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بارها گفته ایم علــت اصلی افزایش قیمت ها از جملــه قیمت ارز، در واقع 
کاهش یافتن ارزش پول ملی است که در اثر باال بودن نرخ تورم و بهره، رخ 
می دهد.تا زمانی که نرخ تورم در کشــور ما با کشورهای حوزه دالر تفاوت 
جدی دارد، چاره ای نیســت جز این که تفاضل دو نرخ تــورم، بر نرخ ارز 

افزوده شود.
ممکن اســت چند روزی و یا حتی چنــد ماهی به ضــرب تزریق بیش از 
تقاضا، به طور مصنوعی، قیمت ها را ثابت نگه داشت، ولی این کار اوال برای 
همیشه عملی نیست، دوما، اساسی و منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه 
باعث جمع شدن فنر قیمت شــده و انرژی آن ذخیره می شود و در زمانی، 
با اندک بهانه ای باعث رها شدن فنر و جهش قیمت ها می شود. کما اینکه 
بارها این اتفاق در بازار ارز ایران رخ داده و مهمترین بار، افزایش ۵ برابری 

ارز بود که در سال ۹۷ رخ داد.
دلیل اصلی هجوم خریــداران در این زمان به بــازار ارز را می توان کاهش 
شــتاب روند صعودی قیمت ها در بورس دانســت، چون همه می دانیم 
ســرمایه از خطر گریزان اســت و همین که در بازاری، خطــر ریزش را 
احساس کند، به سرعت از آن بازار خارج شده و وارد بازارهای کم خطرتر 

می شود.
در حال حاضر به نظر من بهترین روش مبارزه با ســوداگران و سودجویان 
که به ســوداگری در بازار ارز مشغول هســتند، نه روش های پلیسی بلکه 
مدیریت بازار است، یعنی واقعی و واحد شــدن نرخ ارز و تعدیل منظم آن 
بر اساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دالر از یک 
طرف، و کاهش شدید و به نزدیک صفر رســاندن نرخ های بهره و تورم از 
سوی دیگر، و البته هدفمند سازی یارانه ها هم از اهم واجبات برای اقتصاد 
کشور است.ثبات فقط در صورت به نزدیک صفر رساندن نرخ های بهره و 
تورم امکان پذیر است، وگرنه ثباتی غیر واقعی و دستوری و مصنوعی و بی 
دوام خواهد بود. تا زمانی که تفاضل نرخ تورم در کشــور ما و کشــورهای 
حوزه دالر حدود ۳۶ درصد باشــد، به طور طبیعی می باید روزانه یک در 
هزار به قیمت دالر افزوده شــود، و اگر نشــود، معنی آن جمع شدن فنر 
قیمت خواهد بود.بــار دیگر تاکید می کنم که در حــال حاضر بزرگترین 
معضل برای اقتصاد کشور، چند نرخی بودن و غیرواقعی و دستوری بودن 
قیمت ها اســت، چه برای ارز یا بنزین، یا اتومبیل و یا هر کاالیی دیگری، و 

البته مهمترین آنها ارز است.
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خریدار   رئیس جمهور یکی از وظایف دولت در شیوع 
کرونا را تأمین بســته های حمایتی دانســت و گفت: 
فعالیت حمایتی دولت تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

حّجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور، در جلسه 
ستاد ملّی مبارزه با کرونا گفت: فعالیت بخش بهداشت 
و درمان در مبارزه با کرونا، بر گروه های آســیب پذیر 
متمرکز شــده اســت.وی افزود: دوره اپیدیمی کرونا 
طوالنی خواهد بود و نمی دانیــم پایان آن چه تاریخی 
اســت و در چنین فضایــی باید دســتورالعمل های 

بهداشتی با دقت مراعات شوند.

چهار وظیفه دولت در قبال شیوع کرونا 
رئیس جمهــور در ادامه از تــداوم ارائه بســته های 
حمایتی به اقشار نیازمند تا پایان سال خبر داد و گفت: 
تامین نیازمندی های بخش بهداشــت و درمان برای 
مبارزه با کرونا، ارائه خدمات ضروری به جامعه، تامین 
کاالهای ضروری و اساســی و ارائه بسته های حمایتی 
به اقشــار نیازمند، چهار وظیفه مهم دولت است که در 
روند انجام همه این وظایــف، وضعیت به خوبی پیش 

می رود.
روحانی با اشــاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در 
زمینه آمادگی وزارت بهداشــت و درمان برای مقابله 
با این بیماری در کشــور گفت: بر اســاس این گزارش 
یکهزار و 200 مرکز در سراسر کشور برای نمونه گیری 
و آزمایش از افــراد آماده فعالیت هســتند همچنین 
1۷هزار و ۵00 خانه بهداشــت نیز در سراســر کشور 
آماده ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی به مردم است 

که این افتخاری بزرگ برای کشور به شمار می رود.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه فعالیت های علمی و 
تحقیقاتــی و کارآزمایی هــای بالینــی در این مدت 
در حال انجام بوده و بر اســاس آمار، در چارچوب این 
فعالیتها تاکنون یکهــزار و ۹۹ بیمار مورد تحقیق قرار 
گرفته اند، اظهارداشــت: خوشــبختانه کادر درمانی 
کشــور نه تنها در مقام عمل و ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی به بیماران فعال بوده بلکــه در زمینه علمی 
تالش های بسزایی را انجام  داده و این در حالیست که 
ایران در زمینه رتبه علمی در جهان مقام پانزدهم و در 

منطقه و جهان اسالم در رتبه اول قرار دارد.

 دو دارویی که برای درمان کرونا موثر بوده در 
کشور شناسایی شده 

روحانی با اشــاره به اینکه در حال حاضر دو دارویی که 
برای درمان کرونا موثر بوده در کشــور شناسایی شده 
و در حال استفاده از آن هستند، گفت: از دیرباز به ویژه 
در سالهای اخیر جایگاه بخش بهداشت و درمان کشور 
در دنیا قابل توجه بوده اســت به گونه ای که روزگاری 
مردم در نوبت اعزام به اروپا و آمریکا برای معالجه بودند 
اما امروز بســیاری از افراد برای معالجه به ایران ســفر 
کرده و حتی برخی عمل های جراحی مانند پیوند اعضا 

در ایران به بهترین شکل انجام می شود.
وی پزشــکان، پرســتاران و کادر درمانی کشــور را 
مدافعان پرنشاط میدان ســالمت خواند و با تاکید بر 
اینکه کســب و کارها و اقتصاد کشــورهمزمان با روند 
مبارزه با ویــروس کرونا، باید فعال باشــند و راه دومی 

نداریم، اظهارداشت: ســقف و خط قرمز ما در مبارزه 
با بیماری کرونا، توان کشور برای حفظ سالمت و امور 
درمانی است و اپیدیمی باید همیشه زیر این خط قرمز 

و توان بخش سالمت کشور باشد.
رئیس جمهور با اشاره به تالش بخش بهداشت و درمان 
در مقابله بــا کرونا و تالش های دســتگاههای ذیربط 
برای تجهیز بیمارســتان ها و مراکز درمانی افزود: در 
حال حاضر یکهــزار سی تی اســکن در مراکز درمانی 
کشور تجهیز شــده و 40 سی تی اسکن جدید نیز برای 
بیمارستانها آماده شده است و این نشان از تالش بخش 
بهداشــت و درمان کشــور و مدافعان پرنشاط میدان 

سالمت دارد.

 مردم از برگزاری این مراسم ها خودداری کنند 
روحانی اظهار داشــت: مردم بایــد در زمینه برگزاری 
اجتماعات مانند عروســی، عزا و تجمع های طایفه ای و 
قبیله ای تا مدت زیادی رعایت کــرده و از برگزاری این 
مراسم ها خودداری کنند و این روند تا زمانی که بخش 
بهداشــت و درمان کشــور تایید کند، باید ادامه داشته 
باشد.رئیس جمهور با اشــاره به گزارش وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در این جلسه مبنی بر افزایش 
شیوع و ابتالی بیماری در منطقه ای به خاطر برگزاری 
یک مراسم عروســی گفت: همه باید رعایت کنند چرا 
که افزایش شیوع بیماری در یک منطقه، خسارت های 

اقتصادی و فرهنگی به دنبال خواهد داشت.

 حداقل تا پایان سال مراقبت ها ادامه داشته باشد 
روحانی افزود: مردم باید توجه داشته باشند آنچه برای 
آینده مدنظر قرار می دهند نباید محدود به یک هفته یا 
یک ماه باشــد بلکه باید برای چند ماه و حداقل تا پایان 
سال مراقبت ها ادامه داشته باشد و این می بایست مبنای 
جامعه و فعالیت هــای اجتماعی باشــد.رئیس جمهور 
با بیــان اینکه ابعاد جدیــد این ویروس هر روز بیشــتر 
مشخص می شــود، گفت: زمانی این امید در جامعه بود 
که با رســیدن به فصل گرما این ویــروس از بین خواهد 
رفت و یا شــایع شــده بود که این ویروس خود به خود 
ضعیف خواهد شــد اما این ویروس با وجــود گرما نیز از 

بین نرفت و از لحاظ علمی این مطالب به اثبات نرسید.

 تجمعات مرسوم فامیلی و طایفه ای را باید کنار 
بگذاریم

رئیس جمهور ادامــه داد: تجمــع و اجتماعاتی مانند 
عروسی، عزا و تجمعات مرســوم فامیلی و طایفه ای را 

باید کنار بگذاریم.
روحانی بــا تاکید بــر اینکه برای انجــام فعالیت های 
اجتماعی بایــد در وهله نخســت از فضــای مجازی 
استفاده کنیم و اولویت دوم فضای حقیقی باشد، گفت: 
همه بخش ها باید شــرایط را برای دریافت خدمات از 

طریق این فضا برای مردم فراهم کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بیشترین فعالیت بخش 
سالمت کشور امروز در فضای مجازی انجام می شود، 
گفت: باید در ســایر بخش ها نظیر بخش آموزش هم 
فعالیت ها در فضای مجازی تا حد ممکن انجام شــود 
و بخش هایی که ضــرورت دارد که حضوری باشــد با 

رعایت پروتکل ها به انجام برسد.
روحانی با تاکید بر اینکه باید با اضطراب و شایعه پراکنی 
در جامعه مبارزه کنیم و بیخود مســائل را بزرگ جلوه 
ندهیم، گفت: توان کشــور برای انجام امور درمانی به 
عنوان ســقف فعالیت ها در کشــور به شــمار می رود 
که این شــامل امکانات بیمارســتانی اعم از دســتگاه 
تشخیص، تخت های آی.سی.یو، دســتگاه ونتیالتور 
می شــود.رئیس جمهور افزود: این توان ســالمت در 
جامعه است که باید اپیدمی همواره پایین تر از آن باشد 
یعنی اگر خدای ناکرده در کشــور ما در شــهری توان 
سالمت 100 و میزان اپیدمی ۹۵ بود باید نگران باشیم 
اما اگر توان در منطقه ای 100 و بیمار ۵0 است نگرانی 

ندارد و باید تالش خود را انجام دهیم.

 نباید مردم را مضطرب و نگران کنیم 
روحانــی اظهار داشــت: نبایــد مــردم را مضطرب 
و نگران کنیم و این در حالی اســت که مــردم نیز باید 
دســتورالعمل ها را مراعات کرده و تالش کنیم که آنها 
دچار وسواس نشــوند و در حدی معقول مسائل را در 
جامعه پیش ببریم.رئیس جمهــور با بیان اینکه دولت 
در این شــرایط حســاس وظایفی بر عهده دارد که به 
خوبی آنها را دنبال می کنــد، گفت: وظایف مهم دولت 
را می توان به چهار بخش تقسیم کرد؛ اول تامین آنچه 
برای بهداشت و درمان مورد نیاز است که خوشبختانه 
تمامی آنچه امروز برای بخش بهداشــت و درمان نیاز 
داریم در داخل تولید شــده و کمبودی در این راســتا 
نداریم و فعالیت های علمــی و تحقیقاتی هم به خوبی 

دنبال می شود.

 انبارها و ذخایر، مملو از وسایل مورد نیاز برای 
بخش بهداشت و درمان است 

روحانی با اشــاره به اینکه دولت در این زمینه کوتاهی 
نکرده و انبارها و ذخایر، مملو از وسایل مورد نیاز برای 
بخش بهداشــت و درمان اســت، گفت: دولت تمامی 
تالش خود را برای ادامه روند فعالیت در مرزها و روابط 
با دیگر کشــورها با رعایت پروتکل ها انجام داده است؛ 
کما اینکه آنچه دولــت در رابطه با خود در زمینه تغییر 
ســاعات کاری و رعایت پروتکل ها، آنچــه الزم بوده 

انجام داده است.

  روزانه یک خدمت جدید به مردم در کشور
 ارائه می شود 

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: وظیفه دوم دولت ارائه 
خدمات ضروری به مردم اعم از آب، برق، گاز و امنیت 
بوده است که در این راســتا فعالیت در همه بخش ها با 
رعایت دستورالعمل ها انجام گرفته و در شرایط خوبی 
قرار داریم به گونه ای که روزانــه یک خدمت جدید به 
مردم در کشور ارائه می شــود و همانطور که اعالم شد 
تا پایان سال ۹ سد بزرگ ملی در کشــور افتتاح و 18 

نیروگاه برق به بهره برداری خواهد رسید.
روحانی تامیــن کاالهای ضروری را ســومین وظیفه 
دولت دانست، افزود: همه بخش ها در این زمینه تالش 
کردند و شرایط امروز کشور در زمینه کاالهای اساسی 

از ماههای گذشته به مراتب بهتر است.

 شرایط روز به روز بهتر می شود 
رئیس جمهور ادامه داد: مردم هیچ  گونه نگرانی نسبت 
به تامین کاالهای اساســی نباید داشته باشند چرا که 
تمام آنچه الزم بوده تامین کردیم و شــرایط روز به روز 

بهتر می شود.
روحانی تامین بســته های حمایتی اعم از تسهیالت 
بانکی و ارائه بســته های معیشــتی به مردم را از دیگر 
وظایف مهم دولت در این شرایط برشمرد و گفت: این 
روند حمایت ها تا زمانی که کرونا وجود داشــته باشد 

ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه وزارت بهداشــت 
فعالیت های خود را وارد فاز سوم و تمرکز بر بخش های 
آسیب پذیر جامعه کرده است، اظهار داشت: همه افراد 
در جامعه در برابر این ویروس یکسان نیستند و عده ای 
بیماری های زمینه ای داشته و یا مسن هستند که باید 
نسبت به آنها مراقبت های بیشــتری انجام شود و این 
توسط بخش بهداشــت و درمان در حال انجام است و 
در حقیقت این کار مهم و اصولی فاز سوم غربالگری در 

کشور به شمار می رود.

 از ابتدای تیر در تمامی مناطق زرد، نماز جمعه 
برگزار می شود 

روحانی با تاکید و تشــریح مصوبات جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: در جلســه مصوب شد تا عالوه بر 
مناطق ســفید از ابتدای تیر ماه در تمامی مناطق زرد 
نماز جمعه با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و 

توافق با ستاد اقامه نماز جمعه برگزار شود.

 مهدهای کودک از 24 خرداد فعالیت خود را 
آغاز می کنند 

رئیــس جمهور خاطرنشــان کرد: همچنیــن در این 
جلسه مصوب شد مهدهای کودک، کالس های قرآن 
و آموزشگاه ها مانند آموزشــگاه زبان نیز از 24 خرداد 
با رعایت تمامی دســتورالعمل ها فعالیت خود را آغاز 
کند.روحانی افزود: همچنین بر اســاس مصوبه ستاد 
ملی مبارزه بــا کرونا تورهای مســافرتی داخلی هم از 
24 خــرداد می توانند فعالیت خود را شــروع کنند اما 
در زمینه انجام تورهای خارجی باید بررسی های الزم 

انجام شده و چارچوب ها در این راستا مشخص شود.

 سینماها و کنسرت ها با 50 درصد ظرفیت 
سالن ها فعالیت خود را آغاز می کنند 

رئیس جمهور با بیان اینکه ســینماها و کنسرت ها هم 
به شرط حضور ۵0 درصد ظرفیت ســالن ها و رعایت 
کامل پروتکل ها می توانند از ابتــدای تیر ماه فعالیت 
خود را آغــاز کنند، گفــت: مراســمات در فضای باز 
آرامستان ها هم می تواند با توافق بخش های ذیربط بر 

چگونگی برگزاری و چارچوب ها آغاز شود.
روحانی افــزود: مســائل دیگری از جملــه مرخصی  
زندانیان در تیر ماه، اردوهای راهیــان نور و برگزاری 
برخی اجتماعات هم در این جلســه مطرح شد که بنا 
شد بررسی های بیشــتری درباره آنها انجام شده و در 
آینده تصمیمات الزم در خصوص آنها اتخاذ و به مردم 

اعالم شود.

روحانی: 

بستههایحمایتیتاپایان
سالادامهدارد
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تمدیدمهلتانتخابروشمستقیمسهام
عدالتتا۲۹خرداد

ستاد راهبری آزاد ســازی ســهام عدالت اعالم کرد: بر اساس تصمیم 
ســتاد، امکان انتخاب روش مستقیم ســهامداری از سوی مشموالن 

سهام عدالت تا ساعت 24 روز 2۹ خرداد تمدید شد.
 مشموالن ســهام عدالت می توانند تا ســاعت 24 مورخ 2۹ خرداد ماه 
ســال جاری از طریق مراجعه بــه ســایت www.samanese.ir به 

انتخاب روش مستقیم اقدام نمایند.

پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی کیتکونیوز

ازافزایشقیمتطالدرهفتهجاری
خبرینیست

در نظرســنجی هفتگی کیتکونیوز، در حالی که در میان کارشناســان 
وال اســتریت اختالف نظر وجود داشت، ســرمایه گذاران همچنان به 

تداوم روند افزایشی قیمت طال در هفته جاری ابراز خوش بینی کردند.
 پس از ریزش قیمت ســنگینی که طال در معامــالت روز جمعه پس از 
انتشار آمار اشتغال آمریکا داشت، اکثر کارشناسان وال استریت نسبت 
به روند افزایشی این فلز ارزشــمند نظر منفی پیدا کردند. این دسته از 
معامله گران و تحلیلگران به صعود بازارهای سهام به عنوان عامل اصلی 
کاهش اقبال به خرید طال اشــاره کردند. همچنیــن عوامل فنی برای 

افزایش قیمت طال هم منفی شده اند.
در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت برای هفته جاری، 
1۷ نفر شــرکت کردند که از میان آنها هشــت نفر معادل 4۷ درصد به 
کاهش قیمت طال و یک نفر معادل ۳۵ درصد به افزایش قیمت طال رای 

داد و سه نفر معادل 18 درصد نظر خنثی داشت.

در این بین، 1۳۶۷ نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز شرکت کردند 
که از میان آنها، 842 نفر معادل ۶2 درصــد افزایش قیمت طال و 282 
نفر معادل 21 درصد کاهش قیمت طال در هفتــه جاری را پیش بینی 

کردند و 24۳ نفر معادل 18 درصد نظری نداشتند.
در نظرســنجی کیتکونیوز برای هفته گذشــته اکثر کارشناسان وال 
استریت و سرمایه گذاران افزایش قیمت طال را پیش بینی کرده بودند. 
بهای معامالت آتی هر اونس طال در بازار نیویورک روز جمعه با 44 دالر 
و 40 ســنت معادل 2.۶ درصد کاهش، در 1۶8۳ دالر بسته شد و برای 

کل هفته حدود چهار درصد کاهش نشان داد.
عامل اصلی سقوط چشــمگیر قیمتها در معامالت روز گذشته افزایش 
آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ماه مه به میزان 2.۵ میلیون شغل 
بود. اقتصاددانان کاهش چشــمگیر آمار اشــتغال را پیش بینی کرده 
بودند اما آمار جدید نشان داد که آمریکاییها پس از قرنطینه وضع شده 

برای مقابله با شیوع بیماری کووید 1۹، به سرکار برمی گردند.
کالین سیژیسنکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی 
SIA با اشاره به ســقوط سهام طال در هفته گذشــته، احتمال کاهش 

بیشتر قیمت این فلز ارزشمند را پیش بینی کرد.
چارلی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت السال فیوچرز اظهار 
کرد: با وخیم شدن دورنمای نمودار فنی، احتمال کاهش بیشتر قیمت 

طال در هفته جاری وجود دارد. 
طال به پاییــن میانگین قیمــت ۵0 روزه نزول کــرده و قیمت این فلز 

رکوردهای روزانه پایینتری داشته است.
جیم ویکاف، تحلیلگر تکنیکال ارشد کیتکو پیش بینی کرد قیمت طال 
در پی بهبود چشمگیر ریسک پذیری در هفته گذشته، ثبات می ماند یا 
رو به پایین خواهد رفت. روند بهبود بی وقفه بازارهای سهام ادامه دارد و 

شاخص داوجونز روز جمعه به بیش از 1000 واحد صعود کرد.
آدام بوتون، مدیرکل فارکس الیو هم کاهش بیشتر قیمت طال را پیش 
بینی کرد و گفت: ریسک بزرگ برای معامالت طال در هفته جاری این 
اســت که بانک مرکزی آمریکا اعالم کند وضعیت اقتصادی به آن بدی 
که تصور می رفت، نیست و به کاهش تدابیر محرک مالی اشاره کند. این 
موضوع بازده اوراق خزانه را باال خواهد برد و به تقاضا برای خرید طال به 

عنوان دارایی امن لطمه می زند.
ریچارد بیکر، دبیر نشریه اورکا ماینر ریپورت پیش بینی کرد که قیمت 

طال می تواند به حدود 1۶۶۵ دالر نزول کند.
فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشــد بازار در شرکت بلو الین فیوچرز 
در میان کســانی بود که انتظار دارند قیمت طال به رغم انتشار گزارش 

اشتغال مطلوب در آمریکا، بهبود پیدا کند.
باب هابرکورن، کارگزار کاال در شــرکت آر جی او فیوچرز به کیتکونیوز 
گفت: انتظار دارد قیمت طال نزول چشــمگیری پیدا کند و سپس روند 

صعودی پیدا کند.
کوین گریدی، رئیس شرکت فونیکس فیوچرز درباره روند قیمت طال 
در هفته جاری نظر خنثی داشــت و به کیتکونیوز گفت: اگرچه قیمت 
طال تحت تاثیر آمار اشــتغال مطلوب آمریکا ریــزش کرد اما همچنان 
بر این باورم که طال در فضای سیاســت پولی فعلی ثابت مانده و احتماال 

صعودی خواهد بود.

با اعالم انجمن کارخانجات شکر
قیمتجدیدشکرابالغشد

نرخ مصوب هر کیلوگرم شــکر، درب کارخانه در نود و چهارمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار ۶۳000 ریال تعیین شد.

 بهمن دانایی، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند 
و شکر ایران در نامه ای به مدیریت شرکت های قند عنوان کرد: براساس 
تصمیم نود و چهارمین جلســه کارگروه تنظیم بــازار نرخ مصوب هر 

کیلوگرم شکر درب کارخانه ۶۳,000 ریال تعیین شد.
در این نامه آمده است:

به استحضار می رســاند بر اســاس بند ۵ مصوبه مورخ ۹۹.۳.12 نود و 
چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابالغی تحت شماره ۶0، ۶۷1۳۵ 
مورخ ۹۹.۳.1۵ از ســوی سرپرســت محترم معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت و دبیر کارگروه تنظیــم بازار، قیمت 
مصوب شکر تولید داخل برای ســال 1۳۹۹، به ازای هر کیلوگرم درب 

کارخانه به مبلغ ۶۳,000 ریال تعیین و تصویب گردیده است.
لذا ضمن تقدیم تصویر مصوبه فوق االشاره خواهشمند است:
1- نسبت به رعایت نرخ مصوب همراهی الزم معمول گردد.
2- از فروش شکر در اوزان بیشتر از ۵00 تن خودداری شود.

۳- ترتیبی اتخاذ تا شرکت تولیدی مستقیماً به مصرف کنندگان اصلی 
)صنوف، صنایع و خانوار( فروخته شــده و از فروش شکر به واسطه ها و 

اشخاص غیرتولیدی اجتناب گردد.
ضمناً خاطرنشان می ســازد که قیمت فروش به صورت خرده فروشی 
و بســته بندی های مختلف توسط ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در دســت بررســی بوده که به محض ابالغ، مراتب به 

استحضار خواهد رسید.

بازار

سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت با تاکید بر اینکه 
در همه بازارها امکان سواســتفاده وجــود دارد، اظهار 
کرد: ســازمان بورس باید از این موضوع درمورد سهام 
عدالت جلوگیری کند، ولی نباید این انتظار را داشــت 
که به خاطر این مسئه زیرســاخت را کنار گذاشت، ما 
تالش می کنیم از دارایی های ســهام عدالت به خوبی 

محافظت کنیم تا سواستفاده نشود.
 حســین فهیمی در برنامه »پایش« که شب گذشته  با 
موضوع »مدیریت دولت بر سهام عدالت« پخش شد، با 
اشاره به اینکه سهام عدالت پس از 10 سال انتظار آزاد 
شده است، گفت: یکی از جنبه های مالکیت این است 
که سهامدار بتواند ســهام خود را بفروشد اما ما در این 
خصوص دعوتی برای فروش ســهام عدالت نداشته ایم 
و به وظیفه خود در راســتای ایجاد زیر ســاخت بر آن 
عمل کرده ایم. سود سالیانه شرکت های سهام عدالت، 
مثل ســال های قبل به همان نحو اتفاق خواهد افتاد، 
اما کسانی که روش مســتقیم مدیریت سهام عدالت را 
انتخاب کرده اند و در ۳۶ شــرکت سهامدار شده اند، از 

این شرکت ها سود می گیرند.
وی با بیان اینکه ترکیب ۳۶ شرکت سهام عدالت شامل 
صنایع مختلفی اســت، اظهار کرد: این شرکت ها الزاما 
درآمد ساالنه خود را به سود تقسیمی تبدیل نکرده اند، 
فرصتی به مردم داده شــد که با ارزش ســال 8۵ ما به 

التفاوت ارزش ســهام عدالت تسویه نشده را 
پرداخت کنند در غیر ایــن صورت آن مقدار 
از سهامی که تسویه نشد به دولت بازگشت. 
در حال حاضر یک جامعه 4۶ میلیونی سهام 
عدالــت داریم، مفهوم آزاد ســازی ســهام 
عدالت، فروش آن نیســت و مردم می توانند 
داراییشان را مدیریت کنند، این سهام تا قبل 

از این تحت مدیریت دولت بود و حاال خود ســهامدار 
می تواند آن را مدیریت کند.

سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت با تاکید براینکه 
زیرســاخت الزم برای افرادی که قصد دارند  ســهام 
عدالتشــان را نقد کنند، فراهم شــده اســت، عنوان 
کرد:این به منزله تشــویق برای فروش سهام نیست، 
در روز دهم خرداد که ســهام عدالت آزاد شد بیش از 
1۳ میلیون ســهامدار جدید به بازار بورس ایران وارد 

شدند.
فهیمی با بیان اینکــه رفتار مالی مردم با آزاد ســازی 
ســهام عدالت تغییر مــی یابد، گفت: فروش ســهام 
عدالت در شــعب بانک ها یــک امر غیرعــادی برای 
یک زمان خاص و ویژه کســانی اســت که به شــبکه 
کارگزاری بازار ســرمایه دسترســی ندارند، بنابراین 
این کار برای یک دوره مشخص اســت. در همه بازارها 
امکان سواســتفاده وجود دارد ولی سازمان بورس باید 

از آن جلوگیری کند، ولــی نباید این انتظار 
را  داشــت که به خاطر این مسئه زیرساخت 
را کنار گذاشت، ما تالش می کنیم از دارایی 
های سهام عدالت به خوبی محافظت کنیم تا 

سواستفاده نشود.
سردرگمی مردم درمورد سهام عدالت

همچنین احســان همتی - کارشناس بازار 
سرمایه - با اشــاره به اینکه آزاد ســازی سهام عدالت 
1۵ ســال به طول انجامیده است، گفت: ارزش شرکت 
های بورســی سهام عدالت در 1۵ ســال اخیر، بیش از 
20 برابر شده، اما شرکت های غیر بورسی سهام عدالت 
هنوز ارزش گذاری نشــده اند. در مسئله سهام عدالت 
ابهاماتــی وجــود دارد از جمله اینکه در ابتدا  شــامل 
۶0 شرکت دولتی  می شــد اما اتفاقی که رخ داده این 
است که 11 شرکت از سبد ســهام عدالت حذف شده 
و دلیل آن مشــخص نیســت. از ســوی دیگر در سال 
1۳۹۵ سهام عدالت ارزش گذاری شد و برخی شرکت 
ها حذف و درصد ســهام برخی شــرکت ها نیز کاهش 
پیدا کرد، امــا معیار حذف و کاهش درصد ســهام این 
شرکت ها مشخص نیســت.وی با تاکید بر اینکه در ۳ 
ماهه اخیر سبد سهام عدالت رشد خوبی داشته است، 
گفت: درصد زیادی از مردم روش غیرمستقیم مدیریت 
ســهام عدالت را انتخاب کرده اند، در طی یک ماه اخیر 

تصمیمات زیــادی در خصوص ســهام عدالت گرفته 
شده که بعضا عجیب اســت و همین تصمیمات باعث 

سردرگمی مردم شده است.

تحریم ها اثری بر بازار سرمایه ندارد
ولید هالالت، تحلیلگر بازار ســرمایه نیز  با بیان اینکه 
سهام عدالت سبدی سرمایه گذاری است که از صنایع 
مختلفی  تشکیل شــده، گفت: این سبد شامل صنایع 
بزرگی نظیر فلزات اساسی، پاالیشگاه ها و پتروشیمی 
ها و غیره اســت. تغییرات قیمت ســهام عدالت شبیه 
تغییرات شــاخص کل بازار بورس بوده، تحریم ها در 
10 سال اخیر باعث افت شــرکت های بورسی نشده و 
ارزش آنها یا ثابت بوده و یا بیشــتر شده است، بنابراین 
تحریم ها اثر چندانی بر روی بورس ندارد. در دو دولت 
مختلف تحریم ها اوج داشــته که آمار نشــان می دهد 
تاثیری بر بازار بورس نداشــته است، از طرفی شاخص 
تورم نیز یکی از عوامل موثر بر بورس بوده، که با بررسی 
اطالعات این نتیجه اســتنباط شد که رشد بازار بورس 
بیش از تورم بوده اســت.وی با تاکید بر اینکه اثر کرونا  
روی بورس کوتاه مدت اســت، گفت:فروش شرکت ها 
در فروردین مــاه افت می کند که اثر ایــن پارامتر قبال 
در قیمت ها دیده شــده و کرونا نیز در این زمان رخ داد، 

بنابراین اثری بر بازار نداشت. 

وزیر جهاد کشــاورزی اعالم کرد: بانــک مرکزی ارز 
مورد نیاز واردات نهاده های دامی را که مدتی با مشکل 
مواجه بــود، تخصیص داد. کاظم خاوازی در حاشــیه 
نشســت مشــترک با معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش قابل 
مالحظه ای از نهاده های دامی که در گمرکات مانده بود 

آزاد شده است گفت: در روزهای اخیر تنها ۳0 هزار تن 
نهاده های دامی از بندر امام ترخیص شــده و به سرعت 

در حال توزیع در کشور است.
وی افزود: وزیــر راه هم توجه ویژه ای بــه این موضوع 
داشته و علی رغم اینکه در فصل برداشت گندم هستیم 
ناوگان بسیاری درگیر حمل و نقل این محصول است، 

کامیون هــای مورد نیــاز حمل نهاده هــای دامی نیز 
اختصاص یافتــه و نگرانی در خصوص رســیدن این 

نهاده ها به مرغ داران و دامداران وجود ندارد.
وزیر جهاد کشــاورزی در ادامه گفت: با پیگیری های 
صورت گرفته در مراحل بعدی هم ارز مورد نیاز تأمین 
نهاده های دامی توســط بانک مرکزی تأمین می شود 

و امیدواریم بزودی شــرایط مناسب در بازار نهاده های 
دامی به وجود بیاید.خاوازی تصریح کرد: می توان گفت 
مشکالت موجود در تأمین نهاده های دامی حل شده و 
تنها نکته باقی مانده این است که نهاده ها به سرعت به 
دامداران و مرغداران برسد که این موضوع نیز در حال 

انجام است.

سهامعدالت

ارز

صبا نوبری   براساس قانون بودجه امسال 
دولت موظف اســت یارانه نقدی سه دهک 
باالی درآمــدی را حذف کند، امــا پس از 
حذف یارانه حدود یک میلیون نفر در سال 

گذشته این فرایند متوقف شد.
 از ســال 8۹ که به دنبال اجرایی شدن طرح 
هدفمندی یارانه ها مقرر شــد ماهانه مبلغ 
4۵هزار و ۵00 تومان به حساب ۷8میلیون 
ایرانی واریز شــود، تا امروز انتقادات زیادی 

به شیوه انتخاب افراد یارانه بگیر شده است.
بسیاری معتقدند که تعداد زیادی از افرادی 
که یارانه می گیرند پر درآمد بــوده و نباید 
این مبلغ را دریافت کننــد. از همان دولت 
نهــم تکالیفی بــرای حــذف یارانه بگیران 
پردرآمد تعیین شــد اما دولت ها همواره از 
انجام آن ســر باز زدند. بار دیگر نمایندگان 
مجلس در تاریــخ چهارم اســفند ۹۷، در 
ادامــه بررســی جزئیات بخــش درآمدی 
بودجه ۹8، با جز )1( بند )الف( تبصره )14( 
این الیحه موافقت کردنــد و به موجب این 
مصوبه، دولت موظف شد با استفاده از کلیه 
بانک های اطالعاتی در اختیار، نســبت به 
شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی 

از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.
در شــرایطی که دولت امســال کســری 
بودجه شدیدی را تجربه خواهد کرد حذف 
یارانه این ســه دهک می تواند به مدیریت 
هزینه هایش کمک کند. بــا توجه به اینکه 
ســالیانه به هر دهک حدود 4 هزارمیلیارد 
تومان یارانه پرداخت می شود، با حذف سه 

دهک باالی جامعه یعنــی 2۳ میلیون نفر، 
حدود 12هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل 

خواهد شد.
تابستان ســال گذشــته بود که وزیر کار از 
برنامه دولت برای حــذف یارانه پردرآمدها 
خبــر داد. شــریعتمداری گفت تــا پایان 
شــهریورماه ایــن کار کلید می خــورد و تا 
مهرماه یارانه ســه دهک بــاالی جامعه با 
احتیاط حذف خواهد شــد. همان ماه یارانه 
نقدی ۷00 هزار نفر حذف شد. به کسانی که 

به قطع یارانه شان اعتراض داشتند فرصتی 
داده شــد تا اعتراض خود را ثبــت کنند و 
گفته شــد تا آبان مــاه نتیجــه اعتراض ها 

مشخص می شود.
در مهرمــاه هــم یارانــه نقــدی حــدود 
400هزارنفــر از افرادی کــه تمکن مالی 
داشتند قطع شــد. در آبان ماه اما خبری از 
حذف یارانه نبود و اواخــر آبان ماه دولت به 
دنبال افزایش قیمت بنزین از یارانه دیگری 
رونمایی کرد. بسته معیشــتی که به حدود 

۶0 میلیون ایرانی تعلق گرفت.
در اواســط آذرماه که دولت الیحه بودجه را 
به مجلس تقدیم کرد، رییس سازمان برنامه 
و بودجه اعالم کرد که امــکان حذف کامل 
یارانه ســه دهک پردرآمــد جامعه تا کنون 
وجود نداشته و حذف بیشــتر یارانه بگیران 
به ریسک آن نمی ارزد. همینجا بود که بعد 
از دو بار حذف، پرونــده حذف یارانه بگیران 
پردرآمد بسته شد و با وجود اینکه در قانون 
بودجه ۹۹ و با تصویــب مجلس، وزارت کار 

بار دیگر موظف شــد که یارانه ســه دهک 
باالی جامعــه را حذف کند امــا این روند با 
حذف تنها یــک میلیون و 100هــزار نفر 

متوقف شد.
پــس از پرداخــت اولیــن مرحله بســته 
معیشتی در اواخر آبان ماه اعتراضات زیادی 
به نحوه پرداخت آن صــورت گرفت و گفته 
شد حدود ۵ میلیون خانوار به عدم دریافت 

بسته معیشتی اعتراض کردند.
 شــرایطی برای ثبت اعتراض فراهم شد و 
گفته شــد تا پایان دی ماه نتایــج اعتراض 
اعــالم می شــود. در دی ماه درخواســت 
41۹ هزار نفر از این افراد تایید شــد و یارانه 
معیشــتی آبان و دی ماه با هــم برای آن ها 
پرداخت شد. در دهم بهمن ماه نیز اعتراض 
حدود ۷00هزار نفر دیگر تایید شــد و سه 
مرحله بســته معیشــتی را با هم دریافت 

کردند.
در حالــی که با توجــه به آنچه گفته شــد 
حذف یارانه ســه دهک بــاالی جامعه هم 
باید تا پایان امسال نهایی شود، اما میرزایی 
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 بودجه، 
در ایــن رابطه هــم گفت که حــذف یارانه 
نقــدی افــراد ثروتمند بیشــتری هم فعال 
انجام نخواهد شد و به نظر می رسد با شرایط 
پیش آمده ناشــی از کرونا دولت قصد ندارد 
تا یارانه هــای افراد را حذف کنــد و اینگونه 
پرونده حذف ســه دهک یارانه بگیر متمول 
مثل دولت هــای قبلی در ایــن دولت هم 

ناتمام خواهد ماند.

خریدار   معاون اقتصادی مرکز پژوهش ها 
گفت: برنامه اصــالح ســاختار بودجه که 
ســازمان برنامه امروز قرار است به مجلس 
ارائه دهد، کافی نیســت و الزم است دولت 
لوایح قانونی این اصالحات ســاختاری را به 
مجلس ارائه کند. رهبر انقالب چهارشــنبه 
هفته گذشــته در ســخنرانی به مناســب 
سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران بار دیگر بــر لزوم حرکت به ســمت 
اقتصاد بدون نفــت و بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد تاکید کردند و گفتند اگرچه دولتها 
ادعا می کنند بودجه واقعی است اما اینگونه 
نیســت. در واکنش، روز چهارشنبه، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در توئیتر خود خبر 
داد که این سازمان روز شنبه )امروز( برنامه 
اصالح ســاختار بودجــه را تقدیم مجلس 

خواهد کرد.
در همین ارتباط، محمدهادی ســبحانیان 
در گفت و گو با خبرنــگار مهر، درباره برنامه 
دولت برای ارائه طرحــی در خصوص تغییر 
ســاختار بودجه ریزی گفت: بعد از خروج 
آمریکا از برجام در اردیبهشــت ۹۷ انتظار 

می رفت هدفی که ســال ها در اقتصاد ایران 
به دنبــال آن بودیم که همان قطع شــدن 
وابســتگی بودجه به نفت بود اتفاق بیفتد. 
یعنی زمینه کاماًل فراهم شده بود که این  بار 
از ســر ناچار و نه از روی میل و رغبت دست 
اندرکاران، بند ناف بودجه از نفت قطع شود.

معــاون اقتصــادی مرکــز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی ادامــه داد: اما 
علیرغم گذشت بیش از دو ســال از خروج 
آمریکا از برجام، تغییــری در رویکرد دولت 
در خصوص نحوه انجــام امور و یــا برنامه 
مالی آنکه همان بودجه های ســنواتی است 
مشاهده نشده اســت و دولت همچنان در 
لوایح بودجه دو ســال اخیر با بیش برآورد 
درامدهای نفتی ســعی در تراز کردن منابع 

و مصارف خود داشته است.
وی تاکید کرد: لذا نتوانســته ایم اصالحات 
ســاختاری بودجه را که از مطالبات جدی 
رهبر معظم انقالب بوده است، محقق کنیم.

ســبحانیان افزود: در یک تا دو سال گذشته 
مطالعات خوبی در سازمان برنامه و بودجه و 
مرکز پژوهش های مجلس درباره اصالحات 

در ســاختار بودجه ریزی کشور انجام شده 
اســت و کارشناســان راهکارهای مناسبی 

پیشنهاد داده اند.
این کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه 
بودجه امســال یک بودجه غیرواقعی است 
و به همین خاطر همانطــور که پیش بینی 
می شــد بالفاصله در شورای ســران مورد 
بازنگری قــرار گرفت گفــت: تاکنون عزم 
و اراده جــدی بــرای اجــرای برنامه هایی 
که کارشناســان در این خصــوص تدوین 

کرده اند وجود نداشته است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به وعده سازمان 
برنامــه و بودجه مبنی بر ارائه بســته دولت 
در خصوص اصالحات ساختاری در بودجه 
کشور در روز شــنبه 1۷ خرداد ماه )امروز( 
به مجلس شورای اســالمی بیان کرد: این 
موضوع نشــان می دهد این برنامه از پیش 
آماده شده است و ســوال این است که چرا 
این اصالحات در جریان قانون بودجه سال 
۹۹ به اجرا گذاشته نشده است؟ چرا الیحه 
بودجــه ۹۹ با کســری بودجــه 1۵0 هزار 

میلیارد تومانی تقدیم مجلس شده است؟
وی با اشــاره به اظهارات نوبخــت مبنی بر 
اینکــه برای انجــام اصالحات ســاختاری 
بودجــه نیازمنــد اجمــاع در حاکمیــت 
هســتیم، تصریح کرد: این اظهارنظر به این 
معنی اســت که باید بین مجلــس، دولت و 
قوه قضائیه و دیگــر ارکان نظام برای اصالح 
ســاختاری، اتفاق نظر وجود داشــته باشد 
که مطلب درســتی اســت. اما در ابتدا باید 
این اجماع در خود دولــت و میان نهادهای 
تصمیم گیر در بخش اقتصادی مانند وزارت 

اقتصاد، بانــک مرکزی و ســازمان برنامه و 
بودجه شــکل بگیرد. به نظر می رسد عدم 
اِعمال سیاست های اصالحی در بودجه ۹۹ 
ریشه در عدم اجماع این اصالحات در خود 
دولت داشته باشد.سبحانیان افزود: علیرغم 
وجود برنامه های مــدون در خصوص تغییر 
ساختار نظام بودجه کشــور این برنامه ها با 
اجماع میــان وزرای کابینه رو به رو نشــده 
اســت. به همین دلیل اصالحات ساختاری 

در بودجه امسال رخ نداد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی یادآور شــد: چارچوب 
برنامه ای که قرار است روز شــنبه )امروز( 
به مجلــس ارائه شــود تقریباً بــرای همه 
ارکان نظام تشــریح و تبیین شــده است و 
به نظر می رســد در خصوص اغلب موارد آن 

اشتراک نظر وجود داشته باشد.
سبحانیان گفت: آنچه مهمتر از برنامه مدون 
شده ســازمان برنامه و بودجه برای ارائه به 
مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این 
برنامه کالن خواهد بود تا اصالح ساختاری 

بودجه رقم بخورد.

محافظتازسهامعدالتبرایجلوگیریازسواستفاده

ارزموردنیازوارداتنهادههایدامیتامینشد
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ثبتسفارشفروش»سهامعدالت«درتمامی
شعببانکآینده

تمامی شعب بانک آینده، سفارش فروش »ســهام عدالت« مشتریان 
خود را دریافت و ثبت می کنند.

بر این اساس، آن دسته از مشــتریان بانک آینده که واجد شرایط بوده 
و خواهان فروش سهام عدالت خود باشــند، می توانند درخواست خود 
را به یکی از شــعب بانک آینده اعالم کنند. این مشــتریان باید دارای 
سهام عدالت بوده و شماره شبای معرفی شده در برگه سهام عدالت آنها 

متعلق به بانک آینده باشد. 
شعب بانک آینده، در حال حاضر عاملیت شرکت کارگزاری بانک آینده 
را بر عهده دارند و به نیابت از کارگزاری، درخواست فروش سهام عدالت 

مشتریان این بانک را ثبت می کنند.
بانک آینده امکان ثبت غیرحضوری و الکترونیکی سفارش فروش سهام 
عدالت را نیز برای ارائه خدمات مذکور به مشتریان عزیز، برای سهولت 
هر چه بیشتر، فراهم کرده است. مشــتریان محترم بانک آینده، برای 
بهره مندی از خدمات الکترونیکی ثبت و سفارش فروش غیرحضوری 
 ir.edalat.ba24ســهام عدالت خود، می توانند به نشــانی اینترنتی

مراجعه نمایند.
گفتنی اســت؛ مرکز ارتباط بانک  آینده به شماره 021-2۷۶۶۳200، 

به صورت شبانه روزی آماده  پاسخ گویی به مشتریان محترم است.

مصائبحذففیزیکیبیمهنامههابرای
صنعتبیمه

 فعاالن صنعت بیمه، بخش خصوصــی و نمایندگی های فروش بیمه با 
انتقاد از حذف فیزیکی صدور بیمه نامه شخص ثالث تاکید می کنند این 
طرح می تواند با به تعطیلی کشاندن هزاران نمایندگی فروش و بیکاری 

هزاران نفر، ادامه فعالیت صنعت بیمه را نیز به چالش بکشاند.
بیمه مرکــزی در 2۷ اردیبهشــت ماه بخشــنامه ای را مبنی بر حذف 
بیمه نامه فیزیکی شــخص ثالث ابالغ کرد که انتقادات گسترده فعاالن 

صنعت بیمه به ویژه نمایندگی های بیمه ها را به دنبال داشته است.
 بر اساس این بخشــنامه، به شــرکت های بیمه ای تاکید شده است که 
کلیه بیمه نامه های شــخص ثالث خود را پس از دریافت کد یکتا از بیمه 
مرکزی ایران صادر کرده و لینک دریافت نســخه قابل چاپ بیمه نامه 
را از طریق ارســال پیامــک، کــد یکتــا، آدرس الکترونیکی صفحه 
اســتعالم اصالت بیمه نامه از بیمه مرکزی ایران و نیز از آن شرکت را به 

بیمه گذاران خود اعالم کنند.
بخش دیگری از این ابالغیه که حاشــیه ســاز شــده، حذف بیمه نامه 
فیزیکی است؛ در این بخشنامه تاکید شده است که شرکت های بیمه ای 
کلیه فرآیندهای صدور و پرداخت خســارت بیمه نامه شــخص ثالث از 
جمله فروش و تمدید بیمه نامه، اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی 

و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزیکی انجام دهند.
به نظر فعاالن صنعت بیمه، این بخشــنامه دارای ابهامات زیادی بوده 
و بدون مشــورت با فعاالن این صنعت، بخش خصوصی و نمایندگی ها 
تهیه شــده که اجرای آن می تواند لطمات جبران ناپذیری را به صنعت 

بیمه وارد کرده و ده ها هزار دفتر نمایندگی بیمه را به تعطیلی بکشاند.

67 هزار نماینده بیمه در معرض تهدید
»رامیــن جهانگیر« رئیــس انجمن صنفــی نمایندگان بیمــه ایران 
استان تهران و رئیس شــورای همانگی انجمن های صنفی کارفرمایی 
مستقل نمایندگان بیمه ایران در نشســتی با خبرنگاران در واکنش به 
این تصمیم گفت: با وجود افزایش و تاســیس  شــرکت های بیمه و راه 
اندازی بیمه های خصوصی، متاســفانه هیچ محصول  بیمه ای جدیدی 
به بازار معرفی نشده که این موضوع، باعث کاهش رشد ضریب نفوذ این 
صنعت شده اســت.وی با انتقاد از طرح حذف فیزیکی کارت بیمه نامه 
ثالث در برهه ای که هنوز توفیق قابل ذکری در مســئله فروش آنالین 
بیمه شــخص ثالث به دســت نیاورده ایم، افزود: هنوز زیرساخت الزم 
برای فروش بیمه نامه از درگاه نمایندگان بیمــه بوجود نیامده و داری 
مشکالت فراوانی است.جهانگیر اضافه کرد: فروش آنالین بیمه شخص 
ثالث، بدون مشــورت اولیه با منتخبین نمایندگان شــرکت های بیمه 
اتخاذ شده است که در صورت مشورت، آنها می توانستند پیشنهاداتی 

برای اجرای بهتر این طرح ارایه کنند.
رییس انجمن صنفــی نمایندگان بیمه ایران اســتان تهــران گفت: 
پیشــنهاد می کنیم که نماینــده ای از طرف کل تشــکل های صنفی 
نمایندگان شرکت های بیمه در شورای عالی بیمه در شرایط کنونی که 
پشتیبانی قانونی نداریم، بدون داشتن حق رای عضویت داشته باشد تا 

بتواند نظرات کارشناسی را در این شورا ارایه کند.
جهانگیر با بیان اینکه این تصمیمات ناگهانی معیشت بیش از ۶۷ هزار 
نماینده بیمه در سراسر کشــور را تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: بیمه 
مرکزی بســیار شــتابزده و بدون تعامل با شــبکه نمایندگی به عنوان 

صاحبان اصلی پرتفوی حق بیمه تولیدی، وارد مسئله اجرا شده است.
وی با بیان اینکه با این تصمیم مشــخص نیســت که جایگاه شــبکه 
نمایندگی در صنعت بیمه کجاســت؟ افزود:  صنعت بیمه دارای ســه 
ذی نفع اصلی )شامل بیمه گذار، بیمه گر و شبکه نمایندگی( است که بار 
اصلی افزایش ضریب نفوذ در کشور بر دوش شبکه نمایندگی قرار داردو 
تا زمانی که منافع این ســه گروه محقق نشود و زیر ســاختهای الزمه 
بوجود نیاید و همچنین بــا نهاد های بیرونی ذیربــط، هماهنگی الزم 

بعمل نیاید امکان حذف فیزیک میسر نیست.
رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران اســتان تهران خاطر نشان 
کرد: در صورت جمع کلیه شــرایط الزم و به منظــور حفظ حقوق همه 
ذینفعان، اجرای این طرح باید به صورت پلکانــی و در مراحل مختلف 
به تدریج صورت گیرد.رئیس شــورای هماهنگــی انجمن های صنفی 
کارفرمایی نمایندگان مســتقل بیمه ایران یادآور شد: با وجود افزایش 
تورم و افزایش افسار گسیخته هزینه های نمایندگان در سالیان اخیر، 
میزان کارمــزد نمایندگان و هزینه صدور بیمه نامــه ها نه تنها افزایش 

نیافته بلکه کاهش هم یافته است.
وی اظهار داشــت: در ســال های نه چندان دور، جمع کارمزد و هزینه 

صدور  بیمه نامه شخص ثالث 1۵ و حوادث راننده ۳۳ درصد بود.
رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران اســتان تهران افزود: اما در 
حال حاضر، درآمد ثالث به کمتر از نصف و حوادث راننده به کمتر از یک 
پنجم کاهش یافته است که باید توجه داشــت این میزان، سود خالص 
نیست و پس از کســر هزینه ها درآمد خالص به مراتب پایین تر است، 
بطوری که طبق اعالم شــرکت های بیمه بیش از ۷0 درصد نمایندگان 

صنعت بیمه زیر خط فقر هستند.
وی با بیان اینکه هزینه های روزانه شــرکت های بیمه از طریق جریان 
نقدینگی فروش بیمه شــخص ثالث تامین می شود، گفت: بیش از 8۵ 

درصد از صدور کل بیمه نامه ها توسط نمایندگان بیمه انجام می شود.
جهانگیر ادامه داد: فروش آنالین بیمه شــخص ثالــث در حالی مطرح 
است که در هیچ جای دنیا فروش شرکت های بیمه توسط خود شرکت 
بیمه و بیمه گزار انجام نمی شــود.وی با اشــاره به تعهــدات پیچیده 
مربوط به فروش بیمه نامه گفت: خرید بیمه نامه با خرید بلیت هواپیما 
یا سفارش غذا متفاوت اســت زیرا کار فروش بلیت هواپیما با نشستن 
هواپیما در مقصد به پایان می رسد، اما در صورت صدور بیمه نامه برای 

بیمه گر حداقل یکسال تعهد ایجاد خواهد شد.
 رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران بــا انتقاد از عدم نظارت بر 
کار استارتاپ های بیمه ای گفت: استارت اپ های بیمه ای فروش بیمه 
را با حق بیمه ای کمتر از  نمایندگان در سایت ها اعالم و انجام می دهند 

که این موضوع خود خالف ماده ۹ آیین نامه 8۳ بیمه است.

شعبه

نماینــده کارفرمایان در شــورای عالــی کار هر گونه 
افزایش مجدد حقوق و دســتمزد کارگران در شرایط 
حاضــر اقتصاد را به صالح ندانســت و گفــت: اگر چه 
افزایش حداقل دســتمزد کارگران در سال جاری، 21 
درصد تصویب شــده اما حداقل ۳4 درصد افزایش در 

حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
جمال رازقی جهرمی ، با انتقاد از برگزاری نشست بعد 
از ظهر شــورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن 
کارگــران، اظهار کرد: دولــت در جلســاتی که برای 
دستمزد سال 1۳۹۹ برگزار شــد، شرایط کارفرمایان 
را درک مــی کرد ولــی اینکه حاال تحــت تاثیر برخی 
جوسازی ها مجددا اقدام به گذاشــتن جلسه شورای 
عالی کار آن هم تحت عنوان دســتمزد کــرده باعث 

تاسف است.
وی گفت: به هر حال حق مســکن جزو پکیج حقوق و 
دستمزد اســت و وقتی صحبت از تعیین آن در جلسه 
شورای عالی کار می شود در واقع بحث افزایش حقوق 
مطرح می شود ولی به صالح سیاســتگذار تحت هیچ 

شرایطی نیست که این جلسه گذاشته شود 
و دستگاههای تصمیم گیر کشور نباید تحت 

تاثیر جوسازی ها کوتاه می آمدند.
نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار با 
بیان اینکه جامعه کارفرمایی نجیب اســت 
که دســت به جوســازی و اعتصاب نمی زند 
و مظلــوم واقع می شــود، ادامــه داد: گروه 

کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته 
شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند 
و نتیجه اش ریزش شــدید نیروی انســانی شاغل در 

بنگاهها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.
رازقی جهرمی تاکید کرد: به عنوان کارفرما که بیش 
از هزار و خرده ای کارگر داریم و آســیب دیده کرونا 
هم نیستم، لیســت حقوق فروردین و اردیبهشت را 
به زحمت توانســتم پرداخت کنم بنابراین افزایش 
بیش از ایــن در توان کارفرمایان نیســت و به دولت 
و همه ارگانهایی که کارگران به آنها رجوع کردند از 
جمله قوه قضاییه هم اعالم کردیم که این داستان به 

صالح نیست.
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا با 
توجــه بــه وضعیــت بنگاهها و شــرایط 
اقتصــادی کشــور مــی تــوان وضعیت 
معیشــت خانوارهای کارگــری را نادیده 
گرفت؟ گفــت: ما بــا یــک پارداوکس و 
تناقص در شــورای عالی کار مواجه شــده 
ایم از یک ســو ارزش پول ملی پاییــن آمده و از آن 
طرف قدرت خرید در اقشــار حقوق بگیر به شــدت 
کاهش یافته اســت منتهــا  طرف دیگــر ماجرا این 
اســت که کارفرمایانی کــه عمدتا آســیب دیده اند 
از بخــش تولید و بخش خدمات کشــور هســتند و 
بخش خدمات بیشتر از تولید آســیب اساسی دیده 
اســت؛ حتی کرونا هم نیامده بود به واســطه تحریم 
ها و سیاســتهای اقتصادی کشــور وضعیت خوبی 

نداشتند.
نماینده کارفرمایان در شــورای عالــی کار در پایان با 
بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگری در جلسات 

شــورای عالی کار افزایش 8۵ درصــدی حقوق بود، 
اظهار کرد: این افزایش عمال امکانپذیر نبود و آنچه که 
انجام شــده مینیمم ۳4 درصد حداقل افزایش هزینه 
ای است که به کارفرما تحمیل شده است یعنی اگر چه 
افزایش حداقل دســتمزد کارگران در سال جاری، 21 
درصد تصویب شــده اما حداقل ۳4 درصد افزایش در 

حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
 نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن 
کارگران،   عصر امروز با حضور وزیــر کار و نمایندگان 
کارفرمایــی و کارگری برگزار می شــود. در نشســت 
بیســتم فروردین ماه شــورای عالی کار که به تصویب 
افزایش 21 درصدی حداقل دســتمزد کارگران منجر 
شــد، تصمیمی در خصوص تغییر مبلغ کمک هزینه 
مســکن کارگران اتخاذ نشــد و لذا جلســه امروز در 
راســتای تعیین حق مسکن تشــکیل خواهد شد. در 
حال حاضر کمک هزینه مســکن کارگران 100 هزار 
تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران 

است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

دستمزد

خریدار   سرپرســت مدیریت توسعه بازار 
فیزیکی بورس کاال مزایای معامالت گواهی 

سپرده سکه طال در بورس را تشریح کرد.
 اکبر میرزاپور در بیان مزایای گواهی سپرده 
ســکه طال گفت: در این معامــالت دارنده 
گواهی با نام، امــکان معامله و نگهداری این 
اوراق را دارد و نیازی به حمــل و نگهداری 
ســکه در منزل یا گاوصندوق نیست. ضمن 
اینکه تحویل فیزیکی ســکه نیز درصورت 
درخواســت دارنده آن به فاصلــه یک روز 

انجام می پذیرد.
میرزاپــور افــزود: معامله در بــازار گواهی 
سپرده سکه طال در مقایسه با معامالت بازار 
نقدی کارمــزد کمتــری دارد و در این بازار 
قیمت خرید و فروش بســیار به هم نزدیک 
بوده که این یکی از جذابیت های بازار برای 
ســرمایه گذاران سکه اســت؛ این در حالی 
است که در صرافی ها قیمت خرید و فروش 

سکه اختالف قابل توجهی با هم دارد.

پایان مخاطرات معامله فیزیکی سکه
میرزاپور مزیت دوم معامالت گواهی سپرده 
سکه را در عدم وجود انواع مخاطرات اعم از 
مخاطرات مربوط به نگهداری، حمل و نقل 
و احتمال سرقت عنوان کرد و گفت: در این 
روش، فرد گواهی سپرده کاالیی سکه را در 
بورس خریداری می کند و ســکه در خزانه 
بانک به صورت امانت و در شرایط استاندارد 
و امــن نگهــداری می شــود. در نتیجــه، 
مخاطرات مربوط به نگهداری و حمل و نقل 
آن جهت فروش در بــازار نقدی و همچنین 

خطر سرقت ســکه در صورت نگهداری در 
منازل به طور کامل از بین می رود.

تفاوت با خرید نقدی
وی مخاطــره دیگر خرید ســکه به صورت 
نقدی را احتمال تقلبی بودن سکه دانست و 
اظهار کرد: تعداد زیادی از سکه هایی که در 
بازار وجود دارد ضرب بانک مرکزی نیست 
و با وجود آنکه وزن و عیار طالی به کار رفته 
در آن نیز درست است، با قیمت سکه ضرب 
بانک مرکــزی اختالف فاحشــی دارد که 

مشکالتی را برای خریدار و فروشنده ایجاد 
می کند. امــا چنین مشــکلی در خصوص 
معامالت گواهی سپرده سکه مطرح نیست 
و تمام گواهی ها به پشــتوانه ســکه ضرب 
بانک مرکزی و طبق استانداردهای موجود 

است.

 خرید و فروش آنالین سکه 
در سراسر ایران

میرزاپــور در بیان نکته بعدی به ســهولت 
انجام معامالت در بورس اشاره کرد و گفت: 

در این روش به کمک سامانه های معامالت 
آنالین از هر نقطه ای از کشور می توان سکه 
طال را خرید و فروش کرد و نیازی به مراجعه 
به بازار نقدی برای خرید و یا فروش ســکه 
نیســت، در نتیجه به کمک این ســامانه ها 
مشــکالت مربوط به نقل و انتقال فیزیکی 
ســکه هم وجود وجود ندارد. چراکه در این 
روش، کارگزاران از طریق سیســتم های در 
اختیار خود فرآیند تســویه و انتقال پول به 
حســاب فروشــنده و انتقال دارایی به کد 

خریدار را انجام می دهند.

کارمزد اندک معامالت
سرپرســت مدیریت توســعه بازار فیزیکی 
افزود: مزیت مهم دیگری کــه در این روش 
می توان به آن اشاره کرد این است که کارمزد 
معامالت این ابزار بســیار ناچیز اســت. به 
طوری که هزینه نگهــداری روزانه هر قطعه 
سکه در خزانه ۷0 تومان بوده و هزینه ارزیابی 
در زمان تحویل سکه به خزانه ها نیز سه هزار 
تومان اســت. بنابراین هزینه انجام معامالت 
به کمک این اوراق نسبت به ارزش بازار سکه 
بسیار اندک است.وی تاکید کرد: همچنین 
این امکان در حال فراهم شدن است که ابزار 
معامالتی مذکور کارکرد توثیق در شــبکه 
بانکی را دارا باشــد تا شبکه بانکی به پشتوانه 
این اوراق بتواند به دارنده این اوراق به عنوان 

مالک سکه تسهیالت اعطا کند.

معافیت مالیاتی گواهی سپرده کاالیی
میرزاپور به معافیت مالیاتی گواهی سپرده 
کاالیی نیز اشــاره و اظهار کــرد: با توجه به 
اینکه گواهی ســپرده کاالیی در حکم یک 
ورقه بهادار اســت و ورقه بهادار به اســتناد 
ماده 14۳ قانون مالیات های مستقیم و بند 
24 ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید، هم از مالیــات بر ارزش افزوده 
و هم از مالیــات بر عملکرد معاف اســت و 
هیچگونه محدودیــت و ممنوعیت مالیاتی 
ندارد، یک مزیــت مهم برای ابــزار مذکور 
محســوب می شــود و یک فرصت سرمایه 
گذاری جذاب برای سرمایه گذاران و عالقه 

مندان به بازار سکه و طال است.

نمایندهکارفرمایاندرشورایعالیکار؛توانافزایشبیشترحقوقرانداریم

در یک اطالعیه منتشر شد

پاسخبانکمرکزیبهابهاماتهدفگذاریتورم
خریدار   بانک مرکزی اعالم کرد که قصد 
دارد نرخ سود و داالن سود بازار بین بانکی را 
به نحوی تنظیم کند که میزان انبساط پولی 
به تدریج کاهــش پیدا کرده و عمال رشــد 

تقاضای کل اقتصاد کنترل شود.
 به نقل از بانک مرکزی، در راســتای شرح و 
بسط سیاست »هدف گذاری تورم« سواالت 
مورد توجه صاحب نظــران و افکار عمومی 
توســط اداره بررســی ها و سیاســت های 
اقتصادی بانک مرکزی پاســخ داده شــده 

است که در ادامه می خوانید.

 اعالم نرخ هدف تورم 22 درصد برای 
سال 99 به چه معنی است؟

»هــدف گــذاری تــورم« یک ســاز و کار 
پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری 
پولی اســت کــه چارچوبی را بــرای بانک 
مرکزی فراهم می آورد تا بر اساس آن بتواند 
تغییرات و تحوالت متغیرهای اقتصادکالن 
و نحوه اثر گذاری آنها بــر روی تورم را رصد 
کرده، توضیح داده و بر اســاس آن سیاست 

گذاری کند.
نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاســت 
گذار پولی و مردم و فعاالن اقتصادی است. 
با اعــالم نرخ تورم هدف و مشــخص کردن 
محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاســت 
گذار پولی اعالم می کند که چه نرخ تورمی 
را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد 
مردم و فعاالن اقتصــادی بتوانند انتظارات 

خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.
برای این منظــور در گام اول بانک مرکزی 
هدف 22 درصد را تعیین نموده و به تدریج 
و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد 
داد. در ایــن چار چوب وقتی نــرخ تورم در 
محدوده قابل قبــول )۲± درصد حول تورم 
هدف( باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در 

بازار و نرخ سود سیاســتی و داالن نرخ سود 
بازار بیــن بانکی نخواهد کرد یــا به عبارتی 
نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، 
اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعالم شده 
اســت بصورت پایداری فاصله داشته باشد، 
بانک مرکزی در بازار دخالــت کرده و نرخ 
سود سیاســتی و یا داالن نرخ سود بازار بین 
بانکی را چنان تغییــر خواهد داد که تورم به 

محدوده اعالم شده برگردد.

 چگونــه بانک مرکزی نــرخ تورم 
کنونی را به محــدوده هدف گذاری 

تورم هدایت می کند؟
بر خالف گذشــته، برنامه دولت برای تامین 
مالی کســری بودجــه مبتنی بــر فروش 
دارایی هــا و انتشــار اوراق بهــادار دولتی 
طراحی گردیده است. این سیاست اصولی 
و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد 
دارد و در نتیجه سیاســتی در جهت کاهش 

فشار تورمی است.
همزمان، بانــک مرکزی با نظــارت موثر و 
دقیق بر ترازنامه بانک هــا، ناترازی بانک ها 
را کاهش داده و ثبات بــازار ارز را نیز ادامه 

خواهد داد.
نرخ سود و داالن ســود بازار بین بانکی نیز 
چنان تنظیم خواهد شــد کــه همزمان با 
حفظ وضعیت سیاســت پولی )که به جهت 
شــوک منفی عرضه و شــیوع بحران کرونا 
موقتاً و بصورت اجتناب ناپذیر انبســاطی 
بوده است(، میزان انبســاط پولی به تدریج 
کاهش پیدا کرده و عماًل رشــد تقاضای کل 
اقتصاد کنترل شــده و نرخ تورم به محدوده 
هدف نزدیک شده و در کانال 22 درصد قرار 

بگیرد.

 آیا اعالم نرخ هــدف تورم به معنای 

»کنترل دستوری« نرخ تورم است؟
تــورم ماحصل تعامــالت متغیرهای کالن 
اقتصادی، مانند نرخ ســود، رشد نقدینگی، 
کســر بودجه دولت و ســایر متغیرهای اثر 
گذار اســت. تورم، به معنی افزایش مداوم 
ســطح عمومی قیمــت کاالهــا و خدمات 
در اقتصاد، را نمی توان بصورت دســتوری 
کاهش و یا افزایــش داد؛ اما تورم را می توان 
بــا تغییــر متغیرهــای سیاســت گذاری 
اقتصادی کالن مانند نرخ ســود سیاستی، 
خرید و فروش اوراق در عملیــات بازار باز، 
تغییر ســاختار بودجه و میزان تامین مالی 
کسر بودجه با اســتفاده از اوراق و نظایر آن، 

کنترل کرد.
به بیــان دیگر، چون تورم نتیجه سیاســت 
گذاری اقتصادی اســت، می تــوان با تغییر 
برخی متغیرهــا، آن را تغییر داد. بانک های 
مرکزی مدرن دنیا، توانسته اند با بکارگیری 
ابزارهای پیشــرفته مانند عملیات بازار باز، 
داالن نرخ ســود، اعطای وثیقه دار اعتبار به 
بانک ها و ســپرده پذیری از بانک ها، و عدم 
دخالت غیر علمی در بــازار ارز، عماًل تورم را 

مهار نمایند.
 البته شــرط کلیدی موفقیت سیاست های 
بانک های مرکزی در کنترل تورم همراهی 
دولــت در رعایــت انضباط مالــی، کنترل 
کســری بودجه همــراه با حفــظ پایداری 
مالی و عدم توســل به منابع بانک مرکزی 
برای جبران کســر بودجه یــا تامین مالی 

سیاست های توسعه ای بوده است.

 آیا کنترل نرخ ســود سیاســتی 
دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

نرخ ســود بازار، یا همان نرخ سودی که در 
شــبکه بانکی کشــور وجود دارد، محصول 
تعادل بین عرضه )ســپرده گذاری( و تقاضا 

)وام دهــی( در کل شــبکه بانکی اســت، 
بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به 
سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات 
بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی 
به بانک دیگر متفاوت باشــد، ولــی قاعدتاً 
نرخ های سود در شــبکه بانکی بهم نزدیک 
هســتند. اصطالحاً این نرخ ها، نرخ ســود 

خرده فروشی نامیده می شوند.
بانک مرکزی این نرخ ها را تعیین نمی کند. 
اما، بانک هــا در بــازار بین بانکــی با بانک 
مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانک ها، 
هر روز، بر اســاس وضعیت ترازنامه و میزان 
ذخایر قانونی خــود، دارای مازاد و یا کمبود 
در بازار بین بانکی هســتد کــه می توانند 
بــا یکدیگــر مبادالتــی را انجــام دهند و 
نیازهایشــان را مرتفع نمایند. اما اگر در این 
مبادالت که اصطالحاً با نرخ های ســود بین 
بانکی انجام می شــود، نرخ سود بین بانکی 
از نرخ سود سیاســتی که بانک مرکزی در 
نظر دارد انحراف پیدا کنــد، بانک مرکزی 
با خرید و یا فــروش اوراق بهادار دولتی نرخ 
ســود بین بانکی را به نرخ ســود سیاستی 

نزدیک می کند.

در بانکــداری مرکــزی مدرن، ایــن نرخ، 
کلیدی ترین متغیر اســت و ابــزار اعمال 
سیاســت پولی اســت. البته بانک مرکزی 
می تواند بــا تغییر نرخ کف داالن ســود و یا 
نرخ ســقف، اســتفاده از ابزاری های دیگر 
خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس 
آن، میزان نقدینگی و نهایتاً نرخ ســود بین 
بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ ســود بین 
بانکی، این تغییر به نرخ های خرده فروشی 
نیز تسری پیدا می کند و در نهایت قدرت وام 
دهی و ســپرده گیری بانک ها را تحت تاثیر 
قرار می دهد کــه در نتیجه آن، تقاضای کل 
در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر 

قرار می گیرد.
معموالً نحــوه کارکرد و کانــال اثر گذاری 
سیاســت پولی بانک مرکــزی )تعیین نرخ 
ســود سیاســتی و تغییر آن( بر روی سایر 
نرخ های ســود موجود در اقتصاد و بالتبع بر 
روی تقاضــای کل و نهایتاً نرخ تورم، ممکن 
اســت در مراحل اولیه هدف گــذاری تورم 
توســط بانک مرکزی، با عدم قطعیت هایی 
همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه 

توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.



سهمیهکارتسوختجدیدچقدراست؟

تابستان سختی پیش رو داریم

کممصرفکنید،پاداشبگیرید

نفتکشهایبیشتریبهلیستسیاهتحریمهای
آمریکااضافهمیشوند

آمریکا به دنبــال وضع تحریم ها روی دســتکم 40 نفتکــش به دلیل 
همکاری و تجارت با ونزوئال است.

منابع کشــتیرانی به رویترز اظهار کردند که تحریم های احتمالی روی 
کشتیهای مختلف ممکن است به زودی وضع شــوند با این حال هنوز 
تصمیم در این باره گرفته نشده است.این کشتی ها ممکن است شامل 
2۵ ابرنفتکش باشــند که هر کدام ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت 

را دارد و همچنین 1۷ کشتی کوچکتر را دربربگیرند.
وزارت خزانه داری آمریکا، کاخ ســفید و وزارت خارجه این کشور هنوز 
در این باره اظهارنظر نکردند. مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا هفته 
پیش در بیانیه ای ادعا کرد که شــرکت هایی که نفــت ونزوئال را حمل 

می کنند در واقع از مردم این کشور دزدی می کنند!
مقامات آمریکایی مکررا نفتکش ها و شــرکت های کشتیرانی را بر سر 
همکاری با ونزوئال در لیست سیاه قرار داده اند. واشنگتن از ژانویه سال 
201۹ شــرکتی نفتی دولتی PDVSA ونزوئال را با هدف ســرنگونی 
دولت نیکالس مادورو، رئیس جمهور این کشور هدف تحریم قرار داده 
و هشدار داده است اگر دیگران تحریم ها را رعایت نکنند، هدف تحریم 

قرار خواهند گرفت.
وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشــته چهار شرکت کشتیرانی را به 

دلیل حمل نفت ونزوئال هدف تحریم قرار داد.
بر اســاس گزارش رویترز، مادورو تحریم ها را عامل مشــکالت ونزوئال 
خوانده و واشنگتن را متهم کرده اســت به دنبال سرنگونی وی برای به 
دســت گرفتن کنترل ذخایر نفتی وسیع ونزوئال اســت. آمار رفینیتیو 
آیکان و اسناد داخلی شرکت PDVSA نشــان داده که صادرات نفت 
ونزوئال در ماه مه به پایین ترین میزان از سال 200۳ سقوط کرده است. 
این شــرکت و جوینت ونچرهایش در ماه میالدی گذشــته 4۵1 هزار 
و ۹۳۵ بشــکه در روز نفت و ســوخت در 18 محموله صادر کردند که 
PD� 1۷ سال اخیر است. برنامه صادرات شرکت  پایین ترین میزان در

VSA برای ژوئن تغییر چندانی نسبت به ماه مه نشان نمی دهد.

:NPC عضو هیات مدیره
کاهش۲۰درصدیقیمتمحصوالتپتروشیمی

کاهش تقاضــای جهانی و کاهــش قیمت نفت تا حــدی روی قیمت 
محصوالت پتروشیمی تاثیر گذاشــت و در حد 1۵ تا 20 درصد کاهش 

قیمت را شاهد بودیم.
عبدالحسین بیات، درباره اینکه آیا با مجتمع های پتروشیمی با کاهش 
تقاضا و مشــکل انبار کاال مواجهند یا خیر؟ اظهار داشــت: از نظر تناژ 
روند صادرات محصوالت پتروشیمی ادامه دارد و مشکلی در این زمینه 
نیست و کرونا نیز مانعی ایجاد نکرده است، اما کاهش تقاضای جهانی و 
کاهش قیمت نفت تا حدی روی قیمت محصوالت تاثیر گذاشــت و در 

حد 1۵ تا 20 درصد کاهش قیمت را شاهد بودیم.
وی افزود: ســرجمع از نظر تناژ تغییری حاصل نشده اما کاهش درآمد 
ارزی ناشی از صادرات داشــته ایم، ولی با توجه به اینکه امسال چندین 
طرح به بهره برداری می رســد در پایان ســال با افزایــش صادرات نیز 

خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره صنایع ملی پتروشــیمی با تاکید بر اینکه هیچگونه 
کاهش تولید اجباری در مجتمع های پتروشیمی رخ نداده است، گفت: 
تاکنون به دلیل شــرایط کرونا و تراکم محصــوالت در انبارها و مخازن 
مشکلی نداشــتیم و تصور نمی کنم مشــکلی هم رخ دهد، چون جهان 
آرام آرام از پدیده کرونا عبور می کند و تقاضــا و فعالیت های اقتصادی 
به ســطح قبل از کرونا برمی گردد و طبیعتا قیمت نیز به شــرایط قبل 

برمی گردد.
وی با بیان اینکه پیش بینی این اســت که در ۶ ماهه دوم ســال جاری 
نســبت به ۶ ماهه اول قیمت محصوالت بهبود یابد، تصریح کرد: دلیل 
کاهش قیمت محصالت پتروشــیمی به دلیل کاهــش قیمت نفت بود 
که به زیر 10 دالر هم رسیده بود، همیشه قیمت محصوالت پتروشیمی 
با یک زمان تاخیری نســبت به قیمت نفت شروع به کاهش می کند که 
اکنون خودش را نشان داده اســت اما با توجه به تصمیم اوپک و اوپک 
پالس قیمت نفت رو به بهبودی اســت و از طرف دیگــر در حال عبور از 
پدیده کرونا هســتیم، بنابراین تقاضای محصوالت پتروشیمی بهبود 

پیدا می کند و در کاهش قیمت ها نیز در ۶ ماهه دوم جبران می شود.
بیات درباره تغییر در تقاضای داخلی محصوالت پتروشــیمی گفت: با 
توجه به دستورالعمل ها و پروتکل های ســتاد ملی مبارزه با کرونا اوایل 
ســال در واحدهای تولیدی کاهش تقاضا داشــتیم، اما خوشــبختانه 
اکنون فعالیت واحدهای پایین دســتی شروع شــده و روند جذب در 

بورس و صنایع پایین دستی نیز مناسب است.
وی یادآور شــد: قطعا با توجه به سیاســت کالن رهبــری در خصوص 
جهش تولیــد و سیاســت های دولت بــه جهت تقویت زیرســاخت 
واحدهای تولیدی و حمایت از آنهــا در ۳ ماهه دوم به بعد رونق و جهش 

تولید در صنایع پایین دستی را شاهد خواهیم بود.

معاون وزیر نیرو:

کرونامصرفآبدرکشوررا۳۵درصد
افزایشداد

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: شــیوع بیمــاری کرونا باعث تغییر 
الگوی مصرف آب خانوارها شــده و میزان مصرف آب شرب در کشور را 

۳۵ درصد افزایش داد.
قاسم تقی زاده خامســی اظهار داشت: در موج نخســت بیماری کرونا 
با توجه به حساســیت شــهروندان، حضور خانواده ها در محیط خانه 
و خانه تکانی های نــوروزی، میــزان مصرف آب شــهروندان افزایش 
چشــمگیری پیدا کرد.وی اضافه کرد: اما این وضعیت افزایش ســرانه 
مصرف آب شــرب خانوارها ناشی از شــیوع بیماری کرونا، زیاد پایدار 
نبود و به تدریج خانواده ها به این شــرایط عادت کردند و مصرف آب در 

بسیاری از استان های کشور متعادل تر شد.
با شــروع فصل گرما و استفاده شهروندان از وســایل سرمایشی میزان 

مصرف آب طی هفته اخیر در استان تهران 21 درصد افزایش پیدا کرد
وی با اشــاره به افزایش مصرف آب در تهران طی هفته اخیر نیز افزود: 
در این هفته با توجه به شروع فصل گرما و استفاده شهروندان از وسایل 
سرمایشی میزان مصرف آب در اســتان تهران 21 درصد افزایش پیدا 

کرده است.
وی ادامــه داد: ظرفیت تصفیه خانه ها محدود اســت و برای جلوگیری 
از کمبود آب آشــامیدنی، ضمن تاکید بر رعایت اصول بهداشــتی به 
خصوص شستن دست ها، باید در مصرف آب  دقت کرد تا همه ایرانیان 

بتوانند از آب شرب مطلوب بهره مند شوند.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو در خصوص ذخیره آب در پشــت سدهای 
کشور نیز گفت: امســال با وجود اینکه میزان بارش هاتی کشور حدود 
هفت درصد در مقایســه با ســال قبل کاهش پیدا کرده اما با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته ذخیره آبی ســدهای کشــور مناسب 
است.»تقی زاده خامســی« ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی و تدابیر 
اندیشیده شده و همکاری شــهروندان و اســتفاده بهینه از آب، برای 
تابستان امسال در زمینه تامین آب شرب در استان های مختلف کشور 
وضعیت مناسبی داشته باشــیم.به گزارش ایرنا، مصرف سرانه آب در 
ایران از اســتانداردهای جهانی باالتر اســت و هم اکنون به ازای هر نفر 

۳۵0 لیتر آب در طول شبانه روز مصرف می شود.

نیرو

 قیمت نفت، هفته گذشــته را تحــت تاثیر احتمال 
تمدید توافق کاهــش ۹.۷ میلیون بشــکه ای تولید 
نفــت اوپک پــالس و همچنیــن تقویــت تقاضا در 
بازارهــای جهانــی بــا رشــد 12 درصدی پشــت 

سرگذاشت.
اجرای توافق کاهش تولید نفت از ســوی اوپک پالس 
اگرچه به عقیده کارشناســان این بازار با تاخیر انجام 
شد، اما تاکنون توانسته قیمت نفت را حدود ۵0 درصد 
افزایش دهد. این در حالی اســت که تنهــا یک ماه از 

اجرای این توافق می گذرد.
موفقیت این توافق باعث شده تا تولیدکنندگان بزرگ 
نفت که در قالب اوپک پالس گردهم جمع شــده اند، 
 حاال به فکر طوالنی تر کردن زمان اجرای توافق کاهش 

تولید ۹.۷ میلیون بشکه ای باشند.
از همین رو هفته گذشته پیشنهاد شد تا نشست اوپک 
پالس که قرار بود دهم ماه ژوئن برگزار شود،  به چهارم 

ژوئن تغییر کند اما اختالف نظــر اعضا و در 
راس آنها عربســتان و روســیه بر سر زمان 
تمدید کاهش تولید باعث شــد چهارم ژوئن 

خبری از نشست اوپک پالس نباشد.
عربســتان ابتدا می خواســت این توافق تا 
پایان ســال میالدی جاری تمدید شود اما با 
مخالفت روسیه این زمان را تا سه ماه کاهش 

داد.
سه ماه نیز البته مورد توافق روسیه نبود. روسیه تمدید 
یک ماهه توافق را کافی می داند و به نظر می رســد در 
نشستی که سرانجام قرار است امشــب به وقت تهران 
برگزار شــود،  چانه زنی بر ســر تمدید یک ماهه توافق 

کاهش ۹.۷ میلیون بشکه ای تولید خواهد بود.
بعد از آن نیز البته توافق با کاهش ۷.۷ میلیون بشکه ای 

تا پایان سال جاری میالدی ادامه خواهد داشت.
مورد دیگری که عربســتان بــر آن پافشــاری دارد، 

 رعایــت ســهمیه کاهــش تولید از ســوی 
کشورهای مختلف اســت. اغلب کشورهای 
عضو اوپک پــالس، توافق کاهــش تولید را 
به صــورت 100 درصدی اجــرا نکرده اند و 
این موضوع باعث شــده تا عربستان ناراضی 
باشد. عربســتان معتقد است کشورهایی که 
در قالب توافق کاهش تولید،   نفت روانه بازار 
نکرده اند در ماه های پیش رو باید این موضوع را جبران 

کنند.
مورد دیگری که می تواند به طوالنی شــدن نشســت 
امشــب بیانجامد،  مخالفت احتمالی مکزیک با ادامه 

توافق کاهش تولید است.
نشست قبلی نیز به دلیل مخالفت وزیر انرژی مکزیک، 
تا سحرگاه به طول انجامید و نتیجه ای نیز حاصل نشد. 
تا آنجا که نشســت دیگری به فاصله چنــد روز برگزار 
و ۳00 هزار بشــکه از ســهمیه کاهش تولید مکزیک 

کاسته شد.
حاال دوبــاره زمزمه مخالفــت مکزیــک از ادامه روند 

کاهش تولید به گوش می رسد.
با وجود ایــن اختالف نظرهــا اما اجماع کشــورهای 
تولیدکننده نفت باعث شــد تا قیمت نفت به نشســت 
اوپک پالس واکنش مثبت نشــان دهد. تا آنجا که نفت 
برنت در جریان معامالت هفته گذشته،   12 درصد باال 
رفت از ۳۷ دالر و 84 سنت در روز دوشنبه به 42 دالر و 

۳0 سنت در پایان معامالت روز جمعه رسید.
نفت شاخص آمریکا نیز 10 درصد باال رفت از ۳۵ دالر و 

۳2 سنت تا ۳8 دالر و ۹۷ سنت افزایش پیدا کرد.
اگرچه خبر برگزاری این نشســت توانسته بازار نفت را 
مثبت کنــد و قیمت برنت را بعد از ماه هــا به باالی 40 
دالر در هر بشکه برســاند اما اگر نشست امشب بدون 
نتیجه به پایان برســد،  می تواند موج جدید ســقوط 

قیمت در بازار طالی سیاه را به دنبال داشته باشد.

نفت

خریدار   با شــروع فصل گرمــا، دغدغه 
افزایش مصرف و احتمال وجود خاموشی در 
کشور جان گرفته است. همین موضوع نیز 
موجب شده که وزیر نیرو وعده پاداش نقدی 
را به مشترکان بدهد تا شــاید از این طریق 
بتوان مانع از تکرار خاموشــی های تابستان 

سال 1۳۹۷ شد.
 افزایش اوج بار گرما در سال 1۳۹8 نسبت 
بــه 1۳۹۷ یک درصد بــود، اما براســاس 
آخرین گزارش ها در 12 خرداد سال جاری 
نسبت به ســال قبل 2۳ درصد افزایش بار 
مصرفی برق داشــته ایم که همین موضوع 
موجب نگرانی مســووالن کشــور از جمله 

وزیر نیرو شده است.
در واقع روند افزایشــی موج گرما در هفته 
جاری و استفاده هر چه بیشــتر از سیستم 
های سرمایشــی موجب شــده اســت که 
اوج بار در روزهای گذشــته از مرز ۵۳ هزار 
مگاوات عبور کند و این در حالی است که در 
زمان اوج مصرف ســال گذشته مصرف برق 

کشور به ۵۷ هزار و ۶81 مگاوات رسید.
طبق برآوردهای صورت گرفته اگر مصرف 
فعلی ادامــه یابد امســال این رقــم به ۶0 
هزارمگاوات می رســد. اکنون نیز در حالی 
که رشد مصرف جهانی مصرف برق به دلیل 
کرونا کاهش پیدا کــرده، در ایران به میزان 

12.8 درصد افزایش یافته است.

تابستان سختی پیش رو داریم
چندی پیش محسن طرز طلب، مدیرعامل 
شرکت تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر 
اینکه شیوع ویروس کرونا تابستان سختی 
را برای تامین برق پیش روی مــا قرار داده 
اســت، گفت: با توجه به بــروز این بیماری 
همچنان رفتار مصرف کنندگان در ماه های 
آتی و میزان افزایش مصــرف برق در زمان 
پیک تابســتان غیرقابل پیش بینی اســت. 
تابستان امســال با وضعیت خاص و ویژه ای 

روبه رو هســتیم.به گفته وی بر اساس یک 
پیش بینی وضعیت ویروس کرونا به همین 
منوال تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت 
و ســاکنان مناطق مختلف به ویــژه اهالی 
مناطق گرمســیری که هر ســاله در زمان 
تعطیالت تابستانه به مســافرت می رفتند، 
امســال در محل اقامتی خود باقی خواهند 
ماند و همین امر منجر بــه افزایش مصرف 
برق و استفاده هر چه بیشتر از سیستم های 

سرمایشی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بروز ایــن اتفاق منجر 
به افزایش مصرف برق کالنشــهرها خواهد 
شــد، گفت: در این صورت ظرفیت پست ها 
و خطــوط انتقال بــرق پاســخگو نخواهد 
نبود و این مســئله منجر به بروز اتفاقاتی در 
کالن شهرها خواهد شــد. در مقابل ممکن 
اســت این بیماری در فصل تابســتان روند 
نزولی پیدا کرده و وضعیت عادی شود. این 

شرایط باعث شده صنایع پرمصرفی که هر 
ســاله در زمان پیک تابستان میزان مصرف 
برق خود را کاهــش می دادند، امســال به 
دلیل شــیوع ویروس کرونــا و عدم فروش 
محصوالت خــود از ابتدای ســال، به فکر 
تالش بــرای جبران کاهش تولیدشــان در 
فصل تابســتان باشــند که این امر منجر به 

افزایش مصرف برق در کشور خواهد شد.

پاداش نقدی راه حل وزارت نیرو برای 
مقابله با خاموشی

وزیر نیرو یکی از راه های حل این مســاله را 
مدیریت مصرف می داند و معتقد اســت که 
در صــورت مدیریت و صرفــه جویی مردم 
تابســتان بدون وقفه ای را در مسیر صنعت 
و تولید با آرامش ســپری خواهیم کرد. وی  
وعــده داد مشــترکانی که ایــن موضوع را 
رعایت کنند، در کنار آن پاداش نقدی قابل 

مالحظه ای مانند ســال گذشــته دریافت 
خواهند کرد.

اردکانیــان در پاســخ بــه ســوال رئیس 
جمهور که مصــرف باالی گفته شــده در 
بخش صنعتی اســت یــا خانگــی؟ اظهار 
کرد: خوشــحالیم که گزارش هــای عمده 
کشــورهای صنعتی دنیا به دلیل شــرایط 
کرونایی حاکی از کاهش مصرف آنهاست و 
بیش از 20 درصد کاهش دارند و این برای ما 
عالمتی دلگرم کننده در سال جهش تولید 

است، اما بدمصرفی را نباید فراموش کنیم.
به گفته وزیر نیرو بیــش از 20 هزار مگاوات 
ظرفیت نصب شده به دستگاه های مصرفی 
متصل اســت و اگر مــردم رعایــت کنند 

تابستان آرامی را سپری خواهیم کرد.

به چه کسانی پاداش داده می شود؟
برای مشــترکان خوش مصــرف پاداش در 

نظر گرفته شــده اســت؛ تا جایی که حتی 
مشــترکان می توانند بــا مدیریت مصرف 
قبوض برق خود را رایگان کنند. اما دو شرط 
برای اهدا پاداش در نظر گرفته شــده است؛ 
یکی اینکه مشترک باید زیر الگوی مصرف 
منطقه خــودش مصرف کند و نســبت به 
سال قبل کاهش مصرف داشته باشد. نحوه 
محاســبه هم بدین گونه اســت که کاهش 
مصرف ضرب در اولین پله منطقه محاسبه 

می شود.
به طور مثال اگر ۶0 تومــان قیمت پله اول 
منطقه 1 در نظر گرفته شود این عدد ضرب 
در میــزان کاهش مصرف در دوره مشــابه 

شده و میزان پاداش به دست می آید.
به عبارت دیگــر اگر مشــترک 10 درصد 
میزان مصرف خــود را کاهش دهد، صورت 
حساب آن شخص حدود 20 درصد کاهش 
می یابد، تعرفه های بــرق به صورت پلکانی 
محاســبه می شــود و هرچه میزان مصرف 
افزایش یابد میــزان تعرفه نیــز به صورت 
پلکانی افزایش می یابد. به طــور مثال اگر 
از 200 کیلووات ســاعت میــزان مصرف 
مشــترک به ۳00 کیلووات ساعت افزایش 
یابد 100 کیلــوات بعــدی دو برابر قیمت 
محاسبه می شــود، اما اگر مشترک میزان 
مصرف خود را کاهش دهد شــامل پاداش 

خواهد شد.
درواقع این کاهش مصرف موجب می شود 
که اگــر صورت حســاب 10 درصد کاهش 
یابد حدود 20 درصد از هزینه کاسته شود، 
یعنی اگر 20 درصد میــزان مصرف کاهش 
یابد 40 درصد از پرداختی مشترک کاسته 
خواهد شد. در خصوص شــرایط الزم برای 
رایگان شــدن قبوض برق نیز باید گفت اگر 
یک مشــتری 200 کیلووات ســاعت برق 
مصرف کند مصرف خود را به 100 کیووات 
برســاند در این شــرایط قبض بــرق این 

مشترک رایگان خواهد شد.

خریدار   سخنگوی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفت: ســهمیه سوخت 
کارت هــای جدیــد از زمان صــدور کارت 
محاســبه می شــود، نه از زمان درخواست 

متقاضی.
فاطمه کاهــی با بیــان اینکه افــرادی که 
درخواست کارت سوخت جدید می دهند، 
نمی توانند از سهمیه ماه های قبل استفاده 
کنند، اظهار کرد: به طور مثال اگر فردی در 
بهمن ماه درخواســت کارت سوخت بدهد 
و در اســفند ماه کارت برای وی صادر شود، 
سهمیه سوخت آن شــخص از زمان صدور 

کارت شارژ می شود.
به گفته وی افرادی که کارت سوخت ندارند 
می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند 
و از زمانی کــه کارت برای فرد صادر شــود 

سهمیه سوخت نیز به آن تعلق می گیرد.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی در خصوص افرادی که کارت سوخت 
خود را گــم کرده اند و در خواســت کارت 
المثنــی دارند نیــز گفت: ســهمیه کارت 
ســوخت این دســته از افراد در صورتی که 
هنگام مفقــودی مورد سوءاســتفاده قرار 

نگرفته باشد حفظ شده است.
کاهی افزود: در واقع ایــن افراد می توانند از 
سهمیه های گذشــته خود استفاده کنند و 

مشکلی در این راستا وجود ندارد.

برای هر خودرو چند بار کارت سوخت 
صادر می شود؟

وی بــا بیــان این که الزم اســت افــراد در 
نگهداری کارت ســوخت خود دقت کافی را 
داشته باشند، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی 

مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی 
داشــته باشــد، کارت برای آن فــرد صادر 

می شود.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی با تاکید بر اینکه این موضوع به معنای 
این نیســت که برای هر خودرو دو بار کارت 
سوخت صادر شــود، اظهار کرد: در شرایط 
مفقود شــدن کارت یا دالیــل دیگر کارت 
ســوخت المثنی جدید صادر می شود و این 

مساله محدودیتی ندارد.

در خواست المثنی کارت هوشمند 
سوخت

طبق اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی، صدور کارت ســوخت هوشــمند 
المثنی فقــط از طریق دفاتــر پلیس +10 
مقدور اســت، زیرا افراد ســودجو با هدف 
دســتیابی به اطالعات شــخصی و کارت 
بانکی و کالهبرداری از هموطنان و ســوء 
اســتفاده های احتمالــی اقدام بــه ایجاد 
ســایت های غیرمجاز کرده انــد؛   بنابراین 
کسانی که کارت ســوخت ندارند و تاکنون 
نیز درخواست صدور کارت سوخت نکرده 
اند، می توانند خود یا وکیل قانونی شــان با 
در دســت داشــتن مدارک هویتی مالک 
خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس + 10 
مراجعه کنند. حذف رمز کارت سوخت نیز 
در نواحی شــرکت ملی پخــش قابل انجام 

است.
مدارک هویتــی مالک برای درخواســت 
المثنــی کارت هوشــمند ســوخت برای 
اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناسایی 
معتبــر مالک وســیله نقلیه شــامل اصل 

شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه 
نیاز است. برای اشخاص حقوقی نیز معرفی 
نامه رسمی از ســازمان یا شرکت مربوطه با 
امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه 
یا کارت ملی هوشــمند یا گذرنامه نماینده 

نیاز است.
دارندگان وکالت نامه معتبر قانونی از مالک 
نیز می توانند بــا ارائه مدارک شناســایی 
معتبر شامل اصل شناســنامه یا کارت ملی 
هوشمند یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات 
مورد نیاز اقدام کننــد. در مورد خودروهای 
لیزینگــی )خودروهــای اجاره به شــرط 
تملیک(، اسناد و مدارک در اختیار استفاده 
کننده خودرو شــامل کارت خودرو مالک 

عمل است.
مدارک شناسایی وســیله نقلیه نیز شامل 
کارت شناســایی خــودرو یا شناســنامه 
مالکیت وســیله نقلیه یــا بنچاق محضری 
به همراه بیمه نامه شــخص ثالث معتبر می 
شود. اما برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر 
پلیس +10 واریز مبلغ 10 هــزار تومان در 
پایانه  های pos بانک ملت مســتقر در این 
دفاتر و اخذ رســید ثبت درخواست کارت 
هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی 

است که باید طی شود.
کسانی که در ســایت دولت همراه ثبت نام 
کرده اند، نیازی به ارائه درخواســت المثنی 
ندارند. کارت سوخت این اشخاص از طریق 
اداره پســت به آدرســی که اعالم کرده اند، 

ارسال می شود.

نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت
متقاضیان کارت های هوشــمند ســوخت 

www.epolice. ابتدا بایــد وارد ســایت
ir شده و ســپس روی گزینه کارت سوخت 
کلیک کنند. بعد در قسمت پیگیری صدور 
کارت سوخت نســبت به وارد کردن نوع و 
شــماره پالک خودرو اقــدام و روی گزینه 

پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.
در این قسمـــت، شماره مرســوله پستی 
نمایان می شــود که با کلیــک روی گزینه 
شرکت پســت که به رنگ آبی نوشته شده، 
وارد سامانه رهگیری مرسوالت می شوید و 
با فعال کردن گزینه جســت وجو، وضعیت 

کارت سوخت مشخص می شود.
متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت 
کارت ســوخت هم با کلیــک روی گزینه 
مشــاهده جزئیات کامل مرسوله می توانند 

از آخرین وضعیت کارت خود باخبر شوند.
هم چنین افرادی که کارت ســوخت آن ها 
از ســال 1۳۹4 صادر و در باجه های معطله 

پست مانده، می توانند در قسمت رهگیری 
مرسوله پســتی آن را پیگیری کنند و با در 
دست داشــتن کارت شناســایی معتبر و 
کارت و ســند خودرو به اداره پســت مورد 
نظر خود مراجعه و کارت ســوخت خود را 

دریافت کنند.
اگر کارت ســوخت مربوط بــه خودروهای 
نوشــماره و یا ثبت نامی در ســایت دولت 
همراه )GSB( باشــد، مالــکان باید مبلغ 
مصوب شــده را بابت هزینه صــدور کارت 
ســوخت به متصدی تحویل دهنده کارت 

سوخت بپردازند.
شــرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های 
نفتی اعالم کرده کــه متقاضیان در صورتی 
کــه در این باره ســوال داشــته باشــند، 
می توانند به پورتال این شــرکت با آدرس 
WWW.NIOPDC.IR مراجعــه یــا با 

شماره پاسخگویی 0۹۶2۷ تماس بگیرند.

چشمامیدبازارنفتبهتمدیدتوافقکاهشتولید

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سرپرست وزارت صنعت خبر داد

درسختترینشرایطهمتولیدتعطیلنشد

از امروز انجام می شود
آغازدورجدیدپیشفروشمحصوالت

گروهسایپا
 دور جدید پیش فروش محصوالت گروه خودروســازی سایپا از ساعت 

14 امروز یکشنبه )18 خرداد( آغاز می شود.
 در این طرح که به مدت سه روز و تا سه شــنبه )20 خردادماه( اجرا 
خواهد شــد، عالقه مندان می توانند به صورت شــبانه روزی با ورود 
https:// به ســایت فروش اینترنتی محصوالت ســایپا به نشــانی
saipa.iranecar.com پــس از ثبت اطالعات شــخصی و دریافت 
کد کاربری و رمز عبور، نســبت به ثبت نام و انتخاب نوع خودرو اقدام 

کنند.
براساس این گزارش، متقاضیانی که قبال جهت شرکت در روش فروش 
فوق العاده، نسبت به ثبت اطالعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز 
عبور اقدام کرده اند نیز الزم اســت با مراجعه مجدد به ســایت مذکور 

نسبت به انتخاب خودرو اقدام کنند.
در طرح پیش فروش مذکور، هیچ گونه مبلغی به عنوان پیش دریافت تا 

قبل از اعالم اسامی منتخبان در قرعه کشی اخذ نمی شود.
پس از اعالم نتایج قرعه کشی، منتخبان باید ظرف 48 ساعت نسبت به 
واریز وجه پیش پرداخت قیمت خودرو به صورت علی الحساب، انتخاب 

نوع و مدل خودرو و زمان تحویل اقدام کنند.
همچنین در این طــرح نیز تمام محدودیت هــای قبلی همچون 
محدودیت کد ملی، داشــتن حداقل 18 سال سن و برخورداری 
از گواهینامــه رانندگی خــودرو، عدم امکان صلــح و ممنوعیت 
انتقال خودرو به صورت وکالتی و نداشتن سابقه ثبت نام و صدور 
فاکتور خودرو در ۳۶ ماه گذشته نزد ســایپا و ایران خودرو برقرار 

است.
کدپســتی متقاضی و کدنمایندگی انتخابی توسط مشتری باید از یک 
استان باشد و در صورتی که مشتری حداکثر سه ماه پس از تاریخ تحویل 
خودرو برای ســرویس اولیه به نمایندگی مجاز ســایپا مراجعه نکند، 

کارت گارانتی خودرو غیرفعال خواهد شد.
در پایان گفتنی اســت اگر تعداد ثبت نــام ها و متقاضیان بیشــتر از 
خودرو قابل عرضه باشــد، قرعه کشــی انجام خواهد شــد و همچنین 
منتخبان قرعه کشی تاریخ های 1۷ و 18 خرداد طرح فروش فوق العاده 
محصوالت سایپا و ایران خودرو، امکان شرکت در این طرح پیش فروش 

را نخواهند داشت.

مدیر عامل ایران خودرو:
وبهدستمصرفکننده باقرعهکشیخودر

واقعیمیرسد
مدیرعامل ایــران خودرو در واکنــش به تاثیر روش قرعه کشــی 
در بازار خودرو اظهار کــرد: با اعمال برخــی محدودیت ها در این 
روش، انگیزه ای برای جوالن دالالن در بازار خودرو وجود نخواهد 

داشت.
 فرشاد مقیمی در حاشیه مراسم دور اول پیش فروش فوق العاده خودرو 
به روش قرعه کشی بیان کرد: خوشــبختانه قرعه کشی امروز خودرو با 
موفقیت انجام شد و ایران خودرو نیز سریعا اسامی برندگان را در سایت 
ایران خودرو اعالم خواهد کرد؛ البته  برای برنــدگان این طرح پیامک 
نیز ارسال و تماس تلفنی انجام خواهد شد و در این راستا برندگان تا 48 
ســاعت فرصت دارند تا منابع مورد نیاز اعالم شده برای هر خودرو را به 

حساب ایران خودرو واریز کنند.
وی از آغاز دور دوم پیش فروش خودرو به روش قرعه کشــی از فردا 
خبر داد و گفــت: از فردا ثبت نــام دور دوم پیش فروش ایران خودرو 
آغاز خواهد شد و کســانی که موفق به دریافت خودرو در مرحله اول 
نشــدند می توانند در مرحله دوم این طرح شرکت کنند؛ در دور دوم 
این طرح 4۵هزار محصول متنوع ایران خودرو عرضه می شود و قرار 
است هفته آینده قرعه کشــی این دوره نیز مانند مانند دور اول انجام 

شود.

ترخیص قطعات مانده در گمرک
مقیمی درباره وضعیت تولید و تعهدات شرکت نیز توضیح داد: تعهدات 
قبلی شــرکت وضعیت بهتری پیدا کرده و ظرف چند ماه آینده تعداد 
تعهدات به صفر خواهد رســید؛ همچنین تولید نیز در شرایط مناسبی 
قرار دارد به طوریکه روزانه 2000دســتگاه خــودرو تولید می کنیم و 
مشکل چندانی در این بخش وجود ندارد، از طرفی تا چند ساعت آینده 
قطعات مانده در گمرک نیز ترخیص خواهد شــد و عرضه بیشتری در 

روز های آینده خواهیم داشت.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: در طرح فعلی سعی داریم خودرو 
به افرادی تعلق بگیرد که هیچ خودرویی نداشــته اند اما در آینده برای 
افرادی که قصد تعویض خودرو هم دارنــد با کمک وزرات صمت برنامه 

جدیدی خواهیم داشت.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار درباره تاثیر روش قرعه کشــی 
برای رســیدن خودرو به دســت مصرف کننده واقعی اظهار کرد: 
اصلی ترین مولفه این طرح، تحویل خودرو بــه مصرف کننده نهایی 
است و تمام پیش شــرط هایی که گذاشــته ایم نیز در همین راستا 

است.
 به طور مثال نگهداری ســند به مدت یکســال نزد شــرکت یکی از 
اقداماتی است که مانع سوء اســتفاده در این بازار خواهد شد از طرفی 
با این روش انگیزه ای هم برای غیر مصرف کننده واقعی باقی نخواهد 

گذاشت.
مقیمی در پایان درباره علت  وجود خودرو های مانده در پارکینگ 
شــرکت نیز توضیح داد: در بخشــی از قطعات این خودرو ها مانند 
کاتالیســت که کامال وارداتی اســت، نتوانســته ایم بــه ظرفیت 
کامل داخلی ســازی برســیم اما این قطعات وارد گمرک شــده و 
به زودی مشــکل خودروهای ناقص کارخانه  نیز حل خواهد شد؛ 
همچنین اگر تولید به موقع و به میزان کافی انجام شــود نیازی به 
قرعه کشی نیســت اما در بعضی مواقع مانند همین طرح که تقاضا 
بیشــتر از عرضه اســت صرفا افزایش تولید نمی تواند نیاز بازار را 

پاسخ دهد.

تولید

گــروه صنعتــی ایران خــودرو قرعه کشــی فروش 
فوق العاده ویژه عید سعید فطر محصوالت خود را برای 
1۵ هزار دســتگاه که بیش از چهار میلیون و ۳۶0 هزار 
نفر ثبت نام  کرده بودند در حضور نهادها و مســئوالن 

نظارتی انجام داد.
 صبح دیروز شــنبه) 1۷ خــرداد ماه( گــروه صنعتی 
ایران خودرو در حضور نماینــدگان نهادهای نظارتی 
وزارت اطالعات، ســازمان بازرسی کل کشور، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دادستانی 
کل کشور، ســازمان بازرســی وزارت صمت و پلیس 
امنیت اقتصادی قرعه کشی فروش فوق العاده 1۵ هزار 

دســتگاه از محصوالت خود ویژه عید 
سعید فطر که پیش ثبت نام از چهارم 
خرداد و ثبت نام اصلی از هفتم خرداد 
آغاز وتا 14 خرداد ادامه داشــت را در 

محل ساپکو انجام داد.
بر اســاس آمار از میان پنج میلیــون و 2۷۳ هزار نفر 
شــرکت کننده بطور کلی که در میان آن ها ۳۹ هزار 
18 نفر در گروه ســایپا هــم ثبت نام کــرده بودند و 
۳4۵ هزار و 81۳ نفر هم پالک فعال داشــته یا فاقد 
گواهی نامه بودند که از دور متقاضیان واجد شــرایط 
حذف شــدند. در نهایت چهار میلیــون و ۳۶0 هزار 

و 1۵۳ نفر واجد شــرایط شرکت در 
قرعه کشــی ثبت نام کنندگان بودند 
که قرعه کشی میان این افراد برگزار 

شد.
 مطابق آمــار اعالمی ایــران خودرو 
تعداد ثبت نام کنندگان برای خــودرو را نا ۳2۵ هزار و 
۳۹۷ نفر، دو میلیون و ۳84 هــزار و ۹01 نفر متقاضی 
پژو پارس، یک میلیون و ۵0 هــزار و 4۵۳ نفر متقاضی 
پژو 20۶ معمولی و ۵۹۹ هــزار و 402 نفر متقاضی پژو 

40۵ اس ال ایکس بودند.
 الزم به ذکر اســت که 10 درصد بیش از ظرفیت ثبت 

نام 1۵ هزار دســتگاه به عنوان ظرفیت ذخیره تعیین 
و در نظــر گرفته می شــود تا در صورتی کــه برخی از 
پذیرفته شدگان نسبت به پرداخت وجه اقدام نکردند 

با این تعداد جایگزین شوند.
نتایــج قرعه کشــی بالفاصله بــه مشــتریان اطالع 
رســانی می شــود گفت: بانک اطالعاتی تمامی ثبت 
نام کننــدگان و پذیرفته شــدگان در اختیار نهادهای 

نظارتی قرار خواهد گرفت.
گروه ایران خودرو قول داده اســت که به طور همزمان 
به تعهدات معوق خود نیــز عمل کرده و به زودی تعداد 

آن ها را به صفر خواهد رساند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: مصرف ساالنه 
فوالد در کشــور 1۵میلیون تن اســت و هدف صنایع 

فوالد برای تولید سال جاری ۳0میلیون تن است.
انجمــن  دبیــر  ســلطانی،  خلیفــه  سیدرســول 
تولیدکننــدگان فــوالد با انتقاد از سیاســت ســابق 
قیمت گذاری دســتوری برای فوالد در بــورس کاال، 
گفت: برخی از مســئوالن تصور می کنند که با تعیین 
ســقف و کف قیمت ها می توانند نرخ فــوالد را تعدیل 
کنند؛ اما برخالف این سیاســت گذاری اشــتباه، اگر 
قیمت را بازار تعیین کنــد، دیگر با افزایش غیر منطقی 
مواجه نخواهیم بود؛ چرا که بازار بــه صورت مداوم در 
حال جســت وجوی قیمت واقعی اســت.دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد افزود: تا قبل از سال 1۳۹۶ یعنی 
زمانی که هنوز قیمت گذاری فوالد دستوری نشده بود، 
تولیدکننــدگان ایرانی ارزان ترین فــوالد جهان را در 

اختیار مشتریان داخلی قرار می دادند.
وی با بیان اینکه حذف مداخله قیمتــی در بازار فوالد 
به کاهش نرخ منجر شــده اســت، گفت: از وقتی بازار 
از سیاســت ســقف قیمتی آزاد شــده، عرضه و تقاضا 
قیمت ها را تعییــن می کند و انگیزه سوءاســتفاده از 
تفاوت قابل توجه قیمت دســتوری و آزاد از بین رفته 
اســت؛ ضمن اینکه بعد از جلوگیری از قیمت گذاری 
دســتوری در بازار بورس فوالد، تأثیــرات مثبت این 

اقدام مشاهده و قیمت ها در بازار آزاد تعدیل شد.
خلیفــه ســلطانی نگرانی هــا در مــورد افزایــش 
افسارگســیخته قیمت فوالد را غیر قابل اعتنا دانست 
و افزود: میزان تولید فوالد در کشــور مناســب است، 
به طوری که مصرف ســاالنه فوالد در کشــور نزدیک 
به 1۵ میلیون تن اســت، این در حالی است که هدف 
صنایع فوالد برای تولید ســال جــاری نزدیک به ۳0 

میلیون تن خواهد بود. آزادســازی نرخ منجر به عرضه 
حداکثری مقاطع تولیدی در بــازار و به تدریج تعدیل 
قیمت ها می شــود.وی ادامه داد: با بررسی آمار تولید و 
مصرف فوالد در ســال های اخیر، می توان ثبات نسبی 
نظام عرضه و تقاضــا را پیش بینــی کرد.دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فــوالد ایران وضعیــت تولید مقاطع 
طویل فوالدی را مثبت ارزیابی کــرد و گفت: میلگرد 
و تیرآهن به میزان کافی در کشور تولید شده و فعاالن 
اقتصادی و مردم نباید نگــران کمبود و گرانی بی مورد 

این محصوالت باشند.
خلیفه ســلطانی با تاکید بر اهمیت همکاری مسئوالن 
دولتی و فعاالن بخش خصوصی در فوالد اظهار داشت: 
تمامــی دســت اندرکاران صنعت فوالد می بایســت 
شــرایطی را ایجاد کنند که خرید و فــروش فوالد در 
کشور به ســاده ترین شــکل ممکن انجام شود و عالوه 

بر آن مناســبات الزم برای صادرات این کاال نیز روان و 
پرسرعت باشد.وی افزود: شرایط باید به گونه ای باشد 
که جذابیت ســرمایه گذاری در بخش فــوالد افزایش 
یافته و در نتیجه کمبود تولیــد ورق فوالدی نیز پایان 
یابد.بــه گفته وی، همانطور که افســار گســیختگی 
قیمت ها قابل قبول نیست، کنترل نادرست و دستوری 
قیمت ها نیز منطقی به نظر نمی رسد و بر همین اساس 
تعادل نظــام عرضه و تقاضا نیازمند یــک برنامه ریزی 

توزیعی منظم و مناسب است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران تصریح کرد: 
تمامی دســت اندرکاران صنعت فــوالد مانند وزارت 
اقتصاد، وزارت صمت، سازمان بورس و دیگر نهادهای 
مرتبط صنعت فوالد به دنبال رشــد و توسعه خانواده 
صنعت فوالد هســتند و نمی توان گفت کسی با قصد و 

نیت نامناسب سعی در نابسامانی بازار دارد.

ایرانخودرو

فوالد

خریدار   سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: حتی در سخت ترین شرایط 
همچــون کرونا که بســیاری از صنایع دنیا 
را با تعطیلی مواجه کرد، تولیــد در ایران با 

رعایت پروتکل های بهداشتی تعطیل نشد.
به نقل از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
حسین مدرس خیابانی بیان کرد: بسیاری 
از صنایع دنیا در دوران شیوع ویروس کرونا 
با مشکالت بسیاری به لحاظ نیروی انسانی 
و فروش محصوالت خود مواجه شــدند، اما 
در ایران صنایع علیرغم مشــکالت بسیار، 
توانستند با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
نه تنها نیروی انســانی خود را از آسیب های 
ناشــی از این ویروس حفاظت کنند، بلکه 
تولید آنهــا نیز تعطیل نشــود و پرقدرت به 

مسیر خود ادامه دهد.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افــزود: واحدهای عظیم صنعتــی در ایران 
با رعایــت تمامی پروتکل های بهداشــتی، 
به خوبی محیط کار و نیروی انســانی خود 
را از آسیب های شــیوع این ویروس فراگیر، 
حفاظت کردند و عالوه بــر تأمین به موقع 
نیازها در بــازار داخلی، صــادرات خود به 
بازارهای هــدف صادراتی را نیــز متوقف 

نکردند.
مدرس خیابانــی گفت: در ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا، ایران بــرای تأمین نیازهای 

کادر درمانــی بــه واردات ماســک های 
N95 نیاز داشــت، اما اکنون با به کارگیری 
پتانسیل ها و برنامه ریزی دقیق بر روی توان 
تولید داخلی، نه تنها تمام نیازهای کشــور 
تأمین شده و صادرات آن نیز در حال انجام 
اســت، بلکه برخی از صنعتگران ایرانی، به 
ســمت صادرات خطوط تولید ماسک های 

N95 گام برداشته اند.
وی با بیان اینکه تأثیر واحدهای تولیدی بر 
تمامی ابعاد اجتماعــی، اقتصادی و امنیتی 
مشهود اســت، تصریح کرد: حداقل کاری 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
متولی تولید می تواند برای تولیدکنندگان 
انجام دهد، آن است که در ستاد وزارتخانه، 

عــالوه بــر اینکه ســنگ های پیــش پای 
تولیدکننــدگان را بــردارد، مانع جدیدی 

پیش روی صنعتگران قرار ندهد.
مدرس خیابانی، با تاکید بر ضرورت کاهش 
ارزبری صنایــع لبنی کشــور گفت: بخش 
عمــده ای از نیازهــای ارزی صنایع لبنی 
مرتبط با بســته بندی محصوالت آنها است 

که بر این اســاس به معاونت امــور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت مأموریت 
داده شــده تا زمینــه کاهش ارزبــری این 
صنعت و عمق بخشی به ساخت داخل را به 
صورت ویژه پیگیری نماید.وی همچنین به 
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی نیز مأموریــت داد تا بــا برگزاری 
میزهای ساخت داخل، زمینه را برای تأمین 
نیازهای صنایع لبنی با اتــکای به تولیدات 
داخلی فراهم نماید؛ به نحوی که بتوان عمق 
ســاخت داخلی در صنایع لبنی را باال برد.

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای حضور 
محصوالت لبنی ایران در بازارهای صادراتی 
حوزه کشــورهای اوراســیا گفت: صادرات 
محصوالت لبنی ایران به اوراسیا باید تقویت 
شود، به خصوص اینکه ایران با این اتحادیه 
توافقنامــه تجارت ترجیحی داشــته و این 
خود، زمینــه را برای رقابت هر چه بیشــتر 
صادرکننــدگان ایرانــی در بازارهای این 

کشورها فراهم می آورد.
مــدرس خیابانــی ادامــه داد: بازارهــای 
صادراتی در کشــورهای منطقــه، فرصت 
خوبی برای صادرکننــدگان ایرانی فراهم 
آورده اســت؛ ایــن در حالی اســت که ۶0 
درصد میزان صادرات کشــور به بازارهای 

هدف کشورهای همسایه صورت می گیرد.

وبرای۴میلیونو۳۶۰هزارنفرمتقاضیچرخید گردونهایرانخودر

آثارمثبتمنطقیشدننرخفوالدمشهودومداوماست

یک کارشناس صنعت خودرو:

ارزوارداتکامیونهایدستدومراخرجتولیددرشرکتهایداخلیکنید
خریدار   به اعتقاد یک کارشناس صنعت 
خودرو، در شرایط تحریمی و کمبود منابع 
ارزی کشــور، اختصاص ارز بــرای واردات 
کامیون های دســت دوم چنــدان منطقی 
به نظر نمی رســد؛ لذا بهتر است این هزینه 
صرف تامین نیازهای شــرکت های دولتی 
و خصوصــی داخلی که زیرســاخت تولید 
اتوبوس هــای برقی در آن ها فراهم اســت 
شود تا عالوه براینکه بر کاهش آلودگی هوا 
کمک شود، شرکت های خودروساز داخلی 

هم بهره مند شوند.
حســن کریمی  ســنجری، با بیــان اینکه 
نزدیک به هفت سال است که هیچ اتوبوسی 
به ناوگان حمل ونقل عمومی کشــور وارد 
نشــده و این در حالی است که پاییز هر سال 
با افزایش آلودگی هوا، دولــت به تب وتاب 
واردات اتوبوس از خــارج می افتد که اما در 
نهایت اقدامی هم نمی شود، اظهار کرد: در 
این میان، چند ماه پیش برخی شــرکت ها 
با برخورداری از رانت دولــت چندین هزار 
کامیون دسته دوم را وارد گمرکهای کشور 

کرده و به دنبال ترخیص آن ها هستند.
این کارشــناس صنعت خودرو ضمن تاکید 
براینکه اولویت در شــرایط مضیقه ای ارزی 
کشور، کمک به توســعه حمل ونقل شهری 

است و نه واردات کامیون دسته دوم تصریح 
کــرد: این موضــوع بر هیچکس پوشــیده 
نیست. عالوه براین نوسازی ناوگان اتوبوس 
شــهری ضمن کمک به بهتر شدن وضعیت 
آلودگی هوا به ویژه در کالن شهرها، پوشش 
بیشــتری به عموم مــردم در برخورداری 
از حمل ونقــل ارزان می دهد و بــه عدالت 
اجتماعی نزدیکتر اســت. اصــوال در رکود 
اقتصادی که از یک ســو بودجــه عمرانی 
کشور به صفر نزدیک شــده و از سوی دیگر 
کاهش حجم تجارت خارجی کشــور باعث 
شده است تا تقاضا طی سال های اخیر برای 
خرید کامیون و کشنده به رغم درصد باالی 
فرســودگی تنها به جهت پس انــداز ارزی 
کشور به حداقل برســد، واردات کامیون آن 

هم دست دوم، منطقی به نظر نمی رسد.
وی افزود: شــهرداری ها به ویــژه در کالن 
شهرها در طول ســال های اخیر از کمترین 
بودجــه دولتی بــرای توســعه حمل ونقل 
شــهری برخوردار بوده اند. در همین کالن 
شــهر تهران از آنجایی که بودجه شهرداری 
به شــدت تحلیل رفته، عمال توان نوسازی 
ناوگان اتوبوس رانی شــهری وجــود ندارد 
و دولت هم به رغم تکلیف هر ســاله الیحه 
بودجه کشور همواره از تخصیص سهم خود 

از بودجه به شــهرداری تهــران طفره رفته 
است.

دولت به یاری توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومی بپردازد

کریمی سنجری با اشاره به اینکه در الیحه 
بودجــه ســال 1۳۹۹، در حــدود 14۵0 
میلیــارد تومان بــه نوســازی حمل ونقل 
شهری تخصیص داده شده است، گفت: در 
بند ۳ الیحه بودجه کشــور در سال جاری 
دولت مکلف اســت در صــورت تامین 1۵ 
درصدی اعتبار از سوی شهرداری ها، مابقی 
مبلغ توســعه حمل ونقل شــهری از جمله 
خرید اتوبوس را حاقل تــا دو میلیارد دالر از 

تســهیالت خارجی و یا به صورت فاینانس 
تامین کند.

این تحلیگر مســائل اقتصادی یادآور شد: 
حتی دولت در ابتدای ســال 1۳۹۷ و شروع 
تحریم های صنعت خودرو مجوز برداشــت 
یک میلیــارد یورو از صندوق توســعه ملی 
را نیز برای امر توســعه حمل ونقل کشــور 
دریافت کرده است؛ بنابراین همه این ارقام 
بیانگر این اســت که دولت موظف اســت 
دوگانه شهرداری- خودروســازی را یاری 

دهد.
وی ادامــه داد: در حال حاضر زیرســاخت 
تولید اتوبوس برقی در برخی شــرکت های 
داخلی خودروســاز در حال فراهم شــدن 
اســت. این اتوبوس ها می تواننــد از طریق 
شرکت های اتوبوس ســاز بخش خصوصی 
و دولتی وارد و سپس شرایط داخلی سازی 
آن ها در کشــور فراهــم شــود. اتفاقا عزم 
کمک به شرکت های داخلی در حوزه تولید 
اتوبوس و به ویژه برقی در شهرداری تهران 
وجود دارد؛ لذا دولت موظف است این کالن 

شهر را در این رابطه یاری دهد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در 
این رابطه برای دولت مســیرهای متنوعی 
جهت کمک به این موضوع پیش بینی شده 

اســت. عالوه بر ردیف های الیحه بودجه در 
ســال جاری می توان به طرح LEZ اشاره 
کرد که طــی آن دولت مکلف اســت برای 
کاهش آلودگی هــوا مبلــغ 100 میلیارد 
تومان به شــهرداری های کشور کمک کند. 
به دولت اکیدا توصیه می کنیم اجازه ندهد 
کامیون های دســته دوم، ترخیص شــوند. 
بهتر است که ارز اختصاص داده شده به این 
کامیون ها صرف واردات و تولید اتوبوس آن 
هم از طریق شرکت های خودروساز داخلی 
نمایند. از این طریــق هم به کاهش آلودگی 
هوا در کالن شــهرها کمک می شــود و هم 
شرکت های خودروســاز داخلی حداقل از 
ارزش افــزوده مونتــاژ اتوبــوس بهره مند 

می شوند.
وی افــزود: از این طریق می تــوان به تولید 
مجدد اتوبوس در شــرکت های خودروساز 
داخلی امید دوباره بســت. اگــر واردات و 
تولید اتوبوس برقی را یک اقدام استراتژیک 
بدانیم، واردات کامیون های دسته دوم یک 
اقدام غیر منطقی بویژه در شــرایط مضیقه 
ارزی کشور محســوب می شود. پس دولت 
حواســش باشــد که بودجه عمومی کشور 
را آن هم در شــرایط تحریمی کشور صرف 

کدام اولویت می کند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

موجدومکرونافرانرسیدهاست

نتیجه مطالعه محققان
تاثیردارویضدسوزشمعدهدرکاهشعالئم

بیماریکووید۱۹
نتایج یــک مطالعه کوچک نشــان می دهد داروی ضدســوزش معده 

دارای برخی عالئم تسکین دهنده بیماری کووید 1۹ است.
 Famotidine محققان دانشگاه جان هاپکینز مریلند دریافتند داروی 
موجب بهبود عالئم بیماری کووید 1۹ در گروهی متشــکل از 10 بیمار 
شــد.به گفته محققان، عالئم بیماری طبق گزارش خودشان، در مدت 

یک یا دو روز از مصرف داروی Famotidine بهتر شده بود.
 Famotidine محققان در حال حاضر برای پی بردن به تأثیــر داروی
در مقابله با بیماری کووید 1۹، بر ضــرورت انجام آزمایش بالینی تاکید 
دارند.دکتر »آمش آدالجا«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»این مطالعه ماهیتاً خیلی کوچک اســت از اینرو نتیجه گیری قطعی 
در این مورد سخت اســت. افراد باید از مصرف این دارو بدون مشورت با 

پزشک خودداری نمایند.«
داروی Famotidine یک نوع مســدودکننده H۲ است؛ نوعی داروی 
ضدســوزش معده که با کاهش میــزان تولید اســیدهای معده، عمل 
می کند.به گفته محققان، در اوایل شــیوع کروناویروس هم پزشــکان 
در مورد بسیاری از افراد مســن در ووهان چین دریافتند، افرادی که از 
بیماری کووید 1۹ جان سالم بدر برده بودند داروهای ضدسوزش معده 

مصرف می کردند.
محققان مشــاهده کردند نرخ مــرگ بیماران مبتال بــه کووید 1۹ که 
داروی ضدسوزش معده مصرف کرده بودند در مقایسه با افرادی که این 

دارو را مصرف نکرده بودند 14 درصد در مقابل 2۷ درصد بود.

ملکی خبر داد
هیچآتشنشانیدرپایتختبهکرونامبتال

نشدهاست
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران گفت: از ابتدای ورود کرونا 
به ایران تا به امروز هیچکــدام از ماموران آتش نشــان در تهران به این 

بیماری مبتال نشدند.
جالل ملکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از ابتدای ورود کرونا به 
ایران تا به االن از مأموران آتش نشــانی به این بیماری مبتال شده اند یا 
خیر، اظهار کرد: تا به امروز هیچ مورد مستندی که مأموران آتش نشان 
به کرونا مبتال شده باشند و یا اینکه به دلیل این بیماری در بیمارستان 
بستری شده باشــند نداشــته ایم.وی افزود: بنا بر اعالم پزشک معتمد 
سازمان آتش نشانی تهران برخی همکاران مستعد این بیماری بوده اند 
که به توصیه پزشــک چند روزی را داخل خانه بودند و بعد از یک دوره 

استراحت وضع جسمی آنها خوب و مجدد به کار بازگشتند.
به گفته ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی، احتمــال می دهیم این 
همکاران شــاید درگیر گونه خفیف این بیماری باشــند ولی باز طبق 
اعالم پزشک معتمد سازمان نتیجه تســت کرونا هیچ کدام آنها مثبت 

نبوده است.
وی ادامه داد: البته این را هم بگویم که چند نفر از همکاران ما مشکوک 
به کرونا بودند و در بیمارستان هم بســتری شدند اما پس از آنکه جواب 

تست کرونای آنها اعالم شد خوشبختانه کرونا منفی بود.
ملکی در پایان یادآور شــد: همکارانی که از یک تــا 1۵ روز در خانه به 
توصیه پزشک استراحت کردند تمامی حقوق و مزایای آنها مانند سایر 
همکاران پرداخت می شــود و مشــکلی از نظر مالی و حقوقی برای آنها 

پیش نمی آید.

۵عملجراحیکهمیتواندبازارمسکنرااز
کمادربیاورد

بنا به گفته کارشناســان، کنترل تورم، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، 
افزایش ساخت و ساز، رشــد قدرت خرید و اخذ مالیات از 4.۷ میلیون 
مسکن مازاد می تواند بازار مســکن را تا حد زیادی از آشفته بازار کنونی 

نجات دهد.
 بازار مســکن در ایران به دلیل مشکالتی همچون کمبود ساخت و ساز، 
عدم تناسب عرضه با تقاضا، وجود 2.۶ میلیون خانه خالی، 2.1 میلیون 
مســکن نیمه خالی و همچنین نوســانات بازار های موازی، همواره در 
سال های اخیر سایه رکود تورمی را احســاس کرده است. با اینکه وزیر 
راه و شهرســازی مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن را تاثیر گذاری 
بازارهای موازی می داند، این بخش در سالهای گذشته از کمبود تقاضا 

نیز دچار مشکل شده است.
طبق طرح جامع مســکن، ایران به ســاالنه حدود یــک میلیون واحد 
مسکونی نیاز دارد؛ در حالی که مطابق برآوردها، ساخت و ساز بین ۳00 
تا ۳۵0 هزار واحد است. در این بین فشار تقاضای  مسکن با کوچکترین 

تلنگر بازارهای موازی، رشد قیمت خانه را به همراه دارد.

با وام 160 میلیونی می توان 9 متر خانه خرید
در وضعیت کنونی، تسهیالت بانکی به دلیل اقساط باال و قدرت پوشش 
دهی پایین نســبت به قیمت های فعلی نقش چندانی در خانه دار شدن 
اقشار متوسط و پایین ندارد. طبق آخرین قیمت مسکن شهر تهران در 
اردیبهشت 1۳۹۹ که نشــان می دهد میانگین قیمت هر متر خانه در 
پایتخت به 1۶ میلیون و ۹۷0 هزار تومان در هر متر مربع رسیده، با وام 
240 میلیون تومانی اوراق می توان 14 متر خانــه در تهران خریداری 
کرد و تســهیالت 1۶0 میلیون تومانی صندوق پس انداز مســکن یکم 

تنها برای ۹ متر و 40 سانتیمتر خانه کفاف می دهد.
مضافاً اینکه برای دریافت وام 240 میلیون تومانی باید کلی هزینه کرد. 
قیمت اوراق مسکن از ابتدای اردیبهشت  تا کنون افزایش چشمگیری 
داشته اســت؛ به طوریکه زوجین تهرانی برای تهیه وام 240 میلیونی 
مسکن و جعاله در ابتدای اردیبهشت  باید 22 میلیون و ۷۵2 هزار تومان 
پرداخت می کردند اما این قیمت درحال حاضر با افزایش 1۵ میلیون و 

۶48 هزار تومانی، به ۳8 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است.
با توجه به مشکالت مذکور نسخه شفابخشــی برای بازار مسکن وجود 
ندارد و دولــت و مجلس باید بازار مســکن را در چنــد بخش جراحی 
کنند. به گفته کارشناســان، اولین گام باید کنترل نرخ ارز و کنترل نرخ 
تورم باشد. وضع مالیات بر عایدی ســرمایه و امالک نیز که بنا به گفته 
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک در بیش از 180 
کشور جهان اجرایی و به تعادل بخشی در بازار مسکن منجر شده است 
باید توسط مجلس یازدهم پیگیری شــود. ایجاد مشوقها و تسهیالت 
برای افزایش ساخت و ســاز، افزایش سقف تســهیالت، افزایش طول 
مدت بازپرداخت، کاهش نرخ سود و همچنین وضع مالیات بر خانه های 
خالی هم می تواند بخش مســکن را به عنوان یک بیمار در وضعیت اغما 

از کما در بیاورد.

کوچه

خریدار   رئیس اداره مراقبت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه موج دوم 
کرونا فرا نرسیده اســت، گفت: 2 میلیون و 
۵00 هزار صنف شــب عید به خاطر کنترل 

بیماری کرونا تعطیل شدند.
 حســین عرفانــی رئیــس اداره مراقبت 
بیماری هــای واگیر وزارت بهداشــت،در 
کنفرانــس اینترنتی که با حضــور تعدادی 
از خبرنگاران برگزار شــد اظهار داشت: در 
شرایط همه گیری بیماری کرونا در کشور، 
نکات ســه گانه مهم باید مــورد توجه قرار 
بگیرد تا از این طریق بتوانیــم با هم گیری 

کووید 1۹ در کشور مقابله کنیم.
وی ادامــه داد: اولیــن جزء این ســه گانه، 
فاصله گذاری اجتماعی اســت و همچنان 
همه ملت ایران باید به شعار در خانه بمانیم 
پایبند باشــند و فقط در دو مورد می توانیم 
از منــازل خودمان خارج شــویم. اول برای 
فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعی و دوم 
رفع مایحتاج مورد نیاز، که اگر برای این دو 
منظر هم بخواهیم از منزل خارج شویم باید 

توصیه بهداشتی رعایت شود.
عرفانی اظهار داشت: انجام تست غربالگری 
برای افرادی که با افراد مشکوک در ارتباط 
بودند باید انجام شــود تا بتوان این بیماری 
را در مرحله کمون کشــف کرد و بیماری را 
در مدت زمان کوتاه تری تشــخیص دهیم 
و فرصت انتقال بیماری بــه دیگران گرفته 

شود.
رئیــس اداره مراقبت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشت افزود: فایده دوم غربالگری 
این اســت که بیمــاری در مراحــل اولیه 
تشخیص داده می شود و از قرار گرفتن فرد 
در موارد شدید و نیاز به بستری کاهش می 
یابد و بــا کاهش بســتری احتمال عوارض 

ماندگار بیماری کاهش پیدا می کند.
وی افزود: در هفته های گذشته با باالرفتن 
موارد تســت های آزمایشــگاهی و موارد 
بیشــتر بیماری در مراحل اولیه تشخیص 
داده می شود. سومین جزء این سه گانه این 
اســت که افراد بیمار در قرنطینه بمانند تا از 

ابتالی موارد بیشتر پیشگیری به عمل آید.
عرفانــی ادامه داد: مردم در صــورت نیاز به 
آگاهی درباره این بیماری به سامانه وزارت 
بهداشــت مراجعه کرده و اطالعات خود را 
ثبت کنند و همکاران ما از ســامانه 40۳0 با 
آنها تماس خواهنــد گرفت و در صورت نیاز 
به خانه های بهداشت ارجاع داده می شوند، 
در کشــور ما از نظر جغرافیایــی اقلیم های 
مختلفی داریم موجی که در کشور ما وجود 
دارد، موج اول بیماری است و هنوز موج اول 
را پشت سر نگذاشته ایم که ببنیم موج دوم 
اتفــاق می افتد یا خیر، در زوهای گذشــته 

شــاهد این هســتیم که نایج تســت های 
آزمایشــگاهی افزایش پیدا کرده اســت و 
تعداد موارد شناســایی شــده بیشتر شده 

است.

دو میلیون و پانصدهزار صنف شب 
 عید به خاطر کنترل بیماری

 تعطیل شدند 
رئیــس اداره مراقبت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت ادامه داد: بین معیشــت 
و ســالمت باید یک تعادل برقرار شــد، دو 
میلیــون و پانصدهزار صنف شــب عید به 
عطیل شدند، یعنی  خاطر کنترل بیماری ت
حدود هفــت میلیون و پانصدهــزار خانوار 
ایرانی تحت تاثیر ضــررات اقتصادی کرونا 
بودنــد. یعنی به طــور کلی ســی میلیون 
نفر از جمعیت کشــور ما تحــت تاثیر این 
بیماری قرار گرفتنــد، لذا فعالیت اقتصادی 
و اجتماعی باید به صورت حداقلی در جامعه 
وجود داشته باشــد که این موضوع با فاصله 
گذاری هوشمند دنبال شد و اجرای فاصله 
گذاری هوشمند به این معنا نبود که مشکل 
و تهدید کرونا کم شده است به این دلیل بود 
که با توجه به فرهنگ باالی مردم مســائل 
بهداشــتی از ســوی مردم در کنــار انجام 

فعالیت اقتصادی انجام می شود.

تاخیر نتایج 10 الی 12 روزه تست کرونا 
قابل قبول نیست

عرفانی در پاســخ به پرســش درباره گالیه 
مردم از تاخیــر اعالم نتیجه تســت کرونا 
گفت: روند گرفتــن نمونه و ارســال آن به 
آزمایشــگاه چندین ســاعت زمان می برد 

و قاعدتا نتایج باید ظرف مدت 24 ســاعت 
اعالم شــود، اگر »کلین روم« یــا اتاق پاک 
مرکز بنا به عللی شــرایط الزم را نداشــته 
باشد ممکن است 24 ســاعت طول بکشد 
تا به شــرایط عادی برگردد، تاخیرهای 10 
الی 12 روزه قابل قبول نیست و مصداق این 

موضوع قابل پیگیری است.
عرفانی بیــان کرد: در برخــی فعالیت های 
اقتصــادی و اجتماعی صحبت می شــود 
که با تدوین پروتکل ها می تــوان فعالیت را 
برگرداند. جنس و اصل فعالیت مشــخص 
می کند کــه آیا با کنترل بیمــاری می توان 
فعالیت را انجام داد یا خیر. امروز سوال شد 
که آیا استخرهای شــنا و تاالرها بازگشایی 
می شــوند یا خیر. عنوان تجمع انســانی با 
ظرفیت کم و متوســط و زیــاد وجود دارد. 
ماهیت استخر شــنا و تاالر پذیرایی، جمع 
شــدن مردم در کنار هم و ارتباط تنگاتنگ 
و مواجهه نزدیک اســت. حاال آیــا در این 
مواجهه نزدیک می توان پروتکل جداسازی 
را اجرا کرد؟ نه. صرف تدویــن پروتکل که 
الزامی بر اجــرای آن وجود ندارد، نمی تواند 

تضمینی بر کنترل بیماری در جامعه باشد.

واکسن آنفلوآنزا از ویروس کرونا 
پیشگیری نمی کند

وی دربــاره احتمال پیشــگیری از کرونا با 
واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: واکسن آنفلوآنزا 
از ویروس کرونا پیشــگیری نمی کند، اما با 
کم کردن احتمال ابتال به آنفلوآنزا، بدن فرد 

در مورد کرونا بهتر عمل می کند.
عرفانی دربــاره جهش ویــروس آنفلوآنزا 
بیان کرد: ویــروس آنفلوآنزا مایل به جهش 

ویروسی اســت. اگر جهش کوچک داشته 
باشد، منجر به طغیان ها و همه گیری فصلی 
می شود که سال گذشته شــاهد آن بودیم. 
اگر جهش اساسی و ریشه ای باشد و ویروس 
جدیدی متولد شود، شیفت آنتی ژنی اتفاق 
افتاده که می توانــد عامل ایجــاد پاندمی 
آنفلوآنزا باشد و در سال 1۳88 با آن مواجه 
شدیم. حدود هر ده ســال، یک بار با پاندمی 

آنفلوآنزا مواجه می شویم.
وی افــزود: همــواره باید بدترین شــرایط 
را در نظــر بگیریم. امســال ممکن اســت 
جهش هایی در ویروس آنفلوآنزا اتفاق بیفتد 
و باید در برابر آن آمادگی داشته باشیم. تنها 
راه حل در دسترس آنفلوآنزا باید به درستی 
اســتفاده شــود و نباید مانند ســایر آنتی 
بیوتیک ها، بدون ضابطه از آن استفاده کرده 
و خودمان را خلع سالح کنیم. دارو به اندازه 
کافی در کشــور امکان تولید دارد و امکان 
واردات هم داریم. در مــورد داروی آنفلوآنزا 

کمبودی در کشور نداریم.
رئیــس اداره مراقبت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت در مورد واکسن آنفلوآنزا 
گفت: در مورد واکســن آنفلوآنزا هم پیش 
بینی مقدماتی انجام شــده تا واکســن به 
صــورت 4 ظرفیتی و ۳ ظرفیتــی که مورد 
تایید ســازمان جهانی بهداشت است، وارد 
کشور شود. هر ســال واکسنی که در اختیار 
مردم قرار می گیرد، ممکن اســت با واکسن 
سال قبل تفاوت داشته باشد. از زمان تزریق 
واکســن حدود دو هفته طول می کشــد تا 
بدن آنتی بــادی بســازد و در مقابل ابتال به 
ویروس مقاوم شود. بنابراین گفته می شود 
هرچه سریع تر این واکسن تزریق شود، فرد 

ایمن می شود. اگر در شهریور یا مهر یا آبان 
این واکسن تزریق شــود، بدن زودتر مقاوم 

می شود. 
عرفانــی گفت: اگر ســفرها به ســفرهای 
ضروری بــرای رفع مشــکالت کاهش پیدا 
کند با این که خانواده را ســوار ماشین کرده 
و بی جهت به ســفر برویم و نکات بهداشتی 
را رعایت نکنیم، متفاوت اســت. همه ما در 
معرض خطر ابتــال قرار داریــم. خطر ابتال 
ممکن اســت بــا عوارضی مثل کم شــدن 
ظرفیت تنفسی و احتمال فوت همراه باشد.

وی افزود: این قــدر بایــد در زندگی خود 
محدودیت ایجاد کنیم کــه بیماری تحت 
کنترل قرار بگیرد. ایــن رفتار معتدل را باید 

از طریق رسانه ها ایجاد کرد.
وی اظهار کرد: آخرین تجربه ها و یافته های 
علمی در کمیته هــای تخصصی و با حضور 
برجســته ترین دانشــمندان از رشته های 
مختلف بررســی و بومی ســازی می شود. 
این موارد در قالــب پروتکل های ملی ابالغ 
می شــود. به هر حال امکان اشــتباه در این 
پروتکل ها وجود دارد. اگر کسی نظر منطقی 
دیگری دارد یا به یافته علمی دســت یافته 
که ما از آن غفلت کردیم، باید مکتوب کند و 
به ما انعکاس بدهد. در صورت نیاز، تغییرات 

اعمال می شود.
عرفانــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
واکسیناســیون در شــرایط شــیوع کرونا 
گفت: از ابتدای همه گیری ویروس کرونا در 
کشور تاکید کردیم که فعالیت های اساسی 
بهداشــتی و به خصوص واکسیناســیون 
نباید تحت الشــعاع قرار بگیرد. هیچ جای 
کشــور نبوده که فرد برای واکسن مراجعه 
کــرده باشــد و بگوییم بــه خاطــر کرونا، 

واکسیناسیون انجام نمی شود.

شرط حضور در مراسم حج و اربعین
رئیــس اداره مراقبت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشت در پاســخ به سوالی درباره 
برگزاری حج و اربعین اظهار کرد: برگزاری 
مراســم حج به سیاست کشــور عربستان 
ســعودی و برگزاری مراســم اربعین هم به 
تصمیم عراق بر می گردد. مــورد دیگر این 
است که بدانیم ســیر بیماری در هفته ها و 
ماه های آینده به چه شکلی خواهد بود. اگر 
شرایط با کنترل بیماری همراه باشد، حضور 
در مراسم حج و اربعین مشــکلی ندارد. بر 
اساس آیه قرآن و دستورهای شرعی، حفظ 
سالمت مهم اســت و به طور مثال برای فرد 
بیمار، روزه هم واجب نیســت. اولویت اول 
کشــور هم ســالمت عمومی جامعه است. 
اگر این مراســم باعث افزایش بیماری شود 

می تواند به موقع دیگری موکول شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره پیشنهاد 
دکتر زالی، رئیس ســتاد فرماندهی کرونا در کالنشهر 
تهران مبنی بر صرف نظر کــردن از آزمون حضوری در 
شهر تهران با توجه به عبور از پیک کرونا گفت: آموزش 
و پرورش از ستاد کرونا مجوز گرفته، فعال امتحانات در 
دو پایه حضوری است و اگر قرار باشد تصمیم جدیدی 

اتخاذ شود باید در سطح ملی باشد.
عبدالرضا فوالدوند، با اشــاره به عبور از پیک کرونا در 

چند روز اخیر و درباره پیشــنهاد دکتر زالی، 
رئیس ســتاد فرماندهی کرونا در کالنشهر 
تهران مبنــی بر صرف نظر کــردن از آزمون 
حضوری در شهر تهران گفت: ما در پایه های 
اول تا ششــم ابتدایی طبق سنوات گذشته 
ارزشــیابی توصیفی داشــته ایم و همکاران 
فرهنگی به تناســب فعالیــت دانش آموزان 

نمره وارد کردند و در مرحله پایان ســال تحصیلی در 

مقطع ابتدایی هستیم. دو سه هفته هم رفع 
اشکال حضوری انجام شد.مدیرکل آموزش و 
پرورش شهر تهران افزود: در پایه های هفتم، 
هشــتم، دهم و یازدهم نیز ارزشــیابی را به 
همکاران محول کردیم. امــا دو پایه نهم که 
در انتخاب رشــته تحصیلی و شغلی تعیین 
کننده اســت و پایه دوازدهم که ۳0 درصد 

تاثیر مثبت در کنکور دارد حضوری برگزار می شوند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش از ستاد کرونا مجوز 
گرفته و آنجا در این باره تصمیم گرفته شــده اســت و 
تصمیم اســتانی نیســت که بنده بخواهــم درباره آن 
اعالم نظر متفاوتی داشته باشم گفت: امتحانات نهایی 
هم در سطح ملی برگزار می شــود.فوالدوند در برنامه 
تلویزیونی پرسشــگر درباره اینکه قطعــا آزمون ها در 
تهران حضــوری خواهد بود؟ گفت: بله اگر قرار باشــد 

تصمیم جدیدی اتخاذ شود باید در سطح ملی باشد.

آموزشوپرورش

آموزشوپرورشبرایامتحاناتحضوریازستادکرونامجوزگرفتهاست

مدیــر واحــد ســاماندهی طرح هــا و محدوده های 
ترافیکی شهرداری تهران گفت: طرح ترافیک سال ۹8 

خبرنگاران تا تخصیص طرح های سال ۹۹ اعتبار دارد.
عمار ســعیدیان فر مدیر واحد ســاماندهی طرح ها و 

محدوده  های ترافیکی شــهرداری تهــران، در مورد 
طرح ترافیک اهالی رســانه، اظهار داشت: جلسات در 
مورد تخصیص طرح های جدید به خبرنگاران در حال 
برگزاری اســت و معرفی نامه ها در این زمینه در دست 

بررســی اســت. خبرنگاران نگران طرح های ترافیکی 
خود نباشــند چرا که طرح های ترافیک سال ۹8 اهالی 
رســانه تا تخصیص طرح های جدید ســال ۹۹ دارای 

اعتبار است. 

وی گفت: زمانی که تکلیف طرح ترافیک اهالی رســانه 
مشخص شــد کارت بلیت خبرنگاران نیز مورد ارزیابی 
قرار می گیرد و به افرادی که طــرح تعلق نگیرد حتماً 

کارت بلیت رایگان ارائه خواهد شد.

طرحترافیک

خبرنگاراننگرانطرحترافیکنباشند

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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جنگلهایزاگرسچطور۴۵درصدمنابعآبایرانراتامینمیکنند؟
خریدار   یک کارشــناس منابع طبیعی با 
اشــاره به اینکه اصلی تریــن رودخانه های 
ایران از جنگل های زاگرســی سرچشــمه 
می گیرد، به تشــریح اهمیت راهبردی این 

جنگل ها برای طبیعت ایران پرداخت.
جنگلهای زاگرسی مدتی است درگیرآتش 
سوزی های متعدد شــده است. در بحبوحه 
مقابله با آتش ســوزی در ایــن مناطق که 
عمدتاً کوهســتانی و صعب العبور هستند 
گاهی می شنویم که باید از این جنگل ها که 
تامین کننده بخش عمــده ای از منابع آبی 

کشور هستند، حفاظت ویژه ای کرد.
پهنه رویشی زاگرس شامل رشته کوه های 
زاگرس، وسیع ترین و اصلی ترین رویشگاه 
گونه های مختلف بلوط در ایــران بوده و به 
همین دلیــل این منطقه از اهمیت بســیار 
ویژه ای برخوردار اســت. جنگل های بلوط 

منطقه زاگرس از منتهی الیه شــمال غربی 
ایــران )اســتان آذربایجان غربــی( آغاز و 
سپس غرب )اســتان های کرمانشاه، ایالم، 
چهارمحــال و بختیــاری، خوزســتان و 
لرســتان( و جنوب غرب ایران )استان های 
کهگیلویــه و بویراحمــد و فــارس( را طی 

می کند.
این پهنه جنگلــی چطور منابــع آبی ما را 
تامین می کند؟ محمد درویش عضو هیئت 
علمی موسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
در گفت و گو با خبرنگار مهر به تشریح علت 
اهمیت اســتراتژیک جنگل های زاگرسی 
برای حیات طبیعی کشور و چگونگی تامین 
منابع آبی کشــور پرداخــت و گفت: اصلی 
ترین رودخانه های ایران از جمله کارون، دز، 
کرخه، مارون، ســیروان، زاب، زاینده رود از 

زاگرس سرچشمه می گیرند.

 45 درصد از منابع آب شیرین ایران
 از زاگرس سرچشمه می گیرد

وی با بیــان اینکه 4۵ درصد آب شــیرین 
ایران را رودخانه ها از این سرچشمه تامین 
می کنند، اظهار داشــت: این رویشگاه با ۶ 
میلیون هکتار وسعت، ارزش های راهبردی 

منحصر به فردی رای کشور دارد.
این کارشــناس منابع طبیعی به تشــریح 
رابطه میان جنگل ها و تولید آب در کشــور 
پرداخت و گفــت: رویشــگاههای جنگلی 
همانند یــک کاتالیزور عمل کــرده و باعث 
می شود پس از بارندگی قطرات به آرامی به 

سطح خاک وارد شود.
وی در ادامه توضیح داد: اگر سطح جنگل ها 
از بین رود، سرعت برخورد دانه های باران به 
خاک افزایش یافته و خــاک دانه ها را از هم 
می پاشاند، این مساله باعث فرسایش خاک 
می شــود و از طرفی چون خلل و فرج های 
خاک گرفته شده و امکان نفوذ آب به خاک 
از بین رفته و سیل های ویرانگر رخ می دهد.

سیل های اخیر ناشــی از آتش سوزی های 
گذشته

درویش بخشی از سیل های سال گذشته را 

ناشی از تهی شدن سطح ارتفاعات از جنگل 
دانست و گفت: بسیاری از مناطقی که سال 
گذشته آتش گرفت، بیشترین خسارت را از 

سیل دیدند.
وی خاطر نشــان کــرد: فرســایش خاک 
یکی از مهمترین خطراتی اســت که بر اثر 
کشــاورزی بی قاعده، به طور مســتقیم بر 

روی جنگلهای زاگرس اثر می گذارد.
درویش در ادامــه افزود: تنها در اســتان 
چهار محال و بختیــاری و بنا بر آماری که 
مدیر کل این اســتان منتشر کرده ساالنه 
هزار هکتــار از جنگلهای این اســتان به 
ذغال تبدیل می شــوند که این آمار واقعاً 
قابل توجه بوده و این در حالی اســت که 
۹8 هــزار هکتار از جنگلهــای زاگرس در 
اثر تغییر کاربــری در طول چند دهه اخیر 

نابود شده اند.



 توافق بزرگ!

پایانبرچسبدولتیبودنفوتبال

میزبانیجامملتها»شعار«است
سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران گفت: فدراسیون به جای شعار 
برای گرفتن جام ملت های 202۷ آسیا به فکر فراهم کردن زیرساخت 

های فرهنگی و هواداری باشد تا شرایط بهتر از این شود.
ناصر ابراهیمی در خصــوص خطر تعلیق فوتبال ایران از ســوی فیفا با 
توجه به ایرادات گرفته شــده درباره پیش نویس اساسنامه فدراسیون 
گفت: دوباره روزهای سخت مدیریتی به فوتبال ایران رسید. باید راهی 
که فیفا مبنی بر مســتقل بودن فدراســیون مورد توجه دارد را انتخاب 

کنیم.
مربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران افزود: تجربه می گوید بار دیگر با 
تعلیق روبرو می شویم و فدراســیون فوتبال باید با نظر مستقیم کمیته 

انتقالی تصمیم گیری کرده و امور را اداره کند.
وی درباره شــعار فدراســیون فوتبال بــرای میزبانی جــام ملت های 
202۷ آســیا تاکید کرد: فکر می کنم این افکار، چیزی شــبیه به شعار 
است. این موضوع تنها به فوتبال مربوط نمی شــود. میزبانی بازی های 
بزرگ فوتبالی در سطح آســیا و جهان نیاز به همبستگی تمام نهادهای 

سیاسی و ورزشی دارد که ما با آن فاصله زیادی داریم.
ابراهیمی یادآور شــد: به نظرم چیزی مهم تر از تصمیمات صحیح برای 

نوشتن اساسنامه وجود ندارد. 
دست از شعار دادن برداریم و رویاهایی که توان رسیدن به آن را نداریم 
پیش نکشــیم. فوتبال ایران نیاز بــه توجه ویژه بــرای حضور مدیران 
ورزشــی دارد. تا زمانیکه با چنین روندی بخواهیم کارها را پیش ببریم 

محکوم به امور اشتباه هستیم.
پیشکســوت فوتبال ایران درباره پیشــنهاد خود برای گرفتن میزبانی 
جام ملت ها اظهار داشــت: کارهای زیربنایی را باید آغاز کرد. تعامالت 
بین المللی فوتبالی را باید شــروع کنیم تا بتوانیم کرســی های صاحب 
رای را برای گرفتن میزبانی از AFC برای خودمان کنیم. فکر نمی کنم 
از لحاظ داشتن استادیوم های اســتاندارد مشکلی داشته باشیم اما نیاز 
است تا زیرساخت های فرهنگی و هواداری را که واقعاً هم قابل اجراست 

فراهم کنیم.

تکذیب دخالت وزیر
واکنشوزارتورزشبهاظهاراتتاج

روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در مورد مصاحبه رییس ســابق 
فدراســیون فوتبال مبنی بــر معرفی ویلموتس توســط وزیر ورزش و 

جوانان توضیحاتی را ارائه کرد.
در توضیح وزارت ورزش آمده است: »با توجه به برخی مطالب مطروحه 
در مصاحبه آقای مهدی تاج، رئیس ســابق فدراســیون فوتبال، روابط 
عمومــی وزارت ورزش و جوانــان الزم می داند توضیــح دهد که وزیر 
ورزش و جوانان آقــای ویلموتس یا هر مربی دیگری را به فدراســیون 
فوتبال معرفی نکرده اســت بلکه همانطور که آقــای تاج در مصاحبه با 
بخش خبری 20:۳0 جمعه شب گفتند وزیر ورزش و جوانان صرفاً نامه 
»انجمن فرهنگی ایران و هلند« که در آن سه مربی خارجی باسابقه در 
تیم های ملی و باشگاهی کشورهای مختلف معرفی شده بودند را جهت 
بررسی به فدراسیون فوتبال ارجاع داده و این یک رویه معمول است که 
برخی افراد، نهادها و یا ســازمان ها در مورد فدراسیون ها پیشنهاد یا در 
خواســتی دارند که برای وزارت ورزش و جوانان ارســال کرده و وزارت 
ورزش و جوانان این نامه ها را به فدراســیون های مختلف جهت بررسی 

ارجاع می دهد.
ضمن اینکه هر کســی کمترین آشــنایی با نامه نگاری و ادبیات اداری 
داشته باشد می داند عبارت »بررسی« به معنای دستور اقدام نبوده بلکه 
برای بررســی جوانب امر و اتخاذ تصمیم توســط آن فدراسیون است و 
طبعاً انتخاب و عقد قرارداد با افراد و مربیــان تیم های ملی از اختیارات 
و مسئولیت های کامل فدراسیون هاست و وزارت ورزش و جوانان هیچ 

دخالتی در انتخاب مربیان نداشته و ندارد.

سهمعاونجدیددراستقاللمعرفیمیشوند
احتمال این که ســه معاون جدید به جمع معاونان باشــگاه استقالل 

اضافه شوند وجود دارد.
 احمد ســعادتمند مدیرعامل اســتقالل قدری دیر اقدام به انتخاب و 
انتصاب معاونان باشگاه کرد و اخیرا معاونان حقوقی و اقتصادی باشگاه 

را معرفی کرده است.
مدیرعامل آبی ها قرار اســت معاونــان جدید دیگــری را به مجموعه 
مدیریتی باشگاه اضافه نماید و در همین راستا احتمال این که به زودی 
ســه معاون دیگر ورزشــی، اجرایی و فرهنگی به تیم مدیریتی وی در 

باشگاه اضافه شود زیاد است. 
همچنین احتمال این که مشاورانی هم به تیم مدیریتی سعادتمند در 

این باشگاه اضافه شوند وجود دارد. 
مدیرعامل اســتقالل که از روز 1۶ فروردین عمال کار خــود را در این 
باشــگاه آغاز کرد، عملکرد خوبی داشته و توانســته رضایت و اعتماد 

هواداران این باشگاه را در همین مدت زمان اندک جلب نماید.

فیفاوAFCبهتوافقرسیدند
تاریخ مســابقات مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2022 و اتخابی جام 

ملت های 202۳ اعالم شد.
 بعد از آنکه کنفدراســیون فوتبال آسیا تاکید داشــت زمان برگزاری 
مســابقات مرحله دوم انتخابی جــام جهانــی 2022 و انتخابی جام 
ملت های 202۳ آســیا را باید با فیفا هماهنگ کند، در نهایت این اتفاق 

افتاد و کنفدراسیون آسیا تاریخ این رقابت ها را اعالم کرد.
طبق اعالم روزنامه الوطن قطر، این مسابقات در روزهای 8 و 1۳ اکتبر 
)1۷ و 22 مهــر( و همچنیــن 12 و 1۷ نوامبــر )22 و 2۷ آبان( برگزار 

می شود.
این مســابقات قرار بود فروردین و خرداد انجام شود که به خاطر شیوع 

ویروس کرونا، تمام رقابت ها تعطیل شد.
تیم ملی فوتبال ایران در بازی های برگشــت مرحله دوم انتخابی جام 
جهانی به ترتیب با هنگ کنگ، کامبوج، بحریــن و عراق بازی خواهد 

کرد.
همچنین مهدی محمدنبی دبیر کل فدراســیون فوتبال ایران هم خبر 
داده بود قرعه کشی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در ژانویه 2021 

انجام می شود و آغاز این مسابقات از ماه مارچ 2021 خواهد بود.

میدان

 پیشکسوت فوتبال ایران گفت: تصمیم وزارت ورزش 
و جوانان بــرای کنار کشــیدن از حضــور در مجمع 
فدراســیون فوتبــال بســیار هوشــمندانه بود.بیژن 
ذوالفقارنســب اظهار داشــت: تصمیم وزارت ورزش و 
جوانان بسیار هوشمندانه بود چرا که در غیر این صورت 
ممکن بود خطــر تعلیق، فوتبال ایــران را تهدید کند.

وی افزود: فدراســیون فوتبال نیاز به استقالل دارد که 
باید رفته رفته به آن می رسید. از طرفی تاکید فیفا هم 

روی عدم دخالت نهادهای دولتی و حکومتی 
اســت و به همین خاطر این تصمیم وزارت 

ورزش منطقی و هوشمندانه بود.
پیشکســوت فوتبال ایران تاکید کرد: از روز 
اول، حق رای وزارت ورزش به خاطر ایراداتی 
بود کــه در مدیریت فوتبال وجود داشــت و 
وزارت خانــه به خاطر عدم وجــود مدیریت 

خوب حق رای را نگه داشته بود که در حال حاضر آن را 

واگذار کرد.ذوالفقارنسب ادامه داد: امیدوارم 
هر چه زودتر اساسنامه فدراسیون به تصویب 

فیفا برسد تا خیال فوتبالی ها راحت شود.
وی گفــت: تنها اولویــت فدراســیون باید 
این باشد که وضعیت ســرمربی تیم ملی را 
شفاف سازی کند تا او هر چه زودتر کارش را 

با فدراسیون فوتبال ایران آغاز  کند.
پیشکســوت فوتبال ایران خاطرنشــان کرد: در حال 

حاضر فوتبال ما شــرایط ویژه ای دارد. تیم ملی در دور 
رفت بازی ها نتوانســت نتایج خوبی بگیــرد و مقابل 
حریفان اصلی خود یعنی عراق و بحرین ناکام ماند. االن 
باید برای جبران آن نتایج تالش کند و برای رســیدن 
به آن نیاز به مدیریت درســت و سالم است. امیدوارم تا 
زمان انتخابات مدیریت کنونی فدراســیون به درستی 
کار را پیش ببرد تا لطمه ای به برنامه های تیم ملی وارد 

نشود.

عضو هیات مدیره باشگاه اســتقالل تهران درباره فایل 
صوتی منتشــر شــده از جلســه هیات مدیره باشگاه 

توضیحاتی را ارائه کرد.
کامران منزوی درخصوص انتشار صدای منتشر شده 
از جلسه هیات مدیره باشگاه اســتقالل اظهار داشت: 
این از آن کارهای غیراخالقی در هیات مدیره اســت. 
این صحبت ها مربوط به خرداد سال گذشته است و آن 
زمان بود که علیه استراماچونی شایعه پخش میکردند 

که همسرش اجازه نمی دهد به ایران بیاید.
او ادامه داد: آمدن یــا نیامدن او برای 20 روز 
طول کشید و اگر دقت کنید که در آن وویس 
حتی می گویم که با چنین وضعیتی تکلیف 
نقل و انتقاالت چه می شــود. این صحبت ها 
شیطنت است و همین موارد و ساختار من را 
از استقالل فراری داد. شخصی را در جلسات 

دعوت می کنند که صحبت هــا را ضبط کند تا به دنبال 

مقاصد خود باشد و این کارها را انجام بدهند. 
ضمنا که من از اســتقالل رفتنــی ام و فقط 
برای لنگ نماندن امضاهــا حضور دارم پس 
این حرکات برای چیســت؟ امیدوارم هر چه 
ســریعتر هیات مدیره ترمیم و بنده خالص 

شوم.
منزوی همینطور درباره صحبت های مطرح 
شــده درخصوص وریا غفوری گفت: درخصوص وریا 

اگر یادتان باشد گفته می شد که یک باشگاه 4 میلیارد 
تومان پیشــنهاد داده اســت و االن رقم قــراردادش 
در اســتقالل کمتر از این اســت. از عمد صحبت ها را 
بریده اند که شایعه درســت کنند اما من داشتم از وریا 
تعریف می کردم که با تعصب اســت. بعد از اینکه کلمه 
تعصب را بکار بردم وویس را قطــع کرده اند و طوریکه 
خودشــان دوســت داشــتند آن را تنظیم کرده اند تا 

شیطنت کنند.

فوتبال

استقالل

خریدار   نهاد عمومی غیردولتی خیر، اما 
حذف وزیر ورزش از اساســنامه به منظور 
حضــور و حفــظ حــق رای وی در مجمع 
انتخاباتــی مســئله ای بود کــه در نهایت 
مورد توافــق وزارت ورزش و جوانان پس از 

درخواست فدراسیون فوتبال واقع شد.
 از تیرماه سال گذشته ماجراهای مربوط به 
اساسنامه فدراســیون فوتبال کلید خورد و 
در نهایت نیز انتخابات به دلیل مشــکالت 
مربوط به اساســنامه در اســفندماه برگزار 
نشد. در این رابطه فیفا نکاتی را مدنظر قرار 
داده بود که همه نــکات تقریبا در اصالحیه 

اساسنامه رعایت شده است.
وزارت ورزش و جوانــان پیــش از ایــن در 
اساســنامه فدراســیون فوتبال صاحب دو 
کرســی معاون توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفــه ای و نیــز وزیــر ورزش و جوانان در 
مجمع انتخاباتی این فدراســیون بود که با 
تعامالت صــورت گرفته بین فدراســیون 
فوتبــال و وزارت ورزش و جوانان کرســی 
معاون قهرمانی وزیــر در پیش نویس اولیه 
حذف شــد و در نهایت صرفا کرســی وزیر 
ورزش و جوانان باقی ماند تــا حضور و حق 
رای وی در مجمــع انتخاباتی فدراســیون 

فوتبال محفوظ بماند.

ماجرای »نهاد عمومی غیردولتی«
در عین حال مقوله نهاد عمومی غیردولتی 
دیگر مســئله ای بود که در مورد آن نظرات 
مختلفــی وجــود داشــت و طبــق قانون 
فدراســیون فوتبال ایران باید به این مسئله 
توجــه می کرد کــه مقوله »نهــاد عمومی 

غیردولتی« برای فدراســیون های ورزشی 
قانون اســت و باید در اساسنامه فدراسیون 
فوتبال نیز لحاظ شــود کــه در نهایت نیز  
اعضای هیئت رییســه فدراســیون به این 
نتیجه رســیدند که با لحاظ قانــون و ذکر 
عبارت »نهاد عمومــی غیردولتی« از قانون 

عدول نکنند.
فدراســیون فوتبال در ابتدای امر مصر بود 
این عبــارت باید به نهــاد غیردولتی تغییر 
یابد اما سرانجام به این نتیجه رسید که نهاد 
عمومی غیردولتی همان نهــاد غیردولتی 
است و از نظر تعریف تغییری ایجاد نخواهد 

شــد و دولت دخالتی در صورت وجود نهاد 
عمومی غیردولتــی نیز نخواهد داشــت، 
همان گونه که کمیتــه ملی المپیک ایران با 
تایید کمیته بین المللــی المپیک از چنین 
تعریفی برخوردار است و با منشور المپیک 
مغایــرت نــدارد و آن ها نیز نهــاد عمومی 

غیردولتی هستند.  

خطر تعلیق در میان نبود
همانگونه که از سوی کارشناسان حقوقی 
فوتبال ایران مطرح بود در ماجرای اصالح 
اساسنامه فدراســیون فوتبال به هیچ وجه 

خطر تعلیق در میان نبــود و ضرب االجل 
یک هفته ای فدراســیون جهانــی فوتبال 
)فیفا( نهایتا به کمیته »عادی ســازی« یا 
همان کمیته انتقالی ســابق که فدراسیون 
فوتبال ایران سال ها قبل و در دوره ریاست 
صفایی فراهانی آن را تجربه کرده بود ختم 

می شد.
در این رابطه کارشناســان عنــوان کردند 
فیفا ســابقه تعیین کمیته عادی ســازی یا 
به نوعی همان کمیته انتقالی ســابق را در 
ســال های اخیر مدنظر قرار داده اســت و 
در صورتی که شــرایط از نظر فدراســیون 

جهانی فوتبال مناسب ارزیابی نشود، اقدام 
به تعیین کمیته عادی سازی بر اساس نظر 
خود می :ند و می تواند اعضای هیات رییسه 
فدراســیون فوتبال را تغییر داده و به جای 
آن افراد دیگــری را تعیین نماید؛ اتفاقی که 
اخیرا در مورد فدراسیون کشورهایی نظیر 
تایلند، کویت، مصر، ترینیداد و توباگو و چند 
کشور دیگر رخ داده بود، بنابراین در چنین 
شرایطی احتمال تعلیق فوتبال ایران بسیار 
اندک و راهکار فیفا در چنین مواردی کمیته 

عادی سازی به جای تعلیق است.

 پیشنهاد حضور افتخاری وزیر 
در مجمع

در اصالحیه اساســنامه فدراسیون فوتبال 
پیشــنهاد حضور افتخاری وزیــر ورزش و 
جوانان در مجمع انتخاباتی این فدراسیون 
مطرح شده اســت که این مسئله نیز منوط 
به پذیرش موضوع از ســوی فیفا است و به 
گفته یک مقام مســئول در وزارت ورزش و 
جوانان در صورت رد آن از سوی فدراسیون 
جهانی فوتبــال اصراری نســبت به حضور 
وزیر ورزش تحت این عنوان وجود نخواهد 

داشت.
وی با اشــاره به اینکه تصمیم وزارت ورزش 
و جوانــان در مــورد همکاری های صورت 
گرفته با فدراســیون فوتبــال در این برهه 
زمانی شــجاعانه بــود، بیان کــرد: وزارت 
ورزش و جوانان تحت هیچ  شرایطی حاضر 
نیســت فوتبال ایران به وضعیت غیرعادی 
مبتال شــود هرچند که بر رعایــت قوانین 

تاکید جدی دارد.

ذوالفقارنسب:تصمیموزارتورزشهوشمندانهبود

توضیحعضوهیاتمدیرهاستقاللدربارهانتشارفایلجنجالی؛مراازاینجافراریدادند!

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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نهادی با برنامه موسیقی زنده و سفالگری برای تیم ملی مربی انتخاب کرد؟

مهدیتاج-مسعودسلطانیفر؛وقتیکسیانتخابویلموتسراگردننمیگیرد
خریدار   رئیس ســابق فدراسیون فوتبال 
ادعا می کند جــذب ویلموتس بــا توصیه 
ســلطانی فر بوده ولــی وزارت ورزش این 

موضوع را تکذیب می کند.
یکــی از داغ ترین بحث های ایــن روزهای 
فوتبــال ایــران بعــد از ماجــرای اصالح 
اساســنامه و رهایی از خطر تعلیق و کمیته 
انتقالی و برگزاری مجمــع انتخاباتی، بحث 
قرارداد فدراســیون فوتبال بــا ویلموتس و 
غرامت سنگینی اســت که بعد از ناکامی و 
قطع همکاری با او باید پرداخت شود و البته 
فرصت سوزی بزرگی که در مسیر راهیابی 
به جام جهانی داشــتیم و حاال کارمان برای 
صعود از مرحله پیــش مقدماتی هم به اما و 

اگر کشیده است.
تیم ملــی ایران پــس از قطــع همکاری 
فدراســیون با کارلوس کــی روش و چند 
ماه بالتکلیفی در نهایــت با گزینه ای برای 
همکاری به توافق رســید که از همان اول 
رزومه بحث برانگیزی داشــت و بســیاری 
از کارشناســان و اهالی فوتبال نســبت به 
انتخاب ویلموتس بلژیکی انتقاد داشــتند 
و او را نــه جانشــینی در ســطح کی روش 
می دانســتند و نه شــباهتی میان فلسفه 
فوتبالی او و سرمربی سرشــناس پرتغالی 
می دیدنــد و از همان ابتــدا پیش بینی ها 
به ســمت یــک انتخاب شکســت خورده 
می رفت ولی هم فدراســیون فوتبال و هم 
وزارت ورزش در آن مقطــع از این انتخاب 
تمام قد دفاع می کردند و سرمربی تیم ملی 
را گزینه ای حتی مناســب تر از کی روش با 

فلســفه فوتبال هجومی و تماشاگر پسند 
می دانســتند که عــالوه بــر برتری های 
فنی نســبت بــه ســرمربی پرتغالــی، از 
لحاظ رفتــاری و تعاملی هم نســبت به او 

برتری هایی دارد.
با این حــال و پــس از شکســت مطلق در 
همکاری ایران با ویلموتس و نتایج ضعیفی 
که حاصل این همکاری بود، حاال فدراسیون 
فوتبال و رئیس مستعفی آن مسئولیت این 
انتخاب شکست خورده را گردن نمی گیرند 
و توپ را در مورد جذب ویلموتس به گردن 
وزارت ورزش انداختــه و مســئولیت آن را 

متوجه این وزارتخانه می دانند.
مهدی تاج در گفتگوی تلویزیونی اعالم کرد 
نامه ای مکتوب از وزارت ورزش و جوانان در 
آن مقطع به دستش رسیده که مضمون آن 
توصیه به جذب ویلموتس بود و حاال وزارت 
ورزش هم با صدور بیانیــه ای خود را از این 

ماجرا مبرا می داند.
نکته جالب توجه کــه در ادعای هر دو طرف 
مشهود است، حضور نهادی ناشناخته به نام 
مرکز فرهنگی ایران و هلنــد در این ماجرا 
و نقش پررنگ آن دارد که ســه گزینه برای 
هدایت تیم ملی معرفی کــرده و ویلموتس 
گزینه ای اســت که از دل آن بیــرون آمده 

است.
با جســتجو کردن نام این مرکز در اینترنت 
به اطالعات زیادی درباره آن برنمی خورید 
امــا خبرهای مختلفــی دربــاره برگزاری 
برنامه هــای فرهنگــی در هلنــد خواهید 
دید. این مرکز برنامه هایی شــامل اجرای 

موســیقی زنده ســنتی، نگار گری، معرق 
کاری، سفالگری، خاتم کاری، قلمزنی و.... 

اجرا می کند.
اینکه چنین نهادی متشــکل از چه افرادی 
است و تخصص آنها در چه زمینه ای است و 
بر چه اساسی صالحیت بررسی گزینه های 
هدایت تیــم ملــی و معرفی ســرمربی به 
فدراســیون و وزارت ورزش را دارنــد و چرا 
وزارت بر اســاس نامه آنها به فدراســیون 
توصیه می کند که با چــه گزینه هایی وارد 
مذاکره شوند و چرا فدراسیون تن به تفویض 
اختیار خــود در انتخاب ســرمربی به این 
شکل می دهد خود سواالتی است که جواب 
آن نه از سوی فدراســیون داده شده و نه از 
سوی وزارت ورزش و انداختن توپ انتخاب 
شکست خورده ویلموتس به زمین این نهاد 
ناشــناخته نه تنها از آنها سلب مسئولیت و 
لزوم بــه پاســخگویی نمی کنــد که حتی 
ســواالتی جدید و جدی تر ایجاد می کند و 
به نوعی بهانه جویی هایی از این دســت به 
اصطالح رایجش عذر بدتر از گناه محسوب 

می شود.
از آن گذشــته چرا حاال کــه ویلموتس با 
نتایج ضعیفش کســانی کــه او را انتخاب 
کردنــد را ســرافکنده کرده همه ســعی 
دارند از انتخاب او شــانه خالی کنند و چرا 
موقــع امضای قــرارداد چنیــن موضعی 
نداشــتند و حاال این ســوال پیش می آید 
که اگــر ویلموتــس نتایج خوبــی گرفته 
و همچنان هدایــت تیم ملــی را بر عهده 
داشت بازهم مسئولیت انتخابش را گردن 

ســایرین می انداختنــد یــا آن را حاصل 
کارشناسی های خود می دانستند؟

یادمان نرفته کــه در مقطــع بالتکلیفی 
تیم ملی و زمانی که فوتبالدوســتان بابت 
قطع همــکاری با کی روش و سرنوشــت 
تیــم ملی پــس از او نگران بودنــد، مدیر 
روابط عمومــی وزارت ورزش مرتباً اعالم 
می کرد جای نگرانی نیســت و سرمربیان 
بزرگ دنیا در صف همکاری با فدراسیون 
فوتبال ایران هســتند و اســامی عجیب و 
غریب در این میان مطرح می شــدند ولی 
حاال کسی پاسخگو نیســت که چرا بدون 
توجه به این صــف، یکبــاره توصیه نامه 
ســازمان فرهنگی ایــران و هلند اهمیت 
و ارزش اجرایــی پیدا کرده و نســبت به 
توجه به آن از وزارت ورزش به فدراسیون 

سفارش می شود.
حاال که ویلموتس رفته و به لطف آقایان با 
بندهای عجیب و غریــب در قراردادش که 
مثل قراردادهای دیگر لقــب ترکمانچای 
به خــود گرفتــه، غرامت ســنگینی روی 
دســت فوتبال ایران گذاشــته یــک نفر 
بیایــد ماجرای اســتخدام اســکوچیچ را 
که یک انتخاب نگران کننده دیگر اســت 
توضیح داده و از همین االن بگوید ســوای 
اینکه ســرمربی کروات چــه نتایجی روی 
نیمکت تیم ملی رقم خواهد زد، مسئولیت 
انتخاب آن بر عهده چه کســی است و اگر 
این موضوع االن روشــن نشود، در صورت 
نتیجه نگرفتن در فردای روز بازهم شــاهد 
پاســکاری مســئولیت این انتخاب میان 

نهادهای ذیربط و بی ربط هستیم.
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انتقادات مدیر »بهمن سبز«

پشتپردهادامهتعطیلیسینمافقطنگرانیازکرونااست؟

حضور»شهربازی«درجشنوارهپالم
اسپرینگزآمریکا

فیلم کوتاه »شــهربازی« به کارگردانی کاوه مظاهری در جشنواره پالم 
اسپرینگز آمریکا نمایش داده می شود.

 فیلم کوتاه »شــهربازی«، بــه کارگردانی کاوه مظاهــری، در بخش 
مسابقه جشنواره فیلم کوتاه پالم اسپرینگز آمریکا شرکت خواهد کرد.

به عقیده بسیاری از پخش کنندگان فیلم کوتاه این جشنواره به عنوان 
دروازه اسکار شناخته می شــود، چرا که برندگان آن معموالً در لیست 

نهایی جوایز آکادمی اسکار دیده می شوند.
در ســال 201۷ مظاهری با فیلم »روتوش«، برنده جایزه بهترین فیلم 

کوتاه این جشنواره شده بود.
شهربازی تولید مشترک ایران و کانادا است و توسط 2 شرکت دارواش 

فیلم و تری براز فیلم تهیه شده است.

تظاهرات سیاهان آمریکا موجب شد
»کمک«پرمخاطبترینفیلمنتفلیکسشد

در حالی که فیلم »کمک« یــا »خدمتکار« بــه پرمخاطب ترین فیلم 
نتفلیکس بدل شده، منتقدان به این امر واکنش منفی نشان داده اند.

به نقل از پیپل، در حالی که وایوال دیویس بازیگر فیلم »کمک« ســال 
2018 به فیلم انتقاد کرده بــود، این فیلم در ســایه جنبش »زندگی 

سیاهان مهم است« به پرمخاطب ترین فیلم نتفلیکس بدل شده است.
با وجود نقد فیلم توســط بازیگران سیاهپوست فیلم، در دوران بحرانی 
فعلی، بسیاری از تماشــاگران دوباره به ســراغ فیلم رفته اند و آن را به 

پرمخاطب ترین فیلم نتفلیکس بدل کرده اند.
این فیلم که با اقتباس از کتابی که یک زن سفیدپوســت نوشــته بود و 
مدت ها پرفروش ترین کتاب آمریکا بود، و فیلمنامــه و کارگردانی آن 
را یک مرد سفیدپوســت انجام داده، درباره زن سفیدپوستی است که 

خدمتکاران سیاهپوست دارد.
»کمک« با اقتباس از رمانی به همین نام نوشــته کاترین اســتاکت به 
کارگردانی تیت تیلور ســال 2011 اکران شــد اما توجه دوباره به آن با 
اقبال منتقدها روبه رو نشــده اســت. این فیلم نامزدی اسکار بهترین 
فیلم را هم کسب کرد و اکتاویا اسپنسر برای بازی در آن اسکار بهترین 

بازیگر زن نقش مکمل را از آن خود کرد.
منتقدان و فعاالن اجتماعی در شبکه های اجتماعی به این امر اعتراض 
کرده اند و گفته اند می توانند فیلم های خیلی بهتری را معرفی کنند که 

منابع خوبی برای آموزش درباره مسایل نژادی باشد.
از جمله ربکا تئودور واچن منتقد سیاهپوســت فیلم که نوشــته است 
آخرین چیزی که در این مقطع به آن نیاز داریم این است که بنشینید و 

»کمک« را تماشا کنید که در ستایش از تبعیض نژادی است.
اشلی پرز نویسنده هم نوشته است این فیلم بیخود را االن تماشا نکنید. 
»سیزدهم« را ببینید، »سلما«، »وقتی آنها ما را می بینند« و هر چیزی 

به جز »کمک«.
وایوال دیویس ســال 2018 در مصاحبه بــا نیویورک تایمــز از بازی 
در این فیلم ابراز تاســف کرده بود و از اینکه بخشــی از ایــن فیلم بود، 
اظهار شــرمندگی کرده بود. وی گفته بود: شــخصیت من کسی نبود 
که با رفتارش صدای سیاهان را به گوش مردم برســاند. من ایبیلین را 
می شناســم. مینی را می شناســم. آنها مادربزرگ های من هســتند. 
مادر من هســتند. در عین حال می دانم کار کردن بــرای یک خانواده 
سفیدپوست در ســال 1۹۶۳ و بزرگ کردن فرزند آنها چه حسی دارد، 

اما من چنین حسی را در این فیلم ابداً ندیدم.

به تازگی شماری از فیلم های مربوط به جنبش سیاهان و حقوق مدنی 
آنها به صورت رایگان در سرویس های آنالین در دسترس قرار گرفته اند 
که »عفو منصفانه«، »کار درســت را انجام بده« و »من کاکاه ســیاه تو 

نیستم« از جمله آنها هستند.

عبدی:تولیدادامه»سرگذشت«زمانمیبرد
نویسنده ســریال »سرگذشت« گفت: تولید ســریال اپیزودیک کاری 
سخت و زمان بر است و حداقل باید یک الی دو سال زمان داشته باشیم 

تا بتوانیم روی قصه ها کار کنیم.
»امیرمحمد عبدی« نویسنده ســریال »محکومین« که سال گذشته 
از شبکه یک ســیما بروی آنتن رفت،  درباره تولید ادامه این سریال در 
فصل های بعدی گفت: همان زمان که پخش ســریال به پایان رســید 
شبکه تمایل داشت و گپ و گفت هایی هم انجام دادیم اما بعید می دانم 
که ادامه دار شــود.وی ادامه داد: تولید کار اپیزودیک کار سخت و زمان 
بر است و حداقل باید یک الی دو سال زمان داشته باشیم تا بتوانیم روی 
قصه ها کار کنیم. این نویسنده همچنین با اشــاره به نگارش فیلم نامه 
ای درباره کرونا نیز گفت: آن زمان که این بیماری فقط در چین شــیوع 
پیدا کرده بود طرحی به نام »بُن سای« نوشــتم، اما کرونا به کل جهان 
تسری پیدا کرد و دیگر نشد. چراکه جذابیت آن فیلم نامه به این بود که 

در چین این اتفاق می افتاد نه در کل جهان. 
عبدی افزود: اگر بخواهــم درباره این بیماری در ایران بنویســم زمان 
زیادی الزم اســت چونکه همه چیز در حال تغییر اســت و شــاید اگر 
ببینم شرایط طوالنی خواهد شــد و به همین منوال می گذرد، نگارش 
یک رمان را در دســت بگیرم. فصــل دوم ســریال »محکومین« با نام 
»سرگذشت« در ۳۵ قسمت به تهیه کنندگی بهروز مفید و کارگردانی 
سید جمال سید حاتمی برای شبکه یک سیما تولید و در سال گذشته 
پخش شــد.موضوع محوری در »محکومین 1« مجازات جایگزین بود، 

اما فصل دوم این مجموعه به طالق اختصاص داشت.
نازنین فراهانی، مریم کاظمی، مزدک رســتمی، بیژن بنفشــه خواه، 
حســین محب اهری، نگار عابدی، محمد شیری، علیرضا جعفری، نادر 
فالح، حسین سلیمانی، مریم بوبانی، علیرضا استادی، معصومه قاسمی 
پور، بهراد خــرازی، مهری آل اقــا، محمود جعفری، افســانه ناصری، 
جمشــید صفری، ژاکلین آواره و ... از بازیگران این ســریال اپیزودیک 
بودند. در »محکومین 1« که سال ۹۶ از شــبکه یک سیما پخش شد،  
لیال زارع بازیگر ثابت بود و در هر اپیزود بــا توجه به فیلمنامه، بازیگران 
جدیدی ایفای نقش می کردند. مسعود کرامتی، تینو صالحی، حسین 
مهری، علی شــادمان، محمد حاتمی، مســعود کرامتی، بهادر مالکی، 
شیدا خلیق، ســوگل قالتیان، افســانه تهرانچی، پریســا راد، مسعود 
میرطاهری، امین میری،  آشا محرابی، سپیده خداوردی، پژمان بازغی، 
سیروس گرجستانی، ســاغی زینتی، آتش تقی پور، مریم کاویانی، نیما 
شاهرخ شاهی، کامران تفتی، نگین معتضدی، بهرام ابراهیمی، حسین 
محجوب، مریم سعادت ،شبنم قلی خانی، ملیکا شریفی نیا، بیژن بنفشه 
خواه، جعفر دهقان، علیرام نورائــی  و ... نیــز در اپیزودهای دیگر این 

سریال حضور داشتند.

اکران
کسر»مالیاتبرارزشافزوده«برای۹۰درصد

تئاتریها»خسارت«است
اعظم بروجردی نویســنده و کارگــردان تئاتر کســر ۹ درصد مالیات 
برارزش افزوده از اجراهای تئاتری را گناه مضاعف و برداشــت از جیب 

خالی ۹0 درصد هنرمندان می دادند.
اعظم بروجردی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره وضعیت تئاتر کشور 
در دوران پساکرونا گفت: متاســفانه کنترل وضعیت تئاتر هم از دست 
خود هنرمندان و هم از دســت وزارت ارشــاد در رفتــه و در وضعیتی 
هســتیم که نمی دانیم االن رو به جلو حرکت می کند یــا به عقب. این 
وضعیت ارتباطی به بحران کرونا هم نــدارد و اتفاقاً این بحران می تواند 
فرصتی را برای مســئوالن پیش آورد تا در مورد سیاســت گذاری های 
تئاتر تجدیدنظر کنند و به این نتیجه برسند که باالخره قرار است با این 

هنر چه کنند و چه سمت و سویی به آن بدهند.
وی ادامه داد: مدیران فرهنگی مــا باید به این مســاله توجه کنند که 
اصاًل تئاتر در ســال های اخیر دارد رســالت خودش را به عنوان هنری 
که در جمهوری اســالمی فعالیت می کند، انجام می دهد یا خیر. مساله 
دیگر معضل معاش و امنیت شــغلی هنرمندان تئاتر است به شکلی که 
فشــارهای اقتصادی باعث نشــود هنرمندان تن به هر کاری بدهند و 
بتوانند برای این آب و خــاک کار کنند نه اینکه تالششــان فقط برای 
جذب مخاطب و خنداندن مردم به هر ترتیب باشــد و تئاتر را در سطح 

گیشه ای نگه دارند.
کارگردان نمایش »پهلوان« یادآور شد: مدیران تئاتر هم باید به محتوا 
و کیفیت آثار تولید شده بیندیشند و هم فکری به حال مساله معیشت 
هنرمندان کنند چون اگر فکر اساســی برای این معضالت نکنند تئاتر 
از دســت می رود. اگر قرار شود در تئاتر تنها شــاهد نمایش های طنز و 
کمدی سطحی باشــیم که مردم این مدل آثار را می توانند در تلویزیون 
یا مدیوم های دیگر نیــز پیدا کنند چون تئاتر رســالتی دارد که باید به 
درستی به آن رســالت عمل کند. هر زمانی که ما روی مساله ای بیشتر 
تاکید داشتیم آن مساله مشکالت بیشتری پیدا کرد به عنوان نمونه در 
حال حاضر شورای ارزشــیابی و نظارت حدود ۳0-40 نفر ناظر دارد اما 
شاهد هستیم که مشــکالت نظارتی نمایش ها چقدر زیادتر شده است. 
البته شاید آن ها هم تقصیری نداشــته باشند چون وقتی قرار است یک 
گروه تمام هزینه های خود را از طریق گیشــه و به شکل شخصی تامین 
کند مجبور اســت به هر ترفندی دســت بزند تا مخاطــب جذب کند. 
از طرف دیگر برخالف امثــال من عده ای دیگر از هنرمندان به شــیوه 
نظارت و اعمال ممیزی به آثار نمایشی معترض هستند از همین رو باید 

توازن و تعادلی پیش بیاید که به اصطالح نه سیخ بسوزد نه کباب.
بروجردی متذکر شد: امیدوارم با آمدن قادر آشنا به اداره کل هنرهای 
نمایشی وضعیت تئاتر بهتر شود چون آشنا فردی با فکِر باز، پاک دست، 
مدیر و اهل تئاتر است و می تواند برای چگونگی نظارت بر تئاتر و مساله 

معیشت هنرمندان فکر اساسی کند.
وی در پایان درباره کســر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجراهای 
تئاتری عنــوان کرد: به دلیلی کــه قیمت بلیــت نمایش های مختلف 
و ظرفیت سالن های نمایشی با یکدیگر یکی نیســت با کسر مالیات از 
همه اجراها در حــق برخی از نمایش ها و گروه هایــی که بلیت کمتری 
می فروشــند اجحاف می شود و به ضررشــان خواهد بود بنابراین کسر 
مالیات بر ارزش افزوده در چنین شــرایطی ماهی گرفتن از آب گل آلود 
است. کســر مالیات از نمایش های پرمخاطبی که با پروداکشن بزرگ 
تولید می شــوند تاثیری ندارد اما این مساله برای ۹0 درصد اهالی تئاتر 
زیان بار اســت و دولت به جــای کمک کردن به آنهــا و بهبود وضعیت 
معیشتی شان هزینه ای هم از آنها می گیرد که می توان گفت این کار به 
نوعی »گناه مضاعف« است و مثل این است که به جای اینکه به فقیری 

کمک کنید پول هایی هم که جلو او قرار دارد، از او بگیرید.

آخرینمراحلفنیفیلمسینمایی
»دشتخاموش«

فیلم سینمایی »دشــت خاموش« پس از پشت ســر گذاشتن آخرین 
مراحل فنی آماده نمایش خواهد شد.

 فیلم ســینمایی »دشت خاموش« به نویســندگی و کارگردانی احمد 
بهرامی و تهیه کنندگی سعید بشیری سال گذشته در سکوت خبری و 

در حومه ی شهر تهران ساخته شد.
»دشت خاموش« به شرایط دشــوار کاری و روابط انسانی پیچیده چند 

خانواده می پردازد که در یک محیط کارگری زندگی می کنند.
»پناه« ســاخته قبلی این کارگردان سال گذشــته در گروه سینمایی 
هنر و تجربه اکران شد و  در فســتیوال های متعدد بین المللی همچون 
نهمین دوره جشنواره فیلم مهاجرت اســلوونی، جشنواره مدیترانه ای 

کن و... حضور داشت.
علی باقــری، فرخ نعمتــی ، مهدیه نســاج، ناصر عالقمنــدان، مجید 
فرهنگ، تورج الوند، نرگس امینی، محسن یگانه، راضیه ایرانی، شقایق 
آقا زاده، مهتاب خوش منش، پارســا و آرشا ســبحانی، اهورا و برسام 

بهرامی و  مینا سرقره بازیگران » دشت خاموش« هستند.
ســعید بشــیری تهیه کننده فیلــم نیز پیــش از این آثــاری چون 
مجموعه های تلویزیونی دو قدم مانده به صبح ، دور میز شــب، سفید و 

سریال به رنگ خاک را تهیه کرده است.
 مدیر فیلمبرداری »دشــت خاموش« مســعود امینی تیرانی است که 
سال گذشــته برای فیلم ســینمایی»ابر بارانش گرفته« نامزد دریافت 

سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری جشنواره فیلم فجر بوده است.
گفتنی اســت پخش بین المللی فیلم توســط شرکت پرشــیا فیلم با 

مدیریت علی قاسمی انجام می شود.
 »دشــت خاموش« به صورت سیاه و سفید تولید شــده و به نمایش در 

خواهد آمد.
لیســت عوامل فیلم سینمایی»دشــت خاموش« عبارتند از: نویسنده 
و کارگردان: احمد بهرامی، مدیر فیلمبرداری: مســعود امینی تیرانی، 
مشــاور کارگردان: ناهید عزیزی صدیق، تدوین: ســارا یاوری، طراح 
صحنه و لباس: جاوید جاویدنیا، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، 
صداگذار: ندا محســنی، مدیر صدابرداری: وحید رضویان، طراح گریم: 
نوید میرالی، فیلمبردار: حســن لشــکری، دســتیار اول کارگردان و 
برنامه ریز: پویان درزی، آهنگســاز: فواد قهرمانی، مدیــر تولید: فربد 
صوفی، منشی صحنه: مهران رضائی، تصحیح رنگ: سامان مجدوفائی، 
مســترینگ: آرش کاظم زاده، مهدی فرهنگ، جلوه های ویژه بصری: 
علی ابراهیمــی، مجریان طرح: محمــود بهرامی، علیرضــا میرزایی، 
جانشــین تهیه کننده: هادی معصومــی، مدیران تــدارکات : مجید 
بختیاریان، هادی جهانبخش، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: پرسا 

بشیری، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، تهیه کننده: سعید بشیری.

اجرا

سینما

زهرا منصــوری   ســیدمصطفی حســینی 
مدیرعامــل موسســه »بهمن ســبز« با اشــاره 
به بحرانی شــدن شــرایط اقتصــادی متولیان 
سالن های ســینمایی، تأکید دارد ادامه تعطیلی 
ســینماها به بهانه کرونا مشکوک و حتی به نوعی 

کارشکنی است!
ســیدمصطفی حســینی مدیرعامل مؤسســه 
»بهمن ســبز«  درباره خســارات وارده به سینما 
در ایــام کرونا گفــت: فکــر می کنــم در تاریخ 
ســینمای ایران چنین رکودی تجربه نشده بود. 
وقتی دولــت اعالم کرد به خاطر شــیوع بیماری 
کرونا همه فعالیت ها باید تعطیل شوند، دوستان 
ســینمادار توجه خاصی به این ضرورت داشتند و 
صنف سینما جزو پیشــگامان تعطیلی بود. چون 
سالمتی مردم برای دســت اندرکارانش اهمیت 

داشت.
وی افزود: این تعطیلی ادامه داشــت تا آنکه اکثر 
صنوف بازگشایی شدند، اما امروز با گذشت بیش 
از 100 روز سینماها همچنان بسته هستند. این 
موضوع برای ســینما خطرناک است و متأسفانه 
هیچ دادرسی برای ســینما وجود ندارد. گویا تنها 
ســینما جزو اصناف به حســاب نمی آید و ظاهراً 
هیچ متولی ای وجــود ندارد که بــه این موضوع 
توجه کند. برخی می گویند ســینما به این دلیل 
که سرپوشــیده اســت و امکان ابتالی مردم به 
این ویروس در مکان های سرپوشــیده بیشــتر 
اســت، تعطیل اســت اما من از این گزاره تعجب 
می کنم. چون متروها، اتوبوس ها، ناوگان هوایی، 
رستوران ها، پاساژها، حتی مراکز ورزشی فعالیت 
خود را از ســر گرفته انــد و می دانیم بــه مراتب 

خطرشان در زمینه ابتالء از سینما بیشتر است.
مدیرعامــل »بهمن ســبز« ادامــه داد: هرچند 
وزارت ارشــاد پروتکلی را به سینماها دیکته کرد 
که اجرای آن بســیار هم ســخت بود، اما باز هم 
بازگشایی صورت نگرفته است. این در حالی است 
که ستاد ملی مقابله با کرونا کمترین درصد ابتالء 
را به ســینما اختصاص داده اســت. پس مطمئن 
باشید فکر دیگری پشــت این موضوع است که از 

این شرایط معلق، بیشترین بهره و سود را می برد.

 تأخیر در بازگشایی سینماها 
یک کارشکنی است

حســینی بیان کرد: از نظر من اینکه سینماها باز 
نمی شوند، یک کارشکنی اســت چون ابتدا قرار 
بود اردیبهشت ماه ســینماها بازگشایی شود، اما 
این طور نشــد. بعد ماجرای بازگشــایی در عید 
فطر پیــش آمد که باز هــم این اتفــاق رخ نداد و 
حاال صحبت از بازگشایی سینما در اواخر خرداد 
اســت. گویا موضوعی وجود دارد که دوســتان 
توجه و اصراری به بازگشایی ســینماها ندارند و 
عزمی از سوی هیچ نهادی برای این مسئله دیده 
نمی شود. از همین رو ســینما جزو مظلوم ترین 

اصناف است و کسی به داد آن نمی رسد.
این مدیر ســینمایی درباره وظیفه دولت گفت: 
متأســفانه در این میان دولت تنها نظاره گر است. 
به هر حال اگر قرار است ســینماها باز نشوند، اقاًل 
به داد آن برســند و تبعات و هزینــه آن را بدهند. 
چراکه پیش از این، زحمت بســیاری کشیده شد 
تا امروز سالن های سینمایی فعال باشند و خیلی 
از سالن ها تجهیز شدند که هزینه سنگینی داشته 
اســت. من با چند نفر از دوستان بخش خصوصی 
ســینما صحبت می کردم، می گفتند اوضاع شان 
به قدری وخیم است که حتی ممکن است دست 
به تغییر کاربری سینماهایشان بزنند! این مساله 
نشــان می دهد متولیانی که باید به فکر ســینما 
باشــند، این موضوع برایشــان اهمیت ندارد و به 

مسائل دیگری فکر می کنند.
وی تأکیــد کرد: امــروز به اندازه ای که مســائل 
تهیه کننــدگان، فیلمســازان و… بــرای دولت 
اهمیــت دارد، خــود ســینما که اســاِس کار و 
زیرساخت اســت، گویی اهمیتی ندارد و به دست 
فراموشی ســپرده شده است. اگر ســینما از بین 

برود، کارگردان یا تهیه کننــده، فیلم را باید کجا 
نمایــش دهند؟ گویــا یادمان رفته اســت که به 
واسطه سینما، سینماگر شده ایم. کسانی که طی 
سال ها به واسطه سینما شناخته شده اند، نباید به 
گذشته پشــت کنند و بگذارند چراغ این صنعت 
به خاموشــی رود. با وجود آنکه بسترهایی نظیر 
نمایش خانگی یا اکران آنالین فرصت های تازه ای 
برای عرضه آثار فراهــم آورده، اما همه می دانیم 
هیچ گاه جایگزین ســینما نبوده و نیســتند. کما 
اینکه ســینما تنها هنری است که با واسطه مکان 
عرضه اش شناخته می شــود و این مکان اصالت 
دارد اما متأســفانه ســینما خیلی مظلوم است و 

کسی به این مظلومیت فکر نمی کند.
حســینی بیان کرد: برخی عنــوان می کنند در 
صورت بازگشایی سینماها، کسی از آن استقبال 
نمی کند اما من فکر می کنم برعکس باشد. چون 
هرجایی که بعد از موضوع کرونا باز شد با استقبال 
مردم مواجه شد. ســینما هم جزو مواردی است 
که هرچند در ســبد مصارف ضروری مردم قرار 
ندارد، اما با توجــه به اینکه به نشــاط اجتماعی 
کمک می کنــد و در حال حاضر شــرایط روحی 
روانی مردم مناســب نیســت، در صورت نمایش 

آثار موفق مورد استقبال واقع می شود.
مدیرعامل بهمن ســبز افزود: موضوع کرونا باعث 
شد ســینماداران ما متوجه شــوند که در جامعه 
ســینمایی و مدیران فرهنگی ما کســی به فکر 
خوِد مقوله ســینما که اســاس کار است، نیست. 
این در حالی اســت که صنف های زیادی از خود 
سینما ایجاد شــدند و به واسطه ســینما ارتزاق 
می کنند، اما امروز خود ســینما فراموش شــده 
اســت. ضمن اینکه تا یکــی از ســینماداران به 
موضوعی اعتراض می کنــد، به برخی برمی خورد 
و به این فکر می کنند که چطور ســینما را محدود 
کنند. توجه کنید کســی که یک سینما احداث 
می کند میلیاردهــا تومان ســرمایه را به فضای 
فرهنگی با درآمد کم تزریق می کند و نباید با نوع 

سیاست گذاری خود او را به حاشیه برانیم.

توان پرداخت حقوق پرسنل را نداریم!
حســینی درباره معیشت ســینماداران توضیح 
داد: با توجه بــه اینکه کرونا یــک موضوع روانی 
ایجاد کرد و نیروها ســرمایه های ما هســتند، تا 
امروز در تمام سینماهای تحت پوششمان سعی 
کردیم کسی را تعدیل یا اخراج نکنیم و با گرفتن 
وام و قرض حقوق پرســنل را پرداخت کنیم. اما 
از ماه های بعــد دیگر توانی نداریــم. چون طبق 
محاســبات قرار بود در پایان فروردین سینماها 
بازگشایی شــوند، اما تا به حال به طول انجامیده 
و دیگر توان مالی نداریم. گویا با وجود اســتقبال 
ســینماداران از اجرای تمام و کمال پروتکل های 
بهداشــتی به دلیــل اهمیت جــان مــردم، اما 
بازگشایی سینماها اصاًل مورد توجه ستاد مقابله 
با کرونا نیســت. به نظر دیگر موضــوع مطروحه، 
نگرانی از کرونا نیســت و موضوعــات دیگری در 
پشت پرده وجود دارد که باعث می شود دوستان 
حتی حاضر بــه رایزنی و تالش برای بازگشــایی 
ســینماها نباشــند. آقایان به این مهــم توجه 
کنند که اگر این روند در ماه هــا یا روزهای آینده 

ادامه دار شــود، ۳ هزار پرسنل ســینماها بیکار 
می شــوند و پرداخت دســتمزد آنها بدون کسب 
درآمد در توان هیچ کسی نیست. باید توجه داشت 
طبق گفته کارشناســان وزارت بهداشــت این 
بیماری زودگذر نیســت و احتمال پایداری کرونا 
در نیمه دوم سال وجود دارد. پس باید سعی کنیم 
با رعایت اصول بهداشتی به وضعیت سازگاری در 

مواجهه با آن برسیم.
وی درباره کمک های تخصیص یافته به سینماها 
عنوان کرد: کمک هایی که برای ســینماها جهت 
جبران خســارات در نظر گرفته شده، شبیه یک 
شوخی است. البته حتی برای پرداخت این کمک 
ناچیز هم افراد را خط کشــی کرده انــد؛ یعنی به 
برخی کمک می کننــد و به برخی نــه! پرداخت 
این پول ها سلیقه ای شــده است. دوستان انجمن 
ســینماداران به رئیــس جمهور و وزیر ارشــاد 
نامه ای دادند، بــا آقای حســین انتظامی رئیس 
سازمان ســینمایی مکاتبه و با خیلی از مسئوالن 
این ســازمان رایزنی کردند اما دلیــل آنکه برای 
این منظور همتی نمی شــود، مشخص نیست. تا 
جایی که پس از نامه انجمن سینماداران به رئیس 
جمهور، پلیس اماکن به ســینماداران نامه زد که 
حق بازگشایی ســینماها را ندارید! در صورتی که 
این موارد در اختیار اداره اماکن نیســت و سینما 
زیرمجموعه سازمان ســینمایی است. یعنی اگر 
قرار است سینما باز نشود، باید سازمان سینمایی 
به اداره اماکن نامه بدهد و پــس از آن اماکن وارد 
کار شود، پس طبیعتاً سازمان سینمایی نخواسته 

سینماها باز شوند.
این مدیر سینمایی با اشــاره به قانون بازگشایی 
ســینماها در شــهرهای با وضعیت سفید عنوان 
کرد: در شهرهای با وضعیت سفید اصاًل سینمای 
خاصی وجــود نــدارد و مطرح کــردن موضوع 
بازگشــایی ســینماها در این شــهرها عماًل یک 
رفع تکلیف بــود که آقایان در پــی پیگیری های 
ســینماداران انجام دادنــد و در آن لحظه بحث 
شــهرهای با وضعیت ســفید را پیش کشیدند. 
من فکر می کنم تنها هدفشان این بود که خبری 
درباره بازگشایی ســینماها منتشر کنند و جلوی 

موج انتقادات را بگیرند.
مدیرعامل »بهمن سبز« در پایان بیان کرد: ضرر 
سینماها به قدری زیاد است که ســینماداران تا 
پایان ســال 1400 تحت الشــعاع این قضیه قرار 
خواهند داشــت. بنابراین دولت بایــد با یک نگاه 
یکســان به ســینماداران کمک کند. من سوالی 
از دوســتان ســازمان ســینمایی دارم؛ افرادی 
که در مال های تجــاری و به صــورت یک مکان 
جانبی اقدام به ساخت ســینما و سرمایه گذاری 
کرده اند، آیا حاضرند در شــهرهای 20 هزار نفره 
و کم برخوردار هم ســینما بســازند؟! ســازمان 
ســینمایی بــه بهانه ســهم حداکثــری فروش 
ســینماها در این مراکــز، صرفاً با نــگاه به آن ها 
سیاســت گذاری می کند و عمــاًل از آنها حمایت 
می شــود اما آیا همان هــا حاضرند در راســتای 
عدالت فرهنگــی و افزایش ســرانه ســینما در 

شهرهای محروم، سینما بسازند؟ 
غالب ســینماها در شــهرهای بزرگ اســت که 
به دلیل نــرخ گران تر بلیــت و ســوددهی باال، 
حتی توان چنــد ماه تعطیلی را هــم دارند. اتفاقاً 
سینمادارانی که در شــهرهای کوچک و با قیمت 
بلیــت حداقلی ســرمایه گذاری کرده انــد، نیاز 
به توجه دارنــد و نباید ضربه بخورنــد. اگر این ها 
ســرخورده شــوند تبعات ســنگین تری برای 
فرهنگ و هنر کشور دارد. خاصیت مراکزی نظیر 
ما و خیلی از جاهای دیگر فعالیت در شــهرهای 
کوچک تر است، چراکه فارغ از برگشت اقتصادی 
سرمایه، بیشــتر به رفاه و ســرگرمی مردم توجه 

دارند و نگاه فرهنگی برایشان مهم است. 
بنابراین ســازمان ســینمایی باید به همه کمک 
کند و دســت به گزینش نزند؛ آن هم کمکی که 
در نســبت با میزان خسارات باشــد نه این کمک 

بسیار ناچیز!


