگردد و مشــکل 
حقوقی و قضائی پیدا نکند.

رئیس بنیاد مســتضعفان همچنین با اشاره 
به ملــک در اختیــار آقــای خاتمی رئیس 
جمهور اســبق نیز گفت: این ملک که برای 
مؤسسه باران بود قبل از حضور من در بنیاد 
مستضعفان تخلیه شــده بود و بعد از کرونا 
با همکاری وزارت بهداشــت و درمان آنجا 
را تبدیل به محلی بــرای قرنطینه بیماران 
کرونایی کردیم و االن هم در اختیار وزارت 

بهداشت قرار گرفته است.
وی با اشــاره به لزوم ایجاد ضابطه ای برای 
تأمین دفتر کار رؤســای جمهور سابق بعد 
از اتمــام دوره مسئولیتشــان گفت: همین 
مســاله با آقای احمدی نژاد وجــود دارد؛ 
ایشــان در حال حاضر با مجــوز، در ملکی 
به مســاحت 18۰۰ متر مربــع در منطقه 
ولنجک هســتند که البته اطرافیان ایشان 
به ما پیغامــی دادند که حاضرنــد به ملکی 
در منطقــه دیگری در مرکز شــهر یا پایین 
شــهر نقل مکان کنند. البته ما ملکی با این 
مشخصات در اختیار نداریم، ولی از روحیه 
مردمی ایشــان انتظار داریم که این ملک به 

مردم برگردد.
فتاح ادامه داد: یکی دیگر از امالک بســیار 
خوب و ارزشــمند ما در ضلــع جنوب کاخ 
نیاوران اســت که قباًل در اختیــار مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بود و حاال در اختیار 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
اســت که قباًل آقای کاظم جاللی مسئول 
آنجــا بودند؛ لذا حــاال که شــنیده ام آقای 
زاکانی مســئول این مرکز شــده و ما حتماً 
سراغ ایشــان می رویم؛ باید اجاره داده آن 
شــود؛ لذا ما حتماً از آقای زاکانی به عنوان 
یک بسیجی انتظار داریم اولین کار انقالبی 
ایشــان تخلیه آنجا و نقل مکان این مرکز به 
جای دیگری در محدوده مجلس شــورای 

اسالمی باشد.

انتقاد فتاح از ساخت و ساز مرکز 
تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت

رئیس بنیاد مســتضعفان با انتقاد از ساخت 
و ســاز در ملک متعلق به بنیاد مستضعفان 
توســط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: در کنار مرکز 
پژوهش هــای مجلس و در همــان منطقه 
نیاوران، در ملکــی که در اختیــار مجمع 
تشــخیص و مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
بود، یک ســاختمان عجیــب 9 طبقه آن 
هم بدون مجوز ما و بدون داشــتن پروانه و 
پایان کار ســاخته شــده و حتی بخشی از 
آن در حریم یــک مالــک خصوصی دیگر 
ساخته شد؛ البته خوشــبختانه آنجا را پس 
گرفته ایــم، ولی این ســاختمان که معلوم 
نیست کاربری آن تجاری است، اداری است 
یا مسکونی، استخر به این بزرگی را برای چه 
می خواستند؟ یا چه کسانی می خواستند در 

آن اقامت کنند؟
فتاح خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر ما 
آنجا را تحویــل گرفتیم و به کســی اجازه 
نمی دهیم آنجا برود و نســبت بــه آن ادعا 
داریم و اگر الزم شــد مرجــع قضائی باید 
دربــاره آن حکم صــادر کند.وی بــا بیان 
اینکه در حــال حاضر بنیاد مســتضعفان 
ده ها پرونــده قضائی در قــوه قضائیه دارد 
خاطرنشــان کرد: ما قطعاً کوتــاه نخواهیم 

آمد مگر بنده از بنیاد مستضعفان بروم.

از مردم و رسانه انتظار حمایت داریم
فتاح در ادامه با انتقاد از بازپس ندادن برخی 
امالک بنیاد مســتضعفان کــه در اختیار 
نیروهای مسلح است گفت: متأسفانه یکی 
از جاهایــی که ما حریفشــان نمی شــویم 
نیروهای مسلح هستند که قانونا نمی توانیم 
از آن ها شکایت کنیم؛ مثاًل زمینی متعلق به 
بنیاد مستضعفان در یک جای بسیار خوبی 
در منطقه کوهک، در اختیار نیروی دریایی 
ارتش اســت که علی رغــم موافقت رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح و فرمانده ارتش، 

ولی این زمین همچنان به ما برنگشته است.
رئیس بنیــاد مســتضعفان اضافــه کرد: 
حتی یک ملک بســیار خوب ما در دســت 
ســپاه، ولی امر اســت که ارزشــی بیش از 
2۰۰ میلیــارد تومــان دارد، ولی حتی من 
را به عنوان مالک راه نمی دهنــد؛ لذا آقای 

جباری، شما عزیز مایید، اما ملک را بدهید.
وی بــا تاکید بــر اینکــه حتمــاً از حقوق 
مســتضعفان دفاع خواهد کــرد گفت: ما 
از مردم و رســانه ها انتظار داریــم تا از این 

اقدامات بنیاد مستضعفان حمایت کنند.

 اعالم آمادگی فتاح برای
 فروش ساختمان بنیاد مستضعفان

رئیس بنیاد مستضعفان با اشــاره به اینکه 
باید این بنیاد نیز از زمین و ســاختمانی که 
در آن مستقر است نقل مکان کند گفت: ما 
این انتقاد را به خودمان هم داشته ایم؛ شما 
می دانید جایی که ما در آن مستقر هستیم 
بسیاری جای خوبی است و 19 هکتار است؛ 
من در کمیته امــداد که بودم ســاختمان 
ســوهانک را فروختیم و پــول آن را خرج 
مددجویان کردیم؛ خدا شــاهد است همان 
ماه اول بعد از انتصابم در بنیاد مستضعفان 
هم، پیــش آقای جهانگیری رفتــم و از این 
ایشــان خواهش کــردم این ســاختمان 
و زمین را کــه به درد دولــت می خورد از ما 
بگیرند؛ حتی آقای حناچی را دعوت کردم 
تا همان کار را بکنیم؛ به دانشگاه آزاد گفتم 
و همین جا نیز اعــالم می کنم حاضریم این 
زمین و ســاختمان را به هر مجموعه ای که 
می خواهد بفروشــیم و درآمدش را صرف 
محرومان کنیم؛ البته آن را به قیمت واقعی 

می فروشیم.
وی در ادامــه با تقدیر از همــکاری آیت اهلل 
رئیســی گفت: در حال حاضــر حدود 11 
هزار پرونده در مجامــع قضائی داریم و این 

موضوعات را حتماً پیگیری می کنیم.

92 هزار سند از امالک غصب شده 
توسط رضاشاه به صاحبانش برگشت

رئیس بنیاد مســتضعفان در پاسخ به سوال 
دیگــری دربــاره برگردانــدن زمین های 
مصادره شــده توســط خاندان رضا شاه به 
مالکان اصلــی آن ها نیز گفت: مــا در دهه 
فجر بــرای نخســتین بار چندیــن دفتر از 
اســناد امالک رضا خان را رونمایی کردیم 
که دستنویس و شــامل چندین هزار روستا 
است و طی سال های اخیر با اذن مقام معظم 
رهبری، در تالشــیم تا این اموال را به مردم 
برگردانیم و تا امروز نیز حدود 92 هزار سند 
از این اسناد مصادره شــده توسط خاندان 
پهلوی به مردم بازگشته و به زودی 1۰ هزار 
سند دیگر نیز به دســت مالکانشان خواهد 

رسید.

 جزئیات پیشنهاد بنیاد مستضعفان
 به بانک مرکزی برای تأسیس بانک 

قرض الحسنه
فتاح در ادامه این برنامه در واکنش به سوال 
مجــری درخصــوص چرایی درخواســت 
بنیاد مســتضعفان از بانــک مرکزی برای 
تأسیس بانک قرض الحســنه گفت: بنیاد 
مســتضعفان مالک 1۰۰ درصد بانک سینا 
بود، ولی بر اســاس قوانیــن بانک مرکزی، 
یک مالک نمی تواند بیش از 33 درصد سهم 
را در بانک داشــته باشــد و با توجه به اینکه 
ســهم ما اکنون در بانک ســینا ۷2 درصد 
است پس متخلف هســتیم و در مدت 2۰ 
روز آینده در دو مرحلــه هر کدام 9 درصد را 
در بورس عرضه می کنیم تا سهم ما کاهش 
یابد و البته دوباره بخشی از آن ها را خواهیم 
فروخت تا ســهم بنیاد در بانک سینا به 33 

درصد برسد.
وی با اشــاره بــه مقاومت بانک هــا برای 
پرداخت وام قرض الحســنه افــزود: حاال 
سوال اینجا اســت بعد از آنکه ســهم ما به 
33 درصد این بانک رسید از کجا معلوم که 
بقیه شرکای ما حاضر باشــند که ما در این 
بانک به صورت قرض الحســنه عمل کنیم، 
زیرا بانکداری خصوصی در پی ســود است، 
اما قرض الحسنه سودی ندارد و ما در قرض 

الحسنه به دنبال سود نیستیم.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه توصیه 
بانک مرکزی این بود که بخشــی از سرمایه 
بانک ســینا را در حســابی به عنوان قرض 
الحسنه اختصاص دهیم گفت: ما این توصیه 
را بررسی کردیم، اما بررســی کارشناسان 
ما نشــان داد پاســخ الزم را از ایــن راهکار 

نمی گیریم. 
ما تجربه صندوق قرض الحسنه را در کمیته 
امداد داشتیم.وی با بیان اینکه ما با تأسیس 
بانــک قرض الحســنه به دنبــال پرداخت 
وام قرض الحســنه به مــردم و محرومان با 
اســتفاده از منابع خودمان هستیم نه منابع 
مردم، خاطرنشان کرد: ما می خواهیم پول 
خودمان را در قرض الحســنه قرار دهیم و از 
این محل به مردم تسهیالت قرض الحسنه 

بدهیم.

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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علیرضا بیرانوند: 

مدیران پرسپولیس با من صداقت نداشتند

با توجه به مصوبه اتحادیه جهانی
ویدادهای کشتی   احتمال تعطیلی تمامی ر

تا پایان سال ۲۰۲۰
اتحادیه جهانی کشــتی هفته گذشــته برای چندمین بــار، تعطیلی 
تمامی رویدادهای کشتی را تمدید کرد تا همه چیز به نشست ویژه این 

اتحادیه در پایان سال 2۰2۰ موکول شود.
 پس از شــیوع ویروس کرونا در ســطح جهــان و فراگیــری بیماری 
کووید 19 در تمامی کشورها، اتحادیه جهانی کشــتی نیز با تبعیت از 
سازمان های بین المللی، تمامی رویدادهای رسمی خود را لغو و تعطیل 

کرد.
در ماه های ابتدایی شــیوع ویروس کرونا، پیش بینــی اتحادیه جهانی 
کشتی از تعطیلی رویدادهای رســمی اینگونه بود که شاید بتوان این 
بیماری خطرناک را پس از دو یا سه ماه پشــت سر گذاشت و همه چیز 
را طبق برنامه جدید پیگیری کرد. امــا محدودیت های کرونایی هر روز 
بیشتر شد و اتحادیه جهانی کشــتی را بر آن داشت تا تعطیلی کشتی را 
هر از چندی، دوباره تمدید کند. بطوری که هفته گذشته طبق مصوبه 
جدید اتحادیه جهانی اعالم شــد، تمامی رویدادهای کشتی تا روز 1۰ 
آبان ماه تعطیل است. بدین ترتیب این بالتکلیفی همچنان ادامه یافت 
و در حالی که قرار بود تعطیلی کشــتی در روز 1۰ شهریور ماه به پایان 

برسد، این روند تا روز 1۰ آبان تمدید شد.
هر چند اتحادیه جهانی کشــتی تاکنون ســعی کــرده روند تعطیلی 
کرونایی خود را دو ماه یــک بار تمدید کند و نشــان دهد این وضعیت 
ناامیدکننده چندان پایدار نیســت، اما با ادامه ایــن روند، رفته رفته به 
ماه های پایانی ســال 2۰2۰ نزدیک می شــویم و اصاًل بعید نیست لغو 

برنامه های رسمی کشتی تا پایان سال میالدی هم به طول بیانجامد.
 جلسه ماهیانه کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی به تازگی به منظور 
بررســی شــرایط و تصمیم گیری در خصوص رویدادهای برنامه ریزی 
شده ماه های ســپتامبر و اکتبر برگزار شــد. در این جلسه تاکید شد، 
اتحادیه جهانی کماکان بر شرایط قاره ها و کشورها نظارت کامل داشته 
باشــد تا در صورت لزوم بتوانــد تصمیمات فوری را اتخــاذ کند. البته 
قرار اســت این کمیته تا یک ماه آینده مجدداً به منظور بررسی امکان 
برگزاری رقابت های جهانی که برای ماه پایانی ســال 2۰2۰ )آذرماه( 

برنامه ریزی شده نیز تشکیل جلسه دهد.

نامجومطلق: 
وز قهرمان جام حذفی می شود برنده امر

مربی تیم فوتبال استقالل گفت: معتقدم برنده این بازی شانس زیادی 
برای قهرمانی دارد و امیدوارم استقالل برنده از زمین خارج شود.

 فرهاد مجیدی مثل هفته های گذشته در نشست خبری پیش از بازی 
با سپاهان شــرکت نکرد و به جای وی، نامجومطلق در کنفرانس حاضر 
شــد.مجید نامجومطلق در نشســت خبری قبل از دیدار اســتقالل و 
سپاهان اظهار داشت: بازی ســخت و حساسی با سپاهان داریم. دو تیم 
از یکدیگر شناخت دارند چون هفته گذشته با هم بازی کردند. سپاهان 
چون از نظر گرفتن سهمیه کار سختی دارد، برای جام حذفی با تمام قوا 

و توان وارد زمین خواهد شد.
وی افزود: ســپاهان تیم خوبی اســت. ما هم چون هفته گذشته با این 
تیم بازی پرفشاری پشت ســر گذاشتیم، از نظر جســمانی در دیدار با 
شــهرخودرو روی ما تاثیر گذاشــت. قطعا در این مســابقه هم همین 
شــرایط را داریم. در ایــن 2-3 روز ریکاوری کردیم تا آمده شــویم اما 
2-3 نفر از بازیکنان تثیرگذارمــان را نداریم اما در عوض جوانان خوبی 
داریم و با هدف برد وارد زمین می شویم. معتقدم برنده این بازی شانس 
زیادی برای قهرمانی دارد و امیدوارم استقالل برنده از زمین خارج شود.
مربی استقالل تصریح کرد: این بازی برای ما یک فینال است و مطمئنا 

شانس زیادی برای قهرمانی داریم.
مربی تیم فوتبال اســتقالل با اشاره به بازگشت ســرمربی سپاهان به 
نیمکت این تیم برای بــازی گفت: من در کنفرانــس خبری بازی قبل 
هم اشاره کردم که آرزوی من سالمتی قلعه نویی است چون سالها کنار 
او بازی کردم و ما با هم برای اســتقالل تالش کردیم. یکی از ستاره های 
روی پیراهن استقالل به زمان حضور من و آقای قلعه نویی بر می گردد. 
خوشحالم که او به نیمکت تیمش برگشــته و می تواند در بازی حضور 
داشته باشد اما ما هم استقالل هســتیم و تمام تالشمان را می کنیم که 
برنده شویم.وی با تاکید بر اینکه دیاباته، اســماعیلی و مطهری به این 
بازی نمی رســند، عنوان کرد: کادر پزشــکی در تالش است این نفرات 
به دیدار با پیکان که در کسب سهمیه برای ما تاثیر دارد، برسند. با تمام 
تالشی که کادر پزشکی در این یکی دو روز انجام داد، این نفرات در بازی 

امروز غایب خواهند بود.
نامجومطلق در خصوص قضــاوت بنیادی فر در مســابقه عنوان کرد: 
امیدوارم بهترین قضاوت را داشــته باشد. خوشبختانه چند روزی است 
که دیگر از بیانیه خبری نیست. اســتقالل در طول این فصل بیشترین 
لطمه را از داوری ها دیده که البته همه آنها غیر عمدی بود. امیدوارم در 

این بازی داور بهترین قضاوت را داشته باشد.

یک بدهی اضافه شد
عجیب ترین خرید خارجی این فصل استقالل 

هم رسما طلبکار شد
در حالی که هنوز پرونده بدهی های خارجی استقالل به شفر و بویان باز 

است، یک بدهی خارجی دیگر هم به بدهی های این باشگاه اضافه شد.
 نیکوالی بودورف مدافع بلغاری استقالل که می توان او را عجیب ترین 
خرید این فصل آنها دانســت، بعد از جدایی از این تیــم، برای دریافت 
مطالباتش شکایت کرد و مبلغ 125 هزار دالر از استقالل طلبکار شده 

است.
این مدافع 33 ســاله در حالی این فصل به اســتقالل پیوست که آبیها 
در قلب خط دفاعی با تراکم بازیکن مواجه بودنــد و خرید یک بازیکن 
خارجی باالی 3۰ ســال و کامال نا آماده در این پست، سئوال هایی را در 

این خصوص ایجاد کرد.
بــودورف در تمام مدت حضــورش در اســتقالل تنها 2 بــار در لیگ 
قهرمانان آسیا مقابل الشرطه و االهلی به صورت کامل به میدان رفت و 
در لیگ برتر هم 82 دقیقه مقابل گل گهــر بازی کرد تا جمع بازیهای او 
در استقالل به 262 دقیقه برسد. آبی پوشــان در این 3 بازی که مدافع 
بلغاری شان در خط دفاعی بازی کرد، صاحب 2 شکست و یک مساوی 
شدند.در حالی این مدافع میانی 33 ســاله و نا آماده بلغاری به عضویت 
استقالل در آمد که آنها در این پست نفراتی مثل روزبه چشمی، محمد 
دانشگر، عارف غالمی، ســیاوش یزدانی، شــاهین طاهرخانی و سینا 

خادم پور را داشتند.

میدان

خریدار  دروازه بان ســابق پرســپولیس 
می گوید مدیران این باشــگاه با بی صداقتی 
احترامش را نگه نداشتند و همین امر باعث 

ناراحتی اش شده است.
علیرضا بیرانوند درباره پوکر پرسپولیس در 
لیگ برتر به صحبت پرداخــت. دروازه بان 
سابق پرســپولیس می گوید در طول چهار 
سال کمتر از 6 میلیارد تومان از این باشگاه 
دریافتی داشته  است اما بیش از 15 میلیارد 
برای پرســپولیس درآمدزایی کرده تا این 
باشگاه در شــرایط بحرانی بتواند مطالبات 

برانکو ایوانکوویچ را بپردازد. 
در ادامه گفت وگو را با بیرانوند می خوانید:

 ابتدا درباره چهار ســال حضور در 
پرسپولیس صحبت کن. زمانی که به 
پرسپولیس آمدی، تصور چنین روزی 

را داشتی که با این تیم پوکر کنی؟
راســتش را بخواهید ابتدا فکــر نمی کردم 
روزی این چنیــن تاریخ ســازی کنیم اما 
می دانســتم باشــگاه بزرگ پرســپولیس  
پتانســیل باالیــی دارد کــه بــا حمایت 
هوادارانش در لیگ ایران تاریخ سازی کند. 
ما با کمک برانکو پیش رفتیم و توانستیم با 
حمایتی که از هواداران احساس می کردیم 
پیش برویم و بــه قله های افتخار برســیم. 
پرسپولیس پیش از حضور من همراه برانکو 
نایب قهرمان لیگ شــده بود که این نشان 
می داد برانکو یک ســال پیــش از قهرمانی 
تالش کرده بوده تیم قدرتمندی بســازد. او 
کم کــم تغییرات در نفرات ایجــاد کرد و به 
نوعی آجرهای ساخت پرســپولیس  فعلی 
را روی هم گذاشــت تا االن بــه این افتخار 

رسیدیم.

 در کسب این ۴ قهرمانی در لیگ برتر 
با ســه مربی کار کردی. پس از نظر تو 

برانکو بهترین مربی پرسپولیس بود؟
هر مربی ای ســبک خاص خودش را دارد. 
آقای برانکو نیاز به تعریــف من ندارد و همه 
می دانند او چقدر برای پرسپولیس زحمت 
کشــیده و چه تیمی ساخته اســت. بعد از 
جدایی او کســی که می آمد کار ســختی 
داشت با این حال آقای کالدرون هم آمدند 
و واقعا برای تیم زحمت کشــیدند. شاید در 
مقطعی کالدرون با برخــی بازیکنان دچار 
مشکل شد اما او به سبک یک مربی حرفه ای 
با تمــام وجودش بــرای پرســپولیس کار 
می کرد که حاصل آن هــم قهرمانی تیم در 
نیم فصل بود. بعد از او هم آقای  گل محمدی 
آمد و کار نیمه تمام کالــدرون را تمام کرد. 
گل محمدی واقعا نشــان داد به عنوان یک 
مربی ایرانــی توانایی ایــن را دارد که روند 
خوب پرســپولیس را ادامه دهد. او واقعا با 

شخصیت و با دانش است. 

 خیلی ها می گویند پرسپولیس حاال 
باید برای قهرمانی آسیا بجنگد. یعنی 
یک برنامه ریزی مشــخص برای این 
موضوع داشته باشد. آیا فکر می کنی 
گل محمدی می تواند این رویا را محقق 

کند؟
قهرمانی در آسیا واقعا سخت است و اینگونه 
نیســت که ما بگوییم قهرمان آسیا بشویم و 
در دور بعد به قهرمانی برســیم. برای کسب 
جام لیــگ قهرمانــان آســیا برنامه ریزی 
بســیار مهم اســت. در کل من فکر می کنم 
پرســپولیس با آقای گل محمدی قله های 

افتخار را فتح خواهد کرد. 

 درست است که قهرمانی در آسیا به 
برنامه ریزی نیاز دارد اما شما یک بار به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیدید که 
البته واکنش زیبای تو مقابل ضربه سر 
ژاوی تاثیر زیادی در رسیدن به فینال 

داشت.
در آن بازی من وظیفه ام انجام دادم و اجازه 
ندادم توپ به گل تبدیل شــود. خوشحالم 
عکس العمل مــن در آن صحنــه باعث به 
دست آمدن افتخار بزرگی برای پرسپولیس 
شــد. ما همان ســال مشــکالت فراوانی 
داشتیم. بســته بودن پنجره نقل وانتقاالتی 
و مشکالت مالی کار را ســخت کرده بود. ما 
همان ســال با هنر مربیگری برانکو و غیرت 
و تالش بازیکنان به فینال رســیدیم. اگر از 
نقل وانتقاالت محروم نبودیم و بازیکنانمان 
مصــدوم نمی شــدند قطعا می توانســتیم 
کاشیما را هم شکســت بدهیم. در هرحال 

حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا افتخار 
بزرگی بود. 

 به بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی 
اشــاره کردی. بعد از جام جهانی به 
خاطر عملکــرد خوبی که داشــتی 
صحبت هایــی دربــاره جدایی ات از 
پرسپولیس مطرح شد اما جدا نشدی. 
این موضوع به محرومیت پرسپولیس 

از نقل وانتقاالت ارتباط داشت؟
بگذاریــد حقیقتــی را بگویــم. آنقــدر 
پرسپولیس را دوست داشتم که می خواستم 
ســالها در این تیــم بمانم. وقتــی در ایران 
بازی می کنیــد چه افتخــاری باالتر از این 
که بازیکن پرســپولیس باشــید؟ به خاطر 
همین پیــش از جام جهانی قــراردادم را 5 
ساله تمدید کردم. شــاید هر فوتبالیستی 
پیــش از جام جهانــی چنیــن کاری نکند 
اما قراردادم را تمدید کردم کــه اگر قرار به 
جدایی ام شــد با پرداخت مبلغــی به یک 
تیم خارجی بروم. اینگونه می توانســتم به 
باشــگاه کمک کنم. بعد از جام جهانی هم 
شــرایط برای حضورم در فوتبال اروپا مهیا 
بود اما بــا توجه به محرومیت پرســپولیس 
از نقل وانتقاالت، نامــردی بود که تیم را رها 
کنم. ماندم و به فینال آســیا رسیدیم. بعد 
جام  ملت های آسیا باز هم شرایط جدایی ام 
مهیا بود اما می دانســتم با رفتنم تیم دچار 
مشــکل می شــود. با این حال بنــدی در 
قراردادم گنجانده شــد که بر اساس آن در 
صورت پیشنهاد خارجی، ۷۰۰ هزار دالر به 
پرسپولیس برسد. حاال هم می بینید همین 
پول در سخت ترین شرایط به باشگاه کمک 
کرد تــا  مطالبات برانکــو را پرداخت کنند. 

در طول 4 سال شــاید جمع دریافتی من از 
پرســپولیس به 6 میلیارد تومان هم نرسد 
اما با این ۷۰۰ هــزار دالر فکر می کنم با نرخ 
دالر روز، بیش از 15 میلیارد برای باشــگاه 

پرسپولیس درآمدزایی کردم.

  از بازیکنانی بودی کــه در تمام این 
چهار قهرمانی نقش مهمی را ایفا کردی. 

درباره این موضوع هم صحبت کن. 
حقیقتا من با پرســپولیس 8 جام کســب 

کرده ام اما این آخرها با من نامهربانی شد. 

 چرا؟
اگر دقت کرده باشــید در جشــن قهرمانی و 
اهدای جام نام همه از جمله برخی کارمندان 
باشــگاه را صدا زدند، نام استوکس را هم صدا 
زدند اما خبــری از نام من نبــود. گویی اصال 
بازیکن پرســپولیس نبودم. کسی که گوینده 
ورزشــگاه اســت، اســامی را از روی لیستی 
می خواند که باشــگاه در اختیارش گذاشته 
است، پس باشگاه اسم مرا نداده که صدا بزنند. 
جالب است حتی وقتی برای دریافت مدالم با 
باشــگاه تماس گرفتم، به من گفتند مدال ها 
تمام شده است، منتظر باش تا پیگیری کنیم 

و از سازمان لیگ برایت بگیریم. 

 پیش از تــرک تهــران، در خبرها 
داشتیم که با باشــگاه دچار اختالف 
با  مالی شــده ای. موضوع اختالفت 

باشگاه بر سر چیست؟
من با باشــگاه پرســپولیس اختالف ندارم. 
پرســپولیس  محبوب من اســت، چرا باید 
اختالف داشــته باشــم؟ ناراحتــی من از 
مدیران باشــگاه است. کســانی که احترام 

من را نگه نداشــتند. کســانی کــه خود را 
صاحب این پوکر می دانند اما به من گفتند 
آپشــن های قهرمانی به تو تعلق نمی گیرد. 
ببینید موضوع من و پرسپولیس  بر سر پول 
نیست. موضوع این اســت که رفتار مدیران 
باشگاه با من خوب و محترمانه نبود و این مرا 
ناراحت می کند. اینکه به من می گویند باید 
بمانی تا پایان فصل بعد آپشن قهرمانی را به 
تو بدهیم، درست نیست. بیماری کرونا آمد 
و شرایط لیگ تغییر کرد اما بر اساس قرارداد 
سه جانبه من، پرسپولیس و آنتورپ، قانونا 
نمی توانســتم تا پایان بازی ها بمانم. باز هم 
می گویم موضوع پول نیســت، موضوع بی 

احترامی مدیران باشگاه است. 

* مســاله دیگری که مطرح شده بود، بحث 
قرارداد الحاقیه یــک و نیم میلیاردی تو بود 

که باشگاه قبول نداشت. 
واقعا برایم عجیب اســت. سرپرست باشگاه 
امضای مدیرعامــل قبلی را قبــول ندارد. 
چطور ممکن اســت در یک شرکت دولتی، 
سرپرست فعلی که نقش مدیرعامل را دارد، 
امضــای مدیرعامل قلبی را قبــول  ندارد؟ 
در نیم فصــل زمانی که با باشــگاه آنتورپ 
قرارداد امضا کــردم، آنها اصرار داشــتند 
زودتر به بلژیک ســفر کنم. اگر می رفتم با 
توجه به شــرایط حساس لیگ، پرسپولیس  
دچار مشکل می شــد. ماندم تا پایان فصل و 
به خاطر این موضــوع آقای انصاری فرد یک 
الحاقیه به قــراردادم اضافه کرد و حاال آقای 
رســول پناه می گوید ایــن الحاقیه ارزش 
قانونی نــدارد. موضوع واقعا پول نیســت. 
ناراحتی من از این است که مدیران باشگاه 
صادق نیســتند و احترام بازیکنی که برای 
باشگاه زحمت کشیده را نگه نمی دارند. من 
تمام وجودم را برای پرسپولیس گذاشتم و 
برای خوشــحالی هواداران تالش کردم، اما 

مدیران باشگاه در حق من نامردی کردند. 

 این صحبت ها نشــان می دهد که 
حسابی بر سر مســائل مالی ناراحت 

هستی. 
مهم نیســت. وکیلم پیگیــری خواهد کرد 
اما من انتظار نداشــتم چنین رفتاری با من 
بشــود. ای کاش مدیران باشــگاه کمی با 

صداقت با بازیکنان رفتار کنند.

 به عنوان سوال پایانی آینده ات را در 
آنتورپ چطور پیش بینی می کنی؟

من نماینده ایــران هســتم و قطعا اهداف 
بزرگی در اروپا دارم. تالش می کنم بهترین 
عملکرد را در آنتورپ داشــته باشم تا دوباره 
ایرانی ها و پرسپولیســی ها به مــن افتخار 

کنند.
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سیدصالحی:

هوادارنماهای پرسپولیس به من فحش دادند
خریدار   بازیکن پیشــین تیــم فوتبال 
ســپاهان می گوید حواشــی ایجاد شده و 
حرف و حدیث هایی که درباره قهرمانی های 
پرسپولیس مطرح می شــود، ابتدا از طرف 
بازیکنان و پیشکســوتان این تیم بیان شده 

است.
 سید مهدی ســیدصالحی، چندین سال در 
باالترین ســطح فوتبال ایران در تیم هایی 
مثل استقالل، پرســپولیس و تراکتور بازی 
کرد اما بیشــتر دوران فوتبال او در سپاهان 
گذشــت و او هم خودش را فرزنــد این تیم 
می داند. بــا او درباره نتایج اخیر ســپاهان، 
حواشی ایجاد شــده در مورد قهرمانی های 
پرســپولیس و بازی با اســتقالل صحبت 

کردیم که در زیر می خوانید:

انگیزه استقاللی ها بیشتر بود
ســپاهان تیم بزرگــی اســت و مدیریت و 
سرمربی بزرگی هم دارد. به نظرم مدیریت 
و کادر فنی کارشــان را انجــام داده اند اما 
بعضی از بازیکنــان در آن لحظاتی که باید 
به کســب نتیجه کمک می کردند، در حد 
خودشان ظاهر نشــدند. مثال بازی با پارس 
چنوبی بازی یک- یک شد و در بازی با سایپا 
موقعیت های زیادی را از دســت دادند. در 
بازی با اســتقالل هم وقتی حریف 1۰ نفره 
شد انگار بازیکنان سپاهان خیالشان راحت 
شد اما انگیزه بازیکنان اســتقالل بیشتر از 

بازیکنان سپاهان بود.
در بازی با نساجی حق ســپاهان برد بود اما 
تیم بدشانســی آورد و چهار بــار توپ را به 
تیرک زد. نســاجی به جز همان شوتی که 
تبدیل به گل شد موقعیت دیگری نداشت. 
البته گذشته را نمی توان عوض کرد و از االن 
به بعد بازیکنان سپاهان باید بدانند، در تیم 
بزرگی هستند و هواداران از آن ها انتظارات 
زیادی دارند. امیــدوارم در جام حذفی و دو 
بازی لیگ مثمرثمر باشــند. باید بدانند از 

االن به بعد بازی ها مخصوصا در جام حذفی 
حکم فینال را دارند. باید تمام تمرکزشان را 
روی این بازی ها بگذارنــد تا در پایان فصل 

دل هواداران را شاد کنند.

حضور قلعه نویی روی نیمکت تفاوت 
ایجاد می کند

بودن قلعه نویــی روی نیمکت نســبت به 
بازی قبلی با اســتقالل تفاوت زیادی ایجاد 
می کنــد. وقتی ســرمربی باالی ســر تیم 
نیســت شــرایط فرق می کند و انگار تیم 
کامل نیســت و بازیکنان حرف شــنوی و 
فرمانبــری را ندارند. برای یــک تیم حضور 
ســرمربی کنار زمین برای تبــادل ایده ها 
نظرات خیلی تفاوت ایجاد می کند. تیم چه 
نتیجه بگیرد چه نگیــرد همه در آن دخیل 
هستند اما در سپاهان مدیریت و کادر فنی 
کارشان را انجام داده اند. بازیکنان سپاهان 
هم بازیکنان کوچکی نیستند و باید تجربه 

شان نشان بدهند.

هوادارنماهای پرسپولیس به من 
فحش دادند

من درباره حرف و حدیــث هایی که درباره 
قهرمانی های پرسپولیس مطرح می شود،  
یک مصاحبه زنده داشــتم و بــه خاطر آن 
هوادارنماهــای پرســپولیس به من فحش 
دادند اما مــن حرف حــق را زدم. همه می 
دانند من به عنوان بازیکنی که در ســپاهان 
بزرگ شــدم افتخار می کنم که پرچم دار 
این تیم در ســه تیم بزرگ دیگر ایران یعنی 
استقالل، پرسپولیس و تراکتور بودم. در این 
تیم ها همیشه به عنوان یک سپاهانی عیارم 
را نشان دادم. اگر هم حرفی زدم از حق بوده 
است. مثل بعضی از پیشکسوتان که دنبال 
فالوئر هســتند قصدم جــذب فالوئر نبوده 
اســت. من طرف حق بودم چــون مکتب 

سپاهان حق است.

شائبه ها را پیشکسوتان پرسپولیس 
مطرح کردند

در دهــه 8۰ ســپاهان تیم اول ایــران بود 
چون شاکله اش حفظ می شــد و استخوان 
بندی تیم 1۰ ســال دســت نخــورد. این 
اتفاق در دهــه 9۰ برای پرســپولیس افتاد 
و تیم های دیگر مثل اســتقالل، سپاهان و 
تراکتور از بازیکن خالی شــدند. تنها تیمی 
که توانســت بازیکنان با تجربــه و مفید را 
کنار هــم جمع کند پرســپولیس بــود و از 
لحاظ کیفیت کاملتریــن تیم ایران بود ولی 
خود پیشکسوتان پرســپولیس شائبه هایی 
را مطرح کردند و کســی از بیرون به این تیم 
حرفی نزد. من یک سال در پرسپولیس بازی 
کردم و 3۰۰ میلیــون تومان پول به این تیم 
بخشیدم. به استقالل هم بخشیدم. هواداران 
پرســپولیس باید منطق را رعایت کنند، نه 
اینکه بی احترامی کنند یــا مغرضانه حرف 
بزنند. کری برای هوادار است اما پیشکسوت 

باید منطقی حرف بزند.

رفتن گل محمدی از شهر خودرو 
حمایت از پرسپولیس نبود؟

پیشکسوتان پرســپولیس درباره اتفاقاتی 
که افتاده صحبت کردند. وقتی خودشــان 
این حرف ها را مطرح کردنــد آیا این اجازه 
را نباید بدهند که دیگران درباره این شائبه 

ها صحبــت کنند؟ در این فصــل بازیکنان 
تیم هایی مثل استقالل، تراکتور و سپاهان 
آمادگی نداشــتند و خودشان امتیازات را از 
دست دادند. بعد از شــروع مجدد لیگ تنها 
تیمی که با جان و دل جنگید و امتیاز گرفت 
پرســپولیس بود ولی آمدن گل محمدی به 
پرســپولیس از شــهر خودرو، تیمی که در 
کورس قهرمانی بود، نشان دهنده حمایت 
ها از این تیم نیست؟ وقتی آقای هدایتی می 
گوید او حســینی و امیری را به پرسپولیس 
آورده و در قبالش به فدراسیون کمک کرده 
است، برای هواداران شائبه ایجاد می شود. 
وقتی هیات مدیره و مدیرعامل پرسپولیس 
برکنار می شوند به سرعت افرادی جایگزین 
می شوند اما در اســتقالل اینگونه نیست. 
این حــرف هایی که به وجــود آمده از خود 

پرسپولیسی ها شروع شد.

انصاری فرد گفت نمی خواهند 
پرسپولیس قهرمان شود ولی شد

آقــای انصاری فــرد چند ماه قبــل در یک 
برنامه تلویزیونی گفت کــه بعضی ها نمی 
خواهند پرســپولیس قهرمان شود و لیگ 
مهندسی شده اســت. وقتی پرسپولیس به 
صدر جدول رسید نباید این انتظار را داشت 
که بقیه تیــم ها همین حرف هــا را بزنند؟ 
یعنی حاال که پرســپولیس قهرمان شــده 
یعنی دست هایی پشــت پرده بوده است؟ 
آدم بایــد منطقی حرف بزنــد.  من دلم می 
سوزد که هواداران دنبال آدم هایی هستند 
که تعصب و منطق در وجودشــان نیست و 
فقط دنبال جذب فالوئر هســتند. من به هر 
تیمی رفتــم به پیراهنش عرق داشــتم و با 
جان و دل بازی کردم اما جــواب منی که با 
منطق حرف زدم این نیســت که یک سری 
تماشــاگرنماهای بی ادب و بی شــخصیت 
بخواهند اهانت کنند. چون منطق ندارند و 
در مکتبی رشــد کرده اند که منطق در آن 

نبوده اســت. اگر منطقی هستند خودشان 
یک حساب و کتاب کنند.

بعضی ها مثل کبک سرشان را در برف 
فرو کرده اند

مهدی طارمی در برنامه نــود گفت که آنها 
تقلب و قرارداد جعلی درســت کردند و اگر 
فدراســیون کمک نمی کــرد محروم می 
شــدند و به لیگ پایین تر مــی رفتند. این 
حرف ها را طارمــی در برنامه زنــده آقای 
فردوسی پور زد. بروید جلوی پیشکسوتان 
و بازیکنانی را بگیرید که پشــت سر تیم تان 
حرف زدند. پرســپولیس از لحــاظ فنی پر 
مهره ترین تیم ایران بود امــا حمایت ها را 
خودشان لو دادند چرا یک سری مثل کبک 
سرشــان را در برف فرو کرده اند و خیال می 
کنند کسی آن ها را نمی بیند؟ مگر می شود 
در یک خانواده پدری درباره پســرش حرف 
بزند اما وقتی از بیرون درباره پسرش حرف 

بزنند، بگوید چرا حرف می زنید؟

سپاهان با بازیکنان امیدش همین 
نتایج را می گرفت

یادتان هست یک مســابقه بین پرسپولیس 
و سپاهان در فوالدشــهر برگزار و چشم یک 
سرباز کور شــد؟ به خاطر یک بازی فوتبال 
جوانی چشــم هایــش را از دســت داد. در 
بازی این فصل دو تیم، هواداران ســپاهان 
جلوی هتــل این تیم آمدنــد و بازیکنان به 
خاطر هــواداران این تصمیــم را گرفتند. 
سپاهان تیم کوچکی نیست که بخواهد  به 
خاطر ترس و واهمه بــازی نکند. قلعه نویی 
و بازیکنان برای اینکــه فاجعه ای رخ ندهد 
این کار را کردند. اما به نظرم بعد از این بازی 
بازیکنان ســپاهان در حد نام شــان بازی 
نکردند. به نظــر من ســپاهان از بازیکنان 
امیدش هم اســتفاده می کرد همین نتایج 

را می گرفت. 
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سوگل طهماسبی:

به خاطر مشکالت، مهربانی را از یاد برده ایم!

خریدار  سوگل طهماســبی می گوید تاکنون 
پیشنهادی برای حضور در شبکه نمایش خانگی 
نداشته اســت اما او هم مثل هر بازیگری دوست 

دارد در قاب رسانه های مختلف دیده شود.
این بازیگر ایفای نقش در سریال های تلویزیونی 
را از ســال 83 بــازی در مجوعه مروارید ســرخ 
)مسعود رســام و شــاپور قریب( آغاز کرده است. 
بــازی در مجموعه هــای گاندو، دنــگ و فنگ 
روزگار، یوسف پیامبر)ع( و روزگار قریب از دیگر 

نقش آفرینی های این بازیگر است.
خبرنــگار از او درباره رونق ســریال های نمایش 
خانگــی و تمایل به بــازی در ایــن مجموعه ها 
پرسیده اســت که پاســخ داد: یک بازیگر دوست 
دارد در تمام قاب ها دیده شــود. چه سینما، چه 
تئاتر و چه تلویزیون. در ســیمای خانگی هم هر 
بازیگری دوســت دارد کار کند. بُردی که شبکه 
نمایش خانگــی دارد، دیده شــدنی کــه در آن 
هست، روایت قصه ها و پوشــش متفاوت نسبت 
به تلویزیون از جمله جذابیت هایی اســت که فکر 
می کنم بیشتر بازیگران را ترغیب کند تا با شبکه 

نمایش خانگی کار کنند.
او با تاکید بر قصه های متفاوتی که در سریال های 
شــبکه نمایش خانگی کار می شــود، ادامه داد: 
طبیعتا اینکه بیننده هزینه می کند و می رود دی 
وی دی را خریداری می کند و منتظر اســت تا هر 
هفته یک قسمت بیاید و درباره ی سریال در خانه 

حرف می زند، برای هر بازیگری می تواند جذابیت 
داشته باشد.

طهماســبی با بیان اینکه متاســفانه تــا کنون 
پیشــنهادی برای کار در نمایش خانگی نداشته 
است، درباره مشــغله های کاری اش توضیح داد: 
این روزها بیشتر مشغول کار در تلویزیون بودم و 
سه سریال برای تلویزیون دارم. »نجال« برای ایام 
اربعین است که از شبکه سه سیما پخش می شود، 
سریال »بیگانه ای با من اســت« کار آقای احمد 
امینــی که فصــل دومــش را آرش معیریان کار 
می کند و تازه شروع به کار کردیم و سریال »خانه 

امن«.
او ادامه داد: از ســال گذشــته درگیــر بازی در 
ســریال های »بیگانه ای با من اســت« و »خانه 
امن« بودم و »نجال« را هم دو ماهی می شــود که 
مشــغولش هســتم. دیگر مجالی برای کارهای 

دیگر نبوده است.
این بازیگر نقشــش در ســریال در حال ساخت 
»خانه امن« را متفاوت عنوان کرد و گفت: درباره 
نقشم صحبت نمی کنم تا داستان لو نرود. دوست 
دارم مخاطــب خــودش ببیند و غافلگیر شــود. 
»خانه امن« دومین تجربــه همکاری من با احمد 

معظمی است. 
کارگردان کاربلد و درخشانی است و گروه خوبی 
است که تعامل خوبی هم با هم داریم. »خانه امن« 
سریال جذابی است و مطمئنا می تواند پر بیننده 

باشد. چیدمان بازیگرها، قصه و نوع ساخت خیلی 
مهم است.

این بازیگر »خانه امن« را ســریال موفقی دانست 
که می توانــد مخاطــب را راضی کنــد و حضور 
بازیگرانی چون حمیدرضــا پگاه، امین زندگانی و 
ســیما تیرانداز در کنار قصه گیرا و پر کشش را از 
عوامل جذابیت و دیده شــدن این سریال عنوان 

کرد.
بازیگر ســریال »کیمیا« در پایان درباره شرایط 
این روزهای جامعه و مشکالت خانواده ها با وجود 
کرونا، گفت: درباره پروتکل ها زیاد صحبت شــده 
است اما برای ســالمت روح فکر می کنم همه به 
یک آرامشــی نیاز داریم تا ذهنمان را رها کنیم. 
همه دچار مشــکالت اقتصادی، پیچیدگی های 

خانوادگی و مشکالت مختلفی شده ایم. 
با فیلــم دیدن،  مطالعــه کردن و خودمــان را به 
آرامش دعوت کردن، بخشــی از مشکالت روحی 
را خودمــان می توانیم درمان کنیــم. هر فردی 
خودش را بهتر از هر کسی می شناسد. کمی با هم 

مهربان تر باشیم.
 درســت اســت که مهربانــی در بخش هایی از 
جامعه مثل کادر درمان بیشــتر شده اما بخشی 
هم به خاطر مشــکالت، مهربانی هایشــان را از 
یاد برده انــد. همه چیــز عجیب و غریب اســت 
که هیچکدام تجربــه نکردیم خودمــان باید به 

خودمان و یکدیگر کمک کنیم.

چهره

تولید برنامه »اتفــاق« با اجرای 
رضا رشــیدپور که مدتی به دلیل 
شــرایط کرونایی متوقف شــده 
بود، با تغییراتی در دکور به زودی 
از سر گرفته می شود و این برنامه 
از شهریورماه به کنداکتور شبکه 

3 بازمی گردد.
 برنامه »اتفاق« به تهیه کنندگی 
محمدرضا رضائیان و اجرای رضا 
رشــیدپور از جملــه برنامه های 
شاخص شــبکه سه ســیما بود 
که در روزهای پایانی ســال 98 
روی آنتــن رفت و بــا مختصات 
ویژه ای که به خصوص در زمینه 
طراحی دکوری عظیم با قابلیت 
حضور نزدیک به هــزار مخاطب 
در استودیو داشــت، موردتوجه 

رسانه ها قرار گرفت.
این حجــم از آمار حاضــران در 
لوکیشــن ضبط برنامــه هم بود 
کــه آســیب پذیری »اتفاق« در 
مواجهه با بحــران کرونا را بیش 

از دیگــر برنامه هــای 
تولیــدی شــبکه های 
مختلف کــرد. اصل و 
اســاس طراحی برنامه 
رشیدپور تعامل رودررو 
با تعداد باالی مخاطبان 
حاضر در استودیو بود 

و با منع حضور این حضار، بخش 
عمده ای از منطق طراحی برنامه 
زیر ســوال می رفــت و به همین 
دلیل ادامه تولید برنامه با چالش 

جدی مواجه شد.
تالش رشیدپور برای رسیدن به 
استاندارد یک برنامه گفتگومحور 
و کارشناسی در حوزه مسائل روز 
همچون کرونا در همان ساختار و 
قالب هم به داد »اتفاق« نرســید. 
این بــار گویــی فضــای بصری 
برنامه تناســب الزم با محتوای 
طراحی شــده برای آن در غیاب 
مخاطبان را نداشت و برای همین 
بار دیگر روند تولید برنامه با توقف 

مواجه شد.
شــرایط  ایــن  در 
ی  نی هــا نه ز گما
مختلفــی نســبت به 
ســرانجام »اتفــاق« و 
فعالیت هــای آتی رضا 
رشــیدپور در محافل 
رســانه ای و به خصــوص فضای 
مجازی مطرح شــد؛ از تالشش 
برای پیگیری جدی تر تولید یک 
فیلم سینمایی گرفته تا کارهای 
دیگــر. تازه ترین شــایعه در این 
زمینه هم مربوط به احتمال کوچ 
او به شبکه یک و تولید یک برنامه 
صبحگاهی بود که روز گذشته در 
برخی کانال های مجازی مطرح 

شد.
در واکنش به این شــایعات مدیر 
روابط عمومی برنامــه »اتفاق« 
در پاســخ به پیگیــری خبرنگار 
مهر تأکیــد کرد: ایــن برنامه به 
دلیــل شــیوع بیمــاری کرونا و 

و  ارتباطــی  محدودیت هــای 
پروتکل های بهداشتی از آوردن 
حدود هزار نفر تماشــاچی برای 
برنامه اصلی خود محروم اســت 
اما این روزها در حــال تغییراتی 
در دکــور و حال و هــوای برنامه 
هســتیم و تا پایان این هفته این 
تغییرات صــورت گرفته و عوامل 
برنامه آماده ضبط برنامه خواهند 

شد.
وی اضافه کرد: تالش سازندگان 
برای تغییرات برنامه در راستای 
حفظ ســالمت تماشــاچیان و 
عوامل خواهد بود و پخش مجدد 
»اتفــاق« از شــهریورماه آغــاز 

خواهد شد.
بــر این اســاس رضا رشــیدپور 
اجــرای برنامه »اتفــاق« را یک 
بار دیگر برعهده خواهد داشــت 
و پخــش برنامه از شــبکه ســه 
همچون ســال گذشته شب های 

پنجشنبه و جمعه خواهد بود.

تدارک رشیدپور برای بازگشت از شهریورماه

احترام برومند خبر داد
نشان »داود رشیدی« امسال اهدا نمی شود

احترام برومند تأکید کرد به دلیل همدردی با مردم آســیب دیده طی 
یک سال اخیر، چهاردهمین دوره مراسم اهدای نشان »داود رشیدی« 

به شیوه 3 دوره گذشته خود، برگزار نمی شود.
احترام برومند همسر زنده یاد داود رشــیدی درباره وضعیت برگزاری 
چهارمین دوره مراسم اهدای نشان »داود رشیدی« که 3 دوره گذشته 
آن هر ســال همزمان با سالروز درگذشــت این چهره مطرح هنر ایران 
در روز 5 شــهریور برگزار شد، گفت: ما هر ســال بعد از تعطیالت نوروز 
برنامه ریزی برای برگزاری مراســم اهدای نشــان »داود رشیدی« را 
شروع می کردیم ولی امسال بعد از تعطیالت نوروزی سال 99 و به دلیل 
شرایط و وضعیت جامعه و شیوع ویروس کرونا، گرفتار شک و تردید در 

برنامه ریزی بودیم.
وی ادامه داد: با توجه به شــرایط خاصی که در ایران وجود دارد و همه 
درگیر ویروس کرونا هستند، مراســم را به شیوه سه دوره گذشته خود 

برگزار نمی کنیم.
برومند با اشاره به اینکه همه اقشــار و مشاغل ایران بر اثر شیوع ویروس 
کرونا صدمــه خورده اند، تأکید کــرد: تصمیم گرفتم بــه احترام تمام 
مردمی که طی یک ســال اخیر آســیب و صدمه دیده اند و همدردی با 
مردمی که در شرایط ســپری شــده، عزیزان خود را از دست داده اند، 
چهارمین دوره مراسم اهدای نشــان »داود رشیدی« را در سال جاری 

برگزار نکنیم.
این هنرمند شناخته شده در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: روز 
5 شهریور از طریق فضای مجازی یاد و خاطره داود رشیدی را زنده نگه 

می داریم و در خدمت هنرمندان و مردم عزیز هنردوست خواهیم بود.

محمد نادری در »فرمول یک«

ونا از همه بدتر است وضعیت تئاتری ها در کر
محمد نادری در برنامه »فرمول یک« بیان کرد که در شــرایط کرونایی 

وضعیت تئاتری ها از دیگر مشاغل و هنرمندان بدتر است.
 محمد نادری که مهمان »فرمول یک« با اجرای ســید علی ضیا بود در 
این برنامه گفت: فضای قرنطینه در این چند وقت بسیار عجیب و غریب 
بود. اول گفتنــد نهایت یک هفته تا یک ماه طول می کشــد و با خودت 
گفتی چقدر خوب اســت بعد از مدت ها می توانی برای خودت باشــی 
بدون اینکه دغدغه داشــته باشــی. کتاب بخوانی و فیلم ببینی و متن 
بنویســی. بعد دیدیم یک ماه شــد دو ماه و بعد ســه ماه و حاال هم باید 

نگران پاییز باشیم.
این بازیگر تئاتــر و تلویزیون افزود: اوضاع بچه هــای تئاتر االن از همه 

بدتر است. 
من سر یک کار تصویری بودم که اوضاع بهتری دارند با این حال شرایط 
کسانی که صرفا تئاتر کار می کنند واقعا ســخت است. در هر حال تنها 
کاری که از دست ما برمی آید این است که مقاومت کنیم. این مرحله را 

هم باید رد کنیم تا ببنیم غول بعدی چیست.

نادری یادآور شــد: من می خواهم بروم ســوپر مارکت بزنم. چون تنها 
شغلی است که از روزهای اول قرنطینه مجوز کار کردن داشتند. 

بازیگر »شــمعدونی« در پایان گفت: در ایام کرونا اول شروع کردم یک 
دور فیلم های تاریخ سینما را نگاه کنم. مثال کارهای هیچکاک را شروع 

کردم که تمام هم نمی شد. فکر کنم سالی سه چهارتا فیلم ساخته بود!

محمد درمنش مطرح کرد

ونا بر عرضه جهانی »آن شب« تأثیر کر
تهیه کننده فیلم سینمایی »آن شب« که در گونه وحشت ساخته شده 

است بیان کرد به دنبال بهترین زمان برای اکران هستیم.
محمد درمنش تهیه کننده و کارگردان ســینما که تهیه کنندگی فیلم 
سینمایی »آن شب« به کارگردانی کوروش آهاری برعهده داشته است،  
گفت: برای اکران »آن شب« مانند سایر فیلم ها در انتظار زمان مناسب 
هستیم، با توجه به شــرایط فعلی که به دلیل شــیوع ویروس کرونا به 

وجود آمده مصلحت نمی بینم که این فیلم سینمایی را اکران کنم.
وی بیان کرد: درست است که سرمایه ای که برای تولید این فیلم هزینه 
شده است، قفل می شود و ممکن است حرکت بعدی در حوزه تولید دیر 
شود، اما این شــرایط و اکران فیلم ها در این شــرایط به نفع هیچ کسی 
نیست. ما منتظر هســتیم شــرایط فعلی تغییر کند تا بتوانیم تصمیم 

درستی برای اکران یا اکران نشدن فیلم بگیریم.
این تهیه کننده ســینما تاکید کرد: پروانه نمایش و مالکیت فیلم »آن 
شب« صادر شــد، دوســتانی هم که در آمریکا برای نمایش و یا حضور 
بین المللی فیلم برنامه ریزی می کنند، منتظر بازگشایی جشنواره های 
خارجی هستند تا فیلم بتواند در جشنواره های بین المللی شرکت کند.

درمنــش توضیــح داد: البته ایــن را بایــد بگویم که جشــنواره های 
بین المللی در همه جای دنیا تعطیل است و یا به صورت مجازی برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: نســخه ای از فیلم کــه در ایران نمایش داده می شــود 
هیچ فرقی با نســخه آمریکایی آن ندارد و همان نسخه ای که در سی و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر دیده شــد، در اکران عمومی ایران و دیگر 

کشورها نمایش داده می شود.
این کارگردان ســینما بیان کرد: پیش از تعطیلی ســینماها در سراسر 
دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا، »آن شــب« در یکی از جشنواره های 
آمریکایی نمایش داده شد و مخاطبان از دیدن چنین فیلمی استقبال 
کرده بودند. البته در این جشــنواره 3 نوبت اکران داشتیم که به دلیل 

کرونا 2 نوبت از اکران ها برگزار نشد.
وی تاکید کرد: در حال حاضــر هیچ پروژه ای را برای تولید در دســت 
ندارم. البته این را بایــد بگویم که فیلمنامه هایی را در دســت دارم، اما 
معتقدم کیفیت بهتر از کمیت است و در حال حاضر در سینما تنها کار 
کیفی جواب می دهد که می تواند مورد توجه و اســتقبال مخاطب قرار 

گیرد.
درمنش در پایان گفت: بــرای تولید پروژه جدیــد در آینده به کیفیت 
فیلم کاماًل توجه کنیم، همچنین فیلم باید مضمونی برای بیان داشــته 
باشــد، عالوه بر آن تاکید می کنم که پروژه ای که تولید می شــود باید 
بازگشت سرمایه داشــته باشــد، تا بتوانیم پروژه های بهتری را جلوی 

دوربین ببریم.

اکران
مسعود دلخواه: 

وشن  هنرمندان جوانمان چراغ تئاتر را ر
 نگه داشته اند

مســعود دلخواه، کارگردان تئاتر عنوان کرد:  من واقعا برای کسانی که 
در این شرایط اجرای تئاتر می روند،  ارزش خاصی قائل هستم که چراغ 
تئاتر را با همین تماشاگر کم ، روشن نگه داشــته اند اما باز هم به کسی 

نمی توانم پیشنهاد کنم که این روزها تئاتر ببیند یا خیر.
»مســعود دلخواه«، کارگردان تئاتر و استاد دانشــگاه عنوان کرد: این 
روزها که دانشگاه ها تقریبا نیمه تعطیل است ما هم کارمان کمتر شده و 
گاهی به دانشگاه و هفته ای یک بار هم به جلسات خانه تئاتر می رویم و 

بیشتر به نوشتن و خوانش نمایشنامه می پردازیم.
وی با اشــاره به اینکه اجرای نمایشش را در این شــرایط کرونایی و ماه 
محرم به تعویق انداخته، گفت:  تصمیم داشــتیم پروژه بزرگ مثل هر 
سال داشته باشــیم اما فعال شرایطش نیســت و دنبال یک نمایشنامه 
کم پروداکشن هســتم تا با چند بازیگر حرفه ای که از قبل به من اعالم 

آمادگی کرده اند، کار کنم.
دلخواه در ادامه گفت: آیا واقعا این روزها پروتکل های بهداشتی رعایت 

می شود یا اینکه فقط روی کاغذ هستند؟
 برخی گروه ها باالخص جوان ترهــا االن به اجرا می رونــد این دیگر 
دست خودشان اســت من واقعا برای کســانی که در این شرایط اجرا 
می روند،  ارزش خاصی قائل هستم که چراغ تئاتر را با همین تماشاگر 
کم روشن نگه داشــته اند و این خیلی خوب است منتها نمی شود واقعا 
به کسی در این ایام پیشنهاد کرد که تئاتر تماشــا کنند یا نکنند، چرا 
که شرایط دشــوار اســت و وضعیت فیزیکی آدم ها هم با هم فرق می 
کند ممکن است بازیگر یا تماشاگری مشــکل جسمانی قبلی داشته 

باشد.
این کارگردان تئاتر اظهار داشــت: به نظر مــن در وضعیت فعلی زنده 
ماندن و زندگی کردن یک ریسک است هر چند که همیشه زندگی یک 
ریسک بوده و االن هم ریسک مضاعف شده اســت بهرحال باید بیرون 
آمدن ما هم کنترل شده باشد هر چند که نمی توان مدام در منزل ماند 

چرا که خسته کننده می شود . 
اما در عین حال انسان فعال هنرمند مخصوصا تئاتری که با بدن و جسم 
و تحرک سروکار دارد، االن دوران سختی را می گذراند و فقط می توان 

گفت که باید تحمل کرد.
وی اظهار داشت: من هم صد در صد امســال فکر اجرا بودم اصال مگر 
می شود ایده ای برای آینده نداشته باشــیم ولی خب بیشتر متن ها را 
که امسال مطالعه می کنم که پروداکشــن کوچکتری داشته باشند، 
بعد از محرم هم باید تصمیــم بگیریم که چه پــروژه ای را در پاییز به 
صحنه ببریم االن در حال بررســی هستم که شــاید اواخر شهریور به 

نتیجه برسیم.

وتکل های بهداشتی آغاز فیلمبرداری ایران زاد با پر
ساخت مستند بلند ســینمایی»ایران زاد« به نویسندگی و کارگردانی 
مجید عزیزی با رعایت پروتکل های بهداشــتی ایام کرونا در اســتان 

چهارمحال و بختیاری کلید خورد.
به نقل از مدیر رسانه ای این پروژه، مستند بلند سینمایی »ایران زاد« به 
تهیه کنندگی مهدی مطهر و کارگردانی مجید عزیزی در حال ساخت 

است.
مستند »ایران زاد« که راوی قصه های تلخ و شــیرین از تجربه زیستی 
انسان معاصر ایرانی است، طی یک دوره تحقیقاتی یک ساله در شهرها 

و روستاهای مختلف کشور فیلم برداری خواهد شد. 
مجیــد عزیزی، کارگــردان این اثر دربــاره موضوع ایــران زاد گفته 
است:»ایران زاد روایتی بی پروا درباره عشق، شادی، رنج و امید مردم 
ایران بــه دور از هر نوع قضاوت اســت و تالش می کنــد نگاهی همه 
جانبه و بی واســطه از ایرانی معاصر را با همه تنوع و تکثرش به تصویر 

بکشد.«
مجید عزیزی در کارنامــه خود، کارگردانی »تاریــخ صدور« و »بدون 

مرز« را دارد.
دیگــر عوامل اصلی ایــن فیلم عبارتند از:مشــاور پــروژه: حامد 
دســتیار  حیــدری،  محمدهــادی  تولیــد:  شــکیبانیا،مدیر 
کارگردان: فاطمه ســادات ابوترابی، سرپرســت گــروه تحقیق: 
ایمــان معصومی، مدیــر فیلم بــرداری: میثم بابایــی، تدوین گر: 
محمدحســین حیدری، مدیرصدابــرداری: احمد افشــار، مدیر 
برندینگ: علی قرائتــی، طراح گرافیک: ســیدعلی میرفتاح، مدیر 

رسانه ای: فرنوش آباء.

وزی  قصه زندگی 4 جوان دهه 60 در سریال نور
وز رنگی« »نور

مجموعه تلویزیونی »نوروز رنگی« یادآور خاطرات زندگی چهار جوان 
در دهه 6۰ اســت که اغلب کاراکترها نیز به لهجه و گویش مشــهدی 

صحبت می کنند.
 تصویربرداری ســریال »نوروز رنگی« به کارگردانی علی مســعودی 

بزودی و بعد از پایان انتخاب بازیگران در مشهد آغاز خواهد شد.
حمید لوالیی، شــهرام قائدی، داریوش ســلیمی، محمد اســالمی، 
ماهان عبدی، جــواد خواجوی از بازیگران اصلی این ســریال کمدی 

هستند.
»نوروز رنگی« دومین تجربه مستقل مســعودی در کارگردانی سریال 
اســت که بنا به اصالت این کارگردان در مشــهد مقابــل دوربین می 
رود و یادآور خاطــرات زندگی چهار جوان در دهه 6۰ اســت که اغلب 

کاراکترها نیز به لهجه و گویش مشهدی صحبت می کنند.
این مجموعه تلویزیونی قرار اســت ایام نوروز 14۰۰ از یکی از شــبکه 

های سراسری سیما بروی آنتن رود.
به گزارش فارس، علی اکبر تحویلیان تهیه کنندگی این کار را به عهده 
دارد و  حســام مرتضوی مدیر تولید و نوید احمدزاده نیز برنامه ریز این 

سریال هستند.

اجرا

تماشا


