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رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان اظهار داشــت: 
بعد از اعمــال تحریم هــا علیه ایــران، بعضی از 
کشــورهای منطقه بنای عدم همکاری با ایران را 
داشــتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان 
با برخــی بنادر منطقــه در دســتور کار این اتاق 
مشــترک و وزارتخانه های صمت و امور خارجه 
قرار گرفت به گونــه ای که حجــم واردات ایران 
از عمان در ســال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دالر بود 
و این میزان در ســال ۹۶ بــه ۲۶۰ میلیون دالر و 
در ســال ۹۷به ۴۱۳ میلیارد دالر رسید و این به 
معنای افزایش واردات کاال از عمان نیســت بلکه 
بنادر عمان نقش خــود را بعنوان بنــادر ترانس 

شیپی کاالهای ایرانی آغاز کردند.
محسن ضرابی در مورد ارتباط ایران و کشور عمان 
گفت: روابط سیاســی بین دو کشور ایران و عمان 
از قبل از انقالب تاکنون، در باالترین ســطح قرار 
داشــته و قابل مقایســه با هیچ یک از کشورهای 
همسایه نیست و یک روند رو به افزایشی را داشته 
اســت. دولت عمان همواره در تمــام دوران ها و 
بحران ها در کنار دولــت و ملت ایران بوده و تالش 
کرده نقــش میانجی گــری خــود را حفظ کند 
که این موضوع را در دوران 8 ســال دفاع مقدس 
و تحریم ها شــاهد بودیــم اما متاســفانه روابط 
اقتصادی بین دو کشــور در ســال های گذشته و 

قبل از سال ۱۳۹۲ قابل قبول نبود.

عمان می تواند پایگاه صادارتی ایران باشد
وی ادامه داد: اگر به حجم روابط تجاری دو کشور از 
سال 8۵ تا ۹۲ نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که 
علیرغم روابط سیاسی دیرینه حسنه، حجم روابط 
اقتصادی قابل قبول نبود ، این در حالی اســت که 
کشور عمان کشوری وارد کننده است و می توانست 
برای ما یک پایگاه صادراتی بســیار مناسبی باشد 
که به دلیل عدم وجود زیرساخت های مناسب در 
آن سال ها ســهم ما از واردات به کشور عمان بسیار 

اندک و در حدود ۰.۷ درصد بود.
وی با اشــاره به ســاختار کشــور عمان براساس 
جذب ســرمایه گذاری ملــل مختلــف گفت: با 
توجه به آن که رابطه ما از دیرباز با کشــور عمان 
بسیار رابطه خوبی بود در سال ۹۲ با تشکیل اتاق 
مشــترک بازرگانی ایران و عمــان، احصاء موانع 
تجاری دو کشــور و ارائه راهکارهای عملیاتی در 
دستور کار این اتاق مشــترک قرار گرفت و نقشه 
راه تسهیل روابط تجاری دو کشور ترسیم شد و بر 
همین اساس مشــکالت شناسایی و راه حل هایی 
پیشنهاد شــد و همچنان که مشــاهده می کنید 
مشکالت در اخذ ویزا، ثبت شرکت، خط مستقیم 
هوایــی و دریایی بــا همــکاری و پیگیری های 
وزارت صمــت، وزارت امــور خارجــه، وزارت 
صنعت،تجارت عمان و ســفراء محترم دو کشور 

حل شد.

صادرات به عمان در 5 سال 5 برابر شد
رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه در 
سال ۹۲ کل حجم مبادالت دو کشور بالغ بر ۲۲۱ 
میلیون دالر و حجم صــادرات ۱۴۹ میلیون دالر 
بود که خوشبختانه حجم مبادالت ما ظرف مدت 
۵ سال به ۵ برابر رسید، افزود: اخذ ویزا در سال ۹۲ 
بسیار دشوار و با هزینه بســیار باال همراه بود ولی 
هم اکنون امکان اخذ ویزا برای شهروندان ایرانی 
مشابه شهروندان اروپایی با هزینه کم و در مبادی 
ورودی عمان فراهم است. الزم به ذکر است، این 
تسهیالت برای شهروندان سایر کشورها از جمله 
هند، پاکستان و بنگالدش که تعداد آنها در عمان 

نیز قابل توجه است وجود ندارد.

شیوع کرونا خطوط دریایی ایران و عمان را 
افزایش داد

وی در ادامه، با اشاره به ایجاد ۹ خط حمل هوایی 
مســتقیم میان شــهرهای ایران و مسقط قبل از 
شیوع  ویروس کرونا  اشــاره نمود که از شهرهای 
تهران، اصفهان، شــیراز، چابهار، قشــم، کیش، 
مشهد، الر و المرد به مسقط خط مستقیم هوایی، 
افزود: همانگونه که مطلع هســتید بدلیل شیوع 
ویروس کرونا ارتباط هوایی کشور عمان با کل دنیا 
کاًل قطع  است.  در حوزه حمل و نقل دریایی نیز با  
اشاره به خطوط حمل دریایی کانتینری یخچالی، 
خشــک و فله بر از بنادر جاسک، شــهید باهنر، 
شهید رجایی و خرمشهر به بنادر سویق، شناس، 
صحار و ســلطان قابوس  پس از شــیوع ویروس 
کرونا علیرغم آنکه اکثر کشــورها مــرز خود را بر 
روی کاالهای ایرانی بستند،  به دلیل قطع  ارتباط 
عمان با برخی از کشــورها و نیاز بازار داخلی آن ها 
به محصوالت دارویی، کشــاورزی و مواد غذایی 
موجب شده است که دولت عمان  بمنظور کاهش 
هزینه های حمل، خطوط دریایی خود را با بنادر 
ایران افزایش داده تا کاالها با قیمت مناسب وارد 

کشور عمان گردند.
وی افزود: کشــور عمان طی سال های اخیر، علی 
رغم تحریم های ظالمانه آمریــکا، همواره حجم 
روابط تجاری خود با ایران را افزایش داده به گونه 
ای که ســهم ما از بازار عمان از ۰.۷ درصد از سال 
۹۲ به ۳.۶ درصد در ســال ۹۷ افزایش یافت و ما 
می توانیم ســهم خود در بازار این کشور را  به ۱۰ 
درصد برسانیم و برای دســتیابی به آن نیاز است 
که زیرســاختهای موردنیاز با عمــان را افزایش 

دهیم. 
در افزایش سطح روابط اقتصادی و تسهیل روابط 
و ایجاد زیرساخت ها نقش آقای نوری شاهرودی 
سفیر کشــورمان در عمان و همکاران ایشان در 
سفارت ج.ا.ایران در مسقط بی بدیل و قابل تقدیر 

است.
ضرابی تصریــح کرد: الزم به ذکر اســت که بنادر 

کشــور عمان )از جمله بنادر صحار و صالله( برای 
واردات کاال به ایران بســیار حائز اهمیت است که 
به دلیل عدم آشنایی تجار ایرانی با پتانسیل های 
بنادر عمان، در سال های گذشته، توجه چندانی 
بــه واردات از طریق عمان نداشــته اند. درحالی 
که بندر صاللــه عمان رتبــه ۵۱ را در رتبه بندی 
بین المللی دارد و ســومین بندر بزرگ خاورمیانه 
از نظر تجهیزات، وســعت و خطــوط حمل بین 
المللی است به گونه ای که دارای خطوط مستقیم 
دریایــی هفتگی به بنــادر بزرگ دنیــا از جمله 
امریکا، دریای ســرخ، خلیج فــارس، اروپا و هند 

است.

آغاز نقش بنادر عمان بعنوان ترانس شیپ 
کاالها ایرانی

وی ادامه داد: بعد از اعمــال تحریم ها علیه ایران، 
بعضی از کشورهای منطقه بنای عدم همکاری با 
ایران را داشتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر 
عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق 
مشــترک و وزارتخانه های صمت و امور خارجه  
قرار گرفت به گونه ای که حجــم واردات ایران از 
عمان در ســال ۹۵ حدود ۷۰ میلیــون دالر بود 
و این میزان در ســال ۹۶ بــه ۲۶۰ میلیون دالر و 
در ســال ۹۷به  ۴۱۳ میلیارد دالر رسید و این  به 
معنای افزایش واردات کاال از عمان نیســت بلکه 
بنادر عمان نقش خــود را بعنوان بنــادر ترانس 

شیپی کاالهای ایرانی آغاز کردند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عمــان با بیان اینکه 
عمان از سه جهت برای ما پایگاه بسیار با اهمیتی 
جهت صادرات مجدد است گفت: در وهله اول به 
کشورهایی که رابطه سیاسی خوبی با ما نداشته، 
اما بازارهای مصرف بســیار خوبی برای کاالهای 
ایرانی هســتند که از طریق عمان بتوانیم به این 

بازارها دست یابیم. 
در وهلــه دوم می توانیــم از طریــق عمــان، به 
کشــورهای مصــرف کننــده ای نظیــر یمن و 
کشــورهای آفریقایی دســت یابیــم و بازارهای 

جدیدی در این کشورها ایجاد کنیم.
 یمن بــا ۲8 میلیون نفــر جمعیت، بازار بســیار 
مناســبی برای کاالهای ایرانی اســت، در حال 
حاضر مایحتاج این کشــور از طریق بندر صالله و 
مرز عمان در این منطقه به یمن وارد می شــود، از 
طرف دیگر به دلیل وضعیت اقتصادی کشورهای 
آفریقایی این کشــورها اقدام به خریدهای مدت 
دار می کنند که این مسئله با توجه به محدودیت 
بانکی کشور ما موجب می شــود که ما نتوانیم به 
طور مستقیم وارد مبادالت تجاری با این کشورها 
شــویم  و از خریــداران این کشــورها اعتبارات 
اســنادی بلندمدت دریافت کنیــم و در نتیجه 
عمان می تواند نقش واســطه را بــرای ما در این 

مورد ایفا کند. 
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طرح آینده داران 

 صادرات به عمان در ۵ سال، ۵ برابر شد

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت اعالم کرد

تحریک تقاضا  راهکار  ویژه  برای 
ونا عبور  از تبعات  اقتصادی  کر



سایه سنگین سهام عدالت بر معامالت بورس

ابطال کارت بازرگانی در انتظار کسانی که به تعهدات قانونی عمل نکنند
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و و پوند افزایش یافت خ رسمی یور  نر
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعالم کرد که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز 
از جمله یورو و پوند نســبت به روز شنبه افزایش و قیمت ۱۱ واحد پولی 

کاهش یافت؛ نرخ دالر و ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
 بر اساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا برای روز »سه شنبه ششم 
خرداد ۹۹« بدون تغییر نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل ۴۲ هزار 
ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیــس با افزایش ۱۴۳ ریالی به 
قیمت ۵۱ هزار و ۲۶۹ ریال و هر یورو نیز با رشد ۵8 ریالی به قیمت ۴۵ 
هزار و 8۲۹ ریال اعالم شــد.افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار 
و ۲۵۹ ریال، کرون ســوئد ۴ هزار و ۳۴۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۷۹ 
ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۴8 ریال، روپیه هند ۵۵۵ ریال، درهم 
امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۹۰۷ 
ریال، یکصد روپیه پاکســتان ۲۶ هزار و ۵۷ ریــال، یکصد ین ژاپن ۳8 
هزار و ۹۴۶ ریال، دالر هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱8 ریال، ریال عمان ۱۰۹ 

هزار و ۲۳۴ ریال و دالر کانادا ۳۰ هزار و ۹۰ ریال قیمت خورد.
از ســوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند ۲۵ هزار و ۷۰۶ ریــال، راند آفریقای 
جنوبی ۲ هزار و ۳8۹ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۶۴ ریال، روبل روســیه 
۵88 ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریــال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و 
۵۱۹ ریال، لیر سوریه 8۲ ریال، دالر استرالیا ۲۷ هزار و ۵۶۰ ریال، ریال 
سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دالر 
سنگاپور ۲۹ هزار و ۵۲۰ ریال، یکصد تاکای بنگالدش ۴۹ هزار و ۴۰۶ 
ریال، ده روپیه ســریالنکا ۲ هزار و ۲۶۴ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و 

یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۰۵ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنســتان 8 هزار و ۶8۴ ریال، دینار لیبی 
۲۹ هزار و ۶۷۶ ریال، یوان چین ۵ هــزار و 88۹ ریال، یکصد بات تایلند 
۱۳۱ هــزار و ۵۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هــزار و ۶۲۵ ریال، یک هزار 
وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۳۶ ریــال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، 
یکصد تنگه قزاقســتان ۱۰ هزار و ۱۴۰ ریال، الری گرجستان ۱۳ هزار 
و ۱۶۷ ریال، یک هــزار روپیه اندونــزی ۲ هزار و 8۴۳ ریــال، افغانی 
افغانستان ۵۴8 ریال، روبل جدید بالروس ۱۷ هزار و ۴۷۷ ریال، منات 
آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵8 ریال، یکصد پزوی فیلیپین 8۲ هزار و ۹۱۳ 
ریال، ســومونی تاجیکســتان ۴ هزار و ۹8 ریال، بولیوار جدید ونزوئال 
۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنســتان ۱۱ هــزار و ۹۶۶ ریال 

ارزش گذاری شد.

بانک ها چه نقشی در افزایش قیمت سکه دارند؟
 افزایش شدید قیمت ها و ثبت رکوردهای جدید در بازار سکه توجهات 
را به سوی گواهی سپرده سکه جلب کرده تا در پی یافتن متهم افزایش 

قیمت ها، انگشت اتهام به سوی بانک ها دراز شود.
بازار طال و ســکه در روزهــای اخیر، دورانی پرتالطم را پشــت ســر 
می گذراد، نوســان شــدید و عبور قیمت ها از مرز هفت میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان باعث شده که این بازار در مرکز توجه قرار گیرد.
در این میان، بازار خرید و فروش ســکه، پررونق بــوده به طوری که در 
برخی از روزها، خریدارانی که برای خرید ســکه به طالفروشی مراجعه 

می کردند با پاسخ »نداریم، پیدا نمیشه« مواجه می شدند.
درباره چرایی رشد عجیب و یکباره قیمت سکه به عوامل مختلفی مانند 
افزایش قیمت دالر، بی ثباتی بازارهای موازی و ... اشاره شده است، که 
در میان آنهــا ادعای نقش معامالت گواهی ســکه و بانک ها در افزایش 
قیمت ســکه جلب توجه می کند.در بحبوجه جوالن قیمت ها در بازار 
سکه، برخی کارشناسان، بانک ها را به عنوان متهمان افزایش نرخ سکه 
معرفی کردند. به گفتــه آنها »چند بانک از طریق بــازار بورس اقدام به 
خرید ســکه از مردم با قیمت باالتر  کردند و نمی دانیــم با چه اهدافی 
دست به این کار زدند.«برای پیگیری این ادعا به بررسی جایگاه حقوقی 
بانک ها برای انجام معامالت ســکه و گواهی ســکه و همچنین امکان 

عملی انجام این معامالت توسط بانک ها پرداخته ایم.

رابطه بانک ها و گواهی های سپرده سکه
بررســی ها نشــان می دهد که بانک ها نمی توانند در معامالت گواهی 

سکه دخالت کرده و به طور مستقیم اقدام به خرید و فروش سکه کنند.
طبق مقررات، بانک ها در فرایند معامالت گواهی سکه صرفا دو وظیفه 

را بر عهده دارند که شامل »تعیین اصالت سکه« و »انبار داری« است.
در واقع، بانک قادر نیستند که ســکه را خرید و فروش کنند، همچنین 
آنها نقشی نیز در قیمت گذاری سکه ندارند. بر این اساس، بانک ها نمی 

توانند سهمی در افزایش قیمت سکه داشته باشند.

واکنش بانک ها به ادعاهای مطرح شده
با توجه به اینکه ادعای مربــوط به دخالت بانک هــا در خرید و فروش 
ســکه، بدون توجه به ســازوکار معامالت بورس کاال مطرح شده بود، 

واکنش هایی را به دنبال داشت.
بر این اســاس، بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از چهار بانک انباردار 
ســکه طال، پس از طرح این ادعا در اطالعیه ای اعالم کــرد: با توجه به 
فرایند تعریف شــده، بانک رفاه هیچ نقشــی در خرید، فروش و عرضه 
سکه نداشته و تنها انباردار بورس کاال است. از این رو بانکی که بر اساس 
مســتندات قانونی به عنوان انباردار بورس کاال شــناخته می شــود، 

نمی تواند نقشی در قیمت گذاری سکه در بورس کاال داشته باشد.
بر این اســاس، دارندگان ســکه طال با ارائه مدارک شناسایی معتبر به 
خزانه بانک رفاه مراجعه و ســکه های خود را به انبار تحویل می دهند و 
پس از اعتبارسنجی ســکه ها و پرداخت هزینه ارزیابی، در مقابل قبض 
انبار موقت گواهی سپرده دریافت می کنند. سپس می توانند با مراجعه 
به کارگزاری ها یا ســامانه معامالت برخط سهام، ســکه های خود را به 

فروش برسانند.

علت جذابیت معامالت گواهی سکه در بورس
معامالت گواهی سکه دارای مزیت هایی است که موجب شده استقبال 
از آنها افزایش یابــد که مهم ترین آنها عدم نیاز به خرید فیزیکی ســکه 
است.بر این اســاس، نیاز به مراجعه حضوری برای خرید فیزیکی سکه 
نیست و می توان از طریق اینترنت و معامالت آنالین اقدام به خرید و یا 

فروش کرد.
مزیت دیگر، عدم نیاز به نگاهداری فیزیکی ســکه در بورس و انبارداری 

با هزینه بسیار پایین توسط بانک هاست.
عامل دیگری که موجب افزایش اســتقبال از گواهی های ســکه شده، 
امنیت بیشتر است؛ به طوری که دارنده گواهی سکه نیازی به نگاهداری 
فیزیکه سکه نداشــته و به تبع آن ریسک ســرقت و یا مفقودی سکه ها 
کاهــش می یابد.همچنین تعیین اصالت ســکه، توســط خزانه های 
بانک های منتخب انجام می شود که باعث افزایش امنیت معامالت شده 

و احتمال ارایه سکه های تقلبی را کاهش می دهد.
از جمله مزیت های دیگر معامالت گواهی ســکه، نــرخ پایین کارمزد 
معامالت اســت، معموال فاصله بین خرید و فروش سکه در بازار آزاد به 
۲۰۰ هزار تومان نیز می سد که ســود آن عاید طالفروشان می شود؛ اما 

کارمزد معامالت سکه در بورس بسیار پایین است.
شورای بورس در خرداد ماه ســال ۱۳۹۳ »گواهی سپرده کاالیی« را به 
عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار، شناســایی و تصویب کرد که 
بر اســاس این مصوبه، گواهی ســپرده کاالیی، اوراق بهاداری است که 
مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاالســت و پشتوانه آن قبض 

استانداردی است که در انبارهای مورد تأیید بورس صادر می شود.
در همین راستا، اواخر ســال ۱۳۹۴ بازار معامالت گواهی سپرده سکه 
طال در بورس کاال آغاز به کار کرد که تاکنون چهار بانک رفاه، صادرات، 

سامان و ملت به این بازار وارد شده اند.

بازار

تنها افــرادی که تــا قبــل از ۳۱ اردیبهشــت روش 
آزادسازی سهام عدالت خود را انتخاب کرده و یا شماره 
شبای بانکی خود را ثبت یا تغییر داده اند، می توانند با 

مراجعه به بانک درخواست فروش بدهند.
یک مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی گفت: به 
منظور جلوگیری از مراجعه بی ثمر سهامداران عدالت 
به بانک ها و همچنین توجه به نکات بهداشتی و رعایت 
دســتورالعمل های مبارزه به ویــروس کرونا، نکاتی را 

مورد تاکید قرار داد.
وی گفت:  بانک ها بر اســاس اطالعاتی که ســازمان 

خصوصی سازی پیش از این برایشان ارسال 
کرده، اقدام به پذیرش درخواست فروش ۳۰ 
درصد سهام عدالت از سوی هموطنان سهام 
دار خواهند نمود. اطالعات ارسال شده برای 
بانک ها مربوط به پایان )۳۱( اردیبهشت ماه 
سال جاری اســت و بانک ها هنوز اطالعات 

پس از این تاریخ را ندارند.
وی اظهار داشت: اگر مردم بعد از تاریخ ۳۱ اردیبهشت 
ماه، به سامانه الکترونیکی سهام عدالت مراجعه نموده 
و شماره شبای بانکی خود را در ســامانه ثبت یا تغییر 

داده باشــند، و یا روش آزاد ســازی خود را 
انتخاب و یا تغییر داده باشــند، در این نوبت، 
بانک ها اطالعات آنها را نداشته و درخواست 
فروش آنها انجام نخواهد شــد. بنابراین این 
گروه از مردم، بایــد از مراجعه به بانک پرهیز 
و صبر کنند تا اطالعــات نهایی برای بانک ها 

ارسال شود.
وی گفت: پس از پایان مهلت انتخاب روش آزاد سازی 
از طریق سامانه الکترونیکی ســهام عدالت )8 خرداد 
۱۳۹۹(، ســازمان خصوصی سازی بســته اطالعات 

نهایی و تکمیلی را مجدداً برای بانک ها ارســال خواهد 
نمود. لذا ســهامداران عدالت پــس از حدود یک هفته 
کاری از تاریخ فوق )۱۷ خرداد به بعد(، به بانک مراجعه 

کنند.
وی ادامه داد: اگر هر یک از ســهامداران عدالت شماره 
شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده اند، یا 
شماره شــبای بانکی آنها تأیید نشده یا در حال بررسی 
باشــد، قادر به تکمیل فرم درخواست فروش نخواهند 
بود. بنابراین بایــد از مراجعه بی ثمر بــه بانک پرهیز 

کنند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفــت: میزان 
مالکیت سهام عدالت در بســیاری از این شرکت ها به 
گونه ای است که ترکیب هیات مدیره آنها توسط سهام 
عدالت تعیین می گردد و بنابراین بلوک ســهام عدالت 
برای ســهامداران حقوقی که می خواهنــد مدیریت 
شــرکت را در اختیار بگیرند از ارزش به مراتب باالتری 
نســبت به قیمت های تابلوی بازار برخوردار است که 
این مســاله باید در نحوه فروش ســهام عدالت در نظر 

گرفته شود
 علی آقامحمدی، ارزش پرتفوی بورسی سهام عدالت 
را بر اساس آخرین قیمتهای معامالتی در بورس حدود 

۴۷۴ هزار میلیارد تومان ذکــر کرد و افزود: 
پرتفوی بورسی سهام عدالت منتشکل از ۳۶ 
شرکت است که اکثر آنها از جمله شرکتهای 
بزرگ و ســودآور و ارزشــمند هســتند. در 
ترکیــب پرتفوی بورســی ســهام عدالت، 
گروه فلزات اساســی با ۲8 درصــد، صنایع 
پتروشــیمی ۲۴ درصد، صنعــت فرآورده 

های نفتی ۱۵ درصد، صنعت بانکــداری ۱۲ درصد و 
صنعت ســنگ آهن با 8درصد بیشترین وزن را به خود 
اختصاص می دهند که جملگــی از مهمترین صنایع 

استراتژیک کشور هستند.

وی ادامه داد: از طرفی میزان مالکیت سهام  
عدالت در بسیاری از این شرکت ها به گونه ای 
اســت که ترکیب هیات مدیره آنها توســط 
ســهام عدالت تعیین می گــردد و بنابراین 
بلوک سهام عدالت برای سهامداران حقوقی 
که می خواهند مدیریت شرکت را در اختیار 
بگیرند از ارزش به مراتب باالتری نســبت به 
قیمت های تابلوی بازار برخوردار اســت که این مساله 
باید در نحوه فروش ســهام عدالت در نظر گرفته شود. 
با فروش خرد ســهام از ارزش بلوکی این سهام کاسته 
می شــود. در این خصوص می بایست راهکاری در نظر 

گرفت که ســهامداران عدالت بتواننــد از مزایای آن 
بهره مند شوند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مزیت مالیاتی 
مقرر در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی را فرصت 
مناســبی جهت افزایش سرمایه شــرکتهای مشمول 
ســهام عدالت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 
دانست و افزود: با توجه به این که ارزش روز دارایی های 
این شرکت ها تفاوت قابل توجهی با ارزش دفتری آنها 
دارد، این مساله می تواند توسط شرکت های مشمول، 

مورد بررسی و در دستور کار قرار گیرد.

سهام عدالت

سهام عدالت

خریدار   معاون وزیر اقتصاد گفت: توصیه 
اکید ما به مردم این اســت کــه منابع مالی 
که ممکن اســت در آینده نزدیک به آن نیاز 
داشته باشــند را وارد بازار ســرمایه نکنند 
چراکه بازار همانطور دوره رونق دارد امکان 

دارد به دوره رکود هم برسد.
محمدعلــی دهقــان دهنوی با اشــاره به 
احتمال تورم زایی رشــد بازار سرمایه اظهار 
داشت: بازار سهام کمترین تاثیرگذاری را در 
تورم دارد و زمانی که ارزش ســهام افزایش 
پیدا می کنــد تاثیــر مســتقیمی بر روی 
شاخص تورم ندارد چراکه ســهام در سبد 

خانوار نیست.
 اما وقتی نقدینگی وارد بازار مسکن می شود 
و افزایش تقاضا به گران شــدن مسکن و به 
تبع آن به افزایش اجاره بها می انجامد، ورود 
نقدینگی به این بازار باعث رشــد نرخ تورم 

شده است.
وی تاکید کرد: آن مقدار از نقدینگی که در 
بازار ســرمایه صرف خرید و فروش و معامله 
شده و از بخش سایر کاالها جدا شده و وارد 
بازار دارایی سهام شــده به نوعی اثر کاهنده 
و جلوگیری کننده از رشــد نرخ تورم را هم 

خواهد داشت.  
معــاون امــور اقتصــادی وزارت اقتصاد 
درباره اینکه آیا احتمــال تکرار تجربه تلخ 
موسســات مالی در بازار سرمایه و از دست 
رفتن پس اندازهای خرد مردم وجود دارد، 
گفت: به بازار سرمایه باید از دو منظر خرد 

وکالن نگاه کرد. از نگاه کالن هر چقدر بازار 
توســعه پیدا کند، تعداد ســرمایه گذاران 
بیشــتر شــود و حجم معامالت و پذیرش 
باالتر رود، خوب و به نفع اقتصاد اســت به 
ویــژه اینکه در بازار ســرمایه فرصت هایی 
برای شــرکت ها و ســرمایه گذاران ایجاد 
می شــود تا بتوانند منابع مالــی مورد نیاز 

خود را تامین کنند.
دهقان  دهنوی ادامه  داد: همچنین به دلیل 

نظارت پذیری و شــفافیت بــاالی بورس، 
شفافیت در اقتصاد افزایش می یابد که تمام 
موضوعات از آثار مثبت ســرمایه گذاری در 

بازار سهام است.
وی افزود: اما در ســطح خرد همــواره باید 
تکرار شــود کــه ســرمایه گذاری در بازار 
سرمایه و سهام یک سرمایه گذاری ریسکی 
و ریسک پذیر اســت و در واقع اگر کسی به 
دنبال این اســت کــه کمترین ریســکی 

متوجه دارایی هایش نباشــد، می تواند در 
بانک ســپرده گذاری کند که در این صورت 
یک نرخ ثابت ســود بدون ریسک دریافت 

می کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اما افراد وقتی وارد 
بازار سرمایه می شوند به طور قطع با ریسک 
و افت احتمالی قیمت ها مواجه خواهند شد، 
بنابراین همواره به افراد توصیه می شود که 

دارایی خود را وارد بازار سرمایه نکنند.

دهقان دهنوی با بیــان اینکه توصیه اکید 
ما به مردم این اســت که منابــع مالی که 
ممکن اســت در آینده نزدیک به آن نیاز 
داشته باشــند را وارد بازار سرمایه نکنند 
چراکه بــازار همانطــور دوره رونق دارد 
امکان دارد به دوره رکود هم برسد، اظهار 
داشت: سرمایه گذاری در بازار سهام برای 
مردم عادی باید سرمایه گذاری بلندمدت 

باشد.
وی افزود: شاخص بورس در طول سال های 
گذشــته هم دوره های رونق و هم دوره های 
رکود داشته، هم ریزش  و هم جهش همراه 
بوده بنابراین کسی که ۵ الی ۱۰ سال در این 
بازار ســرمایه گذاری کرده، ســود می کند. 
اما به افرادی که برای مــدت ۶ ماه و با قصد 
نوســان گیری وارد بازار می شوند باید گفت 
که ریسک باالیی را می پذیرند و  به این افراد 
توصیه می شود که تمام دارایی خود را وارد 

بازار سرمایه نکنند.
این مقام مســئول ادامه داد: بــه این افراد 
توصیه می شــود که مدیریت ریسک داشته 
باشــند و دانش خود را از معامله در بورس 
باال ببرند، از طریق مشــاور و صندوق های 
سرمایه گذاری وارد بازار سهام شوند و البته 
همواره به یاد داشــته باشد که ریسک ورود 

به بورس را پذیرفته اند.  
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: به طور کلی 
بازار ســرمایه در بلندمدت بازاری خوب و 

سوددهی برای مردم است.

خریدار   یک کارشــناس بازار سرمایه با 
بیان اینکــه معامالت بــورس در وضعیت 
کنونی بیشــتر تحت تاثیر آزادسازی سهام 
عدالت اســت، گفت: اگر در وضعیت کنونی 
برنامه ریــزی خوبــی برای مدیریــت بازار 
صــورت نگیرد مــوج اصالحــی تبدیل به 
ریزش های ســنگینی خواهد شد که باعث 
ترس و خــروج همــه ســهامداران از بازار 

می شود.
»نویــد قدوســی« با اشــاره بــه اینکه 
آزادسازی ســهام عدالت در بدترین زمان 
ممکن در مرحله اجــرا قرار گرفت، افزود: 
موجی که اکنون در بــازار وجود دارد در 
ادامه موج مثبتی اســت که در اردیبهشت 
ماه ایجاد و باعث وسوسه بسیاری از افراد 
تازه واردی شــد که با هدف کســب سود 
بدون هیــچ اطالعاتی به این بــازار ورود 

کردند.
وی با اشــاره به اینکه نقدینگی هایی که از 
سوی این افراد وارد بازار شد زمینه افزایش 
پرشتاب قیمت سهام در بازار را فراهم کرد، 

افزود: افراد تازه وارد یا به صورت مســتقیم 
اقدام بــه خرید ســهام کردند یــا از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های 
ســبدگران برای نخســتین بار دســت به 

سرمایه گذاری در بورس زدند.
قدوســی بــا تاکید بــر اینکــه نقدینگی 
ســهامداران تازه وارد بیشــتر به ســمت 
ســهم های بزرگ و شاخص ساز سوق پیدا 
کرد، گفت: بعد از رشــدهای چشمگیری 
که بــازار تجربه کرد ســهامداران تصمیم 
به فروش این ســهم   ها و شناســایی سود 
گرفتند و فشــار فروش اصلــی در بازار در 
چند روز اخیر بــر روی اینگونه ســهم ها 

ایجاد شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اکنون 
نقدینگی ســهامداران تــازه وارد در حال 
خروج از بازار است که متاســفانه مدیریت 
خوبــی هم بــرای جلوگیری از ایــن اتفاق 

صورت نگرفته است.
وی خاطرنشــان کــرد: احتمــال افزایش 
فشــار فروش در بازار هفته جاری به دلیل 

تعطیالتی که در پیش داشتیم قوت گرفته 
بود اما وجود مشــکل در  سیستم معامالتی 
در کنار فشار فروش باعث شــد تا بازار روز 
شنبه به طرز شدیدی در مسیر روند نزولی 

قرار بگیرد.
قدوسی با بیان اینکه اکنون بازار که وارد فاز 
اصالحی شده است نیازمند مدیریتی است 
که بتواند اصالح را فقط به شــکل اصالح در 
بازار ظاهــر کند، گفت: مدیریــت بازار باید 
به گونه ای باشــد که بعد از منطقی شــدن 

قیمت ها و انجام معامالت به میزان دســت 
به دست شدن سهام، به مرور قیمت ها برای 

موج حرکت بعدی آماده شوند.
وی با اشــاره به اینکه نحوه مدیریت بازار در 
وضعیت کنونی باعث افزایش ســطح ترس 
در بازار شده اســت، گفت: بازار در معامالت 
خود از ریتم حرکتی مشــخصی برخوردار 
است، در صورت بهم ریختن این هماهنگی  
برگرداندن جسارت خرید به بازار دیگر کار 

راحتی نخواهد بود.
قدوسی افزود: امیدواریم نهادهایی همانند 
ســازمان بورس، صندوق توســعه بــازار و 
حقوقی های فعــال در بازار بــا هماهنگی 
بیشــتر و قدرت باالتــر ســعی در کنترل 

هیجانات ایجاد شده در بازار داشته باشند.
این کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: 
نقدینگی وارد شــده به بازار از ســوی تازه 
واردهایی اســت که تحلیل درستی از بازار 
ندارند؛ بنابراین در زمان وجود هیجان این 
نقدینگی ها باید به گونه ای مدیریت شــوند 

که اتفاق خطرناکی برای بازار رخ ندهد.

وی معتقد اســت که با توجه بــه وضعیت 
قیمت ارز و وجــود انتظارات تورمی، ریزش 
بازار چندان منطقی نباشد و شاخص بورس 
به زودی دوبــاره به مدار صعــود بازخواهد 

گشت.
وی بــا بیان اینکــه به نظر می رســد دیگر 
نشــاطی که قبال در معامالت بــازار حاکم 
بود وجود نداشته باشــد و بازار دچار رکود 
نسبی شــود، اظهار داشــت: اگر جو منفی 
در بــازار ادامه پیدا کنــد بازار تــا مدتی با 
حجم معامالت به نســبت پایین همراه می 
شــود مگر اینکه اطالعات بنیادی بیشــتر 
و جدیدتری از فروش و معامله شــرکت ها 
منتشر شود که بتواند بر روند بازار تاثیرگذار 

باشد.
این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشان 
کرد: با توجه بــه کاهش حدود ۳۰ درصدی 
قیمت  سهام شاخص ســاز به نظر می رسد 
در وضعیــت کنونــی قیمت آنهــا به دلیل 
ســودآوری و ارزش جایگزینی که دارند به 

جذابیت رسیده باشد.

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان البرز گفت: کارت بازرگانی فعاالن 
صادراتــی که بــه تعهدات قانونــی خود از 
جمله تعهــد ارزی، عمل نکننــد، تعلیق یا 
باطــل خواهد شــد. رامین ربیعــی با بیان 
اینکه هــم اینک کمیتــه جدیــدی با نام 
»کارگروه پایش رفتار تجاری« به دســتور 

سرپرست وزارت صمت در سازمان توسعه 
تجارت، شــکل گرفته اســت، گفــت: این 
کارگروه متشــکل از نماینــدگان »گمرک 
ایران«، »اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشاورزی«، »اتاق تعاون« و خود »سازمان 
توسعه تجارت« اســت که وظیفه آن پایش 
فعالیت تجار و رســیدگی بــه پرونده های 

اشخاصی اســت که به تعهدات قانونی شان 
عمل نکرده انــد. در واقع در صــورت تایید 
تخلف توسط صادرکننده، کارگروه مذکور 
می تواند نســبت به ابطال یــا تعلیق کارت 

بازرگانی اشخاص اقدام کند.
ربیعی درباره برخی تخلفــات که منجر به 
طرح پرونده در کمیتــه پایش رفتار تجاری 

می شود، تصریح کرد: »عدم ایفای تعهدات 
به طرف مقابل تجاری«، »پایبند نبودن به 
قراردادها«، »رعایــت نکردن اصول اخالق 
تجاری«، »عــدم توجه به اســتانداردها« 
و »عــدم ایفــای تعهــد ارزی« از جملــه 
مصداق هایی است که منجر به طرح پرونده 
در کمیته پایش رفتار تجاری خواهد شد.بنا 

به گفته این مقام مسئول، یکی از مهمترین 
تعهدات قانونی صادرکنندگان این است که 
باید تعهدات ارزی خود را ایفا نمایند در غیر 
این صورت، پرونده ای تشکیل و در کارگروه 
پایش رفتار تجاری بررســی می شود که در 
نهایت و در صورت اثبات، ممکن است منجر 

به تعلیق و ابطال کارت بازرگانی شود.

وه سهامداران عدالت می توانند به بانک مراجعه کنند؟ کدام گر

راهکاری ارایه شود تا سهامداران عدالت از مزایای آن بهره مند شوند
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خرید اعتباری از فروشگاه های ایران مال با طرح 
»آینده داران« بانک آینده

بانک آینده با هدف حمایت از مشــتریان خود، از طرح »آینده داران« 
رونمایی کرد.

 همه مشــتریان بانــک آینده کــه دارای یکــی از انواع ســپرده های 
قرض الحســنه )جاری و پس انداز(، ســپرده های بلندمدت شــتاب و 
آینده ساز باشند، می توانند از اول خردادماه امسال، با ثبت نام در سامانه 
پیشــخوان مجازی )abplus.ir( یا مراجعه به شــعب بانک آینده، بر 
اســاس موجودی حســاب انتخابی، اعتباری بیــن ۱۰ )ده( میلیون 
ریال تا ۵۰ )پنجاه( میلیون ریال، دریافت کــرده و با مراجعه حضوری 
به فروشــگاه های ایران مال که دارای نشــان»آینده داران« هستند از 

مزایای این طرح بهره مند شوند.
زمان پرداخت این طرح، سه ماه بعد از خرید است؛ این اعتبار، به صورت 
قرض الحســنه بوده، هیچ گونه هزینــه ای بابت دیرکــرِد پرداخت، به 
حساب مشتری منظور نمی شــود. این در حالی اســت که مشتری از 
ابتدای ثبت درخواست، امکان پرداخت یک باره مبلغ خرید، لغو اعتبار 

دریافت شده و انصراف از مشارکت در طرح را دارد.
گفتنی است خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری از کارت های دیگر 

او، به طور نقدی کسر می شود.

 سقف انتقال وجوه در بانک توسعه تعاون 
به حالت قبل بازگشت

بانک مرکزی در بخشنامه ای ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، 
تمدید کارت های بانکی و سقف برداشــت نقدی از خودپردازها از اول 

خردادماه امسال را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
بنابراعالم بانک توسعه تعاون، بر این اســاس و با توجه به عبور کشور از 
دوران اوج بیماری کرونا و رعایت نکات بهداشــتی الزم توســط شعب 
بانک ها، موارد ذیل بایســتی از تاریخ ۹۹/۳/۱  بر اساس بخشنامه های 

شرایط عادی اجرا شود:

* ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شــتابی و درون بانکی( از 
طریق درگاه های اینترنتی، کیوســک و خودپردازهــا حداکثر به مبلغ 

سی میلیون ریال در شبانه روز
* ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت ســازها به 

مبلغ ۱۰ میلیون ریال
* سقف برداشــت نقدی از خودپردازها )داخلی و شــتابی( به مبلغ دو 

میلیون ریال
* تمدید کارت های بانکی پس از احراز هویت حضوری

کارت های بانکی منقضی شده برای یکسال 
رایگان تمدید می شوند

 مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفــت: تمدید کارت های 
بانکی منقضی شده مشــتریان نیازمند حضور در شــعب بانک عامل و 
احراز هویت بوده که در راستای سهولت برای یکسال به صورت رایگان 

تمدید می شوند.
به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکــی، »داود محمدبیگی« مدیر اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشــاره به نحــوه تمدید کارت های 
بانکی گفــت: مطابق با قوانین و دســتورالعمل جدیــد بانک مرکزی، 
تمدید کارت بانکی در تمامی بانک های کشور با توجه به ضرورت صرفه 
جویی و اســتفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزینه باالیی 
را برای شــبکه بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در شــعب به صورت 
۵ ساله و با کارمزد تعریف شــده صورت می گیرد، به بانک ها اعالم شده 
مشــتری می تواند در صورت ســالمت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ 
انقضا کارت بدون این که کارت نیاز به تغییر داشــته باشــد و به صورت 
رایگان از طریق شــعب بیفزاید؛ تاریخ انقضــا کارت های بانکی بهمن و 
اســفند ۹8 و فروردین ۹۹ که تا پایان اردیبهشــت تمدید شده بود، به 
اتمام رسیده و مشتریان باید از طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکی 

خود را تمدید کنند.
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در اســفند ماه سال گذشته 
در راستای رعایت نکات بهداشــتی به منظور مقابله با شیوع ویروس 
کرونا، به شــبکه بانکی کشــور اعالم کرد تا شــهروندان با استفاده از 
ظرفیت خدمــات غیرحضوری و بانکــداری الکترونیــک، خدمات 
بانکداری مــورد نیاز خــود را دریافــت کنند و برای ســالمت خود 
و کارمندان سیســتم بانکــی از مراجعــه غیرضرور به شــعب بانک 

خودداری کنند.
بانک مرکزی تمهیداتی از جمله افزایش ســقف انتقــال وجه کارت به 
کارت از طریــق ابزار خودپرداز و کیوســک از ۳ میلیــون تومان به ۱۰ 
میلیون تومان در هر شــبانه روز، افزایش ســقف انتقال وجه از طریق 
اپلیکیشن پرداخت سازان از یک به ســه میلیون تومان، افزایش سقف 
برداشــت نقدی از خودپردازها از ۲۰۰ به ۵۰۰ هــزار تومان، افزایش 
تالش ناموفق رمــز دوم به ۵ مرتبه و تمدید تاریــخ انقضای کارت های 
بانکی بدون نیاز به مراجعه مشــتری به مدت ســه ماه را نیز به منظور 
کاهــش مراجعه به شــعب بانکی و افزایش اســتفاده از ســامانه های 
الکترونیکــی در ســامانه های نظام بانکــی و پرداخت ایجــاد کرد تا 
شــهروندان بتوانند با بهره گیری از خدمات بانکــداری الکترونیک در 
هر ساعت از ۲۴ ســاعت شــبانه روز و در تمامی روزهای هفته، دغدغه 
مراجعه به شعبه را نداشته باشند و همین اقدام باعث کاهش چشمگیر 

مراجعه شهروندان به شعب شد.
از سویی دیگر، بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف مجاز انتقال وجه 
کارت به کارت، تمدید کارت های بانکی و ســقف برداشت نقدی از 
خودپردازها را از اول خرداد ماه سال جاری به حالت عادی بازگرداند 
و بر همین اســاس نیز ســقف انتقال وجه به شــرایط قبل از کرونا 
بازگشت و تمدید کارت های بانکی نیز نیازمند احراز هویت حضوری 

است.

شعبه

برهان محمــودی  اگرچه ثبات نســبی 
قیمت مســکن در ســال گذشــته فرصت 
خوبی برای برقراری مالیــات بر عایدی بود 
اما برای تبدیل این بازار ســرمایه ای به یک 
بازار مصرفی گامی برداشته نشد و مسکن، 

آبستن صعود قیمت باقی ماند.
 در حالی که قیمت مســکن بــار دیگر روند 
صعودی در پی گرفته، اما تنها برنامه دولت 
به جای حل ریشه ای و اساسی این مشکل، 
تزریق ُمســِکن های موضعی با اســتفاده از 
تمرکز بر روی اجــرای برنامه اقــدام ملی 

مسکن است.
متأسفانه رشــد لجام گسیخته نقدینگی در 
دولت یازدهــم و دوازدهم از یک ســو و کم 
کاری در برقراری ابزارهــای مالیاتی جهت 
تبدیل بازار مســکن از حالت سرمایه ای به 
حالت مصرفی موجب رشــد چنــد برابری 
قیمت مســکن طی ســال های اخیر شده 
اســت به طوری که خریــد آپارتمان حتی 
با متراژهــای کوچک بــرای بســیاری از 
دهک هــای درآمــدی به آرزویی دســت 

نیافتنی و محال بدل گشته است.

معاونت مسکن به جای رگوالتوری 
درگیر ساخت و ساز شد

طرح ملی مســکن اگرچه اقدامی مناسب 
برای افزایش عرضه مســکن به بازار اســت 
اما معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مســکن، قرار نیســت نهــادی اجرایی و 
عملیاتی برای ســاخت و ســاز باشد؛ بلکه 
اصلی ترین وظیفه این معاونت، برنامه ریزی 
برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست 
به حال خود رها شــده است؛ و در دوره های 
مختلف، طرح و برنامه هــای متعدد و بدون 
پشــتوانه کارشناســی برای آن ارائه شده و 
نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای 
ســاخت ۴۰۰ هزار واحد مســکونی منجر 

شده است.
از ســوی دیگر در گزارش اخیر )اردیبهشت 
۹۹( دفتــر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرســازی، متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی به رقم باورنکردنی 
متر ۱۷ میلیــون تومان در تهران رســیده 
است که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی 
در هر متر مربع نســبت به فروردین امسال 

حکایت دارد.

خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد
افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود دوباره 
نقدینگی به این بازار است و مسکن را مامنی 
بــرای حفظ ارزش خــود برگزیده اســت؛ 

اتفاقی که ناشــی از سرمایه ای بودن مسکن 
و رقابت مضر میان ســرمایه گــذاران برای 
افزایش روزافزون قیمت ها و تبدیل شــدن 
خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به 

رؤیاست.
به زعم بسیاری از کارشناســان اقتصادی، 
تنها راه نجات بازار مســکن از این وضعیت 
و دور ماندن از سرمایه ای شــدن این کاال، 
تصویــب و اجرای قانون مالیــات بر عایدی 

مسکن است.

مالیات بر عایدی؛ تنها راه مصرفی 
شدن کاالی مسکن

افشــین پروین پور، عضو اســبق شــورای 
عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن به 
خبرنگار مهر می گویــد: دو ابزار مالیاتی در 
دنیا توانسته مســکن را از سرمایه ای شدن 
نجات داده و آن را به عنوان کاالیی مصرفی 
در اختیار خانواده ها قرار داده اســت: یکی 
مالیات بر عایدی مسکن که سبب می شود 
تا دســت دالالن و ســفته بازان از این بازار 
کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن 
و معامــالت متعدد کــه منجر به اســکان 
نمی شــود، جلوگیری می کنــد و دیگری 
مالیات بر خانه های خالی که از فریز شــدن 
واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری 
کرده و مالک را مجبــور به عرضه واحدهای 
مســکونی اش به بازارهای فــروش یا اجاره 

مسکن می کند.
کم کاری دولت در تصویــب و برقرار کردن 
مالیات بر عایدی مســکن در حالی است که 
بسیاری از کارشناسان از سال های ۹۵ و ۹۶ 

با رشد لجام گســیخته نقدینگی در کشور، 
تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن 
را امــری اجتناب ناپذیر و ضــروری عنوان 

می کردند.

نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن 
در سه سال اخیر

نگاهی به بازار مســکن در ســه سال اخیر 
که رشد داشته است، نشــان می دهد که از 
نیمه دوم ســال ۹۶ رشد قیمت مسکن آغاز 
شده بود؛ اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت 
وحشــتناکی به خود گرفت و قیمت مسکن 
از ۵ و نیم میلیون تومــان در فروردین ۹۷ 
به ۱۱ میلیون تومان در اســفند همان سال 
منتهی شد که رشد دو برابری قیمت مسکن 

را نشان می دهد.
در ســال ۹8 اما سرعت این رشــد به دلیل 
کاهش قــدرت خریــد خانوارهــا و بی اثر 
بودن رقم تســهیالت مســکن، کمتر شد و 
روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان سال 
گذشــته تقریباً ثابت بود بــه خصوص که 
تعداد معامالت نیز نشان دهنده این بود که 
خانواده ها تمایلی به حضور در بازار مسکن 
ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیالت مسکن 
در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت ها 
ســیر صعودی به خود گرفت کــه نهایتاً به 
متوســط قیمــت ۱۷ میلیــون تومانی در 

اردیبهشت امسال منتهی شد.
بررسی ســیر صعودی قیمت مسکن نشان 
می دهد کــه دولت در ســال گذشــته که 
متوســط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند 
ماه تابســتان، منفــی بود، فرصت بســیار 

مناســبی برای تصویب مالیــات بر عایدی 
مسکن و ارسال الیحه به مجلس داشت که 

متأسفانه این فرصت را از دست داد.

 چرا آخوندی از تصویب طرح مالیات
 بر عایدی ممانعت کرد؟

مالیات بر عایدی مســکن می توانســت در 
مجلس نهم به تصویب برســد؛ طرحی که 
اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس دهم 
تهیه و تصویب کــرده بودند و قــرار بود در 
صحن علنی به تصویب برسد؛ حتی کلیات 
آن هــم در مجلس به تصویب رســید؛ اما با 
ارســال نامه ای از ســوی عباس آخوندی 
وزیر وقت راه و شهرسازی به علی الریجانی 
رئیس وقت مجلس و اعمال فشار و البی های 
وی، جزئیات ایــن طــرح در صحن علنی 
بررسی نشد و با استفاده از اختیارات رئیس 
مجلس و به بهانه شــفاف نبــودن طرح، بار 
دیگر به کمیســیون اقتصادی بازگردانده 
شــد. دولت در آن برهه وعده داد الیحه ای 
جامع در این زمینــه تقدیم مجلس خواهد 

کرد. وعده ای که هرگز عملیاتی نشد.

دژپسند؛ مانع دوم تصویب مالیات بر 
عایدی به بهانه تهیه الیحه جامع مالیاتی

در ســال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزایشی 
قیمت مســکن، اعضای کمیسیون بار دیگر 
خواهان به جریان افتادن این طرح شــدند؛ 
این بار فرهاد دژپسند به موضوع ورود کرده 
و به بهانه نهایی شــدن الیحــه ای موازی با 
طرح مالیات بر عایدی، اجازه بررســی آن 
در صحن علنــی را نداد؛ اما ایــن الیحه که 

نامش را اصالح قانون جامع مالیاتی گذاشته 
بودند، علیرغم وعده های متعدد مسئوالن 
وزارت اقتصاد، هیچ گاه بــه مجلس نیامد و 
این کوتاهی سبب شــد تا مسکن همچنان 
کارکرد ســرمایه ای خــود را جهت جذب 
ســیل نقدینگی به خود حفظ کند و آبستن 

صعودهای نجومی قیمت باقی بماند.

افزایش ساخت و ساز تأثیری در 
کاهش قیمت دارد؟

اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن 
تأکید کرده تا سریع تر به پیش برود؛ به نظر 
می رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه 
تخم مرغ های خود را در ســبد سمت عرضه 
مســکن و اجرای طرح اقــدام ملی چیده 
باشــد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناســان 
اقتصادی، مشــکل بــازار مســکن بیش از 
آنکه کمبود در ســمت عرضه باشد، ناشی 
از رشد لجام گســیخته نقدینگی و کارکرد 
ســرمایه ای بازار مســکن اســت. افزایش 
عرضه مسکن به بازار اگرچه موجب تسهیل 
نسبی دسترسی مصرف کنندگان واقعی به 
مسکن می شــود اما تأثیر چندانی در رشد 

غیرمعمول قیمت ندارد.

 افزایش وام مسکن؛ دامن زدن
 به گرانی را در پی داشت

از ســوی دیگــر تجربه نشــان می دهد که 
تقویت سمت تقاضا با اســتفاده از افزایش 
تسهیالت نیز فایده ای ندارد؛ افزایش عرضه 
نیز صرفاً می تواند بــرای مدت محدودی از 
ســرمایه ای تر شدن مســکن های موجود 
بکاهد، اما نمی تواند آن را به کاالی مصرفی 

تبدیل کند.

دولت هنوز فرصت دارد؛ مجلس 
یازدهم آماده همکاری

علیرغم همــه فرصت های از دســت رفته، 
دولت در ابتــدای فعالیت مجلس تازه نفس 
یازدهم که شــعار خود را اصالح مشکالت 
اقتصادی مردم قــرار داده و بنای همکاری 
در این حــوزه را دارد، می تواند با ارائه الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه، هم مشکل هجوم 
نقدینگی ســرگردان به بازار مسکن یا دیگر 
بازارهای موازی مانند خودرو و سکه را حل 
کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند 
و هم این نقدینگی را به بازار سرمایه منتقل 
کند؛ بــه خصوص کــه در ماه هــای اخیر، 
بازار ســرمایه ثابت کرده که می تواند محل 
مناســبی برای جذب نقدینگی سرگردان 

باشد.

عضــو کارگری شــورای عالــی کار بــا بیــان اینکه 
هنوز زمان تشــکیل شــورای عالی کار اعالم نشــده 
است،گفت:افزایش حق مسکن خوب است اما باید یک 
نظام پایش برای الزم االجرا کردن آن در همه بنگاه ها 

داشته باشیم.
فرامرز توفیقی در مورد زمان برگزاری جلســه شورای 
عالی کار، اظهار داشــت: تا به این لحظه خبری از سوی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مبنــی بر زمان 

تشکیل جلسه شورای عالی کار به ما اعالم نشده است.

عضو کارگری شــورای عالــی کار افزود: در 
دعوت نامه ای که ارسال شــده بود، موضوع 
حق مســکن مورد اشــاره قرار گرفته بود اما 
در جلســه معموالً آیتم های دیگر نیز مطرح 
می شود. در بخشنامه مزد ۹۹، در دو بند 8 و 
۹ ذکر شد که شــورای عالی کار برای تقسیم 
بندی افزایش آیتم های مزدی و حق مسکن 

می تواند مجدد تشکیل جلسه دهد که ما این دو مورد را 
در جلسه پیگیری خواهیم کرد.وی ادامه داد: افزایش 

حق مسکن خوب است اما به شرطی که یک 
سیستم پایش برای الزم االجرا کردن آن در 
همه بنگاه ها داشته باشیم. مؤلفه های مزدی 
در همه بنگاه ها اجرا نمی شود کما اینکه یک 
بررسی میدانی انجام دادیم و مشخص شد در 
برخی بنگاهها بن خواروبار، بن کارگر و حتی 
حق اوالد هم پرداخت نمی شــود چه برسد 
به حق مســکن.توفیقی تصریح کــرد: از این رو اعتقاد 
داریم اگر قرار اســت بهبودی در معیشــت کارگران 

ایجاد شــود، باید روی پایه مزد اعمال شود که همه جا 
قابلیت اجرایی دارد. در بنگاه های متوســط گاهی و در 
بنگاه های کوچک عموماً فقــط حداقل مزد برای واریز 
حقوق مدنظر قرار می گیرد و ســایر مؤلفه های مزدی 

مدنظر قرار نمی گیرند.
عضو کارگری شــورای عالی کار افزود: بنابراین وقتی 
مطالبه کارگران، افزایش حداقل دستمزد متناسب با 
نرخ تورم )طبق ماده ۴۱ قانون کار( اســت، نمی توان با 

افزایش حق مسکن، این مطالبه را نادیده گرفت.

دستمزد

عضو کارگری شورای عالی کار: زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار اعالم نشده است

 تسه وارد کانال ۷۵هزار تومان  شد

خیز بلند اوراق تسهیالت مسکن
برهان محمودی  متقاضیان خرید اوراق 
تسهیالت مســکن در حالی با نرخهای ۷۰ 
تا ۷۵ هزار تومانی شــوکه شدند که علیرغم 
ثبت چنین نرخ های فزاینده ای، دارندگان 
برگه ها از عرضه به بازار ســرمایه خودداری 

می کنند.
 علی رغم گذشــت ۷ روز از آغاز خرداد ماه، 
هنــوز از عرضــه اوراق گواهی حــق تقدم 
تســهیالت مســکن صادره در اردیبهشت 
امسال )تسه ۹۹۰۲( خبری نیست. در حالی 
که هر ماه با عرضه اوراق تســهیالتی که به 
تازگی در اختیار دارندگان حســاب سپرده 
ممتاز از ســوی بانک عامل بخش مســکن 
تعلق می گیرد، بالفاصله شاهد عرضه حجم 

سنگین برای فروش بودیم.
امــا در دو هفته اخیــر و همزمان با رشــد 
عجیب قیمت اوراق تســهیالت مســکن، 
دارندگان این برگه به امید افزایش بیشــتر 

قیمت ها، از عرضه آنها خودداری می کنند.
در معامالت بازار ســرمایه، بیشتر نمادهای 
تســه زیرمجموعه اوراق تسهیالت مسکن، 
عماًل عرضه ای نداشــتند و تنهــا نیمی از 
نمادهای فعال معامله شــدند که سبب شد 
تا قیمت برگه های عرضه شده به حدود ۷۵ 

هزار تومان برسد.

تنها نماد پُرفــروش، تســه ۹۹۰۱ )اوراق 
تســهیالت مســکن صــادره در فروردین 
امسال( با ۱8 هزار و ۵۰۰ برگه با ۶۵۰ فقره 
معامله بود؛ قیمت آن نیــز ۷۴ هزار و ۶۷۰ 

تومان کشف شد.
نمــاد ۹8۰۶ )اوراق تســهیالت مســکن 
صادره در شهریور ســال گذشته( با قیمت 
۷۲ تا ۷۴ هــزار تومان با فــروش ۲ هزار و 
۳۰۰ برگــه از نمادهــای معامالتی گران 
قیمت بود که در آستانه رسیدن به نرخ ۷۵ 

هزار تومانی بود.
اوراق تســهیالت فروردیــن ۹۷ نیز اگرچه 
تاریخ اعتبار آن منقضی شــده، اما به کمک 
بانک مسکن بار دیگر وارد چرخه معامالت 
شــد و توانســت نرخ ۶8 هــزار تومانی در 
معامالت روز شــنبه ۳ خرداد را تا ســقف 
دامنــه ۵ درصدی طی کرده و بــه ۷۱ هزار 

تومان در معامالت برسد.
۶ نمــاد معامالتــی دیگر نیز بیــن ۷۴ تا 
۷۵ هزار تومان قیمت گذاری شــدند در 

حالی که میــزان برگه های فــروش رفته 
آنها کمتر از هزار برگه بوده اســت؛ به جز 
نماد ۹۷۰۶ )اوراق تســهیالت مســکن 
صادره در شهریور ۹۷( که ۵ هزار برگه در 
معامالت با قیمــت ۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان 

دست به دست شد.
تقریباً همه نمادهایی که به فروش رسیدند، 
به ســقف دامنه نوســان ۵ درصــدی در 
قیمت ها نسبت به آخرین معامله روز کاری 

هفته جاری )شنبه ۳ خرداد( رسیدند.

بازار این روزهای اوراق تسهیالت 
 مسکن، یادآور نابسامانی بازار تسه 

در سال 87
گفتنی است نابســامانی بازار این روزهای 
اوراق تســهیالت مســکن و ورود دالالن و 
ســفته بازان به این بازار، یــادآور معامالت 
اوراق تسهیالت مســکن در سال 8۷ است 
که قیمت هــر برگه وام ۵۰۰ هــزار تومانی 
خرید مسکن به حدود ۱۰۰ هزار تومان در 
بازار سرمایه رســیده بود؛ اقدامی که سبب 
شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت 
فرابورس کف زمانی ۴ ماهه برای این اوراق 
تعیین کرد و این اقدام، بــه فروکش کردن 

ناگهانی قیمت این اوراق منجر شد.

قیمت اوراق معادل 10 درصد کل وام 
مسکن شد!

به نظر می رســد نهاد ناظر بازار می بایست بار 
دیگر در قوانین خرید و فروش اوراق تسهیالت 
مســکن بازنگری کند. به خصوص که در حال 
حاضر برای دریافت تســهیالت ۲۴۰ میلیون 
تومانی خریــد مســکن زوجیــن در تهران، 
متقاضی باید ۳۶ میلیون تومان اوراق تسهیالت 
مسکن خریداری کند که عمالً معادل حدود ۱۰ 

درصد ارزش کل وام را شامل می شود.



دلیل تاخیر ترکیه برای دریافت گاز صادراتی ایران

 آیا ترک ها دنبال بهانه می گردند؟

از شکستن اعتصاب صنعت نفت تا بریدن حلقه تحریم

وئال وری بر تعامالت استراتژیک ایران و ونز مر

وشیمی  بورس انرژی عرضه متانول ۳ مجتمع پتر
را میزبانی می کند

بورس انرژی ایران شاهد عرضه متانول پتروشیمی های شیراز، زاگرس 
و متانول کاوه خواهد بود.

به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، شاهد عرضه کاالهای 
اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریســایکل، آیزوفید، حالل ۴۰۲ و حالل 
۴۰۴ پاالیش نفت تبریز، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن 
مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشــیمی جم، پنتان پاالیش 
نفت کرمانشــاه، رافینت پتروشــیمی بیســتون، متانول پتروشیمی 
زاگرس، متانول پتروشــیمی شــیراز، متانول شــرکت متانول کاوه و 

نیتروژن مایع پتروشیمی مبین است.
روز شنبه )سوم خردادماه( کاالهای پنتان پالس پتروشیمی پارس در 
رینگ داخلی و رافینت پتروشیمی بیســتون در رینگ بین الملل بازار 

فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در ایــن روز ۳.۳۹۶ تن فرآورده هیدروکربوری بــه ارزش بیش از ۱۶۱ 
میلیــارد و ۷۴۰ میلیــون ریال در بــازار فیزیکی بورس انــرژی ایران 

دادوستد شد.

وزارت انرژی روسیه:
عرضه نفت به بازارهای جهان ۱۵ میلیون بشکه 

کاهش یافت
روســیه انتظار دارد که بازارهای جهانی نفت خــام در ماه های ژوئن و 

ژوئیه به توازن برسد.
به نقل از رویترز، وزارت انرژی روســیه در توئیتی به نقل از الکســاندر 
نواک، وزیر انرژی این کشــور اعالم کــرد که انتظار مــی رود عرضه و 

تقاضای جهانی نفت در دو ماه آینده میالدی به توازن برسد.
تولیدکنندگان عمده نفت قرار اســت حدود دو هفته دیگر در نشستی 
آنالین درباره چگونگی تالش های مشترک بیشتر برای مهار ثبات بازار 
جهانی نفت که در اثر تولید بیش از حد و افت تقاضا به دلیل همه گیری 

ویروس کرونا، تضعیف شده است، گفت وگو کنند.
این وزارتخانه به نقل از نواک اعالم کرد که هم اکنون، مازاد عرضه نفت 

حدود روزانه ۷ تا ۱۲ میلیون بشکه است.
وزارت انرژی روســیه انتظار دارد که به لطف افزایش مصرف، بازار نفت 

در ماه های ژوئن و ژوئیه به توازن برسد.

وزیر انرژی روســیه همچنین اظهار کرد که به لطف کاهش تولید ۱۴ 
میلیون بشکه ای نفت توسط کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت )اوپک( و متحدانش، موســوم به »اوپــک پالس« و دیگر 
تولیدکنندگان عمده نفت، تولید نفت هم اکنون ۱۵ میلیون بشــکه در 

روز کاهش یافته است.

قائم مقام آب و فاضالب استان تهران خبر داد

قیمت آب ۷ درصد افزایش یافت
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ آب نسبت به سال گذشته ۷ درصد 

گران تر شد.
محمدرضا احمدنســب، با اعالم افزایش ۷ درصدی تعرفه آب در سال 
جاری اظهار داشت: بر اساس مصوبه شــورای اقتصاد نرخ آب نسبت به 

سال گذشته ۷ درصد گران تر شد.
وی افزود: افزایش نرخ طبق آنچه مقرر شده به صورت سالیانه و پلکانی 

خواهد بود.
قائم مقام آب و فاضالب اســتان تهران خاطرنشان کرد: هر قدر مصرف 
پایین تر باشــد "فی" متر مکعب کاهش می یابد و اگر شهروندان طبق 

الگو مصرف کنند مشمول جریمه نمی شوند.
وی با بیان اینکه مصــرف آب کماکان در کشــور و از جمله تهران روند 
افزایشی دارد، گفت: بواســطه ویروس کرونا و گرم شدن هوا از ابتدای 
اسفند سال گذشتنه نسبت به ســال قبل ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد مصرف 
آب داشته ایم، اکنون نیز نســبت به سال گذشــته ۱۵ درصد افزایش 
مصرف داریم که بخش اعظم ناشــی از ویروس کرونا است که مردم به 

آب پناه برده اند.
احمدنسب یادآور شد: اکنون منابع آبی بواسطه بارندگی خوب ۹8-۹۷ 
مناسب است اما ظرفیت تاسیســات آب تهران از جمله انتقال، تصفیه 
و توزیع در حدی نیســت که یکباره نسبت به ســال گذشته ۱۵ تا ۲۰ 
درصد افزایش مصرف داشته باشیم، همه اینها به این دلیل است زمانی 
که پیک مصرف است شیرهای برداشت باز هســتند و هیدرولیک آب 
در زمان تیر و مرداد اجازه کشــش آب بیش از یک میزان مشــخص را 
نمی دهد و باعث می شود طبقات باالی ساختمان ها با مشکل افت فشار 

مواجه شوند.
وی از شــهروندان خواســت که مصرف آب را مدیریت کنند تا شبکه 

کشش پیک مصرف را داشته باشد.
قائم مقام آب و فاضالب اســتان تهران بیان کرد: شبکه و تاسیسات آب 
۱۱ ماه از ۱۲ ماه سال را پاسخگو است و زمانی که دمای هوا به باالی ۴۰ 
درجه می رسد ممکن است پاسخگو نباشد و افت فشار رخ دهد که تنها 

راه عالج مصرف بهینه است.

۱۹۰ سد ملی در کشور در دست مطالعه و اجراست
طبق آمار موجود ۱۹۰ سد ملی در کشــور با حجم مجموع مخزن ۴8 
میلیارد و ۴88 میلیون متــر مکعب با بهره منــدی از اعتبارات ملی در 

دست مطالعه و اجرا قرار دارد.
به گزارش وزارت نیرو، از این تعداد ۹۰ ســد با حجم مخزن ۲۹ میلیارد 
و ۷۲۴ میلیون متر مکعب در دســت مطالعه بوده و یکصد ســد دیگر با 

حجم مخزن ۱8 میلیارد و ۷۶۴ میلیون متر مکعب در دست اجراست.
همچنین تا فروردین امســال ۱8۳ ســد با حجم مجمــوع مخزن ۵۲ 

میلیارد و ۴۴۳ میلیون متر مکعب به بهره برداری رسیده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع ســدهای در دســت مطالعه ۳۱ ســد در 
حوضه دریای خزر، ۵۲ سد در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، 

۵ سد فالت مرکزی و ۲ سد در حوضه آبریز سرخس را شامل می شود.
همچنین در بخش ســدهای در دســت اجرا، حوضه آبریــز خزر ۳۱ 
ســد، حوضه ارومیه ۳، خلیج فارس و دریای عمــان ۵۴، فالت مرکزی 
۹، ســرخس یک و مرزی شــرق )هامون( ۲ ســد را به خود اختصاص 
می دهند.از مجموع ۱8۳ سد به بهره برداری رسیده هم ۵۲ سد مربوط 
به حوضه آبریز دریای خزر، ۱۲ ســد مربوط به حوضه ارومیه، ۶8 ســد 
مربوط به حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، ۳۴ ســد مربوط به 
فالت مرکزی، ۱۱ ســد مربوط به حوضه آبریز ســرخس و ۶ سد دیگر 

مربوط به حوضه مرزی شرق )هامون( می شود.

و نیر

عرفانه تاجیکــی  پنج نفتکــش ایرانی 
حامل فرآورده های نفتی در تحریمی ترین 
شــرایط با رادارهای روشن به حیاط خلوت 
آمریکا رســیده اند تا تعامالت استراتژیک 

ایران و ونزوئال را وارد مرحله تازه ای کنند.
حامــل  نفتکــش  دومیــن  فورچــون، 
فرآورده های نفتی ایران به ونزوئال رســید 
و این یعنی تغییــر آرایش بیــن المللی به 
نفع ایران و ریشــه آن را می توان در اقتدار 
جمهوری اســالمی ایــران در آب های گرم 

خلیج فارس جستجو کرد.
چندی پیش خبرگــزاری رویترز از حرکت 
۵ نفتکش ایرانی به نام های پتیونیا، فارست، 
فاکســون، کالون و فورچــون از مبدا ایران 
به ســوی دریای کارائیب و مقصد احتمالی 
ونزوئال خبر داد. طولی نکشــید که این خبر 
به تأیید مقامات ونزوئال و ایران رســید که 
مهره چینی آمریکایی هــا در حیاط خلوت 

شأن را بر هم زد.
حرکت ۵ نفتکش حامل فرآورده های نفتی 
ایران در دوره تحریم های نفتی ایران، آن هم 
با پرچم سه رنگ اهلل نشان، زیر نفوذ و رصد 
ثانیــه ای ماهواره ها، پهپادهــا، جنگنده ها 
و ناوهــای آمریکا بــا رادارهای روشــن و 
شناســه های رســمی جمهوری اسالمی 
ایران، یعنی دهن کجی بــه هر آنچه قدرت 
آمریکایی نام دارد. یعنــی زوال تفکری که 
۴۲ ســال به خیال خود حصــار دور ایران 
کشــید اما جمهوری اســالمی ایران، با در 
اختیار داشــتن ســومین نــاوگان عظیم 
نفتکش دنیا، ســینه کش دریای کارائیب را 

با اقتدار شکافت.

 1.5 میلیون بشکه فرآورده نفتی 
در مسیر کاراکاس

صادرات محموله بنزین و گازوئیل به میزان 
یک میلیون و ۵۲۰ هزار بشــکه و همچنین 
محمولــه کاتالیســتی و اعــزام تیمــی از 
مهندسین و متخصصین صنعت نفت ایران 
بــه کاراکاس دو پیام مهــم را مخابره کرد؛ 
نخســت تغییر موقعیت ایران از واردکننده 
بنزیــن بــه صادرکننــده این فــرآورده 
استراتژیک و همچنین جوالن دادن با پرچم 
رســمی ایران بیخ گــوش آمریکایی ها در 
حالی که رسماً آمریکایی ها را تهدید کردیم 
که حتی نزدیک نفتکش های ایرانی شــدن 
می تواند عواقب سریع االثر و محکمی را در 

پی داشته باشد.

ریشه قدرت نمایی در دریای کارائیب 
در لباس سبز پاسداری

این تغییر موازنه را می توان متأثر از برخورد 
ایــران در مواجهه بــا نفتکش انگلیســی 
گریس ۱ در خلیج فارس دانســت. از سویی 
دیگر اقدام بی بدیل ایران در عین االســد و 

همچنین قدرت موشــکی کشــور به این 
اقتدار ضریب بیشــتری داد و ایــران ثابت 
کرد با وجود تمام تحریم ها، قدرتمند است. 
هم به لحاظ فنــاوری و تکنولوژیکی و هم از 

جهت نظامی و بین المللی.

ونزوئال، متحد روزهای دور ایران
فریدون برکشــلی، رئیس دفتــر مطالعات 
انرژی ویــن در گفتگــو با خبرنــگار مهر 
درباره اقدام اخیر جمهوری اســالمی ایران 
در ارســال فرآورده نفتی به مقصد ونزوئال، 
گفت: جمهوری اســالمی ایــران و ونزوئال 
همــواره روابط خوبی داشــته انــد. هر دو 
کشــور از اعضای مؤسس ســازمان اوپک 
هستند و در سال های سخت دوره ۲۰۰۰-
۱۹8۰ و البته پس از آن هــم کم و بیش در 
کنار هم بوده اند. هر چند رؤســای جمهور 
این کشور بر اســاس انتخابات توسط مردم 
انتخاب می شوند ولی در ارتباط با نفت و در 
درون ســازمان اوپک، ونزوئال حتی با وجود 
دولت های راستگرا و در اوج جنگ تحمیلی 
عراق صدام، هنوز ترجیح می داد که در کنار 

جمهوری اسالمی ایران باشد.

اتحاد غیر عربی برای موازنه قدرت
وی افزود: البته و نزوئالیی ها استدالل هایی 
هم دارند که مربوط به خودشــان اســت. 
مثاًل اینکه می گویند، ایــران و ونزوئال تنها 
کشورهای غیر عرب مؤسس اوپک هستند. 
در اوایل دهه ۱۹8۰ میــالدی هنگامی که 
کریســانتی، وزیر نفت ونزوئال بــود و برای 
میانجی گــری درمورد آشــتی نفتی ایران 
و عــراق در زمان جنگ تحمیلــی به تهران 
آمده بود، گفت که می کوشــد مکزیک را به 
ســازمان اوپک وارد کند تا جناح عربستانی 

اوپک را متوازن ســازد. البته این امر تحقق 
پیدا نکرد، زیراکه بخشــی از تولید مکزیک 
توسط کمپانی های آمریکایی انجام می شد 

که با نظر دولت مکزیک مخالف بودند.

12 میلیارد دالر سرمایه ایرانی ها در 
حیاط خلوت آمریکا

به گفته برکشلی، طی دو دهه گذشته روابط 
جمهوری اسالمی ایران و ونزوئال با تغییراتی 
که در کاراکاس پیش آمد و با رویکردی که 
جمهوری اســالمی ایران در پیش گرفت، 
جنبه استراتژیک پیدا کرد. در سال ۲۰۱8 
ایران حدود ۱۲ میلیارد دالر در بخش های 
مختلف ونزوئال ســرمایه گــذاری کرد که 

عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام شد.

ایران، ناجی قدیمی صنعت نفت 
ونزوئال / اتحاد علیه کدخدا

برکشلی با اشــاره به اینکه در سال ۲۰۰۰ 
میالدی، به تحریک علنی امریکا، کارکنان 
صنعت نفت ونزوئال دســت بــه اعتصابات 
سراسری زدند، اظهار داشت: در نتیجه این 
اعتصاب صنعت نفت ونزوئال کاماًل از حرکت 
ایستاد و تولید نفت متوقف شد. در آن مقطع 
جمهوری اسالمی ایران به کمک کاراکاس 
شــتافت و با ارســال چند محموله فراورده 
نفتی و محصــوالت پایه پتروشــیمیایی و 
کمک های فنی، تخصصــی، دولت ونزوئال 
را حمایت کــرد. در آن مقطع ۵۰ هزار نفر از 
کارکنان شــرکت نفت ونزوئال در اعتصاب 
کامل قرار گرفتنــد. نهایتاً هوگو چاوز نیمی 

از آنان را اخراج کرد.

تکرار تاریخ
این کارشــناس حوزه بین المللــی نفت با 

تاکید براینکه صنعــت نفت ونزوئال از همان 
زمان بــا کمک هــای جمهوری اســالمی 
توانســت به فعالیت های خــود ادامه دهد، 
تاکید کــرد: حاال با ایــن مقدمه، جمهوری 
اســالمی ایران بار دیگر از دولت جانشــین 
چاوز یعنی مادورو حمایــت کرد. اما این بار 
حمایت ایران در شــرایطی انجام شد که هر 
دو کشــور تحت تحریم امریکا هستند. در 
واقع روابط نفتی و اقتصادی دو کشور تحت 
تحریم، فصل تــازه ای در روابط بین المللی 
و بین الدولی باز کرده اســت. ایــن روابط با 
همان شــرایطی انطباق دارد که در ســال 
۱۹۵۹ میالدی، منجر به تشــکیل سازمان 
اوپک شــد.وی توضیح داد: در سال ۱۹۵۹ 
میالدی کمپانی های نفتــی بین المللی، به 
طور یک جانبه قیمت نفت خام برداشتی از 
ونزوئال و متعاقباً سایر کشورهای خاورمیانه 
را ۱۰ سنت در بشکه کاهش دادند. ونزوئال 
با تولید کنندگان خاورمیانه و ایران رایزنی 
کرد و متعاقباً ســازمان اوپک برای حفظ و 
حراســت از قیمت نفت و ثبات بازار شــکل 
گرفــت. در همان مقطع ایــن بحث مطرح 
بود که اوپک، شکل یک ســازمان فراگیر به 
خود بگیرد و در تمــام زمینه ها همکاری و 
رایزنی داشته باشد. اما با مخالفت عربستان، 
در اساســنامه ســازمان اوپک، فقط اقدام 
مشترک به منظور ثبات بازار جهانی نفت و 

در آمد کشورهای عضو منظور شد.
برکشــلی ادامه داد: به تدریج با پیوســتن 
اعضای جدید به ســازمان اوپک، تغییراتی 
در اساســنامه منظور شــد، ولــی هیچگاه 
دامنه آن به مســائل سیاسی مانند تحریم و 
یا همکاری های فراتر از قیمت و سقف تولید 
نرفت. لیبی کــه در دهه ۱۹۷۰ کشــوری 
انقالبی بود، ســعی کرد تا بحــث تحریم ها 

را وارد صحن اجالس هــای اوپک نماید، اما 
نهایتاً نا موفق بود.

هم پیمانان روزهای تحریمی / تغییر 
آرایش دالر به نفع ایران

رئیس دفتــر مطالعات انرژی ویــن با بیان 
اینکه با این تفاســیر حاال بــرای اولین بار 
کشــورهای تحت تحریم امریــکا، راهی را 
برگزیدند کــه در چهارچــوب قوانین بین 
المللی و با رعایــت تمام موازیــن هرچند 
ظالمانه موجــود، با یکدیگــر روابط نفتی 
داشــته باشــند، گفت: این روابط به ویژه از 
این روی اهمیــت دارد کــه دالر را به طور 
کامل از صحنه مبادالت حذف کرده است. 
در حقیقــت بخــش اصلی و مهــم قدرت 
بین المللی امریکا از ســال ۱۹۷۱ شــروع 
شــد که ریچارد نیکسون، اســتاندارد طال 
را جایگزین دالر کرد و حاال این ســلطه در 
روابط کشــورهای تحریمی رنــگ باخته 

است.

حمایت صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی از حذف دالر

وی تاکید کرد: امریکا پــس از آن با چاپ و 
انتشــار دالر، امریکا را با پول بدون پشتوانه 
تحت اســتقراض جهانی قــرار داد. امروز 
امریــکا معــادل ۳۰ برابر تولیــد ناخالص 
داخلــی خــود، دالر چــاپ کرده اســت. 
معامالت جهانی نفت بر مبنای دالر اســت. 
نفت جــدای از افــت کنونــی قیمت های 
جهانــی و تــا اواخــر ۲۰۱۹ بــه تنهایی 
باالترین حجم معامــالت فقط یک قلم کاال 
را در اختیار داشــت. بنابراین حذف دالر از 
چرخه معامــالت جهانی که مــورد توجه 
و عالقمندی تمام کشــورهایی اســت که 
معامالت گسترده نفت و فراورده های نفتی 
و پتروشــیمیایی دارند، از اهمیت به سزایی 

برخوردار است.

ثبت یک نقطه عطف تاریخی در 
صنعت نفت جهان

وی گفت: در واقع آنچه که خشم امریکا را بر 
انگیخته است، بیش از حمل چند محموله 
فــراورده نفتی بین ایــران و ونزوئال، حذف 
سوئیفت و دور زدن دالر است. ضمن اینکه 
ایران، بعنوان کشــوری که تــا ۲۰۱۷ وارد 
کننده بنزین بود، حاال توانسته تحت شدید 
تریــن تحریم های امریکا، بــه صادر کننده 
بنزین بــدل شــود و این امریکا را ســخت 

آشفته کرده است.
برکشلی اظهار داشــت: در واقع آنچه که در 
تاریخ ۲۳ ماه مه ۲۰۲۰ و در روز عید سعید 
فطــر اتفاق افتــاد، نقطه عطفی اســت که 
مطمئناً در تاریخ صنعــت نفت جهان، از آن 

یاد خواهد شد.

خریدار   مدیر دیســپچینگ شرکت ملی 
گاز گفت: البتــه طرف ترک اعــالم کرده 
تجهیزات ســفارش گذاری شــده و بزودی 
به دست شــان می رســد، اما دلیــل تاخیر 

مشخص نیست.
ترکیه در ســال ۱۹۹۶ برای واردات گاز از 
ایران قــراردادی را امضا کــرد که طبق آن 
ایران باید ســالیانه ۱۰ میلیارد متر مکعب 
گاز به ترکیه صادر می کرد.و در حال حاضر، 
این کشــور حدود ۱۶ درصــد گاز طبیعی 
مصرفی اش را از ایران وارد می کند و کشــور 
ما بعد از روسیه دومین کشور تامین کننده 

گاز این کشور است.
بر اســاس این گزارش روز ۱۲ فروردین ماه 
ســال جاری انفجاری در خــط لوله انتقال 
گاز ایران به ترکیــه در نزدیکی مرز بازرگان 
رخ داد که این حادثه منجر به این شــد که 
تاکنون انتقال گاز ایران بــه ترکیه متوقف 

بماند. 
از آن زمان تاکنون مقامات ترک بارها اعالم 
کرده اند که در صدد تعمیــر خط و دریافت 

مجــدد گاز از ایران هســتند اما 
فعال با تاخیر مواجه شــده است. 
این در حالی اســت کــه انتقال 
گاز ایران به ترکیه جــزء موارد 
تحریمی از سوی ایاالت متحده 

نیست.
وزیر نفت کشــورمان در این باره 
گفته اســت: خط لولــه انتقال 
گاز ایران به ترکیــه که به دلیل 
انفجاری که اوائل ســال جاری 
در خاک این کشــور اتفاق افتاد، 
آســیب دید ترمیم نشده است؛ 

این در حالی اســت که برای ترمیم این خط 
به چند روز بیشتر زمان نیاز نبود.

زنگنه تاکید کرده اســت: ایران برای کمک 
به ترمیم این خطوط لوله گاز اعالم آمادگی 
کرده اما این پیشــنهاد با اســتقبال طرف 

مقابل مواجه نشده است.
مهدی جمشــیدی دانا، اظهار داشــت: ما 
رســما و کتبا به طرف ترک اعالم کردیم که 
تجهیزات و نیروی متخصص را برای تعمیر 

خط به منطقه اعــزام می کنیم و از این بابت 
مشکلی نداریم.

وی افزود: دلیل تاخیــر طرف ترکیه را برای 
تعمیر خط و دریافت گاز از ایران نمی دانیم 
تحلیل های زیادی در این خصوص صورت 
گرفته، اما علت اصلی همچنان مبهم است. 
اما ما آمادگی این را داریــم که ظرف مدت 

یک هفته خط را تعمیر و گاز را ارسال کنیم.
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز 
خاطرنشــان کرد: البته طــرف ترک اعالم 

کرده تجهیزات سفارش گذاری 
شــده و بزودی به دست شــان 
می رســد، امــا دلیــل تاخیــر 

مشخص نیست.
وی در ادامــه دربــاره تمدیــد 
قرارداد انتقال گاز به ترکیه گفت: 
به دلیل برخی حساســیت ها و 
موضوع کرونا مباحث مربوط به 
تمدید قرارداد بــا تاخیر مواجه 
شده اما مذاکرات در دستور کار 
است و مشکلی از این بابت وجود 

ندارد.  
رضا بختیار نیز به ایلنا، گفت: طبق تعهدات 
بین المللی قراردی بین ایران و ترکیه وجود 
دارد که مطابق آن ایــران باید گاز مورد نیاز 
این کشور را ارســال و آنها هم باید دریافت 

کنند.
وی درباره اینکه آیا ترک ها تحت فشارهای 
بین المللی و تهدید به تحریم امریکا نسبت 
به تعمیر خط و دریافت گاز اقدام نمی کنند، 
اظهــار داشــت: ایــران و ترکیــه و روابط 

صمیمانه ای در دوران تحریم و بعد از تحریم 
با هم داشته اند و به نظر نمی رسد تحت تاثیر 
آمریکا و یــا دیگر کشــورهای منطقه قرار 
گرفته باشــند، زیــرا می داننــد تحریم ها 

موقتی است و دوامی ندارد.   
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: 
این خط لولــه منافع مشــترکی برای بین 
ایران و ترکیه دارد و نشــانه ای از دوستی 
دو کشــور همسایه اســت، همواره در این 
قرارداد شــرایط خوب بوده هر چند گاهی 
ســر قیمت مباحثی صورت گرفته اســت، 
اما انتقال گاز به ترکیــه یک قرارداد خوب 
است و شرایط آن برای هر دو کشور شفاف 

است.
وی یادآور شــد: البته باید در نظر داشــت 
نیاز به گاز در فصول مختلف متفاوت اســت 
شــاید با توجه بــه نزدیک شــدن به فصل 
گرما دریافت گاز را فــرس تلقی نمی کنند 
و با توجه به امکانات فنی و نیروی انســانی 
کار تعمیرات توســط ایران انجام می شود و 

مشکلی در این زمینه نیست.

 رییس جمهوری با بیان اینکه خوشبختانه در سال های 
اخیر در بخش نفت و گاز شــاهد پیشــرفت ها و به ثمر 
رســیدن طرح ها و پروژه های گوناگــون در این حوزه 
بوده  ایــم، در گفت وگو با وزیر نفت بــر ضرورت تالش 
در راســتای توســعه و تکمیل بیش از پیش طرح ها و 

پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در کشور تاکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین »حســن روحانی« پس از 
اســتماع گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت درباره آخرین 
وضعیت پروژه های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی 

در ســال جاری با اشــاره به تاثیر مستقیم 
فعال بودن این بخش در جهش تولید کشور 
تاکیــد کرد: بایــد تالش کنیم تــا تمامی 
پروژه های نفتی بویژه در حوزه پتروشیمی 
با استفاده از توان و ظرفیت های متخصصان 
کشــورمان هرچه ســریعتر بــه مرحله 

بهره برداری برسد.
وی همچنین با اشــاره به اینکه خوشــبختانه در 
حوزه هــای مختلف فعالیت مرتبط بــا صنعت نفت، 

گاز و پتروشــیمی با کمترین آسیب از لحاظ 
ابتال بــه کرونا مواجــه بوده ایــم، از تمامی 
کارکنان و مهندســان و کارگران این بخش 
کــه در ماه های اخیــر علی رغم شــرایط 
ســخت شــیوع بیماری کرونا با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی در حوزه 
های کاری خود حاضر بــوده و با تمام توان 
در مســیر خدمت به کشــور و مردم تالش کرده اند، 

صمیمانه قدردانی و تشکر کرد.

»بیژن زنگنــه« نیز در این گفت وگو گزارشــی از روند 
اجرای پروژهــای اولویت دار نفت و گاز و پتروشــیمی 
ســال جاری از جمله طرح های پــارس جنوبی، طرح 
پایانــه جاســک و خط لوله هــزار کیومتــری گوره- 
جاســک و طرح های پتروشــیمی و پروژه های غرب 
کارون و چگونگی حــل برخی مشــکالت پیش رو به 
رئیس جمهور بیان کرد و افزود: در آینده گزارش های 
دقیق تری از میزان پیشرفت فیزیکی این طرح ها ارائه 

خواهد شد.

وژه پر

وشیمی تکمیل و توسعه یابد وژه های نفت، گاز و پتر ح ها و پر وحانی در گفت وگو با وزیر نفت؛ طر ر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت اعالم کرد

ونا تحریک تقاضا راهکار ویژه برای عبور از تبعات اقتصادی کر

مدیر کل توسعه و اشتغال وزارت کار :

ونا به کسب و کارها از دهه سوم  واریز وام کر
وع می شود خرداد شر

مدیرکل سیاست گذاری وتوســعه اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: واریز تســهیالت کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا از دهه ســوم خرداد ماه )۲۲و۲۳ خرداد( شــروع می شــود و 

بازپرداخت آن نیز سه ماه بعد است.
ثبت نام برای دریافت تسهیالت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده 

از کرونا از هفته سوم اردیبهشت ماه شروع شد. 
براســاس ســازوکار تعیین شــده در ابتدا وزارت کار برای ۱۳ رسته  
متضرر پیامک ارسال می کند و سپس کارفرمایان باید اطالعات خود 
را در ســامانه کارت به نشــانی Kara.mcls.gov.ir وارد کنند و بعد 
از آن اطالعات به بانک عامل ارســال و پس از بررســی به واریز شروع 

می شود. 
»عالالدین ازوجی« اظهارداشت: این تســهیالت حمایتی کرونا برای 
۱۳ رسته شغلی که بیشترین آسیب از شــیوع ویروس کرونا را متحمل 
شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، 

درنظر گرفته شده است.
وی افزود: البته در چند روز گذشــته کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا 
یک رســته دیگر )کشــاورزی( برای دریافت ایــن وام را معرفی کرد و 
مرغداران و کارگاه های فعال در این رشــته باید کد کارگاهی داشــته 

باشند. 
مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت کار گفت: محدودیت زمانی برای ثبت 

نام کارفرمایانی که پیامک دریافت کردند وجود ندارد. 
وی افزود: بازپرداخت این تســهیالت دو سال اســت که سه ماه پس از 

واریز )مهرماه( شروع می شود. 
ازوجی گفت: مطابق آخرین آمار که )۳۰ اردیبهشت( ۶۰ هزار نفر برای 
دریافت تسهیالت ثبت نام کردند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. 

 وی اظهارداشت: در مرحله نخست پرداخت تسهیالت به بیمه شدگان 
پرداخت می شــود و در مرحله بعد بیمه نشــدگان از این تســهیالت 

برخوردار می شوند.

براســاس این گزارش، یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا 
که سه میلیون شاغل بیمه شــده در آنها مشــغول کار بوده اند توسط 

وزارت کار شناسایی شده و مشمول دریافت تسهیالت می شوند.
این تســهیالت به واحدها و کارگاه هایی اختصاص می یابد که نیروهای 
کار در آنها شــاغل و بیمه باشــند در واقع مبنای پرداخت، شاغل بودن 
نیروی کار و تعدیل نشــدن فرد و داشــتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع 

کرونا است . 
میزان پرداخت تسهیالت نیز به این شکل است که برای واحدهایی که 
به اجبار تعطیل شــده اند مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام و برای واحدهای 
کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند به ازای هر فرد شاغل ۱۲ 

میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود.

چه وثیقه هایی الزم است؟ 
برای دریافت تسهیالت با مبالغ مختلف، وثیقه های متفاوتی نیاز است. 
برای مبالغ تا ۱۲ میلیون تومان فقط ارائه ســفته توسط متقاضی کافی 
است. اما در تســهیالت ۱۲ تا ۴8 میلیون تومان عالوه بر سفته معرفی 

یک ضامن ضروری است. 
در تســهیالت بین ۴8 تا ۱۲۰ میلیــون تومان عالوه بر ســفته تعداد 
ضامن ها به ۲ نفر اضافه می شــود. برای تسهیالت ۱۲۰ تا ۱8۰ میلیون 
تومان عالوه بر ارائه ســفته توسط متقاضی معرفی ســه ضامن الزامی 

است. 
شرایط دریافت تســهیالت بیش از ۱8۰ میلیون تومان متفاوت است 
و باید تضمین ها از سوی صندوق ضمانت صادر شــود. رقم سفته ارائه 
شده توسط فرد متقاضی ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیالت در نظر گرفته 
شده اســت.طبق مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از 

شیوع کرونا نرخ سود تسهیالت ۱۲ درصد است.

 هدفگذاری برای تولید ۱.۴ میلیون تن 
کنسانتره مس

 برابر نقشه راه معدن و صنایع معدنی امســال دستیابی به یک میلیون 
و ۴۲۷ هزار تن کنسانتره مس هدفگذاری شــده و تولید ۲۵۰ هزار تن 

کاتد نیز مورد انتظار است.
 جداول آماری مورد بررســی نشان می دهد پارســال دستیابی به یک 
میلیون و ۱۹8 هزار تن کنسانتره هدفگذاری شده بود که یک میلیون و 

۱8۰ هزار تن آن تحقق یافت.
همچنین برای ســال ۹8 تولید کاتد مس رقم ۲۲۰ هزار تن پیش بینی 
شــده بود که فراتر از انتظار ۲۵۰ هزار تن تولید ثبت شــد، ضمن اینکه 

ظرفیت زنجیره مس )کاتد( ۴۲۰ هزار تن بود. 

فروش 22 هزار میلیاردی مس 
»خداداد غریب پور« رییس هیات عامل سازمان ایمیدرو در تازه ترین 
اظهار نظر خود پیرامون عملکرد شــرکت ملی صنایع مس ایران گفت: 
سال گذشته یک میلیون و ۱8۰ هزار تن کنسانتره ، ۲۵۰ هزار تن کاتد 
و فروش باالی ۲۲ هزار میلیــارد تومان دســتاورد عملکرد این بخش 

است.
وی توضیح داد: شرکت مس در حوزه توسعه سال قبل سه هزار میلیارد 
تومان و امســال هم ۱۰ هزار میلیارد تومان پــروژه برای صنعت مس 

تعریف کرده تا از محل افزایش سرمایه تأمین مالی شود.
به گفته غریب پور، این روش تأمین مالی که ایمیدرو به عنوان سهامدار 
مس دنبال می کند، فقط جنبه توســعه دارد و با طرح هایی که در دست 
اقدام است، تولید کنسانتره مس به دو میلیون تن می رسد که به راحتی 
با این میزان تولید عالوه بــر اینکه می توان ۳۵۰ هــزار تن کاتد تولید 
کرد، امکان حفظ موقعیت صادراتی  در بازار کنســانتره مس دنیا را نیز 

خواهیم داشت.

برنامه فعالیت 50 معدن غیرفعال مس
ســازمان ایمیدرو آمار داد: امســال فعال ســازی ۵۰ معدن غیرفعال 
)کوچک مقیاس( مس در برنامه قرار دارد و با فعال ســازی این معادن، 

آثار مثبتی نصیب شرکت مس خواهد شد.
 تعداد مجوزهای معــادن مس اکنون ۲۱۱ پروانه بهــره برداری، ۱۰۴ 
گواهی کشــف و ۳۶۲ پروانه اکتشــاف در حوزه معــادن مس کوچک 
مقیاس وجود دارد و در میان معادن مــس کوچک مقیاس، ۹۴ معدن 

فعال، ۹۶ معدن غیر فعال و ۲۱ معدن در حال تجهیز است.

تولید

 براساس نقشــه راه معدن امســال برنامه تولید فوالد 
کشــور رقم ۳۳ میلیون تن پیش بینی شــده است که 
نســبت به عملکرد ۲۷.۵ میلیون تن سال گذشته باید 
رشد ۲۰ درصدی محقق شود که این مهم دور از انتظار 

است، اما ناشدنی بنظر نمی رسد.
برپایه داده هــای انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران 
گویای آن اســت که در فروردین ۹۹ مجموع شــمش 
فوالدی تولیدی به رقــم دو میلیــون و ۳۲۱ هزار تن 
رسید و نســبت به عملکرد ماه مشــابه در سال ۹8 که 
دو میلیون و ۲۷۴ هــزار تن بود، رشــد دو درصدی را 

ثبت کرد.
تازه تریــن گزارش انجمــن جهانی فــوالد ) به روایت 
ســازمان ایمیدرو( حاکی اســت، تولیدشمش فوالد 
ایــران در چهار ماهه نخســت ســال ۲۰۲۰ میالدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴.۳ 
درصدی را به ثبت رساند، در حالی که تولید 
جهانی این فلز راهبردی باافت ۴.۱ درصدی 

در این مدت روبرو بود.
World Steel Asso� د انجمن جهانی فوال
ciation تولید شمش فوالدی کشورمان را 
در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میالدی با 

رشد ۴.۳ درصدی به میزان هشت میلیون و ۴۹۰ هزار 
تن ثبت کرد در عین حال تولید این فلز در مدت مشابه 
سال ۲۰۱۹ میالدی هشت میلیون و ۱۳۹ هزار تن بود.

همچنین میزان تولید جهانی فوالد خام در چهار ماهه 
نخست سال ۲۰۲۰ میالدی ۵8۰ میلیون و ۹۹۴ هزار 
تن ثبت شد که حاکی از کاهش ۴.۱ درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته دارد.

 میزان تولید شــمش فوالد ایران در آوریل) 
۱۳ فروردین لغایت ۱۱ اردیبهشت ( ۲۰۲۰ 
میالدی با افت ۱۷.8 درصدی نســبت به ماه 
مشابه در ســال ۲۰۱۹ به یک میلیون و۷۹۰ 
هزار تن رسید. تولید جهانی فوالد در آوریل 
نیــز ۱۳۷میلیــون و ۹8 هزارتن ثبت شــد 
که کاهش ۱۳ درصدی نســبت بــه آوریل 
ل ۲۰۱۹ میالدی نشــان می دهــد. همچنین چین با 
تولید۳۱۹ میلیون و ۴۶۱ هزار تــن، ژاپن با تولید ۳۰ 
میلیون و ۷۳۰ هزار تن، هنــد با تولید۳۰ میلیون و ۵۵ 
هزارتن، ایــاالت متحده آمریکا با تولیــد ۲۶ میلیون و 
۶8۶ هزار تن و روسیه با تولید ۲۲ میلیون و 88۵ هزار 
تن فوالد خام پنج کشــور برتر تولیدکننده این فلز در 

چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میالدی بودند.

ایران تولید کننده و صادر کننده برتر خاورمیانه 
به گزارش ایرنــا، برپایه داده های طــرح جامع فوالد 
کشــور، عمده تولیدکننــدگان فــوالد در خاورمیانه 
کشورهای ایران، عربســتان، امارات و قطر هستند که 
سهم کشــورمان با تولید حدود ۲۵ میلیون تن در سال 

۲۰۱8 بالغ بر ۶۹ درصد ثبت شد.
براســاس آمار ســال ۲۰۱۷ صــادرات فــوالد خام 
کشــورهای روســیه، برزیل و ایران، اوکرایــن و ژاپن 
باالترین میزان ثبت شده بود و در این میان سهم ایران 

به رقم ۶ میلیون و 8۷۳ هزار تن رسید.
انجمن تولید کننــدگان فوالد ایران در اردیبهشــت 
ماه در نامــه ای خطاب به وزیر صنعــت وقت پیرامون 
وضعیت صادرات فوالد، میزان صــادرات این فلز را در 

سال ۹8 بالغ بر ۱۱ میلیون تن ذکر کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
گفــت: بهره بــرداری از ۲۰۰ پروژه بــزرگ صنعتی، 
معدنــی و بازرگانی تــا ســال ۱۴۰۰ در قالب پویش 
هفتگی )تولید مســتمر – اشــتغال مؤثر – صادرات 

پایدار( هدف گذاری شده است.
ســعید زرندی افزود: برای راه انــدازی این پروژه های 
ملی از حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

بهره برداری خواهد شد و با افتتاح این طرح ها 
برای نزدیک به ۴۱ هزار نفر اشتغال مستقیم 

ایجاد می شود.
 معاون طرح و برنامه گفت: بــه لحاظ تعداد 
طرح ها، استان کرمان با ۲۶ پروژه و به لحاظ 
حجم ســرمایه گذاری اســتان خوزستان با 

نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در 

کشور دارا می باشند.
 وی افــزود: ایــن ۲۰۰ طرح کــه دارای 
شاخص هایی چون تکمیل زنجیره ارزش، 
کاهش واردات، صادراتی بودن، اســتفاده 
از فنــاوری و کمک بــه رفــع محرومیت 
شناسایی شــده و به عنوان پروژه های ملی 
انتخاب شــده اند.  معاون طرح و برنامه تأکید کرد: 

برای این طرح ها، پایش، پیگیری و رفع مشــکالت 
احتمالی تا زمان تکمیل، راه انــدازی و بهره برداری 
از سرمایه گذاری انجام شــده، به صورت منظم انجام 
خواهد شــد. زرندی همچنین گفــت: در حال حاضر 
۱۲ هــزار و ۵۰۰ طرح با پیشــرفت فیزیکی باالی ۶۰ 
درصد وجود دارد که ۶ هزار فقره از آنها در زمره صنایع 

پیشران و اولویت دار است.

فوالد

وژه پر

خریــدار   رئیــس موسســه مطالعات و 
پژوهش هــای بازرگانــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با ارائه گزارشــی از اقدامات 
انجام شــده و برنامه های پیــش روی این 
وزارتخانه در خصوص آثار و تبعات اقتصادی 
بحران کوویــد-۱۹ اعالم کرد: به تناســب 
تصمیمات دولت در تخصیص تســهیالت 
مالی و اعتبــاری الزم، تحریک تقاضا نیز به 
عنوان یکی از راهکارهــای موثر در تقویت 
بازار و ایجاد رونق در بخش تولید در دستور 

کار وزارت صمت است.
به گــزارش  وزارت صمت، مرجــان فقیه 
نصیری در خصوص آثــار اقتصادی بحران 
کووید-۱۹ بر بخش های اقتصادی، اشتغال 
و درآمد خانــوار تصریح کــرد: پیش بینی 
می شــود در اثر این تکانه منفی، رشد تولید 
ناخالص داخلی به واســطه تعطیلی/ نیمه 
تعطیلی برخی از کسب و کارها در یک بازه 
زمانی حدود ۵ واحد درصد کاهش یابد که 
بر اســاس همین برآورد حــوزه خدمات با 
بیشــترین زیان وارده )حدود ۵۶.۵ درصد( 
روبه رو بوده و بخش های صنعــت )با زیان 
حدود ۳۶ درصــد( و کشــاورزی )با زیان 
حــدود ۵.۵ درصــد( در رتبه هــای بعدی 

بیشترین آسیب اقتصادی قرار دارند.
وی افــزود: در بخــش صنعت بیشــترین 
زیان وارده در رشــته فعالیــت تولید کک، 
فرآورده هــای حاصــل از تصفیــه نفت و 
صنایع پاالیشگاهی، خودرو، صنایع غذایی 
و آشــامیدنی، مواد شــیمیایی و پوشاک و 

منسوجات مشاهده می شود.
رئیس موسســه مطالعــات و پژوهش های 

بازرگانی در مــورد پیامدهــای اقتصادی 
بحــران کوویــد-۱۹ بر کســب و کارهای 
خرد )اصناف( توضیح داد: شــیوع ویروس 
کرونا به واسطه تعطیلی کسب و کارهای با 
ریسک باال و نیمه تعطیلی کسب و کارهای 
داری ریسک متوسط موجب کاهش عرضه 
اقتصاد و از بین رفتن بخش قابل توجهی از 
فرصت های شــغلی در حوزه اصناف شده 
است و از سوی دیگر، کاهش درآمد و قدرت 
خرید خانوار به کاهــش تقاضا در این بخش 

انجامیده است.
فقیه نصیــری گفــت: در مجمــوع زیان 

تحمیل شــده به بخش اصنــاف حدود ۴۶ 
هزارمیلیارد تومان برآورد می شــود که در 
صورت اضافه شدن آمار و اطالعات اصناف 
بدون پروانــه به این ارقام، به نظر می رســد 
تاثیرگذاری شــیوع بیماری کووید-۱۹ بر 
اصناف بسیار گسترده تر باشــد.وی افزود: 
تخصیص مبلغ ۴۰ هزار میلیــارد تومان به 
واحدهای کســب وکارهای آسیب دیده در 
بســته حمایتی دولت، نیازمند ترمیم است 
و با توجه به سهم باالی دستمزد و سربار در 
هزینه های واحدهای صنفــی، حمایتهای 
دولتی باید بر تامین بخشــی یا کاهش این 

هزینه ها متمرکز باشد.

فعالسازی ظرفیت های صادراتی اقالم 
بهداشتی مرتبط با کرونا

رئیس موسســه مطالعــات و پژوهش های 
بازرگانی وزارت صمت همچین در خصوص 
اهم اقدامات وزارت صمت برای برای مقابله 
با بحران کووید-۱۹ اعالم کرد: در این مدت 
این اقدامات با اولویت ســازماندهی تولید، 
تامیــن و توزیع اقالم بهداشــتی و درمانی با 
ابالغ الزام تولید حداکثــری و عدم تعطیلی 
واحدهــای تولیدی مرتبط با اقــالم، تامین 

مواد اولیه واحدهــای تولیدکننده مواد اولیه 
ضدعفونــی، الــزام تولید و عرضه مســتمر 
الکل، اســتفاده از ذخایر،  احیا ظرفیت های 
غیرفعال، رفــع ممنوعیــت واردات، تغییر 
خطوط تولید واحدهای شوینده برای تولید 
محصوالت ضدعفونی کننــده و تعیین ۴۰ 
شرکت تولیدکننده منتخب مواد ضدعفونی 
و شوینده جهت تمرکز تولید مواد ضدعفونی 
پیگیری شده است و خوشبختانه با افزایش 
تولیدات همه اقالم، شرایط برای فعالسازی 
ظرفیت های صادراتی اقالم بهداشتی مرتبط 
بــا کرونا مهیا شــده و چند محمولــه نیز به 

کشورهای مختلف صادر شده است.
فقیه نصیری اضافه کــرد: همچنین در این 
ایام کمــک ۱۳۶ میلیارد تومانی توســط 
شــرکت های بزرگ بــا خریــد ۹ میلیون 
ماســک ســه الیه و ۲میلیون و ۳۰۰ هزار 
ماسک N95 و اهدا به ســتاد مبارزه با کرونا 

در کلیه استان های کشور انجام شده است.
وی به اقدامــات مرتبــط با تامیــن اقالم 
ضروری مورد نیاز جامعه طبق مصوبه ستاد 
تنظیم بازار درخصــوص افزایش عرضه ۵۰ 
درصد اقالم شــوینده ها و کاالهای اساسی 
)مرغ، گوشت، برنج، شــکر و روغن( اشاره 
کرد و افزود: از زمان شــیوع کرونا در سطح 
فروشــگاه های زنجیره ای، میادین میوه و 
تره بار و ...، به طور مستمر در حال انجام بوده 
و تامین اقالم، توزیع، لجســتیک و حمل و 
نقل کاالهای اساســی، ارزاق عمومی، مواد 
شــوینده و بهداشــتی مورد نیاز مردم نیز 
تشــدید نظارت ها در بازارها در دستور کار 

وزارت صمت بوده است.

تالش ایران برای دستیابی به رشد ۲۰ درصدی فوالد در سال ۹۹

وژه ملی تا سال ۱۴۰۰  بهره برداری از ۲۰۰ پر

معاون وزیر صمت مطرح کرد

ودی ازسرگیری برگزاری میزهای ساخت داخل؛ به ز
خریدار   معاون امور صنایع وزارت صمت 
با بیان اینکه در صورت مســاعدتر شــدن 
شرایط ادامه میزهای تعمیق ساخت داخل 
به زودی برگزار خواهد شــد، گفت: واردات 
لوازم آرایش بــه صورت قاچــاق خیلی به 
ممنوعیت واردات مرتبط نیست، چراکه در 
زمانی که واردات ایــن محصوالت آزاد بوده 
نیز بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر واردات 

صورت نمی گرفت.
با شــروع ســال جدیــد چندیــن مورد 
محدودیت ثبت ســفارش خبرســاز شد، 
برای مثال اوایل اردیبهشــت ماه اخباری 
از بســته شــدن ثبت ســفارش کاالهای 
ضروری IT منتشــر شــد کــه در پی آن 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( 
اعالم کــرد محدودیت ثبت ســفارش از 
سوی یکی از ســازمان های صمت اعمال 
شــد کــه موضــوع از طریــق وزارتخانه 
پیگیری و حل شد و هیچ تغییر رویه ای در 
 IT واردات و ثبت ســفارش کاالی صنعت

ایجاد نشده است.
با این وجود چند روز بعد دبیر کمیســیون 
شبکه ســازمان نظام صنفی رایانه ای گفت 
که همچنان درخواست های ثبت سفارش 
بسیاری از شرکت ها رد می شــود. یعنی با 
وجود اینکه مدیران ارشــد اعــالم کردند 
محدودیت ثبت ســفارش برداشــته شده،  

بدنــه کارشناســی می گوید به مــا چیزی 
بخشنامه و اعالم نشده است.

البته چنــد روز بعد هم رئیــس اتحادیه 
تزئینــات داخلــی ســاختمان بــا بیان 
این که تولید داخل ایــن محصول حدود 
۳۰ درصد نیاز بــازار را برطرف می کند، 
از اعمــال محدودیت در ثبت ســفارش 
کاغذ دیواری در ســال ۱۳۹۹ خبر داد. 
بخشــی از ممنوعیت هــای وارداتی نیز 
مربوط به سال های گذشــته است، برای 
مثال از اردیبهشــت ماه ســال گذشــته 
واردات بیش از 8۰ درصد لوازم آرایشــی 
و بهداشــتی به غیر از عطریــات، متوقف 
شد و در پی آن دســت اندرکاران واردات 
این محصوالت نســبت به افزایش قاچاق 
لوازم آرایشــی هشــدار دادند؛ چراکه به 
گفته آن هــا تولید لــوازم آرایشــی در 
کشور پاســخگوی نیاز نیست و ممنوعیت 
واردات ایــن محصوالت باعــث افزایش 
کاالی تقلبــی و قاچــاق در بازار شــده 

است.
در سال  گذشــته مواردی از این دست بارها 
مشاهده شده اســت. چراکه آبان ماه سال 
گذشته قانون ممنوعیت ورود کاال به کشور 
با امکان تولید داخل به تصویب رســید که 
البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ همچنین 
قانون حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی و 

خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی که 
در ســال ۱۳۹۱، در جهت حمایت از کاالی 
داخلــی و افزایش تــوان تولیــد کنندگان 
تصویب و ابالغ شده بود، در سال ۱۳۹8 در 

مجلس اصالح شد. 
این قانون می گوید که کننــده کار و محل 
رجوع کار باید ایرانی باشــد، اما اگر شرکتی 
ایرانی - خارجی بود، یعنی ۵۱ درصد ایرانی 
و ۴۹ درصــد خارجی باید هیئــت نظارت 
بر قانون آن را تایید کند و اگر ســهم طرف 
خارجی بیــش از ۴۹ درصد بــود، عالوه بر 
تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شــورای 

اقتصاد نیز کسب شود.
در ایــن رابطه مهــدی صادقــی نیارکی، 
معــاون امــور صنایــع وزارت صمت در 
گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در زمینه 

کاالهایی با تکنولوژی پایین و متوسط نیاز 
به واردات نیست، تصریح کرد: منابع ارزی 
باید به بهترین شکل برای مصارف ضروری 
مانند مــواد اولیه و واســطه ای واحدهای 
تولیدی و طرح های توسعه ای که ظرفیت 
تولید ایجــاد می کنــد و می تواند ظرفیت 
صادرات و ارزآوری ایجــاد کند، مدیریت 

شود.
وی با اشــاره به برگزار نشــدن میز تعمیق 
ســاخت داخل در زمینه خودرو در ســال 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، اظهار 
کرد: در صورت مساعدتر شدن شرایط ادامه 
میزهای تعمیق ســاخت داخــل به زودی 

برگزار خواهد شد.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه چشم انداز 
ســاخت داخل کاهش ارزبری ۱۰ میلیارد 
دالر طی سه سال است، تصریح کرد: ساخت 
داخل از دو روش محقق می شود؛ اول اینکه 
یک قطعه، تجهیز ، ماشــین آالت و یا ماده 
اولیه که در گذشــته از خارج وارد می شد، 
حاال در داخــل تولید می شــود و نیازی به 
واردات نــدارد. روش دوم مدیریت واردات 
اســت که در آن تعرفه ها محصوالت نهایی 
و کاالهای واســطه ای به گونــه ای اصالح و 
مدیریت می شود که عمدتاً کاال وارد کشور 
نمی شــود و تولیــد داخــل جایگزین آن 

می شود.

ممنوعیت های وارداتی تنها دلیل 
قاچاق لوازم آرایش نیست!

وی افزود: برای مثال در ســال ۹۶ حدود 
۳ میلیــارد دالر کاالی اولویــت ۴ بــه 
صورت رسمی وارد کشور شــد که بعد از 
ممنوعیت واردات این کاال در ســال ۹۷ 
بخش عمــده ای از آنهــا مانند بخش های 
پوشــاک، صنایع غذایی، و لوازم آرایشی 
و بهداشــتی تبدیل به ساخت داخل شده 

است.
معاون امــور صنایع وزارت صمــت با بیان 
اینکه در حوزه لوازم آرایشی واردات بخشی 
از کاالها ممنوع است، تصریح کرد: واردات 
لوازم آرایش بــه صورت قاچــاق خیلی به 
ممنوعیت واردات مرتبط نیســت، چراکه 
در زمانــی که واردات ایــن محصوالت آزاد 
بوده نیز بیش از ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیون دالر 

واردات صورت نمی گرفت.
صادقی نیارکی علت آمار بــاالی قاچاق در 
این بخش را تمایــل به عدم پرداخت حقوق 
و عوارض عنوان کرد و گفــت: برای واردات 
قانونی کاالیی که تعرفــه ندارد باید حداقل 
۵ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت شود. در بخش لوازم آرایشی 
خیلی از کاالهایی که وارد می شــد به دلیل 
وجود تولیــد داخل تعرفه هــای باالی ۲۵ 

درصد داشت.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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با پیشنهاد تعیین مشوق های دائم العمر برای فرزندآوری

تندگویان: »تبلیغات اتوبانی« مشکل رشد جمعیت را حل نمی کند

به درخواست وزیر بهداشت از شهردار تهران
 طرح های ترافیکی پایتخت تا اطالع ثانوی 

اجرا نمی شود
به درخواست وزیر بهداشت از شــهردار تهران، طرح های ترافیکی که 
قرار بود از سه شنبه ششــم خرداد ۹۹ مجدداً اجرا شود، تا اطالع ثانوی 

اجرا نخواهد شد.
در حالی که برابر پنجاه و نهمین مصوبه شــورای حمل و نقل و ترافیک 
شــهر تهران که با حضور شهردار تهران، رئیس شــورای اسالمی شهر، 
رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای شــهر، فرمانده پلیس 
راهور فاتب، فرمانده ســتاد مقابله با کرونا اســتان تهران و نمایندگان 
وزارت کشــور و اســتانداری تهران برگزار شــد، اجرای مجدداً طرح 
ترافیک از سه شنبه ۶ خرداد در دســتور کار قرار داشت، اما با عنایت به 
تماس تلفنی وزیر بهداشت و درمان با شــهردار تهران و درخواست وی 
مبنی بر توقف اجرای طرح ترافیک مقرر شــد، اجرای مجدد طرح های 
ترافیکی سه شنبه ۶ خرداد ماه در ستاد ملی کرونا مطرح و در خصوص 

آن تصمیم گیری نهایی اعالم شود.

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد:
وکین« برای  وکسی کلر آزمایش بالینی »هیدر

ونا متوقف شد درمان کر
سازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد که آزمایش بالینی داروی توصیه 
شــده رئیس جمهور آمریکا برای درمان بیماری کووید-۱۹ را به دلیل 

نگرانی از اثرات سوء آن بر سالمتی متوقف می کند.
به نقل از گاردین، »هیدروکســی کلروکین« - داروی تجویز شده برای 
درمان ماالریا- دارویی اســت که »دونالد ترامــپ« رئیس جمهوری 
آمریکا مصرف روزانه آن را برای پیشــگیری از ابتالء بــه کرونا توصیه 

می کند!
اما اکنون مطالعات نشــان می دهد که مصرف ایــن دارو خطر مرگ و 

مشکالت قلبی را در افراد افزایش می دهد.
در همین ارتباط، سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که آزمایش بالینی 
داروی هیدروکسی کلروکین برای درمان آزمایشــی کرونا را به دلیل 

تأثیرات سو آن بر سالمتی به طور موقت متوقف می کند.
»تدروس آدهانوم« مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در این باره گفت: 
»در پی انتشار مقاله ای که نشــان داد افرادی که هیدروکسی کلروکین 
مصرف می کنند با ریســک بیشــتر مرگ و مشــکالت قلبــی مواجه 

می شوند، آزمایش بالینی و جهانی این دارو متوقف می شود«.
گفتنی اســت که ســازمان بهداشــت جهانی آزمایش مشترک سایر 
درمان ها- شامل داروی آزمایشــی »رمدسیویر« و درمان ترکیبی »اچ 

آی وی« - را همچنان ادامه می دهد.

زالی تاکید کرد
ونا در تهران پایان یافته نیست سناریو کر

فرمانده ســتاد مقابله بــا کرونا در کالنشــهر تهران با اشــاره به اینکه 
سناریوی کرونا در تهران پایان یافته نیســت، گفت: شهروندان با دقت 

بیشتر مالحظات بهداشتی را رعایت کنند.
علی رضا زالی، با اشــاره به آمار مراجعان به بیمارســتان های اســتان 
تهران، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۳ مورد جدید با تشخیص کرونا 
در بخش های عادی و ۵۱ نفر نیز در بخش های ویژه بســتری شــدند و 

۱۹۴ بیمار بهبود یافته و ترخیص شدند.
به گفته وی، در مقایســه با ۴8 ســاعت گذشــته آمار بیماران جدید 
بســتری عادی و ویژه در بیمارستان های اســتان تهران ۱۵.۳ درصد 
کاهش داشته است. اما با توجه به آمار مراجعان جدید به بیمارستان ها 
همچنان رعایت موارد بهداشتی و حفاظتی از سوی شهروندان ضروری 
است.زالی، قطرات تنفسی و ســطوح آلوده را دو عامل اصلی در انتقال و 
انتشار بیماری کرونا برشمرد و به شهروندان توصیه کرد با رعایت نکات 
بهداشتی و پرهیز از قطرات تنفسی و ســطوح آلوده باعث پیشگیری از 

ابتالء به بیماری کرونا شوند.
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با اشاره به بازگشایی 
های جدید به صورت پلکانی در تهران، تحلیل نتایج این بازگشــایی ها 
را در کوتاه مدت غیر ممکن برشــمرد و گفت: در شــهری نظیر تهران 
که سازوکار پیچیده ای از نظر تواتر رفت و آمد و پیچیدگی های ارتباط 

درون شهری دارد باید هوشیاری خود را حفظ کند.
زالی در ادامه تاکید کرد: ســناریو کرونا در تهران به عنوان افت قطعی 
و پایان یافته نیست باید مالحظات بهداشــتی با دقت بیشتری توسط 
شــهروندان مورد توجه قرار گیرد و خستگی و گذشت زمان نباید باعث 

تسامح در رعایت اصول بهداشتی و حفاظتی شود.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، با اشاره به بررسی های 
صورت گرفته در تهران گفت: بررســی ها نشــان می دهد بیش از ۵۰ 
درصد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها در محیط پرتراکم و پر 
جمعیت حضور داشتند و مبتال به بیماری شدند. بنابراین مراکز پر تردد 
و با تراکم بیشتر به عنوان عامل خطر تصاعدی بیماری عمل می کنند و 
افرادی که در تهران دچار بیماری شدند یک یا چند بار سابقه حضور در 

یک محیط شلوغ و پر جمعیت را ذکر می کنند.
وی در خصوص ضدعفونی کردن معابر عمومــی و خیابان های پرتردد 
اظهار کرد: بر اســاس توافقات صورت گرفته با شهرداری تهران و شیوه 
نامه های جدید بهداشتی مه پاشی فقط در نقاط خاصی انجام می شود 

که بیشترین میزان تردد یا چگالی و تراکم جمعیتی را دارند.

ونا رستوران ها، بدترین جا برای انتقال کر
یک متخصص بیماری های عفونــی با تاکید بر اینکه کرونا حســاب و 
کتاب خاصی نــدارد و مردم باید موضوعات بهداشــتی را در مراجعه به 
مشــاغل پرخطر رعایت کنند، گفت: توصیه اصلی ما به مردم همچنان 

استفاده از ماسک است.
دکتر مینو محرز  با تاکیــد بر اینکه کرونا هنوز تمام نشــده و مردم هم 
نباید چنین تصوری داشته باشــند، گفت: به طور مثال در صورتی که 
بازگشایی در اماکنی مانند استخرها و سالن های سونا اتفاق افتد، امکان 
زدن ماسک برای عدم انتقال ویروس کرونا وجود ندارد و شرایط خوبی 
نخواهیم داشت.وی با بیان اینکه رستوران ها هم یکی از بدترین مکان ها 
برای انتقال ویروس کرونا اســت، خاطرنشــان کرد: افــراد حداقل دو 
ساعت زمان خود را در رســتوران بدون داشتن ماسک سپری می کنند 
که این موضوع ریســک انتقال ویروس از فرد آلوده را افزایش می دهد. 
مطالعه ای در این زمینــه در آمریکا صورت گرفته اســت که می گوید 

بدترین جا برای انتقال کرونا رستوران ها است.
محرز ادامــه داد: دقیقــا نمی دانم چه تدابیری اندیشــیده شــد که 
بازگشایی ها صورت گرفت، در این شــرایط که برخی مشاغل پر خطر 
بازگشایی شده اند، بهتر اســت مردم هم به فکر باشند. به طور مثال در 
باشگاه های ورزشــی نمی توان با داشتن ماســک ورزش کرد آنهم در 
شــرایطی که همه باهم در حال ورزش هســتند و به طور ناخودآگاه با 
افزایش تنفس و دم و بازدم احتمــال انتقال ویروس از طریق تنفس باال 
می رود. وی در خصوص استفاده از دســتکش در فضاهای عمومی نیز 
تاکید کرد: ویروس می تواند از دستکش ها عبور کند. عالوه بر آن ممکن 
است فرد با داشتن دســتکش اعتماد به نفس کاذب پیدا کند و دستان 
خود را به ســطوح مختلف زده و حتــی کمتر آنها را بشــوید؛ در حالی 
که بدون داشتن دستکش بیشــتر اقدام به شست وشوی دستان خود 

می کند. توصیه اصلی ما به مردم همچنان استفاده از ماسک است.

کوچه

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: وزیر 
بهداشت برای درمان بیماران کرونایی تامین اجتماعی 
فاکتور دو هزار میلیارد تومانی به این سازمان فرستاده 

که از عدالت به دور است.
اکبر شــوکت، در مــورد هزینه های درمــان بیماران 
کرونایی، اظهار داشــت: دولت هزینه های بســتری 
تمامی بیماران کرونایی که در بیمارســتان ها بستری 
می شوند را پرداخت می کند اما وزیر بهداشت به تأمین 
اعالم کرده که باید این ســازمان هزینــه درمان بیمه 

شدگان خود را به وزارتخانه پرداخت کند.

وی با گالیه از وزیر بهداشــت و سیاست های 
او، افزود: سعید نمکی هنگامی که وزیر نبود 
به جای نوبخت در برخی جلسات حضور پیدا 
می کرد و منتقد سیاســت ها بــود اما اکنون 
دنبال رو همان سیاست هایی شده که روزی 

خودش منتقد آنها بود.
عضو هیأت امنای ســازمان تأمین اجتماعی 

تاکید کرد: وزیر بهداشت برای تأمین اجتماعی فاکتور 
فرســتاده مبنی بر اینکه باید ۲ هــزار میلیارد تومان 
برای درمان بیمه شــدگان خود که بــه دلیل کرونا در 

بیمارستان ها بستری شده اند پرداخت کند 
که البته ما نســبت به ایــن موضوع اعتراض 
داریــم و بــه هیــچ عنــوان آن را پرداخت 

نمی کنیم.
شوکت ادامه داد: به وزیر رفاه در این خصوص 
نامه زدیم و او نیز به رئیــس جمهور نامه زد 
که این هزینه ها برای بیمه شــدگان تأمین 

اجتماعی همانند سایرین باید رایگان باشد.
وی با اشــاره به اینکه آیا بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
بازنشســتگان و جامعه کارگری به اندازه اتباع خارجی 

هــم ارزش ندارند گفــت: هزینه های درمــان تمامی 
بیماران کرونایی حتی اتباع بیگانه هم رایگان اســت 
آن وقت با چه حقی، دلیل و اســتداللی نمکی از تأمین 
اجتماعی تقاضای پول می کند و این موضوع از عدالت 

به دور است.
وی اظهار داشــت: کرونا، یک بیماری عمومی است و 
دولت موظف است هزینه درمان همه افراد را پرداخت 
کند و در این میان بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعی و 
کارگران اســتثنا نیستند و مانند ســایرین باید با آنها 

برخورد شود.

چند روز پیش بود که انتشــار یک ویدیــو از جوانی که 
در آن اظهارات وقیحانه ای را در مورد ازدواج و صیغه با 
کودکان مطرح کرده بود، موجب رنجش افکار عمومی 
شد و واکنش های زیادی را هم درپی داشت؛ پس از آن 
پلیس فتا از دســتگیری این فرد خبر داد و اکنون نیز 
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا جزئیات دستگیری 
ســازنده این کلیپ را تشــریح کرده و بــه افرادی که 
بخواهنــد با ســاخت و انتشــار ویدیوهایــی موجب 

تشویش اذهان عمومی شوند هشدار داده است.
سرهنگ رامین پاشــایی، به پرونده جوانی که در یک 
ویدیــو کوتــاه از ازدواج دختران ۹ ســاله دفاع کرده 

بود، اشــاره کرد و گفت: پلیس فتا برحسب 
وظیفه ذاتی که دارد که بــا هرنوع ناامنی در 
فضای مجازی برخورد می کند و در این میان 
طبیعی است که یکسری موارد دارای اولویت 
اســت. از مواردی که پلیس فتا با اولویت به 
آن ورود کرده همین موضوع ویدیوی بود که 
اخیرا با موضوع تشــویق به ازدواج با کودکان 

منتشر شد و افراد بسیاری را تحت تاثیر قرار داد.
وی با بیان اینکه در چنین پرونده هایی پلیس بالفاصله 
ورود می کند، خاطرنشــان کرد: در این مــورد نیز به 
محض مشــاهده ویدیــو در فضای مجــازی، تیمی از 

ماموران پلیس فتا برای شناســایی این فرد 
وارد عمل شده و به ســرنخ هایی هم از محل 
حضور جوانی که اقدام به ســاخت و انتشــار 
ویدیو کرده بود، دست پیدا کردند. همچنین 
در جریان آن متوجه شدند که این فرد سابق 
بر این نیز مطالب توهین آمیــز دیگری هم 
در فضای اینســتاگرامش منتشر کرده بود. 
اما پس از آن متاســفانه در ناهماهنگی که در خارج از 
مجموعه پلیس رخ داد، خبر صدور نیابت قضایی برای 
دستگیری این فرد رسانه ای شــد و متهم نیز به محض 
اطالع از آن پا به فرار گذاشــت که همین امر عملیات 

پلیس را کمی پیچیده تر و زمان بر کرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا افــزود: در نهایت ماموران 
با هماهنگی دســتگاه قضایی و اخــذ مجوزهای الزم 
مخفیگاه جدید این جوان را شناســایی کرده و او را در 
عملیاتی پلیســی دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل 
کردند. این جوان که حدود ۳۰ ســال سن داشت تحت 
بازجویی قرار گرفته و در جریان آن به جرم خود اعتراف 
کرد. او در بازجویی های اولیه ادعا کــرد که این کار را 
برای جلب توجــه و افزایش دنبال کننــده در فضای 
مجازی انجــام داده، اما تحقیقات تکمیلــی در مورد 

صحت ادعاهای وی ادامه دارد.

تامین اجتماعی

پلیس

خریــدار   معاون امــور جوانــان وزارت 
ورزش و جوانان کاهش میزان ازدواج، نبود 
مشوق های دائم العمر و مهاجرت به شهرها 
را مهمترین عوامل کاهش موالید در کشور 
دانســت و گفت: اگر واقعا نگــران کاهش 
رشد موالید هستیم، این مشکل فقط با کار 
فرهنگی، تبلیغات، سریال سازی و تبلیغات 

اتوبانی برطرف نخواهد شد.
محمدمهــدی تندگویان، با اشــاره به روند 
کاهشی موالید درکشور گفت: این موضوع 
وابســته به دالیل متعدی اســت که باعث 
شده در کشــور ادامه دار شــود. چند سالی 
اســت که در کشــور شــاهد روند کاهشی 
موالیــد بوده ایم و به نظر می رســد با وجود 
سیاســت های جمعیتی نتوانسته ایم رشد 

جمعیت را به میزان کافی ایجاد کنیم.
وی کاهش میــزان ازدواج را یکی از عوامل 
تاثیرگذار بر روی این روند دانســت و گفت: 
با وجود سیاست گذاری های حوزه ازدواج در 
سال های اخیر مانند افزایش وام، مشارکت 
خیرین، برگــزاری ازدواج های ســاده و ... 
هنوز شاهد کاهش میزان ازدواج ها هستیم 

که این موضوع روی موالید تاثیر گذار است.

مشکل تامین معیشت؛ عامل گرایش 
خانواده ها به تک فرزندی

معــاون امورجوانــان در ادامــه بــا بیان 
اینکه موضــوع »اقتصاد« حــرف اول را در 
کاهش موالیــد می زند، اظهــار کرد: ترس 
از فرزنــدآوری به معنی تامین معیشــت، 
امکانات و اقالم مورد نیاز تربیتی-فرهنگی 
فرزند اســت که باعث شــده تا خانواده ها 
عمدتا به ســمت تک فرزنــدی و حتی بی 
فرزندی پیــش بروند. به طــوری که ترس 
نهفته ای در والدین جوان به وجود آمده که 
به دنبال مشکالت اقتصادی و تامین سرانه 
های فرزند به ویژه مواردی کــه در جوامع 
شــهری مورد نیاز است به ســمت کاهش 

موالید بروند.
تندگویان ادامه داد: دولــت و قانونگذار هم 
هیچ تسهیالتی که کمک کننده و ثمر بخش 
باشــد، به جز کارهای فرهنگــی، تبلیغاتی 
که عمال دردی از مشــکالت اقتصادی دوا 
نمی کند، انجام نداده اســت. چــرا که افراد 
باید دارای مشــوق ها و پشتوانه هایی باشند 
که به آنها اطمینان بدهد فرزندشان در یک 

محیط سالم فرهنگی رشد می کند.

 رشد شهرنشینی و تاثیر آن
 بر کاهش موالید

وی رشد شهرنشینی را یکی دیگر از عوامل 
کاهش موالید در کشــور دانســت و گفت: 
جامعه ما به سمت جامعه شهری پیش رفته 
است و در جوامع شــهری کم شدن موالید 
و کنترل فرزندآوری بیشــتری نســبت به 
جوامع روستایی و ســنتی وجود دارد. آمار 
مهاجرت های بــاال و بی رویه از روســتاها 
باعث شده جمعیت شهرنشین بیشتر شود 
و یکی از ملزومات جوامع شــهری هم کاش 
نرخ موالید اســت، اما در جوامع روســتایی 
چون زیرساخت های پرورش کودک به این 
توسعه یافتگی نیست، نگرانی های کمتری 
هم در این خصوص به چشــم می خورد. به 
همین دلیل در جوامع روستایی شاهد نرخ 

موالید باال هستیم.

مشوق های مادام العمر ترغیب کننده 
خانواده ها برای فرزندآوری

معاون امــور جوانــان نبود مشــوق های 
مادام العمر برای فرزنــدآوری را یکی دیگر 
از مشــکالت این حوزه دانســت و گفت: در 
کشور ما مشــوق هایی که در نظر می گیرند 

مناسب نیست. وام ازدواج و کارهای مشابه 
نشــان می دهد در عمل این مشــوق ها به 
نتیجه مطلوب نرســیده اســت، به همین 
دلیل فکر می کنم باید به سمت مشوق های 
مادام العمــری برویم که قابلیــت خرید و 
فروش و تبدیل به موارد دیگر را هم نداشته 

باشد.
تندگویان ادامه داد: مطالعات تطبیقی هم 
که توسط معاونت جوانان در حوزه جمعیت 
انجام شده نشان می دهد عمده کشورهای 
اروپایی توســعه یافته به سمت مشوق های 
مادام العمــر رفته انــد که عمــال بازارهای 
کاذب خریــد و فــروش وام را هــم ایجاد 
نمی کند. برای مثــال در بلژیک به تعداد هر 
فرزندبخشی از مالیات فرد بخشوده می شود 
و تــا چهار فرزنــد کل مالیات فرد توســط 
دولت پرداخت می شــود. این موارد مشوق 
خوبی هم در بخــش خصوصی و هم دولتی 
اســت. یعنی اگر بتوانیم در بحث مشوق ها 
به جای وام که پرداخت پول موقتی اســت 
و حتی خرید و فروش می شــود، به ســمت 
مشــوق های دائمی مثل پرداخت مالیات، 
بیمه، کمک هزینــه اوالد و...برویم، موثرتر 
است. این درحالیســت که در کشور ما حق 
اوالدی که روی فیش های حقوقی قرار دارد 
بیشتر شبیه شوخی اســت و اینقدر پایین 

است که نه تنها مشوق نیســت بلکه شبیه 
توهین است.

رشد جمعیت با شعار و کار تبلیغاتی 
اتفاق نمی افتد

وی با تاکید بر اینکه اگر واقعا نگران جمعیت 
و کاهش رشد موالید هستیم باید یک اقدم 
جدی انجام دهیم و شعار ندهیم، افزود: فکر 
می کنم با کار فرهنگی، تبلیغات، ســریال 
سازی و.. درست اســت که می شود از لحاظ 
فرهنگی و روحی خانــواده دارای فرزند را 
با تصویر مثبتی در جامعــه مطرح کرد، اما 
وقتی نتوانیم معیشــت آنها را تامین کنیم 
این اقدامات موثر نخواهــد بود. در برخی از 
کشــورهای اروپایی عالوه بر اینکه افراد با 
داشتن چهار فرزند کامال از پرداخت مالیات 
معاف می شــوند و دولت حق بیمــه آنها را  
پرداخت می کند، حتی اگــر دچار بیکاری 
شــوند نیز به تعداد فرزندان حقوق ماهیانه 
دریافت می کننــد. همچنیــن اگر فردی 
بی خانمــان شــود، دولت برایش مســکن 

تامین می کند. 
تندگویان با اشاره به اینکه با این سیاست ها 
کشورهای اروپایی به سمت جبران کاهش 
جمعیت رفته انــد، اظهار کــرد: این به آن 
معناســت که آنهــا هزینه هــای هنگفتی 

می کنند و به شکل عملیاتی و به جای شعار 
دادن و تبلغات اتوبانی و صدا و سیمایی، در 
عمل پرداخت های ســنگین و معافیت های 

خوبی را در نظر می گیرند.
وی بــا بیان اینکــه اگر موضــوع مهاجرت 
روستا حل نشود با مشــوق ها هم به نتیجه 
نمی رســیم، تصریح کــرد: وقتی جمعیت 
روستایی به سمت شــهرها می آید و شهرها 
زیرساخت مناسبی برای آموزش بهداشت 
و پرورش شــهروندان ندارند، به تبع آن یک 
خانــواده جرأت اینکه صاحب فرزند شــود 
را نــدارد. وقتی خانواده ای می داند ســرانه 
آموزشــی رایگان و مناســبی در انتظارش 
نیست، ســرانه ســالمت فرزندش با هزار 
دردسر تامین می شــود و سرانه اشتغال هم 
برای آینده فرزندش اصال وجود ندارد برای 
داشتن فرزند هم تعلل می کند. پس تا وقتی 
عدالت و سرانه های آموزشــی و بهداشتی 
مورد نیاز یک انسان را تامین نکنیم همیشه 
دغدغه برای یک زوج وجــود دارد که اگر با 
مشــوق ها صاحــب فرزند شــدیم، آینده 
فرزندانمان از نظر تحصیلی و شــغلی را چه 

کسی باید فراهم کند؟

زیرساخت های آموزشی و شغلی برای 
رشد جمعیت فراهم نشده است

معاون امور جوانان ادامــه داد: ما در تهران 
هنوز شــاهد مدارس سه شــیفت هستیم. 
حتی بازدهی مدارس دو شــیفت هم خوب 
نیست و نشــان می دهد زمان توسعه شهر 
به زیرســاخت های ســرانه توجه نکردیم. 
به عنوان مثال در منطقه ۲۲ تهران ســرانه 
بهداشــتی واقعا کم اســت و دسترسی به 
بیمارســتان ها برای مردم ســخت است. یا 
اینکه ســرانه فضای سبز در شــهری مانند 
تهران واقعا استاندارد نیســت. همه این ها 
نشــان می دهد خانواده ها حق دارند نگران 

آینده رشد کودکشان باشند.
تندگویان بــا بیــان اینکه باید سیاســت 
مهاجرت معکوس و مشوق های مادام العمر 
مشخص برای خانواده ها ایجاد شود، تصریح 
کرد: شکاف های جمعیتی باعث شده حتی 
اگر سیاســت گذاری را همین االن درست 
کنیم، مشــکالت ایجاد شــده حل نشود، 
چراکــه زمانی کــه باید سیاســت گذاری 

درستی می شد این کار را انجام ندادیم.

اعتراض جامعه کارگری به وزیر بهداشت

جزئیات دستگیری سازنده کلیپ صیغه کودکان

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:

بخش خصوصی هزینه های حمل و نقل و دفن زباله را کاهش می دهد
خریدار  رییس سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری تهــران گفــت: ترغیب بخش 
خصوصی بــرای ورود بــه حــوزه تبدیل 
پسماند، هزینه های حمل و نقل، دفع و دفن 

زباله را کاهش می دهد.
 اواسط اردیبهشت امسال، سخنگوی وزارت 
کشور، از ابالغ یک قانون جدید در راستای 
حمایت دولت از ســرمایه گــذاران بخش 
خصوصی، بــرای ایجاد تأسیســات تبدیل 
پســماندهای عادی به انرژی خبر داد که به 
موجب آن تکلیف تازه ای برای شهرداری ها 
جهت تأمین منابع مالــی اجرای این قانون 
در نظر گرفته شــده اســت اما مدیرعامل 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
معتقد است این قانون، تکلیف تازه ای برای 
شــهرداری ها نبوده و نزدیک به پنج ســال 
است که همکاری مشــترک میان سازمان 
مدیریت پســماند و بخش خصوصی در این 
زمینه شروع شده است. صدرالدین علیپور، 
درباره جزئیات این مصوبه گفت: این مصوبه 
که بتوان طبق آن شــرایطی را فراهم کرد 
برای تبدیل پسماند مورد استقبال سازمان 
مدیریت پسماند اســت اما موضوع تازه ای 
نیســت بلکه پیش از این هم وجود داشت و 
در همین راستا تعامالتی با بخش خصوصی 
سال هاست در حال انجام است نمونه آن هم 

نیروگاه زباله ســوزی اســت که با همکاری 
بخــش خصوصی از محــل تولیــد انرژی 

راه اندازی شــد.وی افزود: به نظر می رســد 
تکلیف شــهرداری در مصوبــه جدید برای 
بحث زباله ســوزی و تبدیل انرژی، بیشــتر 
از لحاظ در اختیار قرار دادن فضا و پســماند 
به بخش خصوصی اســت که ما قطعاً در این 
زمینه از متقاضیان حمایت کــرده و با ارائه 
تسهیالت با آن ها مشارکت می کنیم. اکنون 
هم وضع به همین روال است و در راه اندازی 
زباله ســوزها، اگــر بخــش خصوصی 8۰ 
درصد آورده داشته باشــد، مابقی از سمت 
شهرداری و سازمان مدیریت پسماند تمام 
می شــود و در نهایت در بهره برداری هر دو 
طرف یعنی شــهرداری و بخش خصوصی 

شریک هستند.
علیپــور بیان کــرد: بنابراین ایــن مصوبه 
بحث تازه ای نیســت، موضوع پســماند از 
ســال ۱۳۹۴ مطرح بوده و حاال این قانون 
تاکید بیشــتری بر ایــن موضوع اســت. 
ســازمان مدیریت پســماند از آن استقبال 
می کند چرا که در این صورت با ورود بخش 
خصوصی هزینه حمل و نقــل و دفن و دفع 
زباله برای سازمان مدیریت پسماند کاهش 
پیدا می کند. از ســوی دیگر در این مصوبه 
بندهایی هــم وجود دارد که ســرمایه گذار 
برای ورود بــه موضوع پســماند ترغیب و 

تشویق می شود.



گل محمدی: 

وع دوباره لیگ تصمیم شجاعانه ای بود شر

ورزش جدا از جامعه نیست
ونا« عادت کند »فوتبال« باید به »کر

پیش بینی مسئوالن وزارت بهداشــت و عوامل درگیر با کرونا این است 
که این ویروس دردسرســاز تا ماه های آینده هم جزوی از زندگی مردم 

است و همه باید با شرایط زندگی با آن کنار بیایند.
 تمرینات تیم ها برای حضــور در ادامه نوزدهمیــن دوره رقابت های 
فوتبال لیگ برتر شروع شــده اما هنوز به هفته اول نرسیده برخی تیم 
ها شروع به بهانه گیری کرده اند و بازیکنانی که خارج از فوتبال به کرونا 

مبتال شده اند را به تمرینات و فوتبال نسبت می دهند.
بازیکنان و عواملی که در همین هفته اول تســت کرونــای آنها مثبت 
اعالم شده است طبیعتاً از قبل مبتال شده اند و بیماری شان هیچ ربطی 
به شــروع تمرینات ندارد. بنابراین این بهانه نمی تواند از ســوی تیم ها 

پذیرفته شود که بازیکنانشان با شروع تمرینات مبتال شده اند.
از سوی دیگر پیش بینی مســئوالن وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه 
با کرونا این اســت که مردم باید پاییز و زمســتان پیش رو را هم با این 
ویروس ســر کنند و طبیعتاً زندگی همه مردم تحت تاثیــر کرونا قرار 

خواهد داشت.

در این میان از مردم خواسته شده اســت که همچنان تدابیر بهداشتی 
را در نظر داشته باشــند و عالوه بر اینکه زندگی عادی خود را ادامه می 
دهند، در رعایت نکات بهداشتی هم بهتر از قبل عمل کنند تا این دوره 

نیز رد شود.
پرسش این اســت که اگر به زعم برخی مربیان و مسئوالن تیم ها، ادامه 
رقابتهای لیگ نوزدهم برگزار نشــد، تکلیف لیگ بعد و مسابقات بعدی 
چه می شــود؟ آیا می توان فصل بعدی رقابت ها را هــم برگزار نکرد و 
فوتبال را تعطیل کرد؟ آیا نمایندگان ایران می توانند در لیگ قهرمانان 
آســیا شــرکت نکنند؟ آیا تیم ملی فوتبال ایران می تواند در مقدماتی 
جام ملت ها و جام جهانی شرکت نکند؟مشــخص است که پاسخ همه 
این پرسش ها منفی اســت. بنابراین حاال که قرار است چند ماه آینده 
را هم مردم با کرونا کنار بیایند و زندگی کنند، بهتر اســت مســئوالن 
فوتبالی هم به جای بهانه تراشــی و اصرار به تعطیلی مسابقات، به فکر 

تدبیری درست برای ادامه بازیها با رعایت نکات بهداشتی باشند.
تیم های لیگ برتری نیز باید از این فرصت ۹ هفته ای برای کسب تجربه 
دوره بعد اســتفاده کنند و خود را برای فصل بعد با شرایطی که االن در 
جامعه برقرار اســت آماده کنند. طبیعی است که فصل بعد رقابت های 

لیگ برتر هم باید در همین شرایط کرونایی شروع شود.
به همین خاطر مســئوالن تیم ها و مدیران باشــگاه ها بــه جای بهانه 
گرفتن به فکر تدبیر کردن برای ادامه تمرینات و مســابقات در بهترین 

شرایط باشند.

وع  احتمال پیوستن استقالل به مخالفان شر
لیگ برتر

احتمال این که تیم فوتبال اســتقالل هم به صف مخالفان شروع مجدد 
لیگ برتر بپیوندد وجود دارد.

چهار تیم ماشین سازی، تراکتور، نساجی و شهر خودرو مخالفت خود را 
با از سرگیری مجدد رقابتهای لیگ برتر به صورت رسمی اعالم داشتند 
و بعید نیست به زودی تیم های دیگری هم به جمع این چهار تیم اضافه 
شــوند.در همین رابطه خبرنگار کســب اطالع کرد احتمال اینکه تیم 
اســتقالل هم به این جمع اضافه شــود وجود دارد. این در حالی است 
که شــاگردان فرهاد مجیدی اولین تیمی بودند که بعد از مجوز انجام 

تمرینات گروهی، تمرینات خود را آغاز کردند.
آبی پوشــان با احتســاب یک دیدار معوقه مقابل فوالد، ۱۰ بار باید در 
ادامه مســابقات لیگ برتر به میدان بروند. شــاگردان مجیدی در حال 
حاضر با ۳۶ امتیاز پس از پرسپولیس، سپاهان و تراکتور در رده چهارم 

مسابقات لیگ برتر قرار دارد.

ونایی های لیگ برتر فوتبال آمار کر
از جمع ۱۶ تیم لیگ برتری ۱۴ تیم از اعضای خود تســت کرونا گرفتند 
که در این بین هنــوز ۵ تیم موفق بــه گرفتن جواب ایــن آزمایش ها 

نشده اند.
 با اعالم ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبال قرار اســت تیم ها از ۲۹ 
خرداد رقابت های لیگ نوزدهم را از سر بگیرند و در نخستین دیدار نیز 
اســتقالل در دیدار عقب افتاده مهمان فوالد است. ۱۶ تیم لیگ برتری 
کمتر از چهار هفته فرصت دارنــد که برای ادامه لیــگ نوزدهم آماده 
شوند و در این بین این تیم ها در حال گذراندن تست ها و آزمایش های 
مربوط به ویروس کرونا هســتند تا بتوانند در ســالمت کامل تمرینات 

خود را آغاز کنند.

9+4 کرونایی در جمع تست داده ها
تاکنون ۹ تیم لیگ برتری از اعضای خود تست کرونا گرفتند که در این 
بین ۹ نفر مبتال به این بیماری بودند و ۴ بازیکن تیم فوتبال تراکتور نیز 
مشــکوک به ابتال به ویروس کرونا هســتند و باید مجددا آزمایش های 
مربوط به این ویروس را انجام دهند. طبق گزارش ها باشــگاه گل گهر 
ســیرجان با ۶ مبتال بیشــترین آمار را بین تیم های لیگ برتری دارد و 
پس از این تیم هم پرسپولیس با ۲ بیمار و سایپا با یک بیمار در رده های 
بعدی هســتند.جواب آزمایش اعضای باشــگاه هایی چون سپاهان، 
ذوب آهن، نساجی، شاهین شهرداری بوشــهرو فوالد منفی بوده و این 

تیم ها هیچ بیمار مبتال به کرونایی نداشته اند.

5 تیم بالتکلیف
در بین تیم های لیگ برتری پنج تیم، تســت های کرونا را پشــت ســر 
گذاشتند اما هنوز جواب این تست ها نیامده و همین سبب شده تا زمان 
آغاز تمرینات این تیم ها مشخص نباشد. استقالل جزو اولین  تیم هایی 
بود که اعضایش آزمایش مربوط به ویروس را دادند اما هنوز پاســخ این 
آزمایش ها نیامده است. به جز آبی های پایتخت،  چهارتیم شهرخودرو، 
پیکان، ماشین سازی و صنعت نفت آبادان تســت کرونا داده اند و هنوز 

جواب نگرفته اند.

2 تیم بی خیال جنوبی
تنها دو تیم لیگ برتری هنوز تســت کرونا نداده اند و زمانی را هم برای 
گذراندن این آزمایش ها مشــخص نکرده اند. یکی ازایــن تیم ها نفت 
مسجدسلیمان است که با مشکالت مالی هم دست و پنجه نرم می کند 
و هنوز برنامه ای برای پیگیری تمریناتش ندارد. دیگر تیم جنوبی یعنی 
پارس جنوبی جم هم هنوز آزمایش های الزم  را برای تست کرونا پشت 
سر نگذاشــته اما به نظر می رســد تا یکی دو روز آینده این باشگاه لیگ 

برتری هم آزمایش های مربوط به این ویورس را انجام دهد.

میدان

پیشکسوت باشــگاه اســتقالل گفت: با توجه به اینکه 
بازیکنان ما سه ماه اســت تمرین نکرده اند، در شرایط 
آرمانی نیســتند و احتمال مصدومیت آنها بسیار زیاد 

است.
صــادق ورمزیار در مــورد ادامه لیــگ نوزدهم اظهار 
داشت: به اعتقاد من اگر یکسری پروتکل ها اجرا شود و 
همه به آن پایبند باشند، می توان لیگ نوزدهم را ادامه 
داد. باید نکات بهداشــتی رعایت شود تا خدای ناکرده 
بازیکنــان دچار ویــروس خطرناک نشــوند زیرا آنها 
سرمایه های فوتبال کشور ما هستند بنابراین همه باید 
دست به دست هم دهند تا هم شــاهد یک فوتبال زیبا 

باشیم و هم کسی به این ویروس مبتال نشود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سه هفته برای آمادگی 
کامل تیم ها مناســب خواهد بود؟ گفت: اگر قرار است 
بازی ها برگزار شود، چه اجباری اســت که بخواهیم با 
این زمان کم تیم ها را روانه مســابقات کنیم. با شروع 

لیــگ آلمان که چنــد روز پیش آغاز شــد، 
متأســفانه در هفته اول آن، چندین بازیکن 
دچار مصدومیت شــدند بنابراین باید زمان 
بیشتری به تیم ها داده شــود که آنها بتوانند 
با انجــام تمرینات مناســب، خــود را آماده 
ادامه لیــگ کنند در غیر این صورت شــاهد 

مصدومیت های زیادی خواهیم بود.
ورمزیــار ادامه داد: فشــار بازی ها و بدنســازی باعث 
می شود بازیکنان ما که حدود ســه ماه است تمرینات 
پرفشــاری نداشــته اند، از آســیب دیدگی رنج ببرند. 
ما ۹ بازی در لیگ و ســه بازی در جــام حذفی داریم و 
می توانیم بــه گونه ای برنامه ریــزی کنیم که هم لیگ 
جذابیت داشته باشــد و هم بازیکنان دچار مصدومیت 

نشوند
پیشکســوت باشــگاه اســتقالل در مورد ممنوعیت 
جذب مربــی و بازیکنــان خارجی برای ســرخابی ها 

گفت: نمی توانیم یک قانون را تقســیم بندی 
و برای دو تیــم اجرا کنیم اما ســایر تیم ها از 
آن به راحتی اســتفاده کنند. مگر قرار است 
برای دو تیم خاص قانون اجرا شود؟ این روش 
اصاًل حرفه ای نیســت. بدهکاری این دو تیم 
یک بهانه اســت. به طور حتم این دو باشگاه 
هر طور شده با بازیکنان خارجی خود تسویه 
حســاب می کنند اما به جای آنکه مسئله را حل کنیم، 
در حال پاک کردن صورت مســئله هســتیم. ما باید با 
کسانی برخورد کنیم که به راحتی می توانند بازیکنان 
بی کیفیت آورده و با رقم های باال به تیم ها بفروشــند. 
آنها فقط بــه دنبال ســود این کار هســتند و هرگز به 

عواقب آن فکر نمی کنند. 
در پایان هم این اســتقالل و پرســپولیس هستند که 
باید تاوان این مســئله را داده یا محروم و با جریمه های 
سنگین روبرو شوند بنابراین به کارگیری چنین قانونی 

غیرحرفه ای اســت و بایــد در این خصــوص دوباره 
تجدیدنظر شود.

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می شد برخی تیم ها 
اعالم کرده اند پرســپولیس قهرمان شــود، گفت: ۲۱ 
هفته از لیگ گذشته و هنوز ۹ بازی آن باقی مانده، ۲۷ 
امتیاز می تواند شرایط جدول را تغییر دهد. خیلی زود 
اســت که بخواهیم یک تیم را به عنوان قهرمان معرفی 
کنیم. چهار تیم باالی جدول همچنان شانس قهرمانی 
دارند. اعتقاد دارم هر تیمی که بتوانــد با تمرکز باال ۹ 
هفته را به پایان برساند، به قهرمانی دست پیدا خواهد 

کرد.
پیشکسوت باشگاه استقالل در پایان خاطرنشان کرد: 
امیدوارم شــروع لیگ، پایان بدی نداشته باشد و همه 
حســرت این را نخوریم که چرا در خصوص ادامه لیگ 
عجله کرده و بــه دنبال این بودیم که فقــط بازی ها را 

برگزار و قهرمان را معرفی کنیم.

مدیرعامل باشگاه شــهر خودرو و سرپرست مسابقات 
لیگ برتر ســازمان لیگ در خصوص شرایط برگزاری 

لیگ با هم به مناظره پرداختند.
 سهیل مهدی و فرهاد حمیداوی در خصوص برگزاری 

مسابقات لیگ با هم به مناظره پرداختند. 
حمیداوی در خصوص نامه انصراف باشگاه شهر خودرو 
به وزارت ورزش اظهار داشــت: ما نامــه ای به وزارت 
ورزش دادیم. دربرنامه دیشــب تلوزیون هم اعالم شد 
و همکاران رســانه ای کم لطفی می کنند. یک جاهایی 
تریبون دستشان است و حرف هایی می زنند و فرصت 
برای اینکه دیگران از خود دفــاع کنند را ندارند. دیروز 

گفتند آیا کارخانه هایتان را می بندید؟ من همان موقع 
جواب دادم که من کارخانه ام را بســته ام. در مشــهد 

کارخانه مان به دلیل کرونا بسته است.
مدیرعامل شــهرخودرو در رابطه با مقایسه لیگ ایران 
با اروپا عنوان کرد:  شرایط به دلیل ویروس کرونا خوب 
نیســت. ما زیرســاخت و شــرایط بوندس لیگا و سایر 
لیگ های اروپایی را نداریــم. از همه می خواهم نگویند 
ما مثل بوندس لیگا هستیم. تیم دورتمند در سه زمین 
تمرین می کند و در هر زمین شش نفر حضور دارند. تیم 
شهر خودرو تیم پنجم جدول یک زمین فوتبال ندارد. 
ما تا امروز به هر مدلی انتقاد، شــکایت و گله کرده ایم. 

پشت ماشینی خواندم که نوشته بود؛ زندگی برای بچه 
پولدارها است و ما به دنیا آمده ایم دنیا را پر کنیم. ما هم 

همین هستیم و ما به دنیا آمدیم جدول را پر کنیم.
وی افزود: ما به مــردم، بازیکنان و خانــواده بازیکنان 
پاســخگو هســتیم. خدای نکرده برای یک بازیکن ما 
اتفاقی رخ دهد کسی پاسخگو هست؟ تنها درخواست 
ما در این نامه این بود که یــک ضمانتی بدهند که اگر 
کسی مشکلی برایش پیش آمد یک نفر پاسخگو باشد. 
تیم گل گهر ســیرجان مشــکل دارد. هومن افاضلی 
مشکالت باشگاهش را اعالم کرده اســت. واقعاً تیم ها 
االن امکان مقابله با کرونا را دارند؟ واقعا حمیداوی برای 

فرار کردن از پول ندادن بازیکنان این کارها را می کند؟ 
حسین حسینی برای پول ندادن این کارها را می کند؟ 
افاضلی که خودش پول بگیر است نباید این حرف ها را 
بزند؟ بهادری، عیســی زاده و... به خاطر همین  مشکل 
است؟مدیرعامل باشگاه شهر خودرو در رابطه با مثبت 
اعالم شدن تست کرونای بازیکنان دیگر تیم ها گفت: 
ما خوزســتان که نمی توانیم برویم، در مشهد شرایط 
قرمز است، تیم گل گهر باید به قرنطینه برود. می شود 
به من بگوئید در حال چه کاری هستیم؟ وقتی ۱۵ تیم 
نامه می زنند که شــرایط برگزاری مســابقه نیست، به 

واهلل این امکان وجود ندارد.

استقالل

و شهر خودر

خریدار   سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: با توجه به همه فشــارهایی که وجود 
داشــت و مخالفت برخی تیم ها مسئوالن 
سازمان لیگ برای برگزاری ادامه مسابقات 

تصمیم شجاعانه ای گرفتند.
»یحیی گل محمــدی« درخصوص آخرین 
وضعیت بازیکنان این تیم بعد از شروع دور 

جدید تمرینات توضیحاتی را اعالم کرد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: برای 
ما فوتبالیســت ها و فوتبالی ها خیلی سخت 
بود این دوران را سپری کنیم. به هر صورت 
خوشــبختانه تصمیم خوبی بــرای فوتبال 
گرفته شد و آن این که تمرینات و مسابقات 

ادامه پیدا کند.

  بعد از حــدود 70 روز، تمرینات تیم 
دوباره شروع شد. این مدت دوری از 

فوتبال چطور بود؟
واقعا هفتاد روز خیلی ســخت را گذراندیم. 
برای مــا فوتبالی ها خیلی ســخت بود این 
دوران را سپری کنیم. خوشبختانه تصمیم 
خوبی برای فوتبال گرفته شد که تمرینات 
و مســابقات ادامه پیدا کند. بــه نظرم یک 
تصمیم شــجاعانه گرفته شــد و با توجه به 
همه فشارهایی که وجود داشت و خیلی ها 
دوست نداشــتند بنابر شــرایط خودشان 
لیگ ادامه پیدا کند، تمرینات ما شروع شد 
و از بازیکنان یک تســت آمادگی جسمانی 
گرفتیم. شــرایط بچه ها بد نیســت و بعد از 
این مدت انتظار این که اوضاع خوبی داشته 
باشــند، انتظار درســتی نیســت. به نظرم 
با انجــام تمرینــات اختصاصی و داشــتن 
بازی های تدارکاتی یــک ماه فرصت خوبی 

برای شروع مسابقات است.

  شــما گفتید بازیکنان در تســت 
آمادگی خوب بودند اما به هرحال ذهن 

شــان از فوتبال دور بوده است. برای 
آماده شــدن دوباره آن ها در مسیر 

قهرمانی برنامه دارید؟
برای بازیکنان نگرانــی ندارم چون با نفراتی 
کار می کنیــم کــه ذهنیت خیلــی قوی و 
قهرمانی دارند. مــن در مصاحبه های قبلی 
هم گفته ام که ایــن بازیکنــان قهرمان به 
دنیا آمده اند. در چند ماه گذشــته یکسری 
مشــکالت از جمله مشــکالت مالی بود که 
خوشــبختانه با تالش اعضای هیات مدیره 
به خصــوص »مهدی رســول پناه« بخش 
عمده ای حل شــد. فکر می کنم تیم از نظر 
مالی به یک ثبات خوب رســیده و جلساتی 
که با تیم داشــتیم همه اذعان داشــتند که 
این مشــکالت در حال برطرف شدن است 
و بدهی هایی که در فیفا داریم به زودی حل 
خواهد شــد. نگرانی خاصی وجود ندارد به 

جز مسائل بهداشــتی که برای مرتفع شدن 
آن هر روز محل تمرین ضدعفونی شــده و 
بچه ها چک می شوند. هر هفته از بازیکنان 
تست کرونا می گیریم و جا دارد از بچه های 
پزشکی تیم تشکری داشــته باشیم که در 
کنار تدارکات و ماســاژورها فضای تمرین 
را به خوبی آماده می کننــد تا بچه ها در یک 

فضای پاک کار کنند.

  هدف کســانی که مخالف برگزاری 
لیگ هستند چیست؟

مساله ای که االن در رسانه ها می بینیم این 
اســت که همه مشــاغل و حرفه ها باز شده 
اســت. حتی رســتوران ها و دیگر مجامع 
عمومی باز شــدند تــا مردم به کارشــان 
برسند. اگر فوتبال را بخواهند تعطیل کنند 
تصمیم درســتی نیســت. در هر صورت ما 

تافته جدا بافته از جامعه و اجتماع نیســتیم 
و مــا فوتبالی ها باید در ایــن جامعه حضور 
پیدا کنیم. مســاله مهم این است که شغل 
ما فوتبال اســت و خود من به شــخصه کار 

دیگری ندارم.
اگر قرار اســت فوتبال را تعطیل کنند واقعا 
چه زمانی می خواهند شروع کنند؟ آیا باید 
منتظر واکسن کرونا باشیم که معلوم نیست 
چه موقع می آید. یک ســال دیگر یا هشت 
ماه دیگر. به هرحــال همه اقشــار جامعه 
ما این مشــکل را دارند و باید با این مســاله 
کنار بیاییم، با رعایت مســائل بهداشــتی 
و پروتکل هــا کــه بــرای همه اعضــا مهم 
اســت. یک گالیه و صحبت با فدراسیون و 
فدراسیون پزشــکی ورزشــی داریم و این 
اســت که قبل از انجام تســت ها یکسری 
تیم ها تمرین خودشان را شروع کردند. یک 

مساله ای که خیلی به شناسایی افراد مبتال 
کمک کرده این است که فوتبال شروع شد. 
خیلی از این افرادی که مشخص شده مبتال 
به این ویروس هستند اگر تست نمی دادند 
پنهان می ماندند و امکان سرایت در خانواده 
خودشان بود. درخواستم از همه فوتبالی ها 
نه به خاطر اینکه در صدر جدول هســتیم 
این اســت که فوتبال نباید تعطیل شــود. 
تمام مخارج مــا از فوتبال تامین می شــود 
و اگــر فوتبال تعطیل شــود هــم مربیان و 
هم فوتبالیســت ها ضرر خواهند کرد. این 
بدترین تصمیم ممکنه اســت که بخواهند 
فوتبال را تعطیل کنند. این اتفاق بیفتد چه 

موقع لیگ را شروع کنند.

  خیلی از هــواداران نگران قرارداد 
بازیکنان تیم هستند که با پایان فصل 
تمام می شود، سیاســت شما در این 

زمینه چیست؟
بخشــی از تصمیم گیری برای ماندن دست 
خود بازیکن اســت. ممکن است قراردادش 
تمام شده باشــد و یا اینکه بندی در قرارداد 
دارد که اگر بخواهد می تواند جدا شــود. به 
هر صورت هرچقــدر ما برای مانــدن آنها 
تالش کنیــم فایده ای ندارد. بــا این حال با 
صحبتی که در باشــگاه داشتم تاکید بر این 
بود که حداقل ۹۰ درصد تیم باید حفظ شود 
تا اســتخوان بندی و شــاکله پابرجا بماند. 
یکسری بازیکنان مثل بیرانوند و استوکس 
و یکی دو نفر دیگر می روند اما اکثر بازیکنان 
با ما هستند و به باشــگاه اعالم شده که نیاز 
داریم و باید تمدید شود. برنامه ما این است 
که قبل شــروع تمرینات بــا بازیکنانی که 
در این تیم زحمت کشــیدند و مورد قبول 
هســتند، قراردادشــان تمدید و بتوانیم به 
قراردادشــان از نظر ســالی و فصلی اضافه 

کنیم.

ود است! ورمزیار: قهرمانی پرسپولیس ز

ونا وع تمرینات برخی تیم ها قبل از تست کر اعتراض مهدی به شر
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یک پیشکسوت مطرح کرد

نقش مربی بدنساز کلیدی است
خریــدار  عضو پیشــین هیئــت مدیره 
باشگاه اســتقالل گفت: با توجه به شرایطی 
که بازیکنان دارند، نقش مربی بدنســاز در 
آمادگی آنها و عدم مصدومیتشــان بسیار 

کلیدی است.
حسین فرزامی در مورد آغاز تمرینات تیمها 
و شروع دوباره لیگ نوزدهم گفت: با توجه به 
اینکه بازیکنان نزدیک به ســه ماه از شرایط 
آرمانی به دور بوده اند، نقش مربی بدنســاز 
در ســاخته و پرداخته کردن بدن بازیکنان 
و اینکه آنها دچار مصدومیت نشوند، بسیار 
تأثیرگذار است. درســت است که بازیکنان 
همگی در خانه و زیر نظــر کادر فنی تمرین 
می کردند اما آمادگی جسمانی با تمرینات 
پرفشــار در زمین به دست می آید، بنابراین 
بایــد تمرینات بــه گونه ای باشــد که هم 

بازیکنان آماده شــوند و هم خدای ناکرده 
دچار مصدومیت نشوند.

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقالل 
در پاسخ به این ســئوال که چه راهکاری به 
کادر فنی می دهید تا بازیکنان به شــرایط 
آرمانی بازگردند، گفت: ســه ماه زمان کمی 
نبود، کادر فنی می داند که راه ســختی در 
پیش دارد، بنابراین باید بــرای هر روز یک 
برنامه تمرینی متنوع داشــته باشــد تا هم 
بازیکنــان دچــار یکنواختی نشــده و هم 
تمرینات شاداب و پرنشــاط بتواند شرایط 
روحی آنها را باال بــرده و آنها به مرز آمادگی 
کامل برســند. مجیدی یکــی از مربیانی 
است که خودش در زمان بازیگری همیشه 
آمادگی کامل را داشــته و همه از او به نیکی 
یــاد کــرده و او را بابت حرفــه ای بودنش 

تحسین می کردند.
 به طور حتم حاال او می تواند با مشــورت با 
دیگر اعضــای کادر فنــی و خصوصاً مربی 
بدنســاز تمرینات ویژه ای را برای بازیکنان 
در نظر گرفته تا آنها بتوانند تا شروع لیگ به 

آمادگی کامل دست پیدا کنند.
وی در مورد خطراتی کــه برای بازیکنان در 
شروع لیگ به وجود خواهد آمد، گفت: این 
روزها همه تیم ها رعایت نکات بهداشــتی 
را انجام می دهند و بر اســاس پروتکل های 
وزارت بهداشــت، بازیکنان را آماده تمرین 
می کنند اما با شــروع لیگ برخوردها زیاد 
خواهد بــود و هر لحظــه احتمــال اینکه 
بازیکنی خدای ناکــرده دچار ویروس کرونا 
شــود، وجود دارد. کاش می شــد بازی ها 
به صــورت متمرکز انجام شــود تــا تیم ها 
نخواهند برای این ۹ هفته باقیمانده مرتب 

از این شهر به آن شهر بروند.
فرزامی تصریح کرد: ایــن ۹ هفته باقیمانده 
و بازی های حذفی هزینه های زیادی برای 
تیم ها خواهد داشت. شــرایط پرواز، هزینه 

های هتل که هر بازیکنــی در یک اتاق باید 
باشــد می تواند به ضرر تیم ها باشد اما اگر 
مسابقات در یک شــهر برگزار می شد، می 
توانســتیم هم از هزینه ها کــم کنیم و هم 
بیش از اندازه نگران بازیکنان نباشیم اما در 
هر صورت همه باید مراقب باشــند تا خدای 
ناکــرده هیچکس به این ویروس کشــنده 

مبتال نشود.
وی در مورد شــرایط جام حذفی هم گفت: 
تیم های باقیمانــده در کمترین زمان می 
توانند به فینال رســیده و قهرمان شــوند. 
اســتقالل دو بازی تا قهرمانی فاصله دارد، با 
توجه به اینکه شرایط لیگ برای آبی پوشان 
سخت شده، مجیدی می تواند با یک برنامه 
ریزی دقیق از این دو بازی به ســالمت عبور 

کرده و جام قهرمانی را در دست بگیرد.
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روزبه حصاری: 

مردم با نام »جواد جوادی« صدایم می کنند

خریدار   بازیگر سریال »بچه مهندس۳« گفت: 
این روزها مــردم در خیابان من را بــا نام »جواد 

جوادی« صدا می زنند.
 »روزبه حصاری« بازیگر نقــش »جواد جوادی« 
در ســریال رمضانی »بچه مهنــدس۳« با حضور 
در برنامه »زنده رود« که از شــبکه اصفهان بروی 
آنتن رفت، طی سخنانی با اشــاره به وضعیت روز 
جامعه و درگیری مردم با بیماری کرونا و وضعیت 
اقتصادی کشــور گفت: به واســطه حضور پدرم 
درگیر حوزه اصناف هســتم. امــا در حوزه های 
هنری این را می دانم که در این مدت مشــکالتی 
برای هنرمنــدان در حوزه هــای مختلف هنری 

کشور رقم خورد.

 از رفت و آمدهای غیرضروری دوری می کنم
وی ادامه داد: در این مدت بــه خاطر لطف مردم 
اصفهان به این برنامه آمدم وگرنه ســعی می کنم 

که از رفت و آمدهای غیر ضروری جلوگیری کنم.
این بازیگر همچنین افزود: بچه های دهه شصت و 
هم نسالن من نسل سربلندی هستند و اینکه من 
همیشه در بازیگری به دنبال جوهره نقش بودم و 
به دنبال نقشــی بودم که تاثیرگذاری الزم را روی 

مخاطب داشته باشد.
حصــاری با بیان اینکه در مدرســه تیزهوشــان 
تحصیل کــرده امــا در دانشــگاه آزاد و رشــته 
مهندســی صنایــع درس خوانده اســت، افزود: 
الزاما کسی که در مدرســه تیزهوشان قبول شده 
تیزهوش نیســت. این را هم می دانید که در طول 
تحصیل  در مدارس تیزهوشان سطح علمی باالتر 
است و ســخت گیری های بیشتری درباره درس 
و تحصیل می شــود و انتظارهــا از دانش آموزان 
باالتر اســت. اما همه اینها ارتباطی ندارد با اینکه 
فردی که در تیزهوشــان درس خوانده حتما باید 

دانشگاه سراسری شرکت کند و قبول شود.
وی ادامــه داد: هیچوقت خانــواده درباره درس 
به من فشــار نیاورند و همیشــه من را معطوف به 
موفقیت کردند. حتما دوست داشــتند تا رشته 
فنــی و مهندســی را ادامه دهم اما مــن هم پای 
اهدافم ایســتادم اما در این ده سال که به صورت 

جدی کار بازیگری مــی کنم همراهم بودند. یکی 
از ناراحتی هایم این اســت که این روزها مشغله 
کاری این اجازه را نمی دهد کــه آنطور که باید و 

شاید در خدمت خانواده باشم.

 لطف مردم مسئولیتم را سنگین می کند
بازیگر ســریال »یادآوری« دربــاره اینکه در این 
مدت کوتاه رکورددار صفحه هــای هواداران در 
اینستاگرام شده است، گفت: دیشب این را به من 
گفتند اما بار مسئولیتم را ســنگین تر می کند و 
االن که جوان ها از من طرفداری کردند سعی می 
کنم بیشتر مراقبت کنم و ممنونم از لطفشان. این 
ماجرا انگیزه دوچندانی برای ادامه مسیرم به من 
داد و خوشــحالم که مردم ســریال ما را با محبت 

نگاه می کنند.
این بازیگر دربــاره بازخوردهای مــردم از ایفای 
نقشش در ســریال »بچه مهندس« گفت: مردم 
این روزهــا در کوچه و خیابــان و در صفحه های 
شــخصی در فضای مجازی من را هم با نام خودم 
روزبه و هــم با نام جواد جــوادی در بچه مهندس 
و علی اعالیی در ســریال یادآوری می شناسند و 

صدا می زنند.
وی درباره عالقه خود بعد از بازیگری و خوانندگی 
به موتور سنگین نیز گفت: موتور سواری را خیلی 
دوســت دارم و یکی از تفریحاتم موتورسواری با 

موتورهای سنگین است.

 تجربه خوابیدن در سردخانه
حصاری دربــاره تجربه خوابیدن در ســردخانه 
در ســریال »یادآوری« نیز گفت: برای ضبط این 
سکانس یک شب در سردخانه خوابیدم. به خاطر 
ماجرای قانونی و شرعی ســردخانه را خالی کرده 
بودند و آنجا که ما فیلمبرداری داشــتیم، ســالن 
تشریح یکی از دانشگاه های پزشکی بود. حضورم 
در آن سردخانه در زندگیم تاثیر به سزایی داشت 
طوریکــه زندگی من را به دو بخش تقســیم کرد 
قبل و بعد از ســردخانه و تجربه شــگفت انگیزی 

بود.
حصاری با بیان اینکه در زلزله لرستان به مردم آن 

شــهر کمک هایی نقدی و غیرنقدی کرده است، 
گفت: لرستان هم جزوی از شهرهای ایران است و 
من نیز در اغلب شهرهای ایران دوست هایی دارم 
و یکی از دوستانم اهل بروجرد است. وقتی از حال 
مردم آنجا تعریف کرد گفتم دوســت دارم کمک 
هایی کنم اما دوســت ندارم حالت نمایشی پیدا 
کند چراکه برای زلزله ســرپل ذهاب ســوتفاهم 
هایی درباره کمک هــای هنرمندان به مردم آنجا 
بوجود آمده بود و دوست نداشتم این اتفاق تکرار 

شود.
وی با اشــاره به حضور در ســریال »دومینو« که 
در شــبکه نمایش خانگی توزیع شــد، نیز بیان 
داشت: این ســریال یک بدعتی در صنعت سریال 
سازی بود و در همه کشــورهای جهان این گونه 
سریال ها ساخته می شود. در این دنیای پر جنب 
و جوش ســریال های وب ســری زیادی ساخته 
می شــود چراکه با توجه به زندگی روزمره مردم 
و اینکه مشــغله های زیادی دارند، تماشای این 
نوع ســریال های کوتاه می توانــد زمان زیادی از 

آنها نگیرد.
این بازیگر درباره ســفر خود به اوکراین نیز گفت: 
برای یک فیلم ســینمایی بــه کارگردانی مجید 
نیامراد که جزو طراح صحنه های باسابقه سینما و 
تلویزیون هســتند به اوکراین سفر کردیم. در این 
فیلم الله اســکندری گوهر خیراندیش و ... بازی 
می کردند و این فیلم محصول مشــترک ایران و 

اوکراین بود.

 به نوازندگی عالقه دارم
وی درباره نوازندگی نیز گفت: عالوه بر خوانندگی 
به نوازندگی نیــز عالقه دارم و یکی از ســازهای 
مورد عالقه ای که بــه نواختنش عالقه دارم، دف، 
پرکاشــن، تبالی هندی و ... اســت.این بازیگر با 
اشاره به انتشــار قطعه جدیدی با خوانندگی خود 
در فضای مجازی نیز بیان داشت: با کسب اجازه از 
تهیه کننده و کارگردان ســریال »بچه مهندس« 
قطعه جدیدی خواندم و این روزها که به واســطه 
سریال »بچه مهندس« بیشتر دیده شدم آن را در 

فضای مجازی منتشر کردم.

تهیه کننده

غالمرضا گمرکی مدیــر تولید و 
تهیه کننده باسابقه سینما ضمن 
گالیــه از بی توجهــی مدیــران 
فرهنگی نســبت به دغدغه های 
هنرمندان پیشکسوت از شرایط 
اعطای بســته های معیشتی به 

سینماگران انتقاد کرد.
غالمرضا گمرکــی تهیه کننده 
سینما درباره وضعیت نامساعد 
در  پیشکســوت  هنرمنــدان 
عرصه هــای مختلــف هنری 
گفــت: کاش فقــط بیــکاری 
بود، در هیــچ کجــای دنیا به 
خصــوص کشــورهایی کــه 
دارند،  پیشــرفته  ســینمایی 
ندیده و نمی شــنوید که نسبت 
به هنرمندان پیشکسوت تا این 
اندازه بی مهــری و بی حرمتی 
وجود داشــته باشــد. به چشم 
خــود دیــده ام که دوســتان 
هنرمنــد از پیــر و جــوان و 
پیشکسوت برای دریافت بسته 
معیشتی جلوی فروشگاهی در 
یافت آباد صف می بندند! این در 
حالی اســت که بسته معیشتی 
باید به خانه هنرمندان ارســال 
می شــد، نه اینکــه هنرمندان 
برای دریافت آن از نقاط مختلف 
شــهر به یافت آبــاد بروند. این 
برخــورد اوج بی احترامــی به 

هنرمند است.
وی در ادامه بیان کرد: 
انسان زمانی که متولد 
می شــود چنــد دوره 
کودکــی، نوجوانــی، 
جوانی، میان ســالی و 
کهن ســالی را پشــت 

ســر می گذارد که هر کدام از این 
دوران ها برای خود خاطراتی را به 
همراه دارد، هر دوره هزینه های 
خــود را هــم دارد و بیشــترین 
هزینه بــرای دوره کهن ســالی 
است که فرد به دلیل بزرگ شدن 
خانواده اش هزینه های بیشتری 

را متقبل می شود.
تهیه کننــده فیلــم »آقای گل« 
بیان کرد: متاسفانه در این زمان 
است که شخص کهنسال همانند 
دوران کودکی پرتوقع و زود رنج 
می شــود و نیاز به توجه و احترام 
دارد، امــا مســئوالن حرمت و 
احتــرام را از ایــن کهن ســاالن 
می گیرنــد و اهمیتی بــه آن ها 

نمی دهند. 
در حالی که رســیدگی مالی این 
فرهیختگان برای کشــوری که 
روی نفــت و گاز جا خوش کرده، 
رقمی نمی شود که دولت از پس 
پرداخت آن برنیاید، متاســفانه 
در دولت هــای مختلــف کمتر 

وزیری در وزارت ارشاد 
منصوب شــده که اهل 
هنر و دلسوز هنرمندان 
باشــد و بــه معضالت 
گرفتاری هــای  و 
پیشکسوت  هنرمندان 
آن طور که شایسته آن 

هستند توجه و رسیدگی کنند.
وی تاکید کــرد: در حال حاضر 
تنها دل خوشــی پیشکســوتان 
هنرمنــدان  موسســه  هنــر، 
پیشکسوت است که سید عباس 
عظیمی مدیریــت آن را برعهده 
داشــت و طی 8 ســال توانست 
۹۰۰ عضــو را در دل موسســه 

پذیرا شود.
این تهیه کننده سینما در بخش 
دیگــری از صحبت هــای خود 
عنوان کرد: هر شــغلی یک دوره 
خاص دارد به خصوص بازیگری، 
از آنجا که حرف اول و آخر را مردم 
در تمام زمینه هــا می زنند، باید 
بپذیریم که این مردم هستند که 
طالب چهره های جدید هستند و 
چهره های شناخته شده برایشان 

تکراری می شود.
 البته این به آن معنا نیســت که 
بازیگران از دید مخاطبان ناتوان 
می شــوند، بلکه منظور من نگاه 
تماشاگر است که بر همین اساس 

با ورود چهره های جدید بازیگران 
قدرتمند با تجربه حضورشــان 
در فیلم ها کمرنگ می شــود و در 
نهایت لقب پیشکســوت به آنها 

داده می شود.
وی تاکید کرد: مسئوالن دولتی 
وظیفه دارند که در تمام زمینه ها 
از هنرمندان پیشکسوت مراقبت 
و رسیدگی کنند که متاسفانه به 

این عزیزان توجهی نمی شود.
گمرکــی گفــت: بــه خاطــر 
داشــته باشــیم که همه ســاله 
بازنشستگان کشوری و لشکری 
بــرای اضافه حقــوق جلوی در 
مجلس تحصن می کنند تا شاید 
دولت برای تراز حقــوق آن ها با 
شاغالن، قدمی بردارد تا بتوانند 
با دریافتــی خــود هزینه های 
ســنگین زندگــی را بپردازند. 
متاسفانه شــاهد هســتیم که 
تورم بیشتر از حقوق هایی است 
که دولت به کارمندان پرداخت 
می کند و این امر نشان می دهد 
که یــک پیشکســوت در چنین 
شــرایطی هرگــز نمی توانــد با 
چنین بودجه ای گذران زندگی 
کند، چه رســد به هنرمندان که 
زیر پوشش خانه سینما هستند 
و حقوق بسیار ناچیزی دریافت 

می کنند.

احترامی که از سینماگران پیشکسوت دریغ می شود

خاطره »مهران رجبی« از سردار سلیمانی
مهران رجبی گفت: این روزها جنگ در بیمارســتان ها در جریان است 
و رزمندگان خط مقدم این جنگ کادر درمان هســتند. برای همه این 
عزیزان سالمتی آرزو می کنم. مهران رجبی بازیگر کشورمان در گفتگو 
با برنامه تلویزیونی »رادیو فتح« با اشــاره بــه خاطره انگیز بودن دوران 
هشت سال دفاع مقدس گفت: من بسیجی بودم و به صورت داوطلبانه 
و از سوی لشکر ده سیدالشهدای کرج به جبهه رفتم. االن هم بسیجی و 
به اصطالح پا در رکاب هستم. در دوران جنگ غواص بودم و در عملیات 
فتح جزیره مجنون شــرکت داشتم. ما اهالی ســد کرج از همان دوران 
کودکی شنا کردن را یاد می گیریم. من هم مانند قورباغه دوزیست بودم 
و نصف دوران کودکــی و نوجوانی ام در آب گذشــت. در دوران جنگ 
هم غواصی کردم و هم قایقران بودم و با قایــق مهمات و مجروح جابجا 
می کردیم. البته اولین حضورم در جبهه در گروه خط شــکن عملیات 
طریق القدس یا فتح شهر بستان بود. در واقع اوایل جنگ هنوز گروه ها 

سازماندهی نشده بودند و هرکسی داوطلب کاری می شد.
رجبی در ادامه گفت: در احادیث روایت شده است که نبرد و جهاد آبی 
ده برابر نبرد خاکی اجر و پاداش دارد. چراکه نبرد آبی بســیار سخت تر 
از جنگ خاکی است. وقتی به یاد شــهدای غواص میفتم صدای قلبم را 
می شــنوم.بازیگر فیلم »معراجی ها« با بیان اینکه جوانان امروز دست 
کمی از جوانان دوران جنگ ندارند، اظهار داشــت:  با قدرتی که ایران 
پیدا کرده و نمونه ای از آن را در قضیه عین االســد دیدیم کسی جرات 
دســت درازی به خاک  مارا ندارد امــا اگر خدای ناکرده چنین شــود 
جوانان امروز هم ماننــد جوانان دوران جنگ در صــف اول خط مقدم 

دفاع از کشور صف خواهند بست.
او افزود: کشــورمان پاره ای از تن ماســت و این باور در وجود همه مان 
نهادینه شده است. کشور ما قله جهان اسالم است و همه آزادی خواهان 
کره زمین می دانند که جمهوری اســالمی ایران نوک پیکان شعارهای 
اسالم در جهان اســت. راحت هم به این قله نرســیده ایم و کلی بابتش 

هزینه داده ایم و برای حفظش نیز چنین خواهیم کرد.
رجبی گفت: رفقای بسیاری را در جنگ از دست دادم. کسانی که با هم 
در روزهای ابتدایی جنگ به جبهه رفته بودیم. اما این راه همچنان ادامه 
دارد و بهترین رفیقی که همه مان از دســت دادیم حاج قاسم سلیمانی 
بود. ایشان با همه رفیق بودند. من یکبار ایشــان را در هواپیمایی که از 
اهواز به تهران میامد دیدم. یادم هســت به پســرم گفتم که حاج قاسم 
را در میان مسافران دیدم. پســرم در ابتدا باور نکرد اما وقتی از هواپیما 
پیاده شدیم ایشــان را از نزدیک دیدیم و مشغول ســالم و احوالپرسی 
شــدیم. وقتی از فرودگاه بیرون آمدیم از ایشان پرســیدم که ماشین 
دارند؟ و جواب دادند که با تاکسی به خانه میروند. هرچقدر اصرار کردم 
که همراه ما شــوند قبول نکردند و خیلی فرز و چابک سوار یک تاکسی 
شدند و رفتند. نکته جالب این بود که ایشان به عنوان یک فرمانده ارشد 

نظامی هیچ همراه یا محافظی نداشتند.
او در ادامه گفت: یادم هســت به شوخی به ایشــان گفتم که حاج قاسم 
اگر شما را به خانه برســانم برای دوران سربازی پســرم علیرضا خوب 
خواهد شد؟ و ایشــان در جواب با خنده به من گفتند »خودت می دانی 
اما اینطوری سربازی پسرت حومه ادلب می افتد«.رجبی که جزو اولین 
داوطلبان برای عیادت بیماران کرونایی بــود گفت: اوایل که کرونا وارد 
کشور شــده بود به همراه برخی از همکاران به بیمارســتان رفتیم و از 
هموطنان عیادت کردیــم. باید خیلی مراعات کنیم امــا نباید از کرونا 
وحشت داشت و هدف من و سایر دوســتان این بود که به مردم بگوییم 

باید رعایت بهداشت را بکنند اما دچار وحشت نشوند.

او افزود: روزی که به همــراه همکاران برای عیادت ایــن عزیزان رفته 
بودیم برخی از آنها از ما می خواســتند که عکس یادگاری بگیریم. خب 
عکس را هم که نمی شــود با رعایت فاصله اجتماعــی گرفت  به همین 
خاطر من پیشــنهاد دادم هم من و هم بیمار ماســک مان را برداریم و 
نفس مان را حبس کنیم و ســریع عکس بگیریم. البته این کار را به هیچ 

وجه توصیه نمی کنم)با خنده(
رجبی در پایــان گفت وگویش بــا رادیو فتح اظهار داشــت: این روزها 
جنگ در بیمارســتان ها در جریان اســت و رزمندگان خط مقدم این 
جنگ کادر درمان هستند. برای همه این عزیزان سالمتی آرزو می کنم.

آخرین وضعیت درمانی محمدعلی کشاورز
سید محمد طباطبایی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت ضمن 
تشریح آخرین وضعیت درمانی محمدعلی کشــاورز،  از پیگیری وزیر 

ارشاد برای تسریع در روند درمان این هنرمند پیشکسوت خبر داد.
ســیدمحمد طباطبایی مدیرعامل مؤسســه هنرمندان پیشکسوت 
درباره روند درمانی محمدعلی کشاورز، گفت: حدود دو هفته پیش بود 
که کلیه جناب آقای کشاورز دچار مشــکل شد و کراتین در بدن ایشان 
باال رفت. با انتقال ایشــان به بیمارســتان وضعیت کراتین کنترل شد 
اما بعد ریه هایشان مشــکل پیدا کرد. روند درمانی ایشان طول کشیده 

چون جسمشان همزمان درگیر با ۲ بیماری است.
وی در ادامه توضیح داد: تیم پزشــکی آقای کشاورز که سال هاست کار 
درمانش را بر عهده دارند در بیمارســتانی هســتند که ایشان بستری 

است و این اتفاق خوبی است.
طباطبایی دربــاره خواســته ای که برای بهتر شــدن رونــد درمانی 
محمدعلی کشــاورز وجود دارد، تأکیــد کرد: نارضایتــی از عملکرد 
بیمارستانی که آقای کشــاورز در آن بستری اســت وجود ندارد، تنها 
نکته ای که درخواســت داریم و می خواهیم به آن توجه شود، بستری 
شدن آقای کشاورز در آی سی یو خصوصی اســت. زیرا ایشان در حال 
حاضر در آی سی یو عمومی بستری هستند. هم خانواده و هم همراهان 
آقای کشاورز فکر می کنند اگر ایشــان در آی سی یو خصوصی بستری 

شوند، شرایط درمانی بهتری خواهند داشت.
مدیرعامل مؤسســه هنرمندان پیشکســوت افزود: البته ما هم به این 
مهم توجه داریم که بیمارســتان به دلیل کرونا شــرایط خاصی دارد و 
بیماران خاص کرونایی را به آی سی یوهای خصوصی منتقل می کند و 

آن بخش ها را به بیماران کرونایی اختصاص داده است.
وی یادآور شد: روز یکشــنبه ۴ خرداد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
آقای نمکی وزیر بهداشــت درباره روند درمان آقای کشــاورز صحبت 
کردند، زیرا ایشــان از چهره های مطرح هنر ایران اســت و باید همه ما 
هر چه در توان داریم برای درمان و بهبودی شــان انجــام دهیم. آقای 
نمکی هم گفتند که پیگیر ماجرا هســتند.طباطبایی در ادامه سخنان 
خود درباره وضعیت جسمانی محمدعلی کشاورز، اظهار کرد: به خاطر 
داروهای آرام بخشی که به ایشــان تزریق می شود، در حالت هوشیاری 

نیستند ولی شرایط جسمانی شان مناسب است.
وی تأکید کرد: وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت بهداشت، 
سازمان صداوسیما، صنوف ســینمایی و تئاتری و همه ما این است که 
کمک کنیم تا یکی از چهره های مطرح هنر ایران هر چه زودتر سالمتی 

خود را به دست آورد.

اکران
داود بنی اردالن:

تور اروپایی »نیمه تاریک ماه« لغو شد
داود بنی اردالن با اشــاره به منتفی شــدن تور اروپایی نمایش »نیمه 
تاریک مــاه« به دلیل بحــران کرونا عنــوان کرد، قصــد دارد نمایش 

»سوءتفاهم« را در مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد.
داود بنی اردالن کارگردان و مدرس تئاتر درباره برنامه های تئاتری اش 
که به دلیل بحران کرونا ناتمام مانده است گفت: قرار بود نمایش »نیمه 
تاریک ماه« که سال گذشته در تاالر حافظ و تماشاخانه ملک به صحنه 
رفته بود امسال در یک تور اروپایی شــرکت کند که متاسفانه به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا همه برنامه ریزی های ما به هم ریخت و موکول به 
سال آینده یا اواخر امسال شده است. طبق برنامه ریزی های انجام شده 
صحبت هایی برای اجرای نمایش در ســوئد و آلمــان و همچنین یک 

جشنواره تئاتر در آرژانتین قطعی بود که فعاًل منتفی شده است.
وی ادامه داد: همچنین قصد داشتم در ســال جدید نمایشنامه »ریور 
ســاید درایو« وودی آلن را نیز بــه صحنه ببــرم و صحبت هایی هم با 
پردیس تئاتر شــهرزاد و تاالر حافظ برای اجــرای نمایش در آبان و آذر 
انجام داده بودم که با شرایط فعلی مشخص نیست این اجرا به چه زمانی 

موکول خواهد شد.

بنی اردالن درباره نوبت اجرایی که در مجموعه تئاتر شــهر داشته است 
نیز توضیح داد: از ۲ سال قبل قرار اجرای نمایش »سوءتفاهم« آلبر کامو 

را در تئاتر شهر داشتم که فکر می کنم در ۶ ماه آخر سال میسر شود.
کارگــردان »دوبــاره اون آهنــگ رو بــزن ســام« در پایــان درباره 
پیش بینی اش از وضعیت تئاتر کشور در پساکرونا متذکر شد: متاسفانه 
در صورت باز شــدن تماشــاخانه ها و مراکز هنری اجرای تئاتر ریسک 
باالیی را می طلبد و حداقل تا چند ماه آینده شرایط عادی نخواهد شد. 
تصورم این اســت که از اواخر شهریور و مهر ماه شــرایط تئاتر مناسب 

اجرای خواهد بود.

زکریا یوسفی مطرح کرد
وقتی تجربه خوانندگی جدی می شود

یــک آهنگســاز و نوازنده ســازهای کوبــه ای در تشــریح تازه ترین 
فعالیت های خــود از تألیف یک کتاب پژوهشــی، تولیــد چند قطعه 
موسیقایی و همکاری با هنرمندان شــناخته شده موسیقی کشورمان 

خبرداد.
زکریا یوسفی پژوهشــگر، آهنگساز و نوازنده ســازهای کوبه ای ضمن 
تشــریح تازه ترین فعالیت های خــود در عرصه موســیقی بیان کرد: 
در این چند وقت که ویــروس کرونا موجب تعطیلی و توقف بســیاری 
از فعالیت هــای هنری شــده، من هم تــالش کردم تــا از این فرصت 
بهترین اســتفاده را کنم. به همین منظور مشــغول نوشــتن کتابی با 
موضوع »موسیقی سماع« شــدم که به نوعی موضوع پایان نامه مقطع 
کارشناسی ارشد من اســت که به دلیل اهمیت فراوانی که برایم دارد، 

تصمیم دارم آن را در قالب یک کتاب منتشر کنم.
وی ادامه داد: در کنار این کارهای پژوهشــی مدتی است مشغول ضبط 
و تولید چند قطعه موســیقایی در حوزه آوازهای کردی هستم که قرار 
است در قالب چند تک آهنگ مختلف پیش روی مخاطبان قرار گیرد. 
آنچه در تولید این قطعات فارغ از موضوع نوازندگی برایم اهمیت دارد، 
تجربه خوانندگی است که در این ســال ها به صورت جسته و گریخته 

روی آن تمرکز داشتم. 
اما به دلیل اینکه نوازندگی وقت زیادی را از من می گرفت نمی توانستم 
به صورت کامل روی این ماجرا متمرکز باشــم. اما در این ماه شرایطی 
ایجاد شــده که بتوانم بر اســاس تجربه هایی که در حوزه های مختلف 
موسیقی و آلبوم قبلی به دســت آوردم نوعی از موسیقی را تجربه کنم 
که برایم تازگی دارد و فکر می کنم می تواند بــرای مخاطبان نیز جالب 

توجه باشد.
یوسفی اظهار کرد: امروز برای تولید آلبوم در ایران شرایط خوبی نداریم 
چرا که یک هنرمند وقتی اقدام به تولیــد آلبوم می کند، به دلیل فقدان 
نظام اقتصادی هدفمند و بدون پشــتوانه در موسیقی شرایط دردناکی 
را تجربه خواهد کرد که جز شکست و سرخوردگی در اغلب موارد برای 
او دستاوردی ندارد. از این روز من شخصاً ترجیح می دهم اگر قرار است 
اثری از من در جامعه مخاطب معرفی شود متمرکز بر تک آهنگ باشد 
که هم نگرانی من را از مســائل اقتصادی این حوزه کــم می کند و هم 
موجب می شود تا شنونده فرصت بیشتری برای شــنیدن اثرم داشته 

باشد.
این نوازنده ســازهای کوبه ای در بخش دیگــری از صحبت های خود 
گفت: در این مدت همکاری های مستمری با حســام ناصری، علیرضا 
قربانی و علیرضا افکاری داشــتم که برخی از این پروژه ها در هفته های 
گذشته منتشر شــده و برخی دیگر هم در نوبت انتشار است. به هر حال 
تمامی ایــن فعالیت ها مبتنی بــر تجربیات جدیدی اســت که برخی 
از آن ها اقتباس از ملودی های موســیقی اقوام ایــران و برخی دیگر هم 
مبتنی بر تلفیق موسیقی هایی از جمله موســیقی الکتروآکوستیک و 
مواردی مشــابه اســت که برای من دربرگیرنده اتفاقــات و تجربیات 
جدیدی است که امیدوارم مخاطبان نیز از این تجربه ها رضایت داشته 

باشند.
یوســفی تصریح کرد: من تعصبی روی ژانر خاصی از موســیقی ندارم. 
آنچه برایم در حوزه موســیقی اهمیت دارد، پیگیری برای اجرای یک 
موسیقی اســتاندارد دارای اصالت است که ممکن اســت در هر نوع از 

موسیقی نیز قرار گیرد.
 به عبارتی مــن معتقدم یک نوازنده، یک آهنگســاز یا یــک خواننده 
می تواند بر اســاس سلیقه های موســیقایی و آموزه های علمی خود در 
این عرصه در دموکراتیک ترین شکل ممکن با موسیقی برخورد داشته 
باشد. در همین کارهای حسام ناصری شــما می بینید که او با ترکیبی 
از ســازهای زهی و پیانو می آید و از موســیقی ایرانی در چارچوب ها و 
استاندارهای خودش اســتفاده می کند. پس چه عیبی دارد اگر بتوانیم 
روی این مســیر حرکت کنیم تجربــه حضور در انواع موســیقی را نیز 

داشته باشیم.

اجرا

خوانندگی


