
وت آموخت درسی که باید از حادثه انفجار بندر بیر

درس مهمی کــه می توانیــم از انفجار بنــدر بیروت 
بیاموزیــم و به کار ببندیم، توجــه جدی تر و عملی تر بــه رعایت الزامات 
پدافند غیرعامل خصوصــا در امکان ســنجی و مکان یابــی پروژه های 

حساس و حیاتی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است.
انفجار  مهیب بندر بیروت که سرتاســر این شــهر زیبا در ساحل دریای 
مدیترانه را در نوردید ، در کنار خسارات عظیمی که چه از بُعد مادی و چه 

از بُعد تلفات انسانی به جا گذاشت ، مایه بهت و حیرت جهانیان نیز شد.
اینکه ۲۷۰۰ تُن ماده شــیمیایی قابــل انفجار نیترات آمونیــوم از اکتبر 
۲۰۱۳ تا زمان انفجار به مدت ۷ سال به صورت متروکه و در شرایط ناایمن 
در انبار گمرک این بندر نگهداری می شــد و علیرغــم خطرات واضح آن 
تعیین تکلیفی در کار نبود.از سوی دیگر ســیلوی اصلی گندم لبنان و به 
عبارتی تنها سیلوی گندم بیروت به عنوان ذخیره کننده مهمترین منبع 
غذایی، در کنار همین محل دپوی مواد شیمیایی قابل انفجار بوده و در این 
انفجار منهدم و تخریب شد.همچنین منطقه دیپلماتیک و مراکز حساس 
بیروت در فاصله بسیار کمی از محل نگهداری غیر اصولی مواد مذکور قرار 
داشته تا حدی که همسر سفیر هلند در بیروت در این حادثه کشته شد و 

همسر و فرزند نخست وزیر لبنان در میان زخمی ها هستند.
در واقع، علل مختلفی دســت به دســت هم داده اند تا این حادثه تلخ روی 
دهد و به مرور ابعاد و زوایای آن مشــخص خواهد شــد امــا تاریخ پرفراز و 
نشیب لبنان نشــان داده که این ملت مقاوم از این آزمون سخت نیز سربلند 
بیرون می آید و رنگ و بوی نشاط و زندگی مجددا در این شهر جاری خواهد 
شــد ، چه اینکه این فاجعه با همه ابعادش برای لبنان از اســتعمار فرانسه 
، حمله رژیم صهیونیســتی و جنگ های داخلی ســهمگین تر نیست ، اما 
درسی از درس های مهم این حادثه که ما می توانیم بیاموزیم و به کار ببندیم 
توجه جدی تر و عملی تر بــه رعایت الزامات پدافنــد غیرعامل خصوصا در 

امکان سنجی و مکان یابی پروژه های حساس و حیاتی کشور است.
 الزاماتی که در کنار طرح آمایش ســرزمین می تواننــد حال و آینده یک 
پروژه عظیم خصوصــا در حوزه نفت ، گاز و پتروشــیمی را تضمین کند و 

آسیب های هر گونه حادثه احتمالی آتی را به حداقل برساند .
کارشناسان و دلسوزان در خصوص تحت تاثیر البی های سیاسی استانی 
و شهرستانی که اکثرا هم دلســوزانه و جهت حل مشکالت آن مناطق به 
خصوص موضوع اشــتغال ، صورت می گیرد ، اما الزامات پدافند غیرعامل 
، رعایت طرح آمایش سرزمین و خصوصا الزامات زیست محیطی مناطق 
مذکور را لحــاظ و رعایت نمی کنند، دغدغه مند هســتند، که توجه ویژه 
متولیان امر را می طلبد.احــداث پروژه  های عظیم آب بَــر در مناطق کم 
آب ، احداث صنایــع دارای مقادیــر متفاوت آالیندگــی در مناطق بکر 
محیط زیستی یا دارای کشــاورزی غنی ، عدم احداث طرح ها در مناطقی 
که ظرفیت های الزم جهت اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشــیمی را 
دارند اما تاسیسات خاصی در آنها احداث نشــده و از همه مهمتر ، احداث 
مناطق ویژه پتروشیمی و انرژی مشتمل بر ده ها مجتمع عظیم و مخازن 
نگهداری مواد شیمیایی و سوختی در نزدیکی شهرها و مناطق مسکونی ، 
که می توان برای تک تک آنها به نام مصادیقی را ذکر کرد ، همگی رهاورد 
عدم توجه به الزاماتی اســت که می بایســت مقدم بر وعده ها باشند، تا در 
کنار تالش برای حل یک مشکل مثل اشتغال ، مشکالت امنیتی ، ایمنی ، 
اجتماعی ، زیست محیطی ، بهداشتی و .... گریبانگیر کشور نشود و شاهد 
کلنگ زنی طرح هایی که یا هیچگاه اجرا نخواهند شــد و یا در صورت اجرا 

ضرر آنها به مراتب بیشتر از منفعت آنها خواهد بود ، نباشیم.
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سخنگوی دولت در پاسخ به رسانه ها:

ایران در مقابل تمدید تحریم تسلیحاتی مسامحه نمی کند
طیبه بیات  ســخنگوی دولت گفت: ایران 
کمتریــن مســامحه ای در ارائه پاســخی 
متناســب و قاطع به هرگونه اقدام تحریک 
آمیــز و غیرقانونــی در تمدیــد تحریــم 

تسلیحاتی نشان نخواهد داد.
 علــی ربیعی ســخنگوی دولت کــه اخیراً 
به کرونا مبتال شــده اســت، در راســتای 
پروتکل هــای  رعایــت  و  اطالع رســانی 
بهداشتی، به سواالت خبرنگاران به صورت 

مکتوب پاسخ داد.
وی در پاســخ به ســوالی در رابطه با اینکه 
آمریکا قرار اســت روز سه شــنبه قطعنامه 
تمدیــد تحریم های تســلیحاتی ضد ایران 
را در شــورای امنیت به رای بگذارد. با توجه 
به مواضع روســیه و چیــن و از طرف دیگر 
مواضع کشــورهای اروپایی برجام، ارزیابی 
شما از این اقدام آمریکا چیست و در صورت 
تصویب احتمالی این قطعنامه، پاسخ ایران 
چیســت؟ گفت: اقدام آمریکا قبل از اینکه 
تهدید ایران باشــد اســتفاده از ســاز و کار 
شــورای امنیت برای تهدید شورای امنیت 
و به ســخره گرفتن ســازوکار چند جانبه 
گرایی اســت. آمریکا می خواهد با استفاده 
از اهرم شــورای امنیت علیه شورای امنیت 
و نهادهــای بین المللــی و ســاز و کارهای 

چندجانبه اقدام کند.
ســخنگوی دولت عنوان کرد: لــذا هر نوع 
قطعنامــه ای در نقــض قطعنامــه ۲۲۳۱ 
غیرقابل قبول بــوده و به اســتهزا گرفتن 
قوانین بین المللی اســت. آمریکا به اعتراف 
رهبرانش از برجــام خارج شــده و تا زمان 
بازگشــت کامــل بــه آن و انجــام تمامی 
تعهداتش، هیچ حقــی چه در ارتباط با متن 
توافق و چه مرتبط با قطعنامه شورای امنیت 

ملل متحد در حمایت از آن ندارد.
ربیعی بیان کــرد: رژیم آمریــکا به خوبی 
می داند کــه این تــالش مخــرب، قانون 
گریزانه و بدخواهانه، به ناکامی فاجعه آمیز 
و منزوی کننده دیگری تبدیل خواهد شد؛ 
با این حال، اصرار آنها به تداوم این مســیر از 

پیش شکست خورده نمی تواند معنایی جز 
سماجت در برابر پذیرش واقعیت ها داشته 
باشــد؛ از جمله ایــن واقعیت کــه جامعه 
بین المللی مصمم در پاســداری از قوانین، 
توافقات و مقــررات حاکم میان کشــورها 
و ســدی بلند و غیرقابل عبور برای آمریکا 
در متزلزل کردن پایه هــای ثبات و امنیت 

جهانی است.
وی افزود: به نظر می رسد که سیاستگذاران 
گمراه در آمریکا حاضرند پافشاری به ناتوانی 
خود در درک حقایــق بین المللی را تا جایی 
ادامه دهنــد که آمریکا و نحــوه رهبری آن 
را بی اعتبارتر از همیشــه کنند. با این حال، 
جمهوری اســالمی ایران آماده اثبات این 
موضوع اســت که کمترین مسامحه ای در 
ارائه پاســخی متناســب و قاطع به هرگونه 
اقــدام تحریک آمیــز و غیرقانونی نشــان 

نخواهد داد.
ســخنگوی دولــت همچنیــن در رابطه با 
تحــوالت و اتفاقات اخیر در لبنــان و اینکه 

چه دسیسه و دست های پنهانی پشت پرده 
این حوادث اســت و موضع و رویکرد ایران 
چیســت؟ اظهار داشــت: در مورد حوادث 
لبنان منتظر بررســی های دولــت لبنان و 

اعالم نتایج از سوی آن کشور هستیم.
ربیعی ادامه داد: جمهوری اســالمی ایران 
از همه کشــورها می خواهد کــه از هرگونه 
دخالت فرصت طلبانه در تعیین سرنوشــت 
لبنان خــودداری کنند. به ویــژه ریاکاری 
آمریکا در ادعای کمک بــه لبنان در حالی 
که حتی در این شرایط تاسف انگیز، حاضر 
به لغو تحریم های غیرانســانی خود نیست، 

مایه نگرانی است.
وی بیــان کــرد: اطمینان داریــم که ملت 
لبنان به شــرط حفظ اتحاد و تکیه بر منابع 
و نیروهــای داخلــی، قادر به پشــت ســر 
گذاشتن این دوران سخت است. در همین 
حال، جمهوری اســالمی ایــران در تماس 
نزدیک با دولت لبنان، به ارسال کمک های 
بشردوســتانه و اقالم مورد نیاز مردم آسیب 

دیده ادامه خواهد داد.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی 
در رابطه بــا اینکه انتخابــات میان دوره ای 
مجلس قرار اســت در ۲۱ شــهریور برگزار 
شــود، آیا ایــن دور از انتخابــات در زمان 
مقرر برگزار می شــود و یا اینکــه به دلیل 
شــیوع مجدد کرونا امــکان دارد به زمان 
دیگری موکول شود؟ پاســخ داد: بنا بر نظر 
وزارت کشــور، مرحله دوم یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی در ۲۱ 
شــهریور ماه برگزار می شــود و با توجه به 
شــیوع بیماری کرونا در صــورت موافقت 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، پیشنهاد دولت 
انجام تبلیغات یک هفتــه ای به روش های 
غیرتجمعی همراه با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی وزارت بهداشــت بــه خصوص 
اســتفاده از فضــای مجــازی اســت. زیرا 
تجمعات در زمــان تبلیغــات قابل کنترل 

نیست.
ربیعــی اضافه کــرد: همچنیــن انتخابات 

میان دوره ای مجلس شــورای اسالمی در 
خصوص سه حوزه تهران، آستانه اشرفیه و 
تفرش در ســال ۱۴۰۰ و همراه با انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر 

و روستا برگزار می شود.
وی در رابطه با این ســوال که دونالد ترامپ 
گفته که ایران انتخاب دوباره او را دوســت 
ندارد و ادعا کــرده که در صــورت انتخاب 
مجدد، به ســرعت با ایران به توافق خواهد 
رســید. همینطور یک افسر ارشد اطالعاتی 
آمریکا اخیراً نسبت به مداخله ایران، روسیه 
و چین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
هشــدار داد. واکنش دولت ایــران به این 
گفته ها چیســت؟ عنوان کرد: آقای ترامپ 
چهار ســال فرصت داشــت که با انتخاب 
یک مسیر درســت، توافق شــده و قانونی، 
دیپلماســی موفقی را با ایران آغاز کند. او نه 
تنها این کار را نکــرد بلکه بدترین خطاهای 
آمریکا را در دهه های گذشته مرتکب شده 

است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: حتی اگر 
ترامپ برای بار دوم انتخاب شــود، تا وقتی 
به سیاست فشــار بر ایران ادامه دهد، هیچ 
موفقیتی در رســیدن به توافق به دســت 
نخواهــد آورد. در صورت تداوم سیاســت 
خصمانه علیه ملت ایران، مــا آماده ایم که 
مقاومت حداکثری ایــران را تا هر زمان که 
نیاز باشــد، ادامه دهیم. اگر ترامپ در مسیر 
جبران اشتباهات گذشته، جدی باشد از آن 
اســتقبال می کنیم اما به نظر نمی رسد که 
ادعای اخیر او، هدفــی فراتر از جلب رای در 

انتخابات داشته باشد.
ربیعی گفت: به همین ترتیب، ادعای بی پایه 
دخالت ایران در انتخابات آمریکا، به منظور 
اســتفاده انتخاباتی از ایران هراسی است. 
همانگونه که بارها تکرار کرده ایم، جمهوری 
اســالمی ایران هیچ عالقه ای به مداخله در 
سیاســت های حزبی در آمریکا ندارد و هیچ 
مزیتی در برتری یکــی از دو حزب آمریکا بر 

دیگری نمی بیند.
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آیا ارزش پول برمی گردد؟



اما و اگرهای حقوق بازنشسته ها

 اگر پول بیاید...

یک بام و دو هوای دولت در واگذاری دارا دوم

 واکنش منفی بازار به بی برنامگی ها
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رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
برای حفظ معیشت مردم تالش می کنیم

رییس جمهور با تاکید مجدد بر اینکه دولت تا آخرین ســاعت کارخود، 
با همه توان انجام وظیفه خواهد کرد، اظهارداشت: مردم باید در زمینه 
تالش دولت بــرای ایجاد ثبــات و آرامش در اقتصــاد اطمینان خاطر 
داشته باشند و بدانند برای حفظ معیشــت و دارایی آنان از هیچ تالشی 

فروگذار نخواهیم کرد.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در یکصد و پنجاه و هشتمین 
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشــاره بــه دغدغه های 
متخصصان و اقتصاددانان در زمینه حجــم نقدینگی موجود در جامعه 
و لزوم هدایت آن به مســیر تولید و مقابله باتحریــم و جنگ اقتصادی 
دشــمنان، تاکید کرد: دولت بویژه ســتاد اقتصادی همواره در تالش 
برای اتخاذ و اجرای سیاســت ها وتدابیری در جهت کنترل نقدینگی و 

هدایت آن به مسیر درست و چرخه تولید بوده است.
رئیس جمهور طرح فــروش داخلی نفت و عرضــه آن در بورس انرژی 
را از جمله طرح های مبتنــی بر اقتصاد مردم محــور و اقدامی موثر در 
راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با 
تحریم نفتی دشمنان دانســت و با توجه به تصویب کلیات این طرح در 
جلسه روز گذشته شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار 
امیــدواری کرد پس از تصویــب نهایی و تدوین شــیوه اجرایی، دولت 

بتواند این اقدام را عملیاتی کند.
 روحانی با اشاره به تدوین نقشــه راه اقتصادی این ستاد برای هشتمین 
سال کار دولت و در راستای گشایش در معیشت مردم بر مبنای جهش 
تولید و بهبود محیط کسب و کار، ارتقاء سرمایه گذاری و اشتغال، گفت: 
این نقشه راه مجموعه منسجمی از سیاســت های کالن در حوزه های 
مختلف اقتصادی  اســت که برای یک ســال پیش رو طراحی و تدوین 
شــده تا دولت بتواند در عین مقابله با جنگ اقتصادی دشــمنان و گذر 
از مشکالت و تنگناهای به وجود آمده در اثر شــیوع کرونا، اقتصاد را از 
تکانه های بیرونی حفظ کرده و گشــایش هایی را در زندگی و معیشت 

مردم ایجاد کند.
رئیس جمهور اتکا به ظرفیــت ها و توانمندیهای داخلی، آزادســازی 
و فعال کردن ظرفیت های نیمه فعال اقتصادی در کشــور و اســتفاده 
از مشــارکت مردمی را از ویژگی های مهم این برنامه دانســت و گفت: 
این نقشــه راه با ایجاد همگرایی و هماهنگی میان همه بخشهای فعال 
اقتصادی، افقی روشن برای کشور تا یک ســال آینده را ترسیم خواهد 

کرد.

وزیر اقتصاد:
دارا دوم ۵ شهریور عرضه می شود

وزیر اقتصاد از حل مشــکالت پیش روی تاسیس صندوق دارا دوم خبر 
داد و گفت: در اولین چهارشنبه شــهریور )پنجم شهریورماه( در هفته 

دولت نسبت به عرضه صندوق دارادوم اقدام خواهد شد.
 فرهاد دژپســند دقایقی قبل در گفتگویی تلویزیونی درباره حواشــی 
ایجاد شــده پیرامون عرضه دارا دوم در بورس، از حل مشــکالت پیش 
روی تأسیس این صندوق خبر داد و گفت: در اولین چهارشنبه شهریور 
)پنجم شــهریورماه( در هفته دولت نســبت به عرضه صندوق دارا دوم 

اقدام خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشــاره به حواشــی ایجاد شــده پیرامون دارا دوم گفت: 
برای عرضه صندوق دارا دوم هماهنگی های خوبی انجام شــده بود اما 
در اجرا مشکالتی پیش آمد؛ برداشــت این بود که برای عرضه دارا دوم، 
وزارت اقتصاد می تواند نسبت به تأسیس صندوق اقدام کند تا مدیریت 
صندوق توسط وزارت نفت انجام شود اما در قانون بودجه آمده است که 
دستگاه تخصصی باید برای تأسیس و مدیریت صندوق وارد عمل شود 

که در این مورد، دستگاه تخصصی وزارت نفت است.
وی افزود: با هماهنگی های خوبی که بین ما و وزارت نفت انجام شــد، 
قرار بر عرضه بود اما با توجه به اینکه این فرآیند به درازا کشید، سازمان 

خصوصی سازی تصمیم به عرضه بلوکی صندوق دارا دوم گرفت.
وی ادامه داد: اما براســاس صحبت هایی که با آقــای زنگنه، وزیر نفت 
داشتم، مقرر شد در اولین فرصت نسبت به تأسیس صندوق اقدام شود 
که در این راستا تالش ها بر این اســت که در اولین چهارشنبه شهریور 

ماه در هفته دولت نسبت به عرضه این صندوق اقدام شود.
دژپســند گفت: بنابراین عرضه بلوکی شرکت های مشــمول دارا دوم 

متوقف می شود.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی در مورد مزایای صنــدوق دارا دوم اظهار 
داشت: یکی از ویژگی های خوب دارا دوم این است که همه آحاد ایرانی 

می توانند نسبت به خرید سهام آن اقدام کنند.
وی افزود: برخالف دارا یکم که ســقف دو میلیــون تومانی برای خرید 
سهام آن در نظر گرفته شده بود، ســقف دارا دوم مطابق با مصوبه دولت 
به پنج میلیون تومان افزایش یافته است.دژپسند با بیان اینکه با کارت 
ملی می توان ســهام دارا دوم را خرید، گفت: خریداران دارا دوم در این 

معامله از تخفیف ارزش سهام برخوردار می شوند.
وی تأکید کرد: خریداران دارا دوم درواقع یک ســبد ســهام متشکل از 
سهام پاالیشگاه اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس را به صورت متمرکز 

خریداری می کنند.

طال ارزانتر می شود
قیمت طال در معامالت روز ســه شــنبه بازار جهانی تحت تاثیر بهبود 
ارزش دالر در برابــر ارزهای رقیب که ســرمایه گــذاران را به فروش و 

سودگیری تشویق کرد، با کاهش روبرو شد.
 بهای هر اونس طال بــرای تحویل فوری در معامــالت روز جاری بازار 
ســنگاپور ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۲۰۱۷ دالر و ۵۳ ســنت رسید. 
بهای معامالت این بازار هفته گذشــته تا مرز ۲۰۷۲ دالر و ۵۰ ســنت 

پیش رفته بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرد 
و به ۲۰۲۶ دالر و ۹۰ سنت رسید.  بهای معامالت این بازار پس از سقوط 
دو درصدی در روز جمعه، روز گذشته با ۱۱ دالر و ۷۰ سنت معادل ۰.۶ 

درصد افزایش، در ۲۰۳۹ دالر و ۷۰ سنت بسته شده بود.
به گفته مارگارت یانگ، استراتژیست دیلی فارکس، دالر قویتر و فضای 
ریسک مساعد قیمت طال را با فشارهای کاهشــی روبرو کرده و قیمت 
این فلز پس از رشد بیش از ۱۴ درصدی که در سه هفته گذشته داشته 

است وارد فاز تحکیم شده است.
دالر رشد شب گذشــته خود را حفظ کرد زیرا سرمایه گذاران همچنان 
امیدوارند بســته کمک مالی جدیدی در آمریکا تصویب شــود و بازده 
اوراق قرضه آمریکا از پایینترین رکورد چنــد ماه اخیر بهبود پیدا کرده 

است.
بازارهای سهام آسیا شــعله ور شدن تنشها میان واشــنگتن و پکن را 
نادیده گرفتند. چین روز دوشــنبه ۱۱ نفــر از شــهروندان آمریکا از 
جمله قانونگــذاران حزب جمهوریخواه دونالد ترامــپ را در واکنش به 
تحریمهای هفته گذشــته آمریکا علیه مقامــات چینی و هنگ کنگی 

تحریم کرد.
تحلیلگران مــی گویند جذابیــت کلی طال که از ابتدای ســال ۲۰۲۰ 

تاکنون بیش از ۳۳ درصد رشد قیمت داشته، تغییری نکرده است.
جفری هالی، تحلیلگر ارشــد بازار در شــرکت OANDA در این باره 
گفت: طال هفته گذشته سرمایه های زیادی را جذب کرد و بر این باورم 
که حذف قراردادهای خرید سوداگرانه باعث می شود این فلز ارزشمند 

روند صعودی متوازنتری پیدا کند.

رئیس جمهوری

بازار

خریدار   در حالی که بــازار بورس خود را 
آماده ورود دومیــن صندوق ETF می کرد، 
هیئت واگذاری به یکبــاره از لغو واگذاری 
دارا دوم و تغییر شــیوه واگــذاری خبر داد 
و واکنــش منفی ســهامداران بــورس را 
برانگیخت.به گزارش مهر، بر اساس تبصره 
دو الیحه بودجه ســال ۹۹، به دولت اجازه 
داده شــده اســت که واگذاری بنگاه های 
دولتی را پس از احــراز صالحیت حرفه ای 
و اهلیت متقاضی در قالــب »ETF« انجام 

دهد. 
در همین راســتا دولت اولیــن ETF را در 
اردیبهشــت ماه ۹۹ عرضه کرد که در طی 
آن باقیمانــده ســهام دولت در ســه بانک 
ملت، تجارت و صــادرات به عالوه باقیمانده 
ســهام دولت در بیمه البــرز و بیمه اتکایی 
امین که جمعاً به ارزش ۲۳ هــزار میلیارد 
تومان برآورد شــده بــود در قالب صندوق 
واســطه گری مالی یکم و بــا تخفیف ۲۰ تا 
۳۰ درصدی به عموم مردم واگذار شــد در 
این واگذاری حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر، واحدها و یونیت های نخستین صندوق 

ETF را خریداری کردند.
پس از قابل معامله شــدن این صندوق، 
بالفاصله خبر از ارائــه دو صندوق دیگر 
در تیر و مــرداد داده شــد. در این باره 
وزارت اقتصاد در ســایت رســمی خود 
اعالم کرد: طبــق اعالم قبلــی معاون 
وزیــر اقتصاد قــرار اســت در نیمه اول 
امســال دو ETF دیگــر بــه نام های 
صندوق واســطه گری پاالیشی مرکب 
از باقیمانده سهام دولت در ۴ پاالیشگاه 
تهران، تبریــز، بندرعبــاس و اصفهان 
و صندوق واســطه گری فلزی )شــامل 
باقیمانده ســهام دولت در شرکت فوالد 
مبارکه، ملی مس ایــران، ایران خودرو و 
ســایپا( با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به 
همه دارنــدگان کدملــی ایرانی واگذار 
شــود. این اقدامات در راستای واگذاری 
تصدی های دولتی به مردم و گســترش 
فرهنگ ســهامداری و مالکیت در بین 
مــردم و از طرفی تأمین مالــی دولت از 

طریق بورس انجام می شود.
در این باره علی ربیعی، ســخنگو دولت نیز 
در ۱۷ تیرماه، گفت: صندوق دارایی دوم به 
زودی عرضه می شــود و دارایی های دولت 
در ایــن صندوق نیــز عرضه خواهد شــد. 
ETF دوم که پاالیشــگاه ها و فلزی ها در آن 
هســتند یک روح جدید به بورس خواهند 

داد.

اواخر تیرماه /  دولت  طبق قانون 
بودجه ETFها را عرضه خواهد کرد

پیگیری رســانه ها از نماینــدگان مجلس 
بــرای تعیین تکلیف جاماندگان از ســهام 
عدالــت موجب شــد ۲۰ تیرمــاه مهدی 
طغیانی، ســخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلــس با انتقــاد از تصمیــم دولت برای 
واگذاری باقیمانده ســهام دولتی در قالب 
صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله 
)ETF( در اظهارنظــری گفت:دولت نباید 
منابع بازگشتی ســهام عدالت را بفروشد. 
این منابع مربوط به ســهام عدالت اســت 
و طــرح مجلس این اســت کــه منابع به 
جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان 
صنــدوق یکم یا صندوق های دوم و ســوم 

فروخته شوند.
در واکنش به این ســخنان، یاســر فالح، 
مدیر ارتباطات ســازمان بورس در صفحه 
شــخصی خود نوشت: براســاس بودجه 
ســال ۹۹ دولت موظف اســت باقی مانده 
ســهام خــود در شــرکت ها و بنگاه های 
دولتــی را در قالــب صندوق هــای قابل 
معامله در بــورس عرضه کنــد. این روال 
طبق یــک برنامه زمان بندی شــده انجام 

خواهد شد.
ســازمان  رئیــس  صالــح،  علیرضــا 
خصوصی ســازی هــم در واکنــش به این 
اظهــارات در گفتگویی گفــت: قانونی در 
کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که 
طبق آن قانون در حال اقــدام برای عرضه 
صندوق هــای دولتی هســتیم و نمی توان 

اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد.
تاکیــد مقامات دولتــی به تــداوم عرضه 
ETFها به همین جا ختم نشــد و حســن 
قالیباف اصــل رئیس ســازمان بورس هم 
در اظهارنظری تاکید کــرد که »تصمیمی 
مبنی بر توقف ETFها گرفته نشــده است.

ETFها همچنــان برقرار هســتند و وزیر 
امور اقتصــادی و دارایی و رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی صحبتــی از لغو شــدن 
ETFهــا نکردنــد. حتی رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی اعــالم کــرد ETFهــا 

همچنان برقرار است.«

اواخر تیرماه: عرضه ETF پاالیشی؛ 
طی یک تا دوماه آینده!

اما اواخر تیرماه و حدود یــک هفته پس از 
این اظهارنظرهــا، وزارت اقتصاد اعالم کرد 
که عرضه صندوق ETF پاالیشــی به یک تا 

دو ماه آینده موکول شده است.
این اعالم بالفاصله با واکنــش فعاالن بازار 
بورس مواجه و باعث شــد میانگین قیمت 
سهام پاالیشــی در بورس تهران با سقوطی 

۴ درصدی روبرو شود.
یکم مردادمــاه نیز علیرضــا صالح، رئیس 
ETF ســازمان خصوصی در تأییــد عرضه

پاالیــش گفت: اقدامــات الزم بــه منظور 
تشکیل دومین صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله)etf( با نــام »صنایع پاالیش نفت« 
متشکل از شرکت های پاالیش نفت تبریز، 
پاالیش نفــت بندرعبــاس، پاالیش نفت 

اصفهان و پاالیش نفت تهران توسط وزارت 
نفت در مرحلــه انجام بوده و امید اســت تا 
پایان مــرداد ماه این صنــدوق نیز از طریق 

پذیره نویسی عمومی تشکیل شود.

15 مرداد: واگذاری پاالیشی ها 
بصورت بلوکی!

علیرغــم اظهارنظرهای صریح گذشــته، 
۱۵ مردادماه ســازمان خصوصی ســازی 
در خبری بر روی وبســایت خــود از عرضه 
بلوکی باقیمانده سهام دولت در شرکت های 
پاالیشــی خبــر داد و نوشــت: ســازمان 
خصوصی ســازی بلوک های ۱۵ درصدی 
سهام شرکت های پاالیش نفت بندرعباس، 
تهــران و اصفهــان و نیــز بلــوک ۱۲.۳۱ 
درصدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 

را واگذار می کند.
این خبر که مهر تأییــد بر لغو ETF دوم بود 
بار دیگر با واکنش منفی ســهام پاالیشی در 

بازار بورس مواجه شد.

20 مرداد: عرضه دارا دوم لغو شد
در حالــی که بــازار بورس و ســهامداران 
خود را بــرای عرضه صنــدوق دارادوم در 
آخر مرداد یــا نهایتاً اوایل شــهریور آماده 
می کردند و سهام شــرکت های پاالیشی با 
صف خرید مواجه بود، ســازمان خصوصی 
در اطالعیه ای از لغو واگذاری این صندوق 
خبر داد که غافلگیری فعاالن بازار بورس را 
بدنبال داشــت و باردیگر سهام پاالیشی ها 
و شاخص کل را تحت تأثیر شدید قرار داد 
و انتقادات فراوانی را نسبت به بی برنامگی 

دولت برانگیخت.
ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد: بر 
اساس اعالم قبلی سازمان خصوصی سازی 
قرار بود ســهام دولت در چهار پاالیشگاه در 
قالب دومین صندوق ســرمایه گذاری قابل 
معامله )etf( عرضه شــود لیکن با توجه به 
عدم اقدام وزارت نفت در تأســیس صندوق 
مذکور، هیأت واگذاری در آخرین جلســه 
خود و با توجه عرضه قبلی ســهام شــرکت 
پاالیش نفــت تبریــز، عرضه باقــی مانده 
بلوک ســهام متعلق به دولت در سه شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان 
را نیز مصوب نمود. لذا بر همین اساس آگهی 
عرضه عمده و بلوکی ســهام این شرکت ها 

هفته گذشــته منتشــر شــده که پس از 
هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در 

بازار سرمایه مشخص خواهد شد.

وزارت نفت: دستور وزیر اقتصاد بود
اما شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی در واکنش به اعالن سازمان خصوصی 
ســازی اطالعیه ای منتشــر کرد و در آن 
تصمیم برای واگذاری بلوکی سهام پاالیشی 

را بر گردن وزیر اقتصاد انداخت.
در ایــن اطالعیه آمده اســت: طبق آخرین 
نظر جنــاب آقای دژپســند وزیــر محترم 
امور اقتصادی و دارایی، قرار شــد ســهام 
پاالیشــگاه ها به صــورت بلوکــی فروخته 
شــود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر 
لزومی به تشــکیل صنــدوق ETF نبوده 
اســت. در هر حال در صورت تغییر این نظر 
و تصمیم برای تشــکیل صندوق ETF، این 
شــرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند 
که تمامی اختیارات خود را در این خصوص 
به وزیــر و وزارت محترم امــور اقتصادی و 

دارایی، تفویض نمایند.
اما  فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد آماده نبودن 
زیر ســاخت های وزارت نفــت را دلیل لغو 
صندوق دارادوم معرفی کرد و گفت: ســهام 
پاالیشــی ها که قرار بود در دارادوم عرضه 
شــود به علت آماده نبودن دستگاه ذیربط 
)وزارت نفــت( بصــورت بلوکی یا شــناور 

عرضه خواهد شد.
وی افزود: دستگاه مربوطه در روزهای اخیر 
اعالم کــرد آمادگی نداریم. بر این اســاس، 
دارادوم به صورت بلوکی عرضه می شــود و 

اگر هم نتوانستیم، آن را شناور می کنیم.
سازمان خصوصی ســازی نیز در اطالعیه 
دوم خــود بــار دیگر آمــاده نبــودن زیر 
ســاخت های وزارت نفت را علت واگذار لغو 
دارا دوم اعالم و تاکید کرد: اگر عرضه بلوکی 
این پاالیشــگاه ها موفق نباشــد ســازمان 
خصوصی ســازی به صورت خرد و تدریجی 
و به صورت عرضه شــناور باقیمانده سهام 
این پاالیشــگاه ها را به عموم مردم در بازار 

سرمایه عرضه می نماید.

روایت رئیس سازمان خصوصی سازی 
از علت لغو دارادوم

در حالی که بازار گمانه هــا درباره علت لغو 

دارا دوم داغ بود، علیرضــا صالح گفت نظر 
وزارت نفت این بوده که وزارت اقتصاد اقدام 
به تشــکیل ETF پاالیشــی کند حال انکه 
طبق قانون، دســتگاه تخصصــی مربوطه 
یعنی خود وزارت نفت مسئول تشکیل این 

صندوق است.
وی توضیح داده اســت: بر اســاس تبصره 
۲ قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ مدیریت 
صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله 
صرفاً توسط دستگاه های اجرایی تخصصی 
که در مــورد ETF پاالیشــی وزارت نفت 

است امکان پذیر می باشد.
وی افزود: پــس از تصویب هیئت وزیران در 
فروردین ماه سال جاری مکاتبات متعددی 
با وزارت نفت انجام شد و طی آن درخواست 
معرفی مدیر صندوق از آن وزارتخانه گردید 
با توجه به اینکه پس از گذشــت چندین ماه 
از این موضوع و عدم تأسیس صندوق توسط 
آن وزارتخانــه  موضوع توســط وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در آخرین جلســه هیئت 
واگذاری که در اواسط مرداد ماه سال جاری 
برگزار گردید، مطرح شــد و او اعالم کرد که 
پیگیری های اینجانــب در خصوص معرفی 
مدیر و رئیس صندوق ETF پاالیشی توسط 
وزارت نفت، منجر به نتیجه نشــده است و 
گذر زمان عرضه سهام دولت در پاالیشگاه ها 
را با مشــکل مواجه می نماید و وزارت نفت 
اعالم می کنــد که صندوق توســط وزارت 
دارایی تأسیس شــود حال آنکه قانونگذار 
این موضوع را بــه عهده وزارتخانه تخصصی 

گذاشته است.
صالح تصریح کرد: در ایــن خصوص ابتدا 
این موضــوع که آیــا می تواند مؤســس 
صندوق و مدیــر صنــدوق وزارتخانه ای 
متفــاوت از وزارتخانه تخصصــی ذیربط 
باشــد، در هیئت واگذاری به رأی گذاشته 
شد که به اتفاق آرا اعضای هیئت واگذاری 
اعالم نمودند که می بایســت مؤســس و 
مدیر صندوق یک دســتگاه اجرایی واحد 
باشــد. از آن جایی کــه با توجــه به نظر 
وزارت نفت عماًل ایجاد صندوق پاالیشــی 
توسط وزارت نفت منتفی شده بود، هیئت 
واگذاری تصمیــم گرفت کــه باقیمانده 
سهام دولت در پاالیشــگاه ها را به صورت 
بلوکــی عرضــه نمایــد و در صورتی که 
متقاضی خرید وجود نداشــت کلیه سهام 
متعلق به دولت در پاالیشــگاه های تهران، 
بندرعبــاس، اصفهان و تبریــز به صورت 
خرد و تدریجی و به صورت شــناور عرضه 

گردد.
وی افزود: عرضه این پاالیشگاه ها هم اکنون 
آگهی شده است و در شــرف عرضه توسط 

بازار سرمایه است.

واکنش منفی بازار به بی برنامگی 
دولت

تغییر چنــد بــاره تصمیم درباره شــکل 
واگذاری سهام پاالیشــی در اختیار دولت 
طی ایام اخیر بــه وضوح تأثیر خــود را در 
نوسان شاخص سهام شــرکتهای پاالیشی 
حاضر در بورس و تبدیــل صف های خرید 
به صف های فروش و بالعکس نشــان داده 
اســت. تغییراتی که بیش از همه، سرمایه 
ســهامداران خرد را تحت تأثیر قرارداده و 
انتقادات متعددی را نســبت بــه برنامگی 

دولت برانگیخته است.

خریدار   در حالی سازمان برنامه و بودجه 
بــه نوعی تضمین کــرده بود که همســان 
سازی حقوق بازنشســته ها از مهرماه انجام 
شود که اکنون پای تامین اعتبار کافی برای 
اجرای کامل این طرح مطرح شده و ممکن 
است همسان سازی به دونیم تقسیم شده و 

تا سال آینده طول بکشد.
طبق ماده )۳۰( قانون برنامه ششــم توسعه 
دولت مکلف به ایجاد شــرایط مناســب و 
عدالت در پرداخت ها به بازنشستگان است؛ 
به طوری که باید بررســی جهــت برقراری 
عدالت در نظــام پرداخت، رفــع تبعیض و 
متناسب ســازی دریافت ها و برخورداری 
و  بازنشســته ها  امکانــات شــاغالن،  از 
مستمری بگیران کشوری و لشگری سنوات 

مختلف را انجام دهد.
بر این اســاس در چند ســال این همسان 
ســازی به صورت مرحله ای در دستورکار 
دولت قرار گفت کــه البته امســال زمانی 
بود که ترمیم حقوق بازنشســته ها در ابعاد 
مختلف بیش از گذشــته در مطــرح بود و 
اقداماتی انجام شــد؛ به طوری که با افزایش 
دو برابری منابع برای همســان سازی این 
رقم در سال جاری به ۱۰ هزار میلیارد تومان 

رسید.

در ابتدا افزایش حقوق شــاغالن به میزان 
کارکنان رســید و به طور متوســط تا ۳۰ 
درصد حقوق بازنشســته ها در سال جاری 
افزایش پیدا کرد و هیچ کــدام از آنها کمتر 
از دو میلیون و 8۰۰ هــزار تومان دریافتی 

ندارند.
به دنبال آن موضوع اســتفاده از افزایش ۵۰ 
درصدی امتیاز حقوق طبق قانون مدیریت 
خدمات کشــوری مطرح شد و بازنشسته ها 

نیز مانند شاغالن مشمول این قانون شدند.
در ادامــه ســازمان برنامــه و بودجه وعده 
دیگری به بازنشسته ها داد مبنی بر همسان 
ســازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشســتگان 
و شــاغالن هم تراز که قرار بود این موضوع 
از مهرماه اجرایی شــده و چندین بار نیز از 
طریق ســازمان برنامه و بودجه بر آن تاکید 

شده بود.
در حالــی بازنشســته ها منتظــر بودند تا 
حدود دومــاه دیگــر این وعده همســان 
ســازی اجرایی شــده و حقوق آنهــا تا ۹۰ 
درصد شــاغالن هم تراز تغییر کند که اعالم 
اخیــر انصــاری -رییس ســازمان اداری و 
اســتخدامی- اما و اگرهایــی در این رابطه 
ایجاد می کند؛ چرا که ظاهرا ماجرای تامین 

مالی مطرح است.  

طبق آنچه که انصاری اعالم کرده سازمان 
برنامه و بودجه در خصــوص تامین اعتبار 
جدیــد بــرای همســان ســازی حقوق 
بازنشســته ها با شــاغالن اعــالم آمادگی 
کرده و امیدوار هســتند کــه بتوانند طی 
یک مرحله ایــن کار را انجــام دهند، ولی 
موضوع این است که اگر ســازمان برنامه و 
بودجه نتواند اعتبار کافــی را تامین کند، 
آنگاه همســان ســازی در دو مرحله انجام 

می شود.
بر ایناســاس اگــر اعتبــار کافــی برای 
همسان سازی وجود داشــته باشد که از 

مهرماه و بــه عبارتی در نیمه دوم ســال  
همسان  ســازی به میزان 8۵ تا ۹۰ درصد 
حقوق شــاغالن برای بازنشســته ها نیز 
اعمال خواهد شد، اما اگر این اعتبار تامین 
نشــود آنگاه  در دو مرحله  شش ماه خواهد 
بود که بخشی در نیمه دوم امسال و بخشی 
دیگر احتماال به ابتدای سال آینده موکول 

خواهد شد.
با این وجود این اعالم به این معنی نیســت 
که حتما قرار اســت که همســان سازی دو 
مرحله ای شده و بخشی از آن در سال جاری 
اعمال شود، چرا که تاکنون سازمان برنامه 

و بودجه اعالمی دراین رابطه نداشــته و هر 
آنچه نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرده از این حکایت داشــته از مهرماه 

اجرایی خواهد شد.
اما به هر ترتیب همسان ســازی وعده داده 
شده بار مالی ســنگینی را نیز به همراه دارد 
که باید با توجه به شرایط موجود بودجه ای 
دولت امکان تامین مالی آن فراهم شــده و 
اجرایی شود، این در حالی است که سازمان 
برنامه تاکنون بارها تاکید داشته که به گونه ای 
مدیریت کرده که مشــکلی در پرداخت ها 

ندارد.
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پرداخت ١١ هزار فقره تسهیالت بانک صادرات 
ونا  ایران به کسب و کارهای آسیب دیده از کر

تعداد تسهیالت پرداخت شــده بانک صادرات ایران به کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا در چهار ماه اول ســال ۹۹ به ۱۱ هزار و ۷8۷ فقره 

رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایــران، بیش از ۱۱ هزار و ۷8۷ 
کسب و کار آســیب دیده از کرونا تا پایان تیرماه ســال ۹۹ بالغ بر هزار 
و ۴۵۴ میلیارد ریال از بانک صادرات ایران تسهیالت حمایتی دریافت 
کردند.این بانک با هدف کمک به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده 
از شــیوع بیماری کرونا و به منظور حفظ اشــتغال و تامین هزینه های 
عملیاتی واحدهای تولیدی کشــور، پرداخت تسهیالت حمایتی را در 
دســتور کار دارد. عالوه بر کسب و کارهای آســیب دیده، سرپرستان 
خانوارهای آســیب دیده از این بیماری نیز از تســهیالت حمایتی این 

بانک بهره مند شده اند.
بر اساس دســتورالعمل های بانک مرکزی، اشخاص حقیقی و حقوقی 
فعال دارای مجوز کســب یا تولید در بخش ها و رسته های تعیین شده 
از ســوی وزارت خانه های صنعت، معدن و تجــارت، میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، ورزش و جوانان، آمــوزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، تحقیقات و فناوری اطالعات، بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی، راه و شهرسازی، کشــور و جهاد کشاورزی 
که فعالیت های آنها در دوره شیوع کرونا با اختالل مواجه شد، مشمول 
این تسهیالت می شوند. این تســهیالت تنها به متقاضیانی تخصیص 
می  یابد کــه در ســامانه »کارا«ی وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 

ثبت نام کرده و به بانک معرفی شده باشند.
این تســهیالت برای واحدهای کســب و کار به ازای هر شــاغل ۱۲۰ 
میلیون ریال، برای کســب و کارهایی که از شیوع این بیماری بر اساس 
مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شــده اند، به ازای هر شــاغل 
۱۶۰ میلیون ریــال و برای رانندگان مســافری درون و برون شــهری 

خویش فرمای بیمه پرداز، ۶۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
تســهیالت حمایت از مشاغل آســیب دیده از شــیوع کرونا بر اساس 
فهرســت شــاغلین دارای پرونــده بیمه تامیــن اجتماعی بــا تعهد 
بازپرداخت در اختیار صاحبان کســب و کار قرار خواهد گرفت. مهلت 
تشکیل پرونده در ســامانه »کارا« تا پنجم مردادماه سال جاری اعالم 

شده است.
نرخ سود این تسهیالت ۱۲ درصد و زمان بازپرداخت آن ۲۴ ماهه است 
که با سه ماه تنفس در اختیار متقاضیان و واجدان شرایط قرار می گیرد.

 تسهیالت ۹۰۰میلیارد ریالی بانک آینده 
به شرکت های دانش بنیان از آغاز سال ١399

 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 ۱۳۹۹ تا نیمه مردادماه 

امسال، بیش از ۹۲۰ میلیارد ریال بوده است.
 بانک آینده، مصمم است؛ این روند فزآینده را تا پایان سال ۱۳۹۹؛ سال 

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

مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی:
مشموالن غیرمستقیم، تا پایان سال می توانند 

تمام سهام عدالت خود را بفروشند
مدیر برنامه ریزی شرکت ســپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: تا پایان 
سال تمام شرکت های استانی باید بورسی شوند و تمام کسانی که روش 
غیرمستقیم را انتخاب کردند تا پایان ســال می توانند نسبت به فروش 

تمام سهام خود اقدام کنند.
ســید محمدجواد فرهانیان  درباره امکان فروش ۳۰ درصد دوم سهام 
عدالت اظهار داشت: معامله ۶۰ درصد از سهام عدالت هفته جاری آغاز 
شده و تمام کســانی که روش مســتقیم را انتخاب کرده اند می توانند 
نســبت به معامله ســهام از طریق کارگزاری ها و یا بانــک خود اقدام 
کنند. آنهایی که پیش از این برای ۳۰ درصد ســفارش گذاری کرده اند 
می توانند بــرای معامله ۳۰ درصد بعدی هم ســفارش گذاری را انجام 

دهند.  
وی با بیان اینکه مشــموالن ســهام عدالت که روش غیر مســتقیم را 
انتخاب کردند در حال حاضر این امکان را ندارنــد که با تغییر روش به 
مستقیم، بتوانند نسبت به معامله ۶۰ درصد از سهام عدالت اقدام کنند، 
تاکید کرد: افرادی که روش غیر مســتقیم را انتخــاب کردند به محض 
اینکه سهام شــرکت استانی آنها وارد بورس شــود امکان فروش سهام 
شرکت سرمایه گذاری مربوطه را خواهند داشــت و در این روش اتفاقا 

دیگر محدودیتی برای میزان فروش هم وجود ندارد.
فرهانیان با بیان اینکه دو روز گذشــته اولین شــرکت استانی ) شرکت 
سرمایه گذاری استان خراســان جنوبی( وارد بازار سرمایه شد، گفت: 
تا پایان سال تمام شرکت های استانی باید بورسی شوند و تمام کسانی 
که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند تا پایان سال می توانند نسبت به 

فروش تمام سهام خود اقدام کنند.
وی درباره امکان ســفارش گــذاری ۳۰ درصد دوم بــرای افرادی که 
هنوز پول حاصل از فروش ۳۰ درصد اول را دریافــت نکرده اند و نقص 
اطالعات دارند، تاکید کرد: مشکل این است که این افراد بعد از سفارش 
گذاری دوم ممکن اســت در همین دور باطل قرار بگیرند و دیرتر پول 

خود را دریافت کنند.
فرهانیان ادامه داد: پیشنهاد من به تمام افرادی که این تجربه را داشتند 
این است که هر چه سریع تر هم نسبت به اصالح اطالعات خود در سایت 
سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی اقدام کنند و هم اینکه سجامی 
شوند. اگر سجامی شوند این مشکالت برطرف خواهد شد و به سادگی 
با مراجعه به یک کارگزاری می توانند سهام خود را به فروش برسانند یا 

سفارش خود را به کارگزاری دهند تا کارگزاری به اجرا برساند.
مدیر برنامه ریزی شــرکت ســپرده گذاری مرکزی  با بیان اینکه برای 
مرحله اول ۳۰ درصد فروش سهام عدالت ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
سفارش گذاری شده است افزود: متاسفانه عدد عدم پرداخت پول را در 
اختیار نداریم و این اطالعات در اختیار بانک ها است.وی تاکید کرد: هر 
کسی که مشکلی در بازار داشته باشد با مراجعه به شورای حل اختالف 
کانــون کارگزاران و یا شــکایت نتواند به حقوق خود برســد، می تواند 
در هیات داوری که مربوط به ســازمان بورس اســت، احقاق حق کند.  
فرهانیان همچنین درباره اینکه ســقف اقســاط وام سهام عدالت برای 
دارندگان ســهام ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی چقدر است، 
گفت: ۵۰ درصد ارزش روز ســهام عدالت به متقاضیان تسهیالت داده 

می شود که بابت آن سهام عدالت افراد به وثیقه گذاشته خواهد شد. 

شعبه

 رئیس اتحادیه تعاونی های ســهام عدالت کشور گفت: 
تعیین تکلیــف وضعیت جاماندگان ســهام عدالت در 

مجلس در دست بررسی است.
»عســگر توکلی« با بیان اینکه پیگیــری برای تعیین 
تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت در حال انجام 
است، از برگزاری جلسه با نمایندگان مطرح برای حل 
موضوع خبر داد و گفت: این مساله در کمیسیون های 
تخصصی تصویب و قرار شد در صحن علنی نیز مطرح 

شود.
وی افــزود: برخــی از افــراد جامانده ســهام عدالت 

برگه هــای مهر شــرکت تعاونی در دســت 
دارند و ایــن مدارک در ســازمان خصوصی 
ارسال شده بود، اما به عنوان سهامدار قطعی 
اطالعاتشــان ارائه و ثبت نشده است که باید 

وضعیتشان تعیین تکلیف شود.
رئیس اتحادیــه تعاونی های ســهام عدالت 
کشــور ادامــه داد: دربــاره ایــن بخش از 

جاماندگان ســهام عدالت طبق اســناد و مدارکی که 
داشــتیم به مجلس مراجعه کردیم و مجلس حرف ها 
و اســناد ما را مســتند و قانونی دانســت و عنوان کرد 

دولت باید نســبت به تعیین تکلیف این عده 
که دارای برگه ســهام هستند ولی در سامانه 

مرکزی ثبت نیستند، اقدام کند.
توکلی یادآور شــد: همچنیــن برخی افراد 
شامل بازنشســتگان لشــکری و کشوری و 
تامین اجتماعی نیز که برگه ســهام عدالت 
برایشان صادر شــده بود اما بنابه دالیلی به 
شــرکت های تعاونی برای ثبت نهایــی مراجعه نکرده 

بودند باید وضعیتشان تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: همچنین برای ســهام دار شــدن افراد 

جدید نیازمند تعیین تکلیف مجلس هســتیم تا دولت 
این کار را انجام دهد.

رئیس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت کشور درباره 
سود سهام عدالت نیز گفت: ســودهای سال های قبل 
براساس ســهم ۵۰۰ هزار تومانی بود اما وقتی دارایی 
افراد به ۱۹ میلیون یا بیشتر رســیده است قطعا سود 
ســهام عدالت براین اســاس خواهد بود و امسال سود 

افراد نسبت به سال های قبل متفاوت خواهد بود.
توکلی از ســهامداران خواســت در فروش برگه های 

سهام عدالت تعجیل نکنند.

یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت: بورس امالک و 
مســتغالت و امتیازات، اهرمی برای اصــالح، تعادل و 

شفاف سازی قیمت ها در بازار مسکن خواهد شد.
 کمال خانزاده با اشــاره به راه انــدازی بورس امالک و 
مستغالت و امتیازات به عنوان پنجمین بورس کشور، 

گفــت: بیشــترین ارزش دارایی اشــخاص حقیقی و 
حقوقی در ایران امالک اســت و ضــرورت راه اندازی 
چنین بورسی به خوبی احساس می شــود.وی افزود: 
راه اندازی این بورس کمک شــایانی به نقدشــوندگی 
دارایی مازاد ســازمان ها می کند، بطوری که می توانند 

منابع بدست آمده را صرف اتمام پروژه های نیمه تمام 
خود کنند، همچنین یک اهرم برای رونق بازار مسکن 
محسوب می شود.به گفته این کارشناس بازار سرمایه، 
نرخ تورم، رشــد نرخ ارز و عوامل دیگری باعث شده تا 
افزایش بی رویه نرخ مســکن پدید آید، به عقیده بنده 

راه اندازی چنین بورسی به شفافیت و تعادل قیمت ها 
منجر خواهد شد.خانزاده پیرامون افزایش درصد سهام 
شناور آزاد شرکت های دولتی در بازار سرمایه توضیح 
داد: این اقدام یک گام موثر برای عمق بخشــی و تامین 

مالی شرکت ها از طرف بورس به حساب می آید.

سهام عدالت

بورس

خریدار  حــذف چهار صفــر از پول ملی 
باالخــره کلید خــورد. این الیحــه پس از 
کشــمکش های فراوان در اواخر فروردین 
ماه ۱۳۹۹به تصویب دولت و تایید مجلس 
شورای اسالمی رســید. این در حالی است 
که این طرح اولین بار در سال ۱۳۷۲ مطرح 

شده بود.
 البتــه از پانزدهم بهمن ماه ســال ۱۳۹8 
اسکناسی تحت عنوان اســکناس ۵۰ هزار 
تومانی جدید، توسط بانک مرکزی در کشور 
توزیع شد و اخیرا هم اسکناس های صد هزار 
تومانی با کمرنگ شــدن چهار صفر توزیع 

شده است.
این طــرح از همــان ابتدا بــا انتقاداتی هم 
همراه بــود و برخی کارشناســان همچنان 
معتقدنــد که حــذف چهار صفر بــه دلیل 
اینکــه تغییری در ارزش پــول و کاال ایجاد 
نمی کند یک طرح خنثی به شــمار می رود 
و اجرای این طرح نمی تواند تاثیر بزرگی بر 

متغیرهای اقتصادی کشور داشته باشد.
تبدیــل واحد پولــی از ریال بــه تومان، در 
واقعیــت تاثیر چندانی بــر ارزش پول ملی 
نخواهــد داشــت، زیــرا ارزش آن تغییــر 
نمی کند. مخالفــان این طــرح می گویند 
دولت در الیحه حذف چهار صفر از پول ملی، 
ساده سازی نحوه محاسبه حساب های ملی 
و اثر روانی حذف صفر از پــول ملی را دنبال 
می کرد، در صورتی که اولویت امروز کشور 
اصالح ساختار اقتصادی اســت و این اقدام 
می تواند در کوتاه مدت از نظــر روانی تاثیر 

مثبتی داشته باشد.
کاهش پــی در پــی ارزش پــول ملی در 
سال های گذشــته و قرار گرفتن صفر های 
متعدد جلوی ردیف هــای بودجه و هزینه 
در دفاتر حســابداری، از گالیه های فعاالن 
رسته حســابداری اســت. وجود صفر های 
متعدد و طوالنی شــدن رقم های مربوط به 
بودجه بخش هــای مختلف گاهــی اوقات 
باعث اشــتباه نیز شده اســت. البته برخی 
کارشناسان موافق این طرح معتقد هستند 
حذف چهار صفر گام بزرگــی برای اصالح 
این روند و تســهیل امور حســابداری مهم 

است.

صرفه جویی در چاپ اسکناس
جعفر خیرخواهــان، اقتصاددان و اســتاد 
دانشــگاه فردوسی مشــهد درمورد حذف 

۴ صفر از پــول ملی می گوید: چند ســالی 
است که این موضوع داغ شــده و امیدوارم 
کــه اجرایــی شــود، زیــرا می توانــد در 
چــاپ اســکناس صرفه جویی شــده و در 

حسابداری ها موثر باشد.
او با بیان اینکــه متاســفانه در حال حاضر 
نســبت ریال در برابر پول های رسمی دنیا 
به شــدت نازل اســت و در عین حال سکه و 
به اصطالح پول خرد نیز از چرخه مبادالت 
خارج شــده اســت با تاکید بر اینکه ارزش 
پول ملی در اوایل انقالب بســیار بیشتر بود، 
می گوید: در ابتدای انقالب اسکناس ۱۰۰۰ 
تومانی درشــت ترین اسکناس آن زمان بود 
در امریکا هم درشــت ترین اسکناســی که 
چاپ می شــد ۱۰۰ دالری بــود البته برای 
دوره کوتاهی ۱۰۰۰ دالری هم چاپ شــد 
که خیلی زود انتشــار آن را متوقف کردند. 
او ادامــه می دهــد: در اوایــل انقــالب هر 
دالر امریــکا ۷ تومان بــود و ۱۰۰۰ تومان 
ایران معــادل ۱۴۰ دالر امریکا می شــد و 
درشــت ترین پول ما در ایران یعنی ۱۰۰۰ 
تومان با درشت ترین پول امریکا یعنی ۱۰۰ 
دالر تقریبا برابر بود. البتــه در آن زمان هم 
قدرت خرید مــردم در امریکا ۲ تــا ۳ برابر 

ایران بود.
خیرخواهان ادامــه می دهد: در حال حاضر 
و پس از ۴۰ سال درشــت ترین پولی که در 

ایران چاپ می شــود ۱۰ هزار تومانی است 
البته به جــز چک پول ها که ایــن ۱۰ هزار 
تومان معادل نیم دالر یا ۵۰ ســنت است و 

این نشان می دهد که چقدر ما جا مانده ایم.
اقتصــاددان می گویــد: حداقــل  ایــن 
باید شــرایط به گونــه ای پیش بــرود که 
درشــت ترین پول ایران معــادل ۱۰ یا ۵۰ 
دالر امریکا باشد. شرایطی را درنظر بگیرید 
که یک گردشــگر خارجی به ایران بیاید و 
بخواهد اســکناس خود را تبدیــل به پول 
ایران کنــد. برای تبدیل یــک ۱۰۰ دالری 
باید به این گردشــگر چقدر اســکناس ۱۰ 
هزار تومانی بدهیم. اگر هر بســته اسکناس 
۱۰۰ تایی باشد باید بیشتر از دو بسته ۱۰۰ 
تایی ۱۰ هزار تومانی بابت یک اسکناس به 

او بدهیم.
خیرخواهــان بــا اشــاره بــه جابه جایی 
اســکناس ها نیز می گوید: در کشور سودان 
یک گردشگر برای خرید در یک بازار محلی 
به ازای یــک اســکناس ۱۰۰ دالری ۲ تا ۳ 
جعبه بزرگ اســکناس گرفته و از این اتفاق 
فیلم تهیه کــرده و آن را در فضای مجازی 
منتشــر کرده بــود. این موضوع نشــان از 
ورشکستگی و بی ارزش شدن پول ملی این 
کشــور فقیر و جنگ زده دارد و ما هم برای 
اینکه بتوانیم از این آبروریزی ها جلوگیری 
کنیم راهی جز تغییرات در پول ملی نداریم. 

او با تاکید بر اینکه در ســال های گذشــته 
این اقدام مهــم باید انجام می شــد و نباید 
این موضوع این قدر عقــب می افتاد، ادامه 
می دهد: شمارش اسکناس های کنونی در 
حوزه حســابداری زحمت و دقت باالیی را 
می طلبد و در صورتی که صفرها کم شــوند 
برای جمع و ضرب و عملیات بانکی وضعیت 

آسان تر خواهد شد.
ایــن اقتصاددان بــا تاکید بر تــورم کنونی 
می گوید: زمانی که درشت ترین پول ایران 
معادل ۱۰ دالر هم نیســت بــرای ۱۰ دالر 
باید ۲۱۰ یا ۲۲۰ هــزار تومان پول پرداخت 
کرد. این اقدام باید از ۱۰ یا ۲۰ سال پیش به 
صورت جدی پیگیری می شد و اگر مسوولی 
کمی دانش اقتصادی داشته باشد به اهمیت 
این موضــوع پی می بــرد اما متاســفانه با 
افرادی روبه رو هستیم که تاکنون از اجرای 
این اقدام سر باز زده اند و زیربار این زحمت و 

انتقادات آن نرفته اند.
او می گوید: متاسفم برای نماینده مجلسی 
که هنــوز معنی تــورم را نمی دانــد و این 
آتش تورم هر روز پول ایــران را بی ارزش تر 
می کنــد. همه می دانیــم که تــورم ۵۰ تا 
۷۰درصدی خوب نیســت و باید کاری کرد 
تا بتوانیم تــورم را یک رقمــی کنیم و این 
نکته هم مهم اســت که نباید امروز ۴ صفر 
را  برداریم و ۵ ســال بعد هم بخواهیم مجدد 

صفر هــای بعدی را  برداریم پــس باید همه 
مســائل به صورت جزء به جزء بــا مطالعه و 

کارشناسی پیش برود.
این اقتصاددان در پاســخ به این پرسش که 
آیا چاپ اســکناس های جدید برای کشور 
هزینه بر است یا خیر؟ می گوید: این هزینه 
به نفع دولت است، زیرا به جای اینکه هزار تا 
اسکناس چاپ کند از این پس ۱۰ اسکناس 

چاپ می کند.

فرهنگ سازی برای استفاده از 
اسکناس های جدید

خیرخواهــان درخصوص فرهنگ ســازی 
چاپ اســکناس های جدید در شــهرها و 
روســتاهای دورافتاده نیز می گوید: باتوجه 
به گسترش شــبکه های اجتماعی می توان 
با ســاخت کلیپ هایی از این اســکناس ها 
مردم را آگاه کــرد تا برای خریــد و فروش 
آموزش های الزم را ببینند و سرشــان کاله 
نرود. البته تا مدتی اســکناس های قبلی در 
بازار خواهند بود و به تدریج اســکناس های 

جدید جایگزین خواهند شد.
او با بیــان اینکه تصمیم به اجرا گذاشــتن 
طرح حــذف چهار صفر از پول ملی بســیار 
الزم اســت و باید زودتر از اینهــا انجام می 
شــد، می گوید: باتوجه به شــرایط کنونی 
اسکناس های قبلی باید به مرور جمع آوری 
شــوند تا در ارتباطات خارجی تناسبی بین 
پول ملی بــا ارزهای خارجی برقرار شــود، 
ضمن آنکه در بلندمــدت این قضیه موجب 
صرفه جویی در بحث چــاپ و کاغذ خواهد 
شــد و حمل آن هم بــه مراتب آســان تر 
می شود.براســاس ایــن گزارش بــه گفته 
همتی، رییس بانک مرکزی در حال حاضر 
8 میلیارد اســکناس در کشــورمان داریم 
که ۵ میلیارد آن زیر ۲ هزار تومانی اســت، 
ســکه های دو تومانی به جای اسکناس دو 
هزار تومانی به مرور زمان وارد صحنه پولی 
و بانکی کشــور خواهد شــد، ضمن اینکه 
سکه ۵ تومانی هم به جای اسکناس ۵ هزار 

تومانی عملیاتی خواهد شد.
ســاالنه هزینــه زیــادی صــرف امحای 
اسکناس های فرســوده و مستهلک قدیمی 
و چــاپ اســکناس های جدید می شــود 
به طوری کــه همتــی، رییــس کل بانک 
مرکزی هزینه ۴۰۰ میلیــارد تومان اعالم 

کرده است.

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در دست بررسی است

ونق بازار است بورس مسکن، اهرمی برای ر

سطحی نگری بالی جان اجرای قانون جدید چک
خریدار  یکی از مهمتریــن ویژگی های 
قانون جدید صدور چک، تســهیل احقاق 
حق دارنــدگان چــک برگشــتی و ایجاد 
محدودیت هــای پیشــگیرانه بــرای افراد 
صادرکننده چک بی محل بود. با این وجود، 
برخی افراد با سطحی نگری به دنبال توقف 

اجرای این بخش از قانون هستند.
 آذرماه ۹۷ بود که قانون جدید صدور چک 
توسط رئیس جمهور به بانک مرکزی ابالغ 
شــد تا اجرایی گردد. از خصوصیات مثبت 
این قانون، توجه به حقوق افرادی اســت که 
چک هایشان تســویه نشــده و نمی توانند 
حق خــود را از صادرکننده چــک بگیرند. 
متاســفانه در قانــون قدیم صــدور چک، 
پیگیری امور برگشت چک بســیار دشوار 
بود و هزینه بســیاری را نیز بر دارنده چک 
تحمیل می گردید، از جملــه این هزینه ها 
می توان بــه حــق الوکاله وکیــل و هزینه 
دادرسی دادگاه اشــاره کرد که درصد قابل 
توجهی از مبلغ چــک را دربرمی گرفت. از 
طرفی اطاله دادرســی سبب شــده بود که 
این نوع پرونده ها حتی تا دوســال به طول 

انجامیــده و با رشــد تــورم، آن مبلغ عمال 
ارزش خود را تا حد زیادی از دست بدهد.

تسهیل فرآیند رسیدگی چک های 
برگشتی

همــه ایــن مــوارد قانون گــذار را بــرآن 
داشــت تا اصالحی در راســتای تســهیل 
فرآیند رســیدگی چک های برگشــتی و 
هم چنیــن اعمــال محدودیت های جدی 
برای پیشــگیری از صدور چــک بی محل 
صورت دهــد. با این اصالحات، رســیدگی 
به پرونده های چــک برگشــتی از فرآیند 
فرسایشــی گذشــته عبور کرد و به صورتی 
شده اســت که به محض ارائه کد رهگیری 

چک برگشتی، اجرائیه صادر می شود.
در ضمن با ثبت برگشــتی چک در سامانه، 
محدودیت های ماده ۵ مکــرر قانون صدور 
چک برای صادرکننــده چک  بی محل فعال 
شــده و به دلیل کارا بودن ایــن تنبیهات، 
صادرکننــده مجبــور بــه پرداخــت حق 
ذینفع یا گرفتن رضایت از وی می شــود. از 
این محدودیت ها می توان بــه منع گرفتن 

دســته چک جدید، عدم دریافت تسهیالت 
بانکی، عــدم افتتاح حســاب جدید و چند 
مورد دیگر اشاره کرد. همانطور که مشخص 
است، این قوانین پیشگیرانه، سبب می شود 
افراد در زمان صدور چک، نسبت به تسویه 
آن در موعد پرداخت، حساســیت بیشتری 
داشته باشــند و دریافت کننده چک نیز با 
اعتماد بیشــتری چک را بپذیــرد. این امر 
باعث می شــود معامالت در بازار رشد پیدا 
کرده و تجار و بازاریان معتبر، از چک، کمال 
استفاده را ببرند. از طرفی، بعد از مدتی، خود 

به خود، افراد بدحســاب از جرگه معامالت 
خارج شــده و بازار به یک ثبات و ســالمت 

اقتصادی نزدیک خواهد شد.

سطحی نگری بالی جان اجرای قانون 
جدید صدور چک

با این وجود، افــرادی هم چنان با بهانه های 
مختلف، سعی در دورزدن این قانون داشته 
و نمی توانند محدودیت هــای این قانون را 
بپذیرند. دلیل این امر، سطحی نگری بیش 
از اندازه به وضعیت تجارت است. اشخاصی 
که اصرار به تعلیــق محدودیت های قانون 
جدید صدور چک دارند، هیــچ توجهی به 
حق گیرنده یا همان ذینفــع چک ندارند و 
به این سوال پاسخ نمیدهند که چرا گیرنده 
چک بایــد تــاوان بی فکری و بدحســابی 
صادرکننده چــک را بپــردازد؟ و آیا اصوال 
گیرندگان چک حقی هم دارنــد؟ این نوع 
برخوردهای ســطحی با قانــون، نتیجه ای 
جــز بی اعتمادی مــردم به قانــون جدید 
صدور چک ندارد. بــه عنوان مثال، می توان 
به اظهارات منوچهر اسبکوه رئیس اصناف 

استان لرســتان اشــاره کرد. اخیرا وی در 
مصاحبه با یکی از رســانه هــا گفت: »ثبت  
برگشــت خوردن چک در سیســتم باعث 
می شــود که دیگر برای این کســبه دسته 
چک صادر نشود و در شــرایط بد اقتصادی 
این باعث موضوع مشــکالت زیــادی برای 
کسبه می شود. 8۵درصد چک های اصناف 
لرستان برگشــت خورده و همه آن ها نیز در 
سیستم ثبت شده  اســت«.در پاسخ به این 
اظهارات باید گفت که چرا این افراد صرفا به 
فکر منافع صادر کنندگان بدحســاب چک 
هســتند و  اهمیتی برای حقوق گیرندگان 
چک بی محل قائل نیســتند؟خاطر نشان 
می گردد در ســال های اخیر، شــاهد ایجاد 
استثناهای بی شــمار در قانون های مختلف 
بوده ایم، در اکثر قریب به اتفاق این موارد، این 
استثنائات، سبب بروز فساد در کشور شده و 
از طرفی شان قانون را زیر پا گذاشته است. به 
همین دلیل، بهتر است این افراد به جای پاک 
کردن صورت مسئله، به دنبال راهی باشند تا 
افراد بدحساب بانکی، نتوانند افراد دیگری را 

به جز خود، متضرر کنند.



خ پایبندی اوپک پالس به توافق کاهش تولید نفت کاهش نر
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ح آب و برق و امیدی که به بارنشست بهره برداری از ۵۳ طر

تازه ترین اخبار از تغییر نحوه سهمیه بندی بنزین
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اســالمی به تازگی از تهیه 
طرحی در مجلس به منظور تغییر در شیوه سهمیه بندی بنزین خبر داد 
که طبق اعالم شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی تا کنون این طرح 

مصوب و ابالغ نشده است.
 در طرحی که مجلس طراحی کرده است، پیشــنهاد شده که سهمیه 
بنزین به جای خودروها به افــراد خانواده ها تخصیص داده شــود. در 
این طرح پیش بینی شــده به هر فرد از جامعــه ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین 
تعلق گیرد. همچنین پیش بینی شده که سامانه ای برای فروش بنزین 

افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود.
 از سوی دیگر در این طرح دیده شــده که دولت سهمیه بنزین افرادی 
را که فاقد خودرو هســتند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی 
افراد را شــارژ کند تا آنها بتوانند کاال خریداری کننــد که طبق گفته 
مالک شــریعتی نیاسر، سخنگوی  کمســیون مجلس این طرح اکنون 
در نوبت اعالم وصول قرار دارد؛ چراکه بر اســاس شــیوه سهمیه بندی 
جدید حدود ۵۰ درصد خانواده ها که خــودرو ندارند از یارانه انرژی نیز 
بی بهره اند و در واقع نحوه توزیع یارانه ســوخت ناعادالنه اســت و الزم 

است که اصالح شود.
در این راستا فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی گفت: در حال حاضر شــرایط تخصیص ســهمیه بنزین همچون 
گذشــته اســت و اگر هیات دولت تصمیم جدیدی در این رابطه اتخاذ 

کند پس از تصویب، ملزم به اجرای آن هستیم.
وی افزود: تا کنون مصوبه ای ابالغ نشده و باید جزییات و روند پیشرفت 

این طرح را از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی جویا شد.

آژیرقرمز مصرف برق به صدا درآمد
 مصرف برق کشور شب گذشــته از مرز ۵۷ هزار مگاوات عبور کرد و به 
۵۷ هزار و ۲۱۹ مگاوات رســید و به این ترتیب آژیرقرمز مصرف به صدا 

درآمد.
مصرف برق شب گذشته براســاس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران  درساعت ۲۰ و ۵8 دقیقه  نسبت به شب قبل تر از رشد 
یک هزار و ۹۴ مگاواتی برخوردار شــد این درحالی است که در مقایسه 
با زمان مشابه پارسال نیز با رشــد پنج هزار و ۲۷۷ مگاواتی روبرو شده 

است.
میزان مصرف برق روز گذشــته درســاعت ۱۲ و۵۱ دقیقه  نیز با رشد 
همراه شــد و به عدد ۵۶ هــزار و ۶۷۶ مگاوات رســید که نســبت به 

روزقبل تر از رشد یک هزار و ۹۲ مگاواتی برخوردار شده است.

مصرف برق روز گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال نیز رشد سه هزار 
و ۷۲۵ مگاواتی را نشان می دهد.

میزان مصرف برق در بخش صنایع در ســاعت ۲۰ و ۵8 دقیقه شــب 
گذشــته به رقم چهار هزار و ۷۰۵ مگاوات رسید و این درحالی است که 

شب قبل تر میزان مصرف در این ساعت چهار هزار و ۶8۷ مگاوات بود.
مصرف روزانه بخش صنایع در ســاعت ۱۲ و ۵۱ دقیقــه نیز رقم چهار 
هزار و ۲8۵ مگاوات و در ســاعت مشــابه روز قبل تر چهــار هزار و ۷۹ 

مگاوات بود.
میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر که در ساعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه ۴8۰ 
مگاوات بود در ساعت ۲۱ و ۵8 دقیقه به رقم هفت هزار و ۳۷۷ مگاوات 

افزایش یافت.

آرامکو تاکید کرد
 افزایش ظرفیت تولید نفت سعودی

 به ۱۳ میلیون بشکه
در شرایطی که دنیا لبریز از نفتی شــده که نمی تواند در شرایط سقوط 
تاریخی تقاضا به ســرعت آن را جذب کند، آرامکوی سعودی به دنبال 

افزایش ظرفیت تولید نفت خود است.
 امین ناصر، مدیرعامل آرامکوی ســعودی که بزرگترین شرکت نفتی 
جهان اســت، تایید کرد این شــرکت به طرحهای خود برای افزایش 
ظرفیت تولید از ۱۲ میلیون بشــکه به ۱۳ میلیون بشــکه در روز ادامه 
می دهد. این اظهارات باعث نگرانی بازار شده که در حال حاضر با مازاد 

ذخایر نفت در جهان روبروست.
همچنین این خبر در شرایطی اعالم شده که اوپک پالس از ماه مه دور 
جدیدی از کاهش تولید را با هدف اشباع عرضه در بازار به اجرا گذاشته 
اســت و عمده بار کاهش تولید بر دوش عربســتان ســعودی است که 

تولیدش در ماههای گذشته را به میزان چشمگیری کاهش داده است.
مسئله این نیست که آیا بازار می تواند بشکه های نفت اضافی که تولید 
می شــوند را جذب کند بلکه سوال این اســت که آیا آرامکوی سعودی 
می تواند پول بیشــتری برای افزایش ظرفیت تولیــد خود هزینه کند 
به خصوص پس از انتشــار نتایج مالی ســه ماهه دوم که نشان داد سود 

خالص این شرکت ۷۳ درصد سقوط کرده است.
امین ناصر در کنفرانســی که با تحلیلگران و ســرمایه گــذاران پس از 
انتشار نتایج مالی سه ماهه دوم داشت، اعالم کرد برنامه هزینه سرمایه 
آرامکو برای سال ۲۰۲۱ بسیار کمتر از میزان برنامه ریزی قبلی خواهد 
بود و برنامه افزایش ظرفیت تولید نباید روی ســرمایه در ســال آینده 

تاثیر بزرگی داشته باشد.
هزینه سرمایه برنامه ریزی شــده برای سال ۲۰۲۱ پیش از این بین ۴۰ 

تا ۴۵ میلیارد دالر در نظر گرفته شده بود.
البته باید توجه داشت که آرامکوی ســعودی درباره ظرفیت تولید و نه 
تولید صحبت کرده است و این تهدید افزوده شدن یک میلیون بشکه در 

روز اضافی است که از نظر برخی در بازار هشداردهنده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، آرامکوی سعودی در چندین دور توافق 
کاهش تولید اوپک پــالس در اتاق فرمان بوده و این شــرکت عمده بار 

کاهش تولید این پیمان را عهده دار شده است.
طبق یافته های نظرســنجی رویترز، بزرگترین افزایش عرضه در میان 
اعضای اوپک در ژوییه از سوی عربســتان سعودی بوده که 8.۴ میلیون 
بشــکه در روز نفت تولید کرد و تولیدش 8۵۰ هزار بشکه در روز نسبت 

به ژوئن افزایش داشت.

و نیر

خریدار  پویــش هرهفته#الف-ب- ایران 
که گام نخســت آن از نیمه دوم پارسال آغاز 
شــده بود در مرحله دوم خــود و از ابتدای 
امسال بهره برداری از ۵۳ طرح مهم و بزرگ 

صنعت آب و برق را محقق کرد.
نیمه دوم پارســال بود که »رضا اردکانیان« 
وزیر نیــروی دولــت دوازدهم بــه مردم و 
خبرنگاران وعــده داد در قالب یک پویش 
به نام پویش هــر هفته #الــف- ب- ایران 
طرح های بــزرگ و مهمــی در صنعت آب 
و برق برای سراســر ایران بــه بهره برداری 

برساند.
پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران با هدف 
ایجاد فرصت برای تبیین خدمات گسترده 
و زیرســاختی صنعت آب و برق و استمرار 
و آبادانی کشــور آغاز شده و همچنان تداوم 

دارد.
اردکانیان راه اندازی ایــن پویش را فرصتی 
برای نشــان دادن عالقمندی مردم ایران به 

تداوم آبادانی کشور دانست.
پویش پارســال و در پایان گام نخست خود 
بهره بــرداری از  ۲۲۷ پروژه بزرگ آب و برق 
به ارزش ۳۳ هزار میلیــارد تومان را محقق 

کرد.
»حسن روحانی«رئیس جمهور پارسال در 
جلسه  هیات دولت افتتاح طرح های عظیم 
آب و برق در سخت ترین شرایط تحریمی را 

سیلی محکمی برابر قدرت متجاوز دانست.
رئیس جمهور با بیــان اینکه در دولت تدبیر 
و امید، روند آبادانی کشــور بویژه در حوزه 
آب و فاضالب باوجود تحریم های دشمنان، 
جهشــی و جهادی تداوم یافته است، تاکید 
کرد: اکنون بــا افتخار می توانیــم بگوییم 
در حرکــت پرشــتاب در مســیر آبادانی 
کشــور، فقط در حــوزه آب، ۹۹.۹ درصد 

جمعیت شهرنشــین و بیــش از 8۲ درصد 
جمعیت ساکن روستاها از آب شرب پایدار 
برخوردارنــد و این بــرای ایران اســالمی 

افتخارآمیز است.
 حسن روحانی با قدردانی از تالش مدیران، 
مهندســان و کارگران وزارت نیرو و بخش 
خصوصی گفت: مردم پرنشــاط باشــند و 
بدانند باوجود فشارها و تحریم  ها، مسووالن 
و دولــت همــواره آماده خدمت رســانی و 
کاستن از مشکالت آنان هستند و در این راه 

از هیچ تالشی دریغ نکرده اند.
رئیس جمهور اظهار داشــت: اینکه قادریم 
هــر دو ماه یک ســد مخزنی ملــی، هر ماه 
یک تصفیه خانه فاضــالب و هر ۵۰ روز یک 
تصفیه خانه آب شهری افتتاح کنیم، بسیار 

با اهمیــت و افتخار آمیز اســت.روحانی با 
اشاره به اینکه کل تصفیه خانه های فاضالب 
کشــور در ابتدای انقالب تنهــا ۴ عدد بوده 
و این رقــم اکنون بــه ۲۴۲ تصفیــه خانه 
فاضالب رسیده است، گفت: همچنین ما در 
ابتدای انقالب اسالمی فقط ۲۷ تصفیه خانه 
آب در کل کشــور داشــتیم کــه این رقم 
اکنون به ۱۵۶ تصفیه خانه رســیده که ۳۷ 
تصفیه خانــه آن در دولت تدبیــر و امید به 

بهره برداری رسیده است.
رئیس جمهور بــا تاکید بــر اهمیت نظم و 
ترتیب و زمانبندی دقیق در اجرای طرح ها و 
دادن وعده دقیق افتتاح این طرح ها به مردم 
گفت: تحقق این مهــم از آرزوهای من بود و 
خوشبختانه امروز در بخش آب و برق به این 

نقطه مهم دست یافته ایم و این باعث نشاط 
و امیدوار شدن بیش از پیش مردم است.

روحانــی پیشــبرد طرح هــای آبادانی در 
منطقه غرب کشــور بویــژه در بخش های 
مرزی را بسیار با اهمیت برشــمرد و افزود: 
خوشبختانه در این عرصه کار بسیار عظیم 
و بزرگی انجام گرفته و در این راستا ۵۳ سد 
در نقاط مرزی اجرا شده که از این رقم، ۲۴ 
ســد در دولت تدبیر و امید به بهره برداری 

رسیده است.
اکنــون و در گام دوم پویــش #هرهفته_

الف_ب_ایران افتتــاح ۵۳ پروژه آب و برق 
با ســرمایه گذاری بیش از ۱۴ هزار میلیارد 
تومان از ابتدای ســال تاکنــون مورد توجه 

قرار گرفته است.

وزیر نیرو در این باره گفــت: طبق وعده ای 
که با هموطنان کردیم تا پایان ســال ۲۵۰ 
پروژه بزرگ آب و برق در همه اســتان های 
کشــور با ســرمایه گذاری بالغ بر ۵۰ هزار 
میلیــارد تومــان از منابع دولتــی، داخلی 
و ســرمایه گذاری های مســتقیم بخــش 

خصوصی به ثمر خواهد رسید.
اردکانیــان ادامــه داد: تاکنــون و بــا 
احتســاب پروژه های امروز، ۵۳ پــروژه با 
ســرمایه گذاری ۱۴ هــزار و ۷۲۵ میلیارد 
تومان افتتاح شــده و ۱۹۷ پــروژه دیگر با 
ســرمایه گذاری ۳۵ هــزار و ۲۷۵ میلیارد 

تومان تا پایان سال بهره برداری می شود.
وی خاطرنشــان کرد: ۲۰۰ پــروژه از این 
مجموع ساخت و ســازی و ۵۰ پروژه دیگر 
ســاز و کاری اعم از اصالح روش ها، تدوین 
رویه ها و کارهــای نرم افزاری اســت که از 
یک سو تسهیل گر اجرای پروژه های ساخت 
و سازی هســتند و از ســوی دیگر کاهش 
هزینه های اجــرای آنها، ســرعت دادن به 
خدمات رســانی و کوتاه شــدن زمان ارائه 
خدمات، تسهیل مراجعات مردم و پایداری 
عرضه آب و بــرق مطمئن بــه بخش های 

مختلف کشور را به دنبال خواهد داشت.
وزیر نیرو گفت: تاکنــون ۳ پروژه از مجموع 
پروژه های ساز و کاری افتتاح شده که یکی 
از آنها ســامانه بیمه مشــترکان است که از 
امســال بویژه در بخش خانگی، مشترکانی 
که ناشی از نوســانات برق و برخی خرابی ها 
و اتفاق ها وســایل برقی آنها آسیب می بیند 
به صــورت برخــط از طریق تلفــن همراه 
می توانند نسبت به تکمیل پرونده و ادعای 
خســارت اقدام کنند و شــرکت های بیمه 
طرف قرارداد توانیر برابر ضوابط نســبت به 

بازپرداخت خسارات اقدام می کنند.

خریدار   نــرخ پایبندی اوپــک پالس به 
کاهش تولید نفت در ژوییه که عربســتان 
ســعودی و متحدانش در خلیــج فارس به 
کاهش تولید داوطلبانه خــود ادامه ندادند 
و برخی از کشــورها در عمل به پایبندی به 

سهمیه خود تعلل کردند، کاهش یافت.
 بررســی اس اند پی گلوبال پالتس نشــان 
داد نرخ پایبندی ۲۲ کشــوری که در توافق 
کاهش تولید اوپک پالس مشــارکت دارند، 
از ۱۰۶ درصد در ژوئن به ۹۶ درصد در ژوییه 

کاهش یافت.
طبق توافق ماه گذشــته، اوپــک پالس با 
توجه به بهبود تقاضــای جهانی برای نفت، 
در اوت تولیــدش را افزایــش مــی دهد و 
حدود دو میلیون بشکه در روز به تولید این 
گروه اضافه می شــود با این حال انتظار می 
رود بخشــی از این افزایش با کاهش بیشتر 
تولید از ســوی اعضایی که درصدد جبران 
مازاد تولید خود در ماههای پیش بوده اند، 

جبران شود.

در میان این کشورها عراق، نیجریه، آنگوال 
و قزاقستان از ســوی همتایانشان در اوپک 
پالس به دلیل تولید باالتر از ســهمیه مقرر، 
تحت فشار شدیدی قرار دارند. عراق پس از 
این که در ژوییه هم نتوانســت به تعهداتش 
به طور کامل عمل کند، اعــالم کرده که در 
اوت و سپتامبر ۴۰۰ هزار بشــکه در روز به 
کاهــش تولیــدش اضافه خواهد کــرد اما 
آنگوال و قزاقســتان عملکردشــان را در ماه 
میالدی گذشــته به میزان قابــل توجهی 
بهبود بخشیدند. در این بین، نیجریه اعالم 
کرده که بخشــی از تولیدش باید به عنوان 
میعانات درنظر گرفته شــود که مشــمول 

کاهش تولید نفت خام نیست.
وزیران عربستان ســعودی، عراق، امارات 
متحده عربی، کویت، عمــان و بحرین روز 
جمعه در بیانیه ای اعالم کردند که از نشانه 
های اخیر بهبود اقتصاد جهانی دلگرم شده 
اند. کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و 
غیراوپک که ریاســت آن بر عهده عربستان 

ســعودی و روســیه اســت، ۱8 اوت برای 
ارزیابی پایبندی به توافق نشســت خواهد 
داشت.طبق نظرســنجی پالتس، اعضای 
اوپک در ژوییه ۲۳.۳۹ میلیون بشکه در روز 
نفت تولید کردند که ۱.۰8 میلیون بشــکه 
در روز باالتر از ژوئن بود. از میان ۱۳ کشــور 
عضو این گــروه، ۱۰ تولیدکننده ای که در 
توافق مشــارکت دارند، نــرخ پایبندی ۹۴ 

درصدی به کاهش تولید داشتند.

عربستان سعودی در ژوییه تولیدش را 8۷۰ 
هزار بشــکه در روز افزایــش داد و به 8.۴۵ 
میلیون بشــکه در روز رســاند اما همچنان 
پایین ســقف تولید 8.۴۹ میلیون بشکه در 
روز ماند زیرا این کشــور حجــم تولید خود 
را برای تســریع روند بازیابی توازن بازار، با 
ســرعت کمتری افزایش داد. سهمیه تولید 
این کشــور از اوت تا پایان ســال میالدی 

جاری 8.۹۹ میلیون بشکه در روز است.
امارات متحــده عربی و کویــت هم پس از 
کاهش داوطلبانه ای که در ژوئن داشــتند، 

تولیدشان را در ژوییه افزایش دادند.
طبق محاســبات پالتــس، عــراق ۳.۷۷ 
میلیون بشــکه در روز نفت در ژوییه تولید 
کرد کــه ۷۰ هــزار بشــکه در روز افزایش 
ماه به ماه داشــت و از ســهمیه تولید ۳.۵۹ 
میلیون بشــکه در روز این کشور فراتر رفت. 
اما نــرخ پایبندی 8۳ درصد این کشــور در 
ژوییه بهبــود قابل توجهی نســبت به نرخ 
۴۴ درصد ماه مه به شــمار می رود.نیجریه 

هم با تولید ۱.۵۶ میلیون بشــکه در روز در 
ژوییه، باالتر از سهمیه خود نفت تولید کرد 
اما این کشــور و مقامات اوپــک می گویند 
گرید نفتی فراساحلی اگبامی باید به عنوان 
میعانات طبقه بندی شــود.متحدان اوپک 
که ۹ کشور شامل روســیه هستند، ۱۱.۹۵ 
میلیون بشــکه در روز نفت تولید کردند که 
بر مبنای ماه به ماه اندکی افزایش داشــت. 
مکزیک پس از ژوئــن از توافق اوپک پالس 
خارج شد.بر اساس گزارش پالتس، روسیه 
که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، 
در ژوییه 8.۵۹ میلیون بشــکه در روز نفت 
تولید کرد که باالتر از سهمیه 8.۴۹ میلیون 
بشکه در روز بود. ســهمیه تولید این کشور 
مانند عربســتان ســعودی از اوت به 8.۹۹ 

میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
آمار پالتس بر اساس نظرسنجی از مقامات 
صنعت نفت، معامله گــران و تحلیلگران و 
همچنین بررســی آمار کشتیرانی، ماهواره 

ای و ذخایر تهیه شده است.

 مدیرعامل پاالیشــگاه نفت تهران با اشــاره به اینکه 
اکنون روزانه هفــت میلیون لیتر بنزیــن پاک در این 
پاالیشگاه تولید می شود، گفت: با اجرای طرح تبدیل 
کاتالیستی نفتا عالوه بر افزایش کیفیت بنزین تولیدی 
به یــورو ۵، طرفیت تولید نیــز به 8.۵ میلیــون لیتر 

می رسد. 
»حامد آرمان فر« در نشســتی خبری با اشاره به اینکه 
گازوییل پاالیشــگاه تهران مطابق استانداردهای یورو 
و نسبت به پاالیشــگاه های دیگر کیفیت باالتری دارد 
گفت: با وجود مشــکالت در شــرایط کرونــا، اورهال 
انجام شــد و تجمع نیروی کار که ریسک های زیادی را 
ایجاد می کند، این اورهال تمام شــد و با تدابیر شدید 

بهداشتی اتفاق خاصی نداشت.

وی افزود: کار در شــرکت های پاالیشی در 
صنعت نفت و گاز خطیر است و کار مستمر و 
شبانه روزی انجام می شود و  روزانه ۵۳ هزار 
و ۵۰۰ بشکه )معادل هشــت میلیون لیتر( 
گازوییل یــورو ۴ و یور ۵ در این پاالیشــگاه 
تولید و به تهران و البرز و از خط لوله به مشهد 

ارسال می شود.
وی گفت: گازوییل یورو ۴ حداکثر ۵۰ پی پی ام و یورو 
۵ نیز ۱۰ پی پی ام اســت و کل ســوخت جت تولیدی 
در پاالیشگاه تهران نیز به فرودگاه امام خمینی ارسال 

می شود.
وی افزود:اجرایی شــدن واحد کاتالیست به نفتا )سی 
سی آر( کیفیت بنزین به یورو ۵ تبدیل می شود، حجم 

تولیدی نیز به 8.۵ میلیون لیتر می رسد.
به گفته آرمان فر، پروژه برق این پاالیشــگاه 
۳۰ مگاوات اســت که تا ۱۵ مگا وات امکان 
ارتقا دارد. همچنین شبکه برق این پاالیشگاه 
به برق سراســری متصل است که سودآوری 
را ارتقا می دهد.وی توضیح داد: اکنون ۳۰۰ 
هکتار فضای ســبز و جنگل که حکم ریه باقر 
شهر را دارد در این پاالیشــگاه واقع شده و برای آبیاری 
این فضا، ۶۰۰ لیتر در ثانیــه فاضالب به مصرف فضای 
سبز می رسد و آب صنعتی پاالیشــگاه نیز در آینده از 

آب فاضالب استفاده خواهد شد.
مدیرعامل پاالیشگاه تهران افزود: واحد بازیافت گوگرد 
که به صورت گرانول اســت از وقوع باران های اسیدی 

جلوگیــری می کنــد و در تولید کاتالیســت به دلیل 
تحریم مشکل وجود داشــت و در حال حاضر در تامین 

کاتالیست به خودکفایی کامل رسیده ایم.
آرمان فر با اشــاره به اینکــه از محل تجدیــد ارزیابی 
افزایش ســرمایه نداریم، گفت: تجدید ارزیابی از محل 
سود انباشته و ســایر اندوخته ها انجام می شود و ۷۰ 

درصد افزایش سرمایه خواهیم داشت. 
مدیرعامل پاالیشــگاه تهــران افزود: ســرمایه فعلی 
۴.۴ هزار میلیارد تومان اســت که با افزایش ســرمایه 
۳.۱ هزار میلیارد تومانی ســرمایه شرکت به ۷.۵ هزار 
میلیارد تومان می رســد. به گفته وی، اکنون ظرفیت 
خوراک دریافتی ۲۳۰ هزار بشــکه است که حدود ۱۰ 

هزار بشکه از آن نفت سنتزی )میعانات گازی( است.

بنزین

تولید بنزین در پاالیشگاه تهران ۲۰ درصد افزایش یافت

 وزیر نیرو با بیــان اینکه تا پیش از دولــت تدبیر و امید 
حدود یک میلیون نفر از جمعیت روســتایی از شبکه  
آب پایدار برخوردار بودند، گفت: تاکنون هفت میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر از روستاییان در این دولت از شبکه  آب 
پایدار بهره مند شدند که تا پایان دولت دوازدهم به ۱۰ 

میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
»رضــا اردکانیان« افــزود: حدود ۶۰ هزار روســتا در 
کشــور با جمعیت حدود ۲۰ میلیــون و ۵۰۰ هزار نفر 
در کشور وجود دارد که از این تعداد ۲۰  میلیون و ۲۰۰ 

هزار نفر در روستاهای باالی ۲۰ خانوار سکونت دارند.
وی ادامه داد: جمهوری اســالمی ایران به خصوص در 
ســال های اخیر و به خصوص بــا مجوزهایی که رهبر 
معظم انقالب برای اســتفاده از منابع صندوق توسعه 

ملی در امر آب رســانی به روســتاها دادند، 
موفقیت های خوبی به دست آورد،  به طوری 
که قبل از ایــن دولت، جمعیت روســتایی 
برخودار از شــبکه های آب پایدار حدود یک 
میلیون نفر بوده، که در دولــت تدبیر و امید 
به این میزان تاکنــون ۷.۷ میلیون نفر اضافه 
شــده اســت و این رقم تاپایان کار دولت به 

حدود ۱۰ میلیون خواهد رسید.
اردکانیان خاطرنشــان ســاخت: تعدادی روســتا در 
مناطــق مختلف کشــور هم وجــود دارند کــه هنوز 
مشکالتی دارند و تامین آب آنها به شکل پایدار نیست 
و می بایست به روش های مختلف برای آنها تامین آب 
شود.وزیر نیرو گفت: برخی از روستاها هستند که حتی 

مصارف دامی شــان را ناچار بایــد از طریق 
آبرسانی ســیار تامین کرد که در حال انجام 
است و اقدام مهمی که برای سرعت دادن به 
طرح های آبرسانی روســتایی صورت گرفته 
یکپارچه سازی شــرکت های آب و فاضالب 

شهری و روستایی است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر در هر اســتان 
یک شــرکت یکپارچه تحــت عنوان شــرکت آب و 
فاضالب اســتان ایجاد شــده  که همه منابع انســانی 
و مالی آنها بــرای پرکردن خالهایی که در هر اســتان 
وجود دارد بکار گرفته می شــود که به طور طبیعی در 

مناطق روستایی این موضوع بیشتر خواهد بود.
وی خاطر نشــن کرد: در آینده نزدیک، ما شاهد رشد 

قابل مالحظه ای در حل مشــکل تامین آب تعدادی از 
روستاهای کشور خواهیم بود.

اردکانیان به مشــکالت آب منطقه غیزانیه در استان 
خوزستان اشاره کرد و خاطرنشــان ساخت: کارهای 
خوبی انجام شــده و به گفته مسووالن تا پایان تابستان 
امسال، این کارهابه ثمر خواهد رســید و مردم دارای 

آب پایدار خواهند شد.
عضو هیات دولت دربــاره تاکیدات رهبر معظم انقالب 
مبنی بر توجه بیشتر به مناطق مرزی گفت: ۱۲  استان 
مرزی وجود دارد و طبیعی اســت که استقرار و تثبیت 
جمعیت در این اســتان ها با تامین آب، انرژی، اشتغال 
مولد می تواند موجب افزایش سطح امنیت آن مناطق 

شود.

وزیر

وستایی از آب پایدار در دولت تدبیر و امید برخورداری ۱۰ میلیون ر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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دبیر انجمن سازندگان قطعه تشریح کرد

وهای ناقص کیست؟ مقصر افزایش تعداد خودر

در سال جاری
۸۰۵۳ شغل در شهرک های صنعتی احیا شد

معاون صنایع کوچک ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران از احیا ۴۶8 واحد راکد و 8۰۵۳ اشتغال در شهرک های صنعتی در 
ســال جاری خبر داد و گفت که پس از اجرا و پیاده سازی پروژه توسعه 
خوشه های کسب و کار اشتغال ذینفعان خوشــه ۱8 درصد نسبت به 

قبل از شروع رشد داشته است.
 از سال ۱۳۹۳ به مناســبت پنجاهمین سالروز تأسیس سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران و بنا به تصویب شــورای فرهنگ 
عمومی کشور، ۲۱ مرداد در تقویم رســمی کشور به عنوان روز حمایت 
از صنایع کوچک نامگذاری شــده اســت. ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران و شرکت های اســتانی تابعه آن اکنون با دارا 
بودن ۵۰۰ شــهرک و ۳۲۲ ناحیه صنعتی و ۳ منطقــه ویژه اقتصادی 
درحال بهره برداری، ۶۵ شــهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک 
فنآوری، ۳۷ مرکز خدمات فنآوری و کســب و کار، ۲ مجتمع فنآوری 
اطالعــات و خدمات نرم افــزاری، 8۵ هــزار و 8۷۴ قــرارداد منعقده 
و بهره بــرداری از ۴۵ هــزار و ۹۱۲ واحد صنعتی و ۳ هــزار و ۵8 واحد 
کارگاهی، موجبات اشتغال مستقیم ۹۳۵ هزار و 8۶8 نفر را در سراسر 

کشور فراهم کرده است.
به بهانه روز حمایت از صنایع کوچک، اصغــر مصاحب- معاون صنایع 
کوچک ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی ایران- در 
گفت وگو با ایســنا درباره وضعیت فعلی شــهرک های صنعتی، اظهار 
کرد: در حال حاضر در شــهرک های صنعتی کشــور از حدود ۴۵ هزار 
واحد صنعتی کوچک و متوســط مســتقر، ۹۵۰۰ واحد تعطیل و راکد 
است. البته در سال جاری احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سراسر کشور 
برنامه ریزی و در دستور کار قرار گرفته و با بازگشت ۴۶8 واحد صنعتی 
به چرخه تولید از ابتدای امســال، ۳۱ درصد از برنامه تدوین شده برای 

احیای صنایع کوچک و متوسط در سال ۹۹ عملیاتی شده است.
به گفته او همچنیــن  با راه اندازی مجدد این واحدهــا برای 8۰۵۳ نفر 
اشتغال ایجاد و یا تثبیت شده اســت که با توجه به برنامه ریزی احیای 
۲۷ هزار شــغل در واحدهای صنعتی راکد در ســال جاری، آمار تحقق 
یافته اشتغال در واحدهای احیا شده، ۳۶ درصد از مجموع اشتغال مورد 
نظر از محل این برنامه اســت. همچنین بر اساس اعالم  سازمان صنایع 
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران اســتان تهران با ۵۰ واحد، استان 
قم ۴۶ واحد صنعتــی و اصفهان با احیای ۴۱ واحــد صنعتی به ترتیب 
بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال 

به خود اختصاص داده اند.

افزایش 18 درصدی اشتغال در خوشه های کسب  و کار
وی درباره وضعیت خوشه های کسب و کار گفت: کل اشتغال ذینفعان 
خوشــه های کســب و کار در حال اجرا و خاتمه یافته در کشــور یک 
میلیون و ۲۱۶ هزار و ۵۴۶ نفر اســت. البته این تعــداد بعد از مداخله 
و اجرای پروژه توسعه خوشــه بوده که در مقایســه با قبل از آن حدود 
۱8درصد رشد داشته اســت. به عبارت دیگر پس از اجرا و پیاده سازی 
پروژه توســعه خوشه های کســب و کار اشــتغال ذینفعان خوشه ۱8 

درصد نسبت به قبل از شروع رشد داشته است.
همچنین بــه گفته این مقــام مســئول در حال حاضر ۴۹۵ خوشــه 
شناسایی شده، ۱۰۴ خوشــه خاتمه یافته و ۳۷ خوشــه در حال اجرا 

است.
الزم به ذکر اســت که خوشــه کســب و کار به واحدهای کسب و کار 
متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیت های 
یکدیگر، محصوالت و یا خدمات مشــابه و یا مشــترکی را تولید و ارائه 
کرده و از چالش ها و فرصت های مشــترکی نیــز برخوردارند، اطالق 
می شود. خوشه های کســب و کار می توانند در هریک از زیربخش های 
تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشــاورزی، هنری و صنایع دســتی فعال 

باشند.

برنامه های وزارت صنعت برای تحقق 
داخلی سازی ۳.۲ میلیارد دالری

 برپایه آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه 
در ســال جاری مدیریت و کاهش واردات با تکیه بر داخلی ســازی به 

ارزش سه میلیارد و ۲8۰ میلیون دالر را در برنامه دارد.
بیشــترین برنامه مدیریت و کاهش واردات در گــروه صنایع غیر فلزی 
شــامل صنایع غذایی، دارویی، شــیمیایی و پلیمری بــه ارزش ۵۵۰ 

میلیون دالر است.
پس از آن صنایع حمل و نقل و ماشین سازی و تجهیزات هر یک با ۵۰۰ 
میلیون دالر داخلی سازی، در مکان دوم قرار دارند و داخلی سازی ۴۵۰ 
میلیون دالری در صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی برنامه ریزی شده 

است.
برپایه این گزارش، سایر گروه ها )با اولویت ســایر کاالهای اساسی( با 
۴۰۰ میلیــون دالر، صنایع فلزی و لوازم خانگی بــا ۳۵۰ میلیون دالر، 
صنایع معدنی با ۳۵۰ میلیون دالر و صنایع بــرق و الکترونیک با ۱8۰ 
میلیون دالر، دیگر برنامه های مدیریت کاهش واردات این وزارتخانه را 

با تکیه بر ساخت داخل تشکیل می دهند.
این گــزارش می افزایــد: برای ســال ۱۴۰۰ نیز داخلی ســازی چهار 
میلیارد و ۷۳۰ میلیون دالری در بخش هــای مختلف این وزارتخانه و 
فعالیت های یاد شده پیش بینی شده است که صنایع معدنی با کاهش 
ارزبری ۹۵۰ میلیون دالری در صدر برنامه های سال آینده خواهد بود. 

وزارت صنعت باعث کاهش سفته بازی در بازار 
فوالد شد

 عضو هیات مدیره انجمــن تولید کنندگان فوالد ایران معتقد اســت: 
کاهش قیمت فوالد در روزهای گذشته یکی از نتایج مثبت تصمیم های 
وزارت صمــت در مدیریــت تقاضای فوالد بــوده و در واقــع تقاضای 

سفته بازی و سوداگری از بازار فوالد در حال خروج است.
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، »سیدرضا 
شهرستانی« افزود: براســاس تصمیماتی که وزارت صنعت در یکی دو 
ماه گذشته و پس از روی کار آمدن مدرس خیابانی به عنوان سرپرست 
این وزارتخانه اتخاذ کرده، تقاضای سفته بازی و سوداگری از بازار فوالد 
در حال خارج شدن است که نتیجه این اقدام مهم، کاهش قیمت فوالد 

هم در بورس کاال و هم در کف بازار است.
شهرستانی اضافه کرد: اردیبهشت ماه امسال که معاونت معدنی وزارت 
صنعت معامــالت فوالد در بــورس کاال را یکی پــس از دیگری ابطال 
می کرد، تقاضای شــمش فوالدی در بورس کاال به بیــش از ۶8۰ هزار 

تن رسید.
وی توضیح داد: براســاس تدابیری که مدرس خیابانــی و معاونین این 
وزارتخانه در مدیریت تقاضا اتخاذ کردنــد، تقاضا در تیرماه بیش از ۳۵ 

درصد کاهش یافت و به حدود ۴۵۰ هزار تن رسیده است.
به گفته شهرستانی، میزان تقاضا برای شمش تا ۲۰ مرداد ماه، به ۱۲۴ 
هزار تن کاهش پیــدا کرد که با توجه به عرضه هــای باقیمانده تا پایان 
مردادماه، احتمال می رود این میــزان حداکثر به ۳۵۰ هزار تن خواهد 

رسید.
عضو هیات مدیره انجمــن مزبور تصریح کرد: براســاس تصمیم های 
صحیحی که اتخاذ شــده، میزان تقاضای شــمش فوالدی ظرف کمتر 
از دو ماه به نصف رســیده و این به معنی کاهش تقاضای ســفته بازی و 

داللی برای این کاالی راهبردی در بورس کاال است.

تولید

خریدار   دبیر انجمن ســازندگان قطعه 
عدم همکاری بانک مرکزی و تخصیص ارز 
قطعه ســازان که ترخیص نشدن قطعات از 
گمرک و در نتیجه کمبود قطعات را موجب 
شــده اســت، را عامل افزایش خودروهای 
ناقص در دو خودروســازی دانسته و معتقد 
است که بانک مرکزی نه تنها یاریگر صنایع 
در جهــش تولید نبوده، بلکــه مانع جهش 

تولید نیز می شود
مازیار بیگلــو در رابطه با عــدم همکاری و 
تخصیص ارز بانک مرکزی به قطعه سازان، 
با بیــان اینکه بانک مرکــزی کماکان روال 
سابق خود را ادامه می دهد و از تخصیص ارز 
به بهانه های مختلف ســرباز می زند؛ اظهار 
کرد: این در حالی اســت که وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت و در حقیقت سرپرســت 
آن، با اشــراف کاملی که بــه موضوع دارند 
و با تدبیر و مدیریت خود، بــه خوبی پیگیر 
موضوع شده اند. در حقیقت وزارت صمت، 
تمام اقدامات الزم برای آنکه تولیدکنندگان 
ارز مورد نیاز خود را دریافــت کنند، انجام 
داده است؛ امامتاسفانه تمامی این اقدامات 
و زحمات در بانک مرکــزی بی نتیجه مانده 
اســت.دبیر انجمــن ســازندگان قطعه و 
مجموعه های خودرو کشــور تصریح کرد: 
بانک مرکــزی بــا بهانه جویی های مختلف 
ارز مــورد نیــاز تولیدکننــده را تخصیص 
نمی دهنــد. در حال حاضــر قریب به ۴۰۰ 
میلیــون دالر مواداولیه قطعه ســازان در 
گمرک باقی مانده اســت اما بــه دلیل نبود 
ارز، امکان ترخیص آن ها وجود ندارد. البته 
گمرک نیز بسیار تالش کرد تا این مواداولیه 
و قطعات مورد نیاز قطعه ســازان را تحویل 
دهند اما گویا در کشــور همه قرار است به 

جهش تولید اهمیت دهند اال بانک مرکزی!
وی با بیان اینکــه گزارش هــای کامل در 
جلســه اخیــر انجمن های قطعه ســازی 
بــا  خودروســازی  عامــل  مدیــران  و 
سرپرســت وزارت صمت، ارائه شد، گفت: 
هماهنگی های الزم با مدیــران و معاونین 
وزارت صمــت صورت گرفت تــا تامین ارز 
مورد نیاز قطعه ســازان با پیگیری بیشتری 
دنبال شود. شاید نیاز اســت از سمت دفتر  
ریاســت جمهوری این موضــوع پیگیری 
شــود؛ چراکه ظاهــرا بانک مرکــزی نمی 

خواهد حمایتگر تولید باشد.
این عضو هیات مدیره انجمن ســازندگان 
قطعه و مجموعه های خــودرو تصریح کرد: 

از اسفندماه سال گذشته تاکنون که بالغ بر 
شش ماه اســت، چهار بار قطعه سازان ناچار 
به ابطال ثبت ســفارش های خــود و ایجاد 
ثبت سفارش های جدید شــده اند؛ چراکه 
هربــار و هــر روز موضوعی جدیــد مطرح 
شــده اســت. ضمن اینکه چه هزینه هایی 
هم بر گردن قطعه ســازان گذاشــته است 
که باورنکردنی اســت؛ هر کانتینری که از 
اســفندماه تاکنون در گمــرک باقی مانده 
اســت، بالغ بر ۲۰۰ میلیــون تومان هزینه 

دموراژ و انبارداری آن شده است.
 بیگلو ادامه داد: ابتدا گفتنــد نیمایی ثبت 
کنید، در ابتدای ســال گفتند که نیمایی را 
ابطال و ارز صنایع ثبت کنیــد، یک ماه بعد 

مجدد دســتور ابطال ارز صنایع و ثبت ارز 
اشخاص صادر شد، پس از آن هم گفتند ارز 
اشــخاص را ابطال و ارز از محل بدون انتقال 
را جایگزین کنید. این ســیکل چهار بار در 
صنعت قطعه ســازی طی شــده است. این 
در حالی اســت هربار ثبت سفارش صورت 
می گیرد و در صف تخصیص قرار می گیریم، 
با بهانه های قطعی ســامانه، نبود کارشناس 
مربوطه، مشکل ارتباطی با گمرگ و... روبرو 

می شویم.
و  قطعــه  ســازندگان  انجمــن  دبیــر 
مجموعه های خودرو تصریح کرد:بنابراین 
نتیجــه این شــده که شــش ماه اســت، 
قطعه ســازان ارز خود را دریافــت نکرده و 

حجم عظیمــی از کاالها در گمــرک باقی 
مانده اســت. قــرار نبود که جهــش تولید 
تنها توســط وزارت صمت، خودروسازان و 
تولیدکنندگان مــس و آلومینیوم و... انجام 
شــود. قرار بود که بانک مرکزی نیز در این 
راه کمک کند اما هیچ همکاری در راستای 
جهش تولید نداشــته اســت. چراکه کامال 
مانع جهش تولید شــده و با بهانه جویی ها و 

کارشکنی ها، از تخصیص ارز طفره می رود.
وی با اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر 
متاســفانه تیراژ تولید روزانه خودروسازان 
از ۲۰۰۰ دستگاه پایین تر آمده است، اظهار 
کرد: این موضوع فقــط و فقط به دلیل عدم 
تخصیص ارزی است که باید به قطعه سازان 
و خودروســازان می داد. ضمن اینکه در دو 
خودروســاز اصلی تعداد خودروهای ناقص 

بسیار باال رفته است.
 در حــال حاضر بیش از ۱۲۰ هــزار خودرو 
ناقص در دو خودروســاز وجــود دارد. این 
خودروهــا پول ها و ســرمایه مردم اســت 
که باید تجاری ســازی و تحویل مشتریان 

می شده است.
این عضو هیات مدیره انجمن ســازندگان 
قطعــه تاکیــد کرد: مــردم عــدم تحویل 
خودروها در زمان تعیین شــده را از چشم 
خودروســازان می بیننــد، در حالــی که 
حقیقتــا خودروســازی و قطعه ســازی از 
ابتدای ســال ۱۳۹۹ عزم خود را جزم کرده 
بود که تیراژ تولید باالی ۲۰۰۰ دستگاه در 
روز را در هریک از دو خودروساز حفظ کند؛ 
اما صرفا با کارشــکنی بانک مرکزی و عدم 
تخصیص ارز، عالوه براینکــه تولید خودرو 
کاهش یافته، بر شمار خودروهای ناقص نیز 

افزوده شده است.

مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران 
ضمن اعالم اینکــه تاکنون اقدامــات کلینیکی برای 
۱۰۲۰ معدن انجام شــده گفت کــه ۳۲ تفاهم نامه در 
فعالیت های مرتبط بــا حوزه معدن نیز منعقد شــده 

است.
 وجیه اهلل جعفری با اشــاره به این ۲۱۳۰ معدن مورد 
بررســی قرار گرفت، گفــت: ۴۴۹۴ معــدن غیرفعال 
شناســایی و برای ۲۱ اســتان برنامه پایش انجام شده 
و ۱۵۴ بلوک معدنی معرفی شده اســت. این در حالی 
است که احیا و توسعه ۱۰۲۰ معدن و احداث ۲۵ واحد 

فرآوری در دستور کار و در برنامه ها و اهداف 
سال ۱۳۹۹ قرار گرفته است.  

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایــران، بــا بیــان اینکــه ۳۲ تفاهم نامه در 
فعالیت های مرتبط با حــوزه معدن منعقد 
شده است، گفت: این تفاهم نامه ها شامل ۱۶ 
تفاهم نامه سرمایه گذاری، هشت تفاهم نامه 

پژوهشی و آموزشی، شش تفاهم نامه تامین مالی و دو 
تفاهم نامه مرتبط با توسعه استارت آپ ها می شوند.

وی از برگزاری دو همایش در ســطح ملی و شرکت در 

جشنواره و نمایشگاه های تخصصی به عنوان 
دیگر اقدامات در راستای اهداف اینترنت نام 
برده و خاطرنشان کرد: یک الیه تحت عنوان 
Web�معــادن کوچک مقیاس در ســامانه 
GIS شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
ایجاد و تنظیم شده . همچنین در این راستا 
وب سایت طرح احیا معادن کوچک مقیاس 
نیز راه اندازی شده اســت. ضمن اینکه درگاه اینترنتی 
 ssmines.impasco.gov.ir ســطام نیز بــه آدرس
جهت مکانیزه شــدن فرآیند پیگیری های متقاضیان 

و سرمایه گذاران در دسترس آن ها قرار گرفته است.
جعفری افزود:  از نمایندگان ســازمان صمت استان ها 
دعوت شــده و همایشــی طی دو مرحله برای آشنایی 
با طرح و ســامانه ســطام با حضور نمایندگان سازمان 
صمت اســتان ها برگزار شده اســت. همچنین ۳۰۶ 
پرسشــنامه مشــکالت معدنــی توســط دارندگان 
مجوزهای معدنی نیز تکمیل شــده که طی برنامه ای 
مجزا با مشارکت ســازمان نظام مهندسی معدن ایران 
برای تکمیل پرسشــنامه های معادن غیرفعال با هدف 

تسریع در فرآیند بررسی، در دست اقدام است.

معدن

۳۲ تفاهم نامه در امور مرتبط با معادن منعقد شد

 رییس کمیســیون فاوای اتاق بازرگانی گفت:امروز با 
توجه به مشکالتی که در کشــور وجود دارد، باید برای 
تسهیل قوانین و حذف مقررات زائد اقدام های بیشتری 

انجام شود.
 در جلســه اعضای کمیســیون فاوای اتــاق ایران به 
بررسی مشــکالت و موانع فعالیت اقتصادی فن آوری 
اطالعات و ارتباطات پرداختند و پیشــنهاداتی را برای 
ارائه به اتاق بازرگانی برای بررســی مشکالت موجود 
در برابر صنعت ICT در شــرایط شیوع جهانی بیماری 

کرونا و نوسان بازار ارز ارائه کردند.

تصمیم های شتابزده بانی مشکالت
محمد رضا طالیــی گفت: صادرکننــدگان غیرنفتی 
کشــور برای بازگشت ارز به کشور مشــکالت فراوانی 

دارنــد، تولیــد کننــدگان بــرای عرضــه 
محصوالت شــان با کاهــش تقاضــا روبرو 
شــده اند که باید نســبت به فراهم ســازی 
فرصت توســعه صــادرات برای اســتمرار 

فعالیت آنها، اقدام شود.
رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران 
افزود: وزارت امورخارجــه باید فعالیت های 

بیشتری را برای بهبود روابط با دیگر کشورها و تسهیل 
شــرایط بازاریابی به عمل آورد تا محصوالت ایرانی در 

بازارهای خارجی جایگاه خود را بازیابد.
وی پیشــنهاد داد: کاهش مالیات حقوق و دستمزد که 
توســط کارفرمایان پرداخت می شود، می تواند در این 

شرایط به فعالیت بنگاه های اقتصادی کمک کند.
به گفته طالیــی، همکاری بیشــتر ســازمان تأمین 

اجتماعی با بنگاه هــای اقتصادی، برای عبور 
از شــرایط ســخت کنونی ضروری است و 
دولت باید کمک های بیشتری برای عبور از 
بحران با هدف بنگاه های کوچک و متوســط 

در نظر بگیرد.
رییس کمیســیون فاوای اتــاق ایران تأکید 
کرد: تأمیــن ارز بــرای تولیدکنندگان یکی 
از بزرگ ترین معضــالت آنهاســت و در نتیجه تأمین 
مواد اولیه و تجهیــزات مورد نیاز تولید هم ســخت تر 

شده است.
به گفته طالیی، ســرعت گردش نقدینگی در کشــور 
کاهش یافته  و مشــکالت زیادی برای تولیدکنندگان 
ایجاد کرده  اســت و بانک ها کوچک تریــن توجهی به 
دســتورالعمل های دولت نشــان نمی دهند و شــاید 

با رعایت برخی مســائل بتوان به بنگاه های اقتصادی 
کشور کمک کرد.

حســن پوراســماعیل، نماینده مرکــز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی در کمیســیون فاوای اتاق 
بازرگانی ایــران در این نشســت گفت: بــرآورد می 
شــود که نمایندگان مجلس در کمیســیون صنایع و 
معادن دیدگاه مثبتی نســبت به تشــکیل کمیسیون 
ویژه فن آوری اطالعات نداشــته باشــند، هر چند در 
کمیســیون فرهنگی تعدادی از نمایندگان همچنان 

تشکیل این کمیسیون ویژه را پیگیری می کنند.
این کارشــناس مرکز پژوهش های مجلس تأکید کرد: 
مباحث در مجلس ادامه دارد و قرار اســت که تشکیل 
کمیســیون ویژه فن آوری اطالعات بــار دیگر به رأی 

گذاشته  شود.

اتاق

وری است تسهیل قوانین برای پیشرفت اقتصادی ضر

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران تشریح کرد

دلیل تفاوت حبوبات فله و بسته بندی
خریدار   رئیس سازمان صنعت و معدن و 
تجارت استان تهران ضمن ارائه توضیحاتی 
دربــاره نحــوه محاســبه نــرخ حبوبات 
بســته بندی، گفت: در مورد نــرخ گذاری 
صورت گرفته برای آن دســته از محصوالت 
لبنی که در گروه کاالی حمایتی نیســتند 
میان دامــداران و تولیدکننــدگان صنایع 
لبنی اختــالف نظرهایی وجــود دارد، زیرا 
تولیدکنندگان اعالم می کنند که دامداران 
حاضر نیســتند شــیر را با نــرخ مصوب در 
اختیار آنها قرار دهند و دامداران بر این باور 
هستند که قیمت مصوب شــیر خام پایین 
اســت به همین دلیل نرخ مصوب شیر خام 

در سطح کارشناسی در حال بررسی است.
یدالــه صادقی  با بیان اینکه در بازار شــاهد 
گرانفروشی از ســوی عرضه کنندگان کاال 
نیســتیم و برخی افزایش قیمت ها به دلیل 
تغییر نــوع ارز پایه اســت، دربــاره قیمت 
محصوالت لبنی گفــت:  ۱۰ قلم محصول 
لبنیاتی که جزو کاالهای حمایتی هســتند 
دارای نرخ مصوب هســتند کــه باید با نرخ 
مصوب عرضه شوند.  سایر محصوالت لبنی 

براســاس قیمت تمام شــده و در چارچوب 
ضوابــط تعییــن قیمت ســازمان حمایت 
حقوق مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
عرضه می شــوند که این نرخ ها در ســایت 

۱۲۴ نیز اطالع رسانی شده است.
وی افزود: در مورد نرخ گذاری صورت گرفته 
برای آن دســته از محصــوالت لبنی که در 
گروه کاالی حمایتی نیستند میان دامداران 
و تولیدکننــدگان صنایــع لبنــی اختالف 
نظرهایی وجــود دارد زیــرا تولیدکنندگان 
اعالم می کنند که دامداران حاضر نیســتند 
شیر را با نرخ مصوب در اختیار آنها قرار دهند 
و دامداران بــر این باور هســتند که قیمت 
مصوب شیر خام پایین است به همین دلیل 
نرخ مصوب شــیر خام در سطح کارشناسی 
در حال بررســی اســت.اوایل تیر ماه قیمت 
شــیر خام با حدود ۲۱ تا ۲8 درصد افزایش 
نســبت به ســال قبل،  برای عرضه در بازار 
۲۹۰۰ تومان تعیین شــد که تا ۷ درصد نیز 
تلرانس قیمت بر مبنای کیفیت شیر عرضه 
شده برای آن پیش بینی شد. البته این قیمت 
مربوط به شیر کیفی ۳.۵ درصد چربی است و 

با افزایش درصد چربی، قیمت شیر نیز تغییر 
می کند و به ازای هــر درصد چربی ۵۰ تومن 
به قیمــت کاال می تواند افزوده شــود. البته 
اخیرا گزارش هایــی از افزایش قیمت برخی 

محصوالت لبنی منتشر شده است.

 قیمت تخم مرغ به نرخ مصوب
 نزدیک شد

صادقی در ادامه قیمت هر شــانه تخم مرغ در 
بازار  را ۲۲ هزار تومان عنوان کرد و گفت: نرخ 
مصوب تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار کیلویی 

۱۱ هزار تومان تعیین شده است بنابراین اگر 
وزن هر شــانه تخم مرغ را دو کیلوگرم درنظر 
بگیریم قیمت تخــم مرغ در اســتان تهران 
نزدیک به نرخ مصوب اســت. اواخــر تیر ماه 
قیمت هر کیلوگرم تخــم مرغ درب مغازه ۱۱ 
هزار تومان و هر شانه کمتر از ۲۰ هزار تومان 

از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شد.

 قیمت شکر بسته بندی، کیلویی
 8700 تومان

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان تهران درباره وضعیت بازار قند وشکر 
گفت: خوشبختانه در این بازار با کمبود کاال 
مواجه نیســتیم.  در حال حاضر قیمت هر 
بسته شکر بسته بندی شده کیلویی 8۷۰۰ 
تومان اســت. در بازار قند و شــکر شــاهد 
گرانفروشی نیستیم بلکه افزایش قیمت ارز 
وارداتی این محصول موجب شد تا نرخ این 

اقالم تغییراتی را تجربه کند.

فرمول محاسبه حبوبات بسته بندی
این مقام مســئول در پایــان درباره قیمت 

حبوبات در بازار هم گفــت: قیمت حبوبات 
افزایش پیدا کرده زیرا مبنــای ارز وارداتی 
این اقــالم تغییر کرده اســت. امــا یکی از 
مسایلی که این روزها در بازار حبوبات شاهد 
آن هســتیم تفاوت معنادار قیمت حبوبات 
فله و بســته بندی اســت که در این زمینه 
ســازمان حمایت فرمولی به استان ها اعالم 
کرده که بر اســاس آن قیمت مصرف کننده 
حبوبات بســته بندی برابر با مجموع قیمت 
فله حبوبــات، هزینه های جــاری، هزینه 
بســته بندی، هزینه حمل و پخش، ســود 
کارخانه بسته بندی و ســود خرده فروشی 

است.
 بررســی وضعیت تورم در تیر مــاه در آمار 
مرکز آمار ایران نشــان می دهد که  هزینه 
خانوارها نســبت به خرداد امسال و تیر ماه 
سال گذشته افزایش داشته است؛ به طوری 
که تورم ماهانه رشــد ۴.۴ درصدی داشت و 
تورم نقطــه به نقطه )تیر ماه نســبت به ماه 
مشابه ســال قبل( نیز با رشد ۴.۴ درصدی 
به ۲۶.۹ درصد رســیده بود که این تغییر در 

قیمت کاالهای خوراکی ملموس است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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جانشین فرمانده ناجا:

هزینه جرم متناسب با جرم افزایش یابد

تعویق یک ماهه کنکور سراسری
 برگزاری کنکور در 27 تا 30 شهریورماه

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی از برگزاری آزمون 
کنکور سراسری در تاریخ ۲۷ تا ۳۰ شهریور خبر داد.

بابک نگهداری مشاور و رئیس حوزه ریاســت مجلس شورای اسالمی 
دربــاره آخرین وضعیــت برگزاری کنکور سراســری اظهار داشــت: 
متأســفانه دوگانه خاصی درباره کنکور شــکل گرفته بود که بحث اول 
موضوع ســالمت خانوارها و داوطلبین و دوگانه بعدی بحث سرنوشت 

آنها به عنوان جوانان این مرز و بوم شکل گرفته است.
وی افزود: مراجعات مردمی و تقاضاهای مختلــف مردم از نمایندگان 
مجلس و دســتور آقای قالیباف رئیــس مجلس و ورود شــخص وی 
درباره لزوم رعایت پروتکل ای بهداشــتی برای برگزاری کنکور و تأکید 
رئیس مجلــس و زیرمجموعه آن مبنی بر اجرای دقیق و ســختگیرانه 
پروتکل هــای بهداشــتی در دوران شــیوع کرونا و تضمین ســالمت 
شرکت کنندگان در تعیین سرنوشــت آنان توانست کمی از دغدغه ها 

را بکاهد. 
وی تأکید کرد: تعامل دولت و مجلس در برگزاری کنکور سراســری و 
تشکیک مساعی آنان برای رعایت ســختگیرانه پروتکل های بهداشتی 

نشان داد که کنکور آزمون سربلندی قوای مقننه و مجریه بوده است. 
مشاور و رئیس حوزه ریاســت مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: 
برگزاری کنکور توانســت به جامعه نشــان بدهد تعامــل خوبی بین 
کمیســیون تخصصی مجلس بــا وزارتخانه های بهداشــت و علوم و 

سازمان سنجش به وجود آمده است. 
نگهــداری تصریح کــرد: اگر هدف خدمــت به مردم و حل مســائل و 
مشکالت آنها باشد و نیت هم کسب رضایت الهی باشد این تعامل موفق 

خواهد بود. 
وی تصریح کرد: هدف قوای مجریه و مقننــه در موضوع کنکور آن بود 

که سالمت داوطلبین تضمین شود. 
وی گفت: بعد از ورود جدی و دستور رئیس مجلس در موضوع برگزاری 
کنکور سراســری، نشست های مشــترکی بین رؤســای کمیسیون 
تخصصی مجلــس و وزارتخانه ها به نتیجه مطلوبی رســید و تصمیمی 
مبنی بر به تعویق افتادن زمان برگــزاری کنکور به مدت یک ماه گرفته 

شد. 
وی درباره برگزاری زمان کنکور خاطرنشان کرد: بعد از بررسی ها مقرر 

شد که کنکور سراسری سال جاری از ۲۷ تا ۳۰ شهریور برگزار شود. 
وی تصریح کرد: سازمان ســنجش برای اعمال پروتکل های بهداشتی 
ســختگیرانه یک ماه فرصت خواسته اســت به همین دلیل برگزاری 

کنکور یک ماه به تعویق افتاد. 
وی گفــت: تصمیمی که در شــورای تشــکیل شــده و متشــکل از 
وزارتخانه های بهداشــت علوم و سازمان ســنجش و کمیسیون های 
تخصصی مجلس و تعدادی از نمایندگان گرفته شــده است، به تعویق 
افتاد ولی اگر حادثه و مشــکلی در زمینه تسری اپیدمی ویروس کووید 
۱۹ رخ ندهد در روزهای پایانی شــهریورماه آزمون کنکور سراســری 

برگزار می شود.
وی گفت: ســازمان ســنجش برای اجرای ســختگیرانه پروتکل های 
بهداشتی در کنکور یک ماه فرصت خواست چرا که ارزیابی آنها اینگونه 
بود که نیازمند فضای فیزیکی بیشــتری هســتند و بایستی از ظرفیت 

پرسنل آموزش دیده بیشتری استفاده کنند. 
وی تصریح کرد: سازمان سنجش بنا دارد تا آموزش های بیشتری را به 
پرسنل آزمون سراســری مبنی بر پروتکل های سختگیرانه بهداشتی 

بدهد. 
وی در پایان گفت: ان شااهلل با رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی 
هم شــاهد برگزاری کنکور خواهیم بود و هم شــاهد تضمین سالمت 

فرزندان کشورمان و ادامه مسیر علمی آنان.

قانون تسهیل ازدواج قطعا توسط مجلس 
یازدهم اجرا می شود

سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی گفت: 
مجلس یازدهم به طور قطع قانون تســهیل ازدواج را اجرا خواهد 
کرد و کمیســیون اجتماعــی به صــورت جــدی آن را پیگیری 

می کند.
علی بابایی با تاکیــد بر لزوم اجرای قانون تســهیل ازدواج، گفت: بیش 
از ۱۵ سال است که این قانون تصویب شــده اما به مرحله اجرا نرسیده 

است. 
مجلس یازدهم به طور قطع این قانون را اجرا خواهد کرد و کمیســیون 

اجتماعی به صورت جدی آن را پیگیری می کند.
ســخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس با اشــاره بــر اینکه برخی 
نمایندگان این قانــون را فاقد قابلیت اجرایــی خوانده اند، عنوان کرد: 
قانون، قانون اســت و زمانی که به تصویب می رســد باید اجرا شــود. 
نمایندگان مجلس نمی توانند به بهانه مشــکالتی در روند اجرای قانون 

آن را پیگیری یا عملیاتی نکنند.
بابایی تصریح کرد: در حال حاضر گفته می شــود کــه این قانون دارای 
اشــکاالتی اســت و به همین دلیل اجرا نمی شــود اما ابتدا باید قانون 
تصویب شــده را عملی کنیم و ســپس در صورت بروز مشکالت به آن 
رســیدگی کنیم نه اینکه به دلیل وجود مشکالت ۱۵ سال از اجرای آن 

سر باز بزنیم.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس از ابتدای شروع کار خود بر موضوع 
پیگیری ازدواج جوانان تاکید کرده اند، عنوان کرد: اجرای این قانون به 
صورت قطع توســط این دوره مجلس انجام می شود. به ویژه در تدوین 
بودجه ســال ۱۴۰۰ نیز برای دولت تکالیف را در نظر خواهیم گرفت تا 

منابع مالی اجرای این قانون محقق شود.
سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس با اشــاره بر کم کاری وزارت 
ورزش و جوانــان و معاونت جوانان در خصوص اجرای قانون تســهیل 
ازدواج، خاطرنشــان کرد: معاونت جوانان وزارت ورزش متولی اصلی 
حوزه جوانان در کشور اســت و وظیفه مشخصی برای اجرای این قانون 
داشته است. اینکه برخی مســئولین این معاونت اعالم می کنند که به 
دلیل عدم درج نام معاونت جوانان در قانون تســهیل ازدواج هیچ گونه 
مسئولیتی بر دوش آنها نیست، کاماًل غلط است و مجلس یازدهم به کم 
کاری مسئوالن معاونت جوانان در خصوص اجرای این قانون رسیدگی 

می کند.
بابایی ابراز داشــت: ازدواج یکی از مهمترین موضوعــات فعلی جامعه 
ما محســوب می شــود و کاهش رقم ازدواج بحران هایی از جمله بروز 
آسیب های اجتماعی و تهدید جمعیتی کشــور را در پی دارد به همین 
منظور و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقالب بر موضوع جوانان، این 

امر را پیگیری می کنیم.

کوچه

خریدار  جانشــین فرمانــده ناجا گفت: 
هزینه جرم، باید متناسب با جرایم افزایش 
یابد تا اثر بازدارنده داشــته باشــد در غیر 
این صورت این مســئله باعث افزایش وقوع 

جرایم می شود.
 سردار قاســم رضایی در جلسه شور اداری 
شهرســتان ابهــر، اظهار داشــت: خداوند 
توفیق داد در استانی شهید پرور که ۳ هزار و 
۵۳۶ شهید و همچنین شهرستانی که ۴۰۰ 
شهید تقدیم انقالب کرده است، حضور پیدا 
کنیم.وی با اشاره به قرار گرفتن شهرستان 
ابهر در مسیر ترانزیت و کریدورهای مختلف 
تردد غرب کشور، تاکید کرد: آرامش مردم 
این شهرستان نشأت گرفته از ریشه ایمانی 

و تعصب دینی آنها است.
وی خاطر نشــان کرد: مــن فرزند همین 
شهرســتان و منطقه هســتم که مردم آن 
در پیروزی انقالب اســالمی و خنثی شدن 
توطئه دشــمنان در مقابله با تجزیه کشور 

پیشقدم بوده است.
وی با اشاره به کشــت حدود ۲۰۰ تن مواد 
مخدر در ســال ۲۰۰۰ میالدی در کشــور 
افغانستان، افزود: برابر برآورد سازمان ملل، 
در سال جاری، در این کشور بیش از ۹۰۰۰ 
تن مواد مخدر کشت شده است؛ با توجه به 
حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مرز مشــترک ایران 
با کشورهای افغانســتان و پاکستان، مواد 

مخدر از این طریق وارد کشورمان می شود.
جانشین فرمانده ناجا با اشاره به کشف 8۰۰ 
تن مواد مخدر در سال گذشــته در کشور، 

گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون، بیش 
از ۴۰۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده 
که نشان از افزایش چشمگیر کشفیات مواد 

مخدر است.
وی یکی از دغدغه هــای مردم را مواد مخدر 
برشمرد و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی 
در این رابطه برنامه هایی دارد البته عالوه بر 
متناسب نبودن زیرساخت ها، مشکالتی از 

ناحیه بعضی از دستگاه ها وجود دارد.
ســردار رضایی از نیروی انتظامی به عنوان 

خط مقدم مقابله با پدیده شــوم مواد مخدر 
نام برد و تصریــح کرد: اگــر تدبیری برای 
نگهــداری معتــادان پرخطــر و متجاهر و 
حتی خرده فروشــان اتخاذ شود و محل ها 
و اردوگاه هایی را برای نگهــداری این افراد 
تأســیس کنند، نیروی انتظامی قادر است 
ظرف ۴8 ســاعت تمام آنان را دستگیر کند 
که در ایــن رابطه قطع به یقیــن حمایت و 
پشتیبانی دستگاه قضائی بسیار مؤثر است 
و ما این آمادگــی را داریم کــه این دغدغه 

مردم را دنبال کنیم.
جانشــین فرمانده ناجــا، مقابله بــا توزیع 
کنندگان مواد مخدر و جمع آوری معتادان 
متجاهر را از برنامه های جدی پلیس عنوان 
کرد و گفــت: در حال حاضر ســاماندهی 
و فضای نگهداری این افــراد به عنوان یک 
مشــکل مطرح که پیشــنهاداتی از قبیل 

اردوگاه در این زمینه ارائه شده است.
وی بــه ضــرورت افزایش هزینــه جرم در 
پیشگیری از جرایم نیز اشاره و تصریح کرد: 

هزینه جرم، باید متناسب با جرایم افزایش 
یابد تا اثر بازدارنده داشــته باشــد در غیر 
این صورت این مســئله باعث افزایش وقوع 
جرایم می شــود که در این زمینه خالءهای 

قانونی باید مطالعه و مرتفع شوند.
جانشــین رئیس پلیس کشــور، ســرقت 
را یکی دیگــر از دغدغه هــای جدی مردم 
عنوان و بیان کرد: در حوزه ســرقت نیز اگر 
دو علت مؤثر وقوع این جرم برطرف شــود 
از دغدغه هــای مردم در این حوزه کاســته 
می شــود؛ یکی توجــه به زیر ســاخت ها و 
دیگری تهیه پیوســت ایمنی در اخذ پروانه 
ساخت و ســازها اســت که باید به صورت 
قانون در بیاید.ســردار رضایی بــا تاکید بر 
ضرورت رعایت ســاز و کارهــای امنیتی و 
انتظامی در بحث ساخت و ســازها و تولید 
خودروهای داخلی، اذعان داشــت: رعایت 
اصول امنیتی و پیوســت ایمنی در ساخت 
و ســازها، عامل مؤثر در کاهش جرایم است 
که بــه دنبــال آن نیز احســاس امنیت در 

جامعه افزایش چشمگیری خواهد داشت.
جانشــین فرمانده ناجا با تاکیــد بر اینکه 
تهدیدات امنیتی دشمن خنثی شده است، 
تصریح کــرد: مقابله با تهدیــدات اخالقی 

دشمن نیازمند بسیج همگانی است.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی دارای تجربه 
و روحیــه انقالبی اســت و ما در راســتای 
مطالبــات مقــام معظم رهبــری )مدظله 
العالــی( با جدیــت و تمــام تــوان گام بر 

می داریم.

معاون کل وزارت بهداشــت، بر رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی برای نزولی شــدن آمار کرونا در کشــور 
تاکید کرد. ایرج حریرچی، افزود: با توجه به مشکالت 
اقتصادی، هیچ وقت شرایط ســفت و سختی در کشور 

ایجاد نکردیم.
معاون کل وزارت بهداشــت، ادامــه داد: ماه رمضان و 
تعطیالت نوروز باعث کاهش روند ابتالء شد و ثابت شد 
که ترس مردم از کرونا منجر به روند نزولی آمار بیماری 

می شود.
وی افزود: موارد جدید ابتالء بــه دنبال رها 
شــدن پروتکل های بهداشــتی از اواســط 

خرداد رخ داد.
معــاون کل وزارت بهداشــت تاکیــد کرد: 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی در خرداد 
تا تیر به حــدود ۲۰ درصد رســید و در حال 
حاضر به حدود ۷۰ تا 8۰ درصد رسیده است.

وی افــزود: وقتــی ۵۰ درصــد مــردم 
پروتکل های بهداشــتی را رعایــت نکنند، 
زحمات آن ۵۰ درصد کــه رعایت می کنند، 

زیر سوال می رود.
حریرچی گفت: مــوارد بســتری روزانه ما 
به کمتــر از دو هزار مورد نیــز کاهش یافته 
بود، اما کــم توجهی به دســتورالعمل های 

بهداشتی، باعث افزایش آمار کرونا شد.

معاون کل وزارت بهداشــت، تاکید کرد: در موج جدید 
بیماری، ســرایت پذیری کرونا به ۳ الی ۹ برابر رسیده 
است اما افزایش شدت بیماری زایی ویروس هنوز ثابت 

نشده است.
وی با اشــاره به کاهش ۲۵ درصدی موارد بســتری ها 
به دنبال اســتفاده از ماســک و رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در کشــور، افزود: این کاهــش آمار دلیل 

نمی شود که پروتکل های بهداشتی را نادیده بگیریم.

ونا کر

ونا تا ۹ برابر افزایش یافته معاون کل وزارت بهداشت خبر داد؛ سرایت پذیری کر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور از صدور کارت 
ملی هوشــمند برای بیش از ۴۷ میلیون نفر خبر داد و 
گفت: اگر امکان تأمین بدنه فراهم شود، ظرف کمتر از 
شش ماه می توانیم کل جامعه هدف صدور کارت ملی 

هوشمند را پوشش دهیم.
ســیف اهلل ابوترابی درباره وضعیت صــدور کارت ملی 
هوشــمند، گفت: تقریبا ۶۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار نفر 
از جمعیت کشــور، واجد شــرایط دریافت کارت ملی 
هوشمند هســتند که خوشــبختانه با همت و تالش 
همکارانم در دفاتر پیشخوان و پست در سراسر کشور، 
تاکنون ۵۷ میلیون و ۹8۹ هزار و ۴۱۵ نفر از هموطنان 
از طریق ایستگاه های متفاوت مراحل تکمیل ثبت نام 
کارت ملی هوشــمند را انجام داده اند و یک جمعیتی 
کمتر از ۵ میلیون نفر، هنــوز مراحل تکمیل ثبت نام را 
انجام نداده اند که به طــور میانگین ماهانه بین ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزار نفر حســب نیاز به کارت هوشمند یا رسید 
کارت هوشمند به واحدهای اجرایی مراجعه می کنند.

وی افزود: در عین حــال از این جمعیــت بیش از ۵۷ 
میلیونی، برای ۴۷ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۵۶۳ نفر کارت 
ملی هوشمند صادر کرده ایم و خوشبختانه تولید ملی 
هم به حرکت درآمده و عزیزان مــا در چاپخانه دولتی 

تا امروز نزدیک به ســه میلیون کارت صادر 
کردند و به شــرکت تراشه گذار واگذار کردند 
که این شرکت هم تا دیروز یک میلیون و ۲۱۹ 
هزار و 8۱۲ کارت تولید داخــل را به ما ارایه 
دادند که کارت ها را صــادر کردیم و به مردم 
رساندیم.ابوترابی که در یک برنامه تلویزیونی 
سخن می گفت، ادامه داد: نجابت هموطنان 

عزیز منجر شــد که وزیر کشــور و رئیس سازمان ثبت 
احوال به صــورت روزانه پیگیر تأمیــن اعتبار و تأمین 
بدنه کارت باشند و قرار شــد هفته آینده هم دیداری با 
رئیس جمهور داشــته باشــند تا بتوانیم کاری را که در 
دولت تدبیر و امید آغاز شده به سرانجام برسانیم تا همه 

هموطنان از کارت ملی هوشمند برخوردار باشند.
وی افــزود: بنابر آمار ثبــت نامی ها، بــه دلیل تحریم 
هایی که انجام شــد و امکان واردات بدنه کارت وجود 
نداشت و همچنین به دلیل مشکالت اعتباری، تاکنون 
یک جامعه ۱۰ میلیون نفری کــه ثبت نام کرده اند، در 
نوبت هستند که امیدوارم بتوانیم تا پایان سال برایشان 
کارت صادر کنیم. در این زمینه بحث تأمین بدنه کارت 
از سوی چاپخانه دولتی و تأمین اعتبار از سوی سازمان 
برنامه و بودجه مهم اســت که در قالــب دو گزارش به 

آقای رییس جمهور ارائه شــده تــا بتوانیم 
مشــکل این هموطنان را کــه نزدیک به دو 

سال در نوبت مانده اند، را حل کنیم.
وی با اشــاره به وجود ظرفیت صدور ماهانه 
۲.۵ میلیون کارت ملی هوشــمند از ســوی 
ســازمان ثبت احوال، گفت: اگــر همکاران 
در چاپخانه دولتی یا مراجــع ذی صالح که 
متولی تأمین بدنه کارت هســتند، بدنه را تأمین کنند، 
در کمتر از شش ماه می توانیم کارت ها را برای جامعه 
هدف صادر کنیم.سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه 
داد: گره اصلی کار این اســت که بدنه کارت باید تأمین 
شــود. ان شــاء اهلل این مشکل با دســتور آقای رییس 
جمهور حل خواهد شــد. هفته آینده جلســه ای برای 
این موضوع برگزار می شــود تا بتوانند مشــکل را قبل 
از پایان دولت حل کنند و همــه هموطنان از امتیازات 

ویژه کارت ملی هوشمند بهره مند شوند.
ابوترابی ادامه داد: اکنون یک سال و نیم از برنامه عقب 
هســتیم. با تکمیل ایــن برنامه، کلیــد ورود به دولت 
الکترونیک را به ســرانجام می رســانیم. مردم خیلی 
نجابت به خرج دادند، فکر می کنم با تأمین بدنه کارت 
بتوانیم تا پایان ســال و یا قبل از آغاز انتخابات ریاست 

جمهوری، کارت ملی را تحویل مردم دهیم. ســازمان 
ثبت احوال هیچ مشکلی برای صدور کارت ندارد، بلکه 
مشکل ما تأمین بدنه اســت که طبق بند "د" ماده ۴۶ 
قانون محاسبات عمومی، تأمین بدنه کارت به چاپخانه 
دولتی محدود شــده اســت که فکر میکنم با دستور 

رییس جمهور مشکل حل شود.
وی گفت: تاکنون ســه میلیون کارت ارائه شده اما این 
میزان نیاز ما را رفع نمی کند؛ چراکه یک جمعیت ۱۰ 
میلیونی در نوبت داریم و برخی هــم بعدا مراجعه می 
کنند، بنابراین حدود ۱۵ میلیــون کارت نیاز داریم. ما 
فقط متولی صدور کارت ملی هوشــمند هستیم. اگر 
امکان تأمین بدنه فراهم شــود، ظرف کمتر از شــش 
ماه مــی توانیم کل جامعــه هدف را پوشــش دهیم. 
خوشــبختانه کارت تولیــد داخلی به چرخــه آمده و 

بخشی از نیازها را رفع می کند.
ابوترابی تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی مکلفند 
که از طریق سامانه برخط که در ۲۰۰ هزار نقطه کشور 
در اختیار است، برای رفع مشــکل افرادی که در نوبت 
هستند، با رسید کارت و سریال شناسنامه اقدام کنند.
افرادی هم که هنوز ثبت نام نکرده اند، بدانند که از هیچ 

خدمتی در سیستم اداری نمی توانند بهره مند شوند.

کارت ملی

صدور کارت ملی هوشمند برای بیش از ۴۷ میلیون نفر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران:

تدوین ۲ سناریو برای بازگشایی دانشگاه های استان تهران
خریدار   فرمانده ســتاد مقابلــه با کرونا 
اســتان تهران گفت: در شــرایط کرونایی 
که اکنــون در آن قــرار داریم بازگشــایی 
دانشــگاه ها پر مخاطره اســت و دو سناریو 
بــرای آمــوزش عالــی در اســتان تهران 

پیشنهاد شده است.
دکتر علیرضا زالی با اشــاره به سهم عمده 
اســتان تهران از میزان دانشجویان کشور و 
شرایط خوابگاه های دانشــجویی در تهران 
در شــرایط کرونــا گفت: باالتریــن میزان 
دانشــجویان شــاغل به تحصیل در استان 
تهران و بخصوص کالنشهر تهران است و با 
توجه به تنوع مراکز آموزشــی، تنوع فراگیر 
و از نظــر جمعیت خوابگاهی دانشــجویی 
استان و به ویژه شــهر تهران دارای باالترین 

سرانه تراکم دانشجویی است.
وی گفــت: شــرایط تهران بــرای آموزش 
عالــی و دانشــجویان با ســایر بخش های 
کشور متفاوت اســت. تمام استان ها دارای 
مراکــز آموزش عالــی متنوع هســتند اما 

تراکــم جمعیتی در تهران متفاوت اســت. 
برخالف اکثر اســتان ها که بخش عمده ای 
از دانشــجویان شــاغل به تحصیل آنها را 
دانشجویان بومی تشــکیل می دهند سهم 
دانشجویان بومی در اســتان تهران بسیار 
کمتر اســت و اکثر دانشــجویان متعلق به 
سایر اســتان ها هســتند. اگر هم در استان 
تهران ساکن باشــند درصد قابل توجهی از 

آنها از سایر شهرها می آیند.
زالی یادآور شد: بسیاری از دانشجویانی که 
قرار است پاییز از سایر شهرها برای تحصیل 
به تهــران بیاینــد متعلق به اســتان هایی 

هستند که در شرایط قرمز کرونا قرار دارند.
وی گفــت: همچنین به غیــر از بحث های 
زیرساخت آموزشــی که یکی از دغدغه ها 
است یکی از مهمترین مسائل خوابگاه های 
دانشــجویی در اســتان تهران است. اغلب 
دانشــجویان شهرســتانی امکان اســکان 
جداگانه ندارنــد و از امکانــات خوابگاهی 
استفاده می کنند و علیرغم توسعه امکانات 

خوابگاهــی در ســال های اخیــر یکی از 
چالش های جدی دانشگاه ها کمبود فضای 

خوابگاهی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
خاطرنشــان کرد: فضاهــای خوابگاهی در 
تهــران فضاهای متراکمی اســت و حداقل 
۴ دانشــجو در هر اتاق ســاکن هســتند و 
محیط های عمومی از جمله آشــپزخانه و 
سرویس های بهداشتی به صورت مشترک 

اســتفاده می شــود و به خاطر شرایطی که 
وجود دارد بیش از حد معمول دانشــجو در 

فضاهای خوابگاهی ساکن است.
وی تاکید کرد: حضور متراکم دانشــجویان 
به خصوص در فصل پاییز که به دلیل سردی 
هوا مجبور هســتند در فضاهای مســقف 
حضور داشته باشــند و تهویه نامطبوعی به 
آنها تحمیل می شود، شــرایط بسیار نگران 

کننده ای ایجاد می کند.
زالی اضافه کــرد: ضمن اینکــه برای همه 
دانشجویانی که در خوابگاه ها به سر می برند 
نیز امکان تســت وجود ندارد چرا که روزی 
که فرد تست آن منفی باشــد ممکن است 
فردا تستش مثبت باشــد. از طرف دیگر در 
دانشگاه های علوم پزشکی اختالطی میان 
دانشــجویانی که در بیمارســتان ها حضور 
دارند و دانشجویان ســایر رشته های علوم 
پزشــکی در خوابگاه ها نیز بســیار نگران 

کننده است.
وی تاکید کــرد: بنابراین بــرای ترم آینده 

تحصیل ایــن نگرانی هــا را نمی تــوان در 
کوتاه مدت برطرف کرد و در ســطح استان 
تهران تغییر جدی در ســطح زیرساخت ها 
امکان پذیر نیســت. بنابراین دو ســناریو 
برای این موضوع در نظر گرفته شــده است 
که یک این اســت که فرصت داده شود که 
دانشجویان در شهرهای خودشان تحصیل 
خود را ادامــه دهند. در واقع بــرای تهران 
سناریوهایی دیده شده اســت که تلفیقی 
از آموزش مجازی و ادامه آموزش در شــهر 
محل تحصیل است که بار اضافی در تهران 

در شرایط کرونا ایجاد نشود.
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا استان تهران 
تاکید کرد: در شرایطی که اکنون در آن قرار 
داریم بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها پر 
مخاطره است. الگوی ترددی در شهر تهران 
بهم می خورد. پیشــنهاد مــا در تهران این 
است که ســال تحصیلی با حفظ شرایطی 
که گفته شــد و به صورت مجازی ادامه پیدا 

کند.



رونمایی از تیم منتخب هفته

خبری از استقالل و پرسپولیس نیست

پس از دومین ناکامی سپاهان
قلعه نویی دست پیش را گرفت و استعفا کرد

سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس از شکســت این تیم برابر استقالل و 
ناکامی در رسیدن به دو جامی که مسئوالن باشــگاه پیش بینی اش را 

می کردند، از سمت خود کناره گیری کرد.
 تیم فوتبال ســپاهان که ابتدای فصل برای قهرمانی در لیگ برتر و جام 
حذفی بسته شده بود، با هدایت امیر قلعه نویی در رسیدن به هر دو جام 
ناکام ماند.زردپوشان اصفهانی در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های 
جام حذفی دوشنبه شب در ورزشــگاه آزادی تهران دو بر صفر مغلوب 
استقالل شدند تا از دور مسابقات کنار بروند. پس از این اتفاق امیر قلعه 
نویی دست پیش را گرفت و قبل از اینکه مسئوالن سپاهان بخواهند او 

را کنار بگذارند با انتشار متن استعفای خود از این مسئولیت کنار رفت.
در متن استعفای امیر قلعه نویی آمده است:

»سالم و خداحافظ اصفهان زیبا.
بازی با استقالل برای من آخرین آزمون در قامت مربیگری سپاهان بود 

که دوست داشتم سربلند از آن بیرون بیایم اما مقدور نبود.
خاطرات تلخ و شیرین زیادی از حضور ۳ ســال اخیر در اصفهان دارم و 
فکر می کنم دیگر کافی اســت. از کســانی که طعنه، تهمت و ناسزا نثار 
من و شــاگردانم کردند می گذرم و امیــدوارم روزی دروغ ها در مورد 
هزینه ها، کیفیت و رفتار ما برمال شوند.من و کادر فنی در این سه سال، 
چه در سپاهان و چه ذوب آهن سعی کردیم با تمام انگیزه کار کنیم تا به 
موفقیت برسیم. شاید تعریف بعضی ها از موفقیت چیز دیگری باشد اما 

دیگر حوصله و زمانی برای ادامه سوءتفاهم وجود ندارد.
باید از جناب مهنــدس عظیمیان و مجموعه مدیریت ســپاهان برای 
حمایت شان تشکر کنم و امیدوارم ســالمت و موفق باشند. آنها شاهد 

حرف های من هستند و زمان همه چیز را اثبات خواهد کرد.
پیش از خداحافظی از هواداران راستین و عزیز سپاهان هم عذرخواهی 
می کنم که در خوشــحال کردن شــان در این فصل و رسیدن به عنوان 

قهرمانی موفق نبودیم.
حرف دیگری نیست. خدانگهدار اصفهان عزیز.«

 جانشین موقت قلعه نویی در سپاهان
 مشخص شد

میگوئل تکســیرا هدایت فنی ســپاهان اصفهان را در دو هفته پایانی 
رقابت های لیگ برتر بر عهده گرفت.

 تیم فوتبال ســپاهان اصفهان مقابل اســتقالل تهران در مرحله یک 
چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی کشــور تن به شکست دو بر 
صفر داد تا امیر قلعه نویی که در آستانه اخراج قرار داشت از سمت خود 

در مقام سرمربی زردپوشان استعفا دهد.
از این رو باشگاه ســپاهان اصفهان تصمیم به انتخاب میگوئل تکسیرا 
برای جانشینی قلعه نویی در دو هفته پایانی رقابت های لیگ برتر گرفت 
تا بتواند در طول همین مدت سرمربی قطعی این تیم برای فصل آینده 

و ادامه بازی های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا را مشخص کند.
تکسیرا در ســال های اخیر دســتیار قلعه نویی در تراکتور، ذوب آهن 
و سپاهان بوده اســت که از سوی سرپرست باشگاه ســپاهان به عنوان 

سرمربی موقت این تیم انتخاب شد.

سازمان لیگ باشگاه استقالل را »دور« زد
ســازمان لیگ برتر فوتبال ایران که در جشــن قهرمانی پرســپولیس 
نتوانست عملکرد خوبی داشــته باشــد این بار برای دیدار استقالل و 

سپاهان هم اقدام جدیدی را انجام داده است.
هنوز حاشــیه های اقدامات عجیب ســازمان لیگ در جشن قهرمانی 
تیم فوتبال پرسپولیس تمام نشده که مســئوالن این سازمان حاشیه 
جدیــدی را ایجاد کرده اند و این بار نوبت اســتقالل بود تا با دســت رد 

خواسته اش از سوی سازمان لیگ مواجه شود.
بعد از آنکه مسئوالن باشگاه استقالل دیدند در دیدار پرسپولیس و ذوب 
آهن بنر بزرگی از تبلیغ یک شرکت روی سکوهای طبقه اول قرار گرفته 
با این نیت که بتوانند از حامی مالی خود درآمد بیشــتری داشته باشند 
درخواست کردند که همین فضا برای بازی با سپاهان در اختیار آنها قرار 
بگیرد.اما پیگیری های مسئوالن باشــگاه استقالل با این پاسخ سازمان 
لیگ مواجه شد که اینگونه تبلیغات غیرقانونی است و نمی توانند اجازه 
بدهند استقالل روی سکوی طبقه اول بنری از حامی مالی خود را نصب 
کند.زمانی که دیدار اســتقالل و سپاهان شروع شــد مسئوالن باشگاه 
با تعجب دیدند که روی ســکوی طبقه اول همان بنــری که در دیدار 
پرسپولیس و ذوب آهن نصب شده بود بازهم وجود دارد و سازمان لیگ 
ورزشگاهی که اســتقالل اجاره کرده و هزینه اش را می دهد در راستای 

منافع خودش استفاده کرده است.
باشگاه استقالل که این اقدام ســازمان لیگ را منفعت طلبی و اقدامی 

غیرحرفه ای می داند احتماالً امروز به این کار آنها پاسخ خواهند داد.
مشــخص نیســت پشــت پرده این بنر تبلیغاتی چیســت که باید در 
ورزشگاه تحت اجاره استقالل و پرســپولیس نصب شود و عایدی آن به 

جیب سازمان لیگ و یا حامی این سازمان برود؟!

گل محمدی پاسخ داد:

سلطانی فر چه »دستور ویژه«ای برای حمایت از 
ورزش تهران داده است؟

به گفته مدیر اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران دستور ویژه وزیر 
ورزش بــرای حمایت از ورزش این اســتان در دوران کرونایی شــامل 

کمک چند میلیاردی می شود.
 ورزش استان تهران و بررسی مشــکالتی که به خاطر کرونا با آن مواجه 
شده موضوع نشســتی بود که روز گذشــته در دفتر وزارت ورزش و با 
حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و رضا گل محمدی مدیرکل اداره 

ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.
در پایان این جلســه اینگونه عنوان شد که مسعود سلطانی فر برای حل 
مشکالت ورزش اســتان تهران در دوران کرونا دســتور ویژه ای صادر 
کرده است اما اشــاره ای به این دســتور و اینکه دقیقا شامل چه مورد 
یا مواردی می شود، نشــد اگرچه رضا گل محمدی تاکید دارد که این 

دستور مربوط به اختصاص کمک مالی وزاتخانه می شود.
مدیر اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: از زمان شــیوع کرونا و به خاطر تعطیلی اماکن ورزشــی استان 
تهران، ورزش این استان متحمل خسارت های مالی زیادی شده است. 
به خصوص باشــگاه های دولتی و خصوصی در این دوران دورنا به دلیل 
لغو فعالیت های شان با مشکالت عدیده ای مواجه شده اند اما هیچ گونه 

تسهیالتی در اختیارشان گذاشته نشده است.
وی ادامه داد: در این شــرایط پروژه های زیادی هم داریم که قرار است 
به مناســبت هفته دولت افتتاح شــوند اما به خاطر مشــکالت اخیر و 
محدودیت های مالی ایجاد شده در به ســرانجام رساندن آنها با معضل 
مواجه شده ایم.گل محمدی تاکید کرد: در نشست مشترکی که با وزیر 
ورزش برگزار شــد گزارشی کامل از این شــرایط و مشکالتی که کرونا 
برای مان در ورزش اســتان تهران ایجاد کرده، ارائه شد. پس از بررسی 

های تکمیلی وزیر برای حمایت مالی در این زمینه دستور ویژه ای داد.
مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران تصریح کرد: با دستور وزیر 
ورزش قرار بر این شــد تا از طرف وزارت ورزش بودجه قابل توجهی به 

این اداره تزریق شود.

میدان

خریدار   در ترکیب منتخب هفته بیست 
و هشــتم رقابت های لیگ برتــر خبری از 
بازیکنان ســرخآبی های پایتخت نیست اما 
تیم های سایپا، گل گهر، ذوب آهن و نساجی 

حضور پررنگی داشتند.
هفته بیست و هشــتم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران ســرانجام بعــد از انجام پنج 
دیدار دوشنبه شــب به اتمام رسید. در این 
هفته ۱۴ گل به ثمر رسید و ۲ بازی گلی در 
بر نداشت. پیکان تنها تیم برنده  میزبان بود 
و در سه دیدار تیم های میهمان برنده شدند 
و نیمی از بازی ها برنده نداشــت. در ترکیب 
منتخب هفتــه هــم خبــری از بازیکنان 
استقالل و پرســپولیس نبود، اما تیم هایی 
چون ســایپا، ذوب آهن،  گل گهر و نساجی 

حضور پررنگی داشتند.

دروازه بان: محمد اکبرمنادی )سایپا(
دروازه بان تیم فوتبال ســایپا که چند هفته 
قبل به دلیل مصدومیت »حامد فالح زاده« 
به دروازه تیمش رســید توانست با نمایش 
خوبش در ترکیب بماند و مقابل فوالد ستاره 
تیمش بــود. »محمد اکبرمنــادی« ضمن 
گرفتن چنــد موقعیت خوب، یــک پنالتی 
هم از »لوسیانو پریرا« گرفت تا یک تنه مانع 
از شکســت تیمش شــود. به جز او »رشید 
مظاهری« نیز یکی دیگر از ســتاره های این 

هفته بود.

مدافعان: وحید محمدزاده 
)ذوب آهن(، ایمان سلیمی )تراکتور( 

و خالد شفیعی)سایپا(
»وحیــد محمــدزاده« مدافــع تنومنــد 
ذوب آهن به غیر از گل ســه امتیازی که به 
پرسپولیس زد در کارهای تدافعی نیز بدون 
اشتباه بود و به کمک دیگر مدافعین تیمش 

کمک کرد تا پرسپولیس برای اولین بار بعد 
از بازگشایی مسابقات پس از شیوع ویروس 

کرونا نتواند به گل برسد.
»ایمان ســلیمی« هــم به عنــوان مدافع 
تراکتور یک بار دروازه تیمش را نجات داد و 
در اکثر نبردهای هوایی نسبت به مهاجمان 
شاهین موفق تر عمل کرد. سلیمی نشان داد 
می تواند به عنوان مدافع فیکس در ترکیب 

تراکتور حضور داشته باشد.
»خالد شفیعی« در ســایپا دوباره احیا شده 
است. او به خوبی رهبری خط دفاع تیمش را 
به عهده گرفته و زیر نظر »ابراهیم صادقی« 
به خوبــی وظایفــش را انجــام می دهد و 
حاشیه های سابق را هم ندارد. شفیعی یکی 
ار عوامل اصلی این هفته های متوالی بدون 

باخت سایپاست.

 هافبک ها: محمدرضا خلعتبری
 )شهر خودرو(، جالل الدین 

علی محمدی )پیکان(، محمد میری 
)نساجی( و نوید عاشوری )نساجی(

»محمدرضا خلعتبری« در سن ۳۶ سالگی 
هرکاری که باید را انجام می دهد. او یک گل 
از روی ضربه ایستگاهی به استقالل زد و یک 
پاس گل هم برای »حسین مهربان« ساخته 
و پرداخته کرد تا مرد اول بازی باشــد. البته 
که او کمی خوش شــانس بود و گرنه اخراج 
هم می شد تا همه کار در یک مسابقه انجام 

داده باشد.
از  »جالل الدیــن علی محمــدی« بعــد 
مدت ها خودی نشــان داد. او در بازی برابر 
صنعت نفت یک گل فرا ســه امتیازی برای 
خودروسازان زد و باعث شد تا پیکان به یک 

پیروزی حیثیتی دست پیدا کند. بردی که 
آنها را به بقا امیــدوار می کند. این گل روی 
پاس »فــراز امامعلی« زده شد.نشــان داد 
شوت هایش اتفاقی نیســت. یک شوت غیر 
قابل مهار که »پیام نیازمنــد« را هم مانند 
حســینی شــوکه کرد و ســه امتیاز برای 
»محمود فکری« به ارمغان آورد. میرِی ۳۰ 
ســاله در میانه میدان با دوندگی فراوان در 

کارهای دفاعی نیز موفق عمل کرد.
اما ســتاره اصلی نســاجی در ایــن بازی 
بعد از تیــر دروازه، »نوید عاشــوری« بود. 
بازیکن سابق اســتقالل خوزستان در لیگ 
پانزدهم که جام قهرمانی را باالی ســر برده 
بود توانست از بازیکنان سپاهان حدود ۱۰ 
خطا بگیرد و به تنهایی بازی را برای تیمش 
اداره کند. عاشوری به خوبی نبض بازی را در 

اختیار می گرفت و زمان را به ســود تیمش 
می کشت.

مهاجمان: بهنام برزای )گل گهر 
سیرجان(، یونس شاکری )گل گهر 
سیرجان( و رضا میرزایی )سپاهان(

بهترین بازیکن ایــن هفته لیگ برتر فوتبال 
کشــورمان بازیکن اســبق اســتقالل بود. 
»بهنام برزای« با ۲ گل و یک پاس گل، یک 
تنه از باخــت برای گل گهر ســیرجان یک 
پیروزی شیرین ســاخت. او نشان داد هنوز 
هم می تواند کارهای بزرگــی انجام دهد و 

فوتبالش به این زودی ها تمام نمی شود.
»یونس شــاکری« نیز این بــار به جای گل 
زدن در امر دادن پاس گل درخشــید. او ۲ 
پاس گل برای »بهنام بــرزای«  مهیا کرد تا 
تیم ســیرجانی از باخت ۲ بر یک به پیروزی 
سه بر ۲ برســد و بقای خود را تقریبا قطعی 
کند.در نهایت به »رضا میرزایی« می رسیم. 
وینگر تیم سپاهان که در بازی برابر نساجی 
هرکاری که الزم بــود را انجام داد اما حریف 
تیر دروازه نشــد و به دیوار بدشانسی خورد. 
میرزایی ۲ بار تیر دروازه را لرزاند و یک شوت 
عالی اش با فاصله ســانتی متری راهی اوت 

شد تا فقط به گل نرسد.

سرمربی: لوکا بوناچیچ )ذوب آهن(
ســرمربی کارکشــته ذوب موفق شد بعد 
از ۱۶ هفته پرســپولیس رو مجددا با باخت 
آشنا کند. تیم او در شــبی که پرسپولیس 
می خواست با پیروزی جشن قهرمانی بگیرد 
هم به برتری رسید و هم دروازه اش را بسته 
نگه داشت تا نماینده ســبزپوش اصفهانی 
برعکس دیگر تیم شــهر، به یــک پیروزی 
ارزشــمند برســد و تا حد زیادی بقایش در 

لیگ را قطعی کند.

کارشــناس فوتبال ایران با اشــاره به پوکــر قهرمانی 
پرســپولیس به انتقاد از عملکرد سرپرست این باشگاه 
پرداخت و گفت: مهدی رسول پناه را هیچ فرد فوتبالی 

نمی شناسد.
بیــژن ذوالفقارنســب در خصــوص پوکــر قهرمانی 
پرســپولیس در لیگ برتــر فوتبال گفت: ایــن تیم به 
حقش رســید. اختالف امتیاز با رقیبان خودش گویای 
توانایی های فنی این تیم اســت. عملکرد کادر فنی در 
هر دو نیم فصل و همچنین بازیکنان تحســین برانگیز 
است. این تیم اســتخوان بندی خودش را حفظ کرد و 
توانست بدون توجه به حاشــیه های مدیریتی با کسب 

چهارمین قهرمانی متوالی رکورد بزند.
پیشکســوت پرســپولیس درباره مشکالت 
اقتصادی این باشگاه افزود: باید قبول کنیم 
مدیریت در باشگاه پرسپولیس واقعا سخت 
و خطرناک است. امیدوارم مشکالت این تیم 
به دلیل عــدم پرداخت مطالبــات بازیکناو 

مربیان خارجی سابق خود برطرف شود.
وی افزود: تعهداتی که پرسپولیس نسبت به بازیکنان 
خود داشته اســت اهمیت ویژه ای دارد و طبیعی است 
همه باشــگاه ها دنبال قهرمان ها بگردنــد؛ پس اکثر 

اعضای این تیم پیشنهادات مالی خواهند داشت.

ذوالفقارنســب درباره عملکرد مهدی رسول 
پناه رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس 
افزود: مدیرانی که به پرســپولیس می آیند 
برنامه هایــی را ارائه می دهنــد که بخاطر 

مشکالت اداری قابلیت اجرایی ندارد.
کارشــناس فوتبال ایران تاکیــد کرد: من 
اصالرسول پناه را نمی شناسم. او از خانواده 
ورزش نیست. من فکر نمی کنم کسی از فوتبالی ها او را 
بشناسد. اگر قرار بود او با خودش توانمندی هالی مالی 
برای پرسپولیس ایجاد کند چرا کوهی از این مشکالت 

باقی مانده است.

وی دربــاره احتمــال تغییــر در هیات مدیــره فعلی 
پرســپولیس افزود: هیات مدیره فعلی پرســپولیس 
بسیار ضعیف اســت و ترکیب ناهمگنی دارد. واقعا این 
چند نفر نیاز به اصــالح در جایگاه خــود دارند. با چه 

روندی این آقایان انتخاب می شوند جای سوال دارد.
پیشکســوت فوتبال ایران تاکید کــرد: وزارت ورزش 
باید افرادی را انتخاب کند که منابع مالی مشــخص و 
شفاف را وارد پرســپولیس کنند. یکی از مدیران فعلی 
پرسپولیس تنها یک ســابقه نا مطلوب در یک باشگاه 
دیگر داشته است که حاال در پرســپولیس هم حضور 

دارد.

پرسپولیس

رسول پناه را هیچ فوتبالی نمی شناسد

پیشکسوت تیم اســتقالل گفت: یکسری افراد فضایی 
را راه می اندازند که هیچ پایه و اساســی ندارد، آنها با راه 
انداختن هشــتگ و هفتگ دنبال به هم ریختن تمرکز 

فرهاد مجیدی بودند.
پیروز قربانی درباره برتری اســتقالل مقابل ســپاهان 
در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اظهار داشــت: 
به نظر من اســتقالل بــا ارائه یک بازی هوشــمندانه 
و تاکتیکی توانســت از ســد ســپاهان عبــور کند و 
به خصوص پــس از به ثمر رســاندن گل اول بســیار 
باهوش تر بازی کرد. اســتقالل لیاقت برد در این بازی 
را داشت زیرا هم از لحاظ چیدن ارنج هوشمندانه عمل 

کرد و هم بازی تاکتیکی را از این تیم مشاهده کردیم.
وی افزود:  قــرار دادن چهــار مدافع وســط در مقابل 
سپاهان جلو ارســال های حریف و نفوذهای این تیم را 
گرفت و ما دیدیم اســتقالل پس از به ثمر رساندن گل 
اول تغییر سیســتم هم داد که این موضوع ســبب شد 
گل دوم را به  ثمر برساند.این پیشکسوت ادامه داد: در 
زمان حمالت حریف میلیچ و ووریا غفوری از جناحین 

و محمد دانشــگر و روزبه چشــمی به عارف 
غالمی و سیاوش یزدانی اضافه می شدند و به 
دفاع کمک می کردند که اگر ســانتر از سوی 
سپاهانی ها ارسال شد آن را دفع کنند. تمام 
مدافعان اســتقاللی ها در جای خودشــان 
بودند و در کانال دفاعی شاهد عملکرد خوبی 

بودیم.
پیشکسوت تیم استقالل درباره ارزیابی اش از عملکرد 
سپاهان در این بازی گفت: سپاهان بازی را خوب شروع 
کرد اما دریافت گل اول سبب شد شــیرازه این تیم از 
هم بپاشد. اســتقالل در طول نیمه اول و به ویژه پس از 
نیمه دوم حمالت زیادی روی دروازه سپاهان داشت و 
موقعیت های زیادی هم خلق کــرد عالوه بر ۲ گلی که 
به ثمر رســاند در ضدحمالت هم می توانست گل های 

بیشتری را به ثمر برساند.
قربانی افــزود: من بازی های اخیر ســپاهان را دیده ام 
و می دانم این تیم به ویژه در بازی با نســاجی عملکرد 
خیلی خوبی داشــت. بایــد دید چه مشــکلی در این 

تیم وجود دارد که ســبب نتیجــه نگرفتن 
ســپاهانی ها می شــود زیرا از لحاظ فوتبالی 

شاهد بازی های خوبی از سپاهان هستیم.
وی درباره برداشته شدن فشار از روی دوش 
فرهاد مجیدی توضیح داد: بــه نظر من باید 
دید فشار را چه کســانی می آورند. یکسری 
افــراد و گروه ها فضایــی را راه می اندازند که 
هیچ پایه و اساســی ندارد. آنها با راه انداختن هشتگ و 
هفتگ دنبال به هم ریختن تمرکز فرهاد مجیدی بودند 
که خوشبختانه وی توانست با بی تفاوتی نسبت به این 
جریا ن ها تیمش را از لحاظ تاکتیکی در مســیر خوبی 
قرار دهد. باز هم تأکید می کنم هرچند دیدار استقالل 
و ســپاهان چندان جذاب نبود اما تیم فرهاد مجیدی 

یک بازی تاکتیکی و حساب شده را از حریف خود برد.
مدافع اسبق اســتقالل درباره احتمال برگزاری دربی 
پایتخت در نیمه نهایی جام حذفی اظهار داشــت: جام 
حذفی شــرایطش با ســایر رقابت ها متفاوت است و 
تفاوتی ندارد در این رقابت ها با چه تیمی روبه رو شوید. 

اگر استقالل دنبال قهرمانی در این رقابت ها است باید 
از هر حریفی عبور کند.

قربانی تاکید کرد: خوشــبختانه پس از شــیوع کرونا 
شاهد هستیم که تیم ها از لحاظ سبک بازی و کیفیت 
عملکرد خوبی دارنــد و دیگــر آن بی نظمی هایی که 
احتمال داشــت با حضور هواداران در ورزشگاه ایجاد 
شــود و مانع ارائه تاکتیک هایی مناســب و فوتبال با 

کیفیت از سوی تیم ها شود نمی بینیم.
قربانی ادامه داد:  تماشــاچی می توانــد کل عملکرد 
بازیکنان را تحت تأثیر قرار بدهد و با به کار بردن الفاظ 
رکیک در ورزشگاه ها روحیه بازیکن و مربی خراب شود 
اما اکنون حداقــل خودم می توانم با فرزندم بنشــینم 
و یک بازی خــوب را ببینم. خوشــبختانه پس از کرونا 
شاهد بی فرهنگی در ورزشگاه ها نیستیم و این موضوع 

به فوتبال کمک می کند. 
پیشکسوت تیم استقالل تصریح کرد: باید از بازیکنان 
استقالل تشــکر کنم زیرا آنها در هفته های اخیر نتایج 

خوبی گرفته اند.

استقالل

قربانی: عده ای با هشتگ دنبال به هم زدن تمرکز مجیدی بودند

ورزش
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معاون وزیر ورزش: 

نباید ورزشکاران المپیکی را در شرایط تمرینی حاد قرار داد
خریدار  معاون ورزش زنان وزارت ورزش 
و جوانــان دربــاره از ســرگیری تمرینات 
ورزشــکاران بــرای حضــور در المپیــک 
توکیو گفت: نباید ریســک زیــادی کرد و 
ورزشــکارانی را که موفق به کسب سهمیه 
شدند، در شرایط تمرینی حاد قرار داد زیرا 
این  کار خطر ابتال به ویروس کرونا را در بین 

آنها افزایش می دهد.
»مهین فرهــادی زاد« این اظهــارات را 
بیان کــرد و افــزود: فرصت کافــی برای 
حضــور در المپیــک توکیــو داریــم که 
امیدواریم با روند کاهشــی ویروس کرونا 
این رویداد برگزار شــود. با توجه به اینکه 
ورزشــکاران المپیکی از تمــام ظرفیت 

کامل جســمانی و روانی خود برای حضور 
در این رویداد استفاده می کنند، نباید آنها 
در وضعیتی قرار دهیم که با آســیب روبرو 

شوند.
وی گفت: ورزشــکاران اکنون تمرینات 
انفــرادی خود را بــا همــکاری مربیان 
در منزل دنبــال می کنند تــا زمانی که 
شــرایط بــرای حضــور در محیط های 
عملی فراهم شــود. البتــه تالش داریم 
تا ورزشــکاران تمرینات خــود را زمانی 
آغاز کنند که بــدون کوچکترین پیامد 

و هزینه باشد.
معاون وزیــر ورزش و جوانــان درباره نحوه 
فعالیت معاونــت ورزش زنان در شــرایط 

کرونایی توضیــح داد: در توافق نامه ای که 
مابین این معاونت بــا معاونت زن و خانواده 
ریاســت جمهوری منعقد خواهد شد، سه 

طرح در راســتای تقویت حوزه ورزش زنان 
مطــرح کرده ایم کــه با تحقــق توافق نامه 

اجرایی می شود.
فرهادی زاد ادامه داد: این ســه طرح شامل 
تقویت طرح سنجش ســاختار قامتی زنان 
و روســتایی، طرح تربیت مربیان آمادگی 
جســمانی و مجهز کردن آنــان با همکاری 
فدراســیون همگانی و طرح برپایی المپیاد 

دختران روستای و عشایری است. 
وی در ادامه افــزود: معاونــت ورزش زنان 
در این مــدت و در دوران کرونایی از طریق 
فضــای ورزشــی برنامه های خــود را در 
استان ها توسط معاونت ورزش زنان در امور 
استان ها دنبال می کند و حتی در استان ها 

فعالیت های ورزشی در بعد همگانی دنبال 
می شود.

معاون وزیــر ورزش و جوانــان درباره طرح 
برپایــی نخســتین جشــنواره حجــاب و 
عفاف توضیح داد: این طــرح را در معاونت 
فرهنگــی ورزشــی وزارت ورزش مطــرح 
کردیم که هدف گســترش فرهنگ عفاف 
و حجاب در جامعه و شناســایی و تشــویق 
ورزشکاران زن اســت که اجرای این طرح 
نیاز به دستورالعمل قوی در دو حوزه ورزش 
و جوانان دارد. در این طرح از ورزشــکاران 
و مربیــان زن تاثیرگذار بر توســعه ورزش 
زنان در عرصه های ملی و بیــن المللی هم 

قدردانی می شود.
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منوچهر والی زادهـ  دوبلور باسابقه:

ور تامین می کنند! دوبلورها پول تاکسی و ناهارشان را هم به ز

خریدار  منوچهر والی زاده می گوید: دوبلورهای 
جوان، نسل درخشانی هســتند اما از نظر مالی به 
اندازه کافی تامین نمی شوند و این در حالی است 
کــه در کنار شــغل دوبلوری شــغل دیگری هم 

نمی توانند داشته باشند.
این دوبلور پیشکســوت درباره شــرایط کنونی 
حرفه دوبلــه و گویندگــی، توضیــح داد: دوبله 
شغلی است که نمی توان در کنارش شغل دیگری 

داشت. 
باید به همین یک شــغل اکتفا کــرد و زندگی را 
گذراند. برای دوبله باید حضور داشــته باشــی تا 
حضورت و کارت را ببینند تــا بتوانی ترقی کنی. 
برای همین اســت که بچه ها کمی دچار مشکل 
می شوند و نمی توانند در جای دیگری کار کنند. 
مجبورند صبح تا شب اینجا باشند. این در صورتی 
است که از نظر مالی تامین نمی شوند و همه شان 
گرفتارند. پول تاکســی و پول ناهارشــان هم به 
سختی تامین می شود. ان شــاءاهلل خدا خودش 

کمک کند.
والی زاده با بیان اینکه در تمام ایــام کرونا تقریبا 
کار کرده اســت اما نه به اندازه گذشــته، عنوان 
کرد: این روزها بیشــتر برای سینمای خانگی کار 

می کنم. در تمام ایام کرونا تقریبا کار کرده ام زیرا 
مثل قبل نیست که بچه ها به صورت دسته جمعی 
وارد اتاق  شــوند، بلکه به صورت تک تک می روند 

نقش هایشان را می گویند و برمی گردند.
به گفته این دوبلور باســابقه تمــام پروتکل ها در 

استودیوهای دوبله رعایت می شود.
او در این زمینــه ادامه می دهد: هــر صبح تمام 
اســتودیو ضدعفونی می شــود. بچه ها هم همه 
با ماســک می آیند؛ البته موقــع گویندگی باید 
ماسک را بردارند. افراد زیادی داخل اتاق نیستند 
فقط گوینده، صدابردار و مدیر دوبالژ هســتند و 

گوینده ها تک تک وارد می شوند.
والی زاده درباره نســل جــوان دوبلورهای ایران 
اظهار کرد: من همیشه به نســل جوان امیدوارم؛ 
ان شــاءاهلل که همــه موفق باشــند. به خصوص 
نســل جوان االن که همه تحصیل کرده و باسواد 
هســتند. همه آمادگی دارند و فراگیری شــان 

خوب است. 
اما متاســفانه االن کار مشکل شده و کرونا جلوی 
کارشان را گرفته است. نسل جوان دوبلورهای ما 
در آینده ای نزدیک بسیار درخشان و پویا خواهند 
بود. به امید خــدا کرونا که برطرف شــود اوضاع 

بهتر می شود.
این گوینده که تاکنون به جای شــخصیت های 
معروف زیادی صحبت کرده اســت، موفقیت در 
هنر دوبلوری و گویندگی را تمرین و ممارســت 
زیاد عنــوان کرده و افــزود: هــر کاری تمرین و 
ممارســت می خواهد. کســی که به گویندگی و 
صداپیشــگی عالقه دارد باید از ســنین نوجوانی 
شــروع کند و به این کار عشــق و عالقه داشــته 
باشد. صدا و بیان خوبی هم داشــته باشد. و با این 
ویژگی ها می تواند پیشــرفت کنــد. البته بدون 
کرونا! هرکاری با تمرین و کار کردن مداوم نتیجه 

می دهد.
والی زاده در پایان نســبت به پایان یافتن اوضاع 
دشــوار کنونی ابراز امیدواری کــرد و گفت: ان 
شــاءاهلل این مشکل هم درســت می شود. هر چه 

خدا بخواهد همان می شود.
منوچهــر والی زاده تاکنــون به جــای بازیگران 
مطرحی همچون: رابرت دنیــرو، کیانو ریوز، تام 
هنکس، نیکالس کیج، جیم کری، ویل اســمیت 
و جورج کلونی صداپیشــگی کرده است و اغلب 
صــدای او را با نقــش »لــوک« در »لوک خوش 

شانس« می شناسند.

فیلمبــرداری فیلــم بلنــد داســتانی »ماتیک 
مخملــی« بــه کارگردانــی و تهیــه کنندگی 
محمدرضا یکانی که اخیرا شــروع شــده  با نقش 

آفرینی بهنوش بختیاری به کار خود ادامه داد.
ایــن فیلــم از جدید تریــن تولیدات موسســه 
فیلمسازی یکان تصویر تهران است و در خالصه 
داستان آن آمده اســت: اینجا جای موندن نیست 
بایــد رفت و ســفر کرد تا بــه آرامش رســید اما 
مطمئن نیســتم که در جای جدید هم به آرامش 

برسم.
در این فیلم از تعــداد زیادی بازیگــران جوان و 
عالقه مندان به هنر بازیگری اســتفاده شده است 
و در کنار آنها بازیگران حرفه ای همچون حسین 
عابدینــی، بهنوش بختیاری، شــیدا یوســفی، 
فاطمه شــکری، حشــمت آرمیده، اکرم علمدار 

ایفای نقش می کنند.
عوامل و دست اندرکاران این پروژه شامل:

تهیه کننــده و کارگــردان: محمد رضــا یکانی، 
نویسنده: پدرام افشار

بهنــوش  عابدینــی،  حســین  بازیگــران: 
بختیاری،شیدا یوسفی ، حشمت آرمیده ، فاطمه 

شکری، اکرم علمدار، متین مصطفوی و با معرفی 
رایحه تیموری

مدیــر روابــط عمومــی و مشــاور رســانه ای: 
علیرضا صفری، دســتیار اول کارگــردان و مدیر 
برنامه ریزی: افشــین ســنگ چاپ، تصویر بردار: 
بهرام لطفــی، صدابردار: ایمــان یگانه جو، طراح 

صحنه و لباس: میــالد عارفی نیا، مدیــر تولید: 
عبــاس خالقی  نــژاد، چهره پــرداز: آرش فــرد، 
دســتیاران کارگردان: مهســا موالئیان ، کسری 
محمدی، منشی صحنه: روژین تیزهوش، عکاس: 
محمد برزگر، دســتیاران تصویــر: علی روحی، 
محمد رامین تیموری، یاســر حیدری، دســتیار 
صدا: داود کاظمی، مدیر تدارکات: سجاد جنگی، 
دســتیار تدارکات: آرش شــابهرامی، دستیاران 
لباس و صحنه: سحر رمضانی، احسان پیرهادی، 
کیمیا یوســفی، مجریان گریم: شهره خراسانی، 

مرسده افشار
جانشین تهیه کننده و سرمایه گزار: مسعود براتی

سایر بازیگران:
خسرو شیری ، مهسا موالئیان ، روژین تیزهوش ، 
شروان یکانی ، مهرزاد نصیر زاده - پانته آ خادمی، 
ســوگند علی ولی اللهی ، فاناز ســلوکی ، یاســر 
حیدری ، مسعود براتی، علی اصغر ایزی ، مسعود 
شهری ، شهرام محبوبی ، کسری محمدی ، شیما 
حکیم پور ، مهدی جعفری - ســیامک سلطانی - 
نازنین کوهســتانی ، امیرحســین کریمی ، پگاه 

زری.

 بهنوش بختیاری به »ماتیک مخملی« پیوست

سریال

دفاع  سکانس های  تصویربرداری 
مقدسی سریال »ایل دا« ظرف ۴۰ 
روز آینده به اتمام می رسد.علیرضا 
تهیه کننــده  ـ  ســبط احمدی 
مجموعه »ایــل دا«ـ   با اعالم خبر 
فوق گفت: ســکانس های مربوط 
به جنگ در ارتفاعات خرم آباد در 
حال انجام اســت و 8۵ درصد کار 
تصویربرداری انجام شــده و ظرف 
۴۰ روز آینده کار تصویربرداری به 

اتمام می رسد.
وی درباره همکاری مســئولین 
اســتانی گفت: متاســفم از این 
کــه اعــالم می کنم مســئولین 
اســتانی هیچ حمایتی از پروژه 
دفاع مقدســی نمی کننــد. این 
پــروژه که اثــری فاخــر درباره 
دالورمردی های خطه لرســتان 
اســت بــا بی مهری مســئولین 
اســتان لرســتان مواجه است. 

ما در شــرایط بســیار 
ســخت بدون حمایت 
و همکاری مســئولین 
استان لرستان در حال 
تصویربرداری با تیمی 
۱8۰ نفــری هســتیم 
تا بتوانیــم کار را برای 

چهلمین ســالگرد دفاع مقدس 
آماده کنیم.

وی در خاتمه تاکید کرد: ســپاه 
پاسداران اســتان با تمام توان از 
کار حمایــت کــرد و کمک های 
شایســته ای در خصوص تامین 
ادوات نظامــی صــورت گرفته و 

امکانات در اختیار پروژه قرار داد.
»ایل دا« یکــی از مجموعه های 
پربازیگر و از تولیدات سیمافیلم 
اســت. در این مجموعه بیش از 
۳۵ بازیگــر حرفه ای ســینما و 
تلویزیون با گریم هــای متفاوت 

دارنــد؛  حضــور 
از  بیــش  همچنیــن 
تلویزیون  بازیگر   ۱۰۰
و تئاتر لرســتان در این 
مجموعــه بــه ایفای 

نقش می پردازند.
گــروه  در  »ایــل دا« 
فیلم و ســریال مرکز سیمافیلم 
و به تهیه کنندگی ســیدعلیرضا 
ســبط احمدی و کارگردانی راما 
قویدل به نویســندگی نوشــین 

پیرحیاتی در حال تولید است.
بازیگران این ســریال عبارتند از 
مجید مظفری )صالح خان(، پوریا 
پورسرخ )ایرج(، فاطمه گودرزی 
)دا گل(، خســرو شــهراز )نصیر 
خان(، جعفــر دهقان )اســتوار 
کاکاوند(، کاظم هژیر آزاد )شــیر 
علی خان(، کوروش ســلیمانی 
)شــیرزاد(، غالمرضا علی اکبری 

)شــیخ رحیــم(، ســینا رازانی 
)کریم(، مهدی صبایی )منصور(، 
مســعود چوبین )مثقالی(، رضا 
نجفی )عمو برفــی(، آوا داروئیت 
)هاویــر(، بهروز چاهــل )دکتر 
هنــدی(، محمدصــادق ملک 
)جابر و قــادر(، ســیامک ادیب 
)قباد(، معصومه بافنده )آســاره( 
پویان گنجی )یاور(، دریا مرادی 
دشــت )گندم(، زینــب قادری 
)گالره(، مســعود امیــن ناجی 
)بهــادر(، طیبه دوســت )زیور(، 
منصــور نواصری )کامــل(، امید 
محمد نژاد )کیومــرث(، فاطمه 
آقا بابایی )ننه نــازار(، پیمان کرم 
زاده )گروهبــان واحدی(، ناهید 
عساکره )راحیل(، سید امیر ساالر 
قوامی )ســیاوش(، رائد تمیمی 
)کامــل(، ســینا قاســمی نصر 

)گودرز( و محمد کمانگر )امید(.

»ایل دا« به بخش های دفاع مقدس رسید

زمانی عصمتی:
وانه ساخت گرفتم! پنج فیلمنامه ام رد شد تا پر

علی زمانی عصمتی کارگردان ســینما عنوان کرد که به دلیل شرایط 
کرونایی روند پیش تولید فیلم ســینمایی »زیبــای آرام« با تردیدها و 

نگرانی هایی مواجه شده است.
علی زمانی عصمتی کارگردان ســینما که به تازگی پروانه ساخت فیلم 
سینمایی »زیبای آرام« را دریافت کرده اســت درباره این اثر گفت: ما 
پروانه ساخت این فیلم را خیلی دیرتر از آنچه که فکر می کردیم دریافت 
کردیم، یعنی ما پیش از اینکه کرونا به ایران بیاید، قصد داشــتیم پیش 
تولید را آغاز کنیم و در فروردین ماه امسال فیلم را جلوی دوربین ببریم 
چون غالباً در آن زمان توریســت زیادی به یزد می آید و شــرایط برای 
ساخت »زیبای آرام« مهیا می شــد اما به یکباره کرونا در ایران فراگیر و 

روند بررسی پروانه ساخت ها در سازمان سینمایی متوقف شد.
وی افزود: حتی بعد از اینکه اعضای شــورای ســاخت شروع به بررسی 
پروانه ساخت ها کنند، درباره پروانه ســاخت فیلم من معضالتی پیش 
آمد، بحث هایی بود که به صورت شــفاهی انجام دادیــم و مذاکراتی با 
محمدمهدی طباطبایی نژاد مدیر نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی 
و یکی دو نفر از اعضای شــورای پروانه ساخت کردیم تا برخی از مسایل 
حل شــود. به هر حال موضوعاتی دربــاره رد فیلمنامه های من وجود 
داشت. در این چند سال ۵ فیلمنامه من رد شــده که هر کدام متفاوت 

از دیگری بود.
زمانی عصمتی ادامه داد: رد این فیلمنامه ها بــه قبل از دوران مدیریت 
ابراهیم داروغه زاده مدیر پیشین نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی 
برمی گردد یعنی در سه چهار سال اخیر دیگر تقاضایی ارایه نداده بودم، 
چون در دوره های قبل از آقای داروغه زاده تقاضاهایی داشــتم که همه 
بدون دلیل رد می شــد و به من گفته نمی شــد کجای این فیلمنامه ها 
مشــکل دارد یعنی عنوان می کردند همه فیلمنامه هایت مردود و غیر 

قابل مذاکره هستند.
وی افزود: به هر حال خوشبختانه هم کاراکتر خود آقای طباطبایی نژاد 
متفاوت است و هم اینکه ایشان چندین سال است که من را می شناسد، 
از همین رو توانســتیم یک سری مذاکرات شــفاهی داشته باشیم و در 
نهایت پروانه ســاخت را هرچند با تاخیر ولی باالخــره دریافت کنیم. 
ما پیش از کرونا برخی از کارهای مقدماتی »زیبــای آرام« را نیز انجام 
داده بودیم برای مثال حدود دو ســه ماه اســت که لوکیشــن ها را نگه 
داشته ایم که در یزد است، چون بخش عمده ای از فیلم ما در این استان 
فیلمبرداری می شود. دنبال این هســتیم که در یکی دو هفته آینده ۲ 
بازیگر چهره به فیلم اضافه کنیم و در حال مذاکره با آن ها هســتیم. از 

همین رو احتماالً اواسط شهریورماه فیلمبرداری را آغاز می کنیم.
این کارگردان درباره فضای داستانی فیلمنامه تازه خود گفت: »زیبای 
آرام« درباره سفر ۲ نفر به شهر یزد است و به روابط انسان ها می پردازد. 
شهر یزد همیشه دغدغه من بوده است چون جذابیت های زیادی در آن 
وجود دارد ضمن اینکه این شهر در یونســکو ثبت جهانی شده و بعد از 
ونیز قدیمی ترین شهر جهان است. شهرداری یزد هم تمایل داشت که 

فیلمی برای یزد ساخته شود بنابراین »زیبای آرام« درباره یزد است.

زمانی عصمتی در پایان با اشــاره به وضعیت کرونایــی فعلی بیان کرد: 
در حال حاضر موقعیت خیلی وحشــتناکی داریم ایــن موضوع برای 
کسانی که کارهای مقدماتی ســاخت آثارشان را پیش تر انجام داده اند، 
دوچندان سخت اســت، چون در موقعیت بالتکلیفی قرار گرفته ایم؛ از 
یک سو به دلیل شرایط و از دست دادن فصل نمی شود کارها را به تعویق 
انداخت و از ســوی دیگر ترس زیادی به دلیل کرونــا وجود دارد. حتی 
این هراس وجود دارد که تولید فیلم به دســتور دولت و ستاد مقابله با 
کرونا متوقف شود یا اینکه اتفاقی برای عوامل رخ دهد. درواقع استرس 

زیادی حاکم است. 

پایان "صحنه زنی" با بهرام افشاری
فیلمبــرداری »صحنه زنــی« بــه کارگردانــی علیرضــا صمدی در 

لوکیشن های تهران به پایان رسید.
 

جدیدتریــن تصویر بهرام افشــاری در فیلم ســینمایی »صحنه زنی« 
به کارگردانی علیرضا صمدی در حالی منتشر شــد که روابط عمومی 
این فیلم خبر داد که فیلمبرداری این اثر پس از پشــت ســر گذاشتن 
حدود ۵۰ روز در لوکیشن های تهران به پایان رسید و همچنین تدوین 
آن نیز از میانه هــای کار بصورت همزمان توســط هایده صفی یاری در 
حال انجام بود و همچنان ادامه دارد.مهتاب کرامتی، بهرام افشــاری، 
پیام احمدی نیا، لینــدا کیانی، محمد نادری، فرزانه ســهیلی و مجید 
صالحی به همراه امید روحانی، سیامک ادیب و آتش تقی پور بازیگران 
این فیلم هســتند.»صحنه زنی« دومین فیلم بلند ســینمایی صمدی 
بعد از »بی نامی« اســت کــه فیلمنامه و فضایی متفــاوت دارد و طبق 
برنامه ریزی ها در صورت برگزاری سی و نهمین جشنواره فیلم فجر، به 

احتمال فراوان در این رویداد حضور خواهد داشت.
مجیدرضــا بــاال تهیه کننــده و مســعود زارع مجــری طــرح فیلم 

»صحنه زنی« هستند.

 محمدرضا علیمردانی با »چهل تیکه«
 به تلویزیون برمی گردد

 برنامه تلویزیونی »چهل تیکه« که تولید آن از اواخر اردیبهشت ۱۳۹۹ 
آغاز شده بود، از ۲۵ مرداد مجددا روی آنتن تلویزیون خواهد رفت.

این فصل از »چهــل تیکه« نیز هماننــد فصل های قبلــی آن به تهیه 
کنندگی و کارگردانی الهام حاتمی تولید شــده اســت و اجرای آن را 
محمدرضا علیمردانی بر عهده دارد.»چهل تیکه« که به مرور خاطرات 
و نوســتالژی ســال های پیشــین با حضور هنرمندان و افراد شاخص 
می پردازد، این بار با دکور و فرمی متفاوت از فصل های گذشته آن تولید 
شده است.  برنامه تلویزیونی »چهل تیکه« از روز شنبه ) ۲۵ مرداد( در 

ساعت ۲۳ شب از شبکه نسیم پخش می شود.

اکران
صدرا صباحی:

»اسطرالب« از ماجرای یک قتل خانوادگی 
می گوید

کارگردان نمایش »اســطرالب« که در مرکز تئاتر مولوی روی صحنه 
است با اشاره به ویژگی های این اثر نمایشی از مدیران و مخاطبان تئاتر 
درخواست کرد در این شرایط از نمایش های روی صحنه حمایت کنند.

صدرا صباحی نویســنده و کارگردان نمایش »اسطرالب« که در مرکز 
تئاتر مولوی روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی در شرایط 
بحران کرونا گفت: شرایط سختی که این روزها با آن روبرو هستیم برای 
همه یکسان اســت و بقیه مشــاغل را هم دربرمی گیرد از این رو برای 
اجرای این اثر نمایشی کل گروه ریسک استقبال کم مخاطبان را به جان 
خرید چون به هر حال جوانانی مثل من مجبور هســتند فرصت هایی را 
که به دســت می آورند، مغتنم بشــمارند و در حال حاضر این فرصت، 
اجرا در یک سالن دولتی است. نمایش »اسطرالب« سومین سالی است 
که پشــت در مانده پس خطرهای اجرا در چنین شــرایطی را به جان 

می خریم تا راهی برای آینده پیش رویمان گذاشته شود.
وی ادامه داد: این اثر نمایشی سال ۹۶ با نام »حراج استثنایی اسطرالب 
مچی با سه هزار ســال ضمانت سام ســرویس فقط با یک کلیک« در 
جشــنواره تئاتر دانشــگاهی به صحنه رفت که انتخاب این نام نیز در 
راستای فضای کمدی کار بود اما در اجرای جدید کار بازنویسی شده و با 
اثر جدی تری روبرو هستیم. این نمایش داستان کهنه و تکراری دعوای 
بین چند خواهر و برادر بر ســر میراث پدرشــان را به تصویر می کشد 
اما تالش شــده مخاطبان با فضاســازی متفاوتی روبرو شوند. قصه در 
بستری رئالیســتی روایت می شــود و ماجرای خواهر و برادرهایی را به 
تصویر می کشد که تصمیم به قتل برادری می گیرند که مخالف تقسیم 

ارث است.
صباحی درباره صحنه پردازی نمایش بیان کرد: دکور نمایش شــامل 
حجم تلنبار شده ای از وســایل و پارچه هایی است که روی اثاثیه منزل 
کشیده شده اســت. صحنه آرایی نمایش با این منطق که این خانواده 

قصد فروش منزل را دارند به این شیوه طراحی شده است.
وی در پایان صحبت هایش درباره میزان اســتقبالی که از نمایش شده 
اســت، گفت: تاکنون تعداد مخاطبان نمایش به دلیل شرایط کرونایی 
زیاد نبوده اما خوشبختانه همین تعداد محدود هم از دیدن کار رضایت 
داشتند. امیدوارم تماشــاگران و مســئوالن تئاتری برای دیدن شدن 
بیشتر نمایش های روی صحنه کماکان کنند. ما پر از امید و انتظار برای 

حمایت این دوستان هستیم چون به شدت نیاز به کمک داریم.
نمایش »اســطرالب« که پیش تر در بخش رقابت صحنه ای بیستمین 
جشنواره بین المللی تئاتر دانشــگاهی ایران روی صحنه رفته بود از روز 
یکشــنبه دوازدهم مرداد اجراهای خود را در مرکــز تئاتر مولوی آغاز 

کرده است و تا آخر مرداد روی صحنه خواهد بود.
این اثر نمایشــی نامزد بهترین نمایشــنامه از بیســتمین جشــنواره 

بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران شده است.
در خالصه داســتان نمایش آمده است: پزشــکان بعد از سکته سوم از 
بزرگ خاندان قطع امید کرده اند و بســتگانش او را بــه خانه آورده و با 
دستگاه ونتیالتور او را زنده نگه داشته اند، امروز روز هفتم است که ورثه 

بر بالین او گرد آمده اند...
میثم غنی زاده، مهدی ســقا، فاطمه نوروزی، مژده قربانی و تینا یونس 

تبار بازیگران این نمایش هستند.
عالقه مندان می توانند برای دیدن نمایش »اســطرالب« همه روزه به 
جز شنبه ها ساعت ۱۹ به نشــانی خیابان انقالب، خیابان ۱۶ آذر، جنب 

باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.

 هادی مرزبان نمایش مناسبی برای ماه 
محرم دارد

هادی مرزبان که ســال ها پیش نمایش »پایین گذر سقاخانه«نوشته 
زنده یاد اکبر رادی را در تاالر وحدت اجرا کرده اســت، آمادگی دارد تا 
این نمایش را که برای ماه محرم هم مناســب است، به صورت تله تئاتر 

ضبط کند.
این هنرمند تئاتر که نمایشــنامه »پایین زیر گذر ســقاخانه« را اثری 
مناسب برای ماه محرم و صفر می داند، گفت: اگر این نمایش به صورت 
تئاتر تلویزیونی پخش شود، اطمینان دارم که برد زیادی خواهد داشت.

او درباره تمایلش بــرای اجرای این نمایش در فضای بــاز ، توضیح داد: 
چنین چیزی هم شدنی است ولی به هر حال نگرانی هایی وجود دارد اما 
در زمینه تله تئاتر هیچ گونه نگرانی بابت سالمت تماشاگران نخواهیم 

داشت و می توانیم با آرامش، کار را آماده کنیم.
مرزبان که معتقد اســت می توان این نمایــش را در کوتاه ترین زمان به 
صورت تله تئاتر ضبط کرد، افزود: امســال بســیاری از برنامه های ماه 
محرم همچــون تعزیه خوانی با محدودیت رو به رو شــده اســت ولی 
پخش چنین نمایش هایی از تلویزیون هم به مردم کمک می کند تا آثار 
مناسب این ایام را ببینند و هم ســالمتی آنان با ماندن در خانه تضمین 

می شود.  
او که چندی پیش درباره از ســرگیری تولید تله تئاتر، جلسه ای با مدیر 
اداره کل هنرهای نمایشی داشته است، درباره نتایج این جلسه توضیح 
داد: در این جلسه به آقای آشــنا مدیر کل هنرهای نمایشی گفتم حاال 
که کرونا با ماست، نمی توانیم دست روی دســت بگذاریم و هیچ کاری 
نکنیم بلکــه می توانیم با تلویزیون صحبت کنیم و بــا راه اندازی دوباره 
تولید تله تئاتر، هم جای خالی تئاتر را پر کنیم و هم به ســرگرم کردن 

مردم و ارایه خوراک فرهنگی به آنان بپردازیم.
او با ابراز تاســف از کم توجهی مدیران تلویزیون بــه تئاتر و قابلیت های 
آن افزود: مدیران ما متوجه نیســتند که تئاتر چه پتانسیل باالیی دارد 
و چگونه به عنوان هنری انسان ســاز، می تواند به اصالح جامعه کمک 
کند و حتی روابط خانوادگی را بهبود ببخشد. آنان از این ویژگی ها غافل 
هستند و متاســفانه در پی این غفلت ها، مردم هم از موهبت های تئاتر، 

کمتر بهره مند می شوند.
این کارگردان تئاتر با یــادآوری پخش تئاترهای زنــده تلویزیونی در 
دهه چهل افزود: در آن دوره نمایش های بســیار خوبی پخش شــد و 
مردم در سراسر کشور به تماشای این آثار پرداختند. هنرمندان بزرگ 
آن زمان مانند علی نصیریان، عزت اهلل انتظامی، محمد علی کشــاورز، 
داود رشیدی، جعفر والی، جمشید مشایخی و ... در این نمایش ها بازی 
می کردند.مرزبان اضافه کرد: تا ده سال پیش هم تله تئاترهای مختلفی 
از شبکه چهار تلویزیون پخش می شــد و حاال هم می توان سبک های 
گوناگون تئاتری را در این رســانه اجرا کرد ولــی نمی دانم چرا اراده ای 
از سوی مدیران تلویزیون دیده نمی شــود.او در پاسخ به این پرسش که 
چه نمایشــنامه هایی را برای تله تئاتر در نظر گرفته است، گفت: اولین 
پیشــنهادم نمایش »دکتر نون« اســت و بعد از آن هم سه متن از اکبر 

رادی را در نظر دارم که یکی از آنها »باغ شب نمای ما« است.

اجرا


