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رئیس جمهور: مرحله سوم مدیریت مقابله 
ونا،سازگاری با رعایت دستورالعمل هااست باکر

محســن احدی   رئیس جمهور با بیــان اینکه 
مرحله ســوم مدیریت مقابله با کرونا سازگاری با 
کرونا با رعایت کامل دستورالعمل ها است، گفت: 
باید قدم به قدم وارد مرحله جبران خسارت های 

اقتصادی کرونا شویم.
 جلسه رؤســای کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا به ریاســت حجت االسالم حسن 

روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.
رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه امروز در 
برخی از مناطق کشور وارد مرحله سوم مدیریت 
مقابله با کرونا شده ایم، گفت: مرحله اول با ایجاد 
محدویت های وسیع در تعطیلی بسیاری از کسب 
و کارها اجرا شده و مرحله دوم نیز با فاصله گذاری 
هوشمند اجتماعی که منجر به بازگشایی کسب و 
کارها و تقسیم بندی شــهرها به سه سطح قرمز، 

زرد و سفید همراه بود.
روحانی بــا بیان اینکــه مرحله ســوم مدیریت 
مقابله با کرونا ســازگاری با کرونا با رعایت کامل 
دستورالعمل ها است، افزود: این مرحله در حالی 
شروع می شــود که هم متخصصان داخلی و هم 
ســازمان های بین المللی اعالم کــرده اند، فعاًل 
هیچ پایانی را نمی توان برای کرونا مشــخص کرد 
و باید با استفاده از تجربه فاصله گذاری هوشمند 
وارد مرحلــه تأمیــن ســالمت مردم بــا رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در روال فعالیت های 

الزم اقتصادی-اجتماعی بشویم.
وی اظهار داشــت: برنامــه ریزی بــرای مرحله 

سازگاری با کرونا با رعایت کامل دستورالعمل ها 
ضروری است که این ســازگاری بر اساس تعریف 
متخصصین تغییر در شــیوه ها و سبک زندگی و 

نحوه فعالیت است.
رئیس جمهــور ادامــه داد: خوشــبختانه ایران 
جزو اولین کشــورهایی بود که توانست با تدوین 
دســتورالعمل های بهداشتی فشــار بر زندگی و 
کسب و کار مردم را کاهش داده و مسیر منطقی و 
تدریجی بازگشت به فعالیت های ضروری با حفظ 

سالمتی را برای مردم تأمین کند.
روحانی بــا تاکید بر لزوم تالش مســؤوالن برای 
آمــوزش و اطــالع رســانی همگانی بــه مردم 
با همــکاری صــدا و ســیما در زمینــه رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی، خاطرنشان کرد: 
تولید و توزیع ماســک به عنوان وسیله الزم برای 
جلوگیری از شــیوع بیمــاری به مرحله نســبتاً 
مطلوبی رسیده و باید وزارت صمت تولید ماسک 

ارزان را در دستور کار فوری قرار دهد.
وی گزارش های ارائه شده در مرحله بازگشایی و 
شروع به کار مراکز پر رفت و آمد در سطوح طبقه 
بندی شــده ســفید، زرد و قرمز به ویژه در مراکز 
مذهبی و برخی بقاع متبرکــه را مطلوب خواند و 
با قدردانی از مســؤوالن این مراکز ابراز امیدواری 
کرد دیگر مراکز پر رفت و آمد و پر جمعیت نیز به 

سطح مطلوب برسند.
رئیس جمهور تاکید کرد: مســؤوالن کمیته های 
مرتبــط موظفند، بــرای مراکزی که در ســطح 

نگران کننده قرار دارنــد از جمله متولیان اصناف 
و کسب و کارها جلســات توجیهی برگزار کرده و 
آنان را ملــزم به رعایت و نظارت بــر اجرای دقیق 
دســتورالعمل ها کنند و در صورت نیــاز با مراکز 

متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
روحانی گفت: مردم شــریف بایــد بدانند دولت 
و مســؤوالن تالش می کننــد با سیاســت ها و 
برنامه های مدون کشــور را وارد مرحله مقابله با 
عــوارض اقتصادی کنند؛ اگرچــه در حال حاضر 
با همت تولیــد کنندگان، کارگــران، کارمندان، 
کشاورزان و دیگر دست اندرکاران بخش ضروری 
صنعت، کشــاورزی و خدمات چرخــه اقتصادی 

کشور هرگز متوقف نشده است.
وی تاکید کــرد: عوارض کرونا بر اقتصاد کشــور 
پدیده غیر قابل انکار جهانی اســت و ما نیاز داریم 
قدم به قــدم وارد مرحله جبران خســارت های 
اقتصادی کرونا شــویم که این مرحله نیز نیازمند 
داشــتن اطمینان از ســالمتی مــردم و رعایت 
مطلوب مقررات بهداشتی از ســوی مردم است. 
نحوه و زمان بازگشایی فعالیت مشاغلی که رابطه 
مســتقیمی با اجتماعات دارند، نظیــر برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصی، کتابخانه ها، تاالرهای 
پذیرایی و قهــوه خانه هــا و همچنیــن زمان و 
چگونگی ســفر گردشــگران خارجی به کشور از 
جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح و مقرر 
شد ضوابط بازگشایی این مراکز پس از بررسی در 

ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شود.
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دلیل ابهام در فروش سهام عدالت از طریق 
کارگزاری ها چیست؟

درحالی که اعالم شــده است که مشموالن ســهام عدالت می توانند از 
طریق کارگزاری ها به فروش سهام عدالت خود اقدام کنند، سهام داران 
گالیه هایی دارند مبنــی بر اینکــه کارگزاری ها فقط ثبت ســفارش 
می کنند و سهام را نمی فروشند. گالیه ای که دبیرکل کانون کارگزاران 
بورس اوراق بهادار ضمن تشــریح دلیل این مشکل، اعالم کرد به زودی 
برطرف خواهد شد و فروش ســهام عدالت از طریق کارگزاری ها روی 

روال می افتد.
 مشــموالن ســهام عدالت که روش مســتقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده اند، می توانند از ســه طریق فــروش از طریق بانک، 
مراجعه حضوری به کارگزاری و یا مراجعــه غیرحضوری به کارگزاری 
نسبت به فروش ۳۰ درصد ســهام خود اقدام کنند. در این راستا برخی 
از ســهام داران از این موضوع که برخی کارگزاری ها فقط ثبت سفارش 
می کنند و اعالم کرده اند که دســتور فروش ندارنــد، گالیه می کنند. 
موضوعی که دبیرکل کانون کارگزاران بــورس اوراق بهادار دلیل آن را 
الزام به راه اندازی سامانه فروش ســهام عدالت در اسرع وقت دانست و 

اعالم کرد این مشکل به زودی برطرف خواهد شد.
روح اهلل میرصانعی، با بیان اینکه ســفارش های ســهام عدالت توسط 
کارگزاری ها گرفته و ارجاع می شــود، اظهار کرد: امــا در حال حاضر 
ابهاماتی در اجرای سفارشات ســهام عدالت وجود دارد که ممکن است 
چند روز زمان ببرد تا کارگــزار با ناظر هماهنگ کنــد و  فروش انجام 
دهد. همچنین  سرویس هایی که ســپرده گذاری باید پس از فروش به 
کارگزار بدهد، فعال مشــکالتی دارد که درحال رفع آن هستند. درواقع 
شرکت سپرده گذاری باید اطالعات را به کارگزار بدهد و کارگزار وجوه 

سهام داران عدالت را بر اساس سرویس ها واریز کند.
وی درمورد دلیل وجود اختالل در برخــی کارگزاری ها توضیح داد: به 
دلیل اینکه فشــار زیاد بود و سامانه ها باید ســریعا راه اندازی می شد، 
صرفا راه اندازی صورت گرفت و سامانه ها درحال ارتقا هستند. درواقع 
سفارشــات دریافت می شــود اما ابهاماتی در نحوه اجــرا وجود دارد؛ 
همچنین هماهنگ کردن کارگزاران با ناظر برای فروش زمان بر اســت 
و این فرایند ممکن اســت بیشــتر از زمانی که برای فروش سهام های 
معمول و مرسوم در بازار طی می شود، طول بکشد اما فرآیند آن در حال 

طی شدن است.
دبیرکل کانــون کارگزاران بــورس اوراق بهــادار ادامــه داد: برخی 
از کارگزاران فــروش هم انجــام دادند اما نتوانســتند گــزارش را از 
ســپرده گذاری درمورد این کــه فروش به چــه نحوی توزیــع و بین 
مشــتریان تقســیم می شــود را دریافت کنند. بنابراین نمی توانند در 

حساب مشتری نشان دهند که چه تعداد سهم فروخته شده است.
میرصانعی با تاکید بر اینکه به دلیل فشــاری که برای راه اندازی سامانه 
وجود داشــت، نقایصی وجود دارد، اظهار کرد: اما نقایــص و ابهامات 
درحال برطرف شدن است. ســرویس ها تقویت می شوند و کم کم روی 
روال معمول خواهند افتاد. بدیهی اســت که این پروسه یک تا دو هفته 
اول طوالنی تر باشــد و نقایص کوچک داشــته باشــد اما جای نگرانی 

نیست.
وی ادامه داد: درواقع برخی کارگزاری ها سفارشات را فروختند و برخی 
منتظر هماهنگی با ناظر برای فروش هســتند. ممکن است کارگزاری 
هایی که فروش را انجام داده اند، سرویس را از ســپرده گذاری نگرفته 
باشند که بتوانند در حساب مشــتری نمایش دهند و وجوه را به حساب 
مشــتری واریز کنند. در این شــرایط مشــتری گمان می کند اقدامی 
صورت نگرفته، درحالی که گرفتــه و درحال انجام اســت اما به دلیل 

مشکالت مذکور پروسه اش طوالنی تر است.

گزارش میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می دهد

از افزایش قیمت های نجومی تا یخچال و فریزر 
۸۰ میلیونی!

با وجود اینکه هنوز مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی از ســوی سازمان 
حمایت صادر نشده، فروشندگان این بخش می گویند که شرکت های 
تولیدی در سال جاری حداقل سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش 
خود را متوقف کردند و بعد از آن هر بار بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خود را 
افزایش دادند، به طوری که در حال حاضر قیمت  کاالهای ایرانی در این 

بازار ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است.
 در روزهای اخیر افزایش قیمت لوازم خانگی خبرســاز شــده و دو روز 
پیش هم کیوان گردان -  مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( - با حضور در برنامه تلویزیونی اعالم کرد که ســازمان 
حمایت در سال ۱۳99 هیچ گونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده است؛ 
بنابراین افزایش قیمت ها مورد تأیید وزارت صمت نیز نیســت و فرایند 

قیمت گذاری  رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
با این حال، گزارش میدانی روز پنجشــنبه از بازار لوازم خانگی نشــان 
می دهد کاالهای ایرانی تا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و کاالهای خارجی که 
عمدتا به صورت قاچاق وارد شدند تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته 

است.
بیشتر فروشندگان می گویند که شــرکت های تولیدی در سال جاری 
حداقل ســه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف کردند 
و بعد از آن هر بار بیــن ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خــود را افزایش دادند، به 
طوری که در حال حاضر قیمت  کاالهای ایرانــی در این بازار ۲۵ تا ۳۰ 
درصد گران شده اســت. به گفته یکی از آن ها، اآلن هم برخی شرکت ها 
کاالی خود را نمی فروشند تا مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت 

دریافت کنند.
یکی دیگر از مغــازه داران هم می گوید برخــی کاالی قاچاق مربوط به 
قبل از خروج برندهای کره ای از کشور اســت و بخش بیشتری از آن ها 
به صورت قاچاق وارد کشور شــدند که اخیرا قیمت آن ها تا حدود ۱۰۰ 
درصد نســبت به قبل از عید افزایش داشته اســت. نکته جالب هم این 
اســت که با وجود اینکه از دی ماه سال گذشــته اجرای طرح آئین نامه 
اجرایی شناســه های کاال و رهگیری کاال آغاز شده و اعالم شد که لوازم 
خانگی فاقد شناسه کاال در سطح بازار کاالی قاچاق تلقی می شوند و با 
فروشگاه ها برخورد می شــود، اما مغازه داران به راحتی درباره افزایش 

قیمت کاالهای قاچاق صحبت می کنند!
البته به نظر می رســد در مواردی افزایش قیمت تــا ۵۰ درصد هم در 
کاالهای ایرانی اتفاق افتاده اســت. برای مثال یکــی از مغازه دارانی که 
معتقد است کســادی بازار بعد از کرونا حداقل ۳۰ درصد بیشتر از قبل 
شــده، می گوید قیمت یک یخچــال ۱۴ فوت ایرانی بهمن ماه ســال 
گذشته دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، اما بعد از بازگشایی واحدها 
به سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رســیده و حاال قیمت آن سه میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان اســت که یعنی قیمت آن بیش از ۵۰ درصد افزایش 
یافته اســت. همچنین به گفته او قیمت یک نوع ماشــین لباسشویی 
ایرانی از پنج میلیون تومان در بهمن ماه، حــاال به هفت میلیون تومان 

رسیده که یعنی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین مشــاهدات میدانی نشــان می دهد که قیمت یخچال و فریز 
سایدبای ســاید ایرانی حدودا بیــن ۱۵ تا ۲۱ میلیــون تومان و کاالی 
خارجی از ۲۵ تــا ۸۵ میلیون تومان اســت؛ البته یکــی از مغازه داران 
می گوید که نمایندگی یک شرکت خارجی در ولنجک یخچال و فریزر 
سایدبای ســاید ۳۰۰ میلیون تومانی هم می فروشــد! قیمت یخچال و 
فریزر دو قلــو ایرانی و خارجی نیز به ترتیــب از ۱۴ و ۲۳ میلیون تومان 

شروع می شود.

سهام عدالت

بازار

معاون حقوقی و فنی ســازمان امــور مالیاتی گفت: از 
واحدهای مســکونی با بیش از ۱۵۰ متــر، در صورت 
بیش از یک سال خالی بودن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره 

دریافت می شود.
 محمود علیزاده دربــاره اجرای مالیــات بر خانه های 
خالی از تابســتان امســال، گفت: قانــون اخذ مالیات 
از خانه هــای خالــی براســاس قانون اصــالح قانون 
مالیات های مســتقیم در ســال 9۴ در دســتور کار 
قرار گرفت و از ســال 9۵ الزم االجرا بود. اما برای اخذ 
این مالیات نیاز به تهیه سامانه اســکان و امالک برای 

شناسایی خانه های خالی بود که این سامانه 
را وزارت راه و شهرســازی باید طراحی و راه 

اندازی می کرد.
معاون حقوقی و فنی ســازمان امور مالیاتی 
ادامه داد: اخیراً بر اســاس اعــالم وزیر راه و 
شهرسازی سامانه اسکان و امالک آماده شده 
و قرار است در اختیار ســازمان امور مالیاتی 

قرار گیرد. این سامانه بر اســاس دیتاها و اطالعاتی که 
در آن قرار داده شــده، به شناســایی خانه های خالی 
از ســکنه می پردازد و بر اســاس ماده ۵۴ مکرر قانون 

مالیات های مســتقیم، در صورتی که واحد 
مســکونی بیش از یک ســال خالی از سکنه 

باشد، مشمول این مالیات قرار می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: این قانون از سال 9۵ 
باید اجرا می شد بنابراین هر واحد مسکونی 
که از سال 9۵ خالی از ســکنه بوده، در سال 
اول مشمول مالیات نیســت و از سال دوم به 
بعد بــه آن مالیات تعلق می گیرد و تــا زمانی که خالی 

بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.
به گفته معاون حقوقی ســازمان امــور مالیاتی، عالوه 

بر خانه های خالی مذکور در ســامانه اسکان و امالک، 
این سازمان به بررســی فیزیکی و میدانی از واحدهای 
نامبرده شــده در ایــن ســامانه می پــردازد و پس از 
شناســایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک 

سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می گیرد.
علیزاده اظهار داشــت: به موجب قانــون مالیات های 
مســتقیم، مالیات خانه های خالی معــادل ۲۰ درصد 
مالیات بر اجاره اســت و به خانه های با متراژ ۱۵۰ متر 
به باال تعلق می گیرد.وی افزود: این قانون مشوقی برای 

ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

مالیات

خریدار  به دنبال انتقادات مطرح شــده 
درباره عدم هماهنگی رشد اقتصادی و نرخ 
بیکاری اعالمی، یک مقام مسئول در مرکز 
آمار گفت که در زمان رکود اقتصادی لزوما 
نباید افزایش نرخ بیکاری و یا کاهش آن رخ 
دهــد و برخی قیاس های نادرســت در این 
مورد می تواند به ایجاد ابهــام و تردید بین 

اذهان عمومی منجر شود.
 اعالم نــرخ بیــکاری در مقاطــع مختلف 
اغلب با واکنش هایی از ســوی کارشناسان 
و یا برخی مدیران همراه اســت به خصوص 
در چند ماه گذشــته که شــرایط اقتصادی 
متفــاوت بوده و رشــد اقتصــادی کاهش 
داشــت، اعالم نــرخ بیــکاری و کاهش آن 
ابهاماتی با خود به همراه داشــت؛ به طوری 
که کارشناسان معتقد بودند اعالم مرکز آمار 
درباره کاهش نرخ بیکاری آن هم در شرایط 
رکــود و کاهش رشــد اقتصــادی منطقی 
نیست و باید آمار شــفاف تری از سوی این 

مرکز ارائه شود.
اخیرا نیز برخی نماینــدگان مجلس در این 
باره مواردی را مطرح و اعــالم کردند که در 
شراط کاهش رشد و ایجاد رکود چگونه نرخ 
بیکار کاهش داشته است؟ در همین رابطه 
برای رفع ابهامات موجود، در گفت وگویی با 
معصومه محمدی - رئیــس گروه آمارهای 
نیروی کار- جریان رشد اقتصادی و نیروی 

مورد بررسی قرار گرفته است.
محمدی بــا بیــان این کــه نتایــج طرح 
آمارگیــری نیروی کار براســاس اطالعات 
و آمار ارائه شــده از ســوی خانوارها بوده و 
طبق مفاهیم استاندارد و دقیقا مشابه سایر 
کشــورهای دنیا در این خصوص عمل می 
شود، اظهار کرد: آمار و اطالعات مرکز آمار 
کامال شفاف است و همواره تمامی اطالعات 
آن از جمله داده های خام بــه ویژه در مورد 
طــرح آمارگیــری نیــروی کار در پایگاه 
اطالعاتی این مرکز قرار گرفته و جای هیچ 

ابهامی ندارد.

واکنش اولیه به رکود، اخراج نیست
رئیس گروه آمــار نیــروی کار در رابطه با 
انتقاداتــی که نســبت به اطالعــات طرح 
آمارگیری نیروی کار مطرح و گفته می شود 
چرا در زمــان رکــود اقتصــادی باید نرخ 
بیکاری با کاهش همراه شــده باشد، چند 

مورد را اشــاره کرد و توضیح داد: زمانی که 
در شــرایط رکود قرار می گیریم این نیست 
که واکنــش اولیه دســت اندرکاران تولید 
و صاحبان مشــاغل دولتــی و خصوصی در 
مرحله ی اول اخراج و یــا تعدیل نیروی کار 
باشــد، بلکه نیرو را معموال حفظ کرده و در 
بین آنها تقسیم کار انجام می دهند، پس در 
این شرایط دلیلی ندارد که نرخ بیکاری نیز 

افزایش پیدا کند.
وی  گفــت: در زمانــی که شــاخص های 
اقتصادی دچــار تغییراتی می شــوند، این 
گونه نیســت که بالفاصله یکدیگر را تحت 
تاثیر قرار دهند؛ به طوری که ممکن اســت 
رشد اقتصادی کاهش پیدا کند اما بازار کار 
با یک وقفه ای بعــد از آن تاثیر بپذیرد. پس 
لزوما در کاهش رشد اقتصادی افزایش نرخ 

بیکاری به طور همزمان اتفاق نمی افتد.

 رشد جمعیت شاغل لزوما به معنی 
ایجاد شغل نیست

محمــدی در ادامه به موضوع ایجاد شــغل 
نیز اشــاره کرد و گفت: یکی از اهداف طرح 
آمارگیری نیروی کار برآورد جمعیت شاغل 
اســت و در این طرح فرصت شغلی محاسبه 
نمی شــود، هنگامی که جمعیت شــاغل 
رشــد می کند، لزوما به معنای شغل بیشتر 

نخواهد بود و ایجاد شغل و افزایش جمعیت 
شــاغل دو مقوله ی متفاوت است و ممکن 
اســت در یک دوره جمعیت شاغل افزایش 
و یا کاهش داشته باشــد اما ایجاد شغلی رخ 

ندهد.
بــه گفتــه وی، به عنــوان مثال در ســال 
گذشته با توجه به افزایش نزوالت آسمانی 
کشــاورزی رونق گرفت که موجب افزایش 
تعداد افراد شــاغل در این بخش شده است. 
مثال در حالت عادی اگر یــک نفر از اعضای 
خانوار در یــک زمین کشــاورزی فعالیت 
می کرد با توجه به رونق ایجاد شده در همان 
قطعه زمین، ســه نفر مشــغول به فعالیت 
شــده بودند که این به معنی ایجاد شــغل 
جدید نبود. بنابراین مرکــز آمار ایران هیچ 
گاه آماری از "شــغل های ایجاد شده " ارایه 
نکرده و آنچه منتشــر شــده براورد تعداد 

شاغالن بوده است.
محمدی بــا بیــان این که نرخ بیــکاری از 
شــاخص جمعیت بیکار تقســیم بر جمع 
شــاغل و بیکار )فعال( به دســت می آید، 
اظهار کرد: بنابرایــن زمانی که نرخ بیکاری 
افزایــش یا کاهــش می یابــد، بایــد این 
شــاخص ها براســاس مبنایی تغییر کرده 
باشــند. مثال وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا 
می کنــد حتما دلیــل آن افزایش جمعیت 

شــاغل نیســت بلکه می توانــد جمعیت 
غیرفعال رشد کرده باشد.

وی در ادامه با اشــاره به سایر عوامل موثر بر 
نرخ بیکاری گفت: تغییرات فصلی می تواند 
بازار کار را تحت تاثیر قرار دهد لذا در اعالم 
نتایج طــرح آمارگیری نیروی کار توســط 
مرکز آمار نرخ بیکاری با فصل مشــابه سال 

قبل مورد مقایسه قرار می گیرد.

اثرگذاری سرمایه گذاری و تزریق 
منابع بر نیروی کار

وی ادامه داد: عواملــی مانند تزریق منابع و 
یا سرمایه گذاری های جدید بر نرخ بیکاری 
تاثیرگذار است و می تواند در زمانی که این 
عوامل اجرایی شود موجب تغییراتی در این 

رابطه شود.
این مقام مسئول در مرکز آمار با بیان اینکه 
برای بررســی و رصد فرایند بــازار کار، نرخ 
بیکاری به تنهایی کفایــت نمی کند، افزود: 
بلکه باید مجموعه شاخص های نیروی کار 
از جمله نرخ مشــارکت اقتصادی، نســبت 
اشــتغال، نرخ بیکاری و جمعیــت دارای 
اشتغال ناقص در کنار هم دیده شود تا بتوان 

به چشم انداز کاملی از بازار کار دست یافت.
وی توضیــح داد: نتایــج طــرح در فاصله 
ســال های ۱۳9۵ تا ۱۳9۸ از ۲۲ میلیون و 

۵۲۵ هــزار نفر به ۲۴ میلیــون و ۲۷۴ هزار 
نفــر رســیده اســت و در دوره زمانی مورد 
نظر حدود یک میلیــون و ۸۰۰ هزار نفر به 
جمعیت شاغل کشــور اضافه شده است. از 
ســوی دیگر همین نتایج گویای آن اســت 
که در همین دوره حــدود ۷۰۰ هزارنفر به 

جمعیت غیرفعال اضافه شده اند.
 رئیس گروه آمارهای نیروی کار مرکز آمار 
در ادامه بــا توضیحی در رابطــه با اهمیت 
شــاخص بیکاری گفت که افزایش اشتغال 
و کاهــش بیــکاری از شــاخص های مهم 
توسعه یافتگی در جوامع تلقی می شود و از 
نرخ بیکاری یکی از شــاخص هایی است که 
برای ارزیابی شــاخص های اقتصادی مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

طرح نیروی کار از کجا آمد؟
وی با اشــاره به چگونگی شکل گیری طرح 
نیروی کار توضیح داد: تا قبل از سال ۱۳۷۶ 
طرحی که به طور اختصاصی شاخص بازار 
کار را تولید کند، در ایران وجود نداشــت و 
در سرشــماری ها که معموال ۱۰ سال یکبار 
انجام می شد، مورد پرسش قرار می گرفت، 
اما این برای برنامه ریــزان و تصمیم گیران 
اقتصادی کافی نبــود و نیاز به آمــار بروز و 
دقیقی داشــتند، از این  رو در ســال ۱۳۷۳ 
طرح اشــتغال و بیکاری طراحی و مطالعات 

آن آغاز و از سال ۱۳۷۶ آغاز شد.
محمدی ادامه داد: در سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷9 
طرح مذکور به صورت ســاالنه اجرا می شد 
اما با توجه بــه اهمیت بررســی در مقاطع 
کوتاه تر  نیاز برنامه ریزان بین ســال ۱۳۸۰ 

تا ۱۳۸۳ فصلی اجرا شد.
وی در پایان یادآور شــد که از سال ۱۳۸۴ 
با توجه به اهمیت استانداردسازی براساس 
تعاریف سازمان بین المللی کار، طرح جدید 
تحت عنــوان طرح آمارگیــری نیروی کار 
در مرکز آمار در دســتور کار قــرار گرفت و 
از سال ۱۳۸۴ به صورت فصلی اجرایی شد 
که جمعیت تحت پوشــش این آمارگیری 
مجموعــه افراد عضو خانوارهــای معمولی 
ساکن یا گروهی در روســتا یا شهر هستند 
که ۶۰۰ نیــروی آمارگیر بــا مراجعه به ۶۱ 
هزار خانوار در هر فصــل اطالعات افراد ۱۰ 
ساله یا بیشــتر را ثبت کرده و مورد بررسی 

قرار می گیرد.

خریدار  کارشــناس اقتصادی بــا بیان 
اینکه ســند اصالح ســاختار بودجــه ارائه 
شــده از ســوی ســازمان برنامه راهگشا 
نیست،گفت:برای اصالح ســاختار بودجه 
باید ســه قانــون از جملــه قانون»برنامه و 

بودجه«مصوب سال ۵۱ اصالح شود.
سید احسان خاندوزی، گفت: تحلیل جمعی 
از چهره های اقتصــادی مجلس یازدهم این 
است که گرچه ما به جهت شرایط خاص پس 
از دور دوم تحریم های آمریکا و شرایط پس 
از شیوع کرونا نیازمند تدابیری کوتاه مدت 
هستیم که بتواند در ســال ۱۴۰۰ بخشی از 
بودجه را پوشــش دهد اما مشکل اصلی که 
در مســئله مالی دولت با آن مواجه هستیم، 
بیــش از دو دهه کوتاهــی در زمینه اصالح 
ساختار بودجه اســت. این اصالحات برای 

آخرین بار در سال ۸۱ انجام شد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه 
داد: در طول ۱۸ سال گذشته متأسفانه نه در 
زمینه کاهش وابستگی دولت به درآمدهای 
نفتی و مالیات پایه شدن بودجه و نه در زمینه 
اصالح نظــام هزینه های جــاری و عمرانی 
کشــور و نه در خصوص قواعد بودجه ریزی 
در زمینه بدهی ها و اســتقراض دولت و نه در 
زمینه صندوق های بازنشســتگی و تأمین 
اجتماعــی و تأثیری که آنها بــر هزینه کرد 
دولــت دارنــد اصالحیه ای جــدی صورت 

نگرفته است.
سه قانونی که با اصالح آن، ساختار 

بودجه اصالح می شود
خاندوزی دربــاره راهکار اصــالح قوانین 
بودجــه ای گفــت: بنابراین اگــر بخواهیم 
مشــکل بودجه در ســال پیش رو به نحوی 
پایدار کاهــش پیدا کند و به ســمت ثبات 
بودجه ای حرکت کنیم نیازمند آن هستیم 
که قانون »برنامه و بودجه« مصوب ســال 
۱۳۵۱، قانون محاســبات عمومی ســال 
۱۳۶۶ و قانــون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت که در دو نوبت تصویب شد را در 
یک بسته هماهنگ اصالح کنیم تا منویات 
رهبر انقــالب مبنی بر اصالح ســاختاری 
بودجه به انجام برســد.وی درباره برنامه ای 
که ســازمان برنامه و بودجه شنبه این هفته 
درباره اصالح ســاختار بودجــه در مجلس 
ارائه کرد، افزود: مســتندی که ســازمان 
برنامه و بودجه شــنبه ۱۷ خرداد به مجلس 
ارسال کرد ســندی اســت که در پاییز 9۸ 
تهیه شــده و خود آن منتخبی است از یک 
سند مفصل تر که اوایل تابستان 9۸ توسط 
سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندی 
بنده این اســت که به هیچ وجه برای اصالح 
ســاختار بودجه سند گره گشــایی نیست 
چون اگر کافی بود در الیحه بودجه سال 99 
به مجلس قبل ارائه می شد و باید رد پای آن 

را در الیحه بودجه 99 می دیدیم.
نماینده مردم تهران ادامه داد: این ســند از 
جنس سیاستگذاری نیســت بلکه سندی 
کارشناسی مشــتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی 

9 فصل اســت و در آن دو دسته راهبردهای 
اساسی در مورد اصالحات مربوط به هزینه 
کرد دولت و اصالحات مربوط به درآمدزایی 

پایدار دولت ارائه شده است.

سند اصالح ساختار بودجه برای زینت 
کتابخانه ها نیست!

وی با اشــاره به انتقاد برخی از نویســندگان 
ســند اصالح بودجه از الیحه 99 گفت: نکته 
جالب این اســت که وقتی الیحه بودجه 99 
تقدیم مجلس شد حتی برخی از نویسندگان 
همان ســند اصــالح بودجه که با ســازمان 
برنامه و بودجه ارتباط داشــتند، نســبت به 
انحراف الیحــه دولت از آن ســند اعتراض 
داشــتند و نارضایتی خود را ابراز کردند؛ این 
نشان می دهد که مستند را نباید برای زینت 
کتابخانه ها و تقدیم به جلســات رسمی قوا 
آماده کنیم. سندی به کمک تحول اقتصادی 

می آید که منشــأ دگرگون کردن شیوه های 
ناکارآمد، هزینه کرد و کســری درآمد دولت 
باشد؛ براین اساس امیدواریم با تقدیم الیحه 
اصالح قانون بودجه و محاســبات شاهد یک 
قــدم بلند از ســوی دولت باشــیم.نماینده 
مردم تهران اظهار داشــت: بســیار تعجب 
برانگیز است که بعد از گذشــت یک سال از 
دســتور رهبر انقالب برای اصالح ســاختار 
بودجه، الیحه بودجه سال 99 با آن ایرادات 
متعددی که متخصصین و کارشناسان بر آن 
وارد کردند به مجلس تقدیم شد و اگر شیوع 
کرونا مانع این نمی شد که در صحن مجلس 
رأی گیری شــود حتماً در صحن مجلس نیز 
با مخالفت های جدی روبرو می شد. چنانچه 
کلیات الیحه در اولین نوبتــی که در صحن 
علنی مجلس مطرح شــد، با وجود اینکه این 
مجلس به لحاظ سیاسی با دولت همسو بود، 

رد شد.

دولت، هرچه سریع تر الیحه اصالح 
قوانین بودجه و محاسبات را به مجلس 

ارائه کند
وی ادامه داد: بنابراین ســندی که سازمان 
برنامــه ۱۷ خــرداد تقدیم مجلــس کرد و 
همان سند سال گذشــته است، برای اینکه 
بتواند الیحه بودجه 99 را به نحو اساســی 
متحول کند ناتوان اســت و بــرای مجلس 
یازدهم نیز ســند قابل قبولی نخواهد بود. 
ما انتظار داریم الیحه اصالح قوانین بودجه 

و محاســبات در کوتاه ترین زمان ممکن به 
مجلس ارائه شــود و مجلس بتواند تا پایان 
ســال 99 آن قوانین را اصالح کند که مسیر 
و ریل بلند مدت بودجه ریزی کشــور شاهد 

تغییر و تحول اساسی شود.
خاندوزی با اشــاره به راه مؤثر برای کم ایراد 
شــدن الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، گفت: 
ثمره عــدم تحقق این اصالحات این اســت 
که حتی مراکز رســمی پژوهشی حکومتی 
نیز در مورد الیحه 99، کسری بودجه ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می کنند 
بنابراین اگر می خواهیم اولین الیحه بودجه 
قرن ۱۵ شمسی الیحه کم ایرادتری نسبت 
به گذشته باشــد، تحولی نسبت به سالهای 
گذشــته داشــته و چکیده توانمندی های 
کارشناســی و تخصصی در آن نمود داشته 
باشد، مهمترین اقدام تسریع در ارائه الیحه 
اصالح قانون بودجه و محاسبات کشور است.
وی در پایان گفت: اطالعی از اینکه دولت در 
حال تدوین این الیحه است یا خیر ندارم اما 
اولویت همیشه این اســت که قوانیِن جامع، 
حاصل انباشــت تجربه دستگاه های دولتی 
باشــد. در همه دنیــا، مجالــس دولت ها را 
مکلف می کنند کــه در زمینه های ضروری 
الیحه ارائه بدهنــد چون همیشــه بر پایه 
لوایح، قوانیــن با کیفیت تــری قابل تهیه و 
تصویب است اما اگر دولت از مسئولیت خود 
شــانه خالی کند احتمــال دارد که مجلس 

یازدهم تصمیم دیگری اتخاذ کند.

جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به باال اعالم شد
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 راه اندازی سامانه اختصاصی سهام عدالت 
در کارگزاری بانک آینده

 شرکت کارگزاری بانک آینده، سامانه اختصاصی سهام عدالت را ایجاد 
کرد.

این سامانه در راستای اجرای قانون آزادســازی مستقیم سهام عدالت 
راه اندازی شده است. دارندگان ســهام عدالت می توانند برای مشاهده 
 /se-tat.rayanbroker.ir دارایی و ارزش ریالی ســهام خــود، بــه
مراجعه کرده، نسبت به فروش ۳۰درصد آزادشــده سهام خود، بدون 

حضور در بانک و شرکت کارگزاری، عمل کنند.
ســامانه اختصاصی ســهام عدالت کارگزاری بانک آینــده، محدود به 
شماره  حساب های بانک آینده نبوده، هر یک از دارندگان این سهام که 
شماره حساب سایر بانک ها را در ســامانه سهام عدالت معرفی کرده اند، 

امکان استفاده از این سامانه را دارند.

بانک مرکزی اعالم کرد

فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان 
تیرماه ۹۹ است

مطابق با مصوبــات شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی و تصمیم 
کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز، صادرکنندگان می بایست تا پایان 
تیر ۱۳99 نســبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی ســال ۱۳9۸ خود 

اقدام کنند.
به نقل از بانک مرکزی، بدیهی اســت بهره منــدی از هرگونه معافیت 
مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق های صادراتی، تأمین 
نیازهای ارزی وارداتــی و تداوم فعالیت های تجــاری، صنفی و تمدید 
کارت های بازرگانی منوط به بازگشــت ارز صادرکننــدگان به چرخه 

اقتصادی مطابق با مصوبات فوق الذکر است.
همچنین تصریح می شــود علیرغــم مطالب مطرح شــده در برخی از 

رسانه ها این بانک برنامه ای برای تمدید مهلت مذکور ندارد.

سازمان بازرسی کل کشور خبر داد

پیگیری سازمان بازرسی درباره افزایش حداقل 
مزد کارگری

ســازمان بازرســی اعالم کرد که با با پیگیری های این سازمان حداقل 
مزد کارگری، ۲۶ درصد و حق مســکن کارگران نیــز ۲۰۰ هزار تومان 

افزایش یافت
 به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، شــکربیگی معاون نظارت و بازرسی 
امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشــور در خصوص اقدامات سازمان 
برای رفع معضالت جامعه کارگری گفت: در پی دستور و پیگیری ویژه 
ریاست قوه قضاییه، این ســازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی 
معضالت جامعه کارگری- کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دســتمزد 
سال 99 تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ســال جاری برای معاون اول 
رئیس جمهور ارسال نمود که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی ارجاع گردید.
 به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلســه ای برای بررســی مشــکالت 
بنگاه های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان 
بازرســی با نماینــدگان کارفرمایی برگزار شــد که در پایان جلســه، 
نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا )حق سنوات( به 

حداقل مزد موافقت نمودند.
شکربیگی با اشــاره به برگزاری جلسه با دبیر شــورای عالی کار افزود: 
پیشنهاد ســازمان بازرســی مبنی بر انتقال بخشــی از حق سنوات به 
حداقل دستمزد و افزایش حق مســکن در این جلسه با موافقت ضمنی 
دبیر شــورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو 
گردید. و در راســتای اجرای پیشــنهادهای ســازمان بازرسی و قول 
مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن 
و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شــورای عالی کار در تاریخ 
۱۷ خرداد 99 برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به 
حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد 

تغییر نماید. 
همچنین موافقت گردید حق مســکن کارگری نیز به میزان دو میلیون 
ریال افزایش پیدا نماید که موضوع اخیر بایســتی بــه تصویب هیات 
وزیران برسد. همچنین ســایر سطوح دســتمزد نیز به همین نسبت 

افزایش خواهد داشت.

۸۷ درصد خانوارهای یارانه بگیر وام یک 
میلیونی گرفتند

 ســخنگوی تســهیالت حمایتی کرونا از واریز وام یک میلیون تومانی 
به حســاب ۸۶۷ هزار و ۲۵ هزار خانوار یارانه بگیــر خبرداد و گفت: در 

مجموع ۸۷ درصد از خانوارهای یارانه بگیر تسهیالت دریافت کردند.  
حســین میرزایی در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت: روز ۲۲ 
خرداد، ۸۶۷ هزار و ۲۵ هزار خانوار تســهیالت یــک میلیون تومانی 
حمایت کرونا دریافــت کردند و در مجموع ۲۱ میلیــون و ۵۱ هزار و 
۳9۳ خانوار معــادل ۸۷ درصد از خانوارهای یارانه بگیر، تســهیالت 
مذکور را دریافت کردند و پرونده این تســهیالت به صورت رســمی 

بسته شد.  
وی افزود: این تســهیالت، نمونــه یک کار موفق ملــی در حوزه دولت 

الکترونیک بود. 
کمترین کار از سوی متقاضیان انجام شــد )ارسال کدملی با پیامک( و 
حجم اصلی کار سمت دولت بود. مراجعه حضوری حذف شد و پیامک 
ارســالی هم رایگان بود. حفظ عزت و کرامت مردم شــعاری نیست و 

نیازمند بسترها و فرایندهای این چنینی است.  
ســخنگوی تســهیالت حمایتی کرونا در توییتر نوشت: دستاورد مهم 
بعدی، دریافت شماره تلفن همراه رسمی از ۸۷ درصد خانوارهای یارانه 
بگیر بود. از این پس تمام پیام هایی که به این شماره ارسال می شود، به 
منزله ابالغ الکترونیک و رسمی خواهد بود. گام بعدی دریافت کدپستی 
رســمی از همه ایرانیان اســت تا در هیچ دســتگاهی از مردم آدرس 

خوداظهاری گرفته نشود.

شعبه

عضو هیات مدیره بورس تهــران گفت: جای ابزارهای 
معامالتی که مردم به واســطه آن ریسک نوسانات نرخ 
ارز را در ســرمایه گذاری خود مدیریت کنند، به شدت 

خالی است.
 محمودرضا خواجه نصیری در صفحه شــخصی خود 
در فضای مجازی نوشــت: جای ابزارهــای معامالتی 
که مردم به واســطه آن ریسک نوســانات نرخ ارز را در 
ســرمایه گذاری خود مدیریت کنند به شــدت خالی 

است.
وی افزود: بخش زیادی از تمایالت ســرمایه گذاری در 

همه بازارها اعم از مســکن، طال، خودرو، ارز 
و حتی بازار ســرمایه برای پوشــش ریسک 

کاهش ارزش پول ملی و تورم است.
به گفتــه خواجه نصیری، در شــرایط فعلی 
ابزارهایی که بتوانــد در صورت افزایش تورم 
و یا افزایش قیمت ارز سرمایه ها را حفظ کند 

بسیار مورد اقبال خواهد بود.
وی اظهار داشت: خرید طال، ارز یا مسکن صرفاً با هدف 
ســرمایه گذاری و نه مصرف، به دلیل نبودن ابزارهایی 
است که برای پوشش ریسک نوسانات ارز در بازارهای 

دنیا متداول است.
عضو هیات مدیره بورس تهران گفت: بورس 
می تواند با ایجاد و توســعه ابزارهایی مانند 
اوراق ارزی، صندوق های ارزی، صندوق های 
کاالیی بــا شــاخص ارزی ماننــد صندوق 
کاالیی نفت، مس و طال و صندوق های سهام 
شــرکت های صادر کننده با درآمد ارزی به 

این نیاز پاسخ دهد.
وی اظهار داشت: در سال های گذشته ایجاد این ابزارها 
به دلیــل متولی گری بانک مرکزی در بــازار ارز و عدم 

همراهی این نهاد به نتیجه نرسیده؛ در حال حاضر که 
بانک مرکزی حداکثر توجه را به بازار سرمایه معطوف 
کرده و به این نتیجه رسیده است که مدیریت بازارهای 
پولی و مالی از جمله نرخ بهره، نرخ ارزو نرخ تورم با بازار 
سرمایه شدنی است، فرصتی تکرار نشدنی برای ایجاد 

این ابزارهاست.
به گفته خواجه نصیری، اعتماد مردم به بازار ســرمایه 
فرصتی اســت که می تواند بخش زیــادی از تقاضای 
غیر مصرفی و صرفاً ســرمایه گذاری ارز را کاهش داد و 

ارزهای راکد را به بخش واقعی اقتصاد برگرداند.

بورس

خریدار   بانــک مرکزی بــار دیگر اعالم 
کرده که مهلت بازگشت ارز صادراتی 9۸ را 
تمدید نخواهد کرد؛ تاکیدی که سبب شده 
تا بازار خرید و فــروش کوتاژهای صادراتی 
به منظور رفع تعهــد ارزی داغ تر از هر زمان 

دیگری باشد.
بانک مرکزی تاکنون سه اطالعیه در رابطه 
با رفع تعهد ارزی صادرات برای ســال 9۸ 
صادر کرده اســت. در هر بار تاکید شده که 
آخر تیرمــاه، آخرین زمان برای بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات اســت و پــس از آن، 
این مهلت تمدید نمی شــود. آخرین بار روز 
گذشته بود که بانک مرکزی در اطالعیه ای 
اعالم کرد که صادرکننــدگان فقط تا پایان 
تیرماه فرصــت دارنــد کــه ارز حاصل از 
صادرات سال 9۸ خود را به کشور برگردانند 
تا در سایه آن، عالوه بر اینکه رفع تعهد ارزی 
نماینــد، بتوانند از مشــوق هایی همچون 
بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب 

صفر مالیاتی برخوردار شوند.
بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در 
حال واگذاری کوتاژهــای صادراتی خود به 
واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید 
و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. 
در واقــع، بانک مرکزی یکــی از روش های 
رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در 
مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، 
کار را به نحوی مدیریــت کرده تا ارز حاصل 
از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده 
نیازهای ارزی کشور باشــد. به این ترتیب، 
صادرکنندگان می توانستند در مقابل ارائه 

کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات 
خود به واردکنندگان، اقــدام به رفع تعهد 
ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای 

تأمین نیازهای ارزی کشور است.
واقعیت آن اســت که دولت بالغ بر یکسال 
اســت که تأمیــن ارز بخش عمــده ای از 
تولیدکنندگان را بــه ارز صادراتی گره زده 
اســت و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ 
چراکه واردکننــده و صادرکننده به خوبی 
همدیگر را پیــدا کرده و بر اســاس اعتماد 
متقابــل و در بازاری که دخالــت دولتی در 

آن وجود نــدارد، اقدام به معاملــه ارز خود 
می کنند؛ البته این روش، نافی نظارت های 
بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر 
نظارتی خود را بر ســر راه واردات در مقابل 
صــادرات یعنی واردکننــده و صادرکننده 

گسترانده است.
اما نکته حائــز اهمیت در ایــن میان، ورود 
برخــی دالالن بــه معامــالت مرتبــط با 
کوتاژهای صادراتی اســت. در واقع، اکنون 
پای دالالنی به خرید و فــروش کوتاژهای 
صادراتــی باز شــده اســت کــه در مواقع 

کم تقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی 
کرده اند و حال که تقاضا برای آن باال است و 
واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی 
دارد، این کوتاژها را به فروش می رسانند؛ از 
سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت 
تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد 
تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی 
خود را به قیمت بســیار نازل می فروشد تا 
بتواند رفــع ارز نماید؛ پــس خریداران این 
کوتاژهای صادراتی عمدتاً دالالنی هستند 
کــه از صادرکننده این کوتــاژ را خریداری 

کرده و به قیمت بســیار باال بــه واردکننده 
می فروشند.

گزارش های میدانی مهر حکایت از آن دارد 
که برخــی از واردکنندگان طــی روزهای 
گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخ های 
متفاوتی از دالالن خریــداری کرده اند؛ به 
نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ 
تومان به ازای هر دالر تا ۴۰۰ تومان به ازای 
هر دالر متغیر اســت؛ این در حالی است که 
صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را 
به قیمت هر دالر ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان 

به فروش رسانده اند.
در این میان، بســیاری از صادرکنندگانی 
که قصد داشــتند رفع تعهــد ارزی نمایند، 
طی ماههای گذشــته، کوتاژهای صادراتی 
خود را به برخــی از واردکننــدگان و البته 
صرافی هایــی فروخته اند کــه قیمت های 
پرداختی برای آن بســیار نازل بوده است؛ 
در حالی که بــه گفتــه فعاالن بــازار ارز، 
همیــن کوتاژها اکنون به قیمــت گزاف به 
واردکننــدگان فروخته می شــود تا بلکه 

صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.
نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا 
برای اســتفاده از این کوتاژهــای صادراتی 
بسیار باال اســت چراکه ارز نیمایی و نیز ارز 
۴۲۰۰ تومانی دیگــر در اختیار واردکننده 
ای قرار نمی گیرد و بنابرایــن، ارز حاصل از 
صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای 
واردکننده اســت و به همیــن دلیل تقاضا 
برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش 

یافته است.

خ ارز عضو هیات مدیره بورس تهران اعالم کرد: جای خالی ابزاری برای پوشش نوسانات نر

رئیس هیئت مدیره شرکت مطرح کرد

آغاز فاز جدید سرمایه گذاری در کشت و صنعت مغان 

همتی: بانک ها نباید باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شوند

خریدار   رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
کشــت و صنعت و دامپروری مغــان از فاز 
جدید ســرمایه گذاری در شــرکت کشت 
و صنعت مغــان خبر داده و اذعان داشــت: 
ســرمایه گذاری، اشــتغال و پویایی هدف 
اصلی ماســت و با اعمال هر مرحله سرمایه 
گذاری، اشــتغال برای جوانان جویای کار 
نیز ایجاد می شــود.یونس ژائله در بازدید از 
واحدهای مختلف شرکت بر فعالیت دانش 
بنیان تاکید کرد و کار اصولی و علمی را زیر 
بنایی برای رشد کشــت و صنعت ها دانسته 
و افزود: مــا نباید طبــق روال قبلی دولتی 
پیش برویم زیرا اثبات شــده  کــه  این نوع 
عملکردها نتیجه مثبتی نداشــته و نخواهد 
داشــت زیرا که ما باید یک الگــوی موفق و 

قابل استناد برای کل کشور باشیم. 
همچنــان کــه قبــال از حذف ســموم در 
داخل مزارع و باغات شــرکت جهت تولید 
محصوالت ســالم و پاک تاکید شد و نهایتا 
نتیجه مثبتــی حاصل گردید کــه در این 
خصــوص نیز معتقــدم بدون آزمایشــات 

علمی اقدام تولیدی انجام ندهیم
ژائلــه در ادامه گفــت: من بــه کار تیمی 

معتقدم و از فعالیت های جمــع محور و به 
ویژه در فعالیت های کشــاورزی، دامداری 
و راه اندازی کارخانجــات و صنایع تبدیلی 
لذت می بــرم کــه در نهایــت کارآفرینی 
برای جوانان و مردم عزیزمــان برایم انرژی 
مضاعف می دهد و در کشت و صنعت مغان 
نیز عالوه بر ســرمایه گذاری و اشتغال  هر 
واحدی که عملکرد و بهره وری قابل قبولی 
داشته باشد طرح تشــویقی دو برابر حقوق 
برای کل پرســنل آن واحد در نظر گرفته 

می شود.
رئیس هیئت مدیره شــرکت بعد از بازدید 
از واحدهــای تولیدی و صنعتی در جلســه 
برنامه ریزی شــرکت حضور یافتــه و بیان 
کرد: با تداوم ســرمایه گذاری در کشــت و 
صنعت مغــان خرید ۳۰ دســتگاه کامیون 
بــاری، ۵۰ دســتگاه تراکتــور و ادوات 
پشــت بنــد، راه انــدازی صنایــع چوب، 
خرید ۴۰ هزار راس گوســفند و راه اندازی 
ســایت گوســفنداری، راه اندازی کارخانه 
پنیرســنتی پاســتوریزه گوســفندی، راه 
اندازی ســه خط تولید جدیــد در کارخانه 
قند مغان ۱- خمیرمایه ۲- الکل ۳- اســید 

ســیتریک، کنسروســازی، پرورش انواع 
پرنــدگان اعــم از بوقلمــون، غــاز، تولید 
سوســیس و کالباس و خطوط بسته بندی 
محصوالت، اخذ مجوز برای احداث کارگاه 
سم سازی، کاشت باغ انار، انجیر، شاه توت، 
خشــک کن انگور، پرورش ماهی، ساخت  
آزمایشــگاهای علمی، تخصصــی و کیفی 
پیشــرفته، کارگاه موتور شــویی ماشین 
آالت و... در شــرف انجام و خرید می باشد. 
همچنین دســتگاهای روغنکشی زیتون و 
ســورتینگ میوه نیز وارد شرکت شده و در 

حال نصب و راه اندازی می باشند.
یونس ژائلــه رئیس هیئت مدیره شــرکت 
کشــت و صنعت و دامپروری مغان در پایان 
افزود: ما در کشت و صنعت مغان مشکل نرم 
افزاری داریم به همین جهت دســتور نصب 
نرم افــزار فنی برای کل مجموعه شــرکت 
داده شده است که جهت سهولت کل کارها 
و پیشروی علمی و بِروز برای کشت و صنعت 
مغان الزم و ضروری است و قطعا مثمر ثمر 

خواهد بود.
 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و 
دامپروری مغان

خریدار  رئیــس کل بانــک مرکزی در 
یادداشــتی دربــاره مســاعدت در امهال 
بدهی واحدهای تولیــدی تاکید کرد: نظر 
قوه قضاییه دربــاره وصول مطالبات بانک ها 
مورد حمایــت بانک مرکزی اســت اما این 
مســئله نباید منجر بــه تعطیلی حتی یک 

واحد تولیدی شود.
یادداشــتی  در  همتــی  عبدالناصــر 
اینســتاگرامی دربــاره وصــول مطالبات 
بانک هــا تاکید کــرد: آخریــن تصمیم ما 
مســاعدت در امهــال بدهــی واحدهای 
تولیدی با دریافت صرفــاً ۷.۵ درصد طلب 
و امهال ۵ ساله  آن بود که به تصویب شورای 
پول و اعتبار رســید و از بانک ها می خواهم 

دستورالعمل ها را به جد اجرا کنند.

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: نظر ریاست 
محترم قوه قضاییــه درباره نحــوه وصول 
مطالبات بانک هــا مورد تاکیــد و حمایت 

بانک مرکزی است. 
اصل پیگیــری به موقع مطالبــات بانک ها 
امر ضروری اســت اما این امــر به هیچ وجه 
نبایســتی منجر به تعطیلی حتی یک واحد 

تولیدی شود. 
محاسبه بدهی آنها نیز بایســتی بر مبنای 
ضوابط اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی 

باشد.
او ادامــه داد: بانک ها به موجــب قوانین و 
مقررات موظف هســتند کــه محل اجرای 
طــرح را وثیقــه بگیرند و به عنــوان وکیل 
ســپرده گذاران در جهت صرفــه و صالح 

موکالن خود و استیفای مطالبات ناگزیر از 
اقدامات قانونی هســتند ولی، این نکته نیز 
مهم است که بایســتی حداکثر همراهی با 

تولیدکنندگان داشته و از هر گونه اقداماتی 
که منجر به تعطیلی واحد تولیدی می شود، 

جداً پرهیز کنند. 
همتــی تاکیــد کــرد: بانــک مرکــزی 
بیشــترین تاکید و اقدامات را در حمایت 
از بنگاه هــای تولیــدی و درجهت تحقق 
شــعار رونق و جهش تولید انجــام داده و 
تالش کرده اســت که با آســیب شناســی 
دقیــق موضوع بعضی از مقــررات را که در 
این رابطه اثرگذاری داشــته اند، تدوین یا 

اصالح کند.
رئیس کل بانــک مرکزی افــزود: از جمله 
آنها، اصالح مقررات نحــوه امهال مطالبات 
غیرجاری بر مبنای مصوبه شــورای فقهی 
بانک مرکزی بــرای اجتناب از اخذ ســود 

مرکب، تســهیل تســویه بدهی بدهکاران 
)طرح مصوب مجلس و مجمع تشــخیص(،  
و آخریــن تصمیم که مســاعدت در امهال 
بدهی واحدهای تولیدی بــا دریافت صرفاً 
۷.۵ درصد طلب و امهال ۵ ســاله  آن بود که 
به تصویب شــورای پول و اعتبار رسید و از 
بانک ها می خواهم دستورالعمل ها را به جد 

اجرا کنند.
همتی در پایان نوشــت: حمایــت از تولید 
مستلزم داشتن بانک های ســالم، باثبات، 
مستحکم اســت و تســهیالت اعطایی به 
بانک ها متعلق به ســپرده گذاران اســت، 
بنابراین برگشــت بــه موقع ایــن منابع 
بانک هــا را در تامیــن مالی تولیــد یاری 

می کند.



ونیکی شدن قبض برق صرفه جویی یک هزار تنی در مصرف کاغذ با الکتر

همه چیز درباره صادرات برق ایران

چرا بخش خصوصی در صادرات دخالت ندارد؟

سقوط قیمت نفت تشدید شد
قیمت نفت تحت تاثیر افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در آمریکا که 
چشم انداز موج دوم شــیوع اپیدمی در بزرگترین مصرف کننده نفت و 
سوخت جهان را برانگیخت، در معامالت روز جمعه به روند نزولی شب 

گذشته ادامه داد و کاهش بیشتری پیدا کرد.
 بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا، ۶۵ سنت معادل دو 
درصد کاهش یافت و به ۳۵ دالر و ۶9 سنت در هر بشکه رسید. شاخص 

نفت آمریکا روز پنج شنبه بیش از هشت درصد سقوط کرده بود.
بهای معامالت نفت برنت ۵۸ ســنت معادل ۱.۵ درصد کاهش یافت و 
به ۳۷ دالر و 9۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته حدود 

هشت درصد کاهش قیمت داشت.
روند صعودی که نفــت را از رکورد پایینش در آوریل بــاال برده بود، در 
هفته جاری متوقف شــد زیرا با افزایش موارد ابتال به کرونا به باالی دو 
میلیون نفر در آمریکا، بازار با این واقعیت روبرو شــده که شاید پاندمی 

ویروس کرونا به این زودی به پایان نرسد.
شاخص های قیمت بازار جهانی نفت به سوی نخستین کاهش هفتگی 
خود در هفت هفته اخیر پیش مــی روند و نفت برنت حدود ۱۰ درصد و 

نفت آمریکا حدود ۱۰ درصد کاهش در هفته جاری داشته است.
بانک بارکلیز در یادداشــتی اعالم کرد قیمت های نفت تحت تاثیر آمار 
مثبت درباره تقاضــا و کاهش تولید اوپک پالس، به طرز چشــمگیری 

بهبود پیدا کرده بودند اما انتظار می رود روند بهبود قیمت آهسته شود.
این بانک با انتظار برای کمبود عرضه در نیمه دوم امســال، پیش بینی 
خود از قیمت هر بشکه نفت در ســال ۲۰۲۰ را چهار دالر افزایش داد و 
اکنون انتظار دارد میانگین قیمت نفت برنت به ۴۱ دالر و وست تگزاس 
اینترمدیت به ۳۷ دالر برســد. بارکلیز میانگین قیمت هر بشــکه نفت 
برنت در سه ماهه سوم امسال را ۳۷ دالر و شــاخص نفت آمریکا را ۳۴ 

دالر پیش بینی کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، تولیدکنندگان نفت آمریــکا و گروه اوپک 
پالس تولیدشان را به میزان بی ســابقه ای کاهش داده اند. با این حال 
آمار رســمی نشــان داد که ذخایر نفت و بنزین آمریکا هفته گذشــته 
افزایش پیدا کرده است. ذخایر نفت آمریکا با ورود نفت ارزان عربستان 
سعودی به این کشــور، هفته گذشــته به رکورد ۵۳۸.۱ میلیون بشکه 

افزایش یافت.

مصرف گاز بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت
سخنگوی شــرکت ملی گاز از کاهش ۷۰ درصدی مصرف گاز در کشور 
خبر داد.محمد عســگری با بیان اینکه در حال حاضــر ۱۷۵ میلیون 
مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری در کشــور مصرف می شــود، 
اظهار کرد: این در حالی است که در زمستان میزان مصرف گاز تا حدود 

۶۱۰ میلیون متر مکعب نیز رسیده بود.
وی با تاکید بر اینکه همین مســاله موجب شــده تا روند گازرسانی به 
نیروگاه ها تسهیل یابد، گفت: پیش بینی می شود که در اوج مصرف برق 
در مرداد و شــهریور، نیروگاه ها روزانه ۳۱۰ میلیون مترمکعب گاز نیاز 
داشته باشــند که این عدد با توجه به ظرفیت شبکه،  به راحتی از سوی 

شرکت ملی گاز قابل تأمین است.

سخنگوی شــرکت ملی گاز با بیان اینکه نیروگاه هایی که به شبکه گاز 
متصل هستند،  اکنون همه سوخت مورد نیاز خود را از طریق گاز تأمین 
می کنند، مگر آنکه در بخش گاز خود تعمیرات کوچکی داشته باشند، 

تصریح کرد: ۸۵ نیروگاه هم اکنون از خوراک گاز استفاده می کنند.
عسگری تأکید کرد: امســال در زمســتان وضعیت تأمین گاز به دلیل 
افزایش تولید بهتر خواهد بود البته این مســاله به سرمای هوا بستگی 
دارد و اگر برودت هوا شدت داشته باشد، چند روز از زمستان نیروگاه ها 
از ســوخت دوم اســتفاده خواهند کرد تا در تأمیــن گاز بخش خانگی 

مشکلی نداشته باشیم.

 سرمایه گذاری ۴۴ هزار میلیارد ریالی
وشیمی  در پارک های پتر

 مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با اشاره به احداث 
چهار پارک پتروشیمی در کشــور گفت:  مجموع سرمایه گذاری در این 

چهار پارک  به ۴۴ هزار میلیارد ریال می رسد.
»رسول اشــرف زاده« با بیان اینکه احداث این چهار پارک پتروشیمی،   
بیش از ۱۲ هزار نفر اشتغال مســتقیم ایجاد می کند،   میانگین بازدهی 

این طرح ها را حدود ۳۰ درصد عنوان کرد.
وی تاکید کرد: اولین طرح از این مجموعه،  پارک مالمین ارومیه اســت 

که با سرمایه گذاری ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی اجرا خواهد شد.  
به گفته اشرف زاده،  اشــتغالزایی مســتقیم این طرح 9۴۰ نفر خواهد 
بود و این پارک پتروشــیمی ۲ هزار و 9۰۰ نفر اشتغالزایی غیرمستقیم 
ایجاد می کند که با نرخ بازده ۲9.9 درصد انجام خواهد شــد.وی ادامه 
داد: این پارک در ۶ ناحیه شــامل رزین ســازی، ورق هــای مالمینه،   
روکش هــای لمینتی، ام دی اف،  اچ دی اف و پارکت ســازی ســاخته 
می شود.اشــرف زاده دومین پارک را پارک پلی پروپیلن ایالم دانســت 
که در آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ســرمایه گذاری نیــاز دارد که با 
این ســرمایه گذاری ۴ هزار و ۸۳۰ نفر اشتغال مســتقیم و 9 هزار نفر 

اشتغالزایی غیرمستقیم ایجاد می کند.
وی نرخ بازده داخلی پارک پلی پروپیلن ایالم را ۳۱.۲ درصد دانســت و 
گفت: این پارک نیز ۶ ناحیه خواهد داشت که شامل قالب تزریقی،  فیلم 

و شیت،  قالب های بادی،  پایپ، روکش محافظ و الیاف است.
 مدیرعامل گروه پتروشــیمی ســرمایه گذاری ایرانیــان، پارک اوره 
رزینی لردگان را دیگر طــرح در بین چهار پارک پتروشــیمی عنوان 
کرد و افزود: این پارک که در هفت منطقه شــامل کریســتال مالمین،   
مشتقات مالمین،  کودهای شیمیایی،  صنایع پالستیک، صنایع چسب، 
 مصنوعات شیمیایی و سیســتم های خودرو می شود با سرمایه گذاری 

۱۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریالی اجرا خواهد شد.
وی آخرین طرح در ساخت پارک های پتروشــیمی را پارک کریستال 
مالمین لردگان دانست که با ســرمایه گذاری ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریالی اجرا می شود.اشــرف زاده تاکید کرد: اشــتغالزایی مستقیم این 
طرح ۳ هزار و ۳۴۰ نفر و اشــتغالزایی غیرمســتقیم ۶ هزار و ۱۶۰ نفر 
اســت که با نرخ بازدهی داخلی ۳۰ درصد اجرا خواهد شــد.وی افزود: 
این پارک در هفت ناحیه شــامل ورق های لمینتی،   ملزومات مصرفی،   
چســب ها،  محصوالت صنعتی،   صنایع رنگ، چــرم و چرم مصنوعی و 
صنایع کاغذســازی خواهد بود.احــداث پارک های پتروشــیمی به 
عنوان تکمیل کننده زنجیره ارزش به شــمار می رود و می تواند جلوی 
خام فروشی محصوالت پتروشیمی و واردات محصوالت مشابه را بگیرد 

و از این راه از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

و نیر

آژانس بین المللی انــرژی )IEA( پیش بینی کرد که 
بحران ویروس کرونا و آب و هوای زمســتانی بســیار 
مالیم در نیمکره شــمالی، تقاضای جهانی برای گاز را 
امسال در مســیر بزرگترین کاهش ســاالنه قرار داده 
اســت. آژانس بین المللی انــرژی پیش بینی کرد که 
تقاضای جهانی برای گاز در سال ۲۰۲۰ به میزان چهار 
درصد معــادل ۱۵۰ میلیارد متر مکعــب کاهش پیدا 
می کند و به ۳۸۵۰ میلیارد متر مکعب می رســد. این 
کاهش دو بار کاهشی است که بازار گاز در بحران مالی 

جهانی سال ۲۰۰۸ تجربه کرده بود.
بازارهای جهانی بزرگ گاز بــه دلیل قرنطینه و کاهش 

تولید صنعتی در پی شــیوع بیماری کووید 
۱9 که تقاضا را راکد کرده است، با کاهش کم 

سابقه قیمتها روبرو شده اند.
صنعت نفت و گاز در حال کاهش هزینه و به 
تعویق انداختن تصمیمات ســرمایه گذاری 
اســت. اگرچه پیش بینی می شــود تقاضا 
در ســال ۲۰۲۱ بهبود پیدا کنــد اما آژانس 

بین المللی انرژی انتظار بازگشت سریع به دوران پیش 
از بحران شیوع ویروس کرونا را ندارد.

پیش بینی می شــود بازارهای بزرگ در سراسر اروپا، 
آمریکای شــمالی و آســیا بزرگترین کاهش تقاضا در 

سال ۲۰۲۰ را تجربه کنند و عامل ۷۵ درصد 
از کل کاهش تقاضا شوند.

فاتح بیرول، مدیراجرایی آژانس بین المللی 
انرژی اظهــار کرد که پیش بینی می شــود 
تقاضای جهانی برای گاز در دو ســال آینده 
به تدریج بهبــود پیدا کند اما بــه معنای آن 
نخواهد بود که به ســرعت به وضعیت سابق 
برمی گردد. بحران بیماری کوویــد ۱9 تاثیر طوالنی 
مدتی روی تحوالت آتی بازار خواهد داشــت و به نرخ 

رشد لطمه زده و ابهامات را افزایش می دهد.
آژانس بین المللــی انرژی کاهش تقاضای ســاالنه به 

میزان ۷۵ میلیارد متر مکعب را تا ســال ۲۰۲۵ پیش 
بینی کرد که معادل میزان رشــد تقاضــای جهانی در 

سال ۲۰۱9 است.
پس از ســال ۲۰۲۱ عمده رشــد تقاضا در آســیا به 

خصوص در چین و هند خواهد بود.
بر اســاس گزارش رویترز، انتظار مــی رود گاز طبیعی 
مایع عامل اصلی رشــد تجارت گاز در جهان بماند اما 
به دلیل رشــد ظرفیت صادرات جدید، با ریسک مازاد 
ظرفیت عرضــه به مــدت طوالنی مواجه اســت زیرا 
سرعت رشد تقاضا نســبت به روند تصمیمات سرمایه 

گذاری در این بخش آهسته تر بوده است.

گاز

خریدار   ایران ظرفیت و پتانســیل های 
بســیاری در صنعت بــرق دارد که همین 
مســاله موجب شــده چشم بســیاری از 
کشورهای همسایه به قابلیت های ایران در 
این بخش باشد، اما در این بین، چالش هایی 
نیز از گذشته وجود داشــته که از آن جمله 
می توان به عــدم دریافت بــه موقع هزینه 
صــادرات و عــدم دخالت جــدی بخش 

خصوصی در این مهم اشاره کرد.
 با توجــه بــه ســرمایه گذاری هایی که در 
صنعت برق طی ســال های گذشــته شده، 
ایران امکان تبادل انرژی با همه همسایگانی 
که با آن هــا مــرز زمینــی دارد برخوردار 
اســت؛ از گوشه جنوب شــرقی، پاکستان، 
افغانســتان، ترکمنســتان، آذربایجــان، 
ارمنســتان و ترکیه، ما امکان تبادل داریم؛ 
یعنی می توانیم هم صــادرات و هم واردات 
داشته باشــیم. از ســویی نیز صادرات برق 
منبع تامین ارز بــرای وزارت نیرو اســت. 
بخش برق ما ساالنه حدود ۱.۲ میلیارد دالر 
نیازهــای ارزی دارد. این نیازهــا به معنای 
تجهیــزات الزم، قطعات یدکــی و لوازم و 
چند واحد از نیروگاه هاســت که بر اســاس 
 B.O.T مصوبات شورای اقتصاد به صورت
اجرا شده و ما خرید ارزی از آن ها داریم. این 
عددی است که در سال باید تامین کنیم تا 

چرخ این صنعت بچرخد.

 از سال 2004 میالدی صادرات برق
 به عراق داریم

عالوه بر ایــن  در ارز هم به میــزان زیادی 
متکــی بــه صــادرات هســتیم و یکی از 
بزرگتریــن مشــتری های ما عراق اســت. 
ایران از سال ۲۰۰۴ میالدی صادرات برق به 
عراق دارد. البته سه، چهار سال اول به دلیل 
تجهیزات محدود تبادل که وجود داشــته، 
این رقم، رقم پایینی بوده اما از سال ۲۰۰۸ 
امکان وســیعی اعم از چندین خط انتقال 
فراهم و قراردادهای یک ســاله از اول ژانویه 
تا آخر دســامبر برای صادرات برق به عراق 

امضا  شده است.
یک و نیم سال گذشــته توانستیم با وزارت 
بــرق عــراق برنامه ای ســه ســاله را برای 
مشــارکت در بازســازی و احیای صنعت 
برق این کشور به امضا برســانیم که بخش 
خصوصی ما در تعمیرات تجهیزات آســیب 
دیده و کاهش تلفات انرژی شــبکه توزیع 
آن ها فعال شوند و مشــارکت کنند که این 
تلفات اندکی بیش از ۵۰ درصد است. ایران 
طرح های متعــددی را در برنامه همکاری 

سه ساله با عراق در نظر گرفته، یکی از آنها، 
این بود که تــا زمانی که نیاز دارنــد و البته 
برای ما مقدور باشــد صادرات بــرق به این 
کشور داشته باشــیم و این مربوط به یک و 

نیم سال پیش است.

امضای قرارداد دو ساله در بخش برق 
با عراق

اما اتفاقی که امسال رخ داد این بود که طبق 
اعالم مســووالن، در ابتدای سال میالدی، 
طرف عراقی از امضای قرارداد برای ســال 
۲۰۲۰ عذر داشــت و طبیعتا هــم مربوط 
به موضوع اســتقرار دولــت و ترتیب های 
اداری این کشــور بود که باید داده می شود، 
مجوزهایــی الزم بــود که بایــد از دولت و 
نخست وزیر می گرفتند اما آن هم که برقرار 
شــد، یک مقدار دیگرهم امضــای قرارداد 
به تعویق افتاد؛ از این نظــر که روی قیمت 
بحث داشــتند و گاهی هم در صحبت ها و 
مصاحبه ها ذکر می شد که کشورهای دیگر 
پیشــنهادهای دیگری را بهتر از پیشــنهاد 
ایران به عراق داده انــد و چنین بحث هایی 

در رسانه های مختلف منطقه ذکر می شد.
تا اینکه روز چهارشــنبه هفته گذشته )۱۴ 
خرداد( وزیر نیرو هم برای تبریک به همتای 
عراقی که شروع مسئولیت و تصدی اش بود 
و هم برای مذاکره و نهایــی کردن موضوع 
قرارداد و دیگر پروژه ها سفر یک روزه ای به 
عراق داشــت و با تمام مقامات ارشد دولت 
عراق هم جلساتی برگزار شــد و نهایتا یک 

قرارداد دو ساله برای اولین بار با عراق برای 
صادرات برق به امضا رسانده شد. تعرفه آن 
هم تعرفه ای است که از قبل بوده و تغییری 

نکرده است.

50 درصد مطالباتمان را از عراق 
دریافت کردیم

آن طور که وزیر نیرو نیــز اعالم کرده تقریبا 
۵۰ درصد مطالباتمــان را از عراق دریافت 
کردیم و بین بخشــی از شرکت های بخش 
خصوصی ما که طلبــکار صنعت برق بودند، 
توزیع شــد و ۵۰ درصــد دوم را هــم وزیر 
دارایی عراق وعده کرده که در آینده نزدیک 

پرداخت شود.

افزایش 120 درصدی رشد خالص 
صادرات برق

به طور کلی میزان صادرات برق در کشــور 
نسبت به گذشــته افزایش داشــته است، 
به گونه ای که در سال ۱۳9۸ شاهد افزایش 
۱۲۰ درصدی رشــد خالص صادرات برق 
بودیم، درواقع سیاست صنعت برق، توسعه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی  و از جمله 
توسعه صادرات برق به کشورهای همسایه 
اســت، به گونه ای که باتوجه به نیازهای که 
در منطقه وجود دارد و نیازمندی کشورهای 
همســایه، زیرســاخت های الزم را بــرای 
توســعه انرژی فراهم می کنیم  و بر اساس 
ظرفیت های موجود صــادرات برق را پیش 

می بریم.

 آغاز خرید 250 مگاوات برق
 از ترکمنستان

طبق اعالم مســووالن اکنون این ظرفیت 
وجود دارد کــه با افغانســتان، آذربایجان، 
ترکمنستان، پاکســتان، ارمنستان، ترکیه 
و عراق تبادل انرژی داشــته باشیم. در حال 
حاضر در برخی کشــورها در طول سال و در 
برخی کشورها در بخشــی از سال که نیاز به 
برق دارند، صادرات داریم که این یک منبع 
درآمد است که صنعت برق را می تواند سرپا 
نگه دارد و مردم در همه ساعات شبانه روز از 
این نعمت برخوردار باشند که با توجه به این 
ظرفیت ها لزوم توجه به مدیریت مصرف را 

نشان می دهد.
به تازگی تیز بعد از چند ســال قطع ارتباط 
تبادل انرژی با ترکمنســتان، از سه شــنبه 
شــب، دو خط ما برق دار می شــود و حدود 
۲۵۰ مگاوات شــروع به خرید بــرق از این 

کشور می کنیم.

چرا بخش خصوصی در صادرات 
دخالت ندارد؟

اما در ایــن بین یکــی از گله هــای بخش 
خصوصی در این بیــن عدم دخالت آن ها در 
موضوع صادرات است که اردکانیان در این 
باره گفته اســت بحث حاکمیــت و تصدی 
بحث بسیار مهم و حائز اهمیتی است، منتها 
در جای خودش باید مورد اشــاره قرار گیرد 
و از آن منظر نگاه کنیــم و کار ما منحصر به 
سیاست گذاری باشــد، تولید، عرضه و همه 

اینهــا می توانــد خــارج از مجموعه دولت 
صورت گیرد و ما بحثی هم از قیمت تکلیفی 
و پرداخت یک یارانه سنگین به بخش های 
مختلف از جمله صنعــت طبیعتا نخواهیم 

داشت.
وی اضافه کرد: قضیه صــادرات به این معنا 
نیســت که ما داریم در کار بخش خصوصی 
دخالت می کنیم. منشاء این کار خود دولت 
بوده اســت و دولت با ارتباط های دو جانبه 
چند منظوره با کشــورهای همسایه چه از 
حیــث واردات و چه صادرات انــرژی تابع 
مســائل متعدد و متنوعی می شــود. ما اگر 
خودمــان را از این عرصه کال کنار بکشــیم 
در آن زمان جوابگویی بــه تامین انرژی هم 

دچار نوسانات وسیعی می شود.
وزیر نیرو دربــاره ورود بخــش خصوصی 
به صادرات بــرق با بیان اینکــه این در یک 
شــرایط ایــده آل، کار مطلوبی اســت و ما 
و بخش خصوصی باید بــه آداب این کار به 
نحو شایسته ای بپردازیم، اظهار کرد: وقتی 
با همتایان عراقی داشتیم مذاکره می کردیم 
و یک لیســتی از دالیل درخواست تخفیف 
را در قیمت برق اعم از پیشنهاد قیمت های 
پایین تر از دیگر کشــورها ذکر می کردند، 
یکی از موارد این بود که از بخش خصوصی 
هم یا به نام بخش خصوصی تماس گرفتند 
که ما اگــر مجوز بگیریم مثــال n درصد زیر 

قیمت شرکت توانیر به شما برق می دهیم.
چنین بحث هایی بــه گفته وزیــر نیرو در 
این چارچوب ها بحث های بســیار حساسی 
اســت؛ نباید به گونــه ای رفتــار کنیم که 
همکاران صنعــت برق این تلقــی را بکنند 
که ۵ ماه تاخیــر امضای قرار داد، ناشــی از 
چنیــن تلقی هایی بوده اســت، اما قطعا در 
یک شرایط مطلوب و متعارف این بحث ها، 
بحث های قابل طرحی اســت که بتوانیم به  
موضوع انرژی در جایــگاه صحیح خودش 

بپردازیم.
وی همچنین تاکید کرده که نباید این گونه 
باشد که بخش عمده ای از یارانه ای که االن 
دولت به بخش انــرژی می دهد نه در جیب 
مردم، مصرف کننده داخلــی و نه حتی در 
جیب صنعتگــر عمده ما در داخل کشــور 
برود، بلکه این تبدیل به تعرفه ای شــود که 
کشــورهای وارد کننده محصوالت صنعتی 
ما که آن را به محصــوالت اعمال می کنند و 
ما می بینیم که رقم های وســیعی از یارانه 
انرژی ای که عمــال به دلیل بــرق ارزان در 
صنعت دارد عرضه می شود، نهایتا در خارج 

مرزها گیر بقیه می آید.

خریدار    طرح حذف قبــض کاغذی برق 
پارســال و با دســتور وزیر نیرو وارد مرحله 
عملیاتی شد که با اجرا شــدن آن یک هزار 
و ۱۰۰ تن کاغذ از چرخه تولید قبض خارج 

شد.
طــرح ملی قبــض ســبز با هــدف حذف 
قبض هــای کاغــذی و تســهیل در ارائه 
خدمات غیر حضوری به مشترکان در سال 

9۸ و از مهرماه اجرا شد.
شــماره تماس های نزدیک به ۳۶ میلیون 
مشترک معادل 9۸ درصد از کل مشترکان 
در این طرح جمع آوری شدتا در ارائه قبض 
پیامکی و ایجاد ارتباط دوسویه با مشترکان 

مورد استفاده قرار گیرد.
ایجــاد قطــب متمرکــز قبــض ســبز و 
نیــز برقــراری امــکان رویــت و پرداخت 
صورتحســاب های برق به صورت مجازی 
از مهمترین اقدام ها در این طرح به شــمار 

می رود.
»رضــا اردکانیــان« وزیــر نیــرو  مهرماه 
پارســال گفت: حذف قبــض کاغذی مانع 
قطع ۱۲ هزار اصله درخت شــده و از محل 
صرفه جویــی هزینه هــا بــرای ۱۰۰ هزار 
دانش آموز محروم وســایل آموزشی تهیه 

شده است.
حذف چــاپ و توزیع ســاالنه بیش از ۲۲۰ 

میلیون قبض بــرق و بی نیــازی از مصرف 
یک هزار و یکصد تن کاغــذ )معادل حدود 
هفت میلیون دفترچه( یکــی از مهمترین 
دســتاوردهای اجرای این طرح محسوب 

می شود.
جلوگیری از قطع ســاالنه ۱۲هــزار اصله 
درخت، بهبود پوشــش و صحــت قرائت، 
امکان ارتباط دوســویه با مشترک و اطالع 
رســانی به مشــترک در بخــش مدیریت 

مصرف، بهبود وصول مطالبات با تســهیل و 
افزایش شــیوه های پرداخت از دیگر مزیت 

های طرح حذف قبض کاغذی است.
مشــاهده و پرداخت ســریع و آسان قبض 
برق فقط با یک کلیک، مشــاهده ســوابق 
و پرداخــت، امکان ایجاد و توســعه ســایر 
خدمــات غیر حضــوری مبتنی بــر تلفن 
هوشــمند، فراهــم آوردن زمینــه کاهش 
دوره وصول مطالبات با کاهش دوره قرائت 

از دوماه به یک ماه و جلوگیــری از واردات 
بخش قابل توجهی کاغذ در شرایط تحریم 
کنونی از دیگر مزایای اجرای این طرح مهم 

ملی است.
روش های مشاهده و پرداخت غیرحضوری 
قبض برق شامل استفاده از وب سایت های 
شــرکت های توزیع، اپلیکیشن های تلفن 
همــراه، مشــارکت ۱۲ســامانه پرداخت 
الکترونیک)psp(، ســامانه تلفنی ۱۵۲۱، 

 POS بانک هــا و ATM دســتگاه هــای
فروشــگاه ها و نیز دفاتر پیشخوان دولت و 
ICT روستایی اســت که همچنان در حال 

توسعه و ارتقاء سطح خدمات هستند.
مجموع اقــدام های صــورت گرفته در این 
طرح به رشد پرداخت های غیر حضوری تا 

9۸.۴ درصد منجر شد.
»غالمعلی رخشانی مهر« معاون هماهنگی 
توزیع شــرکت توانیر بهمن ماه پارســال 
دربــاره این طــرح افزود: اولویت نخســت 
شرکت توانیر اجرای طرح تحول دیجیتال 
است؛ این طرح در کشور آغاز شده و تحول 

زیادی در توزیع نیروی برق ایجاد می کند.
رخشــانی مهر عنوان کرد: این طرح شامل 
۲۴ برنامه اســت و به مدت ۲ سال بر اساس 

طرح هوشمندسازی انجام می شود.
وی با بیان اینکه طرح های هوشمندسازی 
این شرکت مطابق با آخرین فناوری روز دنیا 
اجرا می شود، اظهار داشت: طرح قبض سبز 
در راســتای طرح تحول دیجیتال، امسال 
آغاز و بر اساس آن بخشی از مطالبات معوق 

مشترک ها نیز وصول شد.
رخشــانی مهر بیان کرد: این طرح موجب 
شد مدل سنتی کســب و کار کنار گذاشته 
شــده و به ســمت مدل های نوین حرکت 

شود.

ضربه بزرگ برای بازار گاز

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سرپرست وزارت صنعت خبر داد

ح های پیشران صنعتی و معدنی بدون حضور مهندسان خارجی افتتاح طر

در دو ماهه نخست امسال
تولید ماشین لباسشویی ۲.۵ برابر شد

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صمت حاکی از افزایش 
تولید ۱۰ کاال از بین ۲۲ کاالی منتخب صنعتی اســت که بیشــترین 

افزایش تولید هم به ماشین لباس شویی اختصاص دارد.
  بر اساس این آمار، در دو ماهه نخست امسال تولید ماشین لباسشویی،  
الیاف اکریلیک و تلویزیون به ترتیب ۱۴۴، 9۵.۱ و ۴9.9 درصد نسبت 
به دو ماهه اول ســال 9۸ افزایش داشته و این سه کاال بیشترین افزایش 
تولید را در این مدت به خود اختصاص دادنــد. همچنین طی دو ماهه 
اول امســال ۱۱۸ هزار دستگاه ماشین لباسشــویی،  ۱۰9 هزار و ۲۰۰ 

دستگاه تلویزیون و ۱۳۰۰ تن الیاف اکریلیک تولید شده است.
البته این آمار مقدماتی اســت و تولید برخی اقالم از جمله لوازم خانگی 

دیگر به جز موارد یاد شده در دسترس نیست.

افزایش 2۶.۶ درصدی تولید الستیک
همچنین بر اســاس این آمار در دوماهه نخست امسال، ۳9 هزار و ۷۰۰ 
تن الستیک تایر در کشور تولید شده که نسبت به تولید ۳۱ هزار و ۳۰۰ 

تن از این کاال در مدت مشابه سال قبل ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است.
در این میان بیشترین کاهش تولید هم مربوط به اتوبوس-مینی بوس- 
ون، انواع پایپوش و سموم دفع آفات نباتی بوده که تولید آن در دو ماهه 
اول امسال نســبت به مدت مشابه ســال قبل به ترتیب ۳۶.۲، ۳۵.۶ و 
۳۴.۸ درصد کاهش داشته اســت، به طوری که در مدت یاد شده ۱۴۶ 
دســتگاه اتوبوس-مینی بوس- ون، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زوج انواع 

پایپوش و ۴۱۰۰ تن سموم دفع آفات نباتی تولید شده است.
بر اســاس این آمار کمترین افزایش تولید هم در ایــن مدت مربوط به 
پودر شــوینده بوده که تولید آن در دو ماهه اول سال 9۸ و 99 به ترتیب 
9۰ هزار و ۴۰۰ تن و 9۱ هزار تن بوده و تنهــا ۰.۷ درصد افزایش تولید 
داشته اســت. کمترین کاهش تولید هم مربوط به دوده بوده که تولید 
آن در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۲.9 درصد 
کاهش یافته است و تولید آن در ســال جاری تا پایان اردیبهشت ماه به 

۲۰ هزار و ۲۰۰ تن رسیده است.

آنکتاد پیش بینی کرد
 سقوط ۲۷ درصدی تجارت جهانی 

در سه ماهه جاری

گزارش یک آژانس ســازمان ملل متحد نشــان داد که تجارت جهانی 
در سه ماهه دوم ۲۷ درصد و برای کل ســال ۲۰۲۰ به میزان ۲۰ درصد 

سقوط خواهد کرد.
 کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل )UNCTAD( در گزارشی 
 UNCTAD اعالم کرد که با فــرض تداوم ابهامات اخیــر، پیش بینی
نشــان می دهد که تجارت جهانی با فروپاشــی صنایعی مانند انرژی و 
خودروســازی تحت تاثیر تبعات پاندمی ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ 
حدود ۲۰ درصد ســقوط پیدا خواهد کرد. تجــارت بخش های خودرو 
و انرژی کاهش پیــدا کرده در حالــی که تجارت محصــوالت غذایی 
کشــاورزی ثابت بوده اســت.طبق گزارش UNCTAD، تجارت در 
کشورهای در حال توسعه در آوریل ســقوط کرد و نسبت به کشورهای 
توســعه یافته، افت بسیار سریعتری داشــت. واردات در کشورهای در 
حال توســعه در آوریل ۱9 درصد و صادرات آنها ۱۸ درصد کاهش پیدا 
کرد.بر اســاس گزارش رویترز، با این حال به نظر می رسد چین نسبت 
به سایر اقتصادی بزرگ عملکرد بهتری داشته و صادرات این کشور در 
آوریل سه درصد رشــد کرد اما روند احیا موقتی بود و واردات و صادرات 

این کشور در ماه مه هشت درصد سقوط کرد.
ســازمان جهانی تجارت )WTO( در مارس پیش بینــی کرده بود به 
دلیل نامعلوم مانــدن پیامدهای اقتصادی همه گیــری ویروس کرونا، 
تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش پیدا خواهد 
کرد که در مقایســه با بحران مالی یک دهه قبل شدیدتر خواهد بود. در 
جریان بحران مالی ســال ۲۰۰9، تجارت جهانی ۱۲.۵ درصد کاهش 

پیدا کرده بود.

وهای برقی چه زمانی وش خودر  بازار فر
 شکوفا می شود؟

مدیر اجرایی شــرکت خودروســازی جنــرال موتورز بــه تازگی در 
گفت وگویی با بلومبرگ برآورد و اعالم کرده اســت که حداقل یک دهه 
طول می کشــد تا خودروهای برقی بر بازار ایاالت متحده ســلطه پیدا 

کنند.
 ماری بارا، مدیر ارشــد اجرایی شرکت خودروســازی جنرال موتورز 
آمریکا به تازگی در مصاحبه و گفت وگوی با گزارشگر بلومبرگ برآورد 
و خاطرنشــان کرده اســت که هنوز راه زیادی برای تکامل و تســلط 
خودروهای برقی، هیبریدی و پالگین هیبریدی باقی مانده است تا در 
بازارهای فروش خودرو در جهــان علی الخصوص ایاالت متحده به طور 
کامل جا بیفتند و بیشترین ســهم از فروش انواع وسایل نقلیه را به خود 

اختصاص دهند.
وی همچنیــن در ادامــه اظهارات خــود آینده درخشــان و موفقیت 
آمیزی را برای بخش خودروهای برقی پاک و دوســتدار محیط زیست 
شــرکت جنرال موتورز پیش بینی و عنوان کرده اســت: دقیقاً تا پیش 
از بحران پاندمی کرونا برنامه ریزی های بســیار دقیــق و خوبی را برای 
توســعه خودروهای تمام الکتریکی، هیبریدی و پالگین هیبریدی در 
نظر گرفته بودیم و با جلب نظر سرمایه گذاران، به پیشرفت های خوبی 
در خصوص توســعه پلت فرم های مربــوط به تولید انــواع باتری های 
مخصوص خودروهای برقی با ظرفیت ۴۰۰ ولت و بهره مندی از قابلیت 

شارژ سریع ۲۰۰ کیلووات رسیده بودیم.
وی در ادامه افزود: در طول خدمت ۴۰ ســاله خــود در جنرال موتورز، 
این نخستین باری است که شــاهد تکامل و توســعه قابل توجهی در 
تولید انبوه خودروهای الکتریکی و مرحله گذار از وسایل نقلیه آالینده 
بنزینی و دیزلی به خودروهای پاک و دوســتدار محیط زیست هستم و 
شک نخواهم داشت که این تالش و تغییر اســتراتژیک به خوبی به ثمر 
خواهد نشست.بارا در پاسخ به سوال گزارشــگر بلومبرگ که پرسید به 
نظر شــما آینده جنرال موتورز در ۱۰ یا ۲۰ ســال آینده در این زمینه 
چگونه خواهد بود، گفت: به نظر من حداقل یک دهه طول خواهد کشید 
تا این مرحله گذار تکمیل شــود و عالوه بر تالش خودروسازان، دولت و 
شهروندان کشورهای مختلف نیز باید از مزایای استفاده از خودروهای 
برقی و پاک آگاه شوند و به ســمت و سوی خریداری و بهره مندی از آنها 
روی بیاورند؛ به گونه ای که خودروهای الکتریکی، هیبریدی و پالگین 
هیبریدی بیشترین سهم از بازار فروش خودرو در بازارهای مهم جهان 

علی الخصوص ایاالت متحده آمریکا را به خود اختصاص دهند.

تولید

در دو ماهه ابتدایی سال جاری، تنها وانت در گروه انواع 
خودروها رشد تولید داشته است. تولید سایر خودروها 
در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت 

تولید داشته است.
 براساس آمار منتشره از ســوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، از ابتدای ســال جاری تا پایان اردیبهشــت 
ماه، ۱۱۷ هزار و ۱۰۰ دســتگاه خودرو ســواری تولید 

شده اســت که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته )۱۲۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه( افت ۳.۷ 

درصدی را نشان می دهد.
همچنیــن کامیــون، کامیونت و کشــنده 
۲۷.۵ درصد، اتوبوس، مینی بوس و ون ۳۶.۲ 
درصــد و تراکتور ۳.۲ درصد افــت تولید در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته اند.

از ابتدای امســال تا پایان اردیبهشــت ماه 
شــرکت های خودروســاز ۵۲۳ دســتگاه 
کامیون، کامیونت و کشــنده، ۱۴۶ دستگاه 
اتوبوس، مینی بوس و ون و ۲۶۴۱ دســتگاه 

تراکتور تولید کرده اند. 
میزان تولید این خودروها در مدت مشــابه 
سال گذشته به ترتیب ۷۲۱ دســتگاه،  ۲۲9 دستگاه 

و ۲۷۲۷ دستگاه بوده است.
در مقابل، آمــار تولیدات وانــت  در دو ماهه ابتدایی 
ســال جاری، نقطه مثبت این گزارش بوده اســت. 
در مدت یاد شده امســال ۸۴۰۰ دستگاه وانت تولید 
شده است که نسبت به ۸۰۰۰ دســتگاه تولید شده 
در مدت مشابه ســال گذشته، رشــد ۵.۵ درصدی 

داشته است.

در ایــن گــزارش اتفاقــات اخیر صنعت خــودرو و 
طرح هــای فــروش فوق العــاده و پیش فــروش دو 
خودروســاز بــزرگ در دو هفته اخیــر از منظر یک 
کارشــناس این صنعت مورد بررســی قــرار گرفته 
اســت. به اعتقــاد وی هرچند شــرایطی همچون 
تعیین مدت برای گارانتی و ایجــاد بانک اطالعاتی 
مشــترک بین دو خودروســاز برای کاهش التهابات 
و آرام کردن بازار، تاثیرات خوبی خواهد داشــت اما 
شیوه اختصاص خودرو به مشــتریان با قرعه کشی، 

راه چندان منطقی و مناسبی نیست.
امیرحســن کاکایی- عضو هیات علمی دانشــکده 
مهندسی خودرو دانشــگاه علم وصنعت-  در رابطه 
با اوضاع و احوال دو چند هفتــه اخیر صنعت خودرو 
کشــور و برنامه های فروش خودروســازان، با بیان 
اینکه شــرایط  چنــد ماهه اخیــر، نتایــج اقدامات 
ســالیان و ماه های پیش اســت، اظهار کــرد: برای 
مدیریــت هر بــازاری از جمله بازار خــودرو، دولت 
ابتدا بایســتی بهم ریختگی ها و آشــفتگی ها را آرام 
کند. برخــی اقداماتی که صــورت می گیرد، در حد 
آرامش های روزانه اســت  که می توانــد چند روز را 
مدیریت کند. به طور مثــال زمانی که بورس در دنیا 
دچار التهاب و کاهش شــدید می شــود، چند روزی 

معامالت بورسی را تعطیل می کنند.
 البته نــه اینکه حالت دســتوری مشــکالت را حل 
کند؛ اما همین توقف چند روزه ســبب می شــود تا 
بازار کمی آرام شــده و بتوان تصمیم درســتی برای 

مدیریت آن گرفت.
وی افــزود: بنابراین برخــی اقدامات اخیر 
وزارت صمت و دولت  در همین راستاست 
که می خواهنــد بــازار را آرام کنند. چند 
هفته گذشــته پراید ۱۰۰ میلیون تومانی 
هم شنیدیم اما روشن است که این اعداد و 

ارقام منطقی و واقعی نیستند و تنها موجب تشویش 
اذهان عمومی می شــود که باید جلوی آن را گرفت. 
اما یکســری حرکت ها برای کنترل بازار اســت که 
پیش از این هم وجود داشــته اســت. در یک سال تا 
یک سال و نیم گذشــته به شــدت روش های برای 
کنترل فروش در بــازار در نظر گرفته شــد. به طور 
مثال هردو خودروســاز یک بانک اطالعاتی مشترک 
تشکیل دادند، کدملی دریافت کردند، سامانه احراز 
هویــت ایجاد کردنــد و... که مجدد برایــن روند در 
طرح های فروش اخیر هم تاکید شــد که این تقریبا 
اقدامات خوبی اســت و برای کنتــرل اوضاع فعلی 

بازار و کاهش سوداگری ها الزم است.
این کارشــناس صنعت خــودرو در رابطــه با برخی 
شــرایط که به طرح های فروش اضافه شــده است، 
گفت: عالوه بر شــرایط پیشین که در فروش فوری ها 
وجود داشــت، چند اقــدام و شــرایط جدیدی هم 
اضافه شــده اســت که یکی از آن ها بحــث خدمات 
و گارانتی شــدن خودرو ظرف مدت ســه ماه است. 
یک مشکلی از قدیم هم وجود داشــته است؛ زمانی 
که مشــتری خودرو را خریداری می کنــد، گارانتی 

دارد و زمانــی که می فروشــد طبیعتا باید 
گارانتی ادامه داشته باشــد اما مشکلی که 
برای خودروســاز ایجاد می شود این است 
که شــرکت مشــتری اول را می شناســد 
و اطالعاتــی از خریدار دومی نــدارد؛ لذا 
در مســائل گارانتی خودرو دچار مشــکل 

می شوند.
کاکایی افــزود: لذا بایــد این اتفــاق می افتاد که به 
طور طبیعی هرکس که خــودرو خریداری می کند، 
گارانتی آن هم منتقل شــود. همین بحث در رابطه 
با بیمه خودرو نیــز  منتقل می شــود همچون بیمه 
منتقل شــود و بیمه نامه به نام شخص باشد. بنابراین  
بیمه و گارانتی منتقل شــود؛ حال اگر مشــتری این 
انتقال را به هر دلیلــی انجام نمی دهــد باید از یک 
حق وحقوقی محروم شــود؛ این شــرط گارانتی سه 
ماهــه البته برای محــروم کردن مردم نیســت، در 
حقیقت به نفع مشــتری اســت و از آن شرایطی که 
برخی بخواهند مجدد خودرو را از شرکت خریداری 
کرده وســپس در بــازار آزاد بفروشــند تاحدودی 

جلوگیری می کند.
عضــو هیات علمــی دانشــکده مهندســی خودرو 
دانشــگاه علم وصنعت ادامه داد: اما به طور خاص در 
وضعیت فعلــی اجبار می کند که خریــدار اول برای 
گارانتی اقــدام کند. می خواهنــد ثبت نام کنندگان 
مصرف کننده واقعی باشــد و به کاالی ســرمایه ای 
تبدیل نشــود تا این بازار فعال باشــد و مشتراین در 

بازار تحرک داشــته باشــند نه اینکه بخواهند انبار 
کنند. بهتر اســت که این شــرایط صرف این مدت 
و این طرح ها نباشــد و در درازمــدت نیز این روش 

پیاده شود.
وی در رابطه با موضوع قرعه کشــی خودروها تصریح 
کرد: بنده به شدت با شــیوه تحویل خودرو با شیوه 
قرعه کشی مخالف هســتم. التاری و قمار در اسالم 
ممنوع است. این قرعه کشــی به سبب اینکه مشتری 
شــانس خود را امتحــان می کند به نوعــی التاری 

است. 
کاکایی تصریح کرد: جامعه ای کــه پیش از این پنج 
میلیــون تقاضا داشــت، اکنون با ایــن حجم روبرو 
شده اســت و این درحالی اســت که تقاضای واقعی 
خودرو زیر دو میلیون نفر است. خودروسازان با این 
طرح ها قصد داشــتند که خودرو به دســت مشتری 
واقعی برسد اما با این شــیوه که توزیع رانت است و 
در حقیقت بخت آزمایی ملی اســت که ممنوع شده 

بود. 
البته شاید گفته شود به سبب اینکه پولی از مشتری 
پیش از فرآیند قرعه کشــی دریافت نمی شود، پس 
رانتی هم در کار نیســت. بنابراین وقتی قرار اســت 
پولی دریافت نشــود همان می شــود که اشاره شد، 
۴۰ میلیون نفــر کدملی خود را ثبت و شــانس خود 
را امتحان می کنند؛ اما اگر اعالم شــود علی الحساب 
پیش از قرعه کشی واریز شــود که بازهم عینا همان 

بخت آزمایی ملی خواهد بود.

وانت

و خودر

خریدار   با بیان اینکــه افتتاح طرح های 
پیشــران صنعتی و معدنی در سخت ترین 
تحریم ها پیام روشــنی برای دشمنان دارد، 

گفت: مسیر توسعه متوقف نشده است.
به نقل از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
حســین مدرس خیابانی در مراسم آغاز به 
کار پویش ملی »تولید، تــداوم امید« که به 
منظــور افتتاح ۲۰۰ طرح بزرگ پیشــران 
و ملی در حوزه صنعتــی و معدنی به ارزش 
۱۷۰ هزار میلیارد تومان از ســوی ریاست 
محترم جمهوری و اعضــای محترم هیأت 
دولت برگزار شده بود، گفت: بهره برداری از 
این طرح های بزرگ صنعتــی و معدنی که 
دارای پیشرفت باالی ۸۰ درصدی هستند، 
در راســتای اجرای سیاســت های دولت 
خدمتگــزار مبنی بر تســریع در راه اندازی 
طرح ها و پروژه های نیمه تمام تا شــهریور 
۱۴۰۰ صورت می گیرد و امــروز به فرمان 
ریاســت جمهوری اســالمی ایران ۴ طرح 

بزرگ صنعتی آن آغاز به کار خواهد کرد.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افــزود: وزارت صنعت، معــدن و تجارت به 
نمایندگی از جامعه پرتــالش بخش تولید 
و خانــواده بزرگ صنعت، معــدن و تجارت 
کشــور، برنامه ریزی منســجمی را صورت 
داده تا در قالب پویش »تولید، تداوم امید« 
به صورت هفتگی طرح ها را به بهره برداری 
برســاند و بر این اساس، تا شــهریور سال 
۱۴۰۰ و پایان کار دولــت دوازدهم، اثرات 
قابل توجهی از ابعــاد اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی از این طرح ها نصیب مردم شریف و 

بزرگوار ایران خواهد شد.
وی تصریح کرد: ایــن ۲۰۰ طرح صنعتی، 
ســرمایه گذاری معادل ۱۷۰ هزار میلیارد 
تومان داشــته که بــه مــوازات آن، صنایع 

پایین دســتی و مرتبــط آن نیــز از رونق 
برخــوردار خواهند شــد؛ بر این اســاس، 
مفتخریــم ۲۰۰ طــرح بــزرگ صنعتی و 
معدنی کشــور را از میان ۳۸۰۰ طرح باالی 
۸۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی را افتتاح 

خواهیم کرد.
به گفته مــدرس خیابانی، مجمــوع تولید 
فوالد کشــور در طول فعالیــت دولت های 
یازدهــم و دوازدهم بــه دو برابــر افزایش 
یافته اســت؛ به این مفهوم کــه در ابتدای 
دولت یازدهــم، تولید فوالد کشــور ۱۴.۵ 
میلیون تن بوده و امروز که خدمت ریاست 
جمهوری برای افتتاح این طرح ها هستیم، 
برای تولید سال 99 به میزان ۲۸ میلیون تن 
فوالد برنامه ریزی شده است که با طرح های 

دیگری که به موازات آن در سال 99 مجدد 
آغاز خواهد شــد، ظرفیت تولید ۵ میلیون 
تن دیگر نیز افزایش می یابد و بر این اساس، 
ظرفیت تولید فوالد ایران به ۵۵ میلیون تن 

خواهد رسید.
وی اظهار داشت: رتبه ایران در حوزه تولید 
فوالد از رتبــه دهم تولید جهانــی با دو پله 
صعود، برزیل و ترکیه را پشت سر گذاشته و 

به رتبه هشتم جهانی خواهیم رسید.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشــان کرد: همزمان با طــرح تولید 
کنسانتره سنگان که از سوی فوالد مبارکه 
اجرا شــده اســت، تولید ۲.۵ میلیون تنی 
گندله ســازی ســناباد با ســرمایه گذاری 
فوالد خوزســتان و مجموعه صندوق های 

بازنشستگی بانک ها، افتتاح خواهد شد که 
حجم تولید گندله کشــور را به ۵۴ میلیون 
تن خواهد رســید.وی اظهار داشــت: این 
طرح هــای معدنــی در مجموعه ســنگان 
در شــرقی ترین نقطه کشــور قرار گرفته و 
ظرفیت بی نظیری را در اختیار کشــور قرار 
خواهد داد؛ به ویژه اینکــه این مجموعه در 
خواف و در یکی از نقاط مرزی واقع شــده؛ 
عالوه بــر اینکه امــکان تبــادالت مرزی و 
تجارت خارجی را باالتر خواهد برد، در ابعاد 
زندگی مردم به لحاظ حوزه های اقتصادی 
و اجتماعی اثرگذار خواهد بــود و به نوعی 

تضمین کننده امنیت شرق کشور است.
مدرس خیابانی گفت: اجــرای این طرح ها 
به دلیل تراکم جمعیتــی منطقه، ایجاد کار 

و اشتغال و نیز فعالیت تولیدی کشور بسیار 
حائز اهمیت بوده و منجر به افزایش امنیت 
منطقه نیز خواهد شد؛ بنابراین اجرای این 
طرح های بــزرگ در مناطق مرزی کشــور 
یک مصونیــت امنیتی در کشــور حاصل 

خواهد کرد.
وی اظهار داشــت: همزمان با این دو طرح، 
یک طرح تولید لوازم خانگی با بومی سازی 
و استفاده از پتانســیل های داخلی به بهره 
برداری خواهند رســید که افزایش ظرفیت 
۳۰۰ هزار دســتگاه انواع یخچــال را در پی 
خواهد داشت؛ در اســتان اصفهان با حضور 
اســتاندارد و معاونت امــور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افتتاح خواهند شد.

به گفته مــدرس خیابانــی، ایــن افتتاح 
طرح ها در شرایطی صورت می گیرد که در 
محدودیت های بین المللی و شــدیدترین 
تحریم های جهانی قــرار گرفته ایم و اتمام 
این پروژه ها و مراحل تست سرد و گرم آنها 
صرفاً به دســت کارشناســان، مهندسان و 
جوانان توانمنــد ایرانی و بدون حضور حتی 
یک مدیر و کارشناس خارجی صورت گرفته 

است.
وی اظهار داشــت: پیام روشــن افتتاح این 
طرح ها، از این منظر قابل توجه اســت که بر 
خالف خواسته دشمنان قسم خورده نظام 
جمهوری اســالمی که با تشدید تحریم ها، 
اعالم می کردند که اداره وضع موجود کشور 
دچار آسیب شده و با ناتوانی کار اداره کشور 
صورت می گیرد، بوده و نشــان می دهد که 
نه تنها در اداره کشــور وقفه ای ایجاد نشده 
است؛ بلکه یک لحظه هم کشــور، از مسیر 
توسعه خارج نشده و توسعه نظام جمهوری 
اسالمی در مسیر پیشــرفت در حال انجام 

است.

خ داد؛ رشد ۵.۵ درصدی تولید وانت در دو ماهه ابتدایی سال جاری ر

انتخاب مشتری با قرعه کشی، نوعی توزیع رانت است

ونا در بانک ها ونده برای بنگاه های آسیب دیده از کر تشکیل ۸۸ هزار پر
خریدار  تاکنون بیــش از ۸۸ هزار پرونده 
برای بنگاه های آســیب دیده از کرونا جهت 
دریافت وام در ۲۰ بانک عامل تشکیل شده 
و مشــموالن از فردا برای تکمیــل فرآیند 
دریافــت وام می توانند به شــعب منتخب 

مراجعه کنند.
 پس از شــیوع ویــروس کرونــا و تأثیر بر 
بازارهــای مختلف که خطر ریزش شــدید 
نیروی کار را در پی داشت، دولت اعالم کرد 
که برای سرپا ماندن بنگاه ها و حفظ اشتغال 
آنها، تسهیالتی از ۱۲ تا باالی ۲۰۰ میلیون 
تومان با ســود ۱۲ درصد را بــه بنگاه های 

دارای کد بیمه ارائه می دهد.
پس از بررســی های انجام شــده در ستاد 

ملی کرونا و براســاس اعالم بانک مرکزی، 
۱۴ رسته اصلی با ۵۵ زیررســته که شامل 
یک میلیــون و ۲۰۰ هزار بنگاه می شــد به 
عنوان مشمول دریافت وام شناسایی و برای 
کارفرمایان این بنگاه ها پیامک جهت ثبت 

اطالعات در سامانه کارا ارسال شد.
بــا توجــه بــه اینکه شــرط اصلــی برای 
پرداخــت وام مذکور حفظ نیــروی کار در 
ایام شــیوع کرونا بود، در ابتدا اعالم شــد 
که در صورت حفظ 9۰ درصد از شــاغلین، 
بنگاه های مذکــور مشــمول دریافت وام 
کرونا می شــوند اما در ادامه وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی اعالم کــرد که در این 
مساله ســهل گیری کرده و اگر بنگاهی تنها 

یک نیروی خود را حفظ کرده باشــد باز هم 
می تواند از این وام استفاده کند.

به این ترتیب بــه ازای حفظ هر کارگر مقرر 

شد به بنگاه های آســیب دیده ۱۲ میلیون 
تومان و به بنگاه هایی که باالجبار از ســوی 
دولت تعطیل شــدند ۱۶ میلیــون تومان 
وام تعلــق گیرد و بــرای ســهولت، زمان 

بازپرداخت نیز از مهرماه تعیین شد.
بر این اساس؛ پس از ثبت اطالعات از سوی 
کارفرما در سامانه کارا، وزارت تعاون ضمن 
پاالیش اطالعــات و احراز حفظ اشــتغال، 
اطالعات را بــرای واریز تســهیالت به ۲۰ 
بانک ارســال می کند و کارفرمــا با مراجعه 
به بانک منتخب خود، فراینــد دریافت وام 

را تکمیل می کند.
در ایــن راســتا مطابــق بــا آخریــن 
پی گیری هــای خبرنــگار مهــر از وزارت 

تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تاکنون باالی 
۸۸ هزار پرونده برای ارسال به بانک آماده 
شده است و کارفرمایان مشمول می توانند 
از فردا شــنبه ۲۴ خرداد ماه بــا مراجعه به 
بانــک منتخب خود، تســهیالت مذکور را 

دریافت کنند.
گفتنی اســت؛ مجموع تســهیالت در نظر 
گرفته دولت برای این طرح ۴9 هزار میلیارد 
تومان اســت و هیچ گونه محدودیت زمانی 
برای ثبت نــام کارفرمایان در ســامانه کارا 
وجود نــدارد اما طبــق برنامه ریزی ها قرار 
است تســهیالت تا پایان تیر پرداخت شود 
بنابرایــن مشــمولین بهتر اســت هر چه 

سریع تر در سامانه ثبت نام کنند.

صنعت
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گزارشی از بحران کاهش جمعیت در کشور

حقیقت تلخی که در انتظار ایران است

سفیر ایران در عراق:
 شرایط برای سفر به عتبات عالیات فعال

ممکن نیست
ســفیر ایران در عراق، در صفحه توییتر خود با اشاره به دیدار اخیرش با 
وزیران امورخارجه و بهداشت عراق نوشت: شرایط برای سفر به عتبات 

عالیات فعاًل ممکن نیست.
 ایرج مسجدی ســفیر ایران در عراق، در صفحه توئیتر خود با اشاره به 
دیدار اخیرش با وزیران امورخارجه و بهداشــت عراق نوشــت: وزیران 
محترم خارجه و بهداشــت عراق وعده همکاری همه جانبه دادند، باز 
شدن تدریجی مرزها هفته ای دو روز برای مبادالت تجاری، مجوز ورود 
کارکنان ایرانی با هماهنگی با بهداشــت عراق و اجرایی کردن توافقات 

راهبردی رؤسای دو کشور را بررسی کردیم.
وی افزود: شرایط برای سفر به عتبات عالیات فعاًل ممکن نمی باشد.

با ابالغ جهانگیری به دژپسند
اعالم نحوه دریافت وام۵۰میلیون  تومانی 

مسکن بازنشستگان
دستورالعمل نحوه اعطای تســهیالت مسکن و شناسایی بازنشستگان 

مشمول آن از سوی جهانگیری به وزرای اقتصاد و تعاون ابالغ شد.
 اسحاق جهانگیری آئین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۶ ماده واحده قانون 
بودجه سال ۱۳99 کشور را در خصوص تسهیالت مسکن بازنشستگان 
بــه وزرای تعاون و اقتصاد و رؤســای بانک مرکزی و ســازمان برنامه و 

بودجه ابالغ کرد.
بر اساس این آئین نامه، به همه بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین 
اجتماعی از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر، ۴۰ هزار فقره تسهیالت 

ساخت یا خرید مسکن اعطا می شود.
ســقف این تســهیالت در تهران و کالن شــهرها ۵۰ و در سایر شهرها 
۴۰ میلیون تومان است.نرخ ســود این تسهیالت نیز در تهران 9، مراکز 

استان ها، ۷ و سایر شهرها ۴ درصد تعیین شده است.
همچنین بازنشســتگان مشمول، می بایســت ظرف ۱۰ سال گذشته 
از هیچ تســهیالت مسکنی اســتفاده نکرده و حداقل ۵ ســال از زمان 

بازنشستگی آنها گذشته و مستمری آنها ۳ میلیون تومان به باال باشد.
واحدهای مسکونی مشــمول نیز باید زیر ۱۵ سال ساخت بوده و مدت 

زمان بازگرداندن تسهیالت دریافتی، حداکثر ۱۰ سال است.
بانک مســکن به عنوان بانک عامل اعطای این تســهیالت تعیین شده 

است.

مسئوالن دانشگاه آزاد باالخره اخبار غیررسمی را تایید کردند
تعویق یک هفته ای تمام امتحانات دانشگاه آزاد 

در تهران
به گفته ی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اســتان تهران، کلیه  امتحانات 
پایان  ترم واحدهای اســتان تهران بــه صورت غیرحضــوری برگزار 

می شود.
روز گذشــته خبری مبنی بر لغو امتحانات حضوری دانشــگاه آزاد در 
تهران و برگــزاری امتحانات به صورت مجازی در صفحه  اینســتاگرام 
واحد تهران مرکز منتشــر شــد و ســاعاتی بعد این خبــر در برخی از 
رســانه ها نیز اعالم شــد. این در حالی بود که مســئوالن دانشگاه آزاد 
تهران مرکز روز گذشــته در تماس های مکرر ایســنا این خبر را تایید 
نکردند.در تماس بــا دکتر محمودرضا آقامیری، رئیس دانشــگاه آزاد 
اســالمی اســتان تهران و واحد تهران مرکز، وی گفت: لغو امتحانات 

حضوری به نظر ستاد مقابله با کرونا بستگی دارد.
آقامیری با بیان این کــه امتحانات پایان ترم همه  واحدهای دانشــگاه 
آزاد اســتان تهران یک هفته به تعویق افتاده است، گفت: امتحانات در 
هفته ی پیش رو برگزار نمی شــود و کلیه ی امتحانات در سطح استان 
تهــران و علوم تحقیقــات به صورت مجازی برگزار می شــود. ســعی 

می کنیم نظارت کامل بر برگزاری امتحانات داشته باشیم.
وی افزود: علی رغم آمادگی کاملی که اســتان تهران بــرای برگزاری 
امتحانات داشــت به دلیل اعالم اســتانداری و ســتاد مقابله با کرونا و 
همچنین تقاضای خانواده ها و دانشجویان، امتحانات به صورت مجازی 

برگزار می شود.
 این تعویق؛ در حالی اســت که در روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه، مدیرکل 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرده بود که امتحانات پایان 
ترم این دانشگاه در شــهرهای با وضعیت قرمز شــیوع کرونا ویروس، 

برگزار نمی شود.

 احتمال بازگشایی تاالرهای پذیرایی
 از  این هفته

 سرپرست مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت اعالم کرد: وزیر 
کشور پیشنهاد آغاز بازگشــایی تاالرهای پذیرایی در مناطق سفید را 
مطرح کرد که این تصمیم این هفته در ستاد ملی مبارزه با کرونا بررسی 

و نتیجه آن اعالم می شود.
»جمشید گلپور« درباره جزئیات بازگشــایی تاالرها در مناطق سفید 
اعالم کرد: روز ســه شــنبه در کمیته اجتماعی- امنیتی، پیشــنهاد 
بازگشایی تاالرها و همچنین دغدغه مسئوالن وزارت بهداشت مبنی بر 

اینکه تاالر محیطی برای اجتماع است، مطرح شد.
وی ادامه داد: از آنجا که همــواره تاکید بر این بوده که بین ســالمت و 
معیشــت اعتدال برقرار شــود، وزیر کشور پیشــنهاد آغاز بازگشایی 

تاالرهای پذیرایی در مناطق سفید را مطرح کردند.
دبیر هیات عالی نظارت بر ســازمان های صنفی با بیــان اینکه مصوبه 
اولیه تهیه شده است، افزود: این موضوع هفته آینده در ستاد ملی کرونا 
مطرح و در صورت پذیرش رییس جمهوری، اعالم می شود. بدین شکل 
تاالرها در مناطق ســفید شــامل ۲۰۰ منطقه پس از اعالم ستاد ملی 

کرونا می توانند فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
به گفته گلپــور در هفته های آتی درباره بازگشــایی تاالرها در ســایر 

مناطق نیز تصمیم گیری خواهد شد.
وی با اعتقاد بر اینکه باید با کرونا زندگی کرد، افزود: نمی توانیم و نباید 
واحدهای صنفی را به دلیــل کرونا تعطیل کنیم، چــرا که انتهای این 
موضوع مشخص نیست و نمی توان ادعا کرد تا یک ماه دیگر کرونا پایان 

یافته و واحدها بازگشایی می شوند.
سرپرســت مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت با بیان اینکه با 
تعطیلی واحدها عمال رزق و روزی کارگران را قطع کرده ایم، گفت: باید 
بین معیشت و ســالمت، تعادل برقرار شود، بر این اســاس،  می توانیم 

کلیه فعالیت ها را با رعایت پروتکل های بهداشتی باز کنیم.

کوچه

خریدار   حرکت جمعیت کشــور به سوی 
ســالمندی پیامدهــای ناگوار سیاســی، 
اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی به دنبال 
دارد و در صورت عدم توجه به آنها با اتفاقات 
ناگــواری در دهه های آتــی روبرو خواهیم 

شد.
 این روزها اکثر خانواده هــا تنها دارای یک 
فرزند یا حداکثــر دو فرزند هســتند، ولی 
ســوال مطرح این اســت که چطور پس از 
نســلی که هر خانــواده ۶ فرزند یا بیشــتر 
داشــتند، این نوع از ســبک زندگی فراگیر 

شد؟
طبق بررسی های رســمی صورت گرفته، 
نرخ بــاروری ایــران ســال ۱۳۶۵ حدود 
۶.۱ بوده اســت. دولت پس از بررســی این 
نرخ، تصمیم به کاهــش نرخ باروری گرفت. 
طبق این تصمیم باید سیاســت هایی اتخاذ 
می گشــت تا در ســال 9۰ نرخ باروری به 
حدود عدد ۴ می رسید اما طبق بررسی های 
صورت گرفته و بر اســاس گــزارش بانک 
جهانی نرخ باروری با سرعت و شیب بسیار 
باالیی رو بــه کاهش رفت، تــا جایی که در 

سال ۱۳۷۵ به حدود ۳.۸ رسید.
این در حالی بود که دولت ها سیاســت های 
ضد جمعیتــی و حجــم بــاالی تبلیغات 
»فرزند کمتــر، زندگی بهتــر« را متوقف 
نکرده و حتی ســازمان های بین المللی نیز 
در راســتای کنترل جمعیت ایران کمک ها 
و دستورالعمل های خود را ادامه می دادند. 
ادامه این رونــد تا جایی ادامــه یافت که بر 
اساس پژوهش بررســی وضعیت جمعیتی 
کشور توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، 
نرخ باروری در ابتدای دهــه ۸۰ به زیر حد 
جانشینی رسید و در ســال ۱۳9۰ رقم ۱.۷ 

را نشان داد.
حتی ذکر شــده که این رقم در شــهرهای 
بزرگ کمتر بوده و در تهــران به حدود ۰.۸ 
رسید. چنین ارقامی به معنای این است که 
به طور متوسط هر زوج در یک خانواده کمتر 
از دو فرزند داشــته و این زنگ خطری برای 
کاهش بحرانی جمعیت با شــیبی غیر قابل 

جبران است.

محصول بحران جمعیت چه خواهد بود!
اصلی ترین پیامد کاهش نرخ باوری »پیری 
جمعیت« اســت؛ تا جایی کــه پیش بینی 
می شــود در صورت عدم تغییر مثبت نرخ 
باروری، در دو دهه آینده بیش از یک ســوم 

جمعیت را سالمندان تشکیل خواهند داد. 
این رخداد می تواند موجــب پیامدهایی از 
جمله کاهش نیروی کار و سرمایه ی نیروی 
انســانی جوان، افزایش بار نیازمندی های 
مراقبتــی و اقتصادی ســالمندان، کاهش 
رشــد اقتصادی، مشــکالت امنیتی و … 
گردد که اگر به ســرعت برای آن ها تدبیری 
نشــود تا دهه هــا قابل جبران و بازگشــت 

نخواهند بود.
البته این مشــکالت مســائل و بحران های 
دیگری بــه دنبــال دارد از جملــه کاهش 
تولیدکنندگان و افزایش مصرف کنندگان 
که خــود می تواند موجب ایجــاد اختالل و 
فشــار به ســاختارهای اقتصادی کشور از 
جملــه صندوق های بازنشســتگی، تأمین 

اجتماعی و حتی بیمه ای گردد.
همچنیــن نیازمندی بیشــتر کشــور به 
نیروهای پزشک و پرستار برای مراقبت های 
بهداشــتی از این جمعیت سالمند و کمبود 
نیروی جوان خــود می تواند در بحران هایی 
مشــابه بحران کرونــا، موجــب فاجعه ای 
غیرقابل توصیف گردد. به عالوه این مسئله 
می توانــد موجب اجبار کشــور به پذیرش 
مهاجرین از کشــورهای همسایه در سطح 

بسیار باال شود. 
این موضوع بــا علم به حضور کشــور ما در 
میان جنگ هــا و بحران هــای منطقه ای، 
پیامدهــای نامطلوب و حتــی دارای خطر 

امنیتــی، اجتماعی و فرهنگــی نیز خواهد 
داشت.

اهمال کاری نهادهای متولی جلوگیری 
از بحران

متأســفانه با وجود این پیامدهای نامطلوب 
هیچ نهاد مسئولی اقدام درخور این بحران 
را انجام نداده اســت و حتی در بســیاری از 
موارد جامعه شــاهد اجرای سیاســت های 
ضد جمعیتی از نهادها و سازمان ها بوده ایم. 
به طور مثال دولت در اقدامی بحث برانگیز 
در پرداخت یارانه معیشتی بنزین، نشان داد 
هرچه تعداد فرزندان یک خانواده بیشــتر 
باشــد به اعضای آن یارانه کمتری پرداخت 
می گردد، تا جایی که برای فرزند ششــم و 

هفتم یارانه ای در نظر گرفته نشده است.
یا در مورد پرداخت وام یک میلیون تومانی 
در روزهای کرونایی، به ســادگی با نادیده 
گرفتن تعداد فرزندان خانواده، خانوارهای 
تک فرزند را با خانواده ۴ فرزند برابر دانست! 
این در حالی اســت که در دیگر کشورهای 
درگیر بحران جمعیت، بعضــاً به ازای تولد 
هر فرزند مبالغ هنگفتی به والدین پرداخت 
می شــود و مادران از حمایت هــای متعدد 
دیگر از جملــه مرخصی زایمــان طوالنی 
مدت همــراه با حقــوق و … برخــوردار 

می شوند.
این در حالی اســت که جوانــان ایرانی به 

علت مضیقه اقتصادی و نداشــتن مسکن 
حتی از ازدواج نیــز بازمانده اند، از ســوی 
دیگر دولت هــا بــدون توجه به اســناد و 
قوانین به راحتی از ســاخت منــازل ارزان 
مانند مسکن مهر دست کشــیده اند. عدم 
برنامه ریزی صحیح شــغلی و نبود پشتوانه 
برای جوانان در ســن ازدواج نیــز در کنار 
تمام فرهنگ ســازی های نادرست، موجب 
افزایش ســن ازدواج و درنتیجه کاهش نرخ 
باروری شده و دولت بدون مسئولیت پذیری 
در این حوزه با دست خود به بحران جمعیت 

دامن می زند.
دولت در این سیاســت های ضد جمعیتی 
تنها نبــوده و مجلس نیز با عــدم تصویب 
بودجه مناســب برای درمان نابــاروری و 
پیش نگرفتن سیاست نظارتی در حوزه ی 
بحران جمعیت به جمع مســببین بحران 
پیوســته است. حتی ســازمان هایی مانند 
بنیاد مستضعفین و ســتاد اجرایی فرمان 
امام )ره( نیز در مــواردی مانند کمک های 
بالعوض به کولبران و دست فروشــان با در 
نظر نگرفتن تعداد فرزندان، نشان می دهند 
که اراده ای بــرای سیاســت های افزایش 
جمعیتی در هیچ نهادی به صورت اجرایی 

وجود ندارد.
در مثالی دیگر نیز ســازمان صدا و سیما به 
عنوان متولــی فرهنگ ســازی در چنین 
حوزه های اســتراتژیک و سرنوشت سازی، 

ســاعت های متوالی پخــش برنامــه را با 
کمترین توجه بــه این بحــران روی آنتن 

می برد. 
از جمله وظایف این ســازمان در شــرایط 
حاضر پخــش برنامه های تحلیلــی، فیلم و 
ســریال هایی از ازدواج های آسان، تشویق 
به فرزندآوری و نکات مثبــت خانواده های 
پرجمعیــت و همچنیــن پرداختــن بــه 
آگاه ســازی در جهت بحران پیری جمعیت 
اســت اما متأســفانه این امر چندان جدی 

گرفته نمی شود.

راه حل خروج از بحران پیری جمعیت
اصلی ترین راه حل هــر بحرانی، تعامل همه 
بخش هــا و نهادها اســت و از نزدیک ترین 
تجربه های موفــق آن می تــوان به کنترل 
بحران کرونــا با همراهی دولــت و مردم در 
کنار ســایر نهادها اشــاره کــرد. برای حل 
این بحران نیز باید تمــام نهادهای مرتبط 
و مســئول در راســتای رفع موانع افزایش 
جمعیت قدم بردارند که البته برای رفع آن 

نیازمند شناخت موانع هستیم.
شــاید اولین و مهمترین عامــل، افزایش 
سن ازدواج و حتی افزایش مجردان قطعی 
کشــور باشــد که باید برای رفــع این روند 
نامطلوب، باید اقدامات بســیاری از جمله 

فرهنگ سازی رخ دهد.
 مورد دیگــر لــزوم حمایت هــای مؤثر از 
زوج های جوان تا ۵ ســال پــس از ازدواج و 
تشــویق به فرزندآوری آنها در ســال های 

ابتدایی ازدواج است.
ایــن حمایت ها شــامل عمل بــه قوانین 
تصویب شده از جمله قانون تسهیل ازدواج، 
مرخصی زایمان برای مــادران، تالش برای 
تأمین مســکن ارزان، آسان سازی اشتغال 
و افزایــش حقــوق فرزنــد داران، کاهش 
هزینه های زایمان، حمایت از فرزند ســوم 
)و بیشــتر( خانواده ها به شــکلی ویژه تر و 
ارزش آفرینی در این راســتا در جامعه است 
که در صورت بی توجهی بــه آن ها به زودی 
بحرانی بسیار پرهزینه تر و البته مشکل تر را 

بر سر کشور خواهد آورد.
امید است مسئولین پیش از آنکه این بحران 
به نقطــه ی غیرقابل جبران خود برســد، 
اقدامات هم راســتای خود را آغــاز کنند؛ 
چرا که هر روزی که از دســت برود می تواند 
خسارت های چندین ســاله ای را به دنبال 

داشته باشد.

رئیس جمعیت هــالل احمر، گفت: تــالش می کنیم 
جمعیت هالل احمر به دور از حواشی به جایگاه واقعی 

خود برسد.
 کریم همتی، در حاشــیه برگــزاری انتخابات مجامع 
هالل احمر، افزود: بودن در این جمع صمیمی بســیار 
لذت بخش اســت و آرزو می کنم خدای بزرگ زحمات 

شما را قبول بفرماید و آرزوی توفیق داریم.
وی ادامه داد: جمعیت هالل احمر با توجه به شــرایط 
خاصــی کــه دارد و از بزرگترین نهادهــای مردمی 
جمهوری اسالمی اســت، حق دارد که از وجود جوانان 

پرشور بهره مند شود.
همتی گفت: انتظار ما آمار و ارقام بیشتری است و آرزو 
می کنیم اعضای جمعیت هــالل احمر به بیش از چند 

میلیون نفر برسد. جمعیت هالل احمر بیش 
از ۵۵9 هزار عضو داوطلب داشــته که حدود 
۳۱۵ هزار نفر افراد واجد شــرایطی هستند 
که آمدند تا در میان نامزدهای کاندید شده، 
انتخاب کنند.وی افزود: به علت حواشی که 
جمعیت هالل احمر داشــت این انتخابات از 
زمان برگزاری کمی فاصله گرفته بود، اما به 

همت همکاران ما به رغم بازه زمانــی محدود، تمامی 
موضوعات تمهید شد. بیش از ۱۸۶9 نفر را باید از میان 

شوراهای اجرایی و بازرسی انتخاب کنیم.
همتی ادامه داد: در بیشــتر از ۱۷۰ شعبه این انتخابات 
انجام خواهد شد. تالش ما این است که جمعیت هالل 
احمر به دور از حواشــی اداره شــود و هــالل احمر به 

جایگاه واقعی خود برسد.
رئیس جمعیــت هالل احمر، بــا بیان اینکه 
هر بار کــه در تنگنا قــرار می گیریم در تمام 
بحران ها بعد از خدا و ائمه دست ما و چشم ما 
نیازمند کمک است، گفت: لباس های سرخ 
هالل احمر واقعا به مــردن آرامش می دهد. 
این سازمان در مواقعی می تواند موفق باشد 

که به دور از حاشیه کار کند.
همتی افــزود: اگر می خواهیم اعتمــاد عمومی وجود 
داشته باشد باید به همه حق انتخاب بدهیم. هر کسی 
که به دنبال ســود در جمعیت هالل احمر باشــد ضرر 
خواهد کــرد. امروز رقابــت بین خیرین اســت و بین 

سیاسیون نیست.

رئیس جمعیت هالل احمر، اظهار کرد: شرایط سیاسی 
کشــور هر آنچه که می خواهد باشــد، ما به آنها کاری 
نداریم و مــا فقط باید تعداد خیریــن را افزایش دهیم. 
این چند روزه میان ســایت های معاند هم تبلیغاتی در 
خصوص تحریم ایــن انتخابات وجود داشــت، اما این 
نشــان می دهد که این افراد هیچ شناختی از جمعیت 

هالل احمر ندارند.
وی گفت: ما باید بخشــی از آالم و دردهای مردم را کم 
کنیم. این افــرادی که انتخاب می شــوند باید از تمام 
انرژی خود برای حل مشکالت جمعیت استفاده کنند.

همتی افزود: همکاران اجرایی ما مجاز نیستند در هیچ 
مرحله ای افراد را غربال کنند. عقل سلیم حکم می کند 

مانع ورود افراد حاشیه ساز شوند.

هالل احمر

رئیس جمعیت هالل احمر: تالش می کنیم جمعیت هالل احمر به دور از حاشیه اداره شود

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی درباره آخرین 
وضعیت افزایش حقوق بازنشســتگان و مســتمری 
بگیران این سازمان در سال جاری توضیح داد و گفت: 
اگر افزایــش حقوق ها طی چنــد روز آینده به تصویب 
دولت برســد ما مابه التفاوت افزایــش حقوق ها را در 
خرداد ماه در قالــب پرداخت هــای جداگانه ای واریز 

می کنیم.
مصطفــی ســاالری، درباره زمــان برگزاری جلســه 
هیئت وزیران بــرای تصویب میــزان افزایش حقوق 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران ســازمان تامین 
اجتماعی در ســال جاری اظهار کــرد: ظرف چند روز 

آینده باید در جلسه دولت مطرح شود.

وی افزود: مســتندات الزم از ســوی ســازمان تامین 
اجتماعی آماده و ارائه شــده اســت و به احتمال زیاد 

ظرف هفته آینده در دولت مطرح می شود.
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی در پاســخ به 
اینکه افزایش حقوق ها به خردادماه نخواهد رســید؟ 
گفت: کار سختی اســت، زیرا فایل ها آماده و پرداخت 

حقوق ها آغاز شــده اســت، ولی اگر میــزان افزایش 
حقوق ها طی چند روز آینده به تصویب دولت برســد 
ما مابه التفاوت افزایش حقوق هــا را در خرداد ماه در 
قالــب پرداخت هــای جداگانه ای انجــام می دهیم. 
مشــروط بر اینکه نهایتا ظــرف یک هفته بــه تأیید 

دولت برسد.

تامین اجتماعی

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس بیمارستان مسیح دانشوری:

وی »رسیژن« ونا با مصرف دار بهبودی ۵ برابری بیماران کر
خریــدار   رئیس بیمارســتان مســیح 
دانشوری گفت: داروی »رسیژن« با کسب 
مجــوز از وزارت بهداشــت و رعایت قوانین 
مربوطه بــرای بیماران کرونایی اســتفاده 
شــده و تا حــدود ۵ برابر نســبت به قبل 

بهبودی داشته ایم.
نشســت تخصصی بررســی نقش داروی 
رســیژن )داروی ام اس( در کاهش مرگ و 
میر بیماران مبتال به کرونا در بیمارســتان 
مسیح دانشوری با حضور علی اکبر والیتی 
رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، علیرضا 
زالی رئیس ســتاد مقابله با کرونای استان 
تهران و جمعی از پزشکان و متخصصان این 

مرکز برگزار شد.
در ابتــدای این نشســت، والیتــی گفت: 
تالش های فراوانی برای دستیابی به درمان 
مناســب و داروی تأثیرگذار شکل گرفته و 
در بیمارســتان مسیح دانشــوری با همت 
متخصصان و پزشکان، گام های ارزشمندی 
در حــوزه پژوهشــی شــکل گرفتــه که 
امیدواریم هر چه زودتر نتایج مثبت آنان در 
اختیار قرار گیرد و قرار است دارویی را برای 
مقابله با کرونا رونمایــی کنیم که می تواند 
نقش مهمی در کاهش مرگ و میر بیماران 

داشته باشد.
وی افزود: یکی از داروهای مورد اســتفاده، 

رسیژن است که در درمان بیماران کرونایی 
اثر گــذاری فراوانی داشــته و می توانیم با 

اســتفاده از این دارو تا حــدودی با بیماری 
مقابله کنیم که با کســب مجــوز از وزارت 
بهداشــت و رعایت قوانیــن مربوطه از آن 
اســتفاده شــده و تا حدود ۵ برابر نسبت به 
قبل بهبودی داشــته ایم هر چنــد که باید 
مطالعات در سطح وســیع تری توسعه یابد 
که با هماهنگی وزارت بهداشــت طراحی و 

اجرا خواهد شد.
در ادامه، زالی رئیس ســتاد مقابله با کرونا 
اســتان تهران هم با اشــاره به تالش های 
صورت گرفته در مرکز مســیح دانشــوری 
گفــت: الزم می دانم تــا به طــور خاص از 
مدیریت و تالش های مجدانه دکتر والیتی 

و همچنین تمامی پزشــکان، متخصصان 
و کادر درمانــی که در خط مقــدم مبارزه با 
کرونا ایســتادگی کرده اند و اتفاقات بسیار 
مهم و مناســبی را در این بیمارســتان رقم 
زده اند تشــکر نمایم، ضمن آنکه اســتفاده 
خردمندانه و دقیق از داروهــا، تجویزهای 
درســت، پژوهش هــای انجــام شــده، 
به کارگیری همه امکانات و ظرفیت ها برای 
مقابله همه جانبه با بیماری و ارائه خدمات 

به بیماران در این مرکز قابل تقدیر است.
در ادامــه جلســه برخــی از متخصصان و 
پزشــکان در خصوص ایــن دارو و تأثیرات 

استفاده از آن مطالبی را ارائه کردند.



رئیس کمیته فوتسال ایران:

۴ پیشنهاد خوب به AFC داده ایم

رامین رضاییان:
وزها را به بهترین ساعات زندگی  می توانیم این ر

تبدیل کنیم
مدافع ملی پوش فوتبال ایران ضمن پیوســتن به کمپین کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، گفت: می توانیم این روزهای چالش برانگیز را به بهترین 

ساعات زندگی خودمان تبدیل کنیم.
 رامین رضاییان مدافــع تیم ملی فوتبال ایران و تیم الشــحانیه قطر به 
کمپین »حفظ فعالیــت های ورزشــی« در دوران کرونا که توســط 

کنفدراسیون فوتبال آسیا ایجاد شده است، پیوست.
رضاییان در گفتگو با ســایت AFC گفــت: قلب و دعــای من با همه 
کارکنان مراقبت های بهداشــتی و کســانی اســت که در خط مقدم 

هستند. همه باید با این وضعیت جدید سازگار شوند.
وی افزود: در این زماِن مبهم، آســان اســت که احســاس ناامیدی و 
اضطراب کنیم اما ســالمت ذهن و بدن، در دســتان خودمان اســت. 
تمرینات و فعالیت های جسمانی نه تنها بدن ما را تقویت می کند بلکه 

باعث می شود هر روز یک ذهنیت مثبت داشته باشیم.
مدافع تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: ما باید از یکدیگر پشــتیبانی 
کنیم. اطمینــان دارم که از طریق این احســاس اتحــاد، این چالش 
برانگیزترین روزهــای تاریخ را به بهترین ســاعات زندگی خود تبدیل 

خواهیم کرد.

بلیت بیرانوند صادر شد
بر اســاس توافقی که میان باشگاه پرســپولیس و آنتورپ بلژیک انجام 

شده، بیرانوند یکشنبه عازم بلژیک می شود.
 پس از مذاکرات فراوان در نهایت مقرر شــد علیرضــا بیرانوند بامداد 
یکشنبه عازم بلژیک شــود تا در تست های پزشــکی باشگاه آنتورپ و 

همینطور تمرینات این تیم شرکت کند.
 پیش از این قرار بود بیرانوند چهارشنبه هفته جاری به بلژیک سفر کند 
اما با بسته بودن مســیر پروازی این موضوع میسر نشد. حاال بلژیکی ها 
بلیت پرواز بیرانوند را برای ساعت ۵:۳۰ روز یکشــنبه تهیه کرده اند تا 

هرچه زودتر خود را به تمرینات برساند.
علیرضا بیرانوند که قراردادی ســه ساله امضا کرده اســت، از تابستان 

امسال بازیکن باشگاه آنتورپ بلژیک محسوب می شود.

 نکونام و شجاعی در بین 6 آسیایی برتر
 تاریخ اللیگا

سایت رســمی کنفدراســیون فوتبال اســیا اقدام به اعالم ۶ بازیکن 
آســیایی برتر تاریخ اللیگا کرد که نام جواد نکونام و مسعود شجاعی در 

این بین دیده می شود
 سایت رسمی کنفدراسیون آســیا در نظرسنجی جدید خود، ۶ بازیکن 
آســیایی برتر تاریخ اللیگا از نگاه خود را نام برد که در این بین نام جواد 
نکونام و مسعودشجاعی، کاپیتان های ســابق و فعلی تیم ملی فوتبال 
ایران دیده می شود.ســایت AFC در خصوص نکونام نوشت که او تیم 
ملی ایران بازیکنان خوب زیادی را به ســرتا ســر فوتبال جهان معرفی 
کرده که بهترین آن ها جــواد نکونام با ۱۵۱ بازی ملی اســت. هافبک 
سابق تیم ملی در ۱۴9 بازی خود برای اوساسونا موفق به زدن ۲۴ گل و 

از جمله گلزنی به رئال مادرید شد.
همچنین این ســایت درباره مســعود شــجاعی که در لباس تیم های 
اوساســونا و الس پالماس در اللیگا توپ زد نوشــت که حضور همزمان  
او و نکونام در شــمال اســپانیا، آن ها را تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین 
زوج های اوساســونا کرده بود. کاپیتــان فعلی تیم ملی ایــران یکی از 
ذخیره های طالیی تیم اســپانیایی بود و تبحر او در ارسال پاس گل به 
هم تیمی هایش باعث شد تا این بازیکن در فصل اول حضورش در اللیگا 
۸ پاس گل را ثبت کند. شــجاعی با ۱۰۱ بازی در اللیگا و دســته یک 
اسپانیا و به ثمر رســاندن ۸ گل، پس از جواد نکونام در رده دوم بهترین 

بازیکنان آسیایی تاریخ اللیگا از نگاه کاربران سایت AFC دارد.
همچنین کنفدراســیون فوتبال آســیا در کنار این دو بازیکن، از وو لی 
چینی، تاکاشی اینوی ژاپنی، پائولینو آلکانتارا فیلیپینی و جان آلویسی 

استرالیا به عنوان برترین بازیکنان آسیایی تاریخ اللیگا نام برده است.

و حواشی ۳ ماهه اخیر شهرخودر
تعطیلی موقت و بیش از ۳ ماه لیگ باعث شــد تا حواشی مختلفی برای 
تنها نماینده مشــهد در لیگ نوزدهم به وجود بیایــد و هنوز هم تکلیف 
بســیاری از موارد از جمله زمین تمرین این تیم و ادامه حضور آن ها در 

لیگ نوزدهم مشخص نباشد.
 بیش از ۳ ماه اســت که از آخریــن بازی شــهرخودرو در لیگ نوزدهم 
می گذرد و تعطیلی این لیگ به دلیل شــیوع گســترده کرونا باعث شد 
تا بازیکنان شهرخودرو نیز همانند ســایر بازیکنان در بیشتر کشورهای 
جهان از زمیــن فوتبال دور شــوند. تعطیلــی لیگ اتفاق خوشــایند 
شهرخودرویی ها نبود ولی این تیم را از روند نه چندان مناسبش فاصله 

داد.
تعطیلی بیش از ۳ ماهه لیگ حواشــی و خبرهای مختلفی را درباره این 
تیم مشــهدی به وجود آورد و نگذاشت که نام مشــهدی ها در روزهای 
بدون فوتبال با گوش ها غریبه شــود. در همان ماه هــای ابتدایی فرهاد 
حمیداوی، مالک شهرخودرو پیگیر مطالبات این باشگاه از پرسپولیس 
بود و بارها در رســانه های مختلف از مدیران قرمزهای پایتخت به خاطر 
بدقولی در وصول چک های مربــوط به انتقال یحیــی گل محمدی به 
پرســپولیس انتقاد کرد. البته این انتقادها کارساز نبود و با این که ماه ها 
از این انتقال می گذارد، هنوز پرسپولیســی ها به طور کامل پول باشگاه 

شهرخودرو را پرداخت نکرده اند.
اعتراض به قهرمانی پرســپولیس در صوت ادامه نیافتن لیگ و در ادامه، 
اعتراض به آغاز دوباره لیگ نوزدهم باز هم پای مدیران شــهرخودرو از 
جمله حمیداوی را به رسانه ها باز کرد. مالک شــهرخودرو در ائتالفی با 
۳ باشــگاه خصوصی لیگ برتری دیگر یعنی باشگاه های ماشین سازی، 
تراکتور و نســاجی مازندارن شرایط کرونا در کشــور را خطرناک اعالم 
کردند و با نامه ای به وزارت ورزش و جوانان تهدید به انصراف از لیگ برتر 
کردند. در این بین، تست اول کرونای شــهرخودرویی ها با ۲ مشکوک 
همراه بود که البته یکی از این ۲ عضو مشــکوک به کرونا شــهرخودرو 
یعنی داوود سیدعباسی، مبتال شدنش به کرونا را تکذیب و اعالم کرد که 

بیماری او سرماخوردگی بوده است.
همچنین این باشگاه مشــهدی هنوز موفق نشــده از بازیکنان و سایر 
اعضای تیمش تست دوم کرونا و یا همان تست PCR را بگیرد و شرایط 

تمرینی این تیم و ادامه تمرینات آن ها در هاله ای از ابهام است.

میدان

باشگاه پرســپولیس نمی تواند غرامتی را بابت غیبت 
غیر موجه مهاجم خود از این بازیکن دریافت کند.

 باشــگاه پرســپولیس پس از حدود چهــار ماه غیبت 
آنتونی اســتوکس تصمیم به فســخ قــرارداد مهاجم 

پرحاشیه خود گرفت.
او که برای نیم فصل حضور با پیراهن پرسپولیس ۲۵۰ 
هزار دالر قرارداد بست طبق توافق با مدیران وقت این 
باشــگاه مبلغ ۱۵۰ هزار دالر را یکجا و بصورت نقد در 

همان نخستین روز قراردادش دریافت کرد.
مهاجم ایرلندی سرخ پوشــان پس از بازی هفته دوم 
پرسپولیس مقابل الشــارجه امارات در لیگ قهرمانان 

آســیا از گل محمدی تقاضــای مرخصی دو 
روزه کرد تا در دبی امــارات بماند اما او هرگز 
به ایران بازنگشــت تا برای پرسپولیس بازی 

کند.
پس از عدم بازگشت این بازیکن به تمرینات 
پرســپولیس، صحبت های زیادی راجع به 
امکان دریافت غرامت از اســتوکس توسط 

مسئوالن باشگاه مطرح شد که هرگز اجرایی نشد.
مدیــران وقت پرســپولیس در حالــی جریمه غیبت 
مهاجم ایرلندی ســرخ ها در هر بــازی را ۵۰ هزار دالر 
اعالم کردند کــه نه تنها تــوان اجرایی کــردن آن را 

نداشــتند بلکه برای حضور ۶۵ دقیقه ای این 
بازیکن، ۱۵۰ هزاردالر پرداخت کرده بودند.

نکته جالب توجه اینکه استوکس در آخرین 
نامه ارسالی خود به باشگاه پرسپولیس اعالم 
کرد به دلیل شیوع کرونا قادر به بازگشت به 
ایران نیست و این باشگاه باید طبق قرارداد، 

۲۰ هزار دالر دیگر به او بپردازد.
سرخ ها هم برای اینکه همچون باشگاه تراکتور تبریز با 
شکایت استوکس در دادگاه مبنی بر دریافت مطالبات 
خود روبرو نشوند اقدام به فســخ با او گرفتند و مدعی 

دریافت غرامت از وی در دادگاه های بین المللی شدند.

پیگیری های مهر، نشان می دهد بندهای مالی مندرج 
در قرارداد استوکس در صورت عدم پرداخت دستمزد 
ماهیانه این بازیکن به ضرر پرســپولیس خواهد بود و 
تمام نکات مربوط به غیبــت این بازیکن را در تمرینات 
و بازی های رســمی پرســپولیس در لیگ برتر و لیگ 

قهرمانان آسیا تحت الشعاع قرار می دهد.
ادعایی که تا امروز هیچ گونه شکایت حقوقی بابت این 
قرارداد از سوی پرسپولیس به فیفا ارسال نشده است. 
قراردادی که به استوکس بابت خوشگذرانی در دبی و 
لندن اطمینان خاطر داده اســت و حاضر نیست برای 

بازی با پیراهن پرسپولیس به ایران بازگردد.

جمی ها باتوجه به مشــکالت مالی فراوان در وضعیت 
قرمز قرار دارند و ادامه کار را بسیار دشوار می بینند.

این روزها پارس جنوبی جــم در تهران تمرین می کند 
اما مشکالت این تیم به حدی رســیده است که ادامه 
تمرینات را بسیار دشــوار می بینند چرا که از نظر مالی 
به صفر رسیده اند و منبعی برای کسب درآمد در باشگاه 
وجود ندارد. مدت هاســت باشــگاه پارس جنوبی جم 
بدون مدیرعامــل کار خود را پیش می بــرد و اعضای 
تیم پارس جنوبی جم از شــرایط حاکم در این باشگاه 

ناراضی هســتند و در انتظار معجزه ای برای 
باز شــدن روزنه  و حل مشــکالت مالی خود 

هستند.
طبق پیگیری هــا از آغاز تمرینــات پارس 
جنوبی هومــن افاضلــی و ایــوب چراغی 
سرمربی و سرپرســت تیم بار تمام مشکالت 
باشگاه پارس جنوبی را به دوش می کشند و 

همه کاره باشگاه شده اند. از اردوی جمی ها خبر رسیده 
اســت که بازیکنان پارس جنوبی از جیب خودشــان 

آب معدنــی تهیه می کننــد و اعضای پارس 
جنوبی جم صورت خود را با ســیلی ســرخ 
نگه می دارند تا بتوانند آمادگی خود را حفظ 

کنند.
پس از مثبت شدن تســت چهار عضو پارس 
جنوبــی طبــق پروتکل هــای بهداشــتی 
می بایســت هر پنج روز یک بــار از اعضای 
باشگاه تســت گرفته شــود اما نه  تنها خبری از تست 
کرونا نیســت بلکه به دلیل مشــکالت مالــی رعایت 

پروتکل های بهداشــتی و حضور در تمرینات و رعایت 
این پروتکل ها توسط جمی ها دشوار است. 

نکته قابل توجه این که تاکنون هیچکدام از مســئوالن 
پــارس جنوبی جم نه تنها به مشــکالت این باشــگاه 
رســیدگی نکرده اند بلکه حتی در تمرین شــاگردان 
افاضلی حضور پیــدا نکرده اند و این تیــم راه به حال 
خود رها گذاشته اند. جمی ها با بیســت امتیاز در رده 
دوازدهم جــدول لیگ برتر قرار گرفته انــد و با منطقه 

سقوط تنها چهار امتیاز فاصله دارند.

پرسپولیس

پارس جنوبی

مرتضی احمدی   رئیس کمیته فوتســال 
ایران با اشــاره بــه احتمال برگــزاری جام 
ملت ها در آبان، گفت: چهار پیشنهاد خوب 
از جملــه افزایش تعداد نماینــدگان ایران 
در جام باشگاه های آســیا را به AFC ارائه 

داده ایم.
پرهیزکار رئیــس کمیته فوتســال ایران، 
درباره آخرین وضعیــت زمان برگزاری جام 
ملت های فوتسال آســیا که گفته می شود 
آبان ماه خواهد بود، گفت: هنوز نامه رسمی 
برای ما نیامده است. از چند کشور که با آنها 
در ارتباط هستیم پیگیری کرده ایم که آنها 

هم آبان را تأیید کرده اند.

برای ما آبان بهتر از مرداد است
وی افــزود: به هــر حــال برگــزاری این 
مســابقات در آبان ماه، بهتر از مرداد است. 
در این صورت حداقل بــرای برنامه ریزی و 
برگزاری بازی های دوستانه فرصت داریم. 
چرا که برای مرداد ماه زمان کافی در اختیار 
نداشــتیم. همچنین ممکن بــود بازیکنان 
دچــار آســیب جــدی بشــوند و کیفیت 

مسابقات هم پائین بیاید.

تورنمنت کاسپین را قبل از جام 
ملت ها برگزار می کنیم

رئیس کمیته فوتســال ایران در ادامه و در 
پاسخ به این ســوال که در صورت برگزاری 
جام ملت ها در آبان ماه، تورنمنت کاسپین 
چه زمانی برگزار می شــود؟ گفت: تالش ما 
این اســت که تورنمنت کاســپین را قبل از 
جام ملت های آســیا برگزار کنیم. فکر می 
کنم اواخر شــهریور ماه بتوانیم این بازی ها 

را برگزار کنیم.

 دعوت ایران از لیتوانی برای حضور 
در تورنمنت تایلند

پرهیزکار در ادامه درباره وضعیت تورنمنت 
بین المللی تایلند و انتخاب تیم چهارم این 
تورنمنت بعــد از ایران و اســپانیا، تصریح 
کرد: نظر مــا این بود که کشــور لیتوانی به 
عنوان میزبان جام جهانی هم در تورنمنت 
تایلند حاضر باشــد. صحبت های شفاهی با 

مسئوالن فوتسال این کشور انجام داده ایم 
و آنها هم موافقت اولیه خــود را اعالم کرده 
اند. از تایلند درخواســت کرده ایم مکاتبات 
الزم را با لیتوانی انجام بدهند. از سوی دیگر 
روابط تایلند با اســپانیا هم مناسب است و 
طبق ادعــای تایلندی ها، ایــن تیم هم در 

تورنمنت حاضر خواهد شد.

تاریخ تورنمنت تایلند قطعی نیست
وی ادامــه داد: تایلندی ها یکــی دو تاریخ 
برای برگزاری این تورنمنت مدنظر دارند اما 
قطعی نشده است. من هم اخیراً این موضوع 
را پیگیری نکردم اما فکــر می کنم نزدیک 
به بازی های آســیایی، این تورنمنت برگزار 

شود.

4 پیشنهاد خوب به AFC دادیم
رئیــس کمیته فوتســال ایــران در بخش 
دیگری از صحبــت هایــش در واکنش به 
درخواست برخی از باشگاه های ایران برای 
افزایش تعداد ســهمیه کشــورمان در جام 
باشگاه های آسیا، خاطرنشــان کرد: سال 
قبل یک کارگاه دو روزه با حضور روســای 

کمیته فوتســال تمــام کشــورها در مقر 
کنفدراسیون فوتبال آســیا برگزار شد. ما 
چهار پیشــنهاد خوب به AFC ارائه دادیم 
که همه حاضران هم از آن استقبال کردند. 
تصویب نهایی آن به تصمیم هیئت رئیســه 

کنفدراسیون بستگی دارد.

ایران، تایلند و ژاپن باید دو نماینده در 
جام باشگاه های آسیا داشته باشند

پرهیزکار افزود: یکی از پیشنهادات ما همین 
افزایش تعــداد تیم های جام باشــگاه های 
آسیا بود. درخواســت کردیم کشورهایی که 
در فوتسال آســیا حرفی برای گفتن دارند از 
جمله ایران، ژاپن و تایلند دو نماینده در جام 
باشگاه ها داشته باشند. در این صورت ما می 
توانیم یا نایب قهرمان لیگ را به این مسابقات 
بفرستیم یا جام حذفی خود را تقویت کنیم و 
قهرمان را به همراه قهرمان لیگ به مسابقات 

آسیایی اعزام کنیم.

پیشنهاد برای افزایش پاداش و جایزه 
قهرمان آسیا

رئیس کمیته فوتســال ایــران تأکید کرد: 

یکی دیگر از پیشــنهادات ما افزایش مبلغ 
جایزه مسابقات جام باشگاه های آسیا برای 
قهرمان بود تا حداقل انگیزه تیم ها از حضور 
در این جام بیشــتر شود. پیشــنهاد سوم 
افزایش پاداش قهرمان جام ملت های آسیا 
بود تا بخشــی از هزینه های تیــم قهرمان 

جبران شود.

ارائه طرح برگزاری جام باشگاه های 
بانوان آسیا

وی یادآور شــد: یکی دیگر از پیشــنهادات 
ما برگزاری جام باشــگاه های فوتسال آسیا 
برای بانــوان بود که حداقل با ۶ یا ۸ کشــور 

آغاز شود.
 این موضوع پویایی فوتســال در آسیا را در 
پی خواهد داشــت. به ما اعــالم کردند باید 
بخش های مختلف AFC این پیشنهادات 

را بررسی و چکش کاری کنند.

مهدی تاج هنوز رئیس است
پرهیزکار در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
مهدی تاج رئیس مســتعفی فدراســیون 
فوتبال همچنــان رئیس کمیته فوتســال 

آسیا است؟ گفت: بله؛ ایشان هنوز رئیس و 
تصمیم گیر اصلی اســت اما تصویب چنین 
پیشنهاداتی صرفاً در حیطه اختیار کمیته 
فوتسال آسیا نیســت. بلکه باید بخش های 
مختلف کنفدراســیون دربــاره آن تصمیم 
بگیرد. مشــکل عمده کنفدراســیون هم 
همان بحث بودجه است اما اعتقاد داریم اگر 
پیشنهادات ما عملی شود، تحول بزرگی در 

فوتسال آسیا رقم می خورد.

 فوتسال با حضور استقالل
 و پرسپولیس تکان می خورد

رئیس کمیته فوتســال ایران همچنین در 
واکنش به احتمــال تیم داری اســتقالل 
و پرســپولیس در لیــگ برتــر فوتســال 
اظهارداشت: این موضوع مرتبط با سازمان 
لیگ فوتسال اســت اما نظر شخصی ام این 
است که با حضور این دو تیم، فوتسال تکان 
می خورد. موافق حضــور تیم هایی در لیگ 
برتر فوتسال هستم که پشتوانه خوبی از نظر 
مالی و تماشــاگر دارد. به خصوص استقالل 
و پرســپولیس که برند فوتبال هم محسوب 

می شوند.

در جریان جزئیات بازگشت کفاشیان 
نیستم

وی درباره احتمال بازگشت علی کفاشیان 
رئیس ســابق کمیته فوتسال به فدراسیون 
فوتبال تصریح کرد: کفاشیان 9 سال رئیس 
فدراسیون بوده و از تجربه باالیی برخوردار 
است. ان شــاءاهلل هر کســی در فدراسیون 
فعالیت می کند به فوتبال و فوتسال کمک 
کند. من در جریان جزئیات بازگشت ایشان 

نمی باشم.

حق فوتسال داشتن نماینده بیشتر در 
مجمع فدراسیون است

رئیس کمیته فوتسال ایران در پایان درباره 
احتمال افزایــش نمایندگان فوتســال در 
مجمع فدراسیون فوتبال گفت: با من در این 
زمینه صحبتی نشده اما حق فوتسال است 
که تعداد بیشتری نماینده در مجمع داشته 

باشد.

پرسپولیس توان دریافت غرامت از استوکس را ندارد

پارس جنوبی در وضعیت قرمز
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عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقالل:

اعتبار فوتبال ایران در خطر است
خریدار  عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه 
اســتقالل گفت: با اتفاقاتی که در خصوص 
بازیکنان و مربیان خارجی به خاطر بدهی ها 
در کشور ما رخ می دهد، اعتبار فوتبال ما به 
خطر افتاده است.حســین فرزامی در مورد 
اتفاقاتی که پیرامون قــرارداد ویلموتس به 
وجود آمده اســت، گفت: هر روز ابعاد تازه 
ای در مورد قرارداد ویلموتس را می شنویم، 
شفاف نبودن این اتفاق باعث شده تا روز به 
روز جزئیات تازه تری را متوجه شویم و حاال 
باید منتظر بمانیم ببینیم در روزهای آینده 

چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی تأکیــد کــرد: خــوب بود مســئوالن 
فدراســیون فوتبال از همان ابتــدا در مورد 
قرارداد ویلموتس شفاف صحبت می کردند 
تا هم مردم و هــم اهالی فوتبــال کاماًل در 

جریان ایــن موضوع قرار بگیرنــد، ولی این 
قرارداد محرمانــه حاال یکــی از معضالت 
بزرگ ورزش کشــور ما شــده و همه نگران 
هســتند که مبادا با این مســئله فوتبال ما 

دچار یک بحران بزرگ شود.
فرزامی تأکید کرد: با اتفاقاتی که می افتد و 
مطالباتی که بازیکنــان و مربیان خارجی از 
فوتبال مــا دارند و هر روز هم بــر تعداد آنها 
افزوده می شــود، اعتبار فوتبــال ایران به 
خطر افتاده اســت، بنابراین باید مسئوالن 
وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال راهکار 
منطقی را پیدا کرده تا دیگر شــاهد چنین 
اتفاقاتی نباشیم.وی در پاسخ به این پرسش 
که شــما چه راهکاری را برای این اتفاق در 
نظر دارید، گفت: قبل از هر چیز باید دست 
دالالن را از فوتبال کوتــاه کنیم. افرادی که 

موفقیت فوتبال برایشان مهم نیست و تنها 
به دنبال دریافت پورسانت خود هستند. اگر 
می خواهیم در فوتبال شاهد چنین اتفاقات 
ناخوشــایندی نباشــیم، باید دستگاه های 
نظارتی هر چه زودتــر در این خصوص ورود 

کرده و اجازه ندهنــد تعدادی دالل کاماًل بر 
فوتبال ما مسلط شوند.

عضو پیشــین هیئــت مدیره اســتقالل 
در مــورد قرارداد اســکوچیچ هــم گفت: 
ســرمربی جدید تیــم ملی چندین ســال 
اســت که در فوتبال ایران حضور دارد. اگر 
چه از لحاظ فنی بســیار کمتر از کیروش و 
ویلموتس اســت اما در حال حاضر سرمربی 
فوتبال ایران است، بنابراین اگر می خواهیم 
اتفاقــات ویلموتــس دوباره تکرار نشــود، 
باید فدراســیون فوتبال در مــورد قرارداد 
این سرمربی به طور شــفاف صحبت کرده 
و اهالی فوتبال و عالقه منــدان به تیم ملی 
را در جریان این قرارداد قــرار داده تا دوباره 
چند وقت دیگر شاهد یک شکایت از فوتبال 
ایران نباشــیم.وی در خصوص شرایط این 

روزهای استقالل هم گفت: آبی پوشان سه 
هفته ای اســت که تمرین می کنند تا به مرز 
آمادگی کامل برســند. قرار اســت دو بازی 
تدارکاتی هم برگزار کنند تا مجیدی بتواند 
بازیکنانش را محک بزنــد، البته مصدومان 
هم به تمرینــات گروهی اضافه شــده اند 
که ایــن یک خبــر خوب بــرای مجیدی و 

همکارانش است.
فرزامی در پایان و در خصوص تأخیر دوباره 
در شــروع لیگ گفت: با رونــدی که پیش 
می رود معلوم نیســت که آیا بازی ها برگزار 
شود یا خیر اما اگر قرار اســت لیگ از اوایل 
تیرماه آغاز شود باید نکات بهداشتی کاماًل 
رعایت شــده تا خدای ناکــرده هیچ یک از 
عوامل اجرایی تیم ها و ورزشگاه و بازیکنان 

دچار این ویروس خطرناک نشوند.
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استقبال مردم و افزایش ظرفیت صندلی اجراهای خیابانی

 تغییر ساعت اجراها در محوطه تئاتر شهر

خریدار  مدیــر کانون تئاتــر خیابانــی اداره 
کل هنرهــای نمایشــی از افزایــش ظرفیــت 
صندلی اجراهــای خیابانی با شــعار»من، تو، ما/

تئاتر،زندگی،کرونــا« خبر داد و گفــت: به دلیل 
گرمای هوا زمــان اجراها هم قــدری تغییرکرده 

است.
 اجراهای تئاتر خیابانی با شعار »من، تو، ما/ تئاتر، 
زندگی، کرونا« که از چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه در 
تهران و چند استان دیگر  آغاز شد مورد استقبال 

مخاطبان قرار گرفته است.
ســامان خلیلیان مدیر کانون تئاتر خیابانی اداره 
کل هنرهای نمایشی و با اشــاره به استقبال غیر 
منتظره مردم در این دو شــب گفت: ما خودمان 
انتظار چنین اســتقبالی را نداشــتیم چون حس 
میکردیم این هنرمندان هستند که بیشتر عطش 
کار دارند، امــا واقعا این تنهــا هنرمندان نبودند 
که دلشــان برای تئاتر تنگ شــده بود، مردم هم 
دلتنگ بودند و خوشــبختانه به خاطر اســتقبال 
تصمیم گرفتیم چند ردیــف ظرفیت صندلی ها 

را افزایش دهیم.
 وی با اشــاره به اینکه تا به حال صــد صندلی در 
محوطه تئاتر شــهر روبه روی استیج چیده شده 
قرار داده بودیم، گفت: بــه زودی این ظرفیت را تا 
دویســت نفر نیز افزایش می دهیم علت چیدمان 
صندلی ها هــم کرونا و فاصله گــذاری اجتماعی 
اســت که مردم در تماس خیلی نزدیــک با هم 

نباشند و موازین بهداشــتی و پروتکل ها رعایت 
شود.

خلیلیان با اشــاره به تغییر ســاعت اجراها نیز به 
دلیل گرمای هوا گفت: ســاعت آغــاز اجرای این 
نمایش ها در محوطه تئاتر شــهر بنــا به تقاضای 
عالقه مندان از ۱۷ بــه ۱۸:۳۰ تغییر کرد و خیلی 
هم خوب شــد و مــردم و هنرمنــدان هم راضی 

هستند.
وی در پاسخ به این سوال که مردم چقدر موازین 
بهداشــتی را رعایت می کنند، گفت: نمی گویم 
صد در صد اما نود و پنج درصد این اتفاق می افتد 
و هم مردم رعایت می کنند و هم هنرمندان و اگر 
لحظه ای هم احســاس یک تجمع کوچک بشود 
همکاران ما در شــهرداری منطقه یازده از مردم 
دعوت به نشســتن یا پراکنده شدن می کنند و به 
همین دلیل هم تصمیم داریم تعداد صندلی ها را 
افزایش دهیم تا عالقه مندان بیشــتری به دیدن 

کارها بنشینند.
مدیر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی نیز 
اظهار داشــت: همین اتفاق یک الگو شــده و این 
خط کشــی و فاصله گذاری از سوی مردم رعایت 

می شود. 
وی درباره آمادگی گروه های نمایشی نیز توضیح 
داد: ما چند کار تولیدی مستقیم با موضوع کرونا 
داشــتیم و چند کار دیگر هم از سوی گروه های 
تئاتر خیابانی آماده شــد و خوشبختانه بچه های 

تئاتر خیابانی خود را ســریع تطبیق می دهند و 
کارها را بــا توجه به فضای کامــل کرونا و رعایت 
مســائل مختلف و با هدف بهتر کردن حال مردم 

اجرا می کنند.
خلیلیان اظهار داشــت: برای فازهــای بعدی در 
اســتان های دیگر و ادامه مســیر در تهران باید 
ببینیم آقای دکتر آشــنا نگاهشان چگونه است تا 
به حال کــه خیلی از ما حمایــت کردند و دغدغه 

تئاتر خیابانی را دارند.
به گزارش فارس،  در تهران، ۱۲ گروه نمایشی با 
مشارکت کانون تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای 
نمایشــی و معاونت امور اجتماعــی و فرهنگی 
شــهرداری منطقه ۱۱ از چهارشنبه ۲۱ خرداد 
تا شنبه ۳۱ خرداد هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ 
در پهنه فرهنگ و هنر رودکی )محوطه مجموعه 
تئاترشــهر( نمایش های خود را اجــرا خواهند 

کرد.
در بــازه زمانی ذکر شــده ۳ گروه در شــهرهای 
کرمان، سیرجان و رفسنجاِن اســتان کرمان، ۶ 
گروه در شهرهای قزوین، شــهر الوند و تاکستاِن 
اســتان قزویــن، ۷ گروه در شــهرهای رشــت، 
الهیجان و آســتانه اشــرفیه اســتان گیالن و ۴ 
گروه در سطح شهر کرمانشاه اســتان کرمانشاه 
با مشــارکت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
دفاتر انجمن هنرهای نمایشی استان ها به اجرای 

تئاتر خیابانی می پردازند.

علی غفاری مطرح کرد
هنوز بابت »بچه مهندس« شالق می خوریم

کارگردان ســریال »بچه مهندس« معتقد اســت نوعی محدودیت در 
ساخت ســریال ها و فیلم هایی با مضامین ملی، میهنی و امنیتی وجود 

دارد که بخشی از آن به متولیان و مدیران خسته مربوط می شود.
علی غفاری کارگردان »بچه مهندس« دربــاره مهمترین چالش های 
پیش روی ســازندگان ســریال های اســتراتژیک و امنیتی بیان کرد: 
متأســفانه نوعی خســتگی و بی انگیزگی در برخی از مدیران ما وجود 
دارد و علی رغم اینکه در بخش هایی می توانند پرانرژی و هدفمند عمل 
کنند اما این کار را انجام نمی دهند و به همین دلیل سلیقه های دیگری 
حاکم می شود. باید افرادی را داشته باشــیم که بگویند کشور به فالن 

موضوعات نیاز دارد و با جدیت از آن ها حمایت کنند.
وی که در فصل سوم سریال »بچه مهندس« فضای امنیتی و پلیسی را 
هم به داســتان اضافه کرده بود درباره محدودیت هایی که ممکن است 
در داخل صداوسیما و یا خارج از سازمان بر ســر ساخت این سریال ها 
وجود داشته باشــد، گفت: صادقانه باید گفت این امکان وجود دارد که 
برای ساخت سریال های این چنینی محدودیت ایجاد شود. درواقع بنا 
به حساسیت موضوع بحث نظارت ها بیشــتر می شود و حتی فیلمساز 
محدودتر شده و ناچار می شود به بخشی از واقعیت ها بپردازد که امکان 
نمایش آن به دلیل مسایل امنیتی سخت می شــود و یا اینکه فیلمساز 

باید سراغ تخیل برود و اساساً چیز دیگری بسازد.

وقتی عطای کار را به لقایش می بخشیم!
این کارگردان با اشــاره به ســوژه هایی که باید دوربین را به درون آن 
موضوعات ببرد، عنوان کرد: ما فیلمســازان تالشمان را می کنیم که با 
تمام مسئولیت ها، مباحثی را مطرح کنیم وقتی شما می خواهید درباره 
انرژی اتمی کار کنید قطعاً دوربین باید به داخل راکتور هســته ای برود 
و ســراغ شــخصیت هایی برود که وجود خارجی دارند نه اینکه سراغ 
شــخصیت ها و فضاهای خیالی برود. درحالیکه ممکن است این امکان 
فراهم نشــود و همین به صورت اتوماتیک برای شما محدودیت ایجاد 
می کند و حتی ممکن است تهیه کننده یا کارگردان عطای آن کار را به 

لقایش ببخشد.

ملزومات ساخت سریال درباره موضوعات ملی همچون 
»شهید سلیمانی« از نگاه علی غفاری

وی اضافه کرد: من تا چــه زمانی باید صبر کنم کــه بتوانم به قلب یک 
راکتور بروم و دوربینــم را آنجا بگذارم. در صنایــع دیگر هم همینطور 
است در بحث موشکی جذابیت یک اثر نمایشــی این است که دوربین 
خود را به تونل ها و شــهرهای زیرزمینی ببرید اما این امکان به راحتی 
فراهم نمی شــود و حتی اگر صادقانه نگاه کنیم شاید هم درست نباشد 
که آن ها را نمایش دهیم. با این حال امکان اجرای مجازی را هم نداریم و 
دستمان برای هزینه و شرایط اجرا باز نیست. من خیلی عالقمند هستم 
فیلمی بسازم که همه آن در سوله اتفاق بیفتد مثل »شهر گناه« که همه 
فکر می کنند ساده اســت. در چند پروژه هم ســراغ آن رفته ام که بعداً 

متولیان گفته اند فکر نمی کردند اینقدر ساده باشد.

همت جمعی برای تولیدات ملی و میهنی
غفاری درباره ســاخت تولیدات ملی و میهنی تصریح کرد: اگر تمام این 
موانع برداشــته شــود و ما بتوانیم به لحاظ موضوع هر کاری را بسازیم 
باز هم اگر اجرای خوبی نداشته باشیم کمدی می شــود. بنابراین باید 
نوعی همت جمعی وجود داشته باشد. کسانی که بانی کارهای فرهنگی 

هستند باید سر یک میز با فیلمساز بنشینند و به او اطمینان کنند.
وی با اشــاره به فشــاری که ممکن اســت نسبت به ســاخت کارهای 
امنیتی وجود داشته باشد، گفت: ســاخت کار در فضای امنیتی عالقه 
خود من هم هســت هرچند همچنان شــالق می خوریم از فیلم هایی 
مثل »اســترداد« که موضوعاتش مربوط به ۷۰ سال پیش است متهم 
می شویم تا ســریال های روز مثل »بچه مهندس« و… که به نوعی به 
این فشارها عادت کرده ایم. البته به نظرم کاری که شالق نخوریم ارزش 
ساخت ندارد و باید سراغ موضوعاتی رفت که کســی به آنها نپرداخته 
اســت.این کارگردان در پایان گفت: ما موضوعات زیــادی را داریم که 
می توان در سریال ها به آن ها پرداخت در حالی که معضل این است که 
ما فیلمسازان باید پشت در اتاق آقای مدیر برویم و بگوییم این موضوع 

به زنگ خطر رسیده است.

بهرام افشاری »بعد از اتفاق« را تجربه می کند
بهرام افشــاری، گالره عباسی و نیما شــعبان نژاد بازیگران جدید فیلم 
»بعد از اتفاق« شدند. بهرام افشاری، گالره عباسی و نیما شعبان نژاد به 
فیلم »بعد از اتفاق« پیوستند. این فیلم پر بازیگر که به کارگردانی پوریا 
حیدری مجوز ساخت گرفته اســت با تهیه کنندگی مشترک کمپانی 
پی اس فیلم قبرس، کمپانی گریز متری کانادا، کمپانی پل مدیا امریکا 

و کمپانی  ای ای ام یو فالند ساخته می شود.
فیلم به موضــوع آرزوهای یک کــودک می پردازد که بنــا دارد به تیم 
پرســپولیس گل بزند. برای همین هم بســیاری از بازیکنان مشــهور 
فوتبال ایران در کنار بازیگران حرفه ای ســینمای ایــران در این فیلم 
حضــور خواهند داشــت و به ایفای نقــش خواهند پرداخت.حســن 
مصطفوی مجری تولید و مدیر تولید این پروژه اعالم کرد که این پروژه 
در یک اســتودیو و در عرض ۷ روز ساخته می شود.ســایر عوامل فیلم 
عبارتند از: فیلمبردار: علیرضا برازنده، صدابــردار: امیر ترابی، تدوین: 
سارا آهنی، طراحی صحنه: بابک پناهی، مدیر تولید: حسن مصطفوی، 

دستیار یک: الله مستوفی و مدیر روابط عمومی: علی پاکزاد.

تهیه کننده فیلم خبر داد
»مست عشق« پایان تابستان آماده می شود

مهران برومند تهیه کننده فیلم سینمایی »مست عشق« به کارگردانی 
حســن فتحی بیان کرد که این فیلــم انتهای تابســتان آماده نمایش 

می شود.
به نقل از روابط عمومی »مســت عشــق«، مهران برومند تهیه کننده 
این فیلم ســینمایی اعــالم کرد: فیلمبــرداری چند ســکانس کوتاه 
از این فیلم به دلیل شــیوع ویروس کرونا باقی مانــده که به محض رفع 
محدودیت های کرونا و باز شدن مرزها به اتمام خواهد رسید. همچنین 
تدوین این فیلم توسط ســپیده عبدالوهاب در حال انجام است و امور 
فنی پــس از تولید از جمله صداگــذاری نیز همزمــان در ترکیه انجام 
می شــود.برومند گفت: با توجه به شــرایط موجود، پیش بینی ما برای 
زمان اتمام کامل پــروژه، پایان مراحل فنی و رســیدن به مرحله آماده 
نمایش، انتهای تابســتان اســت ولی زمان اکران آن، بستگی کامل به 
اوضاع نمایش فیلم در ســینماهای ایران و جهان دارد. به هر حال این 
فیلم محصول مشترک است و باید همزمان در ایران و ترکیه روی پرده 

برود.
وی درباره مشغول شدن حســن فتحی در یک پروژه دیگر گفت: مطابق 
توافق مان با آقای فتحی، ایشــان تا انتهای »مست عشــق« همراه این 
پروژه خواهند بود و بر امور فنی و مراحل پس از تولید فیلم تا انتها نظارت 
خواهند داشت.تهیه کننده »مست عشــق« درباره سکوت خبری پروژه 
عنوان کرد: ما معموالً وقتی چیزی را اعالم می کنیم که خبر مهمی داشته 
باشــیم. وقتی وضعیت اکران فیلم در جهان مشخص نیست، چرا انتظار 
بیهوده ایجاد کنیم. ما پروژه را  آماده نمایش می کنیم ولی تصمیم گیری 
درباره زمان اکران به زمان بازگشایی و روشن شدن وضعیت سینماهای 

جهان با وجود محدودیت های کرونا موکول می شود.

اکران
رامین صدیقی مطرح کرد

ونا انتشار آلبوم در سایه کر
یک تهیه کننده شــناخته شــده آثار موســیقایی از برنامه ریزی برای 
برگزاری چهارمین فستیوال بداهه نوازی، تولید دو آلبوم مهم و تجربه 

بازی در فیلم سینمایی »جهان با من برقص« سخن گفت.
رامین صدیقی از ناشــران و تهیه کنندگان شــناخته شــده موسیقی 
کشــورمان که طی ســال های اخیر در قالب مؤسســه »هرمس« آثار 
متفاوتی را در عرصه موســیقی منتشر کرده ضمن تشــریح تازه ترین 
فعالیت های موســیقایی خود بیان کرد: طبــق برنامه ریزی های انجام 
گرفته تا یک مــاه دیگر تازه ترین آلبوم پیمان یزدانیان از آهنگســازان 
و نوازنــدگان خوب پیانو توســط مؤسســه »هرمس« در دســترس 
مخاطبان قرار می گیرد. سومین آلبوم کوارتت »کاسته« نیز یکی دیگر 
از پروژه های ماســت که طی هفته های آینده در بازار موسیقی منتشر 

می شود.
وی ادامه داد: بعد از برگزاری »شــب های تک نوازی پیانو«، »شب های 
بداهه نوازی زهی و زخمه ای« و »فســتیوال بداهه نــوازی و تک نوازی 
ســازهای بادی« در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران که با اســتقبال 
خوبی از ســوی مخاطبان مواجه شــد، درصدد هســتیم تا فستیوال 
بداهه نوازی پیانو – درام را در ســال جاری برگزار کنیم. منتها برگزاری 
این فستیوال وابســتگی کامل به ماجرای شــیوع ویروس کرونا دارد 
که نمی دانم تا چه زمانی قرار اســت طول بکشــد. قطعاً اگر بحث موج 
دوم کرونا شــکل جدی تری به خود بگیرد برگزاری این فســتیوال نیز 
با چالش مواجه خواهد شــد و ما نمی توانیم تاریــخ دقیقی را برای این 

رویداد اعالم کنیم.
این تهیه کننده و ناشــر موســیقی تاکید کرد: در صورتــی که بتوانیم 
فســتیوال را برگزار کنیم، به احتمال فراوان این بار بنیاد آفرینش های 
هنری نیاوران میزبان نخواهد بود. چرا که پیش بینی ما این اســت که 
با توجه به ماجرای دونوازی کنسرت های این فستیوال به طور طبیعی 
میزان استقبال هم افزایش خواهد داشــت. کما اینکه به دلیل رعایت 
فاصله گذاری که برای ماجرای کرونا مطرح اســت طبیعتاً باید شرایط 
را به گونه ای طراحی کنیم که اجراها در ســالنی با ظرفیت بیشــتر از 
نیاوران در اختیارمان باشــد. از این جهت در صورت برگزاری فستیوال 

ما در تاالر دیگری پذیرای مخاطبان خواهیم بود.
صدیقی که چندی پیش به عنوان بازیگر فیلم »جهان با من برقص« به 
کارگردانی سروش صحت حضور داشــت، درباره تجربه بازیگری خود 
در این اثر سینمایی اظهار کرد: من قبل از حضور در فیلم »جهان با من 
برقص« تجربه بازی در یک فیلم کوتاه و یک فیلم بلند را هم داشــته ام. 
بنابرایــن در عرصه بازیگری تجربه اولم محســوب نمی شــود. جالب 
اینجاست که پیشنهاد حضور من در فیلم سروش اول با خوِد من شروع 
شد. ماجرا هم از اینجا آغاز شــد که چون همسرم طراح لباس این فیلم 
بود بنابراین من به طور اتفاقی و قبل از شــروع فیلمبرداری فیلمنامه را 
خوانده بودم و عالوه بر ویژگی ها و امتیازاتی که داشت به شدن مجذوب 
نقشی که بعدها برایم در نظر گرفته شده بود، شدم. حتی یک بار هم به 
سروش صحت زنگ زدم و گفتم: »این شخصیت را بسیار دوست دارم و 
اگر روزی دیدی که با بازیگران دیگری که برای این شخصیت ها در نظر 

گرفتی، به توافق نرسیدی، روی من حساب کن.«
وی افزود: این ماجرا به طور کامل هم از سوی من و هم از سوی سروش 
فراموش شد تا اینکه من متوجه شدم عوامل فیلم با بازیگرانی که برای 
ایفای این شــخصیت در نظر گرفته بودند به توافق نرســیدند. درست 
دو روز مانده به شروع فیلمبرداری بود که ســروش صحت به من زنگ 
زد و گفت: »هنوز سر پیشــنهادی که دادی هســتی؟« و من هم به او 
پاســخ مثبت دادم. در این شــرایط بود که من بدون حتی یک جلسه 
حضور در دورخوانی ها در این فیلم حضور پیدا کردم. حضوری که قبل 
از هر چیزی برایم رفاقتی بود تا حضور در یک اثر ســینمایی. به هر حال 
هنرمندانی چون ســروش صحت و علی مصفا از دوســتان نزدیک من 
هســتند که از دوران نوجوانی و جوانی با آنها دوستی دارم و خوشحالم 

که شرایطی پیش آمد تا تجربه خوبی را از سر بگذرانم.
این تهیه کننده موسیقی تصریح کرد: متأســفانه شرایط اکران فیلم به 
گونه ای شــد، که هر بالیی بود به سرش آمد و متأســفانه در شرایطی 
اکران شــد که اتفاقات و حوادث مربوط به گرانی بنزین، بعدتر شهادت 
سردار سلیمانی و ســانحه هواپیمای اوکراینی نحوه نمایش فیلم را در 
شرایط بســیار نامســاعدی قرار داد. ماجرای ویروس کرونا و تعطیلی 
کامل ســینماها نیز تکمیل کننده این اتفاقاتی بود که برای فیلم پدید 
آمد. به هر حال بسیار خوشــحالم مخاطبان از محتوای فیلم خوششان 

آمد و با اثر ارتباط خوبی برقرار کردند.

موسیقی


