
خریدار   رییــس جمهوری بــا تاکید بر 
اینکه تالش دولت تدبیر و امیــد از ابتدای 
کار، تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد 
بوده است، اظهار داشت: دولت به عهد خود 
در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده 

و خواهد بود.
 حجــت االســالم و المســلمین حســن 
روحانــی در جلســه ســتاد هماهنگــی 
اقتصادی دولت گفت: دولت در راســتای 
عدالــت جمعیتی تــالش کرده اســت تا 
حتی االمــکان در حــد تورم، دســتمزد و 
حقوق ها را افزایش دهد و براســاس آمار، 
طی ســال های مختلف  این رونــد به طور 

مداوم در جریان بوده است.
رییس جمهوری خاطر نشــان کرد: در ارایه 
بســته های معیشــتی و عدالت غذایی و در 
حوزه هــای دیگر تالش دولت بــر این بوده 
است که درصورت بروز تکانه های اقتصادی 
که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد 
می شود این افراد دچار آسیب جدی نشوند 
و این نکته قابــل اتکایــی در فعالیت های 
اقتصادی دولت و سیاستگذاری درخصوص 
رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار 

بوده است.
روحانی بــا بیان اینکه براســاس گزارش ها 
و آمار، دولــت یازدهم و دوازدهــم در این 
حوزه توفیق داشــته اســت، اظهار داشت: 
از این نظر دولت به عهــد خود در خصوص 
مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود 
و باید همچنان بر این اســاس برنامه ریزی و 

سیاستگذاری شود.
رییس جمهــوری گفت: اگر چــه اینگونه 

وعده هــا در زمانی مطرح شــد کــه هنوز 
تحریم های شــدید ســال های اخیر علیه 
کشــورمان اعمال نشــده و با  آسیب های 

اقتصــادی کرونا مواجه  نشــده بودیم، اما 
هر چه قدر هم این آســیب ها ســنگین و 
جدی باشد باز به تعهد خود پایبند بوده ایم 
و تاکنون به میزان زیــادی به این وعده ها 
عمل شده و ان شــاء اهلل اقدامات دیگر نیز 
تا پایان دولــت به گونه ای شــکل خواهد 
گرفت تا در تحقــق وعده خود ســربلند 

باشیم.
روحانی با تاکید بر اینکه دولت در راستای 
کاهش فقر مطلق سیاست هایی را در چهار 
حوزه در دســتور کار قــرار داده و پیگیری 
می کند، اظهار داشــت: افزایش مستمری 
ماهانه خانوارهای تحت پوشــش نهادهای 
حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
)بر این اســاس پرداختی به هــر خانوار از 
ســال ۹۲ تاکنون به ۹ برابر افزایش یافته 

است(.
 افزایش اعتبارات کل بــرای اجرای برنامه 
)از ۴هــزار میلیارد تومان در ســال ۹۶ به 
۱۵هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ســال 

۹۹ رســیده و ۴ برابر افزایش یافته است(، 
افزایــش تعداد خانوارهای تحت پوشــش 
)بیــش از یــک میلیــون نفــر( و احداث 
مســکن بــرای خانوارهای محــروم  )هم 
اکنون ۸۱ هزار واحد مســکونی در دست 
ساخت است و ۳۹ هزار واحد مسکونی نیز 
برای روســتاییان محروم در اســتان های 
سیستان و بلوچســتان، کرمان، کردستان 
و چهارمحــال و بختیــاری و لرســتان در 
دست احداث اســت( از اهم این برنامه ها 

و سیاست ها می باشد.

آزادسازی سهام عدالت از جمله 
 اقدامات موثر دولت در اجرای 

عدالت بود
روحانی »آزادســازی ســهام عدالت« را از 
جمله اقدامات موثر دولت در اجرای عدالت 
در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: این یک 
اقدام ارزنــده و بجایی بود کــه می تواند به 
تقویت اقتصاد کشور و مشــارکت مردم در 

سرنوشــت اقتصاد کشــور بیانجامد ضمن 
اینکه بــه رونق بــازار ســرمایه نیز کمک 

شایانی خواهد کرد.
اقدامات اجرایی برای آزادســازی ســهام 
عدالت از دیگر موضوعات مطرح شــده در 

این جلسه بود.
رییس جمهــوری تاکید کرد: بــا توجه به 
اهــداف موردنظــر و ابالغیه مقــام معظم 
رهبری در خصوص ســهام عدالت، حقوق 
دارندگان سهام در همه  اقدامات و مقررات 
باید به طور کامل رعایت شــود و نهادهایی 
که مدیریت سهام را به عهده می گیرند باید 

از نهایت شفافیت برخوردار باشند.
در ایــن جلســه همچنین، پیــرو مصوبه 
ســتاد ملی مبارزه با کرونــا، نحوه اعطای 
کمک بــه افرادی کــه در مــدت اجرای 
محدودیت هــای مرتبــط بــا مدیریت و 
کنترل ایــن بیماری، شــغل خــود را از 
دست داده و بیکار شــده اند، مورد بررسی 

و تصویب قرار گرفت.

ترامپیسم در برابر شبکه اجتماعی گیج است

 ترامپ هفته گذشته وارد چالش جدید شــد؛ چالش توئیتر! ترامپ مانند 
بسیاری از سیاستمداران تمایل دارد تا از منافع شبکه های اجتماعی برای 
رســاندن نیت ها و خواســت های خود به مخاطبان اش بهره بگیرد؛ ولی 

دوست ندارد تا به صورت متقابل صدای آن ها را نیز بشنود.
ترامپ نماد سیاســتمداران پیری اســت که هنوز دل داده رســانه هایی 
هســتند مانند تلویزیون؛ یعنی جایی که نماد یک سویه حرف زدن است! 
ترامپ و همه آن سیاســتمداران عصر تلویزیون هنوز شیفته آن هستند 
که حرف هایشان را به اجبار به مخاطب خود برسانند؛ اما صدای نارضایتی 
مخاطبان حداکثر به تغییر کانال تلویزیونی شان بیانجامد! به همین دلیل 
است که ترامپ، مانند تمام آن سیاستمداران مشابه اش در سراسر جهان، 

تعطیلی توییتر را حق خود می داند!
ترامپ شــاید بیش از هر سیاســتمدار دیگری از توییتر بهره می برد؛ چرا 
که قدرت این شــبکه اجتماعی را می داند؛ اما حاضر نیست تا پیامدهای 
آن را بپذیرد. ترامپیسیم بیش از شــخص خود ترامپ، یک شیوه برخورد 
سیاســتمداران با شــبکه اجتماعی اســت. چالش ترامپیســم با شبکه 

اجتماعی در نگاه نخست در ۲ نکته خالصه می شد:
۱ - ترامپیسم تنها ارتباط موثر سیاسی را در یک ارتباط یک سویه خالصه 

می کند، برای رساندن حرف هایش به دیگران.
۲ - ترامپیسم در برابر شبکه اجتماعی گیج است. نه می تواند از منافع اش 
ســود نبرد و نه می تواند پیامدهایش را بپذیرد. این گیجی باعث می شود 
تا ندانند چــه باید کرد؛ به همیــن دلیل حتی تهدیدهایــش نیز خالی از 
معناست.کسی که از شبکه اجتماعی می ترسد؛ تنها خودش را از این دنیا 
حذف می کند و نه دیگران را؛ چالش ترامپیســم در رسانه از همین نقطه 

آغاز می شود؛ یعنی حذف ناپذیری شبکه اجتماعی از دنیای مردم.
اما به نظر می رســد چالش بزرگ تــری از ایــن ۲ مورد نیز ایــن روزها 

گریبان گیر ترامپ است.

چالش دموکراسی سازی اقتصاد
شبکه های اجتماعی باالترین نماد تمرکززدایی در قدرت است. جایی که 
سیاستمدار مجبور است تا قدرت خود را با دیگران تقسیم کند؛ دیگرانی 
که حتی ممکن است برخالف او نه منتخب رای گیری ها باشند و نه حتی 
بازیگر عرصه سیاســت.اما دموکراســی از جایی تقویت می شود که برای 
دیگران گزینه بدیل زاییده می شــود. تا زمانی که تنها شانس و گزینه یک 
فرد پذیرفتن قواعدی باشد که بر او تحمیل شده است؛ دموکراسی شکل 
نمی گیرد. دموکراســی از جایی آغاز می شود که شــهروند یا کسب وکار 
شــانس انتخاب دیگر را می یابد؛ یعنی جایی که می تواند به غیر از شــما 

انتخاب دیگری داشته باشد.
کسب وکارهای دنیای قدیم وابســته به مکان بودند. احتمال این که یک 
کشــاورز یا یک معدن یا یک صنعت مانند بنز بتواند به سادگی کارخانه ها 
و بخش های مختلف شرکت اش را به فراسوی مرزهای آلمان ببرد؛ یعنی 
او بدیل دیگری برای انتخاب ندارد؛ یعنی باید قواعد و قوانین ســرزمین 

میزبان خود را کم یا زیاد بپذیرد.
اما وقتی توماس جارزومبک )Thomas Jarzombek( مســئول حوزه 
اســتارت آپ ها و فناوری در وزارت اقتصاد و انرژی آلمان با انتشــار یک 
توییت خطاب به شــبکه اجتماعی توییتر و جک دورســی )مدیرعامل 

توییتر( به جک، ترامپ و شاید همه ما یک نکته را یادآوری می کند.
   ادامه در صفحه 2
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ترامپیسم در برابر شبکه اجتماعی گیج است
   ادامه از صفحه اول

»جک و توییتر؛ شما را به آلمان دعوت می کنم چراکه شما در اینجا قادر 
خواهید بود آزادانه به انتقاد از دولت پرداخته همان طور که می توانید با 
اخبار جعلی خشونت آمیز بجنگید. ما اکوسیستم استارت آپی و فناوری 
قابل توجهی داریم، شرکت شما می تواند یک مکمل عالی برای آن باشد 

و من می توانم هر دری را به روی شما بگشایم«.
توییتی که البته دونالد ترامپ را نیز منشن کرده بود!

تفاوت کسب کارهای دنیای اقتصاد دیجیتال و شاید بهتر باشد بگوییم 
دنیای آینده، همین نکته اســت: آن ها به غیر از سرزمین میزبان خود 
می توانند به سادگی ســرزمین خود را تغییر دهند. کسب وکارها حاال 
بدیل هــای دیگری دارند؛ بدیل هایی که شــاید برای سیاســتمداران 
ترامپیست یک چالش جدیدتر است: »می توانی قوانین خود را انتخاب 

کنی«.
در دنیای آینده باید سیاســتمداران یاد بگیرند کــه حاال چالش فقط 
شنیدن حرف دیگران و ناسزاهای آن ها نیست؛ بلکه چالش بزرگ تر آن 
است که شرکت ها می توانند شــما را ترک کنند پس فقط به یک ناسزا 
ختم نمی شــود چون آن ها درآمد ملی، اشتغال و حتی شانس موفقیت 

یک اکوسیستم را کاهش می دهند.
شبکه های اجتماعی تبدیل به نهادهایی شده اند که سیاستمداران را به 
چالش می کشــاند. اصلی ترین وجه فراموش شده ای که سیاستمداران 
نیاز به آن دارند پذیرش یک اصل تازه است: تغییر چارچوب های ذهنی 

برای تمرکززدایی.

غ با عوارض ۱۵۰۰ تومانی تمدید شد صادرات مر
 عوارض صادراتی ۱۵۰۰ تومانی گوشت مرغ تا پایان تیر ماه ۹۹ تمدید 

شد.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در نامــه ای به گمرک ایران، 
از تمدید عوارض صادراتی ۱۵۰۰ تومانی گوشــت مــرغ تا تیر ماه ۹۹ 
خبر داد. همچنین بر اســاس تصمیم دیگر نود و چهارمین جلسه ستاد 
تنظیم بازار، با صادرات مرغ زنده در ســقف ۴۰۰ تن و به صورت مجوز 
موردی از مرزهای سیســتان و بلوچســتان تا پایان خرداد ماه موافقت 

شد. 
 در فرودین ماه بود که »عبــاس قبادی«، دبیر ســتاد تنظیم بازار از 
کاهش مصرف مرغ به دلیل برگزار نشــدن مجالــس مختلف در پی 
شــیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت این محصول در بازار خبر داد و 
گفت: برای حمایت از مرغداران، عوارض صادرات مرغ که پیش از این 
به ازای هر کیلو پنج هزار تومان بود، به یک هزار و ۵۰۰ تومان کاهش 

می یابد.
ســتاد تنظیم بازار یک ماه بعد یعنی در اردیبهشت ماه دستور کاهش 
عوارض صادرات مرغ از پنج هزار تومان بــه ۱۵۰۰ تومان را ابالغ کرد؛ 
البته که تاریخ اجرای ایــن مصوبه تا خرداد ماه اعالم شــده بود و حاال 

اجرای این تصمیم یک ماه دیگر تمدید شده است.

نابسامانی در بازار نهاده های دامی ادامه دارد
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه نابســامانی در 
بازار نهاده های دامی ادامه دارد، خواستار بازگشت وظایف قانون انتزاع 

به وزارت جهاد کشاورزی شد.
سید احمد مقدســی با بیان اینکه نابســامانی در بازار نهاده های دامی 
همچنان ادامه دارد، گفت: شرایط به گونه ای اســت که انگار با قحطی 

نهاده های دامی مواجه هستیم.
وی قیمت هر کیلوگــرم ذرت را ۲۷۰۰ تومان، جــو را ۲,۲۰۰ تومان و 
سویا را ۵,۶۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: دیروز اولین جلسه ستاد تنظیم 
بازار نهاده های دامی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد ضمن اینکه 
قرار است تنظیم بازار نهاده های دامی از ثبت سفارش تا واردات و توزیع 
به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شــود که امیدواریم هر چه زودتر این 
اتفاق بیفتد در غیر این صورت تولید کشــور آسیب های جبران ناپذیر 

خواهد دید.
مقدســی اظهار امیدواری کرد: مســئوالن مربوطه هر چه ســریع تر 

اقدامات مربوط به این کار را انجام دهند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه قیمت دام زنده نیز 
به شــدت کاهش یافته و هر کیلوگرم دام زنده سنگین به زحمت بین 
۲۵ تا ۲۶ هزار تومان خریداری می شــود، افزود: شــرکت پشتیبانی 
امور دام اعالم کرده که هر کیلوگرم دام مازاد دامداران را کیلویی ۲۷ 
هزار تومان می خرد که این امر ابالغ شــده و قرار است از هفته جاری 

انجام شود.
مقدســی با اشــاره به مازاد دام و لزوم صــادرات آن، تصریــح کرد: در 
جلسه ای با وزیر جهاد داشتیم وی نیز موافق صادرات دام بود چرا که در 

حال حاضر انباشتی که وجود دارد به تولید آسیب می زند.
وی افزود: متأســفانه لغو قانون تمرکز و واگــذاری اختیارات به وزارت 
صمت به تولید آســیب زیادی زده و ما خواستار بازگشت وظایف قانون 
انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی هســتیم. در شرایط حساس فعلی این 

اقدام می تواند منجر به نجات تولید شود.

 کاهش 40 درصدی تولید صنایع نوشابه 
در سال جاری

دبیر انجمن صنایع نوشــابه از افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید این صنعت 
طی سال جاری خبر داد.

مهدی صیادیان اظهار داشــت: در حال حاضر تولیدکنندگان نوشابه با 
مشکل عدم ثبات در قیمت تمام شده کاال به دلیل نوسان نرخ ارز روبرو 
هســتند و صنعتگران به ویژه مدیران کارخانه های بزرگ به ســختی 

کارخانه خود را اداره می کنند.
وی ادامه داد: تولیدات صنعت نوشابه سازی ۳۰ تا ۴۰ درصد افت تولید 
را نسبت به مدت مشــابه ســال قبل تجربه کرده که این کاهش تولید 
بیشتر ناشی از تعطیلی رســتوران ها، تاالرها، فست فودها و همچنین 

برگزار نشدن مراسم عروسی و عزا است.
به گفته صیادیان، این کاهش تولید در حالی اتفاق افتاده که کارخانه ها 
با افزایش قیمت تمام شده محصوالتشــان به ویژه در زمینه شکر روبرو 

هستند.
وی افزود: بخشــی از مواد اولیه صنعت نوشابه ســازی از جمله برخی 

عصاره ها از طریق واردات تأمین می شوند.

سرمقاله

بازار

خریدار   وزیر امور اقتصــادی و دارایی با 
بیان اینکه بیماری کرونا ۱۵درصد به جی. 
دی. پی کشــور )تولید ناخالــص داخلی( 
آســیب زد، گفت: بــرای بهبود شــرایط 
اقتصادی بایــد به سیاســت های تحریک 

تقاضا روی آورد.
»فرهاد دژپســند« در صحن علنی مجلس 
با تشریح شــرایط اقتصادی کشور، با اشاره 
به تحریم صــادرات نفت، افــزود: حتی اگر 
صادرات نفت بدون تحریم و مشــکل انجام 
شــود، باز هم به همــه منابع، دسترســی 
نخواهیــم داشــت، بنابراین امســال باید 
بودجه غیرنفتی را تجربــه کنیم که ویژگی 

آن تکیه بر درآمدهای مالیاتی است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در ســال گذشته، 
برخالف سال های پیشــین، بیشتر از مبلغ 
مورد انتظــار، درآمد مالیاتی داشــتیم در 
حالی که به علت کرونــا، برخی امهال ها در 

نظر گرفته شد.
دژپسند با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
ســاماندهی درآمدهای مالیاتــی گفت: از 
جمله تدابیر این بــود که جریمه های تاخیر 
در پرداخت مالیات را بخشــیدیم و ترغیب 
کردیم که افراد مالیات را بدهند که از طریق 
آن ۱۰ هزار میلیارد تومــان درآمد مالیاتی 
دریافت شد.وی با بیان اینکه به دنبال فشار 
به مودیان خوش حســاب نیســتیم، ادامه 
داد: نمی خواهیم مودیــان مالیاتی گرفتار 
مشکالت شوند، بر این اســاس، در شرایط 
شیوع کرونا برای مودیان درخواست امهال 

کردیم.
وزیــر اقتصاد تصریــح کرد: بــرای تحقق 
درآمدهــای تمیــز و ســالم مالیاتی، قصد 
نداریم که تولیدکننــدگان و مودیان خوش 

حساب، تحت فشار قرار گیرند.
دژپسند اظهار داشــت: درباره معافیت های 
مالیاتــی نیــز گفت: بــه دنبــال کاهش و 
ساماندهی هوشمند معافیت های مالیاتی 
وی هســتیم.وی بــا تاکیــد بــر پرهیز از 
استقراض از بانک مرکزی گفت: یک نگرانی 
وجود دارد که آیا دولت برای تامین مالی به 
اســتقراض از بانک مرکزی روی می آورد یا 
نه؟وزیر اقتصاد تاکید کــرد: برنامه جامعی 
داریم که متوســل به این امر نشــویم. پس 
از موضوع مالیــات و واگذاری ها، یک اجازه 
ای را نیز بــرای تامین مالــی داریم که آن، 

استقراض از مردم و بخش خصوصی است.
دژپســند افزود: آثــار اســتقراض از بانک 
مرکزی زیانبار اســت و لذا تمایل نداریم که 
به آن تن دهیم. بازار ســرمایه امروز به بلوغ 

رسیده است که می توان از آن بهره گرفت.
وی یادآور شــد: تجربه موفقی را به تازگی 
در واگذاری ها داشتیم که می توانیم تا پایان 

امسال از این تجربه استفاده کنیم.
وزیر اقتصــاد با اشــاره به خســارت های 

کرونا به اقتصاد کشــور گفت: بیماری کرونا 
۱۵ درصد بــه جی. دی. پی کشــور )تولید 

ناخالص داخلی( خسارت زد.
دژپسند یادآور شد: رشــد اقتصادی کشور 
در سال گذشــته با احتســاب نفت، منفی 
بوده که برای بهبود شرایط اقتصادی باید به 

سیاست های تحریک تقاضا روی آورد.
وزیر اقتصاد با برشماری راه های جایگزین 
درآمدهای نفتی، گفت: خزانه داری کشور  
به گونه ای برنامه ریزی کرده که ۱۰۰ درصد 

بودجه عمرانی پرداخت شود.
دژپســند اضافه کرد: همچنین باید تالش 
کنیم کــه هزینه ها نیز مدیریت شــود که 
البته راحت نیســت زیرا برخــی هزینه ها، 

ساختاری است.

لزوم افزایش نرخ بهره برداری از 
ظرفیت های موجود

وزیــر اقتصاد با اشــاره به نامگذاری ســال 
۹۹ به نام ســال جهــش تولیــد، گفت: در 
این شــرایط باید به رونق و جهــش تولید 
توجه کرد. تحقق این هــدف، باعث تحرک 
سایر بخش ها و زمینه ســاز رفع بیکاری و 
مدیریت تورم خواهد بود.دژپســند اضافه 
کرد: برای رســیدن به رشد اقتصادی پایدار 
و اشتغال زا، در همین شرایطی که با تحریم 
مواجه هستیم باید به دو مساله توجه کنیم 
که اول، سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت 
جدید تولید و دوم، سیاســت گذاری برای 
باال بردن نرخ بهره بــرداری از ظرفیت های 

موجود است.
وی افزود: باید به طور کامل از ظرفیت های 
موجــود اســتفاده کنیم کــه از طریق آن، 
افزایش عرضــه تحقق می یابــد که باعث 
تامین نیاز داخل و افزایش صادرات و تامین 

منابع ارزی صورت می گیرد.
وزیــر اقتصــاد خاطر نشــان کــرد: نرخ 
بهره برداری از ظرفیــت های موجود حدود 
۵۵ درصد اســت که اگر به ۷۵ تا ۸۰ درصد 
افزایش یابــد، به جهش مناســب در تولید 

دست خواهیم یافت.
دژپســند با بیان اینکه سیاســت دیگر باید 
تمرکز روی ســرمایه گذاری باشــد، اضافه 
کرد: در هشــت ســال گذشــته، در برخی 
سال ها رشــد ســرمایه گذاری منفی اما در 

بیشتر سال ها رشد مثبت بوده است.
وی با اشاره به شــرایط تورم، اظهار داشت: 
مدیریت تورم در ایران شــرایط خاص خود 
را دارد. بخشــی از تورم ناشی از فشار هزینه 
است.دژپسند در ادامه به واردات اشاره کرد 
و گفت: بخش زیادی از واردات ما مربوط به 
کاالهای واسطه ای و سرمایه است که رشد 
نرخ ارز باعث افزایش هزینه تمام شــده کاال 

می شود.
وزیر اقتصــاد افــزود: در ســال های اخیر 
سرمایه گذاری در ماشین آالت افت زیادی 

داشته است که باید به آن توجه داشت.
وی با اشــاره بــه فشــارهای دشــمنان، 
گفت: دشــمن از تمام تجربــه و توان خود 
برای مســدود کردن ورود منابــع به ایران 
خودداری می کند به طوری کــه از تحریم 
صادرات نفتی، تحریم نقــل و انتقال مالی، 
تحریم صادرات غیر نفتی و ... استفاده کرده 

است.
دژپســند اضافه کرد: ما در این شرایط باید 
تمام تالش ها را معطوف کنیم به این مساله 
که تامین منابــع فقط به منابــع خارجی، 
منحصر نشــده و از ظرفیت های داخلی به 

صورت یک بسته سیستمی استفاده شود.
وزیر اقتصاد گفت: به رغم تحریم ها، تجارت 

خارجی روند خوبی دارد به طوری که سال 
۹۷ تــراز تجاری ما مثبت بود و ســال ۹۸ با 
وجود تشدید فشــارها، صادرات غیر نفتی 

کاهش کمی داشت.
دژپسند با بیان اینکه تالش کردیم که مردم 
در تامین نیازهای اساســی خــود نگرانی 
نداشته باشند، افزود: عملکرد ما در تجارت 
خارجی موفق بوده است و در مقابل فشارها 
از همــه ظرفیت هــا از جمله تــوان بخش 

خصوصی استفاده کرده ایم.

 بازار سرمایه، کریدور مناسب 
تامین مالی

وزیر اقتصاد با اشــاره به بازار سرمایه، گفت: 
بازار ســرمایه در سال گذشــته و چند ماه 
ابتدایی ســال ۹۹ نشــان داد که ظرفیت 
جدیدی در اقتصاد ایــران برای تامین مالی 
وجود دارد و کریدور مناســبی برای تامین 

مالی اقتصاد و دولت است.
دژپسند افزود: بر اســاس بودجه، ۶۱  هزار 
میلیارد تومان از تامین مالــی دولت باید از 
طریق واگذاری باشــد که بررسی ها نشان 
داد بهترین راه برای کمتر کردن حاشیه ها 

استفاده از بازار سرمایه است.
وی اضافه کرد: در بازار ســرمایه شــفافیت 
وجود داشته و در محیط رقابتی، واگذاری ها 
انجام شده و عرضه ها بدون حاشیه انجام می 
شود که این مساله، هم تامین مالی دولت را 
تسهیل کرده و هم بازار ســرمایه را تعمیق 

می کند.
وزیر اقتصاد ادامــه داد: افزایش عرضه ها در 
بورس برای بخش خصوصــی نیز مطلوب 
اســت. بخش خصوصی توانســته اقدام به 
فروش اوراق کرده و با عرضــه اولیه، تامین 
مالی کند.دژپســند یادآور شــد: در کمتر 

از یک روز یــک هزار میلیــارد تومان اوراق 
در بورس عرضه شــد و به فروش رسید که 
دســتاورد بسیار مطلوبی اســت.وی اظهار 
داشت: امروز عرضه های اولیه با سه میلیون 
و ۶۰۰ هزار نفر صورت می گیرد که نشــان 
می دهد کــه پس اندازهای خرد به ســوی 

اقتصاد سازنده و بورس روان شده است.
وزیر اقتصاد گفت: در ســال جدید، ارزش 
معامالت بازار ســرمایه بیــش از ۱۰ هزار 
میلیارد بوده که نقش مهمی در جلوگیری از 
ورود این پول ها به سایر بازارها داشته است.

دژپسند خاطر نشان کرد: اگر فقط ۱۰ تا ۲۰ 
درصد این منابع به سوی بازارهای اختاللزا 
مانند ارز مــی رفت، اتفاق هــای نامطلوبی 
رخ می داد.وی تاکید کرد: البتــه ما از بازار 
ســرمایه غافــل نیســتیم، بنابراین تالش 
می کنیم با استفاده از تجارب کارشناسان، 
بازار ســرمایه را با عمق بخشــیدن و عرضه 

های اولیه، گسترش دهیم.
وزیر اقتصاد افزود: تالش می کنیم که عرضه 
های اولیه بیشتر شــده و تامین مالی بنگاه 
های بزرگ از طریق بازار سرمایه باشد که در 
این صورت، منابع بانــک ها برای بنگاه های 

کوچک آزاد می شود.
دژپسند با بیان اینکه در سال گذشته ۲۹۵ 
هزار میلیارد تومان تامین مالی اولیه صورت 
گرفت، اضافه کرد: در سال جاری برای رشد 
اقتصادی مطلوب بــه هزار هــزار میلیارد 
تومان منابع نیــاز داریم که یکــی از منابع 

تحقق آن، بازار سرمایه است.

کاهش زمان اخذ مجوز از  ۷3 به 3روز
وزیر اقتصاد با بیان اینکه محور دیگر جهش 
تولید، روانــی و بهبود فضای کســب و کار 
است، گفت: برای شــروع و تاسیس شرکت 
در بسیاری از کشورها کمتر از یک روز زمان 
نیاز بود اما در کشــور ما حدود ۷۳ روز طول 

می کشید.
دژپسند افزود: برای رفع این مشکل، پنجره 
واحد کســب و کار راه اندازی شــده و زمان 
مورد نیاز از ۷۳ روز بــه ۳ روز کاهش یافت. 
یعنی امروز هر کسی که می خواهد شرکت 
تاســیس کند در کمتر از ســه روز این کار 

صورت می گیرد.
وی گفت: رتبه ما در ســال ۲۰۱۴ در فضای 
کســب و کار ۱۵۴ بود که با اقدامات انجام 
شده به ۱۱۸ کاهش یافت و سپس به ۱۲۷ 
افزایــش یافت.وزیر اقتصاد خاطر نشــان 
کرد: در سال گذشــته با وجود اینکه امتیاز 
ما افزایش یافت، اما رتبــه ما تنزل یافت که 

ناشی از اقدامات بهتر سایر کشورها بود.
دژپسند با بیان اینکه از مشکالت ما در این 
بخش، قوانین و مقررات مزاحم و زاید است، 
اظهار داشــت: تالش می کنیم که مقررات 

زاید حذف شود.

خریدار   رییس ســازمان امــور مالیاتی 
از رشــد ۲۹ درصدی درآمدهــای مالیاتی 
در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت که 
دستورالعمل شایســته ساالری در سازمان 
امــور مالیاتی در حــال اجرا اســت که در 
صورت تحقق آن بساط توصیه و سفارش در 

این سازمان جمع خواهد شد.
 امیدعلی پارســا در جلســه علنی مجلس 
شــورای اســالمی و در جریــان بررســی 
وضعیــت اقتصادی کشــور اظهــار کرد: 
درآمدهــای مالیاتی در ســال ۱۳۹۸، ۲۹ 
درصد رشد داشته و در مقایسه با ۲۰ درصد 
رشــد درآمدهــای مالیاتی در ســال های 
گذشته نشــانگر توفیق نســبی در وصول 
مالیات است اگرچه هنوز هم با آنچه که باید 
باشــد فاصله داریم، اما نتیجه  این عملکرد 
افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای 

بوده است.
وی ادامــه داد: رشــد مالیات بــر ثروت در 
کشــور به گونه ای بــود که ســهم مالیات 

بر ثروت از ۴.۵ درصد بــه ۶ درصد افزایش 
یافت و مالیات بر مشــاغل نیز افزایش قابل 
مالحظه ای داشت. ما دوماهه امسال تمرکز 
بر طبقات باال و حداقل فشار بر آحاد مردم را 

مورد توجه قرار دادیم.
رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: آنچه 
که ما در ســازمان مالیاتی دنبال می کنیم 
وصول با حصول است بحث و راهبرد اصلی 

آن هوشمند سازی است. 
بایــد همه دیتاهــای تولید شــده در همه 
دســتگاه ها به صــورت برخــط در اختیار 
ســازمان مالیاتی باشــد و همه معاونان به 
نوعی به ســازمان متصل باشــند تا مالیات 
متناسب با حد و اندازه هرکس وصول شود. 
این روندی اســت که ما دنبــال می کنیم و 
امیدواریم قبل از پایــان دولت به نقطه اول 

مالیات هوشمند برسیم.
 متاســفانه منطق حاکم بر محاســبات ما 
منطق ســنتی اســت و نظــام مالیاتی ما 
هوشمند نشــده و همه اطالعات در اختیار 

سازمان مالیاتی نیست.
پارســا با تاکید بر ضرورت مقابلــه موثر با 
فرار و فســاد در حوزه مالیات خاطرنشــان 
کرد: عــدد فرار مالیاتی باالســت و ما بدون 
ســروصدا داریم فــرار مالیاتی را در ســال 

جاری سامان می دهیم. 
اما در مورد فساد یک جنبه درون سازمانی 
دارد که کم و بیش در مجموعه ها هســت و 
دیگری مربوط به سازمان مالیاتی به عنوان 
دستگاه دخل است که باید مستقل، سالم، 
عالم و شایســته باشــد لذا ما دستورالعمل 
شایســته ســاالری را ابالغ کردیم تا در دو 
ماه آینده اجرایی کنیم تا بســاط توصیه و 
سفارش در سازمان امور مالیاتی جمع شود.

وی با اشاره به تمرکز بر اخذ مالیات از اقشار 
پردرآمد و ثروتمند یادآور شد: ما اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم را برای هدفمند 
کردن مالیات بــه دولت دادیم کــه در آن 
مالیات عایدی ســرمایه، دارایی و مجموعه 

درآمد نیز پیش بینی شده است.

رییس ســازمان امور مالیاتی با اشــاره به 
فرهنگ مالیاتی خاطرنشان کرد: سازمان 
امور مالیاتی در اســتان ها تنهاست و تمام 
فشــار به ســازمان برای نگرفتن مالیات 

است.
 در حالی که مالیات از حقــوق حقه مردم 

اســت. من اســتدعا دارم هرچه سریع تر 
قوانین جدید به مجلس شــورای اسالمی 
بیاید تــا بتوانیم بــه اهــداف بلند خود 
دســت پیدا کنیم و به ســمت ســتادن 
مالیات متناسب با ثروت، درآمد و مصرف 

برویم.

پس از ســاعتها مذاکره جلســه شــورای عالی کار به 
اتمام رسید. در این جلســه مقرر شد که حق مسکن از 
۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومــان افزایش یابد و پایه مزدی نیز 

دستخوش تغییر شد.
 اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن 
کارگران پس از گذشــت ســاعت ها مذاکره با تصویب 
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت 
کردند. به این ترتیب حق مســکن کارگران برای سال 

۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان رسید.
از دیگر مصوبات جلســه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه 
ســنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه 

حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگران 
حداقل بگیــر در ســال جــاری ۲۶ درصد 
افزایش یافت.پایه ســنوات پیش از این و در 
مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین 
شده بود که با این مصوبه به ۱۰۰ هزار تومان 
کاهش یافت.به این ترتیب حداقل دستمزد 
یک کارگر مجرد )بدون احتســاب سابقه( به 

رقم ۲۶,۱۰۴,۲۷۰ ریال می رسد که نسبت به سال ۹۸ 
رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می دهد.

شایان ذکر است که حداقل دستمزد یک کارگر مجرد 
در ســال نودوهشــت مبلغ ۱۸,۰۶۸,۸۱۰ ریال بوده 

اســت.همچنین به سایر ســطوح عالوه بر 
حق مســکن روزی ۲,۶۰۰ تومان نیز اضافه 
شــد.»محمد شــریعتمداری« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در پایان جلســه شورای 
عالی کار در گفت و گــو با خبرنگاران توضیح 
داد: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق 
مســکن کارگران باید برای تصویب به هیأت 

وزیران ارسال شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این تصمیم 
در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، 

رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل های 
کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

وی اظهارداشــت: عــالوه بــر افزایش حق مســکن 
کارگــران، در این جلســه برای اصالح حق ســنوات 
کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به 

حداقل مزد کارگران اضافه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در پایان تاکید کرد: 
امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در 
سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید 
در کشور کمک کند.حق مســکن کارگران برای اجرا 

نیاز به تصویب دولت نیز دارد.

دستمزد

حق مسکن کارگران ۳۰۰ هزار تومان شد



رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:

خ سود بانکی حتما کاهش می یابد  نر

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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بهره مندی سرمایه گذاران صندوق گسترش 
ح  آینده داران فردای ایرانیان از طر

 بانــک آینــده، امــکان خریــد اعتبــاری 
ســرمایه گذاران صنــدوق گســترش فردای 
ایرانیان از فروشــگاه های ایران مــال در طرح 
»آینده داران« را فراهم ساخته است. در همین 
راستا، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری این 
صندوق، باپشــتوانه ســرمایه خود، می توانند 
درخواست بهره مندی از اعتبار پیش بینی شده 

در این طرح را با حضور در یکی از شعب بانک، ارائه نمایند.
طرح اعتباری »آینده داران« بانک آینده، از ابتدای خردادماه امسال در 

فروشگاه های مجموعه  ایران مال، آغاز شده است.
در طرح »آینده داران«،  همه مشتریان بانک آینده می توانند با دریافت 
اعتبار حداقــل ۱۰ )ده( میلیون ریال و حداکثــر ۵۰ )پنجاه( میلیون 
ریال، از فروشگاه های ایران مال با نشان »آینده داران« خرید کرده، سه 

ماه بعد )۱۳ شهریور ماه( به صورت قرض الحسنه پرداخت کنند.

برداشت بیشتر از یک قسط از حساب دارندگان 
وام قرض الحسنه خطای بانکی است

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه 
برداشت بیشتر از یک قســط از حســاب دارندگان وام قرض الحسنه 
خطای بانکی اســت، گفت: طبق اعــالم بانک مرکــزی دارندگان وام 
می توانند سه ماه  بحران کرونا  از پرداخت وام پرهیز کنند و مبلغ مانده 

را بعد از آخرین سررسید به حساب بانک واریز کنند.
محمدرضا جمشــیدی دبیرکل کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی در گفتگو با برنامه »روی خط اقتصــاد« رادیو اقتصاد گفت: 
موضوع »برداشت بیشــتر از یک قسط از حساب مشــتریان دارای وام 

قرض الحسنه« یک خطای بانکی است.
وی افزود: برخی از گیرنــدگان وام در هنگام اخذ مبلــغ، به بانک این 
اختیار را می دهند تا بانک در سررســید های معین شــده اقســاط را 
برداشــت کند.دبیرکل کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
ادامه داد: طبق اعالم بانک مرکــزی دارندگان وام می توانند ســه ماه  
بحران کرونا از پرداخت وام پرهیز کنند و مبلغ مانــده را بعد از آخرین 

سررسید به حساب بانک واریز کنند.
وی اضافه کرد: برخی از بانک ها موضوع تعویق ســه ماه سررسید وام ها 
را از طریق اصالح سیستم های نرم افزاری به ســامانه های خود اعمال 
کرده اند و برخــی از بانک ها به طور دســتی این کار را انجــام داده اند. 
همه دارندگان وام می توانســتند به بانک مراجعه کنند و از مســئول 
شعبه بخواند که از برداشت وجه قســط در ایام کرونا خودداری کنند. 
گیرندگان قرض از بانک، عالوه بر مراجعه حضوری می توانند به واسطه 
ایمیل یا تلفن ثابت با بانک در ارتباط باشــند.دبیرکل کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: همه بانک ها موظف هستند بر 
اساس اعالم بانک مرکزی وجوه اخذ شده اقساط  را به حساب دارندگان 
وام عودت دهند و اگر بانک از بازگشــت وجه ســرباز زد، مراجعین این 

موضوع را باید به بازرسی بانک مورد نظر خودشان اعالم کنند.
به گفته وی، کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی ســاز و کار 
رســیدگی به شــکایات را ندارد، اما در این مورد به خصوص به موضوع 

ورود پیدا می کند و پیگیری های متعددی را انجام می دهد.
جمشیدی توصیه کرد: بهتر اســت که دارندگان وام، برای درخواست 
عودت وجه به همان شــعبه ای مراجعــه کند کــه از آن وام را دریافت 

کرده اند.

معاون فنی بیمه های غیرزندگی بیمه  کوثر خبر داد

ویکرد نوآوری  جهش خدمات بیمه گری با ر
خدمات و رضایت ذی نفعان

معاون فنــی بیمه های غیرزندگــی بیمه  کوثر به  همــراه مدیران فنی 
شرکت از سرپرستی استان تهران بازدید کردند.

ابوالفضل آقــادادی در این بازدید با کارکنان، رؤســای شــعب و مدیر 
سرپرستی اســتان تهران دیدار و گفت وگو کرد و ضمن پیگیری روند 
تفویض حدود اختیارها و مجوزها به سرپرستی استان تهران و چگونگی 
روند تسهیل فرایند صدور و خسارت، بر رسیدگی به مسائل نمایندگان، 

ارزیابان خسارت و مشتریان و تعامل بیشتر ستاد و استان ها تاکید کرد.
وی جهــش خدمات بیمه گری بــا رویکرد نواوری خدمــات و رضایت 
ذی نفعان را شعار معاونت فنی بیمه های غیرزندگی در امسال دانست و 
گفت: رعایت اصول پاسخ گویی، تکریم ارباب رجوع و رضایت مشتری از 
جمله موضوع هایی است که باید سرلوحه توجه و برنامه ریزی همکاران 
در ستاد، سرپرســتی ها، شــبکه فروش و همه کارکنان قرار گیرد، زیرا 

این امر کمک بسیاری به پیشرفت شرکت خواهد کرد.
معاون فنی بیمه های غیرزندگی بیمه کوثر با تاکید بر ضرورت تشکیل 
کمیته فنی در سرپرســتی اســتان ها، تصریح کرد: ارزیابی، تســهیل 
و تســریع در پرداخت خســارت ها و توجه به شــبکه فروش و رضایت 

مشتریان در تمامی بخش های فنی مدنظر قرار گیرد.

از سوی بانک مرکزی

 میزان ارز قابل حمل و نگهداری در داخل 
تعیین شد

بانک مرکزی دســتورالعمل اجرایی مربوط به تعییــن میزان ارز قابل 
حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشــور را به شبکه بانکی کشور ابالغ 

شد.
به نقل از بانک مرکزی، بر اســاس دســتورالعمل اجرایی مزبور، حمل 
و نگهداری ارز )اســکناس( توســط اشــخاص حداکثر تا سقف مبلغ 
۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بالمانع بوده و حمل و نگهداری 
ارز )اسکناس( برای مبالغ بیشــتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشــتن یکی از مدارک شامل: 

سند مؤسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
ضمناً سند مؤسسه اعتباری و رسید ســنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور 
دارای اعتبار می باشــد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند 
مؤسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش ها شامل: واریز 
ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از مؤسســات اعتباری، فروش ارز 
به یکی از مؤسســات اعتباری به نرخ بازار )مندرج در سامانه معامالت 
الکترونیکی ارز ETS( و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام 

کنند.
در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده )۶ 

ماه(، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
همچنین برای مســاعدت با اشــخاصی که قباًل ارز خــود را از طریق 
صرافی های مجاز یا بانک ها و مؤسســات اعتباری تهیه کرده اند، لیکن 
مهلت زمانی سند بانک و مؤسسه اعتباری یا رســید سنا آن ها بیش از 
شش ماه گذشته باشــد، از تاریخ ابالغ این دســتورالعمل )۱۱ خرداد 
ماه ۱۳۹۹(، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود 
در قالب یکی از روش های فوق اقدام نمایند.نکتــه حائز اهمیت اینکه 
چنانچه مشخص شود که منشــأ ارزهای موضوع دستورالعمل ابالغی، 
حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، برابر قوانین و مقررات 

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.

شعبه

خریدار   رییس کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی گفـــت: بــرای مثال در 
حال حاضر که نرخ ســود در بازار بین بانکی 
تعدیل شده، اثر مثبتی بر روی بازار سرمایه 
گذاشــت و باعث شــد، توجه مردم به بازار 
سرمایه جلب شــود و بازار سرمایه هم رونق 
گرفت امــا وقتی نرخ به صورت دســتوری 
و بــاالی ۲۲ درصــد تعیین می شــود این 

انعطاف پذیری را از دست می دهد.
 کوروش پرویزیان درباره اثرات کاهش نرخ 
سود بین بانکی در نظام بانکی و سایر بازارها 
اظهار داشــت: بانک مرکزی سیاست های 
جدیدی را دنبال می کند و سیاســت بانک 
مرکزی برای نرخ ســود این است که برای 
کشف نرخ ســود زمینه ســازی می کند تا 

اینکه بازار پول این نرخ را مشخص کند.
وی ادامه داد: هدف این است که نرخ سود به 
صورت دستوری تعیین نشود و با ابزارهایی 
که معرفی می شــود، بازار نرخ را مشــخص 

کند.
رییس کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی با بیان اینکــه بانک ها یک صنف 
واحد هستند و برای اصالح ساختار ترازنامه 
و اصالح نســبت مصارف و منابع و تعادل در 

پرداخت ها، سیاست هایی را دنبال می کنند 
و آن را در قالب پیشنهاداتی به بانک مرکزی 
و شورای پول و اعتبار ارایه می دهند، گفت: 
در ارتباط با کشف نرخ سود، بانک ها همین 

روند را طی کردند و پیشــنهاداتی به بانک 
مرکزی و دولت ارایه شد. یکی از پیشنهادات 
این بــود که اجــازه دهند به جــای تعیین 
دستور نرخ ســود، بازار در یک نظم تعریف 

شــده این نرخ ها را تجربه کنــد و معتقدیم 
نرخی که در بازار کشــف می شود به تدریج  

منجر به تعادل سایر بازارها هم می شود.  
پرویزیان افزود: برای مثال در حال حاضر که 

نرخ سود در بازار بین بانکی تعدیل شده، اثر 
مثبتی بر روی بازار سرمایه گذاشت و باعث 
شد، توجه مردم به بازار سرمایه جلب شود و 
بازار سرمایه هم رونق گرفت اما وقتی نرخ به 
صورت دســتوری و باالی ۲۲ درصد تعیین 
می شــود این انعطاف پذیری را از دســت 

می دهد.  
وی با تاکید بر اینکه با ایــن روند حتما نرخ 
ســود بانکی هم کاهش پیدا می کند، ادامه 
داد: وقتی نرخ ها متعادل می شــود در یک 
بازه زمانی مشخص تمام نرخ هایی که تحت 
تاثیر نرخ سود قرار دارند، به تدریج متناسب 
با آن تعدیل می شــوند. بــرای مثال یکی از 
وثایق بانکی، سپرده های نقد ارزی یا ریالی 
بود در حال حاضر برای اخذ ســپرده نقدی، 
نرخ ســود از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده 
و نرخ اوراق از ۲۷ درصد به دامنه ۱۷ الی ۱۸ 

درصد کاهش پیدا کرده است.  
رییس کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصــی تاکید کــرد: این روند نشــان 
می دهد که نرخ خــود را تنظیــم می کند 
البته یک اقدام بســیار مهم در این مســیر، 
ساماندهی موسســات غیر مجاز بود که به 

تعدیل نرخ سود بسیار کمک کرد. 

رئیس ســازمان بورس با اشــاره به نگرانی ها از فروش 
ســهام عدالت از ســوی مــردم گفــت: علی رغم این 
نگرانی ها، تنها ۱.۵ درصد مشــموالن ســهام عدالت، 

سهام خود را معامله کرده اند.
در ادامه جلســه علنی مجلس شورای اســالمی و در 
جریان بررســی وضعیت اقتصادی کشــور، حســن 
قالیباف رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی 

از وضعیت بازار سرمایه کشور ارائه داد.
وی گفت: با توجه به رونق بازار ســرمایه، فرصت خوبی 
برای تأمین مالی و توسعه اقتصادی کشور از طریق این 

بازار فراهم شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: تصویب 
قانون بازار سرمایه در ســال ۸۴ و قانون توسعه نهادها 

و ابزارهای مالی جدید در ســال ۸۸ ظرفیت 
خوبی در اختیار بازار سرمایه قرار داد.

قالیباف با بیــان اینکــه دو مأموریت مهم از 
سوی رهبر انقالب به بازار ســرمایه سپرده 
شــد که موجب ارتقای آن شده است گفت: 
اولویت مأموریــت اجرای اصــل ۴۴ قانون 
اساســی اســت که عمــده واگذاری ها طی 

ســال های اخیر از طریق بازار سرمایه انجام شده است. 
در سال ۸۵ شــاخص بازار ســرمایه ۴۲ هزار میلیارد 
تومان بــود که در ســال ۹۹ به ۵,۰۰۰ هــزار میلیارد 

تومان رسید و به بیش از ۱۰۰ برابر افزایش یافت.
وی افزود: سال گذشــته تأمین مالی بازار سرمایه ۲۶۰ 
هزار میلیارد تومان بود درحالی که در سال ۸۸ این رقم 

۱,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که این امر 
نشــان می دهد تأمین مالی بازار سرمایه به 

بیش از ۲۶۰ برابر افزایش یافته است.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، 
آزادسازی ســهام عدالت را اتفاقی بزرگ در 
بازار ســرمایه خواند و گفت: با دســتور مقام 
معظم رهبــری، این امکان در بــازار بورس 
فراهم شــد که دارندگان ســهام عدالت بتوانند میزان 
دارایی خود را مشــاهده کــرده و آن را خرید و فروش 
کنند.قالیباف اظهار داشــت: تنها یــک و نیم درصد 
از مشموالن ســهام عدالت اقدام به فروش سهام خود 
کرده اند. نگرانی وجود داشــت که عمده ســهامداران 
اقدام به فروش سهام خود کنند درحالی که عمده مردم 

تمایل به نگهداری از سهام داشتند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار ادامه داد: بدون 
احتســاب ســهامداران عدالت، بازار بورس دارای ۱۳ 
میلیون کد معامالتی اســت که با ورود ســهامداران 
عدالت که ۴۹ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر هســتند، میزان 
دریافت کنندگان کد معامالتی به شدت افزایش یافته 

است.
وی افزود: دولت در ســال های اخیر تأمین مالی خوبی 
از بورس انجام داده این در حالی است که در سال های 
گذشــته دولت از طریق بانک مرکزی در سایر بانک ها 
اقدام بــه تأمین مالی می کرد که موجــب افزایش نرخ 
تورم می شــد. سال گذشــته دولت ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان اوراق در بازار بورس به فروش رساند.

سهام عدالت

وش سهام خود اقدام کردند یک ونیم درصد مشموالن سهام عدالت برای فر

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در بحث الستیک با 
هماهنگی با سازمان راهداری این امکان وجود دارد که 
شرکت های راهسازی خدماتی دریافت کنند تا به این 
شکل جلوی سوءاســتفاده کنندگان و دالالن گرفته 
شود،گفت: نقد شدن اســناد خزانه توسط دولت یک 

اتفاق مهم در مسیر توسعه کشور است.
محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی در ساختمان 
این وزارتخانــه پذیرای اعضای انجمن شــرکت های 
راهســازی ایران بود و از نزدیک در جریان خواســته 
ها و مشکالت این مجموعه برای پیشــبرد برنامه ها  و 
پروژه هــای آن ها قرار گرفت. اســالمی در جریان این 
جلسه با اشاره به اینکه این جلسه باید زودتر برگزار می 
شد، اظهار داشت:  بدون شــک باید متشکر و قدردان 
همه عزیزانی باشــیم که در عرصه ساخت راه در کشور 

فعالیت دارند.
وی افزود: حقیقت این است که شــرکت های راهساز 
به خصوص مجموعه هایی که با وجدان کار می کنند، 
عملکردشــان ماندگار خواهد بود و ایــن تنها یک کار 
دنیایی نیســت. به همین خاطر باید با یک ایمان راسخ 

به این کار اهتمام ورزید.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره بــه بودجه 
وزارت راه و شهرســازی در ســال ۱۳۹۹ 
تاکید کرد: ایــن وزارتخانه منســجم ترین 
الیحه بودجه تاریخ این وزارتخانه را شــامل 
پیشنهادات مشخص با همه جزئیات، اعداد 
و ارقام، راهکارهای نویــن و خالقانه را برای 

سال ۹۹ تهیه و در یک بسته کامل تقدیم دولت کرد.
وی افزود: خدا را شــکر با حمایت رئیــس جمهوری 
و ســازمان برنامه و بودجه و در نهایت مجلس شورای 
اسالمی این بودجه به ثمر نشست و امیدواریم در ادامه 

شاهد نتایج قابل توجه در سال جاری باشیم.
این عضو کابینــه دولت دوازدهم با اشــاره به اینکه در 
سال ۹۹ با تاکید رئیس جمهوری باید با اهتمامی ویژه 
پروژه ها هرچه زودتر تکمیل و بهره برداری شود، اظهار 
داشت: به واسطه مســاله کرونا چند هفته ای از افتتاح 
ها عقب مانده ایم و باید با تالش بیشــتر سبد افتتاح ها 

را افزایش دهیم.
وی تصریح کــرد: یکی دیگر از اقداماتی که در مســیر 

پیشــبرد برنامه های توســعه ای کشور به 
خصوص بابــت پــروژه هــای وزارت راه و 
شهرســازی انجام گرفت، نقد شــدن اسناد 
خزانه توسط دولت اســت. اسنادی که واقعا 
خســته کننده بود هم اکنون نقد بوده و این 
یک تحول در مســیر توســعه به حساب می 

آید.
اسالمی در بخش دیگری از نشســت خود در پاسخ به 
موضوع مربوط به مســائل نظام فنی و اجرایی با اشاره 
به این کــه باید اقدامــات و تدابیــر الزم در این زمینه 
انجام شــود، گفت: برای این موضوع الزم است که یک 
نفر مســئول این کار باشــد تا با تعامل کامل با انجمن 

راهسازی کشور کارها پیش برود.
وی افزود: لذا باید با هماهنگی سازمان برنامه و با ورود 
به این موضوع یک تاثیرگذاری جدی را شــاهد باشیم. 
به همیــن خاطر در بحث مشــارکت و حضــور مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی ابالغی خواهیم 

داشت که در این فرآیندها نقش داشته باشند.
محمد اسالمی در پاســخ به بخش دیگری از خواسته 

های انجمن راهســازان کشــور در موضوع نوســازی 
ناوگان راهســازی، با تاکید بر اینکه باید تحولی در این 
امر رخ دهد، اظهار داشــت: هم اکنون دو مصوبه وجود 
دارد که یکی برای واردات ماشــین آالت راهســازی 
سنگین با ۵ ســال سابقه ســاخت و دیگری کامیون با 

سابقه ۳ سال ساخت است.
 قطعا این دو مصوبــه کمک خواهد کــرد و در صورت 
مشــخص بودن مرجــع ارز و تایید آن توســط بانک 
مرکزی این موضوع می تواند کمک زیادی به نوسازی 

ناوگان راهسازی کشور کند.
وی افزود: بــه همین خاطر بــه ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ابالغ شــده است که شرکت های 
راهســازی نیز بتوانند در طرح نوسازی ناوگان ثبت نام 

کرده و از این فرصت خوب بهره ببرند. 
محمد اســالمی در پاسخ به درخواســت شرکت های 
شــرکت کننده در جلســه درخصوص ضرورت اعالم 
تعرفه های جدید آزادراهی با بیــان این که موضوع در 
دست بررسی است، گفت: جمع بندی های الزم ظرف 

هفته های آتی انجام شود.

تعرفه

خ جدید تعرفه های بزرگراهی اعالم می شود نر

دولت چگونه حباب بورس را ترکاند؟
خریدار   یک کارشــناس اقتصادی ضمن 
بررســی تاثیر آزادسازی ســهام عدالت و 
عرضه ETF توســط دولت در بازار سرمایه، 
گفت: حبــاب در بازار شــکل گرفته بود اما 
دولت با عرضه بــه موقع و عادالنه ســهام 
عدالت و ETF حبــاب را ترکانــد و صدها 
هزار سهام دار جدید خرده پا که دارایی های 
کوچک آن ها در معرض نابود شدن بود را هم 

نجات داد.
سعید لیالز، با اشاره به شــیوع کرونا، اظهار 
کرد: کرونا در ماه هــای ابتدایی که در ایران 
شیوع پیدا کرد، یعنی در اسفند و فروردین 
باعث شــد ســایر بازارها از حرکت متوقف 
شــوند و هیچ معامله ای نه در بازار ارز، نه در 
بازار طال و نه در بازار مســکن صورت نگیرد 
و از آنجایی کــه خانه نشــینی ایرانی ها به 
مدت یک تا دوماه جدی گرفته شــد، مردم 
به مهارت هایی روی آوردنــد که در فضای 
مجازی امکان معامله آن وجود داشــت. به 
عبارت دیگر از یک طــرف بازارهای موازی 
راکــد شــد و از طــرف دیگر بــازار بورس 
رونق گرفت. زیرا فرد بــدون نیاز به حضور 

می توانست معامله انجام دهد.
وی ادامــه داد: پیش بینی مــن این بود که 

شــاخص کل بورس در اردیبهشــت ماه از 
مرز ۶۰۰ هــزار واحد گذر خواهــد کرد اما 
در همان ماه به مرز یــک میلیون واحد هم 
نزدیک شــد. البته باید توجه داشت به جز 
رکود در بازارهای مــوازی و افزایش رویکرد 
مردم به معامــالت اینترنتی، عامل دیگری 
که در صعود بورس تاثیر داشت و دارد رشد 
شدید نقدینگی اســت. به طوریکه در سال 
۱۳۹۸ متوسط رشــد نقدینگی بیش از  ۲۸ 
درصد بــوده و این به منزلــه وجود ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان نقدینگی جدید در روز است. 
در این راستا زمانی که بازارهای موازی راکد 
شدند، این نقدینگی به ســمت بازار بورس 

سرازیر شد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی با اشــاره به 
استقبال مردم از بازار سرمایه، گفت: از نیمه 
اردیبهشــت به بعد بازار ملتهب شد و با یک 
خطر اجتماعی شــدید رو به رو شدیم زیرا 
تعداد کثیری از مردم طبقات پایین شــروع 
به فروختن دارایی هــای با ارزش خود کرده 
و به سمت بازار ســرمایه هجوم بردند. این 
درحالی بود که ســرمایه داران بزرگ اواخر 

اردیبهشت از بازار خارج شدند.
لیــالز ادامــه داد: در آن مقطع و شــرایط 

دولت با ورود بــه بازار  هــم در قالب عرضه 
سهام چند بانک و شــرکت و همچنین آغاز 
فرایند آزادسازی سهام عدالت، نه تنها خطر 
ســقوط بازار بورس را منتفی کرد بلکه بین 
۸۰۰ هزار تا یک میلیون ســهام دار جدید 
خرده پا کــه دارایی های کوچــک آن ها در 
معرض نابود شــدن بود را هم نجات داد. در 
نتیجه این سیاست درســت بازار بورس هم 
به ثبات رســیده و جلوی رشدهای عجیب 
آن گرفته شده است. این اقدام دولت جلوی 
ســقوط وحشــتناک بورس را گرفت و این 
امکان را برای مردم فراهــم کرد که با خرید 

سهام دولتی در نقطه ایمنی قرار بگیرند.

وی به سرمایه گذاران جدید در بازار سرمایه 
توصیه کــرد: تا جایی که ممکن اســت با با 
آگاهی وارد بازار سرمایه شوند یا عرضه هایی 
که توسط دولت انجام می شود را خریداری 

کنند زیرا هیچ حبابی در این سهام نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر 
اینکه دولت با عرضه درســت سهام عدالت 
و ســهام دولتی در زمان درســت چند کار 
بزرگ انجام داد، توضیح داد: نخســت آنکه 
جلوی تالطم های بازار را گرفت. در روزهای 
پرتالطم بازار ثروت های هنگفت یک شبه از 
جیب یکی به جیب دیگری منتقل می شد. 
دوم اینکه جلوی ســقوط احتمالــی بازار 
بورس را گرفت. سقوطی که ممکن بود یکی 
دو میلیون سهام دار خرد را دچار اسیب کند 
و این موضوع تبعات اجتماعی و سیاســی 
درپی داشــت. ســوم اینکه مقــدار زیادی 
ســهام دولتی را با قیمت عادالنــه و بدون 
رانت خــواری به صاحبان اصلــی برگرداند 
و همچنین جلــوی التهابــات اقتصادی را 
از طریــق جذب نقدنیگی به صورت ســالم 
گرفت. بــه طوریکه درحال حاضر شــاهد 
ثبات نســبی در بــازار ارز، طــال، خودرو و 

بورس هستیم.

لیالز به این ســوال که آیا رشد بازار سرمایه 
حباب دارد یا خیر پاسخ داد: اینکه سهام یک 
یا چند شرکت خاص حباب داشته باشد باید 
بررسی شــود اما فکر می کنم رشد شاخص 
کل تا ۱۲۰۰ هــزار واحد عجیب نیســت. 
چنانچه بخواهیم متناســب با نرخ رشــد 
نقدینگی بســنجیم و میزان کل معامالت 
بورس تهران معــادل ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی ایران شــود صعود شاخص 
تا ۱۲۰۰ هزار واحد تا اواخــر تیرماه اتفاق 
عجیبــی نیســت. درواقع حبــاب در بازار 
شکل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و 
عادالنه حباب را ترکاند.وی تاکید کرد: هیچ 
زمانی به اندازه یک تا دو ماه اخیر توده مردم 
به بازار سرمایه اقبال نشان نداده بودند و این 
خطر را جدی می کرد که اگر فروپاشــی در 
بازار بورس اتفاق دهد، سرمایه داران بزرگ 
ممکن بود بخشی از ســود به دست آورده را 
از دســت دهند اما توده مردم سرمایه کمی 
که داشتند را از دست می دادند. باید از تازه 
واردها به بازار ســرمایه  بخواهیــم یا با علم 
وارد بازار ســرمایه  شوند یا ســهام دولتی 
توســط دولت عرضه می شــود را با قیمتی 

مناسب خریداری کنند.



چه کنیم تا کشور خاموش نشود؟

مکزیک حاضر به همراهی با اوپک پالس نشد

در آخرین نشست اوپک پالس چه گذشت؟

در ماه می
واردات نفت خام چین به رکورد تاریخی خود 

نزدیک شد
واردات نفت خام چین در ماه می، ۱۳ درصد نسبت به ماه آوریل جهش 
کرد و به ۱۱.۱۱ میلیون بشــکه در روز رســید. در ماه می، واردات نفت 
خام چین ۱۳ درصد نسبت به ماه آوریل جهش کرد و به ۱۱.۱۱ میلیون 
بشکه در روز رسید.عرضه قراردادهای پیش خرید نفت خام شانگهای به 
یوآن چین با شرایطی مطلوب تر برای سرمایه گذاران و افزایش مصرف 
پاالیشــگاه ها مهمترین عوامل جهش واردات نفت چیــن در این ماه 

بودند.
در هفته های اخیر، تداوم ریکاوری فعالیت های پاالیشــگاه های چین 
افزایش واردات را تضمین کرده بود؛ اما تحلیل گران شرکت اویل اکس 
می گویند بخشــی از ایــن افزایــش واردات مربوط بــه افزایش داد و 
ستدهای تاجران تحت شــاخص نفت آی ان ای شانگهای است که سود 

بیشتری را برای آنها به همراه دارد.
از ماه آوریل، شــرکت های نفتی بزرگ دولتی چین مانند پتروچاینا و 
سینوپک نفت خود را تحت این شاخص نفتی معامله می کنند؛ اما یک 
عامل دیگر افزایش واردات نفت چین این است که با کاهش قیمت های 
نفت خام پاالیشــگاه های خصوصی فعالیت های پاالیشــگاهی خود را 
افزایش داده اند.واردات نفت چین در ماه می ۱.۲۸ میلیون بشــکه در 
روز نسبت به ماه آوریل و ۱.۲۷ میلیون بشــکه در روز نسبت به ماه می 
سال گذشته باال رفته بود.در این ماه واردات نفت از روسیه پس از دو ماه 
کاهش ۸۰۰ هزار بشــکه در روز جهش کرد و واردات نفت از عراق نیز، 
۴۰۰ هزار بشــکه در روز باالتر رفت.نفت خام بصــره هم یکی از ۷ نفت 

خامی است که تحت شاخص شانگهای به فروش می رسد.
آی اچ اس مارکیت اعالم کرد که تقاضای نفت خام چین در ماه آوریل به 
۹۰ درصد ســطح قبل از پاندمی کرونا بازگشته بود که این مقدار در ماه 

می به ۹۲ درصد افزایش یافته است.

اجرای ۲۰ برنامه ویژه در صنعت برق در سال ۹۹
 ۲۰ برنامه ویــژه صنعت برق کشــور، امســال در چارچــوب پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران، »ســاخت و سازها« و »ســاز و کارها« اجرا 

می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، طبق گزارش معاونت برق و 
انرژی، برنامه ها بیست گانه شــامل اجرای کامل برنامه ۰۹۹ )خاموشی 
صفر در تابســتان ۹۹(، به مدار آوردن دیســپاچینگ پیشــرفته ملی 
کشــور، اســتفاده از میعانات گازی برای ســوخت توربین گاز، ادامه 
کاهش تلفات در بخش توزیع و رساندن آن به ۹.۲ درصد، ادامه افزایش 
راندمان متوسط سالیانه در نیروگاه های حرارتی و رساندن آن به بیش 
از ۳۹ درصد، شروع فعالیت اجرایی نیروگاه سیریک هرمزگان و شروع 

فعالیت اجرایی نخستین نیروگاه ملی با راندمان ۶۰ درصد است.

اتمام خط ســوم ۴۰۰  کیلوولت ایران - ارمنســتان، به مــدار آوردن 
نخســتین نیروگاه زمین گرمایی کشور، توســعه فیبرنوری در بستر 
شبکه برق با استفاده از ظرفیت شرکت های فناوری و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه، تکمیل 
مطالعه سنکرون ســازی )هم فاز کردن( شبکه های برق ایران، روسیه و 
جمهوری آذربایجان، دیگر برنامه های ویژه صنعت برق کشور در سال 
جاری به شمار می رود.توسعه دفاع ســایبری در حوزه زیرساخت های 
شبکه برق ایران، برنامه ریزی بهینه و زمان واقعی توان راکتیو در شبکه 
برق کشور که برای نخستین بار مابین کشورهای منطقه اجرا می شود، 

به عنوان دو برنامه مهم دیگر در این حوزه بود.
دیگر برنامه های ویژه صنعت برق کشــور در ســال جاری می توان به 
راه اندازی بازار میــان روزی )intra- day market( در شــبکه برق، 
 ،) EMS/SCADA( بومی سازی ســامانه های راهبری شــبکه برق
گسترش ایستگاه های شــارژ برقی و جایگزینی ۵۰ هزار موتورسیکلت 

بنزینی با موتورهای برقی اشاره کرد.
تحول دیجیتــال در بخــش توزیع برق بر اســاس یکپارچه ســازی 
ســامانه های فنــی و غیرفنــی، افزایش ســهم ظرفیــت انرژی های 
تجدیدپذیر به حداقــل ۲ درصد از ظرفیت کل نیروگاه های کشــور و 
حمایت کامل از ساخت کولرهای گازی با راندمان باال در کشور، تدوین 
استاندارد و اجرایی کردن اســتاندارد انرژی دستگاه های کولرگازی با 
همــکاری وزارت صنعت هم دیگــر برنامه های ویــژه صنعت برق در 
چارچوب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛ »ساخت و سازها« و »ساز 

و کارها« است.

کمبود عرضه نفت در ماه های آینده
تحلیلگران شرکت ریســتاد انرژی انتظار دارند بازار نفت از ماه اوت به 
بعد حتی با وجود تســهیل محدودیت عرضه توسط اوپک پالس، دچار 

محدودیت عرضه شود.
بیورن تورنهاگن، مدیر بازارهای نفت در شــرکت تحقیقاتی ریســتاد 
انرژی در این باره گفت: بــا فرض این که بهبود تقاضــای جهانی برای 
نفت در ماههای آینده ادامه پیدا خواهد کرد، بازار نفت حتی پس از این 
که محدودیت عرضه اوپک طبق برنامه این گروه از ۹.۷ میلیون بشــکه 
در روز به ۷.۷ میلیون بشــکه در روز تسهیل شد، همچنان دچار کمبود 

عرضه خواهد بود.
این موضــوع مطمئنا از قیمتهــای نفت حمایت خواهد کــرد و باعث 
فعال شدن سریعتر چاههای نفتی تعطیل شــده در آمریکا خواهد شد 
و احتماال صنعت نفت شــیل آمریکا زودتر از موعد به استراحتش پایان 
می دهد.شــواهد حاکی از آن اســت که بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز 
تولید آمریکا که تعطیل شده بود از ژوئن در نتیجه رشد قیمتها، دوباره 
فعال می شــود.برخی از تولیدکنندگان آمریکایــی در واکنش به روند 
افزایشی قیمتها در هفته های اخیر و نیازشــان به درآمدزایی، بخشی 
از فعالیت تولید متوقف شــده را ازســرگرفته اند.به گفته تورنهاگن، با 
این حال کمبود عرضه که در تابستان امســال روی می دهد، به معنای 
کمبود عرضــه جهانی نفت نخواهد بــود زیرا ذخایر و مخازن شــناور 
همچنان پر بوده و هنوز کاهش ذخایرشان شروع نشده است. بنابراین 
حتی اگر برای مدتی میزان تقاضــا از عرضه باالتــر رود، به معنای آن 
نخواهد بود که ما مشــکل تامین نفت داریم. نفــت زیادی وجود دارد و 
منتظر برداشت از مخازن است.بانک گلدمن ساکس هم پیش تر اعالم 
کرده بود که بهبود تقاضای جهانی برای نفت و محدودیت ســریع تر از 
حد انتظار تولید خارج از گروه اوپک پالس، بــازار نفت را در ژوئن دچار 
کمبود عرضه می کند. این بانک آمریکایی اواســط ماه مه در یادداشتی 
تحقیقاتی نوشته بود: با این حال به دلیل میزان عظیم مازاد عرضه نفت 
خام و فرآورده های نفتی، فضای چندانی برای رشــد قیمتهای نفت در 

کوتاه مدت وجود ندارد.

و نیر

رئیس تعمیرات پاالیشــگاه نهم مجتمــع گاز پارس 
جنوبی گفت: با تکیــه بر توان نیروی جــوان و دانش 
بومی، عملیــات تعمیرات اساســی در کوتاه ترین بازه 

زمانی و با موفقیت به ایستگاه پایانی رسید.
مهدی زنده بــودی، با بیان اینکه تعمیرات اساســی 
پاالیشــگاه نهم مجتمع بــا هدف تولیــد پایدار گاز 
در ســال جهش تولید با مشــارکت جمعــی تمامی 
واحدهای عملیاتــی با موفقیت پایــان یافت، اظهار 
کــرد: در ابتــدای اردیبهشــت ۱۳۹۹ بر اســاس 
سیاســت های جدید اعالم شــده توســط مدیریت 
هماهنگــی و نظــارت بــر تولیــد گاز و همچنین 
محدودیت های اعالم شــده توسط ستاد ملی مبارزه 
با کرونا با اولویت بنــدی مجدد تجهیــزات مورد نیاز 
بازرسی فنی، و پوشــش دهی همه آیتم های مورد نیاز  
بهره برداری و مهندسی جهت اطمینان از پایداری گاز 
در فصول ســرد سال بهینه ســازی الزم در دستور کار 

قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه با شــیوع ویــروس کرونا در کل 
کشــور، برنامه تعمیرات اساســی ســال جاری نیز 

به ۳۲ روز کاهــش یافت )فــاز A به مدت 
۱۴ روز، فــاز B به مــدت ۱۲ روز و فاز C به 
مــدت ۸ روز و توقف کامــل ۸ روز(، گفت: 
عملیات تعمیرات اساســی در سال جاری با 
انجام ۱۴۹۳ آیتم تعمیراتــی، برنامه ریزی 
و تــدارکات الزم بــا ۲۷۰ نیروی انســانی 

تعمیرات انجام شد.
رئیس تعمیرات پاالیشــگاه نهم مجتمــع گاز پارس 
جنوبی با اشاره به انجام مهمترین آیتم های اجرایی در 
بازه زمانی تعمیرات اساسی گفت: عمده آیتم ها شامل 
۲۰ مورد برج، ۴۵ مورد مبدل حرارتی و ۲۶ مورد درام 
و فیلتر، ۲۲۰ مورد PPM تجهیزات برقی،   ۱۹۵ مورد 
تجهیزات ابزاردقیق، ۱۰۳ مورد رفع نشــتی بخار، ۷۸ 
مورد ولو کنترلــی، ۲۹۲ مورد ولو دســتی، ۴۵ مورد 
شــیرهای ایمنی و تعویض تیپ فلر MP فــاز ۳ بوده 

است.
زنده بودی با بیان اینکــه در حین عملیات تعمیرات به 
علت چک مجدد واحدها توســط بهره بــرداری  تعداد 
۱۲۹ به آیتم های برنامه ریزی شــده اضافه شد، اظهار 

کــرد: در واحدهای تثبیــت میعانات گازی 
پاالیشگاه نهم به دلیل رســوبات دریافتی از 
سکوها همانند سال های گذشته تمیزکاری 
و بازرسی همه مبدل ها و درام های مورد نیاز 

با موفقیت انجام شد.
بــه گفتــه وی برنامه ریزی دقیــق جهت 
انجام ۳۲۰ مورد، نیاز به توقف کلی هشــت 
روزه پاالیشگاه داشــت و این مهم با تالش حداکثری 
نیروهای جوان و متخصصان این پاالیشــگاه عملیات 
تعمیــرات و بهره بــرداری دو روز زودتــر از برنامه به 
پایان رســید و  پاالیشــگاه  با موفقیت به مدار تولید 

برگشت.
رئیس تعمیرات پاالیشــگاه نهم مجتمــع گاز پارس 
جنوبی گفت: تعویض تیپ فلر MP فاز ۳، تعویض ۱۸۰ 
متر خط ۱۰ اینچ در واحد ســیالبه گیــر فاز ۳ به دلیل 
خوردگی زیاد و کاهش ضخامــت الین، تعمیر ولو ۲۴ 
اینچ هدر بخار بر روی بویلر ســوم، تعمیر مبدل واحد 
۱۲۱، تعمیر ولــو ۲۸ اینچ واحد مترینــگ از کارهای 
زمان بر و پر ریســک در بازه زمانی تعمیرات اساســی 

است.
وی ادامــه داد: تعویــض چهــار مــورد چــک ولو 
ســایزهای ۲۶ و ۲۸ اینــچ در واحد صــادرات گاز، 
سند بالســت و رنگ تانک واحد ۱۲۱، تعویض الین 
برج های جذب در ترین های گازی، بازرســی مبدل 
۱۰۵ در واحــد ۱۰۵ در ارتفــاع ۲۴ متری ســطح 
زمین بــا Channel Head  ۹.۵ تــن و وزن تیوپ 
۱۱.۵ تــن، عیب یابــی و رفع نشــتی از مبدل های 
۱۰۴ و ۲۰۴ و ۱۲۰ در واحدهــای گوگردســازی 
از کارهای عمده زمانبر با ریســک بــاال در عملیات 

تعمیرات اساسی است.
رئیس تعمیرات فــاز ۱۲ مجتمع گاز پــارس جنوبی 
ادامه داد: یکی از مهم ترین اقدامات انجام شــده در این 
تعمیرات اساســی اختصاص یک گیت طب ســنجی 
جهت ورود به پاالیشگاه  و یک چک پوینت جهت ورود 
این نیروها به سایت صنعتی بوده که نسبت به سال های 
گذشــته باعث کنترل بســیار خوبی در حوزه سالمت 
نیروهای تعمیرات اساســی با توجه به شیوع ویروس 

کرونا بوده است.

پاالیشگاه

خریدار  اوپک و متحدانش شامل روسیه 
که گروه اوپک پالس را تشــکیل می دهند 
روز شــنبه با تمدیــد کاهــش تولید ۹.۷ 
میلیون بشــکه در روز به مدت یک ماه دیگر 

تا پایان ژوییه موافقت کردند.
 این گــروه همچنین از کشــورهایی مانند 
نیجریه و عراق که از ســهمیه تولیدشان در 
ماه مه و ژوئن فراتر رفته بودند، خواســت با 
کاهش بیشتر تولید در ژوییه تا سپتامبر، به 

جبران بپردازند.
اوپــک و متحدانش در واکنش بــه نابودی 
تقاضا بر اثر بحران شــیوع ویــروس کرونا و 
سقوط قیمتها، در آوریل با کاهش تاریخی 
تولید به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز در 

ماههای مه و ژوئن موافقت کردند.
طبق توافق اولیه اوپک پالس که ۲۳ کشور 
در آن حضور دارند، مقرر شده بود که تولید 
نفت به میزان ۹.۷ میلیون بشــکه در روز در 
طول ماه های مه و ژوئن کاهش داده  شــود 
و ســپس محدودیت عرضه تا پایان ســال 
۲۰۲۰ به ۷.۷ میلیون بشکه در روز و از سال 
۲۰۲۱ تا سه ماهه اول ســال ۲۰۲۰ به ۵.۸ 

میلیون بشکه در روز تسهیل  شود.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان ســعودی در کنفرانس ویدیویی 
روز شنبه وزیران اوپک پالس اعالم کرد که 
با خروج اقتصادهای مصــرف کننده بزرگ 
نفت از قرنطینــه مقابله با شــیوع ویروس 
کرونا، تقاضــا رو به بهبود اســت اما هنوز از 
وضعیت بحرانی خارج نشده ایم و چالشهای 

پیش روی ما به قوت خود باقی مانده اند.
در چند روز گذشــته عربســتان سعودی با 
ســایر اعضای اوپک و برخی از کشــورهای 
غیرعضو نظیر روسیه، قزاقستان و جمهوری 
آذربایجــان برای تمدید کاهــش تولید در 

سطح اخیر سرگرم رایزنی بود.
اکثر کشــورهای مشــارکت کننده در این 
توافق بــا ادامه کاهــش تولید در ســطح 
۹.۷ میلیون بشــکه در روز موافق بودند اما 
پایبندی ضعیف کشــورهایی مانند عراق، 
نیجریه و قزاقســتان باعث نارضایتی شدید 
سایر اعضای گروه شده بود که کاهش تولید 
را بیشــتر از میزان توافق شــده انجام داده 

بودند.
قیمت نفت که در آوریل بــه پایین ۲۰ دالر 
ســقوط کرده بود، روز جمعــه تحت تاثیر 
خوش بینــی بازار به تمدیــد کاهش تولید 
فعلی اوپک پالس، با پنــج درصد افزایش، 
به بــاالی ۴۲ دالر در هر بشــکه صعود کرد 

که باالترین قیمت در ســه ماه اخیر بود اما 
همچنان یک ســوم کاهش نسبت به اواخر 
سال ۲۰۱۹ نشــان می دهد.به گفته بیورن 
تورنهاگن، مدیر بازارهای نفت در شــرکت 
تحقیقاتی ریســتاد انرژی، می توان انتظار 
داشت که قیمتها از روز دوشنبه قوی بمانند 

و محدوده باالی ۴۰ دالر را حفظ کنند.
عربستان ســعودی و روســیه به باال بردن 
قیمت نفت بــرای تامین نیازهای بودجه ای 
خود نیاز دارند اما از سوی دیگر باید مراقب 
باشــند نفت به باالی ۵۰ دالر در هر بشکه 
صعود نکند زیرا باعث بازگشت دوباره تولید 

نفت شیل آمریکا می شود.
از ســوی دیگر هنوز مشــخص نیست آیا 
عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و 
کویت کاهش تولید داوطلبانه ۱.۱۸ میلیون 
بشــکه در روز را که عالوه بــر کاهش تولید 
اوپک پالس در ژوئن اعمــال می کنند، در 

ژوییه نیز ادامه خواهند داد.

ماموریت اوپک برای حذف یک 
میلیارد بشکه مازاد عرضه

توافق آوریل تحت فشــار دونالــد ترامپ، 
رییس جمهــور آمریکا کــه در تالش برای 
جلوگیــری از ورشکســتگی صنعت نفت 

آمریکا بود، تصویب شد.
ترامپ که پیــش از این تهدید کــرده بود 
اگر ریاض اقدام نکنــد، نیروهای آمریکایی 
را از عربستان ســعودی بیرون خواهد برد، 

پیش از مذاکرات روز شنبه با سران روسیه و 
عربستان سعودی گفت و گو و اظهار کرد که 

از بهبود قیمت نفت راضی است.
اگرچه قیمتهــای نفت تا حــدودی بهبود 
پیدا کرده اند اما همچنان پایین تر از قیمت 
مورد نیاز اکثر تولیدکنندگان نفت شــیل 
آمریکا برای سودآوری هستند. تعطیلی ها، 
اخراجهــا و کاهــش هزینه ها در سراســر 

آمریکا ادامه دارد.
دن برویــت، وزیر انــرژی آمریــکا پس از 
تصویب تمدید کاهش تولیــد ۹.۷ میلیون 
بشــکه در نشست روز شــنبه اوپک پالس، 
در توییتر نوشت: من اوپک را برای رسیدن 
به توافق مهم امروز که در شــرایط حساسی 
انجام گرفته و تقاضا بــرای نفت رو به بهبود 
است و اقتصادهای سراســر جهان در حال 

بازگشایی هستند، تمجید می کنم.
انتظار می رود بــا کاهــش محدودیتهای 
قرنطینه در سراســر جهــان، تقاضا برای 
نفت در ژوییه از عرضه فراتــر رود اما اوپک 
باید یک میلیارد بشــکه نفت مازادی که در 
مارس به ذخایر اضافه شــد را از بازار حذف 
کند.به گفته تونهاگن، تصمیمات روز شنبه 
به اوپک کمک خواهد کــرد ذخایر نفت را 
در فاصله ژوییه تا اوت ســه تا چهار میلیون 

بشکه در روز کاهش دهد.
وزارت نفت نیجریه اعالم کرد که این کشور 
از ایده جبران تولید باالتــر در ماههای مه و 

ژوئن حمایت می کند.

قول عراق برای تقویت پایبندی به 
کاهش تولید نفت

عراق که یکی از بدتریــن نرخهای پایبندی 
به توافق کاهش تولید را در ماه مه داشــت، 
موافقت کرد تولیدش را به میزان بیشــتری 
کاهش دهد اما دقیقا معلوم نیســت عراق 
چگونه بــا غولهای نفتی که در این کشــور 
فعالیت می کنند برای کاهش بیشتر تولید 
به توافق خواهد رســید.به گفته نمایندگان 
اوپک، طــرح عراق، رســیدن بــه توافق با 
غولهای نفتی برای آغــاز کاهش قابل توجه 
تولید از میادیــن نفتی تحــت اداره آنها و 
همچنین توافق با منطقه کردســتان برای 
مشارکت در کاهش تولید اســت.پارلمان 
عراق روز شنبه به باقی مانده اعضای کابینه 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق رای 
داد و احسان عبدالجبار اسماعیل به عنوان 

وزیر نفت رای اعتماد گرفت.
طبق آمار اوپک پالس، عراق در ماه مه ۵۲۰ 
هزار بشکه در روز باالتر از سهمیه خود نفت 
تولید کرد در حالی که مــازاد تولید نیجریه 
۱۲۰ هزار بشــکه در روز، آنگوال ۱۳۰ هزار 
بشکه در روز، قزاقستان ۱۸۰ هزار بشکه در 

روز و روسیه ۱۰۰ هزار بشکه در روز بود.

مکزیک حاضر به همراهی با اوپک 
پالس نشد

روسیو ناهله، وزیر انرژی مکزیک روز شنبه 
اظهار کرد که مکزیــک در تمدید یک ماهه 

کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشــکه در روز به 
ســایر اعضای اوپک پــالس ملحق نخواهد 

شد.
تحت توافقی کــه در آوریل تصویب شــد، 
مکزیک در برابر ســهمیه خود برای کاهش 
تولید ۲۳ درصد معادل ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز مقاومت کرد و تنها حاضر شد ۱۰۰ هزار 
بشــکه در روز تولیــدش را در ماههای مه و 

ژوئن کاهش دهد.
آندرس مانوئــل لوپــز اوبــرادور، رییس 
جمهور مکزیک که قول داده اســت تولید 
نفت کشــورش را بــاال ببــرد، روز جمعه 
اعالم کرده بود که این کشــور در وضعیتی 
نیست که کاهش تولید بیشتری انجام دهد 
اما روســیو ناهله، وزیر انــرژی مکزیک در 
نشست اوپک پالس شــرکت خواهد کرد.
وزیر انرژی مکزیک در ایالت وراکروز اظهار 
کرد: کشــورهای دیگری وجود دارند که با 
پیشــنهاد اخیر موافقت کردند اما ما در این 
باره نه گفتیم و به توافقی که در آوریل امضا 

شد، پایبندیم.
عدم تمایل مکزیک برای همراهی با ســایر 
اعضای اوپک پالس، در آوریل باعث اختالف 
در این گروه شــده بود. اما با دخالت آمریکا 
به نفع مکزیــک و کوتاه آمدن عربســتان 

سعودی، غائله فیصله پیدا کرد.

کاهش تولید نفت روسیه به 510 تا 520 
میلیون تن

الکســاندر نواک، وزیر انرژی روســیه روز 
شنبه اظهار کرد که روسیه تولید نفت خود 
را از حدود ۵۶۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ 
به ۵۱۰ تا ۵۲۰ میلیون تن در ســال ۲۰۲۰ 

کاهش پیدا خواهد کرد.
وی که پس از برگزاری نشست اوپک پالس 
صحبت می کرد، گفــت: آمریکا تولیدش را 
به میزان ۱.۹ میلیون بشــکه در روز کاهش 
خواهد داد.وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران 
گفت: مســکو در ماه جاری به طور کامل به 

سهمیه تولیدش عمل کرده است.
بر اســاس گزارش رویترز، کمیته نظارتی 
مشــترک وزیران اوپک پالس تا دســامبر 
هر ماه برای بازبینی وضعیت بازار، بررســی 
پایبندی و ارایه توصیه درباره کاهش تولید 
دیدار خواهد کرد. نشست بعدی این کمیته 

برای ۱۸ ژوئن برنامه ریزی شده است.
اوپک و اوپک پالس نشســت بعدی خود را 
در روزهای ۳۰ نوامبر و اول دســامبر برگزار 

می کنند.

خریدار   با شــروع فصل گرمــا و افزایش 
مصرف بــرق احتمال خاموشــی کشــور 
افزایش می یابد، برای رهایی از این مســاله 
همواره اعالم شده مشــترکان به مدیریت 
مصرف توجه داشــته باشــند تــا بتوانیم 
تابســتان را بدون خاموشــی پشــت سر 

بگذاریم.
 در بسیاری از ساعات روز با وجود اینکه می 
توان از نور طبیعی خورشــید بــرای تامین 
روشنایی مورد نیاز منازل و یا ادارت استفاده 
کرد، اما عمال شاهد انجام این اقدام نیستیم 
و این در حالی اســت که نقــش مهمی در 

کاهش مصرف برق خواهد داشت.
در زمینــه اســتفاده از سیســتم هــای 
سرمایشــی نیز که بخش اعظمــی از پیک 
مصرف برق را به خود اختصــاص داده اند، 
می توانیم با تنظیم دمــای کولرهای گازی 
روی عــدد ۲۴ و یــا اســتفاده از دور کند 
کولرهای آبی شــاهد کاهش محســوس 

مصرف برق مشترکان باشیم.
اوج مصرف برق کشور هر ساله بین 
اول تیــر تا پانزدهم مــرداد رخ می 
دهد؛ بر همین اســاس الزم است 
مشترکان در ســاعات اوج بار )۱۳ 
تا ۱۷( این مقطع از ســال مصرف 
بهینه را در دســتور کار قرار داده و 
استفاده از وســایل پرمصرف مانند 
لباس شویی، اتو و... را به ساعات کم 

مصرفی منتقل کنند.
از میان ۶۰ هــزار مــگاوات پیک 
مصرف برق کشــور حدود چهار تا 

۵۰۰۰ مگاوات از ایــن رقم صرفا برای ۱۰ تا 
۲۰ روز از سال و آن هم بین ساعت ۱۳ تا ۱۷ 
مورد نیاز اســت که برای تامین انرژی مورد 
نیاز این بخش باید هر ساله سرمایه گذاری 

قابل توجهی صورت بگیرد.
برای هر ۱۰۰۰ مگاوات تولید برق حدود ۱۰ 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است 

که این رقم صرفا بــرای بخش نیروگاهی در 
نظر گرفته شــده و هزینه هــای مربوط به 
انتقال و شــبکه های توزیــع در آن لحاظ 

نشده است.
رخشــانی مهر - معــاون هماهنگی توزیع 
شــرکت توانیر -  در این باره گفت: سرمایه 
گذاری ۵۰ هــزار میلیارد تومانــی در این 
بخش صرفا برای تامین برق ۱۰۰ ســاعت 

از پیک مصرف سال اســت؛ از این 
رو در تمامــی دنیا مصــرف بهینه 
در زمان اوج بار در دســتور کار قرار 
گرفته است تا نیازی به این حجم از 
سرمایه گذاری در بخش نیروگاه ها 

و شبکه های انتقال برق نباشد.
ســوالی  بــه  پاســخ  در  وی 
مبنی بــر اینکه با وجــود وقوع 
چــرا  مناســب  بارندگی هــای 
همچنــان بــر لــزوم مصــرف 
بهینــه برق در کشــور تاکید می 
شــود، گفت: در بهترین شرایط 
میانگیــن تولید نیــروگاه هــای برقابی 
بیش از ۹۰۰۰ مــگاوات نخواهد بود که 
با توجه به ســقف ۶۰ هــزار مگاواتی اوج 
بار نمی توان انتظار داشــت کــه با وقوع 
بارندگی هــای مناســب دیگر مشــکلی 
برای تامین برق کشــور وجود نداشــته 

باشد.

معــاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر 
به مســئله افزایش تعرفه برق مشــترکان 
اشاره کرد و گفت: تعرفه تمامی مشترکان 
حدود هفت درصد افزایش پیدا کرده است 
که مشــترکان در صورت رعایــت الگو و 
کاهش مصرف برق نسبت به سال گذشته 
مشمول تخفیف خواهند شــد؛ به طوری 
که در سال ۹۸ حدود ۱۰۶ میلیارد تومان 
برای مشــترکان خانگی و بیــش از ۳۵۰ 
میلیارد تومان برای مشــترکان صنعتی، 
کشاورزی و... پاداش خوش مصرفی تعلق 

گرفته بود.
رخشــانی مهر با تاکید بر اینکه مشترکان 
پرمصرف مشــمول افزایــش ۱۶ درصدی 
تعرفه برق خواهند شــد، گفت: در ســال 
گذشــته حــدود ۸۶ درصد مــردم الگوی 
مصرف را رعایت کرده بودند که این رقم در 
مقایســه با آمار ۷۹ درصدی سال ۹۷ رشد 

قابل توجهی داشته است.

با انجام ۱۴۹۳ آیتم تعمیراتی؛ عملیات تعمیرات اساسی پاالیشگاه نهم پارس جنوبی پایان یافت

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه        19   خرداد 1399    شماره 552



عضو کمیته ارزی اتاق ایران مطرح کرد

واردات در مقابل صادرات می تواند گره تامین ارز را باز کند

رئیس اتاق بازرگانی :

موانع کسب و کار باید برطرف شود
رئیس اتاق بازرگانی گفت: فضای کسب و کار موانعی دارد که این موانع 
باید مرتفع شود و یکی از ضروریات فعلی آن است که استراتژی توسعه 

صنعتی تدوین شود.
 غالمحسین شــافعی درباره وضعیت اقتصادی کشور، گفت: بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلــس، ضریب جینی از ســال ۹۲ روند 
صعودی داشته و نشــان دهنده افزایش شــتابنده نابرابری در برخی از 

شاخص های اقتصادی است.
وی افزود: علی رغــم افزایش درآمد خانوارها و بــاال رفتن قدرت خرید 
آنان، طبقه متوســط کشــور در حال تجزیه اســت و این موضوع قابل 

اهمیت است و باید به آن توجه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایــران تصریح کرد: 
البته باید به مســائل اقتصادی کشــور این نکات را هــم اضافه کرد که 
قیمت نفت خام ما از ۵۲ دالر در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دالر در سال ۲۰۲۰ 
کاهش یافته و مشکالت حاصل از بیماری کرونا هم بر کشور حکمفرما 

شده است.

شــافعی بیان کرد: مجلس در ســال ۹۱ اقدام اساســی و پایه ای برای 
اقتصاد کشــور به وجود آورد و قانون تسهیل فضای کســب و کار را به 
تصویب رساند اما وضعیت فعلی نشان می دهد که ما آمار خوبی در این 

زمینه نداریم.
وی با اشاره به موانع کسب و کار از تابســتان ۹۷ تا زمستان ۹۸، گفت: 
اولین و مهمترین عامل، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مستمر در 
قیمت مواد اولیه در فعالیت های اقتصادی و تولیدی است. عالوه بر این، 
دشواری تأمین مالی و بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه های اجرایی هم 

تأثیر زیادی در این مسئله دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: وزیر 
امور اقتصادی و دارایی قــول داده که تا پایان ســال پنجره واحد برای 
گشایش فضای کسب و کار افتتاح شود که امیدواریم با این اقدام شاهد 

تحولی در حوزه اقتصادی باشیم.
شــافعی گفت: عدم هماهنگی بین سیاســت های مالی، پولی، ارزی و 
تجاری، صدمات زیادی را به اقتصاد کشــور وارد کرده و هماهنگی این 
سیاســت ها می تواند نتیجه قابل توجهی را برای اقتصاد کشور به وجود 

آورد.
وی گفت: یکی از مشکالت اساسی ما در تولید، عدم تدوین یک استراتژی 
توسعه صنعتی است که اتاق های ســه گانه آماده اند این مأموریت را انجام 

دهند تا استراتژی توسعه صنعتی را تدوین و ارائه کنند.

و  وش خودر  اوضاع بزرگترین بازارهای فر
چطور است؟

میزان فروش خودرو در بســیاری از بازارهای بزرگ فروش خودرو در 
جهان علی الخصوص چین در ماه گذشــته میالدی روندی رو به رشد و 
بهبودی را تجربه کرده این در حالیست که وضعیت این بازار در ژاپن رو 

به وخامت رفته است.
 آمار گزارش های منتشر شده از ســوی انجمن خودروسازان چین، به 
نظر می رسد که با فروکش کردن تب ویروس کرونا در چین بازار فروش 
خودرو در این کشور برای دومین ماه متوالی شاهد یک رشد قابل توجه 
نسبت به ماه های قبل بوده است به گونه ای که میزان فروش خودرو در 
ماه گذشته میالدی یعنی مه ۲۰۲۰ در چین ۱۱.۷ درصد رشد افزایش 

داشته و به ۲.۱۴ میلیون دستگاه رسیده است.
طبق بررســی و تحلیل کارشناســان فعال در حوزه خــودرو که در 
وبســایت asia.nikkei نیز آمده اســت، کمک و تســهیالت مالی 
ارائه شده از ســوی دولت چین تا حد زیادی به رشــد تقاضا و تقویت 
بازار خودرو در این کشور کمک کرده اســت تا خودروسازان بتوانند 
از بحران های مالی ناشــی از شیوع گســترده و پاندمی ویروس کرونا 

عبور کنند.
البته به نظر می رسد سایر بازارهای بزرگ و مهم جهان همچون ایاالت 
متحده و اروپا وضعیت رو به رشــد و امیدبخشی همچون چین را تجربه 

نکرده اند.
به عنوان مثال، میزان فروش خودرو در بــازار ایاالت متحده آمریکا نیز 
در ماه مه ۳۰.۱ درصد کاهش داشته و به ۱.۱۱ میلیون دستگاه رسیده 
اســت که البته در مقایســه با میزان آن در آوریل )۴۶.۶ درصد( رشد 

تقریبا مناسبی را تجربه کرده است.
همچنین میزان فروش خودرو در بازار آلمان نیز در ماه گذشته میالدی 
کاهشی ۴۹.۵ درصدی را تجربه کرده که نسبت به میزان آن در آوریل 

که ۶۱.۱ درصد بود، رشد اندکی داشته است.
اوضاع در انگلســتان نیز تغییر چندان مثبتی نکــرده و میزان فروش 
خودرو از ۹۷.۷ درصد در آوریــل به ۸۹ درصد در ماه مه ســال جاری 
میالدی کاهش یافته است که هنوز رقم باالیی برای یکی از بزرگترین و 

مهم ترین بازارهای فروش خودرو در جهان به شمار می رود.
بر اساس آمار و گزارش های منتشر شده از سوی انجمن خودروسازان و 
فروشندگان وسایل نقلیه در ژاپن، بازار فروش خودرو در این کشور که 
میزبان بزرگترین خودروسازان جهان اســت، علیرغم بسیاری دیگر از 
بازارهای جهان وضعیت بدتری نسبت به ماه آوریل پیدا کرده است؛ به 
گونه ای که میزان فروش خودرو در ماه مه ۴۴.۹ درصد کاهش داشــته 
و به ۲۱۸ هزار و ۲۸۵ دســتگاه رسیده اســت این در حالیست که نرخ 
کاهش آن در ماه قبل از آن یعنی آوریــل ۲۰۲۰ میالدی، ۲۸.۶ درصد 

ثبت و گزارش شده بود.
از زمان شروع گســترده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا 
صنعت خودروسازی در جهان با مشکالت و چالش های متعددی روبرو 
شده و تحت تاثیر افت شدید تقاضای مشــتریان در بازارهای جهانی، 
تعطیلی کارخانه ها، فروشــگاه ها و نمایشگاه های خودرو با بحران های 

مالی بی سابقه ای نیز دست و پنجه نرم کرده است.

تولید

رئیس گمرک گفت که میزان صادرات در ســال ۹۸، 
۱۳۵ میلیون تن و بــرای واردات ۳۵ میلیون تن بوده 
است، یعنی وزن تجارت خارجی ۱۷۰ میلیون تن بوده 

که رکوردی در تاریخ کشور به جای گذاشته است.
 مهدی میراشــرفی در جلســه علنی مجلس شورای 
اسالمی و در جریان بررســی وضعیت اقتصادی کشور 
گفــت: مهمترین جوابی کــه می توان بــه بدخواهان 
کشــور داد ارجاع به آمار تجارت خارجی در ســال ۹۸ 
است. ما در سال گذشــته ۱۳۵ میلیون تن صادرات و 
۳۵ میلیون تن واردات داشــته ایم، یعنی وزن تجارت 
خارجــی ۱۷۰ میلیون تن بــوده که رکــوردی را در 
تاریخ کشــور  به جــای گذاشــته ایم. در بحث ارزش 
مبادالت تجارت خارجی بــا ۸۵ میلیارد دالر عملکرد 
را سال گذشــته به پایان رســاندیم که بهترین جواب 
به بدخواهان کشــور اســت که می گفتند می خواهند 

اقتصاد کشور را زمین گیر کنند.

وی در توضیح اقدامات گمرک برای حمایت 
از تولید، تســهیل و تجــارت در ارتقای کار 
گمرک گفــت: بیــش از ۸۰ درصد کاالهای 
وارداتی کشور کاالهای واسطه تولید و مواد 
اولیه ماشــین آالت و خط تولید بــوده که با 
دیدن مشــکالت ورود کاالها کاهش قیمت 
تمام شــده تولیــد رخ می دهد ما در ســال 

گذشــته فعاالن اقتصادی مجاز را شناسایی کرده که 
بیش از ۲۲۰ فعال اقتصادی مجاز ثبت شد.

میراشــرفی گفت که با تهمیداتی مســیر ثبت شــده 
کاالها از ۳۵ درصد در ســال ۹۷ به ۵۱ درصد در سال 
۹۸ رسید. درباره بحث مربوط به تســهیل تجارت در 
خصوص واردات کاالهای مورد نیاز تولید کشــور هم 

اقداماتی صورت گرفت.
به گفته وی در قرن ۲۱ سه توصیه برای تسهیل تجارت 
و ارتقای سالمت وجود دارد و آن الکترونیکی و مجازی 

و هوشــمند کردن فعالیت اقتصادی است. 
گمرک جمهوری اســالمی ایران در سنوات 
گذشته اقدامات بســیار منسجمی انجام داد 
و به ســمت الکترونیکی کــردن امور رفت، 
خوشــبختانه از این بابت از ســازمان های 

پیشرو بودیم. 
در بحث مجازی ســازی گمرک روی موبایل 
اقداماتی صورت گرفت شــعار ما این است که هر فعال 
اقتصادی از هــر کجا و هــر زمانی بتوانــد اظهارنامه 
اقتصادی گمرک را ارســال کند. اقداماتی برای بحث 
هوشمند ســازی هم صورت گرفته امیدواریم در کنار 
الکترونیکی و مجازی کردن موضوع هوشــمند سازی 
را اجرا کنیم تا شاهد افزایش شــاخص های مربوط به 

توانمندسازی تجارت باشیم.
رئیس گمرک با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای 
ایجاد شــبکه اجتماعــی بومی گفت: گمرک شــبکه 

اجتماعی بومی برای فعاالن اقتصادی مجاز تولید کرد، 
تا بتواند تحت این شــبکه به ارائه خدمات از گمرک و 
تجارت خارجی بپــردازد همچنین بحــث راه اندازی 
مدیریت شبکه های هوشمند را به عنوان برنامه در سال 
جاری داریــم. می خواهیم به ســمت کنترل های غیر 
مزاحم و غیــر ملموس برویم. ما با اتــکا به توان داخلی 
و نیروهای متعهد و متخصص توانسته ایم نرم افزارهای 

بومی تولید کنیم.
به گفته وی با وجــود تحریم هــای ظالمانه در بخش 
ســخت افزار از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده 
تا گمرک مجهز به دســتگاه هایی همچون آشکار ساز، 

اسکن کانیتر و ایکس ری شود.
رئیس گمــرک در پایــان قوانین متعــدد را به عنوان 
تهدیدهای بخش تجارت خارجی برشــمرد و گفت که 
تعدد مراجع سیاست گذار و عدم وجود زیرساخت های 

مناسب از دیگر تهدیدهای این بخش است.

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان گفت: 
بر اساس رویه سالیانه، قیمت جدید ســیمان با تایید 
نهادهای ذیربط در هفته جاری تعیین تکلیف می شود.

»عبدالرضا شــیخان« تصریح کرد: اکنــون ظرفیت 
تولید ســیمان کشــور به ۸۸ میلیون تن رسیده و در 
واقع حدود ۷۰ درصد ظرفیت در ســال گذشته تولید 
محقق شــد.   صنعت ســیمان امســال وارد هشتاد و 
هفتمین ســال فعالیت خود شــده و این صنعت که از 
دهه ۸۰ شتاب خود را آغاز کرد،  در سال ۱۳۸۰ حدود 
۳۰ میلیون تن تولید داشت و براساس آمارهای منتشر 
شــده بیش از ۱۰ میلیــون تن واحد جدیــد در حال 

احداث است.
دبیر انجمــن صنفــی کارفرمایان صنعت ســیمان 
خاطرنشان ساخت: سال گذشته با وجود دشواری های 

تحریم و در آخر ســال هم کرونا در فعالیت 
ها بی تاثیر نبود، اما با همت تالشــگران این 
صنعت بالغ بر ۱۷ میلیون تن صادرات تحقق 
یافــت.وی تصریح کرد: امســال پیش بینی 
شرایط ســختی را داریم، اما انتظار می رود 
با پشــتیبانی دولت از واحد های سیمانی، از 
این شرایط گذر کنیم.شیخان افزود: شرایط 

رکود تورمــی حفظ تولیــد و اشــتغال در واحد های 
صنعت سیمان بسیار مشکل است، اما حمایت از بخش 

خصوصی در این شرایط مورد درخواست است.
دبیر انجمن یاد شده گفت: شرایط امروز فاکتور حمل 
و نقل در صنعت سیمان نقش مهمی ایفا می کند و این 
امر در قالب هزینه های جاده ای و دریایی محســوس 
اســت و باید در قیمت های جدید مورد توجه قرار داد.

وی اضافه کرد: نرخ سیمان براساس عرضه و 
تقاضا مورد محاسبه قرار می گیرد و سالیانه با 
بررسی کارشناسی و در نشستی با مسووالن 
ذیربط نهایی و شــکل اجرایی پیدا می کند.

به گفته شیخان، امروز مقایسه قیمت فوالد 
و ســیمان برای یک واحد )کیلو گرم یا تن( 
در کشــور اختالف ۳۰ برابری را نشــان می 
دهد، درحالی که براســاس نرخ جهانی اختالف هفت 

تا هشت برابری است.
وی یادآور شــد: امروز مقایسه قیمت ســیمان با سایر 
مصالح ســاختمانی گویای آن اســت کــه این بخش 

متناسب با شرایط افزایش نرخ نداشته است.
 قیمت جهانی فــوالد حدود ۳۵۰ تــا ۴۰۰ دالر  بطور 
متوســط ارزیابی می شــود، در حالی که قیمت هرتن 

کلینکر و سیمان صادراتی میانگین ۲۱ دالر برآورد می 
شود.براساس آمار وزارت صنعت، قیمت هرتن سیمان 
خاکستری تیپ ۳۲۵- ۱ فله ای در بهمن سال گذشته 
دو میلیون و ۲۴۹ هزار و ۷۰۰ ریال بود و در مقایســه با 
نرخ دیماه ۹۸ کــه دو میلیون و ۲۳۷ هــزار و ۴۹ ریال 
بود، رشد ۰.۶ درصدی یافت. اما بهمن ۹۷ نرخ این نوع 
ســیمان یک میلیون ۵۷۷ هزار و ۵۰۸ ریال ثبت شده 

بود که سال گذشته ۴۲.۶ درصد رشد یافته است.
سیمان خاکســتری تیپ ۳۲۵- ۱ پاکتی در بهمن ماه 
۹۸ هر پاکــت ۱۴۱ هزار و ۶۹۰ ریال بــود و در دی ماه 
همان سال هم هر پاکت ۱۴۱ هزار و ۳۵۷ ریال تعیین 
قیمت شد و رشد ۰.۲ درصدی داشــت، در مقایسه با 
بهمن ۹۷ که هرپاکت ۱۰۳ هزار و ۹۰ ریال بود، رشــد 

۳۷.۴ درصدی را ثبت کرد.

تجارت

سیمان

خریدار  عضــو کمیته ارزی اتــاق ایران 
اســتفاده از روش واردات در مقابل صادرات 
را منجر به گشــایش تامین ارز واردات مواد 
اولیه تولید دانســت و گفت: ثبت سفارش، 
تنظیم گر هدایت ارز به ســمت بخش تولید 

است.
محمد الهوتی، عضــو کمیتــه ارزی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با 
تشریح اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت در اســتفاده از ارز حاصل 
از صادرات بــرای واردات مایحتــاج مورد 
نیاز کشــور از جمله مواد اولیه و تجهیزات 
و قطعات مورد نیــاز تولید گفــت: تعریف 
تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله 
متفاوت به شمار می روند؛ به این معنا که در 
تهاتر، حتماً باید یک حســاب واسط وجود 
داشــته باشــد که از محل آن، وجه حاصل 
از فروش کاالها پرداخت شــده و در مقابل، 
برای انجام خرید کاالهــا نیز، وجه از طریق 
آن حســاب قابلیت جابجایی داشته باشد؛ 
در این حوزه، بانک های مرکزی کشورهای 
مختلف وارد عمــل شــده و نقش آفرینی 

جدی دارند.
وی افزود: در شــرایط کنونی، ایران به دلیل 
تحریم نمی تواند از این حســاب اســتفاده 
کــرده و تهاتر را صورت دهــد، در حالی که 
در دهه ۷۰، تهاتر با اروپای شــرقی صورت 
می گرفت؛ چرا که حســاب واسط در بانک 
مرکزی ایران و کشــور هدف مــورد تعامل 

وجود داشــت که تمــام وجــوه حاصل از 
صادرات ایران به آن حســاب واریز می شد و 
در مقابل، تمام وجــوه خرید کاالهای مورد 
نیاز کشور نیز، از آن حساب پرداخت می شد 
و در انتهای ســال، بانک هــای مرکزی دو 

طرف با هم تهاتر را صورت می دادند.
الهوتــی ادامــه داد: البتــه شــرکت های 
خصوصــی در دنیا نیــز این عملیــات را با 
همتایان خود انجــام می دهند، اما در ایران 

فضا اندکــی متفاوت اســت و آندســته از 
فعاالن بخش خصوصــی می توانند این کار 
را انجام دهند که از ضمانت قوی از ســوی 
حاکمیت برخــوردار باشــند، در غیر این 
صورت اعتباری نمی توان برای آن قائل شد، 
چراکه بخش خصوصی ایــن اطمینان را به 
یک شــرکت ثالث بدون پشتوانه حاکمیتی 
نخواهد داشــت که وجوه حاصل از صادرات 
کاالهای خود را در اختیــار آن بگذارد و در 

مقابل، بــرای خرید کاال نیــز وجهی به آن 
پرداخت نماید.

وی اظهار داشــت: پس در ایــران، موضوع 
تهاتر با واردات در مقابل صادرات که از سال 
۹۷ نقش پررنگ تری در اقتصاد ایران داشته 
است، متفاوت اســت. به خصوص اینکه در 
شــرایط کنونی، موضوع تهاتــر تا حدودی 
یک مســأله با پیچیدگی هــای خاص خود 
اســت؛ ولی واردات در مقال صادرات، عماًل 

می تواند مشکل را حل کند؛ به این معنا که 
صادرکننده وجه پول دریافتی را به حسابی 
واریز می کند کــه واردکننده می تواند از آن 
خرید کند و محدودیت جغرافیایی ندارد و 
از هر جایی به هر جــای دیگر، قابلیت حواله 
خواهد داشــت و در مقابل تضمینی نیز نیاز 

ندارد.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران 
خاطرنشــان کــرد: در چنین شــرایطی 
صادرکننده و واردکننــده، تضامین الزم را 
میان خود رد و بدل کــرده و از طریق ثبت 
سفارش و بر اساس اولویت هایی که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای واردات اعالم 
کــرده، کار را پیش می برند؛ ایــن در حالی 
اســت که دولت باید اجازه دهد که واردات 
در مقابــل صــادرات، راه خــود را از طریق 
فعاالن اقتصــادی یعنــی صادرکنندگان 
و واردکننــدگان پیش ببــرد و دولت نیز با 
سیستم ثبت ســفارش کنترل های الزم را 
انجام دهد تا ارز کشــور به مســیر نادرست 

منحرف نشود.
وی افــزود: از طریق ثبت ســفارش، دولت 
مطمئــن خواهد شــد کــه ارز کشــور به 
مسیرهایی هدایت نمی شود که در اولویت 
کشــور نیســت و بنابراین اگر بتوان پروسه 
واردات در مقابل صادرات را تســهیل کرد، 
بسیاری از مشکالت ناشی از تأمین ارز مورد 
نیاز واردات کشــور حل خواهد شــد و این 

موضوع می تواند راهگشا باشد.

وزن تجارت خارجی در سال ۹۸، ۱۷۰ میلیون تن بوده است

قیمت جدید سیمان در هفته جاری تعیین تکلیف می شود

 قائم مقام سایپا در امور فروش مطرح کرد

مبلغ  علی الحساب شاهین؛ ۸۰ میلیون تومان
خریدار   به گفته قائم مقام ســایپا در امور 
فروش با بیان این که زمــان تحویل خودرو 
شاهین که برای نخســتین بار پیش فروش 
می شــود، دی ماه ۱۳۹۹ خواهد بود، گفت: 
مبلغی که باید به صورت علی الحساب برای 
خودروی شاهین پرداخت شود ۸۰ میلیون 

تومان خواهد بود.
مجید باقری در مراســم قرعه کشــی طرح 
فروش فوق العاده گروه خودروسازی سایپا،   
گفت: پس از مراســم و مشــخص شــدن 
اســامی برندگان قرعه کشی، پیش فروش 
نه  محصول به تعداد ۴۰ هزار دســتگاه آغاز 
خواهد شــد که در بین آنها ســه خودروی 

جدید برای نخستین بار عرضه می شوند.
قائم مقام  ســایپا در امور فروش افزود: طبق 
وعده قبلی و به دنبال پیگیری و اســتقبال 
مشتریان، برای نخســتین بار پیش فروش 
خودرو »شــاهین« محصول جدید ســایپا 
که در ابتــدا رهام نامگذاری شــده بود آغاز 
 شــد. به جز شــاهین، دو محصــول جدید 

 S و "کوییک »S دیگر سایپا یعنی »ســاینا
" نیز برای نخســتین بار در این طرح عرضه 

خواهند شد.
وی اعالم کرد: زمان تحویل خودرو شاهین، 
دی مــاه  ۱۳۹۹ خواهد بــود و مبلغی که به 
صورت علی الحساب برای خودروی شاهین 
در نظر گرفته شده است، ۸۰ میلیون تومان 

خواهد بود.
باقری ادامــه داد: طبــق برنامه ریزی های 
انجام شــده، طــرح پیش فــروش مطابق 
بــا برنامه تولید ســایپا خواهد بــود و همه 
محصوالت در موعد مقرر و تعیین شــده به 

مشتریان تحویل می شود.
به گفته قائم مقام ســایپا در امــور فروش، 
حدود یک میلیــون و ۸۰ هــزار نفر در این 
طرح فروش فوق العاده ثبت نام کرده بودند 
که کمتر از هشت درصد آنان با کنترل هایی 
که با واحدهای اطالعاتی دیگر انجام شــد 

ریزش پیدا کردند.
وی بیان کرد: این قرعه کشــی برای تحویل 

و فروش ۱۰ هزار خــودرو از بین حدود یک 
میلیون نفــر متقاضی انجام خواهد شــد، 
یعنــی از بین هــر ۱۰۰ نفــر متقاضی یک 
نفر می تواند برنده قرعه کشــی بــوده و به 

خودروی خود برسد.
باقری در رابطه با برخی شــبهات مبنی بر 
اینکه اگر خودروســازان این خودروها را در 
اختیار داشتند چرا تا امروز عرضه نکردند؟ 
تاکید کرد: از بهمن ماه پارسال که التهابات 

بازار خودرو زیاد شــد تا امــروز ۱۲۳ هزار 
دستگاه خودرو از سوی سایپا تحویل مردم 

شده است.
وی اعــالم کــرد: از ابتدای امســال نیز در 
مقایســه با سال گذشته، ســایپا ۵۵ درصد 

بیشتر خودرو تحویل داده است.

پیش فروش سه محصول جدید سایپا
 سید جواد ســلیمانی همچنین در حاشیه 
مراســم قرعه کشــی ۱۰ هزار خودرو طرح 
فــروش فوق العاده گــروه ســایپا در جمع 
خبرنگاران گفت: از میــان یک میلیون نفر 
متقاضی حدود ۱۰ هــزار نفر در هفت مدل 
خودرو برنــده نهایی خواهند بود. لیســت 
کامل منتخبین در سایت ســایپا بالفاصله 
پس از اتمام مراســم قرعه کشــی ۱۰ هزار 
خودرو فــروش فوق العاده اعــالم خواهد 
شــد. ضمن اینکه به طور همزمان برندگان 

خودرو پیامک دریافت خواهند کرد.
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در 

رابطه با طرح پیش فروش یکساله نیز گفت: 
به صورت همزمان پس از مراسم حدود ۴۰ 
هزار خودرو به مدت ســه روز در طرح پیش 
فروش قرار گرفته و ثبت نــام انجام خواهد 

شد.
وی تاکید کرد: چنانچه تعــداد متقاضیان 
بیشــتر از میزان پیش فروش باشد مجددا 

مراسم قرعه کشی برگزار می شود. 
در این طــرح  ۹ مدل از محصوالت ســایپا 
بــرای پیش فــروش در نظر گرفته شــده 
اســت. ســه محصول جدید ســایپا شامل 
شاهین، ســاینا S و کوییک S  در این طرح 
عرضه خواهند شــد که برای اولین بار ارائه 

می شوند.
ســلیمانی زمان تحویل خودرو را نیمه دوم 
ســال جاری اعالم کرد و در رابطه با قیمت 
آن گفت: مبلغ در نظر گرفته شده به عنوان 
پیش پرداخــت این محصــول ۸۰ میلیون 
تومان است، اما قیمت نهایی این خودرو در 

شورای رقابت در حال بررسی است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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وشی در ایران ماجرای پالسما فر
ونا منجر به نارسایی کلیه می شود؟ کر

یک فوق تخصص کلیه و مجــاری ادراری گفت: ویــروس کرونا تاثیر 
زیادی روی کلیه ندارد، اما مواردی از نارســایی کلیه بــه دنبال کرونا 
ویروس مشــاهده شــده اســت که ممکن اســت به دلیل اختالالت 
سیســتمیک ناشــی از درگیری بخش های دیگر بدن با ویروس کرونا 

باشد.
دکتر جواد احمدی دربــاره تاثیر ویروس کرونا بــر کلیه گفت: اگرچه 
ویروس کرونــا تاثیر زیادیروی کلیــه ندارد اما در بعضــی مواقع باعث 
اختالالت الکترولیتی می شــود که آن هم به دلیــل بیماری و عملکرد 

سیستمیک کلیه است.
وی با بیــان اینکه ویروس کرونــا خود به طور مســتقیم کلیه را درگیر 
نمی کنــد، اظهارکرد: البته مواردی از نارســایی کلیه بــه دنبال کرونا 
ویروس مشاهده شده اســت، اما هنوز ثابت نشده که منشا این نارسایی 
بیماری کووید- ۱۹ بوده اســت. ممکن است نارســایی کلیه به دلیل 
اختالالت سیستمیک ناشی از درگیری بخش های دیگر بدن با ویروس 

کرونا اتفاق افتاده باشد.
این فوق تخصص کلیه و مجــاری ادراری با تاکید بر اینکه بســیاری از 
بیماران به دلیل ترس از کرونا مراجعه ای به پزشــک نداشته اند، گفت: 
این افراد به دلیل اینکه پیگیری های الزم نســبت به درمان خود انجام 

نداده اند دچار مشکل شده اند.
احمدی با اشــاره به اینکــه بیماران کلیــوی، دیابتــی و بیمارانی که 
فشــارخون دارند باید به منظــور جلوگیــری از ابتال بــه کرونا تمام 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت کننــد، اظهارکرد: بــا رعایت نکات 
پیشگیرانه بهداشتی که توسط وزارت بهداشت اعالم شده همه افرادی 

که سابقه بیماری دارند می توانند مانع ابتال به کرونا ویروس شوند.
وی تاکید کرد: مهمترین توصیه های پزشــکی که می توان به بیماران 
کلیوی داشت این اســت که باید داروهای خود را به موقع مصرف کنند 
چراکه این موضوع بســیار اهمیت دارد. همچنین آن ها باید با مراجعه 
به پزشکان خود، با انجام آزمایشــات و رعایت رژیم غذایی شان مانع از 

پیشرفت بیماری خود شوند.
بنابر اعــالم روابط عمومی ســامانه ۴۰۳۰، این فــوق تخصص کلیه و 
مجاری ادراری با بیان اینکه بیمارانی کلیــوی هم مانند دیگر بیماران، 
رژیم های غذایــی متفاوتی دارند، گفــت: رژیم غذایــی بیمارانی که 
نارسایی کلیه دارند با بیمارانی که پیوند کلیه انجام داده اند و یا دیالیزی 
هستند، متفاوت است. ما بر اساس وضعیت بیمار و میزان دفع پروتئین 
کلیه، کراتین کلیه، چربی، اســید اوریک و ... بــرای آن ها رژیم غذایی 

تجویز می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه: 
ود قضایی اجرایی می شوند همه قوانین مطر

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  تمام قوانین که به هردلیل تاکنون مطرود 
مانده اند اجرایی می شوند.

 به نقل از صدا وسیما، غالمحسین اســماعیلی در ارتباط زنده تصویری 
با بخش خبر ۲۱ شــبکه اول ســیما افزود: در دوره جدید ریاست قوه 
قضائیه، ریاست جدید، دستور دادند همه قوانین و احکامی که تا کنون 

به هر دلیل مطرود مانده و اجرایی نشده باید عملیاتی گردد.
او ادامه داد: در همین راستا، قانون رســیدگی به دارایی های مسئوالن 
هم که سالیان متمادی اجرایی نشده بود دستور عملیاتی شدن گرفت، 
قانون متهمین سیاســی هم در زمره قوانینی بود کــه گرچه همکاران 
قضائی به آن باور و اعتقاد داشــتند، اما در جایگاه عمل و اجرا مورد بی 
توجهی قرار گرفته بود در همین راســتا ریاســت محترم قوه قضائیه با 
صدور بخشــنامه ای جامع دســتوری مؤکد به اجرایی شــدن قانون 
رســیدگی به جرم سیاسی و بررسی اتهامات کســانی که مشمول این 

قانون هستند صادر فرمودند.
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: این بخشــنامه از امروز بــه همه مجامع 

قضائی اعالم و تکلیف شده تا به جرایم سیاسی رسیدگی گردد.
اســماعیلی با بیان اینکه این بخشــنامه از امروز الزم االجراست افزود: 
طبق این بخشــنامه، میزان مجازات ها تغییــری نمی کند و همچنان 
متهمان سیاســی از برخی امتیــازات مانند تفکیک محــل نگهداری 
آن ها از ســایر متهمین، عدم الزام پوشــیدن لباس زنــدان، دارا بودن 
حق اســتفاده از نشــریات، کتب و تلویزیون و حق ارتباط با خانواده ها 

برخوردارند.
وی گفت: این بخشنامه شــامل همه کسانی که مشــمول قانون جرم 
سیاسی باشند، می شود از قبیل کسانی که با انگیزه اصالح امور و بدون 
قصد براندازی نسبت به مقامات سیاسی و قوای سه گانه مملکت، وزرا، 
معاونین و دیگر مســئولین حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و 
اعضای شورای نگهبان توهین یا افترا نسبت دهند و نشر اکاذیب انجام 

دهند در حالی که هدف آن ها اصالح امور است.

یافته جدید محققان بریتانیایی
 مردان طاس در معرض ریسک باالتر ابتال 

به کووید ۱۹ هستند
محققان دریافتند طاســی باید به عنوان یک فاکتور پرخطر در بیماری 
کووید ۱۹ در نظر گرفته شــود. محققان دانشــگاه براون انگلســتان 
دریافتند مردان طاس در معرض ریســک باال ابتــالء به بیماری کووید 
۱۹ قرار دارند.دکتر »فرانک گابرین«، سرپرســت تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »این ارتباط بسیار قوی است و ما معتقدیم طاسی عامل 

پیش بینی کننده دقیقی برای شدت بیماری کووید ۱۹ است.«
داده های بدست آمده از زمان شــیوع کووید ۱۹ در ووهان چین نشان 
می دهد که عمدتــاً احتمال مرگ مردان بعد از ابتــالء به کروناویروس 

بیشتر است.
آنهــا معتقدند آنــدروژن ها )هورمون های جنســی مردانــه همانند 
تستوسترون(، نه تنها در ریزش موها نقش دارند بلکه در تقویت توانایی 

کروناویروس در حمله به سلول ها هم مؤثر هستند.
این امکان وجود دارد که با اســتفاده از درمان هــای متوقف کننده این 
هورمون ها، نظیر درمان های مورداســتفاده برای طاسی و بیماری های 

نظیر سرطان پروستات، بتوان روند پیشرفت این ویروس را کاهش داد.
به گفته محققان، »آندروژن ها یا هورمون های مردانه قطعاً راهی برای 

ورود ویروس به سلول های ما هستند.«
براساس این مطالعه مشخص شد ۷۹ درصد از مردان مبتال به کووید ۱۹ 

در سه بیمارستان در مادرید اسپانیا، طاس بودند.
رابطه مشــابهی هم در مطالعه تعداد کمی از زنان مبتال به ریزش مو به 
خاطر هورمون های آندروژن یافت شد.دانشــمندان بر انجام تحقیقات 

بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

کوچه

محسن هاشمی گفت: آتش سوزی ها دلیل مشخصی 
دارد و آن میزان بارش های امسال بود که موجب رشد 
گیاهان خودرو شد و با خشک شدن آن ها کوچک ترین 
جرقه ای باعــث ایجاد آتش ســوزی در فضای ســبز 
می شود. محسن هاشمی، رئیس شــورای شهر تهران 
در جلسه شورا با اشــاره به برگزاری جلسه هم اندیشی 
گفت: جلســه ای با حضور اعضای هیأت رئیسه شورای 

شهر تهران برگزار شد و موضوعات مختلفی 
مورد بررسی قرار گرفت.

وی در تشــریح موضوعات مورد بحث اضافه 
کرد: در جلســه هیئت رئیســه موضوعاتی 
مانند دســتور جلســه و نامه نگاری هایی را 
که هیئت رئیسه الزم اســت به آن ورود کند 

مورد بررســی قرار دادیم و در ادامه هم موضوع غذای 

کارکنان شورا مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس شــورای شــهر تهران ادامه داد: یکی 
دیگر از موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته 
بــود ارجاع طرح هــا و لوایح به کمیســیون 
مشــترک بود که گاهی مشــاهده می شود 
اختــالف نظرها مانــع جمع بنــدی نهایی 

می شود و نیاز است هیئت رئیسه به موضوع ورود کند.

هاشــمی در واکنش به آتش ســوزی های ســریالی 
بوســتان های پایتخــت گفت: آتش ســوزی ها دلیل 
مشــخصی دارد و آن میزان بارش های امسال بود که 
موجب رشــد علف ها و گیاهان خود رو شــد و در ادامه 
با گرم شــدن هوا و خشک شــدن علف ها ما شاهد این 
هســتیم که کوچک ترین جرقه ای باعــث ایجاد آتش 

سوزی در فضای سبز می شود.

شورای شهر

خریدار  موضوع جمع آوری پالسما توسط 
بخش خصوصی که چند ســالی هست در 
کشور دنبال می شود، حاال با ماجرای کرونا 
و اســتفاده از این فرآورده خونی، از اهمیت 

بیشتری برخوردار شده است.
 چند ســال اســت که بخــش خصوصی با 
همــکاری تأمین اجتماعی بــه جمع آوری 
پالسما در کشور فعالیت دارد. به رغم اینکه 
شــرکت های جمع آوری کننده پالســما 
در کشور هر سال وعده تأســیس کارخانه 
تولید داروهای مشتق از پالسما را می دهند 
اما ایران هنــوز به جرگــه تولیدکنندگان 

داروهای مشتق از پالسما نپیوسته است.
محمود هادی پور داروســاز و کارشــناس 
پالسما، ، نســبت به سیاســت پالسمایی 
ایران انتقاد کــرد و گفت: این سیاســت از 
ابتدا بر مبنای غلطی بنیان نهاده شــد. زیرا 
در جهان، کشــورها از دو مقوله سیاســت 
اقتصادی و سیاست سالمت محور، تبعیت 

و پیروی می کنند.
وی افــزود: الگــوی سیاســت اقتصادی 
پالســما بر مبنای تولید دارو اســت و اگر 
ظرفیت تولید ایجاد شــده در یک کشــور 
بیش از پالســمای جمــع آوری شــده از 
طریق داوطلبانه باشــد، به شرکت ها اجازه 
می دهند که پالســما را از طریق پرداخت 
پول با در نظر گرفتــن ضوابطی جمع آوری 
کنند تا ظرفیت تولیــد به دلیل کمبود ماده 
اولیه معطــل نماند. اما اولویت همیشــه با 

سالمت است.
هادی پور ادامه داد: سازمان های بین المللی 
مهــم مانند ســازمان بهداشــت جهانی یا 
انجمن بیــن المللی انتقال خــون به دلیل 
خطر انتقال بیماری هــای نوظهور از طریق 
پالســما پولی بر داوطلبانه بــودن اهدا اعم 
از خون، پالسما، سلول های بنیادی و عضو 

تأکید دارند.
این کارشــناس داروســازی جامعــه نگر، 
معتقد اســت که حتی در کشورهای واجد 
صنعت تولید داروهای پالســمایی اولویت 
با پالســمای داوطلبانه اســت. بــه عنوان 
مثال یک شــرکت دولتــی در هلند یکی از 
شــرکت های بزرگ جهان اســت و واجد 

بخشی در بلژیک به نام کاف )CAF( است.
وی افزود: پالســمای جمع آوری شــده از 
طریق پولــی در ایران برای اســتحصال به 
این بخش ارسال می شد ولی در خود کشور 
هلند جمع آوری پالســما بــه طریق پولی 

جایز نیست.
 مشخص اســت که سیاســت گذار هلندی 
تــالش می کنــد به رغــم حفــظ صنعت 
پالســمایی خــود، داروی مــورد نیاز 
جامعه اش را از طریق پالسمای داوطلبانه 

تهیه کند. 
همیــن موضــوع در مورد شــرکت بزرگ 
اســپانیایی صادق اســت. به رغــم اینکه 
صاحبان این غول پالســمایی جهان از نفوذ 
سیاسی باالیی در کشور خود برخوردارند و 
در جمع آوری پالسما پولی در آمریکا بسیار 

موفق بوده اند، موفق به کســب مجوز جمع 
آوری پالســما با پرداخت پول در اســپانیا 

نشده اند.
هادی پــور در خصــوص تأکیــد موافقان 
جمع آوری پالســما پولی بر مثال آمریکا، 
گفت: شــکی نیســت که آمریکا پیشــتاز 
جمع آوری پالســما پولی در جهان اســت 
ولی تفکــر اقتصادی در آمریــکا حتی قابل 
تعمیم به کشورهای صنعتی و توسعه یافته 
نیست چه برســد به ایران. در آمریکا بخش 
خصوصی مقدس اســت و این تقدس ریشه 
در اندیشه بنیانگذاران جامعه آمریکا دارد. 
بنابراین افزایش ثروت حد و حصر ســالمت 
را نمی پذیــرد. به همین دلیــل مثاًل وقتی 
کانادا قیمت داروها در کشورهای دیگر را در 
کمیته حق مؤلف و مخترع مبنا قرار می دهد 
دو کشور آمریکا و سوئیس را از جدول حذف 
می کند. حتــی با فرض قابــل تعمیم بودن 
الگوی آمریکایی به سایر کشــورها، باز هم 
آمریکا در زمره کشــورهایی است که واجد 
صنعت پالسما اســت و به اندازه توفیق در 
جمــع آوری پالســما در تولیــد داروهای 
مشتق از پالسما نیز به موفقیت دست یافته 
است. یعنی در آمریکا پالسما برای مصرف 
در خطوط تولید داروی پالســمایی جمع 
آوری می شــود و داشــتن صنعت پالسما 
شــرط الزم برای جمع آوری پالسما پولی 
است. هرچند در خود آمریکا هم فریادهای 
مخالفی وجــود دارد که پرداخــت پول به 
اهداکنندگان مکزیکی در شهرهای مرزی 

را به باد انتقاد می گیرند.
این داروســاز اضافه کرد: در کشورهای در 
حال توســعه دو تجربه مشــهود از پالسما 
پولی وجــود دارد که هم در چیــن هم در 
روسیه تجارب ناموفق و زیان آوری بوده اند. 
همچنین نگرانی در زمینه گسترش پالسما 
پولی تنها به مســئله خطــر بیماری های 

نوظهور خالصه نمی شود.
 بسیاری از کشــورها مانند فرانسه و کانادا 

نگرانند که پالسما پولی بر انگیزه مشارکت 
در اهــدای داوطلبانه در کشــور اثر منفی 
داشته باشد. تجربه آمریکا ثابت کرده است 
که به دلیل گسترش پالسمای پولی رغبت 
جوانان به اهدای داوطلبانه خون به شــدت 

کاهش یافته است.
وی ادامــه داد: ایران از جمله کشــورهایی 
است که ســرمایه اجتماعی بسیار محدود 
دارد، جذب جوانان بــه اهدا خون به کندی 
انجام می شــود و جمعیــت اهداکنندگان 
مســتمر بیشتر ناشــی از حس همبستگی 
دوران جنگ بوده اســت. بــه همین دالیل 
پالســما پولی می توانــد بر آینــده اهدای 
داوطلبانه در کشور سایه منفی بیاندازد، در 
مقابل نگرانی افرادی کــه می گویند حذف 
پالســما پولی در مدیریت قبلی ســازمان 
انتقــال خــون موجب کاهش دسترســی 
بیماران به داروهای مشــتق از پالسما شده 

است.
این داروساز گفت: این حرف ها اساساً جنبه 
منطقی نداشــت و با واقعیت فاصله زیادی 
دارد. جمع آوری پالسما از طریق فرزیس در 
دنیای مدرن از وظایف سازمان های انتقال 

خون است.
 اتفاقــاً همان هایی که می گفتند پالســما 
فرزیس وظیفه سازمان انتقال خون نیست 
و راه اندازی مراکز جامع خــارج از وظایف 
فطری این ســازمان بــوده، در کوتاه مدت 
همه مراکز جامع سازمان و پالسما فرزیس 
آن را با استناد به اساســنامه سازمان انتقال 
خون در پاندمی کرونا بازگشایی کردند و در 
این میان رسانه و ســازمان مردم نهادی که 
تعطیلی پالسما فرزیس سازمان را به عنوان 
»پایان یک سیاســت غلط« جشن گرفته 
بودند، در مقابل این چرخش ۱۸۰ درجه ای 

روزه سکوت گرفته اند.
وی افزود: در ســال پایانــی مدیریت قبلی 
انتقال خــون بر مبنــای اولویــت اهدای 
داوطلبانــه ۴۲۰ هــزار لیتر پالســما در 

کشــور تولید شــد که ۳۵۰ هــزار لیتر آن 
برای اســتحصال به اروپا ارســال شد. این 
نشــان می دهد که پالســما تولید شده در 
کشــور فراتر از توان قرارداد استحصال بوده 
است. از ســوی دیگر کانون حمایتی که به 
تأثیر سیاســت محدود کردن )نــه از بین 
بردن( پالســما پولی به دسترسی به فاکتور 
پالسمایی اشاره می کرد، متأسفانه عامدانه 
یا به دلیــل فقر اطالعــات از وجود نزدیک 
به ۱۷۰ هــزار فاکتــور ۸ پالســمایی در 
کشــور در همان زمان مصاحبه خبر نداد. 
ایــن فاکتورها هنوز موجود اســت و توزیع 

نشده اند.
هادی پور گفــت: واقعیــت را آن منتقد در 
مصاحبه بعدی با رســانه ها بیــان کرد که 
حمایت دولت از فاکتور ۸ نوترکیب داخلی 
موجب کاهش دسترســی بــه فاکتورهای 
مشــتق از پالسما شده اســت و ارتباطی به 
سیاست انتقال خون نداشت. هرچند معلوم 
نشد چرا چند سال چشم بر ایرادات مربوط 
به کارآزمایی بالینی فاکتور نوترکیب بسته 

بود. 
جالب اینجاســت که میزان تولید و واردات 
فاکتور ۸ در کشــور، به رغم مشکالت ناشی 
از کمبود ارز بــرای گروه های دیگر بیماران 
خاص، آنقدر خوب بود کــه اکنون برخی از 
مسئوالن مرتبط با درمان هموفیلی نگران 
هســتند که تاریــخ انقضا تعــدادی از این 

فاکتورها به سر رسد.
وی افزود: واقعیت اینجاســت که انتقادها 
در بســتری علمی انجام نشــد و بیشتر از 
قواعد کف خیابانی و پشــت پــرده پیروی 
کرد، و گرنه سیاست کنترل پالسما پولی و 
ارتقای پالسما داوطلبانه در کشور، سیاست 
درستی بود که در یک فضای شفاف و بر مدار 
نقد علمی باید از همه ارکان از جمله حامیان 
بیماران، پزشــکان و راهبردسازان سالمت 

حمایت می شد.
 کشوری مانند ایران با ســرمایه اجتماعی 

محــدود توان تخریــب همین ســرمایه را 
ندارد و نمی توان به صرف سود عده ای قلیل 
فردای انتقــال خون داوطلبانه و ســالمت 

نیازمندان به خون را به خطر افکند.
هادی پور ادامه داد: آنچه در کشــور انجام 
می شــود نه سیاســت اقتصادی است و نه 
سیاست سالمت محور اســت. اگر راهبرد 
منطقی در نظر گرفته شود و از شعار و هیاهو 
اجتناب شــود، ایران توان تبدیل شدن به 
قطب تولید داروهای پالســمایی را ندارد و 
با همه تبلیغات و وعده های منتشــر شده، 
ظرفیت کارخانه تولید داروهای پالسمایی 
در شرف تأسیس در کشور حدود ۱۵۰ هزار 

لیتر است.
 از ســوی دیگر برای رفع نیازهای بیماران 
بــا مدیریت درســت مصرف می تــوان به 
پالســما داوطلبانه متکی بود و نیاز نیست 
خطرات پالسما پولی و خطر تقلیل سرمایه 

اجتماعی داوطلب اهدا را به جان بخریم.
وی افزود: نظام ســالمت باید خود را مکلف 
به حمایت از مصارف تأیید شــده داروهای 
مشتق از پالســما بداند و مصرف این داروها 
را در ضوابــط علمی و مشــخص مدیریت 
کند. وضعیت پالســما در ایران مصداق آن 
ضرب المثل معروف »هــم پیاز را خورد، هم 
فلک شــد و هم پول داد«، اســت. جامعه و 
اقتصاد ملی از مزایای صنعت پالســما هیچ 
بهره ای نمی برد ولی عوارض پالسما پولی را 

تمام و کمال به دوش می کشد.
ایــن داروســاز، مهم تریــن چالــش اهدا 
داوطلبانه پالسما در کشور را عدم شفافیت 
در بازاریابی شــرکت های دارویی دانســت 
و گفت: عجیب اســت کــه در دوره ای که 
سیاســت تصمیم گیری در اتاق شیشه ای 
تبلیغ می شود، هیچکس مایل نیست بداند 
شرکت های دارویی چگونه و بر چه اساسی 

بازاریابی می کنند. 
ارتباط مســتقیم بیماران مصــرف کننده 
دارو و شــرکت های تولید کننــده در دنیا 
محدود شده اســت، ولی در ایران استخدام 
عضو هیئت مدیره انجمــن حامی بیماران 
توســط شــرکت دارویی انجام می شــود. 
برخی از مشاوران و شــخصیت های علمی 
که در راهبردســازی های ســالمت کشور 
دعوت می شوند به عنوان مشــاور علمی با 

شرکت های دارویی همکاری می کنند.
هــادی پــور در پایــان افــزود: از عجایب 
روزگار اســت که منفعت برندگان تولید یا 
واردات دارو، تحــت عناوین علمی مصاحبه 
می کنند، بدون اینکه جامعه از واقعیت های 
گردش مالی سالمت آگاه باشد. بنابراین در 
چنین شــرایطی نمی توان انتظار داشت که 
راهبردها بر اساس منافع عام جامعه باشد و 
متولیان حقوق بیمار تنها منافع بیماران را 

در نظر بگیرند.
 برای نگارش راهبرد سالم در زمینه مصرف 
و تولید دارو و پالســما الزم است قبل از هر 
چیز نور شــفافیت بر بازاریابی و سهامداری 

شرکت های دارویی افکنده شود.
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فرمانده ناجا :

وی انتظامی حربه ای نخ نما است سناریوی تحریم علیه مسئوالن نیر
خریدار  فرمانده ناجا گفت: ســناریوی 
تحریم علیه مســئوالن نیــروی انتظامی 
حربه ای نخ نما شــده و فاقــد ارزش و تأثیر 
است. ســردار حسین اشــتری در حاشیه 
مراســم تکریم و معارفه فرمانــده مرزبانی 
ناجا در جمع خبرنــگاران با تأکید بر تقویت 
مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران، گفت: حرکت رو به رشد مرزبانی ناجا 
به ویــژه در ارتقا آمادگــی رزمی و ضرورت 
اتخاذ تاکتیک های عملیاتــی برای مقابله 
با قانون ســتیزان و تروریست ها در مرزها از 

اولویت های کاری در مرزبانی است.
وی اظهار داشــت: بــا اشــراف اطالعاتی 
مناســب می توان در مرزها بــه بهره وری 
امنیتی مطلوب دســت پیدا کــرد و باید در 

این زمینه اهتمام ویژه داشت.
فرمانده ناجا با اشــاره بــه راهبردهای ارتقا 
آمادگــی عملیاتی و تعامــالت و همچنین 
کاهش آســیب پذیــری ها، گفــت: همه 
مأموریت هــای مرزبانی باید همســو و بر 

اساس راهبردهای تعیین شده باشد.

سردار اشــتری با اشــاره به پیگیری های 
ناجــا در ارتقا جایــگاه مرزبانــی از طریق 
ستاد کل نیروهای مســلح و در نهایت تأیید 
فرمانده معظم کل قوا )مدظلــه العالی( در 
سال گذشــته، عنوان داشــت: برای تحقق 
راهبردهای گفته شده در سال ۹۸ اقدامات 
ذیل در سطح مرزبانی کشور صورت گرفت 

که عبارتند از:
۱- هوشمندســازی کنترل نــوار مرزی و 
مبادی ورودی پایانه های مرزی با اســتفاده 
از ابزار و تجهیزات روز اپتیکی و الکترونیکی

۲- اســتفاده از امکانات پهپادی در راستای 
کنترل و پایش نوار مرز

۳- تقویت ناوگان شــناوری دریایی و ارتقا 
ســطح آموزش های تخصصــی کارکنان 
دریابانــی در حوزه های ناوبــری، غواصی و 

تفنگدار دریایی
۴- تشدید مقابله با قاچاق کاال و مواد مخدر 

با استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول
۵- ارتقا تعامــالت و دیپلماســی مرزی بر 
اســاس حســن همجواری و پروتکل های 

موجود ۶- بهره گیری بیشــتر از ظرفیت و 
توان مرزنشینان در راســتای ایجاد امنیت 
پایدار در مرزهــای جمهوری اســالمی با 

کشورهای همسایه
۷- ایجاد شهرک های مســکونی سازمانی 
به منظــور رفاه حال مرزبانــان و ماندگاری 

بیشتر آنان در مرز
۸- عملیاتی کردن ســاختار جدید مرزبانی 
در راســتای تقویــت و تجهیــز فرماندهی 

مرزبانی ناجا

۹- تأمین بخشــی از امکانات و خودروهای 
تاکتیکی و زره ای به منظور باال بردن قدرت 

تحرکت و کاهش تلفات انسانی
وی در ادامه با اشاره به اقدام مذبوحانه دولت 
آمریکا و تحریم هــای جدید علیه جمهوری 
اسالمی ایران، گفت: سناریوی تحریم علیه 
مســئوالن نیروی انتظامی حربه ای نخ نما 
شــده و فاقد ارزش و تأثیر است و این دست 
تحریم ها موضوعی جدیــد نبوده و ثمره ای 
جز راسخ تر شدن اراده ســربازان والیت در 
مســیر اقتدار آفرینی برای میهن اسالمی و 
صیانــت از نظام و ملت ایران و قطع دســت 
متجاوزان از تمامیت اراضی کشورمان را در 

پی نخواهد داشت.
سردار اشتری با تأکید بر اینکه تحریم پلیس 
به معنای اختــالل در امور جــاری مردم و 
همراهی با هنجارشکنان اجتماعی به ویژه 
قاچاقچیان مواد مخدر است، گفت: از اینکه 
ناجا به جایگاهی رسیده که از سوی آمریکا 
تحریم شــود، به خود افتخــار می کنیم و 
این نشانه آن اســت که ما در مسیر درست 

حرکت می کنیم.
رئیس پلیس کشــور در ادامه با اشــاره به 
شــیطنت های ماه گذشــته معاندان نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران خصوصاً 
رسانه های غربی به ســرکردگی آمریکا در 
اختالف افکنی بین دو ملــت بزرگ ایران و 
افغانســتان، گفت: به محض انتشار خبر در 
فضای مجازی و رســانه های غربی، دستور 

ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.
فرمانده ناجا با اشاره به روابط نیک و حسنه 
بین دو کشــور ایران و افغانســتان، گفت: 
ضمن دعوت از یــک هیئت کارشناســی 
از کشــور افغانســتان این موضوع به دقت 
مورد بررســی قرار گرفت لذا انتظار می رود 
برادرانمان در کشــور افغانســتان به دور از 
تحریف و القائات منفی دشمنان و هیجانات 
رسانه ای با نگاهی به تاریخ روابط فی مابین 
زمینه بررســی مشــترک این رخداد را در 
فضایی غیرسیاســی و کارشناسانه فراهم 
نموده و به دشــمنان دو ملت اجــازه موج 

سواری ندهند.



عابدینی:

حرف کفاشیان تلنگر شدیدی به فیفا بود

برانکو: پرسپولیسی ها تماسی با من نداشته اند
دادگاه عالی ورزش موضوع اعتراض باشگاه پرســپولیس را در پرونده 

برانکو ایوانکوویچ به اطالع این مربی رساند.
 پس از صدور رای کمیتــه تعیین وضعیت بازیکنــان و مربیان فیفا در 
پرونده برانکو و باشگاه پرســپولیس، این باشگاه اعتراض رسمی خود را 
به دادگاه عالی ورزش ارسال کرد تا بررســی این پرونده همچنان ادامه 
داشته باشد.پس از این موضوع دادگاه CAS با ارسال نامه ای به برانکو 
اعالم کرد به دلیل رســیدگی پرونده در ایــن دادگاه، اجرای رای فیفا 
موقتا تعلیق شده اســت. با این حســاب دو طرف باید منتظر باشند تا 

دادگاه عالی ورزش نظر نهایی را درباره این پرونده اتخاذ کند.
بر اســاس رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فیفا، باشــگاه 
پرســپولیس محکوم به پرداخت یک میلیون و ۵۵ هزار یورو به برانکو 

ایوانکوویچ شده است.
البته باشگاه پرســپولیس در چند روز اخیر مدعی شده بود قصد دارد با 
برانکو مذاکره کند تا پرونده بدون طرح دعــوا در دادگاه عالی ورزش به 
پایان برسد. در همین حال برانکو ایوانکوویچ در گفت وگو با ایسنا درباره 
این که باشگاه با او تماســی داشــته یا خیر؟ گفت: من تماسی با آن ها 

نداشتم و در این باره باید از مسووالن پرسپولیس سوال کنید.

بررسی عملکرد جنوبی های لیگ برتر

 قاسمپور: به »نفتی ها« نگاه هم نمی کنند
یک پیشکسوت فوتبال خوزستان شرایط سه تیم خوزستانی لیگ برتر 

را بررسی کرد و از وضعیت دو تیم نفتی ابراز ناامیدی کرد.
ابراهیم قاســمپور درباره وضعیــت تیم فوالد خوزســتان در چند ماه 
اخیر اظهار کرد: فوالد خوزســتان همیشــه جزو تیم هایی است که در 
خوزستان مشکل مالی ندارد. همیشه در رده های باال قرار دارد و بسیار 
با دو تیم دیگر یعنی نفت مسجدســلیمان و صنعت نفت آبادان تفاوت 

دارد چرا که همیشه با برنامه کار می کند.

فوالد خوزستان تیمی سازمان یافته است
او ادامه داد: این تیم همیشــه از قدیم با برنامه بود و تیمی سازمان یافته 
است. با وجود بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت کار سختی پیش رو دارد 
اما باتوجه به این که کادر فنی خوبــی دارد می تواند عملکرد خوب خود را 
ادامه دهد و این تیم روی کاغذ شانس کسب ســهمیه لیگ قهرمانان را 
دارد. به هر حال گاهی اوقات شرایط آن طور که می خواهید پیش نمی رود 
و و گاهی هم شرایط باعث می شــود فراتر از انتظار ظاهر شد اما امیدوارم 

که این شانس شامل حال فوالدی ها شود و بتوانند به موفقیت برسند.

صنعت نفت آبادان فقط اسم نفت را یدک کشیده است
پیشکســوت فوتبال خوزســتان در ارزیابی از تیم صنعت نفت آبادان 
گفت: من چند باری در تیــم صنعت نفت کار کــردم و می دانم با تمام 
امکانات خوبی که در این شــهر وجود دارد، تیم صنعت نفت فقط اسم 
نفت را یدک کشــیده اســت و در این شــهر کمترین بهره از نفت برده 
می شود. ما در آبادان گاز تمام مملکت را تامین می کنیم اما خود آبادان 
گاز ندارد. می خواهم این مساله را به فوتبال ربط دهم چرا که حتی یک 

درصد از نفت را به فوتبال و حتی به شهر آبادان اختصاص نداده اند.
او ادامه داد: وضعیت همه چیز در آبادان نامطلوب اســت و دل خوشی 
مردم آبادان تیم صنعت نفت اســت چرا که با عشــق این تیم را دنبال 
می کنند و جای تاســف دارد که به این تیم نمی رســند. هیچ تیمی در 
ایران خصوصی نیســت و همان دو تیم خصوصی که اکنون در حال کار 
کردن هســتند چند ســال دیگر نمی توانند تیم داری کنند. به نظرم 
می شود به تیم های نفتی رســید و کمک کرد تا از این شرایط نامطلوب 

بیرون بیایند.

مسجدسلیمان حمایت مالی شود نتایج بهتری کسب می کند
قاســمپور درباره وضعیت نفت مســجد ســلیمان عنوان کــرد: نفت 
مسجدسلیمان تیمی است که امســال هرچند بردهای زیادی نداشته 
اســت اما باختی هم نداشــت و عملکرد درخشــانی از خود به نمایش 
گذاشت. این تیم اگر از نظر مالی حمایت شــود قطعا نتایج بهتر از این 
کسب می کند و امیدوارم این اتفاق رخ دهد. مسجدسلیمان تیمی است 
که اولین شهر در صنعت نفت بوده است اما حتی به شهرهای نفتی نگاه 
هم نمی اندازند. در دنیا بهترین شهرها، شهرهای بندری هستند ولی در 

ایران دقیقا برعکس است.
او اضافه کرد: نفت مسجدســلیمان هم مثل آبادان اســت. پیشــنهاد 
من این اســت که بیاییم درصد جزئی از نفت به ایــن تیم ها اختصاص 
دهیم. در گذشته شــعارهای زیادی برای سالم ســازی وجود داشت و 
برنامه ریزی هایی برای ســالم ســازی انجام می شــد تا جوانان آلوده 
نشــوند اما به فوتبال بها نمی دهند و برای خوشــحالی و نشاط مردمی 
که مشــکالت زیادی در زندگی شــان دارند هزینه ای نمی کنند و بها 
نمی دهند. برای وضعیت بد این روزهای کشــور فوتبال می تواند نشاط 

را بین مردم رواج دهد.

آغاز مجدد لیگ برتر به تعویق افتاد
 آغاز مجدد مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران برای آمادگی بیشتر تیم ها 
به تعویق افتاد و زمان های جدید برگزاری بازی ها نیز از ســوی رییس 

سازمان لیگ اعالم شد.
حیدر بهاروند رییس ســازمان لیگ فوتبال ایران در نامه ای به مدیران 
باشــگاه ها و روســای هیات های فوتبال لیگ برتــری از افزایش زمان 

آماده سازی تیم ها برای از سرگیری رقابت های لیگ نوزدهم خبر داد.
در نامه بهاروند آمده: 

نظر به برگزاری جلســه ویدیــو کنفرانس نمایندگان ســازمان لیگ 
و فدراســیون فوتبال با مســووالن مســابقات AFC و لیگ قهرمانان 
آســیا و با عنایت به موارد مطروحه در این جلســه ، به اطالع می رساند 
کنفدراســیون فوتبال آســیا در نظر دارد دیدارهای باقی مانده مرحله 
مقدماتی و یک شــانزدهم نهایی لیگ قهرمانان را با تأخیر نســبت به 
برنامه قبلی برگزار نماید، به این ترتیب با توجه به فرصت ایجاد شــده و 
به منظور افزایش زمان آماده سازی باشگاه ها و همچنین بهبود شرایط 
جســمانی بازیکنان که ســرمایه های اصلی باشــگاه ها و فوتبال ملی 
هستند، ســازمان لیگ نیز دیدارهای باقی مانده لیگ نوزدهم را با یک 

هفته تاخیر نسبت به تاریخ قبلی پیش بینی شده  آغاز می کند.
بنابراین دیدار معوقه فوالدخوزستان و استقالل، روز چهارشنبه مورخ 
چهار تیرماه برگزار می شود و سپس مسابقات هفته بیست و دوم از روز 

یکشنبه هشتم تیرماه آغاز شود.
پیش از این قرار بود بازی فوالد خوزستان و اســتقالل تهران در تاریخ 
۲۹ خرداد برگزار شود و بازی های هفته بیست و دوم از روز دوم تیرماه 

استارت بخورد ولی حاال این تاریخ ها با تغییر روبرو شد.

میدان

کارشناس فوتبال کشور گفت: از ابتدا هم مشخص بود 
قراردادی که با ویلموتس منعقد شــده »بو«دار است و 

مسائلی در پشت پرده قرار دارد.
مســعود اقبالی اظهار داشت: از شــنیدن خبر دست 
داشــتن مرکز فرهنگی ایــران و هلنــد در انتخاب 
ویلموتس برای تیــم ملی تعجب کــردم و از خودم 
ســئوال کردم واقعاً چرا باید چنیــن مرکزی بدون 
ارتباط با ورزش و فوتبال در چنیــن تصمیم بزرگی 
که سرنوشــت و تاریــخ یک ملــت را رقــم می زند 

تاثیرگذار باشد.
وی افزود: ما در کشــور خودمــان کم دالل 
در پوشــش های مختلف نداریم که مربیان 
کوچک و بزرگ را جابه جا کنند و این دالل ها 

در هر لباس و سمتی هستند.
کارشــناس فوتبال اضافه کــرد: آقای تاج 
می گوید مرکــز فرهنگی ایــران و هلند این 

مربی و یکی دو مربی دیگر را پیشــنهاد داد. این مرکز 
چه حقی دارد در فوتبال مشــاوره و پیشــنهاد دهد؟ و 

چرا وزیر باید این پیشــنهاد را به فدراسیون 
منتقل کند؟

رییس ســابق فدراســیون می گوید وزیر به 
ما پیشنهاد داد. کدام پیشــنهاد آقای تاج؟ 
همه چیــز در این فوتبــال از باال بــه پایین 
دیکتــه می شــود. دیکته می کنند و اســم 
آن را می گذارند پیشــنهاد و توصیه. تا حاال 
نمی گفتند ویلموتس پیشــنهاد و توصیه چه کسانی 
هســت و حاال که کار به اینجا رســیده کم کم پشــت 

پرده ها فاش می شود.
اقبالی تصریــح کرد: یک روز مســئوالن پیشــین 
فدراســیون در خصــوص قــرارداد کــی روش به 
اشــتباه خود اعتراف کردند و انتظــار می رفت این 
اشــتباه تکرار نشــود. اما در نحوه قرارداد بســتن با 
ویلموتس که مربی بــه مراتب با کیفیتــی پایین تر 
از کی روش بود این اشتباه با شــدت بیشتری تکرار 
شد تا مشخص شود از این اشــتباهات درس گرفته 

نمی شود.

مترجم سرمربی آرژانتینی سابق پرسپولیس به برخی 
اتفاقات پیرامون این مربــی در زمان حضورش در این 

تیم پاسخ داد.
 امیرجنانــی، مترجــم گابریل کالدرون کــه در زمان 
حضور وی در پرسپولیس این سمت را بر عهده داشت 
امروز به دفتر باشگاه رفت تا درباره مطالباتش با مدیران 

صحبت کند.
در مورد حضورش در باشــگاه گفت : با ســیدی به 
باشــگاه آمدیم تا در خصــوص توافقــی که زمان 
انصاری فــرد انجام شــد، مطالباتمــان را دریافت 
کنیم. در آن زمان یک قراردادی امضا شد و به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و تغییرات مدیریتی تا امروز 

هیچ مبلغــی دریافت نکرده ایــم و امروز 
آمده ایم در این خصــوص صحبت کنیم. 
قــراردادم خیلی جزئی اســت و به عنوان 
مترجم کالــدرون ۳۰ میلیون از باشــگاه 

طلب دارم.
مترجم ســابق کالدرون دربــاره اتفاقاتی 
که باعث جدایی این مربی از پرســپولیس 

شــد، بیان کرد: خیلی از اتفاقات می توانست به وجود 
بیاید و من بــه عنوان مترجــم در جریان نباشــم. 
اتفاقاتــی کــه از اول فصــل رخ داد باعــث تصمیم 
جدایی کالدرون شد. یکســری بدعهدی ها صورت 
گرفت و قول هایی که عملی نشــد باعث خســتگی 

کالدرون شد.
جنانی درباره شــکایت کالــدرون به فیفا 
تاکید کــرد: مــن در جریان قــرارداد او 
نیستم. کاظمی به عنوان وکیل او کارهای 

کالدرون را انجام می دهد. 
تا جایی که در جریان هســتم او شــکایت 
کرده اســت و در چند مصاحبــه اخیرش 
گفته اســت من در خصوص پرســپولیس منعطف 
هستم و اگر باشــگاه تمایل داشته باشــد من آماده 

مذاکره هستم.
وی در مورد اختالف کالــدرون و برخی بازیکنان مانند 
سیدجالل حســینی و امید عالیشــاه گفت: اختالفی 

بین بازیکنان و کالدرون وجود نداشــت. سیدجالل را 
به عنوان یک کاپیتان قبول داشــت و همیشــه این را 
مطرح می کرد. با امید عالیشاه درگیری خاصی نداشت 
و تشخیص ســرمربی بود که یک بازیکن در چه پستی 

حضور داشته باشد.
مترجم کالدرون همچنین درباره مســائلی که گفته 
می شــود در هتل رخ داده و بعضی افراد کنار او بوده 
اند، افزود: در ماجراهایی کــه در خصوص هتل برای 
کالدرون پیش آمد، می خواســتند او را خراب کنند و 
یک شب همسرش به ایران آمد و در منزلش بود و بعد 
به هتل آمدند و این اتفاق ها به وجــود آمد و اتفاقات 

قشنگی نبود.

فوتبال

پرسپولیس

مرتضــی احمــدی   رئیــس پیشــین 
فدراســیون فوتبال با بیان اینکــه چرا باید 
یک انجمن فرهنگی برای تیــم ملی ایران 
ســرمربی معرفی کند، گفت: آقــای تاج! 
چرا آن زمان ترســیده بودی و همه چیز را 

تکذیب می کردی؟
امیر عابدینی درباره اصالحات ایجاد شــده 
در اساسنامه فدراسیون فوتبال و حذف رای 
وزیر ورزش از مجمع این فدراسیون گفت: 
این اتفاق باید ســال ها قبل رخ می داد. بنده 
جزو کسانی بودم که مرتب از وزرای ورزش 
می خواســتم که جایگاه فنــی و تخصصی 
در فدراسیون ها به ســازمان تربیت بدنی یا 
وزارت ورزش ارتباطی ندارد. معنای فوتبال 
حرفه ای طبق تعاریف فیفا مشــخص است 
یعنی فوتبالی کامــاًل جدا شــده از پیکره 

دولت و در قالب متخصصان و افراد کاربلد.

حرفم به سلطانی فر برخورد
وی ادامه داد: ما عــادت کرده ایم که حرف 
منطق را قبــول نمی کنیــم و در نهایت با 
فشار دیگران مجبوریم که تن به اصالحات 
قانونی بدهیم. من ایــن اتفاق را به فال نیک 
می گیــرم. امیــدوارم موارد دیگــر هم در 
اساســنامه از جمله استقالل ارکان مختلف 
فدراسیون دیده شده باشد. خیلی مهم است 
که کمیته هــای انضباطی، اخــالق و مالی 
زیر نظر مجمع هدایت شــوند. یا مثاًل بحث 

بانوان را حل کرده باشیم.
رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال درباره 
تاثیر تعلیــق احتمالی بر قبــول اصالحات 
اساسنامه تاکید کرد: اعتبار معنوی وزارت 
ورزش در کار اجرایی، خدشــه دار خواهد 

شد.
 تعجب می کنم که چرا وزارت ورزش اصرار 
به این کار داشــتند. روزی آقای سلطانی فر 
وزیر فعلــی ورزش را مالقات کردم و حرفی 
زدم که شاید به ایشان »برخورد«. من گفتم 
فوتبال را فدای سیاســت و سایر ورزش ها را 
هم فدای فوتبال نکنید. ایشــان پاسخ داد 
»عجب«! گفتم واقعیت همین است و شما 
در جایگاه وزیر ورزش باید به تمام رشته ها 

اشراف داشته باشید.
 کار وزارتخانــه نظارتی و سیاســت گذاری 

اســت. االن ورزش زیــر مجموعه فرهنگ 
اســت و تکلیفش با درآمدزایــی یا مالیات 
مشــخص نیســت. وزارت ورزش باید این 

مشکالت را حل و بستر را فراهم کند.

استقالل و پرسپولیس هم باید از 
پوشش دولت خارج شوند

عابدینــی با بیــان اینکه اگر خطــر تعلیق 
نبود فدراســیون و وزارت زیر بار اصالحات 
اساسنامه نمی رفتند، یادآور شد: فدراسیون 
خبر احتمال تعلیق را تکذیب می کرد. مگر 
ما کار دیگری جــز تکذیب بلد هســتیم؟ 
وقتــی در اقتصــاد هــم اتفاقــی می افتد 
مسئوالن فقط تکذیب می کنند ولی مردم 

حرف درست تری را می زنند.
وی تصریح کرد: حاال که فیفا تعامل نشــان 
داده و اساســنامه فدراســیون فوتبال هم 
اصالح شــده اســت، آقایان باید استقالل 
و پرســپولیس را هم از تحت پوشش دولت 
خارج کننــد تا این دو باشــگاه هــم دچار 

محرومیت نشوند. 
در قانــون نداریــم که وزیــر ورزش رئیس 
مجمع دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس 
باشــد. اگر هم بخواهند خالف ایــن کار را 

انجام بدهند، اصرار آقایــان برای واگذاری 
اســتقالل و پرســپولیس فقط »شو آف« 

است.

 کمیته اخالق به میل مهدی تاج
 کار می کرد

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در پاسخ به 
این سئوال که چرا فدراسیون تاکنون برابر 
درخواست های فیفا برای اصالح اساسنامه 
مقاومت می کرده اســت؟ گفت: یک مثال 
می زنم. شــما به کمیته اخــالق فیفا نگاه 
کنید که چطور تمام مدیران و روسایش را به 
دادگاه کشید آن هم بدون مالحظه؛ از آقای 
بالتر گرفته تا میشــل پالتینی که محروم 
شــدند. این کمیته تحول عظیمی در فیفا 

ایجاد کرد. 
در واقع این کمیته به خاطر استقاللش، این 
روح را دارد که می توانــد از فوتبال صیانت 
کند. ولی کمیته اخالق فدراسیون ما چطور 
بود؟ این کمیته زیــر مجموعه مهدی تاج و 
رئیس فدراســیون کار می کــرد؛ یعنی اگر 
آقای تاج دوست داشت آقای کفاشیان پنج 
سال محروم شود، این کمیته همین رای را 

می داد.

عابدینی اظهار کرد: آنچــه که ما باید با فیفا 
کنار بیاییم همین استقالل کمیته ها است. 
طبق ادعای علی کفاشــیان رئیس ســابق 
فدراســیون ما به فیفا دروغ گفتیم و اسناد 
جعلی نشانشــان دادیم. این را بگذارید در 
کنار اینکه جاســوس های دو جانبه زیادی 
هم در ایران داریم که به نفــع بیگانگان کار 
می کنند. بعضی از دالل ها هم هســتند که 
در ورزش ما رخنه کرده اند. جالب است که 
کســی با این افراد که در خدمت بیگانگان 
هســتند کاری ندارد ولــی اگر مــِن امیر 
عابدینی حرفی بزنــم می گویند چرا انتقاد 

می کنی.

حرف کفاشیان تلنگر شدیدی به فیفا 
بود؛ او بلد نیست دروغ بگوید

وی با بیــان اینکه فدراســیون فوتبال فقط 
بلد اســت همه چیز را خــوب تکذیب کند، 
دربــاره تاثیر حرف های علی کفاشــیان در 
فروردین ماه )مبنی بر اینکه سر فیفا را کاله 
گذاشــتیم( در حساس شــدن بیشتر فیفا 
بر اصالح اساســنامه گفت: بــه نظرم حرف 
کفاشیان مثل یک تلنگر شدید به فیفا بود. 
او خودش ۱۲ سال در فدراسیون بود و همه 

چیز را می دانست.
عابدینــی در خصــوص انتقــاد بعضی از 
کارشناســان از کفاشــیان بــه خاطر این 
اظهارنظر صریحش خاطرنشان کرد: ادبیات 
کفاشــیان همین اســت. او صادق است و 
نمی تواند نقش بــازی کند. یــادم می آید 
یک روز یکــی از خبرنگاران به کفاشــیان 
گفت شــما رابطه را جایگزیــن ضابطه در 
فدراســیون کرده ایــد و کفاشــیان هم با 
صداقت پاســخ داد »بله همینطور است«. 

کفاشیان بلد نیست دروغ بگوید.

چرا باید یک انجمن فرهنگی برای تیم 
ملی مربی معرفی کند؟

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در بخش 
دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، درباره 
اعترافات دیگر هنگام مهدی تاج نســبت به 
نحوه انتخاب مارک ویلموتس و معرفی این 
مربی بلژیکی از سوی انجمن فرهنگی ایران 
- هلند و وزیر ورزش گفــت: پس آقای تاج 
در فدراسیون چه کاره بود؟ کمیته تیم های 
ملی چــه کاره بــود؟ کارشناســانی که در 
فدراسیون فوتبال باید مرتب فوتباِل دنیا را 
برای انتخاب بهترین مربــی برای تیم ملی 

رصد کنند، کجا بودند؟
عابدینی با اشــاره بــه رقم قــرارداد مارک 
ویلموتس برای یک ســال اظهار کرد: باور 
کنید ایــن رقم ۲ میلیون یــورو حتی برای 
تیم های ملی فوتبال در اروپا هم نادر اســت 
ولی برای کشــوری مثــل ایــران، این آقا 
»شــق القمر« کرد و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
یورو گرفت. آقای تاج! چــرا همان روز اول 
این موضوع را اعالم نکــردی و همه چیز را 
تکذیب می کردی؟ چرا آن موقع ترســیده 
بودی؟ روی چه حســابی انجمن فرهنگی 
ایران - هلند حق داشــته به ایــران مربی 
معرفی کند؟رئیس پیشــین فدراســیون 
فوتبال گفت: چه داد و ســتد اقتصادی رخ 
داده که این مربی معرفی شــده است؟ چرا 
می خواهیم بــا البی اقتصادی و سیاســی 
ســر فوتبال را ذبح کنیم؟ آقای تاج! دیدید 
مردم و رســانه ها درباره قرارداد ویلموتس 
درســت می گفتند؟ چرا آن موقع تکذیب 

می کردی؟

اقبالی:قرارداد ویلموتوس از اول هم »بو«دار بود

ون از حواشی و شایعات علیه سرمربی سابق پرسپولیس  افشاگری مترجم کالدر
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قفس سرخ ها در بالتکلیفی

پاسخ منفی بیرانوند به درخواست گل محمدی
مهدی مرتضویــان  دروازه بان ملی پوش 
پرســپولیس امکان پذیرش درخواســت 
یحیی گل محمدی مبنی بــر ماندن در این 

تیم تا پایان فصل را ندارد.
 علیرضا بیرانوند در نقل و انتقاالت زمستانی 
در حالی قراردادی ســه ســاله بــا آنتورب 
بلژیک به امضا رساند که شروع این قرارداد از 
ابتدای فصل آینــده رقابت های ژوپیلرلیگ 

خواهد بود.
شــیوع جهانی بیمــاری کرونــا و تعطیلی 
رقابت هــای فوتبــال باشــگاهی و ملی در 
کشورهای مختلف باعث شــد تا دروازه بان 
تیم ملی فوتبال ایران نتواند طبق قرار قبلی 
خود با بلژیکی ها برای انجام تســت پزشکی 

به این کشور سفر کند.
حاال مسئوالن آنتورب با توجه به بازگشایی 
پروازهای خارجــی خواهان حضور بیرانوند 
در تســت های پزشــکی و تمرینــات خود 
شده است. این در حالی اســت که تا پایان 
رقابت های لیگ برتــر فوتبال ایران ۹ هفته 
و بازی های مرحله گروهــی لیگ قهرمانان 
آسیا که پرســپولیس نیز در آن حضور دارد 

چهار دیدار باقی مانده است.
تعویق بازی های داخلی فوتبال ایران سبب 
شده تا یحیی گل محمدی راضی به جدایی 
زودهنگام دروازه بان شماره یک خود نباشد 
و این موضوع را در گفتگوی خود با ســایت 
باشگاه پرسپولیس نیز اینگونه عنوان کرد: 

»این اتفاق نباید بیشــتر از ۴۸ ساعت طول 
بکشــد. فکر نمی کنم خیلی الزم باشد که 
علیرضا قبل از شروع مســابقات بلژیک به 

این کشــور برود و به نظرم بعد از پایان لیگ 
برتر هم می تواند برود و تست هایش را انجام 
دهد. من به باشگاه هم گفته ام مخالف رفتن 
بیرانوند برای تست هســتم و همانطور که 
فیفا هم اعالم کرده او تــا آخر فصل بازیکن 
تیم ماست و باید تا پایان لیگ ما را همراهی 

کند«.
این موضوع سبب شــد تا مسئوالن باشگاه 
پرســپولیس خواهان تعویــق زمان حضور 
بیرانوند به آنتورب شــوند امــا مدیران این 
باشــگاه بلیت بیرانوند را برای چهارشــنبه 
هفته جاری آمــاده کرده اند تا ضمن حضور 
در تست های پزشــکی بتواند در تمرینات 

نیز شرکت کند.

دروازه بان پرسپولیس نیز با توجه به قرارداد 
ســه جانبه خود با پرســپولیس و آنتورب 
اعالم کرده است امکان مخالفت شخصی با 
رفتن به آنتورب را ندارد و تابع تصمیمات و 

توافقات احتمالی دو باشگاه است.
باشگاه پرسپولیس تصمیم به ارسال نامه ای 
به باشــگاه آنتورب دارد تا بتواند زمان انجام 
تســت پزشــکی بیرانوند را حدود دو ماه به 
تعویق بیندازد. همچنیــن در صورت عدم 
موافقــت این باشــگاه خواهان بازگشــت 
زودهنــگام دروازه بــان تیم ملــی فوتبال 
ایران پس از تست پزشــکی به تهران شوند 
تا بیرانوند بتواند از دروازه پرســپولیس در 

ادامه بازی های لیگ برتر حراست کند.
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اشکان خطیبی در پی اعالم بازگشایی سینماها و تئاترها از اول تیر ماه:

چه کسی ضامن سالمت بازیگران است؟!

خریدار   اشــکان خطیبی می گوید در اطالعیه 
وزارت ارشــاد هیچ توجهی به سالمت بازیگران و 
گروه های اجرایی تئاتر نشده است. به همین دلیل 
فعال تصمیمی برای ادامه اجــرای نمایش هایش 

ندارد.
این کارگــردان و بازیگــر تئاتر که مدتی اســت 
تدریس تئاتر برای گروه ســنی نوجــوان را انجام 
می دهد، اســفند ســال گذشــته بــا گروهی از 
هنرجویان نوجوانش دو نمایش » چخوف خوانی 
زیر نظر نماینده فدراســیون روسیه« و »پزشک 
نازنین« را روی صحنه داشــت کــه با تعطیالت 
کرونایی، اجرای این آثار ناتمــام ماند ولی او فعال 
برنامه ای بــرای ادامه اجرای نمایش هــا ندارد و 

ترجیح می دهد منتظر بماند.
خطیبی در این باره  گفــت: بازیگران من نوجوان 
هســتند و خانواده هایشــان به شــدت دغدغه 
ســالمتی فرزندان خود را دارند؛ بــه طوری که 

حتی به آنان اجازه حضور در مدرســه و شــرکت 
در امتحانــات را هــم نمی دهنــد. قطعــا ایــن 
نوجوانان اجازه حضور روی صحنه را هم از جانب 

خانواده هایشان نخواهند داشت.
او با اشــاره به موارد منــدرج در اطالعیه وزارت 
ارشــاد در زمینه بازگشایی ســالن های تئاتر و 
ســینما ادامه داد: در کل این معادله، یک فاکتور 
غایب است؛ ســالمتی اجراگر. خیلی عالی است 
که برای تماشــاگران پروتکل های بهداشــتی 
را لحــاظ کرده اند ولــی تکلیف گــروه اجرایی 

چیست.
خطیبی اضافه کــرد: چگونــه ۲۵ بازیگر در یک 
ســالن بلک باکس کوچک کنار هم اجرا بروند. هر 
روز که نمی توانیم از همه بازیگران و عوامل پشت 
صحنه تســت بگیریم که آیا بیمار یا ناقل هستند. 
چه هزینه ای برای تامین دســتگاه تســت باید 
بپردازیم؟! در همین شــکل هم که به همه جهان 

بدهکار خواهیم شــد، چه رســد به اینکه چنین 
تمهیداتی را اجرایی کنیم!

او با اشــاره به اینکه در این اطالعیه اعالم شــده 
نیمی از ظرفیت سالن ها پر شود، افزود: چه کسی 
پاســخگوی نیم دیگر از ظرفیت ســالن است که 
قرار اســت خالی بماند؟ مرکز هنرهای نمایشی 
که هنوز هم نتوانســته هیچ کمکی به گروه های 

تئاتری انجام دهد.
خطیبی در عین حال افزود: البته می دانم برخی 
از هنرمندان تئاتــر از این راه، گــذران زندگی 
می کنند و درک می کنم به هر حال تئاتر باید باز 
شود ولی چه کسی تضمین می دهد که سالمتی 
گروه های نمایشی و کارکنان سالن حفظ شود؟! 
اینها نکاتی اســت که دربــاره اش تردید جدی 
داریم و به همین دلیل فعال برنامه ای برای ادامه 
اجرایم نخواهم داشــت و ترجیح می دهم منتظر 

بمانم.

عطیه مــوذن   بازیگر ســریال »صاحبدالن« 
به بهانه بازپخش چندباره این ســریال از شــبکه 
آی فیلم انگلیســی با اشــاره به مانــدگاری این 
مجموعه، دوری از اغراق را یکــی از ویژگی های 

داستانی آن عنوان کرد.
مجید یاســر بازیگر ســریال »صاحبــدالن« به 
کارگردانی محمدحســین لطیفــی که چندی 
پیش از شــبکه آی فیلم انگلیسی برای چندمین 
بار به پخش رســید، درباره تجربه حضور در این 
ســریال بیان کرد: از »روز ســوم« که اولین فیلم 
سینمایی ام بود تا »نون. خ ۲« که آخرین سریالم 
محسوب می شود، سعی کرده ام به اندازه نقش ها 
توجه نکنم، بلکه به ماندگاری شــخصیت ها فکر 
کنم. شخصیت هایی که تاثیرگذار باشند و بتوانند 
روند قصه را عوض کننــد. در »صاحبدالن« من 
نقشی داشــتم که وکیل جوان حشمتیان بود، به 

دلیل تاثیرگذاری اش در قصه بود.
وی با اشاره به نقش خود در »نون. خ ۲« نیز گفت: 
در سریال »نون.خ ۲« هم با وجودی که از قسمت 
دوازدهم وارد قصه می شــدم، نقش شخصیتی را 
بازی می کردم که روند داســتان را تغییر می داد. 
در مورد »صاحبدالن« هــم باید بگویم از آنجا که 
این سریال مضمونی دینی داشت و قرار بود در ماه 

مبارک رمضان پخش شود، نهایت دقت را باید به 
کار می گرفتم تا بین بازیگران دیگر گم نشوم. خدا 
را شــکر با راهنمایی های محمدحسین لطیفی و 
سایر دوستان، شخصیت جوادی با وجودی که به 
لحاظ زمانی چندان جلوی دوربین نبود اما دیده 
شــد و اتفاقاً در قصه هم تاثیرگــذار بود. معتقدم 
که »صاحبــدالن« یکی از بهترین ســریال های 
مناســبتی ماه مبارک رمضان است که هنوز هم 

جذاب به نظر می رسد.
یاســر درباره همکاری اش با دیگــر بازیگران نیز 
اظهار کرد: حضور سیروس گرجستانی به عنوان 
پیشکسوتی کاربلد و انســانی دوست داشتنی به 
این سریال یک شــخصیت می بخشید. در ضمن، 

من و او باید در یک فضای توامان طنز و رئال بازی 
می کردیــم و در عین حال، مراقــب بودیم تا نوع 
بازی مان به ساختار کلی ســریال که مذهبی بود 

آسیب نرساند و به قول معروف، گل درشت نشود.
بازیگــر »صاحبــدالن« در ادامه دربــاره دلیل 
ماندگاری این ســریال اظهار کــرد: دلیلش هیچ 
چیز غلو شــده ای در قصه وجود نداشــت و فکر 
می کنم »صاحبدالن« جزو معدود ســریال هایی 
اســت که همه شخصیت ها به شــکل هدفمند و 
تاثیرگــذار در قصه حضور دارنــد و نقش آفرینی 
می کننــد. متن قــوی در کنــار حوصلــه زیاد 
کارگــردان و تهیه کننده باعث شــد که خروجی 
فوق العاده ای حاصل شود. نزدیک به ۱۰ ماه برای 
ســاخت »صاحبدالن« زمان صرف شــد که این 

روزها دور از ذهن است.
وی درباره جذابیت های این سریال برای مخاطب 
انگلیســی زبان نیز گفت: همان گونه که کارهای 
دینی ســاخته شده در ســایر کشــورها برای ما 
جذاب اســت، به طــور قطع آثار مذهبــی ما هم 
برای دیگران جذابیت خواهد داشت. برای مثال، 
ســریال هایی مثل »مریم مقدس« یا فیلم مجید 
مجیدی دربــاره زندگی پیامبر اســالم در دنیا با 

استقبال مواجه شده است.

سینما

کارگــردان فیلــم ســینمایی 
»عاشــقی در هانوی« بیان کرد 
برای آغاز فیلمبرداری این پروژه 
در انتظار اجــازه ورود به ویتنام 

هستند.
قربــان محمدپــور تهیه کننده 
و کارگردان ســینما با اشاره به 
پــروژه »عاشــقی در هانوی« 
گفت: قرار بود اســفند ماه سال 
گذشته وارد کشور ویتنام شویم 
تا این فیلم ســینمایی را جلوی 
دوربین ببریــم، در واقع پروانه 
ســاخت و مجوز هــای اصلی از 
ســوی دولت ویتنام صادر شده 
بود که متاســفانه به دلیل شیوع 
بیماری کرونا این پــروژه نیز به 

تاخیر افتاد.
وی توضیــح داد: در حال حاضر 
منتظر هستیم تا کرونا تمام شود 
تا دولت ویتنام اجازه ورود به این 

کشور را به ما بدهد.
کارگــردان »دختر شــیطان« 

فکــر  کــرد:  بیــان 
می کنم کــه اگر همه 
چیز خــوب پیش رود 
»عاشــقی در هانوی« 
را اواخر تابستان جلوی 

دوربین می بریم.
کــرد:  تاکیــد  وی 

شنیده ایم که قرار است به زودی 
مرزهای کشــورها باز شود و اگر 
این اتفــاق رخ دهد به ســرعت 
شرایط الزم برای تولید این فیلم 

را فراهم می کنیم.
این کارگردان با اشــاره به اینکه 
به دلیل گرمای شدید در ویتنام 
باید فصلــی را بــرای کار در این 
کشور انتخاب کنیم که هوا قابل 
تحمل باشد، توضیح داد: درست 
اســت که پیش از این با گروهی 
از بازیگــران ایرانــی و ویتنامی 
برای حضور در این فیلم صحبت 
کرده بودیــم اما بــا تغییر زمان 
فیلمبــرداری نمی دانــم که این 

بازیگران می توانند در 
داشــته  پروژه حضور 

باشند یا خیر.
محمدپــور تاکید کرد: 
ایــن احتمــال وجود 
دارد کــه بازیگرانی که 
از قبل بــرای حضور در 
این پروژه انتخاب شده اند، تغییر 

کنند.
این کارگردان سینما درباره دیگر 
فعالیت های ایــن روزهای خود 
نیز توضیح داد: همزمان در حال 
نگارش فیلمنامه ای با نام »دنیای 
سکوت« هستم که یک اثر کمدی 

درباره ویروس کرونا است.
محمدپــور درباره داســتان این 
پروژه کمدی گفــت: در خالصه 
داســتان این فیلمنامه آمده که 
ویروس کرونــای جدیــد با نام 
کووید ۲۰ در دنیا ظاهر می شود. 
این ویروس که از مار به انســان 
منتقل شده کســی را نمی کشد 

اما هرکس بگیرد شــنوایی اش را 
از دســت می دهد و کر می شود. 
انتشــار این ویروس از نیویورک 
بوده و در اجالس سالیانه سازمان 
ملــل تمــام رییس جمهورهای 
کشــورها به این ویــروس مبتال 

شده و کر می شوند. 
هیات سیاســی ایران نیز که در 
ایــن اجالس حضور داشــتند به 
این ویروس دچار شده و ویروس 

را به ایران می آورند.
 بسیاری از مســئوالن و مقامات 
بلند پایــه ایران ایــن ویروس را 
می گیرند و کر می شــوند و حرف 

مردم را نمی شنوند. 
اصالنــی  احمــد  پرفســور 
میکروب شــناس ایرانــی مامور 
می شــود تا در این زمینه تحقیق 
کرده و بتواند واکسن این ویروس 
را کشــف کند در حالی که روزانه 
صدها هــزار نفر به ایــن ویروس 

مبتال شده و کر می شوند.

قربان محمدپور: منتظر اجازه ورود به ویتنام هستیم

با موافقت سازمان سینمایی
فرهادی برای »قهرمان« مجوز گرفت

مجوزهای تازه سازمان سینمایی برای ساخت هشت فیلم سینمایی در 
حالی صادر شد که شورای ساخت موافقت خود با فعالیت ۷ تهیه کننده 

جدید در سینما و شبکه نمایش خانگی را هم اعالم کرد.
به نقــل از روابط عمومی ســازمان امور ســینمایی و ســمعی بصری، 
در آخرین جلســه شــورای ســاخت که ســاعاتی پیش برگزار شد با 
فیلمنامه های »بــدون همه چیز« به تهیه کنندگــی جواد نوروزبیگی 
و کارگردانی و نویســندگی محســن قرایی، »بیرو« به تهیه کنندگی 
مجید برزگر و کارگردانی و نویســندگی مرتضی علی عباس میرزایی، 
»بازی دراز« بــه تهیه کنندگی محمدرضا شــرف الدین و کارگردانی و 
نویسندگی یاســمین نصرتی، »قهرمان« به تهیه کنندگی، کارگردانی 
و نویسندگی اصغر فرهادی، »شیشلیک« به تهیه کنندگی محمدرضا 
منصوری، کارگردانی محمد حسین مهدویان و نویسندگی امیر مهدی 
ژوله، »تولدت مبارک« به تهیه کنندگی و نویسندگی کامشاد کوشان و 
کارگردانی حسن قلی زاده، »شب داخلی دیوار« به تهیه کنندگی علی 
جلیلوند و کارگردانی و نویســندگی وحید جلیلوند، »بعد از اتفاق« به 
تهیه کنندگی شهاب حسینی و کارگردانی و نویسندگی پوریا حیدری 

اوره موافقت شد.
همچنین در این جلســه با مجوز تهیه کنندگی کامشاد کوشان، علی 
رویین تن، محمدرضا منصوری، جلیل اکبری صحت و احسان ظلی پور 
برای ســینما و تینا پاکروان و شــهاب حســینی که پیش از این مجوز 
تهیه کنندگی سینما را داشتند برای ســریال نمایش خانگی موافقت 

شد.
بر اساس نظام نامه تهیه کنندگی سازمان سینمایی، تهیه کنندگانی که 
بیش از ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کســب کنند، مجاز به تهیه کنندگی 
فیلم های مســتند و کوتــاه هســتند، بیــش از ۵۰ امتیــاز مجاز به 
تهیه کنندگی فیلم های داستانی و کوتاه هســتند و بیش از ۶۰ امتیاز 

مجاز به تهیه کنندگی فیلم سینمایی و سریال هستند.

سوریه سوژه »رستگاری« می شود
محمدرضا عباسیان مینی سریال »رســتگاری« را با موضوع سوریه در 

مرکز سیمافیلم تهیه می کند.
به نقل از ســیما فیلم، موضوعات محور مقاومت در سوریه از مضامین 
استراتژیک و مهمی است که دارای ســوژه های بکر و نابی است که هر 

یک با قصه ای جذاب می تواند برای مخاطب دیدنی باشد.
 ســیما فیلم در همین راســتا قصــد دارد مینی ســریالی با موضوع 
مقاومت در ســوریه بســازد که جزء آثار الف فاخر این مرکز به شمار 

می آید.
مینی ســریال »رســتگاری« توســط مهدی کیا نوشــته می شود و 

محمدرضا عباسیان تهیه کنندگی آن را عهده دار خواهد بود.
این سریال به تحوالت سالهای گذشته سوریه توجه دارد.

نکته مهم درباره این ۲ اثر درباره ســوریه تغییر رویکرد ســیمافیلم در 
تولید این آثار است. به طور معمول فیلمنامه و طرح به مرکز سیما فیلم 
ارایه شده و از میان آنها برای تولید انتخاب می شود اما این بار سیما فیلم 
در این پروسه تغییر رویکرد داده و بر اساس نیاز مخاطب و جامعه طرح 

را به نویسنده و تهیه کننده سفارش داده است.

ویداد آنالین در ترکیه شهاب حسینی داور یک ر

شهاب حســینی به عنوان داور جشــنواره مهاجرین گازیانتپ ترکیه 
معرفی شد.

 طبق گزارش رسیده، شهاب حسینی دارنده جایزه بهترین بازیگر مرد 
جشــنواره فیلم کن به همراه نوری بیلگه جیران کارگردان ترک برنده 
نخل طالی جشنواره کن، دنی گالور بازیگر امریکایی، یوان چن بازیگر 
چینی، ســندی پاول طراح لباس برنده ۳ دوره جوایز اسکار امریکایی، 
لون شرفیگ کارگردان برنده خرس نقره ای جشنواره برلین دانمارکی 
و امیــر هادزیحافظ بگوویــچ بازیگر برنده شــیر نقره ونیز از بوســنی 
فیلم های بخش مسابقه جشــنواره مهاجرین گازیانتپ ترکیه را داوری 

می کنند.
به گفته پوریا حیدری تهیه کننده و کارگردان سینما، ۸ فیلم سینمایی 
در بخش مســابقه این جشنواره حضور دارند و امســال بواسطه شیوع 
ویروس کرونا این جشــنواره در تاریخ ۱۴-۲۱ جون به صورت آنالین 

برگزار می شود. 
هیات داوران برندگان این جشــنواره در حوزه بهتریــن فیلم،بهترین 

فیلمنامه و برگزیده ویژه انتخاب میکند.  
داوران این جشنواره یک مستر کالس آنالین نیز برگزار خواهند کرد.

ادوین خاچیکیان از ابتدای تابستان فیلم 
می سازد

فیلمبرداری فیلم ســینمایی »بابا ســیبیلو« به تهیه کنندگی  احمد 
احمدی و کارگردانــی ادوین خاچیکیان در ژانر کمــدی خانوادگی از 

ابتدای تیرماه آغاز شده است.
 به نقــل از روابــط عمومــی فیلم ،بــا صــدور پروانه ســاخت 
»باباســیبیلو« نخســتین فیلــم بلنــد ســینمایی »ادویــن 
خاچیکیان«،بــزودی پس از پایــان مراحل پیش تولیــد، این فیلم 

مقابل دوربین خواهد رفت.
 احمد احمدی تهیه کننده این فیلــم ضمن اعالم این خبر گفت:»پیش 
تولید فیلم را از زمســتان سال گذشــته آغاز کرده بودیم اما با توجه به 
شــرایط کرونا و بر اســاس توصیه  های ســتاد مبارزه با کرونا پروژه را 
تعطیل کردیم و از هفته گذشته  با صدور پروانه ساخت از سوی سازمان 
سینمایی و رعایت پروتکل های بهداشــتی پیش تولید فیلم را مجددا 
آغاز کردیم و هم اکنــون در حال عقد قرارداد بــا بازیگران اصلی فیلم و 

عوامل پشت دوربین هستیم.
 او در ادامه خاطرنشان کرد: »باباسیبیلو« یک فیلم کمدی خانوادگی 
اســت و تاکنون حضور مهــدی مطلبی بــه عنوان )دســتیاراول و 
برنامه ریــز(، مهرنــوش طبیبــی )طــراح گریم( محمــد احمدی 
)آهنگساز(شــیرین بوریایی)طــراح صحنــه ولبــاس( ســپینود 
وفامنش)دستیار دوم کارگردان(،علی زادمهر مدیر روابط عمومی در 
پروژه باباسیبیلو قطعی شده است و بزودی با کامل شدن عوامل پشت 
دوربین و بازیگران فیلمبرداری فیلم از ابتــدای تیرماه، فیلمبرداری 

آغاز می شود. 
 ادوین خاچیکیان تنها فرزند ساموئل خاچیکیان است که در تعدادی از 

آثار پدرش به عنوان تدوین گر و دستیار کارگردان حضور داشته است.

اکران
 مشورتی با»خانه تئاتر«برای بازگشایی

 سالن ها نشد
مدیرعامــل »خانــه تئاتــر« در خصوص تنظیــم پروتــکل و صدور 
دستورالعمل اجرایی برای بازگشایی مجدد سالن های تئاتر، تأکید کرد 
که وزارت بهداشــت در این خصوص هیچ مشــورتی با این نهاد صنفی 

انجام نداده است.
شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر درباره اینکه آیا وزارت بهداشت 
و ستاد مقابله با کرونا در خصوص تدوین پروتکل و دستورالعمل اجرایی 
بازگشایی سالن های تئاتر و از ســرگیری فعالیت های نمایشی با خانه 
تئاتر مشورت داشــته و از نظرات تخصصی این صنف بهره برده است یا 
نه، گفت: ما یک جلسه ابتدایی با وزارت بهداشــت داشتیم، ولی بعد از 
آن هیچ جلســه ای در این زمینه در قالب نشست، گفتگو و یا همفکری 

نداشتیم.
وی یادآور شــد: پیش تر یک جلســه هم در دفتر مدیــرکل هنرهای 
نمایشــی با دوســتان دیگر داشــتیم که طی آن نظراتمان را گفتیم و 
تأکید داشتیم که همه چیز برای از سرگیری فعالیت های نمایشی باید 
بر اســاس مؤلفه های تخصصی و حرفه ای و بر اســاس سالمت گروه و 

تماشاگر در تئاتر شکل بگیرد.
گیل آبادی ادامــه داد: تا زمانی که ایــن مؤلفه ها هماهنگ نشــده بر 
اساس بودجه تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره کل هنرهای 
نمایشــی، باید از گروه های تئاتری و اجراهایی که قرار بود روی صحنه 

باشد ولی این اتفاق نیفتاد، حمایت شود.
مدیرعامل خانه تئاتر تصریح کرد: اینکه برای بازگشــایی نظری داشته 
باشــیم که مبنای عملکرد قرار بگیرد و بر اســاس آن از ســوی وزارت 
بهداشت عمل شود، متاســفانه اتفاق نیفتاده اســت. در صورتی که از 
اول گفته ایم که وزارت بهداشــت باید بر اســاس مؤلفه های تخصصی 

عمل کند.
وی با بیان اینکــه دولت نباید تحت فشــار در خصوص از ســرگیری 
فعالیت های هنری تصمیم گیری کند، متذکر شد: دولت به خاطر اینکه 
حقوق ایام بیکاری و حقوق هنرمنــدان را پرداخت نکــن، و از بار این 
مسئولیت فرار کند، ســالن ها را به ناچار باز می کند و این بازی کردن با 

جان مردم است.

گیل آبادی در پایان ســخنان خود تأکید کرد: اگــر تصمیم وزارت 
بهداشت بازگشایی مکان های هنری باشــد، حتماً فکرهای الزم را 
کرده اند و ما نیز به ســمت بازگشــایی می رویم اما باید تاکید کنیم 
که مشــورت نهایی در این خصوص با اصناف تئاتری انجام نشــده 

است.

پشت کوهی:
  اطالعیه بازگشایی تئاترها از سر رفع 

تکلیف است
ابراهیم پشت کوهی با انتقاد از کم توجهی اطالعیه وزارت ارشاد نسبت 

به تئاتر گفت: گویی این اطالعیه از سر رفع تکلیف صادر شده است.
این هنرمند تئاتر اســفند سال گذشته مشــغول اجرای نمایش »تنها 
خرچنگ خانگــی الی مالفه ها خانــه می کند اتللو« بــود که اجرای 

تئاترش به دلیل تعطیالت کرونایی متوقف شد.
او در واکنش به اطالعیه تازه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی درباره 
بازگشایی تئاتر ، سینما و کنسرت های موسیقی گفت: در این اطالعیه 
یا تئاتر بی اهمیت تلقی شده یا باید منتظر باشیم از سوی مرکز هنرهای 
نمایشی به عنوان متولی تئاتر کشور، بیانیه ای در شان و منزلت این هنر 

منتشر شود.
این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ادامه داد: تنها موردی که در این 
بیانیه درباره آن صحبت شده این اســت که نیمی از ظرفیت سالن ها پر 

شود. گویی تئاتر کودکی سرراهی و طفیلی است.
او ابراز تاسف کرد: ظاهرا مسئوالن ما متوجه نیستند جمعیتی بی شمار 
از خانواده هنری کشور را هنرمندان تئاتر تشکیل می دهند. مظلومیت 

تئاتر در این بیانیه هم به روشنی دیده می شود.
پشت کوهی خاطرنشان کرد: یا ما درباره اهمیت تئاتر متوهم هستیم یا 

مسئوالن نمی دانند تئاتر چه هنر فرهنگ سازی است!
او با ابراز تاسف از شرایط نابسامان هنرمندان تئاتر در دوره کرونایی 
افزود: بعد از چندین ماه تعطیلی که سبب شــده تئاتر بیش از پیش 
آســیب پذیر شــود، انتظار می رفت دســتورالعملی صادر شود که 
هنرمندان این رشــته را مشــتاق و دلگرم به اجرا کند ولی آنچه در 
این اطالعیه می بینیم، رفع تکلیف اســت، نه کار کارشناسی صورت 
گرفته و نه شــرایط گروه اجرایی مورد توجه قرار گرفته است و حتی 
تدبیری برای ترغیب تماشــاگران برای تماشــای تئاتر در آن دیده 

نمی شود.
او تاکید کرد: فرهنــگ از ابتدا یک امر بخش نامه ای و دســتورالعملی 
نبوده است. اگر واقعا خواهان بازگشایی ســالن ها هستیم، باید در این 
مدت کار کارشناســی انجام می دادیم، وضعیت معیشــت گروه های 
نمایشی را جویا می شدیم، ســالمت گروه اجرایی و تماشاگران را مورد 

مطالعه قرار می دادیم و ...
این هنرمند افزود: خانواده تئاتر از دو جهت تحت فشــار اســت؛ اگر 
قرار به تعطیلی باشــد، دل نگران بیکاری و مشکالت اقتصادی است 
و اگر قرار بر اجراســت، ســالمتی گروه و تماشــاگر، ایجاد دغدغه 

می کند.
این هنرمند افزود: دســتگاه عریــض و طویل وزارت ارشــاد یا مرکز 
هنرهای نمایشی از طریق مشــورت با هنرمندان تئاتر باید فکری برای 

این وضعیت بکند.
او که نمایشــش را در تاالر قشقایی تئاتر شــهر اجرا می کرد، ادامه داد: 
نفس تئاتر به تماشــاگر بند اســت. این نفس را چگونــه می خواهیم 
بگیریم.  یک گروه ۲۰ نفــره باید در یک ســالن ۱۰۰ نفره که فقط ۵۰ 
تماشاگر امکان حضور دارند، اجرا بروند. این وضعیت نه از نظر اقتصادی 
درست است و نه اصال عقالنی اســت. اگر قرار به بازگشایی تئاتر است، 
باید ســالمت جســمانی، روانی و اقتصــادی گروه ها، تماشــاگران و 

کارکنان سالن ها حفظ شود. 
پشت کوهی با اشاره به یکی از موارد مندرج در این اطالعیه اضافه کرد:  
چه کسی تضمین می کند که اگر تماشاگران به صورت یک صندلی در 
میان بنشینند، ویروس منتقل نمی شــود. آن هم در شرایطی که موج 

دوم کرونا راه افتاده و آمار مبتالیان دوباره افزایش داشته است.
او در پایان گفــت: بعد از چند مــاه تعطیلی و خانه نشــینی، ای کاش 
مسئوالن دست از صادر کردن بخش نامه های غیر کارشناسی بردارند 
و حرفی بزنند که برای هنرمندان تئاتر قابــل پذیرش و دلگرم کننده 

باشد.

اجرا

مجید یاسر :

»صاحبدالن« هیچ اغراقی نداشت


