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طیبه بیات   رئیس جمهور گفت: مردم در اردیبهشت 
ماه نســبت به این بیماری مراعات مطلوبی داشتند اما 
از اواســط خرداد این مراعات ها کم شــده است و این 

می تواند نگرانی را بوجود آورد.
حجت االسالم حســن روحانی در جلســه ستاد ملی 
کرونا اظهار کرد: در جلســه ســتاد که بحث پیرامون 
نکات مختلف در مورد کرونا بــود چند نکته مهم مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت. اوالً مردم عزیز ما می دانند 
که موضوع مواجه شــدن بــا این ویــروس عالم گیر، 
یک موضوع بی ســابقه الاقل در کشور ما در ۱۵۰ سال 
گذشته اســت . یعنی از ســال ۱۲۴۷ که بگذریم که 
دوران طاعون و مرگ و میر شــدید در ایــران و عراق 
بوده اســت همچون حادثه ای به این صورت بی سابقه 

بوده است.
وی عنوان کرد: در دنیا هم همین طور اســت و از ۱۰۰ 
ســال پیش که موضوع آنفوالنزای اســپانیایی مطرح 
بود و کشــتار عظیمی که به همراه داشــت و برخی ها 
می گویند تا ۵۰ میلیون نفر در سطح دنیا از بین رفتند، 
ما چنین حادثه ای نداشتیم که یک ویروس خطرناکی 
از آسیا شروع شود و بعد به اروپا، آمریکا و آفریقا برسد 
و تقریباً تمام کشــورهای جهان را با این مسأله درگیر 

کند.
رئیس جمهور افزود: روند به این صورت اســت که در 
یک کشــوری ویروس وارد شــده و به پیک رسیده و 
کم کم از پیک عبور کرده و از دروازه ای به کشــورهای 
دیگر رسیده است. وقتی این ویروس وارد کشور ما شد 
استان هایی به سرعت وارد پیک شدند مانند استان قم 
و گیالن و بعد به تدریج استان های دیگر. در نموداری 
که مورد بحث بود بسیاری از اســتان هایی که به پیک 
رسیده بودند از پیک خارج شــدند و شرایطشان یک 
شــرایط فوق العاده نیســت البته همچنان بیماری و 
بستری هست اما حالت فوق العاده نیست. چند استان 
ما نیز همان وضعیت را دارند و همه به پیک اول مربوط 

می شود.
روحانی تصریح کرد: در برخی از اســتان های دیگر ما 
وارد پیک شدیم و عبور خواهیم کرد مانند خوزستان 
و پیش بینــی این اســت کــه اســتان های دیگر نیز 
در نوبت هســتند و کم کم از پیک خارج می شــوند و 
استان با استان متفاوت است. زرد و سفید و قرمز بودن 
اســتان ها ثابت نیســت. بنابراین کلیت مسأله به این 

صورت است.
وی ادامه داد: بارها تکرار کردیم بــه دلیل اینکه این 
بیماری واکســن و داروی قطعی بــرای درمان ندارد 
و معموالً در کشــور ما هم جز در چند شهرســتان به 
نقطه ای که حدود ۶۵ درصــد جمعیت با این ویروس 
مواجه شده باشند و دســت و پنجه نرم کرده باشند و 
از این ویروس عبور کرده باشند، نرسیدیم و به ایمنی 
رمه ای و دســته جمعی که می گویند هم نرسیدیم، 
پس نگرانی ما همچنان وجــود دارد و ما باید مراقبت 
کنیم. دلیل ایــن پیک ها این اســت کــه در ویدئو 
کنفرانســی که داریم برخی استان ها مانند هرمزگان 
می گویند شــرایط ما عادی و ســفید بود اما در ایام 
عید ســعید فطر و تعطیالت، رفت و آمدها زیاد شد و 
متأسفانه اســتان هرمزگان دچار مشکل شد و هنوز 

هم در مرحله پیک قراردارد.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: پس ســفرها و رفت 
و آمدها و مراعات نکردن دســتورالعمل ها ما را دچار 
مشــکل می کند. مردم باید توجه کننــد در تمام دنیا 
هرچند کشــور پیشــرفته باشــد تخت، آی سی یو، 
امکانات از لحاظ پزشک و پرستار محدود است و ما باید 
محدودیت ها را مد نظر قرار دهیم زیرا در هر استانی که 
ما وارد پیک می شــویم، از آن پیک باید آرام و پشته ای 
عبور کنیم نه پیک بلندی کــه همه را دچار اضطراب و 
مشکل کند. بنابراین همه ما باید در این زمینه کمک و 

مراقبت کنیم.
روحانــی اضافــه کــرد: گــزارش دوم کــه مقداری 
نگران کننده بــود این بود که مراقبت هــای مردم در 
اردیبهشت نسبت به این اپیدمی مطلوب بوده و تا ۸۰ 
درصد و گاهی بیشــتر بوده اســت و در خرداد ماه این 
مراقبت ها از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد رســیده و نگران 
کننده اســت. مردم ما باید مراقبت کنند تا بتوانیم به 

خوبی از این مرحله عبور کنیم.
وی تاکید کــرد: نکته دیگــری که باید مــورد تاکید 
قرار گیرد این اســت کــه دولت تمــام اقدامات الزم 
بــرای افزایش تخت هــا، تجهیزات بیمارســتان ها و 
ونتیالتورهــا، امکانــات حفاظتی برای پرســتاران و 
پزشــکان تمام توان خود را به کار گرفته است و در این 

نیازمندی ها امروز شرایط ما شرایط خوبی است.
رئیس جمهور ادامــه داد: ما حتی خودمــان را آماده 
کرده ایم که اگر شــرایط ســخت تری بــود، آمادگی 
داشته باشیم اما در عین حال در کنار آمادگی درمانی 
و پزشــکی مردم هم باید همکاری های خــود را ادامه 
دهند و به همه دستورالعمل های گفته شده از شستن 
دست که سرآغاز همه امور اســت تا استفاده از ماسک 
توجه کنند. به وزارت صمت توصیه شــد ماسک ارزان 
به اندازه کافی در اختیار مردم گذاشــته شود تا مردم 
راحت بتوانند ماســک پارچه ای قابل شست و شو در 
اختیار داشته باشــند تا بتوانیم به خوبی از این مسائل 

عبور کنیم.
روحانی اظهار داشــت: هــم دولت و هم مــردم باید 
اقداماتشــان بدون ســفر باشــد و خدمــات دولت 
حداالمــکان الکترونیــک باشــد. در مــورد دولت 
الکترونیک تمام تــوان خود را بــه کار گرفتیم و ادامه 
خواهیم داد تا خدمــات مردم بدون مواجهه باشــد. 
می بینید در هر هفته یک مورد مهم اعالم می شــود، 
دو هفته قبل مجوز گرفتن و بیمه شــخص ثالث هفته 
قبل اعالم شد و هر هفته یک خدمت بزرگ به خدمت 

الکترونیکی تبدیل می شود.
رئیس جمهور اظهار داشــت: کار دولــت الکترونیک 
باید به گونه ای باشد تا مردم نیاز نداشته باشند از خانه 
خارج شــوند و به ادارات مراجعه کننــد. میز خدمت 
ادارات هم باید کاری کند کــه تجمعی از مردم صورت 
نگیرد و فاصلــه گذاری رعایت شــود، اگر میز خدمت 
متوجه شــد که تجمع مراجعه کنندگان پدید آمده، 
باید به آنها نوبت و زمان بدهــد. دولت در میز خدمت 
و اداره اســتخدامی تالش کند تا مردم در صف و بدون 

فاصله گذاری اجتماعی گرفتار نشوند.
روحانی ادامه داد: من خبر خوشی برای مردم دارم که 

در ماه فروردین، اردیبهشــت و خرداد، کــه البته آمار 
خرداد به طور کامل نیامــده، تولیدات ما افزایش یافته 
اســت. البته در برخی امور مثل صنعــت هوانوردی و 
گردشگری شرایط فرق می کند. به جز چند موضوع که 
به شرایط نرمال نرسبده، در باقی شرایط نرمال است و 
تولید ما به به طور متوسط، ۱۰ درصد رشد کرده است. 
این دو ماه نســبت به دو ماه پارســال تولید ما به طور 
متوسط بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است که این 
شامل تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی و همچنین 

خدمات الکترونیکی می شود.
وی گفت: بسیار خوشحال کننده اســت که تولید در 
مســیر حرکت اســت و صادرات در نقطه خوبی است. 
مردم می دانند که ما در ســه ماه اســفند، فروردین و 
اردیبهشــت ما با گرفتاری مواجه بودیــم و صادرات 
غیرنفتی ما مشــکل عظیمی داشــت و دروازه های ما 
بسته بود. در چند هفته اخیر بسیاری از دروازه های ما 
با همسایگان کشور باز شــده است، صادرات غیرنفتی 
افزایش یافته، شــرایط بانک مرکزی ما بهتر شدن وو 
شــرایط ارز آوری ما خوب شده اســت. این هم جزو 

خبرهای خوشحال کننده ما است.
رئیس قــوه مجریه افــزود: از این دو خبر خوشــحال 
کننده تر، حکمرانی در کشــور در شرایط امروز است. 
امروز وحدت، انسجام و دست هم را گرفتن به جای مچ 
گرفتن در کشور حاکم است. شاهد هستیم که تمامی 

قوا، مردم، نیروها و نیروهای مسلح کنار هم هستیم.
روحانی عنوان کرد: آنگونه کــه در مجلس گفتم، اگر 
امسال را ســال پیوند و پیروزی قرار دهیم، یعنی بیش 
از گذشته متحد شویم، یک دســتاورد برای ما خواهد 
بود. کرونا مشــکالتی برای ما داشته؛ اما فرصت های را 
نیز برای ما داشته اســت که از جمله آن اینکه همه قوا، 
احزاب، گروه ها را در کنار هم قــرار داده و یک ائتالف 
ملی برای ســالمت و معیشــت و به عبارت دیگر یک 
ائتالف ملی برای زندگی را شــکل داده که دســتاورد 
بزرگی بوده و نباید آن را از دست بدهیم. ما تهدید را به 

فرصت تبدیل کرده ایم.
وی تصریح کرد: تجربه چند ماهه بــه ما می گوید که 
اگر کنار هم بودن و همه دســت به دســت هم دهیم، 
هم در مقابــل کرونا و هــم تحریم پیروز می شــویم. 
پیروزی نهایی بچاز آن ما است. در کنار مقاومت، اتحاد 
و اســتقامت پیروزی برای ما خواهد بــود. حکمرانی 
ماه های اخیر را به یک ائتــالف ملی برای زندگی تعبیر 

می کنم که برای ما مهم بوده و باید آن را ادامه دهیم.
رئیــس جمهور اظهــار داشــت: در زمینــه ویروس 
کرونا، نمی توانیــم قطعاً بگویم که ایــن ویروس برای 
افراد مســن و یا افراد دارای بیماری زمینه ای اســت. 
حدود ۱۲.۶ درصد از افراد فوت شــده یا بســتری در 
آی. ســی.یو، برای کسانی اســت که نه مسن بوده و یا 
بیماری زمینه ای نداشتند. امابیشتر افرادی که مبتال 
شــده و جان خود را از دست داده اند، مســن بوده و یا 
دارای بیماری زمینه ای هستند و باید برای این دو گروه 
حساس بود و برای آنها برنامه داشت. وقتی در استانی 
وارد پیک می شویم، باید برای این گروه ها هشدار الزم 

را داد.
روحانی ادامه داد: در جلسه نکته ای گفته شد که مهم 

است. در برخی از اماکن مقدس ما مراعات خوب و عالی 
بوده است. گفته شد که در حرم عبدالعظیم، جمکران 
و قم اصول تا ۹۰ درصد رعایت شــده و ما سپاسگزاری 

می کنیم.
وی گفت: در بعضی جاها شــرایط مناسب نبوده است. 
در حرم رضوی که جمعیت طبیعتاً بیشــتر اســت و 
باید کار بیشــتری صورت پذیرد و ما گزارش امیدوار 
کننده ای نداشــتیم. تشــکیل نماز جماعت، فاصله و 
استفاده از ماســک خوب نبود. من از تولیت، مسئوالن 
اســتان و دانشــگاه علوم پزشکی خراســان رضوی 
می خواهــم کاری کنند کــه این اســتان، وارد پیک 

نشویم.
رئیس قــوه مجریه افــزود: همه این گشــایش ها که 
انجام می شــود مشــروط به این اســت که همه با هم 
همکاری کنیم. اگر مجبور شــویم، این محدودیت ها 
را برمی گردانیم. اگر پیک به استانی بازگردد، مجبوریم 
محدودیت هــای هفته هــای اول را بازگردانیــم. اگر 
ســالمت مردم در شــهر و یا اســتانی به خطر بیافتد، 
چاره ای جــز بازگردانــدن محدودیــت نداریم. اگر 
می خواهیم محدودیت ها کاهش یابد، باید همه اصول 

را رعایت کنیم.
روحانی عنوان کــرد: مصوباتی داشــتیم. یکی از این 
مصوبات برای دادن دستمزد مشــموالن بیکاری که 
به خاطر کرونا بیکار شــدند و کمکی که باید برای این 

ماه ها انجام بگیرد بود که باید عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: همچنین مصوب کردیم که برخی از 
کســب و کارها که بیمه نبوده و پرونده بیمه نداشتند، 
مشمول کمک شــدند. نمایشــگاه های تخصصی به 
شــرط حضور افراد ویژه و دعوت شــده و در چارچوب 
پروتکل بهداشــتی و نه اینکه همه مردم حاضر باشند، 

می توانند آغاز به کار کنند.
رئیس جمهور اظهار داشــت: تاالرهــای پذیرایی در 
جاهایی کــه قرمز نیســتند می تواننــد در چارچوب 
مصوب کار را آغــاز کنند و باید بیــش از ۵۰ درصد از 

ظرفیت خود مهمان نپذیرند.
روحانی ادامه داد: کتابخانه های عمومی و قهوه خانه ها 
نیز بــر اســاس پروتکلی که بــه آنها داده می شــود، 
می توانند آغاز بــه کار کرده و فعالیت خود را شــروع 

کنند.
وی ادامــه داد: کتابخانه هــا می تواننــد بر اســاس 
پروتکل هایــی که به آنها اعالم می شــود فعالیت خود 
را آغــاز کنند امــا فعالیت های فرهنگــی و اردوهای 
تابستانی مواردی است که فعاًل ممنوع است تا ببینیم 

شرایط به کجا می رسد.
رئیس جمهــور گفــت: در جلســه مطرح شــد آیا به 
اســتان هایی که در این روزها در وضعیــت قرمز قرار 
می گیرند آیــا یک اختیار به اســتانداری داده شــود 
که برخــی از محدودیت هــا را در کل اســتان یا چند 
شهرســتان اعمال کند یا خیر. برخی از استانداران نیز 
این درخواست را داشــتند که بنا شد این اختیارات در 
زمانی باشد که این اســتان ها در وضعیت قرمز باشند 
که چهار چوب های این در جلســه پنج شنبه مطرح و 
برای هفته آینده در دستور جلســه شنبه هفته آینده 

قرار می گیرد.

راهکارهای ارتقای امنیت شغلی کارگران

اشتغال و امنیت شغلی بعد از  معیشت از بزرگ ترین چالش های مدیریت 
منابع انســانی در کشور اســت. اگرچه ایجاد اشــتغال یک چالش بزرگ 
جهانی اســت، اما کشــورهای کمتر توســعه یافته و جهان سوم به دلیل 
داشــتن اقتصادهای کوچک و غیر تولیدی بیشــتر از کشورهای توسعه 

یافته درگیر معضل اشتغال و امنیت شغلی هستند.
اگر ظرفیت های اشتغال متناســب با رشد جمعیت توســعه پیدا نکند، 
می تواند به یک بحران  بزرگ اقتصادی و اجتماعی در هر  کشــوری تبدیل 
شود. بنابراین امروز اشتغال یکی از مولفه های مهم توسعه یافتگی  در همه 

کشورهای جهان محسوب می شود.
رشد سریع دانش بشری و اســتفاده از ابزارهای نوین آی تی و تکنولوژی، 
ماهیــت مشــاغل را در دنیــای امروز به شــدت دچــار تغییــر  کرده و 

پیچیدگی های اشتغال را نسبت به گذشته دو چندان کرده است.
بروز جنــگ در دهه اول انقالب  و بــه دنبال آن نــگاه حداکثری دولت به 
بخش های مخالف اقتصادی کشور و مدیریت ناکارآمد در اقتصاد ازعوامل 
اساسی عقب ماندگی اقتصاد کشور در ســال های بعد از انقالب محسوب 

می شوند.
به هرحال نباید از نظر دور داشــت که امنیت شــغلی به شــکل مرسوم و 
سنتی آن مطابق آنچه در گذشته در اقتصاد کشورها وجود داشت، امکان 

پذیر نیست و مشاغل امروزه به سرعت در حال تغییر و تحول هستند.
 از مهم ترین راهکارها برای کاهش عدم امنیت شغلی افزایش ظرفیت های 
اشتغال در کشــور اســت. به عبارت دیگر برای ایجاد تعادل بین عرضه و 
تقاضای نیروی کار باید کارهای متعددی انجام شود تا امکان وقوع چنین 
شــرایطی را فراهم  کند. یکی از این کارها این اســت که بخش خصوصی 
واقعی در اقتصاد شکل بگیرد. یعنی دولت مسئولیت و فعالیتش در حوزه 
اقتصادی کاهش پیدا کند. در حالی که امروزه بخــش اعظمی از اقتصاد 
کشــور  در اختیار دولت اســت و دولت باید تصدی گری خود را کم  کرده 
و مشــارکت مردم را در اقتصاد افزایش دهد. به تناسب افزایش مشارکت 
مردم و توسعه بخش خصوصی ظرفیت های اشــتغال هم افزایش خواهد 

یافت که این خود بر افزایش امنیت شغلی تاثیر دارد.
موضــوع حائز اهمیــت دیگر این اســت که ناامنی شــغلی بیشــتر در 
کارگاه هــای کوچک و خرد بطور جــدی وجود دارد وهمچنین بیشــتر 
ظرفیت های اشــتغال در اقتصاد کشــور مربوط به همیــن کارگاه های 
کوچک اســت. یکی از مشکالت اصلی این اســت که به نیروی کار در این 
کارگاه ها توجه نمی شــود. اینکه امکان تاســیس واحــد مدیریت منابع 
انسانی به دلیل ســاختار خاص این کارگاه ها وجود نداشته باشد صحیح 
است اما باید با آموزش، امکان رسیدن به فهم صحیحی از منابع مدیریت 
انســانی در کارگاه های کوچک  شــکل بگیرد تا باعث شــود مشکالت و 
خصوصیات نیروی کار برای  مدیران دغدغه باشــد و  خألهای موجود پر 

شود   و بازدهی و بهره وری کارگاه ها افزایش یابد.
مسئله بعدی اصالح قوانین اســت. یکی از قوانین نیازمند اصالح، قانون 
کار است که زمانی تصویب شــده که اقتصاد کشــور کامال دولتی بود اما 
در حال حاضر شــرایط تغییر کرده و بر اســاس برنامه های کالن کشور، 
اقتصاد باید کوچک و چابک شــود و تصدی گری  دولت هم  کمتر  شــود، 
 اما متاسفانه طی ســال های اخیر امکان اصالح قانون کار در کشور فراهم 
نشده اســت و باید مسئولین کشــور و نخبگان   و کارشناسان تالش کنند 

قانون کار را طبق نیازهای امروز تغییر دهند.
   ادامه در صفحه 2

سرمقاله

حمید حاج اسماعیلی  
کارشناس حوزه کار

روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

 مجبور شویم
 محدودیت ها را برمی گردانیم



بازار ارز برای فروشندگان جذاب شد

خ دالر تا کجا ادامه دارد افزایش نر

یک اقتصاددان مطرح کرد

قیمت کاالها کاهش خواهد یافت؟

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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راهکارهای ارتقای امنیت شغلی کارگران
   ادامه از صفحه اول

اصــالح قانــون  کار از جنبه های مختلــف می تواند امنیت شــغلی را 
فراهم  کند که به طور خــاص باید به ماده ۷ قانون کار توجه شــود. اگر 
قراردادهای کار کتبی شــود و زمان آن هم افزایش یابــد و عالوه بر آن 
مکانیزم های  نظارت در بازار کار قوی شــود حتما کمک کننده خواهد 
بود. در حــال حاضر شــاهد قراردادهای ســفید امضا و عــدم  رعایت 
حداقل های قانونی در خصــوص حقوق کارگران هســتیم که همه به 

ضعف نظارت بر می گردد.
آخرین موضوعی که درباره اصالح قانون کار می توان یادآور شد، اصالح 
نهادهای صنفی و بوروکراتیک  کارگزاری در کشور است. نهادهایی که 
امروز به نام تشــکل های کارگری مطرح هســتند، استاندارهای کافی 
را ندارند و وابســته به جریان های خاص کارگری هســتند که آن ها را 
مدیریت می کنند. اگر تشکل های کارگری اســتاندارد شکل بگیرند، 
می توانند در مــوارد مورد نیــاز با کارفرمایــان وارد مذاکره شــوند. 
همچنین بحث آموزش کارگــران هم باید مورد توجه واقع شــود باید 
یک کارگروهی بین دولت، کارفرمایان و نهادهای کارگری ایجاد شــود 
تا بحث آمــوزش را پیگیری کند، زیرا بدون توانمندســازی نیروی کار 
امکان توسعه وجود ندارد. آموزش یک امر مستمر و گسترده است و باید 
بر روی آن سرمایه گذاری شــود.این کار بدون همکاری بین نهادهای 

ذکر شده انجام نخواهد شد.

غ صعود قیمت تخم مر
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کشتار باالی 
۶ میلیون قطعه مرغ طی یک ماه گذشــته خبر داد و گفت: با ادامه روند 

فعلی، در تولید محصوالت پروتئینی با چالش مواجه می شویم.
ناصر نبی پور از افزایــش ۲ هزارتومانی قیمت هــر کیلوگرم تخم مرغ 
طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: قیمت این کاال طی ماه های گذشته 

کاهش زیادی داشته و هم اکنون رو به تعادل می رود.
وی قیمت هر کیلوگــرم تخم مــرغ درب مرغداری را بیــن ۸۵۰۰ تا 
۸۶۰۰ تومان اعالم کــرد و درباره دالیل افزایــش قیمت طی روزهای 
اخیر توضیح داد: گرانی نهاده های دامی هزینه های تولید را به شــدت 
افزایش داده و مرغداران به ناچار، جمعیت زیادی از مرغ های خود را به 
کشتارگاه می فرســتند.این فعال بخش خصوصی ادامه داد: طی حدود 
یک ماه گذشــته مرغداران باالی ۶ میلیون قطعه مرغ را به کشــتارگاه 
فرستاده اند که این جمعیت هم شامل مرغ های سن باال بوده است و هم 

مرغ های با سن پایین.
نبی پور تصریح کرد: با شــرایط ایجاد شده اگر مســئوالن فکری برای 
تأمین و توزیــع نهاده های دامی نکنند تولید محصــوالت پروتئینی از 

جمله تخم مرغ با چالش جدی در ماه های آینده مواجه خواهد شد.
وی درباره قیمت تمام شــده تولید تخم مرغ در شــرایط کنونی گفت: 
وزارت جهاد کشــاورزی قیمت تمام شــده تولیــد را ۹۸۰۰ تومان در 
هر کیلوگرم اعالم کرده اســت اما در نرخ اعالمــی وزارت جهاد، قیمت 

مصوب نهاده های دامی محاسبه شده است، نه قیمت بازار آزاد.
نبی پور ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدکننــدگان حداکثر ٣۰ درصد 
نهاده مورد نیاز خود را با نرخ مصوب تهیه می کننــد و مابقی آن از بازار 
آزاد تأمین می شود قیمت تمام شــده تولید بر اساس محاسبات ما ۱۱ 

هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی درباره صادرات تخم مرغ نیز گفت: صادرات انجام می شــود و عمده 

آن نیز به کشورهای عراق و افغانستان صورت می گیرد.

قیمت عرضه جو وارداتی 1500 تومان شد
براساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار با توجه به قیمت عرضه جو داخلی 
و ضرورت حمایت توامان از کشــاورزان جوکار با نرخ تضمینی گندم و 
دامداران با قیمت عرضه جو وارداتی به میــزان ۱۵۰۰ تومان موافقت 
شد.در نود و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار موضوع بازنگری نرخ 
انواع نهاده ها )جو، کنجاله سویا، ســبوس و ...( و قیمت مصرف کننده 
اقالم پروتئینی )گوشت مرغ، شیر، تخم مرغ و ...( برای استمرار تولید و 

تامین مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفت. 
براین اساس در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است: 

۱- با توجــه به قیمت عرضه جــو داخلی و ضرورت حمایــت توامان از 
کشــاورزان جوکار با نرخ تضمینی گندم و دامداران با قیمت عرضه جو 

وارداتی به میزان ۱۵۰۰ تومان موافقت گردید.
۲- قیمت پیشــنهادی عرضه ســبوس به جلســه ارائه و مقرر گردید 
اعمال آن پس از لحاظ ســهم اثر آن در بهای تمام شده کاالهای نهایی 
) شــیرخام، انواع گوشت و ســایر اقالم پروتئینی( و ابالغ قیمت جدید 
کل زنجیره،  همزمان صورت پذیرد.٣-مقرر گردید ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت مصرف کننده اقالم پروتئینی 
)گوشــت مرغ،  شــیر، تخم مرغ و ... ( را با توجه به بازنگری در نرخ انواع 
نهاده )سبوس، جو، ذرت، کنجاله و...( در قالب کمیته اقالم پروتئینی و 
بهره گیری از نظر انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی حسب ارتباط 
کاالیی مورد بررسی، محاســبه و جهت اخذ تصمیم نهایی به جلسات 

آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید.

برای کاهش رشد نقدینگی
شرط هایی که الزمند ولی کافی، نه!

درحالیکــه رئیس کل بانک مرکزی معتقد اســت که عرضه ســهام 
شــرکت های دولتــی و انتشــار اوراق بدهــی رشــد نقدینگی در 
سال جاری را کم می کند، یک کارشــناس اقتصادی می گوید این دو 
عامل برای کاهش رشد نقدینگی الزم اســت ولی کافی نیست و این 
امر به عواملی همچون تامین و کنترل کســری بودجه، اســتقراض 
نکردن دولت از منابع بانکی، اســتقرار نظام نظارتــی بر بانک ها که 
مانع خلق نقدینگی شــود و کنتــرل و کاهش نرخ ســود بانکی نیاز 

دارد.
وحید شــقاقی شــهری  درباره وضعیــت نقدینگی در ســال جاری و 
چگونگی کنترل آن، اظهار کرد: ریشــه اصلی اکثر مســائل اقتصادی 
کشور مربوط به رشــد نقدینگی است؛ یعنی رشــد نقدینگی در کشور 
متناسب با رشــد بخش های تولیدی نیســت و این موجب شده شاهد 
افزایش قیمت کاالهای مختلف باشیم. نقدینگی یک متغیر مثبت و هم 
منفی است و زمانی که به ســمت تولید هدایت شود، یک متغیر مثبت 
می شود اما زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، یک متغیر 

منفی در اقتصاد خواهد بود.
وی ادامه داد: متاسفانه نقدینگی در اقتصاد کشور ما نقش مضر و منفی 
را ایفا می کنــد که دلیل این امــر هم هدایت آن به ســمت بخش های 
غیرمولد است. گام موثر در این زمینه این است که مانع رشد نقدینگی 
شویم. زمانی که ساختارهای اقتصادی ســالم باشد، نقدینگی را هضم 
می کند و آن را به رشــد اقتصادی تبدیل می کند اما در صورت ســالم 
نبودن ســاختارهای اقتصادی، نقدینگی برای رشــد اقتصادی مضر 

خواهد بود.
در ادامه این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی باید 
متناسب با تولید باشــد، گفت: مهار رشــد نقدینگی به چند شرط نیاز 
دارد که شامل تامین و کنترل کســری بودجه، استقراض نکردن دولت 
از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی بر بانک ها که مانع خلق نقدینگی 

شود، کنترل و کاهش نرخ سود بانکی است.

سرمقاله

بازار

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید در ماه های گذشته، 
بانک مرکزی عمال برای دارو ارز دولتی تخصیص نداده 

است.
ناصر ریاحی اظهــار کرد: با وجود آنکــه فعاالن بخش 
خصوصی بارها از دولت خواســته اند، دارو را از شمول 
ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند و مابــه التفاوت حمایتی 
را به بیمه بدهد تا بیماران فشــاری را تحمل نکنند، اما 
همچنان در ســال جاری نیز داروها ارز دولتی دریافت 
می کنند، هرچند به نظر می رســد این امــر تنها روی 

کاغذ نهایی شده است.
وی با اشاره به تزریق بســیار محدود ارز از سوی بانک 
مرکزی در ماه های گذشــته، بیان کرد: مــا عمال از دو 
ماه پیش از عید تاکنون ارز دولتــی برای دارو دریافت 
نکرده ایم و ارز صرفا برای داروهای کمیاب و اضطراری 

اختصاص یافته است. در ابتدای اردیبهشت 
بانک مرکزی اعالم کرد که برای تخصیص ارز 

اقدام می کند اما این سیاست نیز تغییر کرد.
عضو اتــاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه تا 
پایان خــرداد باید ۵۰۰ میلیــون یورو برای 
مواد اولیه و داروی ساخته شده، ارز تخصیص 
می یافت، گفت: آمارها نشان می دهد که در 

این مدت تنها ۹۰ میلیون یــورو ارز تخصیص یافته که 
از این عدد نیز نیمی از آن به دلیل مشکل در جابجایی 
عمال به دســت واردکنندگان نرسیده اســت. به نظر 
می رسد سیاســت فعلی تنها تخصیص ارز به داروهای 
خیلی ضروری و داروهایی اســت که بــه طور مطلق 

امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد.
ریاحی افزود: این سیاست می تواند در حوزه داروهایی 

که پزشکان ترجیح می دهند نمونه خارجی 
آن تجویز کنند یا شــرکت ها نگران هستند 
که شــرکت داروســاز داخلی نتوانــد تمام 
تعهدات خود را به اجرا بگذارد، مشکل ایجاد 
کند. البته شرکت های واردکننده بخشی از 
این داروهای موردنیــاز را از چند ماه قبل به 
گمرکات کشــور وارد کرده و بــا قول وزارت 
بهداشــت در زمان کمبود، تخصیص ارز یافته و توزیع 

می شوند.
وی درباره احتمال تاثیرگذاری کرونا بر عدم تخصیص 
ارز نیز گفت: با توجه به اینکه کرونا داروی خاصی ندارد 
که بخواهد ارز برای آن در نظر گرفته شود، این فرضیه 
درست نیست. در کنار آن واردات داروی بیماری های 
زمینه ای نیز نمی تواند تخصیــص ارز را طوالنی کند. 

هرچند ما همچنان معتقدیم واردات دارو با ارز نیمایی 
و تغییر حمایت های دولت از تخصیص ارز به سیاســت 
حمایت از بیمه ها می تواند بخش زیادی از مشــکالت 
این حــوزه را برطــرف کند. بــا وجود آنکه در ســال 
جاری، تعداد محدودی از کاالها در فهرســت دریافت 
کنندگان ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان باقی مانده اند 
اما مســئوالن دولتی با حذف این ارز برای واردات دارو 
مخالفت کردند. این در حالی اســت که اتاق بازرگانی 
معتقد اســت ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک چندانی به این 
بازار نکرده و فضا را برای برخی رانت ها باز کرده اســت.

دولت از ماه های ابتدایی سال ۹۷ و همزمان با افزایش 
نرخ ارز اعالم کرد کــه برای کنتــرل قیمت کاالهای 
اساسی در بازار، برای واردات این محصوالت ارز دولتی 

با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد کرد.

معاون فناوری های مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور از اقدامات مهم و موثــر نظــام مالیاتی برای 
هوشمندسازی فرایندها و توســعه دولت الکترونیک 

خبر داد.
 به نقل از ســازمان امور مالیاتی، هادی خانی با اشــاره 
به بســیج تمام ظرفیت های متخصص درون سازمانی 
و همراه سازی دســتگاه های اجرایی مرتبط با توسعه 
دولت الکترونیک اظهار داشــت: طرح های مهمی در 
ارتباط با بهینه سازی توســعه خدمات الکترونیک و به 
روز سازی تکنولوژی های زیرساختی سازمان، در کنار 
طراحی و پیاده سازی سامانه های اطالعاتی هوشمند 

در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: نظام مالیاتی کشــور بــا توجه به 
شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در 
کشور، کاهش مراجعات مردمی به سازمان را 
در اولویت برنامه های مدرن ســازی سازمان 

قرار داده است.
 یکی از دالیل مراجعات مردمی به سازمان 

مالیاتــی و تحمیل هزینه های قابــل تأمل مترتب به 
این حضور، صدور گواهی مــاده ۱۸۷ ق. م. م مرتبط 
با نقل و انتقال امــالک بود که با همکاری ســازمان 
ثبت اسناد و امالک کشــور و از اردیبهشت ماه سال 

جاری، صدور این گواهی به صورت برخط و 
الکترونیک به دفاتر اسناد رسمی در سراسر 
کشــور واگذار گردید و هــم اکنون مراحل 
پایدارسازی این زیرساخت خدمت رسانی 
به مردم در سطح کشــور در مسیر مناسب 

خود طی می شود.
معاون فناوری های مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی کشــور با بیان اینکه با اجــرای این اقدامات، 
بالغ بر ۸۰۰ هزار مراجعه حضوری مردم به ســازمان 
امــور مالیاتی حذف خواهد شــد، گفــت: همچنین 
آزادســازی قریب به ۱۰ درصد منابع انسانی سازمان 

در جهت انجام سایر مأموریت های سازمانی، از دیگر 
آثار مثبــت ارائه این خدمات به صــورت الکترونیکی 

است.
وی تاکید کرد: با توجه به دســتور صریح ریاست 
جمهوری، برخی خدمــات مالیاتی کــه فراوانی 
مراجعــات حضــوری مردم بــه ســازمان در آن 
باالســت، نظیر مالیات بر ارث، مالیــات بر اجاره، 
ابالغ اوراق مالیاتی و … نیز در دست پیاده سازی 
اســت و به زودی شــاهد بهره برداری گسترده از 
این خدمــات و افزایش رضایــت عمومی خواهیم 

بود.

اتاق

مالیات

صبا نوبری   یک اقتصاددان گفت: با توجه 
به اینکه سیاســت های ضد تورمی در پیش 
گرفته نشــده اســت بنظر می رســد نباید 

انتظار کاهش نرخ تورم را داشته باشیم.
 آلبــرت بغزیــان در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادآنالین دربــاره هدفگذاری نرخ تورم 
توسط بانک مرکزی گفت: برای تعیین یک 
هدف ابتدا باید دید که آیا ابزار دســتیابی به 

آن مهیا است و یا ما معلول شرایط هستیم.
وی افزود: امــروز باید از مســئوالن بانک 
مرکزی تشــکر کرد کــه چنــد واژه را که 
هیچــگاه در ادبیات اقتصادی ما اســتفاده 
نمی شــد مطــرح کردنــد از جملــه این 
اصطالحات عملیات بــازار باز و هدفگذاری 
نرخ تورم اســت که چیز جدیدی نیست اما 

هرگز در اقتصاد ما از آن استفاده نمی شد.
این اقتصاددان با بیان اینکــه با وجود ورود 
این اصطالحات، از آن ها درســت استفاده 
نمی شود، خاطرنشان کرد: عملیات بازار باز 
با خرید و فروش اوراق قرضه توســط بانک 
 مرکزی انجام می شود که می خواهد حجم 
پول و نرخ بهره را در اقتصاد برای دســتیابی 
به سه هدف رشد اقتصادی، ثبات قیمت  ها و 

افزایش اشتغال هدایت کند.
بغزیــان ادامــه داد: ولــی امــروز وقتــی 
بانک مرکــزی از عملیات بــازار باز صحبت 
می کنــد نمی دانیم می خواهــد حجم پول 
را جمع کند یا بــه آن تزریق کند. همچنین 
نمی دانیــم آن ابــزار چقدر حجــم دارد و 
می تواند بر حجم پول و نرخ تورم اثر بگذارد. 
همچنین باید درکنار عملیات بازار باز، نرخ 

ارز و نرخ بهره را هم هدفگذاری کند و تنها با 
اعالم اینکه قصد داریم به تورم ۲۲درصدی 

برسیم این امر محقق نخواهد شد.
این استاد دانشــگاه در پاسخ به این پرسش 
که پس چگونه بانک مرکزی در کنترل نرخ 
ارز موفق بود؟ گفت: آقای همتی تنها رییس 
بانک مرکــزی بود که از زمــان ورود خود با 
اقتدار، نرخ ارز را کنتــرل کرد ولی نرخ تورم 
را رها کرد به همیــن دلیل قیمت ها کاهش 
پیدا نکرد. امروز هم بانک مرکزی به ســراغ 
هدفگــذاری نرخ تــورم رفته اســت اما ارز 

را رها کــرده درحالی که این سیاســت ها 
مکمل یکدیگر هســتند.به گفتــه بغزیان 
زمانی بانک مرکــزی قیمــت ارز را در نرخ 
۱۰و۱۱هزار تومان در بازار نگاه داشته بود، 
اما کســانی که می دانســتند بانک مرکزی  
نمی تواند ایــن نرخ را نگــه دارد آن ارزها را 
خریدند و از ســودی که نصیبشــان شده 

استفاده می کنند.
وی در رابطــه با ابزار الزم برای رســیدن به 
نرخ تورم هدفگذاری شــده افــزود: برای 
رســیدن به این هدف ابتدا باید تکلیف نرخ 

ارز و نرخ بهره بانکی مشــخص شــود. ما در 
شرایط تحریم هســتیم پس باید در بخش 
تولید سیاســت ها ی حمایتی حفظ شــود 
و وقتی بانک مرکزی اختیــاری در کنترل 
قیمت  بازارهای موازی ندارد و وزارت صمت 
نمی توانــد هیچ تضمینی بکنــد که قیمت 
کاالها تا پایان ســال چه می شود پس تورم 
که مجموعی از این عوامل اســت هم قابل 

کنترل نخواهد بود.
ایــن اقتصــاددان با بیــان اینکه بــه نظر 
می رسد که تصمیمات بانک مرکزی قدرت 

اثرگذاری چندانی نــدارد، ادامه داد: هیچ 
کجای دنیا چنین سیاســتی اجرا نمی شود 
که شــما نرخ بهره را کاهش دهید تا پول  از 
بانک ها به سمت بورس برود، یعنی اگر من 
می خواســتم نظم نظام بانکی را برهم بزنم 
به سراغ این کار می رفتم و این درحالیست 
که نرخ ســود هم در بانک ها مجددا در حال 
افزایش اســت.وی در رابطه بــا پیش بینی 
نرخ تورم در ســال ۹۹ گفت: مــن می دانم 
که دولت سیاســت های ضد تورمی ندارد و 
اگر در ســال ۹۸ تورم ۴۰درصد داشتیم در 
سال ۹۹ هم ممکن است این اعداد را تجربه 
کنیم. اگر چارچوبــی برای کنترل قیمت ها 
از طریق سیاســت های مالیاتی یــا توزیع 
درآمد و حمایت نداشته باشیم نه می توانیم 
هدفگذاری کنیم و نه پیش بینی درســت از 
آب در می آید اما مسلما تورم خواهیم داشت 
چون هیچ اقدامی بــرای کنترل آن صورت 

نگرفته است.
بغزیــان در پایان افــزود: اگر خودروســاز 
بگوید من تولیدم را به تولید دو ســال پیش 
می رســانم و صنایع دیگر هم عدم افزایش 
قیمــت محصوالتشــان را تضمیــن کنند 
می توانیم بگوییم که تورم قابل کنترل است 
اما نه تنها مــا تورم خواهیم داشــت و اصال 
نباید به کاهش قیمت ها فکر کنیم همچنین 
تا سیاســت های ارزی مشــخص نشــود، 
بحث ممنوعیــت واردات تعییــن تکلیف 
نشــود، صادرکننده هر روز با یک نرخ ارز را 
برگرداند و هزینه بازگشت ارز هم باال بماند، 

هدفگذاری بی معنا خواهد بود.

خریدار   بازار ارز  دیــروز در حالی فعالیت 
خــود را آعاز کــرد کــه هنوز ضربــه روز 
پنجشــنبه برای بســیاری از خریداران و 

فروشندگان، عادی نشده است.
 قیمت دالر در آخریــن روز هفته تا مرز ۱۸ 
هزار تومان پیشــروی کرد تا رکوردی تازه 
را طی یک سال و سه ماه اخیر بر جا بگذارد. 
صرافی هــای بانکی روز پنحشــنبه قیمت 
دالر را برابر با ۱۷ هــزار و ۷۵۰ تومان اعالم 
کردند. این افزایش نزدیک به ۸۰۰ تومانی 
قیمت در حالی رخ داد که بســیاری معتقد 
بودند بازار کم کم آماده ورود به فاز ریزشی 

است.

تاثیر افزایش قیمت ها بر بازار چیست؟
بسیاری از صرافان شناسنامه دار در خیابان 
فردوســی، امروز صبح در مواجهــه با این 
سئوال که آیا وقت خرید دالر است یا خیر؟ 
می گفتند قیمت ها در ایــن محدوده نمی 
ماند، زیر پای قیمت ها شــل اســت و پیش 
بینی می شود بازار برگشــتی را در روزهای 

اتی رقم بزند.
 برخی صرافی  ها نیز با چسباندن برگه ای با 

این محتوا که خرید نداریم خود را از پاســخ 
به سئواالت متعددی رها کرده بودند. یکی 
از صرافان گفت: امــروز و دو روز آخر هفته 
گذشته دائم با تلفن جواب دادیم که دالر را 
چند می خریم؟ تعداد مشــتریان حضوری 
هم کم نبود. با توجه بــه اینکه وضعیت آتی 
بازار نامعلوم اســت، طبیعی است ما ریسک 
خرید را به جان نخریم و بهتر اســت کسانی 
که قصد فروش دالر را دارند به صرافی های 

بانکی مراجعه کنند.
 دالالن امــا وضعیتــی متفاوت داشــتند، 
آنها هم دالر می خریدند و هــم یورو، البته 
قیمت پیشنهادی شــان پایین تر از قیمت 
پیشــنهادی صرافان بانکی بود و دربهترین 
حالت دالر از ســوی آنها به قیمت ۱۷ هزار 
و ٣۰۰ خریــداری می شــود. در عین حال 
قیمت ۱۸ هــزار تومان تا ۱۸ هــزار و ٣۰۰ 
تومان، قیمت پیشنهادی شان برای فروش 

دالر بود.

 خرید بیشتر است یا فروش؟
متصدی یک صرافی در خیابان فردوسی در 
پاسخ به این ســئوال که خرید بیشتر است 

یا فروش گفت: ان قدر کــه این قیمت برای 
فروشندگان جذابیت دارد، برای خریداران 
نــدارد. وی با اشــاره به اینکــه این قیمت 
می تواند ورود دالرهای خانگــی به بازار را 
سرعت بخشد، تاکید کرد: من فکر می کنم 
کســانی که روی این قیمت می فروشند تا 

چیزی دیگر بخرند، سود الزم را می برند.

 همیشه پای بانک ها در میان است
 آلبرت بغزیان، اســتاد دانشــگاه تهران در 
پاسخ به این ســئوال که تحرکات اخیر بازار 
ارز تحت اثیــر چه اتفاقــی رخ داده؟ گفت: 
به نظر می رســد یکی از مهمترین اتفاقاتی 
که ســبب شــد در روزهای اخیر قیمت ارز 
دستخوش افزایش شــود، به اعالم تصمیم 
بانک ها بــرای کاهش نرخ ســود بانکی باز 
می گردد چرا که ایــن خبر برخی دارندگان 
ســپرده ها را تحریک می کند وارد بازار ارز 
شــوند، از ســوی دیگر دالالن ارزی خود 
شرایط را برای باال بردن قیمت ارز با استناد 
به این موضوع مناسب می بینند اما بازارساز 
در ایــن میان الزم اســت تعادلــی را میان 
عرضــه و تقاضا در عین توجه بــه جو روانی 

حاکم بر بازار پیش بینی کند.
 به گفته وی آسیب نوسانات ارزی به اقتصاد 
و فعاالن اقتصادی بســیار باالست از این رو 
الزم است با پیش بینی پذیر شدن اقتصاد، 
فضا برای فعالیت مولد فراهم شود.او معتقد 

است. 

 افزایش نرخ دالر ادامه دارد؟
 عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی 
حاال هشــدارهای مکرر خــود را خطاب به 

خریداران نــرخ ارز اعالم کرده اســت. می 
گویــد افزایش نــرخ الر ادامه ار نیســت و 
قیمت ها در بازار غیر واقعی هستند . مرتضی 
عزتی، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است 
روند حاکــم بر بازار دالر افزایشــی نخواهد 
بود زیرا داده هــای اقتصادی تغییر چندانی 
نکرده اند و با فروکش جــو روانی، بازار خود 
را بازیابی خواهد کرد . به نظر می رسد هفته 
سخت دالر در پیش روی سیاستگذار ارزی و 

بازارساز باشد .

و عمال قطع شده است عضو اتاق بازرگانی تهران: ارز ۴۲۰۰ تومانی دار

ونیک  گام اساسی نظام مالیاتی برای توسعه دولت الکتر
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پیشنهاد بانک مرکزی برای تأمین مالی 
ح های صنعت نفت غیرتورمی طر

رئیــس کل بانک مرکــزی محورهــای اصلی پیشــنهاد ایــن بانک 
را برای نحوه تأمین مالی غیــر تورمی پروژه های مهــم وزارت نفت به 

رئیس جمهوری ارائه کرد.
 حســن روحانی، در گفت وگوی تلفنی با عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی با انتقاد از مسدودسازی منابع بانک مرکزی ایران توسط 
کره جنوبی که با تبعیت از سیاســت های ضد انسانی دولت آمریکا و در 
چارچوب فشــار حداکثری آنها به ملت ایران انجام شده است، به رئیس 
کل بانک مرکزی دســتور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را 
از طریق سیاســی دوجانبه و مســیر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع 

بین المللی پیگیری کنند.
رئیس جمهوری تاکید کــرد: ممانعت کره جنوبی در اســتفاده ایران 
از منابــع بانک مرکزی بــرای خرید کاالهــای اساســی، دارو و اقالم 
انسان دوستانه هرگز پذیرفتنی نیست و انتظار داریم دولت کره جنوبی 

هرچه سریع تر این محدودیت را برطرف کند.
رئیس کل بانک مرکــزی نیز در این گفت وگو گزارشــی از روند مثبت 
تأمین ارز کاالهای اساسی، دارو و ســایر کاالهای ضروری و مواد اولیه 
واحدهای تولیدی را بــه اطالع رئیس جمهوری رســاند و اعالم کرد با 
مهلتی که به صادرکنندگان برای برگشت ارز تا پایان تیرماه داده شده، 
روند برگشت سرعت گرفته اســت و در چند هفته آینده شرایط تأمین 

ارز بسیار بهتر خواهد شد.
همتی همچنین محورهای اصلی پیشــنهاد بانــک مرکزی برای نحوه 
تأمین مالی غیر تورمی پروژه های مهم وزارت نفت را به رئیس جمهوری 
ارائه کرد که همســو با این پیشــنهاد، رئیس جمهور دستور داد طرح 
پیشنهادی بانک مرکزی در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته 

آینده مطرح شود.

بانک مرکزی اعالم کرد:
 پرداخت وام یک میلیون تومانی به بیش

 از ۲۱ میلیون خانوار
 مدیرکل اعتبارات بانــک مرکزی از پرداخت تســهیالت ۱۰ میلیون 
ریالی به ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۲۱۴ سرپرست خانوار )به مبلغ بیش از 

۲۱۰ هزار میلیارد ریال( خبر داد.
به گزارش بانک مرکزی، براســاس اعــالم مدیرکل اعتبــارات بانک 
مرکزی، بانک هــای عامل تا ســاعت ۱۱ روز پنج شــنبه )۲۲ خرداد 
۱٣۹۹( از تعــداد ۸۶۵ هزار و ۴۵۱ فقره تســهیالت قابــل پرداخت 
بــه یارانــه بگیران )براســاس فهرســت اعالمی از ســوی ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها(، تعداد ۸۶۲ هزار و ۶۰٣ فقره از تســهیالت 

موصوف )معادل ۹۹.۷ درصد( را پرداخت کرده اند.
همچنین امکان واریز مابقی تسهیالت یاد شــده نیز به دالیلی از جمله 
مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب 
با کد ملی ارســالی، نامعتبر بودن اطالعات معرفی شده و سایر خطاها 

میسر نشده است.
برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری ســازمان هدفمندســازی 

یارانه رفع می شود.
بر این اساس با احتساب تســهیالت پرداختی سه مرحله قبلی تا کنون 
از تعداد ۲۱ میلیــون و ۵۶ هزار و ۴۲۴ خانوار معرفی شــده از ســوی 
سازمان هدفمندســازی یارانه ها، تعداد ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۲۱۴ 
سرپرســت خانوار تســهیالت ۱۰ میلیون ریالی )در مجموع به مبلغ 

۲۱۰.۵۱۲.۱۴۰ میلیون ریال( را دریافت کرده اند.

جزییات برآوردهای جدید بانک جهانی درباره 
اقتصاد ایران

مدیر میز ایــران در بانک جهانی از تغییر برآورد ایــن نهاد از تورم ایران 
خبر داد.

جدیدترین برآورد صورت گرفته توسط بانک جهانی از وضعیت اقتصاد 
ایران نشان می دهد که امسال آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران 
خواهد بود. در رابطه با آخرین وضعیت ســه شــاخص کالن اقتصادی 
ایران یعنی رشــد اقتصادی، نرخ تورم و کســری بودجــه دولت با زینا 
الخلیل- مدیر میز ایران، عراق، اردن، ســوریه و لبنان در بانک جهانی 

به گفت وگو نشستیم.

چشم انداز رشد اقتصادی
بانک جهانی در گزارش منتشر شده خود پیش بینی کرده است اقتصاد 
ایران امســال ۵.٣ درصد کوچک شود. الخلیل با اشــاره به پیامدهای 
کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران گفت: میــزان تولیدات نفتی ایران به یکی از 
پایین ترین سطوح چند دهه اخیر رسیده است؛ بخش بزرگی از کاهش 
رشــد اقتصادی ایران در ســال ۲۰۲۰ مربوط به کاهش سطح فعالیت 
بخش غیرنفتی اســت. انتظار می رود بخش خدمات )به عنوان بزرگ 
ترین تشــکیل دهنده تولید ناخالص داخلی ایران(   به میزان وســیعی 
تحت تاثیر قرار گیرد و این مســاله در مورد بخش های خرده فروشی، 

عمده فروشی و حمل و نقل نیز صادق خواهد بود.
این مدیر بانک جهانی با اشــاره بــه باقی ماندن تقاضا بــرای کاالهای 
ضروری در سطح مطلوب افزود: به همین دلیل انتظار می رود تولیدات 
بخش کشاورزی تنها به میزان کمی از کرونا تاثیر پذیرد. از سوی دیگر 
در بخش صنعت، با توجه به شــوک های وارد شــده به بخش تقاضا و 
زنجیره تامین، انتظار می رود بخش تولید و ســاخت و ســاز در ایران 

آسیب متحمل شود. 
طبق پاســخ بانک جهانی به ایســنا، دلیل اصلی تفاوت رشد اقتصادی 
امسال با سال قبل ایران با وجود شــیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم 
های آمریکا آن اســت که سال گذشته رشــد اقتصادی به شدت تحت 
تاثیر کاهش رشد اقتصادی بخش نفتی قرار گرفته بود که خود ناشی از 

تحریم های آمریکا بوده است.
 اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی ۸.۲ درصد 
کوچک شد، امسال نیز رشــد منفی ۵.٣ درصدی را تجربه خواهد کرد 

اما سال آینده رشد ۲.۱ درصدی در ایران به ثبت خواهد رسید.

نرخ تورم به کجا خواهد رسید؟
به گفته الخلیل، بانک جهانی برای ذکر رونــد نزولی نرخ تورم ایران در 
گزارش خود به آمارهای منتشرشده توسط دولت ایران )طی بازه زمانی 
ذکرشده( استناد کرده است. بانک جهانی به ایسنا اطالع داده است که 
با توجه به فشارهای تورمی ناشی از شــیوع کووید-۱۹ و تغییرات نرخ 
ارز، روند تورم ماه های آینده را صعــودی ارزیابی می کند و پیش بینی 
فعلی بانک جهانی از متوسط نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰-۲۱ معادل 
۲۹ درصد خواهد بود که هشــت درصد بیشــتر از برآورد قبلی صورت 

گرفته در آخرین گزارش این نهاد است.

احتمال تغییرات بیشتر در برآورد شاخص ها وجود دارد
به گفته بانک جهانــی، برآوردهای صــورت گرفته توســط این نهاد 
از شــاخص های کالن اقتصادی با فرض تــداوم اقدامات بانک مرکزی 
برای کنتــرل نقدینگی و تامین کســری مالی دولــت از طریق فروش 
دارایی های دولتی و صدور اوراق قرضه صورت گرفته است و با توجه به 
نااطمینانی های زیادی که در مقطع کنونی بر ســر راه اقتصاد جهانی و 

ایران هست، امکان تغییر در این برآوردها وجود دارد.

شعبه

سخنگوی کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت با بیان اینکه ۲ میلیون نفر از دارندگان 
کارت پرس شده ســهام عدالت ســرگردان هستند و 
در سامانه ســهام عدالت به عنوان ســهامدار شناخته 
نمی شــوند، اعالم کرد: برای تعییــن تکلیف این افراد 

الیحه دو فوریتی ارائه کرده ایم.
اکبــر حیدری، در مــورد این کــه ۲ میلیــون نفر از 
ســهامداران عدالت با وجــود داشــتن کارت پرس 
شده ســهام عدالت در سامانه ســهام عدالت سازمان 
خصوصی ســازی بــه عنوان ســهامدار شــناخته 
نمی شــوند، گفت: در طرح ۵۰ میلیون نفری ســهام 
عدالت داشــتن مغایرت ۵ درصدی طبیعی است. در 
طرح هدفمندی یارانه ها و تخصیص کمک معیشتی 

هم این خطا وجود دارد.
وی گفت: سهام عدالت که از ســال ۸۵ آغاز شد در آن 
زمان به انــدازه امروز توســعه فضای مجــازی وجود 
نداشــت، بنابراین مغایرت به صورت ناخواسته ایجاد 
می شــود، اما انتظار بود در پایان طرح ســهام عدالت 
مغایرت گیری شــود و بر اســاس گزارش تعاونی های 
شهرســتانی و دبیرخانه ســهام عدالت این مغایرت ها 

برطرف شود. در حالی که این کار انجام نشد.
ســخنگوی کانون شــرکت های ســرمایه 
گذاری اســتانی ســهام عدالت در پاسخ به 
این پرسش که آیا مشــکل این ۲ میلیون نفر 
دارنده کارت ســهام عدالت قابل حل است، 
گفت: گرچه برخــی این مدیران ســازمان 
خصوصی سازی اعالم کرده بودند که مالک 

عمل فقط سامانه ســهام عدالت ســازمان خصوصی 
سازی اســت، اما در اطالعیه  رسمی سازمان خصوصی 
سازی این مسأله اصالح شــد و اذعان کردند که حق با 

سهامداران دارای کارت پرس شده عدالت است.
حیدری اظهار داشت: یک طرح دو فوریتی با پیشنهاد 
کانون شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی سهام 
عدالت و به وســیله نمایندگان مجلــس تقدیم هیأت 
رئیســه مجلس شــد و آقای پورابراهیمی بــه عنوان 
پیشنهاد دهنده این طرح در مجلس بود که طرح با قید 
دو فوریت تقدیم هیأت رئیســه مجلس و اعالم وصول 

شده است.
به گفته وی، براســاس طرح مجلس،  اگر دولت بتواند، 
طرح ســهام عدالت را برای باقیمانده جمعیت کشور 

گســترش دهــد. چــون در حــال حاضر 
دعوت نامه های ســهام عدالت در دســت ۵ 
میلیون ایرانی قــرار دارد که اکنون به عنوان 
ســهامدار عدالت شناخته نمی شــوند و ۲ 
میلیون نفــر از این افراد حتــی کارت پرس 
شده ســهام عدالت با بارکد و کد ۲۴ رقمی 
دارند، اما در سامانه مزبور به عنوان سهامدار 

عدالت شناخته نمی شوند.
به گفته حیدری، دعوت نامه ســهام عدالت در دست ۵ 
میلیون نفر است، اما کار ثبت نهایی آنها صورت نگرفته 
است و در حین بررسی الیحه دعوت نامه ها صادر شده 
اما تکمیل نشده است. این افراد مشمول سهام عدالت 
بودند و باید راهکار ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شود 

تا آنها هم جزو سهامداران عدالت تلقی شوند.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت در پاســخ به این پرسش که طبق گفته 
رئیس سازمان خصوصی سازی دولت سهم جدیدی 
برای عرضه به مــردم در قالب ســهام عدالت ندارد، 
گفت:  واهلل اعلم، دولت دارایی دارد و اگر خواســتند 
من می توانم ثابت کنم. مجلســی ها این مسأله را           در 

نظر گرفته اند و به خاطــر این طرح دو فوریتی اعطای 
ســهام عدالت به جاماندگان را           تقدیم هیأت رئیســه 

کردند.
به گفته وی، کسانی که کارت پرس شده سهام عدالت 
در دســت دارند، این جزو حقوق مکتسبه آنان است و 
باید دولت پاســخگو باشد. کســی که برگه پرس شده 
سهام عدالت دارد، باید سهام عدالت به او داده شود و در 
ابتدای طراحی سهام عدالت قرار بود، به ۶ دهک  پایین 
درآمدی جامعه، ســهام عدالت داده شود و به نظر من 

باید تا احقاق حق این افراد تالش کنیم.
حیدری این را           هــم گفت که ما حــق نداریم، به خاطر 
قصوری که در ســاختارها بوده، اکنــون به خاطر حل 
مسأله سهام عدالت این ۲ میلیون نفر صورت مسأله را           
پاک کنیم و بگوییم هر کســی در سامانه سهام عدالت 
حضور دارد، ســهامدار عدالت اســت و هر کس نیست 

حقی ندارد.
وی گفت: شــنیده ام اقداماتــی انجام شــده و حتی 
شــکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شده و آرائی اخذ 
شده اســت. امیدواریم از طریق مجلس این مسأله حل 

شود.

سهام عدالت

خریدار  مدیرعامل صنــدوق کارآفرین 
امید اظهار داشــت: تحلیــل مدیران بانک 
مرکزی هم این است که حتما در نیمه دوم 
ســال با کاهش نرخ تورم روبه رو می شویم، 
چراکه پول وارد بخش حقیقی اقتصاد شده 
و به همین دلیل است که بانک مرکزی نرخ 
تورم ۲۲ درصــدی را هدف گــذاری کرده 

است.
اصغــر نورالــه  زاده دربــاره سیاســت ها و 
ابزارهای بانــک مرکزی بــرای تحقق نرخ 
تورم ۲۲ درصــدی و دلیل عدم اســتقبال 
بانک هــا از عملیات بازار باز اظهار داشــت: 
نرخ سود تسهیالت تابعی از نرخ تورم است 
و یکی از مهم ترین اقدامــات بانک مرکزی 
کاهش هزینه تمام شــده پول اســت. باید 
توجه داشته باشیم وقتی با تورم ۴۰ درصد 
مواجه هستیم، ســود ۲۰ درصد، نرخ سود 

باالیی محسوب نمی شود.
وی افزود: یکــی از نکات قابــل توجه این 
اســت که از آنجایی که هزینه تجهیز منابع 
بانک ها، هزینه باالیی محسوب می شود، در 
سنوات گذشته بانک ها مجبور بودند بیشتر 
از نرخ سود تســهیالت و درآمدی که کسب 
می کنند، هزینه بدهند تا منابع کسب کنند. 
به همین دلیل تصمیم گرفته شــد که نرخ 

سود روز شمار به ماه شمار تبدیل شود.  
مدیرعامل صندوق کارآفریــن امید ادامه 
داد: به همین دلیل در پایان سال مالی ۹۸، 
ترازنامه تعدادی از بانک ها بــا این تصمیم 
به اجرا رسیده، مثبت شــد. از این طریق به 
پایداری شــبکه بانکی کشور کمک موثری 
شــد وگرنه شــبکه بانکی دچار مشــکل 

می شد.
این کارشــناس بانکی با بیــان اینکه برای 
کاهش هزینه تمام شده پول و کاهش تورم 
اولین تصمیم این بود که ســود ســپرده از 

روز شمار به ماه شــمار تبدیل شود، اظهار 
داشت: از آنجایی که سیاست دولت این بود 
که منابع را به ســمت بازار سرمایه هدایت 
کند تا تامیــن مالی شــرکت ها و بنگاه ها 
از بازار پول انجام نشــود از این رو تصمیم 
گرفته شــد که منابع به سمت بازار سرمایه 

حرکت کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده، گفت: در 
ابتدای سال هم نرخ سود سپرده های کوتاه 
مدت از ۱۰ درصد ماه شــمار بــه ۸ درصد 
رســید و نرخ سود ســپرده های بلندمدت 
از ۲۰ درصد به ۱۸درصــد کاهش یافت. به 
همین نسبت هم امکان صدور اوراق سپرده 
با نرخ ۲۰ درصد به بانک ها داده شــد البته 
گفته شد اگر شکست رخ داد امکان افزایش 

آن به ۱۱ درصد وجود دارد.

نوراله  زاده افزود: سیاست ها که در راستای 
همان سیاســت ۶ ماه گذشــته بود، کمک 
کرد تا هزینه تامیــن و تجهیز منابع بانک ها 
کاهش پیدا کند و به نوعی کمک شــود به 
بانک ها که بتوانند پایداری بیشتری داشته 
باشــند.به این دلیل وقتی نرخ سود کاهش 
یافت، مردم منابــع خود را از بــازار پول به 

سمت بازار سرمایه منتقل کردند.   
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امید 
تاکید کرد: اما در اصل ایــن منابع باز هم در 
شــبکه بانکی کشــورمان در جریان بودند 
به این شکل که مردم ســهام شرکت هایی 
را خریدند که این شــرکت ها نــزد بانک ها 
حســاب دارنــد و هزینه خرید ســهام این 
شرکت ها وارد حساب بانکی آنها شد. البته 
مهم ترین ویژگی این بود که تا پیش از این، 

بانک به این سپرده های مردمی سود کوتاه 
مدت ۸ درصد ماه شمار پرداخت می کردند 
اما وقتی همیــن منابع به حســاب جاری 
شــرکت ها منتقل شــد، پرداخت این نرخ 

سود هم حذف شد.
وی با بیان اینکه با این روند هم تجهیز منابع 
برای شرکت های بورسی و هم برای بانک ها 
بدون هزینه انجام شــد، ادامه داد: طبیعی 
اســت که دولت از این تصمیــم همچنان 
حمایت کند تا پول های ســرگردان مردم 
باز همچنان به بازار سرمایه منتقل شود و از 
این طریق  بازار سرمایه رونق بگیرد و تولید 

داخل هم افزایش یابد.  
این کارشــناس بانکی اظهار داشــت: اگر 
شــرکت ها برای تجهیز منابــع از بانک وام 
می گرفتند، باید به غیر از سودی که به بانک 

می پرداختند هزینه هــای پنهان دیگری را 
هم متحمل می شــدند. بنابراین بانک ها در 
حال حاضر نیازی به نقدینگــی ندارند که 
بخواهند از یکدیگر تســهیالت بین بانکی 
دریافت کنند از این رو نرخ ســود بین بانکی 
از ۱۸ درصد بــه ۱٣ درصد کاهــش یافته 

است.  
نوراله زاده با تاکید بر اینکــه همین روند به 
کنترل نرخ تورم کمک می کند، گفت: وقتی 
هزینه تجهیز منابع برای بانــک ها و بنگاه 
ها حذف می شــود در حالی که  پیش از این 
تمام این ارقانم بــه عنوان هزینه در ترازنامه 
بانک ها و بنگاه ها ذکر می شد و هزینه تمام 
شــده پول برای بنــگاه و بانــک را افزایش 
می داد اما حذف این هزینه هــا و ادامه این 
روند باعث می شــود که تــورم ناخودآگاه 

کنترل شود.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر این سیاست ها 
با تاخیری حداقل ۶ ماهه خود را در نرخ سود 
بانکی هم  نشــان می دهد و حتمــا از نیمه 
دوم ســال شاهد این هســتیم که نرخ سود 

تسهیالت هم کاهش پیدا می کند.
مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امید افزود: 
تحلیل مدیران بانک مرکزی هم این اســت 
که حتما در نیمه دوم ســال بــا کاهش نرخ 
تورم روبه رو می شــویم، چراکــه پول وارد 
بخــش حقیقی اقتصاد شــده و بــه همین 
دلیل اســت که بانک مرکزی نرخ تورم ۲۲ 

درصدی را هدف گذاری کرده است.
وی تاکید کــرد: حال اگر در بازار ســرمایه 
در این مدت شــاهد ریزش شاخص باشیم، 
می توان از ســایر ابزارها مانند عملیات بازار 
باز استفاده کرد تا نرخ سود بین بانکی روند 
نزولی را حفظ کند از این رو است که دولت 
و بانک مرکزی زیرســاخت های این ابزار را 

فراهم کرده اند.

2 میلیون دارنده کارت سهام عدالت سرگردانند

پایان مهلت استفاده از مزایای قانون حذف سود مرکب
خریدار  کارشــناس ارشــد حقوق بانکی 
با اشــاره به مهلــت قانونی برای اســتفاده 
بدهکاران از قانون تســهیل تسویه بدهی، 
گفت: تنها یک هفته به پایان مهلت استفاده 
از مزایای قانون حذف ســود مرکب وجود 
دارند.یاســر مرادی با اشاره به مهلت قانونی 
برای اســتفاده بدهکاران از قانون تسهیل 
تسویه بدهی، گفت: تنها یک هفته به پایان 
مهلت اســتفاده از مزایای قانون حذف سود 

مرکب وجود دارند.
وی افزود: مشــمولین این قانون باید تا ٣۱ 
خرداد درخواست خود را به بانک ارائه کنند؛ 
چراکه این مهلت با توجه بــه تاکیداتی که 

شده، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
مرادی به مشــمولین این قانــون و حتی 
افــرادی کــه در خصوص شــمول یا عدم 
شــمول مزایای این قانــون در مورد خود 
ابهام دارند توصیه کرد حتماً درخواســت 
خود را به صــورت اظهارنامه قضائی یا نامه 
رســمی به بانک خود ارائه و شــماره ثبت 
نامه را دریافت کنند تــا در صورت هرگونه 
اختالف و مشــکالت بعدی این درخواست 
قابلیــت پیگیری داشــته باشــد؛ چراکه 
هرچند قانــون مکانیزمی بــرای اعتراض 
به محاســبات و نحوه اقدام بانک ها تعیین 
نکرده امــا قطعاً تخلفــات احتمالی امکان 
پیگیری در مراجــع نظارتــی و قضائی را 

خواهد داشت.
این مشاور حقوقی بانکی با بیان اینکه تمامی 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
مشمول این قانون می شوند و باید آن را برای 

بدهکاران خود اجرا کنند، تصریح کرد: این 
مصوبه در خصوص افرادی اســت که قصد 
دارند بدهی خود را که ناشــی از تسهیالت 
واحدهای تولیدی اســت به طور »تســویه 
نقدی« پرداخــت کنند. تمام یا بخشــی از 
تســهیالت این افراد باید تا پایان ســال ۹۷ 
سررسید شــده باشــد و پس از اعالم میزان 
بدهی توســط بانک، فرد بدهکار باید حتماً 
به طور نقدی آن را تا پایان آذر ۹۹ پرداخت 
کند.مســئول شبکه اطالع رســانی حقوق 
بانکی با اشاره به اینکه بانک ها تا پایان مرداد 
ماه باید میزان بدهی واقعی مشــموالن پس 
از حذف ســود مرکب را به آنها اعالم کنند، 
تاکید کرد که این قانون مشمول تسهیالت 
ارزی و تســهیالتی کــه از جملــه اموال و 
دارایی های بانک هاســت - از جمله آنهایی 
که ملک آنها تملیک شــده و بانک اجاره به 
شــرط تملیک داده یا بحث اقالــه بانک ها 
در خصوص آن ایجاد شــده- مشــمول این 
دستورالعمل نمی شوند و این بخشنامه تنها 

مشمول تسهیالت ریالی است.
مــرادی خاطرنشــان کــرد: مــاده دوم 
دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی تصریح 
دارد کــه مطالبات ناشــی از تســهیالت 
ریالی که قــرارداد مالک محاســبه آنها 
در سامانه ســمات بانک مرکزی )سامانه 
متمرکز اطالعات تســهیالت و تعهدات( 
در بخش هــای کشــاورزی، جنگلداری، 
شــیالت، اســتخراج معــادن، صنعت، 
ساختمان و تأمین آب، برق و گاز پرداخت 
شده باشد، مشــمول این دســتورالعمل 

هســتند. بر این اســاس بانــک مرکزی 
تســهیالت واحدهای تولیدی را محدود 
به بخش های کشــاورزی، معادن، صنعت 
و ســاختمان کــرده اســت که بــا هدف 
ایجاد، توســعه و تأمین سرمایه در گردش 

پرداخت شده باشند.
وی در خصوص اینکه چه نوع تســهیالتی 
مشــمول اســتفاده از مزایای ایــن قانون 
می شوند، گفت: این دســتورالعمل بیشتر 
به نفع افرادی اســت که تســهیالت آنها در 
شــبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی 
تجمیع و تقسیط شــده و بانک عامل سود 
و وجه التزام را با یکدیگر جمــع و در قالبی 
جدید به او پرداخت کــرده که این امر باعث 
ایجاد ربح مرکب و تــورم بدهی فرد بدهکار 
شده اســت و درخصوص افرادی که امهال 
های متعــدد نداشــته اند، تنهــا ۶ درصد 
از بدهی این افــراد که جریمــه آنها بوده، 

بخشیده می شود.
مســئول شــبکه اطالع رســانی و مشاوره 
حقوقی بانکــی اظهار داشــت: افرادی که 
قرارداد اولیه اعطای تســهیالت جایگزین 
یا تجدید و امهال شــده تسهیالت آنها قبل 
از اول فروردیــن ۹٣ منعقد شــده، آخرین 
قرارداد آنها قبل از این تاریخ مالک محاسبه 
تلقی می شود. قرارداد قبل از اول فروردین 
۹٣ نیز با همان نرخ براساس مصوبه شورای 
پــول و اعتبار محاســبه می شــود و تا روز 
تســویه، تمامی قراردادهــای امهالی دیگر 

کان لن یکن تلقی می شوند.
مــرادی دربــاره اینکه اگــر که قــرارداد 

تســهیالت گیرنده بعد از اول فروردین ۹٣ 
باشد، مبنای محاســبه چه طور خواهد بود، 
نیز توضیح داد: در ایــن خصوص قراردادی 
مالک محاســبه قرار می گیرد که به عنوان 
اولین قراردادی بین فرد و بانک امضا شــده 
است. قانونگذار اول فروردین ۹٣ را به عنوان 
تاریخ مالک و مشــخص تعیین کرده و هر 
کدام از قراردادها را که به این تاریخ نزدیک 

باشند مبنای محاسبه قرار می دهد.
این کارشــناس حقوق بانکــی درباره روند 
اجرایی ایــن قانون نیز اظهار داشــت: پس 
از پایان ثبت درخواســت ها در آخر خرداد، 
بانک مکلف اســت تا اطالعات مشــتری از 
جمله درخواست، تاریخ و نوع قرارداد، مبلغ 
اصل قرارداد، نرخ ســود و تاریخ سررســید 
اقســاط را به همراه کد ملی، شناسه ملی و 
مانده بدهی در سامانه ای قرار دهد که خود 
مکلف به طراحــی و ایجاد آن اســت و باید 
امکان دسترسی به این ســامانه را به بانک 

مرکزی بدهد.مسئول شبکه اطالع رسانی 
حقوقی بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی 
بانک ها را ملزم کرده که در محاسبات خود 
باید توجه داشته باشــند که به هیچ عنوان 
سود و وجه التزام به ســود پس از سررسید 
تعلق نمی گیرد، خاطرنشــان کرد: بانک ها 
حتماً باید میزان پرداختی های مشتریان در 
طول مدت پرداختی تسهیالت را بین اصل و 
سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید 

را تقسیم بالنسبه کنند.
این کارشــناس حقوق بانکی یکی از نکات 
مهم ایــن دســتورالعمل را تعیین ســقف 
تسهیالت برای افراد حقیقی ۵۰۰ میلیون 
تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان 
عنوان کرد و گفــت: بانک مرکزی در تبصره 
۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده 
که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شــده در 
این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد 

دستورالعمل نخواهد شد.



ونایی به بازار نفت بازگشت وحشت کر

وست وبر موسسه اعتبارسنجی فیتچ: صنعت نفت با ضرری ۱.۸ تریلیون دالری در ۲۰۲۰ ر

سخنگوی صنعت برق تشریح کرد

آیا تابستان خاموشی خواهیم داشت؟

افزایش تولید ۱۰ درصدی میعانات گازی مجتمع 
گاز پارس جنوبی

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در راستای تولید حداکثری 
و پایدار مجتمع بویژه در فصول ســرد ســال، برنامه تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی تا قبل از پایان مهرماه تکمیل 

می شود.
هادی هاشــم زاده فرهنگ بــا بیان اینکــه برنامه تعمیرات اساســی 
پاالیشگاه ها از ۱۵ اردیبهشــت ماه آغاز شده اســت، گفت: این برنامه 
با تعمیرات پاالیشــگاه های اول و نهم آغــاز و تا قبــل از پایان مهرماه 
تکمیل می شــود.وی در ادامه درباره افزایش دریافــت گاز و تولید در 
پارس جنوبی اظهار کرد: میزان خوراک دریافتی مجتمع از ســکوها و 
تأسیسات ســیری در ۲ ماهه اول سال ۹۹ نســبت به دوره مشابه سال 

گذشته حدود ۹ درصد افزایش یافته است.
هاشم زاده فرهنگ افزود: گاز شــیرین تزریق شده به خطوط سراسری 
گاز نیز در ۲ ماهه اول سال ۱٣۹۹ نســبت به دوره مشابه سال گذشته 

بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.

فرهنگ با بیان اهمیت تولیــد میعانات گازی در تولیدات پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس گفت: میزان میعانات گازی تولیدی مجتمع در دو 
ماهه اول سال ۱٣۹۹ نسبت به دوره مشــابه سال گذشته نیز بیش از ۹ 

درصد افزایش یافته است.

توتال قرارداد سه ساله صادرات گاز با ترکیه 
امضاکرد

در حالی که وزرات نفت ایران فرصت های افزایش صادرات گاز به ترکیه 
را از دست داده، توتال فرانسه با عقد قرار داد ٣ ساله صادرات گازمایع به 

این کشور پس از آمریکا گوی سبقت را از سایر رقبا ربود.
 ترکیه مهم ترین کشــور وارد کننده گاز از ایران است. قرارداد ۲۵ ساله 
بین ایران و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میالدی امضا شد و بر اساس آن ایران 
باید روزانه ۲۷ میلیون مترمکعب گاز به این کشــور صــادر کند. اما در 
حال حاضر با نزدیک شــدن به پایان این قرارداد شاهد جایگزین شدن 

گاز ایران از سوی این کشور هستیم.

شمشیر ترک ها علیه گاز ایران
سیدعلی نصر، کارشــناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعالم 
این خبر که پس از افزایش سهم ال. ان. جی آمریکا از بازار ترکیه، توتال 
فرانسه نیز با عقد قرارداد ٣ ســاله صادرات ال. ان. جی، به بازار گاز این 
کشــور گام نهاد، گفت: در حقیقت ترکیه قصد دارد با عقد قراردادهای 
جدید ســهم ایران را در ســبد خود کاهش داده و در ادامه با فشارهای 

آمریکا در جنگ گازی، به صفر برساند.
وی افزود: از ســوی دیگر انفجار خط لوله انتقال گاز در ۱۲ فروردین ماه 
امسال و عدم تمایل از ســمت ترکیه برای تعمیر و راه اندازی مجدد این 

خط لوله نیز نشان دهنده همین موضوع است.

زنگنه مخالف صادرات 2 برابری گاز به ترکیه!
به گفته این کارشــناس حوزه گاز، اگرچه مســئله قطع چندین ماهه 
صادرات به ترکیه و از دســت رفتن چند صد میلیون دالر درآمد حاصل 
از فروش در شــرایط تحریم کنونی برای کشــور حائز اهمیت است اما 
اتفاقات رخ داده نشان می دهد تعلل چند ساله وزارت نفت دولت تدبیر 
و امید در تجارت گاز موجب شده ایران نه تنها بازار جدیدی به بازارهای 
صادراتی خود اضافه نکند، بلکه اصلی ترین و مهم ترین بازار خود یعنی 
ترکیه را نیز از دســت بدهد.نصر اظهار داشــت: این در حالی است که 
ترکیه در ســال ۹۲ پس از آنکه ترک ها پیشــنهاد افزایش گاز از ایران 
به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شــخص وزیر نفت با آن مخالفت 
کرد تا اردوغان، روســیه و آذربایجان را برای این مهم در نظر بگیرد. در 
صورتی که ترک ها رســماً اعالم کرده بودند بــرای بخش صنعتی خود 
می خواهند حســاب ویژه ای روی گاز ایران باز کنند کــه این موضوع 

نشان می داد عزم آن ها برای دو برابر کردن واردات جدی بود.

کاهش قدرت چانه زنی، ثمره تعلل وزارت نفت
وی با بیان اینکه کاهش وابســتگی به گاز ایران این امــکان را به ترکیه 
می دهد که در تمدید قرارداد خود در آینده یــا قرارداد افزایش واردات، 
گاز را با قیمت نازل تری وارد کند، ادامــه داد: این یعنی قدرت چانه زنی 
ترکیه در معامــالت گازی باال خواهد رفت و عمــاًل گاز ایران نقش قابل 
توجهی در سیاســت های ترکیه نخواهد داشت و به راحتی قابل حذف و 
تحریم خواهد بود. از طرفی کشورهای منطقه مانند پاکستان که در حال 
حاضر دچار کمبود منابع گازی هســتند پس از ناکامی از خط لوله صلح 
برای انتقال گاز ایران به این کشور که از سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت 

جدید رقم خورد، به دنبال تأمین انرژی خود از سایر کشورها هستند.

پاکستان در پی عقد قرارداد 15 ساله با قطر 
به گفته نصر، با وجود تعلل وزارت نفت، پاکســتان با افزایش پایانه های 
ال. ان. جی قصــد دارد با قطر بر ســر قرارداد ۱۵ ســاله واردات ال. ان. 
جی وارد مذاکره شــود. با نادیده گرفتن بازارهای پاکستان و افغانستان 
توسط وزرات نفت، ترکمنستان نیز تا ســال ۲۰۲۰ میالدی با سرمایه 
گذاری قریب بــه ۱۰ میلیارد دالر که بخش اعظمی از آن را عربســتان 
سعودی تأمین می کند، گاز خود را به وسیله خط لوله موسوم به تاپی به 

کشورهای پاکستان و افغانستان می رساند.
این کارشــناس حوزه گاز گفت: همین طور کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس مانند کویــت و امارات نیاز گازی خود را به جــای ایران از ال. ان. 
جی تأمین می کنند. این در حالی اســت که ایران با داشتن ۱۸ درصد 
از منابع گازی جهان بعد از روســیه در جایگاه دوم قرار دارد، اما به علت 
نداشتن برنامه ای منســجم برای صادرات گاز به کشورهای هم جوار و 
تعلل وزارت نفــت در تمدید قراردادهای قبلی و عقــد قرار داد جدید با 
کشورهای منطقه، عماًل تا چند ســال آینده، از بازار گاز جهانی حذف 
خواهد شــد و بازیگری منفعل در بــازار گاز در اختیار ســایر بازیگران 

همچون بازار نفت خواهد بود.

و نیر

معاون وزیر نیرو گفت: چتر حمایتی وزارت نیرو بر سر 
تولید کنندگان داخلی پنل های خورشــیدی خواهد 

بود.
محمد ســاتکین، وزارت نیرو متولی تهیه مشوق های 
گوناگون برای مصرف کنندگان برق شهری است و در 
این راســتا اگر برق را هر کیلو ولت ساعت هزار و ٣۰۰ 
تومان بفروشیم، برای کســانی که وسایل مصرفی را از 
تولیدات داخلی خریداری نمایند حــدوداً ٣۰ درصد 

تخفیف هزینه برق به عنوان مشوق دریافت 
خواهند کرد.

او ادامــه داد: دولت این مشــوق را به منظور 
تحریک خرید از محصــوالت تولید داخل، 
ارائه می کند، ولی اگر تولید داخل جوابگوی 
نیاز داخل نباشــد بایــد به ســراغ واردات 

محصول مورد نیاز برویم.
بــه گفته ایــن مقــام مســؤول امــروز نیروگاه های 

خورشــیدی ما نمی توانند برق مــورد نیاز 
داخل را تولیــد نمایند اینجاســت که برای 
تأمین برق مورد نیاز می توان به سراغ تولید 
کنندگان پنل های خورشــیدی رفت و نظر 
حمایتی وزارتخانه نیرو را به بخش های دیگر 
صنعت برق هم معطوف کرد و حال اگر تولید 
کنندگان پنل های خورشــیدی داخل هم 
نتوانستند پاسخگوی نیاز داخل کشور باشند، واردات 

این محصول چندان هم بی منطق نخواهد بود.
معاون وزیر نیرو گفــت: وزارت نیرو و وزارتخانه صمت 
با شناســایی توان قطعــی تولید کننــدگان داخلی 
جهت جبران باقی ســهم نیازمندی بــرق مصرفی با 
درج مشــوق های قابل اجرا اقدام به واردات پنل های 
خورشــیدی می کند در این راســتا نباید بــا اعمال 
مالیات هــا و گمرکی ۲۰ درصــد و باالتر پــای تولید 

کنندگان خارجی را از بازار کشورمان کوتاه کرد.

نماینده اســبق ایران در اوپک گفت: طــی ٣ تا ۴ دهه 
گذشته، بازار جهانی ساالنه یک میلیون بشکه افزایش 
تقاضا داشــته اســت که در صورت عدم موانع، ایران 
می توانســت درصــدی از رقم یک میلیون بشــکه ای 

تقاضا را پوشش دهد.
محمدعلی خطیبــی، درباره رقــم ایــده آل تولید و 
صادرات نفت ایران اظهار داشــت: تولید باید به نحوی 
باشــد که بعد از تامین نیاز داخلی، بــازار صادراتی آن 
تعریف شــده باشــد در غیر ایــن صــورت و چنانچه 
تقاضایی وجود نداشته باشــد، تولید بی معناست.وی 
افزود: اگر بازار صادراتی به شــکل کنونی باشد که در 
شرایط نرمال نیســت و همه تولیدکنندگان باید تولید 
خود را کاهش دهند، نگه داشــتن ظرفیت مازاد بسیار 
سخت است، بنابراین برنامه ها باید متناسب با شرایط 

روز بازار باشد و البته همواره درصدی هم باید 
به عنوان ظرفیت مازاد در نظر گرفته شــود 
که در صورت  فراهم شدن فرصت صادرات، 
تولید با تحمیل هزینه مواجه نشــود، ضمن 
اینکــه نباید فرامــوش کرد که بــازار نفت 

داینامیک و مرتبا در حال حرکت است. 
نماینده اســبق ایران در اوپک تصریح کرد: 

چاه های نفت همانند انســان، عمر دارند برخی تا ۲۰ 
و برخی در ٣۰ ســالگلی در اوج تولید هستند و پس از 
آن افت کرده و رونــد تولید نزولی می شــود. یعنی در 
یک تولید اولیه، اوج و بعد به سمت افت سیر می کنند.  
البته رفتار چاه ها هم با هم فرق دارد، اینکه تولید بهینه 
باشد، فشــار به چاه وارد نشود، رسیدگی صورت گیرد، 
تزریق آب و گاز داشــته باشــیم که به حداکثر تولید 

برســند تماما متفاوت اســت و چاه ها را در 
شرایط اوج و افول قرار می دهد.

وی با بیان اینکه همیشــه باید تولید و منابع 
جدید برای عرضه داشــته باشــیم تا بازار را 
حفــظ کنیم، یادآور شــد: اکنــون هر چند 
میادین جدیدی نیز کشف شــده و در حال 
تولیدند، نبایــد به چاه های قبــل از انقالب 
امید داشته باشــیم و باید به ضریب بازیافت مخازن و 

بکارگیری تکنولوژی برای تحقق آن نیز فکر کنیم.
خطیبی تصریح کرد: در حال حاضــر ضریب بازیافت 
در مخازن کشــور ۲۵ تا ٣۰ درصد است و بقیه نفت در 
مخزن باقی می ماند، البته این رقم چاه به چاه و میدان 
به میدان متفاوت است، اگر به رقم ٣۵ تا ۴۰ درصد و در 
برخی چاه ها تا ۵۰ درصد برسیم، تحول در تولید است 

که نیاز به رسیدگی، تکنولوژی و تزریق آب و گاز دارد.
وی با بیان اینکه اگر روند تولید محبوس شود، هزینه زا 
است، گفت: زمانی که تحریم نبودیم رقم تولیِد حدود 
۴ میلیون بشکه و صادراِت ۲.۵ میلیون بشکه مناسب 
بود و می توان گفت که شــرایط برای برداشت از چاه ها 
نرمال بود یعنی هم نیاز داخل و هم بــازار صادراتی را 

پاسخگو بودیم.
این کارشــناس بین الملــل نفت درباره رقــم ایده آل 
صادرات نفت ایران خاطرنشــان کرد: چنانچه شرایط 
کرونا، بحــران کنونی اقتصــاد جهانــی و همچنین 
تحریم ها نبــود، طی ٣ تا ۴ دهه گذشــته، بازار جهانی 
ساالنه یک میلیون بشکه افزایش تقاضا داشته است که 
در صورت عدم موانع، ایران می توانست درصدی از رقم 

یک میلیون بشکه ای تقاضا را پوشش دهد.

پنل

نفت

خریــدار   امســال حــدود ۱.۵ درجه از 
میانگین ۱۱ سال گذشــته افزایش درجه 
حرارت داشته ایم که عدد قابل تاملی است، 
۱.۵ درجه معــادل ۴۵۰۰ تا ۵ هزار مگاوات 

افزایش مصرف بارهای سرمایشی است.
مصطفی رجبی مشهدی  اجرای برنامه های 
جدید بــرای پیش گیــری از خاموشــی 
احتمالی در فصل تابســتان اظهار داشت: 
در بخش توســعه ظرفیت ها بالغ بر ۱٣۷۰ 
مگاوات نیــروگاه جدید از پیک ســال قبل 
نصب شــده و تا تابســتان ســال جاری با 
نیروگاه هایی که در دست احداث داریم این 
عدد به حددود ٣ هزار مگاوات خواهد رسید، 
نیروگاه های تجدیدپذیر نیز از پیک ســال 
قبل، حدود ۱۵۰ مگاوت به ظرفیت شــان 
اضافه می شود، نیروگاه های کوچک مقیاس 
هم به همیــن میــزان افزایــش ظرفیت 
خواهند داشــت، نیروگاه های موجود ۵۰۰ 
مگاوات ارتقای ظرفیت و ۱۱۰ مگاوات هم 
نیروگاه های برق آبی اضافه می شــوند. در 
بخش انتقال نیز توســعه به نحوی بوده که 
محدودیتی در هیچ نقطه ای از شــبکه برق 

نباشد. 
وی افــزود: توســعه و افزایــش ظرفیــت 
نیروگاهــی منوط به این اســت که رشــد 
مصرف متعارف باشد. طی ســال ۹۷ رشد 
پیک حدود ٣ درصد داشــتیم، در پیک ۹۸ 
رشد مصرف به یک درصد رسید، اما امسال 
چون گرما زود شروع شــده تاکنون حدود 
۵٣ هــزار و ۶٣۱ مگاوات مصرف داشــتیم 

که بیش از ۱۲.۸ درصد رشــد پیک را نشان 
می دهد و عــدد قابل تامــل و مالحظه ای 

است.
ســخنگوی صنعت برق با ابــراز امیدواری 
از اینکــه در روزهای آینده رشــد تا حدی 
متعادل شــود، به مردم، بخش کشــاورزی 
و صنعــت توصیه کرد که در ســاعات پیک 
مصرف کمتری داشته باشند تا از مشوق ها 

برخوردار شوند. 
وی ادامه داد: مثال اگر در بخش کشــاورزی 

۴ ســاعِت زمــان پیــک مصرف نداشــته 
باشــند، ۲۰ ســاعت برق رایگان دریافت 
می کنند، در واقع صددرصــد تخفیف داده 
می شــود. رقم تعرفه مشــترکین صنعتی 
متناســب با کاهش مصرفی که در ســاعت 
اوج خواهند داشــت، به حــدود ۵۰ درصد 
رقم قبلی می رسد. برای مشترکین خانگی 
هم دو اهرم تشــویقی و بازدارنگی استفاده 
می شــود، به ایــن ترتیب کســانی که زیر 
الگوی مصرف باشند فقط ۷ درصد افزایش 

ســالیانه برق را در صورتحساب هایشــان 
خواهند دید و مشــترکینی که بیش از الگو 
مصرف می کننــد ۱۶ درصد بــه این عدد 
اضافه می شــود، یعنی ۲٣ درصد افزایش را 

شاهد خواهند بود. 
رجبی مشــهدی گفت: ســال گذشته ۱۵ 
درصد مشــترکین بیــش از الگــو مصرف 
می کردند کــه اگر اقدامــات و راهکارهای 
ساده ای را انجام می دادند مشمول افزایش 
رقم صورتحســاب نمی شــدند، بطور مثال 

کولرهای گازی روی دمای ۲۴ و ۲۵ درجه 
قرار دداده شود، کولرهای آبی از دور کند و یا 
سایبان استفاده شود. اگر لوازم پرمصرف را 
در زمان اوج مصرف استفاده نکنند منجر به 

کاهش مصرف می شود.
وی با بیــان اینکه اگرچه برای مشــترکانی 
که زیر الگوی مصرف هســتند و نســبت به 
ســال قبل کاهش مصرف هم داشته باشند 
آن میــزان کاهش مصرف پــاداش خوش 
مصرفی و یا مدیریت مصــرف هم پرداخت 
می شود، افزود: عالوه بر اینها از شرکت های 
اســتارتاپی هم بــرای اجــرای طرح های 
کاهش مصرف اســتفاده می کنیم و نتایج و 
پاداش هایی که برای کاهش مصرف حاصل 
می شود به منافع غیر عمومی خواهد رسید، 
سال گذشــته این کار در مشهد انجام شد و 
عواید آن به کودکان کار پرداخت شــد، این 

طرح امسال هم ادامه خواهد داشت. 
ســخنگوی صنعت بــرق دربــاره احتمال 
خاموشــی در تابستان ســال جاری گفت: 
امسال حدود ۱.۵ درجه از میانگین ۱۱ سال 
گذشته افزایش درجه حرارت داشته ایم که 
عدد قابــل تاملی اســت، ۱.۵ درجه معادل 
۴۵۰۰ تــا ۵ هزار مــگاوات افزایش مصرف 
بارهای سرمایشی است، بنابراین اگر رعایت 
کنیم از دمای آسایش هم برخوردار خواهیم 
بود و بــرق هم بخوبی تامین خواهد شــد و 
امیدوارم مصــرف در حد متعارف باشــد، 
اگر این اتفاق بیفتد قطعا تابســتان را بدون 

خاموشی پشت سر می گذاریم.

خریدار   شــاخص های قیمت نفت هفته 
گذشــته با بیش از هشــت درصد کاهش، 
نخســتین کاهش هفتگی خود را در هفت 

هفته گذشته رقم زدند.
بهای معامالت نفــت روز جمعه تحت تاثیر 
نگرانی ها نســبت به مازاد عرضه و افزایش 
مجدد مــوارد ابتال بــه ویــروس کرونا در 

آمریکا، با اندکی کاهش بسته شد.
لوکمان اوتونــوگا، تحلیلگر ارشــد بازار در 
شــرکت FXTM در این باره به مارکت واچ 
گفت: نفت همچنان آسیب پذیر مانده و به 
دلیل نگرانیهای کرونایی همچنین نســبت 
به شوکهای نزولی ضربه پذیر است. احتمال 
وضع مجدد قرنطینه و به تاخیر افتادن روند 
احیای اقتصاد جهانــی خبر بدی برای نفت 
اســت که یکی از بزرگترین قربانیان بحران 

شیوع ویروس کرونا بوده است.
وی در ادامه افــزود: اگرچــه اوپک پالس 
موافقــت کرده اســت کاهــش تولید ۹.۷ 

میلیون بشکه در روز را به مدت یک ماه دیگر 
تمدید کند اما با توجه بــه اوضاع کلی، این 
اقدام ممکن است حمایت اندکی از نفت به 
عمل آورد که همچنان در حال ضرر کردن 
از مبارزه با بیمــاری کووید ۱۹ و نگرانیهای 

اقتصادی است.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
برای تحویل در ژوییه هشــت سنت معادل 
۰.۲ درصد کاهش پیدا کــرد و در ٣۶ دالر 
و ۲۶ ســنت در هر بشــکه بســته شد که 
پایین ترین میــزان از اول ژوئن بــود. این 
شاخص روز پنج شــنبه ۸.۲ درصد سقوط 
کرده بود که بزرگتریــن کاهش یک روزه از 

۲۷ آوریل بود.
بهای معامالت آتی نفت برنت برای تحویل 
در اوت ۱۸ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش 
پیدا کــرد و در ٣۸ دالر و ۷٣ ســنت در هر 
بشکه بسته شــد. نفت برنت روز پنج شنبه 
۷.۶ درصد ســقوط کرده بود که بزرگترین 

کاهش از ۲۱ آوریل بود.
بهای وســت تگزاس اینترمدیت برای کل 
هفتــه ۸.٣ درصد و نفت برنــت ۸.۴ درصد 
کاهش پیــدا کرد کــه نخســتین کاهش 
هفتگی هر دو شاخص از هفته منتهی به ۲۴ 
آوریل بود. روند صعودی که نفت را از رکورد 
پایینــش در آوریل باال برده بــود، در هفته 
گذشته متوقف شد زیرا با افزایش موارد ابتال 

به کرونا به باالی دو میلیــون نفر در آمریکا، 
بازار با این واقعیت روبرو شــده که شــاید 
پاندمی ویروس کرونا به این زودی به پایان 
نرســد.نگرانی ها نســبت به ضعف اقتصاد 
جهانی انتظارات بــرای تقاضای ضعیف تر 
برای انرژی را برانگیختــه و قیمتهای نفت 

را تحت فشارهای کاهشی قرار داده است.
گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشــد صندوق 
بین المللی پــول اظهار کرده کــه اقتصاد 
جهانی بســیار آهســته تر از آنچــه انتظار 
می رفت در حال بهبــودی بوده و با صدمات 
قابل توجهی مواجه شده اســت.نگرانی ها 
نســبت به بروز مجــدد ویــروس کرونا به 
نگرانیهای اخیر دربــاره تواناییهای اوپک و 
متحدانش برای متعادل کــردن بازار نفت 
افزوده است.در آمریکا که در توافق کاهش 
تولید اوپک پالس حضــور ندارد، طبق آمار 
شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شــمار 
دکلهای حفاری نفت در هفته گذشته هفت 

حلقه کاهش پیدا کرد و به ۱۹۹ حلقه رسید. 
شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا از اواسط 
مارس بــر مبنای هفتگــی در حال کاهش 
اســت اما آمــار در هفته های اخیر شــاهد 

کاهش چشمگیرتری بوده اند.
بر اســاس گزارش مارکت واچ، در این بین، 
تحلیلگــران بانک بارکلیز بــا وجود این که 
انتظار دارند روند احیــای قیمت نفت پس 
از ریزش بی ســابقه در آوریل آهسته باشد، 
به دورنمای بازار نفــت خوش بین مانده اند. 
این بانک بــا انتظار برای کمبــود عرضه در 
نیمه دوم امسال، پیش بینی خود از قیمت 
هر بشکه نفت در ســال ۲۰۲۰ را چهار دالر 
افزایش داد و اکنون انتظــار دارد میانگین 
قیمت نفت برنت به ۴۱ دالر و وست تگزاس 
اینترمدیــت بــه ٣۷ دالر برســد. بارکلیز 
میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت در سه 
ماهه سوم امسال را ٣۷ دالر و شاخص نفت 

آمریکا را ٣۴ دالر پیش بینی کرد.

موسســه اعتبارســنجی فیتچ اعالم کرد 
شــرکت های اکتشــاف و تولید نفت و گاز 
در ســال ۲۰۲۰ بیش از همه شــرکت های 
دیگر ضرر خواهند کرد و تا پایان ســال ۱.۸ 

تریلیون دالر را از دست خواهند داد.
 به نقل از راشاتودی، مؤسسه اعتبارسنجی 
فیتــچ اعالم کرد شــرکت های اکتشــاف 

و تولید نفت و گاز در ســال ۲۰۲۰ بیش از 
همه شــرکت های دیگر ضرر خواهند کرد و 
تا پایان ســال ۱.۸ تریلیون دالر را از دست 

خواهند داد.
فیتــچ در بیانیــه ای اعالم کــرد: ماهیت 
گران قیمت و حســاس اســتخراج نفت )از 
نظر درآمد، هزینه های عملیاتی و ســرمایه 

در گردش( باعث شده اســت تا این بخش 
در پیش بینی هــای مــا با بیشــترین ضرر 
روبرو شود و در ســال ۲۰۲۰ روی هم رفته 
۱.۸ تریلیــون دالر از درآمدهای خود را در 
سراســر جهان از دســت بدهد. این ضرر ۶ 
برابر بزرگ تر از ضرر بخش خرده فروشــی 

است که بیشتر به چشم می آید.

فیتــچ اعالم کــرد: پاندمی کوویــد ۱۹ در 
سراســر جهان باعــث خواهد شــد که ۵ 
تریلیــون دالر از درآمد شــرکت ها در تمام 

بخش های تحت پوشش فیتچ از بین برود.
طبق اعالم فیتچ بخش نفــت و گاز از لحاظ 
دالری بیشــترین درآمد از دســت رفته را 
خواهد داشت که این معادل ۴۰ درصد از کل 

درآمد از دست رفته شرکت ها در سال ۲۰۲۰ 
خواهد بود.در حالی کــه قیمت های نفت تا 
حدودی بهبود یافته اســت اما این قیمت ها 
همچنان به محدوده پیش بینی خود نرسیده 
و انتظــار مــی رود فعالیت هــای اقتصادی 
با کم رنگ شــدن هیجان اولیه بازگشــایی 

اقتصاد، همچنان ضعیف باقی بماند.

و از تولیدکنندگان پنل های خورشیدی حمایت می کند وزارت نیر

 ایده آل ترین شکل تولید نفت در ایران

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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1.5 میلیون نفر ثبت نام کردند

و انجام شد وش یک ساله ایران خودر قرعه کشی پیش فر

و وش محصوالت ایران خودر  اجرای پیش فر
 با هدف واقعی کردن تقاضا

طرح پیش فروش محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو در راســتای 
سیاســت های وزارت صمت و با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن 
تقاضا در بازاراجراشده اســت. بابک رحمانی معاون بازار یابی و فروش 
ایران خودرو در حاشــیه مراسم قرعه کشــی پیش فروش محصوالت 
گفت : دراین طرح پیش فروش ، برای اولین بــار محصول جدید ایران 
خودرو به نــام رانا پالس عرضه شــد که مــورد اســتقبال متقاضیان 

قرارگرفت.
وی افزود: در طرح پیش فــروش محصوالت یک ســاله ایران خودرو ، 
بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اندکه بعد از راســتی 
آزمایی، قرعه کشی ۴۵ هزار دستگاه از محصوالت تولیدی این خودرو 
ساز صورت گرفت.   رحمانی، به زمان تحویل این خودروها اشاره کرد و 
افزود: در این طرح، خودرو ها در بازه ۴ ماه تا ۱۲ماهه  و براساس اولویت  

قرعه کشی به مشتریان تحویل داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: این اطمینان خاطر را مشتریان عزیز می دهیم که طرح 
های ایران خودرو در جهت رســیدن خودرو به دست مشتریان واقعی 

ادامه دارد و با تکمیل ظرفیت فروش و عدم ثبت نام ، نگران نباشند.
معاون بازار یابی و فروش ایران خودرو یاد آورشد: ایران خودرو گام های 
اساسی درخصوص کنترل بهتر و فروش خودرو به مشتریان را در دست 
اقدام دارد و این برنامه ها در قالب فروش فوق العاده و پیش فروش مدت 

دار تا پایان سال تکرار خواهد شد.
رحمانی با اذعان به اینکه استقبال مشتریان از طرح های ایران خودرو 
قابل توجه بود گفت: تنوع محصول در کنار کیفیت مطلوب محصوالت 

ایران خودرو  سبب شد میزان مشارکت برای خرید افزایش یابد.

تا پایان اردیبهشت ماه ثبت شد
وژه های  پرداخت ۱۷.۶ هزار میلیارد ریال به پر

اقتصاد مقاومتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعــالم کرد: از ابتدای امســال تا پایان 
اردیبهشــت ماه در مجموع مبلغ ۱۷.۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت به 

۴۶۵ واحد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شده است.
برپایه این گزارش، در قالب تســهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره 
۱۸( از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت تعداد ۱۶۸ واحد به بانک های 
عامل معرفی شد که از این تعداد ۶۹ واحد، تسهیالت خود به ارزش ۲.۸ 

هزار میلیارد ریال را دریافت کردند.
همچنین در قالب تســهیالت برنامه تولید و اشــتغال )تبصره ۱۸( از 
ابتدای اسفند ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال تعداد دو هزار و ۵۰۴ واحد 
به بانک های عامل معرفی شــدند و از این تعداد ۷٣۷ واحد تســهیالت 

خود را به ارزش ۴۰.۴ هزار میلیارد ریال دریافت کرده اند.
 منابع تخصیصی از محل تبصره ۱۸ در ســه بخش تامین ســرمایه در 
گردش مورد نیاز فعــاالن اقتصادی و کمک به نوســازی و جایگزینی 
ماشین آالت و طرح های که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، 

پرداخت می شود.

مقام صنفی مطرح کرد
جلوگیری از تقاضای کاذب در بازار با اعالم به موقع 

قیمت تایر
 ســخنگوی انجمن صنفی تایر ایران خواســتار آن شــد تا با اعالم به 
موقع قیمت هــای جدید تایرســازان از ســوی ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از سو اســتفاده ها و تقاضای کاذب 

بازار جلوگیری شود.
 ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه که تخصیص آن به تایرسازان 
در عمل از بهمن پارســال متوقف شــده بود، در هفته های گذشته و با 

ابالغ وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور رسمی مسکوت ماند.
با قطــع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین مواد اولیه خارجی تایرســازان و 
هدایت واردکنندگان به تامیــن ارز از صادرکنندگان، افزایش قیمت ها 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این وجــود، دریافت ارز از صادرکنندگان، 
راه کاری اســت که پیش روی واردکنندگان مواد اولیه صنعت تایر قرار 
داده شــده که نرخ آن توافقی بوده و نزدیک به نرخ های بازار پیش بینی 
می شود.ســخنگوی انجمن صنفی تایر ایران در این زمینه به خبرنگار 
اقتصادی ایرنا گفت: اکنون در شــرایطی به سر می بریم که از یک طرف 
انتظار افزایش قیمت در بازار ناشــی از تــورم و افزایش قیمت ارز ایجاد 
شده و از طرفی، هنوز مســتندات و مدارک ارسال شده توسط سازمان 

حمایت مورد بررسی قرار نگرفته است.
»مصطفــی تنها« بیان داشــت: بــه همیــن دلیل یک آشــفتگی در 
بازار شــاهدیم، به طوری که افرادی که تایر در اختیــار دارند حاضر به 
فروش نیســتند، یا کم می فروشــند یا قیمت های باالیی از مشتریان 
مطالبه می کننــد، در عین حال ایــن وضوع موجب ایجــاد »تقاضای 
کاذب« در بازار شده است.وی افزود: آشــفتگی بازار هیچ سودی برای 
تولیدکنندگان ندارد، اما نارضایتی مصرف کنندگان و اخالل در بازار را 
به دنبال داشته و تجربه سال های گذشته نشان می دهد که برای رفع و 

رجوع آن صادرات افزایش می یابد.

پیشنهاد افزایش 30 درصدی قیمت تایر به صورت علی الحساب
در این پیوند، مدیرکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی ســازمان حمایت 
به ایرنا گفت: هشت شرکت تایرســاز از حدود دو هفته پیش نسبت به 
ارسال مدارک و مســتندات برای درخواســت افزایش قیمت ها به این 
سازمان اقدام کرده اند که آخرین آنها دو روز پیش واصل شده و از سوی 

دفتر بررسی قیمت ها در حال رسیدگی است.
به گفته »ســیدمحمد حســین موالخواه«، تایرســازان از حدود پنج 
ماه پیش تاکنون ارز رســمی دریافت نکرده انــد و مطابق ابالغ معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت مشــمول دریافت ارز نیمایی هستند و 
این موضوع با انجام مکاتباتی با ســایر دســتگاه ها باید مورد تایید قرار 
گیرد.وی افزود:  تایر جزو کاالهای اولویت دار گروه دوم اســت و نزدیک 

به ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز تایرسازان به ارز وابسته است.
این مسوول از پیشــنهاد ســازمان حمایت برای افزایش ٣۰ درصدی 
قیمت انواع تایر به صورت علی الحســاب به منظور تنظیــم بازار خبر 
و ادامه داد: با توجــه به اعالم زیان دهی واحدهای تایرســاز با فروش به 
قیمت های قبلی و احتمال احتکار یا اختفای کاالها از ســوی برخی با 

شایعات بازار، بروز آشفتگی در این بازار دور از ذهن نخواهد بود.
وی بیان داشــت: بازرســی از انبارها و خطوط تولید تایرســازان حق 
طبیعی دســتگاه نظارتی اســت تا بدانیم چقدر مواد اولیه تهیه شده با 
ارز رسمی، تایر تولیدی با قیمت های قبلی و غیره در این واحدها وجود 

دارد و اینکه آیا عرضه مستمر محصول انجام می شود یا خیر؟
موالخواه خاطرنشــان کرد:  نتیجه بازرســی ها تاکنون نشان داده که 
عرضه محصول از سوی تایرســازان در حال انجام است، اما تولیدات به 

دلیل مشکالت یاد شده کاهش داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد تا اواخر هفته آینده بتوان میزان افزایش قیمت 

انواع تایر را مشخص و ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا، اکنون ۴۰ درصد مواد اولیه مــورد نیاز این صنعت از خارج 
و به طور عمده از کشــورهای آسیای شرقی وارد می شــود که عمده ترین 
آن کائوچو بوده و پس از آن انواع مواد شــیمیایی، شتاب دهنده ها و آنتی 
اکسیدان ها قرار دارند و با توجه به ســهم حدود ۷۰ درصدی مواد اولیه در 
قیمت تمام شده تایر، پیش بینی می شود قیمت این محصوالت دستکم ۲۸ 

درصد افزایش داشته باشد.

تولید

خریدار   مراســم قرعه کشی پیش فروش 
یک ســاله ایران خودرو از بین ۱.۵ میلیون 

نفر متقاضی آغاز شد.
در مراســم قرعــه کشــی پیــش فروش 
محصوالت ایران خودرو ۴۵ هزار دســتگاه 
خودرو با موعد تحویل حداکثر ۱۲ ماهه به 
متقاضیان عرضه شده اســت. یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر در این پیــش فروش، برای 

خرید خودرو ثبت نام انجام داده اند.
برندگان از ساعت ۱۰ صبح امروز ۲۵ خرداد 
تا ساعت ۱۰ صبح چهارشــنبه ۲۸ خرداد 
برای واریز مبلــغ پیش پرداخــت خودرو 
فرصت دارنــد و اگر در این مــدت موفق به 
پرداخت نشــوند، افراد رزرو جایگزین آنها 

خواهند شد.
 برندگان با هــر کــدام از کارت های بانکی 
که به نام خودشان باشــد، امکان واریز مبلغ 

خودرو را دارند.

 برای هر خودرو چند نفر ثبت نام 
کردند؟

در این فروش، ۱۶۴ هــزار و ۵٣۹ نفر برای 
خرید پژو ۴۰۵ مــدل SLX ثبت نام کرده 
اند اما ظرفیت تعیین شــده برای عرضه این 
خودرو ٣ هزار و ۲۰۰ دســتگاه است و ۶۴۰ 
نفر نیز به عنوان رزرو تعیین می شــوند که 
در صورت عدم واریز مبلــغ پیش پرداخت 
تعیین شده از ســوی برندگان اصلی قرعه 
کشــی، جایگزین آنها خواهند شد. به این 
ترتیب به هر ۴۲ نفــر یک خودرو اختصاص 

خواهد یافت.
موعد تحویــل این خودرو آبــان، آذر، دی، 

بهمن و اسفند ۹۹ تعیین شده است.

برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیــز ۱۴۰ هزار و ۶۲۰ 
نفر ثبت نام کرده انــد در حالی که ظرفیت 
عرضه این خودرو ۶ هــزار و ۴۵۰ نفر تعیین 

شده است. 
برای پژو ۲۰۶ مدل SD نیــز۲ هزار و ۸۶۰ 
دستگاه ظرفیت و ۵۷۲ نفر نیز رزرو تعیین 
شده است. در مورد این خودرو به هر ۴۰ نفر 
از ثبت نام کننــدگان، یک خودرو تعلق می 

گیرد. 
پژو پارس TU5 نیز ٣۱۸ هــزار و ۲۷۸ نفر 
متقاضی خرید داشت که در نهایت ۸ هزار و 

۱۸۰ نفر موفق به خرید آن می شوند. 
ظرفیــت رزرو بــرای این خــودرو هزار و 

 XU7 ۶٣۶ دستگاه است.برای پژو پارس
نیز ۸۶ هــزار و ۵۴٣ نفر ثبت نــام کردند 
اما ظرفیــت این خودرو ٣۰۰ دســتگاه و 
ظرفیــت رزرو آن نیز ۶۰ دســتگاه تعیین 

شده است.
برای پژو ۲۰۷ دنده دستی ۱٣۱ هزار و ۶۱۲ 
نفر ثبت نام کردند کــه ظرفیت عرضه این 
خودرو ۸ هــزار و ۷۵۰ و ظرفیــت رزرو آن 

هزار و ۷۵۰ دستگاه است.
برای رانا پالس ۴۴ هزار و ۷۲۵ نفر ثبت نام 
صورت گرفته که ظرفیت این خودرو ۵ هزار 
و ۹۰ دســتگاه و ظرفیت رزرو نیز هزار و ۱۸ 

دستگاه تعیین شده است.

در عین حال ٣۴ هزار و ۷۶۹ نفر برای پیش 
خرید سمند EF7 ثبت نام کردند در حالی 
که ظرفیت عرضه این خودرو ۲ هزار و ۱۰۰ 
دستگاه و ظرفیت رزرو آن ۴۲۰ دستگاه در 

نظر گرفته شده است.
برای ســمند ال ایکس نیز ٣٣ هزار و ۷۱۰ 
مورد ثبت نــام صورت گرفتــه اما ظرفیت 
فروش ایــن خودرو هزار و ۲۰۰ دســتگاه و 
ظرفیت رزرو آن ۲۴۰ دســتگاه است. برای 
سمند ســورن هم ۵۲ هزار و ۹۰۱ نفر ثبت 
نام کردند که ظرفیــت عرضه این خودرو ۲ 
هزار و ۲۲۰ دستگاه و ظرفیت رزرو آن ۴۴۴ 

دستگاه است.

همچنین برای دنا ٣۵ هزار و ۵۹۱ نفر ثبت 
نام کردند اما ظرفیت تعیین شده برای این 
خودرو ۹۵۰ دســتگاه و ظرفیــت رزرو نیز 

۱۹۰ دستگاه است.
 به این ترتیــب به هر ٣۱ نفــر، یک خودرو 
تعلق می گیــرد. برای دنا پــالس نیز ٣٣٣ 
هزار و ۵۲۹ نفــر ثبت نام کردنــد در حالی 
که ظرفیت فروش این خودرو ٣ هزار و ۷۰۰ 
دســتگاه و ظرفیت رزرو آن ۷۴۰ دستگاه 

تعیین شده است.

  9 هزار نفر به عنوان رزرو
 مشخص شدند

کشــاورز، مدیر فرآیندها و سیســتم های 
ایران خودرو در مراســم قرعه کشی امروز 
اظهار داشــت: در پیش فروش محصوالت 
ایران خــودرو، یک میلیــون و ۶۲۷ هزار و 
۵۵۷ نفر موفق به ثبت نام شــدند که از بین 
آنها، ۱۶ هــزار و ۵۰۸ نفــر در پیش فروش 
سایپا نیز شــرکت کرده بودند و ۹۷ هزار و 
۴۰۵ نفر دارای پالک فعال بودند که پس از 
پاالیش های صــورت گرفته، در نهایت یک 
میلیون و ۵۱۵ هزار و ۲۹۶ نفر حائز شرایط 

حضور در قرعه کشی بودند.
وی با بیان اینکه که از ایــن میان، ۴۵ هزار 
نفــر شناســایی و خودروهای خــود را در 
بازه زمانی ۴ تا ۱۲ ماهه بر اســاس انتخاب 
انجام شــده، تحویل خواهند گرفت، افزود: 
۲۰ درصد از این افراد معــادل ۹ هزار نفر به 
عنوان افراد رزرو مشــخص خواهند شد که 
در صورت عدم واریز مبلــغ پیش پرداخت 
از ســوی برندگان اصلی، جایگزین آنها می 

شوند.

کمیته خودرو مصوب کرد: عدم خرید خودرو ظرف ۴۸ 
ماه گذشته از خودروسازان و دارا نبودن پالک فعال در 
هر خانواده، شــروط جدید برای ثبت نام متقاضیان در 

فروش فوق العاده تابستان خودروسازان است.
 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته 
خودرو با حضور سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، نمایندگان دســتگاه های نظارتــی، معاونان 

وزارت صنعت و خودروسازان برگزار شد.
بر اســاس مصوبات دیگر کمیته خودرو مقرر شد تا در 
پیش فروش های آتی شــرط عدم خرید خودرو ظرف 
۴۸ ماه گذشته از خودروســازان مالک عمل به عنوان 

شــرایط ثبت نام قرار گیــرد.در عین حال، 
یکی از شــروط ثبت نــام در مرحله فروش 
فوق العاده خودرو در فصل تابستان نیز، عدم 

وجود پالک فعال در هر خانواده است.
بنا به اعــالم خودروســازان، تولید و تحویل 
گروه صنعتی ایران خودرو بــه ترتیب با ۱۸ 
درصد و ۵۰ درصد رشد و تحویل محصوالت 

گروه خودروســازی ســایپا نیز با ۵۵ درصــد افزایش 
مواجه بوده است.

در این جلسه عالوه بر بررسی روند تولید خودرو، مقرر 
گردیــد تا موضوع تخصیــص ارز مورد نیــاز ترخیص 

قطعات خودرو بــا هماهنگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران 

مورد پیگیری واقع شود.
اقــدام بــرای تکمیــل ۴۵ هزار دســتگاه 
خودروی موجود در کف کارخانه ها از جمله 

دیگر مصوبات کمیته خودرو بود.
موضوع قیمــت خودرو نیز یکــی از مباحث 
مطرح شده در جلســه امروز جمعه ۲٣ خرداد کمیته 
خودرو بود که بر اســاس آن مقرر گردید تا جلســات 
مشترکی از سوی ســازمان گسترش و نوسازی صنایع 

ایران و سازمان حمایت با شورای رقابت برگزار شود.

بر اســاس اعالم گروه صنعتی ایران خــودرو، تحویل 
خودروهای فروش فوق  العاده ویژه ایام عید سعید فطر 

از هفته آینده آغاز خواهد شد.
کاهــش ارزبــری و افزایش ســاخت داخــل قطعات 
خودرو، از جمله مصوبات دیگــر کمیته خودرو بود که 
بر اســاس آن مقرر گردید تا در جلسات بعدی کمیته 
خودرو، موضوع ساخت داخلی و کاهش ارزبری صنعت 
خودروی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ ضمن 
اینکه خودروسازان مکلف شــدند تا فهرست قطعات 
دارای ارزبــری و میزان ارز مورد نیــاز آنها را به صورت 

هفتگی به کمیته خودرو گزارش دهند.

و خودر

وش و برای فر عدم وجود پالک فعال در هر خانواده شرط جدید کمیته خودر

وش لوازم خانگی قاچاق زیر سایه غفلت دستگاه های نظارتی فر
خریدار   برخــی فروشــگاه های آنالین 
با فروش لــوازم خانگی قاچاق، از یک ســو 
هزینه تمام شــده خرید کاال بــرای خود را 
کاهش داده و از ســوی دیگر این اقالم را با 

قیمت های گزاف به مردم می فروشند.
 رئیس جمهور دیروز با دستور به سرپرست 
وزارت صمت، بر ضرورت اجرای نظارت های 
دقیــق و اقدام فــوری برای ســاماندهی و 
کنتــرل قیمت ها در بــازار لــوازم خانگی 
تاکید کــرد چرا که مدتی اســت که قیمت 
انواع لوازم خانگــی در بــازار افزایش قابل 
توجهی یافته اســت؛ بر اســاس اظهارات 
کیوان گردان، مدیرکل لوازم خانگی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، از آنجا که تولید 
بخشی از لوازم خانگی، وابســته به نرخ ارز 
و مواد اولیه ای اســت که بایســتی از خارج 
کشــور تأمین شــود، افزایش برخی کاالها 
قابل پذیرش است اما تاکنون تصمیمی در 
خصوص افزایش قیمت این گروه کاالیی در 

سال ۹۹ اتخاذ نشده است.
بررسی های بیشتر نشــان می دهد که جرقه 
فاز جدیــد افزایش قیمت لــوازم خانگی در 
اوایل ســالجاری، هنگامی زده شد که عرضه 
این گروه کاالیــی تحت تأثیر شــیوع کرونا 
و تعطیلی بــازار، به انحصار فروشــگاه های 
آنالین درآمد. البته این فروشــگاه ها پیش تر 
نیز فعالیت هایی داشتند اما مقتضیات اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی، شرایط را برای 
آن ها مهیا کرد تا نهایت سود را از وضع موجود 
برده و لوازم خانگی را بــا افزایش قیمت های 
عجیب و غریب در بازار عرضه کنند. موضوعی 
که اخیراً نیــز با اعالم فــروش یخچال ۲۵۰ 
میلیون تومانی در یکی از این فروشــگاه ها، 

حساسیت ها را بیش از پیش برانگیخت.
اما گران فروشی تنها یکی از تأثیرات منفی 
عملکرد فروشــگاه های اینترنتــی بر بازار 
لوازم خانگی بوده و به گواه فعاالن این بازار، 
فــروش کاالی قاچــاق، مهمترین تخلف 

محرز این سایت ها به شمار می رود.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی با اشــاره به اینکــه بالغ بر ۵۰ 
درصد کاالهای موجود در فروشــگاه های 
اینترنتی قاچاق اســت، گفت: سایت های 

فروش آنالین از خأل های قانونی موجود در 
زمینه فروش کاالهــا در فضای مجازی آگاه 

بوده و از آن سوءاستفاده می کنند.

برای مقابله با قاچاق باید سازوکارهای 
اقتصادی شفاف شود

در همیــن زمینــه نویــد رضــا کیوانی، 
کارشــناس حقوقــی حوزه اســتارتاپ در 
گفت وگو با خبرنــگار مهر، با بیــان اینکه 
مبارزه هوشــمندانه با قاچاق کاال نیازمند 
فراهــم آوردن امــکان شناســایی و رصد 
کاالها در سطح کشور اســت، گفت: از آنجا 
که تحقق این امر جز با شفاف ســازی بخش 
ســیاه اقتصاد ممکن نبــود، قانون گذار در 
ســال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، ســازوکاری را جهت شناســایی 
کاالهــای اصیل تعییــن کرده اســت اما 
متأســفانه به نظر می رســد طوالنی شدن 
زمان تدویــن آئین نامه اجرایــی مربوط به 
این قانون و همچنین در نظر گرفتن مهلت 
تنفس بیش از اندازه برای عملیاتی شــدن 
مفاد قانونی، در عمل موجب شــده است تا 
اجرای این قوانین از سوی فعاالن اقتصادی 

جدی گرفته نشود.
وی ادامــه داد: دریافت »شناســه کاال« و 
»کد رهگیری« در فرآینــد واردات کاال که 
این امــکان را برای دســتگاه های نظارتی 
فراهم می ســازد تا کاالهای فاقد شناسه که 
اصالتشــان احراز نشده را شناســایی و در 

نهایت از عرضه آن ها جلوگیری کند.

 اقدام فروشگاه های آنالین 
غیرقانونی است

کیوانی با اشاره به متداول بودن خرید و فروش 
لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه های اینترنتی 
اظهار داشــت: معمــوالً این فروشــگاه ها به 
منظور افزایش ســود، اقدام به عرضه و فروش 
کاالهای فاقد شناسه کاال در بستر سایت های 
خود می کننــد، این در حالی اســت که طبق 
ماده ۱٣ قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز -که 
در دی ماه سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای 
اســالمی رســیده- توزیع و فروش کاالهای 
وارداتی در سطح خرده فروشــی ها، منوط به 

نصب شناسه کاال است.
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
فروشگاه های آنالین با فروش کاالی قاچاق، 
از یک سو هزینه تمام شده خرید کاال را برای 
خود کاهش داده و از ســوی دیگر با فروش 
آنها با قیمــت کاالهای اصیــل و قانونی به 
مردم، سود دوچندانی را کسب می نمایند؛ 
البته در مواردی شــاهد گران فروشی این 
فروشــگاه ها نیز هســتیم که این رفتار نیز 
مســتند به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان می تواند جرم تلقی شود.
کیوانی با رد ادعای فروشــگاه های آنالین 
مبنی بر عدم دریافت و درج شناســه کاال به 
دلیل عرضه کاالهای مشمول معافیت های 
قانونــی از جملــه کوله بــری و ته لنجی در 
وبســایت های خــود اظهار داشــت: ماده 
۹ قانــون ســاماندهی مبــادالت ارزی، 
خرید و فروش کاالهای واردشــده توســط 
مرزنشینان و شــرکت های تعاونی آن ها را 
صرفاً در استان های مرزی، آن هم به صورت 

خرده فروشی ممکن دانسته است.
این کارشــناس حقوقی ادامه داد: عالوه بر 
این طبق همین قانون، باید توجه داشت که 
خروج کاالهای مذکور از استان های مرزی 
به سایر نقاط کشور پس از حذف معافیت ها 
و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی مجاز 
اعالم شــده و همین محدودیت در تبصره 

ماده ۲ قانون مقررات مرزنشینان کشور نیز 
مورد تأکید قرار گرفته است.

حتی با وجود معافیت های قانونی، 
لوازم خانگی باید شناسه کاال و 

رهگیری داشته باشند
کیوانی در بخش دیگری از اظهارات خود با 
بیان اینکه حتی بــا پذیرش عرضه کاالهای 
مشمول معافیت های قانونی تکلیف قانونی 
عرضه کننــدگان در خصــوص دریافــت 
شناسه کاال برطرف نمی شــود، گفت: این 
تکلیف قانونی مطابق بــا تبصره ۲ ماده ۱٣ 
قانون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در مورد 
فروشــگاه های عرضه کننده این کاالها نیز 
صادق است.این کارشــناس حقوقی افزود: 
قانون گذار در این مــاده از قانون به صراحت 
اعالم می کند که توزیــع و فروش کاالهایی 
که با اســتفاده از هرگونه معافیت قانونی از 
قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشــینی به کشور 
وارد شــده در هر نقطه از کشــور منوط به 

نصب شناسه کاال و شناسه رهگیری است.

تشدید مجازات قاچاق فروشی در 
فضای مجازی

کیوانی با اشــاره به اصالحــات اخیر قانون 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، اظهار داشــت: 
با تصویب تبصــره ۱ ماده ۱۸ ایــن قانون، 

مجــازات فــروش کاالی قاچاق در بســتر 
فضای مجازی تشدید شده است؛ به موجب 
این تبصره در صورتــی که عرضه و یا فروش 
کاالی قاچــاق از طریق فضــای مجازی از 
قبیل شــبکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا 
تلفن صورت پذیرد، مرتکب عالوه بر ضبط 
کاال به پرداخــت جریمه به میــزان ۲ برابر 

ارزش کاالی قاچاق محکوم می شود.
وی در پایــان اظهــار داشــت: حــال باید 
پرسید علی رغم آنکه کنترل فروشگاه های 
اینترنتــی بــا وجــود در اختیار داشــتن 
گلوگاه های فضــای مجــازی و همچنین 
اعطای مجوزهای فعالیت از سوی نهادهای 
حاکمیتی بســیار راحت تر از فروشگاه های 
سنتی است، چرا شــاهد اجرای مفاد صریح 

قانون در این عرصه نیستیم؟
 بر اســاس اعالم علی مؤیــدی خرم آبادی، 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، طرح 
شناسه کاال از ۲۸ اردیبهشت ماه سالجاری 
برای گــروه لوازم خانگی الزم االجرا شــده 
است؛ بر اســاس این طرح، با لوازم خانگی 
فاقد شناسه کاال در ســطح عرضه، در حکم 
کاالی قاچاق برخورد خواهد شــد. پیش از 
این نیــز حمیدرضا دهقانی نیا ســخنگوی 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از اجرایی 
شدن طرح شناســه کاال در بهمن ماه سال 

گذشته خبر داده بود.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزارت بهداشت هشدار داد

ونا در محیط های بسته  افزایش احتمال انتقال کر

ونا   چند نکته برای پیشگیری از ابتال به کر
وشگاه ها در فر

از آنجایی که یکی از راه های انتقال کرونا عطســه و ســرفه بوده و این 
ویروس می توانــد از این طریق در فاصله یک تا دو متری منتقل شــود،  
الزم اســت در فروشــگاه ها که یکــی از محل های تجمع محســوب 

می شوند، چند نکته بهداشتی را رعایت کنید.
شناســایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری کووید-۱۹ نقش 

مهمی در کنترل آن دارد.
 راه های انتقال این ویروس هنوز به طور دقیق مشــخص نشــده است، 
ولی به عنوان یک اصل کلی ویروس های تنفسی به طور عمده از طریق 
ریز قطرات یا از طریق ســرفه یا عطسه و یا لمس اشــیاء آلوده منتقل 

می شوند.  
بر اساس دانســته های کنونی، این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید 
با عالئمی همچون تب، ســرفه، تنگی نفس می تواند بروز کند. در موارد 
شدیدتر ممکن اســت منجر به ذات الریه، نارســایی کلیه و مرگ شود. 
درصد مرگ ناشــی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشــخص نشده 
اســت. با توجه به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انســان به 
انسان از طریق سرفه، عطســه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط 

است.
این ویروس می تواند در فاصله یک تا دو متری از طریق سرفه یا عطسه 
منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دســت ها با محیط و سطوح آلوده 
به ویروس مانند تجهیزات، دســتگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، 
نرده پله ها، پریــز و کلیدهای برق و کلیه وســایلی اســت که به طور 
عمومی و مشترک استفاده می شــود؛ شامل اسکناس، اسناد و مدارک 
دست به دســت شــده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از 
تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با آب و صابون شسته 

شود.
باید توجه کرد که یکی از راه های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس 

در کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.
 از آنجا که بسیاری از شــاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی 
در معرض بیماری کووید- ۱۹ قرار دارند و محل های کسب و کار یکی 
از اماکن تجمع محسوب می شــوند که می تواند سبب انتقال بیماری 
شود و از طرفی حفظ سالمت نیروی کار نیز از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت، الزم اســت مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی 
عالوه بر رعایت اصول بهداشــتی برای کاهش مواجهات متناســب با 
سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته 

شود.
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در این راستا الزم اســت که موارد زیر در 

فروشگاه ها رعایت شود:
-  افزایش فروش مجازی از طریق تلفن، شبکه های اجتماعی و سایت ها

-  محدود ســازی مواجهه فروشــندگان با مشــتریان در حداقل زمان 
ممکن و با رعایت حداقل فاصله یک متری

- رعایت فاصله گذاری بین مشــتریان و اســتفاده از جــدا کننده های 
فیزیکی اعم از شیشه ای یا پالستیکی جهت ایجاد فاصله بین مشتریان 

و فروشنده و رعایت حداقل فاصله یک متری
-  اجتناب از تجمع در فروشگاه
-  جلوگیری از تجمع مشتریان

-  الزم است به ازای هر مشــتری حداقل یک و نیم متر مربع فضا در نظر 
گرفته شود.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد 
ونده اکبر طبری دستگیر شد متهم فراری پر

 

ســخنگوی قوه قضاییه از دســتگیری قاضی منصــوری متهم فراری 
پرونده اکبر طبری در رومانی خبر داد.

غالمحســین اســماعیلی در جمع خبرنگاران و در حاشــیه مراسم 
تودیع و معارفه رئیس ســازمان زندانها و اقدامــات تامینی و تربیتی 
افزود: این فرد در رومانی توســط پلیس اینترپل دستگیر شده اما به 
دلیل شــیوع کرونا چون هیچ پروازی انجام نشده فعال به ایران آورده 

نشده است.
از روزجمعه اخباری مبنی بر دســتگیری قاضی منصوری متهم فراری 
پرونده اکبر طبری در رســانه ها و فضای مجازی منتشر و ادعا شده بود 

وی توسط اینترپل دستگیر شده است.
غالمرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر 
است که از کشور متواری بود و به دریافت رشــوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو 

متهم است.

درباره حکم اعدام جاسوس سیا و موساد
وی در پاسخ به ســوالی درباره صدور حکم اعدام جاسوس سیا و موساد 
گفت: این پرونده در سال ۹۷ و ۹۸ بوده اســت. متهمان دیگر را حضور 
ذهن ندارم. حکم او صادر شــده و قطعیت پیدا کرده و توضیح هم دادیم 
که دســتگیری ایشــان به حادثه تروریستی سردار شــهید سلیمانی 

ارتباطی نداشته است. 
اســماعیلی ادامه داد: در ســنوات قبل به لحــاظ ارتباطی که 
با این مجموعه داشــته، اطالعاتی از حوزه هــای پایه و نظامی 
ما به ویــژه در ارتباط بــا وزارت دفــاع و نیروی قدس ســپاه 
همچنین تردد های شــهید حاج قاسم ســلیمانی در سال های 
۹۶ و ۹۷ را هم به سرویس سیاه و هم به  سرویس موساد می داده 

است.
ســخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه این فرد با کدام یک از سازمانهای 
داخلی در ارتباط بوده اســت، گفــت: ارتباط او به لحاظ اینکه بیشــتر 
در ســوریه بوده و خانواده اش مقیم سوریه هســتند، در همان کشور با 
نیروهای جمهوری اسالمی ایران که در آنجا حضور داشتند اطالعاتی را 
از فعالیت آنها و حوزه فعالیت وزارت دفاع جمع آوری کرده و به دشمن 

می داده است.
 غالمحســین اســماعیلی ســخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 
۲۰ خرداد از  صدور حکم اعدام برای یک جاســوس خبــر داد و گفت: 
سیدمحمود موسوی مجد هم به ســرویس موساد و هم سیا وصل شده 
بود و در قبال دریافت دالرهای آمریکایی در حوزه های امنیتی به ویژه 
نیروهای مسلح از جمله سپاه قدس اطالعاتی را در اختیار سرویس های 

جاسوسی قرار داده بود.
وی افزود: این فرد اطالعات در مورد محل اســتقرار و رفت و آمدهای 
سردار شهید حاج قاسم ســلیمانی را در اختیار بیگانگان قرار داده بود 
که با حکم دادگاه به اعدام محکوم شــد و اخیرا شعبه ۱۹ دیوان عالی 
کشــور اخیرا حکم اعدام را تایید کرده اســت و به زودی حکم اجرا 

می شود.

کوچه

رئیس سابق ســازمان زندان ها گفت: زندانیان مهریه 
۶۸ درصد کاهش یافته اســت و اکنون هــزار و ۲۱۹ 
محکوم مهریه در زندان هستند.اصغر جهانگیر رئیس 
ســابق ســازمان زندان ها در مراســم معارفه رییس 
جدید سازمان زندان ها گفت: ۲۰۱۰ روز طول کشید 
و ۱۰ اولویت برای مدیریت زندانهــا در نظر گرفتیم و 

اقداماتی انجام شد.
وی ادامــه داد: ایران در میان کشــورهای اســالمی 
چهارمیــن، در آســیا هفتمیــن و در جهــان چهل و 
هفتمین کشــور به لحاظ تعداد زندانی است.جهانگیر 
افزود: در سال ۹٣، ۲۲۴ هزار نفر در زندان ها بودند که 

اکنون تعداد زندانیان ۶ درصد کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: آمار ورودی زندانیان در سال ۱٣۹٣، 
۵۴۷ هزار بود که در پایان اردیبهشــت ماه سال جاری 
۴۷۹ هزار نفر شــده و ۱۲ درصد کاهش یافته اســت 
همچنین موجودی متهمان ۵۶ هزار و ۸۰۰ نفر اســت 

که اکنــون ۱۸ درصد کاهش یافته اســت.
جهانگیر افزود: آمار محکومان ۱۵٣ هزار نفر 

بود که اکنون ۱۵۱ هزار نفر است.
رئیس سابق ســازمان زندان ها گفت: جرایم 
امــوال و مالکیــت در ســال ۹۹، ۲٣ درصد 
رشد داشته همچنین جرایم مواد مخدر ۱۹ 

درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: ۲٣ هــزار نفر از زندانیــان عفو رهبری 
را داشــتیم و در ســال ۹۷ با پیشــنهاد ۱۱۷ هزار نفر 

مشمول عفو شدند که بیش از ۶۰ هزار نفر آزاد شدند.
جهانگیر به بازرســی ها اشــاره و تصریح کرد: در سال 
گذشــته با دســتور رئیس قوه قضاییه بازرســی تیم 
های ویژه از زندانها انجام شــد و ۱۵ هــزار و ۵۵۵ نفر 
آزاد شــدند، هفت هزار نفر تعیین تکلیــف و ۷۱۲ نفر 
مشمول تخفیف شــدند.وی درباره محکومان مهریه 
هم گفت: زندانیان مهریه ۶۸ درصد کاهش یافته است 

و اکنون هزار و ۲۱۹ محکوم مهریه در زندان 
هستند.رئیس سابق سازمان زندان ها گفت: 
۱۸۷ هزار نفر کمتر از ۱۰ روز در زندان بودند 
همچنین پرونده محکومان مالی ۱۲ درصد 
کاهش یافته است.جهانگیر اظهار داشت: ٣۸ 
درصد از زندانیــان در جرایم مواد مخدر، ٣۰ 
درصد جرم ســرقت و ۱۰ درصد جرایم علیه 

اشخاص در زندان به سر می برند.
رئیس ســابق ســازمان زندانها در خصوص مرخصی 
های کرونایی هــم گفت: با شــیوع کرونــا در زندان 
ها از ۷ اســفند، مرخصی زندانیان شــروع شد تا پایان 
اردیبهشــت ماه ۱۲۸ هزار زندانی مرخصی گرفتند و 
خواهشــمندم که در بازگشــت آنها هم مراقبت شود. 
کسانی که شــرور نیســتند و امکان تجدید مرخصی 
هســت این اتفاق بیفتــد زیرا ممکن اســت موج دوم 
بیماری را داشــته باشــیم.وی اظهارداشت: سیستم 

هوشــمند در زندان ها برای انبار دارو و اعزام و بستری 
ایجاد شده اســت همچنین راه اندازی سیستم آرشیو 
الکترونیــک پرونده زنــدان ها و راه اندازی سیســتم 

اشتغال و حرفه آموزی زندانیان انجام شده است.
جهانگیر افزود: ساماندهی کارت های بانکی زندانیان 
و نصب و هوشمند ســازی ۸ هزار تلفن در زندان نصب 

شده تا از کالهبرداری زندان ها جلوگیری شود.
وی افزود: اکنــون ۸۰۰ زندانی از پابنــد الکترونیک 
اســتفاده می کنند و چهار هزار پابند داریم که این رقم 

باید به ۴۰ هزار افزایش یابد.
جهانگیر ادامه داد: همچنین ۲ هزار بیمار مبتال به ایدز 
در زندان ها داریم و ٣۰۰ هزار کیت تشــخیصی سریع 
اچ ای وی خرید کردیم. درمان هپاتیت ســی را شروع 
کردیم که ۷ هزار زندانی شناســایی شــدند همچنین 
تربیت ۵۰ پزشــک درمانگــر اچ آی وی را داشــتیم و 

بخش دیالیز نیز راه اندازی شد.

رئیس کمیته امداد از ایجاد اشــتغال برای ۵۵ هزار زن 
سرپرست خانوار در ســال ۹۸ خبر داد و گفت: افزایش 
بی ســابقه اجاره بها و اتمام قرارداد مســکن ۷۰ هزار 

خانوار مددجو از نگرانی های امروز امداد است.
 ســیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد با اشاره 
به اقدامات این نهــاد در رزمایش ایــران همدل و ماه 

مبارک رمضــان گفــت: برنامه ریزی کمیتــه امداد 
راه اندازی ٣۱٣ آشــپزخانه و طبخ پنج میلیون پرس 
غذای گــرم بود که با مشــارکت مــردم ۱۸۱۰ مرکز 
پخت غذا ایجــاد و ۱۱ میلیون پرس غــذای گرم بین 

نیازمندان توزیع شد.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه مردم نیکوکار در ماه 

مبارک رمضان امسال ۵۴۰ میلیارد تومان به کمیته 
امداد کمک کردند، افزود: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بسته 
غذایی در ماه پر فیض رمضــان تهیه و بین نیازمندان 
توزیع شد که حدود ۵۰۰ هزار بسته آن توسط بنیاد 
مســتضعفان و ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( تهیه 

شده بود.

رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه بر اســاس برنامه 
ششم توســعه، ایجاد ســاالنه ۷۰ هزار اشتغال توسط 
کمیته امداد پیش بینی شده اســت، خاطرنشان کرد: 
در ســال ۹۶ معادل ۱۷۰ هزار شــغل، سال ۹۷ حدود 
۱۴۸ هزار و ســال ۹۸ بیش از ۱۷۵ هزار فرصت شغلی 

برای مددجویان ایجاد شد.

مهریه

اشتغال

خریدار   معاون بهداشــت حرفه ای مرکز 
ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت با 
تاکید بر لزوم اســتفاده از تهویه مناسب در 
اماکن تجمعی، گفت: انتقال هوابرد ویروس 
در شــرایط خاصی مانند صحبت کردن با 
افراد زیاد در مســافت کوتاه و در یک فضای 
بســته بدون تهویه نظیر وسایل حمل ونقل 
عمومی، خطــر ابتال به عفونــت ویروس را 
حتی بدون سرفه یا عطســه نیز امکانپذیر 

می کند.
دکتر یحیی خســروی، با بیان اینکه در هر 
همه  گیری مسیرهای انتقال عامل عفونی، 
مهم هســتند، گفت: بر اســاس اسناد بین 
المللی در رابطه با همه گیری کووید-۱۹، دو 
مســیر انتقال اصلی در نظر گرفته می شود. 
اولین مســیر انتقــال از طریــق قطرات و 
دراپلت های تنفسی )قطرات/ذرات منتشر 
شده هنگام عطسه، سرفه یا صحبت کردن( 
است. دومین مســیر انتقال از طریق تماس 
با ســطوح آلوده زنده یا غیر زنده )دست به 
دست، دست به ســطوح و...( است و مسیر 
ســوم نیز که اخیرا توجه بیشتری از جامعه 
علمی را بــه خود جلــب می  کند مســیر 

مدفوعی_دهانی است.
وی بــا تاکید بر اینکــه ویــروس کرونا در 
نمونه ای از مدفوع شناســایی شــده است، 
افــزود: بــا در نظــر گرفتن مســیر انتقال 
مدفوعی_دهانی به نظر می رسد یک مسیر 
انتقال، سیستم های لوله کشی فاضالب در 
ســاختمان های آپارتمانی است. مشخص 
شده که ســنگ توالت در زمانی که سیفون 
آب کشــیده می  شــود، می تواند مســبب 
ایجاد قطرات ناقل بیماری شــده و بنابراین 
مســیرهای انتقال مدفوعی-دهانی را نمی 

 توان از راه های انتقال حذف کرد.
خســروی با بیــان اینکــه بــرای انتقال 
ویروس کرونــا ا ز طریق هوا دو مکانیســم 
موثر اســت، تصریح کرد: در مکانیسم اول 
انتقال از طریق تمــاس نزدیک با قطرات و 
دراپلت های تنفسی درشت )بزرگتر از ۱۰ 
میکرون( منتشــر شــده در هوا که معموالً 
فاصله انتقــال این قطرات کمتــر از یک یا 
دو متر از فرد ناقل اســت و از طریق سرفه و 

عطسه )در مقایسه با سرفه و عطسه کردن 
که به طور معمــول با رها کــردن قطرات 
تنفســی به مراتب بیشــتری همراه است( 

ایجاد می شوند. 
بسیاری از این قطرات بزرگ روی سطوح و 
اشیاء اطراف می نشینند و افراد ممکن است 
در اثر تماس با این سطوح یا اشیاء و سپس از 
طریق لمس دهان، بینی یا چشم به عفونت 

مبتال شوند.
 اگر افراد در فاصله ای کمتر از فاصله احتیاط 
) یک تا دومتری فرد آلوده( حضور داشــته 
باشند، می  توانند مستقیماً با تنفس قطرات 
عطسه و سرفه شده و یا بازدم فرد آلوده، به 

ویروس مبتال شوند.
وی در توضیــح مکانیســم دوم انتقــال 
ویروس کرونا، گفت: انتقــال ویروس از راه 
هوا و از طریق قطرات تنفسی کوچکتر از ۵ 
میکرون اســت که این قطرات در هوا شناور 
مانده و مســافت  های طوالنی تــری جابجا 
می شوند. این قطرات ریز نیز با سرفه، عطسه 
و صحبت کردن یا با منشــاء فاضالب ایجاد 
می شوند. قطرات تنفسی درشت در مناطق 
خشــک آب و هوایــی، با از دســت دادن و 

تبخیر آب به ذرات ریز )کمتر از ۵ میکرون( 
تبدیل شــده که می تواننــد مدت ها در هوا 
شناور باقی بمانند )قطرات ۱۰ میکرونی در 

دو دهم ثانیه تبخیر می شوند(. 
معاون بهداشــت حرفه ای مرکز ســالمت 
محیــط و کار وزارت بهداشــت در ادامــه 
خاطرنشــان کرد: اندازه یک ویروس کرونا 
حدود ۸۰ تــا ۱۶۰ نانومتر اســت و از چند 
ســاعت تا چنــد روز فعال باقــی می ماند، 
مگر اینکه نظافت ویژه ای صــورت پذیرد. 
ویروس کرونا تا سه ســاعت در هوای داخل 
اماکن و در شــرایط عادی دو تا ســه روز بر 
روی سطوح به صورت فعال و با حفظ قدرت 
بیماری زایی باقی می مانــد. ذرات معلق در 
هوای داخل اماکن )که قبــال با حضور افراد 
بیمار یا ناقل آلوده شــده است( می تواند به 
ویروس یا قطرات تنفســی متصل شود. در 
چنین شرایطی این ذرات کوچک ویروسی 
)بیوآئروســل(، به صورت هوابرد باقی می -

ماننــد و می تواننــد تا فواصل زیــاد جابجا 
شــده و به وســیله جریان هوا در اتاق ها یا 
کانال هــای هــوای سیســتم تهویه حمل 

شوند.

وی با اشــاره به اینکه در تجربه های گذشته 
از شــیوع کرونا ویروس ها، آلودگی و ابتال از 
طریق انتقال هوابرد کروناویروس ســندرم 
حاد تنفسی )ســارس( گزارش شده است، 
اظهار کرد: برای بیماری کووید-۱۹ نیز این 
احتمال وجــود دارد، ولی این احتمال هنوز 

تائید نشده است. 
همچنین هیچ گزارش یــا مطالعه ای وجود 
ندارد که احتمــال ایجاد این بیمــاری را از 
طریق هوابرد )ویروس پخش شده در هوا و 
یا ذرات معلق آلوده بــه ویروس که به دلیل 
اندازه بسیار ریز می توانند مسافت طوالنی 
را در هوا طی کنند( نشــان دهد. البته این 
تایید نشــدن دلیلی بر عــدم رعایت جانب 
احتیاط نیست. این مکانیسم نشان می دهد 
که حفظ فاصله یک تا دو متری از افراد آلوده 
ممکن است کافی نباشد و در اماکن عمومی 
)نظیر محل کار، وســایل نقلیــه عمومی و 
مراکــز خرید( بکارگیری تهویــه به منظور 
تخلیــه هوای آلــوده و تأمین هــوای پاک 

مفیدتر است.
وی در توضیح تصویر باال بیان کرد: سازمان 
بهداشت جهانی مکانیزم مواجهه با قطرات 

کروناویروس کووید-۱۹ )رنگ آبی تیره( را 
گزارش کرده است. 

رنگ آبی روشــن نیــز مکانیســم هوابرد 
آنفوالنزاهــای  دیگــر  و  کروناویــروس 
شناخته شده اســت و در حال حاضر هیچ 
مدرکی به طور خاص بــرای کروناویروس 
کووید-۱۹ گزارش نشــده است. با توجه به 
موارد ذکر شده و با رعایت جوانب احتیاط، 
اهمیت اســتفاده بهینه از تهویه عمومی در 
پیشــگیری از انتقال ویروس مشخص می -
شــود؛ چرا که با توجه به محاســبات اولیه 
رفتــار آئروداینامیکــی ذرات ریــز حاوی 
ویروس، احتمال غافلگیری جوامع جهانی 
مبنی بر هوابرد بــودن انتقال بیماری وجود 

دارد. 
خســروی ادامه داد: در انتقــال هوابرد و در 
شــرایط خاصی ماننــد صحبت کــردن با 
افراد زیاد در مســافت کوتاه و در یک فضای 
بســته بدون تهویه نظیر وسایل حمل ونقل 
عمومی، خطر ابتال به عفونت  راحتی بدون 
ســرفه یا عطســه نیز امکانپذیــر می کند. 
آخریــن مطالعــات در این زمینــه چنین 
نتیجه  گیری کرده اند کــه ویروس می  تواند 
برای چند ساعت بر روی ذرات معلق در هوا 
)آئروســل  ها( زنده بماند. بنابراین انتقال به 
شکل بیوآئروسل محتمل بوده و در محیط -
های بسته با میزان تهویه و جابجایی پایین 
هوا، با احتمال باالیــی به ایجاد عفونت های 
ثانویه کمک می کند و در خصوص بیماری 
کووید-۱۹ می  تواند از طریق ســایر ذرات 
موجود در هوا )به صورت هوابرد( نیز منتقل 

شود.
وی افزود: در این برهه زمانی برای مدیریت 
این بیمــاری همه  گیر در همــه جبهه  ها به 
تالش پیگیر نیاز داریم. بنابراین پیشــنهاد 
می  کنیــم ضمــن رعایــت پروتکل های 
بهداشتی در محل های کار و اماکن عمومی، 
استفاده از تهویه عمومی و استفاده از ماسک 
مورد تاکید قــرار گیرد. بنابرایــن رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در محل های کار و 
امکان عمومی و اســتفاده  از تهویه عمومی 
و استفاده از ماسک در محل های با احتمال 

تماس نزدیک، مورد تاکید است.

کاهش ۶۸درصدی محکومان مهریه

پرست خانوار در سال ۹۸ اشتغال زایی برای ۵۵ هزار زن سر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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سردار رحیمی خبر داد

وهای احتکاری از سوی پلیس تهران کشف شده است ۸۰ درصد خودر
خریدار  رئیس پلیس پایتخت با اشــاره 
به اینکه ۸۰ درصــد خودروهایی که احتکار 
شده بودند از ســوی پلیس پایتخت کشف 
شــده اســت، گفت: تاکنــون ٣۴۰۰ انواع 
خودروی ایرانی و خارجی احتکار شــده در 

پایتخت کشف شده است.
ســردار حســین رحیمــی در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه آیا خریــد و فروش 
شبه ســالح ها مجاز اســت یا خیر؟ اظهار 
داشــت: به هیچ عنــوان خریــد و فروش 
شبه ســالح ها چه به صورت حضوری و چه 

در فضای مجازی مجاز نیست.
وی ادامــه داد: برخــی از فروشــندگان و 
قاچاقچیان سالح در فضای مجازی با ترفند 

اینکه کالیبر اســلحه ای کمتر از ۹ اســت، 
سعی در فریب افراد را دارند اما مردم جامعه 
بدانند که خرید و فروش هرگونه وسیله ای 
که شبیه سالح باشد ولو آنکه کالیبر کمتر از 

۹ داشته باشد، جرم است.
رئیس پلیس تهران بــزرگ افزود: منظور از 
»شبه سالح« سالحی است که در نگاه اول، 
فرد نتواند تشــخیص دهد این سالح واقعی 
است یا اسباب بازی. در صورت انجام معامله 
در این موضوع، هم خریدار و هم فروشــنده 

مرتکب جرم شده اند.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: متأسفانه 
خفت گیری و زورگیری در خرید و فروش و 
تحویل سالح بین خریدار و مشتری بسیار 

باالســت و اغلب افرادی که بــه محل قرار 
برای دریافت کاال می روند، مورد زورگیری 
قرار گرفته و نه تنها اقالمی که همراه خود 

دارند را از دســت می دهند بلکــه در برابر 
پولی که پرداخت کرده اند، هیچ ســالحی 
به آنها داده نمی شود.وی بیان کرد: درست 
اســت که خریداران ســالح و شبه ســالح 
مرتکب تخلف شــده اند اما در صورت بروز 
چنین مواردی )خفت گیــری و زورگیری 
در معامله( حتماً به پلیــس مراجعه و طرح 
شــکایت کنند که فرد خاطی شناســایی و 

دستگیر شود و افراد دیگری فریب نخورند.
فرمانده انتظامی پایتخت در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه چرا به یکباره پلیس اقدام به 
کشف خودروهای احتکار شــده کرده و تا 
قبل از یک بازه زمانی مشــخص، خبری از 
کشــف خودروهای احتکاری نبود؟ گفت: 

پلیس تا قبل از مأموریتــی که به آن محول 
شــد، وظیفه ای در حوزه کشف خودروهای 
احتکاری نداشــت. از زمانی که ابالغ شد تا 
پلیس به این موضــوع هم ورود کند، تمامی 
مأموران خــود را به کار گرفته ایــم تا هیچ 

موردی از دستمان در نرود.
ســردار رحیمی تأکید کرد: تاکنون ٣۴۰۰ 
انواع خــودروی ایرانی و خارجــی احتکار 
شــده از پارکینگ ها و انبارهــای مختلف 
در پایتخت کشف شده اســت.وی در پایان 
گفت: مجموعه پلیــس پایتخت تمام توان 
خود را در این زمینه به کار گرفته و تاکنون 
بیش از ۸۰ درصد خودروهای احتکار شده 

توسط پلیس تهران کشف شده است.



 پنجمین نامه به وزیر

تداوم بالتکلیفی ورزش همگانی و تقویت شائبه ها

سیاست عجیب پرسپولیس
وم شویم سپس پرداخت می کنیم اول محر

باشگاه پرسپولیس شــیوه عجیبی را برای حل و فصل محکومیت های 
مالی خود پیش گرفته که می تواند تبعات ســنگینی را به همراه داشته 

باشد.
 عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی پیشین پرسپولیس 
در فصل جاری رقابت های لیگ برتر ســبب شد تا سرخ ها با محکومیت 
نزدیک به دو میلیون یورویی در پرونده شکایت های برانکو ایوانکوویچ، 
زالتکو ایوانکوویچ، مارکو اســتیلینوویچ، ایگور پانادیچ، ماریو بودیمیر، 

تادئو و فرناندو گابریل و نیلسون کوره آ روبرو شوند.
ســرخ ها در پرونده عجیب فرناندو گابریل به جــای اینکه اصل پول را 
به خود ایــن بازیکن بدهند در اختیــار نماینده قانونــی اش در دوران 
مدیرعاملی علی اکبــر طاهری قرار دادند تا ایــن بازیکن دوباره مدعی 
شده و به همان اندازه از ســرخ ها باز هم پول طلب کند. پولی که باالخره 
قســط آخر آن با مکاتبات بین ســرخ ها با فدراســیون جهانی فوتبال 

توسط فیفا پرداخت شد.
این اتفاق برای نیلسون دروازه بان پیشین برزیلی ســرخ ها نیز افتاد تا 
فیفا نسبت به پرداخت آن از منبع درآمدهای باشگاه پرسپولیس بابت 

حضور بازیکنانش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اقدام کند.
پرسپولیس که حدود ۶۰۰ هزار دالر در فیفا طلبکار بود برای پرداخت 
پول به سایر طلبکاران خود که حکم اولیه کمیته انضباطی فیفا را داشته 

اند اقدامی کاماًل متفاوت انجام داد.
ســرخ ها برای اینکه فرصت الزم برای فراهم کردن پول داشــته باشند 
نسبت به محکومیت های واضح خود شکایت مجدد کردند تا با پرداخت 
پول به دادگاه بین المللــی ورزش )CAS( بتواننــد منابع مالی الزم را 

فراهم کنند.
مدیران باشگاه پرســپولیس در حالی مدعی گفتگو با برانکو ایوانکوویچ 
که یک میلیون و پنجاه هزار یورو بعالوه پنج درصد از این پول به عنوان 
سود هستند که سرمربی ســابق کروات این باشــگاه هرگونه گفتگو با 

سرخ ها را تکذیب کرده است.
همچنین پرســپولیس در حالی منتظر تأیید حکم محکومیت خود در 
قبال پرونده ماریو بودیمیر اســت که در صورت تأییــد حکم اولیه فیفا 
توســط دادگاه CAS عالوه بر پرداخت ۴۷۵ هزار یورو به این مهاجم از 

حضور در سه پنجره آینده نقل و انتقاالتی نیز محروم می شود.
مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرســپولیس بدون اینکه توجهی 
به فرصت محدود ســرخ ها برای پرداخت پول به طلبکاران خود داشته 
باشد منتظر حکم نهایی است تا بدهی خود را به همراه جریمه هایی که 
نزدیک به ۲۵۰ هزار دالر است بدهد تا مانع از محرومیت این باشگاه در 

پنجره های نقل و انتقاالتی شود.
رســول پناه بی خبــر از اینکــه دادگاه CAS می توانــد محکومیت 
پرسپولیس را سنگین تر هم کند و هیچ بعید نیست تیمی که در کورس 
قهرمانی رقابت هــای لیگ برتر قرار دارد با خطر کســر امتیاز نیز روبرو 

شود.
سیاســتی عجیب کــه می توانــد تبعات ســنگینی را برای ســرخ ها 
به همراه داشــته باشــد و این تیم را پس از چندین ســال موفقیت در 
فوتبال باشگاهی ایران و نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا با 

مشکلی بزرگ روبرو کند.

پس از احتمال بازگشت
ودگر  موضع گیری عجیب و اتهامات در

 به کفاشیان

رئیس کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال پس از مطرح شدن احتمال 
بازگشت رئیس پیشین به این فدراسیون موضع گیری عجیب داشت و 
اتهاماتی را به علی کفاشــیان وارد کرد که نشان از اختالف شدید با وی 
دارد.پس از آنکه کمیته استیناف فدراســیون فوتبال محرومیت علی 
کفاشــیان را کاهش داد احتمال بازگشت وی به عنوان نایب رئیس اول 
به فدراسیون جدی شــد و حتی برخی عنوان کردند وی از روز شنبه در 

فدراسیون حاضر خواهد شد. 
به دنبال این اتفاق برخی مســئوالن فدراســیون و حتی اعضای هیات 
رئیســه به دنبال منتفی کردن حضور کفاشیان شــدند و حتی عنوان 
شد نامه ای هم در این زمینه تدوین شده اســت اما فدراسیون فوتبال 
با صدور بیانیه ای این نامــه را تکذیب کرد. یکــی از افرادی که موضع 
عجیبی علیه بازگشت علی کفاشیان گرفته و اتهاماتی را هم به وی وارد 
کرده است، صادق درودگر رئیس پیشین کمیته فوتسال و رئیس فعلی 

کمیته بازاریابی و اقتصادی فدراسیون فوتبال است.
درودگر شــامگاه جمعه در مورد اینکه اتاق علی کفاشیان برای بازگشت 
به فدراسیون آماده شده است گفت: من تهران نیستم اما ایشان اتاقی در 
فدراســیون ندارد. نایب رئیس اول زمانی نایب رئیس است که یکسال و 
نیم غیبت نداشته باشد!وی ادامه داد: ایشان رسما در رسانه ها اعالم کرده 
اند که اســتعفا کرده اند. الحمداهلل ما همه مسلم هستیم و دروغ هم نمی 
گوییم دروغ گناه کبیره است ای اف ســی و فیفا هم نسبت به ما حساس 

است که نباید رفتارهایی داشته باشیم که شائبه دروغ داشته باشد. 
صادق درودگر که با رادیو جوان گفتگو می کرد و از احتمال بازگشــت 
علی کفاشــیان بســیار عصبانی و دلخور اســت ادامه داد: البته ایشان 
مصاحبه کرد که ما بــه فیفا دروغ گفتیم و گول شــان زدیم. اگر همین 

به گوش کمیته اخالق فیفا برسد شاید محرومیت زیادی داشته باشد.
این مســئول فدراســیون فوتبال در ادامــه یک اتهام بــزرگ به علی 
کفاشیان زد و گفت: ایشان یک مصاحبه ای کردند که ما به داور گفتیم 
تراکتور بازی را ببرد. این شائبه تبانی اســت. این جمله را گفته است و 

اگر بخواهید مستندات را برای شما می فرستم.
درودگر ادامه داد: فوتبال تراژدی اســت و کمدی نیســت. اینطور که 
هر وقت بخواهیم بگوییم اســتعفا دادیم و هر وقت بخواهیم بگوییم ما 
اســتفعا دادیم اما هنوز هم هســتیم. ما آمدیم از فوتبال لذت ببریم و 
آمدیم »ِکیف« کنیم. فوتبال عشق است. یکی مثل مایلی کهن می آید 
به خاطر بی احترامی به داوران گریه می کند. فوتبال اینطور نیست که 

کسی برای اوقات فراقتش بیاید در آن. 
صادق درودگر در مــورد نامه اعضای هیات رئیســه گفت: عضو هیات 
رئیسه نیســتم و موضع گیری ام شــخصی اســت. در زمانی که آقای 
کفاشــیان در فدراسیون بود دو بار از من خواســت بیایم در فدراسیون 
مسئولیت بگیرم اما گفتم من با کســی کار می کنم که از جنس فوتبال 
باشــد با محمد دادکان کار کردم با تاج کار کردم بــا حیدر بهاروند کار 
کردم. اینها اسطوره فوتبال هســتند. اینها قبل و بعد از انقالب یک جور 
بودند. آقای صفایی فراهانی بازیکن تیم تبریــز بود و طرفدار یکی از دو 
تیم پرطرفدار تهران بودند. اما آقای کفاشیان هیچ تخصصی در فوتبال 
ندارد و اگر می خواهد به ورزش کمک کند بــرود در همان دوومیدانی 

کار کند. 

میدان

زینــب حاجی حســینی  فدراســیون 
ورزش هــای همگانــی در شــرایطی بــا 
سرپرســت به فعالیت های خــود ادامه می 
دهد که برخــی نامزدهای ریاســت برای 
پنجمین بار بــه وزیر ورزش نامه نوشــتند 
و اعتــراض خــود را اعــالم کردند.مجامع 
انتخاباتی فدراســیون های ورزشــی از آن 
دســته موضوعاتی اســت که در هــر دوره 
چالش های خاص خود را داشــته است. این 
چالش ها بعضــاً عمیق تر و دردسرســازتر 
شــده اند وقتی تأخیر در برگــزاری مجمع 
مورد نظر فراتر از حــد قانونی رفته و همین 
مســئله بر انتقادات پیرامون آن دامن زده 
است.فدراســیون ورزش هــای همگانی از 
جمله فدراسیون هایی اســت که به خاطر 
دیرکرد در برگزاری مجمع انتخاباتی مورد 
هجوم انتقاداتی قرار گرفته است به خصوص 
اینکه در بررســی دالیــل آن، مثل خیلی 
دیگر از موارد مشــابه پای وزارت ورزش به 
میان می آیــد و نظارتی که ایــن وزارتخانه 
می خواهد بر روند انتخابات داشــته باشد تا 

نتیجه دلخواهش به دست بیاید.

دو سال بالتکلیفی در یک فدراسیون
آخریــن مجمــع انتخاباتی فدراســیون 
ورزش های همگانی ۱۹ اســفندماه ســال 
۱٣۹٣ برگزار شــد. علی مجد آرا برنده آن 
مجمع انتخاباتی شد و بدین ترتیب وی برای 
دومین دوره متوالی ریاست این فدراسیون 
را عهده دار شــد. با این حساب دوره ریاست 
چهارســاله مجدآرا طبق قانــون باید ۱۹ 
اسفندماه ۱٣۹۷ به پایان می رسید اما وی تا 
۱۹ فروردین ماه ســال ۹۸ متصدی ریاست 
بود. در این روز اما با انتصاب افشین موالیی 
به عنــوان سرپرســت بــه دوره مدیریت 
مجدآرا که وارد مرحله غیرقانونی شده بود، 

پایان داده شد.
انتظــار می رفت طــی ۶ ماه سرپرســتی 
موالیی انتخابات برگزار شود اما نه تنها این 
اتفاق نیفتاد بلکه ۲۱ مهرماه ســال گذشته 
با حکم وزیر ورزش، احمد گواری به عنوان 
دومین سرپرست انتخاب شد. این انتصاب 
در حالی انجام شــد که قرار بــود انتخابات 
فدراســیون ورزش های همگانی طی ۶ ماه 
سرپرســتی موالیی برگزار شــود اما به جز 
نام نویسی کاندیداها که در روزهای پایانی 
انجام شــد، اقدامی دیگــری در این زمینه 

صورت نگرفت.

دلیل تراشی برای دیرکرِد انتخابات
اساسنامه جدید فدراســیون های ورزشی 
که از ماه هــا پیش تدویــن و تصویب آن در 
دســتور کار وزارت ورزش قرار گرفت، هنوز 
به مرحله ای که مالک عمــل برای تصمیم 
گیری ها قــرار بگیرد، نرســیده اما عاملی 
شده برای معطلی مدیران وزارت ورزش در 
پیگیری ها و تصمیم گیری های برخی امور 
از جمله انتخابات فدراســیون ورزش های 

همگانی.
وزارت ورزش ایــن اختیــار را بــرای خود 
ایجاد کــرده که در مورد چهار فدراســیون 
اساسنامه ای متناسب با ماهیت آنها داشته 
باشــد. ورزش های همگانــی از جمله این 
فدراسیون هاست. قرار است ماهیت ترکیب 
مجمع این فدراسیون با فدراسیون هایی که 
جنبه قهرمانی دارند، تفاوتی هایی داشــته 
باشد. ریشه این تفاوت هم در تعداد اعضای 
مجمــع و افزایش آنهاســت. وزارت ورزش 
می خواهد انتخابات فدراسیون ورزش های 
همگانــی را بــا این شــرایط برگــزار کند 

درحالیکه هنوز مصوبه آن را نگرفته است.

 وزارت ورزش به دنبال نتیجه
 دلخواه است؟

مثل دیگر فدراســیون ها، تعلل در برگزاری 
انتخابات فدراســیون ورزش های همگانی 
پای وزارت ورزش را بــه میان آورده و اینکه 

مدیران ایــن وزارتخانه در واقــع به دنبال 
مهیا کردن شــرایط هســتند برای اینکه 
گزینه همسو با خود را روی میز ریاست این 

فدراسیون بنشانند.
این شــائبه وقتی پُررنگ تر و محتمل تر به 
نظر می ســد که در میان کاندیداهای تأیید 
صالحیت شــده، نام افرادی از میان خودی 
هاِی وزارت ورزش به چشــم می خورد مثل 
رضا شــجیع و افشــین موالیی کــه دوره 
سرپرســتی در فدراســیون ورزش هــای 
همگانی با حضور او شــروع شد اما خودش 

برای انتخابات کاندیدا هم شد.
اختیــاری کــه وزارت ورزش از دولــت 
برای برگــزاری انتخابات فدراســیون های 
ورزش هــای همگانی گرفته هــم می تواند 
توجیهی دیگری باشــد بــرای مدیریت در 

برگزاری انتخابات.

اساسنامه تصویب نشده اما اجازه الزم 
داده شده!

عمل به اساسنامه ای اصالحی فدراسیون ها 
مســتلزم مصوبه نهایی اســت در حالی که 
هنوز شــورای نگهبان ایــن مصوبه را صادر 

نکرده است. 
بنابراین فعاًل وزارت ورزش نمی تواند طبق 
این اساســنامه برای انتخابات فدراسیونی 
مانند ورزش هــای همگانی اقدام کند اما در 
عین حال اجازه ای را گرفتــه که راه را برای 

مدیریت دلخــواه انتخابات همــوار کرده 
است.

اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس 
جمهــور ۱۰ خردادماه گذشــته در نامه ای 
که برای »اجــرای مصوبه نحوه تشــکیل 
در  مربــوط  رشــته های  انجمن هــای 
فدراســیون های ورزشــی چند رشته ای« 
بــه وزارت ورزش ابــالغ کــرد، تاکیــد 
داشــت که »فدراســیون های ورزش های 
همگانی، روســتایی و بازی هــای بومی- 
محلــی، زورخانــه ای و کشــتی پهلوانی و 
فدراسیون های چندرشته ای )به تشخیص 
وزارت ورزش و جوانــان( از نظــر ترکیب 
مجمع عمومی تابع دســتورالعمل وزارت 

ورزش و جوانان خواهند بود.«
این اجــازه در واقع این اختیــار را به وزارت 
ورزش می دهد تــا انتخابات فدراســیون 
ورزش همگانی را از حیــث ترکیب مجمع 
و تعداد اعضــای آن، آنطور کــه می خواهد 
و دنبال آن اســت، برگزار کنــد و این یعنی 

انتصاب زیر لوای انتخابات!
به هر حــال وقتی قرار اســت تعداد اعضای 
مجمع افزایش داشــته باشــد و دستورات 
وزارت ورزش هم تعیین کننده باشد، بعید 
نیســت افرادی وارد ترکیب شوند که هیچ 
آشنایی با آن رشته نداشــته باشند و هدف 
از حضورشــان صرفــاً رأی دادن به گزینه 
موردنظر باشــد. همین مســئله باعث کور 

شــدن انگیزه های متخصصــان این حوزه 
می شود که می خواهند در انتخاباتی آزاد و 

سالم شرکت داشته باشند.

اعتراض کاندیداها به وزیر ورزش
ادامــه دار بــودن بالتکلیفــی انتخابــات 
فدراســیون ورزش های همگانی در نهایت 
اعتــراض رســمی برخــی از کاندیداهای 
این انتخابات را موجب شــده اســت. این 
کاندیداهــا ۱۷ خردادمــاه در نامــه ای به 
وزیر ورزش با تاکید بر تأخیــر ۱۵ ماهه در 
برگزاری انتخابات و مهندســی شــدن آن، 
خواستار ورود سلطانی فر و دستور مقتضی 

وی شده اند.
نبود دلیل قانونی بــرای تأخیر در برگزاری 
انتخابــات، ادامه حضور برخــی از اعضای 
هیأت رئیسه بدون حکم، مدیریت انتخابات 
در راســتای منافع فرد موردنظــر معاونت 
فرهنگی و همگانــی و … از جمله مواردی 
اســت که در نامــه معترضــان انتخابات 
فدراسیون ورزش های همگانی مطرح شده 
و به نهادی مانند سازمان بازرسی کل کشور 

هم رونوشت شده است.

 سلطانی فر به پنجمین اعتراض
 پاسخ می دهد؟

به گزارش مهر، برای انتخابات فدراســیون 
ورزش های همگانــی ۲۸ نفر نام نویســی 
کردند امــا تنها ۱۱ نفــر مجــوز الزم را از 
کمیســیون تطبیــق گرفتنــد. فاطمــه 
ابوالقاســمی، محمدرضا اســد، عباسعلی 
اکبری، محمــد بابایی، مهــدی حیدری، 
ولی اهلل شــجاع پویان، رضا شجیع، افشین 
موالیی، فرهاد نیکوخصال، مجتبی اصالنی 
و شــهرام میرزمانــی نفراتی هســتند که 
پرونده آنها در اختیار مراجع ذی صالح قرار 

گرفته است.
از میان این کاندیداها، شــهرام میرزمانی، 
مجتبی اصالنی، فاطمه ابوالقاسمی و محمد 
بابایی نفراتی هستند که هفته گذشته نامه 
اعتراضی خود را برای وزیر ورزش ارســال 

کردند.
این پنجمین نامــه کاندیداهای معترض به 
وزیر ورزش بود با این حال و با وجود ارسال 
چهار نامه قبلــی، تاکنــون وزارت ورزش 
هیچ ســرعت و عجله و ورود قانونی در مورد 
انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی و 

برگزاری سریع تر آن نداشته است.

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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سرمربی سایپا:

در فوتبال با »داد و بیداد« باید حق را گرفت
سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: در فوتبال 
ایران باید داد و بیداد کنیــد که حق خود را 
بگیرید. دریافتی تمام اعضای تیم که بیش 
از ۴۰ نفر هستیم، به اندازه یکی از بازیکنان 
خارجــی یکــی از تیم های بــاالی جدول 
هم نمی رسد.تیم فوتبال ســایپا امسال به 
عنوان جوان ترین تیم لیگ، پا به مســابقات 
گذاشــت. آن هم در شــرایطی که هدایت 
این تیم به »ابراهیم صادقی« مربی جوان و 

کاپیتان سال های اخیرش رسیده بود.
صادقی پس از یک ســال دســتیاری »علی 
دایی«، نخســتین تجربه سرمربیگری خود 
را پشت سر می گذارد. خودش می گوید که 
مربیگری در این فصل تجربه های گرانبهایی 
برای او به همراه داشــت.ابراهیم صادقی در 
مورد مســائل مختلف از جمله شروع مجدد 
مسابقات لیگ و اتفاقات اخیر باشگاه سایپا 

صحبت کرد که در زیر می خوانید:

 شرایط سایپا پس از آغاز دور جدید 
تمرینات این تیم چطور است؟

از روز ســوم خــرداد تمریناتمــان را آغاز 
کردیم. همچنین ۲ مرحلــه آزمایش کرونا 
انجام دادیم که در ابتدا جواب آزمایش یکی 
از نفرات جوان ما مثبت شــد اما در مرحله 
دوم جواب تمام نفرات منفی بود. تمرینات 
خیلی خوبی را هم در این مدت انجام دادیم 

و رفته رفته برای آغاز لیگ اماده می شویم.

 در این میان جــواب آزمایش یک 
بازیکن هم مثبت اعالم شد.

بله در نمونه اول، متاســفانه جواب تســت 
یکی از بازیکنان جوان ما مثبت اعالم شــد 
اما در نمونه های بعــدی جواب آزمایش این 
بازیکن هم منفی بود و خوشــبختانه از روز 

گذشته او تمریناتش را با تیم آغاز کرد.

 اردوی هفــت روزه ای را هم در کرج 
پشت سر گذاشتید.

اردوی خیلــی خوبی داشــتیم. بعــد از ۲ 
ماه بازیکنان دور هم جمع شــدند و حال و 
هوای تمرینات تیمی دوباره به اردوی سایپا 
بازگشت. بازیکنان در ابتدای تمرینات کمی 

نگران بودند اما االن شرایط بهتر است.

 بازی دوستانه با پرسپولیس چطور بود؟
در این بازی ســعی کردیم به تمام بازیکنان 
بازی دهیم تا کسی دچار مصدومیت نشود. 
به اهدافمان از برگزاری این بازی رسیدیم و 
توانستیم کمی برنامه هایمان را در مسابقه 

اجرا کنیم.

 در ایــن فصل تیم شــما ســه بار 
برنامه های بدنســازی را پشــت سر 

گذاشت.
درســت اســت. در ابتدای فصل که اوضاع 
خیلی بد بود، چرا که لیــگ با ۴۵ روز تاخیر 
آغاز شد و برای ما که کارمان را به موقع آغاز 
کرده بودیم این موضوع به مــا لطمه زد. از 
طرفی لیگ، به دلیل رفع برخی مشــکالت 
و تجهیز ورزشــگاه ها با تاخیر آغاز شــد اما 
هیچکدام از وعده هایی که داده بودند عملی 

نشد. نه ورودی ها درست شد و نه صندلی ها 
شــماره گذاری. دوربین و بلیت فروشــی 
الکترونیکی را هم در خیلی از ورزشــگاه ها 
شاهد نیســتیم اما تیم ســایپا به خاطر این 
موضوع لطمه دید. پس از آن هم یک تاخیر 
به خاطر کرونا افتاد که کار ما را ســخت کرد 

اما این موضوع تنها مربوط به ایران نبود.

 به عنوان سرمربی سایپا نظر شما در 
مورد ادامه لیگ چه بود؟

ما نباید در این مورد اظهار نظر کنیم. شغل 
ما فوتبال اســت. بهتر اســت در این مورد 
وزارت بهداشت و ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
تصمیم بگیرند، چرا که آنها کار کارشناسی 
شــده انجام می دهند. اگر آنها شــرایط را 
مســاعد ببینند می گویند مسابقات برگزار 
شــود و اگر هم شرایط مســاعد نباشد، آنها 

تصمیم منطقی را خواهند گرفت.

 پیش از تعطیالت، سایپا در چند بازی 

نتایج خوبی گرفت و از انتهای جدول 
جدا شد اما به خاطر کرونا لیگ متوقف 
شد. آیا در شروع دور جدید بازی ها باز 
هم روند صعودی ســایپا ادامه خواهد 

داشت؟
تیم ما خیلی جوان بود و در نیم فصل اول از 
بی تجربگی ضربه خوردیــم اما در نیم فصل 
دوم بهتر عمــل کردیم. فکــر می کنم که 

دوباره نتایج خوب سایپا را شاهد باشیم.

 یعنی سایپا از شــرایط خوبی بعد از 
آغاز لیگ بهره می برد؟

کار تیم هایی که میانگین ســنی آنها باالتر 
باشد، برای بازگشــت به مسابقات سخت تر 
اســت. تیم ما جوان اســت و فکر می کنم از 
نظر بدنــی بازیکنانمان زودتــر به آمادگی 
باال برســند. از طرفی لیگ فشــرده برگزار 
می شــود و در این شــرایط، تیم های جوان 

بهتر نتیجه خواهند گرفت.

 تا االن بــه هدفتان در ســال اول 
مربیگری رسیده اید؟

هدف اصلی ما پرورش استعداد بود و بستری 
را برای سال های بعد سایپا فراهم کنیم تا این 
تیم نتایج خوبی بگیرد. این کار را خوب انجام 
دادیم و تنها در نتیجه گرفتن کمی از هدفمان 
دور ماندیم کــه امیــدوارم در ادامه در زمینه 

نتیجه گرایی هم شرایط بهتری پیدا کنیم.

 اشــتباهات داوری چقدر در روند 
کاری شما تاثیرگذار بود؟

در انتهای جــدول فاصله امتیــازی تیم ها 
آنقــدر به هــم نزدیک اســت کــه ممکن 
اســت یک امتیــاز ۲ پله جایــگاه یک تیم 
را باالتــر ببــرد. طبــق بررســی و آنالیز 
داوری برنامه هــای تلویزیونی که توســط 
کارشناســان انجام شــد، تیم ما ۶ امتیاز به 
خاطر اشــتباهات داوری از دست داد و یک 
امتیاز هم به نفع ما شــد. این یعنی یک ضرر 
۵ امتیاز. اگر ۵ امتیاز بیشــتر داشــتیم در 
حال حاضر در رده نهم جــدول بودیم. اگر 
من با ســایپا االن در رده نهم جدول حضور 
داشتم به طور حتم تمام کارشناسان تعریف 
می کردند که بــا جوان ترین تیم تاریخ لیگ 
برتر ایران در سال اول مربیگری در رتبه نهم 
جدول ایســتاده ام. در مجموع این موضوع 

خیلی من و تیمم را اذیت کرد.
این خیلی بد اســت که در فوتبال ما حتما 
بایــد داد و بیــداد کنید، در نشســت های 
خبری با جنجــال حقتــان را بگیرید. این 
برای فوتبال ما بد است. اگر  یک داور به ضرر 
یکی از تیم های باالی جــدول و پرطرفدار 
اشــتباه کند، چه اتفاقــی رخ خواهد داد؟ 
هواداران، اخبار برنامه های تلویزیونی همه 
به آن می پردازند. حتی ما شــاهد این بودیم 
که اعتراض به داوری سر از مجلس شورای 
اســالمی درآورد و وزیر ورزش را خواستند 
که به خاطــر اشــتباه داوری علیه یک تیم 
پاســخگو باشــد. اما برای تیم ما نهایت ۱۵ 
ثانیه در یــک آنالیز داوری بــه آن پرداخته 
خواهد شد. اگر هم مصاحبه کنیم به کمیته 

انضباطی احضار و محروم می شویم.

احتمال این که مدیرعامل باشــگاه اســتقالل با حکم 
جلب از سوی یکی از شاکیان باشگاه مواجه شود وجود 

دارد.
در حالی که اســتقاللی ها به شــدت به دنبال تهیه 
کردن مبلغــی در حــدود ۱۶ میلیارد تومــان برای 
پرداخت به بویان و شفر هستند تا خطراتی مثل کسر 

امتیاز، بسته شــدن پنجره نقل و انتقاالت و سقوط به 
دســته پایین تر آنها را تهدید نکند، متوجه می شوند 
احتمال صادر شــدن حکم جلب احمد ســعادتمند 

وجود دارد.
مدیران کارگزار اول اســتقالل که از عقــد قرارداد این 
باشگاه با کارگزار دیگری بسیار عصبانی هستند، بعد از 

متوقف شدن پرداختی های کارگزار دوم به باشگاه، این 
بار مستقیما از احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه نیز 

شکایت کرده اند.
در شــکایتی که کارگــزار اول طرح کــرده به احمد 
سعادتمند ۵ روز فرصت حضور در شعبه بازپرسی داده 
شــده بود که با پایان یافتن این فرصت)روز پنجشنبه 

گذشته(، احتمال صدور حکم جلب وی وجود دارد.
ایــن اتفاقات در شــرایطی بــه وقوع پیوســته که 
باشــگاه اســتقالل با دو ضرب االجل از ســوی فیفا 
برای پرداخت مطالبات بویان و شــفر مواجه اســت و 
باید حدود نهصد هزار دالر بــرای پرداخت به این دو 

طلبکار تهیه نماید.

استقالل

ونده ۱۶ میلیاردی؛ شوک بزرگ دوم به آبی ها در کنار پر
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گفتگو با الیکا عبدالرزاقی

برخی منتقدان »یلدا« مثل خودش هستند!

عطیه موذن   الیکا عبدالرزاقی بازیگر ســریال 
»ســرباز« عادت به تصویر کلیشه ای زنان فداکار 
در ســریال ها که خواسته هایشــان را هم به زبان 
نمی آورنــد را یکی از دالیل برخــی مخالفت ها با 

کاراکتر »یلدا« می داند.
کمتر کاراکتری در سریال های تلویزیونی وجود 
دارد که اینقدر مخالف و موافق داشته باشد یعنی 
یا عده ای او، خواســته ها، دغدغه ها و رفتارش را 
بپذیرند و برعکس عده ای حتی ناسزا هم بگویند؛ 
شــخصیت »یلدا« در سریال »ســرباز« با همین 
میزان از مخالفت ها و موافقت ها مواجه شد و حاال 
بعد از حدود یک ماه و نیم که مردم با این ســریال 
رمضانی همراه شده اند با الیکا عبدالرزاقی بازیگر 

این نقش گفتگویی ترتیب دادیم.
سریال »ســرباز« با طرحی از حمید نعمت اهلل و 
با نویســندگی و کارگردانی هادی مقدم دوست 
ساخته شده اســت و هر شــب روی آنتن شبکه 
ســه ســیما می رود. این ســریال با یک ساختار 
متفاوت بیشــتر به روزمره های زندگی پرداخت 
و به درونیات آدم ها که می توانســت دلیلی برای 
ســوءتفاهم ها و تصمیم های آن ها در ارتباط بین 
فردی باشــد. ســریالی که فراز و فرود آن چنانی 
نداشــت و شــاید این روتین بودن و پرداخت به 
روابط واقعــی و متــن زندگی کمتر باعث شــد 
گروهــی از مخاطبان پــای آن بنشــیند و البته 
همیــن پرداختن به روابط میان آدم ها به شــکل 
رئال و روزمره هم بود که دلیل عالقمندی سفت و 

سخت برخی دیگر به سریال شد.
الیکا عبدالرزاقــی در این ســریال کاراکتری را 
ایفا می کند که با صراحت از خواســته های خود 
می گوید، اینکه شاید نخواهد در زندگی کار کند، 
خانه می خواهد و حتی آنقدر ایــن قضیه برایش 
مهم است که با نامزد خود عقد محضری نخواهد 
کرد و تا جایی که می تواند ســعی دارد زندگی را 
مدیریت کنــد و حتی خودش بــا صاحب خانه و 
آشــنا و دوســت برای جور کردن پول خانه چانه 

بزند.
برای انجام این مصاحبه به آموزشــگاه سینمایی 
الیــکا عبدالرزاقی می رویم. من چنــد دقیقه ای 
زودتــر از او می رســم. او کــه می رســد از تــه 
کفش ها تا دســت و لباس و همــه را الکل می زند 
و با خوش رویی و خنده هایی کــه پیش از این در 
سریال های طنز بیشتر دیده ایم پذیرای حضورم 
می شود.خیلی خوش خنده تر از یلدایی است که 
این شــب ها می بینیم و حتــی در گفتگو هم هر 
چالش ناراحت کننده یــا واکنش مخاطبان یا … 

را بیان می کند و خودش پیش تر از من می خندد.

مشــروح گفتگوی مهر با الیــکا عبدالرزاقی را در 
ادامه می خوانید:

 فکر می کنیــد چرا مردم بــه نقش یلدا 
واکنش های شدیدی نشان دادند با اینکه 
این نقش واقعیت خیلی از زندگی هاســت. 

اما چرا این موقعیت اینجا برتابیده نشد؟
ما در این سریال نقش زنی را می بینیم که ضعف ها 
و قوت هایی دارد و ویژگی هایش با آن زن آرمانی 
که در تصور مردم وجود دارد، متفاوت است. تصور 
مردم این اســت که زن فداکار در هر شــرایطی 
باید همســرش را تاب بیاورد، بســوزد و بسازد. 
اما من فکر می کنم اســم این فداکاری نیســت. 
یلــدا نماینده جامعه شــرقی و در حــال گذار از 
سنت به مدرنیته اســت که زن ها سعی می کنند 
همسرانشــان را مدیریــت کننــد و گاهی این 

مدیریت را به رخ هم می کشند.
اینکه می گویم شــرقی به این دلیل اســت که در 
غرب این دوره ها را گذرانده اند. البته شــاید پیش 
از این هم این مدیریت در جامعه ما هم بوده است 
اما گفته نمی شــده و ما زنان ســعی کرده ایم این 
مدیریت دیده نشود و مرد را به عنوان مدیر معرفی 
کنیم. مدیریت در خفا باشــد و غصه ها و قصه ها را 
بلند تعریف نکنیم اما یلدا این کارها را نمی کند و 
بلند حرفش را بیان می کند. از طرف دیگر من این 
مقاومت را در زن ها بیشتر می بینم و فکر می کنم 

برخی حتی خودشــان را در یلدا می بینند اما باز 
هم این مدل را دوست ندارند.

 چقدر از این مقاومت ممکن است به تصور 
کلیشه ای ثبت شــده از زنان در تلویزیون 
مربوط شــود؟ اینکه زنی در حال مدیریت 
شرایط اســت و به فکر خانه و زندگی است 
باید مــورد اقبال هم قرار بگیــرد اما چرا 

نمی گیرد؟
با ایــن نکته شــما موافقــم تصویر کلیشــه ای 
تلویزیون بی تأثیر نبوده است. یکی از حمله هایی 
که به یلدا می شــود این است که یحیی عاشق چه 

ویژگی او شده است؟

 زنی که در نظرشان غرغرو هم هست...
دقیقاً زن غرغــرو، بداخالق و حتــی می گویند 
قدرت خدا قشــنگ هم نیســت! ما در سریال ها 
عادت کرده ایم که ببینیم هنرپیشــه نقشــی که 
مردی عاشق اوســت زیبا باشــد اما آیا آدم هایی 
با یک چهره معمولی یا در تعریف جامعه زشــت، 

کسی را ندارند عاشق شان باشد؟

 یا فکر می کنند چون دکتر اســت نباید 
عاشق این زن بشود.

بله. آخر دکتر مملکت عاشــق نمی شود؟ یا فقط 
عاشــق حوری و پری می شــود؟ این ها تعاریفی 
است که تلویزیون و رسانه به ما داده است که باید 
ابتدا تصویر یک زن زیبا را داشته باشیم و اگر این 
زن زیبا ادا هم دربیــاورد و یا قیافه بگیرد مخاطب 
می پذیرد. این بخش سطحی ماجراست و بخش 
جدی تر این است که اگر بخواهید آینه ای سمت 
زنان بگیرید و خواسته هایشــان را نشــان دهید 

گارد می گیرند.

 در حالــی کــه این هــا طبیعی ترین 
خواســته های یک زن از مردی اســت که 
می خواهد مسئولیت یک زندگی را بپذیرد 

و او را همراهی کند.
اکثر زنان این خواســته ها را دارند اما به اشــکال 
مختلف بیان می کنند. شــاید حتی بیان نکنند و 
یا در ذهن شــان می گویند یا حتی بلند گفته اند 
و قربانی شــده اند. برخی هم سوالشان این است 
که چرا یلدا همین مســائل را با محبت نمی گوید. 
خب این تعریف مخاطب اســت و یلــدا اینگونه 
نیست یلدا این مدل را بلد نیســت. او در سختی 
بزرگ شده است و زندگی سختی داشته است. او 
به خاطر خانواده تــرک تحصیل کرده و در نتیجه 
تنش و فشار روانی روی او بسیار زیاد است و گاهی 
حتی این خانواده خونسرد را نمی تواند تحمل کند 
که به طور مثال مادر خانواده یــا حتی برادرها با 
هم تعارف دارند و روی شــان نمی شود حرفی را 

بهم بزنند.
ما اینجا دو خانواده را داریم که در یکی مســتقیم 
با هم حرف می زنند و حتی به شــکل بدی کل کل 
می کنند و دیگری خانواده ای اســت که همه چیز 
را رعایت می کنند و مالحظات شــان از زاویه دید 
یلدا حال بد کن اســت. من ســوالی دارم از زنانی 
که معتقدند یحیی ماه و یک تکه جواهر است، آیا 
حاضرند با او زندگی کنند کــه غیر از آمال هایش 
دنبال چیز دیگری نیســت؟ از نظر من مرد یا زن 
ندارد و کسی که تصمیم می گیرد زندگی مشترک 
داشته باشد اما مســئولیت نمی پذیرد در کمال 
خودخواهــی به مســیر و آرمان هــای خود فکر 

می کند نه راه مشترک.

 البته بخشــی هم به خود روایت سریال 
مربوط می شــود که به ویژه در قسمت های 
اول تصویری که از یحیی در سریال نمایش 
داده می شــد آرمانی و حتی مقدس بود و 
شاید برای همین عده ای دچار سوء تفاهم 

شدند.
این به سبک آقای مقدم دوست برمی گردد. همین 
االن هم که با او صحبت کنید گاهی به یلدا و گاهی 
به یحیی حــق می دهد چراکه شــخصیت های 

ســریال به واقعیت زندگی نزدیک هستند. البته 
مخاطب ممکن اســت در جاهایی به جواب نیاز 
داشته باشد درحالیکه این پاسخ به شکل مشخص 
به او داده نمی شــود چون خودش باید فکر کند و 

تصمیم بگیرد.

 ابتدا نریشن های سریال آزاردهنده بود 
هم نریشن راوی کل و هم صدای ذهنی خود 
آدم ها که بالفاصله و تــو در تو با دیالوگ ها 
هم حتی ترکیب می شــد. خود شما با این 

نریشن ها مشکلی نداشتید؟
من قسمت اول ســریال را که دیدم خسته شدم 
و گفتم چرا باید اینقدر نریشــن داشته باشد؟ آن 
را دوست نداشتم مخصوصاً که در جریان نریشن 
آقای طهماســب نبودیم. امین زندگانی همسرم 
گفت که آن را دوســت دارد و نکته اش این بود که 
گوشم هنوز عادت ندارد و فکر می کنم درست بود 
چون االن حتی گاهی منتظر هســتم که صدای 
طهماســب پخش شــود روایت او را از سکانس 

موردنظر ببینم.

 فکر می کنید چقدر زنــان امروز به یلدا 
شبیه اند؟

این تصویر »خود واقعی« خیلی هاســت اما باور 
ندارند که همین هستند. برخی انتقاد داشتند که 
چرا یلدا زنانگی ندارد و این درســت است یلدا در 
این بخش ضعف دارد و اگر ضعف نداشت مدام در 

حال رفت و برگشت نبود.

 این ضعف یلداست یا ضعف فیلم نامه؟
نه قرار بود به همین شکل باشــد، یعنی پرخاش 
کند و بالفاصله پشــیمان شــود، چون می داند 
یحیی هم اگرچه مدام کارهای دلخورکننده انجام 
می دهد امــا منظوری ندارد. یحیــی بی توجهی 
می کند یا رفتار عاطفی درســتی نــدارد. حتی 
گاهی این اتفاقات ملودرام، طنز ماجرا می شــود 

و کاش مردم این را دریافت کنند.
در یکی از سکانس ها یحیی دائم نریشن هایی دارد 
که می خواهد یک پیام عاشقانه برای یلدا بفرستد 
و با خود کلنجار می رود اما انتهای پیام عاشــقانه 
او جمله ســاده ای بود که هیچ عشــقی هم در آن 
وجود نداشــت و یلدا هم می گوید ته عاشقانه ات 
همین بود. یلدا با این نوع ابراز احســاس او مشکل 
دارد. در واقع هر دو تا حدی مســاله دارند اما یلدا 
دائم توقعات خود را بیان می کنــد و یحیی انگار 
توقعی از زندگی مشــترک ندارد و بیشتر دنبال 
هدف های واالســت. یلدا دائم می خواهد کنار او 

باشد تا در آسمان.

 خود شما مســاله ای با یلدا و برخوردها و 
عواطف او داشتید؟

شــاید من به عنوان الیکا عبدالرزاقی ســوالم این 
بود که چرا یلدا نباید ابراز احساسات زیاد نداشته 
باشــد و آقای مقدم دوســت می گفــت چرا فکر 
می کنی همه زن ها یا همه مردها یک شــکل ابراز 
احساسات می کنند. ما خودمان هم در کلیشه ها 

غرق شده ایم.
من فکر می کردم ابراز احساســات یلدا کم است 
و یا در برخی ســکانس ها می گفتم یک »دوست 
دارم« ســاده که می تواند بگوید. با این حال آقای 
مقدم دوست قانعم می کرد که خیلی ها نمی توانند 
همین دوستت دارم ســاده را بگویند. آدم ها نوع 
ارتباط عاطفــی را خیلی وقت هــا از فیلم ها یاد 
می گیرند و حتی گاهــی وقتی یک لحظه عاطفی 
خاص که پیش می آید می گویند مثل فیلم ها بود 
اما در واقعیت خیلی وقت ها همــه چیز متفاوت 

است.
در واقعیت لزوماً دختر پلکش را پایین نمی اندازد 
و بعد از پایین به باال نگاه کند و بعد صورتش سرخ 
شود و بگوید من خیلی دوســت دارم. اگر زندگی 
اینقدر مشــخص و واضح اســت پــس این همه 
ســوءتفاهم ها از کجا ناشی می شــود. با این حال 
من خوشحال می شوم که درباره یلدا حرف بزنند 

حتی اگر بگویند او تومخی یا عقده ای است!

سیاوش چراغی پور مطرح کرد
 »پدر پسری« نجات یافته متن اولیه

سیاوش چراغی پور بازیگر سریال »پدر پســری« با اشاره به المان های 
الزم برای تولیدات خوب بیان کرد که سریال سازی به پول و نگاه نو نیاز 

دارد.
سیاوش چراغی پور بازیگر سریال »پدر پســری« درباره حضور در این 
مجموعه که از شــبکه پنج پخش می شــود بیان کرد: من از یک سوم 
پایانی قصه به گروه پیوســتم و از ابتدا در جریان کار و قصه نبودم. ولی 
به هر حال می دانم که این قصه یک قصه مدل آپارتمانی و بیشــتر برای 
فضاهایی نوشته شده اســت که می توانند با دکور و اِلمان های ساده آن 

را کار کنند.
وی ادامه داد: این ســریال در دفتر آقای جــودی تهیه کننده کار کلید 
خورد که به دلیل پشتوانه کاری شان ســریال هایی را کار کردند که به 
اندازه خودشــان پروداکشن زیادی داشته اســت و فضاهای متفاوت و 
متنوعی را در کارهایش ایجاد کرده است. تا آنجا که می دانم فضای کار 
با نظر تهیه کننده از مدل دکوری که در یک سوله هم قابل فیلمبرداری 
بود خارج شد و در دل یک آپارتمان قرار گرفت همچنین لوکیشن های 
بیرونی به کار اضافه شــد تا یک تنوع بصری برای بیننده ایجاد شــود. 
البته خروجی ای که ما می بینیم بازهم چندان رضایت بخش نیســت و 

در عین حال نجات یافته آن فیلمنامه اولیه است.

سریال سازی به پول و نگاه نو نیاز دارد
بازیگر »فوق لیسانســه ها« با اشــاره بــه اهمیت بودجه بــرای تولید 
ســریال عنوان کرد: سریال ســازی، وقت، پول و نگاه نو نیاز دارد. گروه 
نویسندگان باید ماه ها در طرح داستان، دیالوگ ها، ساخت موقعیت ها 

همفکری کنند و بازیگران هم وقت بیشتری برای تمرین صرف کنند.
وی درباره خروجی »پدر پســری« با توجه به فیلمنامه آن عنوان کرد: 
بحث اصلی این است که متن این کار اصاًل برای یک سریال به این معنی 
که االن در حال پخش است نوشته نشده بود و همه سعی کردند به متن 

اولیه یک کیفیت قابل توجهی بدهند و به نوعی آن را نجات دادند.

مدیران نتوانستند توازن شبکه ها را مدیریت کنند
وی درباره پخش این سریال و اینکه چقدر موردتوجه قرار گرفته است، 
بیان کرد: متأسفانه من احساس می کنم مدیران تلویزیون نتوانسته اند 
توازن بین شــبکه ها را مدیریت کنند که حتی شــبکه های استانی هم 
بتوانند باقدرت مانند شبکه های اصلی برنامه ســازی کرده و مخاطب 
جذب کنند. مردم ما بیشتر سه شبکه اصلی را می شناسند آن هم به این 
دلیل است که در مناســبت ها کارگردان های مطرح بهترین فیلم های 

خودشان را از این سه شبکه پخش می کنند.

چراغی پور اضافه کرد: حضور برنامه سازان و کارگردانان با تجربه در هر 
شبکه ای می تواند سکوی پرتاب آن شبکه شود مثل شبکه نسیم که در 

مدت زمان کم هم توانست مخاطبان خودش را جذب کند.
وی در پایــان بیان کرد: مدیران شــبکه ها باید نیازهــای مخاطبان را 
بسنجند و هدفشان فقط پر کردن تایم شبکه و ارائه دادن آمار نباشد. با 
حجم انبوه شبکه های مختلف مردم ما حق انتخاب بیشتری پیدا کردند 
و فیلم ها و سریال بزرگ و پرقدرت خارجی یکی از رقیب های سرسخت 
تلویزیون اســت و همه این ها کار را برای مدیران شــبکه بسیار سخت 

می کند و تالش بیشتری برای جذب مخاطب می طلبد.

به عنوان اولین تجربه کارگردانی کمدی؛

مهدویان »شیشلیک« را ۸ تیر کلید می زند
فیلم کمدی »شیشلیک« به کارگردانی محمدحسین مهدویان ۸ تیر 

جلوی دوربین می رود.
به نقل از روابط عمومی فیلم، کمدی اجتماعی محمدحسین مهدویان 

هشتم تیرماه کلید می خورد.
فیلم سینمایی »شیشلیک« اثر تازه محمدحســین مهدویان به تهیه 
کنندگی محمدرضا منصوری و نویســندگی امیرمهدی ژوله هشــتم 

تیرماه کلید می خورد.
»شیشلیک« با سرمایه گذاری فیلم مارکت تولید می شود.

»شیشــلیک« همانند آثار قبلی مهدویان اثری پربازیگر اســت و گروه 
بازیگران را رضا عطاران، پژمان جمشــیدی، ژاله صامتی، مه لقا باقری، 

وحید رهبانی، عباس جمشیدی و جمشید هاشم پور تشکیل داده اند.

ونایی شد! »خانه ما« کر
علی رغم اینکه شیوع کرونا ســاخت فصل نهم »خانه ما« را که قرار بود 
در بوشهر تولید شود منتفی کرد، عوامل این مستندمسابقه یک خانه ما 
ویژه روزهای کرونایی برای مخاطبان خــود آماده کرده اند که از جمعه 

این هفته از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.
 پس از منتفی شــدن آغاز پیش تولید فصل نهم »خانه ما« در بوشهر، 
عوامل این مستندمســابقه بیکار ننشستند و بالفاصله ایده ساخت یک 

مجموعه متناسب با حال و هوای کرونایی مطرح شد.
طراحان »خانه ما« تصمیم گرفتند تا تغییر ناگهانی و غیرمترقبه سبک 
زندگی ایرانیان در زمانه کرونایی را ثبت کنند. ایده ای خام و پرزحمت 
که با همت آنان و حضور خانوده های پرتالش از چهار گوشــه کشور پر و 

بال گرفت و اجرایی شد.
 به گفته احمد شفیعی مدیر استودیو نوبین ثبت تجربیات خانواده های 
ایرانی و واکنش آنهــا به محدودیت هــای کرونایی هــم موردانتظار 
مخاطبان است و هم می تواند یک ســند تصویری جذاب و واقعی برای 
آیندگان باشد. به این ترتیب در سال ها و حتی دهه های آینده، آیندگان 
خواهند دید که خانواده های ایرانی چگونه توانســتند از این شــرایط 
ســخت عبور کنند و با وجود همه محدودیت ها و اتفاقات تلخ ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، با پشت سر گذاشتن این دوران سخت زندگی شاد 

و موفقی داشته باشند.
در جریــان تولیــد »خانه ما« ویــژه کرونا تمــام اصول بهداشــتی و 
پروتکل های اعالم شــده رعایت شده اســت و همین موضوع ساخت 
برنامه را ســخت تر کرده اســت.در این فصل نفرات گروه تولید و تعداد 
شرکت کنندگان کم شــده و ارتباط آنها با خارج از خانه کاماًل به موارد 
ضروری محدود شده اســت همچنین و معاینات پزشکی و ضدعفونی 

محیط و افراد هم به صورت مرتب انجام شده است.
به گفته جبین شــناس یکــی از دو کارگــردان مجموعــه ایده اصلی 
خانه مای کرونایی این اســت که اعضای خانواده در شــرایط قرنطینه 
و نیمه قرنطینه چه می کنند که در عین رعایت اصول بهداشــتی شــاد 
باشــند و از فعالیت هــای روزمره نیز عقــب نمانند. ضمــن اینکه این 

مجموعه در ماه رمضان ضبط شده است.

اکران
احمد ساعتچیان مطرح کرد

آسیب شناسی بازیگری به صورت مجازی
احمد ساعتچیان با اشاره به فعالیت های این روزهایش از برگزاری یک 
نشست تخصصی با مضمون آسیب شناسی بازیگری در فضای مجازی 

خبر داد.
احمد ســاعتچیان بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر درباره فعالیت های 
اخیرش گفت: قبل از همه گیری بحران کرونا قرار بود ســال جدید در 
نمایشــی به کارگردانی اصغر نوری بازی کنم که با شرایط پیش آمده 
تکلیف اجرا مشــخص نیســت. این نمایش برای اجرا در تماشــاخانه 

ایرانشهر نوبت اجرا داشت.
وی درباره اجــرای تئاتر به صــورت آنالیــن و برگــزاری کارگاه ها و 
نشســت های تخصصی آموزشــی در فضای مجازی بیان کرد: اجرای 
تئاتر آنالین با ذات زنده بودن تئاتر منافــات دارد و در روزهایی هم که 
نمایش هایی به صورت آنالین و در فضای مجازی اجرا می شــد دیدیم 
که زیرســاخت ها برای چنین رویکــردی زیاد فراهم نیســت و مدام 
با قطعی و یا سرعت کم اینترنت مواجه می شــدیم و ارتباط مخاطبان 
با نمایش از دســت می رفت. نکته دیگر غیــر از کیفیت خود نمایش ها 
این اســت که باید به چگونگی ضبط و تصویربرداری آنها هم توجه شود 
وگرنه اینکه هرکس در خانه اش از طریق یکی از شــبکه های اجتماعی 
بخواهد بــا مخاطبان ارتباط برقــرار کند که نمی تــوان نامش را تئاتر 

آنالین گذاشت.
این بازیگر تئاتر یادآور شــد: البته تا یک ماه قبل که مردم به ضرورت در 
قرنطینه به ســر می بردند طرح اجرای تئاتر آنالین مثل کنسرت های 
آنالین می توانســت باعث ســرگرم شدنشان در منزل شــود. معتقدم 
جدای از مخالفت ها و موافقت هایی کــه برای چنین طرحی وجود دارد 
ما هنوز در آزمون و خطا به ســر می بریم و اصل مطلب با مشکل مواجه 

است.
بازیگر نمایش »تراس« ادامه داد: البته معتقدم برگزاری نشســت های 
تخصصی و کالس های آموزشــی به صورت آنالین می تواند مفیدتر از 
تئاتر آنالین باشــد چرا که فرصتی فراهم می کند تا عالقه مندانی که به 
مباحث آموزشی دسترســی کمتری دارند و یا در شهرستان ها زندگی 
می کنند، بتوانند به دانششــان بیفزایند. در همیــن زمینه من در چند 
نشســت تخصصی درباره مباحث تئوریک بازیگری به صورت مجازی 
شرکت کردم که تجربه خوشایندی بود و مخاطبان هم در مباحث مورد 
بحث مشارکت می کردند و از این طریق توانســتم با هنرمندانی که در 
شهرســتان ها فعالیت می کنند بحث و گفتگو کنم و دغدغه هایشان را 

بشنوم.
ساعتچیان متذکر شــد: برگزاری چنین نشســت هایی این فرصت را 
فراهم می آورد تا به جزئیاتی که در کتاب ها و یا کالس های آموزشــی 
پرداخته نمی شــود، بپردازیم. در همین راســتا قرار است دوشنبه ۲۶ 
خرداد در فضای الیو اینســتاگرام با منوچهر اکبرلو که منتقد، مدرس 
و تئاتربین حرفه ای اســت نشستی چالشــی با موضوع آسیب شناسی 

بازیگری داشته باشیم. 

وی در پایان صحبت هایش درباره بازگشــایی ســالن های تئاتر عنوان 
کرد: معتقدم همچنان شــرایط بــرای آغاز اجراهــای تئاتری فراهم 
نیســت چون حتی در صورت رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی، 
بخش عمده ای از مخاطبان همچنان ترجیح می دهند تا خودشــان را 
در معرض بیماری قرار ندهند از همیــن رو برای صندلی های خالی که 
نمی توان تئاتر اجرا کرد. فضای محدود و کوچک پشــت صحنه تئاترها 
هم باعث می شود عوامل نمایش نتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند 
و در نهایت گروه ها متضرر می شــوند بنابراین خود من ترجیح می دهم 

در این شرایط فعاًل کار نکنم.

نجابتی در کارگاه گرافیک همدلی:
طراحانی که اردوی جهادی تشکیل می دهند

مســعود نجابتی معتقد اســت هنرمنــدان می تواننــد در موضوعات 
موردنیاز و مبتالبه جامعه در فضای بصری، نسخه ای بپیچند که به رفع 

مشکالت کمک کند. 
 مســعود نجابتی هنرمند طراح گرافیک و مســئول کانون هنر شیعی 
در حاشــیه کارگاه گرافیک همدلی که با موضوع مردم داری و کرامت 
انسانی در سیره رضوی در مشهد مقدس در حال برگزاری است با بیان 
اینکه طراحان کشور با نیت همدلی با مردم و تعامل بیشتر با جامعه در 
این کارگاه دور هم گرد آمده اند، اظهار داشــت: این هنرمندان طی سه 
روز برگزاری این کارگاه آثاری با اســتفاده از روایات و احادیث رضوی 

تولید می کنند که در دهه کرامت در سطح جامعه اکران خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنرمندان طراح برای هر مناسبی یک اردوی جهادی 
را تشکیل می دهند، گفت: این هنرمندان سعی می کنند در حد توان و 
دانش گرافیک خود در حوزه ارتباط بصــری پیام هایی را در موضوعات 
و پدیده هایی که در جامعه رخ می دهد به کار ببندند و سهم شــان را در 

مشارکت با مردم نشان دهند.
مسئول کانون هنر شیعی، موضوعات سیاسی از جمله استکبارستیزی، 
نفوذ، روز جهانی قدس و ســایر مســائل داخلی و منطقه ای را از جمله 
موضوعــات موردتوجــه طراحــان در کارگاه های جهــادی عنوان و 
خاطرنشان کرد: البته فعالیت های این هنرمندان محدود به موضوعات 
سیاسی نیســت بلکه در بســیاری از اتفاقات اجتماعی از جمله زلزله، 
سیل، شــهادت ســردار ســلیمانی، روایت زیبایی که در بحث کرونا 
اتفاق افتاد و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که مشــارکت مردمی نیاز بوده، 
این رســالت را بر دوش خود حس کردند و به ســهم خود فعالیت هایی 
را در فضای رســانه به ســمع و بصر مخاطبان رســاندند.وی در همین 
راســتا تمرکز کارگاه همدلی را که با حضور طراحانی از شهرستان های 
مختلف کشور برگزار شده را مواسات با مردم عزیز روستاهای سیستان 
و بلوچســتان عنوان کرد و گفت: هر چند این کارگاه ها جهادی شکل 
می گیرد اما قرار اســت همان مقــدار عوایدی که ممکن اســت برای 
هزینه های جاری موردنیاز باشــد به خرید یک دستگاه آب شیرین کن 

برای مناطق محروم سیستان بلوچستان اختصاص یابد.
نجابتی در ادامه با بیــان اینکه این فعالیت ها محــدود به افراد خاصی 
نیست، یادآور شــد: درهای این کارگاه ها و بســیاری از اتفاقاتی که در 
این ســال ها رقم خورده همواره بر روی دوســتان هنرمند باز بوده، به 
گونه ای که در کارگاه همدلی شــاهد حضور افرادی بودیم که ســابقه 
آشنایی با آن ها نداشــتیم اما برای خدمت صادقانه، عاشقانه و خالصانه 
در فضای هنری دور هم جمع شدند.این طراح گرافیک در پایان تأکید 
کرد: امیدواریم در فعالیت های بعدی شــاهد حضور گســترده تری از 
هنرمندانی باشــیم که به این فضا دلبسته و عالقه مند هستند و دغدغه 

خدمت در این فضا را در خود احساس می کنند.

اجرا

گرافیک


