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وژه های نیمه تمام در سال جهش تولید هرچه  وحانی: پر ر
سریع تر به اتمام برسند

خریــدار  رئیس جمهــور در تمــاس تلفنی با 
سرپرست وزارت صمت، تاکید کرد: وزارت صمت، 
برنامه ریزی هــای الزم و جامــع برای اتمــام و به 
بهره برداری رسیدن هر چه سریع تر طرح های نیمه 
تمام را در ســال جهش تولید انجام داده و با جدیت 
تا حصــول نتیجــه پیگیری کند.حّجت االســام 
حســن روحانی، رئیس جمهــور، در گفت وگوی 
تلفنی با  حســین مدرس خیابانی سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، با اشــاره به دستوراتی که 
به مسئوالن ذیربط از جمله رئیس بانک مرکزی در 
خصوص تامین منابع ارزی داده شده است، گفت: 
وزارت صمت بایــد تامین ارز الزم بــرای کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم و نیز مواد اولیه کارخانه ها و 
بنگاه های تولیدی در راستای تحقق رونق و جهش 

تولید را با جدیت پیگیری کند.
 رئیس جمهــور همچنین با اشــاره بــه مباحث 

مطروحــه در جلســات ســتاد ملی و نشســت 
روســای کمیته های ســتاد مقابله با کرونا و نیز 
تاکید مســئوالن بهداشــتی و درمانی کشور، بر 
ضرورت و اهمیت اســتفاده از ماسک در راستای 
کنترل شیوع بیماری، افزود: تولید کافی و توزیع 
دقیق ماســک را با هدف قرار گرفتــن مکفی آن 
در دســترس عامه مردم در صدر توجه خود قرار 
دهید. رئیس جمهور بار دیگر از همه فعاالن عرصه 

تولید  و به ویژه کارگران زحمتکش کشــور که در 
ماه های گذشــته با وجود وضعیــت خطیر ایجاد 
شده ناشی از شیوع کرونا اجازه ندادند چرخ تولید 
کشور متوقف شود، تشــکر کرد و اظهارداشت: از 
همه کســانی که در طراحی، اجرا و نظارت دقیق 
بر اجرای دســتورالعمل های بهداشتی به ویژه در 
بخش تولید تاش کردنــد، قدردانی و بر ضرورت 
تداوم مراقبت های انجام شــده تا کنون با دقت و 

جدیت بیشتر تاکید می کنم.
 مدرس خیابانی نیز در این گفتگو گزارش آخرین 
وضعیت اجــرای پروژه های صنعتــی نیمه تمام، 
فعالیــت بنگاه هــای تولیــدی، برنامه ریزی ها و 
اقدامات انجام شــده برای تامین نیازمندی های 
صنعت و تولیدکنندگان و نظارت بر اجرای دقیق 
پروتکل های بهداشــتی در بنگاه های اقتصادی و 

تولیدی را به استحضار رئیس جمهور رساند.
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طرح آینده داران 

طراح طرح ســاماندهی ســهام عدالت، گفت:  
فردا در مجلس طرح ساماندهی سهام عدالت 
را جمع بندی کــرده و برای طــرح در صحن 

علنی مجلس ارسال می کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان 
در مجلــس شــورای اســامی، در خصوص 
جزئیات طرح دوفوریتی ســاماندهی ســهام 
عدالت، اظهار داشــت: با توجه به مبحث مهم 
و اهمیت ســهام عدالت و همچنین تأثیری که 
به معیشت مردم و افزایش دارایی سرمایه دارد، 
طرح دوفوریتی ســاماندهی ســهام عدالت از 
هفته های پایانی مجلس دهم در دســتور کار 

قرار گرفت.
وی افــزود: با توجه بــه دســتور رهبر معظم 
انقاب مبنــی بر آزادســازی ســهام عدالت 
پس از ۱۵ ســال، دولت آئین نامــه اجرایی در 
این خصــوص ارائه کرد که نیــاز به اصاحاتی 
داشــت.لذا اینکــه طــراح طــرح دوفوریتی 
ساماندهی ســهام عدالت در ادامه عنوان کرد 
برای تکمیل و اصــاح آئین نامه اجرایی دولت 
برای سهام عدالت نیازمند تصویب قانون است 
که چیزی شــبیه به واگذاری سهام عدالت در 
سال ۸۴ اســت.وی به موضوع واگذاری سهام 
عدالت در سال ۸۴ و نحوه اجرای آن اشاره کرد 
و گفت: واگذاری ســهام عدالت در سال ۸۴ با 
دستور رهبری و پس از آن نامه رئیس جمهور 
و اذن رهبر معظم انقاب اجرایی شــد و در پی 

آن اصاح قانون سیاســت های اصل ۴۴ قانون 
اساســی و موارد مربوط به سهام عدالت قانونی 

و اجرایی شد.
نماینــده مردم کرمــان در مجلــس در ادامه 
سخنانش خاطرنشان کرد:  موضوع ساماندهی 
سهام عدالت چیزی شــبیه اقدام مذکور است 
که ما درخواست کردیم پیگیری و موارد قانونی 
مربوط به سهام عدالت به صورت قانونی تدوین 
و اجرایی شــود. وی همچنین خاطرنشــان 
کرد: اســاس طرح دوفوریتی مذکور اصاح 
و تکمیل آئین نامه اجرایی دولت در تســهیل 
واگذاری هــا و همچنیــن تعییــن تکلیف 

جاماندگان از سهام عدالت است.
نماینده مردم کرمــان در مجلس همچنین در 
توضیح جزئیات طرح ذکر شــده، گفت:  تعداد 
زیادی از مردم واجد شــرایط و مشمول سهام 
عدالت متأســفانه از این طرح جــا مانده اند و 
مشمول سهام عدالت نشــده اند که باید برای 
آنها تصمیمات اساســی اتخاذ کــرد چرا که 
این موضوع نابرابری اســت و باعث نارضایتی 

عمومی خواهد شد.
وی بر همین اســاس اضافه کرد: البته در این 
بین کسانی بودند که مشــمول سهام عدالت 
شده و از آن بهره مند شده اند اما افراد جدیدی 
به خانواده آنها اضافه شده است که طبیعتاً باید 
مشــمول این سهامشــوند. البته در این میان 
افرادی هم تحت پوشش ســازمان بهزیستی 

یا دیگر موارد بودند که می توانند  از این ســهام 
بهره مند شوند.

وی بهره مندی واجدین شرایط برای استفاده 
از سهام عدالت، مشمول شــدن افراد جدید و 
محروم شــدگان از ســهام عدالت و همچنین 
بهره مند شدن افرادی که در سال های گذشته 
مشمول سهام عدالت نبوده اند اما اکنون جزو 
دهک های کم درآمد جامعه هستند را از جمله 
مزایای طرح دو فوریتی مزبور خواند و گفت: ما 
در این خصوص بحث های گســترده ای انجام 
دادیم و در حقیقت این طرح برای ســاماندهی 

سهام عدالت تهیه و تدوین شده است.
وی به عنوان طراح طرح ســاماندهی ســهام 
عدالت، گفت: در واقع هــدف از تهیه این طرح 
اصاح و تکمیل آئین نامه اجرایی آزادســازی 
سهام عدالت و تعیین تکلیف جاماندگان سهام 
عدالت اســت تا این موارد را به صورت قانونی 

ذیل آئین نامه اجرایی دولت قید کنیم.
وی در خاتمه ســخنانش عنــوان کرد: هدف 
ما این است که مشــموالن بیشتری از مزایای 
ســهام عدالت بهره منــد شــده و همچنین 
دسترســی بیشــتر و بهتر از این سهام صورت 
بگیــرد، همچنین به ســمت بورســی کردن 
شــرکت های غیربورســی برویم  که برای این 
طرح نهایتا فردا تصمیم گیــری نهایی صورت 
خواهد گرفت تا بــرای تصویب در صحن علنی 

مجلس آماده شود.

سهام عدالت

ح مجلس، تمام افراد جامانده  از سهام عدالت، مشمول این سهام می شوند با طر

سازوکار سیاست  »هدف گذاری تورم«

 تورم سال ۹۹ 
چگونه مهار می شود؟



کسری بودجه باید با ایجاد درآمدهای پایدار جبران شود

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rشنبه        17   خرداد 1399    شماره 550

آب معدنی امسال گران نمی شود
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان آب هــای معدنی و 

آشامیدنی ایران اعام کرد که قیمت آب معدنی امسال تغییر نمی کند.
پیمان فروهر با بیان اینکه از ســال گذشته مشــکاتی که با آغاز فصل 
گرما در زمینه تامیــن مواد اولیه بطری آب معدنی ایجاد می شــد حل 
شده، گفت که ماده اولیه تولید بطری آب معدنی امسال افزایش قیمت 

نداشته است.
وی همچنین اظهار کرد که قیمت آب معدنی امســال افزایش نمی یابد 
چراکه هم وضعیت معیشــت مردم اجازه افزایــش قیمت نمی دهد و 
هم هرچقدر این محصول گران تر شــود، تقاضــای آن کاهش می یابد 
و زمان هایی که قیمت این محصول افزایــش می یافت هم اصوالً چاره 

دیگری وجود نداشت.
البته به گفته دبیــر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان آب های 
معدنی و آشامیدنی ایران، در سال جاری هم کرایه حمل رایگان بخشی 
از مواد اولیه افزایش داشت اما تصمیم هیئت مدیره تا کنون این بود که 

قیمت آب بسته بندی افزایش پیدا نکند.
 هر ســال با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف pet به عنــوان ماده اولیه 
تولید انواع بطری های پاستیکی برای تولید انواع نوشیدنی ها بازار این 
ماده اولیه با چالش هایی مواجه می شــد، ولی از خرداد ماه سال گذشته 
معاون وقت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته 
ویژه برای تعیین سهمیه واحدهای مصرف کننده Pet خبر داده و گفته 
بود که با برقراری ارتباط الکترونیکی بین سامانه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، پتروشــیمی، بورس کاال و حمل و نقل و انبارها، مشــکات 
مربوط به تامین مــواد اولیه بطری های پاســتیکی در ســال جاری 

برطرف خواهد شد.

 تدابیر ستاد تنظیم بازار برای کاهش
 قیمت حبوبات

براســاس یکی از مصوبات ســتاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت انواع 
حبوبات در بازار، بانک مرکزی مکلف شــد تا تامیــن ارز این اقام را در 
اولویت قرار دهد.ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت انواع حبوبات در 
بازار تدابیری را اتخاذ کرد. در این مصوبات به بانک مرکزی تکلیف شده 

تا تامین ارز این اقام را در اولویت قرار دهد.
در این مصوبه مــورخ ۱۵ خرداد 99 آمده اســت: با توجــه به گزارش 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از وضعیت قیمت 
انواع حبوبات در بازار مقــرر گردید:۳-۱ - بانک مرکــزی بدون فوت 
وقت نسبت به تأمین ارز محموله های حبوبات موجودی بانک مرکزی 

رسوب بنادر و ثبت سفارش های مربوطه اقدام نماید.
۳-۲- با توجه به کاهش میزان واردات کســری نیاز بــازار حبوبات )به 
میزان ۳۴ درصد در تاریخ منتهی به 99/۳/۱0  نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل( به دلیل تغییر نــرخ ارز این کاال مقرر گردید تشــکل های 
موضوعی از جمله اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و 
کشاورزی ایران اتحادیه های مربوطه نسبت به تأمین کسری نیاز بازار 

بدون فوت وقت اقدام نماید.
۳-۳ - در راستای مدیریت منابع ارزی کشــور وزارت جهاد کشاورزی 
مکلف گردید ضمن وزارت جهاد برنامه ریزی تولید مکفی انواع حبوبات 
متناسب با نیاز داخلی )رفع وابستگی( نسبت به ارائه کساورزی برنامه 

فصلی و ماهانه تولید و عرضه آنها اقدام نماید.
۳-۴- در راســتای تنظیم مؤثر بازار انواع حبوبات و تشــدید کنترل و 
نظارت مقرر گردید سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور 
و تمام دســتگاههای نظارتی از جمله ســازمان های صنعت سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن تشــدید بازرسی ها 
به ویژه کنترل انبارها و واحدهای بســته بندی با احتکار و عدم رعایت 
ضرائب ســود مصوب مطابق دستورالعمل شــماره ۱۱9۶0/99/۳۷0 

مورخ 99/۲/۲۷ با تخلفات برخورد نمایند.

ونا چقدر است؟ مقرری بیمه بیکاری کر
با آغاز پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرونا و واریز آن به حســاب ۱0۳ 
هزار نفر از مشموالن توسط ســازمان برنامه و بودجه، میزان و مبلغ این 
مقرری مورد سوال و پیگیری بسیاری از متقاضیان و مشموالن دریافت 

بیمه بیکاری کرونا است.
مدیــرکل امور بیمــه شــدگان تامین اجتماعــی در روزهــای اخیر 
درخصوص میــزان و مبلــغ مقرری بیمه بیــکاری کرونــا اعام کرد 
که ســناریوهای مختلفی برای این موضوع پیش بینی شــده است که 
آیا این مقــرری طبق قانون بیمه بیکاری پرداخت شــود یا بر اســاس 
دســتورالعملها دیگر ولی با توجه به آنکه ۷00 هزار نفر در سامانه بیمه 
بیکاری وزارت کار ثبت نام کرده اند، طبیعی اســت که اگر قرار باشــد 
مقرری بیمه بیکاری با بودجه ای که دولــت برای تقویت صندوق بیمه 
بیکاری مســاعدت کرده و مبلغ ۵ هــزار میلیارد تومانــی که از محل 
صندوق توسعه ملی برای این امر پیش بینی شــده پرداخت شود، این 

مبلغ کفاف این حجم از متقاضیان را نخواهد داد.
وی افزود: بر همین اساس در ســازمان برنامه و بودجه و وزارت کار ساز 
وکارهای دیگری به این منظور پیش بینی شده تا مقرری بیمه بیکاری 
به گونه ای پرداخت شــود که هم مبالغ آن پاسخگوی نیازها باشد و هم 

رضایتمندی بیمه شدگان را به دنبال داشته باشد.
آنطور که مدیرکل امور بیمه شــدگان تامین اجتماعی گفته لیســت 
۱۵۵ هزار نفر از بیمه شــدگانی که درخواســت خود را اسفند ماه در 
سامانه به ثبت رسانده و شماره حســابهای خود را اعام کرده اند، به 
سازمان برنامه و بودجه ارسال شده اســت و لیست فروردین ماه نیز با 
توجه به پاالیش اطاعاتی که صورت گرفته به زودی ارســال خواهد 

شد.
به گفته شــکوری تاکنون ۱۲۸۶ میلیارد تومان از مبلغ ۵ هزار میلیارد 
تومان اعتباری که برای کمک به صندوق بیمه بیکاری پیش بینی شده، 
در مرحله اول تخصیــص یافته که این رقم اســفند 9۸ و فروردین 99 
را پوشــش می دهد و به دنبال تخصیص مبالغ دیگر بــا توجه به وجود 
اطاعات مشکلی در روند واریزی ها نخواهد بود و زمینه برای پرداختی 

های اردیبهشت نیز فراهم خواهد شد.
 اگر چه در خصوص حداقل و حداکثر مبلغ تصویب شــده برای مقرری 
بیمه بیکاری ناشی از کرونا اطاعاتی منتشر نشــده اما اصانی رئیس 
کانون شورای اسامی کار البرز در گفت وگویی با ایسنا ضمن اعام این 
مبلغ گفت: در جلسه کمیسیون کارگری که روز دوشنبه در استانداری 
البرز برگزار شد، اعام کردند که دســتورالعمل آن آمده و بر اساس این 
دســتورالعمل، مبلغ مقرری بیمه بیکاری برای اسفند 9۸، ۸00 هزار 
تومان و برای ماههای فروردین و اردیبهشــت 99، یک میلیون و ۲00 

هزار تومان درنظر گرفته شده است.
وی گفت: اینکه این میزان مقرری با چه معیار و بر اســاس چه درصدی 
درنظر گرفته شده مربوط به ســازمان برنامه و بودجه است ولی با توجه 
به آنکه حداقل دستمزد ســال 9۸ یک میلیون و۵00 هزار تومان بوده 
و سال 99 به یک میلیون و ۸00 هزار تومان رســیده شاید مابه تفاوت 

آن باشد.
به گفته اصانی، میزان مقرری بیمه بیکاری بر اساس میانگین متوسط 
مزد 90 روز یا حقوق ســه ماه قبل از بیکاری بیمه شــده است که برای 
مجردین ۵۵ درصد و برای افراد متاهل و سرپرست، ۶۵ تا ۷۵ درصد بر 

اساس تعداد افراد تحت تکفل درنظر گرفته می شود.

بازار

بیمه

خریدار   یک کارشناس اقتصادی با انتقاد 
از بی توجهــی دولت به ایجــاد درآمدهای 
پایدار بــرای جبران کســری بودجه گفت: 
انتشــاراوراق باید بعد از تمام تاش دولت 
برای کاهش هزینه ها و ایجــاد درآمدهای 

پایدار انجام شود.
میثم پیله فروش، کارشــناس اقتصادی 
در گفتگو با خبرنــگار مهر درباره برنامه 
دولت برای انتشــار ۲۴0 هــزار میلیارد 
تومان اوراق بدهی برای جبران کســری 
بودجه گفــت: اوراق بدهی در مقایســه 
با چاپ پول و اســتقراض خارجی برای 
کشــور، هزینــه کمتــری دارد اما این 
نکته وجــود دارد که انتشــار اوراق باید 
بعد از تمــام تاش دولت بــرای کاهش 
هزینه هــا و ایجــاد درآمدهــای پایدار 
از جملــه پایه های جدیــد مالیاتی اتفاق 

. بیفتد
درباره انتشــار اوراق بدهی در کشــورهای 
دیگر، گفــت: اکثر کشــورها هنگام تنظیم 
ســند بودجه، کم و بیش با کســری هایی 

مواجه هســتند. مهم تر از اینکه مقدار این 
کسری بودجه چقدر اســت، راه جبران آن 

است.
توصیــه  مهم تریــن  داد:  ادامــه  وی 
اقتصاددان ها در ایــن زمینه به دولت ها 
به ویژه دولت های نفتی این اســت که 
کســری بودجه غیــر نفتــی در الیحه 
بودجه ای کــه به مجلس داده می شــود 
آشــکار شــود. ایــن اقــدام هرچنــد 
ظاهرش ساده اســت اما نزدیک به ۵0 
سال اســت که در کشــور اتفاق نیفتاده 
و سر منشأ فســادهای زیادی در بودجه 

شده است.

 باید کسری بودجه غیر نفتی
 آشکار شود

این کارشــناس اقتصادی گفت: با آشــکار 
کردن کســری بودجه غیر نفتی، مذاکرات 
بودجه در مجلس به جای اینکه صرف امور 
بی حاصل شــود، صرف امور اساسی کشور 
خواهد شــد و نمایندگان ملت برای جبران 

کســری بودجه دولت ریل گذاری خواهند 
کرد.

وی در زمینه راه های معمول جبران کسری 
بودجه، گفت: در یک فضــای منطقی چند 
روش بــرای جبران کســری بودجه وجود 
دارد، اولیــن آنکه در پنجاه ســال اخیر در 
کشور ما رواج داشــته است، افزایش فروش 
نفت یا افزایــش نرخ ارز به جهــت افزایش 
درآمد ناشــی از تبدیل درآمدهای نفتی به 

ریال است.

جبران کسری بودجه باید با کاراتر 
کردن هزینه ها و تعریف درآمدهای 

پایدار باشد
پیله فروش درباره راه دوم جبران کســری 
بودجه، گفــت: راه دیگری کــه می توان در 
کنار این موضوع مطرح کرد و به آثار مثبت 
یا منفی آن فکر کنیم کاهــش هزینه های 
اداره کشــور اســت که هیچ وقــت مدنظر 

سیاست گذاران نبوده است.
وی ادامــه داد: روش دیگری کــه می توان 
در دولــت و مجلس پیگیری کــرد، افزایش 
درآمدهــای پایــدار برای دولت بــا تعریف 
پایه های مالیاتــی برای دولــت و یا حذف 
معافیت هــای مالیاتی بی مــورد در اقتصاد 
ایران اســت که اگر این اتفاقات می افتاد در 
ســال 9۸ بالغ بر ۱00 هــزار میلیارد تومان 
درآمد نصیب دولت می شد و کسری بودجه 
امسال تا حدی مرتفع می شد.این کارشناس 
اقتصادی ادامه داد: اگر تمام این کارها انجام 
می شد یعنی هزینه ها را مدیریت می کردیم 
و منابع جدید درآمدی بــرای دولت ایجاد 

می کردیم، آن وقت این سوال مطرح می شد 
که آیا کســری بودجه دولــت را می توان از 
طریق اســتقراض، چه از نــوع خارجی که 
بدترین نوع اســتقراض اســت و چه از نوع 
داخلی؛ از طریق بانک مرکزی که به معنای 
چاپ پول مستقیم و تورم بوده و بسیار زیان 
بار اســت یا از طریق اســتقراض از مردم و با 

انتشار اوراق بدهی انجام داد یا خیر.
پیله فروش با بیان اینکه اولویت بندی راه های 
جبران کسری بودجه بسیار مهم است، اظهار 
داشت: متأسفانه در کشــور ما در سال هایی 
که فروش نفت به اندازه کافی بوده اســت به 
وسیله آن کســری بودجه پوشانده شده و به 
مردم به دروغ گفته شــده اســت که کسری 
بودجه وجود ندارد در بعضی ســال ها نیز با 
افزایش نرخ ارز کسری بودجه را پوشانده ایم 
و در حال حاضر که نفت نیست به جای اینکه 
دنبال راه حل های اساســی که باعث تحول 
در اقتصاد کشور می شود باشیم دنبال سهل 
الوصول ترین راه هســتیم و آن هم انتشار 

اوراق و استقراض از مردم است.

این روزها که بازار ســرمایه از رشــد و اســتقبال قابل 
ماحظه ای برخوردار شــده اســت، یک کارشــناس 
اقتصادی معتقد اســت در این شــرایط بــا انتظارات 
تورمی که در اقتصاد کشور شکل گرفته، بعید است که 
رشــد بورس بتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت 
کند و درمان اقتصــاد در رفع تورم و کنترل آن اســت 
که در نتیجه آن رکود از بین مــی رود و مردم تمایل به 

سرمایه گذاری در تولید پیدا می کنند.
کامران نــدری اظهار کــرد: اگر بانک مرکزی ســهام 
و اوراقی داشته باشــد و آن را بفروشــد، این امر حجم 
نقدینگی را کم می کند و انتشار اوراق نمی تواند نقشی 

در کاهش حجم نقدینگی داشته باشد.
وی با بیان اینکه دلیل رنج بــردن بخش های تولیدی 
از کمبود ســرمایه، اقتصاد رکودی اســت، ادامه داد: 
چشم انداز ســودآوری در ســرمایه کم است و کسی 
تمایل پیدا نمی کند که منابع خــود را به بخش تولید 
منتقل کند، زیرا ســودآوری واقعی شــرکت ها بسیار 
پایین است. بنابراین؛ اگر فردی سرمایه قابل توجه ای 
داشــته باشــد، آن را در بازار دارایی ها سرمایه گذاری 

می کند و انگیزه ای برای اینکــه منابعی که 
در اقتصاد وجود دارد به سمت تولید حرکت 

کند، وجود ندارد.

تورم مردم را به سرمایه گذاری در 
تولید سوق نمی دهد

در ادامه این کارشــناس اقتصــادی افزود: 
زمانی که بازار ســرمایه ای وجود دارد که طی ســال 
گذشــته حدود ۳00 درصد بازدهی داشــته اســت، 
کسی تمایلی به پس انداز در بخش تولیدی کشور پیدا 
نمی کند. مشــکل کمبود نقدینگی در تولید این است 
که اگر سرمایه ای وارد این بخش شود، در شرایط فعلی 
اقتصادی چشم انداز سودآوری نمی توان متصور بود و 

دوم اینکه در اقتصاد رکود وجود دارد.
نــدری با بیــان اینکه اکنــون نقدینگی با ســرعت 
زیادی خلــق می شــود و آن صــرف تقاضــا برای 
کاالهــای بــادوام موجود می شــود، گفت: رشــد 
نقدینگی و حجم آن نه تنها تولیــد را ارتقا نمی دهد 
و در اختیار تولیدکننده قــرار نمی گیرد بلکه با ایجاد 

تورم، قیمت ها را افزایش می دهد.
وی در پاســخ به اینکه آیا بــورس می تواند 
نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت تولید 
منتقل کنــد، توضیح داد: خیــر، این امکان 
محقق نخواهد شــد، زیرا در ســال گذشته 
که این بازار رشــد مناســبی داشــته، رشد 
سرمایه گذاری همچون سال های قبل منفی 
بوده اســت. به قدری هم میزان سرمایه گذاری در سال 
گذشــته پایین بوده که میزان سرمایه گذاری از میزان 
اســتهاک کمتر بوده اســت؛ یعنی در تولید کشور به 
اندازه ای که استهاک داشته ایم در آن سرمایه گذاری 

صورت نگرفته است.

بورس نقدینگی را به تولید تزریق می کند؟
به گفته این تحلیلگر اقتصــادی، با انتظارات تورمی 
که در اقتصاد کشور شکل گرفته، بعید است که رشد 
بورس بتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند 
و اگر همچنان ســفته بازی در بازار ســرمایه تشدید 
و تقویت شــود، نمی توان نســبت به ایــن امر حتی 

امیدوار بود.
در ادامه این استاد دانشــگاه با بیان به اینکه اگر بورس 
می توانست نقدینگی را به ســمت تولید هدایت کند، 
باید اکنون در کشوری همچون ونزوئا رشد اقتصادی 
با توجه بــه اینکه هم تورم و هم رشــد بازار ســرمایه 
بیشــتری دارد، بســیار ارتقا پیدا می کرد درحالیکه 
اینگونه نیست، گفت: رشد بورس در سال گذشته و در 
اوایل ســال جاری به هدایت نقدینگی به سمت تولید 
کمکی نمی کند و تنهــا انتظارات تورمــی را افزایش 

می دهد که در آخر، تولید متضرر خواهد شد.
ندری در پایان ســخنانش تاکید کرد کــه اگر تورم با 
اجرای هدف گذاری تورم کنترل شــود، این امر برای 
اقتصاد امیدبخش اســت، زیرا منابع به ســمت تولید 
حرکت خواهد کرد و اگر تورم کنترل نشود، چشم انداز 
مثبتی برای تولید نمی توان تصور نکرد. زمانی که تورم 
کنترل شود، افراد اطمینان پیدا می کنند که قیمت ها 
افزایش پیدا نمی کند و منابع خود را به ســمت بانک ها 
ســوق می دهند و آن ها منابع را به تولیدکننده منتقل 

می کنند.

بورس

خ تولید را بچرخاند؟ رشد بورس می تواند چر

براســاس گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلس، 
ریشــه های وضعیت کنونی اقتصادی کشــور در پنج 

دسته قابل تقسیم است.
 بررسی های انجام شــده در مرکز پژوهشهای مجلس 
نشــان میدهد، ریشــه وضعیت فعلی اقتصاد کشــور 
را می توان در  پنج دســته کلی خاصه کرد که شامل: 
مالیه عمومی دولت، راهبرد اقتصادی، محیط فعالیت 
اقتصادی، حکمرانی بخشی و مدیریت و تصمیم گیری 

اقتصادی می باشد.
بر این اســاس در بحث مالیه عمومی دولت، مشکات 

را می توان ناشی از کســری بودجه ساختاری مداوم، 
رویکرد نادرســت در سیاســتهای ناشــی از اتکا به 
نفت و فقدان راهبرد مناســب در اقــدام حمایتی از 
بنگاه و خانــوار  و در بخش راهبــرد اقتصادی، فقدان 
سیاســتهای توســعه صنعتی، آمایش ســرزمینی و 
تربیت نیروی انســانی، نبود دیپلماســی اقتصادی 
سازگار با اهداف کان کشــور و نبود برنامه مشخص 
جهتکاهــش و مدیریت عــدم اطمینانهای اقتصادی 

دانست.
در بخــش محیــط فعالیــت اقتصادی می تــوان به 

موضوعــات  فقدان یــا عــدم اســتفاده از بانکهای 
اطاعاتــی اقتصــادی وجتماعی، انحصــار و فرایند 
ناکارآمــد مجوزدهــی و وجود مزیــت اقتصادی در 
ســرمایه گذاری و فعالیت در زمینه های غیر مولد و 
در بخش حکمرانی بخشی می توان به بحث حکمرانی 
ناکارآمد نظــام مالی و بانکــی، تنظیم گری ناکارآمد 
بخشی در حوزه های مســکن، صنعت، انرژی و نبود 
الگو مشخص برای استفاده موثر و مولد برای استفاده 
از ظرفیتهای مردمی در بخشــهای اقتصادی اشــاره 

کرد.

در بخش آخر بررســی ریشــه های وضعیــت فعلی 
اقتصاد کشــور نیــز بــه مدیریــت و تصمیم گیری 
اقتصــادی که شــامل مباحــث ناکارآمــدی نظام 
تصمیم گیری اقتصادی از منظر تعدد و تشــتت آراء 
نهادهای تصمیم گیری، نحــوه و فرآیند برنامه ریزی 
و تصمیم گیــری و...، تعارض منافــع و ناهماهنگی ها 
در ســطوح تصمیم گیری بخشــی، عدم شــفافیت 
اقتصادی و فرآیند تصمیم گیری و نگرش کوتاه مدت 
و تمایل به ُمســکنهایکوتاه مدت در اتخاذ سیاستهای 

اقتصادیست، اشاره شده است.

چالش

چالش های اصلی اقتصاد کشور چیست؟

عضو تشخیص مصلحت نظام:

قوی ترین سهام در سبد سهام عدالت است 
خریدار  عضو تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: شــیرین ترین و قوی ترین سهام در 
سبد ســهام عدالت وجود دارد و نباید مردم 

را به واگذاری و فروش سهام تشویق کرد.
 به نقل از صدا و سیما، محمدجواد ایروانی، 
با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری 
با بیان اینکه مطلب مهمی کــه امام راحل 
برای ایجاد انقاب اسامی پیگیری کردند 
تغییر باور به دین بود، گفــت: باور رایج آن 
زمان به دین، این بود که دین مانع پیشرفت 
است و برای رسیدن به توســعه و مدرنیته 
باید ســنت ها از جمله دین کنار گذاشــته 
شــود. حضرت امام راحل، دین اســام را 
دین جامع االطــراف، فرانهــاد، محرک و 
بر انگیزاننده برای رفع اســتضعاف و ظلم و 

ستم می دانستند. 
در آن زمان، برخی ها دین را در تضاد با علم 
می دانستند در صورتی که امام راحل دین و 

علم را ممزوج می دانستند.
وی با اشــاره به اینکه عقانیت در شــرع ما 
و دین اســام وجود دارد، افــزود: برخی ها 
دین را مخالف دموکراســی و مردم ساالری 
می دانســتند در حالــی که الگــوی مردم 
ســاالری دینی بر پایه مبانی ارزشــی، یک 

الگوی موفق در جهان بوده است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
بیان اینکه دیــن هم برای دنیــا و هم برای 
آخرت اســت، گفت: مارکسیست ها دین را 
افیون توده ها می دانستند اما امام با انقاب 
اسامی و تأسیس نظام جمهوری اسامی، 
بزرگترین گسست و شکست را برای تئوری 

جدایی دین از سیاســت ایجاد کرد و همه از 
جمله کاســتروی کمونیســت هم معترف 
شدند که دین اسام دین رهایی بخش بوده 
اســت. به قول حضرت امــام راحل، عدالت 
گســتری جوهره حکومت است و بدون آن 
مفهومی ندارد و اگر کســانی خاف عدالت 
عمــل کنند خــاف موازین اســام عمل 

کرده اند.
این مقام مســؤول با بیان اینکــه باید همه 
سیاست ها و تدابیر در چارچوب هایی باشد 
که با شــابلون عدالــت آن را ببینیم، اضافه 

کرد: این آرمان ها بر اساس اصل ۱۱0 قانون 
اساسی در سیاســت های کلی نظام، تبلور 
یافت و اکنون مجموعه غنی از سیاست های 
کلی داریم که اباغ و در حــوزه اقتصاد هم 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی برای اجرا 
اباغ شــده اســت. به نظر می رســد هنوز 

پارادایم لیبرالی بر اقتصاد ما حاکم است.
به گفته ایروانی، عدالت یعنی فراهم آوردن 
فرصــت و امکانات برای ارتقــای گروه های 
متوســط و پایین جامعه کــه موضوع بند 
نخست اقتصاد مقاومتی است. امام راحل بر 

تولیدگرایی و مردمی کــردن اقتصاد تاکید 
داشــتند و مقام معظم رهبری هــم بر این 

موضوعات تاکید دارند.
وی با اشــاره به اینکــه از تحریم ها، فرصت 
طلبی های خوبــی به نفع تولید و ســرمایه 
گذاری شــده اســت، ادامه داد: رتبه رشد 
علمی ایــران از ۱۵0 در ابتــدای انقاب به 
رتبه ۱۷ رســیده و ۱۱ برابر متوســط رشد 
جهانی اســت. از این فرصت باید اســتفاده 
کنیم و اقتصــاد کشــورمان را دانش بنیان 
کنیــم. قانون عملیــات بانکی بــدون ربا، 

تولیدمحور اســت و باید اجرا و بر اجرای آن 
نظارت شود. شیرین ترین و قوی ترین سهام 
در ســبد ســهام عدالت وجود دارد و نباید 
مردم را به واگذاری و فروش ســهام تشویق 
کرد. اغنیا نباید سر ســفره فقرا بنشینند و 
باید اجازه دهند مردم، شیرینی داشتن این 

سهام را بچشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
بر اســاس مطالعات جهانی، ایــران اقتصاد 
صد تریلیون دالری اســت و رقبا و مخالفان 
ما از بروز یــک قدرت بــزرگ اقتصادی در 
منطقه، ترس دارند. تولیــد داخل با توجه 
به ظرفیت های دانشــی کشورمان می تواند 

بسیار سریع رشد کند.
ایروانی با بیان اینکه مقررات دست و پاگیر 
فراوانی داریم که باید برداشــته شود، اضافه 
کرد: بنگاه های کوچک و متوســط هم باید 
تأمین مالی شــوند و نباید تأمین مالی فقط 
به شرکت ها و بنگاه های بزرگ محدود شود. 
امام راحل به آحاد جامعه توجه داشــتند و 
خواهان رشــد متوازن در جامعــه بودند و 
حکومــت را بــرای عدالت می خواســتند. 
خوداتکایــی، خودکفایــی و توجــه بــه 
ظرفیت هــای ملــی از دیگــر آرمان های 
امام راحــل و مشــارکت فراگیــر مردمی 
جزو آموزه های ایشــان بوده اســت. الگوی 
اسامی ایرانی پیشــرفت هنوز نهایی نشده 
و ســند چشــم انداز هم مطابق الگو است و 
هدفگذاری کمی و کیفی دارد و جهت دهی 
می کند و تفسیر بیشتر آن در سیاست های 

کلی نظام آمده است.



سخنگوی سهام عدالت خبر داد
وش سهام عدالت ۵۰۰ هزار نفر   سفارش فر

در بانک ها
ســخنگوی ســهام عدالت گفت: حدود ۵00 هزار ســهامدار عدالت 
سفارش فروش ســهام خود را در بانک ها به ثبت رسانده اند و به صورت 
تجمعی تاکنون حــدود ۲00 میلیارد تومان از ســهام آنها فروش رفته 

است.
حســین فهیمی  در پاســخ به این ســوال که چند نفر به بانک ها برای 
فروش ۳0 درصد از ســهام عدالتشان ثبت ســفارش کرده اند، گفت: 
حدود ۵00 هزار ســهامدار عدالت ســفارش فروش ســهام خود را در 

بانک ها به ثبت رسانده اند.
فهیمی ادامه داد: به صورت تجمعی تاکنون حدود ۲00 میلیارد تومان 

از سهام آنها به فروش رسیده است.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت در پاســخ به این سوال که آیا 
مهلت ثبت سفارش فروش ســهام عدالت به بانک ها، تمدید می شود یا 
خیر، گفت: شــورای عالی بورس هر تصمیمی که در ایــن باره بگیرد، 

شنبه اعام می شود.
فهیمی با اشــاره به عدم امــکان تغییر کارگزاری برای فروش ســهام 
عدالت در صورت انتخاب هرکدام از کارگزاری ها، گفت: در حال حاضر 
سهامداران می توانند یک کارگزاری را انتخاب کرده و سهام عدالتشان 
را در آن بفروشــند، اما امکان تغییر کارگزاری فعًا فراهم نیســت،؛ تا 
امکان فروش درصدهای بعدی ســهام عدالت فراهم شود، امکان تغییر 

کارگزاری نیز امکان پذیر می شود.
وی ادامه داد: اگــر پیغام خطای عدم تطابق کدملی و شــماره تلفن در 
سامانه sahamedalat.ir به کسی داده می شــود ایراد سامانه نیست 
بلکه کد ملی و شماره تلفن معتبر نیست چرا که در این سامانه این دو به 

مثابه احراز هویت افراد است.
فهیمی در پایان در پاســخ به این ســوال که چرا برای برخی پیامک ده 
رقمی ثبت نام سجام نمی آید، گفت: ارسال این کد نباید بیشتر از چند 
دقیقه طول بکشد اگر موردی باشد سهامداران با شماره ۱۵۶9 تماس 

بگیرند.

رئیس کل بانک مرکزی:

تمرکز بانک مرکزی موفقیت هدف گذاری تورم و 
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است

رییس کل بانک مرکزی گفت: تمرکز اصلــی بانک مرکزی بر موفقیت 
برنامه هدف گذاری تورم، ثبات بازارها و پیش بینی پذیرکردن اقتصاد 

است.
 عبدالناصر همتی به ســؤاالت مختلف درباره هدف گذاری نرخ تورم، 
حراج اوراق دولتی، وضعیت بازار ارز و ... پاســخ داد که متن آن به شرح 

زیر است:

 آقای دکتر، اوایل هفته بانک مرکــزی حراج اوراق دولتی را 
انجام داد، این را چگونه ارزیابی می کنید؟

همانطوریکه که قبا هم گفتم، باید ریشه تورم را برای همیشه از اقتصاد 
ایران کند تا مسیر رشد باز شود. تورم، مثل یک سرعت گیر و مانع، جاده 
رشد اقتصادی را مختل می کند و اجازه نمی دهد تعامات مردم پیش 

بینی پذیر و در فضایی آرام شکل بگیرد. 
برای همین، باید قدم هایی را برداریم تا بتوانیم افســار تورم را در دست 
بگیریم. چند روز پیش در مجلس هم گفتم کــه  اولین قدم در این راه، 
اصاح ساختار تامین مالی کسری بودجه با استفاده از ظرفیت موجود 
نقدینگی اســت. با کمک دولت محترم، برای اولین بار، بانک مرکزی به 
عاملیت از خزانه داری، در قالب حراج اوراق بدهی قدم بزرگی را در این 

راستا برداشت. 
این مسیر با ادامه حراج اوراق در هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد. من 
اطمینان دارم که با ادامه این مسیر، نه تنها کسری بودجه دولت تامین 
خواهد شد، بلکه جریان درآمدی بانکها اصاح شده و از ناترازی آنها هم 

کاسته خواهد شد.

 نقش بانک مرکزی در این میان چیست؟
همانطور که می دانید، بانک مرکزی عاوه بر نقش سیاســت گذاری و 
نظارتی، بازارساز اصلی اقتصاد در همه کشورها، از جمله کشور ماست. 
ما در بازار اولیه و حراج دخالتی نداریم، ولــی در بازار ثانویه، با عملیات 
بازار باز، نرخ ســود بین بانکی را کنترل می کنیم کــه به هدف تورمی 

اعامی دست پیدا کنیم. 
هر چه جلوتر برویم اثــرات این اقدام بهتر ماحظه خواهد شــد و امید 
داریم که در واقع روند کاهشی تورم سرعت گرفته و آن را در مسیری که 
اعام کردیم قرار بدهیم. البته انضباط مالی دولت عامل کلیدی اســت 
و این اطمینان را دارم که با تاکیدات رییس جمهــور محترم این ادامه 

پیدا کند.

  با این اقدامات وضعیت بازار ارز چگونه خواهد بود؟
اینها جدا از هم نیستند. ثبات و آرامش و پیش بینی پذیری در بازار پول 

برای ادامه آرامش بازار بسیار ضروری است. 
آینده بسیار روشــن اســت، ما در کنار اقداماتمان برای کنترل تورم، 
ارامش و ثبات در بــازار ارز را با ادامه تامین ارز مــورد نیاز واردات دارو و 
کاالهای اساســی و مواد اولیه و ماشــین آالت تولیدی و آسان سازی 
بیشتر تعامات بین صادرکنندگان و واردکنندگان و ورود ارز به اقتصاد 

کشور ادامه خواهیم داد.
 البته تاکید می کنم، که نظارت ما بر بانک ها و مسیر یابی و قطع هرگونه 
جریان پول شویی هر روز بیشتر می شــود که نتیجه آن کاهش شدید 
ســفته بازی عمده در بازارهایی اســت که بانک مرکزی بر آنها نظارت 

دارد.

 برنامه بانک مرکزی برای رشد و جهش تولید چیست؟
رشد اقتصادی محصول تدبیر و عقانیت اقتصادی و بکارگیری حداکثر 
توان کارشناســی و فنی کشور در زمینه اقتصاد اســت و بانک مرکزی 
بهمراه دولت، تمام توان خود را در این مســیر بکار گرفته است تا مردم 

شرایط آرامش و پیش بینی پذیری اقتصادی را احساس کنند. 
تمرکز اصلی من و همکاران ســخت کوشــم در بانک مرکزی، ادامه پر 
قدرت برنامه های اعام شــده در موفقیت سیاست هدف گذاری تورم و 
حفظ آرامش بازار، بدون توجه به حاشــیه سازی ها است و در این مسیر 
مصمم و جدی هســتم و فکر می کنم این اقدامات راه ما را برای داشتن 
ســال همراه با رونق اقتصادی، با وجود تحریم هــای ظالمانه آمریکا، 

هموار خواهد کرد.

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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شعبه

 عضو هیئت مدیــره انجمن انبوه ســازان تهران با بیان 
اینکه امیدواریم طرح متری مســکن در بورس کاال با 
جدیت دنبال شــود، گفت: این طرح منجر به افزایش 
ســرمایه گذاری و تولید مسکن شــده و در نهایت به 

کاهش قیمت تمام شده می انجامد.
به گزارش روز جمعه پایگاه خبــری بورس کاال هرچه 
قیمت مســکن افزایش می یابد فاصلــه قدرت خرید 
مردم و پس انداز آن هــا با یک خانه بــرای زندگی نیز 
بیشــتر می شــود. درهمین چارچوب در بســیاری 
کشــورها سیاســتگذاران و برنامه ریزان برای افزایش 

قدرت خرید مردم طرح های مختلفی ارائه می دهند. 
در این میان، طرح پیش فروش متری مسکن در قالب 
انتشار اوراق سلف موازی اســتاندارد در بورس کاالی 
ایران روی میز مســئوالن قرار گرفته و تاش می شود 
تا با این ابزار مالی، امکان افزایش پــس انداز هدفمند 
مردم افزایش و احتمال خرید خانه از سوی آنان بیشتر 

شود.
به گفته کارشناسان، از جمله مزایای طرح پیش فروش 
متری مسکن آن اســت افرادی که سرمایه کافی برای 

خرید یــک واحــد آپارتمان ندارنــد با آغاز 
معامات متری مســکن می توانند متناسب 
با ســرمایه خود، متــراژی از یــک ملک را 
خریداری کنند تا ســرمایه حتی اندک آنان 
همپای قیمت مســکن، افزایش یابد و ارزش 
سرمایه آنان به دلیل ســیر صعودی قیمت 
مسکن در بلند مدت، آســیب نبیند و توان 

خرید خانه برای آنان ایجاد و تقویت شود.
در همین زمینه حســن محتشــم با یــادآوری اینکه 
طی ســال های ۷۸- ۱۳۷۷ هم موضوع فروش متری 
مســکن مطرح و بحث تضمین حداقل سود برای این 
طرح به میان آمد گفت: هر فــردی تمایل به خرید هر 
چند متر در بازار مســکن را داشــت، می توانســت در 
این بخش ســرمایه گذاری کند و در صــورت انصراف 
از بازار بورس مســکن، حداقل ســود معین یعنی در 
حدود ۱۸ درصد نســبت به سرمایه اشــخاص به آنان 
تعلق می گرفت.وی ادامــه داد: در ایــن دوره، برخی 
شرکت های ساختمانی وارد این عرصه شدند و تعدادی 
ســهام خود را واگذار و افرادی هم خریــداری کردند. 

اما این طرح خیلی موفق نبود و ســود سهام 
تثبیت شده ای که تعیین شده بود به افرادی  
که این سهام را خریداری کرده بودند واگذار 

شد.
وی با بیــان اینکه امروز شــرایط متفاوت از 
سال های قبل اســت، تصریح کرد: در حال 
حاضر با حمایت دولت، بازار ســرمایه رونق 
قابل توجهی پیــدا کرده و بخش عمده ای از ســرمایه 
های کشــور به ســمت این بازار هدایت شــده است، 
بنابراین زمینه مناســبی برای ورود دوباره مســکن به 
بورس فراهم شــده و  بورس کاال هم با شناخت کامل از 
وضعیت موجود در بازار سرمایه، پیشنهاد عرضه متری 

مسکن را ارایه داده است.
محتشــم تاکید کرد: با ادامه رونق بازار سهام و با توجه 
به آنکه شرکت های ســاختمانی نیز از گذشته در بازار 
سرمایه فعالند و سهام آنها در بازار عرضه می شود و این 
شرکت ها نیز براســاس عملکردشان از رونق بورس اثر 
می پذیرد، اما طرح عرضه متری مسکن هدف دیگری 
را دنبال می کند کــه آن خانه دار کردن تدریجی مردم 

به نسبت سرمایه هر شخص اســت تا رویای آنان برای 
خرید خانه به واقعیت تبدیل شود .

عضو هیئت مدیــره انجمن انبوه ســازان مســکن و 
ساختمان اســتان تهران اضافه کرد: برای اجرای این 
طرح مهمترین اصل، نظارت دقیق است. دراین صورت 
ســرمایه هایی که از محل اجرای این طرح جمع آوری 
می شود به سمت تولید مسکن سوق پیدا کرده و باعث 
افزایش عرضه خواهد شــد که در این صورت عملکرد 
طرح بســیار مثبت و کارآمد خواهد بود و نتایج پرباری 

به همراه خواهد داشت.
وی با بیــان اینکه با اجــرای این طرح شــرکت های 
بســیاری در بخش ســاختمان قادر خواهنــد بود از 
مزایای این طرح اســتفاده کنند. گفت: در ســال های 
گذشــته برای اجرای پروژه های ساختمانی و حمایت 
از سازندگان و سرمایه گذاران، صندوقی ایجاد شده بود 
که متاسفانه به سرانجام نرســیم. با اجرای این طرح و 
در ســایه نظارت دقیق، زمینه ورود شرکت های فعال 
در بخش ساخت و ســاز به بازار سرمایه و بهره مندی از 

بازارهای متنوع این بازار فراهم می شود.

ســامانه ثبت نام غیرحضوری کارگــزاری بانک ملی 
ایران به منظور تســهیل فرآیند ثبت نام مشتریان راه 

اندازی شد.
 بنابر اعــام روابط عمومــی بانک ملی ایــران، افراد 
عاقه مند به ســرمایه گذاری یا خریــد و فروش اوراق 

در بورس باید عاوه بر ثبت نام در ســامانه ســجام، از 
یکی از کارگزاری های دارای مجوز ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، کد بورســی دریافت کنند که کارگزاری 
بانک ملی ایران امکان ثبت نام آناین مشــتریان برای 
دریافت این کد را از طریق سامانه ثبت نام غیرحضوری 

خود فراهم کرده اســت.بر این اســاس مشتریان پس 
از مراجعه به سامانه ســجام و دریافت کد پیگیری ده 
رقمی از طریق پیامک، الزم است با همراه داشتن اصل 
شناســنامه و کارت ملی خود برای احراز هویت نهایی 
به شعب کارگزاری مراجعه کنند تا پس از طی مراحل 

الزم و احراز هویت، کد بورسی صادر شود.
سامانه ثبت نام غیرحضوری می تواند عاوه بر تسهیل 
مراحل ثبت نام مشــتری، در زمان نیــز صرفه جویی 
کرده و مشــتریان تنها برای احراز هویت نهایی خود به 

کارگزاری مراجعه کنند.

مسکن

ملی

ح متری مسکن در بورس کاال با جدیت دنبال شود طر

راه اندازی سامانه ثبت نام غیرحضوری کارگزاری بانک ملی ایران

طراحی خط ویژه برای تامین ارز تولیدکنندگان
خریدار  عــدم دسترســی بــه ارز برای 
تامین مــواد اولیــه، قطعــات و تجهیزات 
موردنیاز تولید این روزها صدای بســیاری 
از تولیدکننــدگان را درآورده؛ امــا اکنون 
یــک هفته ای اســت که خط ویــژه تامین 
ارز راه اندازی شــده اســت. عدم دسترسی 
تولیدکنندگان به منابــع ارزی برای تأمین 
مایحتاج مــورد نیاز کارخانجــات، صدای 
بســیاری از کارخانجات تولیدی را درآورده 
اســت. ماجرا مربوط بــه صف های طوالنی 
اســت که در بانک مرکزی برای هماهنگی 
در تخصیص ارز تشــکیل شــده و بسیاری 
از کارخانجــات تولیدی بــزرگ که معطل 
تأمین مــواد اولیه بــرای کارخانجات خود 
هستند پشت درهای تخصیص ارز در بانک 

مرکزی معطل می مانند.

واقعیت آن است که روند بررسی و اظهارنظر 
بانک مرکزی در مــورد پرونده های مرتبط 
با تأمین ارز وارداتی آنقدر طوالنی شده که 
بعضاً برخی از کارخانجات نسبت به عواقب 
این رفتار بانک مرکزی هشــدار می دهند و 
بر این باورند که در ســال جهش تولید، اگر 
می خواهیم که تولید متوقف نشــده یا وارد 
مرحله رونق و ســپس جهش شــود، باید 
الزامات مرتبط بــا آن را رعایت کرد.در این 
میان بســیاری از تولیدکنندگان مشکات 
اصلی پیــش روی خود را فقــدان ارز برای 
واردات مــواد اولیه و ماشــین آالت، تأمین 
نقدینگی، ســاخت داخلی و بازارهایی برای 
فروش محصوالت خود می داننــد و بر این 
باورند که باید برای رسیدن به اهداف تولید، 
پیش شرط های آن را نیز از جمله تأمین ارز 

رعایت کرد.البته چند روزی اســت که این 
روند وضعیت مناســب تری به خود گرفته و 
سیاســت های جدیدی که وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت طراحی کــرده، منجر به 
این شده اســت که بانک مرکزی، کار را به 
ســمتی هدایت نماید که بتــوان ارز مورد 
نیاز بخــش تولید را تأمیــن کرد.یک مقام 
مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار 

مهر، از طراحی خط ویژه برای ارز مورد نیاز 
تولیدکنندگان خبر داد و گفت: به پیشنهاد 
وزارت صنعت، اکنون کار به گونه ای با بانک 
مرکزی پیش رفته اســت کــه خط ویژه ای 
برای تأمین ارز تولیدکنندگان به خصوص 
در صنایــع منتخبــی کــه وزارت صنعت 
تشــخیص داده، طراحی شــود و معطلی 

تولیدکنندگان به حداقل برسد.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود 
افزود: این خط ویژه شرایط را به نحوی پیش 
برده اســت که تأمین و تخصیص ارز مورد 
نیاز بخش تولید به موقع صــورت گیرد؛ به 
این معنا که تولیدکنندگانی که مورد تائید 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت هســتند 
می تواننــد در قالــب کمیته مشــخصی، 
درخواســت خود را ارائه داده و برای تأمین 

ارز در مسیر ویژه قرار بگیرند.
به گفته این مقام مســئول در نظــام بانکی، 
سیاست اصلی بانک مرکزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آن است که ارزهای حاصل از 
صادرات صنایع اثرگذار کشور و به خصوص 
بخش های قوی ارزآور را ســاماندهی کرده و 
به بخش تولید اختصاص دهند. این در حالی 
اســت که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
باید به مرور شــرایط را برای رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان باز کند.ارز حاصل از صادرات 
شرکتهای بزرگ صادراتی با نیازهای ارزی 
بخش هــای مختلــف تولیــدی، رد و بدل 
خواهند شــد که اجرای این طرح، عاوه بر 
اینکه بــار را از دوش بانک مرکزی برخواهد 
داشــت، زمینه را برای تأمین بــه موقع ارز 

مورد نیاز کشور فراهم خواهد کرد.

سازوکار سیاست  »هدف گذاری تورم«

تورم سال ۹۹ چگونه مهار می شود؟
خریدار   »هدف گذاری تورمی« سیاست 
جدید دولت و بانــک مرکزی بــرای مهار 
تورم به شــمار می رود که قرار اســت برای 
نخستین بار در کشور اجرا شود که به گفته 
کارشناســان با جلوگیری از رشــد »پایه 
پولــی« و کنتــرل نقدینگی قابــل تحقق 

خواهد بود.
غول تورم از مشکات دیرینه اقتصاد ایران 
به شــمار می رود که با رشــد سرســام آور 
خود، همه سیاســت های اقتصادی کشور 
را تحت الشــعاع خود قرار داده است؛ بانک 
مرکزی جهت مهار این غول برای نخستین 
بار به سیاســت هدف گذاری تورم و کنترل 
سود بانکی و مدیریت نقدینگی روی آورده 

است.
در راســتای تحقق این سیاســت، نرخ ۲۲ 
درصــد به عنــوان هدف تورمی ســال 99 
انتخاب شده و در این مســیر، ابزارهایی نیز 

معرفی شده است.

هدف گذاری تورم 22 درصدی برای 
سال 99

بانک مرکزی برای ســال 99 نرخ ۲۲ درصد 
را با دامنه مثبت و منفــی ۲ واحد درصد به 

عنوان هدف تورمی تعیین کرده است.
به نظــر ایــن بانک، بــا توجه بــه کاهش 
قیمت هــای جهانــی، حجــم اوراق در 
حال انتشــار، وضعیت ترازنامــه بانک ها و 
شرکت های سرمایه گذاری و نرخ های سود 
موجود، این هدف تورمــی به صورت پایدار 

قابل دستیابی است.
البته بــا توجه بــه نرخ های ســود بانکی، 
سیاســت پولی همچنان انبســاطی باقی 
می مانــد، ولــی به تدریــج و با بازگشــت 
متغیرهای واقعی به روندهــای طبیعی، از 
انبســاط سیاست پولی کاســته شده و نرخ 
تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد 
و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی 
خــود را در میان مدت به ســمت نرخ های 

پایین تر بازنگری خواهد کرد.
رییس بانک مرکزی دربــاره هدف گذاری 
بانک مرکزی بــرای کاهش تورم، می گوید: 

نرخ تورم در رقــم ۲۲ درصد کنترل خواهد 
شــد، پیش بینی نزدیک به واقعیت دولت، 
کاهش حجــم نقدینگی تا یکســال آینده 

است.
به گفته »عبدالناصر همتی« یکی از عوامل 
موثر در افزایش تورم، حجم نقدینگی بوده 
و بر این اساس، تصمیم جدی دولت کنترل 

نقدینگی است.

اولویت مهار تورم به جای مقابله با رکود
»مرتضــی اکبــری« مدیرعامــل بانــک 
قرض الحسنه مهر ایران درباره هدف گذاری 
بانک مرکزی برای کاهش تورم به ۲۲ درصد 
و مدیریت تورم، اظهار داشت: تورم همیشه 
در کشور ما وجود داشــته، اما دولتمردان و 
برخی از روسای پیشــین بانک مرکزی به 
جای مهار تورم، سیاســت مقابله با رکود را 

در اولویت قرار می دادند.
وی خاطر نشــان کرد: برای مقابله با رکود 
باید به سراغ سیاست انبساط مالی و تزریق 
نقدینگــی رفت که رشــد پایه پولــی و در 

نتیجه تورم را به دنبال دارد.

اکبری اضافه کرد: اما هدف گذاری امســال 
بانک مرکزی در راســتای مسوولیت اصلی 
بانک مرکزی یعنی مهار تــورم قرار دارد، به 
طوری که اولویت اول را مهار تورم و ســپس 

مقابله با رکود قرار داده است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران 
افزود: برای تحقق این هدف باید کاری کرد 
که پایه پولی رشد نکند؛ اگر پایه پولی رشد 
کرده و خلق پــول و تزریق نقدینگی صورت 

گیرد، تورم رشد بیشتری خواهد کرد.
اکبری بــه ملزومات اجرای این سیاســت 
اشاره کرد و گفت: کار خوب بانک مرکزی، 
آماده کردن زیرســاخت ها بــوده به  گونه 
ای که اکنون ســامانه هــای عملیات بازار 
باز برای اجرای این سیاســت، فراهم شده 

است.
وی با بیان اینکه اکنــون تمرکز اصلی روی 
دو موضوع انتشــار اوراق بدهــی و کنترل 
سود اســت، افزود: از طریق انتشــار اوراق 
بدهی، پول موجود در جامعه جمع شــده و 

هزینه های دولت را پوشش می دهد.
اکبــری اضافه کــرد: این موضــوع باعث 

می شود که رشــد پایه پولی نداشته باشیم 
و پولی کــه در جامعه وجود دارد در مســیر 
خود قرار گرفته و هزینه شــود. دولت نیز در 

آینده، این بدهی ها را تسویه خواهد کرد.
مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر 
ایرانتصریح کــرد: با اجرای این سیاســت، 
رشــد نقدینگی ناشی از رشــد پایه پولی را 

نخواهیم داشت.
اکبری همچنین به کنترل نرخ سود توسط 
بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: موضوع 
بعد، کنترل و شــفافیت نرخ سود است. نرخ 
سود بر بسیاری از شــاخص های اقتصادی 

تاثیر می گذارد.
وی اظهار داشــت: بانک مرکــزی در حال 
افزایش کنترل و نظارت خود بر نرخ ســود 
است و تاش می کند که نرخ سود را واقعی 

کند.
اکبــری الزمه موفقیــت طرح مهــار نرخ 
تورم را نظارت و کنترل بازار ارز دانســت و 
گفت: از دستاوردهای بزرگ دو سال اخیر، 
کنترل تراکنش های مالی و دســتگاه های 
پوز )پرداخت( بوده اســت که از طریق آن، 

بســیاری از افــرادی که با ارز ســفته بازی 
می کردند، حذف شدند.

وی افزود: با نظارت بانک مرکزی، بازرار ارز 
از سفته بازی فاصله گرفته و نیازهای واقعی 
ارزی تامین خواهد شــد. با افزایش نظارت 
بر تراکنش های ریالی، افــرادی که در بازار 
ارز ســفته بازی می کردند دچار محدودیت 

شده اند.

 سازوکار سیاست
 »هدف گذاری تورم«

بانک مرکزی بســتر هدف گذاری تورم را با 
اســتفاده از عملیات بازار باز و هدف گذاری 
میانی نرخ ســود بازار بین بانکی به شــکل 
تعیین نــرخ ســود سیاســتی، داالن نرخ 
ســود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با 
بانک ها، اعطای اعتبــار در قبال اخذ وثیقه 
و ســپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی 

فراهم کرده است.
کامل شــدن چرخه کنترل تورم در فضای 
سیاست گذاری اخیر، مســتلزم اعام نرخ 
تورم هدف و تشــریح فرآیندهای الزم برای 

تحقق این هدف است.
هدف گــذاری تــورم، یــک ابــزار بــرای 
جهت دهی به سیاســت های پولــی بانک 
مرکــزی اســت. در چارچوب ایــن طرح، 
قطب نمای سیاست گذاری، کاهش انحراف 
نرخ تورم از »هدف تعیین شــده« اســت و 
برای تنظیــم هر انحراف معنــادار و پایدار، 
بانک مرکزی نرخ سود سیاســتی را تغییر 
داده و با اســتفاده از عملیات بــازار باز، نرخ 
حاکم و موثر در بازار پــول را تنظیم خواهد 

کرد.
خرید و فــروش اوراق بهــادار دولت، تغییر 
سقف و کف داالن نرخ سود و تغییر نرخ سود 
سیاســتی ابزارهای بانک مرکــزی در این 

چارچوب سیاستگذاری به شمار می آیند.
 فعــاالن اقتصــادی، بانک ها و مــردم نیز 
به تحلیل هــا و نیز عملکرد حــراج اوراق و 
نرخ های ســود دسترسی داشــته و مسیر 
سیاســت گذاری بانک مرکزی بــرای آنها 

کامًا قابل پیش بینی خواهد بود.



قرارداد صادرات برق ایران به عراق تمدید شد

وزیر نفت: علت تعلل ترک ها برای ترمیم خط لوله را نمی دانم!

افزایش تولید گاز بدون چشم انداز صادراتی

دبیرکل اوپک عنوان کرد

تاکید عمده ترین تولیدکنندگان نفت بر بازگشت 
اعتماد به بازار جهانی

دبیرکل اوپــک گفت: عمده تریــن تولیدکنندگان نفت بر وابســتگی 
متقابل خود و مزایای همکاری مشــترک برای بازگشت اعتماد به بازار 

جهانی نفت تأکید کردند.
به نقــل از وزارت نفت، کمیســیون اقتصادی ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(، اتاق فکر اقتصادی و فنی این ســازمان است. 
این نشست به طور معموالً دوبار در ســال، در ماه های ژوئن و دسامبر و 
پیش از نشست وزیران برگزار می شــود. این هیئت از دبیرکل به عنوان 

رئیس و نمایندگان ملی، به عنوان اعضا تشکیل می شود.
محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک در ســخنرانی افتتاحیه این 
نشســت به اثر همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد جهــان و بازار نفت و 
همچنین به شرح تصمیم های اتخاذ شــده در نشست های نهم و دهم 

وزیران اوپک و متحدانش در روزهای نهم و دوازدهم آوریل پرداخت.
وی گفت: از آنجایی که شرایط بازار در اواخر یک چهارم ابتدایی و اوایل 
یک چهارم دوم سال ۲0۲0 رو به وخامت بود، اقدام فوری در این زمینه 
ضرورت داشت. کشورهای مهم ذینفع سراســر جهان برای حمایت از 
اقدام های پیشگیرانه و تعیین کننده این ســازمان و برای جلوگیری از 

سقوط کل بازار، از کشورهای عضو توافقنامه همکاری حمایت کردند.
دبیرکل اوپک افزود: کاهش تولید 9 میلیون و ۷00 هزار بشکه ای نفت 
ائتاف اوپک پاس به مدت دوماه، و به دنبــال آن کاهش تدریجی در 
سطح های مشخص شده در مدت ۲۲ ماه پس از آن، از نظر دامنه و مدت 
زمان بی نظیر بود. دوره ۲ ساله مشخص شــده برای سطح تولید نفت، 

نشانگر تعهد کامل همه ذینفعان در دستیابی به اهداف مشترک بود.

بارکیندو در پایان گفت: دســتاورد مهم دیگر آن نشســت، تشــویق و 
حمایتی بود که کشورهای عضو توافقنامه همکاری از کشورهای بسیار 
مهم دریافــت کردند. عمده تریــن تولیدکنندگان نفت بر وابســتگی 
متقابل خود و مزایای همکاری مشــترک برای بازگشت اعتماد به بازار 

جهانی نفت تأکید کردند.

با امید به احیای اقتصاد جهان
قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت خام با افزایش خوش بینــی به این که تولیدکنندگان بزرگ 
نفت بر ســر تداوم کاهش تولید توافق خواهند کرد و با امید به ریکاوری 

اقتصاد جهان و باال رفتن تقاضا، جهش کرد.
به نقل از سی ان بی ســی، با افزایش خوش بینی به اینکه تولیدکنندگان 
بزرگ نفت بر ســر تداوم کاهش تولید توافق خواهند کــرد و با امید به 
ریکاوری اقتصاد جهان و باال رفتن تقاضا، قیمت نفت خام جهش کرد و 

نفت برنت بعد از مدت ها به باالی ۴0 دالر رسید.
تا ســاعت ۱۱:0۵ به وقت تهران، قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام 
برنت، بنچ مارک بین المللی قیمت نفت، ۱.۶۷ درصد یا ۶۶ سنت نسبت 
به قیمت بسته شــده دیشــب باالتر رفت و به ۴0.۲۳ دالر رسید. این 
بیشترین قیمت نفت برنت از ۶ مارس تا کنون است. قیمت این شاخص 

در معامات دیروز هم ۳ درصد جهش کرده بود.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خــام نیمه ســنگین تگزاس غرب 
آمریکا، دابلیوتی آی، ۲.۶۶ درصد یا 9۸ ســنت جهش کرد و به ۳۷.۷9 
دالر رسید. این باالترین قیمت نفت آمریکا از ۶ مارس تا کنون است که 

به دنبال جهش ۳.9 درصدی قیمت آن در معامات دیروز رخ می دهد.
هر دو بنچ مارک نفتی در هفته های اخیر با تداوم ریکاوری اقتصاد چین 
و آغاز بازگشت به کار آرام آرام اقتصادهای دیگر جهان با جهش بزرگی 

روبرو شده اند.
از سوی دیگر در آستانه اجاس آناین ســران اوپک پاس، منابع آگاه 
خبر دادند که تولیدکننــدگان بزرگ نفت احتمــاأل توافق خود برای 
کاهش روزانه 9.۷ میلیون بشــکه ای تولید خود را تا جوالی یا آگوست 

تمدید خواهند کرد.

اردکانیان:
بهره برداری از ۵۸ سد در دولت تدبیر و امید

 وزیر نیرو گفت: تعداد ســدهای به بهره برداری رسیده در دولت تدبیر و 
امید در نیمه دوم امسال به ۵۸ سد خواهد رسید.

رضا اردکانیان در مراسم افتتاح سد اشــنویه استان آذربایجان غربی با 
حضور رییس جمهوری افزود: تعداد سدهای به بهره برداری رسیده در 

دولت تدبیر و امید با بهره برداری از این سد به ۴۲ سد رسید.
وی ادامه داد: بهره برداری از سد اشــنویه در آذربایجان غربی بخشی از 

آب مورد نیاز دریاچه ارومیه را تامین خوهد کرد.
عضو هیات دولت گفت: بهره برداری از این ســد به این معنا اســت که 
در دولت تدبیر و امید هر ۲ ســال یک بار یک ســد مخزنی ملی به بهره 

برداری رسیده است.
اردکانیان ادامه داد: بهره برداری از ســد اشــنویه در آذربایجان غربی 
به  تامین بیــش از نیمــی از آب تنظیمی برای دریاچــه ارومیه کمک 
خواهد کرد.وی به فعالیت کار گروه احیای دریاچه ارومیه اشــاره کرد و 
خاطرنشان ساخت: ۲۶ راهکار توسط این کار گروه برای احیای دریاچه 

ارومیه طراحی شده است.
وزیر نیرو انتقــال آب را یکی از راهکارهای کار گروه برشــمرد و گفت: 
تاکنــون ۶ میلیارد و یکصــد میلیون متــر مکعب آب بــرای دریاچه 

رهاسازی شده است.
وزیر نیرو  احیای دریاچه ارومیه را  از اصلی ترین و نخستین  سیاست ها 

و برنامه های دولت تدبیر و امید برشمرد.
وی افزود: امروز تــراز دریاچه ارومیــه، ۱۲۷۱ متر و ۸۸ ســانتی متر 
است که نســبت به سال 9۴ که ســال شــروع اقدام ها بوده، یک متر و 
۳۲ ســانتی متر افزایش پیدا کرده و حجم فعلی آب دریاچه ۵ میلیارد 
و ۲۵0 میلیون متر مکعب و ســطح فعلی آب افزون بر ۳۲۴0 کیلومتر 

مربع است.

و نیر

خریدار  کارشناســان معتقدند افزایش 
تولید گاز بدون هــدف بلندمدت اقتصادی 
آن هم در شــرایطی که در حال از دســت 
دادن اندک بازارهای صادراتی خود هستیم، 
بی شــک قدرت چانه زنی ایران را تضعیف 

می کند.
گشتی در اطراف خیابان حافظ کافی است 
تا بنرهای رنگارنگ با شعار یک گام تا پایان 
فعالیت بخش دریایی فاز ۱۱ پارس جنوبی 
را به عنــوان یکی از وعده هــای وزیر نفت، 
ببینیم. پایان فعالیت بخش دریایی فاز ۱۱ 
پارس جنوبی، اتمام بخش فراساحلی پارس 
جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز کشــور 
اســت، اما میان این هیاهوی افزایش تولید 
گاز، اشــاره ای به نحوه مصرف این فرآورده 

بی نهایت ارزشمند نمی شود. 
البتــه در تولید گاز نیــز »در« بــر همان 
»پاشــنه« تولید نفت می چرخد؛ به گفته 
کارشناســان، افزایش صرف ظرفیت تولید 
گاز بدون اینکه هدف اقتصادی و بلندمدتی 
برای آن در نظر گرفته باشیم، شاید کارکرد 
رســانه ای برای دولت داشته باشــد اما در 
عمل و پازل اقتصادی این صنعت، بی شک 
محکوم به شکســت اســت. چرا که سرعت 
رشد تولید گاز در کشور بیشتر از روند رشد 
صنایع است. البته قیمت و درآمد گازی در 
داخل کشور قابل مقایسه با درآمد صادراتی 
آن و همچنین همبســتگی اســتراتژیکی 
که بین کشــورها ایجاد می کند، نیست. از 
ســویی دیگر حال بازارهــای صادراتی که 
توسعه چندانی نیز نســبت به ۷ سال پیش 
نداشته اند، خوب نیست و نبض اندک سهم 
بــازار صادراتی گاز کشــور نیز بــه کندی 

می زند.

وزیر نفت: علت تعلل ترک ها برای 
ترمیم خط لوله را نمی دانم!

چندی پیــش بیژن زنگنــه، وزیر نفت طی 
یک مصاحبــه رادیویــی دربــاره آخرین 
وضعیت صــادرات گاز به ترکیــه گفت: به 
دلیل انفجاری که در اوایل ســال جاری در 
خط لوله صــادرات گاز ایران به ترکیه اتفاق 
افتاد، صادرات گاز ما به این کشور قطع شد 
و اگر چه ترمیم این خط لوله بیشــتر از چند 
روز طول نمی کشد اما هنوز طرف ترک این 

خط لوله را ترمیم نکرده است.

وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایران برای 
ترمیم این خــط لوله اظهار داشــت: بنده 
نمی دانم به چه دلیلی ایــن ترمیم به تأخیر 
افتاده است و حتی ما اعام آمادگی کردیم 
که حاضر هســتیم این خط لوله را برای آنها 
ترمیم کنیــم ولی ترک ها از این پیشــنهاد 

استقبال نکردند.

برنامه ای برای صادرات گاز به سوریه 
وجود ندارد

به گفتــه این مقام مســؤول برنامه ای برای 
صــادرات گاز از طریق خط لولــه بصره به 
سمت بندر الذقیه در ســوریه وجود ندارد و 
همه مســائلی که پیرامون این قضیه مطرح 
می شــود در حد ایده اســت. ضمن اینکه 
قرارداد ما برای صــادرات گاز ایران به بصره 
از طریق این خط لوله منعقد شــده است اما 
به هر حال برای صادرات گاز به ســوریه نیز 

مشکلی نداریم.

کاهش حجم واردات گاز ترکیه از ایران
جواد سلیمانپور، کارشــناس حوزه گاز، با 
اشاره به اینکه ســهم ایران در سبد وارداتی 
گاز ترکیه از ۱۲ به ۱۶ درصد رسیده است، 
ادامــه داد: در مقابل افزایش ســهم، حجم 
واردات گاز از ایران کاهش داشــته اســت 

علت این کاهش نیز، کاهش میزان واردات 
گاز ترکیه به طور کلی اســت. بنابراین این 
افزایش ســهم به نفع ایران نیســت و نشان 
می دهد ایران در اســتفاده کردن از فرصت 
موجود برای افزایش سهم از بازار گاز ترکیه 
به خوبی عمــل نکرده اســت؛ در حالی که 
آذربایجان از این فرصت به خوبی اســتفاده 
کرد. این در حالی است که قرارداد صادرات 
گاز ایران به ترکیه امکان افزایش ظرفیت از 
۸ به ۱۲ میلیارد مترمکعب در سال داشته و 

حتی نیاز به عقد قرارداد جدیدی ندارد.
این کارشناس حوزه گاز اظهار داشت: ترکیه 
طی چند سال اخیر تاش کرده تا با افزایش 
واردات گاز خود از آذربایجان و روسیه سبد 
وارداتی گاز خود را متنوع و خود به بازیگری 

اثرگذار در حوزه بازار گاز تبدیل شود.

حاال وقت هست!
۲۲ دی ماه سال 9۷ حســن منتظر تربتی، 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست 
خبری در پاســخ به خبرنگار مهــر درباره 
برنامه این مجموعه بــرای تمدید صادرات 
گاز به عراق و ترکیه که هرکدام ۶ ســال به 
پایان آنها زمان باقی مانده بود، گفت: عموماً 
برای مذاکــره درباره تمدیــد قراردادهای 
صادراتی، ۲ تا ۳ ســال آخر قــرارداد وارد 

مذاکره می شــویم؛ اما به طــور کلی درباره 
صادرات گاز به عراق بایــد گفت که اکنون 
در ابتدای راه قرار داریم و صــادرات به این 
کشــور را از دو نقطه بصره بــه تازگی آغاز 
کرده ایم؛ بنابراین برای اظهارنظر و ورود به 
حوزه مذاکرات برای تمدید قرارداد صادرات 
به این کشور زود است؛ چراکه ممکن است 
تقاضای عراق برای گاز ایران در تابســتان 
ســال آینده که میــزان مصرف بــرق آن 
افزایش می یابد، رشــد قابل توجهی داشته 

باشد.
وی در پاســخ به پرســش دیگر مهر درباره 
احتمال جایگزینی گاز روسیه به جای ایران 
در بازار گاز ترکیه، توضیح داد: برای مذاکره 
درباره تمدید صــادرات گاز بــه ترکیه، از 
شرایط صادرات گاز عراق پیروی می کنیم؛ 
به این ترتیب که در دو تا ســه ســال پایانی 
قرارداد، وارد مذاکره می شــویم؛ اما به طور 
کلی باید در نظر داشــت که هیچ کشــوری 
مبداً صادراتی خود را محدود به یک کشــور 
نمی کند و اینگونه نیســت که روسیه بتواند 

جایگزین ایران در بازار گاز ترکیه شود.

کرونا بهانه است
حال تنها ۴ ســال به اتمام قــرارداد گازی 
ایران و ترکیه و البته ایران و عراق باقی مانده 

و اخبار خوبی از این مقاصد صادراتی گاز به 
گوش نمی رسد.

علی نصر، کارشــناس حوزه گاز با اشــاره 
به اینکــه در ۱۲ فروردین ماه ســال جاری 
انفجاری در خط لوله گاز صادراتی ایران به 
ترکیه در خاک این کشور اتفاق افتاد، گفت: 
مسئولیت این حمله را گروهک تروریستی 
پ.ک. ک برعهده گرفت. اتفاقی که بارها در 
طی این چند سال گزارش شده بود. اما این 
بار شرکت ترکیه ای بوتاش تمایلی به تعمیر 

این خط لوله نداشت.
وی افزود: این شــرکت خطر شیوع ویروس 
کرونــا را بهانه ای برای بــه تعویق انداختن 
تعمیر خط لوله بیان کــرد. ولی در حقیقت 
به علت اختاف قیمــت گاز وارداتی ایران 
نسبت به ســایر بازارها، ترکیه از این فرصت 
اســتفاده کرده تا نیاز گازی خود را از منابع 

دیگری تأمین کند.

افزایش تولیدی که قدرت چانه زنی را 
تضعیف می کند

به گفته کارشناسان متأسفانه دولت تدبیر و 
امید تنها بر افزایش ظرفیت تولید گاز تکیه 
کرده و با وجود اینکه ایــران دارنده دومین 
ذخایر بزرگ گازی جهان اســت، ســهمی 
کمتر از ۲ درصــد از تجــارت گاز دنیا را در 
اختیار دارد. این در حالی اســت که تمامی 
همســایگان ایران با کمبود مواجه بوده و به 
این گاز نیاز دارند. زمانی که شــاهد افزایش 
تولید صرف گاز هســتیم و از سویی پیش از 
اعام این دســت اخبار نیز اوضاع صادراتی 
)مقصد مصرفی( مطلوبی نداریم و از آنجایی 
که امکان ذخیره ســازی ماهیتی گاز وجود 
ندارد و همچنین به دلیــل مصرف داخلی 
و فنی نیز امــکان کاهش تولیــد را نداریم، 
بنابراین نمی توانیم به طور شایســته ای در 
موضع قدرت ایفای نقــش کنیم در نتیجه 
قدرت چانه زنی ما می توانــد در قراردادها، 

هدف مشتریان دندان گرد قرار گیرد.
برآینــد فعالیت وزارت نفت طی ســالهای 
گذشته نشــان می دهد که طی این سال ها 
نه تنها بازار گازی جدیدی ایجاد نشــد بلکه 
اندک سهم صادراتی موجود نیز در معرض 
تهدید قــرار گرفته که حفظ و توســعه آنها 
اراده و همــت مضاعف و ســرعت عمل باال 

می طلبد.

خریدار   طبق آخریــن مذاکرات صورت 
گرفته بین مقامات ایرانی و عراقی مقرر شد 
تا همکاری های این دو کشور در حوزه برق 
افزایش یابد و طبق اعام وزیر نیرو قرارداد ۲ 
ســاله صادرات برق به عراق، میان دو کشور 

به امضا رسیده است.
 روز گذشــته وزیر نیرو با چند تن از مقامات 
عراقــی ماقات کرد و در خصوص توســعه 
همکاری های تهــران - بغداد در حوزه برق، 
سنکرون )هم فاز( کردن شبکه برق ایران و 
عراق و همکاری در زمینه آموزش و توسعه 
شبکه برق دو کشــور به گفت وگو پرداخت. 
نتیجه این سفر و گفت وگوهای وزیر نیروی 
ایران با رئیس جمهور، نخســت وزیر، وزیر 
دارایی و رئیــس کل بانک مرکــزی عراق، 
وصول نیمی از مطالبات برقی ایران از عراق 
و تمدید دو ساله قرارداد صادرات برق ایران 

به این کشور بود.
وزیر نیرو در این خصوص گفت: خوشبختانه 
حدود نیمی از مطالبات برقی ایران از عراق 
وصول شد و نیم دیگر هم در فرآیند تدارک 
و پرداخت است؛ همچنین قرارداد صادرات 
بــرق از ایران بــه جمهوری عــراق، اینبار 
برخاف دفعات قبل که قراردادها یکســاله 
بود، قرارداد دو ساله ای برای سالهای ۲0۲0 

و ۲0۲۱ میادی به امضا رسید.
دفتر ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه 
ای روز چهارشــنبه اعــام کرد کــه برهم 
صالح در دیــدار با »رضــا اردکانیان« وزیر 
نیروی جمهوری اســامی ایران بر ضرورت 
هماهنگی مشــترک و توسعه افق همکاری 
های دو جانبه به ویــژه در بخش برق و آب 

در راستای پیشرفت و رفاه دو ملت همسایه 
تاکید کرد. رییس جمهوری عراق همچنین 
به منظور تحقق امنیت و ثبــات برای ملت 
های منطقه، خواهان تاش مشترک برای 
مقابله با شــرایط پیچیده ای کــه منطقه 

شاهد آن است، شد.

تمایل جدی ایران برای سرمایه گذاری 
در بخش انرژی عراق

بیانیه ریاســت جمهوری عراق افزوه است 
که اردکانیــان وزیــر نیــروی جمهوری 
اســامی ایران بر آمادگی کشــورش برای 
ادامه همکاری ها و حمایت هــا از عراق در 
همه بخش ها تاکید کرد. به نوشــته بیانیه، 
اردکانیان از تمایل جدی جمهوری اسامی 
ایران برای ســرمایه گذاری در بخش های 
انرژی و توسعه شــبکه های برق و تبادالت 

تجربیات با عراق خبــر داد. همچنین بیانیه 
ریاســت جمهوری عراق حاکیست که دو 
طرف در این دیدار راهکار ارتقا مناسبات در 
همه بخش ها در راستای منافع دو جانبه را 

بحث و بررسی کردند.

پرداخت مطالبات برق عراق به ایران 
در دستور است

طبق اعــام وزارت نیــرو، همچنین ماجد 
حنتوش - وزیر برق عــراق - واردات برق از 
ایران را بســیار مهم و حیاتی توصیف کرد و 
گفت: از کمک های ایران در صادرات ۱۲00 

مگاوات برق به عراق قدردانی می کنیم.
وی با بیــان اینکه پرداخــت مطالبات برق 
عراق به ایران در دســتور کار قــرار گرفته و 
موضــوع در وزارت دارایی در حــال انجام 
اســت، اظهار کــرد: امیدواریم کــه میزان 

صادرات برق ایران در فصل تابستان کاهش 
پیــدا نکند.حنتــوش یادآور شــد: میزان 
واردات برق عراق از ایــران ۱۲00 مگاوات 
اســت که ایــن حجــم از واردات در فصل 
تابســتان بســیار با اهمیت است.همکاری 
های دو کشــور در حوزه برق سال گذشته 
بدون قطعی در باالترین ســطح انجام شد 
و ما از جمهوری اســامی ایــران در زمینه 

صادرات برق قدردانی می کنیم.
وی از ابــراز تمایل بغداد بــرای حل تمامی 
مشــکات موجود خبــر داد و گفت: عراق 
خواســتار ارائه آموزش و انتقــال تجارب 
جمهوری اســامی ایران در حــوزه برق و 

انرژی است.

ایران آماده توسعه همکاری با عراق
رضــا اردکانیــان وزیر نیــروی جمهوری 

اســامی ایران نیز در این نشست با تبریک 
انتخاب حنتوش به عنــوان وزیر برق جدید 
عراق، هدف از ســفر بــه بغداد را توســعه 

همکاری ها با بغداد اعام کرد.
وی با بیان اینکه مصلحت جمهوری اسامی 
ایران این است که همســایگان ما در حوزه 
برق در شرایط مناسبی قرار داشته باشند و 
ما آماده توسعه همکاری ها با کشور دوست 
و برادر عراق هســتیم، یاد آور شــد: حدود 
یک ســال و نیم پیش در سفر به عراق توافق 
نامه ای با مسئوالن این کشور به امضا رسید 
و ما وعده دادیم که در برنامه ای ســه ساله 
صنعت برق عراق به وضعیت مطلوبی برسد.

وی افــزود:  در این زمینه با نــگاه به مصالح 
عراق آنچــه ما به برادران عراقی پیشــنهاد 
دادیــم هیچ کشــوری به کشــوری دیگر 
پیشــنهاد نمی دهد، ظرفیت سازی نیروی 
انسانی، بازسازی تاسیسات، کاهش تلفات 
و ارائــه خدمــات مهندســی از جمله این 

پیشنهادها بود.
وزیر نیرو گفت: ما ســال گذشــته با وجود 
مشــکات از جمله تامین گاز نیــروگاه ها 
تاش بسیاری برای تامین نیاز عراق به برق 
انجام دادیم و ســعی کردیم وظیفه خود را 
در خدمت به ملت عراق به بهترین شــکل 

انجام دهیم.
اردکانیان افزود: امســال شــرایط ما بسیار 
متفاوت اســت و گرمای زودرس و شرایط 
کرونا موجب افزایش مصــرف برق در ایران 
شده اســت. مصرف برق در مقایسه با سال 
گذشته رشد کم ســابقه ای داشته و امسال 

وضعیت سختی پیش روی ما است.

مدیران اجرایی صنعــت نفت می گوینــد که دومین 
مصرف کننده نفت خام جهان، چین، می تواند در نیمه 

دوم ۲0۲0 به رشد تقاضای نفت جهان شتاب بدهد.
 مدیــران اجرایی صنعــت نفت به رویتــرز گفتند که 
دومین مصرف کننده نفت خام جهان، چین، می تواند 
در نیمه دوم ۲0۲0 به رشد تقاضای نفت جهان شتاب 
بدهد. این در حالی اســت که کشــورهای بیشتری در 
حال بازگشــایی اقتصاد خود پس از قرنطینه مبارزه با 

کرونا هستند.

جیم برک هارد، معــاون آی اچ اس مارکیت، 
می گوید: بازگشت ســریع تقاضای نفت خام 
چین به 90 درصد ســطح تقاضــای پیش از 
کرونا تا پایان ماه آوریل نقطه روشــنی برای 

اقتصاد جهانی است.
او اضافه کرد: وقتی شــما این تقاضای نفت 
در چین را در نظــر بگیرید )با توجه به اینکه 

چین اولین کشوری بود که تحت تأثیر منفی ویروس 
کرونا قرار گرفت و تقاضای نفــت آن حدود ۴0 دصد 

سقوط کرد( شتاب بازگشــت تقاضای این 
کشــور می تواند باعث خوش بینی در مورد 
ریکاوری اقتصاد و بازگشــت تقاضای نفت 
در بازارهای دیگــری مانند اروپا و آمریکای 

شمالی شود.
طبــق اعام شــرکت مشــاور انــرژی وود 
مکنــزی، میزان مصرف نفت خــام چین در 
نیمه دوم امســال می تواند با ۲.۳ درصد رشد به ۱۳.۶ 
میلیون بشکه در روز برسد. افزایش میزان حمل ونقل 

و مصارف صنعتی مهمترین عامل رشــد تقاضای نفت 
هستند.

این شرکت مشاور همچنین اعام کرد تا سه ماهه سوم 
امســال تقاضای بنزین چین از میــزان تقاضای آن در 
۳ ماهه ســوم ســال قبل هم فراتر می رود و با ۳ درصد 

جهش به ۳.۵ میلیون بشکه در روز می رسد. 
همچنین مصرف ســوخت دیزل هم در این دوره ۱.۲ 
درصد رشد کرده و به ۳.۴ میلیون بشکه در روز خواهد 

رسید.

نفت

چین پتانسیل احیای تقاضای نفت جهان را داراست

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون سازمان زمین شناسی اعالم کرد

۱۵۰ هزار کیلومتر مربع عملیات شناسایی ذخایر معدنی

دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صمت:

ونا در سامانه کارا  صنوف آسیب دیده از کر
 ثبت نام کنند

دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صمت گفت: صاحبان واحدهای کسب 
و کار صنفی آســیب دیده از کرونا که دارای لیســت بیمه کارفرمایی یا 
خویش فرما هســتند برای دریافت تسهیات در ســامانه کارا ثبت نام 
کنند.به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گلپور با اشاره به مصوبات 
ستاد ملی کرونا با هدف حمایت و پشــتیبانی از کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا، اظهار داشــت: اقدامات ارزشمند دولت و ستاد ملی کرونا 
در سخت ترین شــرایط اقتصادی کشور با مشــارکت نهادهای انقابی 
و همراهی مردم ایران در این برهه حســاس با قیاس ســایر کشورهای 
پیشــرفته در کنترل و مدیریت بیماری کرونا، موجب سرافرازی مجدد 

نظام در جهان شد.
دبیر هیأت عالی نظارت بر ســازمان های صنفی کشــور، با اشاره اینکه 
دولت در تاش است در صورت تأمین منابع مالی سایر کسب و کارهای 
آســیب دیده را نیز تحت پوشــش تســهیات قرار دهد، گفت: کلیه 
صاحبان واحدهای کســب و کار صنفی آســیب دیده شدید از بیماری 
کرونا در سطح کشور که دارای لیســت بیمه کارفرمایی یا خویش فرما 
هســتند، مجازند با مراجعه به سامانه کارا نســبت به ثبت نام دریافت 
تسهیات اقدام کنند.وی افزود: میزان تسهیات به ازای هر نفر شاغل 
دارای لیســت بیمه از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیردایر 
بودن کســب و کار و بازپرداخت ۲۴ ماهه با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت 

اقساط ابتدای مهر سال جاری عنوان کرد.
دبیر ســتاد مقابله با بیماری کرونا وزارت صمت در پایــان تاکید کرد: 
صاحبان کســب و کارهای مشــمول مصوبه اعم از صنفی و غیر صنفی 

سریعاً به سامانه کارا مراجعه و ثبت نام به عمل آورند.
صنوف مشمول به شرح زیر است:
مراکز تولید و توزیع صنایع دستی

مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش
مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

مراکز و مؤسسات فرهنگی، هنری، رسانه ای و آموزشی
مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آبمیوه و قنادی ها

رانندگان مسافر برون شهری جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی
آموزشگاه های رانندگی، گرمابه ها، آرایشگاهها و سالن های زیبایی

مراکز تولیــد و فروش غذاهــای آماده اعــم از رســتوران ها و بوفه ها، 
طباخی ها، تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها

مراکز مربوط به گردشــگری، هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، 
 مســافرخانه ها، زائرســراها، موزه هــا و مراکز اقامتی و گردشــگری و

 بوم گردی

و برای تشکیل کمیته نوسازی  تکلیف ایدر
 ناوگان تجاری

 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( را مکلف به تشــکیل »کمیته دائم نوسازی ناوگان 
تجاری« کرد.وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشــکیل کمیته خودرو 
با حضور حســین مدرس خیابانی سرپرســت وزارت صنعت خبر داد. 
در این جلسه عاوه بر بررســی آخرین وضعیت نوسازی ناوگان تجاری 
کشور، مقرر شد تا کمیته دائمی نوســازی ناوگان تجاری با مسئولیت 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( با حضور وزارت راه و 
شهرسازی و صندوق توسعه ملی تشــکیل شود.بر این اساس قرار است 
این کمیته با حضور دســتگاه های ذیربط، به صــورت منظم و هفتگی 
تشکیل جلسه داده و گام های عملیاتی برای نوســازی ناوگان تجاری 
کشور را در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی و پیشرفت 

کار را پایش کند.
در ادامه جلســه ابعــاد و زیرســاخت های تولید موتورســیکلت ها و 
خودروهای برقی بررسی و مقرر شــد زنجیره تولید این خودرو بررسی 
و قرار شد پشــتیبانی های الزم برای تامین قطعات و داخلی سازی آنها 
انجام شــود، همچنین هماهنگی های الزم با قطعه سازان جهت تولید 
قطعات مورد نیاز برای موتورســیکلت ها و خودروهــای برقی به عمل 
آید. بحث و بررســی در مورد ســرمایه گذاری بــر روی پلت فرم  جدید 
خودروهای ســواری، از جمله مباحث مطرح شــده در جلسه کمیته 

خودرو بود.

ونا  اصلی ترین نگرانی شرکت ها در عصر کر
چیست؟  

 »طوالنی  شــدن رکود ناشــی از همه گیری کرونا« و »ورشکستگی«، 
اصلی ترین نگرانی های شرکت های اقتصادی در این روزهاست.  

مجمع جهانی اقتصــاد به تازگی مطالعه ای در مورد وضعیت کســب و 
کارها و شــرکت های بزرگ صنعتی انجام داده و بزرگترین ریسک های 
پیش روی آن ها را بررسی کرده است.  کارشناسان این نهاد بین المللی، 
بیش از ۳۵0 ریسک مهم را شناســایی کردند و از شرکت های بزرگ در 
سراسر دنیا خواســتند تا مهمترین و اصلی ترین ریسکهایی که باعث 
نگرانی آنها میشــود را اعام کنند. در نهایت ۳۱ ریسک اصلی و میزان 

نگرانی کسب و کارها از این ریسکها منجر شد.
جالب اینجاســت که بر خــاف گزارش هــا و مطالعات قبلــی، بعد از 
همه گیری کرونا مســایل زیســت محیطی دیگر جایگاهــی در میان 
نگرانی های دنیا ندارد و  تحوالت اقتصــادی و اجتماعی و ژیوپولتیکی 
حاصل از همه گیری کرونا در فهرست اصلی ترین نگرانی ها جای گرفته 
است.دو سوم از شــرکت های مورد مطالعه اعام کردند که اصلی ترین 
و مهمترین نگرانی آن ها طوالنی شــدن رکود اقتصادی در دنیا ست و 
نیمی از آنها هم ورشکســتگی و ناتوانی صنایع برای احیای بعد از پایان 

همه گیری کرونا را اصلی ترین نگرانی این روزهای خود عنوان کردند.  
عدم احیای صنایع بعد از پایان همه گیری می تواند روی زنجیره عرضه 
کاالهای مختلــف در دنیا اثر منفــی بگذارد و مشــکات زیادی برای 

اقتصاد ایجاد کند.
بر مبنای یافته های این گزارش از میان ۱0 ریسک بزرگی که شرکت ها 
از آنها ابراز نگرانی کرده اند، تنها ســه ریسک غیراقتصادی است و هفت 

ریسک کاما ریشه اقتصادی دارد.
اغلب شــرکت های بزرگ دنیا از همکاری بخش خصوصی و دولتی در 
شــرایط بحرانی کنونی ابراز رضایت کرده  و بر این باور هستند که این 
همکاری می تواند اندکی از بار مشکات آن ها بکاهد. چالش های ایجاد 
شــده در اقتصاد دنیا در نتیجه همه گیری کرونا شرکت های خصوصی 
را با معضات زیادی مواجه کرده اســت و اگر حمایــت مالی دولت ها 
نباشد، امکان ادامه فعالیت اقتصادی برای آنها وجود ندارد. البته برخی 
از کارشناســان در مورد هزینه باالی دولت ها بــرای حمایت از اقتصاد 
صحبت می کنند ولی مساله اصلی اینجاســت که هزینه ورشکستگی 
شــمار زیادی از شــرکت های صنعتی و خصوصی برای اقتصاد، بسیار 

بیشتر از هزینه ای است که دولت برای حفظ آنها صرف می کند.
۶۶.۳ درصد از شــرکت های بزرگ نگران طوالنی  شــدن رکود ناشی از 
همه گیری کرونا هستند و بر این باورند که این مشکل می تواند آسیبی 
جدی به آنها وارد کند. ۵۲.۷ درصد از شــرکت ها نگران  ورشکســتگی 
خود یا شرکت هایی هســتند که با آنها کار می کنند. سومین ریسکی که 
شــرکت های بزرگ را نگران کرده اســت احتمال حمله سایبری و ارائه 
اطاعات نادرست است که در نتیجه نوسان در شیفت های کاری و عدم 

حضور تمامی افراد در شرکت در بازه زمانی مشخص ایجاد می شود.

تولید

در جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید مقرر شد 
تا عاوه بر برگزاری منظم جلســات در دو سطح ملی 
و اســتانی، گام های عملیاتی برای رفع مشــکات 
بانکی، بیمــه ای و مالیاتی تولیدکنندگان برداشــته 

شود.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلســه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید، به ریاست سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاونان دادســتانی 
کل کشــور، ســازمان بازرســی کل کشــور، معاون 
هماهنگی و نظارت اقتصــادی و زیربنایی معاون اول 
رئیس جمهوری، رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی 

و ارتباطــات ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور، معاونان وزرای امــور اقتصادی 
و دارایی، تعــاون کار و رفــاه اجتماعی و 

نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
در این جلســه مقــرر گردید تــا تمامی 

اســتان های کشــور به صورت فعال تر در برگزاری و 
پیگیری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدام 
نموده و گزارش عملکرد خود را به اطاع استانداران هر 

استان برسانند.
همچنین در این جلسه مقرر گردید تا مشکات بانکی، 
بیمه ای و مالیاتی تولیدکنندگان با حضور دستگاههای 

اجرایــی مــورد توجه و رســیدگی واقع 
شــده و زمینه ای فراهم گردد تا در سال 
جهش تولیــد، رفــع مشــکات پیش 
روی تولیدکننــدگان در افزایــش تولید 
محصوالتشــان با جدیت در دســتور کار 

اعضای ستاد قرار گیرد.
در عین حال، مشــکات مرتبط با واحدهای تولیدی 
استانی در ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید استانی و 
مسائل مبتابه تولیدکنندگان بزرگ نیز در ستاد ملی 
تســهیل و رفع موانع تولید به بحث و بررسی گذاشته 
شــده و با اختیار تامی که از ســوی اعضای ســتاد به 

نمایندگان خــود اعطا می شــود، راه حل های مرتبط 
مورد تصمیم گیری واقع شده و به نفع تولید کشور گام 

برداشته شود.
همچنین با توجه به شــان جلســات و جایگاه ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید، مقرر گردید تا جلســات 
این ســتاد ملی به صورت هر دو هفته یکبار در روزهای 
دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور تمامی دستگاههای 

اجرایی، برگزار شود.
در این جلســه، گزارش عملکرد سال 9۸ ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید از ســوی دبیرخانه این ســتاد ارایه 

گردید.

با ۴ برابر شــدن قیمت دالر از اواسط سال 9۷، قیمت 
خودرو در بازار با افزایش تقاضای خریداران به شدت 
افزایش یافت. از همان زمان تاکنــون باتکلیفی در 
شیوه قیمت گذاری برای خودروهای صفر کارخانه، 
هم موجب زیان فزاینده خودروسازان و هم تقاضای 
فزاینده خودرو به عنوان کاالی ســرمایه ای شــده 

است.
تقاضای باالی خرید خودرو موجب شده بود که بخش 
قابل توجهی از مردم نتواننــد از کارخانه خودرو صفر 
خریداری کننــد و عمده این خودروها به کســانی که 
امکانات سخت افزاری بهتری نظیر اینترنت پرسرعت 
و ... داشته باشند برسد. به همین دلیل دولت سعی کرد 
تا ضمن قیمــت گذاری جدید برای خودروها، شــیوه 
فروش به صورت قرعه کشــی را اعمــال کند تا عدالت 

میان خریداران برقرار شود.
برای بررســی این سیاســت دولتی الزم 
اســت ابتدا توجه شــود که آمــار فروش 
خودروســازان طی ۸ ســال اخیر به طور 
میانگیــن تقاضــای حدود یــک میلیون 
خودرو را توسط مردم نشان می دهد. حال 
در شــرایطی که قیمت خودرو نســبت به 

سال های گذشــته افزایش پیدا کرده و در بدو امر به 
نظر می رســد که با توجه به افزایش قیمت، تقاضای 
این حوزه باید کاهش مــی یافت، پیش بینی ناپذیری 
قیمت خودرو و باتکلیفی در قیمت گذاری باعث شد 
عاوه بر میزان تقاضای معمول، مردم تقاضاهای آتی 
خود را نیز به تقاضای جاری تبدیل کنند و این عوامل 
موجب ایجاد چنیــن تقاضای بزرگــی در بازار ایران 

شده است. 
شیوه قیمت گذاری جدید و چگونگی کشف 
هزینه تمام شده خودروساز که توسط شورای 
رقابت و ســازمان حمایت جمع بندی شد نیز 
قابل تامل به نظر می رســد، چــرا که با توجه 
به افزایش قیمت دالر و مــواد اولیه داخلی به 
بیــش از ۴ برابر از ابتدای ســال 9۷ تا کنون، 
قیمت خودرو هنوز به دو برابر قیمت خود افزایش پیدا 

نکرده است. 
الزم به ذکر است که قیمت گذاری دستوری به میزان 
کمتر از هزینه تمام شــده خود موجب دادن سیگنال 

تشدید تقاضای سرمایه گذاری به بازار خواهد شد.
عاوه بر این، شــیوه برگزاری قرعه کشی توسط دولت 
نیز به نحوی اســت که مشــوق ثبت نام برای سرمایه 

گذاری، بدون قبول کوچک ترین ریســکی از ســمت 
سرمایه گذار اســت. حتی مواردی مانند پرداخت پول 
پیش از قرعه کشــی که می توانســت برای افرادی که 
صرفا نگاه ســرمایه ای به این قرعه کشی دارند اندکی 
هزینه و ریسک ایجاد کند را دولت حذف کرد که بیش 
از پیش، سرمایه گذاران را به امید کسب سود باد آورده 

به این قرعه کشی دعوت کند.
این مسائل موجب شــد که بیش از ۵ میلیون نفر برای 
خرید تنها ۲۵ هزار دســتگاه خودرو به صف شــوند. از 
همین رو هدف دولت که از برگزاری این شیوه فروش، 
حذف تقاضاهای ســرمایه ای و برقــراری عدالت در 
فروش خودرو بود محقق نشــد و عمــا فرایند فعلی 
تبدیل به ایجاد یک برنامه بزرگ بخت آزمایی از طریق 

کاالیی به نام خودرو شد.

تولید

و خودر

خریدار  معاون اکتشاف ســازمان زمین 
شناسی و اکتشــافات معدنی کشور اعام 
کرد: سال گذشته عملیات شناسایی ذخایر 
معدنی در وســعت ۱۵0 هزار کیلومتر مربع 
انجام شد و امسال هم این امر تداوم خواهد 

داشت.
»محمــد باقر دّری« افزود: آزادســازی ۶0 
محدوده پهنه اکتشــافی از ســال گذشته 
آغاز شد که ۳0 محدوده آزاد شده و این کار 

امسال دنبال خواهد شد.  
برپایــه آمارهــای وزارت صنعــت، معدن 
وتجارت، میزان ذخایر معدنی شناســایی 
شده کشور حدود ۶0 میلیارد تن است که از 
این رقم حدود ۳۵ میلیارد تن قطعی و بقیه 

احتمالی است.
وی افــزود: مجموعــه فعالیتی کــه برای 
اکتشــاف ذخایر پنهــان و عمقــی تاپایان 
سال گذشــته انجام شــد در وسعت ۱۴۳ 
هزار کیلومتر مربع  بود و با میزان نیاز کشور 
فاصله دارد و درعین حال میزان نیاز کشور 
به انجام ژئوفیزیک هوایی بالغ بر دو میلیون 

و ۷00 هزار کیلومتر خطی است.
دّری یادآور شد: با توجه به اینکه شناسایی 
و پی جویی معــادن هزینه باالیــی دارد و 
همچنین موضوع ریســک اکتشــاف، این 
مهم به عنــوان حوزه عملکردی دســتگاه 
حاکمیتی اســت و دولت هــا در این زمینه 
وظیفــه شناســایی و پی جویی معــادن را 

برعهده می گیرند.
این مقام مســوول خاطرنشــان کرد: امروز 
ســازمان زمین شناســی به نمایندگی از 

دولــت، کار اکتشــاف را عهده دار اســت و 
بهره برداری از ســوی بخش هــای دولتی و 

خصوصی انجام می شود.
وی گفــت: ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی کشــور ۱00 درصــد 
نقشه های یک دویست و پنجاه هزارم و بالغ 
بر ۸۸ درصد نقشــه های یکصد هزار را اجرا 

کرده است.  
دّری گفت: تهیه نقشــه های ژئوشیمی به 
عنوان بخش دیگری از فعالیت این سازمان 
محسوب می شود و تاکنون بالغ بر ۴۷0ورقه 

یک صد هزارم را به پایان رســانده و منطقه 
زاگرس به دلیل مشــخصه ذخایر غیرفلزی 
که دارد به عنوان یــک اولویت درجه دو در 

برنامه قرار دارد.
وی با بیان اینکه امسال ده ها پروژه  اکتشاف 
در دســت اقدام قــرار دارد، اضافــه کرد: 
همچنین امســال تهیه نقشه زمین شناسی 
لــوت در برنامه گنجانــده شــده و انتظار 
می رود تا پایان ســال اینگونه نقشه ها تهیه 

و ذخایر مربوطه شناسایی شود.
معــاون ســازمان زمین شناســی، ضمن 

یــادآوری کشــف ذخایــر آهــن برابــر 
براســاس  و  اکتشــافی  فعالیت هــای 
در  هوایــی  ژئوفیزیــک  بررســی های 
اســتان های قــم، آذربایجــان شــرقی و 
خراسان جنوبی، گفت: مناطق امید بخش 
ژئوفیزیک هوایی در این پهنه ها امسال به 

پایان می رسد.
دّری گفــت: امســال شناســایی ذخایر 
طــا در فعالیت های اکتشــافی به همراه 
مس پروفیری، مــس رســوبی و نقره که 
ذخایر قابل ذکری اســت، توسط سازمان 

زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور 
اعام خواهد شد.

وی اضافه کرد: اکتشــافات ســطح االرضی 
یک صدهــزارم انجــام شــده و باتوجه به 
فناوری در بعضی نقاط نیاز به بازبینی دارد، 
اما اساس را برای کار بزرگتر بر روی یک ۲۵ 

هزارم باید قرار داد.
این مقام مســئول از برگزاری مزایده برای 
۱۴ محدوه اکتشافی در ســال گذشته که 
بطور عمده مواد معدنی طا، مس، ســرب و 
روی، پلی متال و عناصر نادر خاکی بود، خبر 
داد و گفت: برای عناصر نادر خاکی از سوی 

بخش خصوصی استقبالی نشد.
افــزود: ســازمان زمین شناســی و  وی 
اکتشافات معدنی کشــور در مدت دو سال 
گذشــته مزایده ها را انجام می دهد و مبنای 
محاسبات را بر اساس ارزش افزوده و ارزش 
ماده معدنی در نظر می گیــرد که این امر به 

صرفه تر است.
دّری گفت: گزارش های مربــوط به معدن 
در معرض ســنجش کارشــناس رســمی 
دادگســتری قرار می گیرد و قیمت گذاری 
معدن بر اســاس نظــر کارشــناس و ارائه 
اطاعات بــه خریدار در قالــب پاورپوینت 
از  پــس  خریــدار  و  می شــود  انجــام 
راســتی آزمایی و ارزیابی ریسک وارد عمل 

می شود.
به گــزارش ایرنا، اکتشــاف ۶۸ نــوع ماده 
معدنی در کشور موجب شــد تا ایران از نظر 
تنوع مواد معدنی در بین کشورهای جهان 

رتبه دهم را داشته باشد.

گام های عملیاتی برای حل مشکالت بانکی، بیمه ای و مالیاتی تولید

و با طعم بخت آزمایی؛ سیاستی که نتوانست تقاضای فزاینده بازار را کنترل کند خرید خودر

طبق آمار رگوالتوری

۷۰ هزار سیم کارت مزاحم پیامکی در ۳ ماه قطع شد
معصومه بخشــی پور   ا جرای سیاســت 
قطع خطوط موبایلی که مبادرت به ارسال 
پیامک هــای تبلیغاتی می کنند ســرعت 
یافته و رگوالتوری در عرض ۳ ماه گذشــته 
بیش از ۷0 هزار سیم کارت مزاحم پیامکی 

را مسدود کرده است.
 در حالی که تا پایان ســال 9۸ آمار سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی از 
قطع ۲۴0 هزار سیم کارت مزاحم پیامکی 
حکایت داشــت هم اکنون با تســریع این 
روند، در کمتــر از ۳ ماه گذشــته، این آمار 
به قطع ۳۱0 هزار ســیم کارت منجر شده 

است.
برخــورد با موضــوع تبلیغــات پیامکی از 
حدود ۱.۵ سال گذشــته در قالب مسدود 
ســازی ســیم کارت هــای شــخصی که 
پیامک هــای مزاحــم تبلیغاتی ارســال 
می کنند، دنبال می شــود و تا پایان ســال 
9۸ ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی حدود ۲۴۶ هزار ســیم کارت را به 

این دلیل مسدود کرد.
اجرای سیاســت قطع خطــوط موبایلی 
کــه مبــادرت بــه ارســال پیامک های 

تبلیغاتی می کنند، از بهمن ماه ســال 9۷ 
و طبق دستور رئیس جمهور در دستور کار 

رگوالتوری قرار گرفت.
 اگرچه بیش از ۳۱0 هزار ســیم کارت 
تاکنون بــه دلیل این تخلف مســدود 
شده است، اما شــواهد نشان می دهد 
که مشــترکان تلفن همراه همچنان از 
دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته 
گایه مندند و این سیاســت، مشــکل 
را به صــورت ۱00 درصــد حل نکرده 

است.
 با این وجود شــواهد نشــان می دهد که 
روند برخــورد با متخلفان ســرعت یافته 

است.
کاربرانی که از دریافت پیامکهای تبلیغاتی 
که با شماره های شــخصی برای آنها ارسال 
می شــوند ناراضی هســتند، می توانند از 
طریق سامانه دستوری »ستاره ۸00 مربع« 
شماره هایی که این پیامک ها را ارسال کرده 

اند به رگوالتوری اعام کنند.
مطابق بــا آمــار رگوالتوری، بیشــترین 
اعتراضات از پیامک هــای تبلیغاتی مربوط 
به پیامک هایی اســت که از ســمت ســیم 

کارت های شخصی و به صورت انبوه ارسال 
می شــود. از آنجایی که از این سیم کارت ها 
تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده 
و ســرویس دیگری از آن فعال نیست، این 
تخلف بر مبنای حجم زیــادی از پیامک که 
از طریق این ســیم کارت ها ارسال می شود 

قابل شناسایی است.
به همین دلیل رگوالتوری از مشــترکانی 
که ایــن پیامک هــا را دریافــت می کنند 
خواســته کــه از طریــق کد دســتوری، 
مشــخصات این ســیم کارتهای مزاحم را 

گزارش دهند.
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی آذرماه 9۸ وعده تشدید برخورد 
با افرادی را که با شــماره های شــخصی 
اقــدام به ارســال پیامک هــای تبلیغاتی 
مزاحم می کننــد داد و اعام کــرده بود 
که تصمیــم دارد تمام ســیم کارت های 
متعلق به مشــترکی که از سیم کارت خود 
برای ارســال پیامک های مزاحم استفاده 
می کنــد را غیرفعــال کند. البتــه به نظر 
می رســد این روش فعًا اجرایی نشــده 

است.

مشــترکان موبایل همچنیــن می توانند با 
شماره گیری کد دســتوری ستاره هشتصد 
مربع )#۸00*( نسبت به درخواست قطع 
ســرویس پیامک های انبوه تبلیغاتی خود 

اقدام کنند.
در این ســامانه عاوه بر امکان درخواست 

برای قطــع خدمات و تبلیغــات، گزینه ای 
نیز برای تبلیغ از خط شــخصی وجود دارد 
که کاربر با واردکردن شــماره موبایلی که از 
آن پیامک دریافت می کنــد می تواند آن را 
گزارش داده تا رگوالتوری نسبت به مسدود 

کردن آن شماره اقدام کند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر اعالم کرد

۴۸۰۰ بیمار نادر در کشور

حاجی میرزایی خبر داد
وع سال تحصیلی جدید از تابستان احتمال شر

وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به ســناریوهای بازگشایی مدارس در 
مهر 99 گفت: اگر مسئوالن وزارت بهداشت اجازه دهند سال تحصیلی 

دانش آموزان را زودتر آغاز می کنیم.
 محســن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پــرورش در مصاحبه با صدا و 
سیما درباره آغاز ســال تحصیلی جدید دانش آموزان اظهار کرد: یکی 
از وظایف ما کسب آمادگی الزم برای آغاز ســال تحصیلی آینده است 
و در این باره ســناریوهای مختلفی داریم، نخســتین فرض این است 
که مشــکلی وجود نداشــته باشــد مدارس دولتی و غیر دولتی دایر و 

کاس های درس حضوری باشد.
وی افزود: سناریوی دوم این اســت که ممکن است در مقاطعی از سال 
نیازمند داشته باشــیم مدارس را تعطیل کنیم بنابراین امکان ترکیبی 
را پیش بینی کردیم تا روزهایی که مشــکل وجود ندارد، دانش آموزان 
در مدرسه حاضر شــوند و در مواقعی که امکان حضور نیست از طریق 
راه های جایگزین یعنــی آموزش تلویزیونی، مجــازی و تولید و عرضه 

بسته های خودآموز آموزشی اقدام کنیم.

عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت: 

ونا نیست عینک انتقال دهنده کر
 عضو کمیته کشــوری مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی با یادآوری اینکه ویروس کرونا از طریق مخاط 
بینی، چشم و دهان منتقل می شود، گفت: عینک به دلیل فاصله ای که 

با چشم دارد، منتقل کننده ویروس کرونا نیست.
مینو محرز در مورد نگرانی های مردم در اســتفاده از لنز و عینک افزود: 
کرونا از طریق لنزی که تمیز شسته شده باشد و سپس داخل چشم قرار 

بگیرد منتقل نمی شود و مشکلی ایجاد نمی کند.
وی ادامــه داد: در صورتی که دســت آلوده به ویروس به چشــم زده یا 
مالیده شــود، کرونا از این طریق منتقل می شــود. بنابراین اگر دست 
آلوده باشد و لنز هم درست شســته نشده باشد ویروس ها خواه ویروس 
کرونا یا هر نوع ویروس دیگری را به بدن منتقل مــی کند. اما اگر همه 
نکات بهداشتی رعایت شــود استفاده از لنز مشکل ســاز نخواهد بود. 
موضوعی که انجمن اپتومتریســت آمریکا هم اعام کرده که شواهدی 
مبنی بر تاثیر استفاده از لنزهای تماسی بر افزایش خطر ابتا به بیماری 

کووید ۱9 وجود ندارد.

این فوق تخصــص بیماری های عفونی در مورد اســتفاده از عینک هم 
متذکر شد: عینک به دلیل فاصله ای که با چشم دارد راه انتقال کرونا از 

طریق چشم به بدن نیست.
 همانطور که بارها گفته شد وقتی با دست آلوده، چشم مالیده می شود 
ویروس وارد چشم می شــود اما به دلیل فاصله عینک با چشم، به هیچ 
وجه راه ویروس انتقال نخواهد بود. اما بهتر اســت افرادی که از عینک 
استفاده می کنند روزانه عینک های خود را با آب و صابون ضد عفونی و 

خشک کنند.

 با رعایت نکردن نکات بهداشتی به استقبال کرونا 
خواهیم رفت

محرز در ادامه این گفت وگو با گایه از اینکه فعالیت بیشتر مراکز اداری 
و تجاری آغاز شــده بدون اینکه کسی ماســک بزند یا نکات بهداشتی 
را رعایت کند، خاطرنشــان کرد: در صورتی که مردم نکات بهداشــتی 
و اســتفاده از ماســک را رعایت و در آن دقت نکنند دوباره ویروس باز 

می گردد.
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: در مورد بازگشایی رستوران 
ها هم همین مســاله وجود دارد، یعنی وقتی افراد بدون رعایت فاصله و 
بدون ماسک در رستوران کنار هم می نشــینند و با هم حرف می زنند 
ویروس از راه صحبت کردن منتقل می شود. بنابراین آن هم خطرناک 
اســت زیرا کرونا می تواند از طریق ترشحات تنفســی که هنگام نفس 
کشیدن، صحبت کردن، سرفه یا عطسه از دهان و بینی خارج می شود 
انتقال پیدا کند. بنابراین خوب اســت که در صورت امکان چشــم ها با 

عینک، شیلد یا دیگر وسایل حفاظتی پوشانده شود.
وی تاکید کرد: باید هر شــخص که از منزل خارج می شود ماسک بزند 
موضوعی است که سازمان جهانی بهداشت به همه مراکز  بهداشتی دنیا 
توصیه کرده است. واقعا نگران کننده اســت که بیشتر مردم بخصوص 
قشر جوان ماسک نمی زنند موضوعی که احتمال بازگشت دوباره کرونا 

را دوچندان می کند.

گرما پاشنه آشیل کرونا نیست
محرز با یادآوری این موضوع که ویروس کرونا در محیط گرم در عرض 
چند دقیقه از بین می رود اما طبق مطالعات انجام شــده این ویروس از 
محیط منتقل نمی شود بلکه در بدن انســان با ۳۷ درجه ویروس زنده 
می ماند و از انسان به انسان دیگر سرایت می کند، به مردم توصیه کرد: 
گمان نکنید که با گرم شــدن هوا ویروس از بین می رود زیرا در گرمای 

وحشتناک خوزستان شاهد اپیدمی شدن آن بودیم.
وی افزود: درســت است که در تابســتان پنجره ها باز است و تهویه هوا 
بهتر از زمســتان صورت می گیرد اما باز هیچکــدام از اینها تاثیری در 

نابودی کرونا ندارد اگر رعایت اصول اولیه بهداشتی نشود.

امکان تعطیلی مدارس در پاییز در صورت رعایت نکردن بهداشت
عضو کمیته کشــوری مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در مورد احتمال تعطیلی مراکز آموزشی 
و ادارات در فصل پاییز هم اظهار داشــت: در حال حاضر دانشگاه ها 
و مدارس و مراکز آموزشی تعطیل هســتند و جهت برگزاری امتحان 
با رعایت و کنترل نکات بهداشتی باز شــده اند. اما اگر تا فصل سرما، 
هنوز ویروسی در جامعه وجود داشته باشد و دانشگاه ها و مدارس باز 
شــود بیش ترین پخش کنندگان ویروس همین نوجوانان و جوانان 
خواهنــد بود زیرا نــوع بدون عامت ویــروس را می گیرنــد و ناقل 

هستند.

ویروس از طریق مخاط و پوست ناسالم منتقل می شود
محرز در بخشی دیگر از این گفت وگو ادامه داد: ویروس کرونا از طریق 

پوست سالم منتقل نمی شود و بیشتر از طریق مخاط منتقل می شود.
وی توضیح داد: اگر خون آلوده به اچ آی وی روی دســت و پوست سالم 
ریخته شود به هیچ وجه از طریق پوست ســرایت نمی کنند مگر اینکه 

زخم باشد. در مورد ویروس کرونا هم وضعیت به همین منوال است.
عضو کمیته کشــوری مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: بنابراین ویروس از راه پوست سالم 
انتقال پیدا نمی کند اما از طریق چشــم، بینی و دهان یا پوست ناسالم 

سرایت می کند.

کوچه

اســتاندار تهران در پیامی روز جهانی محیط زیســت 
و هفته ملی محیط زیســت را بر تاشــگران و حامیان 
محیط زیســت تبریک گفــت و بر لزوم مشــارکت و 
همراهی دولت و مــردم جهت حفظ محیط زیســت 

تاکید کرد.
 طبق گزارش پایگاه اطاع رســانی استانداری تهران، 
متن پیام انوشیروان محســنی بندپی به مناسبت روز 

جهانی محیط زیست متن به این شرح می باشد:
در عصر کنونی مسائل، مشــکات و تنگناهای محیط 
زیستی، تنها یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار 
نمی رود و با توجه به نقش و تاثیر وابســتگی متقابل و 
غیرقابل تفکیک محیط زیست با ابعاد مختلف زندگی 
بشــر، در حقیقت هر مشکل زیســت محیطی در هر 
نقطه از کره زمین، مشــکلی برای کل جهان و نوع بشر 
محسوب می شود. از ســویی دیگر نسل جدید حقوق 

بشر مشــتمل بر حق توســعه و برخورداری 
از محیط زیســت سالم اســت که نقض آن 
می توانــد بهره منــدی از منابع در مســیر 
توســعه، رفاه و امنیت را در کل جهان تحت 

الشعاع قرار دهد.
در شرایطی که آلودگی های محیط زیستی 
از ابعــاد ملی و منطقــه ای گذر کــرده و در 

ابعاد جهانی مطرح اســت، حفاظت از محیط زیست و 
دستیابی به توســعه پایدار جایگاه ویژه و مترقی یافته 
است. مسائلی از جمله آلودگی هوا، آب و خاک، بیابان 
زایی، تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین با کاهش 
تنوع زیســتی و وقوع پدیده های مخربی از جمله بروز 
پدیده گرد و غبار و غیره گریبانگیر کشــورها شــده و 
حساســیت افکار عمومی را نســبت به حفظ محیط 

زیست بیشتر کرده است.

به عاوه اکنون در شــرایط شــیوع کرونا که 
اســتفاده از مواد ضدعفونی کننده و شوینده 
های شــیمیایی، برای ســامت انسان مضر 
بوده و در کنــار آلوده کــردن آب و خاک بر 
زندگی دیگر موجودات زنده نیز تاثیر منفی 
دارد، اما برای مقابله بــا همه گیری ویروس 

کرونا، چاره ای جز استفاده از این مواد نبود.
همچنین در چنین شــرایطی مصرف آب برای رعایت 
موارد بهداشــتی اجتناب ناپذیر بــوده و نتیجه آن نیز 
تولید فاضاب بیشــتر به همراه مواد شوینده است که 
بخش از آن وارد تصفیه خانه شــده و تصفیه می شود، 
قســمتی نیز از طریق کانال های شهری و روستایی به 
رودخانه ها وارد شــده و بخش دیگری نیز به چاه های 
جاذب هدایت شده و موجب آلودگی آب های سطحی 

و زیرزمینی می شود.

حفاظــت از محیط زیســت، بــرای دولت هــا باید به 
موضوعی مؤثر بر زندگی و ســامت و پیشرفت مردم 
و جامعه تبدیل شود. از ســویی دیگر با توجه به اینکه 
فعالیت های حفاظت از محیط زیســت بســیار وسیع 
اســت، در همه  کشــورها، دولت ها به تنهایی از عهده  
تمامی امــور زیســت محیطی برنمی آینــد و نیاز به 

مشارکت همگانی در حفاظت از محیط زیست دارند.
 اینجانب، برخــود الزم می دانم تا در روز جهانی محیط 
زیســت و هفته ملی محیط زیســت، از تاش تمامی 
فعاالن، متخصصان، تشکل ها و دست اندرکاران حوزه 
محیط زیســت اســتان تهران و ایران عزیز اسامی، 
سپاس و قدردانی داشــته و بر تداوم و ضرورت تحقق 
سیاست های محیط زیستی دولت تدبیر و امید تاکید 
کنم؛ باشــد که همواره دوســتدار محیط زیســت و 

حافظی امین، برای امانت نسل های آینده باشیم.

رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور طی اباغیه ای 
به ادارات کل دامپزشــکی اســتانهای درگیر با آتش 
سوزی اخیر در جنگلهای زاگرس دستور ارائه خدمات 
بهداشتی درمانی به حیات وحش آسیب دیده را صادر 
کرد. علی صفر ماکنعلی طی اباغیــه ای به ادارات کل 
دامپزشــکی اســتان های مواجه با وقوع آتش سوزی، 
دســتور داد تا با تمامــی امکانات و با همــکاری اداره 
کل حفاظت محیط زیســت و بخش خصوصی استان 

نســبت به ارائه خدمات بهداشــتی درمانی به حیات 
وحش آسیب دیده اقدام کنند.

با توجه بــه گزارش تلفــات و آســیب دیدگی حیات 
وحش مناطق درگیر آتش ســوزی، از ســوی سازمان 
دامپزشکی کشــور، ادارات کل دامپزشکی استان های 
درگیر آتش ســوزی مأموریــت یافته اند تا نســبت به 
بررسی و امدادرســانی جمعیت دامی و حیات وحش 
منطقه اقدام کنند که این روند با توجه به اطفای حریق 

در منطقه، با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. الزم 
به ذکر اســت از روزهای پایانی هفته گذشــته بخشی 
از جنگل ها و مراتع کشور در اســتان های کهگیلویه و 
بویراحمد، فارس، بوشــهر و خوزســتان دچار حریق 
شــده اند که از بین همه این ها، آتش در منطقه خائیز 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد و کوهســتان بوشکان 
بوشهر شدت بیشتری داشته و به تبع آن خسارت های 
بیشــتری هم دامن جنگل های این مناطــق را گرفته 

که صحنه های دلخراش آســیب به حیات وحش این 
مناطق در شــبکه های اجتماعی، گویــای اتفاق هایی 
ناخوشــایندی برای اکوسیســتم زیبای این مناطق 
کشور است.رئیس ســازمان دامپزشکی کشور پیش از 
این هم توصیه های جدی برای مراقبت از حیات وحش 
منطقه داشــت که با اباغیه جدید، تاکید مضاعفی را 
جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به حیات وحش 

آسیب دیده داشته است.

استاندار

آتش سوزی

خریدار  مدیرعامل بنیــاد بیماری های 
نادر با بیــان اینکــه حــدود ۴۸00 بیمار 
نادر در کشــور شناسایی شــده اند، گفت: 
بیماری های آلوپسی، دیستروفی عضانی، 
نوروفیبروماتوز و بیماری EB از شایع ترین 

بیماری های نادر در کشور هستند.
دکتــر حمیدرضــا ادراکــی در خصوص 
اقدامات انجمــن بیماری های نــادر برای 
ایــن بیمــاران، گفــت: از اقدامــات مهم 
نوشتن ســند ملی بیماران نادر بود. در ابتدا 
پیش نویس این سند نوشــته شد و وظیفه 
مهم و اساسی هر نهاد و سازمان در قبال این 
بیماران مشخص گردید، سپس این سند به 
شخص وزیر بهداشــت عرضه شد و ایشان 
بنیاد بیماری های نادر ایــران را با همکاری 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران موظف به 
تهیه پیش نویــس این ســند کردند. طی 
جلسات متعدد با معاونت پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران و کمیته های علمی و 
تحقیقاتــی متعــدد، اوال بیماری های نادر 
معرفی و شناسایی شــدند و ثانیا وظایف هر 

دستگاه به طور دقیق تبیین شد.  
وی افــزود: ســند تکمیل شــده مجددا به 
وزارت بهداشــت ارائه شــد. مقرر است این 
سند ابتدا به دســت رئیس جمهور برسد و 
ســپس برای هیئت وزیران اباغ کنند تا هر 
دســتگاه اطاعات کافی در مــورد وظایف 

خود را بداند.
ادراکــی یکی دیگــر از اقدامــات مهم این 
بنیــاد را نگارش، چــاپ و انتشــار اطلس 
بیماری های نادر خوانــد و تصریح کرد: این 
بیماری ها را شناسایی کردیم و تاکنون ۳۵۳ 
نوع بیماری نادر در مناطق مختلف کشــور 
شناخته شده اند. میزان شــیوع بیماری در 
مناطق مختلف متفاوت است. ممکن است 
نوعی از بیماری نادر در کشــور ما شناسایی 
شــود که در نقاط دیگر دنیا نباشد یا تنها در 

منطقه ای خاص به عنوان بیماری نادر از آن 
یاد شود و برعکس.

وی افــزود: جلــد اول اطلس کــه در مورد 
بیماری های کروموزمی و ژنتیکی اســت، 
منتشــر شــده بود و جلد دوم که در مورد 
بیماری های متابولیک اســت نیز در شرف 
چاپ است. دو جلد دیگر اطلس نیز احتماال 
طی ســال جاری به زیر چاپ خواهد رفت و 
پس از آن کوریکولــوم علمی ما در خصوص 
شناســایی بیماران کامل می شــود. با ارائه 
این اطلس به دانشــگاه های علوم پزشــکی 
برای تدریس، اطاعات دقیق تری درمورد 
بیماری های نادر کشــور به دانشــجویان 
پزشکی آموزش داده می شود تا در مواجهه 
با بیمار نادر او را شناســایی کرده و سریعا به 

بنیاد بیماری های نادر معرفی کند.  
وی در مــورد کمیســیون های پزشــکی 

بنیــاد بیماری های نادر، تصریــح کرد: این 
کمیســیون ها هر دو هفته یکبار با شرکت 
اساتید پزشکی برگزار می شود و از آن طریق 
تشــخیص می دهیم بیماری کــه از طریق 
ســایت بنیاد به نام سبنا "SABNA" ثبت 
نام کرده اســت، آیا بیمار نادر هست یا خیر. 
در صورتی که بیمار نادر شناخته شود، تحت 
حمایت بنیــاد خواهد بــود و اقدامات الزم 

برایش انجام می شود.
مدیرعامل بنیاد بیماری هــای نادر، اظهار 
کرد: برای گســترش خدمات غربالگری با 
کمک وزارت آموزش و پــرورش پروتکلی 
نوشته شــد تا زمانی که مربی بهداشت در 
مقطع ابتدایی بویژه در ســال اول ابتدایی، 
دانش آمــوز را بــرای مــواردی همچــون 
پوســیدگی دندانی و ... معاینــه می کند، 
آموزش کافی برای شناسایی عائم بیماری 

نادر دیده باشــد و بتواند ایــن بیماری را در 
سنین پایین تر بشناســد و در صورت شک 
بالینی به فــرد بیمار، او را بــه بنیاد معرفی 
کنــد. همچنیــن اطلــس بیماری هــای 
نادر جهت شناســایی بهتــر در اختیار این 
مربیان قرار گرفت.وی ادامه داد: همچنین 
برای شناســایی بهتر بیماران، سونوگرافی 
غربالگری برای مادران بــاردار در هفته ۱۸ 
و ۲۵ حاملگی انجام می شود و شک به وجود 
بیماری نادر در جنین در این ســونوگرافی 
اتفاق می افتد. پس از ایــن روند مادر باردار 
برای انجام خدمــات گســترده تر به بنیاد 
بیماری های نادر ارجاع داده می شود. در این 
روش های گســترده یکی از این اقدامات ام 
آر آی از شــکم مادر برای دیدن جنین، مغز 
جنین، ســتون فقرات و... اســت. تنها در 
ســال گذشــته با انجام این روش پیشرفته 

۱۳۷مورد بیمــاری مــادرزادی مغزی را 
شناسایی کردیم.  

وی افزود: اطاعــات الزم در اختیار خانواده 
قرار می گیرد و تصمیم گیــری نهایی با خود 
آنها خواهد بود. پزشکی قانونی نیز همکاری 
خوبی دارد و در مواردی که مشــکل جدی 
برای جنین وجود داشــته باشد اجازه سقط 
جنین به خانواده داده می شــود. این کمک 
بزرگی به خانواده اســت تا از ایجاد مشکات 
بعدی برای والدین و خــود بیمار جلوگیری 
شود.ادراکی با بیان اینکه حدود ۴۸00 بیمار 
نادر در کشور شناسایی شــده اند، ادامه داد: 
سه بیماری آلوپســی، دیستروفی عضانی، 
نوروفیبروماتوز و بیماری EB از شایع ترین 

بیماری های نادر در کشور هستند.  
وی درمــورد بیمــاری MPS، اظهار کرد: 
MPS یک بیماری متابولیک کبدی اســت 
کــه داروهایشــان از خارج از کشــور تهیه 
می شــود. خوشــبختانه این بیماری جزو 
بیماری های تحت پوشش شناخته شد که 
هزینه های درمانی آن را وزارت بهداشــت و 

بیمه ها تاحد زیادی تقبل می کنند.
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر همچنین 
درباره تاثیر تحریم هــا در فرایند تهیه دارو، 
گفت: درســت اســت که ادعا می شود دارو 
تحریم نیست اما،  عدم تسهیل در جابجایی 
ارز مورد نظر و نبــود روش مطمئن انتقال 
صحیح دارو به داخل و اشکال در روش های 
حمل و نقل که همگی بطور غیرمســتقیم 
متاثر از تحریم ها است، روند دسترسی بیمار 
نادر به دارو را با اشکاالت زیادی مواجه کرده 
است.  وی در خاتمه یادآور شد: به یاد داشته 
باشیم که بعضی بیماران نادر به خاطر نقص 
ایمنی ژنتیکی که دارنــد باید بیش از مردم 
عادی مســائل حفاظتی فردی،  محیطی و 
اجتماعی را رعایت کنند که پاندمی کووید 

۱9با موفقیت کامل سپری شود. 

وری است وز محیط زیست عنوان شد؛ مشارکت دولت و مردم جهت حفظ محیط زیست ضر در پیام استاندار تهران به مناسبت ر
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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

ونا مشکل ساز می شود خوش خیالی کنترل کر
خریدار   عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی، نســبت به عواقب 
خوش خیالــی کاذب در کنتــرل بیماری 

کرونا، انتقاد کرد.
حمید ســوری به موضوع کرونا در کشــور 
اشــاره کرد و گفــت: در اپیدمی های حاد 
پیشــرونده مثــل کوویــد ۱9 کــه روند 
اپیدمیولوژی آن ثابت نیســت و طی زمان 
بســیار تغییر پذیر اســت، ضروری اســت 
سیاســت ها و رویکردهــای پیشــگیرانه، 
محافظتــی و درمانی در دوره هــای زمانی 
کوتــاه و متناوب به روز رســانی شــوند تا 
احتمال موفقیت برای خاموشــی اپیدمی 
افزایش یافته و ادامه روند کاهش آن تسریع 
شــود، در غیر این صورت ایــن موفقیت ها 

مقطعی و گذرا خواهد بود.
وی اظهــار داشــت: ادامه روند کاهشــی 
مرگ ها و کاهش شــدت ابتاء بــه ویژه در 
گروه های پرخطر منوط بــه ادامه و تقویت 

اقدامات و برنامه ریزی منظم و سازمان یافته 
و همراهی و رعایت اصول بهداشتی است.

ســوری ادامه داد: رعایت دقیق توصیه های 
بهداشــتی احتمال ابتاء و در نتیجه مرگ 
و میر ناشــی از بیمــاری کرونــا را به طور 
چشــمگیری کاهش می دهــد. در صورتی 
که تا زمان واقعی خاموشــی اپیدمی کووید 
۱9 از این مهم غافل شویم، هر لحظه شاهد 
افزایش احتمال موارد مرگ ناشــی از این 

اپیدمی خواهیم بود.
این اپیدمیولوژیســت، افزود: مرگ ناشــی 
از کرونا در مناطق مختلف کشــور از جمله 
تهران و افزایش بهبود یافتگان خبر خوب و 
امیدوار کننده ای است که می توان با اجرای 
تمهیــدات علمی و ســنجیده آن را تقویت 

کرد تا شاهد ادامه این روند در کشور بود.
وی گفــت: خوشــبختانه کیفیت خدمات 
درمانی نسبت به گذشــت زمان بهتر شده 
و تجربه و تبحر بیشــتری در بیمارستان ها 

و کادر بهداشــت و درمان بــرای کنترل و 
درمان بیماری حاصل شده است. روش ها و 
شیوه های درمانی موثرتری نسبت به روزها 
و هفته هــای ابتدایی اپیدمی بــه کار برده 
می شود، برنامه های پیشــگیرانه، مراقبتی 
و محافظتــی در گروه های آســیب پذیر و 
پرخطر، بیشــتر رعایت می شــود که این 
موضوع در حفظ ســامتی آنان نقش بسیار 

مؤثری دارد.
ســوری ادامه داد: گروه های پرخطر مانند 
ســالمندان و افــراد دارای بیماری هــای 
زمینه ای نســبت به دوران اوایــل اپیدمی 
که بــی محابــا رفتارهای معمــول خود را 
انجــام می دادند یــا خطر بیشــتری برای 
خود در مقایســه با دیگران قائل نبودند، با 
گذشت زمان بیشتر از خود مراقبت کردند 
و اطرافیــان آنها نیز بیشــتر بــه مراقبت و 
محافظت از آنــان در مقابــل کرونا توجه و 

دقت کردند.
وی افزود: ترکیب جمعیت نســبتاً جوان تر 
در کشــور در مقایسه با کشــورهایی مانند 
ایتالیا یا فرانســه احتمــال کاهش مرگ و 

بهبودی بهتر بیماران را افزایش داده است.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی، تاکید کرد: حضور افراد 
پرخطر در اجتماعات به طور چشــمگیری 
طی زمان کاهش یافته و ایــن افراد فاصله 

گذاری اجتماعی را پررنگ تر رعایت کردند 
که ایــن موضوع ســبب کاهــش ابتاء به 

بیماری شده است.
وی افزود: مدیریت کنتــرل اپیدمی کووید 
۱9 بدون گرفتــن مشــاوره اپیدمیولوژی 
هرگز قادر به خاموش کردن اپیدمی نخواهد 
بود، این نه یک ادعــا و نه یک مطالبه صنفی 
است. بلکه تجربه موفق کشورهایی است که 
با این رویکرد الاقل موفق تر از کشور ما عمل 
کرده انــد و این موضوع مبتنــی بر مقاالت 

معتبری است که آن را تأیید کرده است.
سوری در پایان گفت: خوش خیالی ناشی از 
کنترل اپیدمی و عادی جلوه دادن شرایط، 
موجب شده برخی شــهرهای به اصطاح 
»ســفید« هم رنگی شــوند. من واقعاً نمی 
دانم چرا به توصیه متخصصان این رشــته 
که به شکل های مختلف و از طریق رسانه ها 
منتشر شــده و می شــود کمتر گوش داده 

می شود.



»مرا از چه می ترسانید؟«

حمله دادکان به وزارت و کمیته المپیک

AFC اصالحیه جنجالی
 حذف مستقیم از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 

در صورت لغو لیگ های داخلی!
یک خبرنگار عربســتانی اعام کرد طبق اصاحیه جدید کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، هر کشــوری که لیگ داخلی خود را لغو کند، تیم هایش از 

حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم می شوند.
 جلسه مسئوالن کنفدراســیون فوتبال آسیا با فدراسیون های مختلف 
در شرق و غرب قاره روز گذشــته برگزار شد و پیشــنهادات مختلفی 

درباره نحوه و زمان از سرگیری دوباره لیگ قهرمانان آسیا به میان آمد.
قرار است AFC بعد از بررســی پیشــنهادات و تمام جوانب، تصمیم 

نهایی را اتخاذ کند.
یکی از مســائلی که ظاهراً AFC بــر آن تاکید دارد، تعطیل نشــدن 
لیگ داخلی کشورها است. کنفدراسیون آســیا از کشورهای آسیایی 
خواسته اســت لیگ خود را تا جایی که امکان دارد برگزار کنند و تمام 

پروتکل های بهداشتی هم رعایت شود.
»عاید العلیوی« خبرنگار عربســتانی مدعی شــد کنفدراسیون آسیا 
اصاحات جدیدی را برای کشــورهای عضو ارســال کرده اســت که 

مهمترین آن مربوط به همین مسئله است.
این خبرنگار نوشت: »در صورتی که لیگ یک کشور لغو شود، تیم های 

آن کشور مستقیم از لیگ قهرمانان آسیا حذف خواهند شد.«
هنوز مشــخص نیســت اصرار AFC برای برگزاری رقابت های لیگ 

داخلی کشورها بر چه مبنایی است.
 این در حالی است که کشــور عراق روز گذشــته اعام کرد لیگ خود 
را برگزار نمی کند.الشــرطه عراق نماینده این کشور در لیگ قهرمانان 

۲0۲0 آسیا است و با تیم استقال ایران همگروه می باشد.

نماینده مالک باشگاه تراکتور:
وکالی پرتغالی از رای »استوکس« شوکه اند

نماینده مالک باشــگاه تراکتور در امور بازیکنان خارجی این تیم گفت: 
وکای پرتغالی ما از رایی که برای آنتونی اســتوکس صادر شده، شوکه 

هستند.
بهداد بیات در خصوص مشکات بازگشــت بازیکنان خارجی تراکتور 
تبریز به ایران گفــت: قبل از اینکه درباره آنها صحبت کنم بهتر اســت 
راجع به میما بازیکن پرویی تیــم و مربی دروازبان هــای رومانیایی 
خودمان صحبت کنم که به دلیل مشکات پرواز به کشورهای خود در 

همین چند ماه قرنطینه مجبور شدند در تبریز بمانند.
نماینده مالک باشــگاه تراکتور در امور بازیکنان خارجی افزود: همین 
مشــکات که برای رفتن آنها به خارج از ایران داشتیم را برای بازیکنان 
خارجی خودمان نظیر حمزاوی بــرای بازگشــت از الجزایر و بازیکن 
برزیلی خودمان هــم داریم. اصًا پروازی وجود نــدارد که آنها به ایران 
بازگردند. الجزایر اجازه خروج نمی دهد. برزیل هم که به بحران رسیده 

و بازیکن تیم ما نمی تواند از ایالت خود خارج شود.
وی با تأیید صحبت های جواد نکونام سرمربی فوالد خوزستان مبنی بر 
ضرر کردن تیم هایی که هنوز بازیکــن خارجی خود را در اختیار ندارند 
تاکید کرد: تمام صحبت های ایشان صحیح بود. برای بازیکن خارجی، 
ارز خرج شــده اســت. خصوصی و دولتی هم ندارد. پــول این مملکت 
برایشان خرج شده و باید مسئوالنی که چنین تصمیمی برای برگزاری 
بازی ها گرفته اند پاســخگو باشند. فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ 
باید تبعات تصمیم خود را هم بپذیرد. چرا شــانه خالی می کنند و قبول 

ندارند که اشتباه می کنند.

بیات درباره عدم بازگشت اشــکان دژاگه به ایران نیز یادآور شد: او نیز 
مشکل پرواز دارد. اشــکان با آقای زنوزی ارتباط داشته و من از همین 
طریق متوجه شــدم که مشــکل بازگشــت به ایران را با توجه به نبود 
پرواز دارد. واقعاً چطور انتظار دارند بــدون بازیکنان تاثیرگذارمان وارد 

مسابقات شویم. قطعاً سازمان لیگ باید پاسخمان را بدهد.
وی درباره روند الیحه دفاعی ارائه شده از ســوی این باشگاه به دادگاه 
عالی ورزش بابت آنتونی استوکس تاکید کرد: وقتی به وکای پرتغالی 
جدید خودمان نشــان دادیم که چگونه در این پرونده و در فیفا محکوم 
شدیم شوکه شدند. آنها مانده اند چطور »لودویک دلچات« وکیل سابق 
باشگاه تراکتور حاضر به ارائه مستندات درباره استوکس نشده است تا 

محکومیتی این چنین نصیبمان شود.
وی راجع به دلچات تصریح کرد: از او در دادگاه داخلی سوئیس شکایت 
کردیم. باید پاسخگو باشــد. نمی خواهم فعًا اســمی جز اشتباه روی 
عملکرد او بگذارم اما باید همه چیز شفاف شود.بیات راجع به رسیدگی 
به پرونده »لی اروین« تصریح کرد: در حــال آماده کردن الیحه دفاعی 
این بازیکن برای ارائه به دادگاه CAS هستیم. معتقدیم در این پرونده 

نیز می توانیم از حقوق خودمان دفاع کنیم.
نماینده مالک باشــگاه تراکتور تبریز راجع بــه محکومیت ۸۲0 هزار 
دالری این باشــگاه در پرونده مربوط به شــکایت »کوین کنستانت« 
تصریح کرد: باید بپذیریم مقصر هســتیم. در این پرونده دچار اشــتباه 
شــدیم و فیفا یکی از موارد مربوط به قرارداد با کنستانت را که به امضا با 

ایجنت رسیده بود قبول نکرد.

ودتر قطعی کنند تکلیف لیگ برتر را ز
کارشناس فوتبال ایران گفت: باشگاه ها باید تکلیف نهایی خود را برای 

شروع دوباره رقابت های لیگ برتر بدانند.
فرزاد آشــوبی درباره شــایعات به وجودآمده پیرامون احتمال تعویق 
مجدد رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران گفت: قطعاً چیزی از سامتی 
برای یک جامعه مهمتر نیســت. کســی هم نمی تواند کتمان کند که 
باید به آن بیشــترین توجه را با توجه به بیماری کرونا کرد. نمی توانیم 
برای عادی سازی شرایط، رقابت های ورزشی پرخطر را برگزار کنیم و 

سپس تبعات احتمالی سختی را پس بدهیم.
وی افزود: ســازمان لیگ تصمیم به برگزاری ادامه بازی های لیگ برتر 
گرفته است. باید تصمیمات خود را هم قطعی کند. نمی توان باشگاه ها 
را باتکلیف نگه داشت. بسیاری از باشگاه ها تصمیم به شروع تمرینات 

خود گرفته اند و نباید تغییری در برنامه ها بوجود بیاید.
کارشناس فوتبال ایران درباره احتمال مصدومیت بازیکنان تاکید کرد: 
شرایط ســختی پیش روی اعضای تیم اســت. به نظرم برنامه هایی که 
برای آماده سازی بازیکنان در نظر گرفته می شود را نمی توان با ابتدای 
فصل مقایســه کرد. بازیکن باید خودش را خیلی زود در شرایط ذهنی 
مسابقات قرار دهد. اگر بتواند حال و هوای یک تورنمنت کوتاه را متصور 
شود قطعا در بخش سامتی خود با کمترین مشکل هم روبرو می شود.

قطعا حق پرسپولیس است قهرمان شــود. بر هیچکس پوشیده نیست 
که این تیم باید جام را باالی سر ببرد. فکر می کنم یک تصمیم قاطعانه 

می تواند چاره کار در وضعیت فعلی باشد.

میدان

خریدار   رئیس سابق فدراسیون فوتبال با 
انتقاد از وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک 
از آنها بعنوان کســانی یاد کــرد که به ضرر 
ورزش کار می کنند و گفت: ســلطانی فر و 
صالحی امیری گوشــه رینگ بوده و دنبال 

شریک هستند.
 محمد دادکان در واکنش به انتشــار بیانیه 
کمیته ملی المپیــک در پی صحبت هایش 
طی روزهای گذشــته و تعلیق ورزش ایران 
گفت: هیچ وقت حرفی را بدون ســند نزده 
ام. تاش کــرده ام صادقانه با مردم صحبت 
کنم. دو ساعت پیش تمام مدارک داخلی و 
خارجی را برای بچه های شــما فرستاده ام. 
ببینید آقای باخ )رئیس کمیته بین المللی 

المپیک( درباره ورزش ما چه گفته است.

باخ نوشته است ایران را محروم 
نمی کنیم

وی در واکنش به اینکه این اســناد بیشــتر 
جنبه بیانیه و مقاله داشــته است، به قرائت 
نامه باخ مشغول شــد و به نقل از باخ گفت: 
ایران قول داده اســت کــه در تبعیض های 
خودش نسبت به منشور المپیک وقفه ایجاد 
کند. این نوشــته آقای باخ اســت. در ادامه 
این نامه آمده اســت ما دیگر ایران را محروم 
نمی کنیم چون این کشــور نامه ای رسمی 
نوشته و گفته است از تبعیض های سیاسی 

اجتناب می کنیم.

من دروغگو هستم یا کمیته المپیک؟
رئیس پیشین فدراســیون فوتبال که با رادیو 
ایران گفتگو می کرد، درباره اینکه از ســوی 
کمیته المپیک متهم به دروغگویی شده بود، 
خاطرنشان کرد: باخ در نامه خود نوشته است 
رئیس کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش ایران 
هر دو تعهد دادند که مراتب منشــور المپیک 
که ایجاد مســابقه بین همه اســت را رعایت 
کنند. مــی خواهــم بگویم آیا مــن دروغگو 
هستم یا مســئوالن کمیته ملی المپیک و آن 

رسانه ای که این حرفها را می زند؟

شما در زمین بیگانه هستید
وی در واکنش بــه اینکه کمیتــه المپیک 
اعام کرده بود دادکان در زمین بیگانه و به 
ضرر ورزش قدم بر می دارد، اظهار کرد: این 
اطاعیه کمیته بین المللی المپیک اســت. 
شــما در زمین بیگانه بازی می کنید یا من؟ 
مرا تهدید امنیتی مــی کنید؟ مرا از چه می 

ترسانید؟

مگر من به ضرر ورزش کار کرده ام؟
دادکان دربــاره اینکه گفته شــده اســت 
اقدامات و مصاحبه هایش بــه ضرر ورزش 
اســت، تاکید کرد: مگر من این کار را کرده 
ام؟ این نامه ای که برای ژانویه ۲0۲0 است 

یعنی پنج، شش ماه پیش نه االن.

سلطانی فر و صالحی امیری گوشه 
رینگ هستند

وی در ادامــه در خصــوص اینکــه مهدی 

محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال اعام 
کرده در نامه فیفا به این فدراســیون اشاره 
ای به تعلیق نشده اســت، گفت: یک بحث 
ما فوتبال اســت و یک بحــث کمیته ملی 
المپیک. این نامه )نامــه کمیته المپیک به 

باخ( را مگر من نوشته ام؟ 
این نامــه را صالحی امیری و ســلطانی فر 
ارســال کرده اند. آنها االن گوشــه رینگ 
هســتند و دنبال یک شریک می گردند! اگر 
من این حرفها را می گویــم یعنی در زمین 
حریف هســتم و یــا دارم تشــویش اذهان 

عمومی می کنم؟

اینها یک عمر است در زمین حریف 
بازی می کنند

دادکان ســپس با کنایه گفت: بله در دوران 
بازیگری ام در زمین حریــف هم بازی می 
کردم! مثًا وقتی کره جنوبی اینجا می آمد، 
ما هم به این کشور می رفتیم و در زمین آنها 
هم بازی می کردیم ولی اینها یک عمر است 

در زمین حریف بازی می کنند!

من دین ترس تر از آنها هستم
 وی در ادامه درباره اینکــه کمیته المپیک 
اعام کرده است نامه ای نگرفته است، گفت: 
من برای شــما این نامه را خوانــدم. در این 
نامه نوشته مســئول ورزش ایران و کمیته 
المپیک به باخ نامه کتبــی زده اند. مگر من 
از خودم در می آورم و بدون ســند به کسی 
تهمت می زنم؟ مــن دین ترس تــر از آنها 
هستم. اگر آنها در روز یک دروغ بگویند من 

نیم دروغ می گویم!

مگر قرارداد ویلموتس را دیده بودید؟
رئیس پیشین فدراســیون فوتبال در ادامه 
مجــدداً در واکنش به اینکه آیا نامه شــما و 
نامه ای که کمیته المپیــک در اختیار دارد 
یکی نیســت؟ گفت: این نامه یکی اســت. 
خیلی ساده بگویم. مگر شما تا حاال قرارداد 
ویلموتس را دیده بودید؟ االن همه چیز رو 

شده است. شنیده بودید بگویند ۸ میلیون 
فرانک درآمد ایــران در جــام جهانی کجا 
است؟ فیفا خودش نامه منتشر کرد. ولی ما 
چه می گفتیم؟ می گفتیم ۸ میلیون فرانک 
طلب داریم. اگر من این حرف را می زدم، می 
گفتند دادکان در زمین حریف اســت. االن 
هم ویلموتس قــراردادش بیرون آمد. حاال 
اینها در زمین حریف بودن است؛ اینکه می 
گویم به ورزش کشور برســید و اگر رعایت 

نکنید تعلیق می شویم؟

اگر من نفر آخر لیست ۴3 نفره بودم 
شما جزو ۴ میلیون نفر هم نیستید

دادکان درباره اینکه کمیته المپیک مدعی 
شده است نام وی در لیست ۴۳ نفره گزینه 
هــای وزارت ورزش بــوده و در انتهای این 
لیست قرار داشته اســت، یادآور شد: بنده 
گفته بودم از من هم دعوت شــد و به عنوان 
یکی از گزینه ها بــرای وزارت ورزش حرف 
زدم. حاال من ســئوال می کنم. اگر من در 
لیست ۴۳ نفره وزارت ورزش نفر آخر بودم، 
آیا این آقایان جزو ۴ میلیون نفر برای کمیته 
المپیک و وزارت هســتند؟ چیزهایی که در 
دنیا برای انتخاب یک مدیــر بها می دهند 
دانش، تخصص، مقبولیت اســت. آیا اینها 

دارند؟

معیار انتخاب وزیر ورزش مقام اول 
اجرایی کشور بود

»اگر وزیــر ورزش این ویژگی هــا را ندارند 
پس با کدام معیار انتخاب شــده اند؟« وی 
در پاسخ به این ســئوال اظهار کرد: با معیار 
مقام اول اجرایی کشــور. آیا اگــر آنها کار 
را بلد بودنــد کار به اینجا می رســید؟ ما در 
سال ۱۳9۸ نزدیک به ۳0 پناهنده ورزشی 
داشتیم. آیا همه آدم بدی بودند؟ شما مدیر 
ورزش کشور هســتید. زبان ورزش کشور 
با زبان اقتصاد یا آمــوزش پرورش فرق می 
کند. کســی که می آید باید زبان ورزش را 

بلد باشد.

از هیچکس جز خدا نمی ترسم
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تصریح کرد: 
گفته بودند یک هفته مهلت دارم تا اســنادم 
را منتشر کنم. من واهمه ای از هیچکس جز 
خدا ندارم. من این نامه را به شما دادم و شما 
هم باید منتشر کنید. شــما مصاحبه آقای 
هاشمی طبا را در ۲۴ اردیبهشت یا عزیزی در 
۲۵ اردیبهشت 99 را بخوانید. مصاحبه آقای 
مطهری را هم بخوانید. همــه درباره تعلیق 

ورزش صحبت کرده اند.

کسی که مثل شما دنبال شهرت، ثروت 
و قدرت بود فوتبال را تعلیق کرد

بخش دیگری از صحبت های دادکان به آن 
قســمت از بیانیه کمیته المپیک اختصاص 
داشــت که وی را مقصر تعلیق فوتبال ایران 
در زمــان ریاســتش می دانســت. رئیس 
پیشــین فدراســیون فوتبال در واکنش به 
این بخش گفت: ســئوال خیلی خوبی بود. 
من تعلیق کــردم یا مســئول وقتی ورزش 
کشور که مثل شما که دنبال شهرت، ثروت 
و قدرتش بود؟ ایشــان )محمد علی آبادی 
رئیس وقت ســازمان تربیت بدنی( مرا کنار 
گذاشــت. من آلمان بودم. من اســتعفای 
رســمی کردم ولی فیفا مــی گفت رئیس 

قانونی از نظر ما دادکان است.

به من نگفتند استعفا بده
دادکان دربــاره اینکه بیــن دو نیمه بازی 
ایران و آنگوال در جام جهانــی آلمان حکم 
برکناری اش صادر شد و اگر آنجا استعفا می 
کرد فوتبال تعلیق نمی شد، یادآور شد: من 
رئیس فدراسیون هســتم و چرا باید قبل از 
نامه اســتعفا بدهم؟ به قرآن قسم قبل از آن 
هم به من نگفتند اســتعفا بده. بین دو نیمه 
متوجه شدم برکنار شــده ام. فیفا هم از من 
حمایت کرد و گفت رئیــس قانونی دادکان 
اســت. به ایران برگشــتم و اســتعفا دادم. 
فوتبال مــا ۱۲ روز تعلیق و ســپس کمیته 

انتقالی تشکیل شد.

 به امیر قطر وابستگی پیدا کردند
 تا از تعلیق خارج شویم

وی همچنیــن در خصــوص اینکــه چرا 
اساســنامه وقت فدراســیون را تغییر نداد 
تا رئیس ســازمان تربیت بدنــی حق تغییر 
رئیس فدراســیون را نداشــته باشد، گفت: 
این بند در اساســنامه وجود نداشت و آقای 
مهرعلیزاده می خواســت آنــرا اضافه کند. 
رئیس ســازمان تربیت بدنی حــق تغییر 

رئیس فدراسیون را ندارد.
 آیا مــن باید خــاف کار کنــم؟ بعد تعهد 
دادند و به امیر قطر وابســتگی پیدا کردند 
تا کمیته انتقالی تشکیل شد. حق نداشتند 
مرا برکنار کنند. در این هشــت سال ۱0 بار 
خواستند رئیس فدراسیون را برکنار کنند؛ 
آیا توانســتند؟ مقررات فوتبال با بدمینتون 
یکی نیســت. فیفا مقررات خاص خودش را 

دارد.

جودو، کشتی و فوتبال روی مرز است
رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال افزود: 
االن چه کســی می خواهد ورزش و فوتبال 
را تعلیق کند؟ فوتبال، کشتی و جودو در مرز 
هستند. چرا دوست دارند مرا تهدید کنند؟ 

به پیغمبر اگر بتوانید کاری کنید!

درخواست از رئیس جمهوری
دادکان ادامــه داد: از رئیــس جمهور می 
خواهم ببیند چیزی که گفتم دروغ اســت 
یا خیر. در رســانه ها پول خرج می کنند تا 
کسی حرف نزند ولی من حرف می زنم چون 
مدیون مردم هستم. راهی که شما می روید 

به »ترکستان« است.

ورزش در خطر است باید آوانس بدهید
وی گفت: بازهــم می گویــم ورزش ما در 
خطر است و شــما باید آوانس بدهید. حاال 
دوباره فردا صبح بگویند من تشویش اذهان 
عمومی می کنم. شما که قبل از انقاب نمی 
دانستید دین و انقاب اسامی چیست ولی 
من می دانستم و جورش را کشیدم و زندان 
رفتم. آن زمان شــما در کوچه »الک ُدلک« 
بازی می کردید. حاال شــما برای من خط و 
نشان می کشید که آن موقع نمی دانستید 
معنویت و دین چیســت؟ من به عنوان یک 
ورزشکار این کشور ایستادم و حرفم را زدم و 
صدمه اش را قبل از انقاب دیدم. تشــویش 
و امنیت چیســت که می گویید؟ شــما اگر 
شفاف هســتی در یک برنامه تلویزیونی بگو 

چه کسی بودی و چطور رشد کردی!

دعوت به مناظره در تلویزیون
رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال گفت: 
نوشته اند شــما از ورزش دور هستید و نمی 
دانید چه خبر اســت. بیایید بــا هم در یک 
برنامــه تلویزیونی صحبت کنیــم و ببینیم 
کدام یک در ورزش هستیم. استغفار کنند و 
بیایند صحبت کنیم. می گویند دادکان نفر 
چهل و ســوم وزارت ورزش بوده است؛ شما 

نفر چندم بودید؟

ورزش
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مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزســتان اظهارنظر اخیر 
ســخنگوی فدراســیون پزشــکی - ورزشــی را اوج 
ناهماهنگی دســتگاه های ورزش برای شــروع مجدد 
لیگ برتر دانست.ســعید آذری درباره اظهارات اخیر 
رضا ســعیدی سخنگوی فدراســیو پزشکی - ورزشی 
مبنی بر تصمیم گیــری درباره برگــزاری لیگ تا ۲۵ 
خرداد، گفت: از این همــه پارادوکس تعجب می کنم. 
ما باید ۲9 خرداد با اســتقال بازی کنیــم. اگر تاریخ 
برگزاری لیگ با فدراسیون پزشــکی هماهنگ نشده 

اســت، چطور تیم ها دارند هزینه می کنند؟ 
ما دو مرحله اردو برگزار کرده ایم و نزدیک به 

۷00 میلیون تومان هزینه داشته ایم.
وی ادامه داد: اگر ۲۵ خرداد تصمیم بگیرند 
دوباره لیگ عقــب بیافتد ما بایــد چه کار 
کنیم؟ فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ 
هم که نه کمکی به باشــگاه ها می کنند، نه 

مطالبتشــان را می دهند و نه تســهیاتی در نظر می 
گیرند. ما بــا پرداختی که به بازیکنــان انجام دادیم، 

متوسط پرداخت قراردادها را به ۷0 درصد 
رســاندیم. این همه هزینه کرده ایم تا لیگ 
را دوباره آغاز کنیم.مدیرعامل باشگاه فوالد 
خاطرنشان کرد: بدترین وضعیت، باتکلیفی 
اســت. تیم ما تقریبا با تمریناتی که داشته به 
فرم ایده آل نزدیک است. اگر لیگ دوباره به 
تعویق بیافتد این ضررها را چه کسی جبران 

می کند؟ خودمان هم گیج شده ایم.
آذری با اشــاره به صحبت های چنــد روز پیش وزیر 

بهداشــت و انتقاد از وزیــر ورزش برای شــروع لیگ 
فوتبال گفــت: از شــنیدن توضیحات دکتــر نمکی 
تعجب کردم. ظاهرا پروتکل های پزشکی برای لیگ با 
هماهنگی وزارت بهداشــت بوده اما آقای نمکی اظهار 
بی اطاعی کرد. این نشان می دهد برنامه ها هماهنگ 
نشــده اســت که می تواند اثرات مخرب داشته باشد. 
چه کسی می خواهد این آشــفته بازار را سر و سامان 
بدهد؟ اظهارنظر ســخنگوی پزشکی ورزشی هم اوج 

ناهماهنگی دستگاه های ورزشی بود.

فوالد خوزستان

آذری: اظهارنظر سخنگوی فدراسیون پزشکی اوج ناهماهنگی بود

ایران حذف وزیر ورزش از انتخابات را پذیرفت
خریدار   مسئوالن ورزش ایران برای جلب 
رضایت فیفا و تطبیق اساسنامه فدراسیون 
فوتبال با خواسته فدراســیون بین المللی 
چند ایراد بــزرگ پیش نویس اساســنامه 
را رفع کردند تا قدم رو بــه جلویی بردارند.

پس از آنکه فدراســیون بین المللی فوتبال 
روز 9 خرداد در نامه ای به فدراسیون فوتبال 
ایران فرصت یک هفتــه ای را تعیین کرد تا 
ایرادات موجود در پیش نویس اساســنامه 
این فدراسیون را برطرف کند، هیأت رئیسه 
و مســئوالن فدراســیون فوتبال جلسات 
پرتعدادی را برگزار کردند تا این اصاحات 

را انجام دهند.
فیفا در نامه ای که برای فدراســیون ایران 
ارسال کرده بود خواســتار ایجاد تغییرات 
در بخش هایی از پیش نویس اساســنامه 
شده بود که حضور وزیر ورزش و معاونش 
در مجمع و داشــتن حق رأی از مهمترین 

ایرادهای وارد شده بود.

هر چند فیفا ایرادهای زیــادی را به پیش 
نویس اساســنامه فدراســیون وارد کرده 
بود اما مســئوالن ایران تاکیــد دارند که 
این ایرادها به تعداد انگشتان دو دست هم 
نیست. با این حال هیأت رئیسه فدراسیون 
تاش کرد در فرصت کوتاه یک هفته ای که 
فیفا داده بود چند ایراد مهم را برطرف کند 
و با ارسال این موارد به فیفا زمان جدیدی 

را برای تکمیل اساسنامه در اختیار بگیرد.
خبرنگار کســب اطاع کرد که مســئوالن 
ورزش کشــور پس از برگزاری نشست های 
مشــورتی به این جمع بندی رســیدند که 
حضور وزیر ورزش و معاونــش در مجمع را 
حذف کنند تا یکی از بزرگترین ایرادهایی که 
فیفا به اساسنامه گرفته است را برطرف کنند.

یکــی از دیگــر از مــواردی که از ســوی 
مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران اصاح 
شــده مربوط به آئین نامه ثبــت نام برای 
ریاست و هیأت رئیســه فدراسیون است 

که در اساسنامه ارائه شده سابقه مدیریتی 
۱0 ساله را برای ریاست فدراسیون در نظر 
گرفته بودند که در اصاح جدید ۱0 سال 

هم حذف شده است.
بر این اســاس بازیکنانی که ســابقه ملی 
باالیی دارند اما ســابقه مدیریــت ندارند 
هم می تواننــد برای حضــور در انتخابات 
فدراســیون فوتبال ثبت نــام کنند. البته 
تعداد بازی ملی ایــن بازیکنان باید حدود 

۱00 بازی برای تیم ملی کشورشان باشد.
 در اساســنامه فدراســیون فوتبال تاکید 

شده بود که افرادی که قصد ثبت نام برای 
انتخابات ریاست فدراســیون را دارند باید 
۱0 امضا اعضای مجمع را داشته باشند که 
در اصاحات جدید این میــزان امضا به ۶ 
تا ۸ امضا رسیده است.پیش از این داوران 
اجازه ثبت نام برای ریاســت فدراســیون 
فوتبال را نداشتند که در اصاحات جدید 
این حق هــم بــرای داوران در نظر گرفته 
شده است که مثل ســایرین بتوانند برای 
انتخابات ریاست فدراسیون ثبت نام کنند. 
البته این بخش شامل داورانی می شود که 

تجربه بین المللی باالیی داشته باشند.
یکــی از بزرگترین ایرادهایی کــه فیفا به 
اساسنامه فدراســیون فوتبال گرفته بود، 
انتصابی بودن ارکان قضائی فدراســیون 
توســط رئیس بود که در اصاح جدید این 
ارکان شــامل اعضای کمیتــه انضباطی، 
کمیته اســتیناف و کمیته اخاق توسط 

مجمع انتخاب خواهند شد.

خبرنگار مهر کســب اطاع کرد مسئوالن 
فدراســیون فوتبال که طی هفته گذشته 
با مســئوالن وزارت ورزش هم در ارتباط 
بودند تــا بهترین تصمیــم را برای اصاح 
اساســنامه و پاســخ به فیفا اتخاذ کنند. 
بر این اســاس آنها تاش کردند تعدادی 
از ایرادهای بــزرگ فیفا بــه پیش نویس 
اساســنامه را برطرف کنند و با ارســال به 
فیفا زمینه برقراری تعامل بیشتر را فراهم 
کنند تا در فرصت مناسب اصاحات کامل 

اساسنامه صورت بگیرد.
قــرار اســت جلســه آناین مســئوالن 
کنفدراســیون فوتبال آســیا، مسئوالن 
فیفا، مسئوالن فدراســیون فوتبال ایران و 
مشــاوران حقوقی بین المللی برگزار شود 
و طــی آن آخرین وضعیــت اصاح پیش 
نویس اساســنامه فدراســیون بررسی و 
تصمیم در مورد سرنوشــت این اساسنامه 

اتخاذ شود.
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فرهاد حسن زاده:

بچه ها دوست دارند رمان  عاشقانه بخوانند

خریدار  فرهاد حسن زاده از نظارتی می گوید که 
مانع نوشتن مسائل کودکان و نوجوانان می شود 
و ادبیــات را بی خاصیــت می کنــد. او همچنین 
می گوید بچه ها دوست دارند رمان های عاشقانه 

بخوانند.
ایــن نویســنده ادبیات کــودک و نوجــوان در 
گفت وگو با ایسنا، در پی اتفاقی که برای »رومینا، 
دختر ۱۴ســاله تالشــی« رخ داده است و کشته 
شــدن او به دســت پدرش، درباره پرداختن به 
مســائل نوجوانان و نقش ادبیات بر جلوگیری از 
خشونت های خانگی اظهار کرد: ادبیات بخشی از 
این معضل را دربر می گیــرد. جامعه ما به آگاهی 
فراگیر نیاز دارد که این  آگاهی باید از همه ســو به 
جامعه داده شود؛ رســانه های عمومی مثل صدا 
و سیما که از ســهم بودجه همین مردم استفاده 
می کند باید بــه مردم دانش و بینــش اجتماعی 
بدهد. همین طور رســانه های مجازی وابسته به 
نهادهای دولتی و شــهرداری ها. ادبیات کودک و 
نوجوان بخشــی از این جامعه است و تمام مسائل 

بر دوش ادبیات نیست.
او افزود: مــا در جامعه ای زندگــی  می کنیم که 
بیشترین نظارت و کنترل بر آن صورت می گیرد، 
از مهدکودک، مدرسه و دانشگاه گرفته تا محیط 
کار و مراکز تفریحی و اینترنت. اما هیچ گاه از خود 
نمی پرسیم با وجود این همه کنترل از راه دور و از 
راه زور چه نتیجه ای عایدمان شده است؟ جامعه 
با این همه سیاســت های هدایتی به کجا رسیده 
اســت؟ اهمیت خانواده هــا و رفتارهای پرخطر 
کــودکان و نوجوانان مــا االن کجــای آمارهای 
جهانی اســت؟ مثًا ســن اعتیاد در مدارس ما به 
چند سال رسیده؟ یا سن فرار از خانه و خودکشی 
و نزاع های خانوادگی و شــهری؟ همه این ها یک 
زنجیره اســت که به هــم پیوســته  و از فرهنگی 
سرچشــمه می گیرد که قصد ندارد خود را به روز 
کند. ادبیات و ادبیات کودک و نوجوان هم بخشی 

از این زنجیره است.
حســن زاده خاطرنشــان کرد: ادبیات می تواند 
بازتاب دهنده مســائل نوجوانان باشد و از دردها 
حرف بزنــد. ادبیــات و کتاب های داســتان نه 
شفادهنده هستند و نه تخریب کننده. اما عده ای 
هســتند که با بیان حقایق مخالفت می کنند و به 
بهانه  ســیاه نمایی مانع بیان این گونه واقعیت ها 
می شــوند. در بازی نوشتن از یک ســو نویسنده 
نشسته و یک سو مخاطب. ابتدا باید احساس نیاز 
در نویسنده ها شــکل بگیرد و آن ها در آثارشان به 
این مســائل بپردازند. اما جریان هایی هستند که 
بر کار نویسندگان نظارت و دخالت می کنند و به 
بهانه  این که کتابی بدآموزی دارد و تأثیر منفی بر 

مخاطب می گذارد، اثر را حذف می کنند.

این نویســنده ادبیات کودک و نوجــوان درباره 
مشــکات و موانعی که برای نوشــتن از مسائل 
نوجوانان وجود دارد، گفــت: نهادهای فرهنگی 
اگر از آثــار واقع گرایانه کــه از دردهای ملموس 
جامعه به شــکل عریان حــرف می زنند حمایت 
نمی کنند، الاقل حذف هم نکنند. تا به حال چند 
بار کتاب هــای من به خاطــر پرداختن به همین 
مسائل از گردونه داوری حذف شده اند. نظارت بر 
کتاب ها، ادبیات را به ادبیاتــی بی خاصیت که در 
آن همه چیز خوب و مثبت است، تبدیل می کند. 
در حالی که رســالت ادبیات این اســت که هم از 
زشــتی ها بگوید و هــم از زیبایی هــا. در واقع تا 
زمانی که سیاهی را نبینیم و به ابعادش نپردازیم 
ســپیدی معنای اصیل خود را نخواهد یافت. اگر 
در قصه فقط به کودک بگوییم گرگ بد اســت، تا 
زمانی که تصویــر واقعی و درســتی از گرگ به او 
ندهیم، گــرگ را باور و احســاس خطر نمی کند. 
خاصیت این نوع ممیزی ها تهــی کردن ادبیات 
از جوهر شــناخت مفاهیم زندگی است. اگر این 
پیشــگیری ادامه پیدا کند به مرور به رویه تبدیل 
می شود و نویســندگان هم به مرور بدون این که 
خودشان احساس کنند مســخ و تابع می شوند و 

آثارشان از مفاهیم واقعی زندگی تهی می شود.
او دربــاره تأثیرگذاری بیان این مســائل بر روی 
کودکان و نوجوانــان هم اظهار کــرد: زمانی که 
نوجوانــان مسائل شــان را در ادبیــات تالیفــی 
ســرزمین خود نمی بینند، یا به آثار ترجمه روی 
می آورنــد یا بــه رمان هایی که برای بزرگســال 
منتشر شده اســت. خواندن رمان های دم دستی 
و ســطحی اوقــات بچه هایی را کــه می خواهند 
با مطالعه وقــت بگذرانند پر کرده اســت. وقتی 
آن ها سیما و ســایه  خود را در کتاب های نوجوان 
پیدا نکنند جای دیگری دنبالــش می گردند که 
جبران ناپذیر اســت. همه می دانیم که نوجوانی 
یک دوره گذار از کودکی به جوانی اســت و در این 
دوره همه چیز در حال تغییر است و پایدار نیست، 
همه حس ها و تغییرات جســمانی بــرای بچه ها 
جدید و در عین حــال عجیب اســت. حتی نوع 
ســاختار خانواده ما ایرانی ها به گونه ای است که 
بچه ها ارتباط خوبی با خانواده های شان ندارند و 
نمی توانند مسائل شان را با آن ها در میان بگذارند. 
زمانی هم که جایی و رســانه ای و کتابی نباشد به 
دغدغه های نوجوانان بپردازد تا آن ها خودشــان 
را در آن پیدا کنند، شــرایط برای شــان سخت تر 
می شــود و جامعه  هم باید هزینه زیادی بپردازد؛ 
مانند »رومینــا« و اتفاق های زیــادی که در این 
ســال ها رخ داده و ما از آن ها بی خبریم. »رومینا« 
یکی از اتفاق هایی بود که برما شد و جامعه نسبت 
به آن واکنش نشــان داد، اما اتفاق هایی شبیه به 

رومینا فراوان است و کسی باخبر نمی شود.
فرهاد حســن زاده همچنین بیان کــرد: ادبیات 
کــودک را کــودکان نمی نویســند و بزرگ ترها 
می نویسند، بنابراین گسستی در این میان وجود 
دارد و ممکن اســت بزرگ ترها از دغدغه بچه ها 
بی خبر باشند. خود من زمانی که در جمع  بچه ها 
می روم از آن ها می پرسم اگر شما نویسنده بودید، 
دوســت داشــتید درباره چه چیزی بنویسید؟ 
بچه ها همان طور که دربــاره ژانر ترس، معمایی و 
فانتزی حرف می زنند از عشق هم حرف می زنند 
و دوســت دارند رمان هــای عاشــقانه بخوانند. 
این یعنی این کــه آن ها کمبودش را احســاس 
کرده اند. این موضوع خود بانگ هوشیاری است؛ 
بچه های این نســل نیاز دارند داســتان هایی از 
خود واقعی شان بخوانند که عشق هم یکی از این 
مسائل است. البته داســتان هایی محکم و غنی و 
تاثیرگذار که خودباوری و قدرت و امید را تقویت 
کنند. تجربه نشان داده ما از هرچه تابو ساخته ایم 
و حذف کردیم راه خودش را پیدا کرده است. باید 
نگاه ها را عوض کرد. باید به جای سد، پل ساخت. 
باید هنر عشق ورزیدن را به کودکان مان بیاموزیم 
تا خشــونت و کینه و قهر جایش را به مهر و صلح و 
مدارا بدهد. فکر می کنم خواندن این داســتان ها 
به بچه ها شــناخت می دهد، روح شــان را تراش 
می دهــد و آن ها را آماده می کند تــا با جنبه های 
پنهان آدم ها آشــنا شــوند. بچه ها هرچه بیشتر 
از این داســتان ها بخوانند در مواجهــه عملی با 
بحران های زندگی واکنش هــای بهتری از خود 

بروز خواهند داد.
او افــزود: کتاب های نوجوانــان را فقط نوجوانان 
نباید بخواننــد بلکه بزرگ ترها هــم باید آن ها را 
بخوانند تا بتوانند درک بهتری از دنیای نوجوانان 
پیــدا کنند. مــن در ایــن ســال ها در کارهایی 
که داشــته ام کمرنــگ و پررنگ به این مســئله 
پرداخته ام. مثا رمان »هســتی« که عشق در آن 

یک رگه  پنهان بود. 
در کتاب »این وباگ واگذار می شــود« عشــق 
پررنگ تر بود؛ این کتاب داســتانی در دل جنگ 
ایران و عراق است و در شهر آبادان اتفاق می افتد. 
ماجرای پسر نوجوانی اســت به نام »زال« که به 
دختر همسایه دل باخته است. اما خانواده دختر 
به خاطــر جنگ مجبــور به مهاجرت می شــوند 
و کلید خانه شــان را به پســر می ســپارند. آن ها 
تصور می کنند کــه جنگ زود تمام می شــود و 
برمی گردنــد. بدین ترتیب زال ۳0 ســال منتظر 
می ماند که آن ها برگردند و کلیدشان را برگرداند. 
در واقع کلید بهانه است برای این که او با عشقش 
مواجه شــود؛ عشــقی که معلوم نیست طی این 

دوران چه بر سرش آمده.

آموزش

مدیر شــبکه آموزش ســیما از 
آمادگی این شــبکه برای تعامل 
با دســتگاه های مرتبط در جهت 
اخیــر  رهنمودهــای  تحقــق 
مقام معظــم رهبــری در زمینه 
آموزش های کاربردی و مهارتی 

خبر داد.
 مســعود احمدی افزادی، مدیر 
شبکه آموزش ســیما در راستای 
فرمایشــات رهبر معظم انقاب 
در سی و یکمین سالگرد ارتحال 
بنیانگــذار جمهوری اســامی 
مبنــی بر لــزوم تحــول در امور 
مختلف از جمله مسائل آموزشی 
کشور از آمادگی این شبکه برای 
تحقق فرمایشــات حضرت آیت 

اهلل خامنه ای خبر داد.
مدیر شبکه آموزش در این رابطه 
تصریح کرد: مقام معظم رهبری 

در بخشی از فرمایشات 
چهارشــنبه خــود در 
تشــریح نیاز کشــور 
بــه تحــول، از بخش 
آموزشی به عنوان یکی 
از رئوس اصلی این مهم 
سخن به میان آوردند. 

ایشــان در مســائل آموزشــی، 
فایده محور و عمقــی و کاربردی 
شــدن دروس در مراکز آموزشی 
را یکی از مصادیــق عینی تحول 
بر شمرده اند.وی افزود: از آنجایی 
که شبکه آموزش از بدو تأسیس 
با شــعار ایجاد فرصت های برابر، 
همواره به عنوان بازوی سیســتم 
آموزشــی کشــور برای بسط و 
گســترش عدالت آموزشی نقش 
آفرین بــوده، و در بحران کرونا به 
عنوان پیشرانه آموزش رسانه ای 

کشور نقشــی ماندگار 
ایفا کرد، از همین رو با 
شــعار و رویکرد مردم، 
آموزش و مهارت، برای 
مقام  منویــات  تحقق 
معظم رهبــری آماده 
تعامــل و هــم افزایی 
هرچه بیشــتر با نهادهای مرتبط 

است.
احمدی افــزادی تصریــح کرد: 
قصد داریم در نشســت های ویژه 
شورای اندیشــه ورزی شبکه با 
حضور مدیران ارشد وزارتخانه ها 
و دستگاه های ذیربط و دعوت از 
کارشناسان مرتبط، و در راستای 
استمرار و ســرعت بخشیدن به 
اهداف مهــارت آموزی و آموزش 
فایده محور و مهارت پایه، شــیوه 
نامه ای راهبردی را برای اجرایی 

شــدن هر چه ســریع تر منویات 
رهبر معظم انقاب تدوین کنیم.

مدیر شبکه آموزش سیما گفت: 
تاکید مقــام معظــم رهبری به 
اهمیت مباحث آموزشــی برای 
ایجــاد رویکرد تحولی در ســال 
جهش تولیــد، وظیفه دســت 
انــدرکاران این حــوزه را بیش 
از پیــش ســنگین می کنــد و 
امیدواریم ما در شــبکه آموزش 
به عنوان بازوی رسانه ای سیستم 
آموزشی کشور بتوانیم همچون 
گذشته به ویژه آنچه در چند ماه 
اخیر همزمان با شــیوع ویروس 
کرونــا بــا راه اندازی مدرســه 
تلویزیونی ایران نشــان داده ایم، 
نقش مؤثری در تحقق بخشیدن 
بــه دغدغه هــای رهبــر معظم 

انقاب داشته باشیم.

عزم شبکه آموزش برای تحقق رهنمود رهبر انقالب در تحول آموزشی

علی اکبر ثقفی:
سالمت هر انسانی مهم تر از فیلم و سینما است

تهیه کننده »کوچه ژاپنی ها« معتقد اســت امنیت و سامت هر انسانی 
مهم تر از فیلم و سینما اســت و با وجود طرح برخی پروتکل ها همچنان 

باید کرونا را جدی گرفت.
علی اکبــر ثقفی کارگــردان و تهیه کننده ســینما با اشــاره به پروژه 
ســینمایی »کوچه ژاپنی ها« گفت: پیش تولید فیلم سینمایی »کوچه 
ژاپنی ها« مدتی اســت که آغاز شده اســت و به احتمال بسیار زیاد این 

پروژه سینمایی آخر شهریورماه جلوی دوربین می رود.
وی با اشــاره به اینکه تولید فیلم در چنین شرایطی بسیار سخت است، 
توضیح داد: سازمان سینمایی و یا وزارت ارشاد اعام کرده اند که تولید 
فیلم های سینمایی با پروتکل بهداشتی امکان پذیر است، اما مشخص 
نیســت چگونه می توان در هنگام تولید فیلم موارد بهداشتی را رعایت 

کرد؟
این تهیه کننده ســینما بیان کرد: بی شــک در هر فیلم سکانس هایی 
وجود دارد که ۲ بازیگر نزدیک به هم در حال بیان دیالوگ هســتند و یا 
ســکانس هایی از برخورد فیزیکی )درگیری( ممکن است وجود داشته 
باشــد، در چنین شــرایطی چگونه می توان پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کرد.
وی توضیح داد: بی شک سامتی و امنیت هر انســانی مهم تر از فیلم و 
سینما است و باید این مســاله را جدی گرفت. در هر پروژه ای که جلوی 
دوربین می رود حداقل ۵0 نفر مشــغول به کار هستند و حفظ امنیت و 

بهداشت برای این افراد بسیار سخت است.
ثقفی گفت: در صورتی که شرایط مناســبی برای تولید فیلم سینمایی 
فراهم شود، به ســرعت تولید پروژه هایی که در دســت داریم را شروع 
می کنیم. عاوه بر »کوچه ژاپنی ها« که امیرحســین ثقفی کارگردانی 
آن را برعهــده دارد پروژه دیگری نیز در دســت دارم که بعــد از پایان 

»کوچه ژاپنی ها« جلوی دوربین می رود.
تهیه کننده فیلم ســینمایی »روســی« ادامه داد: باید شرایط مناسبی 
فراهم شــود تا خطر ابتاء به ایــن بیماری به حداقل برســد تا بتوانیم 

فعالیت های سینمایی را آغاز کنیم.
وی توضیح داد: مســاله دیگر این اســت که اکران فیلم در سینماهای 
کشور با مشکل مواجه است، در حال حاضر تعداد بسیاری فیلم در نوبت 
اکران قرار دارند که تعدادی از آنها برای ۲ ســال پیش اســت، هرچند 
تولید فیلم ها به دلیل شیوع بیماری کرونا کند شــده، اما مساله اکران 

فیلم ها نیز جزو مواردی است که باید به آن توجه کرد.
ثقفی در پایان گفت: متأسفانه سالن های سینمایی بسته است، اما این 
مساله وجود دارد، زمانی که سالن های سینمایی باز شود حتی با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی تا چه اندازه مخاطب برای حضور در سینماها 
احساس امنیت می کند. نباید فراموش کرد که حتی اگر فاصله گذاری 
در سالن سینما اجرایی شود حتی اگر یک نفر در این سالن عطسه کند 

امکان ابتای چند نفر به بیماری کرونا وجود دارد.

عباس رافعی:
ُبهت زده ام از سرعت قاچاق »ُبهت«!

عباس رافعی کارگردان فیلم ســینمایی »بهت« که به تازگی به صورت 
آناین اکران شده است، عنوان کرد که از سرعت قاچاق این فیلم شوکه 

شده است.

عباس رافعی کارگردان فیلم ســینمایی »بهت« که به تازگی به صورت 
آناین اکران شده اســت، درباره این فیلم گفت: به دلیل شیوع بیماری 
کرونا احساس کردیم ممکن است ســینماها به این زودی تا بازگشایی 
نشوند. با توجه به اینکه قبل از ما ۲ فیلم به صورت اینترنتی اکران شده 
بود و به نظــرم موفق هم بودند، احســاس کردم ایــن پلتفرم موقعیت 

جدید و جالبی ایجاد کرده تا فیلممان را به مردم نشان بدهیم.
وی افزود: فکر می کنم نه فقط ایران بلکه جهان ســمت و ســوی ذائقه 
شأن را عوض کرده اند یعنی حتی اگر االن هم سینماها باز شوند به دلیل 
ترســی که وجود دارد ممکن است مردم کمتر به ســینماها بروند. این 
موضوعات باعث شد ما از این موقعیت بهره ببریم و »بهت« را به صورت 
اینترنتی اکران کنیــم. فکر کردیم به جای اینکــه در نوبت اکران باقی 
بمانیم و درگیر ماجراهای مافیای اکران شــویم، بهتر است این مسیر را 

هم تجربه کنیم.

چرا در اکران آنالین رقیبی نیست؟
رافعی توضیح داد: به نظرم تهیه کنندگان از این اکران آناین استقبال 
کردند. اگر این پلتفرم ها قابلیت هایشــان را افزایش دهند ممکن است 
تماشاگران بیشــتری را هم بتوانند جذب کنند و تبلیغات بیشتری را 
برای آثار رقم بزنند. البته متأسفانه در کشــور ما همه چیز رانتی است 
برای مثال فقط یک ســامانه قوی برخــط به نام فیلیمــو وجود دارد و 
هیچ رقیب و آلترناتیوی برایش وجود نــدارد به همین دلیل مثل صدا و 
سیمای خودمان عمل می کنند و تک محور هستند یعنی هر تصمیمی 
که بگیرند، هر رقمی که پیشــنهاد بدهند و هر قیمتــی را برای فیلم ها 
در نظر بگیرند به دلیل اینکه ســامانه دیگری چنیــن خدمتی را ارائه 

نمی دهد، فیلمسازان باید بپذیرند.
این کارگردان اظهار کرد: در این میان تلویزیــون هم به فیلم هایی که 
به صورت آناین اکران می شــوند، تبلیغی ارائه نمی دهد و ذاتاً مخالف 
رسانه های دیجیتال است چون صدا و ســیما با ریزش مخاطب مواجه 
شده و سریال هایش را دیگر کســی نمی بیند از همین رو به این نتیجه 

رسیده که محصوالت شبکه نمایش خانگی مخاطب بیشتری دارند.
وی ادامه داد: اگر این پلت فرم ها کمبودها را جبران کند، دامنه تبلیغات 
را گســترش دهد و به صفحات مجازی خود اکتفا نکند موفق تر خواهد 
بود چون بســیاری از افراد صفحات مجازی ندارنــد. من فکر می کنم با 
استفاده از تکنولوژی جدید بتواند بیشــتر در دسترس قرار بگیرد نکته 
دیگر این است که ما فیلمســازان که همراه با مخاطب فیلم می دیدیم و 
احساس می کردیم با آنها رشد می کنیم، متأسفانه با نمایش آناین این 
فرصت را از دســت داده ایم. یعنی اگر من فیلمنامه می نوشتم، هنگام 
نگارش فیلمنامه احســاس می کردم این ســکانس مــردم را به خنده 
وامی دارد، بعد فیلم را به همان شــیوه کارگردانی می کردم و وقتی در 
سینما می دیدم که مردم سر آن ســکانس خندیدند احساس موفقیت 
می کردم و اگر می دیدم که نخندیدند یاد می گرفتم که راهم را اشــتباه 
رفته ام و باید آن را اصاح کنم. ما با دیدن فیلم به همراه تماشــاگر است 
که ضعف ها و قابلیت های خودمان را پیدا می کنیم و حاال در ســینمای 

آناین این موضوع را از دست داده ایم.
رافعی درباره قاچــاق زودهنگام »بهت« هم بیان کــرد: من وقتی این 
موضوع را متوجه شــدم، بهت زده شــدم. خیلی عجیب اســت. یعنی 
نمی شود امنیت این رســانه به گونه ای باال برود که فیلم به این سرعت 

قاچاق نشود؟

اکران
امیرحسین شفیعی مطرح کرد

جای خالی تاریخ انقالب در تئاتر؛ بی رغبتی 
هنرمندان یا غفلت مدیران؟

یک کارگردان و تهیه کننده تئاتر با اشاره به اینکه در سال های گذشته 
کمتر اثــر ماندگاری در زمینه تاریــخ معاصر ایــران و وقایع منتهی به 

انقاب اسامی تولید شده است، عنوان کرد.
امیرحســین شــفیعی کارگردان و تهیه کننده تئاتر درباره پرداختن 
به تاریخ معاصــر ایران و رخدادهایــی نظیر قیام ۱۵ خــرداد و میراث 
بنیان گذار جمهوری اســامی ایران در عرصه هنرهای نمایشی گفت: 
در ســال های اخیر در زمینه برگزاری رویدادها و تولید آثاری مرتبط با 
تاریخ انقاب و حوادثی چون قیام ۱۵ خرداد و زندگی حضرت امام )ره( 
۲ تاش صورت گرفته اســت که یکی از آن ها مربوط به دولت قبل بود 
و »یادواره طلوع خرداد« نام داشــت. این یادواره در حوزه های مختلف 
به میزبانی شــهر ورامین برگزار شــد که بنده دبیری بخش هنرهای 
نمایشــی آن را برعهده داشــتم.وی ادامه داد: این یادواره در دوره اول 
با حمایت های سیدمحمد حسینی وزیر و آقای شاه آبادی معاون هنری 
وقت وزارت ارشاد، مورد اســتقبال خوبی هم قرار گرفت و اختتامیه آن 
هم در تاالر وحدت برگزار شــد. در ســال دوم نیز عاوه بر نمایش های 
خیابانی، آثار صحنه ای هم به بخش نمایشی این یادواره اضافه شد اما در 
سال سوم با تغییر دولت و تغییر سیاســت ها و رویکردها به شکل دست 
و پا شکسته ای برگزار و بعد از آن هم کًا به دست فراموشی سپرده شد. 
البته من در سال سوم دیگر مسئولیتی در این رویداد نداشتم اما در دوره 
اول و دوم اتفاقات خوبی برای این یادواره رخ داد و حتی اعتبارات مالی 

نیز از طرف ارشاد به این رویداد تزریق شد.
شــفیعی درباره برگزاری همایش تئاتر مردمی »خرداد« که ۵ دوره از 
آن نیز برگزار شد هم توضیح داد: تاش دومی که در این زمینه به همت 
حوزه هنری صورت گرفت برپایی همایــش تئاتر مردمی خرداد بود که 
چندسال قبل توسط کوروش زارعی شــکل گرفت و در زمان مدیریت 
رحمت امینی در مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری دومین دوره آن 
برگزار و سپس با حضور کوروش زارعی در این سمت دوره سوم تا پنجم 
آن نیز برپا شد اما متأسفانه این همایش نیز با وجود استقبال هنرمندان 
و مخاطبان به دلیل کمبود اعتبار و منابع مالــی ادامه پیدا نکرد. این ۲ 
رویداد می توانستند تا اندازه ای کمبودهای حوزه تئاتر نسبت به وقایع 

انقاب را جبران کنند اما هرکدام به دالیلی تعطیل شدند.
مدیر تماشاخانه ســرو یادآور شــد: برگزاری چنین رویدادهایی باعث 
تشــویق و تحریک هنرمندان در تولید آثاری با مضمون تاریخ معاصر 
ایران خواهد شــد در زمان برپایی این ۲ یادواره و همایش نیز که بنده 
مسئولیت برگزاری آنها را برعهده داشــتم تاش کردیم که یک مفهوم 
نمایشی و درام به معنی واقعی کلمه شکل بگیرد نه اینکه نمایش هایی 
شعاری و تنها برای اجرا در یک مناســبت و روز به خصوص تولید شود. 
من نمایش »خاطرات برفی« را به مناســبت ســی و یکمین ســالروز 
پیروزی انقاب اسامی با موضوع وقایع نگاری تاریخ انقاب تولید کردم 
که در پارکینگ تاالر وحدت به صحنه رفت و به گونه ای تولید شــد که 
در جشــنواره تئاتر فجر نیز موردتوجه قرار گرفت و چندین جایزه را نیز 
از آن خود کرد. بنابراین معتقدم در تولید و هدایت چنین آثاری باید به 

دور از شعارزدگی عمل کنیم.

انگ زدن ها مانع پرداختن هنرمندان به تاریخ انقالب می شود
این کارگردان تئاتر با اشاره به لزوم پرداخت خاقانه به چنین مضامینی 
درباره رویکرد مدیران به این موضوعات نیز گفت: در طول ســال های 
گذشــته به هنرمندانی که ســراغ چنین مضامینی رفته اند انگ های 
مختلفی زده شده اســت به همین دلیل هنرمندان گاهی از پرداختن 
به چنین موضوعاتی خودداری می کنند در حالــی که مثًا حادثه ۱۵ 
خرداد یک رخداد تاریخی بزرگ اســت کــه در دوران معاصر رخ داده 
است و اگر این اتفاق در کشور دیگری رخ داده بود حتماً شاهد تولید آثار 
مختلف در این زمینه بودیم اما متأسفانه ما هیچ اثر ماندگاری در حوزه 

هنرهای نمایشی، سینما یا موسیقی درباره این اتفاق نداریم.
وی ادامه داد: متأســفانه متولیان فرهنگی ما در این زمینه درست عمل 
نکرده اند از همیــن رو هر اثــری در این زمینه تولید شــود معموالً انگ 
سفارشــی بودن می خورد در حالی که دولت و نهادهــای فرهنگی باید 
از تولید چنین آثاری حمایت کنند. حتی نهادهایــی هم که برای تولید 
آثاری ماندگار در این حوزه تأسیس شده اند و بودجه نیز دریافت می کنند 
االن باید پاسخگو باشند که بعد از گذشــت بیش از ۴0 سال از انقاب چه 
تولیداتی داشته اند.این هنرمند تأکید کرد: الزم است مساله نپرداختن به 
وقایع تأثیرگذار تاریخ معاصر مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا مشخص 
شــود که هنرمندان تمایلی به پرداختن به چنیــن موضوعاتی ندارند یا 
متولیان به گونه ای سیاستگذاری نکرده اند تا هنرمندان دست به تولید اثر 
بزنند. باید دید چه روندی در طول این سال ها شکل گرفته که هنرمندان 
ما حاضر هســتند درباره همه حوادث جهان اثر تولیــد کنند اما در مورد 
تاریخ معاصر و تاریخ انقاب صحبت نکنند. البتــه منظورم از پرداختن 
به تاریخ معاصر، فارغ از دیدگاه ایدئولوژیک اســت، بلکــه پرداختن به 

جنبه های اجتماعی و حتی سیاسی آن رخدادها مهم است.
شــفیعی یادآور شــد: در نهایت معتقدم هر اثر نمایشــی چه در حوزه 
تئاتر صحنه ای و چه خیابانی تولید می شــود باید اثری خاقه و به دور 
از شعارزدگی باشــد و نه اینکه به قصد راضی کردن مدیران باالدستی 
اجرا شود. متأسفانه شاهد هستیم برخی از هنرمندان ما بیشتر از اینکه 
به فکر مخاطبانشان باشند به فکر این هســتند که آیا فان مدیر راضی 
است که او آن حرف را بزند یا نه در حالی که این رویکرد دیگر نامش هنر 
نیســت چون ما باید به جای رضایت مدیران فرهنگی برای مخاطبمان 
کار کنیم. نکته مورد توجه دیگر نیز این اســت که هنرمندان حرفه ای 
و بادانش باید به ســراغ خلق چنین مضامینی بروند چــون این روزها 
ارتباط برقرار کردن با مخاطبان دهــه ۷0 و ۸0 که اطاع زیادی درباره 
وقایع معاصر و تاریخ انقاب ندارند، کار ســختی اســت و هنرمند باید 
آنقدر خوب کار کند که این جوانان ترغیب شــوند اثرشان را ببینند. در 
واقع هنرمندان فارغ از مشــکاتی که در تولید چنین آثاری دارند باید 
نگران این هم باشند که چطور می شــود با نگاهی تازه به این موضوعات 

پرداخت و مخاطبان جوان را هم با خود همراه کرد.

جای وقایع انقالب در »تئاتر فجر« هم خالی است!
وی تصریح کرد: در طول ســال ما چندین جشــنواره داریــم که قرار 
است متناسب با فضای کشــور آثاری را به نمایش بگذارند اما در همین 
جشــنواره تئاتر فجر که ســی و هســت دوره از برگزاری آن گذشته 
اســت نمی توانید آثار زیادی درباره وقایع انقاب پیــدا کنید. کًا ما به 
وقایع انقاب از ســال ۴۲ تا ۵۷ چه در حوزه تئاتر صحنه و چه خیابانی 
خیلی کم پرداختیم در عوض به جریان مشــروطه بسیار بیشتر توجه 
داشــته ایم که البته در جای خودش هم درســت بوده است. امیدوارم 
شرایطی شــکل بگیرد که نه تنها در زمینه ۱۵ خرداد بلکه درباره تمام 
وقایع تاریخ معاصر آثار نمایشــی شــکل بگیــرد و اداره کل هنرهای 
نمایشــی از تولید این نوع آثار برای یادآوری به خــود ما، ثبت در تاریخ 
و معرفی به نســل جوان حمایت کند چون این مســاله بسیار دردناک 
است که بعد از گذشت ۴۱ ســال از انقاب و گذشت سی و هشت دوره 
از جشــنواره تئاتر فجر درباره اینکه چرا کمتر اثری در زمینه انقاب و 

وقایع منتهی به آن تولید شده است، صحبت می کنیم.
کارگردان »نامیــرا« در پایــان صحبت هایش عنوان کــرد: با تعطیل 
کردن یک روز در تقویم کشــور نمی توان آن رخداد یا واقعه را نزد مردم 
تأثیرگــذار جلــوه داد و روی آن ارزش گذاری کرد بلکــه زمانی تأثیر 
یک اتفاق مشخص می شــود که در حوزه های مختلف آثار فرهنگی با 

رویکردهای خاقانه و متفاوت تولید شود. 

اجرا


