
نقش بازار سرمایه در تحقق جهش تولید

مواجهــه بنگاه هــای اقتصادی بــا تنگنای اعتبــاری در تأمیــن مالی 
ســرمایه گذاری و ســرمایه در گردش، از معضالت و مشــکالت دیرینه 
مدیریت بنــگاه های اقتصــادی در ایران اســت. بازار پــول در ایران به 
دالیل متعدد، همواره با مــازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه بوده اســت. 
عدم تعادلی که در مواجهه با شــرایط اقتصادی و سیاســی ابتدای دهه  
۱۳۹۰ )رکود تورمی و تحریم( موســوم به بیماری هلندی تشدید شده و 
محدودیت تامین مالی و منابع ارزان جهت تســهیالت مالی و اعتباری را 
به عنوان یکی از مهم ترین موانع توســعه و پیشرفت بنگاه های اقتصادی و 
بازدارنده توسعه کارآفرینی تبدیل کرده است.در سال جدید که از سوی 
رهبر معظم انقالب تحت عنوان »جهش تولید« نامگذاری شــده اســت، 
نقش و اهمیت بازارهای پولی و مالی در تأمیــن، مدیریت و هدایت منابع 

مالی به سمت بخش های مولد اقتصاد، بیش از پیش اهمیت دارد.
اساساً طریقه تامین مالی به چند صورت است؛ شامل سرمایه گذاری های 
مستقیم دولت و نهادهای حاکمیتی، سرمایه گذاری های خارجی و تامین 
مالی از طریق بانک ها، موسســات مالی و اعتباری، انتشــار اوراق قرضه و 
نهایتاً بازارســرمایه که عمدتاً بانک ها به عنوان اولین گزینه برای تامین 
مالی بوده اند. الزم به ذکر اســت که عامل تعیین کننده رشــد اقتصادی 
و افزایش تولیــد ناخالص داخلــی GDP، نرخ ســرمایه گذاری و تامین 
مالی اســت؛ بنابراین دســت یابی به افزایش تولید، جز با افزایش میزان 
سرمایه گذاری و تسهیل فضای کســب و کار امکان پذیر نیست. افزایش 
سرمایه گذاری هم مســتلزم تجهیز و تامین منابع مالی داخلی و خارجی 
بلندمدت و کوتاه مدت از طریق بازارهای مالی )بازار پول و سرمایه( است. 
در صورت برخورداری صنایــع از نقدینگی و ســرمایه در گردش کافی، 
شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند اقدامات زیادی را در راستای 
جهش تولید انجام دهند.متاسفانه نظام مالی مســلط بر بازار مالی ایران، 
به دلیل عدم توسعه بازار ســرمایه، نظام بانک محور بوده است. با توجه به 
مازاد تقاضای مســتمر اعتبارات بانکی و نقدینگی باالی کشور، بی شک 
نظام بانکی در اجرای وظیفه  کارکردی اش یعنــی در تجهیز و تخصیص 
منابع مالی، همواره مشکالت جدی داشــته است. در واقع، ابزارهای مهم 
در اختیار نظام بانکی برای تجهیز منابع که همانا نرخ ســود ســپرده ها و 
نرخ سود تسهیالت اســت، عماًل بانک ها نقشــی در تعیین آن ندارند؛ به 
طوری که در بررسی آمارهای اقتصادی ســالیان اخیر، نرخ سود حقیقی 
سپرده های بانکی منفی بوده است. در این میان بانک مرکزی هم به عنوان 
سیاستگذار ارشد سیاســت های پولی و نظام اقتصادی کشور، همواره در 

تالش برای ایجاد تراز مالی-اقتصادی در بانک هاست.
به طور کلی از مهمترین مشــکالت اصلی بانک هــا در تجهیز منابع مالی 
می توان به محدودیت میزان اعتبارات، عدم تناســب نرخ سود سپرده ها 
با نرخ تورم، تداوم تحریم ها و عدم دسترســی به منابع خارجی و سپرده 
قانونی بانک هــا نزد بانک مرکزی اشــاره کرد. همچنین بــا توجه به این 
که بانک ها در ایران صرفاً به واســطه گری مالی نمی پردازند و بخشــی از 
منابع جذب شده را به سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی وابسته شان 
ســوق می دهند، عماًل بنگاه های اقتصادی مستقل، در تأمین منابع مالی 
با کمبود منابع مواجه می شوند. حال در شــرایط کنونی اقتصادی کشور 
و با توجه به تحریم هــای ظالمانــه اقتصادی و محدودیــت های بانکی 
ضروریست از تأمین مالی بانک محور به تأمین مالی بورس محور حرکت 

کرده و باید به سراغ تامین مالی از سوی بازارهای سرمایه رفت.
   ادامه در صفحه 2

سرمقاله

 امین شاکری 
کارشناس اقتصاد

سلطه خریداران در بازار

اوضاع فیزیکی بازار نفت 
خوب نیست

 نگاهی به کارنامه خودروی پسابرجامی پژو

و  پاسخ مدیرعامل ایران خودر
و۲۰۰۸ در ایران درباره آینده پژ

 خطر »فرسودگی ذهنی« المپین ها

تعویق المپیک و تمدید یک 
سال »استرس«

واردکنندگان باسهولت بیشتری ارز می گیرند

کاهش صف های رفع تعهد ارزی
صفحه 3

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 7

سه شــنبه      20  خرداد 1399     سال پنجم     شــماره 553      8 صفحه     2000 تومان

اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامـــه   ر

K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Y

خریدار   ســخنگوی دولت گفــت: امیدواریم روند 
آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا ادامه پیدا کند و دولت 
جمهوری اســالمی آمادگی کامل بــرای تبادل همه 

زندانیان ایرانی در آمریکا را دارد.
 علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه اظهار داشــت: اصلی ترین و مهمترین 
مسئله ای که دولت در تمامی جلســات به آن اهتمام 
دارد مسئله مبارزه با کرونا است. امروز کرونا کماکان 
مســئله اصلی همــه جوامــع و دولت هاســت. آثار 
اقتصادی کرونا همچنان بر رشــد اقتصادی تک تک 
کشورها و همچنین مسئله بیکاری و فقر ناشی از این 
بیماری حتی در کشــورهای دارای اقتصاد پویا نیز در 

جریان است.
وی افزود: با توجه به شــیوع کرونا در ایــران و اعالم 
سریع آن توسط دولت و خوشبختانه سیاست گذاری 
صــورت گرفته از قبــل و پیش بینی هایــی که انجام 
دادیم و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم بر 
خالف آنچه که بسیاری پیش بینی می کردند تحریم 
و کرونا قطعاً اقتصاد ایران را در هم خواهد شکســت و 
جامعه ایران فروخواهد پاشــید، خوشبختانه کارنامه 
قابل قبولــی را مردم و دولت در پیــش روی جهانیان 

قرار دادند.
ربیعی اقدامات گذشته دولت در تقویت حوزه سالمت 
و همچنین تمرکز بخش ســالمت کشور در مواجهه با 
شوک اولیه کرونا را از عوامل موفقیت ایران در مقابله 
با بیماری کووید ۱۹ اعالم کرد و گفت: سیاســت های 
محدود کننــده در اســفند و فروردین ماه و ســپس 
سیاست فاصله گذاری هوشــمند باعث شد از تبعات 
نگران کننــده و وخامت آمیز اقتصادی پیشــگیری 
کنیم و بتوانیم سیاســت حفظ جان توأمان در مقابل 

بیماری و تنگناهای معیشتی را پیش ببریم.
ســخنگوی دولت اظهار داشت: ســتاد ملی مقابله با 
کرونا در آخرین جلســات خود با توجه به اینکه چشم 
انداز نزدیکی از پایــان بیماری کوویــد ۱۹ پیش رو 
ندید و گزارشات کارشناسان ما و همچنین مطالعات 
جهانی نشــان می دهد که چشــم انداز نزدیکی برای 
پایان ایــن بیماری وجود نــدارد، معتقد اســت هم 
بایــد چرخ های زندگی و معیشــت مــردم بچرخد و 
هم خللی در آن وارد نشــود، به همیــن دلیل موضوع 
استانداردســازی زندگــی، کار و حرکــت اجتماعی 
مبتنی بــر بهداشــت و ســالمت و مقابله بــا کرونا، 
استراتژی اساسی و جدید ســتاد ملی مقابله با کرونا 

است.
وی ادامه داد: اعمال این سیاســت ها در تمامی دنیا با 
مشکالت خاص خود روبروســت. اقتصادهای با رشد 
باال نیز با اعمال این سیاســت ها با مشــکالت زیادی 
روبرو شــدند اما مــا معتقدیم با گســترش آموزش و 
فرهنگ ســازی و همچنین همکاری مردم با کمترین 
آســیبی جامعه و مردم مــان را از ایــن مرحله عبور 
خواهیم داد. تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا نیز بر 

اساس همین استراتژی است.
ربیعی با اشــاره به آخرین تصمیمات برای بازگشایی 
مشــاغل گفت: بازگشایی مدارس، ســینماها، مراکز 
تفریحــی، کالس های آموزشــی، آموزشــگاه های 

خصوصی، مهدکودک ها، مراکــز مذهبی، آژانس ها و 
تورهای گردشگری بر همین استراتژی صورت گرفته 
اســت. اما آنچه اهمیت دارد فاصله گذاری اجتماعی 
اســت که اســتراتژی ما بود کــه الزمــه آن اجرای 

پروتکل های سخت گیرانه بهداشتی است.
ســخنگوی دولت اتخاذ این تصمیمات و بازگشــایی 
مراکز را به معنای عادی شدن شرایط و کاهش بیماری 
کرونا ندانست و خاطرنشان کرد: همانگونه که توضیح 
دادم ما در مرحله جدیدی از مبارزه با کرونا قرار داریم 
که سیاست های سختگیرانه کنترلی و نظارتی همراه 
با راه اندازی معیشــت و زندگی اقتصادی در دســتور 

کار است.
وی افزود: هدف اصلــی ما در مبارزه بــا کرونا، حفظ 
جان مردم در مقابل بیمــاری، افزایش ظرفیت مراکز 
درمانــی و همینطور راه انــدازی اقتصــاد و مقابله با 
بیکاری های ناشی از این بیماری اســت. ما ۵ وظیفه 
را توأمان دنبال کردیم که در تمامی جلســات دولت 
این ۵ وظیفه پیگیری می شــود. اقدام اولیه ما تأمین 
نیازهای حوزه بهداشــت و درمان است. بر این اساس 
گسترش آزمایشــگاه کماکان در دستور کار قرار دارد 
و از هزار و ۲۰۰ به ســمت دو هزار آزمایشگاه در حال 

برنامه ریزی هستیم.
ربیعی ادامه داد: به یاد داریم کــه در روزهای ابتدایی 
شــیوع ویروس کرونا تعــداد آزمایشــگاه های ما به 
تعداد انگشتان دست هم نبود. از سوی دیگر کماکان 
تولیدات بهداشــتی با همکاری شــرکت های دانش 
بنیان، تــداوم دارد و دولــت موانع تولیــد در بخش 
سالمت را در جلسات خود مورد بررسی قرار می دهد. 
از سوی دیگر گســترش امکانات زیرســاختی مانند 
تخت های بستری و سی تی اسکن ها در تمام استان ها 
در حال پیگیری است. خوشــبختانه حدود ۵۰ هزار 
متخصص و فوق تخصص و اعزام ســه هزار متخصص 
در بخش های مختلــف به مناطق محــروم و تقویت 
شبکه های بهداشــت از جمله نقاط قوت ماست که به 

صورت جدی دنبال خواهد شد.
ســخنگوی دولت تصریح کــرد: این زیرســاخت ها 
نه تنهــا در مواجهه با موج های جدیــد بیماری کرونا 
بلکــه در رویارویــی در بیماری های ناشــناخته نیز 
به کمک ما می آید. از ســوی دیگــر غربالگری ما وارد 
مرحله جدیدی شد. غربالگری و تست هوشمند برنامه 
مداوم نظام سالمت است. استمرار و گسترش خدمات 
ضروری جامعه از امنیت تا آب، برق و گاز، حمل و نقل 
از مسائلی است که در دســتور کار دولت و ستاد ملی 

مقابله با کرونا است.
وی یادآور شــد: به هیچ عنوان خدمات اصلی جامعه 
دچار کاســتی نخواهد شــد بلکه رو به تقویت خواهد 
رفت. بنای دولت این اســت که با محاسباتی که انجام 
داده و میزان ارزی که پیش بینی شده، حمایت غذایی 
را با تأمین کاالهای اساســی از کل جامعه به خصوص 
اقشاری که بیشــتر نیازمند کاالهای اساسی هستند، 

دنبال کنیم.
ربیعی اظهارداشــت: تمام تالش ما بــرای جلوگیری 
از غافلگیــری در مواجهه با موج هــای جدید بیماری 
کرونا اســت. برنامه ریزی ما به نحــوی خواهد بود که 

ظرفیت های بهداشتی، بیمارستانی و درمانی همواره 
به شــکلی باشــد که بتوانیم بر تعداد مبتالیان غلبه 

کنیم.
ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: به رغم افزایش 
عددی مبتالیان که ناشــی از اجرای طرح غربالگری 
و بیماریابــی فعــال و همچنین افزایــش فرهنگ و 
حساســیت مردم بوده اســت، اما آنچه مهم است در 
پایان خط مقابله با کرونا اســت. مــا در پایان خط در 
کاهش مرگ و میر مبتالیان با یک شــیب رو به پائین 

کماکان در حال حرکت هستیم.
وی با اشاره به تبادل برخی زندانیان ایرانی و آمریکایی 
تأکید کرد: در هفته گذشته ما شــاهد تبادل برخی از 
هموطنان عزیزمان با افرادی بودیم که در کشــور ما 
مرتکب جرمی شــده بودند. این خبــر خوبی بود که 
موفق شدیم ســه دانشــمند ایرانی که سهم و تالش 
زیادی برای رفع موانع علمی کشــور داشــتند را آزاد 
کنیم. دکتر ســلیمانی، دکتر طالبی و دکتر عسگری 
به تهران بازگشــتند و یا در مســیر بازگشت به تهران 
هستند. امیدواریم این روند آزادی تا آزادی کامل تمام 
هموطنان ایرانی در امریکا ادامه پیدا کند و همانگونه 
که بارها اعالم کردیم ایران آمادگی کامل برای تبادل 
تمام زندانیان را دارد و مســئولیت این تعلل به عهده 

دولت ایالت متحده آمریکاست.
ربیعی با اشــاره به تصمیمات دولــت در حوزه دولت 
الکترونیک، گفت: دولت الکترونیــک تقریباً در تمام 
جلســات مورد تأکید رئیس جمهور محترم است. هر 
روز بخش و جلوه جدیدی از توسعه دولت الکترونیک 
در حال رخ دادن اســت و گام های جدیدی در توسعه 
دولت الکترونیک را شــاهدیم. در ایــن هفته یک گام 
دیگر در توســعه دولت الکترونیک برداشــته شد که 
باعث حذف حداقل ســه میلیــون مراجعه حضوری، 

مردم به دستگاه ها برای دریافت خدمات شد.
ســخنگوی دولت ادامــه داد: در معامــالت امالک، 
مردم برای پرداخــت مالیــات باید  از دفاتر اســناد 
رسمی به ســازمان امور مالیاتی مراجعه می کردند و 
پس از پرداخت در بانک گواهی عــدم بدهی مالیاتی 
را دریافت می کردند و مجدداً به دفاتر اســناد رسمی 
می رفتنــد، کاری که بعضاً تا بیــش از یک هفته طول 
می کشید. کاری که با اتصال ســازمان اسناد کشور به 
زیرســاخت های دولت الکترونیک، این مراحل حذف 
شــد. امروز اســتعالم و دریافت مالیات کمتر از یک 

دقیقه در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
ربیعی تأکید کرد: در جلســه گذشته دولت، گزارشی 
را وزیر محترم اقتصاد از افتتاح پنجره واحد ســرمایه 
گــذاری ارائــه کردند. براســاس این گــزارش ثبت 

شرکت ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت تقلیل خواهد یافت.
ســخنگوی دولــت تاکیــد کرد:تــا ســال ۱۴۰۰، 
هم گســترش دولت الکترونیــک و هم رفــع موانع 
سرمایه گذاری و تولید ادامه پیدا خواهد کرد. در هفته 
گذشته هم خوشبختانه بحث قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان را داشــتیم که مراحل نهایی را گذرانده و 
به تصویب رســید. این یکی از لوایحی بود که ســالها 
معطل مانده بود و با تالش و پیگیری که توسط دولت 

و مجلس انجام گرفت سرانجام به مصوب شد.

وی افزود: این قانون یکی از به روزترین و مترقی ترین 
قوانین موجود در حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان 
اســت و دســت دولت را برای حمایت از آنهــا باز نگه 
می دارد. این قانون، اورژانس اجتماعی را گســترش 
می دهد و می تواند خشونت علیه اطفال و نوجوانان را 
بررسی کند. همچنین تقسیم کار مناسبی در دستگاه 
های اجرایی و ســازمان های مردم نهاد در این قانون 
پیش بینی و وظایف آنها به روشــنی مشــخص شده 

است.
ربیعی در ادامه گفت: این قانــون نه تنها به دولت بلکه 
به قضات محترم ما هم کمــک خواهد کرد تا از حقوق 
کودکان حمایت کنند. این قانون همچنین همه موارد 
مربوط به بهره کشی از کودکان کار را به دقت بررسی 
و جرم انگاری کرده و استانداردهای حقوق شهروندی 
کشور را افزایش داده اســت. امیدواریم که با آغاز کار 
مجلس تازه نفس ما بتوانیم لوایح و زیرســاخت های 
مربوط به حقوق شــهروندان را با سرعت بیشتری در 
معرض بررسی قوه مقننه قرار دهیم. در خصوص این 
قانون از مساعی و همدلی شــورای نگهبان نیز تشکر 

می کنیم.
وی همچنین گفت: در جلســه گذشــته دولت آیین 
نامه هــای اجرایی مهمــی را تصویــب کردیم. آیین 
نامه اجرایی واگذاری پروژه های نیمه تمام دســتگاه 
اجرایی به بخش خصوصی را به تصویب رســاندیم. به 
هر حال دولت پروژه ها را مدت دار کــرده و مقرون به 
صرفه بودن آنها را از خاصیت انداخته اســت و قیمت 
تمام شــده پروژه ها گران تــر خواهد شــد. این یک 
استراتژی مناســبی اســت که انجام آن در سال های 
قبل موانعی داشــت که این موانع برطرف شد و امکان 
مشارکت بیشتری برای بخش خصوصی در هر استان 
برای مشــارکت در اتمام این پروژه ها فراهم آمد. فکر 
می کنم این طــرح هم به کوچک ســازی دولت و هم 
به اســتفاده از ظرفیت های اقتصــادی جامعه منجر 

خواهد شد.
ســخنگوی دولت در پایــان تصریح کرد: در جلســه 
گذشته دولت ما تداوم طرح های توسعه فاز سوم بندر 
شهید رجایی در اســتان هرمزگان و انتقال آب حوزه 
سیروان به گرمسیری در استان های ایالم و کرمانشاه 
و تداوم پروژه فوالد میانه در استان آذربایجان شرقی 
را تصویب کردیم که قطعا به توسعه های استانی کمک 

خواهد کرد.
ربیعی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت اینکه ترامپ 
در این شــرایط، مذاکره بــا ایران را مطــرح می کند 
و مبادله زندانیان را دســتاورد و مقدمه آن می داند و 
اینکه آیا این پیشــنهاد را جدی می دانــد و برنامه ای 
برای آن دارد؟ خاطرنشان کرد: اوال ما کاری به مسائل 
انتخاباتــی آمریکا نداریم و مســائل انتخاباتی آمریکا 
موضوع داخل آن کشور اســت. ما براساس منافع ملی 
خود عمل می کنیم و با توجه به رفتارهای خالف عرف 
و مقررات آمریکا، بدون توجه به مســائل داخلی شان 
حتما تصمیــم گیری خواهیم کرد. اینکه چه کســی 
رأی بیاورد و تصمیمی اتخاذ کنیم، بنای ما نیســت. 
ما هیچ نشانه ای از واقعی بودن این توئیت ها مشاهده 

نمی کنیم.

ربیعی در نشست خبری:

 آماده تبادل تمام زندانیان 
با آمریکا هستیم



عضو اتاق بازرگانی:

ومی به تشکیل شورای تجارت خارجی نیست لز
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نقش بازار سرمایه در تحقق جهش تولید
   ادامه از صفحه اول

هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه با اســتفاده از ابزارهای تأمین مالی 
متعدد آن می تواند بسیار کمتر از تأمین مالی از مسیر نظام بانکی باشد. 
از طرفی مزیت دیگر تأمیــن مالی از طریق بازار ســرمایه به کارگیری 
سرمایه های خرد مردمی است که ظرفیت سرمایه های راکد در اقتصاد 
را فعال و از هدایت به ســمت بازارهای غیرمولد کــه عمدتاً مبتنی بر 
واسطه گری و سفته بازی است، جلوگیری خواهد کرد. بازارهای پول و 
سرمایه می توانند مکمل یکدیگر باشــند و توامان به تجهیز منابع مالی 
بپردازند. با توجه به این که فعالیت های تولیــدی عمدتاً نیازمند زمان 
هستند و فرآیندی طوالنی دارند، بنابراین نقش بازار سرمایه در تجهیز 
و انتقال منابع مالی به فعالیت های ســرمایه گذاری و توسعه ای بسیار 

حائز اهمیت است.
به یقین، بازار ســرمایه در شــرایط کنونی اقتصاد کشــور یک فرصت 
طالیی محسوب می شود که می توان از این ظرفیت عظیم برای مردمی 
سازی اقتصاد، ایجاد شفافیت و توســعه عدالت در اقتصاد و همچنین 
انجام اصالحات اقتصادی به منظور تحقق اهداف سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، اســتفاده کرد. با توجه به نقش بازار سرمایه در جهش تولید، 
بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته نقش مناسبی در تجهیز منابع مالی به 
سوی سرمایه گذاری مولد داشته باشــد. برای بهبود تجهیز منابع مالی 
از طریق بازار ســرمایه در راستای مقاوم ســازی اقتصاد از کانال تحقق 
رشد اقتصادی مســتمر و با ثبات، اصالحات سیاســتی می تواند مسیر 
حرکت به سمت تامین مالی بورس محور را هموارتر کند. اقداماتی نظیر 
شناسایی و برطرف کردن موانع توســعه و تعمیق بازار سرمایه، تداوم 
حمایت نهاد های حاکمیتی از بازار ســرمایه و تدوین قوانین باالدستی 
به منظور حمایت از این بازار و جذب سرمایه های خارجی، خروج دولت 
و بانک ها از بنگاه داری وعرضه ســهام مالکیتی و مدیریتی شان در بازار 
ســرمایه، فراهم کردن امکانات الزم نظیر تنوع ابزارهای مالی و ایجاد 
شبکه گســترده معامالت و همچنین تقویت زیرساخت های فناوری و 
تکنولوژی الزم به منظور شبکه ســازی میان سرمایه گذاران و سرمایه 
پذیرها و ارائه آموزش های الزم و فرهنگ ســازی مناســب، می تواند 

کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در کشور کند.

نان صنعتی گران می شود
دبیر انجمــن صنفی کارفرمایــان کارخانجات نان صنعتی ماشــینی 
ایران از افزایش قیمت مواد اولیه تولید نان صنعتی و در نتیجه احتمال 
افزایش قیمــت این محصول در ســال جاری خبــر داد، ولی گفت که 

میزان دقیق این افزایش قیمت مشخص نیست.
علیرضا مروت پور، با اشــاره به اینکه قیمت تمام شــده کاال تابع قیمت 
مواد اولیه است، تصریح کرد: در سال جاری حقوق کارگران حدود ۲۱ 
درصد افزایش داشته اســت؛ همچنین قیمت شکر، روغن و مواد بهبود 
دهنده نیز باال رفته و نرخ خمیرمایه در ســال جــاری چند نوبت گران 

شده است.
اخیرا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد که 
طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ شکر درب کارخانه از ۴۰۵۰ تومان 
به ۶۳۰۰ تومان افزایش یافت و به زودی ســازمان حمایت قیمت بسته 
بندی های این کاال را بر اســاس قیمت مبنــای ۶۳۰۰ تومان تنظیم و 

ابالغ خواهد کرد.  
وی افــزود: بنابراین دولــت به صرف اینکــه آرد یارانــه ای در اختیار 
تولیدکنندگان قــرار می دهد نمی توانــد قیمت را کنتــرل کند، اما با 
توجه به اینکه نان یک کاالی استراتژیک است، قیمت آن بیش از سایر 

کاالهای اساسی کنترل می شود.
البته به گفته مروت پور نان صنعتی مشمول قیمت گذاری نیستند، اما 

قیمت ها کنترل می شود.
به گفته دبیــر انجمن صنفــی کارفرمایان کارخانجــات نان صنعتی 
ماشینی ایران اگر دولت قیمت آرد را برای همه صنوف آزاد کند در بازار 
محصول با کیفیت تر و با قیمت واقعی به دســت می آید و فساد و رانت 

ناشی از چند نرخی بودن آرد نیز ایجاد می شود.
به گفته با توجه به شرایط فعلی ممکن اســت تولیدکنندگان قیمت را 
۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش دهند، اما درصد دقیق افزایش قیمت مشخص 
نیست و بســته به نرخ مواد اولیه، نوع واحد تولیدی و هزینه سربار آن و 
بر اساس قیمت تمام شــده، قیمت ها افزایش خواهد یافت. همچنین 

قیمت این محصول در ماه های آینده هم قابل پیش بینی نیست.

چرا نان صنعتی صادر نمی شود؟
مروت پور ضمن اشاره به اهمیت صنایع غذایی در ایران و با بیان اینکه به 
دلیل یارانه ای بودن آرد، صادرات نان های صنعتی مجوز ندارد، تصریح 
کرد: با این حال ظرفیــت صادرات این محصول وجــود دارد و به دلیل 
مجاورت با کشورهایی مثل عراق و افغانســتان می توانیم فعالیت های 
مشــترک در زمینه نان های صنعتی انجام دهیم یا دانش فنی خود را از 
صادر کنیم. همچنین می توانیم کارخانه تولیدی را به نزدیکترین نقطه 
مرزی برســانیم و انواعی از نان های صنعتی که برای رستورانها یا برای 
برخی بیماری ها و رژیم های غذایی تولید می شــود احتماالً توان تولید 
آن در کشورهای همسایه  وجود ندارد صادر کنیم. البته امروز باال بودن 
هزینه حمل و نقل باعث شــده تولید کنندگان سعی کنند محل تولید 
و مصرف را به هم نزدیــک کنند.همچنین به گفته وی ماشــین آالت 
ایرانی که برای تولید نان صنعتی و شیرینی و شکالت استفاده می شود، 
کیفیت قابل قبولی دارند و حتی در برخی کشــورهای اروپایی و روسیه 
هم از این ماشین آالت استفاده می شــود و قابلیت خوبی برای صادرات 
دارند که در این زمینه باید بخش خصوصی اقدامات الزم را انجام دهد و 

دولت بیشتر نقش برنامه ریزی دارد.

رئیس انجمن ملی خرما :

ورود عربستان و امارات به کشت نخل خرما
رئیس انجمن ملی خرما در گفت: کشورهای عربستان سعودی و امارات 
به دلیل ورود به بحث کشــت نخل می تواند به عنــوان رقبای جدی ما 
مطرح باشند، به طوری که درحال حاضر تنها ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتن بیشتر 

از عربستان تولید خرما داریم.
محسن رشــیدفرخی، درخصوص خبر تصمیم کشــور افغانستان به 
کشت خرما گفت: در بحث کشت های جانشین، کشورهای همسایه به 
دلیل شرایط جغرافیایی خود مایل به استفاده از این نوع کشت هستند 
تا بتوانند کشت های جایگزینی را داشته باشند و کشور افغانستان پس 
از بحث جایگزینی کشت خشــخاش به کشــت زغفران و در برخی از 

مناطق به کشت درختان مثمر روی آورده است.
وی تاکید کرد: توجه شود که کشور افغانستان به دلیل موقعیت شمالی 
خود خواستگاه های بسیار محدودی برای کشــت خرما دارد و اگر این 
کشت نیز انجام شود، در سطح بســیار کم خواهد بود و محصولی هم که 

برداشت خواهند شد قابل رقابت با محصوالت کشور ما نیست.
رئیس انجمن ملی خرما افزود: درنتیجه کشــور افغانســتان نمی تواند 
به عنوان کشــور رقیب ایران در بحث خرما مطرح شــود. اما در عوض 
کشورهای عربستان سعودی و امارات به دلیل ورود به بحث کشت نخل 
می تواند به عنوان رقبای جدی ما مطرح باشــند. به طوری که درحال 
حاضر تنها ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتن بیشــتر از عربســتان تولید خرما داریم. 
درنتیجه در بحث بازاریابی و امکان سنجی باید بیشتر تمرکزمان خود 

را بر روی کشورهای عربی داشته باشیم.

سرمقاله

بازار

خریدار   بر اســاس اطالعــات معاونت 
قوانین مجلس، الیحه بودجه ۹۹ دستکاری 
شده و انگشــت اتهام بیش از همه به سمت 
هیئت رئیسه این کمیســیون دراز است و 
باب خطرناکی را در مورد بودجه ســنواتی 

باز کرده است.
به گزارش مهر، نحوه تصویب الیحه بودجه 
۹۹ را شــاید بتوان یکی از اســتثنایی ترین 
تصویب بودجه های بعد از انقالب دانســت. 
بودجــه ای کــه علی رغــم وجــود برخی 
تصمیمات اصولی و منطقی در بدنه سازمان 
برنامه و بودجه اما نهایتــاً الیحه ای تقدیم 
مجلس شــد که به جهت مشکالت عدیده 
در جلسه علنی مجلس، رد شــد. بعد از رد 
شــدن، الیحه مجدداً به کمیسیون تلفیق 
بازگشت اما به جهت شــیوع ویروس کرونا 
و تاکید ستاد مبارزه با کرونا بر عدم تشکیل 
جلسات علنی، برای اولین بار با اذن رهبری 
به صورت مستقیم از کمیســیون تلفیق به 
شورای نگهبان رفت و نهایتاً تبدیل به قانون 

شد.
این تمام حاشــیه های این الیحــه نبود، بر 
اســاس اطالعات معاونــت قوانین مجلس 
دهم، بین متن مصوب در کمیسیون تلفیق 
و الیحه ارســال شــده به شــورای نگهبان 
اختالفی مشاهده می شــود. بر اساس این 
اطالعات برخی با حذف یــک واژه در یکی 
از تبصره های ایــن الیحه بــدون تصویب 
در کمیســیون تلفیق، راه را بر حقوق های 
نجومی باز گذاشــته اند. در این بین به دلیل 
اینکه مسئولیت ارســال گزارش مصوبات 
کمیســیون تلفیق به هیئت رئیسه و نهایتاً 
شــورای نگهبان، با رئیس کمیسیون بوده، 
انگشــت این اتهام بیش از همه به ســمت 
هیئت رئیســه این کمیســیون دراز است. 
هیئتی که در رأس آن  غالمرضا تاجگردونی 
قرار داشــت که در حال حاضر تأیید اعتبار 

نامه وی در هاله ای از ابهام قرار دارد.

این اتفاق باب خطرناکی را در بررسی بودجه 
سنواتی کل کشــور باز می کند. در این باره 
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس 
یازدهم و عضو ســابق کمیســیون تلفیق 
در مجلس دهم، با ارســال نامــه ای به علی 
الریجانــی، رئیس وقت مجلس خواســتار 

تشکیل کمیته ای حقیقت یاب شد.
در متن این نامه آمده است: »پیرو مذاکرات 
حضــوری در خصوص اعتــراض به حذف 
غیرقانونی واژه »غیرمســتمر« از جز ۳ بند 
الف تبصــره ۲۱ قانون بودجه ســال ۹۹ و 
با عنایت بــه جوابیه شــماره ۳۱۰۱ مورخ  
۹۹/۲/۳رئیس محترم کمیســیون برنامه و 

بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
به استحضار می رساند:

۱- در آخریــن گــزارش کامــل و نهایی 
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ به شماره 
چــاپ ۱8۱۷ مــورخ ۹8/۱۱/۱۳ واژه یاد 
شــده وجود دارد و هیچ گزارش چاپ شده 
یا اصالحی دیگــری نیز بعــد از رد کلیات 
گزارش مذکور که اشــاره به جز ۳ بند الف 
تبصره ۲۱ نموده باشــد وجود نداشــته و 

ندارد.
۲- در هیچ جلســه ای از جلســات تلفیق 
بودجه بعد از شــروع بررسی مجدد الیحه و 
گزارش بودجه در خصوص جز مذکور و واژه 
»غیر مستمر« مطلبی بیان نشده و تغییری 

داده نشده است.
۳- یکی از منفذهــای پرداخت حقوق های 
نجومی همین نحوه قانون گذاری و اشکاالت 
و خالءهای قانونی اســت که باعث می شود 
رئیس دیوان محاسبات در دو هفته پیش در 
هنگام ارائه گزارش تفریــغ بودجه خطاب 
به نمایندگان مجلس می گوید خود شــما 
پرداخت حقوق ۵۰ میلیون در ماه را قانونی 

کرده اید.
لذا خواهشــمند اســت در جهــت نیل به 
واقعیت اتفاق افتاده، دستور فرمائید هیأتی 
حقیقت یاب از کارشناسان زبده تعیین تا با 

دقت بررسی انجام و نتیجه را اعالم کنند«.

اصل ماجرا چه بود؟
ماجرا از اینجا شــروع شــد که در جز ۳ بند 
الف تبصــره ۲۱ مصوبه کمیســیون تلفیق 
که به صحن مجلس ارسال شد، نمایندگان 

تالش کــرده بودند که با توســعه پرداخت 
مستقیم توسط خزانه داری از حکم حقوق 
به کلیه پرداخت های مستمر و غیر مستمر، 
امکان نظارت مالــی، قاعده گذاری و اجرای 
قواعد مربــوط به مدیریت هزینــه از جمله 
جلوگیری از پرداخت حقوق های نا متعارف 
را فراهم کنند. ایــن موضوع فواید متعددی 
از جمله ایجاد اطالعات دقیق از نحوه هزینه 
کرد اعتبارات به صورت بر خط و امکان پذیر 
شدن اعمال قواعد انضباط مالی را به دنبال 

داشت.

حذف یک واژه پر اهمیت، تبصره 21 را 
در جلوگیری از حقوق های نجومی از 

کار انداخت
با این وجــود در زمــان ارســال مصوبات 
مجلس به شورای نگهبان پرداخت های غیر 
مستمر از متن حکم حذف شــد و این جز، 

به صورت زیر به شورای نگهبان ارسال شد:
»از ابتدای خردادماه ســال ۱۳۹۹ هرگونه 
پرداخــت مســتقیم و مســتمر بــه کلیه 
کارکنــان دســتگاه های اجرایــی از محل 
اعتبارات هزینــه ای و از منابــع عمومی و 
اختصاصی صرفــاً پس از ثبــت اطالعات 
آنان در ســامانه کارمند ایران، از اعتبارات 
تخصیص یافتــه یــا درآمــد اختصاصــی 
محقق شده دستگاه اجرایی ذی ربط توسط 
خزانه داری کل کشــور به ذی نفــع نهایی 
انجام می شود. درج این اطالعات هیچ گونه 
حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص 

ایجاد نمی کند.«
این در حالی است که در اسناد منتشر شده 

توسط معاونت قوانین، که تغییرات مصوبات 
کمیسیون تلفیق نســبت به مصوبه ارسال 
شده به صحن مجلس را نشان می دهد، این 
تغییر بــه عنوان مصوبه جدید کمیســیون 
تلفیق منعکس نشــده اســت. حذف کلمه 
غیر مســتمر از جز ۳ بند الــف تبصره ۲۱ 
موجب می شــود که پرداخت هــای انجام 
شــده تحت عناوین مختلفــی مانند اضافه 
کاری هــا، و انواع مختلف فــوق العاده های 
شغلی از رعایت این بند مستثنا شوند و طبق 
رویه قبلی به صورت غیر متمرکز و توســط 
دســتگاه ها به کارکنان پرداخت شود. عدم 
تمرکــز در پرداخت این بخــش از حقوق و 
مزایا در خزانه داری، می تواند زمینه ســاز 
تخلف مالی و پرداخت هــای غیر متعارف، 
حقوق هــای نجومــی و عــدم شــفافیت 

هزینه های دولت شود.

چرا شفافیت پرداختی دستگاه ها 
مهم است؟

ترکیب دقیق هزینه های دولت برای برنامه 
ریــزان و تصمیم گیــران در حــال حاضر 
مشــخص نیســت. دلیل اصلی این امر نیز 
آن اســت که در ســازوکار فعلی، اعتبارات 
دســتگاه ها به صــورت ســرجمع از طرف 
خزانه به ایشان داده شده و دستگاه ها اقدام 
به هزینه کرد آنهــا می نمایند. لذا اطالعات 
»تفصیلی و طبقــه بندی شــده« از نحوه 
هزینه کرد اعتبارات به صورتی که به راحتی 
قابل تجمیع شدن و ارزیابی باشد، نزد خزانه 
وجود نداشته و طبیعتاً زمینه برای کنترل و 
قاعده گذاری برای هزینه ها فراهم نیســت. 

به عنوان مثال در حالــت مطلوب باید برای 
حاکمیــت کل حقوق و مزایــای پرداخت 
شده و توزیع آنها بر اساس میزان دریافتی، 
خریدهای انجام شــده توسط دستگاه های 
اجرایی )موارد خرید و هزینه پرداخت شده 
برای آنها( و… به صورت شفاف و به روز در 
دسترس باشد اما در حال حاضر این امکان 
وجود ندارد و حتی مجموع حقوق و مزایای 
پرداخت شده توسط دولت به صورت دقیق 

مشخص نیست.
یکی از نتایج این مسئله عدم اجرای ماده ۲۹ 
قانون برنامه ششم توســعه مبنی بر شفاف 
شــدن حقوق و مزایای مقامــات و مدیران 
بوده اســت. بدین ترتیب که بــه علت غیر 
متمرکز بودن اطالعــات و اختصاص منابع 
به صورت سر جمع به دستگاه های اجرایی، 
تکمیل سامانه حقوق و دســتمزد نیازمند 
اعالم جزئیات پرداخت های صورت گرفته 
توسط خود دستگاه های اجرایی به سازمان 
امور استخدامی بوده که در عمل با مقاومت 
و عدم تمکین دســتگاه ها همراه شد و این 
حکم قانونی به مرحله اجرا نرســید. تبصره 
۲۱ قانون بودجه ســال ۱۳۹8 که در تالش 
بود تا دســتگاه ها را مکلف کند که اطالعات 
ریز پرداختی خود را بــه خزانه داری اعالم 
کنند، نیز بــه دلیل اینکه مجــدداً نیازمند 
دریافت اطالعات از دســتگاه های مختلف 

بود به صورت کامل اجرایی نشد.

ارسال اعتبارات به صورت مستقیم از 
سوی خزانه جلوی حقوق های نجومی 

را می گیرد
با توجه به موارد مذکــور راهکار اصولی این 
اســت با حفظ استقالل دســتگاه در مورد 
تصمیــم گیــری در رابطه با نحــوه هزینه 
کرد منابــع، فراینــد پرداخت مســتقیماً 
توسط خزانه انجام شــده و دستگاه اجرایی 
درخواســت پرداخت خود را به خزانه اعالم 
نماید تــا این پرداخت به صورت مســتقیم 
توسط خزانه به ذینفع نهایی صورت گیرد. 
به عبارت دیگر به جای آنکــه خزانه اعتبار 
را در اختیــار دســتگاه قرار داده و ســپس 
دســتگاه به ذینفع نهایی )اعم از کارکنان، 
پیمانکاران، فروشــندگان و…( پرداخت 
کند، خزانه باید از محل اعتبارات دســتگاه 
به ذینفعانی که دســتگاه معرفی می کند، 
مســتقیماً پرداخت کند. ایــن امر به لحاظ 
فنی قابل اجرا بوده و درحال حاضر بر اساس 
ســازوکار پیشنهاد شــده در بند واو تبصره 
۱۹ قانون بودجه ۱۳8۶ برای قسمت حکم 
مربوط به دریافتی کارکنان رسمی و پیمانی 

دستگاه ها در حال انجام است.

خریدار   رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 
در خصوص خبر تشکیل شــورای تجارت 
خارجی گفت: گمان نمی کنم در هیچ نظام 
حکومتی به اندازه ایران نهاد و سازمان وجود 
داشته باشــد، بنابراین باید پرسید که لزوم 

تشکیل این شورا چیست.
مجیدرضا حریری، در خصوص خبر تشکیل 
شورای تجارت خارجی گفت: سوالی که در 
این مسئله مطرح اســت این است که لزوم 
تشکیل چنین شورایی چیست؟ طبق قانون 
چند دهه اخیر، ســازمان توســعه تجارت 
با هــدف فرماندهی کل تجــارت خارجی 
تشکیل شد. بنابراین زمانی که این سازمان 
وجود دارد، تشــکیل نهاد و شورای دیگر در 

کنار آن لزومی ندارد.
حریری افزود: برای مثال در حوزه صادرات 

در مجموعــه وزارت صمت، شــورای عالی 
صــادرات، کارگــروه توســعه صــادرات، 
کنفدراسیون صادرات و غیره مطرح است. 
در صورتی که مشخص نیست خروجی این 

نهادها چه بوده و لزوم تشکیل آنها چیست.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران و چین تاکید 
کرد: در حوزه صادرات غیرنفتی حدود ۵۵ 
درصد صادرات غیرنفتی ما با پایه نفتی مثل 
پتروشیمیایی، گاز، میعانات و فرآورده های 
نفتی اســت. بنابراین اگر این ســازمان ها و 
نهادها نیز نبودند این صــادرات به قوه خود 
ادامه داشــت و بخش دیگــری نیز حدود 
۲۰ درصد از صادرات غیرنفتــی به مبلغ ۷ 
تا 8 میلیون دالر اســت که معــادن ما آن را 
تشــکیل می دهند و به صورت خام یا کمتر 

فرآوری شده به فروش می رسد.

حریری تاکید کــرد: بنابراین همه نهادها و 
تشکل ها موجود نتوانســتند کار صادراتی 
را به درســتی انجام دهند و تغییــر نام این 

سازمان ها چاره ساز نخواهد بود.
وی با اشــاره به افراد دارای سمت در شورای 

تجارت خارجی گفت: آقــای زادبوم در حال 
حاضر معاون وزیر و رییس سازمان تجارت و 
افراد دیگر در مرکز ملی فرش و بانک توسعه 
صادرات دارای سمت هســتند. بنابراین اگر 
این افراد بخواهند کار خود را به درستی انجام 
دهند لزومی به تشکیل سازمان جدید وجود 
ندارد.حریری با بیــان اینکه گمان نمی کنم 
در هیچ نظام حکومتی بــه اندازه ایران نهاد و 
سازمان وجود داشته باشــد، گفت: شورای 
عالی صادرات، شــورای عالی معدن، شورای 
عالی انقالب فرهنگی، ستاد مبارزه با قاچاق 
ارز و کاال و سایر شورا و تشــکیالت هرکدام 
دارای بروکراسی، دفتر و تشکیالتی هستند. 
و به علــت بروکراتیک های فــراوان، موانع 
توسعه هســتند. همچنان که اگر ۱۰ کشور 
برتر توســعه صادراتی را در نظر بگیریم باید 

ببینیم آنها از چه روش های با تاثیر فرهنگی 
اســتفاده می کنند.وی افزود: بنابراین نیاز 
اســت که به جای تشــکیل این تعداد نهاد و 
شورا از بروکراســی ها کم کرد و اجازه داد که 
مردم به فعالیت خود بپردازند. ســازمان باید 
حداقل اندازه های خود را داشته باشد تا بتوان 
از او کار خواست.رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین ادامه داد: نام ســازمان توسعه صادرات 
به منظور دســتیابی به فرماندهی واحد در 
تجارت خارجی به ســازمان توسعه تجارت 
تغییر کرد. در صورتی کــه باید رصد کرد که 
آیا توانسته است موفق عمل کند یا نه؟ اگر بله، 
پس لزومی به تشکیل شورا و یا کارگروه دیگر 
نیست و اگر خیر، باید علت و ریشه یابی شود. 
بنابراین تشکیل سازمان و تشکالت جدید، 

چاره ساز توسعه صادراتی نیست.

 نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت: تغییرات 
دستمزد ۹۹ کارگران از تیرماه اعمال می شود و از وزیر 
تعاون خواستیم تا بحث تعیین حق مسکن کارگران را 
برای تصویب در مدت باقی مانده بــه هیات دولت ارائه 

دهد.
»ناصر چمنی« افزود: با توجه به افزایش هزینه زندگی، 
نمایندگان کارگران از تغییرات دستمزد امسال راضی 

نیستند اما در تصمیم هایی که اتخاذ می شود 
باید مولفه های اقتصــادی و تولیدی را نیز در 

نظر می گرفتیم. 
وی دربــاره تصویب حق مســکن کارگران 
در هیــات دولت نیــز گفت: از وزیــر تعاون 
خواستیم که در فرصت باقی مانده پیشنهاد 

حق مســکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگــران را به هیات 

دولت اعالم کند تا پس از بررسی ها در اولین 
فرصت تصویب شود. 

نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت: 
به احتمال زیاد تغییرات دســتمزد امسال از 

تیرماه قابلیت اجرایی دارد.
شنبه گذشــته شــورای عالی کار با حضور 
نمایندگان کارفرمایــی و کارگری و دولت تشــکیل 

جلســه داد. در این جلسه دســتمزد ۹۹ تغییر کرد. به 
این صورت که حق مسکن از یکصد هزار تومان به ۳۰۰ 
هزار تومان افزایش یافــت، همچنین ۷۵ هزار تومان از 
پایه ســنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق 

اضافه شود.
براین اساس پایه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که 

پیش از  ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد.

دستمزد

تغییرات مزد ۹۹ از تیرماه اعمال می شود 

به گفتــه نایب رئیــس اتحادیه طال و جواهــر تهران، 
کاهش نرخ ارز در بازارهــای داخلی و همچنان کاهش 
تقاضا برای ســکه، سبب شده اســت که روند کاهشی 

قیمت سکه و طال در معامالت بازار ادامه داشته باشد.
محمد کشــتی آرای با بیان اینکه نسبت به روز گذشته 

براساس کاهش نسبی نرخ ارز و همچنین کاهش تقاضا 
برای خرید سکه، قیمت سکه و طال در بازار روزدوشنبه 
نیز کاهشی بوده اســت، آخرین قیمت های معامالتی 
سکه و طال در بازار را اینگونه اعالم کرد که با کاهش ۵۰ 
هزار تومانی نسبت به روز گذشته، هر قطعه سکه طرح 

جدید هفــت میلیون و ۲8۰ هزار تومان و ســکه طرح 
قدیم نیز بــا ۱۵۰ هزار تومان کاهــش،   هفت میلیون 
و ۵۰ هزار تومان دادوستد شده اســت. در بازار داخلی 
نیم سکه، سه میلیون و ۷۰۰  هزار تومان و ربع سکه دو 
میلیون تومان معامله شده اند که نسبت به روز گذشته 

بدون تغییر بوده اند. ســکه های یک گرمی نیز ۲۰ هزار 
تومان ارزان تر شــده و یک میلیون و ۶۰ هزار به فروش 
رسیده است.همچنین هر مثقال طال سه میلیون و ۷۰ 
هزار تومان و هر گرم طالی ۱8 عیار،   ۷۰8 هزار و 8۰۰ 

تومان معامله شده اند.

طال

وند قیمتی سکه و طال همچنان کاهشی است ر



واردکنندگان باسهولت بیشتری ارز می گیرند

کاهش صف های رفع تعهد ارزی
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طی سال 1398 صورت گرفت
 اعطای بیش از 7،000 میلیارد ریال تسهیالت

 به شرکت های دانش بنیان توسط بانک آینده
 بانک آینده با هدف حمایت از اقتصــاد دانش بنیان و فن آور محور، طی 
ســال ۱۳۹8 بیش از ۷،۰۰۰ میلیارد ریال تســهیالت به شرکت های 
دانش بنیان اعطا کرده است. این امر پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری با 
صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان 

از طریق اعطای تسهیالت و صدور ضمانت نامه، صورت گرفته است.
در نشستی که با حضور دکتر محمد فطانت مدیرعامل، برخی از اعضای 
هیأت مدیره و مدیران ارشــد بانک آینده و هم چنیــن دکتر وحدت، 
مدیرعامل و تنی چند از مدیران ارشــد صندوق شــکوفایی و نوآوری 
کشور برگزار شــد، همکاری های دوجانبه مورد بررســی و تأکید قرار 

گرفت.
در این نشست، دکتر فطانت شرکت های دانش بنیان )SMe( را موتور 
رشد اقتصاد دنیا دانســت و تاکید کرد که در این فرآیند، افراد صاحب 
ایده باید حمایت شــوند تا بتوانند نظر خود را به سرعت عملیاتی سازند 
که این امر در کشــور ما با برخورداری از مزیت جمعیت جوان و خالق، 

رسالتی بزرگ برای ما به شمار می رود.
کمک به شرکت های دانش بنیان برای معرفی و فروش محصول خود به 
مشــتریان نیز از جمله دیگر حمایت هایی است که بستر آن با همکاری 

بانک آینده و صندوق شکوفایی و نوآوری، محقق می شود.
بانک آینده به اســتناد گزارش های عملکردی ارائه شده، 88 )هشتاد 
و هشــت( فقره تســهیالت با رقمی بالغ بر ۷،۰۰۰  میلیــارد ریال طی 
سال ۱۳۹8 به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است. هم چنین 
در مدت مشــابه، ۴۱ )چهل ویک( فقــره ضمانت نامه بــا ارزش ریالی 
۱,۱۳۳ )یک هزار و صد و سی وســه( میلیارد ریال، با شرایطی مناسب 
برای شرکت های مذکور، صادر نموده اســت. بر اساس این مستندات، 
بانک آینده موفق شد؛ به عنوان شریک استراتژیک صندوق شکوفایی و 
نوآوری، رتبه نخست همکاری با این صندوق طی سال ۱۳۹8 را به خود 

اختصاص دهد.
بانک آینده بر آن است تا با حضور جدی تر از پیش در حوزه نوآوری های 
نوین و نیــز ایجاد بازار بــرای شــرکت های دانش بنیــان و فن آور در 
عرصه های راهبردی، زمینه بروز بیشتر اســتعدادها و توان مندی های 

دانش آموختگان و نوآوران کشور را فراهم آورد.
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سپرده های بانکی ۲۸ درصد افزایش یافت
آمار بانک مرکــزی از افزایش ۲۷.۵ درصدی مانده ســپرده ها و ۲۴.۳ 
درصدی مانده تسهیالت بانکی در پایان بهمن ماه ۹8 نسبت به مقطع 

مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و 
ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان بهمن ماه سال ۱۳۹8 حاکی 
از آن است که مانده کل ســپرده ها بالغ بر ۲۵۷8۰.۶ هزار میلیارد ریال 
شده که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل ۵۵۵۷.۵ هزار میلیارد ریال 
)۲۷.۵ درصد( و نسبت به پایان سال قبل معادل ۵۱۰۷.۳ هزار میلیارد 

ریال )۲۴.۷ درصد( افزایش نشان می دهد.
بیشترین مبلغ ســپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده ۱۳۷۳۵.۷ 
هزار میلیــارد ریــال و کمترین مبلغ مربــوط به اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد معادل ۶۹.۱ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تســهیالت بالغ بــر ۱8۱۲۰.۶ هزار میلیارد ریال اســت که 
نسبت به مقطع مشــابه ســال قبل ۳۵۴۶.۷ هزار میلیارد ریال )۲۴.۳ 
درصد( و نسبت به پایان ســال قبل ۳۰۳۰.۴ هزار میلیارد ریال )۲۰.۱ 
درصد( افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان 
تهران با مانده ۱۱۴۶۹.۶ هزار میلیارد ریــال و کم ترین مبلغ مربوط به 

استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۶.۷ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر اســت نسبت تســهیالت به ســپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۷8.۴ درصد است که نسبت به مقطع مشــابه سال قبل و پایان 
ســال قبل، به ترتیــب ۱.8 و ۲.۹ واحد درصد کاهش نشــان می دهد. 
نســبت مذکور در اســتان تهران ۹۲.۳ درصد و اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد ۱۰8.8 درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده اســت کــه یکی از علل مهم بــاال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران اســتقرار دفاتر مرکزی بسیاری 
از شرکت ها و مؤسسه های تولیدی سایر استان ها در استان تهران بوده 
و عمده فعالیت های بانکی آنها توســط شــعب بانک ها و مؤسسه های 

اعتباری استان تهران انجام می شود.

هشدار کانون صرافان
ج از سامانه نیما  وش ارز، خار خرید و فر

غیرقانونی است
کانون صرافان ایران با انتشــار اطالعیه ای نسبت به معامله حواله ارزی 
خارج از ســامانه نیما و خرید و فروش ارزهای خارجی، خارج از سامانه 

سنا هشدار داد.
کانون صرافان اعالم کرد: هرگونه معامله حواله ارزی خارج از ســامانه 
نیما و خرید و فروش ارز خارج از سامانه ســنا مطابق قوانین و مقررات 

غیرقانونی است.
در این اطالعیه، تاکید شده اســت که عواقب ناشــی از این گونه داد و 

ستدها بر عهده معامله گران است.
ســامانه نیما به عنوان محل مبادالت حواله های ارزی به شمار می رود. 
صادرکنندگان حواله های ارزی ناشی از صادرات را در این سامانه برای 
فروش عرضه کرده و واردکنندگان برای رفع نیازهای ارزی خود باید از 

این سامانه اقدام به خرید حواله کنند.

 افزایش کارت های بانکی دارای تراکنش
 به ۱۰۸ میلیون کارت

 تعداد کارت های بانکــی دارای تراکنش در اردیبهشــت ۹۹ به ۱۰8 
میلیون کارت رســید که بیش از ۹۵ درصد آن به کارت های برداشــت 

تعلق دارد.
بررسی آمارهای گزارش اقتصادی اردیبهشــت ماه شبکه الکترونیکی 
پرداخت کارت )شــاپرک( نشــان می دهد که در این ماه حدود ۱۰8 
میلیون و ۵۳۱ هزار و 8۵۰ کارت بانکــی از جمله کارت های اعتباری، 

برداشت و هدیه و بن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند.
در فروردین ماه ۹8 تعداد ۹۶ میلیــون و ۱۲۹ هزار و ۱۵۴ کارت بانکی 
تراکنش داشتند که نشان از افزایش ۱۲.8۹ درصدی تعداد کارت های 
بانکی دارای حداقل یک تراکنش در اردیبهشــت ۹۹ نســبت به سال 

گذشته دارد.
بیشــترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشت دارای 
حداقل یک تراکنش با تعــداد ۱۰۳ میلیون و ۳۷۰ هــزار عدد تا پایان 
اردیبهشــت ۹۹ اســت که همین موضوع باعث شــده تــا کارت های 
برداشــت ســهم ۹۵.۲۴ درصدی از کل کارت های بانکی تراکنش دار 

داشته باشند.
بررسی ها نشــان می دهد تعداد کارت های اعتباری دارای تراکنش در 
اردیبهشــت ماه نســبت به فروردین ماه با افزایش ۱۲۱.۱۳ درصدی 
روبرو بوده است که باعث شــده تا ســهم کارت های اعتباری را از کل 

کارت های بانکی به ۰.۰۷ درصد برساند.

شعبه

نماینده مردم خمین در مجلس از تدوین طرحی برای 
اخذ مالیات از خانه های خالی خبر داد و گفت: از محل 
این اعتبارات، دولت را مکلف می کنیم ۵ میلیون واحد 

مسکن مهر برای اقشار آسیب پذیر بسازد.
علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای 
اســالمی، از تدوین طرحی برای مالیــات بر خانه های 
خالی خبر داد و گفت: بر اســاس تحقیقات انجام شده 
حــدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هــزار خانه نوســاز خالی در 
کشــور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحــد آن در تهران و 
۳ میلیون واحد در ۳۰ اســتان کشــور وجود دارد. این 

خانه ها برای سودآوری ساخته شده است.
وی با اشــاره به افزایش بی ســابقه قیمت مســکن در 
سراســر کشــور، افزود: این امر نتیجه نقــش آفرینی 
دالالن مسکن اســت. این افراد واحدهای ساختمانی 
ساخته شــده را خالی نگه داشــتند و به دنبال به هم 

ریختن بازار مسکن هستند.
نماینده مــردم خمیــن در مجلس با تاکیــد بر اینکه 

مجلس یازدهم نمی تواند نســبت به مشکل 
مسکن مردم بی تفاوت باشد، تاکید کرد: در 
همین راستا طرح اخذ مالیات از مسکن های 
خالــی را تدویــن کرده ایم، بر اســاس این 
طرح خانه های خالی باید ۲۰ درصد مالیات 
بپردازند. در صورت اجــرای نهایی آن دیگر 
مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای مورد 

توجه دالالن قرار نخواهد گرفــت. امیدواریم این طرح 
در فصل تابســتان و در زمان جابجایی مســتاجران به 

تصویب برسد.
نظری در تشــریح این طرح، گفت: اگــر ۳.۵ میلیون 
واحد خالی، حــدوداً 8۰ متــری و هر کــدام، متری 
8 میلیون قیمت گذاری شــود، ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار 
میلیارد تومــان ارزش ایــن خانه های خالــی برآورد 
می شــود و ۲۰ درصد مالیــات آن حــدود ۴۴8 هزار 
میلیارد تومــان خواهد بود که با درآمدهای ناشــی از 
اخذ مالیات بر مســکن های خالی می توان طبق الگوی 

ساخت مســکن مهر حدود ۵ میلیون واحد 
۷۰ متری مسکن مناسب برای اقشار ضعیف 

ساخت که انقالب اقتصادی ایجاد می کند.
وی گفت: طرح مالیات بر خانه های خالی در 
مجلس دهم نیز بررســی شــد اما بر اثر نفوذ 
ســرمایه داران و رانت خــواران به تصویب 
نرســید اما مجلس یازدهم اراده جدی برای 
تصویب این طرح و نظارت بر اجــرای آن دارد. مجلس 

یازدهم نسبت به مشکالت مردم دغدغه مند است.
نماینده مردم خمین در مجلس اظهار داشت: در اکثر 
پژوهش ها و تحقیقاتی که انجام شده مشکالتی مانند 
کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی، فرآیند به شدت 
خســته کننده صدور مجوزهای تولیدی، مشــکالت 
تامین مالی از طریق بانک ها و قاچاق ســازمان یافته، 
فساد و تبعیض و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی مورد 

بررسی قرار گرفته است.
نظری با بیــان اینکه امروز در کشــور مــا قریب به ۶ 

میلیون خانــواده بی خانمان وجود دارد که مســکن و 
ســرپناه ندارند وتوانایی کافی برای پرداخت اجاره بها 
نیز ندارند، تاکید کرد: اگر هر خانــواده را ۴ نفر در نظر 
بگیریم مشکل مسکن، مشکل اصلی ۲۴ میلیون نفر از 

شهروندان کشور ما است.
وی افــزود: ایــن غیــر از ســرپناه های فرســوده و 
ســکونتگاه های غیرمطمئــن اســت که مــا از آن به 
بدمسکنی یاد می کنیم. مسکن هایی که در برابر سوانح 
تاب آوری الزم را ندارد و در صــورت بروز هر حادثه ای 

موجب ایجاد حجم باالی تلفات می شود.
نماینده مردم خمین در مجلس تصریح کرد: بر اساس 
اصل ۳۱ قانون اساســی داشتن مســکن مناسب حق 
هر خانواده ایرانی اســت. قریب به یک دهه از تصویب 
قانون ساماندهی مســکن می گذرد اما متاسفانه اقدام 
مناســبی در این زمینه صــورت نگرفته اســت و بازار 
مســکن به عنوان کاالی ســرمایه ای از سوی دالالن و 

سودجویان اداره می شود.

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه وشهرســازی 
گفت: برای جلوگیری از ازدحام طــی ۲ هفته به تمام 
متقاضیان مســکن ملــی روز و ســاعت مراجعه برای 

تکمیل اطالعات پیامک زده می شود.
محمود محمود زاده معاون مســکن و ساختمان وزیر، 
با بیان اینکه 8۰۰ هزار نفر از طریــق پیامک در طرح  
مسکن ملی ثبت نام کرده اند، گفت: در گذشته اعالم 
کردیم به دلیل شــیوع ویروس کرونا در کشور امکان 
ثبت نام حضوری وجود نداشــت بنابراین اعالم شــد 
که متقاضیان از طریق پیامک ثبت نــام خود را انجام 

دهند.
او ادامــه داد: از ۱۳ خرداد به متقاضیانــی که از طریق 
پیامک ثبت نام کرده اند اعالم شــد تا بــه ادارات کل 

جهت تکمیل اطالعات خود مراجعه کنند.

محمود زاده یاد آور شد: به جهت جلوگیری 
از ازدحــام در ادارات کل طبــق برنامــه 
ریزی هــای صــورت گرفته روز و ســاعت 
مراجعه تمامی متقاضیان مشخص شده تا از 

ازدحام در ادارات کل جلوگیری شود.
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه 
وشهرســازی با بیان اینکه کل بــازه زمانی 

که برای ایــن موضــوع در نظر گرفته شــده ۲ هفته 
اســت، افزود: طبق برنامه زمانی در نظر گرفته شــده 
با اجرای این طرح ازدحام در ادارات ایجاد نمی شود، 
اما اگر احساس شد مشــکلی در این زمینه وجود دارد 
بالفاصله مــدت زمان وارد کــردن اطالعات افزایش 

می یابد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی 

گفــت: از روز ۱۳ خرداد ماه بــا پیامکی که 
برای متقاضیان ارسال می شود طبق برنامه 
زمانبندی شــده که باز هم بــا رعایت فاصله 
گذاری اجتماعــی صورت خواهــد گرفت 
کسانی که دسترســی به کامپیوتر شخصی 
ندارند می توانند به مراکز اعالم شده مراجعه 

و اطالعات خود را تکمیل کنند.
محمــود زاده اضافه کرد: بعد از تکمیــل اطالعات این 
8۰۰ هزار نفر و پاالیش آن، متقاضیان واجد شرایط را 

اعالم خواهیم کرد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی در 
خصوص اینکــه آیا این ثبت نام ها در طــرح اقدام ملی 
مسکن در مراحل بعدی هم ادامه خواهد داشت، گفت: 
سیاست کلی وزارت راه و شهرسازی این بوده که تولید 

مستمر مسکن را در هر اســتان دنبال کنیم و آن را به 
مدیر کل های اســتان ها ابالغ کردیم تــا مدیریت هر 
اســتان با تامین زمین و منابع بانکی الزم بتوانند اقدام 

به ساخت و تولید مسکن کنند.
محمودزاده پیش نیاز تولید بیشــتر مســکن را تامین 
پیش نیاز های تولید مســکن از جمله تامین اراضی و 

تسهیالت عنوان کرد.
معاون وزیر راه و شهرســازی یادآور شــد: برنامه ای 
کــه هم اکنــون برای طــرح اقــدام ملی مســکن 
برنامه ریزی شــده اســت احداث ۴۰۰ هــزار واحد 
مســکونی برای دهک هــای ۴ تا ۷ درآمــدی که بر 
اســاس توان اعالمی اســتان ها در تامیــن زمین و 
تســهیالت بانکی بوده اســت که امیدواریم این تعداد 

افزایش یابد.

مالیات

مسکن

خریدار   صــف  طوالنــی رفــع تعهد 
ارزی صادرکنندگانــی که می خواســتند 
ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه 
واردکننــدگان واگذار کنند، بــه یکی از 
دردسرهای ماههای اخیرصادرات تبدیل 
شــده بود؛ اما اکنون مســیر هموارتر شده 

است.
 محدودیت هــای منابــع ارزی و ضرورت 
اســتفاده هدفمنــد از دالرهــای نفتی و 
غیرنفتی، دولت را بــه طراحی راهکارهای 
خالقانه ای دســت زده اســت که تا پیش از 
این به دلیل دسترسی به منابع نفتی به آنها 

حتی فکر هم نمی کرد. 
یکی از آنهــا واردات در مقابــل صادرات 
اســت که تــا مدتهــا اگرچه خواســته 
مصرانــه فعــاالن اقتصــادی در ابتدای 
مقررات گــذاری ارزی در ســال ۹۷ بود، 
امــا بانک مرکــزی در آن مقطــع به هیچ 
عنوان حاضــر نبود زیر بار آن بــرود. اما به 
مرور که دولت تصمیم گرفــت راه را برای 
صادرکنندگان در ارزآوری بــاز کند تا در 
مقابل، رفــع تعهد ارزی آنها با مشــکالت 
کمتری مواجه باشــد، ایــن روش ها نیز 
روی کار آمــد و بانک مرکــزی پذیرفت تا 
این تســهیالت را نیز برای صادرکنندگان 

در روش های بازگشت ارز در نظر بگیرد.

 تأمین ارز به روشی که بانک مرکزی
 در مقابلش مقاومت می کرد

اما اکنــون واردات در مقابل صادرات به یکی 
از روش هــای اصلی مدنظر بانــک مرکزی 
تبدیل شــده و اســتفاده زیادی از آن انجام 
می شــود؛ به نحوی که خبرها حکایت از آن 

دارد که ارز حاصل از صادرات اکنون به یکی 
از منابع اصلی مورد اســتفاده واردکنندگان 
کشور در تأمین نیازهای ارزی قرار می گیرد. 
واقعیت آن اســت که این روش، اگرچه هنوز 
هم باید با اصالحاتی مواجه باشــد و دولت به 
این اندازه در حوزه اســتفاده از ارز صادراتی 

برای واردات دخالت نکند، اما باز هم این روش 
بیش از سایر روش های اعالمی از سوی بانک 

مرکزی، مدنظر صادرکنندگان قرار دارد.
در ایــن میــان، وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در اقدامی جدیــد، زمینه های الزم 
را بــرای اســتفاده از ارز صادراتی به منظور 

واردات کاالهای اولویت دار که عمدتاً شامل 
مواد اولیــه کارخانجات و ماشــین آالت و 
قطعاتی اســت که نمونه های مشابه داخلی 
ندارند، فراهم کرده اســت، در حالیکه نظر 
فعاالن اقتصادی آن است که ممکن است به 
مرور زمان، این دخالت دولت منجر به ایجاد 

بروکراسی شده و باز هم کار را کند نماید.

کاهش صف های رفع تعهد ارزی و 
تخصیص و تأمین ارز

البته طی بیست روز گذشته وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت بر روی ایــن روش با توافق 
بانک مرکــزی تمرکز کرده اســت، راه برای 
رفع تعهد ارزی بسیاری از صادرکنندگان باز 
شده و دیگر نیاز نیست آنها علیرغم واگذاری 
ارزهایشــان به واردکنندگان، در صف های 

طوالنی رفع تعهد ارزی باقی بمانند.
در مقابــل، صف های مرتبط بــا تأمین ارز از 
ســوی واردکنندگان در بانــک مرکزی نیز 
کاهش یافته و به جــای اینکه واردکنندگانی 
کــه ارز خــود را از منابع مختلــف از جمله 
صادرکنندگان تأمین کرده اند، در صف های 
طوالنی تخصیص و تأمین ارز بایستند، اکنون 
در مسیر هموارتری حرکت می کنند که این 
خود زمینه ساز تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه 

بسیاری از تولیدکنندگان شده است.

ح مالیات بر»خانه های خالی« کلید خورد طر

ارسال پیامک مهلت ۲هفته ای برای متقاضیان مسکن ملی

کارشناس بازار سرمایه:

وند معامالت بورس تا پاییز صعودی است ر
خریدار   یک کارشــناس بازار ســرمایه 
با بیان اینکه رشــد بــازار از ایــن به بعد 
مانند دو ماه گذشــته پرشــتاب نیست، 
گفت: روند صعودی بــازار حداقل تا پاییز 
ادامه دار است و از پاییز به بعد هم با توجه 
به نــگاه اقتصادی موجود در کشــور باید 
روند معامالت بازار را مــورد ارزیابی قرار 

داد.
علی صادقیــن افزود: علــت روند صعودی 
شــاخص بورس در بازار چند روز گذشــته 
عالوه بــر ادامــه ورود نقدینگی از ســوی 
ســرمایه گذاران حقیقی به بازار، با برخی از 
شفاف سازی ها زمینه کاهش ترس سرمایه 
گذاران از عرضه سهام عدالت در بازار فراهم 

شد.
وی با بیان اینکــه فعاالن بازار نســبت به 
آزادســازی ســهام عدالت ترس ناشی از 
افزایش عرضه را داشــتند که در چندروز 
اخیر شــاهد کمرنگ شــدن این موضوع 
و  از بین رفتــن آن بودیم، گفــت: تثبیت 
شــاخص بورس بر کانال یک میلیون واحد 
تا حــدودی نگرانی های ناشــی از اصالح 

شــدید بازار را از بین برد و 
اکنون بازار به دنبال اهداف 
باالتــری از رقــم کنونی 

شاخص بورس است.
صادقیــن به دیگــر عوامل 
تاثیرگــذار در رشــد اخیر 
شــاخص بورس اشــاره و 
بیان کرد: رشد بیش از پنج 
درصد ارز نیمایی در ۱۰ روز 
گذشته از جمله عواملی بود 
که باعــث افزایــش دوباره 

شاخص بورس شد.
بــازار  ایــن کارشــناس 
ســرمایه افــزود: اکنــون 

ارز ســامانه نیمایی به قیمتــی بیش از ۱۶ 
هزار تومان رســیده اســت که این کاهش 
اختالف در نرخ ارز نیمایی با ســامانه سنا و 
بازار غیررسمی نویدبخش گزارش معقول 
شرکت ها در سه ماه نخست سال است که با 
توجه به چنین مسایلی در وضعیت کنونی 
اقبال خوبی نســبت به بازار صورت گرفته 

است.

وی با بیــان اینکــه اکنون همه ســطوح 
حاکمیتی و سیاســت گــذاران موجود در 
کشــور به دنبال حمایت از سرمایه گذاری 
در بورس هســتند، گفــت: از معدود نقاط 
مشــترک تصمیــم گیری هــا در مجلس 
جدید، قوه قضاییه و دولــت تامین مالی و 
نیز رفع کســری بودجه به صورت مولد از 
مسیر بازار سرمایه است که این موضوع در 
کنار افزایش قیمت هــای جهانی، افزایش 

قیمــت دالر و بهبود ورود 
نقدینگی باعث رشــد بازار 

شده است.
رحمتی خاطرنشــان کرد: 
رشــد بازار تا زمان افزایش 
انتظار برای قیمت ارز، رشد 
تــورم، بهبــود قیمت های 
جهانــی و ورود نقدینگی از 
ســمت حقیقی ها ادامه دار 

خواهد بود.
بــازار  کارشــناس  ایــن 
سرمایه با اشــاره به اینکه 
ممکــن اســت بــازار در 
مقطعی از زمان و در میان 
رشــدهایی کــه تجربه می کند شــاهد 
ایجاد برخی اصالحات در بازار باشــد که 
این اصالح، ارتباطی به ریزش شــاخص 
بورس ندارد، گفت: بازار سرمایه امسال 
جایگزینی نــدارد که بتوانــد این حجم از 
نقدینگی بخش حقیقی را به ســمت خود 
جلب کند، به همین دلیل به نظر می رســد 
رشد شــاخص بورس تا آبان امسال ادامه 

دار باشد.
 این کارشــناس بازار ســرمایه بــا تاکید 
بر اینکه پیش بینــی دقیق رونــد بازار از 
االن برای پاییز کمی دشــوار بــه نظر می 
رسد، اظهار داشــت: روند بازار برای چند 
ماه آینــده وابســته به انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا اســت که ایــن موضوع 
می تواند بر قیمت ارز، بــازار جهانی و بازار 

داخلی ایران تاثیرگذار باشد.
 وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در اواخر 
معامالت روز گذشته فشــار عرضه و ریزش 
ســهم هایی که در ابتدای معامالت با صف 
خرید مواجه بودند شــدت گرفت؛ بنابراین 
به نظر می رســد معامالت بــورس در بازار 
امروز تــا حدودی بــا افت همراه باشــد به 
همین دلیل نمی توان به بــازار امروز مانند 

روز گذشته نگاه کرد.
رحمتی خاطرنشــان کرد: در بازار ممکن 
است شاخص کل مثبت باشــد اما برخی 
از ســهم ها در بازار روز سه شــنبه  وارد 
فاز اصالحی می شــوند یا هیچگونه صف 

خریدی را نخواهند داشت.



تحلیل کارشناسان از آینده بازار نفت

سلطه خریداران در بازار

اوضاع فیزیکی بازار نفت خوب نیست

معاون توانیر هشدار داد
مردم در مصرف برق صرفه جویی نکنند احتمال 

خاموشی وجود دارد
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: اگر مشــترکان رفتار مصرفی خود 
در ســاعات اوج بار را بهینه کنند، تابستان امســال خاموشی نخواهیم 

داشت.
به نقل از وزارت نیرو، غالمعلی رخشــانی مهر گفت: اگر مشــترکان بار 
مصارفی اضافی خود در طول روز را از مدار خارج و از روشــنایی طبیعی 
روز اســتفاده کنند و در زمینه اســتفاده از سیســتم های سرمایشی 
کولرهای گازی روی عدد ۲۴ )دمای آســایش( تنظیــم نمایند، باعث 
جلوگیری از خاموشــی ها می شــود، در غیر این صورت تنها اتفاقی که 
می افتد مصرف برق زیاد شــده و احتمال بروز خاموشــی در تابستان 

خواهد بود.
وی افزود: تقاضای ما از مشــترکان این است که با اســتفاده از وسایل 
برقی پرمصرف در ســاعات غیر پیک به جهت مصــرف بهینه انرژی با 
برنامه ریزی مناســب میزان مصرف برق و مدل مصرفی آن را اصالح و 

بهینه کنند.
رخشانی مهر ادامه داد: در این زمینه الزم اســت مشترکان، استفاده از 
وسایل پرمصرف مانند ماشین لباس شویی، ظرفشــویی، اتو و… را از 
ســاعات اوج بار )۱۳ تا ۱۷( به ســاعات کم مصرفی منتقل و با سرویس 

کولرهای آبی و استفاده از دور کند آن مصرف خود را مدیریت کنند.

کشاورزان چگونه از برق رایگان برخوردار 
می شوند؟

 دارندگان چاه های کشاورزی اگر در چهار ساعت اوج مصرف )۱۲- ۱۶( 
فصل تابستان موتورهای چاه خود را خاموش کنند در مابقی ساعت ها از 

برق رایگان بهره مند خواهند شد.
»مصطفی رجبی مشــهدی« ســخنگوی صنعت برق افزود: خاموش 
شــدن چاه ها در ســاعت اوج مصرف کمک بســیار موثری اســت که 

کشاورزان می توانند به پایداری شبکه برق کنند.
وی ادامه داد: تعرفه برای همه مشترکان برق امسال نیز همانند پارسال 
هفت درصد افزایش یافته که این افزایش شامل چاه های کشاورزی هم 
شده است و اگر مشترکی رعایت الگوی مصرف را نداشته باشد مشمول 

تعرفه بیشتر خواهد شد.
ســخنگوی صنعت برق گفت: امسال همانند پارســال برای دارندگان 
چاه های کشاورزی مشوق در نظر گرفته شده و کشاورزان رعایت کننده 

زمان خاموشی  موتور چاه از این مشوق برخودار خواهند شد.
رجبی مشهدی افزود: پارسال خیلی از کشــاورزان همکاری الزم را با 
صنعت برق داشــتند که بر همین اساس از مشــوق های در نظر گرفته 

شده برخوردار شدند.
وی ادامه داد: کشــاورزانی که بتوانند مصرف خود را از ساعات ۱۲ تا ۱۶ 
به ساعت های دیگر تغییر دهند در طول تابستان قبض مجانی مصرف 

برق دریافت خواهند کرد.
مجری طرح توسعه شبکه برق چاه های کشــاورزی اسفندماه پارسال 
گفت: ساالنه ۱۲ هزار حلقه چاه کشــاورزی برقدار می شوند و به دنبال 

آن تجهیزات هوشمندسازی نیز برروی این چاه ها نصب خواهد شد.
»حسین محمودی« افزود: برقی ســازی چاه های کشاورزی بر اساس 
یک برنامه چهارساله که به شرکت های توزیع برق در استان ها از سوی 

وزارت نیرو ابالغ شده، در حال اجرا شدن است.
وی گفت: برنامه برقی ســازی چاه ها با همکاری شــرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت اجرایی می شود و براســاس قراردادی که با این شرکت 
امضا شده مقرر اســت، از محل منابع حاصل از صرفه جویی ایجادشده 

برقی ساختن چاه ها تداوم داشته باشد.
محمودی اضافه کرد: اکنون حدود ۲۶ هزار حلقه چاه برق دار در کشور 
وجود دارد که تالش بر این است کنتورهای هوشــمند نیز برروی این 

چاه ها نصب شود.

برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت کشور

تعداد حوادث شغلی منجر به فوت در شرکت 
ملی نفت ایران صفر شد

 وزیر نفت، گزارش کاهش شــاخص های حــوادث در صنعت نفت را به 
رئیس جمهوری ارائه داد که بر مبنای این گزارش، در سال ۱۳۹8 برای 
نخستین بار در تاریخ صنعت نفت کشور، تعداد حوادث شغلی منجر به 

فوت در شرکت ملی نفت ایران به عدد صفر رسیده است.
 در گزارش »کاهش شــاخص های حوادث در صنعت نفــت از ابتدای 
دولت یازدهم تا کنون« که از ســوی بیژن زنگنه به حسن روحانی ارائه 
شده، آمده اســت که بر پایه گزارش اداره کل ایمنی، بهداشت و محیط 
زیســت وزارت نفت، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، بــا زنجیره ای از 
اقدامــات نظارتی، پیشــگیرانه و مدیریتی، شــاخص های حوادث در 
صنعت نفت به طور مستمر کاهش یافته است و در نتیجه در سال ۱۳۹8 
برای نخســتین بار در تاریخ صنعت نفت کشــور، تعداد حوادث شغلی 

منجر به فوت در شرکت ملی نفت ایران به عدد صفر رسیده است.
در ادامه این گزارش زنگنه تاکید کرده که شاخص نرخ حوادث منجر به 
فوت )FAR-Fatal Accident Rate( در صنعت نفت در سال ۱۳۹8 

نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۶۴ درصد کاهش یافته است.
وی افزوده که این عملکرد قابل توجه، برآمــده از اهتمام جدی مدیران 
و کارکنان صنعت نفت به اســتقرار نظام مدیریــت و رعایت ضوابط و 
دســتورعمل های ایمنــی، بهداشــت و محیط زیســت )اچ اس یی(، 
شناســایی بهنگام مخاطرات و کنترل ایمن عملیات، انجام مســتمر 
ممیزی و ارزیابی و اتخاذ رویکرد حرفه ای گرایی اچ اس یی بوده که امید 
می رود با ادامه این اقدامات و رویکردها، روند مناســب شــاخص های 

یادشده استمرار یابد.

وئیل گران نمی شود گاز
اکنون شرایط برای تغییر قیمت گازوئیل مســاعد نیست و بعید است 

دولت بخواهد در رابطه با یارانه انرژی تغییری اعمال کند.
سید حمید حسینی، درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش قیمت 
گازوئیل اظهار داشــت: افزایش قیمت گازوئیل نه در بودجه آمده و نه 
دولت در این زمینه بحثی مطــرح کرده و تاکنون از ســوی هیچ مقام 
مسئولی تائید نشده است. آقای نوبخت در مجلس یک موضوع کلی در 
زمینه لزوم کم شدن میزان یارانه ها مطرح کرد، برخی حدس زدند که 

این برنامه در مورد نفت گاز اعمال می شود.
وی تاکید کرد: اکنون شــرایط برای تغییر قیمت مساعد نیست و بعید 

است که دولت بخواهد در رابطه با یارانه انرژی تغییری اعمال کند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
تصریح کرد: البته در همه دنیا گازوئیل از بنزین گران تر اســت و قاعدتا 
قیمت کنونی ایــن فرآورده بــا قیمت های جهانی تطابق نــدارد و اگر 

تغییری اعمال شود باید برابر با نرخ بنزین توزیع شود.
وی گفت: با توجه به اینکه عمده مصرف کنندگان گازوئیل قابل کنترل 
هســتند یارانه مربوط به آن را نیز می توان کنترل کرد گرچه قاچاق در 
این فرآورده هم زیاد است. حسینی یادآور شد: در حال حاضر روزانه ۹۵ 
میلیون لیتر در روز تولید گازوئیــل داریم و در زمینه تولید این فرآورده 
خودکفا هستیم، میزان مصرف نیز کمی کمتر از رقم تولید است، اخیرا 
دولت ۵ درصد از ســهمیه ها کم کرده که می توانیــم ۱۰ تا ۱۵ میلیون 

لیتر صادرات داشته باشیم. 

و نیر

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
سهمیه کارت های سوخت مفقودی، در کارت سوخت 

المثنی حفظ می شود.
 فاطمه کاهی درباره افرادی که کارت ســوخت خود را 
گم کرده اند و در خواســت کارت المثنی دارند، اظهار 
داشت: ســهمیه کارت سوخت این دســته از افراد در 
صورتی که هنگام مفقودی مورد ســو اســتفاده قرار 

نگرفته باشد حفظ می شود.
وی درباره صدور کارت های ســوخت جدید نیز گفت: 
افرادی که کارت ســوخت ندارند می توانند نسبت به 
دریافت آن اقدام کنند و از زمانی کــه کارت برای فرد 

صادر شود سهمیه سوخت نیز به آن تعلق می گیرد.
مدیر روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی بابیان اینکه هرزمان که کارت سوخت صادر شود، 

سهمیه ســوخت همان ماه در کارت سوخت 
لحاظ خواهد شد، گفت: حتی اگر درآخرین 
روز یک مــاه کارت ســوخت متقاضی صادر 
شود، سهمیه کامل آن ماه در کارت سوخت 
لحاظ می شــود، بنابراین تمامی کارت های 
جدید صادر شده دســت کم سهمیه یک ماه 

را در خود ذخیره دارند.
وی با بیان اینکه مالک محاســبه ســهمیه ســوخت 
کارت های جدیــد، تاریخ صــدور آن اســت نه زمان 
درخواســت متقاضی گفت: به طور مثال اگر فردی در 
بهمن ماه درخواست کارت ســوخت بدهد و در اسفند 
ماه کارت برای وی صادر شــود، ســهمیه سوخت آن 
شــخص از زمان صدورکارت یعنی اســفند ماه شارژ 
می شود.سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتــی افــزود: حداکثر زمان صــدور کارت 
ســوخت از هنگام تقاضا ده روز اســت، اما 
ممکن است فرآیند تحویل به پست و ارسال 

آن طوالنی تر شود.
کاهی دربــاره صــدور کارت های ســوخت 
المثنی نیز با یاد آوری این نکته که الزم است 
افراد در نگهداری کارت ســوخت خود دقت 
کافی را داشــته باشــند، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی 
مالک خودرو تقاضای کارت ســوخت المثنی داشــته 
باشــد، کارت برای آن فرد صادر می شود و این مسئله 

هیچ محدودیتی ندارد.
طبق اعالم سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، صدور کارت ســوخت هوشــمند المثنی فقط 
از طریــق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور اســت، زیــرا افراد 

سودجو با هدف دستیابی به اطالعات شخصی و کارت 
بانکی و کالهبرداری از هموطنان و ســو استفاده های 
احتمالی اقدام به ایجاد ســایت های غیرمجاز کرده اند؛ 
بنابراین کســانی که کارت سوخت ندارند و تاکنون نیز 
درخواست صدور کارت ســوخت نکرده اند، می توانند 
خود یا وکیل قانونی شان با در دســت داشتن مدارک 
هویتی مالک خودرو و وســیله نقلیه به مراکز پلیس + 

۱۰ مراجعه کنند.
کاهی با بیان اینکــه حذف رمز کارت ســوخت نیز در 
نواحی شــرکت ملی پخــش قابل انجام اســت گفت: 
متقاضیــان در صورتی که در این باره ســوال داشــته 
باشــند، می توانند به پورتــال این شــرکت با آدرس 
WWW.NIOPDC.IR مراجعــه یــا بــا شــماره 

پاسخگویی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

یک مقام مسوول گفت:نیروگاه های خورشیدی نصب 
شــده در تهران با قدرت تقریبی ۲۵۰۰ کیلووات، تنها 
در سال ۱۳۹8 منجر به صرفه جویی بیش از 8۰۰ هزار 

لیتر نفت خام شد.
حســین صبوری، با اشاره به بخشــنامه ابالغی وزارت 
نیــرو و الزام وزارتخانه ها، مؤسســات و شــرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به تأمین حداقل 
۲۰ درصد از انرژی مصرفی خــود از محل انرژی های 
تجدید پذیر و نــگاه ویژه دولت بــه انرژی های پاک و 
تجدیدپذیر و همچنین افزایش ســاالنه مصرف انرژی 

در تهران، گفت: در همین راستا استفاده از سلول های 
خورشــیدی به منظور تولید برق از اهمیتی دوچندان 

برخوردار شده است.
وی افــزود: با اطالع رســانی های گســترده ای که در 
سال های گذشــته توسط شــرکت توزیع نیروی برق 
تهران بــزرگ به منظــور جلب همکاری مشــترکان 
در راســتای راه انــدازی نیروگاه هــای خورشــیدی 
و برخــورداری از منافــع حاصــل از آن مانند فروش 
تضمینی برق تولیدی، انجام شد، بیش از ۳.۵ مگاوات 
ساعت برق پاک به شبکه توزیع برق پایتخت تزریق شد 

که این امر، صرفه جویــی قابل مالحظه ای را در کاهش 
بار شبکه توزیع برق پایتخت، خروج ارز از کشور و تولید 

آالینده های زیست محیطی به دنبال داشته است.
صبوری با بیان این که ایران با دارا بودن متوســط ۳۰۰ 
روز آفتابی در ســال از ظرفیت مناســبی برای احداث 
نیروگاه های خورشــیدی برخوردار اســت، ادامه داد: 
مشــترکان تهرانی قادرند با راهنمایی کارشناســان 
این شــرکت، ضمن احداث نیروگاه هــای کوچک در 
بام منازل خــود، با عقد قرارداد خریــد تضمینی طبق 
قوانین جــاری وزارت نیرو اقدام به فــروش برق تولید 

شده توسط این نیروگاه ها کنند.
نقی اکبرپور، مدیر دفتر نظارت بــر مولدهای مقیاس 
کوچک، تولید پراکنده و انرژی های نو شــرکت توزیع 
نیروی برق تهــران بزرگ نیز در ایــن خصوص گفت: 
نیروگاه های خورشیدی نصب شده در تهران با قدرت 
تقریبی ۲۵۰۰ کیلووات، تنها در سال ۱۳۹8 منجر به 
جلوگیــری از تولید ۲۲۵۴ تن گاز دی اکســید کربن 
و صرفه جویــی بیش از 8۰۰ هزار لیتر نفت خام شــده 
اســت که منافع حاصل از آن با کاشت بیش از ۵۷ هزار 

اصله درخت ۱۰ ساله برابری می کند.

کار ت سوخت

وگاه نیر

عرفانه تاجیکی  یک کارشــناس حوزه 
بین الملل نفت گفت:قیمت نفتی که اکنون 
می بینیم بدلیل کاهش عرضه است. یعنی 

بازار تحت اختیار خریداران است.
محمــد دیالمــی، کارشــناس حــوزه 
بین المللی نفت با اشــاره به ادامه تمدید 
توافق ۹.۶ میلیون بشــکه ای کاهش تولید 
نفت اوپک پالســی ها برای یک ماه دیگر، 
گفت: این توافــق می توانــد تأثیر مثبتی 
برای بازار داشــته باشد و شــاید شاخص 
نفت WTI بتوانــد مقاومت ۴۰ دالر برای 
هر بشــکه را بشــکند و روند افزایشی به 
خود بگیرد؛ همچنین قیمــت ۴۰ دالر تا 
مدتی می تواند نقش کــف قیمتی )قیمت 
مقاومتی( را برای شــاخص نفت برنت ایفا 

کند.
وی افــزود: روز جمعه مــا تقریبــاً ۲ دالر 
 WTI افزایــش در قیمــت شــاخص نفت
داشــتیم کــه دو دلیل داشــت؛ نخســت 
خبرهای مثبــت از توافــق احتمالی اوپک 
پــالس و دیگری آمــار بهبود بیــکاری در 

ایاالت متحده آمریکا.
 ایــن یعنــی اینکه مــا افزایــش قیمت را 

پیشاپیش داشتیم.

هنوز به دوران قبل کرونا برنگشتیم
دیالمــی با اشــاره بــه اینکه اوضــاع بازار 
فیزیکال نفت خوب نیســت، اظهار داشت: 
یعنی اینکه ما هنوز بــه مصرف قبل از کرونا 
برنگشتیم و این را می شــود از روی افزایش 
ذخیره بنزیــن، دیزل و ســوخت جت در 
گزارش اخیر اداره اطالعــات انرژی امریکا 

دید.

این کارشــناس حــوزه بیــن المللی نفت 
با تاکید بر اینکه بین تقاضــا و مصرف نفت 
تفاوت زیادی اســت، تصریح کــرد: به طور 
مثال چین بدلیل پاییــن بودن قیمت نفت 
تقاضای زیادی داشــت تا حجم ذخایرش را 
به ۱.۲ میلیارد بشکه نفت برساند که این به 

معنای مصرف نیست.
به گفته دیالمــی در قیمت های باالتر نفت، 
که ممکن است بدلیل ســفته بازی در بازار 
کاغــذی نفــت رخ بدهد، چیــن تقاضای 
خریــدش کــم می شــود و در حقیقت با 
مصرف اش هماهنگ می شود. پس این یک 

جور فشار از باال بر قیمت نفت است.

تأثیر درگیری چین و آمریکا بر قیمت 
طالی سیاه

وی ادامه داد: درگیــری لفظی بین آمریکا و 
چین تازه شروع شــده و همانگونه که سال 
قبل دیدیم می تواند بر رشــد قیمتی نفت 
تأثیر منفــی بگذارد و قیمــت را پایین نگه 

دارد.
این کارشــناس حوزه بین المللــی نفت با 
بیان اینکه بگوییم ما به فعالیت های قبل از 
کرونا برگشتیم نوعی مغلطه است، گفت: نه 
تنها در مصرف بنزین که در مصرف سوخت 
جت می توان این را به وضوح مشاهده کرد. 
هنوز در اروپا فعالیت های اقتصادی به حالت 

نرمال بازنگشته است. کاهش فعالیت های 
اجتماعی و اقتصــادی و افزایش فاصله های 
اجتماعی منجر به کاهــش مصرف نفت به 

طور عام می شود.
دیالمــی اظهار داشــت: قیمــت نفتی که 
اکنون می بینیم بدلیل کاهش عرضه است. 
یعنی بــازار تحت اختیار خریداران اســت، 
خریداران اصلی کدامند؛ شاید چین و هند 
که در قیمــت مثــاًل ۵۰ دالر برنت ممکن 

است از تقاضایشان کم کنند.

بازار نفت در استرس
وی توضیح داد: قیمــت تعادلی جدید نفت 

به معنای بازگشت به شرایط نرمال نیست، 
بلکه بــه معنای اســترس در بازار اســت. 
شــرکت های نفتی آمریکایی تولیدشــان 
را حــدود ۲ میلیون بشــکه در روز کاهش 
داده اند. بقیه کشورها نیز همین طور؛ حتی 
روسیه که ممکن است برخی چاه های خود 
را برای همیشه از دســت بدهد به خصوص 
آنهایی که در حوزه غرب ســیبری )بخش 
عمده نفت روســیه از این منطقه اســت( 

هستند.
 از سویی دیگر نفت اورال روسیه که ترکیب 
چند نفت است ممکن اســت بدلیل بسته 
ماندن برخــی چاه ها ترکیبــات اش تغییر 
کند و این به معنای از دســت دادن دائمی 
برخی مشتری هاســت. پس می بینیم که 
این کاهش ها نمی تواند دائمی و همیشگی 
باشــد پس ما دوباره افزایــش تولیدات را 
خواهیم دید و طبیعتــاً تأثیرات منفی که بر 

قیمت می گذارند.
این کارشناس حوزه بین المللی نفت گفت: 
بگذاریم به نفت شــیل امریــکا برگردیم، 
دیدیم که تعداد دکل های فعال نفت به ۱8۶ 
دستگاه رسیده و این خبر خوبی برای تولید 
مستمر شــیل نیســت. به زودی ما شاهد 
کاهش بیــش از ۲ میلیون بشــکه ای نفت 
امریکا هستیم که ممکن اســت تا افزایش 
قیمت شاخص نفت WTI تا باالی ۴۰ دالر 

ادامه داشته باشد.
 در محدوده ۴۰-۵۰ دالر نیز شــاید خیلی 
از شــرکت های کوچک شیل به حالت پیش 
از کرونا بازنگردند. ما تــا االن تعداد زیادی 
شرکت شــیل که اعالم ورشکستگی کردند 

داشتیم.

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 که طبق گفته 
کارشناســان احتماال روال کاهش تولید تا 

پایان سال ادامه خواهد یافت.
محمد خطیبی - کارشــناس حوزه انرژی 
- درباره وضعیت فعلــی و پیش بینی آینده 
بازار نفت به ایســنا گفت: مکزیک از همان 
ابتدا موافق کاهــش تولید نبــود و آمریکا 
عهده دار کاهش تولید این کشــور شــد اما 
مابقی کشورها موافق کاهش تولید هستند 
و حداقل تا انتهای ماه ژوییــه ادامه خواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه بعد از ایــن زمان باتوجه 
به وضعیت بــازار و میزان تقاضــا از میزان 
کاهش کاسته خواهد شد، تصریح کرد: به 
میزانی که تقاضــا بهبود یابد میزان کاهش 
تغییر خواهد کرد، به هرحال کشــورها به 
دنبال ایجاد یک تــوازن در عرضه و تقاضا 

هستند.
به گفته این کارشــناس، عدم تناسب بین 
عرضه و تقاضا موجب افزایــش و یا کاهش 
قیمت می شــود بنابراین تعادل بازار ایجاب 

می کند تــا مدیریت عرضه بــا دقت ادامه 
داشته باشــد چراکه وضعیت دنیا هنوز به 
شــرایط عادی بازنگشــته، هرچند شرایط 
کمی تغییــر کرده امــا هنــوز بهبود صد 

درصدی محقق نشده است.

می توان از این کشورها نیز انتظار 
کاهش تولید داشت؟

خطیبــی با تاکید بــر اینکه بــازار نیازمند 
مدیریت عرضه اســت و تا انتهای سال نیز 
همچنان بایــد این مدیریت ادامه داشــته 
باشــد، گفت: احتمال دارد در ماه های آتی 
میزان کاهش تولید تغییر یابد و کشورها به 

دنبال افزایش تولید باشند.
وی با اشــاره به نقش و تاثیر ایــران در بازار 
فعلی نفت، گفت: باتوجه بــه عادی نبودن 
شــرایط ایران و گذرانــدن دوران تحریم 
نمی توان از ایران و کشــورهایی که شرایط 
مشــابه ما دارند انتظار ایفای نقش داشــت 
چراکه باید ایــن نقش را کشــورهایی ایفا 
کنند که شــرایط آن ها عادی است و تولید 

باالیی دارند.
کارشــناس حوزه انــرژی با بیــان اینکه 
تنهــا زمانی می تــوان از ایران انتظــار ایفا 
نقش داشــت کــه شــرایط آن بــه حالت 

عادی بازگــردد، گفت: اگر شــرایط ایران 
و کشــورهای مشــابه آن به حالــت عادی 
بازگردد می توان از این کشــورها نیز انتظار 

کاهش تولید داشت.
در این شــرایط گروه اوپــک همچنین از 
کشــورهایی مانند نیجریه و عــراق که از 
سهمیه تولیدشــان در ماه مه و ژوئن فراتر 
رفته بودند، خواست با کاهش بیشتر تولید 
در ژوییه تا ســپتامبر، به جبران بپردازند. 
اوپــک و متحدانش در واکنــش به نابودی 
تقاضا بر اثر بحران شــیوع ویــروس کرونا 
و ســقوط قیمت هــا، در آوریل بــا کاهش 
تاریخی تولید به میزان ۹.۷ میلیون بشــکه 
در روز در ماه هــای مــه و ژوئــن 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 بــه ۷.۷ میلیون بشــکه در روز و از 
ســال ۲۰۲۱ تا ســه ماهه اول سال ۲۰۲۰ 
به ۵.8 میلیون بشــکه در روز تسهیل  شود. 
همچنین توافق آوریل تحت فشــار دونالد 
ترامپ، رییس جمهــور آمریکا که در تالش 
برای جلوگیری از ورشکستگی 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 شــنبه با سران روسیه 
و عربســتان ســعودی گفت و گــو و اظهار 
کرد کــه از بهبود قیمت نفت راضی اســت. 
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 برویت، وزیــر انرژی آمریــکا پس از 
تصویب تمدید کاهش تولید ۹.۷ میلیون 
بشکه در نشست روز شــنبه اوپک پالس، 
در توییتر نوشــت: مــن اوپــک را برای 
رسیدن به توافق مهم امروز که در شرایط 
حساســی انجام گرفته و تقاضا برای نفت 
رو به بهبود اســت 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. از سوی دیگر روسیو ناهله، وزیر انرژی 
مکزیک روز شنبه اظهار کرد که مکزیک در 
تمدید یک ماهه کاهش تولید ۹.۷ میلیون 
بشکه در روز به ســایر اعضای اوپک پالس 

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 ماه های مه و 

ژوئن کاهش دهد.

جزئیات سهمیه کارت  سوخت های جدید و المثنی

وگاههای خورشیدی تهران صرفه جویی ۸۰۰ هزار لیتری نفت خام با نیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 نگاهی به کارنامه خودروی پسابرجامی پژو

و۲۰۰۸ در ایران و درباره آینده پژ پاسخ مدیرعامل ایران خودر

در اطالعیه ای از سوی خودروسازان مطرح شد
و ممنوع است وش امتیاز خودر فر

واگذاری تحت هر عنوان از جمله فــروش حواله یا فروش امتیاز  فروش 
فوق العاده خودروســازان، در قالب قرعه کشــی ویژه ایام عید ســعید 
فطر، ممنوع اســت.به نقــل از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، دو 
شرکت خودرو ســاز در پی قرعه کشــی اخیر در فروش فوق العاده 

اطالعیه ای را صادر کردند.
در این اطالعیه آمده است: به دنبال انجام قرعه کشی فروش فوق العاده 
۲۵ هزار دستگاه خودرو از سوی گروه صنعتی ایران خودرو در تاریخ ۱۷ 
خرداد ۹۹ و گروه خودروسازی ســایپا در ۱8 خرداد ۹۹، ضمن هشدار 

به خریداران امتیاز این خودروها به استحضار می رساند:
۱- بر اســاس مصوبات کمیته خودرو که با حضور دستگاه های نظارتی 
از جمله »دادستانی کل کشور« و »ســازمان بازرسی کل کشور« به دو 
خودروساز ابالغ شده است، به هیچ عنوان امکان صلح یا فروش خودرو 

به صورت وکالتی تا یکسال وجود ندارد.
۲- ســند خودروی واگذار شــده به مدت یکســال در رهن شــرکت 
خودروســاز باقی خواهد ماند، لذا امکان فروش تا پایان دوران ترهین 
وجود ندارد.۳- پالک واگذار شده از سوی پلیس راهور به فرد مشمول، 
به هیچ عنوان قابل انتقال به غیر نیســت و مســئولیت هرگونه کشف 

تخلفات بر عهده دارنده پالک انتظامی می باشد.
۴- خودروی واگذار شده صرفاً با تطبیق مدارک هویتی به فرد ثبت نام 

کننده دارای مشخصات ثبت شده، تحویل داده خواهد شد.
شایان ذکر است، لوح فشرده مرتبط با اسامی افراد منتخب در این دوره 
از قرعه کشی فروش فوق العاده، از ســوی خودروسازان به دستگاه های 
نظارتی تحویل شــده و امکان هیچ گونه دخل و تصــرف در آن وجود 

ندارد.
بر این اســاس به تمامی هموطنان عزیز هشدار داده می شود که مراقب 

سودجویی کالهبرداران باشند.

معاون گمرک اعالم کرد

آخرین خبر از خودروهای دپو شده
معاون فنی گمرک ایران با اعــالم این که هنوز تصمیمــی در رابطه با 
تمدید زمان ترخیص خودروهای دپو شــده اتخاذ و ابالغ نشده است، 
گفت که ۱۱۴8 دســتگاهی که نیاز به تمدید زمــان دارند، عمدتا فاقد 
ثبت سفارش هســتند و تا وقتی در مورد آنها اقدامی نشود عمال اتفاق 

خاصی در ترخیص این خودروها نمی افتد.
 بعد از موافقت هیات دولت در ۲۹ بهمن ســال گذشــته برای ترخیص 
خودروهای باقی مانــده در گمرک ها و بنادر، حدود ۵۱۰8 دســتگاه 
امکان ترخیص پیدا کردند، اما با اتمام این مهلت مشخص شد که فقط 
۱۳8۹ دستگاه ترخیص شده و مابقی همچنان باقی مانده است. این در 
حالی است که گفته شد بخشــی از این خودروهای باقی مانده نیازمند 
تمدید زمان بوده و بخشــی دیگر در قید زمان نیستند و امکان ترخیص 
برای آنها همچنان وجود دارد. از ســویی از آن دسته که نیازمند تمدید 
زمان بود تعدادی بدون ثبت ســفارش بوده و الزم بود تا وزارت صمت 

برای آنها اقدام الزم را انجام دهد.
اما اکنون حدود ۲۰ روز از پایان زمان ســه ماهه گذشــته و  همچنان 
از ســوی وزارت صمت و یا دولــت تصمیمی در رابطه بــا تمدید زمان 
این خودروها اعالم نشــده اســت، در حالی که ظاهــرا رایزنی هایی با 
دولت برای تمدید زمان و ایجاد ســازوکاری در رابطه با تعیین تکلیف 
این خودرو ها در دســتور کار قرار دارد.پرس و جــوی آخرین وضعیت 
ترخیص خودرهای دپو شــده از مهرداد ارونقی -معــاون فنی و امور 
گمرکی ایران- از این حکایت دارد که هنوز زمانــی برای تمدید ثبت 

سفارش انجام نشده ولی در دست بررسی است.
وی با بیان این که طبق مصوبه ۲۹ بهمن ســال گذشــته هیات وزیران 
مهلت ترخیص خودروها مشمول بند )۳( مصوبه دی ماه ۱۳۹۷ بود و به 
مدت سه ماه تمدید شد، گفت: بنابراین مهلت سه ماه تعیین شده فقط 
خودروهای مشمول این بند را شــامل می شود و در  دو بند دیگر مصوبه 

هیچ محدودیت زمانی تعیین نشده است.
ارونقی ادامه داد: براین اســاس خودروهای باالی ۲۵۰۰ ســی سی که 
مستنثی شده اند، خودروهای مربوط به جانبازان و همچنین آنهایی که 
دارای پرونده قضایی که حکم برائت آنها صادر شــده است در قید زمان 
نبوده وامکان ترخیص بدون تمدید مهلت مصوبه از سوی هیات وزیران 
همچنان برقرار است.وی با بیان این که از تعداد ۵۱۰8 دستگاهی که 
باقی مانده بود و باید طی مصوبه بهمن ماه ترخیص می شــدند ۱۳8۹ 
دستگاه ترخیص  شده و ۳۷۱۹ دستگاه باقی مانده است افزود: از بین 
خودروهای باقی مانده ۲۴۷۱ دســتگاه هیچ نیازی بــه تمدید زمان 
مصوبه برای ترخیص ندارند و با طی تشــریفات قانونی قابل ترخیص 
از گمرک اســت.معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایــران با بیان این 
که از ۱۲۴8 دســتگاه دیگر بــرای ترخیص نیازمنــد تمدید زمان از 
سوی هیات دولت اســت افزود: از این تعداد ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت 
ســفارش اســت و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی برای 
افتتاح ثبت ســفارش ایــن خودروها اتخاذ نکند درخواســت تمدید 
زمانــی، عماًل برای ترخیص کمتر از ۱۴8  دســتگاه خودرو ســواری 
است و باز هم خودروهای فاقد ثبت سفارش رسوبی در گمرک و بنادر 

ترخیص نخواهد شد.
ماجرای خودروهای دپو شــده به ورود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرو طی سال 
های گذشــته بر می گردد که به مرور و در جریان تغییر ضوابط واردات 
خودرو، ممنوعیت ثبت ســفارش و واردات خودرو و همچنین تحوالت 
سیاست های ارزی توقیف و از ترخیص آنها جلوگیری شد؛ خودروهایی 
که در بین آنها دارای پرونده قضایی، فاقد ثبت ســفارش، حجم موتور 
باالی ۲۵۰۰ سی سی و یا ســفارش آمریکا وجود دارد که به هر کدام از 
این دالیل ممنوعه بوده و امکان خروج نداشتند. اما در نهایت در دی ماه 
۱۳۹۷ و طی مصوبه هیات دولت، مهلتی ۶ ماهه در اختیار صاحبان این 
خودروها قرار گرفت تا با طی فرایند قانونی کاالی خود را ترخیص کنند 
ولی با پایان زمان در اردیبهشت ۱۳۹8، مشخص شد که  حدود ۷۱۵۳ 
دستگاه ترخیص و ۵۱۰8 دســتگاه دیگر در گمرک و بنادر باقی مانده 
است. به هر حال دیگر زمان از سوی دولت تمدید نشد تا اینکه در بهمن 

ماه سال گذشته هیات وزیران با ترخیص باقی مانده موافقت کرد.

تولید

فاطمه اکبرخانی   بررسی آمار کدال نشان 
می دهد کــه ایران خودرو تــا کنون حدود 
۱۶هزار دستگاه پژو ۲۰۰8 یعنی به میزان 
تعهدات خــود، تولید کرده و حاال ســوال 
اینجاســت که آیا با رفع تعهد این شرکت، 
خط تولید پژو۲۰۰8 همچنان باقی خواهد 
ماند یــا پرونده این خودرو هم مانند ســایر 
خودرو های متوقف شــده بعــد از تحریم، 

بسته خواهد شد.
 پژو ۲۰۰8 یکی از خودروهای پسابرجامی 
اســت که قرار بود با حضور شــرکت پژو در 
ایران بــا همــکاری شــرکت ایران خودرو 
به میزان ۱۶هزار دســتگاه تولید شود اما با 
تشدید تحریم های آمریکا و قطع همکاری 
شرکت های اروپایی با خودروسازان، تولید 
این خودرو به بن بســت خورد ولی با توجه 
به تعهدات ایران خودرو بــرای تحویل این 
محصول به مشتریان، در نیمه دوم سال۹۷ 
به میزان تعهدات شــرکت، قطعــه به انبار 

ایران خودرو ارسال شد.
تا ســال۹۷ ایران خودرو توانســت حدود 
۱۱هزار دستگاه از این خودرو را به مشتریان 
تحویل دهد که البته اگــر تحریم ها نبود به 
طور حتم تولید این خــودرو به بیش از این 
رقم می رسید؛ در ســال ۹8 نیز پژو ۲۰۰8 
با افت تولید رو به رو شــد به طوریکه حجم 
تیراژ این محصول بــا ۲۱درصد کاهش در 

مقایسه با سال ۹۷به ۵8۲۴ دستگاه رسید.
به ایــن ترتیــب ایران خــودرو تــا پایان 
اســفندماه مجموعا ۱۵هزار و ۹۴۷دستگاه 
پژو ۲۰۰8 تولید کرد که با رسیدن تیراژ این 

خودرو به تعداد تعهد شده به نظر می رسید 
خط تولید این خــودرو متوقف و پرونده آن 
بسته شود؛ در همین راستا در فروردین ماه 
امســال ایران خودرو پژو ۲۰۰8 تولید نکرد 
به طوریکه شایعه شــد که تولید پژو ۲۰۰8 
متوقف شــده، اما انتشــار آمــار تولید این 
خودرو در اردیبهشــت ماه شایعات موجود 

در این راستا را رد کرد.
بر اســاس آمار کــدال، ایران خــودرو در 
اردیبهشت ماه امســال ۴۲.۱هزار دستگاه 
خــودرو تولید کرده که در این میان ســهم 

گروه پژو ۳۰.۵هزار دســتگاه و ســهم پژو 
۲۰۰8 در این سبد ۱۴۹دستگاه بوده است، 
به این ترتیب میزان تولید این خودرو در ماه 
مذکور نسبت به ۱۵8۰دستگاه تولید شده 
در اردیبهشت ماه۹8 با ۹۰.۵درصد کاهش 

رو به رو شد.
طبق این آمار، مجمــوع تولید پژو ۲۰۰8 از 
ســال ۹۶ تا دو پایان اردیبهشت ماه ۹۹ به 
۱۶هــزار و ۱۰۶دســتگاه رســیده و با این 
حســاب ایران خودرو تعداد خودرویی که 
تعهد داده بود تولید کرده و با توجه به اینکه 

پژو از ایــران رفته، ادامه تولیــد این خودرو 
خارج از قــرارداد در هالــه ای از ابهام قرار 

گرفته است.
 در این رابطه فرشــاد مقیمــی، مدیر عامل 
ایران خودرو بــه خبرنــگار اقتصادآنالین 
گفت: تا کنــون همه تعهــدات پژو ۲۰۰8 
پاسخ داده شــده و این خودرو به مشتریان 
تحویل داده شده اســت؛از طرفی تولید این 
خودرو کماکان ادامــه دارد و فعال برنامه ای 

برای توقف تولید آن نداریم.
در این میان دو ســناریوی احتمالی برای 

ادامه تولید پژو۲۰۰8 در ایران مطرح شده 
اســت؛ طبق برخی گمانه زنی ها از آنجا که 
ایران خودرو تعدادی قطعــات برای تولید 
پژو ۲۰۰8در انبار شــرکت دارد، شــنیده 
شده که قرار است این خودرو با استفاده از 
موتور ایرانی یا خرید قطعه از سایر کشور ها 
به عنوان قطعــات یدکی کــه واردات آن 
ممنوع نیست تا حدود۲۰۰۰ دستگاه دیگر 
تولیــد و روانه بازار شــود؛ در همین رابطه 
یک منبع آگاه بــه خبرنگاراقتصادآنالین 
گفت: از آنجا کــه تعداد خــودروی تعهد 
شده ایران خودرو برای تولید این محصول 
۱۶هزار دستگاه اســت، تولید بیش از این 
تعداد اگرچه برخالف قــرارداد بوده و پژو 
می تواند مدعی شــود اما با خــروج پژو از 
ایران و بدعهدی این شــرکت در تولید پژو 
۲۰۰8، قطعه سازان ما برای داخلی سازی 
این خــودرو تعــداد باالیی قطعــه تولید 
کرده اند و درصورت توقف خــط تولید، با 

زیان هنگفتی مواجه خواهند شد.
ضمن اینکه به گفته این منبــع آگاه، ادامه 
تولید پژو ۲۰۰8 پاســخی به پیمان شکنی 

پژو است.
ســناریوی دیگر این اســت که  کراس اوور 
جدید ایران خودرو که قرار است در سال۹۹ 
به بازار کشور عرضه شــود، از قطعات ناقص 
پژو ۲۰۰8 تولید خواهد شد و درواقع هدف 
این اســت که بــرای اتمام قطعــات مانده 
در انبار شــرکت، خودرویی بــا قطعات این 
خودروی پسابرجامی اما با ظاهری متفاوت 

از این محصول تولید شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: تعداد افرادی که تا به امروز در 
سامانه درخواست بیمه بیکاری وارد و ثبت نام کرده اند، 
8۴۰ هزار و ۹۴۴ نفر اســت که از این تعداد ۷۰۳ هزار و 

۴۳۰ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شده اند.
مسعود بابایی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در گفت وگو با برنامه 
»روی خط بازار« رادیو اقتصاد گفــت: تعداد افرادی که تا 
به امروز در سامانه درخواست بیمه بیکاری وارد و ثبت نام 
کرده اند 8۴۰ هزار و ۹۴۴ نفر اســت که از این تعداد ۷۰۳ 

هزار و ۴۳۰ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شده اند.

مدیرکل حمایــت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افزود: 
عمده ریــزش نیروی کار در کشــور مربوط به 
اسفند ماه سال گذشته اســت که ۳۷۲ هزار و 
8۹۱ نفر کار خود را از دســت دادند. این تعداد 
بر اســاس آمار و ارقام بانک اطالعاتی سازمان 
تامین اجتماعی مشمول دریافت بیمه بیکاری 

شناخته شدند. فایل تکمیلی این عزیزان برای ویرایش 
نهایی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.

وی با اشــاره به اینکه پرداخت بیمه بیکاری از دیروز آغاز 
شده است، افزود: لیســت این تعداد برای پرداخت بیمه 

بیکاری در اختیار ســازمان تامین اجتماعی 
قرار داده شد که سازمان پس از پاالیش نهایی 
اعالم کرد ۲۴۱ هزار نفر مشــمول هســتند 
چون ۱۳۰ هزار نفر کسانی بودند که کارفرما 
برای آنان لیست بیمه اسفند ماه سال ۹8 را رد 
کرده بود.بابایی اظهار داشت: وقتی حق بیمه 
از سوی کار فرما برای فردی واریز می شود به 
منزله اشتغال است بنابراین این عزیزان از لیست سازمان 

تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری حذف شدند.
وی ادامه داد: برای ۲۴۱ هزار نفر پیامک ارســال شده 
که وارد سامانه شده و شماره حساب بانکی خود را درج 

کنند. برای این افراد ۱۲ ساعت وقت تعیین شد که این 
کار را انجــام دهند. مهلتی که در نظر گرفته شــده بود 
۱۱۰ هزار نفر به سامانه مراجعه و شماره حساب بانکی 
خود را ثبت کردند. شماره حساب ها به سازمان تامین 
اجتماعی جهت پرداخت بیمه بیکاری ارسال شد البته 
این دلیلی نشــد عزیزان دیگری که ثبت شماره حساب 
نکرده اند از لیست خارج شوند. این پیش فرض در نظر 
گرفته شدکه فردی شــاید مطلع نبوده یا در شش بانک 
عامل سازمان تامین اجتماعی شماره حساب نداشته و 
مستلزم افتتاح حساب است از اینرو ورود شماره حساب 

از سوی مشموالن به سامانه قطع نشده است.

بیکاری

۷۰۳ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند

صنعت
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مجری توســعه ارتباطات روســتایی وزارت ارتباطات گفت: اتصال تمامی 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار به شبکه ۴G موبایل تا پایان سال و طبق تعیین 

۴ رویکرد برنامه ششم در حوزه خدمات الکترونیکی اجرایی می شود.
مهرداد ترابیــان در مورد آخرین وضعیت اتصال روســتاها به شــبکه ملی 
اطالعات توضیح داد و گفت: تعداد روستاهای متصل به شبکه ملی اطالعات 
در ابتدای دولت دوازدهم )سال ۹۶( حدود ۱8 هزار روستا بود اما هم اکنون 
۳۵ هزار و ۱۲۳ روستا به شــبکه ملی اطالعات متصل هستند. این درحالی 

است که این عدد در سال ۹۲ و در شروع دولت یازدهم صفر بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 8۹ درصد روســتاهای کشور به شبکه ملی 
اطالعات متصل هســتند، افزود: این آمار بر مبنای آمار سال ۹۵ مرکز آمار 
مبنی بر وجود ۳۹ هزار و ۴۶۵ روســتای باالی ۲۰ خانوار به دســت آمده 

است.
مجری توسعه ارتباطات روســتایی وزارت ارتباطات با اشاره به تعهد وزارت 
ارتباطات برای اتصال روستاها به شــبکه ملی اطالعات مطابق برنامه ششم 
توسعه، گفت: وزارت ارتباطات متعهد شــده که 8۰ درصد روستاهای باالی 
۲۰ خانوار را به شــبکه ملی اطالعات متصل کند و این عدد هم اکنون به 8۹ 

درصد رسیده و ما به نوعی از برنامه ششم پیش افتاده ایم.
ترابیان با بیان اینکه نحوه ســرویس دهی به روســتاهای انتخاب شده بر 
مبنای تامین پوشش رادیویی است، خاطرنشــان کرد: معموالً روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار و زیر ۲۰ خانوار به صورت همزمان تحت پوشــش شبکه 
ملی اطالعات قرار گرفته اند. اما چون هزینه کرد و هدف برای روســتاهای 
باالی ۲۰ خانوار درنظر گرفته شــده، روســتاهای زیــر ۲۰ خانوار در این 
آمار محاسبه نشــده است و این دلیل بر این نیســت که این روستاها تحت 

پوشش نیستند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت ارتباطات در مورد پوشش 
تلفن ثابت در روســتاهای کشــور گفت: روند تلفن ثابت در همه جای دنیا 
کاهشی اســت و با گســترش تلفن همراه روز به روز این آمار کاهش پیدا 
می کند؛ با این وجود هم اکنون 8۰ درصد روســتاهای کشــور )۳۱ هزار 
روستا( دارای پوشــش تلفن ثابت خانگی از نوع تلفن ســیمی و یا تلفن بی 
سیم با پوشش رادیویی هســتند که تعرفه دسترسی روســتاهای دارای 
پوشش رادیویی تلفن ثابت مطابق با تعرفه تلفن خانگی محاسبه می شود.

وی در خصوص برنامه ریزی انجام شــده برای اتصال تمامی روســتاها به 
تکنولوژی ۴G با بیان اینکه هر دو تکنولوژی ۳G و ۴G را برای یک روستا 
می بریم، اظهار داشــت: از آنجایــی که این امکان وجود دارد که گوشــی 
موبایل برخی روســتاییان تکنولوژی ۴G را پشــتیبانی نکند و با توجه به 

گرانی گوشی، تغییری در برنامه ها ایجاد کردیم. 

۴G وستاها به جزئیات اولویت بندی اتصال ر
ارتباطات



سخنگوی وزارت بهداشت تشریح کرد

ونا  آخرین وضعیت مناطق سفید و قرمز کر

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خبر داد

افتتاح حدود ۱۴ هزار کالس درس تا پایان سال
رخشانی مهر درباره فعالیت ســاخت و ساز مدارس برای سال تحصیلی 
آینده از افتتاح حدود ۱۴ هــزار کالس درس تا پایان ســال خبر داد و 
گفت:با الزام رعایت پروتکل های بهداشتی ســاخت و سازها در کشور 

ادامه دارد.
مهراله رخشانی مهر رئیس سازمان نوســازی مدارس کشور با اشاره به 
اهمیت توسعه مشــارکت های مردمی در گسترش فضاهای استاندارد 
آموزشی اظهار کرد: بر این اساس طرح آجر به آجر را رونمایی کردیم تا 
افراد مشتاق به مدرسه سازی با هر سرمایه ای اعم از خرد و کالن امکان 

مشارکت داشته باشند.
وی ادامــه داد: در این طرح کــه رونمایی آن با حضــور وزیر آموزش و 
پرورش انجام شــد، افراد عالقه مند با رجوع به سامانه مهر مدرسه می 
توانند با کمک مالی، اهدای امالک و مستغالت به جمع خیرین مدرسه 
ساز بپیوندند، البته که این طرح به تازگی رونمایی شده است و در حال 

رفع کاستی ها و تکمیل آن هستیم.
رئیس سازمان نوســازی مدارس کشــور با بیان اینکه این طرح یکی از 
طرح های بسته تحولی سال ۹۹ سازمان نوسازی مدارس محسوب می 
شود، گفت: به طور جدی برای تکمیل این طرح و توسعه مشارکت های 
مردمی به منظور ارتقای ســطح فضاهای آموزشــی، تربیتی و ورزشی 
تالش می کنیم، هرچند که تاکنون خیرین همراهی بســیار خوبی با ما 

داشتند.
رخشــانی مهر به بزرگداشــت مرحوم محمدرضا حافظی رئیس فقید 
جامعه خیرین مدرســه ســاز هم اشــاره کرد و گفت: مرحوم حافظی 
بنیانگذار جامعه خیرین مدرسه ساز کشــور بود و همچنان این جامعه 
در حال فعالیت این و ســهم قابل توجهی در توسعه فضاهای آموزشی 

کشور طی ۲۲ سال اخیر داشته است.
رئیس سازمان نوســازی مدارس کشــور از رونمایی سردیس مرحوم 
حافظی با حضور مسئوالن ارشد کشــوری در اولین سالگرد درگذشت 
او خبر داد و اظهار کــرد: همواره قدردان جامعه بزرگ خیرین کشــور 
هســتیم و اهمیت کار آنها به حدی اســت که شــاهد بودیم جوانان با 
انگیزه ای هم قدم در این راه گذاشتند. همانطور که هفته گذشته آرین 
غالمی قهرمان شطرنج کشور به عنوان ســفیر مدرسه سازی پا به این 

عرصه گذاشت.
رخشانی مهر درباره فعالیت ســاخت و ساز مدارس برای سال تحصیلی 
آینده از افتتاح حدود ۱۴ هــزار کالس درس تا پایان ســال خبر داد و 
اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا با الزام رعایت پروتکل های بهداشتی 
فعالیت ها در تمام استان ها ادامه دارد تا بتوانیم کالس های درس را به 

موقع تحویل دهیم و در هیچ استانی فعالیت ها متوقف نشده است.

سرهنگ موقوفه ای تشریح کرد

 توصیه هایی برای پیشگیری از کیف قاپی 
ورگیری و ز

جانشین پلیس پیشــگیری پایتخت در خصوص پیشگیری از سرقت 
کیف قاپی و زورگیری هشدارهایی به شهروندان ارائه کرد.

 سرهنگ جلیل موقوفه ای عنوان داشــت: تجربه نشان داده است اکثر 
سرقت هایی که توسط سارقان صورت می گیرد به دلیل سهل انگاری و 
رعایت نکردن نکات ایمنی افراد اســت، بر این اساس هنگام جابه جایی 
وجوه نقد ضمن مراقبت کامل از وســایل همراه خود، هشدارهای زیر را 

رعایت و به توصیه های پلیس توجه کنند:
این مقام انتظامی گفــت: تا حد امکان به جای اســتفاده از وجوه نقد از 
کارت های الکترونیکی بانکی، چک های تضمینی رمزدار و مســافرتی 
اســتفاده کنند و هنگام دریافت پول از بانک، حرکات اطرافیان خود را 
در داخل و خارج بانک، مخصوصاً راکبان موتورسیکلت ها دقیقاً زیر نظر 

بگیرند.
وی با اشاره به اینکه برای حمل پول نقد حتماً از اتومبیل استفاده کنند 
و پیاده به مقصد نرونــد، تصریح کرد: معموالً کیف قــاپ ها در اطراف 
بانک ها، دفترخانه هــا، بنگاه ها، مراکــز خرید و نقــاط خلوت کمین 
می کنند؛ بنابرایــن هنگام دریافــت و حمل پول در چنیــن اماکنی، 

مراقبت بیشتری از کیف خود به عمل آورید.
جانشین پلیس پیشگیری ادامه داد: هرگز وجوه نقد و اشیا گران قیمت 
خود را با کیسه های نایلونی روشن یا ســاک های غیراستاندارد حمل 
نکنید و به هیچ وجه محتویات داخل کیــف خود را در معرض دید افراد 
ناشــناس قرار ندهید. همچنین کیف خود را با دستی که مجاور دیوار یا 

جوی آب است، حمل کرده و از حرکت در سطح خیابان جداً بپرهیزید.
موقوفه ای در پایان گفت: چنانچه به عللی مجبــور به حمل پول نقد با 
کیف هستید، حتماً از کیفی اســتفاده کنید که دارای دسته محکمی 
باشد. هنگام سوار شدن در اتوبوس های شهری و در اماکن شلوغ به جای 
گرفتن بند کیف، دهانه آن را در دست بگیرید و حتی االمکان کیف را در 
مقابل سینه خود نگهدارید. و در هنگام مواجهه با افراد زورگیر نترسید 

ولی درگیر هم نشوید.

ویس مدارس پرداخت هزینه سر  باز
 به خانواده ها

سخنگوی آموزش و پرورش شــهر تهران از بازپرداخت هزینه سرویس 
مدارس پایتخت به خانواده ها از پایان اسفند ۹8 تا پایان سال تحصیلی 

خبر داد.
 مسعود ثقفی در پی انتشار خبری در فضای مجازی به نقل از سخنگوی 
آموزش و پرورش شــهر تهران در خصوص هزینه ســرویس مدارس، 
تاکید کرد: به اطالع شــهروندان تهرانی و اولیا می رســاند که هر گونه 
هزینه ای بابت ســرویس مدارس از پایان اســفند ۹8 تا پایان ســال 

تحصیلی، می بایست به خانواده ها عودت شود.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر 
تهران، وی افزود: شهروندان می توانند هر گونه شکایت خود را با شماره 
تلفن 88۹۶۴۰۰۶ و یا از طریق ســایت shekayat.medu.ir در میان 

بگذارند.

و به موتورسیکلت رسید احتکار از خودر
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از کشف ۶۴۹ 
دستگاه موتورســیکلت ایرانی و خارجی احتکار شده از ۳ پارکینگ در 

حوالی میدان رازی خبر داد.
ســرهنگ  نادر مرادی، دراین باره گفت: روز گذشــته خبری در مورد 
دپو تعداد زیادی موتورســیکلت در ســه پارکینــگ در حوالی میدان 
رازی )گمرک( به پلیس رســید که درپی آن رســیدگی به موضوع در 
دســتورکار ماموران قرار گرفــت و پس از اطمینــان از صحت گزارش 

دریافتی مجوزهای قضایی الزم برای برخورد با این موارد دریافت شد. 
وی با بیان اینکه در بررســی های صورت گرفته  مشخص شد این موتور 
ســیکلت ها از ســال ۹۵ تا کنون در پارکینگ ها  نگهداری شده بودند، 
گفت: گویا بنا بوده تا افــراد فرصت طلب و ســودجو در زمان و فرصت 
مناسبی این موتورســیکلت ها را با چندبرابر قیمت در بازار عرضه کنند 

که با اطالع پلیس این امر ناکام ماند.
مرادی با اشــاره به عملیات ماموران اظهارکرد: عصر دیروز مامورن در 
سه عملیات همزمان به این سه پارکینگ رفته و در بازرسی از آنها ۶۴۹ 
دستگاه  انواع موتورســیکلت ایرانی و خارجی را کشف و توقیف کردند 

که ارزش ریالی آنها باالی ۳۰ میلیارد بود.

کوچه

رئیس سازمان نظام پزشــکی ایران، یکی از مهم ترین 
چالش های پیش روی جامعه پزشــکی را تعرفه های 

ابالغی سال ۹۹ دانست.
محمدرضا ظفرقندی، با اشــاره به ابــالغ تعرفه های 
خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دولت،  گفت: یکی 
از مشکالت و چالش های پیش روی جامعه پزشکی در 
دوران پس از بحران کرونا و عادی شــدن شرایط ارائه 
خدمات به مردم، موضوع تعرفه هایی اســت که دولت 

ابالغ کرده و جامعه پزشکی مخالف آن است.

وی با اشــاره به مخالفت صریح سازمان نظام 
پزشکی با تعرفه های ابالغی دولت برای سال 
۹۹، افزود: به رغم مکاتبات و مذاکرات متعدد 
ســازمان نظام پزشکی، دســت آخر مصوبه 
شــورای عالی بیمه با افزایش ۱۵ درصدی از 

سوی دولت ابالغ شد.
ظفرقندی تاکید کرد: متاســفانه تعرفه های 

پزشکی ســال ۹۹، بر خالف ماده ۹ احکام دائمی و بند 
8 ماده یک قانون بیمــه همگانی و بدون در نظر گرفتن 

واقعیت های تعرفه ای، ابالغ شد. از همین رو، 
تعرفه های ابالغی به طور رســمی با مخالفت 
و اعتراض تمام ارکان ســازمان نظام پزشکی 

و عدم تأیید انجمن های علمی مواجه شد.
وی با اشــاره بــه مکاتبات متعــددی که با 
رئیس جمهور، معــاون اول رئیس جمهور، 
وزیر بهداشــت و…، پیرامــون تعرفه های 
پزشــکی انجام داده اســت، گفت: آنچه مسلم است، 
اینکه انجمن هــای علمی گروه پزشــکی بر ضرورت 

بازنگری در تعرفه های ابالغــی و نیز واگذاری تعیین 
تعرفه های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی، 

اصرار دارند.
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، افزود: نگرانی اصلی 
جامعه پزشکی عدم رعایت تعادل در اقتصاد سالمت و 
فاصله زیاد و پیش رونده بین تعرفه واقعی و تعرفه های 
ابالغی اســت که در آینــده نزدیک موجــب کاهش 
کیفیت خدمات سالمت و تعطیلی مراکز و آسیب های 

جبران ناپذیر در حوزه سالمت خواهد شد.

رییس ســازمان غذا و دارو با اشــاره بــه علت برخی 
کمبودها در زمینه تامین برخی اشــکال انسولین، در 
عین حال اقدامات انجام شــده جهت تولید داخلی این 

اقالم در آینده  نزدیک را تشریح کرد.
دکتر محمدرضا شانه ساز  در پاســخ به مباحثی مبنی 
بر کمبود برخی انواع انســولین در بــازار گفت: یکی از 
باالترین میزان ارزبری های دارویی در کشــور مربوط 
به انسولین است. با وجود اینکه ســال ها این دارو را به 

صورت ویال در کشــور تولید می کردیــم، اما به دلیل 
اینکه ذائقه و سلیقه بیماران عوض شده و به سمت پن 
و اقالم دیگر انسولین تغییر یافته، در تامین این  اقالم با 

مشکالتی مواجه هستیم.
وی در این باره افزود: برنامه ریزی برای تولید این اقالم 
شروع شده و دو شــرکت ظرف روزها و ماه های نزدیک 
اقدام به تولید خواهند کرد؛ یک شرکت به صورت تحت 
لیسانس و شــرکت دیگر هم به صورت ژنریک. بر این 

اســاس امیدواریم با این روندی که شــروع می شود و 
برنامه هایی که در آینده نزدیــک داریم، بتوانیم بخش 
اعظم و همه نیاز بیماران مان به انســولین را در داخل 

تولید کنیم.
به گفتــه رییس ســازمان غــذا و دارو، یکــی از این 
شــرکت ها برای ســال نخســت، ۲۵ درصد بــازار را 
هدف گذاری  کرده و برنامه اش آن اســت که طی مدت 
کوتاهی بیش از ۵۰ درصد بازار را تامین کند. امیدواریم 

با همکاری شرکت های دیگر که یا تحت لیسانس تولید 
می کنند یا برنامه تولید این اقالم را دارند، بتوانیم طی 
یکی دو ســال آینده نیازمان به اشکال مختلف وارداتی 
انســولین را برطرف کنیم و نیم نگاهی هم به صادرات 
داشــته باشــیم .در مجموع به دنبال برنامه ریزی که 
صورت گرفته و تولیدی که در داخل کشور توسط چند 
شرکت خواهیم داشت، به زودی شاهد هیچ کمبودی 

در زمینه تامین انسولین برای بیماران نخواهیم بود.

نظام پزشکی

و دار

خریدار  ســخنگوی وزارت بهداشــت با 
اعالم آخرین وضعیت مناطق ســبز و سفید 
کرونا در کشور، گفت: ما در بازوی نزول و در 
حالت افول بیماری در کشور هستیم و تعداد 
موارد بستری به نسبت کاهش یافته و حتی 
در روزهــای اخیر و به دنبال بازگشــایی ها 

ممکن است، ثبات پیدا کرده باشد.
دکتــر کیانــوش جهانپور دربــاره آخرین 
وضعیت مناطق قرمز، زرد، ســفید و ســبز 
کرونایی در کشــور، گفــت: تعریف هر یک 
از این مناطق بر اســاس تعداد موارد مرگ  و 
میر و ابتالی جدید ظرف هفته قبل اســت 
که بر این اساس رنگ های قرمز، زرد، سفید 
و سبز را تقســیم بندی می کنیم که عمدتا 
با هدف آگاهی بخشــی، هشــدار یا اطالع 
رســانی درباره وضعیت مناطق اســت؛ هم 
برای اهالی و هم برای کسانی که قصد تردد 

دارند.

تنها یک نقطه سبز کرونا در کشور
وی با بیــان اینکه منطقه ســبز به معنای 
منطقــه بی خطر اســت و تقریبــا به جز 
شهرســتان و جزیــره ابوموســی، هیچ 
نقطه ســبزی در کشــور وجــود ندارد، 
گفت: در عیــن حال بقیــه مناطق عمدتا 
شهرستان های سفید هستند که وضعیت 
ســفید به معنای کم خطر بودن است، نه 
بی خطر بــودن. باید توجه کــرد که این 
وضعیت شکننده نیز هست و ممکن است 
خیلــی راحت با مــوارد جدیــد ابتال یک 
منطقه ســفید، در هفته بعــد در وضعیت 
زرد قــرار بگیرد و یــا از وضعیــت زرد به 

وضعیت قرمز بدل شود.

 اغلب مناطق استان ها 
در وضعیت سفید

جهانپــور با بیــان اینکه مناطــق در اغلب 
استان ها عمدتا در وضعیت سفید قرار دارند، 
ادامه داد: مناطقی هــم در وضعیت زرد قرار 
دارند که خطــر در آن ها متوســط ارزیابی 

می شود.
 البتــه در برخــی مناطــق کشــور، بــه 
خصوص در استان خوزستان، هرمزگان، 

کرمانشــاه، کردستان، بوشــهر، جنوب 
کرمــان و جنــوب اســتان سیســتان و 
بلوچســتان و تا حدی برخــی مناطق در 
اســتان های آذربایجان غربی و شــرقی 
شهرستان های قرمز را بیشــتر می بینیم 
که امیدواریم با روندی که وجود دارد، در 
هفته های آتی تعداد ایــن مناطق کاهش 
پیدا کرده و این مناطق به سمت وضعیت 
زرد و مناطــق زرد نیز به ســمت وضعیت 

سفید سوق پیدا کنند.

وضعیت زرد در پایتخت
جهانپور درباره وضعیت پایتخت نیز گفت: 
به طور کلی وضعیت اســتان تهران به این 
صورت اســت که هم مناطق ســفید و هم  
مناطق زرد در تهران وجود دارد، اما در کل 
در تهران با توجه به نوســانی که روند ابتال 
دارد، اگر بخواهیم یک ارزیابی کلی استانی 
داشته باشیم، وضعیت زرد را برایش قلمداد 

می کنیم.

ثبات نسبی در موارد بستری روزانه
سخنگوی وزارت بهداشــت درباره احتمال 

بروز موج دوم با توجه به روند صعودی ابتال 
و مرگ و میر، اظهار کرد: در موارد بســتری 
روند صعودی چشــمگیری نداریــم. البته 
ممکن است در برخی مناطق کشور اینگونه 
باشد، اما در برخی مناطق هم کاهش موارد 
بســتری را شــاهدیم. بنابراین تقریبا یک 
ثبات نســبی در  موارد بســتری روزانه در 
بیمارستان ها وجود دارد و بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
نفر نوسان داشتیم. همچنین موارد ابتالی 
قطعی به بیماری کوویــد_۱۹ نیز به همین 

صورت بوده است.
جهانپور تاکید کرد: به هر حال هرجای دنیا 
که بازگشــایی اتفاق افتد، قطعــا تغییرات 
اندکــی در تعــداد مــوارد ابتــالی جدید 
خواهید داشت و اگر کشــور یا کشورهایی 
بعــد از بازگشــایی چنین تغییــری را در 
نمــودار ندارند، حتما به الگــوی بیماریابی 
آن ها بازمی گردد؛ چراکه ممکن نیست در 
شرایطی که بیماری مهار و ریشه کن نشده، 
بعد از بازگشــایی روند کاهشــی موارد را 
داشته باشــید؛ مگر اینکه الگوی بیماریابی 
در آن کشــورها تغییر پیدا کــرده و کاهش 

موارد تست داشته باشند.

 علت افزایش دوباره موارد ابتال 
به کرونا در ایران

وی گفت: در کشــور مــا از آنجایی که این 
اتفاق نیفتــاد و حتی به ســمت بیماریابی 
فعال تر رفتیم، به ظاهــر در اعداد افزایش 
موارد ابتالی جدید را در دو سه هفته اخیر و 
بعد از بازگشایی ها می بینیم، اما این به هیچ 
وجه به معنای شیوع بیشتر بیماری نیست. 
صرفا ممکن اســت موارد شناســایی شده 
امروز، بیش از روزهــا و هفته های بعد بوده 
باشد. در موارد بســتری هم چنین تغییری 

نیست. 
در اوایل فروردین ماه ممکن بود ۹۰ درصد 
مــوارد مبتالیی که شناســایی می شــد، 
در بیمارســتان ها بستری می شــدند، اما 
امروز ۱۵ و تا۲۰ درصد مبتالیان بســتری 
می شــوند.   وقتی تعداد را مقایسه می کنیم 
می بینیم که شــاید دو تا ســه هزار بیماری 
که در فروردین ماه شناســایی می شد، در 
بیمارستان ها بستری بودند، اما امروز ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ نفر اســت. بنابراین موارد شناسایی 
شده ای که در بیمارستان ها بستری شدند یا 
از بیمارستان ها نمونه ارسال می شود، شاید 

به یک پنجم روزهای اوج بیماری رســیده 
است.

کاهش موارد بستری در بخش های 
ICU

وی ادامه داد: همچنین میزان موارد مرگ و 
میرمان  شــاید به یک ســوم و یک چهارم 
روزهای اوج بیماری رسیده و موارد بستری 
در بخــش مراقبت ویژه علی رغــم اینکه به 
نوعی آستانه بستری در بخش مراقبت های 
ویژه پایین تر آمــده و افراد را ســریع تر در 
ICU بســتری می کنند، اما باز هم موارد به 
یک دوم تا یک ســوم رسیده اســت، اما در 
ظاهر شاید تعداد شناسایی شده را بیشتر یا 
برابر قبل ببینید که صرفا به رهگیری موارد 

تماس نزدیک بازمی گردد.

 غربالگری گروه های پرخطر 
در 15 استان؛ بزودی

جهانپور گفت: به هر حال اســتان هایی که 
تعداد مناطق سفیدشان بیشتر می شود، به 
تدریج به سمت رهگیری و غربالگری موارد 
و گروه های پرخطر و افراد مســن خواهند 
رفت که ممکن اســت تغییراتی را در ظاهر 
افراد ایجاد کند. در حال حاضر ۱۵ اســتان 
و به زودی ۲۱ استان به ســمت غربالگری 
گروه های پرخطر خواهنــد رفت که قاعدتا 
ممکن اســت به کاهش یا افزایــش موارد 
شناسایی شــده روزانه در اســتان ها منجر 
شــود. بنابراین همه این متغیرها همگن و 
یکسان نیســت و بدون تحلیل و دانستن و 
لحاظ کردن مــواردی که تشــریح کردم، 

نمی شود آن ها را باهم  مقایسه کرد.
وی تاکید کرد: ما در بازوی نزول و در حالت 
افول بیماری در کشــور هســتیم و تعداد 
موارد بستری به نســبه کاهش یافته و حتی 
در روزهــای اخیر و به دنبال بازگشــایی ها 
ممکن اســت، ثبات پیدا کرده باشد، اما باز 
هم  منتظر می مانیم و هرکجا که احســاس 
کنیــم که روند شــیوع بیماری در کشــور 
در حال افزایش اســت، قطعا توقف کرده و 
حتی ممکن اســت یک تا دو مرحله به عقب 

بازگردیم.

تعرفه های پزشکی مشکل ساز خواهند شد

علت کمبود برخی اقالم انسولین

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران مطرح کرد

و ونا در متر هشدار در مورد احتمال انتقال  کر
خریدار   رئیس کمیته ســالمت شورای 
شهر تهران ضمن هشــدار در مورد احتمال 
انتقــال کرونا در متــرو گفــت: دولت باید 
تســهیالت خرید اتوبوس و واگن را فراهم 

کند.
ناهیــد خداکرمی رئیس کمیته ســالمت 
شــورای شــهر تهران ، درباره افزایش آمار 
مســافران حمل و نقل عمومــی همزمان 
بــا اجــرای طــرح ترافیــک در پایتخت و 
افزایــش احتمال ابتــال به کرونــا در میان 
مســافران،  اظهار داشــت: تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری در مورد اجــرای فاصله 
گذاری اجتماعی و مبــارزه با کرونا بر عهده 
شــهرداری تهران نیســت و این موضوع از 
عهده شــهرداری خارج و مســوولیت آن با 

ستاد ملی مقابله با کرونا  است.
وی با تاکیــد بر اینکــه تصمیــم در مورد 
برداشــتن فاصله گــذاری اجتماعی خارج 
از حیطه شــهرداری اســت، گفــت: البته 

شهرداری باید امکانات استفاده شهروندان 
از متــرو و اتوبوس را فراهم کنــد ولی همه 
اطالع داریم کــه تعداد واگن هــای مترو و 

اتوبوس های شهری کمتر از ظرفیت است.
این عضو شــورای شــهر تهران ادامه داد:  ۳ 
سال است که در شــورای پنجم با دولت در 
حال رایزنی هســتیم تا اتوبوس و قطار مترو 
برای پایتخت تهیــه کنیم. ولی از یک طرف 
واردات اتوبوس ممنوع اســت و از طرفی در 
مورد تامین سفارشــات قبلی اتوبوس نیز از 

خارج از کشور با مشکل مواجه شده ایم.
خداکرمی گفت: این مشکالت در حالی بوده 
که کارخانه های واگن سازی و شرکت های 
اتوبوس ســازی تعطیــل و نیمــه تعطیل 
شــده اند و از رئیس جمهور و رئیس ســتاد 
ملی مقابله با کرونا درخواســت داریم نیاز 

شهروندان را در این زمینه تامین کنند. 
وی تصریح کرد: چگونه می شود در شرایط 
کنونی کــه با کمبود اتوبــوس و واگن مترو 

مواجهیم، فاصله گــذاری اجتماعی را اجرا 
کنیــم البته این مســاله از طریق صف های 
طوالنی شاید قابلیت اجرا داشته باشد ولی 
سبب اتالف وقت شــهروندان به میزان زیاد 

خواهد شد و قابلیت انجام ندارد.
رئیس کمیته سالمت شــورای شهر تهران 
اظهار داشــت: موضوع طرح ترافیک، حمل 
و نقل عمومــی و فاصله گــذاری اجتماعی 

زنجیره ای به هم پیوســته است و نمی توان 
فقط یک طرف را در نظر گرفت و موضوعات 
دیگــر را توجــه نداشــت.خدابنده گفت:  
امیدوارم شرکت های خودروسازی حرکتی 
به ســمت تولید اتوبوس های شهری داشته 
باشــند و ما هم در مدیریت شهری آمادگی 

داریم تا اتوبوس های آنها را بخریم.
وی اعــالم کرد: شــهرداری تهــران آماده 
اســت که ۳ هزار اتوبوس را از منابع موجود 
خود خریداری کنــد ولی حتــی علیرغم 
این آمادگی یــک اتوبوس بــرای خرید در 

دسترس نیست.
رئیس کمیته سالمت شــورای شهر تهران 
تاکید کــرد: همچنین دولــت باید مجوز 
خریــد تاکســی و اتوبوس خارجــی را نیز 
برای شــهرداری فراهــم کنــد و عوارض 
گمرکی واردات ناوگان حمل و نقل عمومی 
را نیز کاهش دهد تــا در کوتاه مدت بتوانیم 
نــاوگان را تقویــت کنیم.خداکرمــی به 

موضوع ضرورت ســرمایه گذاری خارجی 
جهت توســعه حمل و نقل عمومی اشــاره 
کرد وگفت: از همه تجار و ســرمایه گذاران 
مقیم خارج از کشــور درخواست دارم که به 
روی ســرمایه گذاری جهت تامین ناوگان 
حمــل و نقل عمومی کشــور فکــر کنند. 
دولت می تواند با تسهیالتی شرایط را برای 
ســرمایه گذاری این افــراد از جمله روش 

کاهش عوارض گمرکی فراهم کند.
وی گفت: اگر فاصله های اجتماعی در حمل 
و نقل عمومی رعایت نشــود و مســافران از 
ماســک اســتفاده نکنند، احتمال انتقال 
کرونا در مترو و اتوبوس زیاد است. بنابراین 
از شــهروندان درخواســت داریم که حتما 
از ماســک هنگام تردد با متــرو و اتوبوس 
استفاده کنند، روزانه چندین بار دست های 
خود را با آب و صابون بشــویند و از دســت 
زدن به صورت به ویژه در هنگام اســتفاده از 

حمل و نقل عمومی بپرهیزند.



 خطر »فرسودگی ذهنی« المپین ها

تعویق المپیک و تمدید یک سال »استرس«

وی »تبریزی« بردارد استقالل فشار را از ر
پیشکسوت باشــگاه استقالل گفت: هواداران اســتقالل با فشار روحی 

که به مهاجم تیمشان وارد کردند باعث کاهش توانایی های او شده اند.
محمدرضا مهران پور اظهار داشت: اگر استقالل بتواند به شرایط پیش 
از تعطیالت بازگردد، جبران امتیازات تا صــدر جدول کار غیر ممکنی 
برای آنها نیســت. داشــته های مجیدی در زمین نشــان می دهد آنها 
ظرفیت های باالیی دارند و بعید نیســت بتوانند خود را به صدر جدول 

برسانند.
وی اضافه کرد: حاال که مردم به زندگی عادی بازگشــته و یاد گرفته اند 
با کرونا کار و زندگی کنند، فوتبال هم باید آغاز شــود. اگر به فوتبال هم 
به چشم یک شغل نگاه کنیم، شــاغلین در این حرفه هم باید کار خود را 

آغاز کنند.
پیشکسوت آبی پوشــان در خصوص ادامه حضور این تیم در لیگ برتر 
اظهار داشــت: مجیدی بازیکنان خوب و زیادی در اختیار دارد و با این 

بازیکنان می تواند حرفهای زیادی در مسابقات داشته باشد.
مهران پور در خصوص شرایطی که اخیرا برای مرتضی تبریزی مهاجم 
آبی پوشان پیش آمده بیان داشــت: تبریزی مهاجم با کیفیتی است اما 
اخیرا اعتماد به نفس خود را از دست داده و من رفتارهای هواداران را در 
این موضوع بی تاثیر نمی بینم. متاســفانه مدت مدیدی است هواداران 
نسبت به تبریزی واکنش های خوبی ندارند. حتی حاال که او در بازیهای 
تمرینی گل می زند باز هم واکنش های عجیب و بدی از سوی هواداران 

می بینیم.
هافبک پیشین آبی پوشان در ادامه بیان داشــت: هواداران باید هوای 
همه بازیکنان را داشــته باشــند. از دیاباته و مطهری و قائدی گرفته تا 
بازیکنانی که حتی دقایق اندکی بازی کرده اند. هر بازیکنی که پیراهن 
این تیم را بر تــن دارد باید مورد توجه و حمایت هواداران قرار داشــته 

باشد.

تا 11 تیر کنار پرسپولیسم

پرست  علیرضا بیرانوند: ناراحتم و دلیلش را سر
باشگاه می داند

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه از ۱۱ تیرماه بازیکن 
تیم آنتورب بلژیک به حســاب می آید، گفت: تا پیش از آن و تا جایی که 

قانون اجازه دهد پرسپولیس را همراهی خواهم کرد.
علیرضا بیرانوند که برای رســیدگی به برخی امور شــخصی در محل 
باشگاه پرسپولیس حاضر شد در مورد وضعیتش برای ادامه همکاری با 
این باشگاه با توجه به قرارداد سه ساله ای که با تیم آنتورب بلژیک امضا 

کرده است، توضیح داد.
وی با یادآوری اینکه طبق قــرارداد منعقد شــده از ۱۱ تیرماه بازیکن 
آنتورب بلژیک به حســاب می آید، خاطرنشان کرد: البته تا آن زمان و تا 
جایی که بتوانم و قانون و آئین نامه هم بــه من اجازه دهند در تمرینات 

پرسپولیس شرکت خواهم کرد.
این ملی پوش فوتبال ایران در واکنش به این پرسش که »دو هفته دیگر 
رقابت های لیگ برتر از ســر گرفته می شود. با این شــرایط و پیوستن 
شما به تیم بلژیکی باشگاه پرسپولیس چه خواهد کرد؟«، تصریح کرد: 
من نمی دانم؛ باشــگاه باید در این مورد تصمیم بگیرد. به هر حال باید 
توافقی میان دو باشگاه پرســپولیس و آنتورب صورت بگیرد. باشگاه هر 

تصمیمی بگیرد، در خدمت هستم.
بیرانوند در مورد اینکه گفته می شــود وی سه شنبه یا چهارشنبه هفته 
جاری برای تست سالمت به بلژیک سفر می کند نیز گفت: هنوز خیلی 
دقیق مشخص نیست، شاید تا پایان هفته وضعیتم مشخص شود. در هر 
صورت اگر هم این هفته سفری به بلژیک داشته باشم صرفاً برای دادن 
تست پزشکی اســت. بعد از آن به ایران برمی گردم چون طبق قرارداد، 
من از ۱۱ تیرماه بازیکن آنتورب هســتم و تا پیش از آن باید در خدمت 

پرسپولیس باشم.
این بازیکن در مورد اینکه آیــا عالقه ای دارد طی ۹ بــازی باقی مانده 
پرســپولیس از لیگ برتر، این تیم را کماکان همراهی کند، خاطرنشان 
کرد: اگر قرار بود بروم همان نیم فصــل می رفتم، به دلیل بحران کرونا و 
شــرایطی که ایجاد کرد، بازی ها به تعویق افتاد. امیدوارم در این زمینه 

دو باشگاه تصمیم درستی بگیرند.
وی با یادآوری اینکه فوتبال بلژیــک فینال جام حذفی را در پیش دارد، 
گفت: این بازیکن بــرای آنها اهمیت زیادی دارد. اگر کرونا نبود شــاید 

االن بازی های ما تمام می شد و من هم در بلژیک حضور داشتم.
علیرضا بیرانوند همچنین در واکنش به این پرسش خبرنگاران مبنی بر 
اینکه »ناراحت به نظر می رسید، دلیلش چیست؟«، گفت: آقای رسول 

پناه خودش می داند چرا ناراحت هستم.

درخشان: 
تنها راه نجات فوتبال خصوصی  سازی است

 سرمربی اســبق تیم فوتبال پرســپولیس گفت: خصوصی سازی تنها 
را نجات و پیشــرفت فوتبال ایران اســت و امیدوارم ایــن اتفاق هرچه 

سریع تر رخ دهد.
حمید درخشان در رابطه با خصوصی ســازی دو باشگاه پرسپولیس و 
استقالل گفت: بی تردید این اتفاق به ســود ورزش ایران خواهد بود و 

فوتبال ما برای پیشرفت بیشتر راهی جز خصوصی سازی ندارد.
وی ادامه داد: تا زمانی که فوتبال ما دولتی باشــد شــاهد پیشــرفت 
باشــگاه ها نخواهیم بود و تصمیم وزارت ورزش بــرای واگذاری این دو 

باشگاه قابل تقدیر است.
کاپیتان اسبق تیم ملی و باشگاه پرســپولیس گفت: فوتبال ایران برای 
پیشرفت و خصوصی سازی نیاز به ســاختار دارد و خریداران باشگاه ها 
بهترین افراد برای ساختارسازی هستند. این افراد برای سرمایه گذاری 
وارد فوتبال می شــوند و بی تردید ســعی می کنند بهترین مســیر را 

انتخاب کنند.
وی تاکید کرد: اقدام وزارت ورزش برای واگذاری این دو باشــگاه کامال 
درست است و امیدوارم تا پایان این راه نیز مسیر درستی برای انجام این 
اتفاق مهم طی شود.درخشــان اظهارداشت: برای خصوصی سازی باید 
مشــکل حق پخش نیز به صورت کامل حل شــود. حق پخش بهترین 
مســیر برای درآمدزایی در فوتبال است و قطعا ســرمایه گذاران نمی 

خواهند از این راه محروم شوند.
سرمربی اســبق تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شــرایط این تیم 
برای ادامه مســابقات گفت:شــرایط پرسپولیس خوب اســت اما باید 
فکری به حال مشکالت مالی این تیم شــود. این مشکالت می تواند در 

آینده نزدیک به پرسپولیس آسیب جدی برساند.
وی تاکید کرد: با توجه به اختالف امتیاز زیاد پرسپولیس با سایر باشگاه ها 

تقریبا می توان قهرمانی این تیم را قطعی دانست.

میدان

فدراسیون پزشکی ورزشی رایزنی هایی داشته تا بتواند 
کیت هایی با قیمت ارزانتر و مناسبتر جهت انجام تست 
کرونا در اختیار تیم های لیگ برتری فوتبال قرار دهد. 
طی دو ســه هفته ای کــه از آغاز تمرینــات تیم های 
باشــگاهی فوتبال می گذرد، مثبت اعالم شدن تست 
PCR برخی بازیکنان در تیم های مختلف حساسیت 
های ویروس کرونا در میان آنها را بیشــتر کرده است 
تا آنجا که مســئوالن باشــگاه ها ملزم بــه تکرار مدام 
این تست از اعضای تیم های خود شــده اند تا اینگونه 
و پیش از ۴ تیرماه که زمان مصوب برای ازســرگیری 

رقابت های لیگ برتر اســت، ســالمت آنها 
تضمین شــود.برای تســت کرونا باید کیت 
های ویژه PCR تهیه شــود، خریداری این 
تســت ها و تقبل دیگر هزینه های مربوط به 
آنالیز نمونه ها بر عهده خود باشــگاه هاست. 
این در حالی است که مسئوالن باشگاه ها این 
کیت ها را با قیمت هــای متفاوت خریداری 

می کنند.
در برخی باشــگاه هزینه تهیه کیــت و انجام آزمایش 
برای هر بازیکــن فوتبال ۲۰۰ هزار تومان تمام شــده 

اما در برخی از باشــگاه ها این قیمت تا 8۰۰ 
- ۷۰۰ هزار تومان هم افزایش داشــته است. 
به طور میانگین اما هزینه تســت کرونا از هر 
بازیکن فوتبال - از تهیه کیت گرفته تا آنالیز 

نمونه - ۴۰۰ هزار تومان تمام می شود.
با توجه به تعــداد بازیکنــان و مربیان فعال 
در ترکیب تیم هــای لیگ برتــری فوتبال 
و لزوم تکرار تســت کرونا در فواصل زمانی چند روزه، 
هزینه های سنگینی از این حیث روی دوش باشگاه ها 
و مسئوالن شان گذاشته شده اســت. البته فدراسیون 

پزشــکی ورزشــی که مســئوالنش از اعضای فعال و 
تاثیرگذار در ســتاد مقابله با کرونا در ورزش هستند، 
قصد دارند شــرایطی مهیا کنند تا باشــگاه های لیگ 
برتری بتوانند کیت هایی با قیمت مناسب و ارزان تر در 
اختیار بگیرند.برای این منظــور رایزنی هایی با وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.
فدراسیون پزشــکی ورزشــی همچنین قصد دارد به 
منظور یکدســت کردن نتایج تســت کرونا بازیکنان 
فوتبــال، آنالیز تســت PCR آنها را محــدود به چند 

آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت کند.

ونا کر

زینب حاجی حســینی   موکول شــدن 
المپیک توکیو به یک ســال آینده می تواند 
اختالل روحــی و انگیزشــی المپین ها را 
موجب شود اگر مســئوالن مطالبات روانی 
آنها را نشناســند و بــرای آنهــا برنامه ای 

نداشته باشند.
 اهمیت شــرایط بدنی ورزشکاران و تاثیری 
که آمادگی شــان در نتیجه گیری ها دارد، 
غیرقابل انکار اســت اما بر کســی پوشیده 
نیست که شرایط روانی هم سهم زیادی در 
این قضیه دارد طوری که بیــش از نیمی از 
عملکرد ورزشــکاران را به این فاکتور یعنی 

»مسائل روحی و روانی« نسبت می دهند.
چه بسا نبود ســالمت روانی کافی به دلیل 
تاثیری که روی تمرکز دارد، منجر به آسیب 
فیزیکی شــود و اینگونه نتیجــه گرفتن یا 
نگرفتن ورزشــکار را تحت الشعاع خود قرار 
دهد. به هر حــال این فقط بدن ورزشــکار 
نیســت که همراه با او وارد میــدان رقابت 
می شود، تمام انگیزه ها، آمال ها و آرزوها هم 
همزمان به صحنه می رونــد؛ فاکتورهایی 
که بنا بــه جنس و کیفیت شــان می توانند 
ورزشکار را به سمت پیروزی سوق دهند یا 

نقش اهرمی بازدارنده برای او را بازی کنند.
طبیعی اســت این چرخه در رابطه با رویداد 
بزرگی مثــل المپیک که رقابــت و نتایج به 
دست آمده در آن میلیمتری تر و تاریخی تر 
از هر میدان دیگری اســت، نمود بیشتری 
پیدا می کند به خصوص برای المپیک سی 
و دوم که در ســایه کرونا به یــک المپیک 
استثنایی تبدیل شده اســت. برگزاری این 
دوره المپیک فعاًل یک سال به تعویق افتاده 
و این یعنی تحمل یک سال بیشتِر روزهای 
توام با تمرین، اســترس، انگیــزه، انتظار و 
… برای ورزشــکارانی که کســب سهمیه 

کرده اند.
قرار بود این ورزشکاران در مردادماه امسال 
تکلیف خود را از حیــث چگونگی حضور در 
المپیک مشــخص کنند، یا زنگــی زنگ یا 
رومِی روم، یا حضور موفق و سربلند یا ناکام و 
بازنده؛ قرار بود باِر روانی این مسئله تا پیش 
از شــهریورماه از دوش المپین ها برداشته 
شود اما شیوع کرونا شــرایط را برای آنها به 
گونه ای رقم زد که نه تنهــا تحمل این بار و 
مصائبــش را بــرای مدت یک ســال دیگر 
تمدید کرد بلکه دل مشــغولی های دیگری 
هم بــه خاطــر دوری از تمرین و مســابقه 
برای شــان ایجاد کرده اســت.مجموع این 
عوامل می توانند دست به دست هم دهند و 
اختالل روحی و روانی ورزشکاران المپیکی 
و در نتیجه ناکارآمــدی آنها در توکیو را رقم 
بزنند اگر توجه و چاره اندیشی های الزم، به 

وقتش و به اندازه نباشد.

 خطر ابتالی المپین ها 
به »فرسودگی ذهنی«

تمام ورزشکاران در دوره تمرینی، عالوه بر 

انجام تمرینات تخصصــی و به دلیل تحمل 
شــرایط ســخت اردویی، دوری از خانواده 
و دل نگرانی بابت آینــده، اضطراِب آزمون 
پیش رو و نتیجه آن، تحت یک فشــار روانی 
هم قرار می گیرند. این موضــوع در رابطه با 
مسافران توکیو و به خاطر شرایط استثنایی 
پیش آمده برای آنها می توانــد خیلی حاد 
شود و به همین دلیل دســتیابی به آرامش 
و کنترل روانــی الزم، در مورد این دســته 

ورزشکاران بیشتر از همه احساس می شود.
»مــژگان ُکــرد« از کارشناســان مرکــز 
روانشناســی آکادمــی ملــی المپیک هم 
ایــن موضــوع را تاییــد می کنــد. وی در 
گفتگو با خبرنــگار مهر با تاکیــد بر اینکه 
تعویق المپیــک و بی توجهی به مســائل 
روانشــناختی ورزشــکاران می تواند باعث 
»فرســودگی ذهنی« در آنها شــود، گفت: 
متهمی را در نظــر بگیرید که منتظر اجرای 
حکمش است یا جوانی که در کنکور شرکت 
کرده و انتظار اعالم نتایج را می کشــد. اینها 
حکم ورزشکاری را دارند که تمرین داشته 
یا در حال ســپری کردن اردو است و منتظر 
آغاز مسابقه و مشخص شدن عملکردش در 

آن است.
وی ادامه داد: االن به خاطر تعویق المپیک، 
روزهــای انتظار بــرای المپین هــا خیلی 
طوالنی تر شــده اســت، روزهایــی که از 
روزهای تالش و تمرین سخت و سنگین تر 
می گذرند و همین مســئله می تواند باعث 
»فرسودگی ذهنی« در آنها شود. اینجاست 
که برنامه ریزی روانی و انجام اقدامات علمی 
و تخصصی می توانــد مانع از بــروز عوامل 

مخرب در عملکرد ورزشکاران شود.

 درهای جدید با کلیدهای قدیمی
 باز نمی شوند

این کارشــناس روانشناســی همچنین به 

زمان الزم برای آمــاده کردن روحی و روانی 
ورزشکاران تاکید دارد. به هر حال به همان 
اندازه که نیاز است به ورزشکار برای تمرین 
زمان مشــخصی داده شــود تا بــه تدریج 
بر آمادگی خود اضافه کنــد و خود را برای 
زمان مسابقه به اوج برساند، نیاز است برای 
آمادگی ذهنی و روانی ورزشــکار هم زمان 
کافی تامین شود به گونه ای که ورزشکار در 
جریان مســابقات از این حیث، صد در صد 

وضعیت ایده آل را داشته باشد.
این در حالی اســت که امروز به خاطر کرونا 
در زمان برگزاری المپیــک به عنوان هدف 
اصلی المپین ها فاصله یک ساله ایجاد شده 
اســت. این افراد اما بعد از کســب سهمیه 
یا در حیــن تالش برای دســتیابی به آن، با 
تغییــر در زمان برگــزاری مواجه شــدند. 
طبیعی اســت که حاال با فاصله ایجاد شده 
و شــرایط خاصی که کرونا به وجود آورده، 
نمی توانند با همان دست فرمان قبل به روند 
تمرینات شــان ادامه دهند. در واقع درهای 
جدید که پیش روی ورزشــکاران المپیکی 
قــرار گرفته اند بــا کلیدهــای قدیمی باز 
نمی شوند بنابراین باید به فکر راهکارهایی 
بود تا زنــگ خطری که مــژگان ُکرد به آن 
اشاره داشت - فرســودگی ذهنی - به صدا 

در نیاید.

تاکید بر هدف گزینی
»علــی حجتی« دیگــر کارشــناس مرکز 
روانشناســی آکادمــی ملــی المپیک در 
این زمینه بر ایجاد »هــدف گزینی« برای 
ورزشکاران المپیکی تاکید دارد. وی گفت: 
برای جلوگیری از آســیب ورزشکار از حیث 
روانی، بایــد به هدف گزینــی اهمیت داده 
شود که از لحاظ ذهنی کمک فوق العاده ای 

به او می کند.
وی تصریح کرد: هدف گزینی این احساس 

را در ورزشــکار ایجاد می کند که به بیراهه 
نرفته و برای رســیدن به هــدف که همان 
المپیک است، در مســیر مستقیم و درست 
قرار گرفته است. همین مسئله روی اعتماد 

به نفس او هم تاثیر بسزایی دارد.
این روانشــناس ورزشــی همچنین گفت: 
وقتی از المپیــک و ورزشــکاران حرفه ای 
شــرکت کننده در آن حرف می زنیم باید به 
جزئیات بهای زیادی داد. مواردی که شاید 
خیلی به چشم نیایند اما تاثیری فوق العاده 

بر عملکرد دارند.

بساط »حواس پرتی« ورزشکاران 
جمع شود

»برای هــدف گزینی مورد نظــر و توجه به 
جزئیات مورد تاکید چه باید کرد؟«، پاسخ 
حجتی به این پرســش این بود: الزم نیست 
کار خیلی خاص و بزرگی انجــام داد، فقط 
اینکه باید ایجاد انگیزه کــرد، برای حضور 
موفق در المپیک که از آن به عنوان »هدف« 
تعبیر می شود، انگیزه الزم است. این فاکتور 
است که روی تالش و استمرار یک ساله آن 
تاثیر می گــذارد. نباید این مهــم را نادیده 

گرفت.
وی در توضیح بیشــتر این موضــوع مورد 
بحث عنوان کرد: مسائل مالی، نبود امکانات 
کافی، نداشتن محیط مناسب برای تمرین 
یا برنامه الزم برای آن از عواملی است که به 
نوعی باعث حواس پرتی ورزشکار می شود 
و همزمان با دور کــردن او از آمادگی بدنی، 
روی مســائل روحی و روانی او تاثیر مخرب 
خواهد داشــت. این عوامل ورزشــکار را از 
مســیر موفقیت دور می کند بنابراین باید 

جلوی آنها گرفته می شود.
ایــن کارشــناس روانشناســی از وعــده 
وعیدهایــی کــه بــه ورزشــکاران بابت 
نتیجه گیری و مدال آوری آنها برای المپیک 

داده می شــود بــه عنوان بخــش مهمی از 
جزئیــات موردنظر یاد کــرد و گفت: وعده 
پرداخت پاداش یک سیاســت کلی اســت 
اما زمــان پرداخت یا چگونگــی آن یکی از 
جزئیات اســت. همچنین نحــوه برگزاری 
اردوها، ارائــه خدمات و … هــم جزئی از 
جزئیات هســتند. در یک سال باقی مانده تا 
المپیک خیلی بیشتر از همیشه باید به اینها 

اهمیت داده شود.
حجتی با بیــان اینکه برنامه ریــزی بدون 
ضمانت اجرایی مشکل ورزش کشور است، 
یادآور شــد: وقتی وعده ای داده می شــود، 
ورزشکار شب را با ذوق آن به صبح می رساند 
پس مسئوالن به فکر کار شــاق نباشند، به 

وعده هایشان عمل کنند.

حضور روانشناس در کنار المپین ها 
الزام شود

به طور حتم روانشناســی ورزشــی یکی از 
ارکان مهــم و تاثیرگذار در رشــد و کارآیی 
ورزشکاران اســت به خصوص برای آنهایی 
که به المپیک اعزام می شوند و ویژه تر برای 
این دوره المپیک که شــرایط آن خاص تر 
از هر دوره دیگری اســت. بــه همین دلیل 
»مــژگان ُکرد« بر لزوم حضور روانشــناس 

کنار تیم ها و ورزشکاران تاکید دارد.
وی در ایــن رابطــه بــا یــادآوری اینکه 
فدراســیون والیبــال از ســال ها پیــش 
موضوع روانشناسی ورزشــی و استفاده از 
کارشناسان این حوزه کنار تیم های خود را 
به طور جدی دنبال می کند، روایتی از حمزه 
زرینی عضو پیش تیم ملی والیبال را یادآور 
شد و گفت: این بازیکن می گفت اگر بهترین 
روانشــناس دنیا هم باشــید و در جایگاهی 
غیر خاص بــه ما ملی پوشــان توصیه هایی 
داشته باشید، خیلی توجه نمی کنیم اما اگر 
به عنوان یک مربی و عضــو کادر فنی، رودر 
روی بازیکنان قرار بگیرید، صحبت ها کاماًل 

تاثیرگذار می شود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: به کادر فنی 
تیم ها و در کنار ســرمربی، مربی، بدنساز، 
ماســاژور و … باید یک مربی روانشناسی 
هم اضافه شــود. ایــن موضوع بایــد وارد 
چارت وزارت ورزش شــود. وزارتخانه تمام 
فدراســیون ها را بــه ملزم به فعــال کردن 
کمیته روانشناسی و استفاده از روانشناس 
در کنار ورزشکاران شــان کند. به خصوص 
که برنامه روانشناســی ورزش کشــور در 
آکادمــی ملــی المپیک آماده اجراســت، 
هــر فدراســیون و تیمی متقاضی شــود، 

روانشناس در اختیار خواهد گرفت.
به گفته مژگان ُکرد، در بسیاری کشورهای 
دنیا و برای جلوگیــری از ابتالی المپین ها 
به فرسودگی ذهنی، اقدامات قابل توجهی 
انجام شده اســت. این دســت اقدامات در 
ورزش ایران هم قابل ارائه اســت البته اگر 

متقاضی داشته باشد!

ونا ارائه کیت های ارزان قیمت به لیگ برتری های فوتبال برای تست کر
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وع لیگ برتر بیستم از آبان یا آذر! احتمال شر
خریدار  فشردگی مسابقات باشگاهی در 
ایران و آســیا و همینطور بازی های انتخابی 
جام جهانی، فصل آینده فوتبــال ایران را با 

مشکالتی روبرو می کند.
 تقویم بازی هــای باقی مانده از فصل جاری 
فوتبال ایــران با توجه به زمانبندی ســابق 
AFC برای شــروع لیگ قهرمانان آسیا از 
اواسط مرداد تدوین شــد اما بعد از گذشت 
چند هفته از این اتفاقات، حیــدر بهاروند، 
سرپرســت فدراســیون فوتبــال و رئیس 
ســازمان لیگ اعالم کرده با توجه به تعویق 
افتادن لیگ قهرمانان، لیگ برتر ایران نیز با 

مدتی تاخیر شروع خواهد شد.
بــه گفتــه رســانه های خارجــی، زمان 
پیشــنهادی برای آغــاز مســابقات لیگ 
قهرمانان آسیا در ماه ســپتامبر )شهریور( 
است و این پیشنهاد از سوی تمام اعضا تایید 
شده و بدون شک دیدارها در این موعد آغاز 

خواهد شد.
تغییر برنامه برگزاری لیگ قهرمانان آسیا با 

توجه به فشردگی مسابقات در فصل آینده، 
فوتبال ایران را با وضعیت دشــواری رو به رو 
خواهد کرد و چه بســا فصل جاری چندین 
ماه عقب بیفتد و لیگ بیستم از اواخر مهر و 

آبان آغاز شود!

 اتمام لیگ نوزدهم در اواخر مرداد
طبق زمانبنــدی مســئوالن فوتبال، لیگ 
برتر و جام حذفی در مــدت زمان حدودی 
شش هفته برگزار می شــود که با توجه به از 
سرگیری رقابت ها از هشتم تیر، فصل جاری 

در روزهای پایانی مرداد به پایان می رسد.

 از سرگیری لیگ قهرمانان از شهریور
با اســتناد به اظهارات مســئوالن فوتبال 
ایران و رســانه های خارجــی، ادامه مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا در یک کشور 
و بــه صورت متمرکــز در شــهریور برگزار 
می شــود و برگزاری چهار بــازی به صورت 
فشــرده نیازمند دو تا ســه هفته است که 

چهار تیم استقالل، پرســپولیس، سپاهان 
و شــهرخودرو باید در این تورنمنت حاضر 

شوند.

 شروع بازی های تیم ملی از مهر ماه
با اتمام لیــگ برتر و مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان، احتماال تیم ملی در اواســط مهر 
و اواخر آبان چهار دیــدار باقی مانده خود از 
مرحله دوم انتخابی جــام جهانی را برگزار 

خواهد کرد و اســکوچیچ که برای نخستین 
بار هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت، 
باید اردوی تیمش را در مدت زمان بیشتری 
برگزار کند و به شناخت الزم برسد. به همین 
علت احتماال اردوی تیم ملــی از اوایل مهر 
شــروع می شــود و اردوهای آماده سازی 
تیم های لیــگ برتری را در صورت شــروع 

دچار مشکل خواهد کرد.
بــه همین دلیــل بــود که چنــدی پیش 
رسانه های خارجی از درخواست کشورهای 
آسیایی برای برگزاری مرحله انتخابی جام 
جهانی از ســال ۲۰۲۱ خبر داده بودند که 
ظاهرا با موافقت فیفا و AFC همراه نشــده 

است.

 شروع لیگ برتر از اوایل آبان؟
با اتمــام لیــگ، بازیکنــان و مربیان با 
یک مرخصی کوتــاه باید بــه تیم های 
فعلی یــا جدید خود ملحق شــوند و در 
تمرینات آماده سازی یک ماهه تیم های 

باشگاهی شــرکت کنند که این موضوع 
با شــروع بازی های ملی دچار مشــکل 

خواهد شد.
با توجه به بازی های ملی، احتماال تمرینات 
باشگاهی از اواخر مهر آغاز می شوند و برای 
این موضوع تیم ها نیازمند بیشتر از یک ماه 
زمان هستند که با برنامه تیم ملی در مهر ماه 
همخوانی ندارد و چه بسا با اردوی تیم ملی 
در آبان هم تداخل داشــته باشد و از طرفی 
باید مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا را هم 
در نظر گرفت که در این صورت شروع لیگ 

را به آذر موکول می کند.
در حال حاضر ســازمان لیگ اظهارنظری 
درباره شــروع فصل آینده لیگ های فوتبال 
نداشــته اما فشردگی مســابقات حاکی از 
شــروع این رقابت ها در پاییــز دارد و بدون 
شک فصل آینده هم با فشــردگی عجیبی 
ادامه خواهد داشــت که بازیکنــان را در دو 
سال باقی مانده تا جام جهانی با خطر روبرو 

می کند.
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پدرام شریفی:

»وضعیت سفید« را هم اول پس می زدند!

عطیه موذن   پدرام شــریفی بازیگر ســریال 
»سرباز« درباره واکنش ها نسبت به این مجموعه 
تلویزیونی معتقد اســت بعضی اوقات باید منتظر 
ماند و با گذر زمان ارتباط مخاطب با یک سریال را 

قضاوت کرد؛ مثل »وضعیت سفید«.
پــدرام شــریفی دربــاره حضورش در ســریال 
»ســرباز« و ســاختار متفاوت این مجموعه که 
این شب ها از شــبکه سه ســیما در حال پخش 
است، بیان کرد: من به خاطر هادی مقدم دوست 
و حمیــد نعمت اهلل در ســریال »ســرباز« بازی 
کردم که همیشــه ترکیب جذابی هســتند و من 
فیلم هایشان را خیلی دوست دارم. ابتدا هم خود 
نعمت اهلل برای حضورم در »سرباز« با من گفتگو 

کرد.
 این دو عقبه خوبی دارند و فکر می کنم »وضعیت 
سفید« یکی از بهترین ســریال هایی است که در 

این سال ها ساخته شده است.
وی درباره نظرش نســبت به ســریال »سرباز« و 
بازخوردهای متفاوتی که نسبت به آن وجود دارد، 
اضافه کرد: من متأسفانه هنوز نتوانسته ام سریال 
»ســرباز« را ببینم، چون ســر یک کار سینمایی 
بودم. حضورم هم در این ســریال چندان پررنگ 
نبود اما امیدوارم وقتی آن را می بینم دوســتش 

داشته باشم.
شــریفی با اشــاره به برخی واکنش هــای منفی 
نســبت به »ســرباز« افزود: زمانی ممکن است 
پیش بینی ها درست از آب درنیاید، اما زمانی هم 
پس زدن ها به زمان مربوط می شود و باید منتظر 
گذر زمان باشــیم. من به خاطر می آورم برخی از 
مردم ساختار و لحن ســریال »وضعیت سفید« را 
هم در قسمت های ابتدایی پخش نپذیرفته بودند 
و حتــی آن را پس می زدند، امــا بعدها و حتی در 
بازپخش های بعدی ســریال بود که عده زیادی از 

مخاطبان سیما درگیر آن شــدند و تبدیل به یک 
سریال محبوب شــد. در مجموع معتقدم هادی 
مقدم دوســت و حمید نعمت اهلل افراد درجه یکی 

هستند.

بعد از »شهرزاد« نمی توانیم در شبکه 
خانگی عقب گرد کنیم

این بازیگر جوان که این روزها سریال »هم گناه« 
بــه کارگردانی مصطفــی کیایی را هــم در حال 
پخش در شــبکه نمایــش خانگــی دارد، درباره 
کیفیت ســریال ها در این مدیوم و تأثیرشــان بر 
مخاطب بیان کرد: قطعاً مســیری که هنرمندان 
جامعه طــی می کنند روی مخاطــب تاثیر دارد 
به طور مثال اگر شــما در پاریس متولد شــوید، 
موســیقی ای که با آن بــزرگ شــده و آموزش 
می بینید با یک جغرافیای دیگر متفاوت اســت. 

این تأثیر فضای هنری بر زندگی شما است.
نقش خــوب برای مــن منفی و مثبــت ندارد و 
بیشــتر نقشــی اســت که باید کارکرد درستی 
داشــته باشــد؛ چنین کاراکتری می تواند نقش 
شهاب در »شبی که ماه کامل شــد« ترکیبی از 
مظلوم بودن و مثبت بودن باشــد یا مثل افشــار 
در »متولــد ۶۵« بازیگــوش و بامزه باشــد و یا 
مثل الیــاس در »بادیگارد« معتقد و ســخت در 

اعتقادات و کارش
وی ادامه داد: از ســوی دیگر هم وقتی کارگردانی 
سریالی را در شــبکه نمایش خانگی می سازد که 
مثل »شهرزاد« سطحی از استانداردها را تعریف 
می کند، در ســلیقه مردم تاثیرگذار است و بعد از 

آن دیگر نمی توان عقب گرد داشت.
شریفی درباره نقش خودش در سریال »هم گناه« 
تصریح کرد: من به عنوان بازیگر ســعی می کنم 
کاری را انتخاب کنم که در مســیر رشــد و ارتقا 

باشــد. پیش از این هم پیشنهادهایی برای شبکه 
نمایش خانگی داشــته ام اما فیلمنامه و خروجی 
برایم مهم بود. صبر کردم و خدا را شکر اکنون در 
»هم گناه« حضور دارم و راضی هســتم. مردم هم 

می بینند و راضی هستند.

ریزش مخاطب تلویزیون و قدرت گرفتن 
وی اودی ها

وی در پاســخ به اینکه چقدر ممکن اســت هنوز 
عده ای حسرت داشته باشند که سریال یا اثرشان 
به جای شــبکه نمایش خانگی از تلویزیون و برای 
مخاطبــان فراگیرتر پخش نمی شــود، گفت: به 
نظرم تلویزیون با مســیری که طی می کند امروز 
بیشتر ریزش مخاطب دارد و وی اودی ها در حال 

پیشرفت هستند.
شریفی در ادامه درباره نقش هایی که در سریال ها 
و فیلم های ســینمایی می پذیــرد و اینکه چقدر 
عالقه دارد با نقش های منفی مواجه شــود، اظهار 
کرد: نقش خوب برای من منفــی و مثبت ندارد و 
بیشتر نقشی است که باید کارکرد درستی داشته 
باشــد؛ چنین کاراکتری می تواند نقش شــهاب 
در »شــبی که ماه کامل شــد« ترکیبی از مظلوم 
بودن و مثبت بودن باشد یا مثل افشار در »متولد 
۶۵« بازیگوش و بامزه باشــد و یــا مثل الیاس در 
»بادیگارد« معتقد و سخت در اعتقادات و کارش. 
همچنین می تواند مثل کاراکتــرم در فیلم »کار 
کثیف« فردی باشــد که دنبال زندگی می دود و 

دائم هم بد می آورد.
وی در پایان گفت: مــن درگیر این نیســتم که 
بگویم بعد از فالن نقش را به عنوان کاراکتر منفی 
یا مثبت بازی می کنم و بیشــتر به دنبال نقشــی 
هســتم که ویژگی های شــخصیتی درستی در 

فیلمنامه داشته باشد.

نمایش

محمدمهــدی طباطبایی نــژاد 
ضمن معرفی برخی از فیلم هایی 
کــه کاندیــد اکــران در تیرماه 
ســرانجام  دربــاره  هســتند، 
مســئله ای که بین خانه سینما و 
شــورای صنفی نمایش رخ داده 
بود گفت: هیچ مشــکلی بین ما و 
خانه سینما وجود ندارد. دوستان 
ما در خانه سینما نیز می دانند که 
رفتار غیرقانونی از ســازمان سر 
نزده اســت. اما ما برای همراهی 
هرچه بیشتر پیشنهاد دادیم که 
حاضریم هــر زمان کــه گفتند، 
انتخابات شورای صنفی نمایش 

را تجدید کنیم.
پس از چند ماه تعطیلی سینماها، 
سرانجام حسن روحانی )ریاست 
بازگشــایی  جمهــور( مجــوز 
اول  از  ســالن های ســینمایی 
تیرماه را صادر کرد. بر این اساس 
سالن های سینما از اول تیرماه با 
۵۰ درصد ظرفیت کار خود را آغاز 
می کنند اما هنوز مشخص نیست 
که کدام آثــار به عنــوان اولین 
فیلم ها ریسک اکران در سینماها 

را قبول می کنند.
در این شــرایط شــورای صنفی 
نمایش بایــد اولیــن فیلم هایی 
که در ســینماها اکران می شوند 
را اعالم کند. این در حالی اســت 
که انتخابات تازه این شــورا هنوز 
توســط خانه ســینما پذیرفته 
نشــده و صحبت هایــی بــرای 

رای گیری مجدد مطرح است.
محمدمهــدی طباطبایی نــژاد 

و  نظــارت  )معــاون 
ســازمان  ارزشــیابی 
دربــاره  ســینمایی( 
ســرانجام مســئله ای 
که بین خانه ســینما و 
شورای صنفی نمایش 
رخ داده، گفــت: هیچ 

مشــکلی بین خانه ســینما و ما 
وجود نداشته و ندارد.

وی در بــاره اینکه آیا قرار اســت 
انتخابات شــورا مجــددا برگزار 
شود، بیان کرد: دوســتان ما در 
خانه ســینما می دانند که رفتار 
غیرقانونی از ســازمان ســر نزده 
اســت. اما مــا بــرای همراهی 
هرچه بیشــتر پیشــنهاد دادیم 
که حاضریم به عنوان ســازمان 
سینمایی در صورتی که دوستان 
ما نکته یا اعتراضــی به انتخابات 
شورای صنفی داشته باشند، هر 
زمان کــه گفتنــد، آن را تجدید 
کنیم. از نظر مــا هیچ مانعی برای 
تجدید انتخابات وجود ندارد و آن 
چیزی که مهم است این بوده که 
یک شورای حرفه ای با اطمینان 
خاطر همه ذی نفعانش کارش را 

انجام دهد.
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان 
ســینمایی ادامه داد: به نوعی اگر 
قرار باشــد در عملکرد شــورای 
صنفــی، کســانی یا موثــری یا 
ذی نفعی تردید کنــد، این مورد 

تایید ما نیست.
 بر همین اســاس و بــرای اینکه 
ایــن اطمینــان خاطــر حاصل 

شــود، از نظر ما تجدید 
رای گیری هیچ مانعی 
نــدارد. علی رغم اینکه 
بارها عرض کردم، همه 
موارد مــا قانونی بوده و 
کوچکترین شــبهه ای 
بــه آنچــه کــه اتفاق 
افتاده وارد نیســت ولی به جهت 
اینکه همراهی، همدلی و رفاقت 
خود را با دوستانمان ثابت کنیم، 
اعالم کردیم که اگــر الزم بدانند 

انتخابات را تجدید کنیم.
اینکه  دربــاره  طباطبایی نــژاد 
چه فیلم هایی بعد از بازگشــایی 
ســینماها در شــرایط کنونــی 
اکران می شــوند، اظهار داشت: 
فیلم هایــی که تا پیش از بســته 
شدن ســینما اکران خود را آغاز 
کرده بودند، مجددا گزینه اکران 

در سینما هستند.
 البتــه فیلــم »نرگس مســت« 
برای ادامه اکــران خود به بخش 
ســینمای آنالیــن رفتــه که بر 
اســاس تقاضای خود سازندگان 
بوده اســت. عالوه بــر آنها چند 
فیلم جدید نیز اکران خود را آغاز 
می کند که اســامی آنها را بعد از 
جلسه شــورای صنفی نمایش به 

طور قطعی اعالم می کنیم.
بنا بــر اعــالم معاون نظــارت و 
ارزشیابی ســازمان سینمایی در 
روز گذشــته، پس از بازگشایی 
ســینماها، فیلم هایی که اکران 
خــود را بــه تعویــق بیاندازند، 
۶ ماه از اکران در ســینماها منع 

می شوند. وی در این باره توضیح 
داد: در رابطــه با انصــراف افراد 
از اکــران فیلم خــود باید بگویم 
بر مبنــای نظام نامه اکــران، اگر 
فیلمی که به ســبد اکران آمده، 
در میانه راه انصراف دهد، قاعدتا 
۶ ماه حق اکــران مجدد و به طور 
کلی حق اکــران عیــد را ندارد. 
ولی در مورد فیلم هــای کنونی 
کــه اکرانشــان متوقف شــده، 
اجازه دهید که مــا این موضوع را 
سه شنبه در شورای کرونا بررسی 
کنیم، ممکن است در آنجا کسی 
بیاید و بگوید که شــرایط کرونا 
بوده و موقعیت ویژه ای پیش آید 
که نیاز بــه بحث های خاص خود 

دارد.
معــاون نظــارت و ارزشــیابی 
ســازمان ســینمایی همچنین 
درباره پیشــنهاد شــروع به کار 
ســینماها با ۴۰ درصد ظرفیت 
که توسط ســتاد کرونا کارگروه 
اکران فیلم داده شــده بــود اما 
اکنون قرار اســت سینماها با ۵۰ 
درصد بازگشایی شوند، بیان کرد: 
در این کارگروه که آقای انتظامی 
رئیس آن هســتند و مدیرعامل 
خانه ســینما و بنده در آن عضو 
هستیم، یک پیشــنهادی دادیم 
کــه برمبنای این پیشــنهاد این 
مصوبه را گرفتیم. آنجا گفتیم که 
ما آمادگی داریم تا با ظرفیت ۴۰ 
درصد و ۱۵ ماده که آنها را اعالم 
کرده بودیم، اقدام به بازگشــایی 

سینماها کنیم.

 انتخابات مجدد برای شورای صنفی نمایش بسته به نظر خانه سینماست

ونا  محمدرضا حیاتی از سازش با کر
 و ممنوع الکاری می گوید

محمدرضا حیاتی که در روزهای اخیر مطالبی درباره ممنوع الکاری اش 
در تلویزیون عنوان می شــود، این اتفاق را موقتــی خواند و گفت: من 
مشکلی با کســی ندارم و ان شاءاهلل این مشــکل هم موقتی است. او در 
اظهار نظری دربــاره گذراندن روزهای کرونایی هــم چنین گفت: باید 
با خیلی از مســائل روز کنار آمد. با مســائل دائمی هم بایــد کنار آمد؛ 
همان طور که می گویند با کرونا باید کنار آمد با خیلی از مسائل دیگر که 

دائمی است هم باید کنار آمد.
این گوینده باســابقه خبر درباره شــرایط این روزهای مردم و زندگی 
در ســایه  کرونا گفت: االن زندگی تقریبا عادی شــده اســت و دیگر 
قرنطینه ای وجود نــدارد. من نزدیک بــه یک ماه ســر کار نرفتم و در 
قرنطینه بودم اما بعد از آن با توجه به اعالم دولت، تقریبا همه به زندگی 
عادی برگشته اند. متاسفانه مشکل کرونا هنوز هست و رفع نشده است 
و هنوز هم می گویند اپیدمی ادامه دارد اما خیلی از مردم فکر می کنند 

تمام شده است و دیگر رعایت نمی کنند و این نگران کننده است.
این گوینده فعالیت هایــش در دوران قرنطینه را این گونه شــرح داد: 
بیشــتر به کارهایی که عالقــه دارم پرداختــم. رســانه و برنامه های 

تلویزیونی را دنبال کردم و کتاب خواندم. سریال ها را هم تماشا کردم.
حیاتی احتیاط را به مردم توصیه کرد و گفت: به مردم توصیه می کنم تا 
خیلی مواظب باشند این مسئله شوخی بردار نیست. از مردم می خواهم 
موارد ایمنی را که از ســوی وزارت بهداشــت توصیه می شــود رعایت 
کنند تا خدایی نکرده آمار ابتال به کرونا باال نــرود. در یکی دو روز اخیر 
شنیدم که آمار ابتال باال رفته است و پیک دوم بیماری شروع شده است؛ 

ان شاءاهلل که این طور نباشد و مردم بتوانند زندگی شان را بکنند.
این گوینده که تاکنون اخبار تلخ و شــیرین مهمی را از تلویزیون برای 
مردم بازگو کرده است، در پاسخ به این پرسش که راه حل کنار آمدن با 
اخبار تلخ این روزها چیست؟ گفت: اخبار بد زیاد است و آدم ناچار است 
تا حدودی با آن بســازد و چاره ای ندارد. باید با خیلی از مسائل روز کنار 
آمد. با مسائل دائمی باید کنار آمد همان طور که می گویند با کرونا باید 

کنار آمد با خیلی از مسائل دیگر که دائمی است هم باید کنار آمد.

آغاز پخش »شاهرگ« از 7 تیر

 داستانی پر التهاب از وقایع دهه 60
سریال »شاهرگ« به کارگردانی سیدجالل اشکذری و تهیه کنندگی 

محمدرضا شفیعی از ۷ تیرماه روی آنتن شبکه دو سیما خواهد رفت.
 این سریال ۳۰ قســمتی که برای پخش از شــبکه دو سیما تولید شده 

است، به روایت داستانی پرچالش از دهه ۶۰ می پردازد.
بازیگرانی که در سریال »شــاهرگ« نقش آفرینی می کنند عبارتند از: 
حسین پاکدل، نیما رئیســی، عباس غزالی، مهدی سلوکی، سیروس 
گرجستانی، فریده ســپاه منصور، مســعود فروتن، امید روحانی، عطا 
عمرانی، محسن بهرامی، افسانه کمالی، ســید مریم موسویان، حلیمه 
سعیدی، فریده دریامج، سوسن مقصودلو و با حضور سام قریبیان، سید 

جواد هاشمی، آزاده زارعی و سپیده خداوردی.
در خالصه داستان »شــاهرگ« که به قلم کریم لک زاده به نگارش در 
آمده؛ آمده است: در ســال های نا آرام پس ازانقالب در سال ۶۰، گروه 
ویژه ای برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند. این گروه مسئولیت 
بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که عقربه های چندین بمب در تهران در حال 

حرکت است.
سریال »شاهرگ« به کارگردانی سیدجالل اشکذری و تهیه کنندگی 

محمدرضا شفیعی از ۷ تیرماه از شبکه دوسیما روی آنتن خواهد رفت.
سایر عوامل این ســریال عبارتند از: مدیر تصویربرداری: رضا شیخی، 
مدیرتولید: سامان شعشــعه، مدیربرنامه ریزی: امیرسلیمانی، دستیار 
اول کارگــردان: بهمن حســینی، صدابردار: فرشــید احمدی، طراح 
گریم: مرتضی کهزادی، طراح صحنه: علی مربــی، طراح لباس: مهناز 
نوروزی، طراح صحنه: مژگان تمجیدی، مدیرتدارکات: سعید رضوی، 
عکاس: رز ارغوان، مشاور رسانه: زهرا دمزآبادی و مجری طرح: موسسه 

فرهنگی هنری وصف صبا.

شایانفر: 
نگارش فصل دو »حکایت های کمال« ادامه دارد

تهیه کننده ســریال »حکایت هــای کمال« گفت: نــگارش فصل دو 
سریال مدتی است که شروع شده و ادامه دارد.

»محسن شایانفر« تهیه کننده سریال »حکایت های کمال« گفت: در 
حال حاضر مشغول آرشیو کردن فصل یک این سریال هستیم و همین 

موضوع زمان زیادی از ما می برد. 
وی با اشــاره به مرحله نگارش فصل دو این ســریال نیز بیان داشــت: 
نگارش فصل دو سریال مدتی است که شروع شده و ادامه دارد اما هنوز 

تولید به چرخه نیفتاده است. 
این تهیه کننده همچنین افزود: امیدوارم شــرایط بــرای تولید ادامه 
این سریال مهیا شــود تا بتوانیم در فصل های بعدی سریال را به تولید 

برسانیم.
به گزارش فارس، تصویربرداری این فصل مثل فصل قبلی در شــهرک 
ســینمایی غزالی مقابل دوربین می رود و گروه تولیــد از نظر لباس و 
لوکیشــن تامین هســتند. همچنین بازیگران این فصــل از بازیگران 
فصل های قبلی هســتند و تغییری در ترکیب بازیگران اعمال نخواهد 

شد.
فصل نخست سریال »حکایت های کمال« در ۳۱ قسمت توسط سیما 

فیلم تهیه و از شبکه دو سیما پخش شد.
محمــود پاک نیت، شــهره لرســتانی، حمید ابراهیمــی، محمدرضا 
شیرخانلو، ســولماز غنی، علی مسلمی، شــهرام عبدلی، بیژن بنفشه 
خواه، یوســف صیادی، امیر نوری، فلورنظری، بیتا خردمند، سیروس 
میمنت، مهرداد ضیایی، مختار ســائقی، اکبرســنگی، آرش نوذری، 
داریوش سلیمی، سعید پیردوســت، عباس محبوب، بهشاد مختاری، 
حســین چنگی، فریده دریامج، تقی زنجانی، حمید صفایی و شهربانو 
موســوی، به همراه هنرمندان خردسال امیرحســین کافتری، همراز 
اکبری و محمدحســین بلوکات از بازیگران فصل نخســت این سریال 

بودند. 
این ســریال روایتی از دهه ۴۰ است و اقتباســی از رمانی به همین نام 
نوشــته محمد میرکیانی محسوب می شــود که قهرمان داستان یک 
نوجوان به نام کمال است.صلح میرزایی تاکنون سریال های »پنجره«، 
»رخصــت« و »دختری به نام آهو« را برای تلویزیون ســاخته اســت. 
سریال »هست و نیست« جدیدترین ســریال محسن شایانفر در حوزه 
تهیه کنندگی هم زمستان گذشته به کارگردانی حسین سهیلی زاده از 

شبکه دو پخش شد.

اکران
علی محمد رادمنش:

»در سوگ  ماندگی« از تبعات مرگ عزیزان 
می گوید

علی محمــد رادمنش با اشــاره به آماده ســازی نمایش »در ســوگ 
ماندگی« که به تبعات از دســت دادن عزیزان بر اثــر کرونا می پردازد، 
بیان کرد در ایــن فصل از »عصــر جدید« همراه با همســرش حضور 

خواهد داشت.
علی محمــد رادمنش نویســنده، بازیگــر و کارگردان تئاتــر درباره 
فعالیت های در ایــن دوران گفت: با وضعیتی کــه در حال حاضر همه 
با آن روبرو هســتند به نظر می رسد چاره ای نیســت که هم مردم و هم 
هنرمندان شــرایط را بپذیرند و با آن کنار بیایند البته در کنار بازگشت 
به زندگی عادی همچنان باید مسایل بهداشــتی را رعایت کنیم چون 
بیماری کرونا همچنان قربانی می گیرد و درمانی هم برایش یافت نشده 
است. معتقدم در این شرایط، تئاتر خیابانی می تواند در آموزش، آگاهی 
سازی و پرداختن به مشــکالت مردم و حتی روحیه دادن به آنها در این 

دوران بسیار کمک کننده باشد.
وی ادامه داد: این روزها دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشــی 
و قادر آشــنا مدیرکل هنرهای نمایشــی برنامه هایی برای از سرگیری 
نمایش های خیابانی و محیطی دارند که اگر به من هم پیشــنهادی در 
این زمینه داده شود نمایشی اجتماعی و خانوادگی با عنوان »در سوگ 
ماندگی« نیز آماده اجرا دارم که درباره افرادی است که در بحران کرونا 

عزیزانشان را از دست داده اند.
رادمنش یادآور شــد: متاســفانه در این شــرایط هموطنــان زیادی 
عزیزانشــان را از دســت دادند اما نتوانســتند آنطور که باید برایشان 
عزاداری و یا مراســمی برگزار کنند به همین دلیل نتوانســتند رخداد 
مرگ را بپذیرند و از این سوگ عبور کنند که این مساله می تواند تبعات 
زیادی داشته باشد. این نمایش ۲ بازیگر بزرگسال و یک بازیگر کودک 

دارد و می تواند مشکالت مردم در دوران کرونا را به تصویر بکشد.
این کارگردان در پایان درباره دیگر فعالیت هایش بیان کرد: همســرم 
فاطمه رادمنش سال گذشته جزو برگزیدگان برنامه »عصر جدید« بود 
و امســال به عنوان مربی در کنار شــرکت کنندگان قرار دارد. امسال 
من نیز به عنوان نویســنده و درام پرداز در کنار این عزیزان هســتم تا 

متن هایشان تاثیرگذاری بیشتر داشته باشد.

رییس انجمن صنفی تماشاخانه های ایران مطرح کرد:
 وقتی بازگشایی تئاتر، ُپرزیان تر از تعطیلی

 آن است
رییس انجمن صنفی تماشــاخانه های ایران می گویــد: اگر ابهام های 
اجرایی دســتورالعمل وزارت ارشاد درباره بازگشــایی تئاترها برطرف 
نشود، شــاید تعطیلی سالن های نمایشــی کم ضررتر از بازگشایی آنها 

باشد.
پس از انتشار اطالعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره بازگشایی 
سالن های تئاتر، سینما و کنســرت های موسیقی، بعضی از هنرمندانی 
که نمایش هایشــان روی صحنه بود و به دلیل کرونا اجرایشان متوقف 
شــد، اعالم کردند این اطالعیه مشــکالت زیادی دارد از جمله اینکه 

سالمت گروه اجرایی در آن لحاظ نشده است.
شاهین چگینی - رییس انجمن صنفی تماشــاخانه های ایران - نیز از 

زاویه ای دیگر به این موضوع می نگرد.  
او درباره بازگشــایی مجموعه های خصوصی تئاتر به ایســنا می گوید: 
پس از صدور اطالعیه وزارت ارشــاد، با آقای آشــنا، مدیــر اداره کل 
هنرهای نمایشی صحبت کردم و ایشان اعالم کرد تا یکی دو روز آینده 
با هماهنگی وزارت ارشاد و وزارت بهداشــت، پروتکل های بهداشتی، 
به سالن های نمایشــی ابالغ می شــود.چگینی ادامه داد: بر اساس این 
صحبت، قرار اســت تجهیزات بهداشتی تا دو ســه ماه آینده با حمایت 
دولت در اختیار سالن ها قرار بگیرد که این برای ما خبری خوش است؛ 
زیرا تهیه این اقالم برای تماشاخانه های خصوصی، هزینه بر خواهد بود.

مدیر تماشــاخانه نوفل لوشــاتو درباره حمایت مالی از ســالن های 
خصوصی تئاتر توضیح داد: همچنان پیگیــر دریافت این حمایت ها 
هســتیم و به آقای آشــنا هم گفته ام که بازگشــایی ســالن ها عمال 
مشکلی را از ما حل نمی کند زیرا اگر قرار باشد نیمی از ظرفیت سالن 
خالی بماند، شــاید گروه های نمایشی و ســالن ها تمایلی به فعالیت 
نداشــته باشــند چون به هر حال این وضعیت، تبعاتی برای هر دوی 

ما دارد.
چگینی یادآوری کرد: اگر ســالن ها باز شوند، بســیاری از کسانی که 
به دنبال مطالبات شــان هســتند، حتما پیگیری خواهنــد کرد و این 
در حالی اســت که ما هنوز هیچ حمایتــی دریافــت نکرده ایم و هیچ 

چشم انداز روشنی هم نداریم که بتوانیم پاسخگوی آنان باشیم.   
او اطالعیه فعلی وزارت ارشــاد را مبهم دانســت و افزود: باید جزییات 
این طرح مشخص شود چون اگر قرار است تئاترها از اول تیر بازگشایی 
شــوند، باید در فرصت کوتاه باقی مانده کار کارشناسی انجام دهیم تا 

دوباره در عمل انجام شده قرار نگیریم.
رییس انجمن صنفی تماشــاخانه های ایران در پاسخ به این پرسش که 
آیا بعد از انتشار اطالعیه وزارت ارشاد، گروه های نمایشی تمایلی به اجرا 
نشان داده اند و آیا پیگیر اجرا  شده اند؟ گفت: سالن ها مشغول رایزینی با 
گروه ها هستند ولی آنان نیز همان پرسش هایی را که ما درباره ابهامات 
این اطالعیه داریم، دارند و سوال همه این است که با زیان ناشی از خالی 

ماندن نیمی از ظرفیت سالن چه باید کرد.
 بنابراین اگر شــرایط همچنان مبهم بماند، با تعطیلی سالن کمتر ضرر 
می کنیم. در حال حاضر هم گروه ها منتظر مشــخص شــدن وضعیت 

قراردادها هستند.
چگینی اضافه کرد: با توجه به دســتوری بودن این بخش نامه، منطقی 
است که وزارت ارشــاد خود پای ضررش بماند و زیان ناشی از ظرفیت 
خالی ســالن را جبران کند. پیش از این هم در جلساتی که با آقای آشنا 
داشته ایم، ایشــان هم این مســاله را پذیرفته اند ولی این موضوع باید 
به قطعیت برســد تا بعد بتوانیم درباره شــکل قرارداد گروه ها و دیگر 

جزییات به نتیجه برسیم.
او همچنین ابراز امیــدواری کرد مبلغــی که قرار بوده بــه حمایت از 

تماشاخانه های خصوصی تعلق بگیرد، زودتر پرداخت شود.

اجرا


