
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

ونایی تغییر سبک مردم در خرید محصوالت کر

عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران می گویــد نظمی که 
امروز در بازار محصوالت مقابله و پیشــگیری از کرونا وجود دارد، چند 
دلیل اصلی داشــته و به نظر می رســد ثبــات این بــازار ادامه خواهد 

داشت.
علی نقیب اظهار کرد: در هفته های نخســت ورود کرونا به کشور، با توجه 
به عدم شناختی که از شــرایط وجود داشــت، مردم نگرانی هایی درباره 
چگونگی خرید محصوالت ضد عفونی و مقابله با کرونا داشتند و از این رو 
تعداد بسیار زیاد و در حجم گسترده از این محصوالت می خریدند که این 

امر خود به نظم بازار ضربه می زد.
وی ادامه داد: در کنار آن با توجه به اینکه تقاضای بســیار زیادی ناگهان 
برای محصوالتی پیدا شــد که تا پیش از آن چندان در بــازار برای مردم 
عادی فروش نداشتند، شــرکت ها و کارخانه ها نیز با شوک مواجه شدند 
اما خوشبختانه امروز از سویی شرکت ها شــرایط جدید را درک کرده و با 
ظرفیتی مطلوب کار می کنند و از ســوی دیگر نیز مردم با شناخت بیشتر 
از شرایط، تنها به اندازه نیاز خود خریداری می کنند و دیگر بازار با کمبود 

جدی مواجه نمی شود.
عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه محصوالت 
موجود در بازار از نظر کیفی تایید شده هســتند، گفت: تمام شرکت های 
شناخته شده که استانداردهای الزم را دریافت کرده اند، محصوالت خود 
را پس از انجام آزمایش هــای الزم و دریافت تاییده های رســمی به بازار 

ارسال می کنند.
 از این رو مردم ضمن خودداری از خرید محصوالت شرکت های نامطمئن 
باید در جریان باشند که محصوالت رســمی موجود در بازار از نظر کیفی 

هیچ مشکل و نگرانی ندارند.
نقیب درباره قیمت محصوالت ضدعفونــی موجود در بازار نیز اظهار کرد: 
قیمت های موجود در بازار با هماهنگی ســازمان حمایت در اختیار مردم 

قرار می گیرد. 
از ســوی دیگر با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیــاز کارخانه ها نیز با 
نظارت وزارت بهداشت و قیمت تایید شده این وزارتخانه به آنها می رسد، 
مشکل قیمتی در این حوزه نداریم و دو طرف بازار از شرایط رضایت نسبی 

دارند.
 در اسفند ماه سال گذشــته و همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، 
افزایش جدی تقاضا برای مواد ضدعفونی کننده به بر هم خوردن نظم 
این بازار و کاهش دسترســی مردم به کاالهای موردنیازشــان منجر 

شد.
در هفته های بعد، با فعال شــدن تمام ظرفیت های موجود، مواد مورد نیاز 
مردم در مقابله با کرونا تامین شــد و حتی وزارت صمــت اعالم کرد، فضا 
برای صادرات بخشــی از این محصوالت به کشــورهای منطقه نیز فراهم 

شده است.

اتاق

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد

وزنامـه ر

-021تلفن: 9 و 66567767
www.kharidaar.ir

آموزه های کرونایی برای فائق آمدن بر چالش های انرژی

 از مسیر تجدید پذیرها 
عبور کنیم

سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت مطرح کرد

راهکارهای وزارت صمت 
برای کنترل قیمت

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد

وم فعال سازی واحدهای  لز
تولیدی و کارخانه های تحت 

تملک بانک ها

سه سیاست بانک مرکزی برای کنترل سرعت قطار تورم

ود اقتصاد با انبساطی شدن سیاستهای پولی به کجا می ر
صفحه 3

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 6

یکشنبه      12  مرداد 1399     ســال پنجم     شــماره 591      8 صفحه     2000 تومان

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

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

وزنامـــه   ر

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

روحانی در ستاد ملی کرونا:

وتکلهای ماه محرم راهمه باید اجرا کنند پر
طیبه بیــات  رئیس جمهور گفــت: تمام 
دســتورالعمل هایی کــه برای مــاه محرم 
تا پایــان هفتــه آینده مشــخص و به همه 
دستگاه ها ابالغ می شــود را همه باید اجرا 
کنند.حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهور در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
اظهار داشــت: از همه مردمی که با ســتاد 
ملی کرونا و مسیر سالمت جامعه همکاری 
می کنند، تشکر می کنم. امروز در ستاد ملی 
کرونا گزارش آمار و ارقام اســتان ها امیدوار 
کننده بود. حدود ۱۰ اســتان در هفته های 
قبل در شرایط سختی بودند و امروز از پیک 
بیماری عبور کردند و مسیر کمتر دشواری 

پیش روی آنهاست.
روحانی افزود: چند استان دیگر هم به تالش 
و همکاری مردم نیاز دارد تا بتوانند از پیک 
عبور کنند. تا امروز هر اســتانی که یک دور 
وارد پیک بیماری شــده و مشکالت پیک را 
دیده و عبور کرده و شــرایطش عادی شده 
است، ما تا االن شاهد پیک دوم نبودیم. اگر 
مردم به همین صــورت مراعات کنند حتماً 
خبرهای خوشــی را در هفته هــای آینده 
شــاهد خواهیم بود. ادارات، بانک ها، مراکز 
عمومی به خوبی پروتکل های بهداشــتی را 
مراعات می کنند. ما نیازمندیم کســی که 
تخلف می کند باید با فــرد متخلف برخورد 

کنیم.

نحوه برخورد با متخلفین را وزارت 
کشور و بهداشت تدوین می کنند

رئیس جمهــور تصریح کــرد: در ماه محرم 
مقرراتی کــه می گذاریم باید مســئولین 
مســاجد، تکایا و هیئات مسئولیت بپذیرند 
و آن کسی که مســئول می شود، اگر رعایت 
نکرد باید با او برخورد شــود و نحوه برخورد 
بــا متخلفین هــم وزارت کشــور و وزارت 
بهداشــت با کمک هم تدوین می کنند و ما 

در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: تمــام مقرراتی کــه از روز 
اول تا االن توســط وزارت بهداشــت اعالم 
شــده، همچنان به قوت خود باقی است تا 

روزی که همین وزارت بهداشــت به مردم 
بگوید واکســن این بیماری در دســترس 
است و شــرایط تغییر کرده اســت. ما باید 
همه مقــررات را مراعات کنیــم و اقدامات 
سختگیرانه خود را در این شرایط باید ادامه 
دهیم.رئیس جمهور تاکید کرد: راهبرد در 
مقابله بــا کرونا تغییر نکرده اســت و همان 
راهبرد قبلی اســت. اولین قــدم آموزش و 
آگاهی و توضیح دادن به مردم اســت، مردم 
باید با خطرات و عالئم این ویروس آموزش 
داده شــوند. هنوز هم با وجود کارهایی که 
شده، این آموزش ها کم اســت. مردم باید 
مســائل بهداشــتی را بر هر چیــزی مقدم 
بشــمارند. مساله الزام ماســک را همه باید 

مراعات کنند.

اجتماعات تا اطالع ثانوی در سراسر 
کشور ممنوع است

روحانی با بیان اینکــه اجتماعات همچنان 
محدود اســت، گفــت: در شــرایط فعلی 
تا اطــالع ثانوی هــر نوع اجتماعــی اعم از 

عزاداری، عروســی، میهمانی، ســمینار، 
جشنواره ممنوع اســت. این مساله استانی 

نیست و سراسری است.
وی افزود: باید با متخلفین برخورد شــود، 
یعنــی همانطور که اعالم می شــود ادارات 
ما ۸۰ درصد یا بیشــتر مراعات کردند، اگر 
کسی هم مراعات نکرد باید تنبیه شود. مثاًل 
در آمار باید اعالم شــود در تهران یا سراسر 
کشور این تعداد افراد از اداره اخراج شدند یا 

غیبت برای آنها ثبت شد.
 افراد متخلف را باید شناســایی بکنیم و به 
طور کلی اعالم کنیــم. همانطور که پلمب 
را اعالم می کنیــم، این مســاله را هم باید 

بگوییم.

 باید مجازات افراد متخلف را 
اعالم کنیم

رئیس جمهور تصریح کرد: مردم باید بدانند 
این مجازات ها مورد تاکید نظام اســت. اگر 
کســی از خدمات عمومی محروم می شود 
بایــد ادارات اعالم کنند که مثــاًل ۲۰۰ نفر 

مراجعه کردند و ۱۰ نفــر چون پروتکل ها را 
رعایت نکرده بودنــد از ارائه خدمت محروم 
شــدند. باید این مجازات ها را اعالم کنیم و 
اگر مجازات های دیگری نیاز اســت را اعالم 

کنیم.
روحانی با اشــاره به روند تست کرونا، اظهار 
کرد: راه مقابله ما با این ویروس این اســت 
که باید بدانیم چه کسی حامل این ویروس 
است، شاید خیلی ها عالمت ظاهری نداشته 
باشند. بعد هر موقع افراد آلوده را شناسایی 
کردیم، باید او را از جامعــه جدا کنیم، جدا 
کردن فرد آلــوده از جامعه بــه عنوان یک 

وظیفه دوم است که باید انجام شود. 
مرحله بعد باید شناســایی کنیــم که این 
فرد مبتال با چه کســانی در تمــاس بوده و 
آن افراد را رهگیری کنیــم.وی تاکید کرد: 
تمام کشــورهایی که در این زمینه توفیقی 
به دســت آوردند از این راه بوده اســت که 
مسائل بهداشــتی را الزامی کرده اند و افراد 
مبتال را شناســایی و آنهــا را از جامعه جدا 
کردند و افرادی که با مبتال در تماس بودند 

هم رهگیری و جدا کردند تا شــرایط کشور 
یک شرایط مطلوبی شده است.

می توانیم افراد مبتال را با موبایل 
رهگیری کنیم

رئیس جمهور گفت: یکســری کشورهایی 
هستند که سیستم مخصوص مانیتورینگ 
دارند که ما فعاًل چنین سیستم هایی نداریم. 
آنها ایــن مانیتورینــگ را از طریق موبایل 
انجام دادنــد. یعنی یک فــردی که مبتال 
اســت موبایلش رهگیری می شود که کجا 
رفته است. اگر وزارت بهداشــت ما این کار 
را مطلوب بداند، اجرایش خیلی کار مشکلی 
نیست. وزارت ارتباطات ما می تواند امکانات 
خود را بســیج کند تا این کار را انجام دهیم.

روحانــی تصریح کرد: آنچه امــروز برای ما 
اهمیــت دارد ســه نکته اســت. اول اینکه 
انتشــار این ویروس در بعضی نقاط سرعت 
فوق العاده ای می گیرد و یــک مرتبه تعداد 
مبتالیان زیاد می شــود و بیشــتر از اینجا 
شروع می شود که در یک اجتماعی شرکت 
کردند و خارج شدند و در یک اجتماع ۲۰۰ 
نفره، بیست یا ســی نفر همه عالیم و آثار را 

دیدند و مبتال شدند.
وی ادامه داد: به استان ها اختیاراتی دادیم تا 
ستادهای استانی بتوانند دستورالعمل هایی 
را برای اقدامات محدود کننده و سختگیرانه 
برای مدت یک هفته یا در صورت نیاز بیشتر، 
در آن استان ها ادامه دهند. نکته دوم اینکه، 
گفته می شــود آنجا وضعش خوب اســت، 
اینجا قرمز یا هشدار است، آنجا سفید است، 
به خیلی چیزها مربوط می شود. تنها به این 
نیســت که تعداد افراد مبتال بیشتر یا کمتر 
شدند بلکه وابسته به امکانات ما در آن استان 
است. یک شهرستان را می بینید بیمارستان، 
تخت، آی سی یو و پزشــک و پرستار کافی 
دارد، آنجا اگــر ۱۰۰ تخت داریــد، ۴۰ نفر 
هم مبتال شوند عادی اســت و با ۱۰۰ تختی 
که دارید ۱۰ نفر هم بســتری شوند مشکلی 

ندارید و اینجا همچنان سفید است.
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طی ۱۲ ماه منتهی به تیر ۹۹
وضعیت تورم در استان های مختلف

بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان هرمزگان )٣۱.۴ 
درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان  آذربایجان غربی )۲۲.۵ درصد( 
است.شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک اســتان – تیر ۱٣٩٩ از 

سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

کل خانوارها
در تیــر مــاه ۱٣٩٩ عــدد شــاخص کل بــرای خانوارهای کشــور 
)۱۰۰=۱٣٩۵( به ۲۲٧.٩ رســید که نســبت به ماه قبــل ٦.۴ درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان اردبیل با ۸.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اســتان ایالم با ٣.٩ درصد افزایش است. درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 

خانوارهای کشور ۲٦.٩ درصد است.
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان هرمزگان )٣۲.۰ 
درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان آذربایجان غربی )۲۱.۴ درصد( 
اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱٣٩٩ برای خانوارهای 
کشــور به عدد ۲٦.۴ درصد رســید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان هرمزگان )٣۱.۴ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

آذربایجان غربی )۲۲.۵ درصد( است.

خانوارهای شهری
در تیــر مــاه ۱٣٩٩ عــدد شــاخص کل بــرای خانوارهای شــهری 
)۱۰۰=۱٣٩۵( به ۲۲٦.٧ رســید که نســبت به ماه قبــل ٦.۵ درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
شــهری مربوط به اســتان اردبیل با ۸.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ 

تورم ماهانه مربوط به استان یزد با ٣.۸ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای شهری کشور ۲٧.۰ درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان )٣۲.۸ 
درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان آذربایجان غربی )۲۱.۰ درصد( 

است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱٣٩٩ برای خانوارهای شهری 
به عدد ۲٦.۴ درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
اســتان هرمزگان )٣۱.۰ درصد( و کمترین آن مربوط به استان فارس 

)۲۲.٩ درصد( است.

خانوارهای روستایی
در تیر مــاه ۱٣٩٩ عدد شــاخص کل بــرای خانوارهای روســتایی 
)۱۰۰=۱٣٩۵( عدد ۲٣۴.٩ را نشــان می دهد که نســبت به ماه قبل 
۵.٩ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای روستایی مربوط به اســتان همدان با ۸.٧ درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان ایالم با ۲.٩ درصد افزایش 

است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای روستایی ۲۵.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به اســتان همدان )٣۲.۰ درصــد( و کمترین آن 

مربوط به استان خوزستان )۱٩.٣ درصد( است.
نرخ تــورم دوازده ماهــه منتهی به تیر مــاه ۱٣٩٩ بــرای خانوارهای 
روستایی به عدد ۲٦.۴ درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان هرمزگان )٣۲.٣ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

آذربایجان غربی )۲۱.۲ درصد( است.

ورود ۷۰ هزار میلیاردتومان به بورس از ابتدای 
سال ۹۹

وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفــت: از ابتدای ســال تاکنون ورودی 
حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ٧۰ هزار میلیارد تومان 

بوده است.
 فرهاد دژپســند با اشاره به بند ٩ سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، 
از فعال شــدن بازار ســرمایه به عنوان یکی از مؤلفه هــای تحقق این 
سیاســت ها نام برد و اظهار داشت: تعداد کدهای ســهامداری در بازار 
ســرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱ هزار کد و با احتســاب 

سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزش معامالت بورس در ۴ ماهه اول سال 
را نسبت به سال ٩۸، معادل ۱۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته معادل ٦۲۵ درصد اعالم کرد.
دژپسند عرضه اولیه سهام شــرکت ها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول 
ســال را معادل ۱٣٧ میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل ســال 
٩۸ اعالم کرد و افزود: از ابتدای ســال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی 
خالص به بازار ســرمایه معادل ٧۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در 
تالش هســتیم این ســرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به 

حوزه تولید و توسعه سرمایه گذاری سوق دهیم.
وی همچنیــن از راه اندازی بــورس امالک و مســتغالت و امتیازات با 

سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

رقم مالیات خانه های خالی به ۶ تا ۱۸ برابر 
افزایش یافت

نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: در طرح اخذ مالیات از 
خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول ٦ برابر، سال دوم 

۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
 ســید احســان خاندوزی درباره اصالحات صورت گرفته برای تقویت 
نظام اخذ مالیات از خانه های خالی در کمیســیون اقتصادی مجلس، 
گفت: بر اســاس اصالحات صــورت گرفتــه در طرح اخــذ مالیات از 
خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای ســال اول شش برابر، سال 

دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: برای اینکه 
هر نوع مالیات به شــکل عادالنه اخذ شــود، نیازمند نظــام اطالعات 
اقتصادی هســتیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر 
ضرورت ایجاد سامانه امالک و اسکان در کشــور تأکید شد تا بر مبنای 

آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود.
وی گفت: به جهت اینکه بانک اطالعاتی سامانه امالک و اسکان از قوت 
کافی برای مالیات ستانی برخوردار باشــد، دستگاه های اجرایی مکلف 
شدند که اطالعات مورد نیاز این ســامانه را با قید فوریت در اختیار قرار 
دهند و در صورت اســتنکاف مأموران دولتی از اجــرای این قانون، به 

انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند. 
همچنین بر اساس این طرح شــهروندان مکلف هستند که ظرف مدت 
مشخصی، اطالعات واحدهای مســکونی تحت تملک را در سامانه ملی 
امالک و اســکان قرار دهند.خانــدوزی افزود: البتــه در طرح مذکور، 
مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی 
محل سکونت در سامانه امالک و اســکان، دیگر نیاز نیست که با حضور 
در ادارات و سازمان ها مدارک و اطالعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل 
ادارات می توانند از این سامانه اســتفاده کنند، از این رو روند مراجعات 

اداری تسریع خواهد شد.

بازار

خریــدار  معــاون اقتصــادی مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس دربــاره بیانــات 
رهبرانقالب، گفت:انتظار داریم که طرحی 
با محوریت اصالح ســاختاری بودجه طی 
دو ماه آینده در مجلس به تصویب برســد تا 

بودجه ۱۴۰۰ متفاوت باشد.
 رهبر انقالب در دو ســال اخیــر تأکیدات 
متعددی را بر اصالح ساختارهای اقتصادی 
کشــور به ویژه اصــالح ســاختار بودجه 
داشته اند. به حدی که ســال ها اخیر به نام 
عناوین اقتصادی نامگذاری شــد و سال ٩٩ 
نیز با شعار »جهش تولید« بهار خود را آغاز 
کرد. ایشان در جلســه ای که با نمایندگان 
مجلس یازدهم داشتند اصالحات ساختار 
بودجه را مورد تاکید قرار دادنــد و از آن به 
عنوان یکی از شاخص های تحول یاد کردند. 
ایشــان فرمودند: در زمینه اقتصاد تحّول به 
این است که ما بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور 
را از نفت قطع کنیم؛ یعنــی بتوانیم اقتصاِد 
بدون نفت را بــه وجود بیاوریــم؛ این یک 
تحّول به معنای واقعی کلمه است. یا فرض 
بفرمائید در زمینه بودجه بندی های دولتی، 
دولت و مجلس بودجــه را جوری ببندند که 
به معنای واقعی کلمه ناظر به موضوع، ناظر 
به مسئله، ناظر به عملکرد باشد؛ به تعبیری 
»بودجه عملیاتی«؛ البّتــه دولتها غالباً اّدعا 
می کنند کــه بودجه عملّیاتی اســت ولی 

نیست.
رهبر انقالب در سخنانی که به مناسب عید 
سعید قربان به صورت زنده با مردم داشتند 
نیز پیشــنهادهای متعددی را برای اصالح 
ساختارهای اقتصادی مطرح کردند. ایشان 
پیشنهاداتشان را در دو محور اقدامات فوری 
و اقدامات ســاختاری بیان کردند، ایشــان 
عالج گرانی و مهار قیمتها، لزوم حفظ ارزش 
پول ملّی، ضــرورت هدایــت نقدینگی به 
تولید و لزوم شناســایی و رفع موانِع جهش 
تولید را اقدام فوری و اصالح ساختار بودجه 
و نظــام بانکــی، ارتقای ســرمایه گذاری و 
اشتغال، بهبود فضای کســب و کار را اقدام 

ساختاری دانستند.
مقام معظم رهبــری درباره لــزوم هدایت 
نقدینگی به ســمت تولیــد فرمودند: یک 
مســئله دیگر هم که جزو مسائل الزم است 
و آن را هم بــاز اهل فن و کارشــناس های 
ذی ربط میگویند کــه قابل انجام اســت، 
مســئله هدایت نقدینگی به تولید اســت. 
من البّته دو ســال قبل از این، در نماز عید 
فطر این را گفتم کــه نقدینگی برای اقتصاد 
کشــور یک خطر بزرگی اســت، اّما همین 
خطر را می شــود تبدیل کرد به ســود؛ اگر 
بتوانیم با تدبیِر درســت ایــن نقدینگی را 
به ســمت تولیــد هدایت بکنیــم، نه فقط 
دیگر ضرر ندارد، بلکه ســودمند هم خواهد 
بود. کارشــناس ها به مــا می گویند که این 
کار ممکن اســت، می توان این کار را کرد؛ 
برنامه ریــزی الزم دارد، دنبال گیــری الزم 

دارد که ان شاءالّل بایستی انجام بگیرد.
در همیــن ارتبــاط ســید محمــد هادی 
ســبحانیان، معــاون اقتصــادی مرکــز 
پژوهش های مجلس درباره یکی از راه های 
هدایت نقدینگی کشــور به ســمت تولید، 
گفت: در حال حاضر بازار ســرمایه کشــور 
فرصت مناســبی برای این مســاله است. 
روزانه حدود ۲ تا ٣ هزار میلیــارد تومان از 
نقدینگی کشــور به بازار ســرمایه سرازیر 
می شــود. با اجرای مجموعــه ای اقدامات 
سیاســتی می تــوان ایــن حجــم عظیم 
نقدینگی را در راســتای افزایش ســرمایه، 
تولید و اشتغال اســتفاده کرد و هم جلوی 
عواقب خطرناکی که عدم اجرای این بسته 

می تواند برای کشور داشته باشد را گرفت.

بورس می تواند نقدینگی را به سمت 
تولید هدایت کند

وی ادامــه داد: بــرای تبدیــل مخاطرات 
احتمالــی شــرایط کنونی در بــورس به 
فرصــت تاریخی، دولــت باید به ســرعت 
تمهیدات الزم را برای اســتفاده از ظرفیت 
نقدینگی ای که وارد بازار ســرمایه می شود 
برای گســترش تولیــد و افزایــش تأمین 
مالی شــرکت ها فراهم کند اما متأســفانه 

تمهیدات الزم برای افزایش عرضه ســهام و 
تزریق نقدینگی به ســمت افزایش سرمایه 
شــرکت های حاضر در بورس و یا تســهیل 
ورود شرکت های دیگر در بورس و گسترش 
تولیداتشان به واســطه تأمین مالی از بازار 
سرمایه یا عملیاتی نشــده است و یا با تأخیر 
زیاد به تصمیماتی رسیده اند. علی ای حال 
در حال حاضر عمدتــاً نقدینگی های وارد 
شده به بازار ســرمایه در بازار ثانویه گردش 
می کنند و همین باعث افزایش های عمدتاً 
غیربنیادین بخش قابل توجهی از سهام در 

بازار شده است.
ســبحانیان درباره عواقب پیاده نشده بسته 
سیاستی مورد اشاره در بازار سرمایه گفت: 
برخی بر این باور هســتند که افزایش ها در 
شــاخص بازار ســرمایه به افزایش قیمت 
در بازار ســایر دارایی ها ســیگنال می دهد 
و اگر نتوانیم آن را به درســتی کنترل کنیم 
می تواند موجب افزایش قیمت در بازار سایر 
دارایی ها شــود بنابراین با اجرای تمهیدات 
الزم برای افزایش بیشــتر سهام هم جلوی 
این عواقــب گرفته می شــود و هم می توان 
از ظرفیت بازار ســرمایه برای تأمین مالی 
تولیدی ها جهت جهش تولید استفاده کرد.

 تاکید رهبر انقالب بر حفظ ارزش
 پول ملی 

رهبر انقــالب در زمینه حفــظ ارزش پول 
ملی نیز فرمودنــد: اینکه این ارز همین طور 
افسار پاره کند و قیمتش روزبه روز باال برود، 
چیز بســیار بدی اســت، این جزو کارهای 
کوتاه مّدت است که بایســتی ]مسئولین[ 
انجام بدهنــد. البّته من اّطــالع دارم بانک 
مرکزی تالش های زیــادی دارد می کند و 
ان شــاء الّل موّفق هم خواهد شــد و این هم 
به بنده گزارش شــده از جاهای مطمئن که 
این ]موضوع[ بیش از آنچه دالیل اقتصادی 

داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره 
این تاکید رهبری مبنی بر لزوم حفظ ارزش 
پولی ملی، گفت: همانطور که به درســتی 
مورد تاکید رهبری قرار گرفــت، در حوزه 
ارز افزایش ها در بازار، افزایش های افســار 
گســیخته ای بوده اســت و بانک مرکزی و 
ســایر دســتگاه های مرتبط باید اقدامات 
ســلبی و ایجابی را در زمان مناســب انجام 

دهند
وی ادامه داد: برای کنترل بازار ارز در شرایط 
فعلی، دســتگاه های نظارتی مثل مجلس 
و همچنیــن خــود دولت و بانــک مرکزی 
می بایســت اقداماتی را انجام دهند به طور 
مثال باید مشــخص شــود، افرادی که ارز 
حاصل از صادراتشــان را به چرخه اقتصاد 
بازنگردانده اند چه افرادی هســتند. وقتی 
مشــخص شــد که این افراد در چه دسته 
بندی هایی جای می گیرند و فهرســت آنها 
مشخص شد )به عنوان نمونه بخش دولتی 
هســتند یا بخشــی خصوصــی همچنین 
اشــخاص حقیقی هســتند و یا حقوقی(، 
می تــوان اقدامات مقتضی برای بازگشــت 

ارزها به کشور را پیاده کرد.
ســبحانیان درباره ریشه مشــکالت ارزی 

اخیر، با بیان اینکه در حــال حاضر در بازار 
ارز مشکل اســکناس نداریم، اظهار داشت: 
مســاله کنونــی بازار ارز کشــور، مســاله 
حواله های ارزی اســت. علت آن هم کاهش 
در صادرات غیرنفتی در اثر تشدید تحریم ها 
و مهمتر از آن شــرایطی اســت که به دلیل 
کرونا به وجود آمد و مرزهای کشــور برای 
مدتی بسته شد و صادرات غیرنفتی کاهش 
قابل توجهی یافت. لذا عمــاًل حجم باالیی 
از تقاضا برای حواله بــرای نیازهای وارداتی 
وجود دارد که تأمین آن به سهولت گذشته 

میسر نبود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات در راســتای 
بازگردانــدن ثبــات در بازار ارز آن اســت 
که بتوانیم با انجــام اقدامــات الزم و البته 
مؤثــر ارزهــای حاصــل از صــادرات را به 
کشــور بازگردانیم. یکی از ایــن راه ها این 
اســت که پس از شناسایی کســانی که در 
بازگشــت ارزها تعلل کرده اند، بــرای آنها 
محدودیت هایــی در دسترســی آنهــا به 
خدمات بانکــی ایجاد شــود. باالخره این 
افراد از سیســتم بانکی اســتفاده می کنند 
و مبالغ کالنــی را جا به جــا می کنند و اگر 
محدودیت هایــی را ایجاد کنیــم می تواند 
اهرم فشاری باشد که ارز حاصل از صادرات 
را زودتر به کشــور برگرداننــد و این حجم 
ناترازی که در بازار ارز وجــود دارد، جبران 

شود.
ســبحانیان در همین بــاره افــزود: بانک 
مرکزی نیز باید نظارت بیشــتری در شبکه 
بانکی زیر مجموعه خودش داشــته باشد. 
شنیده شــده اســت که برخی از بانک ها به 
زیر مجموعه های خودشــان تســهیالتی 
می دهنــد و این تســهیالت در بــازار ارز 
تقاضاهایــی را ایجــاد می کنــد و منجر به 

افزایش تقاضا و قیمت ارز می شود.

دیپلماسی اقتصادی باید به کمک 
بازار ارز بیاید

وی با اشــاره به نقش دیپلماسی در تثبیت 
بازار ارز، گفت: نکته دیگر در تأمین ارز مورد 
نیاز کشــور برای واردات کاالهای اساسی، 
اســتفاده فعاالنه از دیپلماســی اقتصادی 
است. ما منابع قابل توجهی را در کشورهای 
دیگر جهان داریم اما این کشــورها با فشار 
آمریــکا اجازه دسترســی ایران بــه منابع 
خودش را نمی دهــد. ما بایــد از ابزارهای 
دیپلماســی و حتی در مــواردی غیر از آن 
استفاده کنیم تا دسترسی مشروع ما به این 
منابع چه در کشور کره جنوبی، چه در کشور 
ژاپن و چه در کشــور عراق فراهم شود. اگر 
این اتفاق بیفتد مقداری از فشــارهایی که 
موجب افزایش قیمت ارز شده است کاهش 
می یابد. به طور کلی بایــد گفت نکته ای که 
رهبری درباره لزوم حفــظ ارزش پول ملی 
فرمودند کاماًل نکته دقیقی است و باید بسته 
سیاستی و اقدام مشخصی در حوزه بازار ارز 
برنامه ریزی شده و کمک شود که پول ملی 

بیش از این کم ارزش نشود.

موانع تولید شناخته شده است
آیــت الل خامنه ای درباره لــزوم رفع موانع 

تولید خاطر نشان کردند: یک موضوع دیگر 
هم موانع جهش تولید اســت؛ ما امسال را 
سال جهش تولید معّین کردیم و موانعی در 
اینجا و در سر راه وجود دارد. به من این جور 
پیشنهاد شده که من حاال مطرح می کنم و 
آقایان رؤسای محترم ســه قّوه این را دنبال 
کنند، بررســی کنند. پیشنهاد شده که یک 
کارگروه ویژه ای از طرف ســران ســه قّوه 
تعیین شــود و این کارگروه که نماینده ی 
جلســه ی اقتصادی سران ســه قّوه است، 
بروند ایــن موانع را شناســایی کنند و رفع 
کنند. این را حضرات در جلسه شــان مطرح 
کنند و به یک نتیجه ای برسند و جّداً این را 
دنبال کنند که موانع جهش تولید چیست 
که شــاید یکی از موانع، همین مســئله ی 

واردات بی رویّه باشد که بسیار مهم است.
ســبحانیان درباره پیشــنهاد رهبر انقالب 
مبنی بر ایجاد کارگــروه ویژه برای برطرف 
کردن موانع جهــش تولید، گفــت: موانع 
تولید در کشــور ما شناخته شــده است اما 
عزم و اراده جدی برای مرتفع ســاختن این 
موانع وجود نداشته اســت. به عنوان نمونه 
برای جهش تولید می بایست بستر مناسب 
برای فعالیت های تولیدی در کشــور ایجاد 
شــود، موانع صدور مجوز فعالیت و کسب و 
کار برداشته شود و یا جذابیت فعالیت های 
غیر مولد و ســوداگرانه که اثری نیز بر تولید 
و اشتغال در کشور ندارد با ابزارهای مالیاتی 
کاهش یابد اما شــاهد در عمــل هنوز این 

موانع بر طرف نشده است.
وی ادامه داد: اگر این کارگروه ذیل شورای 
سران به دلیل امکان افزایش هماهنگی بین 
این سه قوه ایجاد شود می توان امید داشت 
برخی از موانعی که برداشــتن آنها به دلیل 
البی های ســنگین جریان قــدرت و ثروت 
تاکنون انجام نشده اســت از این طریق و با 

اهتمام مجموعه قوای سه گانه مرتفع شود.
این کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: 
در شــرایط تحریمی کلید حل بســیاری از 
مشکالت اقتصادی از جمله اشتغال جوانان، 
بحث تولید داخل اســت کــه در نامگذاری 
سال نیز موردتوجه رهبر انقالب بوده است. 
اگر بتوانیــم کیک اقتصادی را بــا تمرکز بر 
ظرفیت هــای داخلی بزرگ تــر کنیم هم 
می توانیم انباشــت ثروت را در کشور بیشتر 
کنیم و هم توزیــع آن را هدفمند تر کنیم و 
می توانیم وضعیت کشــور را از لحاظ خلق 
ثروت و درآمد ســرانه بهبود ببخشــیم اما 
این اتفاق در کشــور ما نیفتــاده بلکه کیک 
اقتصادی ما کوچک تر و کوچک تر شده و به 
تبع آن درآمد سرانه نیز کاسته شده که این 
موضوع به افزایش فقر در کشور و نیز فاصله 

طبقاتی منجر شده است.

ذینفعان اجازه رفع انحصار مجوز 
کسب و کار را نمی دهند

وی با اشــاره به نقش ذینفعــان در عدم بر 
طرف شدن موانع تولید، گفت: به طور کلی 
برداشته شــدن موانع تولید در کشور کلید 
حل بسیاری از مشکالت است، موانع تولید 
نیز شناسایی شده و منتظر اقدام هستیم اما 
در اجرا، گروه های ذینفعــی وجود دارد که 

اجازه حل این مشــکالت را نمی دهند. این 
موضوع در حوزه صــدور مجوزها به وضوح 
دیده می شود. به عنوان نمونه انحصار ورود 
به برخی از مشاغل که به بهانه های واهی از 
جمله اشباع بازار اجازه ورود سایر داوطلبین 
و جوانان را نمی دهند، نشــان دهنده بروز 
انحصار در فعالیت های اقتصادی است. این 
موضوع نیز ربطی به فشــار آمریکا ندارد اگر 
امثال این موانع برطرف شود می توان امید 

داشت که تولید پا بگیرد.

ساختار معیوب اقتصاد؛ کسری بودجه 
و تورم

رهبر انقــالب همچنین دربــاره اصالحات 
ســاختاری مورد نیاز کشور، اظهار داشتند: 
اصالحات اساسی، همان چیزی است که ما 
دو سال قبل از این به همین جلسه ی شورای 
اقتصادی ســران ســه قّوه ابالغ کردیم؛ که 
یکی عبارت است از مسئله ی اصالح ساختار 
بودجه که خیلی مهم است، یکی مسئله ی 
اصالح نظام بانکی اســت، یکی هم ارتقای 

سرمایه گذاری و اشتغال است.
معــاون اقتصــادی مرکــز پژوهش های 
مجلس با اشــاره به تاکید رهبــر انقالب بر 
اصالح ســاختار بودجه در سالیان گذشته، 
گفت: در حال حاضر کســری بودجه دولت 
به اشــکال مختلف تأمین می شود. از جمله 
این روش ها، روش هایی اســت که منجر به 
افزایش پایه پولی می شود مانند استقراض 
مســتقیم دولــت از بانک مرکــزی، خرید 
اوراق دولتی توســط بانک مرکزی و بخشی 
هم اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
است که هم در سال گذشــته و هم در چهار 
ماه ابتدای ســال بعضاً از این روش ها تأمین 

کسری بودجه دولت انجام شده است.
ســبحانیان ادامه داد: کســری بودجه ای 
که از محل افزایش پایه پولی تأمین شــود 
تورم را به همراه خواهد داشــت و می توان 
ادعا کرد که در حال حاضر ناب ســامانی ای 
که در بازارها وجود دارد یکی از ریشــه های 
اصلی آن در کسری بودجه دولت نهفته شده 
است که متأسفانه علی رغم تاکید رهبری بر 
اصالح ســاختاری بودجه، دو سال است که 
کشــور هیچ گام رو به جلویی در این زمینه 

برنداشته و اقدامی عملی انجام نشده است.

طرح اصالح ساختاری بودجه می تواند 
بودجه ریزی را متحول کند

وی در زمینه اقدامــات مجلس برای اصالح 
ساختاری بودجه، گفت: در مجلس یازدهم 
قدم هــای خوبــی در این زمینــه در حال 
برداشته شدن است بســته اقتصاد مردمی 
ای که رئیس مجلس ارائــه کردند ۵ محور 
دارد که یکی از آنها اصالح ساختاری بودجه 
اســت که مبتنی بــر آن با جلســاتی که با 
سازمان برنامه و بودجه و ســایر دستگاه ها 
گذاشته شده، این موضوع در حال پیگیری 
اســت و انتظار داریم که طرحی با محوریت 
اصالح ساختاری بودجه طی یک الی دو ماه 
آینده در مجلس به تصویب برسد که در آن 
درباره منابع و مصــارف و اصالحات نهادی 
در بودجــه احکامی لحاظ شــود که بتواند 
پایه ای باشد که بودجه ۱۴۰۰ مبتنی بر آن، 
بودجه متفاوتی باشد و به صورت صوری و با 

کسری ۵۰ درصدی تقدیم مجلس نشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره 
اصالح نظام بانکی نیــز گفت: در حوزه نظام 
بانکی یکی از ابزارهایــی که در اختیار بانک 
مرکزی بــه عنــوان سیاســت گذار پولی 
وجود دارد، ابزار نرخ بهره بین بانکی اســت. 
متأســفانه به دالیل مختلف از جمله ایجاد 
انگیزه بــرای بانک هــا برای خریــد اوراق 
دولتی، نــرخ بهره بین بانکــی طی ماه های 
گذشته به شــدت کاهش پیدا کرده بود در 
حالی که ایــن کاهش با شــرایط اقتصادی 
کشور و تورم موجود و اعالمی بانک مرکزی 
همخوانی نداشــت. و علی رغم توصیه های 
مکرر کارشناسی برای مداخله بانک مرکزی 
و افزایش کف کریدور نرخ بهره، پس از تعلل 
فراوان باالخره در حال حاضر اقداماتی برای 
افزایش این نرخ در حال انجام اســت که به 

نظر من بازهم نرخ موجود پایین است.

پرونده آزادسازی ســهام عدالت درحال تکمیل است 
و طبق وعده مســئوالن، در ۱۸ مردادماه که مصادف 
با عید غدیر خم اســت، امکان فــروش ٦۰ درصد این 
سهام برای مشــموالن فراهم می شــود. ابالغیه مقام 
معظم رهبــری در مورد آزادســازی ســهام عدالت 
نهم اردیبهشــت ماه صادر شــد و مشــموالن از دهم 
اردیبهشــت تا دهم خردادماه این اختیار را داشتند که 
روش مستقیم یا غیر مســتقیم را برای مدیریت سهام 

عدالت خود انتخاب کنند.
بر این اســاس و طبق آمار، از ۴٩ میلیون نفر مشمول 
ســهام عدالت، ۱٣ میلیــون و ٦۰۰ هــزار نفر روش 

مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کردند. این افراد از هشــتم خردادماه امکان 
فروش ٣۰ درصد از ســهام خود را با مراجعه 
به بانک هــا یا کارگــزاری ها داشــتند و بر 
اســاس آخرین آماری که ۲۱ تیرماه از سوی 
مسئوالن ارائه شد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر برای فروش سهام عدالت خود به بانک ها 

و کارگزاری ها مراجعه کردند که تا تاریخ مذکور، از این 
تعداد ســفارش یک میلیون و ٧٦ هزار نفر اجرا شــده 
و ۲٧٣٧ میلیارد تومان ســهام عدالــت بفروش رفته 
که از ایــن میــزان ۲٧٣۱ میلیارد تومان به حســاب 

مشــمولین واریز شــده اســت.به نظر می 
رسد پرونده آزادســازی کامل سهام عدالت 
امسال بسته شــود، زیرا طبق وعده ریاست 
جمهوری ٣۰ درصد دیگر سهام عدالت برای 
عید غدیر )شــنبه هفته آینده( و ٣۰ درصد 
دیگر هم برای ۲۲ بهمن آزاد می شود.بر این 
اساس مشموالنی که روش مستقیم را برای 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودنــد و تاکنون 
اقدام به فروش ســهام خود نکرده اند، می توانند برای 
فروش ٦۰ درصد سهام خود اقدام کنند. افرادی هم که 
پیش از این ٣۰ درصد سهام خود را فروخته بودند، می 

توانند نسبت به فروش ٣۰ درصد دیگر سهام خود اقدام 
کنند. سهام داران باید توجه داشته باشند برای فروش 
ســهام خود محدودیت زمانی ندارند و اگر امسال هم 
اقدام به فروش ســهام خود نکنند، حق فروش از آن ها 
سلب نخواهد شد.از سوی دیگر همچنان به سهام داران 
سهام عدالت توصیه می شود از فروش سریع سهام خود 
خودداری کنند. بر اساس وضعیت بازار در ۲۸ تیرماه، 
ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیــه ۴٩۲ هزار 
تومان کمی بیشــتر از ۱٧ میلیون و ٧٣۸ هزار تومان 
بود. این درحالی اســت که ارزش این ســهام در اوایل 

خردادماه حدود هفت میلیون و ٦٦۰ هزار تومان بود.

سهام عدالت

وش ۶۰ درصد از سهام عدالت تان یک هفته صبر کنید برای فر



سه سیاست بانک مرکزی برای کنترل سرعت قطار تورم

ود اقتصاد با انبساطی شدن سیاستهای پولی به کجا می ر

سرمایه
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روحانی در ستاد ملی کرونا:

وتکلهای ماه محرم راهمه باید اجرا کنند پر
   ادامه از صفحه اول

باید دست وزارت بهداشت را برای استخدام نیرو باز بگذرایم
وی بیان کرد:  همین ۱۰ نفر در شهر دیگر ممکن است شرایط را عوض 
کند. آنجایی که تخت ما به جای ۱۰۰ تا، ۲۰ تا باشد. باید درصد درنظر 
بگیریم، اگر پنجاه درصد و ٦۰ درصد تخت ما اشــغال شــود می شود 
قرمز و اگر هزار تخت داریم حاال ٧۰ تا اشغال شود، قرمز نیست. پس به 
شرایط وابسته است که امکانات ما در شهرها چگونه است. البته نیروی 
انسانی هم جزء آنها اســت . ممکن است تخت داشــته باشیم و نیروی 

انسانی ما به اندازه کافی نباشد و خسته شود.
رئیس جمهور گفت: البته مراعات مردم اصل است. وقتی مردم مراعات 
کنند کمک بزرگی در این راستا است و اگر خدای ناکرده مراعات نکنند 
مشــکل زیادی را برای ما ایجاد می کند. یکی از مسائل مهمی که ما بر 
آن تاکید داریم همچنان تقویت بخش سالمت ماست . تخت ویژه و آی 
سی یو، ونتیالتور باید اضافه شود. مراکز اکسیژن باید اضافه شود. تعداد 
پرســتار باید اضافه شــود و امروز یکی از تصمیمات ما این بود، افرادی 
که به عنوان پرستاران جدید می خواهند اســتخدام شوند، آنهایی که 
قرارداد خدمت کار معین دارند یا شــرکتی بودند و در ماه های گذشته 
فعالیت می کردند، صاحب امتیاز هســتند و وزارت بهداشت و درمان 
می تواند در اســتخدام به آنها اولویت دهد. پس باید در بخش استخدام 

دست وزارت بهداشت و درمان را در حد ضرورت باز بگذاریم.
روحانی اضافه کرد: دولــت در تامین تخت بیمارســتانی کامال آماده 
است. قبال هم دکتر نمکی اعالم کردند امسال بیشترین تخت را تا پایان 
ســال آماده می کنیم و حدود ۸ هزار تخت جدید را افزایش می دهیم و 
آماده می کنیم. این جزء وظایف ماســت که باید بخش درمان را تقویت 
کنیم تا فشــار روی بخش درمان کاهش پیدا کند و به آرامش نســبی 

برسیم.

از سخنان حکیمانه رهبر انقالب تشکر می کنم
وی بیان کــرد: در اینجا الزم می دانم از ســخنان حکیمانه و مجتهدانه 
روز گذشته رهبر معظم انقالب تشکر کنم. نکته بسیار مهمی در بیانات 
ایشــان در این زمینه بود و آن اینکه مرجع نهایی که متولی امر سالمت 
جامعه در شرایط فعلی است منحصرا ستاد ملی کرونا است . این مسأله 
مهمترین مسأله اســت. یعنی آدرس را عوض نکنیم و مسیر را اشتباه 
نرویم و در این خانه و آن خانه نرویم. یک خانه و یک در دارد و آن ســتاد 
ملی کرونا است و مقرراتی که این ســتاد وضع می کند برای همه الزم 
االجرا است. حتی ایشــان در بیان متواضعانه ای فرمودند خود من هم 

آنچه ستاد بگوید همان را اجرا و عمل می کنم.

رئیس جمهور تصریح کرد: ماه محرم برای همه ما مهم اســت . مگر می 
شود کسی مســلمان، شیعه و ایرانی باشــد و محرم برایش مهم نباشد. 
این ملتی که در طول قرن ها با عشــق به امام حسین)ع( روزهای بسیار 
سختی را پشــت ســر گذاشــته و با روحیه قوی در برابر انواع فشارها 
ایســتادگی کرده مگر می تواند امام حســین را فراموش کند یا تعطیل 
کند؟ حتما محرم ما محرمی اســت که بوی عزاداری امام حســین)ع( 
به مشــام همه خواهد رســید. حتما ما وقتی وارد خیابان می شویم به 
محض نگاه کردن به پرچم های سیاه و عالئم و شعارها می فهمیم محرم 
آغاز شده اســت. هالل محرم را به خوبی و با شــامه خود احساس می 
کنیم و با چشم می بینیم. فضا باید حســینی شود و در همه خیابان ها و 
کوچه ها دیده شود و به تعبیر آیت الل سیســتانی که می گویند از همه 
پرچم و امکانات عزا استفاده شــود اما مالکیت و حریم خصوصی افراد 
هم مراعات شــود. نه اینکه بی اجازه روی دیوار مردم و باال ســر مردم 

بچسبانیم. باید فضا را سوگوارانه کنیم .
وی خاطرنشان کرد: زمانی ایام محرم آفریقا بودم، صبح اول محرم دیدم 
کامال بعضی خیابان ها و کوچه ها در آن کشــور فرق کرده و هر خانه ای 
پرچم سیاه نصب کرده و کامال مشخص بود ماه محرم شروع شده است . 
در هندوستان که خیلی از آنها مسلمان نیســتند و البته مسلمان های 
آنجا بیشترین جمعیت مســلمانان جهان را دارند، روز تاسوعا سراسر 
هند را ســیاه پوش می بینید. پس فضا را باید کامال فضای حسینی و با 
شور و سوگوارانه کنیم . ممکن است نحوه عزاداری با سال های گذشته 
متفاوت باشــد. ما باید پروتکل ها را مراعات کنیم. از ماسک استفاده و 
فاصلــه را مراعات کنیــم و در یک مکان تجمع نداشــته باشــیم و در 

مکان های سرپوشیده مراعات کنیم.

دستورالعمل هایی که برای ماه محرم ابالغ می شود را همه باید 
اجرا کنند

روحانی افزود: تمام دستورالعمل هایی که تا پایان هفته آینده مشخص 
می شــود و به همه دســتگاه ها ابالغ می شــود را همه باید اجرا کنند. 
امسال، صاحبان عزا در مجالس، مســاجد و هیئت ها که تولیت امر را بر 
عهده دارند عالوه بر تمیز کردن، آماده کردن، دعوت از مداح و منبری، 
غذا دادن و ... وظیفه مهمتری بر عهده دارند و آن مراعات برای تضمین 
سالمت همه عزاداران حسینی اســت. عده ای وارد می شوند و عزاداری 
می کنند. می گویند اینها ســالم آمدند و باید ســالمت بروند. موضوع 
ســالمت به عنوان یک وظیفه بر دوش همه متولیان امر و همه جوامع 
مدنی دینی اســت یعنی هیئت ها، حسینیه ها و مساجد و باید احساس 
کنند این مسئولیت را امســال بر دوش دارند و همه باید با هم همکاری 

کنیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: دشمنان ما به دنبال پیدا کردن بهانه هستند 
که بگویند فالن شــهر چون عزاداری و اجتماع در خیابــان بود، برای 
عزاداری تاســوعا و عاشورا اســت. نباید بگذاریم چنین بهانه ای دست 
دشــمنان دین بیافتد. ما همانطور که باید عاشورا را زنده نگه داریم باید 
اهداف و آرمان عاشــورا را هم زنده نگه داریم. یعنی همان عدل، آزادی، 
حیات مردم و سالمتی مردم. اصال خود عاشــورا و آن قیام عظیم برای 

حیات جامعه به پا شد.

تصمیمات خوبی برای کمک به مستاجرین گرفتیم
وی گفت: بنابراین باید امســال کامال به نکاتی که در ماه محرم رعایت 
شود، توجه شود و ان شاءالل با مراعات تمام جوانب امر و همه پروتکل ها 

عزاداری شکوهمند داشته باشیم.
روحانی تاکید کرد: به نظر من نکتــه مقام معظم رهبری فصل الخطاب 
بود و برای همه روشــن کرد چگونه باید عمل کننــد و چگونه عزاداری 
و سوگواری کنند. امروز هم در جلســه خود ما تصمیمات خوبی اتخاذ 
کردیم. تصمیمات خوبی نسبت به مســتاجرینی که در تنگنا هستند 
اتخاذ شــد تا به آنها در زمینه ودیعه ای که می گذارند کمک کنیم. در 
مورد اســتخدام تصویب کردیم آنهایی که در کرونا فعــال بودند باید 
امتیاز داشته باشند. برای شروع کار مدرسه در نیمه شهریور چارچوب 
های اصولــی را تصمیم گرفتیم که بر این مبنا ان شــاءالل بقیه موارد را 
وزارتخانه های مربوطه تدوین کنند و به تایید و تصویب نهایی برسانند.

رئیس جمهوری

خریدار  یک تحلیلگــر اقتصادی معتقد 
اســت: در وضعیتی کــه اقتصاد کشــور با 
رکود تورمی دســت و پنجه نــرم می کند، 
سیاســت های پولــی انبســاطی به هیچ 
کارکــردی مثبــت نخواهد داشــت؛ زیرا 
ریشه رکود، افت تقاضا نیســت که بتوانیم 
با تســهیل پولی و تالش بــرای کاهش نرخ 
سود، ســرمایه گذاری و تولید را به حرکت 

وا داریم.
 زمزمه هــای ونزوئالیــی شــدن اقتصاد 
ایران این روزها در میــان گروهی مطرح و 
به یکی از نگرانی های اقتصاد کشــور بدل 
شده اســت. در حال حاضر موتور نقدینگی 
با قدرت هرچه تمام تر بــه پیش می رود و 
آمارهای جدید هم گواه رشد بی سابقه پایه 
پولی در فصل بهار امسال بود و شوک های 
قیمتی، دیگر ثباتــی برای باقــی بازارها 

نگذاشته است.
تحلیلگران اقتصــادی معتقدند اگرچه در 
شــرایط فعلی نمی توان مدعی شــد خطر 
ونزوئالیی شــدن اقتصاد ایــران را تهدید 
می کند، اما با تشــدید تورم و رشد فزاینده 
نقدینگی، شــرایط بسیار دشــواری پیش 

روی آن قرار دارد.
مجید سلیمی بروجنی، تحلیلگر اقتصادی 
گفت: بانک مرکزی در شــرایط فعلی متاثر 
از بســیاری از گرفتاری هــای اقتصادی و 
سیاســی داخلی و خارجی کشــور است. 
اکنون مســاله اصلی، ناترازی های اقتصاد 

ایران و شوک های ناشی از تحریم ها است.
وی افــزود: وقتــی بــا کمبــود منابــع 
مواجه هســتیم، همه نهادهــای موثر در 
تصمیم گیــری توقع دارند بانــک مرکزی 
منابع بی حــد و حصر تزریق کنــد. این در 
حالی است که تحریم های بین المللی، بانک 
مرکزی را به شــدت الی منگنــه قرار داده 

است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد 
ایران طی دو سال گذشته با بی سابقه ترین 
فشارهای بیرونی ناشــی از تحریم ها مواجه 
شده است. درســت اســت که دوره قبلی 
تحریم ها در ســال ٩۰ - ٩۱ صدمات زیادی 
به اقتصاد کشــور وارد کرد، اما آن تحریم ها 
به اندازه تحریم های موجود هدفمند و کامال 
منســجمم نبوده اند. پس بانک مرکزی در 

این دوره زیر بار فشار مضاعفی قرار دارد که 
در دوره قبلی این گونه نبود.

ســلیمی بروجنی متذکر شــد: یک مساله 
دیگر هم بــه عمیق تر شــدن ناترازی های 
اقتصادمان کــه دهه های مختلف شــکل 
گرفته انــد بــر می گــردد. ناترازی هــای 
صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بودجه 
و بدهــی دولت، محیط زیســت، ســاختار 
جمعیتی و موارد بســیار دیگری که امروز 
هرکدام به ابرچالش در اقتصاد ایران تبدیل 
شده اند و اکنون آثار خود را نمایان کرده اند، 
بار ســنگین خود را بر گردن بانک مرکزی 

انداخته اند.
وی با بیان این که بانــک مرکزی طی چند 
ماه گذشته همواره تالش داشته که سرعت 
قطار سریع الســیر تــورم را کنتــرل کند، 
گفت: بانک مرکزی در ماه های گذشته سه 
سیاســت را در دســتور کار قرار داده است. 
بازار حراج اوراق دولتــی را راه اندازی کرده 
است تا تامین مالی دولت از مسیر کم خطر 
تری انجام شود، نرخ سود سپرده های بانکی 
را افزایش داده تا ســپرده ها در شبکه بانکی 
رسوب بلندمدت داشته باشد و انتشار اوراق 
ودیعه را در دســتور کار قــرار داده تا قبض 

نقدینگی امکان پذیر شود.

 سیاست تازه برای مدیریت تورم
 و ثبات قیمت ها

این تحلیلگر اقتصادی افزود:بانک مرکزی 
با اســتفاده از رویکرد هدف گذاری تورم در 
بیانیــه ای در هفته اول خــرداد ماه رویکرد 
جدید خود از مدیریت تورم و ثبات قیمت ها 
و همین سیاســت ها کنتــرل نقدینگی را 
معرفی کرد.ســلیمی بروجنی عنوان کرد: 
طبق اطالعات این بیانیه، تورم هدف بانک 
مرکزی برای سال جاری ۲۲ درصد با دامنه 
نوسان مثبت و منفی دو درصد تنظیم شده 
اســت و اعتقاد بانک مرکزی در چارچوب 
سناریوهایی که بررسی کرده، این است که 
تورم روند کاهشی داشته و دستیابی به این 

عدد دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: بررســی تحــوالت اخیر 
و واقعیت اقتصاد نشــان می دهد از یک سو 
انتظارات تورمی مــردم فاصله قابل توجهی 
با تورم هدف گذاری شــده دارد و از ســوی 
دیگر، آمارهای منتشر شــده در فصل بهار 

در خصوص نقدینگی تناسبی با تورم ندارد.
این تحلیلگــر اقتصادی گفت: نخســتین 
موضوعی کــه در رابطه با تدویــن و اجرای 
سیاســت هدف گذاری تورمی موضوعیت 
پیدا می کند، اجرای آن در شــرایط عادی 

اقتصادی اســت. با توجه به الزاماتی که این 
سیاســت با خود دارد، اجرای آن در شرایط 
بحرانی یــا نزدیک به بحــران در اقتصادی 
به دلیــل دشــواری پایبندی بــه اصول و 
پایداری هدف غیرمعقول است. با این حال 
بانک مرکزی ایران زمانــی را برای این کار 
برگزیده است که اقتصاد در شرایط مواجه با 

نوسان های مختلف و غیرمعمول است.
سیاســت  افــزود:  ســلیمی بروجنی 
هدف گــذاری تورمی از اســاس یک برنامه 
بلندمدت است و تجربه های گذشته نشان 
داده است که بانک مرکزی نسبت به کاهش 
نرخ تورم از تورم هدف عکس العمل نشــان 
نمی دهد. به طــور مثال بانــک مرکزی در 
سال ٩٣ نرخ تورم ۲۵ درصدی را برای تورم 
انتخاب کرد، اما با کاهش نــرخ تورم بانک 
مرکزی این مساله را دســتاوری برای برای 
بانک مرکزی تلقی کرد و با کاهش نرخ تورم 
عکس العملی نشان نداد و نرخ تورم در سال 

٩٣ به ۱۵ درصد رسید.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر، بانک مرکزی 
ابزارهای الزم را برای رســیدن به نرخ تورم 
هدف در صورت افزایــش نرخ تورم را ندارد، 
بنابرایــن در صورتی که نرخ تــورم به بیش 
از ۲۲ درصدی اعالمی بانک رکزی رســید 

که با وضعیت فعلی و رشــد افسارگسیخته 
بازارهای دارایی دور از انتظار نیســت، بانک 
مرکزی باید بتواند بــا ابزارهایی این نرخ را 

کاهش دهد.

بهترین ابزار بانک مرکزی برای کاهش 
نرخ تورم

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: بهترین 
ابزاری که بانک مرکزی بــرای کاهش نرخ 
تورم اعالم کــرده، عملیات بازار باز اســت. 
البته بانک مرکــزی ابزارهای دیگری نظیر 
هدف گــذاری میانی نرخ ســود بــازار بین 
بانکی به شــکل تعیین نرخ سود سیاستی، 
دالالن نــرخ ســود، خرید و فــروش اوراق 
بهادار دولتی با بانک هــا را برای کاهش نرخ 
تورم اعالم کرده است.ســلیمی بروجنی با 
بیان این که عملیات بازار بــاز برای کاهش 
نرخ تورم، فروش اوراق بهادار دولتی توسط 
بانک مرکزی و جمع کردن نقدینگی است، 
گفت: اما در شرایط فعلی بانک مرکزی تنها 
به عنوان خریدار اوراق بهادار ظاهر می شود 
و نیاز اســت که بانک مرکــزی حجم قابل 

توجهی از این اوراق را داشته باشد.
وی متذکر شــد: سیاســت گذار پولی باید 
به خوبی بداند که در شــرایطی که اقتصاد 
کشور اســیر رکود تورمی ســنگین است، 
سیاست های پولی انبســاطی هیچ کارکرد 
مثبتی ندارنــد؛ چراکه ریشــه رکود، افت 
تقاضا نیســت که بتوان با تســهیل پولی و 
تالش برای کاهش نرخ سود سرمایه گذاری 

و تولید را تحریک کرد.
ایــن تحلیلگــر اقتصــادی گفــت: ایجاد 
نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور، تنها 
موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد 
شــد. چه در شــرایط امروز اقتصاد ایران و 
چــه از هر ظــرف زمانی دیگــری در طول 
تاریخ عامــالن اقتصادی همــواره به رفتار 

سیاستگذار توجه می کنند، نه به گفتار او.
ســلیمی بروجنی عنوان کرد: متاسفانه در 
اکثر کشــورهایی که تورم هــای خیلی باال 
تجربه شــده این تورم ها حاصل این نبوده 
که راهی برای جلوگیری از انتظارات تورمی 
وجود نداشته است. بلکه نتیجه این بوده که 
سیاستگذاران نتوانســته اند یا نخواسته اند 

کار درست را انجام دهند.

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تهران طرح اقدام 
ملی را طرحی ) مردمــی – دولتی-خصوصی ( عنوان 
کرد و گفت: همانگونه کــه دولت با برنامــه ریزی در 
این طرح کامال اســتراتژیک عمل کرده و ســازندگان 
سرمایه هایشــان را پــای کار آورده انــد ، مــردم نیز 
می بایســت در این طرح همکار و همیار دولت باشند 

تا صاحبخانه شوند.
خلیل محبت خــواه دربــاره دلیل عدم واریــز آورده 
اولیه برخی از متقاضیان مســکن ملی اظهار داشــت: 
بی اطالعی و غفلت پیش خریداران ) واجدین شــرایط 

اقدام ملی ( و عدم واریز وجه  سبب آسیب به 
طرح خواهد شد، ساخت و ساز را فرسایشی 
کرده و مانــع خانــه دار شــدن متقاضیان 

می شود.
 وی ادامه داد: این طــرح در صورتی طی ۱۸ 
ماه الی دو ســال به پایان خواهد رسید که با 

تاخیر در پرداخت مواجه نشویم.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان تهــران گفت: 
واجدینی که نســبت به واریز آورده نقدی اولیه )۴۰ 
میلیون تومان( اقدام نکنند برای جلوگیری از تبعات 

احتمالی طوالنی شدن پروژه ساخت و ساز 
و همچنیــن جلوگیــری از تضییع حقوق 
ســایر متقاضیان از پروژه اقدام ملی حذف 
می شوند و افرد جدیدی جایگزین خواهند 

شد.
 وی سایر اقساط پرداختی را بر اساس ارقام 
تائید شده وزارت راه و شهرسازی و بر اساس 
جدول زمان بندی انعقاد قرارداد و منطبق با پیشرفت 
پروژه عنوان کــرد و گفت: طرح اقدام ملی مســکن 
برای دهک های ۴ الی ٧ و خانه دار شــدن این اقشــار 

طراحی شده است و پرداخت آورده اولیه نیز بر اساس 
توان مالی ایــن دهک ها پیش بینــی و در نظر گرفته 

شده است.
تســهیالت  خواســتار  همچنیــن  محبت خــواه 
۵۰ درصــدی برای دهک هــای مذکــور و همکاری 
شــهرداری ها در این خصوص و پیشــبرد طرح اقدام 
ملی شــد و گفت: اقدام ســریع شــهرداری ها بسیار 
ضروری اســت و اگر باور داشته باشــیم که این اقدام 
یک اقدام ملی است تمام نهادها و ارگان ها می بایست 

پای کار بیایند.

مسکن

متقاضیان بدحساب مسکن ملی تهران حذف می شوند

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در حال حاضر 
عمال هیچ مبادله بانکی با روســیه و چین نداریم و اگر 
فردی با پاســپورت ایرانی در این کشورها درخواست 

خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می شود.
 خبرگــزاری رویترز  اخیــرا در خبری اعــالم کرد؛ 
بانک های چینی وادار شــده اند تا به دلیل تحریم های 

آمریکا هر چه زودتر از سیســتم پیام رسان سوئیفت 
جابجا شــوند و به سیســتم پیام رســان چینی روی 

آورند.
مجیدرضا حریــری، رییس اتــاق بازرگانــی ایران و 
چین، در این باره گفت: در ســال های اخیر استفاده از 
پیام رســان های دیگر به جای سوئیفت از سوی روسیه 

و چین مطرح بوده اســت تا کشــورهای بیشتری را به 
این پیام رسان اضافه کنند که هنوز اتفاق نیفتاده است.

وی ادامــه داد: باید توجه داشــت که مشــکل اصلی 
مبادالت ما در سوئیفت نیســت بلکه این است که هیچ 
بانکی حاضر بــه همکاری با ما نیســت چون در مظان 
پولشــویی هســتیم و این منهای تحریم های آمریکا 

است که باعث فشار مضاعف بر روی ما شده است.
حریری یادآور شــد: در حال حاضر عمال هیچ مبادله 
بانکی با روســیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت 
ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، 
مانند بیشــتر کشــورهای دنیا از ارائــه آن خودداری 

می شود.

بانک

وسی و چینی از ارائه خدمات به ایرانی ها خودداری می کنند بانک های ر

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم مطرح کرد

عرضه مسکن باید متناسب با تقاضا افزایش یابد
خریــدار   در شــرایطی که بســیاری از 
کارشناســان حوزه مســکن، موضــوع راه 
اندازی بورس مســکن را نیازمند بررســی 
های تخصصی بیشتری می دانند، غالمرضا 
شریعتی عضو کمیســیون عمران مجلس 
یازدهم معتقد اســت که با توجه به تبعاتی 
که بورس مسکن بر موضوع افزایش قیمت 
مسکن دارد، راه اندازی بورس ویژه مسکن 
در شرایط فعلی راهکار مناسبی برای بهبود 
وضعیت مســکن نیســت و دولت اگر قصد 
ساماندهی بازار مســکن را دارد باید تالش 
کند تا از طریق ساخت و ساز فراگیر در نظام 
عرضه مسکن، تحول و تحرک الزم را ایجاد 
کند. نماینده مردم نکا، بهشــهر و گلوگاه در 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به تالش 
مجلس برای حل مشکالتی که در بازار اجازه 
و خریدمســکن وجود دارد، گفت: اعضای 
کمیســیون عمران و نمایندگان مجلس در 
قالب یک طرح که دوفوریت آن قرار اســت 
طی هفته جاری در صحــن مجلس مطرح 

شود، تالش می کنند تا بخشی از مطالبات 
مــردم در حوزه مســکن را پاســخ دهند. 
مشــکلی که به نظر می رسد بخش مسکن 
با آن دست به گریبان اســت، عدم تعادلی 
اســت که در نظام عرضه و تقاضای مسکن 
به بوجــود آمده اســت، یعنــی اینکه طی 
سالهای گذشته و علی رغم افزایش تقاضای 
مسکن در بخش ســاخت و ساز کاری انجام 
نشده است.شریعتی با اشاره به تلنبار شدن 
این تقاضاهای عمومی گفــت: تجمیع این 
تقاضاهــای فزاینده وضعیت مســکن را به 
جایی رسانده که امروز شاهد آن هستیم. بر 
اســاس این دورنمای کلی است که اعضای 
کمیســیون عمران هم به دنبال طرح هایی 
هستند که بتواند در این نظام عرضه و تقاضا، 
توازن مناسبی ایجاد کند و عرضه متناسب 

با تقاضا، افزایش یابد.
او در ادامه خاطرنشــان کــرد: دراین طرح 
که برای طبقات متوســط به پایین طراحی 
شــده، پیش بینی شــده اســت تا سقف 

۱میلیون واحد مســکن در سال برای اقشار 
متوســط و دهک های پایین جامعه ساخته 
شــود. نمایندگان در این طرح با ســازوکار 
زمین نســبتا ارزان و حتی رایگان به اضافه 
نرخ وام های تک رقمی به دنبال آن هستند 
تــا بخشــی از نگرانی هــای مــردم کمتر 
برخوردار برای بهره مندی از مســکن ارزان 

و مطلوب را پاسخ دهند.
شــریعتی با اشاره به مشــکالتی که بورس 

مسکن ممکن اســت ایجاد کند، گفت: من 
به شخصه اعتقاد دارم که شرایط اقتصادی 
و معیشتی امروز کشور، شــرایط مناسبی 
برای راه اندازی بورس مسکن نیست. چون 
خاصیت بورس رشد فزاینده و مستمر است 
و گاهی اوقات حتی رشد کاذب را در بورس 
ها شاهد هســتیم، با این شــرایط اگر بازار 
مسکن هم به بورس پیوند بخورد، وضعیت 
مسکن در دایره رشــد و نوسان مستمر قرار 
می گیرد که این نوسانات قیمتی در نهایت 
مشــکالت بیشــتری را برای مردم طبقات 

کمتر برخوردار ایجاد می کند.
نماینــده مردم نکا، بهشــهر و گلــوگاه در 
مجلــس در ادامه تاکید کرد: نــگاه اعضای 
کمیســیون عمــران مجلس در راســتای 
پاسخگویی به مطالبات اقشار محروم جامعه 
است و برنامه هایی که برای مسکن تدارک 
دیده می شــود باید به نیازها و مطالبات این 
اقشــار پاســخ دهد. در حال حاضر مشکل 
افزایش اجاره و رهن در شهرها و کالنشهرها 

به گونه ای است که مردم طبقات متوسط به 
پایین نگرانی های فراوانی برای تهیه مسکن 
دارند، با وجــود این نوســانات قیمتی، اگر 
حوزه مسکن وارد بورس شــود و در مسیر 
رشــد فزاینده قرار بگیرد، مردم با مشکالت 

افزونتری روبه رو خواهند شد.
عضو کمیســیون عمران مجلــس یازدهم 
گفــت: البته بــورس حتما شــفافیت ها و 
مزایایی دارد که در بلندمــدت می تواند به 
نفع اقتصاد و معشــت خانواده ها عمل کند، 
اما اقتصاد ایران امــروز نیازمند برنامه های 
کوتاه مدتی اســت که بتواند بــه مطالبات 
فوری مردم در حوزه مســکن پاســخ دهد. 
مطالبــات فوری مــردم ســاماندهی بازار 
اجاره است؛ ساماندهی وضعیت رهن خانه 
هاست. بهبود وضعیت وام های مسکن برای 
خرید خانه اســت. مردم از مجلس و دولت 
ساماندهی اوضاع کلی مسکن را خواستارند 
که باید به این خواســته ها پاســخ درستی 

داده شود.



صرفه جویی ۱۰۰ هزار میلیاردی در مصرف برق

آموزه های کرونایی برای فائق آمدن بر چالش های انرژی

 از مسیر تجدید پذیرها عبور کنیم

مدیرعامل شرکت برق حرارتی اعالم کرد

وگاه های فرسوده آغاز بازنشستگی نیر
 مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: 
فرایند بازنشسته کردن نیروگاه های فرسوده در دستور کار قرار داشته و 

این روند در تهران و با تامین اعتبار یکی پس از دیگری اجرایی می شود.
»محسن طرزطلب«  افزود: بحث بازنشســتگی نیروگاه های فرسوده 
از قبل در دستورکار این شــرکت بود که نخستین گام برای تحقق آن با 

بازنشسته شدن نیروگاه ری در تهران برداشته شد.

وی ادامه داد: مرحله احداث پســت برق نیروگاه ری بــه دلیل بحرانی 
بودن، سریعتر کلید خورد و بعد از پشــت سرگذاشتن پیک بار مصرف 

تابستان، اجرای بقیه کارهای این نیروگاه نیز آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق حرارتی جحم ســرمایه گذاری 
مرحله نخست احداث پســت جدید نیروگاه ری را ٣۰۰ میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت: احداث نیروگاه اصلی نیز نیــاز به ۵۰۰ میلیون یورو 

سرمایه گذاری دارد که تمهیدات الزم دیده شده است.
طرزطلب افزود: شــهر تهران دارای بیشــترین نیروگاه های با راندمان 
پایین و بازنشسته اســت که یکی پس از دیگری از مدار خارج خواهند 
شــد و نیروگاه های جدید، مشــروط به تامین منابع مالی جای آنها را 

خواهند گرفت.
وی ادامه داد: کار بازنشســته کردن نیروگاه طرشــت هم به زودی آغاز 
خواهد شــد و نیروگاه بعثت نیز در صورت صدور مجوز از سوی سازمان 
حفاظت از محیط زیست جمع آوری شــده و نیروگاه جدید حایگزین 

خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت تولیــد نیروی بــرق حرارتــی ایــران، راندمان 
نیروگاه های فعلی را بین ۲۰ تا ۲۱ درصد اعالم کرد و گفت: سوختی که 
به این نیروگاه ها داده می شود به دلیل فرسودگی در هوا پخش می شود 
و اگر نیروگاه ها راندمان باالیی داشته باشــند می توان از حداکثر توان 

سوخت برای تولید برق استغاده کرد.
طرز طلب ادامه داد: نوســازی نیروگاه های تهران هم در پاک ســازی 

هوای این شهر و هم در بهینه شدن محیط زیست بسیار اثرگذار است.

مشکالت جایگاه داران بابت تاخیر در اعالم 
حق العمل سال ۹۹

ریس هیات مدیــره انجمن صنفــی صاحبان اماکن فــروش و عرضه 
فراورده های نفتی سراسر کشور: از زمان شــیوع ویروس کرونا تا امروز 
جایگاهداران جزو صف اول رعایت پروتکل ها بوده اند و تمام تالش خود 

را انجام می دهند.
اســدالل قلیزاده درباره وضعیت جایگاه ها به لحاظ رعایت پروتکل های 
بهداشــتی جلوگیری از شــیوع کرونا اظهار داشــت: جایــگاه داران 
علیرغم مشــکالت متعدد و تنگناهای مالی تمام سعی خود را بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی معطوف کرده اند و با حمایت های نسبی وزارت 
بهداشــت، انجمن صنفی، نمایندگان و انجمن های مرتبط اســتانی 
توانسته ایم در حد قابل قبولی رعایت پروتکل ها در جایگاه های سوخت 

را ارتقا دهیم.
وی گفت: هرچند یکی از اشــکاالت کار عدم مشــورت و نظرســنجی 
تصمیم سازان با جایگاه داران بوده است که باعث شده تدوین راهکارها 
و دســتورالعمل ها کامال مناســب فعالیت های جایگاه ها انجام نشود، 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به تنهایــی نمی تواند در 
این امور طرف مشــورت دولت و ستادها باشــد چراکه هیچ سازمان و 
ارگانی مانند صنف جایگاه های ســوخت به صورت تخصصی نمی تواند 
در تصمیم ســازی هایی که مجریانش جایگاه داران هستند، به صورت 

تخصصی ورود کند. 
همچنین بدون ایجاد ابزار و زیرســاخت و بســتر عملیاتی نمی توان از 

فعال اقتصادی انتظار معجزه داشت. 
بنابراین با رصد و نظارتی که بر عملکرد جایگاه ها داشته ایم و با توجه به 
کمبودها و مشکالت موجود، ارزیابی ما از رعایت پروتکل ها در جایگاه ها 
خوب است و دانشگاه های علوم پزشــکی سراسر کشور نیز این موضوع 

را تائید می کنند.
رییس انجمــن صنفی جایگاه داران سراســر کشــور تصریــح کرد: 
جایگاه داران شــخصا هزینه های گزافی برای تهیه دســتکش صرف 
کردند، البته بهترین راه این اســت که مردم با تجهیــز کامل به جایگاه 

مراجعه کنند و شلوغی و ترافیک مقابل جایگاه ها را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: کارکنــان جایگاه ها علیرغم دمای هوای باال از وســایل 
تجهیزات فردی بهداشــتی اســتفاده می کنند و تمام تالش خود را با 
اســتفاده از توان مالی شــخصی بر کیفیت ارائه خدمات و رعایت امور 

بهداشتی به کار بسته اند.
ریس هیات مدیره انجمــن صنفی صاحبان اماکــن فروش و عرضه 
فرآورده های نفتی سراســر کشــور ضمن انتقــاد و از کم توجهی به 
خواســته های صنفی جایگاهداران گفت: اکنون کــه بیش از ۴ ماه 
از ســال می گذرد هنوز حق العمل جایگاه ها اعالم نشــده اســت، با 
افزایش هزینه هــا و کاهش درآمدهــا عمال ٩۰ درصــد جایگاه ها 

زیان ده هستند.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون جایگاه داران نه تنها با زیان انباشته روبرو 
هســتند، بلکه کیفیت خدمات در جایگاه ها نیز ارتقــا نمی یابد و باعث 

شده نهایتا مردم بهره کافی نبرند. 
قلیزاده درباره تعداد مبتالیان در جایگاه ها اظهار داشــت: جایگاه داران 
روزانه سالمتی کارکنان را رصد می کنند و انجام تست کرونا را برای فرد 
مشکوک انجام می دهند به طوریکه افراد مشــکوک از حضور در محل 

جایگاه منع می شوند.

و نیر

مریم علیزاده   چالش های اقلیمی به یک 
معضل جهانی تبدیل شده است و از آنجا که 
بخش زیادی از این چالــش مرتبط با انرژی 
است باید نسبت به بهره مندی از انرژی های 

تجدیدپذیر، تجدید نظر شود.
 تغییر آب و هوا در دنیا معضلی است تنها به 
دست یک یا چند کشور مرتفع نخواهد شد. 
از سوئی دیگر یکی از مهم ترین فاکتورهای 
تاثیرگذار بر شــدت یافتن چالش تغییرات 

آب و هوایی به حوزه انرژی باز می گردد.
در این باره فاتح بیــرون رییس آژانس بین 
المللی انرژی و هوســونگلی رییس سازمان 
بین المللی تغییــرات آب و هوا با ارایه مقاله 
ای به اخرین پیشنهادات و دستاوردها برای 
عبور از چالش تغییرات آب و هوایی در دنیا 

پرداخته اند.
آنهــا معتقدنــد کــه مــا نمــی توانیــم 
سیاست مداران و تصمیم گیرندگان دنیا را 
وادار به انتخاب هوشــمندانه و پایدار کنیم، 
اما می توانیــم پیامد مســیرهای انتخاب 
شده را روشــن کرده و چگونگی دستیابی 
به اهداف  اصالحی اعالم شــده خــود را به 

بهترین وجه برجسته  کنند.
همه گیــری ویــروس کرونا درجهــان، با 
آســیب به نظم عمومی، زندگی و معیشت 
بسیاری را به خطر انداخت، اما این ویروس 
باعث یادآوری این موضوع  شد که برخی از 
چالش ها موجود را نمــی توانیم به تنهایی 

رفع و یا با آن مقابله کنیم.
تــالش در جهت محــدود کردن شــیوع 
ویروس ، همــه را ملزم کرده اســت که به 
طور جمعی عمل کنند تا زندگی برای همه 
ما امن تر شود. این مســئله در مورد بحران 
بزرگ دیگــری که جهان با آن روبروســت 
نیز صادق است. بله آن مســئله چیزی جز 
انتشار گازهای گلخانه ای که درحال حاضر 
پیامدهای خطرناک روزافزونی نیز به همراه 

دارند نیست.
تغییــرات اقلیمــی یک چالش مشــترک 
جهانی است و منشــاء آن تا حد زیادی یک 
چالش انرژی محســوب می شــود. حوزه 
انرژی، بیــش از دوســوم انتشــار جهانی 
گازهای گلخانــه ای را به خــود اختصاص 

می دهد و این بدان معنی اســت که توجه به 
این بخش باید درهــر راه حلی برای کاهش 

دما مورد نظر باشد.
هیــچ زمانی بــرای از دســت دادن نداریم 
و تجزیــه و تحلیل ها به وضوح به ما نشــان 
می دهــد بــرای جلوگیــری از افزایــش 
خطرناک دمــای جهانی، انتشــار گازهای 
گلخانــه ای باید ظرف چند دهــه آینده به 

صفر برسد. 
درست اســت که همه گیری ویروس کرونا 
در این ایــام منجر بهافت انتشــار گازهای 
گل خانه ای شــده، اما این امر با یک هزینه 
غیرقابل قبول اقتصادی رقــم خورد و نمی 
توانیم بــه تداوم کاهش گازهــای گل خانه 
ای با بســته بودن اقتصادها امیدوار باشیم. 
چرا که با بازگشــایی اقتصادها نشــانه های 
بازگشت و تولید دوباره گازهای گلخانه ای 

در حال ظهور است.
به اذعان آمار، بهبود اقتصادی پس از بحران 
مالی جهانــی در ســال ۲۰۰۸  بزرگترین 
جهش تولید گازهای گل خانه ای در تاریخ 
را به همراه داشــت و جهان قادر به تکرار آن 
اشتباه نیست. برای رســیدن به جو جهانی 

و اهداف انرژی پایدار، باید ســریعاً انتشــار 
گازهای گل خانه ای را مورد توجه ساختاری 
قرار دهیــم. این امــر نیاز به یک شــتاب 
چشــم گیر در انتقال بــه انرژی های پاک و 
پایدار دارد که در حال حاضر در بســیاری از 

کشورها و صنایع در حال انجام است.
خبر خوب این اســت که ما از گذشــته  فن 
آوری هــای مقرون به صرفــه و قابل قبولی 
داریم که می تواند جلوی اوج انتشار گازهای 
گلخانه ای جهانی را گرفتــه و آن را حتی به 

صفر برساند. 
توفیق چشم گیر فن آوری های تجدید پذیر 
مانند پنل های خورشــیدی و توربین های 
بادی درسال های اخیر به ما نشان می دهد 
که چنین هدفی ممکن اســت. اســتفاده 
ســریع و در مقیاس بــزرگ فناوری های 
تولید انــرژی از طریق تجدیــد پذیرها که 
هم اکنون در اختیار ما هســت، می توانند 
نوعی کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
مربوط به انــرژی را بوجود آورنــد و دنیارا 
برای دستیابی به اهداف بلند مدت اقلیمی 

یاری رساند.
برنامه هایی کــه دولت ها بــرای مقابله با 

خســارت های ناشــی از بیماری همه گیر 
دنبال می کنند، نشان داد فرصتی بی نظیر 
برای سرمایه گذاری باالتر در فن آوری های 
کلیــدی انــرژی ماننــد وســایل نقلیه و 
ساختمان های کارآمدتر  و شبکه های برق 

پیشرفته وجود دارد.
براساس تحلیل های اخیر آژانس بین المللی 
انرژی به همراه صندوق بیــن المللی پول ، 
ترکیبی از اقدامات سیاسی و سرمایه گذاری 
های هدفمند طی ســه سال آینده می تواند 
بهبــود پایــدار در کاهش تولیــد گازهای 
گل خانــه ای جهانــی و به طبع آن رشــد 
اقتصادی جهانی، ایجاد میلیون ها شــغل و 

رونق تولید  را ایجاد کند.
تعــدادی از اقدامــات و برنامه های کاهش 
ســاختاری فوری و کوتاه مدت که می تواند 
جهان را به سمت صفر شدن قطعی گازهای 
گل خانهای در دهه های آینده ســوق دهد 

بشرح زیر است:
-    طراحی برنامه های آنی و اقدامات فوری 
در این جهت تا حــدی که به برخی اقدامات 

بلند پروازانه نیز نیاز باشد.
-    اقدام برای گاززدایی کل اقتصاد به معنای 

مقابله بــا بخش هایی که تولیــد گازهای 
گل خانه ای ویژه و دشــوار دارنــد، از جمله 
حمل و نقل ســنگین، حمل و نقل هوایی ، 
صنایع ســنگین مانند فوالد، سیمان، مواد 

شیمیایی و کشاورزی.
الزمه این امر پیشــرفت ســریع بسیاری از 
فناوری ها  است که امروزه هنوز در مراحل 
آزمایشــگاهی و یا تســت اولیه هســتند و 
برخی از آنها به تازگی از مراحل آزمایشگاه 
خارج شــده اند و هنوز بــه مرحله تجاری 

سازی نرسیده اند.
تجزیه و تحلیل اخیر IEA ، میزان آمادگی 
بازار۴۰۰ فناوری مختلف مــورد نیاز برای 
دســتیابی به این اهداف را مــورد ارزیابی 
قرارداده، اما می داند کــه تنها حدود نیمی 
از ظرفیت انتشــار اضافی مــورد نیاز برای 
دســتیابی به انتشــار خالص صفر گازهای 
گلخانه ای تا سال ۲۰۵۰ در دسترس امروز 

بازار است.
تحقق چالــش صفر)صفرشــدن گازهای 
گل خانه ای( خواســتار تغییر گام و سرعت 
در نوآوری فناوری هــا بویژه در گلوگاه های 
حساس مانندافزایش راندمان انرژی، تولید 
الکتریسیته کم کربن به عنوان منبع اصلی 
برای گرم کردن ســاختمان ها و نیروگاه ها، 
بهــره گیــری از ظرفیت هیــدروژن پاک 
در بســیاری از صنایــع و گرفتــن ، ذخیره 
و استفاده از دی اکســید کربن قبل از فرار 
از جو زمین تا بطور گســترده اســتفاده از 

بیولوژیکی پایدار را گسترش می دهد.
امروزه ســرمایه گذاری کلــی در نوآوری 
انرژی پــاک در حال افزایش اســت اما این 
رشــد تدریجی  و خیلی آهسته است و برای 
برطرف کردن این چالش مناســب نیست. 
نگرانــی که درایــن ایــام کرونایی صنعت 
تجدید پذیرها را تهدیــد می کند نگرانی از 
کاهش بودجه الزم بــرای تحقیقات حیاتی 
و توســعه این صنعت در این شرایط سخت 
اقتصادی است. دولت ها و بخش خصوصی 
هر دو نقش مهمــی در ایجــاد اطمینان از 
ســرمایه گذاری در نوآوری انــرژی پاک و 
پایدار بــه جای کاهش در ایــن لحظه مهم 

دارند.

خریدار   همراهی مردم در مصرف برق از 
ابتدای امسال تاکنون منجر به صرفه جویی 
۵۵۰۰ مگاوات برق شده که ارزش ریالی آن 

معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
برای گذر از خاموشی در کشور یا می بایست 
نیروگاه جدید احداث شــود و یا مشترکان 
در ایام پیــک در میزان مصــرف خود دقت 
بیشتری داشــته باشــند، باتوجه به هزینه 
باالی ســاخت یک نیروگاه انتخاب دولت 

گزینه مدیریت مصرف است.
در این رابطــه محمدحســن متولی زاده، 
مدیر عامل شرکت توانیر گفت: اگر بتوانیم 
با مدیریت و جا به جایی بــار بدون اینکه در 
ســطح رفاه مردم مشــکلی ایجاد شود و یا 
حجم تولید کاهش یابد، مصرف را مدیریت 
کنیم، یعنی توانســته ایم بــا هزینه کمتر 

ظرفیت بیشتری در مدار داشته باشیم.
وی افزود: اجرای این طرح چندین برابر بهتر 
از ساخت نیروگاه اســت، کاری که در قالب 
کاهش تلفات صورت گرفت موجب شد که 
طی چند سال اخیر میزان تلفات پنج درصد 

کاهش پیدا کند.
مدیر عامل شرکت توانیر با بیان اینکه برای 
انجام این کار حــدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
طی چند سال هزینه انجام شد که منافع این 
کار جایگزین نیروگاه ها و شبکه های جدید 
بود، گفت: اگر قرار بود نیروگاه ساخته شود 
باید ۵۰ هــزار میلیارد هزینــه صورت می 

گرفت.

 متولی زاده اظهار کرد: درواقــع دو راهکار 
برای این مســاله وجود دارد، یا باید نیروگاه 
ساخته شود و یا میزان تلفات کاهش یابد و 
با توجه به اینکه نسبت مدیریت بار و کاهش 
هزینه ها یک به ۱۰ اســت بــه همین دلیل 

افزایش بهره وری اولویت ویژه ای دارد.

کم مصرف کنید، پاداش بگیرید
برای تشویق مشترکان به این مساله وزارت 
نیرو مشوق هایی را نیز در نظر گرفته تاجایی 
که مشــترکان خوش مصــرف می توانند با 
مدیریت مصرف قبوض برق خود را رایگان 
کنند امــا طبق گفتــه مصطفــی رجبی 
مشهدی - سخنگوی صنعت برق کشور - دو 
شــرط برای اهدا پاداش در نظر گرفته شده 
است؛ یکی اینکه مشــترک باید زیر الگوی 
مصرف منطقه خودش مصرف کند و نسبت 

به سال قبل کاهش مصرف داشته باشد.
به گفته وی نحوه محاســبه هم بدین گونه 
است که کاهش مصرف ضرب در اولین پله 
منطقه محاسبه می شــود. به طور مثال اگر 
٦۰ تومان قیمت پلــه اول منطقه ۱ در نظر 
گرفته شود این عدد ضرب در میزان کاهش 
مصرف در دوره مشابه شده و میزان پاداش 

به دست می آید.
وی افــزود: اگر مشــترک ۱۰ درصد میزان 
مصرف خود را کاهش دهد، صورت حساب 
آن شــخص حدود ۲۰ درصــد کاهش می 
یابــد، تعرفه های بــرق به صــورت پلکانی 

محاســبه می شــود و هرچه میزان مصرف 
افزایش یابد میــزان تعرفه نیــز به صورت 
پلکانی افزایش می یابد. به طــور مثال اگر 
از ۲۰۰ کیلووات ســاعت میــزان مصرف 
مشــترک به ٣۰۰ کیلووات ساعت افزایش 
یابد ۱۰۰ کیلــوات بعــدی دو برابر قیمت 
محاسبه می شــود، اما اگر مشترک میزان 
مصرف خود را کاهش دهد شــامل پاداش 

خواهد شد.
در واقع این کاهش مصرف موجب می شود 
که اگــر صورت حســاب ۱۰ درصد کاهش 
یابد حدود ۲۰ درصد از هزینه کاسته شود، 
یعنی اگر ۲۰ درصد میــزان مصرف کاهش 
یابد ۴۰ درصد از پرداختی مشترک کاسته 
خواهد شد.   اگر یک مشتری ۲۰۰ کیلووات 
ســاعت برق مصرف کند مصرف خود را به 
۱۰۰ کیووات برســاند در این شرایط قبض 

برق این مشترک رایگان خواهد شد.

پاداش خوش مصرفی در فصل 
زمستان هم پرداخت می شود

به تازگی نیز وزیر نیــرو وعده پاداش خوش 
مصرفی در فصل زمســتان را نیز داد و اعالم 
کرد با تصویب هیئت دولت، عالوه بر اینکه 
از مشــترکان کم مصرف فصل تابســتان 
تجلیل می شــود، پاداش خــوش مصرفی 
به مشــترکان در فصل زمســتان نیز تعلق 

می گیرد.
به گفته وی در سال گذشــته ۱۰٦ میلیارد 

تومان برای تشویق مشترکان خوش مصرف 
هزینه شــد، امســال هم برای این دست از 
مشترکان، الگوهای تشویقی در نظر گرفته 
شده، ضمن این که با تصویب هیئت وزیران 
از مشــترکان خوش مصرف فصل زمستان 

هم، تقدیر می شود.
وی اظهار کرد: پیش بینی می شــود فصل 
زمستان ســردی در پیش باشد و در همین 
راستا برای مشــترکانی که در مصرف برق 
دستگاه های گرمایشــی بهینه عمل کنند، 

پاداش در نظر گرفته شده است.
وزیر نیرو افزود: در حــال گذراندن آخرین 
روزهای گرم و شدیدا گرم تابستان هستیم 
و در این مدت شــاهد همکاری بسیار گرم 
مردم بــا وزارت نیرو بودیــم، به طوری که 
اوج بار امســال نســبت به ســال گذشته 
بیش از یــک درصد افزایش نداشــت؛ این 

در حالیســت که در ســال های قبل اوج بار 
افزایش حــدود ۵ درصد داشــت و مجبور 
می شدیم چند هزار مگاوات سرمایه گذاری 

بیشتر برای عبور از اوج بار داشته باشیم.
اردکانیــان اضافه کرد: به دلیــل همکاری 
بســیار خوب صنایع بــزرگ و بخش های 
تولید، میزان انرژی عرضه شــده امسال نیز 
نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی 
داشته و این ها یعنی هم اوج بار کاهش پیدا 
کرده و هم میزان انرژی تولیدی بیشتر شده 
است.از پیک سال گذشــته تا کنون حدود 
۱۸۰۰ مــگاوات به ظرفیت نیــروگاه های 
کشــور اضافه شــده اما با این وجود گرمای 
زیاد موجب شده در برخی نقاط کشور شاهد 
خاموشی باشیم اما طبق اعالم مسوالن این 
روند تا چند روز آینده و با کاهش دمای هوا 

پایان می یابد.

تولید نفت اوپــک در ماه ژوییه با پایــان یافتن کاهش 
تولید داوطلبانه از سوی عربستان سعودی و متحدانش 
در منطقه خلیج فارس و پیشرفت اندک سایر اعضا در 
عمل به تعهداتشــان، بیش از یک میلیون بشکه در روز 

افزایش پیدا کرد.
 نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که شامل ۱٣ کشور 
عضو است، در ژوییه ۲٣.٣۲ میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرد که ٩٧۰ هزار بشــکه در روز باالتــر از آمار 

بازبینی شده ژوئن بود.
اوپک و متحدانش شامل روسیه که گروه اوپک پالس را 
تشکیل می دهند، در آوریل موافقت کردند برای مقابله 
با تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر تقاضا و تقویت قیمتها، 
تولیدشــان را به میزان کم سابقه ٩.٧ میلیون بشکه در 

روز محدود کنند.
کاهش محدودیتهای قرنطینــه و عرضه کمتر کمک 
کرد قیمت نفــت برنت از رکورد انــدک ۱٦ دالر در هر 

بشکه در آوریل به بیش از ۴۰ دالر صعود کند 
اما نگرانیها نســبت به موج دوم شیوع کرونا، 

رشد قیمتها را محدود نگه داشته است.
ســهم اوپک از کاهش عرضه که توسط ۱۰ 
عضو این گروه بر مبنای ســطح تولید اکتبر 
سال ۲۰۱۸ انجام می گیرد، ٦.۰۸۴ میلیون 
بشکه در روز است. این گروه در ژوییه ٧۴٣.۵ 

میلیون بشــکه در روز از این کاهش داوطلبانه را انجام 
داد که معادل ٩۴ درصد پایبندی اســت. نرخ پایبندی 

اوپک در ژوئن به ۱۱۱ درصد بازبینی شد.
افزایش تولید نفت اوپــک در ژوییه، بزرگترین افزایش 
تولید این گروه از آوریل محســوب می شود. عربستان 
سعودی، کویت و امارات متحده عربی به منظور تسریع 
روند احیای بازار متعهد شــده بودنــد عالوه بر کاهش 
تولید اوپک پالس، تولیدشان را مجموعا ۱.۱۸ میلیون 
بشــکه در روز در ژوئــن کاهش دهند. بــدون در نظر 

گرفتن تغییرات اعضــای اوپک، این کاهش 
تولید باعث شــد تولید این گــروه در ژوئن 
پایینترین رکورد از ســال ۱٩٩۱ به این سو 
باشد.بر اساس نظرسنجی رویترز، بزرگترین 
افزایش عرضه در ژوییه از ســوی عربستان 
ســعودی بوده که ۸.۴ میلیون بشکه در روز 
نفت تولید کرد و تولیدش ۸۵۰ هزار بشــکه 
در روز نســبت به ژوئن افزایش داشت. کویت و امارات 
متحده عربی هم تولیدشان را افزایش داده و به سهمیه 

تولیدشان نزدیکتر شدند.
عراق و نیجریه که در ژوئن پایبندی خود به توافق اوپک 
پالس را بهبود بخشیدند، در ژوییه تغییری نداشتند و 
کاهش تولید بیشــتری اعمال نکردند و صادرات نفت 
عراق هم افزایش داشــت. این دو کشــور متعهد شده 
بودند مازاد تولیدی که از ماه مه تا ژوئن داشــته اند را با 

کاهش بیشتر تولید در ماههای بعد جبران کنند.

اوژن واینبــرگ، تحلیلگر کومرس بانــک در این باره 
اظهار کرد: قیمتهای پایین، زندگی را برای این اعضای 
اوپک که ملزم شــده اند تولیدشــان را بیشتر کاهش 

دهند، دشوار کرده است.
تولید نفت ایران و لیبــی در ژوییه ثابت بــود و تولید 
ونزوئال کاهش بیشــتری پیدا کرد. هر ســه کشور به 
دالیلی نظیــر تحریمهای آمریکا و مســائل داخلی، از 

مشارکت در کاهش تولید معاف شده اند.
بر اســاس گزارش رویترز، تولید نفت لیبی از ژانویه به 
دلیل محاصره بنادر و میادین نفتی توســط گروههای 
وفادار به ژنرال خلیفه حفتر، به شــدت ســقوط کرده 
است.نظرســنجی رویترز بر مبنای آمار کشــتیرانی، 
منابع خارجی، آمار رفینیتیو آیکان، اطالعات رهگیری 
نفتکشها از سوی شــرکتهایی مانند پترولجستیک و 
کپلر و اطالعات منابع آگاه در شرکتهای نفتی، اوپک و 

شرکتهای مشاوره است.

نفت

تولید نفت اوپک افزایش یافت

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت مطرح کرد

راهکارهای وزارت صمت برای کنترل قیمت

و  تولید بیش از ۳۷ هزار دستگاه خودر
و« تا پایان تیرماه  در »پارس خودر

 بررسی آمارهای منتشره ســامانه ُکدال حاکی از تولید ٣٧ هزار و ۱۰۰ 
دستگاه خودرو از سوی شــرکت پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان 

تیرماه است.
در مدت یاد شــده پارس خودرو دو هزار و ٦۴۵ دستگاه خودرو در گروه 

رنو و یک هزار و ۸۲۸ دستگاه خودرو در گروه برلیانس تولید کرد.
گروه خودروســازی ســایپا دی ماه ٩۸ اعالم کــرد: ترخیص قطعات 
باقی مانده پیشــین محصوالت رنو از گمرک، امکان تولید حدود ســه 
هزار دستگاه رنو ساندرو و پارس تندر در شــرکت پارس خودرو فراهم 

شده است.
همچنین از آن زمان ۲۲۵ دســتگاه رنو در دی ماه، ٣۴۸ دســتگاه در 
بهمن ماه، یک هزار و ۱٦٧ دســتگاه در اسفندماه پارســال و از ابتدای 

امسال تا پایان تیرماه دو هزار و ٦۴۵ دستگاه تولید شد.
عالوه براین سال گذشته اخبار غیر رســمی حکایت از خروج برلیانس 
از ایران متاثر از تحریم ها می داد، پارس خودرو در پایان ســال ٩۸ تعداد 
۵۴٦ دســتگاه از این خودرو تولید کرد و در چهار ماهه امسال هم تولید 

یک هزار و ۸۲۸ دستگاه ثبت شد.
برپایه آمارهای ســامانه کدال، در چهار ماهه امســال ۲٣ هزار و ٧۰٣ 
دستگاه در خانواده ایکس ۱۰۰ )پراید( و هشت هزار و ٦۲٧ دستگاه در 

گروه کیو ۲۰۰ )کوییک( نیز در پارس خودرو تولید شد.
پارس خودرو تولید محصول گروه ایکس ۱۰۰ )پراید( را حق الزحمه ای 
برای شرکت سایپا انجام می دهد. ضمن اینکه بنابر تصمیم  شورای عالی 
اســتاندارد، تولیدات خانواده پراید به غیراز ســایپا ۱۵۱ )وانت پراید( 
که وزارت صنعت برای رفع کمبودها در حوزه وانــت تداوم تولید آن را 

خواستار شده بود، متوقف خواهد شد.
براساس این گزارش، ٩ هزار و ٩٦۴ دســتگاه از خودروهای تولیدی یاد 

شده مربوط به آمار تیرماه این شرکت است.  
 بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۱٣۲ هزار و ٣۲٦ 
دستگاه خودرو از ســوی گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۱٧ هزار و ۸۱۸ 
دستگاه خودرو در گروه خودروسازی ســایپا از ابتدای امسال تا پایان 

تیرماه است.

وش سایپا ح فر  قرعه کشی پنجمین طر
 انجام شد

قرعه کشی پنجمین طرح عرضه محصوالت سایپا با حضور نمایندگان 
دستگاه های نظارتی و رسانه ها انجام شد.

 در این طرح که چهار خودرو شامل دو مدل محصول کوییک و دو مدل 
وانت۱۵۱  عرضه شده بود، در مجموع ۸۴ هزار و ٦۴۲ نفر ثبت نام کرده 
بودند که از این تعداد ۸٣ هزار و ۸٧۱ نفر واجد شــرایط حضور در قرعه 

کشی شدند.
در قرعه کشــی ۸ هزار نفر طی قرعه کشی انتخاب خواهند شد و ۴ هزار 
نفر نیز معادل ۵۰ درصد برندگان قرعه کشــی، به عنوان رزرو انتخاب 
می شــوند تا در صورتی که منتخبان نتوانستند ثبت نام خود را تکمیل 

کنند، جایگزین شوند.
در این طرح برای خــودرو کوییک ۴۱ هزار و ٧۱٩ نفــر ثبت نام کردند 
که از این تعداد ٣ هزار نفر به عنوان برنده قرعه کشی و ۱۵۰۰ نفر هم به 

عنوان جایگزین انتخاب می شوند.
برای خودرو کوییک.آر نیز ٣۴ هزار و ۸۴۸ نفر ثبت نام کردند که از این 
میزان ٣ هزار نفر به عنوان برنده قرعه کشــی و ۱۵۰۰ نفر هم به عنوان 

جایگزین انتخاب می شود.
برای خودرو وانت۱۵۱ نیــز  ۴هزار و ٣۰ نفر ثبت نــام کردند که از این 
میزان هزار نفر به عنوان برنده قرعه کشی و ۵۰۰ نفر جایگزین انتخاب 

شدند.
وانت۱۵۱ آپشــنال نیز ٣ هزار و ۲٧۴ متقاضی داشت که در قرعه کشی 
امروز هزار نفر به عنوان منتخبین اصلی و ۵۰۰ نفر نیز به عنوان لیســت 

رزرو انتخاب شدند.
اســامی منتخب در این طرح، پس از تائید نهادهای نظارتی و تخصیص 
به نمایندگی ها، امروز اعالم خواهد شد. ضمن اینکه به منتخبین نیز با 

ارسال پیامک اطالع رسانی خواهد شد.

ظرفیت فوالد سازی کشور افزایش یافت
 مدیرعامــل هلدینگ گســترش صنایــع معدنی کاوه پــارس گفت: 
با بهره برداری از فاز دوم فوالد ســازی کاوه جنوب کیش ســالیانه ۱.۲ 

میلیون تن به ظرفیت تولید کشور در این بخش افزوده شد.
»ســید محمد اتابک « توضیح داد: همزمان با روز عیــد قربان فاز دوم 
فوالد سازی فوالد کاوه جنوب کیش به ظرفیت سالیانه ۱.۲ میلیون تن 
به بهره برداری رسید که این طرح، بدون حضور کارشناسان خارجی و 

با تکیه بر توان داخلی به بهره برداری رسید.
وزارت صنعت، معدن وتجارت در افق ۱۴۰۴ دســتیابی به ظرفیت ۵۵ 
میلیون تن فوالد را برنامه ریزی کرده و تا پایان ســال گذشته ظرفیت 

این بخش به بیش از ٣۵ میلیون تن رسید.
اتابک خاطرنشان ساخت: بهره برداری کامل از این خط ظرفیت تولید 
شرکت را به ۲.۴ میلیون تن شمس در ســال ارتقاء بخشید و اکنون به 
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان شــمش فوالدی در 

کشور تبدیل شد.
وزارتخانه یادشده، ضمن اعالم تولید ۲٧.۲ میلیون تن شمش فوالدی 
در سال ٩۸، از برنامه دســتیابی به ٣۰ میلیون تن فوالد تاپایان امسال 

خبر داد. 
همزمان با عید قربان رهبر معظم انقالب فرمودند: عالج قطعی تحریم 
تکیه بر توان داخلی اســت و صنایع درونزا و برون نگر را خاطرنشــان 

ساختند. 
شــرکت فوالد کاوه جنــوب کیــش از واحد های وابســته بــه بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی و هلدینگ کاوه پارس است که در بازار اولیه 

بورس اوراق بهادار تهران نیز با نماد »کاوه« حضور دارد.
انجمن تولید کنندگان فــوالد ایران در پایان ســال ۱٣٩۸ از صادرات 
۱۰.٣ میلیــون تن فــوالد ) ٦.٩ میلیون تن شــمش و ٣.۴ میلیون تن 

تولیدات فوالدی( خبر داده بود.
ایران اکنون دهمین تولید کننده فوالد جهان محسوب می شود، پیش 

بینی شده در افق چشم انداز ۱۴۰۴ به رتبه هفتم دنیا صعود کند.

تولید

خریــدار   سرپرســت وزارت صنعــت 
معدن و تجارت پیــرو تاکیدات مقام معظم 
رهبری مبنی بر کنتــرل قیمت ها راهکارها 
و اقدامات ایــن وزارتخانه را بــرای کنترل 

قیمت تشریح کرد.
حســین مدرس خیابانی، با تأکید بر اینکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راســتای 
اجرای فرمــان مقام معظــم رهبری مبنی 
بر کنترل قیمت هــا و برخورد بــا هرگونه 
گران فروشــی و کمبود کاال در بازار گفت: 
وزارت صمت به شــدت با هر گونه افزایش 
قیمت افسار گسیخته مقابله کرده و تمرکز 
اصلی خــود را عالوه بــر تامین بــه موقع 
مایحتــاج مورد نیــاز مردم، بــر نظارت بر 
انبارها و مراکز نگهداری کاالهــا قرار داده 

است.

 هیچ گونه کمبود کاالیی در بازار
 وجود ندارد

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با تأکید بر اینکه هیچگونــه کمبود کاالی 
اساســی و اقالم ضروری مورد نیــاز مردم 
وجود نــدارد و کاالهای اساســی به میزان 
مکفی تأمین شــده اســت، افــزود: بر این 
اساس، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، آن دسته از تغییرات قیمت 
مورد تقاضای بخش تولید کشور را که متأثر 
از شــاخص های کالن اقتصادی بــوده و به 
صــورت منطقی رخ داده، مورد رســیدگی 
قرار خواهــد داد؛ اما هیــچ تولیدکننده ای 
بدون اخذ مجوز از این ســازمان، حق تغییر 
قیمــت را نــدارد.وی تأکید کــرد: بر این 
اساس ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با هــر گونه افزایش قیمت 

بدون ضابطه به شدت برخورد خواهد کرد.

 مردم از مغازه هایی که برچسب قیمت 
ندارند، کاال خریداری نکنند

مدرس خیابانــی ادامــه داد: در این میان، 
از مردم نیز درخواست می شــود تا کاالها و 

مایحتاج مورد نیاز خــود را تنها از مغازه ها و 
فروشــگاه هایی خریداری کنند که دارای 
برچسب قیمت باشند؛ ضمن اینکه به عنوان 
ناظران بر بــازار، تفاوت بیــن قیمت هایی 
که ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعــالم می کند با بازار را نیز، 

از طریق سامانه ۱۲۴ اطالع بدهند.
وی ادامــه داد: بر این اســاس تمرکز اصلی 
بازرسی ها بر روی ۱۰۰ قلم کاالی اساسی و 
ضروری مورد نیاز و مرتبط با معیشت مردم 
اســت؛ ضمن اینکه طرح های ویژه نظارت 
بر بازار کاالهای اولویت دار نیز با هماهنگی 
ســازمان های نظارتی همچون دادستانی، 
ســازمان تعزیــرات حکومتی و بازرســان 
اصناف در حال اجرا اســت؛ ضمــن اینکه 
ســامانه هایی نیز تدارک دیده شــده است 
که کاالهای تولیدی و موجــودی انبارها را 

ردیابی می کند.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با تاکیــد بر اینکه ســامانه جامــع انبارها، 

موجــودی کاال را به دقت رصــد می کند، 
خاطرنشــان کرد: این ســامانه در هر کجا 
که انباشــت کاال چه در محل های توزیع و 
انبارهای عمومی و چه در انبار کارخانجات 
وجود داشــته باشــد را رصد کــرده و اگر 
صاحبــان کاال، اعالم موجــودی نکنند، با 

آن ها برخورد می کند.

 ساز و کارهای عرضه کاالها در بورس 
کاال اصالح می شوند

وی اصالح ســاز و کارهای عرضــه کاال در 
بورس را از جمله سیاست های مقابله با گران 
فروشــی و برخی جریانات برهم زننده بازار 
دانست و گفت: برخی ساز و کارها در بورس 
کاال اصالح شده تا مکانیزم عرضه و تقاضای 
مواد اولیه در بورس را دارای حساب و کتاب 
بیشتری نماید، بر این اساس این اصالحات 
در حــوزه عرضــه و تقاضــای محصوالت 
پتروشــیمی و نیز محصوالت فوالدی قابل 
پیگیری اســت؛ چراکه پاشنه آشیل بورس 

این اســت که عرضه فوالد و پتروشــیمی 
در آن، اتصــال قــوی بــا مصرف کنندگان 
و تقاضــای واقعی نــدارد. بنابراین ســاز و 
کارها باید به گونه ای تدارک دیده شــود که 
تقاضای کاذب در بخش خریــداران از بین 
برود و تقاضاهای موجود از طریق ســامانه 
بهین یاب، مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا 

تقاضای غیرواقعی را مدیریت نماید.
مدرس خیابانی ادامه داد: چنانچه تقاضای 
کاذب در بورس کاال پاسخ داده شود، آن گاه 
محصول خریداری شده در بازار آزاد عرضه 
می شــود و قیمت را تا چند برابــر افزایش 
می دهــد؛ این در حالی اســت که در بخش 
عرضه نیز، بایــد عرضه محصوالت به نحوی 
صورت گیرد که کارخانجات نیز بدون مواد 

اولیه باقی نمانند.

 دولت نسبت به افزایش قیمت کاالها 
بی تفاوت نیست

وی افزود: دولــت به هیچ وجه نســبت به 

افزایش قیمــت کاالها بی تفاوت نیســت 
و حتمــا هم در عرضــه و پاســخ گویی به 
تقاضــای موجود بــرای صد قلــم کاال نیز 
دقت الزم را به عمل خواهــد آورد، ضمن 
اینکه بر روی انبارها و مراکز نگهداری کاال 
به شــدت دقیق شــده و با هر گونه تخلف 

برخورد می کند.
مدرس خیابانی راه اندازی سامانه بازرسی 
الکترونیکی و ارســال پرونده  های تخلفات 
بــه ســازمان های نظارتــی را از جملــه 
راهکارهای کنتــرل قیمت ها دانســت و 
گفــت: راه انــدازی ســامانه الکترونیکی 
بازرســی و ارســال پرونده ها در قالب آن، 
کمک بســیاری خواهد کرد تــا با تخلفات 
در ســریعترین زمان ممکن برخورد کرد، 
این در حالی اســت که ســازمان تعزیرات 
حکومتی نیز پای کار بوده و با گشــت های 
مشــترکی که تعریف کرده اســت، تالش 

نموده تا با تخلفات برخورد نماید.
سرپرست وزرات صنعت، معدن و تجارت با 
تاکید بر اینکه باید با ایجاد عرضه و افزایش 
تولیدات داخلی، به تعــادل بازار کمک کرد 
گفت: وفور کاال حتما کمــک خواهد کرد تا 
گرانی های ناشی از کمبود کاال پیش نیاید؛ 
به همین دلیل باید به مــردم اطمینان داد 
که هم اکنون هیچ گونه کمبودی در تامین 
کاالهای اساســی و ضروری مورد نیاز مردم 
وجود نــدارد و این کاالها به میــزان کافی 
برای تامین نیازهای مــردم ظرف ماههای 

آینده، تامین شده و جای نگرانی نیست.

 کاالهای احتکار شده در انبارها به قیمت 
مصوب میان مردم توزیع می شود

مدرس خیابانی گفت: ســازمان های صمت 
در اســتان ها مکلف هســتند که آمارهای 
بازرسی و آمارهای تشــکیل پرونده را نیز به 

صورت روزانه اعالم نمایند.
وی اظهار داشــت: کاالهای کشــف شده 
از انبارها بــا ابالغیه دادســتانی، به قیمت 

مصوب بین مردم توزیع خواهد شد.

یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه تحویل خودروهــای داخلی به 
مردم با کیفیت ۱۰ سال پیش قابل قبول نیست، گفت: 
آنچه به عنوان خــودروی داخلی به دســت مردم می 

رسد شایسته مردم نیست.
عبدالناصر درخشــان اظهار کرد: مجلــس یازدهم دو 
ماهی است که شــکل گرفته و با تشکیل کمیسیون ها 
تازه کارش روی روال افتاده است. ما باید برای بررسی و 
تصمیم کارشناسی درباره بازار خودرو از خودروسازان 
دعوت کنیم و حرف های آنان را بشنویم. قطعا افزایش 
افسار گسیخته قیمت ها خوشایند مجلس نیست و این 

موضوع محدود به بازار خودرو هم نیست.
وی افزود: وقتی به خودروســاز می گوییم چرا قیمت 
خودرو اینقــدر افزایش پیدا کرده مــی گوید اگر یک 

خودرو ۸۰ میلیون تومان شــده است قیمت 
یخچال ٦۰ میلیون و قیمــت تلویزیون ٣۰ 

میلیون تومان شده است.
نماینده مردم ایرانشــهر در مجلس ادامه 
داد: مجلس بایــد برای کنتــرل و نظارت 
بیشــتر روی بازار خودرو تمهیداتی داشته 
باشــد. اینکه خودرویی با کیفیت ۱۰ سال 

پیش تحویــل مردم شــود امر قابل قبولی نیســت. 
حتی اگــر با همین میــزان افزایــش قیمت خودرو 
مردم شــاهد افزایش کیفیت هم بودند شاید نگرانی 

ها کمتر بود.
درخشــان با بیان اینکه قدرت خرید مــردم روز به روز 
کاهش و قیمــت ها روز به روز افزایش مــی یابد اضافه 

کرد: این چیزی است که مردم را نگران کرده است.

این عضو کمیســیون صنایع مجلس اضافه 
کرد: ما برای تصمیم گیــری در این باره باید 
درد دل، مشــکالت و نگرانی خودروسازان 
را هم بشــنویم، نمی توانیم یکطرفه قضاوت 
کنیم. مــا باید نــگاه کارشناســانه تری به 
این موضوع داشــته باشــیم و قدم به قدم با 
تدبیر جلو برویــم. در این راســتا نیاز داریم 
که اطالعات کافی جمع آوری کنیم تــا نگاهمان نگاه 
کارشناســانه باشــد و بعد بتوانیم برای وضعیت بازار 

خودرو راهکار بدهیم.
درخشان با بیان اینکه بخش عمده ای از افزایش قیمت 
خودرو به خاطر واســطه ها و دالل هاست اضافه کرد: 
همانطور که می بینید کارخانجات خودرو یک قیمت 
را برای خودروها اعــالم می کننــد در حالیکه همان 

خودرو در بازار با فاصله قیمتی بســیار زیادی به فروش 
می رسد.

بخشــی از این موضوع البته به کاهــش عرضه بر می 
گردد البته آن زمانــی که عرضه خــودرو زیاد بود هم 

فاصله قیمت کارخانه و بازار معنی دار بود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس در پایان خاطرنشان 
کرد: کاهش عرضه خــودرو در حال حاضر به دلیل این 
است که شــرکت ها توان تولید ندارند زیرا محدودیت 
هایی در ورود مواد اولیه به کشــور وجود دارد. اگرچه 
گفته می شود برخی خودروها ۱۰۰ درصد تولید داخل 
است اما برخی نیازها باید از خارج وارد شود. در نهایت 
خودروســازان هر قدر هم که با چالش مواجه باشــند 
آنچه به عنوان محصول نهایی به دست مردم می رسد 

شایسته مردم ما نیست.

و خودر

و با کیفیت ۱۰ سال پیش خوشایند مردم نیست تحویل خودر

بازار اوراسیا، فرصتی برای توسعه تجارت منطقه ای در دوران تحریم
خریدار   در شرایطی که جمهوری اسالمی 
ایــران تحــت تحریم هــای ظالمانه غرب 
قرار دارد و اروپا نیز نتوانســته به تعهداتش 
جامه عمل بپوشاند، همکاری همه جانبه با 
اوراســیا فرصت های فراوانی را برای توسعه 
مبادالت منطقــه ای و افزایــش صادرات 

غیرنفتی این کشور فراهم خواهد ساخت.
 انعقاد توافقنامه تجــارت ترجیحی ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۵ آبان ۱٣٩۸ 
اجرایی شــده اســت، زمینه را برای توسعه 
تعامل های بین المللی با هزینه اندک و سود 
بیشتر فراهم کرده است.بدون شک تشکیل 
اتحادیه هایی از این دســت، بسترهای الزم 
برای توسعه فعالیت های اقتصادی را فراهم 
می آورد.  در سال های اخیر تشکیل این نوع 
اتحادیه ها در دنیا نســبت به گذشته از رواج 
بیشــتری برخوردار بوده اســت.همکاری 
ایران با چنین اتحادیه هایی برای کشــور ما 
یک امتیاز محسوب شــده و به توسعه روابط 

اقتصادی کمک شایانی می کند.
اتحادیه اوراسیا که یک اتحادیه منطقه ای-

اقتصادی اســت، متشــکل از کشورهایی 
اســت که هر کدام قابلیت ها و ظرفیت های 
قابل توجهی برای شراکت اقتصادی با ایران 
دارند. روســیه، ارمنســتان، قرقیزستان، 
قزاقســتان و بالروس اعضای این اتحادیه 
هســتند. ایــران و چند کشــور دیگر مثل 
ســنگاپور، مولداوی و ویتنام نیز در مسیر 

همکاری با این اتحادیه قرار دارند.
از زمان آغاز بــکار این اتحادیــه در ژانویه 
۲۰۱۵، وزیر وقت صنعــت معدن و تجارت 
کشــورمان مالقاتی با مقامات این اتحادیه 
داشــت و تفاهمی مبنی بر آغــاز مذاکرات 

صورت گرفــت. این گفت و گوها دو ســال 
به طــول انجامیــد و در نهایــت در هفتم 
اردیبهشــت ســال ٩٧ این توافق بین پنج 
کشــور اتحادیه اقتصادی اوراســیا و ایران 

منعقد شد.
از آن زمــان تــا کنون هــر روز بــه میزان 
همکاری های همه جانبه میــان دو طرف 
افزوده شــده اســت تا حدی کــه بیماری 
مرگبــار کرونا که تــا کنون اقتصــاد اکثر 
قدرت هــای بــزرگ جهانی را فلــج کرده، 
نتوانســت از این مبادالت بکاهــد که این 
مســاله از پایــداری تجــارت بــا اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا و قابلیت توســعه روابط 

تجاری و اقتصادی با اتحادیه حکایت دارد.
ســازمان توســعه تجــارت در جدیدترین 
گزارش خود از افزایش حجــم کل تجارت 
ایــران بــا اتحادیه اوراســیا از زمــان آغاز 
همکاری با این اتحادیــه )از ۵ آبان ۱٣٩۸( 
تا ٣۰ خرداد ســال جاری بــه ۲ میلیارد و 
۴۱٧ میلیون دالر خبر می دهد. این رقم در 
مقایسه با مدت زمان مشــابه سال قبل ۱۴ 
درصد رشد داشته اســت.گفتنی است کل 
میزان صادرات ایران به اوراسیا پس از اجرایی 
شدن موافقتنامه تا ٣۰ خرداد ٩٩ بالغ بر ٦۸۱ 
میلیون دالر بوده که نســبت به دوره مشابه 
سال قبل ۱٧ درصد رشد داشته و کل واردات 
نیز بالغ بــر یک میلیــارد و ٧٣٦ میلیون دالر 
بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 

۱٣ درصدی مواجه شده است.
صادرات ایران به اوراســیا در فهرست اقالم 
ترجیحی اوراســیا به ایران، از زمان اجرای 
موافقتنامه به پنج میلیــارد و ٣۸٣ میلیون 
دالر رسیده که نســبت به مدت مشابه قبل 

٦٣ درصد رشد داشته اســت. همچنین در 
خصوص کاالهای مشــمول تثبیت تعرفه، 
افزایش یــک درصدی در میــزان صادرات 
ایــران به اوراســیا و در کاالهای مشــمول 
تخفیف تعرفه، ٧٩ درصد رشــد مشــاهده 
می شــود.از مجمــوع ٣۸٣.۵۱ میلیــون 
دالر صــادرات ایــران به اوراســیا در اقالم 
ترجیحی در ایــن مــدت ۴٩.٧٣ میلیون 
دالر )معادل ۱٣ درصد صــادرات ایران به 
اتحادیه اوراسیا( در اقالم ترجیحی مشمول 
تثبیت تعرفه و ٣٣٣.٧٩ میلیون دالر یعنی 
معادل ۸٧ درصد صــادرات در اقالمی بوده 
که مشــمول کاهش تعرفه شــدند.واردات 
ایران از اوراســیا در فهرست اقالم ترجیحی 
ایران به اوراسیا،  نسبت به مدت مشابه قبل 
۱۵ درصد کاهش داشته است. همچنین در 
خصوص کاالهای مشــمول تثبیت تعرفه، 
کاهــش ۱۰ درصــدی در میــزان واردت 
ایران از اوراسیا و کاالهای مشمول تخفیف 

تعرفه، ٣٩ درصد کاهش را نشان می دهند.
از مجمــوع یــک میلیــارد و ۱۲۰ میلیون 
دالر کل واردات ایــران از اوراســیا در اقالم 
ترجیحی در مدت اجــرای توافقنامه، فقط 
میزان ۲٣۲ میلیــون دالر معادل ۲۱ درصد 
واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 
اقالم ترجیحی مشــمول تخفیف تعرفه ای 
به آن اتحادیه شــده اند و ۸۸۸ میلیون دالر 
یعنی معادل ٧٩ درصــد واردات در اقالمی 
بوده که هیچ تخفیف تعرفــه ای به اتحادیه 

اوراسیا تعلق نگرفته است.

جهش صادرات به بازارهای اوراسیا
 از دیگر ســو آمارها نشــان می دهد در سه 

ماه نخســت امسال نســبت به مدت مشابه 
پارسال به سبب افزایش تجارت برون مرزی 
و نقش آفرینی تولیدکننــدگان و بازرگانان 
داخلی در بازارهای اوراســیا، شاهد افزایش 
۲٣ درصدی صــادرات کاالهای غیرنفتی از 
مرزهای سه گانه آستارا در حاشیه دریاز خزر 
و همســایگی جمهوری آذربایجان بوده ایم.
به گفته »رســول امیدی« مدیر کل گمرک 
آســتارا، بازار تقاضای اوراسیا فرصت بسیار 
ممتازی را برای صــادرات کاالها و ارزآوری 
به کشور فراهم کرده است و تولیدکنندگان، 
تجــار و بازرگانان از ایــن ظرفیت و فرصت 
باید به خوبی اســتفاده کنند. وی اعالم کرد 
میزان مبادالت تجاری در ســه ماه نخست 
امسال با ۱۰۲ درصد رشد نســبت به دوره 

مشابه سال گذشته مواجه شده است.
در واقــع، دلیل اصلــی رونق صــادرات و 
تجارت در مرز آســتارا همکاری اقتصادی 
ایران با اتحادیه اقتصادی اوراســیا اســت و 
کشــش بازارهای جهانی ایجــاب می کند 
که فعاالن اقتصــادی بیــش از پیش برای 

تولید بهتر و صادرات بیشــتر تالش کنند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲٩ مه ۲۰۱۴ 
بین روســیه، بالروس و قزاقســتان ایجاد و 
جایگزین اتحادیه گمرکی اوراســیا شــد 
و بعدها اعضای آن افزایــش یافت و اکنون 
کشــورهای عضو آن ۲۰ میلیون کیلومتر 
مربع مســاحت و بیش از ۱۸٣ میلیون نفر 
جمعیت دارند و ۵.۲ درصد جمعیت جهان 

را شامل می شوند.
ایران در ســال ۱٣٩۵ )۲۰۱٦ میالدی( به 
اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه 
آزاد تجــاری میان ایــران و اتحادیه را داد و 
مورد استقبال قرار گرفت و  مطابق موافقت 
نامه اعضای اتحادیه اوراسیا، ۸٦۲ قلم کاال 
با پایین ترین میزان تعرفه، بین اعضا مبادله 
می شــود و ایجاد بازار مشــترک در حوزه 
کشــورهای عضو، حذف تدریجــی قوانین 
گمرکی در داخل اتحادیــه، برقراری تعرفه 
خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و 
هماهنگ سازی تشریفات گمرکی از مزایا و 

هدف های اتحادیه است. 

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس قوه قضائیه تاکید کرد

وم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه های تحت تملک بانک ها لز

عضو کمیته کشوری ستاد مقابله با کرونا:
وس کووید ۱۹ خطرناک تر شده است ویر

عضو کمیته کشوری ســتاد مقابله با کرونا، نســبت به وضعیت شیوع 
کرونا در تهران ابراز نگرانی کرد.

مینو محرز،  به وضعیت بیماری کووید ۱٩ در تهران اشــاره کرد و گفت: 
مهم ترین موضوع که باعث اوج گیری مجدد این بیماری در بسیاری از 
مناطق مختلف کشور به ویژه استان تهران گردیده است، تجمات است.

وی با اشاره به تغییر ماهیت ویروس کووید ۱٩، افزود: متأسفانه قدرت 
ســرایت این ویروس افزایش چشــم گیری پیدا کرده اســت و باعث 

گردیده بیماری دوباره اوج بگیرد.
محرز بــا تاکید بر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که حضور پر تعداد افراد 
در مکان ها و محیط هــای عمومی و…، باعث افزایــش انتقال ویروس 
می شود. لذا، باید از حضور در محیط های شلوغ تا حد امکان خودداری 

کرد.
عضو کمیته کشوری ســتاد مقابله با کرونا، خواســتار توجه همگان به 
رعایت پروتکل های بهداشــتی شــد و گفت: این ویــروس پیر و جوان 
نمی شناســد، ضمن اینکه در اوج گیری مجدد بیماری، شاهد افزایش 
موارد ابتالی افراد جوان هســتیم. بنابراین، تا جایی که امکان دارد در 

خانه بمانیم و از ترددهای غیر ضروری جلوگیری کنیم.

معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد

وکش می کند ونا در چه صورت فر طوفان کر
معاون کل وزارت بهداشــت، شــرط فروکش طوفان کرونا را، استفاده 
حداقــل ٩۵ درصد مردم از ماســک به همــراه رعایــت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی دانست.
 ایرج حریرچی، گفت: برای کاهش بیماری باید ٩۵ درصد مردم ماسک 
بزنند و دیگر دســتورالعمل های بهداشتی مثل شستن مکرر دست ها و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
وی افزود: اگر ۸۰ درصد ماسک بزنند کف مطلوب است و اگر ٩۵ درصد 
ماسک بزنند مطلوب است، اما حاال اگر ٧۰ درصد ماسک بزنند آمارهای 
علمی نشان می دهد که هیج فایده ای نخواهد داشت و بیماری کاهش 
نخواهد یافت و آن ٣۰ درصدی که ماسک نمی زنند تمام زحمات آن ٧۰ 
درصد را بر باد می دهند و تازه ممکن است باعث بی اعتمادی به رعایت 
پروتکل ماسک زدن شوند و آنهایی که ماسک زدند این سوال برایشان 

پیش بیاید که این همه ماسک زدیم و اتفاقی نیفتاد.

حریرچی، زدن ماسک را شــرط الزم اما ناکافی دانست و گفت: اگر ٩۵ 
درصد مردم ماسک بزنند ۴ تا ٦ هفته بعد آثار مثبت آن را خواهیم دید.

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد

 پرداخت اقساطی جریمه های رانندگی
 به مناسبت دهه والیت

رئیس پلیس راهــور ناجا از اجــرای مجدد طرح پرداخت اقســاطی 
جرایم رانندگی به مناســبت دهه والیت خبر داد و گفت: کســانی که 
وســیله نقلیه آنها به دلیل جریمه باالی ۱۰ میلیــون ریال در توقیف 
اســت، می توانند از ایــن فرصت بــرای ترخیص وســیله نقلیه خود 

استفاده کنند.
ســردار ســید کمال هادیان فر در خصوص توقیف خودروهای دارای 
جریمه رانندگی باالی یک میلیون تومان اظهار داشت: براساس قانون 
ماموران در سراسر کشــور موظف هســتند که چنین خودروهایی را 
توقیف و به پارکینگ منتقل کنند اما در ایــن خصوص هم به ماموران 
تاکید کردیم اگــر خودرویی همراه با خانواده بــود فقط به راننده تذکر 
دهند که بایستی جرایم خود را تسویه کند ضمن اینکه از سال گذشته 
هم ارســال پیامک اخطار به این گونه رانندگان را در دســتور کار قرار 
دادیم تا قبل از توقیف وســیله نقلیه خود از میــزان جرایم خود اطالع 

پیدا کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص کمک به قشــر کــم درآمد جامعه 
برای پرداخت جرایــم رانندگی خود، گفت: یکــی از طرح هایی دراین 
خصوص انجام شد پرداخت اقســاطی جرایم رانندگی بود و با مجوزی 
که از وزارت کشور گرفتیم این گونه رانندگان می توانستند بدون پیش 
پرداخت وســیله نقلیه خود را ترخیص و در طول یک ســال به صورت 
اقســاطی و در حد توان جرایم خود را پرداخت کنند که درصد زیادی از 

مردم هم از این فرصت استفاده کردند.
سردار هادیان فر از اجرای مجدد، طرح پرداخت اقساطی جریمه خودرو 
که در حال حاضر متوقف شــده به مناســبت ایام مبــارک دهه والیت 
خبرداد و گفت: رانندگانی که خودروهای آنها به این دلیل در پارکینگ 

ها توقیف شده می توانند از این فرصت استفاده کنند.
وی درباره آمار تصادفات نیز گفت: براســاس اعالم پزشکی قانونی در ٣ 
ماهه اول امسال میزان جان باختگان ناشــی از تصادفات در کل کشور 

۱٦.۱ درصد کاهش داشته است.
وی کاهش ســوانح و تصادفات و افزایش کمی و کیفی خدمات پلیس 
راهور ناجا به مردم و هوشمندسازی را از  برنامه های اصلی پلیس راهور 
ناجا عنوان کرد و افــزود: این موضوعات از ابتدای ســال به تمام مراکز 
پلیس راهور ناجا در استان ها ابالغ شده و در خصوص اجرایی شدن آنها 

برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است.

پلیس راهور ناجا مخالف افزایش هرگونه جریمه رانندگی است
ســردار هادیان فر، با بیان اینکه پلیــس راهور ناجــا مخالف افزایش 
هرگونه جریمه رانندگی است، گفت: در حال حاضر جریمه ها به قیمت 
قبلی اعمال می شــوند و در هیچ گروهی افزایش جریمه نداشــتیم و 

پیشنهادی هم به دولت ارائه نکردیم.
این مقام ارشــد انتظامی در توضیح افزایش ۲ درصــدی به رقم برخی 
جرایم رانندگی در ســال جاری گفت: مجلس دهم در روزهای آخر به 
منظور کمک به بهزیســتی ۲ درصد بر جریمه ها اضافه کرد که اآلن در 
برخی از جریمه ها رقم آن به طور مثال می شــود ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
کــه آن ۲۵۰۰ تومان همان ۲ درصدی اســت که به حوزه بهزیســتی 
اختصاص پیدا کرده تا در واقــع به این بخش از نظــر بنیه مالی کمک 

بیشتری شود.
وی در خصوص افزایش جریمه ورود به طرح زوج و فرد در شهر اصفهان 
نیز اظهار داشــت: افزایش جریمه در شــهر اصفهان براســاس مصوبه 
شورای این شهر انجام شــده و این موضوع نه پیشــنهاد پلیس راهور 
ناجا بوده و نه در مجموعه دولت مطرح و نه در شــورای ترافیک استان 

تصویب شده است.

کوچه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگــی پایتخت گفت: 
برای کنتــرل ترافیــک مبــادی ورودی پایتخت 
نیازی به اســتفاده از پهپادها نداریــم و ماموران ما 
می توانند با حضور در صحنه به روان ســازی ترافیک 

بپردازند.
سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ در پاســخ به خبرنگار مبنی بر 
اینکه آیا بــرای کنترل ترافیک محورهــای منتهی به 

پایتخت، پلیس راهور تهران بزرگ از پهپادها 
اســتفاده می کند یا خیر، گفت: مأموران ما 
در مجموعــه راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ در ورودی های شــهر، کمربندی، بعد 
از عوارضی ها، پردیــس و دیگر محورهای 
منتهی بــه پایتخــت حضور دارنــد و می 
توانند در صــورت ایجــاد ترافیک به روان 

سازی ترافیک کمک کنند.

وی افزود: مــا نیازی به اســتفاده از پهپادها 
برای کنترل ترافیک مبادی ورودی پایتخت 

نداریم.
رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ در پاسخ به ســوال دیگر خبرنگار مهر 
مبنی بر اینکه آیا تســهیالتی برای استفاده 
کاربران ترافیک از وســیله نقلیــه موتور و یا 
تسهیالتی برای دریافت آســان تر گواهی نامه در نظر 

گرفته اید یا خیر، اظهار داشــت: ما یــک پکیج کامل 
برای موتورسیکلت و تمام مسائل مربوط به آن در نظر 
گرفته ایم. این پکیــج اعم از گواهینامه، تســهیالت، 

ترخیص موتورها از گمرک و غیره را شامل می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان موتورسیکلت 
منتظر خبرهای خوبی در راســتای تســهیل شــدن 
دریافت گواهینامه و دیگر موارد مربوط به این وســیله 

نقلیه باشند و اخبار را پیگیری کنند.

پلیس

خریدار  رئیــس قوه قضاییه بــا تأکید بر 
لزوم سیاســت گذاری صحیح بانک ها برای 
هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل 
بانک ها خواست واحدهای تولیدی تعطیل 
یا نیمه تعطیلی را کــه در تملک می گیرند، 

فعال کنند.
 آیــت الل ســید ابراهیم رئیســی که برای 
بررســی مشــکالت و مســائل نظام بانکی 
میزبان مدیــران عامل ۱۲ بانــک دولتی و 
نیمه دولتی و نماینده بانک های غیردولتی 
بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان 
پیش از همه پیشگام در عرصه اصالح نظام 
بانکی و پیگیــری احقاق حقــوق بانک ها 

باشند.
رئیس قــوه قضاییه بــا تقدیــر از اقدامات 
بانک ها در پرداخت تسهیالت به محرومان 
و نیازمندان و گره گشــایی از زندگی مردم 
به ویژه در ایام شــیوع کرونا بــه آمار باالی 
متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج اشاره 
کرده و بر تســریع در پرداخــت وام به این 

زوج های جوان تاکید کرد.
رئیسی با اشــاره به ورشکسته نمایی برخی 
بدهــکاران بانکی برای فــرار از بازپرداخت 
تســهیالت، این اقدام را مصــداق بارز جرم 
غیــر قابل گذشــت دانســت و تأکید کرد: 
نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد 
قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان 
تسهیالت که پول ملت را صرف اموری غیر از 
تعهداتشان کرده اند، از پرداخت دیون خود 

فرار کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راســتا بر لزوم 
تقویت فرآینــد اعتبارســنجی و نظارت بر 
هزینه کرد تســهیالت تأکید کرد و گفت: 
باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد 
بدحســاب از منابع مختلف تسهیالت داده 
نشود، و هم آن که به محض اطالع از تخلف 

فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
رئیســی همچنین بــر لزوم فعال ســازی 
واحدهــای تولیــدی و کارخانه های تحت 
تملک بانک ها و بازگشــت آن ها به چرخه 
تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری 
تصریح فرمودند از زمانی کــه بانک ها یک 
کارگاه یا کارخانه را تملیک می کنند، باید با 
استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان 

تولید کشور کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه بر همین اســاس خطاب 
به مدیران عامــل بانک ها متذکر شــد که 

موظفند در این شــرایط که دشمن تالش 
می کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت 
چرخه تولید کشــور را متوقف کند، اجازه 
ندهند دشــمن به هدف خود برسد و باید با 
همه توان و ظرفیت از نظــام تولید حمایت 
نموده و سیاســت گــذاری صحیــح برای 
هدایت منابع بانک ها به سوی تولید و رونق 
اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیســی در بخــش دیگری از ســخنانش 
بانک ها را ملزم به پیگیری مطالبات شــان 
دانســت و با انتقاد از عدم شــکایت برخی 
بانک ها بــرای وصول معوقات شــان اظهار 
داشت: بانک ها باید در شکایت از بدهکاران 
کالن فعال تــر عمــل کننــد، امــا گاهی 
می شــنویم که برخی از مدیران می گویند 
ما شــکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین 
می خواهد.رئیسی همچنین به حجم باالی 
تسهیالت سررســید گذشته در نظام بانکی 
اشــاره کرده کاهش تســهیالت سررسید 
گذشــته را مستلزم تالش بیشــتر از سوی 

بانک ها دانست.
رئیس قــوه قضاییه بــا تاکید بــر ضرورت 
رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ در رابطه با سهام داری بانک ها افزود: بر 
اســاس گزارش های موجود هفت بانک این 
ضوابط را رعایــت نکردند که ایــن اقدامی 

خالف قانون و الزم به پیگیری است.

تالش برای وصول تســهیالت سررســید 
گذشــته، جلوگیری از رشــد تعداد ُشعب 
بانک ها و استانداردســازی آن هــا از دیگر 
موضوعات مورد تأکید رئیس دســتگاه قضا 
بود که خطــاب به مدیــران بانک ها متذکر 

شد.
رئیســی از راکد کــردن امــالک، منابع و 
ســرمایه بانک ها برای دســتیابی به سود 
بیشــتر بر اســاس تورم نیز انتقاد و تأکید 
کرد: بانک ها باید از طریق ســرمایه گذاری 
و تخصیــص امکانات خود بــه بخش تولید 
سودشــان را افزایش ندهند نــه از راه های 

نادرستی، چون راکد کردن منابع.
رئیس قــوه قضاییه با اشــاره به تالش های 
نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات 
در بانک ها، تأکیــد کرد: بانک هــا به طور 
مســتقیم با پول در ارتباط هســتند و این 
مساله در بروز فساد مؤثر است، اما می توان 
از طریــق تقویت نهادهــای نظارتی درون 

سازمانی مانع از بروز فساد شد.
رئیســی گزارش برخی مدیــران بانکی در 
خصــوص مبــداء خارجی مفاســد بانکی 
تصریح کرد: این که فســاد از درون سیستم 
بانکی آغاز نشــود خیلی مهم است و باید با 
نظارت مستمر، دست های فاسد را در خارج 
سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد 

از در خارج و از پنجره وارد شود.

رئیس قوه قضاییه به موضــوع اصالح نظام 
بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولت ها 
و مجالس همیشــه گفته اند که اصالح نظام 
بانکی در رأس برنامه هایشــان قــرار دارد، 
اما بــرای کاربردی و عملیاتــی بودن طرح 
ها، بانک ها باید خودشان پیش قدم و فعال 

بشوند.
رئیســی با بیان این که اصــالح نظام بانکی 
از تعامل مدیران بانک هــا و نهادهای قانون 
گذار بیرون می آیــد، افزود: اصــالح نظام 
بانکی باید از درون ایــن مجموعه پیگیری 
شــود و مدیران بانک ها با استفاده از نظرات 
کارشناســان و مجلس و دولت، مسیری را 

طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این نشســت با 
اشاره به درخواســت مدیران عامل بانک ها 
برای حمایت دســتگاه قضایی از نهادهای 
مالی و پولی در رفع مشــکالت شان دستور 
داد کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان 
بانک هــا، مســئوالن شــورای هماهنگی 
بانک هــا و مســئوالن قضایی تشــکیل و 
دســتورالعمل های الزم برای حمایت های 

قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
پیش از ســخنان رئیس قوه قضاییه، آقای 
حســین زاده مدیرعامل بانــک ملی و دبیر 
شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه 
دولتــی با ارائه گزارشــی دربــاره عملکرد 

بانک هــا در حوزه نظارت و کاهش فســاد و 
تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب 
و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات 
بانک ها اعالم کرد: بانک ها ســال گذشــته 
٣۵٩ هــزار و ۵۱ میلیارد ریال تســهیالت 

پرداخت کرده اند.
وی رقــم بنگاه های کوچک و متوســط که 
در راســتای حمایت بانک ها از نظام تولید 
تســهیالت دریافت کردند را ۲۱ هزار واحد 
تولیدی عنــوان کرد و افزود: در یک ســال 
گذشــته ٧۸۸ هزار وام ازدواج بــه جوانان 
پرداخت شــده و در ســه ماهه اول امسال 
نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تســهیالت 

استفاده کرده اند.
به گفته حســین زاده، بانک ها برای آسیب 
دیــدگان حــوادث غیرمترقبــه همچون 
ســیل و زلزله ٣٧ هزار میلیارد تومان و در 
ایام کرونا نیــز ۲٣ هزار میلیــارد تومان در 
قالب تســهیالت حمایتی یک تا دو میلیون 
تومانی پرداخت کرده اند و بیش از ۵۱ هزار 
میلیارد نیــز برای کمک بــه ٦٣ هزار واحد 
تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته 

است.
وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل 
بانک های دولتی و نیمه دولتی اعالم کرد که 
در یک سال گذشته با تقویت سیستم های 
نظارتــی درون ســازمانی رقــم تخلفات 
بانک ها به زیــر ۲ درصد کاهــش یافته که 
به گفته او مبداء و منشــاء بخش عمده این 

تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.
در این جلســه همچنین ۵ تــن از مدیران 
بانکی به بیان مشــکالت و درخواست های 
خود از رئیس دســتگاه قضــا پرداختند که 
»تشــکیل هیــات نخبگان برای بررســی 
تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان 
قضایی و بین الملل در جهت تقویت ریسک 
پذیری بانک ها«، »دسترسی به بانک های 
اطالعاتی بــرای احراز صالحیــت مالی و 
حرفه ای متقاضیان تسهیالت«، »همیاری 
دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از 
ابر بدهکاران بانکی«، »تعیین مرجع اصلی 
رسیدگی به تخلفات بانک ها برای پرهیز از 
موازی کاری ها« و »همیاری دادستان کل 
کشــور به عنوان عضو هیأت امنای صندوق 
توسعه ملی برای رفع مشــکالت مربوط به 
تعامل بانک ها و صنــدوق« مهم ترین آن ها 

بود.

نیازی به استفاده از پهپادها برای کنترل ترافیک نداریم

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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پاسخ به برخی ابهامات در جریان برگزاری کنکور دکتری
خریدار  ســخنگوی ســازمان سنجش 
آموزش کشور با تشــریح اقدامات و تدابیر 
بهداشــتی برای آزمــون دکتری تخصصی 
سال ٩٩ به ابهامات درباره برخی مسائل در 

این آزمون پاسخ داد.
فاطمــه زریــن آمیــزی اظهار داشــت: 
 »Ph.D« آزمــون ورودی دوره دکتــری
)نیمه متمرکز( ســال ۱٣٩٩ دانشــگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش عالی کشــور صبح 
پنجشــنبه ٩ مردادمــاه ٩٩ در ٧ گــروه 
آموزشی و ۲۴۵ کدرشته امتحانی در ۱۴٣ 
حوزه امتحانی در ٦۰ شهرســتان مختلف 

کشور برگزار شد.
وی افــزود: در این دوره از آزمــون ورودی 
مقطع دکتــری »Ph.D« )نیمه متمرکز( 
ســال ٩٩ تعداد ۱٧٩ هزار و ٧۰۴ داوطلب 
ثبت نام کرده اند که پس از قرائت پاسخنامه 
ها می توان تعداد دقیق حاضرین و غایبین 

در جلسه آزمون را اعالم کرد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور 
یادآور شــد: با توجه به اینکه آزمون دکتری 
نخستین آزمون در ســطح کشوری بود که 
در ایام کرونا برگزار می شد سازمان سنجش 
با هماهنگی وزارت بهداشت، پروتکل های 
بهداشــتی را به حوزه های برگزاری آزمون 
ابالغ کرده بود و هم اکنون هم دانشــگاه ها 
و حوزه های برگزاری آزمون در حال ارسال 
گزارش و فیلم و عکــس از رعایت پروتکل 

های بهداشتی در جلسه آزمون هستند.
وی در پاســخ به برخی ابهاماتی که درباره 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در برخی از 
حوزه های آزمون دکتری مطرح شده است، 
گفت: درباره اینکه در برخی از حوزه ها تب 

ســنجی صورت نگرفته، نکته این است که 
تب سنجی در پروتکل ابالغی وجود نداشت 
و برخی از دانشــگاه ها و حوزه هــا به ابتکار 
خودشان تب ســنجی را اضافه کرده بودند. 
پروتــکل ابالغی در زمــان دریافت کارت و 
راهنمای آزمون به اطالع داوطلبان رسیده 

بود.
زریــن آمیزی دربــاره درج تاریخ اســفند 
۱٣٩۸ بــر روی دفترچه ســئواالت آزمون 
دکتری گفت: ایــن دوره از آزمون ورودی 
مقطع دکتــری »Ph.D« )نیمه متمرکز( 
ســال ٩٩ در ابتدا قرار بود در اسفندماه ٩۸ 
برگزار شود و چند روز مانده به توزیع کارت 
از سوی ســتاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 
لغو شــد و به زمان دیگری موکول شــد. در 
آن زمان هم اعالم کردیم که سئواالت چاپ 

شده اما ارسال نشده بود.
وی افزود: در واقع قرنطینه چاپ ســئواالت 
صورت گرفت و ســئواالت در چاپخانه باقی 
ماند و تمــام ۴۰ نفر کارکنــان چاپخانه از 
اسفند ٩۸ تا زمان برگزاری آزمون در داخل 

چاپخانه در قرنطینه بسر می بردند.
سخنگوی ســازمان ســنجش تاکید کرد: 
هیچ زمانی گفته نشــد که طراحان سئوال 
در قرنطینه هســتند چرا که رئیس سازمان 
ســنجش نیز یادآور شــد کــه طراحان در 
قرنطینه نمی مانند زیرا ســئواالت از بانک 
ســئواالتی که طراحی شــده بــه صورت 
تصادفی انتخاب می شود. درباره درج تاریخ 
اسفند ٩۸ بر روی پاسخنامه ها نیز موضوع 

به همین دلیل است.
وی درباره میزان تاخیر در برگزاری آزمون و 
گزارش حوزه های امتحانی در این خصوص 

نیز اظهار داشــت: گزارشــی از تاخیر قابل 
توجه در آغاز برگزاری آزمون نداشــته ایم و 
اگر جایی هم تاخیر کوتاهی وجود داشته به 
دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم 
ازدحام و تک تک وارد شدن داوطلبان بوده 

است. 
تنها جایی که تاخیر گزارش شده و ما نیز آن 
را تایید کرده ایم تاخیر برای شــروع آزمون 
داوطلبان مبتال به بیماری کرونا در شــهر 
تهران و در محل بیمارســتان طالقانی بوده 

است.
زرین آمیزی خاطرنشــان کــرد: البته این 
تاخیر در شــروع زمان آزمــون به کل زمان 
آزمون آنها خدشــه وارد نکرد و همان زمان 
اســتاندارد برای این افراد درنظر گرفته شد 
و همان طور که دیرتر شــروع شد دیرتر هم 

پایان یافت.
 به هر حال شــرایط آزمون بــرای این افراد 
خاص بود و موارد بهداشــتی ســختگیرانه 

تری باید اعمال می شد.
وی دربــاره موضوع همراه داشــتن موبایل 
و شائبه هایی که مطرح شــده است برخی 
داوطلبان موبایل در جلســه همراه داشته 
اند، گفت: هر ساله در آزمون تعداد انگشت 
شماری داوطلب بوده اند که موبایل، ساعت 
هوشــمند و هندزفری همراه داشته اند که 
این موضوع به عنــوان گزارش های تخلف و 
تقلب چه از ســوی داوطلبان و چه از سوی 
حــوزه های برگــزاری آزمون به ســازمان 
سنجش ارسال می شــود و پس از طرح در 
هیات رسیدگی به تخلفات آزمون ها، بسته 
به نوع تخلف مجازات بــرای آن تعیین می 

شود.

ســخنگوی ســازمان ســنجش با اشاره 
به انتشــار برخی عکس هــا از داوطلبان 
که شــائبه به همــراه داشــتن موبایل را 
مطرح کرده اســت، افزود: انتشار عکس از 
داوطلبی که در حال تغذیه بیسکویت بوده 
و گفته شده که موبایل بوده، اقدامی خالف 
واقع است و انتشــار این عکس به تشویش 
اذهان عمومی و بردن آبروی آن فرد منجر 
شــده، از همین رو ســازمان ســنجش از 
منتشــر کنندگان این عکس شــکایت 

می کند.
وی درباره عکــس هایی کــه از حوزه های 
مختلف بدون رعایت پروتکل های بهداشتی 
ایام کرونا و ازدحام جمعیت منتشر می شود 
نیز گفت: ممکن اســت این عکس ها برای 

آزمون دکتری نباشد.
 برخــی از عکس هــا مربوط بــه ازدحام 
خانــواده ها اســت و چون در ایــن آزمون 

خانواده ها حضور نیافته انــد این عکس ها 
برای آزمون دکتری نیســت. نکته مهم در 
انتشار عکس ها این است که اول باید تایید 
شــود که برای آزمون دکتری بوده اســت 
یا خیر. در صــورت اثبات این مســئله با 
حــوزه هایی که کوتاهــی کردند، برخورد 

شده و به آنها تذکر داده می شود.
زریــن آمیــزی دربــاره تقاضــای برخی 
داوطلبــان دربــاره پک بهداشــتی گفت: 
گفته شــد که سازمان ســنجش به منظور 
ضدعفونی پــد الکلی در اختیــار داوطلب 
قرار می دهد که به دلیل اینکه فرآیند ثبت 
اثر انگشــت و نیاز به پد الکلی حذف شد این 
موضوع هم در اختیار داوطلبان قرار نگرفت 
که البته برخی از دانشــگاه ها پد ها را پخش 
کردنــد و در این میــان دانشــگاه و حوزه 
آزمونی که ایــن کار را نکرده، تخطی نکرده 

است.



فرامرزیان مطرح کرد

ونده »ویلموتس« جزئیات ارتباط وزارت ورزش با پر

عبدالعلی چنگیز:
نوسان استقالل زیاد است

مهاجم سابق اســتقالل با بیان اینکه آبی پوشان باید نقاط ضعف شان را 
برای فصل آینده برطرف کنند، گفت: مدیران باشگاه استقالل باید هر 

چه زودتر نسبت به جذب بازیکنان جدید اقدام کنند.
عبدالعلی چنگیز در مورد عملکرد اســتقالل در دیدارهای اخیر گفت: 
نوسانات زیاد تیم استقالل باعث شده تا یک بازی یکنواخت را از این تیم 
شاهد نباشیم. آنها یک روز نمایش ضعیفی دارند اما روز دیگر یک بازی 

بسیار روان را از خود ارائه می دهند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: در اســتقالل تأثیرگذارترین بازیکن، 
مهاجم بلندقامــت این تیم شــیخ دیاباته اســت. او یکــی از بهترین 
مهاجمان خارجی استقالل است که حاال رکورد بهترین گلزن خارجی 
در این تیم را هم از آِن خود کرده اســت.مهاجم سابق استقالل در مورد 
نقاط ضعف آبی پوشان در طول لیگ نوزدهم گفت: آبی پوشان به پایان 
لیگ نوزدهم می رسند اما هرگز نتوانســته اند برخی نقاط ضعف خود 
را پوشــش دهند. به اعتقاد من مدیران اســتقالل باید هر چه سریعتر 
نســبت به جذب بازیکنان جدید اقدام کرده و بر اساس نقاط ضعفشان، 

بازیکنان مدنظر را به خدمت بگیرند.

درخشان: 
ون کار اشتباهی است دعوت از برانکو و کالدر

 پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: دعوت »برانکو ایوانکوویچ« 
و »گابریل کالدرون« به جشن قهرمانی کار درستی نیست و بهتر است 

باشگاه تمرکزش را روی تیم بگذارد.
»حمید درخشان« در خصوص اقدام باشگاه پرسپولیس مبنی بر دعوت 
»برانکو ایوانکوویچ« و »گابریل کالدرون« ســرمربیان پیشین این تیم 
به جشن قهرمانی لیگ برتر، بیان داشــت: به نظر من باشگاه تمرکزش 
را بیشــتر روی تیم بگذارد. در این شرایط اصال واجب نیست که این کار 
انجام شود.  وی اظهار داشــت: این کارها هزینه دارد و بهتر است جای 
این پول هایی که می خواهند برای دعوت ایــن ۲ مربی خرج کنند، آن 
را به بازیکنان بدهنــد. این مربیان پولشــان را می خواهند و به نظر من 
دعوت کردنشان کار درستی نیست.پیشکســوت پرسپولیس در مورد 
حرف و حدیث هایی که دربــاره قهرمانی پرســپولیس در تلویزیون و 
فضای مجازی پیش آمده، خاطرنشــان کرد: ورود کردن به این مسایل 
کار خوبی نیســت. بازیکنان پرســپولیس با همت و تالش زیاد به این 
قهرمانی ها رسیدند و به نظر من نباید به این حرف ها دامن بزنیم. با این 

اظهارنظرها نباید قهرمانی بازیکنان پرسپولیس را لوس کنیم.

درخشان خطاب به بازیکنان سابق پرســپولیس، گفت: من همه آن ها 
را دوســت دارم اما باید حرمت ها را حفظ کنند. یک روز پرســپولیس 
قهرمان می شــود و روزی یک تیــم دیگر و این اتفاقــات برای همه رخ 
می دهد. بعضی حرف ها و کری ها قابل قبول نیســت و بهتر است همه 

این موضوع را رعایت کنند.

ادعای جنجالی علیپور درباره نقش بعضی 
مربیان در دوپینگ بازیکنان!

رییس کمیته صیانت ســازمان لیگ در خصوص ادعــای بازیکن لیگ 
یکی در مورد دوپینگ توضیح می دهد.عرفان حاج بابایی؛ بازیکن سابق 
سرخپوشان پاکدشــت اتهام بزرگی به مهدی پاشــازاده زد. او که سال 
گذشته به خاطر دوپینگ ۴ ســال از فوتبال محروم شد، حاال می گوید 
پاشازاده عامل دوپینگش بوده است. ماهی در تازه ترین مصاحبه خود 
گفت سرمربی ســابق سرخپوشــان به او و دیگر بازیکنان آمپول هایی 
می داد تا تزریق کنند. بعد از این ادعاهای عجیب ماهی حجت االسالم 

علیپور رئیس کمیته صیانت سازمان لیگ توضیحاتی می دهد. 

آقای علیپور ماهی بازیکن ســابق سرخپوشــان پاکدشت 
اعالم کرده مهدی پاشــازاده به او و دیگــر بازیکنان آمپول 

می داد و به همین خاطر دوپینگش سال گذشته مثبت شد. 
ببینید ما معموال به صورت رندم تیم ها را چک می کنیم. سرخپوشــان 
هم از جمله تیم هایی بود که ما آنها را چــک می کردیم. بعضی وقت ها 
بدون اطالع افســران دوپینگ به اردوی تیم ها می رفتند و تســت می 
گرفتند. امســال هم داریم همین کار را می کنیم. برای بازی های باقی 
مانده لیگ یک و لیگ برتر قطعا بحث تست دوپینگ را خواهیم داشت. 
طی جلساتی که با کمیته پزشکی داشتیم، قرار شده ماموریت ویژه در 

هفته های آخر گرفتن همین تست های دوپینگ باشد. 

 در مورد نمونه ماهی بحث یا ابهامی وجود ندارد؟ 
خب ایشــان دوپینگ کرد و حکم محرومیت برایش صادر شد. ببینید 
بازیکن نمی تواند بگوید تدارکات، مربی، ماساژور، پزشک یا مدیر من را 
دوپینگی کرده اند. هر فردی نســبت به عمل و اقدام خودش مسئولیت 
دارد. صراحت در قراردادها هم این موارد ذکر شــده است. قبال بعضی 
مربیــان در زمینه دوپینگی کــردن بازیکنان خبره و شــهره بودند. ما 
به شــکل خاصی این مربیان و تیم هایشــان را کنترل می کردیم. ولی 
یک بحث مهم درباره مواردی چون مــوارد ماهی وجود دارد. اینکه چرا 
بازیکن تمکین کرده و در آن زمــان ما را در جریان قرار نداده اســت؟ 

ماهی باید همان موقع به ما این موضوع را اعالم می کرد. 

 حرف های او قابل پیگیری است؟
ما به عنوان یک خبر این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. 

 منظورتان چیست؟ 
یعنی پیگیری می کنیم و ببینم آیا اصال او چنین اظهاراتی داشته؟ بعد 

توضیحاتش را می شنویم. 

 ممکن است پاشازاده هم دعوت شود؟ 
باید ابتدا توضیحات ماهی را بشنویم اگر حرف هایش صحت داشته باشد 
طبیعتا تمام افراد مرتبط به این موضوع را دعــوت خواهیم کرد. این را هم 
بگویم ما یک کارگروهی در سازمان لیگ برای همین مسئله دوپینگ داریم. 
اگر مورد مشکوکی باشد سریعا بررسی خواهیم کرد. قرار است افسران 

مبارزه با دوپینگ هم به صورت غافلگیر کننده تست هایی بگیرند. 

 شما گفتید بعضی مربیان در این زمینه خبره و شهره بودند. 
یعنی واقعا چنین چیزی صحت داشته؟

بله، برای ما ثابت شــد که بعضی مربیان باعث دوپینــگ بازیکنان می 
شــدند. همان موقع هم حکم محرومیت هایی دادیم که دقیقا به خاطر 

همین مسئله بود.

میدان

رسانه های ترکیه از عالقه باشــگاه فنرباغچه به جذب 
علیرضــا جهانبخش بازیکن ایرانی تیــم برایتون خبر 

دادند.
 علیرضا جهانبخش این فصــل در تیم برایتون انگلیس 
فرصت چندانی برای بازی پیدا نکــرد و اغلب نیمکت 
نشین و سکونشــین بود. با صحبت های اخیر سرمربی 

برایتون به نظر می رســد جهانبخــش از وضعیتش در 
این تیم ناراضی بــوده و جدایی وی از تیم انگلیســی 
قوت گرفته اســت.هرچند از کشــور هلند و تیم هایی 
نظیر آژاکــس و آیندهوون به عنــوان مقصد احتمالی 
جهانبخش یاد می شود اما رســانه های ترکیه گزارش 
دادند این بازیکن ایرانی مدنظر باشــگاه فنرباغچه هم 

قرار دارد.ســایت های »صابــاح« و »فاناتیک« ترکیه 
اعالم کردند مســئوالن تیم فنرباغچه در حال پیشبرد 
برنامه های نقل و انتقاالتی خود هستند و یکی از گزینه 

هایشان، علیرضا جهانبخش است.
طبق ادعای این ســایت ها، جهانبخش فرصت زیادی 
در تیم برایتون برای بازی پیدا نکرد اما تیم انگلیســی 

او را به صورت قرضی به تیم دیگــری منتقل نمی کند 
و خرید این بازیکن احتماال نزدیک به ۱٩ میلیون یورو 
آب می خورد.این در حالی است که اللهیار صیادمنش 
دیگر بازیکن ایرانی ایــن فصل در تیم فنرباغچه حضور 
داشت اما به او هم شانس بازی داده نشد و احتماال این 

تیم ترکیه ای را ترک خواهد کرد.

فنرباغچه

زینب حاجی حســینی  معاون توســعه 
مدیریــت و منابــع وزارت ورزش و جوانان 
با تاکید بــر اینکه ایــن وزارتخانه کمکی به 
فدراســیون فوتبال جهت پرداخت بدهی 
به ویلموتــس نخواهد داشــت، گفت: خوِد 

فدراسیون مسئول این پرونده است.
چند وقتی است که پرونده قرارداد »مارک 
ویلموتس« و برمال شــدن رقم نجومی که 
این مربــی بلژیکی بابــت ٣٣ روز حضور در 
ایران و همراهی تیم ملی فوتبال در ۲ بازی 
دوستانه و ۴ دیدار رسمی خواهان دریافت 
آن شده، از تب و تاب افتاده و کمتر صحبتی 
راجع به آن و پیامدهــای احتمالی اش برای 

فوتبال ایران مطرح می شود.
شاید یکی از دالیل این سکوت حکمی باشد 
که هنوز از طــرف »فیفا« و بابت شــکایت 
ویلموتس صادر نشــده اســت. اینکه این 
رای چه زمان اعالم می شــود، خیلی دقیق 
مشخص نیســت اما آنچه مسلم است حکم 
فیفا می تواند برای فوتبــال ایران معادل ٦ 
میلیون یورو تبعات مالی داشــته باشد. این 
رقمی است که فدراسیون فوتبال به واسطه 
یکی از بندهای قرارداد فاجعــه باری که با 
ویلموتــس منعقد کرده روی دســت خود 

گذاشته است.
ویلموتس بعــد از دیدار تیم ملــی ایران با 
وجود دریافت ۲ میلیــون یورو به بهانه عدم 
دریافتِی به موقع اقدام به فســخ یک طرفه 
قراردادش کرد و از این مســئله به فیفا هم 
شکایت بُرد. البته فدراســیون ایران مدعی 
پیــروزی در پرونده ای اســت کــه به این 
واسطه در زوریخ برایش تشــکیل شده اما 
بند جنجالی که تالش زیادی هم در افشــا 
نشــدن آن صورت گرفته بود - پرداخت سه 
ماه غرامت یا مبلغ مشــخص - بازنده شدن 
ایران را محتمل کــرده و این یعنی پرداخت 

۴۱ میلیارد تومان.
رقمی که قابل پیش بینی اســت مسئوالن 
فدراســیون فوتبال برای تامین آن دســت 
بــه دامــن وزارت ورزش خواهند شــد در 
حالیکه معاون توسعه مدیریت و منابع این 
وزارتخانه از حاال آب پاکی را روی دست آنها 
ریخته چرا که تاکیــد دارد »یک ریال« هم 
بابت این پرونده به فدراســیون فوتبال پول 

نمی دهد.
این در حالی است که در رابطه با به خدمت 
گرفتن ویلموتس و تبعات قــرارداد با وی، 
پای وزیر ورزش هم به میان آمده بود اما ژاله 
فرامرزیان می گوید صفر تا صد این قرارداد 

با خوِد فدراسیون فوتبال است.
وی صحبــت هایی را در مورد فدراســیون 
فوتبال و قراردادهای منعقد شــده در این 
فدراســیون مطرح کــرد ضمــن اینکه در 
مورد ســوال مطرح شــده پیرامون »خزانه 
دار فدراســیون فوتبال و نقــش مثبتی که 
می توانســت در جلوگیری از انعقاد قرارداد 
تاســف بار با ویلموتس داشــته باشد« نیز 

توضیح داد.

 در رابطه با پرونده »ویلموتس« رقم 
6 میلیون یورویی مطرح شده و اینکه 
احتمال محکوم شــدن فدراسیون به 
پرداخت آن دور از ذهن نیست. در این 
صــورت وزارت ورزش کمک مالی به 

مجموعه فوتبال خواهد داشت؟
فدراســیون فوتبــال یک واحد مســتقل 
است و مســائل اینچنینی هم به خودشان 
مربوط می شــود. در این فدراسیون مانند 
دیگر فدراسیون ها قطعاً تصمیماتی که در 
رابطه با قراردادها گرفته می شود، مبتنی بر 
منابع است. فدراســیون فوتبال حتماً پیش 
بینی منابع داشــته که چنین قراردادی با 
ویلموتس منعقد کرده و قطعــاً منابع آن را 

تامین کرده است.

 البته در رابطه با این قــرارداد، نام 
وزارت ورزش به جهــت ورود وزیر و 

اعمال نظر وی هم مطرح شده است.
 تمام فدراســیون ها برای انتخاب سرمربی 
تیم ملی، عقد قرارداد با او و.... کاماًل مستقل 
عمل مــی کنند. فدراســیون فوتبال از این 
قضیه مســتثنی نیست. شــاید در مرحله 
انتخاب سرمربی از کسی یا یک مقام مافوق 
مانند وزیر ورزش نظر مشورتی گرفته شود 
اما این اقدام صرفاً در جهت احترام اســت و 
در نهایت با گزینه موردنظر خودشان توافق 
می کننــد. در مورد قــرارداد ویلموتس هم 

همینگونه بوده و خود فدراســیون فوتبال 
تصمیم گیرنده بوده است.

 سابقه و پیشینه اینگونه پرونده ها 
در ورزش ایران اما در نهایت به حمایت 

مالی وزارت ورزش ختم شده است.
 وزارت ورزش مجموعــه سیاســت گذار 
و برنامه ریز اســت. باعث تاســف است که 
دوستان خودشان برنامه می ریزند و تصمیم 
می گیرند اما وقتی مشــکلی ایجاد می شود 
و گرفتار می شــوند، وزارت موظف به حل 
و فصل اســت. کســی که متصدی ریاسِت 
فدراســیون می شــود باید بداند مدیریتی 
را پذیرفتــه که درآمدشــان، هزینه و دیگر 
مسائل را پذیرفته است. جالب است هنگام 
انتخابات همه مشتاق هستند و پیگیر برای 
ورود، حتی برخی مواقع کاندیداها اخالقی 
باهم رقابت نمــی کنند اما وقتــی انتخاب 
شــدند همه چیز فراموش می شــود و همه 

مسئولیت ها گردن وزارت ورزش می شود.

 با این اوصــاف در مــورد پرونده 
ویلموتس و تامیــن منابع آن، وزارت 
ورزش کمک حال فدراسیون فوتبال 

نخواهد شد؟
 وزارت ورزش اصــاًل اجــازه چنین کاری 
ندارد. ما فقط کمک کننده به فدراســیون 
ها در بخش پرورش قهرمانــان برای مدال 
آوری هســتیم. قرار نیســت وزارت ورزش 
به جای رئیس فدراســیونی که باید خالق و 

مدبر باشد، بدهی ها را پرداخت کند.

 قرارداد مارک ویلموتس در زمان ریاست 
مهدی تاج منعقد شد اما حاال که پرونده 
این مربی در جریان اســت، مسئولیت 

فدراسیون با فرد دیگری است.
 فقط یک فرد که در مورد قــراردادی با این 
شرایط تصمیم نگرفته اســت. فدراسیون 
فوتبال یک ســاختار کامل دارد و بر اساس 
تصمیمات هیات رئیســه عمــل می کند. 
سرپرســت فعلی فدراســیون نایب رئیس 
آقای تاج بــوده اســت. قطعــاً وی و دیگر 
اعضای هیات رئیســه در جریــان بوده اند. 
در کل اینکــه وزارت بابــت این قــرارداد 
ریالی پرداخت نمی کنــد اما می تواند برای 
تسهیل کار با توجه به شرایط تحریم کمک 
کند. فدراســیون فوتبال به خاطر تحریم ها 
نتوانسته برخی منابع خود را از فیفا دریافت 
کند. ما مــی توانیــم کمک کنیــم تا این 

فدراسیون اینگونه منابع خود را جذب کند.

 در ایــن زمینه فدراســیون فوتبال 
درخواستی از وزارت ورزش داشته است؟

 بله، فدارسیون در مورد یک پرونده و بدهی 
آن از وزارت ورزش درخواســت همراهــی 
داشته است. ما بر اساس وظیفه خود موضوع 
را به ســتاد مبارزه با تحریم اعالم کردیم تا 
شرایط مهیا شود و فدراسیون فوتبال بتواند 
مبلِغ بدهی اش را بــه نحوی از طریق جذب 

منابع خود تامین کند.

 موضوع مربوط به پرونده ویلموتس 
می شود؟

 نمی دانــم در مــورد این قرارداد اســت یا 
قرارداد دیگر؛ فقط اینکه فدراسیون فوتبال 
اعالم وضعیت کرده و ما هم به خاطر شرایط 
تحریــم و محدودیت هایی که دشــمنان 

ایجاد کــرده اند، کمک می کنیــم. وزارت 
ورزش از این حیث خود را ملزم به همکاری 

می داند.

پیش از پرونده ویلموتس، در مورد 
کارلوس کی روش و ادعای وی نسبت 
به بندی از قراردادش هم حواشــی 
زیــادی پیرامون فدراســیو فوتبال 
ایجاد شــد. کی روش بابت سوم شدن 
تیم ملــی فوتبال در آســیا مدعی 
دریافت پاداش 200 هــزار دالری بود 
که ظاهراً در قراردادش قید شده بود 
و بابت این موضوع شــکایت هایی هم 
داشــت. وزارت ورزش در جریان این 
موضوع و ســرانجام آن قرارگرفته 

است؟
 نه؛ از موضــوع بی اطالعیــم. جالب اینکه 
فدراســیون ها از جمله فوتبال مربی جذب 
می کنند، با او قول و قرارهای اینچنینی می 
گذارند امــا وزارت ورزش اصــاًل در جریان 
نیســت. با این حال به محــض اینکه نمی 
توانند به تعهد خود عمــل کنند و موضوع 
افشا می شــود، پای وزارت ورزش به میان 

کشیده می شود.

 یعنی بابــت کــی روش رقمی به 
فدراسیون فوتبال پرداخت نشد؟

 پرداختی بــا این عنوان نداشــتیم. در کل 
وزارت ورزش وظیفه دارد بر اساس منابعی 
که ســازمان مدیریت پیش نویــس آن را 
در قانــون بودجه تهیه می کنــد و مجلس 
هم مصوب می کند و به ما ابــالغ می کند، 
کمکی را در قالب تفاهم نامه به فدراســیون 
ها داشته باشــد. کلیات این کمک هم اعالم 
می شــود مثاًل اینکه بیشــتر از ۱۰ درصد 
نباید هزینه پشتیبانی و خدمات شود. بقیه 
باید صرف برنامه ها، رویدادهــا، اعزام ها و 
… شــود. در موارد دیگر مداخله ای نداریم 
به خصوص که اســتقالل فدراســیون ها را 
زیرسوال می برد و این همان مداخله دولت 

به حساب می اید.

 در مجمــوع روی مســائل مالــی 
دارید؟  نظارت  فوتبال  فدراســیون 
این ســوال از آنجا مطرح می شــود 
که اساســنامه این فدراســیون و 
پروســه انتخاباتش متفاوت از دیگر 

فدراسیون ها است.
 نظــارت وزارت ورزش بــه مســائل مالی 
فوتبال فرقی با دیگر فدراســیون ها ندارد. 
در اساسنامه فوتبال قید نشــده که نیازی 
به شفاف ســازی مالی و رعایت آن نیست. 
وزارت ورزش مسئول سالمت مالی و اداری 
فدراسیون هاســت، بنابراین مهم نیست در 
انتخابــات فوتبال نقش مســتقیم و زیادی 

ندارد، نظارت خود را خواهیم داشت.

 این نظارت چقدر دقیق است؟
 بر اساس مکانیزم قانونی دولت که می گوید 
هر پولی که در قالب کمــک های مردمی یا 
توســط شــما در اختیار نهاد عمومی غیر 
دولتی قرار می گیرد، باید در حســابی قابل 
رویت باشــد. پول پرداختی وزارت ورزش 
طبق توافق باید صرف ورزش شــود. در کل 
ورود وزارت ورزش به مســائل مالی فوتبال 
موردی نیست. به دنبال مچ گیری یا محدود 
کردن و بســتن دســت و پای افراد در این 

فدراسیون و دیگر فدراســیون ها نیستیم. 
منفعتی هم از این کار نمی بریم. فقط اینکه 
در فوتبال مانند دیگر فدراســیون ها تمام 
قراردادها باید ثبت شــود. تمام درآمدها و 
هزینه ها باید مشخص شود. نتیجه دو دوتا 

هم باید چهار شود.

 فدراسیون فوتبال در مورد مسائل 
مالی و لزوم شفاف سازی آنها از وزارت 

ورزش تبعیت کرده است؟
 برای نظارت بر مسائل مالی فدراسیون ها و 
از جمله فوتبال، چندکار انجام شــده است. 
حسابرســی تعهدی را به جای حسابداری 
دســتی الزام کردیم چون بر اصل شفافیت 
مســتقر اســت. بعد هم حسابرسی برخط 
را فعال کردیم. طبق این حسابرســی تمام 
قراردادها باید روی ســامانه برود تا عالوه بر 
ما از طرف نهادهای مالی، نظارتی و … قابل 
رویت باشد اما بعضاً دوستان استنکاف می 

کنند.

 یعنــی قــرارداد ویلموتــس در 
ســامانه ای که از آن نام می برید، قابل 

رویت نبود؟
 قرارداد ویلموتس روی ســامانه نرفت و به 
همین دلیــل وزارت ورزش و خــود من در 

جریان جزئیات آن نبودیم.

  دلیل این کوتاهی چه بود؟ احتماالً 
فاش نشدن تخلفات و همین بندی که 

امروز مشکل ساز شده، نبوده است؟
 من مســئول مالی هســتم، اصاًل نمی دانم 
در مورد قــرارداد ویلموتس تخلفی صورت 
گرفته یا نه، نمــی دانم به لحــاظ حقوقی 
این قرارداد درست اســت یا نه، اما آنچه می 
دانم اینکه حســاب هر کســی پاک است از 

محاسبه چه باک است.

 بابت این کوتاهــی و نادیده گرفتن 
قانــون، وزارت ورزش تذکــری به 

فدراسیون فوتبال نداشت؟
 یکی از دالیــل ورود و نظارت وزارت ورزش 
بر مســائل مالی فوتبال و دیگر فدراسیون 
ها رعایت دو فاکتور شفاف سازی و سالمت 
در گردش مالی آنهاســت. قانون را هم ابالغ 
کردیم. در حوزه مالی مکرر مکاتبه داشتیم 
که حســابداری تعهدی مشــخص باشد و 
حساب بر خط باید فعال باشد. تالش زیادی 
شد که همه فدراســیون ها حساب برخط 
خود را فعــال کنند چون قرارمان شــفاف 
سازی بود. اما در پنج فدراســیون از جمله 
فوتبال کوتاهی شــد. حاال هم کــه اتفاقی 

افتاده خودشان باید پاسخگو باشند.

 نهادهای نظارتی تا به امروز ورودی 
رسمی به موضوع فوتبال به خصوص 
در رابطه با حسابرسی های مورد نظر 

)برخط( و در کل مسائل مالی داشته اند؟
 دیوان محاســبات فعالیت فدراسیون ها در 
حسابرســی برخط را الزام کرده و ما هم به 
فوتبال ماننــد دیگر فدراســیون ها اعالم 
کردیــم. حتی تاکیــد کردیــم در صورت 
ادامه کوتاهی در این زمینه، ملزم هســتیم 
بــه مراجع نظارتــی معرفی کنیــم تا حاال 
اما مکاتبه ای با نهادهای نظارتی نداشــته 
ایم. البتــه در مورد وضعیت رســیدگی به 
مســائل مالی بارها بــا دیوان محاســبات 

و سازمان بازرســی کل کشــور به صورت 
شفاهی صحبت داشــته ایم. اعالم کرده ایم 
که نمایندگان شــما می توانند مستقر شده 
و بازرسی الزم را داشته باشــند چون ما به 
دنبال سالمت و شفافیت مالی هستیم. آنها 

هم مغرضانه کار نمی کنند.

 پرونده ویلموتس یک مورد از موارد 
فوتبال  فدراســیون  در  حاشیه ساز 
اســت. معموالً قراردادهــای منعقد 
شــده با گزینه های خارجــی در این 

فدراسیون دردسرساز می شود.
 قرارداد بــا مربیان اینجــا )وزارت ورزش( 
منقعد نمی شــود. عالوه بر ایــن گاهی هم 
قرارداد را می بینیم اما بعد به همان قرارداد 
یک تبصــره اضافه می کننــد و می گویند 
می خواســتیم متمم اضافه کنیــم یا اینکه 
بعضاً قراردادی منعقد می شــود و عالوه بر 
آن تعهدی هم داده می شــود. اینها را کسی 
متوجــه نمی شــود. ممکن اســت کلیت 
قراراداد را اینجا مطــرح کنند اما بعد اعمال 

یک تبصره یک چیزی را نقض کند.
 در ادامه گفتگو با ژالــه فرامرزیان موضوع 
مرتبط با خزانه دار فدراسیون فوتبال و نقش 
وی در قراردادهای منعقد شده مطرح شد. 
وی با تاکید بر اینکه خزانه دار فدراســیون 
فوتبال مانند دیگر فدراســیون ها توســط 
رئیــس معرفی می شــود و پــس از تایید 
حوزه معاونت توســعه مدیریــت و منابع، 
وزیر ورزش برای او حکــم صادر می کند، به 

پرسش مطرح در این زمینه پاسخ داد.

 خزانــه دار فدراســیون فوتبال به 
نوعی نماینــده وزارت ورزش در این 
فدراسیون به حساب می آید. چرا وی 
در مورد قرارداد ویلموتس و بندهای 

دردسرسازش گزارشی به شما نداد.
 فدراســیون فوتبــال یک واحد مســتقل 
است اما ســالمت و توانمندی مالِی گزینه 
پیشــنهادی برای خزانه داری توســط ما 
تاییــد می شــود و حکم را هــم وزیر صادر 
می کند. واقعیت این اســت کــه خزانه دار، 
کارمند فدراسیون به حساب می آید و تابع 
تصمیمات و قوانین این فدراســیون است. 
خزانه دار هیچ فدراســیونی در مورد مسائل 

مالی به وزارت ورزش گزارش نمی دهد.

 سوال را طور دیگری مطرح می کنم؛ 
طی سال های گذشته شــاهد انعقاد 
قراردادهایی در فوتبــال بوده ایم که 
معموالً مشکل ساز شده اند. چرا وزارت 
ورزش از علی سلیمانی )خزانه دار( که 
اتفاقًا از نیروهای خــوِد وزارتخانه به 
حســاب می آید، توضیحی نخواسته 

است.
 درباره این سوال باید بیشتر توضیح بدهم، 
وزارت ورزش به فدراســیون ها ابالغ کرده 
که هر گونه قرارداد باید با رعایت تشریفات 
قانونی، مالحظات، صرفه و صالح دســتگاه 
منقعد شــود. مسئوالن فدراســیون ها هم 
پیش از قرارداد اســتعالم مــی گیرند، در 
نهایت هم هیات رئیســه تصمیــم به عقد 
قرارداد می گیرد. نقــش خزانه دار فقط در 
مرحله پرداخت است، او )خزانه دار( نقشی 

در انعقاد قراردادها ندارد.

 پرســش پایانی در مورد دو باشگاه 
استقالل و پرســپولیس است که به 
خاطر دولتی بودن منع دریافت بودجه 
از وزارت ورزش را دارند اما همیشــه 

صحبت ها، خالف این مدعا است.
 حســاب ما و وزارت اقتصاد کاماًل روشن و 
تمام ورود و خــروج های مالــی وزارتخانه 
هم رویت می شــود. زمانی امور مالی کاماًل 
در خفا انجام می شــد، در شرایط کنونی اما 
حتی اگر هم بخواهیم، نمــی توانیم خالف 
قانون عمل کنیم. در خصوص ســوال شما، 
اگر کسی ســندی مبنی بر یک ریال کمک 
مالی وزارت ورزش به ســرخابی ها دارد، آن 
را ارائه و ادعایــش را اثبات کند. تنها، کمک 
وزارتخانه به این دو باشــگاه برای تامین ارز 
الزم جهت اعــزام ها و قراردادهاســت. در 
این مورد درخواســت مطرح شده را با تائید 
فدراسیون فوتبال برای بانک مرکزی ارسال 
می کنیم تا مسئوالن پرسپولیس و استقالل 
با مراجعــه به این بانک و بــا بودجه اقدام به 

تهیه ارز کنند.

باشگاه فنرباغچه به دنبال جذب علیرضا جهانبخش

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی مطرح کرد

کمبود سالن و پراکندگی نامتوازن دو معضل سینماها

خریدار  معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان 
سینمایی معتقد است امروزه سینما با دو معضل 
کمبود سالن و پراکندگی نامتوازن روبرو است اما 
خوشبختانه در آینده ای نزدیک و شرایط ایده آل 

۲۰۰ پرده به سینما اضافه می شود.
محمدمهدی طباطبایی نژاد در حاشــیه بازدید 
از پردیس ســینمایی تازه تاســیس »شمیران« 
گفت: ما زمانی که از صنعت ســینما صحبت می 
کنیم در واقــع باید به موضوع بــازار توجه کنیم. 
بازار در ذات خود واجد چهار یا پنج مولفه اســت 
که یکی از مهم ترین های آن زیرســاخت اســت. 
در شــکل بازارهای ســنتی قدیم، فضای بازار را 
مدنظــر می گرفتیم و امروزه جنــس آن متفاوت 
شده است و ممکن است فضای بازار دیجیتال نیز 

مدنظرمان باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه سینما ما دو بازار اصلی 
داریم، ادامه داد: اولین آن بازار ســینما در حوزه 
زیرســاخت به عنــوان مکانی که فیلــم را در آن 
عرضه می کنیم و در حوزه دیجیتــال نیز فضای 
سالن های درخواستی و نمایش آنالین داریم. آن 
چیزی که برای ما در اینجا مهم است بحث سینما 
به مثابه یک فضایی اســت کــه در واقع نمایش 
واقعی در آن شکل می گیرد و ســینما در معنای 

حقیقی آن تحقق پیدا می کند.
معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان سینمایی 
با اشــاره به اینکه یکی از مهمترین کاستی های 
صنعت سینما در کشور حوزه سالن سازی است، 
اظهار کرد: کشــور ما به لحاظ تعداد سالن سینما 
فقیر اســت یعنی ما در باالترین حد با احتســاب 
پرده های متفاوتی که شاید بســیاری از آن ها در 
شان سینما نیســت نزدیک به ٦۰۰ پرده سینما 
داریم در حالی که کشــور ترکیه همسایه کشور 
ما با جمعیتی برابر جمعیت ما دوهزار و ٧۰۰ پرده 
سینما یعنی چند برابر ما دارد. یکی از ضرورت ها 
داشــتن ســالن هایی به لحاظ کمی بیشتر یعنی 
رسیدن به حداقل دوهزار سالن در شرایط ایده آل 
سینما است و به لحاظ کیفی واجد استانداردهای 
بین المللی به لحاظ کیفیت پرده، صندلی، فضای 
عمومی و شــکل امــروز که شــکل پردیس های 

سینمایی هستند.
طباطبایی نژاد افزود: شاید امروز دیگر سالن های 
تک منظوره در هیچ جای دنیا مرســوم نیســت. 
در اروپا از اوایل قرن ۲۱ تقریبا شــکل تک سالنه 
منسوخ شده است و مجتمع های سینمایی که در 
شکل پردیس هایی که در فضاهای تجاری فعالیت 
می کنند، غلبه پیدا کرده اســت. یــک ارتباط دو 
سویه بین ســینما و اقتصاد و مجموعه های دیگر 

حوزه بازار به وجود آمده است.
این مدیــر فرهنگی گفت: در حــال حاضر عمده 
سینماهای پر فروش ما سینماهایی هستند که در 

مجموعه تجاری قرار گرفته اند. وقتی خانواده ای 
برای خرید بــه مجموعه های تجــاری مراجعه 
می کنند، مجموعــه ای از فعالیت های خود را اعم 
از خرید و فضای بازی کــودک را در یک مجتمع 

کامل می توانند تامین کنند.
 به همین دلیل پردیس هــای دارای این ویژگی  
می توانند ســرویس های مختلفی را ارایه بدهند 
و حضور آن ها از نظر من کمک جدی به ســینما 

است.
وی با اشــاره به اینکه دو وجه در حوزه ســینما و 
سالن سازی اهمیت دارد، گفت: باید در این زمینه 
به لحاظ کمی حمایت کنیم تا تعداد ســالن های 
ســینما افزایش پیدا کنــد و به حداقــل دوهزار 
سالن سینما در شــرایط ایده آل در کشور برسیم. 
همچنین جدا از فراوانــی و پراکندگی که باید در 
مکان های مختلف کشور باشــد، بحث کیفی نیز 
که شامل شکل سازه، ساخت وساز، مجاورت آن با 
مکان های دیگر، داشتن سینماهای کم ظرفیت، 
پرظرفیت و وی آی پی در کنــار یکدیگر و فضای 
سرویس گیری متنوع اســت از بحث های مهم و 

مورد توجه است.
معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان سینمایی 
در ادامه درباره پردیس ســینمایی »شــمیران« 
نیز خاطرنشــان کــرد: این پردیس ســینمایی 
مجموعه ای باســلیقه، جذاب و واجد تحســین 

است. 
برای تعداد سالن بسیار باکیفیت در یک معماری 
متفاوت و جذاب باید تبریک گفت به دوســتانی 
که این اهتمــام را کردنــد. فضای تجــاری که 
می توانست در اختیار فروشگاه های مختلف قرار 
بگیرد، در اختیار حوزه فرهنگ قرار گرفته و البته 
این منفعت نیز دو سویه اســت. یعنی در یک فضا 
سالن سازی اتفاق افتاده است و فیلم نمایش داده 
می شود و از ســویی دیگر قرار گرفتن سالن های 
متعدد سینما در یک مجتمع تجاری امکان جذب 
مخاطب بیشتر را به آن مجموعه تجاری می دهد 
و مخاطب را متنوع و آن مجموعه را از یک ترکیب 

جمعیتی جذاب تری برخوردار می کند.
طباطبایی نژاد با اشــاره به واقع شــدن پردیس 
ســینمایی »شــمیران« در منطقه یک توضیح 
داد: حدود یک ســوم جمعیت منطقه یک که در 
شــعاع ســه کیلومتری از این مجتمع قرار دارند 
هیچ گونه دسترســی فرهنگی و امکان فرهنگی 
به عنوان سینما نداشتند و ساخت این مجتمع در 
این منطقه یک اتفاق خوب بوده اســت و دوستان 

زحمت کشیده اند.
 امیدوارم عالوه بر استقبال خوب مخاطبان از این 
مجموعه پردیس سینمایی شمیران بتواند به یک 
مرکز جذاب، پرترافیک و پر مراجعه از مخاطبان 
این محــدوده و البته مناطق دیگــر تهران به این 

مجموعه تبدیل بشود.
وی درباره پراکنش ســالن ها در سطح شهر بیان 
کرد: طبیعتا در حوزه وزارت ارشــاد و شهرداری 
مراعات هایی می شــود امــا ما در دولت بیشــتر 

حمایت کننده هستیم. 
این ســازندگان هســتند کــه باید بــه اقتضای 
مطالعاتی کــه انجــام می دهند نســبت به این 
موضوع مراعات الزم را انجام بدهند. البته طبیعی 
است در مناطقی که فکر می کنیم نیاز به افزایش 
ظرفیت وجود دارد و دوســتان در آن منطقه نیاز 
بیشــتری دارند، حمایت ها جدی تر است یکی از 
مشکالت همواره همین بوده است که پراکندگی 
سالن های ما در سطح شــهرها و در سطح کشور 

مناسب نبوده است. 
ما دو معضــل را همزمان داریم کمبود ســالن و 
پراکندگی نادرست و غیرمتوازن هر دو به عنوان 
یک آسیب در سالن های کشــور ما وجود دارد که 

تالش می کنیم آن را رفع کنیم.
معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان سینمایی 
ادامه داد: اولین موضوع بحث کمی است که باید 
تعداد ســالن ها و پردیس هــا را افزایش دهیم. به 
عنوان یک خبر باید بگویم شــاید تا حدود یک تا 
یک سال و نیم آینده و در شــرایط ایده آل سینما 
نزدیک به ۲۰۰ پرده به مجموعه پرده های کشور 
با استانداردهای درجه یک جهانی اضافه می شود 
و تا ســال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۸۰۰ پــرده را در 
کشورمان خواهیم داشــت و از این تعداد بیش از 
نیمی از پرده های ما در باالترین سطح استاندارد 

قرار خواهند گرفت.
طباطبایی نژاد درباره حمایت سازمان سینمایی 
از ساخت سالن سینما توســط بخش خصوصی 
اظهار کرد: تــا آنجا که من مطلع هســتم وزارت 
فرهنگ و ارشاد و موسســه سینماشهر به عنوان 
موسسه مسئول سازمان ســینمایی در این حوزه 
حمایت هــای فنــی الزم را کرده انــد. در حوزه 
معاونت توســعه و فناوری ســازمان ســینمایی 
نیز که کمیســیون مــاده ۲ و کمیســیون ماده 
۵ فعالیت می کنند ســازمان ســینمایی حامی 
جدی ســازندگان اســت و تالش زیادی در این 
زمینه کرده است. در کمیسیون ۵ مجموعه های 
مختلفی حضور دارنــد و باید مجوزهای الزم اخذ 

شود.
وی خاطرنشان کرد: ســازمان سینمایی و معاون 
توســعه و فناوری این ســازمان بــه عنوان یک 
بازوی حمایت کننده ســعی کرده است در کنار 
سینماســازان کشــور به صورت جدی باشد اما 
مهم ترین حامی موسســه سینماشــهر است که 
همراه و همپای دوســتان در مقام مشــاور و هم 
حامی از ابتدای کار تا لحظــه بهره برداری حضور 

دارد.

دیدگاه

مســعود احمدی افزادی درباره 
استفاده از واژگان غیرفارسی در 
برخی تبلیغات بازرگانی ســیما 
از تشکیل ســتاد حفظ و ترویج 
زبان فارســی در بخش بازرگانی 

صداوسیما خبر داد.
مســعود احمدی افزادی رییس 
»ســتاد حفظ و ترویــج زبان و 
ادب فارســی« درباره اینکه چرا 
هنوز در شــبکه های تلویزیونی 
و مخصوصاً در برخــی پیام های 
بازرگانی از واژگان غیرفارســی 
اســتفاده می شــود، بیان کرد: 
همانطور که می دانید حوزه های 
مختلف در صداوسیما ستاد حفظ 
و ترویج زبان و ادب فارسی را فعال 
کرده اند که شــامل رادیو، خبر، 
اســتان ها و همچنین بازرگانی 
می شــود و ما در بخش ســیما 

فعال هســتیم. حوزه 
بازرگانی هــم نماینده 
فعال و ستاد فعال دارد 
که خودشان می توانند 
در ایــن زمینه توضیح 

دهند.
وی ادامــه داد: ســتاد 

حفــظ و ترویــج زبان فارســی 
در بخــش بازرگانــی ســازمان 
صداوسیما هم تشکیل شده است 
و به شــدت به مساله زبان فارسی 
توجه می کند. با این حال کار در 
حــوزه بازرگانی بــا کار در حوزه 

صدا و یا سیما تفاوت دارد.
احمــدی افزادی بــا توضیح این 
تفــاوت اظهــار کــرد: در حوزه 
بازرگانی چند صد شرکت طرف 
مقابــل این ها هســتند کــه نام 
شرکت یا محصول خود را مصوب 

کرده اند. بــا این حال تا 
آنجایی کــه می دانم به 
فرصتی  این شرکت ها 
داده شــده تا به تدریج 
بتوانند برخی موارد را 

اصالح کنند.
رییــس ســتاد حفظ 
و ترویــج زبــان و ادب فارســی 
همچنین دربــاره توقــف ایده 
زیرنویس شــدن معانی واژگان 
خارجی که در برخی برنامه های 
تلویزیونــی صــورت می گرفت، 
اظهار کرد: برنامه های شــاخص 
سیما به کار بردن ادبیات فارسی 
را رعایت می کنند و شاید مهمان 

رعایت نکند. 
درج زیرنویــس هــم وقتی زیاد 
شــود زیبایی ندارد بــه همین 
دلیل در برنامه هــا همان لحظه 

تالش می شود که مورد را اصالح 
کنند.

وی اظهــار کرد: حتی شــما در 
برنامه »دورهمی« می بینید که 
مهران مدیری در بخشی از برنامه 
از شــرکت کننده می خواهد دو 
بیت شــعر بخواند و این می تواند 
به مخاطب داخل خانه هم تلنگر 

بزند.
احمــدی افــزادی در پایان بیان 
کرد: برنامه هــای تولیدی و زنده 
در ســیما رعایــت می کننــد و 
ممکن است در جایی هم مهمان 
یا کارشــناس غفلت کند که در 
برنامه هــای زنــده تذکــر داده 
می شود و در برنامه های تولیدی 
هم اصالح می شــود که تذکر هم 
از طرف مرکز نظــارت و ارزیابی 

صداوسیما صورت می گیرد.

تشکیل »ستاد زبان فارسی« در بازرگانی سیما

غالمرضا آزادی:
»آرش کمانگیر« به طراحی انیمیشن رسید

غالمرضا آزادی با اشــاره به اینکه تولید بخش انیمیشن فیلم سینمایی 
»آرش کمانگیر« آغاز شده تاکید کرد این بخش ها به صورت انفرادی و 

بدون کار گروهی در حال تولید است.
غالمرضا آزادی تهیه کننده و کارگردان سینما، درباره پروژه سینمایی 
»آرش کمانگیر« گفت: فیلمبرداری قســمت زنده ایــن فیلم به پایان 
رسیده است و در حال حاضر مشغول تولید بخش انیمیشن آن هستیم 

که این بخش هم به خوبی در حال انجام است.
وی بیان کرد: بــه خاطر اینکــه باید تســلط کامل روی کار داشــته 
باشــیم، تصمیم گرفته شــد که گروهی کار نکنیم، به این معنا که یک 
نفر کاراکترهای فیلم را طراحی کرده اســت، بعــد از آن یک نفر بخش 
انیمیشــن ٣ بعدی را انجــام داد و یک نفر نیز در حال حاضر مشــغول 

طراحی موشن هست.
این هنرمند تاکید کرد که انیمیشن این فیلم به صورت گیم- انیمیشن 

طراحی شده است.
وی ادامه داد: هرچند ویروس کرونا بسیاری از فعالیت ها را تعطیل کرده 
اســت اما تیم »آرش کمانگیر« به راحتی در حال تولید این انیمیشــن 
هستند، چرا که برای طراحی و تولید انیمیشن نیازی به حضور در محل 

کار نیست.
آزادی گفت: این را باید بگویم که سیستم فیلمسازی تغییر کرده است 
و باید هم راســتا با آن پیش رفت. گویا وزارت ارشــاد تمایلی به تولید 
فیلم ندارد، وگرنه شــرایط الزم برای تولید فیلم هــا را فراهم می کرد، 
این در حالی است که انیمیشــن به راحتی می تواند در خانه تولید شود، 

جذابیت انیمیشن این است که فیلمساز آن را خلق می کند، نمی سازد.
وی توضیح داد: سعی می کنیم در این انیمیشن از طراحی روز استفاده 
کنیم تا مخاطب از دیدن آن لــذت ببرد. وقت بســیاری را برای تولید 
»آرش کمانگیر« صرف کــرده ام و تمام تالش خود را کــرده ام که این 

فیلم با کیفیت بسیار خوب ساخته شود.
این کارگردان سینما گفت: با توجه به شرایط فعلی نمی دانم این پروژه 
چه زمانی به پایان می رســد، چرا که هیچ گاه نمی توان زمان تقریبی به 
پایان رسیدن یک انیمیشن را اعالم کرد، اما این را باید بگویم که انگیزه 
و شوق بســیاری برای تولید این انیمیشــن وجود دارد که خود باعث 

افزایش سرعت تولید می شود.
وی درباره پیش بینــی ترکیب صداپیشــگان این اثر ســینمایی هم 
توضیح داد: زمانی که یک اثر ســینمایی را به طور مســتقل می سازیم، 
برای هرچیزی بایــد در نوبت خودش تصمیم گیــری کنیم، به همین 
دلیل نمی توان گفت چه تصمیمی برای صداپیشــگی این انیمیشــن 
رئال گرفته می شــود. البته این را می دانم که از بازیگران ســینما برای 
صداپیشگی اســتفاده نمی کنم، اما بی شــک هنرمندانی که برای این 
کار انتخاب می شــوند از هنرمندان تئاتر و یا گویندگان رادیو استفاده 

خواهم کرد.
آزادی در پایان گفت: قرار بــود معلم این فیلم یک بازیگر باشــد، اما از 
آنجایی که من از بازیگران ایرانی خوشــم نمی آید، تصمیم گرفتم این 
شخصیت را به صورت انیمیشن ٣ بعدی طراحی کنم اما بچه ها در این 

انیمیشن رئال هستند.

جایزه جشنواره »داوینچی« به »ملکوت« رسید

»ملکــوت« برنــده جایــزه »ویرتوویــن« از جوایز اصلی جشــنواره 
»داوینچی« شــد. انیمیشن کوتاه »ملکوت« ســاخته فرنوش عابدی 

برنده جایزه از سومین جشنواره بین المللی فیلم »داوینچی« شد.
این اثر برنده جایزه »ویرتووین« شــد که از جوایز اصلی این جشنواره 
است.امسال ســومین دوره این رویداد اســت که از ۱۰ تا ۱٣ سپتامبر 
برابر با ۲۰ تا ۲٣ شــهریورماه برگزار می شــود اما اعــالم جوایز زودتر 

صورت گرفته است.
»ملکوت« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

این فیلم داســتان پیانیستی اســت که دســتان خود را در ازای جان 
همسرش به مرگ می دهد و ….

اولین تصاویر سریال ده نمکی منتشر شد

سریال »داِدســتان« به کارگردانی مســعود ده نمکی و تهیه کنندگی 
محمد خزاعی محصول مرکز سیمافیلم اســت که تصویربرداری آن با 

حضور بازیگران جدید در تهران ادامه دارد.
 تصویربرداری سریال »داِدستان« که از چهارشنبه یک مرداد با رعایت 
پروتکل های بهداشتی آغاز شــده بود، با ضبط سکانس های جدید در 

تهران ادامه دارد.
به تازگی هومن برق نورد، بهنوش بختیاری، علی سلیمانی، هلیا امامی 

حمید متقی و امیر کوهخایی جلوی دوربین رفتند.
پیش از این نیز سحر قریشــی٬ اصغر نقی زاده و علیرضا استادی مقابل 
دوربین مسعود ده نمکی قرار گرفته بودند.این دومین همکاری هومن 
برق نورد با مسعود ده نمکی پس از فیلم ســینمایی »زندانی ها« است. 
هلیا امامی و علی ســلیمانی نیز در اولین همکاری خــود با کارگردان 

سه گانه »اخراجی ها«، جلوی دوربین می روند.
بهنوش بختیاری نیز تاکنون در »اخراجی ها ٣«، »زندانی ها« و سریال 

»دارا و ندار« با ده نمکی همکاری داشته است.
»داِدســتان« به کارگردانی مســعود ده نمکی و تهیه کنندگی محمد 

خزاعی محصول مرکز سیمافیلم است.
در این ســریال که پربازیگرترین ســریال مســعود ده نمکی به شمار 
می رود، ۲۰ بازیگر حرفه ای سینما و تلویزیون و ۱۰۰ بازیگر تئاتر ایفای 

نقش می کنند.
بیشتر تصویربرداری ســریال »داِدســتان« در ایران و بخشی از آن در 

خارج از کشور انجام خواهد شد.
فیلمنامه این سریال که فضایی پلیسی و معمایی دارد، بر اساس طرحی 
از مســعود ده نمکی به سرپرستی مســعود ده نمکی و تیم نویسندگان 

کریم خودسیانی و پدرام کریمی به نگارش درآمده است.

اکران
به کوشش شهاب الدین آذین مهر

»شوق مستور« منتشر شد
آلبوم موسیقی »شوق مستور« مشــتمل بر اجرای آوازهایی بر اساس 
آواز بیات اصفهان سید حســین طاهرزاده از خوانندگان شناخته شده 

عهد قاجاری پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
»شوق مستور« عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در بازار فروش 
محصوالت موسیقایی است که توسط موسســه »ماهور« در دسترس 

شنوندگان قرار گرفته است.
این اثر موسیقایی به همت شــهاب الدین آذین مهر پژوهشگر و نوازنده 
سه تار که طی ســال های اخیر فعالیت های متعددی در عرصه پژوهش 

موسیقی اصیل ایرانی داشته، منتشر شده است.
شهاب الدین آذین مهر کارشــناس مرمت بناهای تاریخی و کارشناس 
ارشد نوازندگی ایرانی است. این هنرمند موســیقی را با آواز آغاز کرد و 

فراگیری موسیقی را با نوازندگی تار و سه تار ادامه داد.
از استادان آذین مهر طی سال هایی که آموزش دیده، می توان از آقایان 
محمد موسوی، داریوش طالیی، مسعود شــعاری، بهروز همتی و رضا 
پرویززاده نام برد.وی همچنین در کنســرت ها و آلبوم هایی، به عنوان 
نوازنده همکاری داشته است. ضمن اینکه آلبوم »شوق مستور« اولین 

اثر انفرادی او است که در قالب تکنوازی سه تار منتشر شده است.
این هنرمند طی توضیحاتی درباره این اثر نوشته است:

»بخش عمده آوازهای این اجرا، بر اساس آواز بیات اصفهان سیدحسین 
طاهرزاده، از برجســته ترین خواننــدگان اواخر دوره قاجــار، تدوین 
و اجرا شده اســت.قطعه چهارپاره بر مبنای اجرای استاد غالمحسین 
بیگجه خانی )اجرای حافظیه( و قطعه مثنوی درویش حسن برداشتی 
شخصی از روایت استاد محمدرضا شــجریان است. در انتها، رنگ بیات 
اصفهان براساس اجرای اســتاد مرتضی نی داوود به همراهی کمانچه 

استاد موسی نی داوود اجرا شده است.

تهران و اصفهان؛ میزبان »شهر خاموش« آنالین 
کیهان کلهر

 کیهان کلهر قصد دارد تا کنسرت »شهر خاموش« خود را بار دیگر در دو 
شهر به روی صحنه ببرد اما این بار این هنرمند کنسرت خود را بصورت 

مجازی و برای همه مردم ایران برگزار خواهد کرد.
کیهان کلهر نوازنده بین المللی کمانچه و برنده جایزه جهانی وومکس 
که پیش از این در دوران شــیوع کرونا حضوری فعال در فضای مجازی 
داشت و با صدای ساز خود در کنار مردم حضور داشته، با انتشار مطلبی 
در صفحه شــخصی خود از برنامه برگزاری کنســرت شهرخاموش در 

شهرهای تهران و اصفهان بصورت مجازی و رایگان خبر داد.
این هنرمند که پیش از این با تکنوازی ســه تار خــود در موزه آبگینه 
بصورت برخط میهمان مردم خانه نشــین جهان در شــبهای کرونایی 
بود، در صفحه شخصی خود نوشت: دوشنبه ســیزدهم مردادماه شهر 

خاموش را در خانه هایتان می نوازیم.
فروردین نود و هشت و در شروع تور شهرخاموش قرار به رفتن به اغلب 
شهرهای کشورمان را داشتیم و بخشــی از برنامه های ما نیز کنسرت 
برای هموطنان در شهرهای مرزی و از سر گیری اجراهای رایگان ویژه 
تور قبلی در مناطق محروم بود که به دلیل شیوع کرونا امکان پذیر نشد.

این نوازنده بین المللی در ادامه پیام خود نوشته است: از این رو بر ادامه 
این اجراها بصورت پخش زنده در فضای مجازی و با امکان دسترســی 
برای همه و بصــورت رایگان و بــرای همه مخاطبان در اینســتاگرام 
و یوتیوب تصمیم گرفتیم تــا در این احوال برای ســاعتی همدالنه در 

کنارتان بنوازیم و بشنویم.

ونا اجرای تئاتر دفاع مقدسی زیر سایه کر

کارگــردان نمایش »دســت هایت کو مم حســن« کــه از ٩ مرداد در 
تماشاخانه ســرو به صحنه رفته یادآور شــد که چند ماه گذشته تئاتر 
تعطیل شــده و زندگی افرادی که معاششــان از این طریق اســت، به 

سختی می گذرد.
 نمایش »دست هایت کو مم حسن« نوشته رضا گشتاسب و کارگردانی 
رضا کرمیزاد از ساعت ۲۰ روز پنجشنبه ٩ مرداد اجرای عمومی خود را 
در شرایط کرونایی فعلی در تماشــاخانه سرو بنیاد فرهنگی روایت آغاز 

کرد.
این نمایش پیش از این برگزیده بخش دفاع مقدس ســی و هشتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر شد و در جشــنواره تئاتر فتح خرمشهر 
نیز با کســب ٩ تندیس در بخش های مختلف، به عنــوان اثر برگزیده 

شناخته شد.
»دست هایت کو مم حســن« کاری از گروه تئاتر »شــادن« به معنی 
»آهو بره بی نیاز از مادر« است که به گفته رضا کرمیزاد حدود ۲۰ سال 
است تشکیل شــده و یک گروه ثابت تئاتری است که پیش از این عالوه 
بر ایران، آثارشــان را در کشــورهایی چون آلمان و چین نیز به صحنه 

برده اند.
کرمیزاد درباره موضوع نمایش »دســت هایت کو مم حســن« گفت: 
موضوع کلی نمایش دفاع مقدس است و طی آن ماجرای چند نوجوان 
ساکن یکی از روستاهای جنوب ایران روایت می شود که در حمله عراق 

به ایران تصمیم می گیرند به جنگ بروند.
وی ادامه داد: در سی و هشتمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر یک 
کمپانی روســی از ما دعوت کرد تــا این نمایش را در جشــنواره ای که 
۲۵ شهریور در روسیه برگزار می شــود، اجرا کنیم. البته گمان می کنم 
با شــرایط کرونایی موجود در جهان برگزاری این فستیوال نیز به زمان 
دیگری موکول شــود.کارگردان »دســت هایت کو مم حسن« درباره 
شــیوه اجرایی مدنظر برای این اثر نمایشــی، توضیــح داد: ما در گروه 
»شادن« طی ۲۰ ســال گذشــته یک جنس از اجرای تئاتر را مدنظر 
قرار داده ایم و همیشه آثارمان را به شــکل رئالیسم جادویی به صحنه 

برده ایم و این نمایش نیز به همین شکل اجرا می شود.
کرمیزاد دربــاره دالیل اجرای این اثر نمایشــی در شــرایط کرونایی 
موجود، یادآور شد: نوبت اجرای ما در تماشاخانه سرو برای سال گذشته 
بود که به دلیل شــیوع ویروس کرونا دست نگه داشتیم و نمایش را اجرا 
نکردیم اما وقتی دیدیم شــرایط همچنان ادامه دارد، تصمیم گرفتیم 

این نمایش را روی صحنه ببریم.
این هنرمند تئاتر تأکید کرد: طی چند ماه گذشــته تئاتر تعطیل شده 
است و در کل ایران هنرمندانی که معاششــان از طریق تئاتر است، در 

شرایط بسیار سختی به سر می برند.
وی در پایان ســخنان خود تصریح کــرد: حدود ٦ ماه اســت که با این 
شرایط تئاتر ایران ادامه داده ایم ولی باید مدیران و مسئوالن برای ادامه 

راه در این شرایط، راهکاری بیاندیشند.

موسیقی

اجرا


