
نقش تسهیل گری خبرنگاران در اقدامات 
کارآفرینانه

نوشتن، درست گفتن، ارائه اطالعات درست و بموقع 
مقابله با دروغ، مطالبه عمومی بدون سود شخصی و در یک کالم نگاشتن 
برای مردم کاری عاشقانه است که تفســیر پررمز و راز آن همین حرفه پر 

فراز و نشیب خبرنگاری است.
اینجانب 17 مرداد ماه روز خبرنگار، یاد روز باشــکوه تالشــگران عرصه 
آگاهی، اندیشــه و قلم را به جامعه رســانه ای و فعاالن این عرصه خطیر 
و مهم بخصوص همکاران خوبم در عرصه خبــر صمیمانه تبریک عرض 
می نمایم و به همین بهانه یادداشــتی در تبیین نقش خبرنگاران عزیز در 

تسهیل گری رفتارهای کارآفرینانه به این شرح تقدیم حضور می شود: 
خبرنگاران با ثبت رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و اجتماعی و 
همچنین تهیه و تدوین گزارش های متقن و مســتند، در آگاهی بخشی 
به جامعه و در جریان قــرار دادن آحاد ملت از آخریــن رویدادها و وقایع 
نقش موثری دارند.  دغدغه مند بودن و پیگیری رفع انواع معضالت جامعه 
تنها به عنوان بخشــی از تعهد به اجرای مســئولیت اجتماعی، بر اعتبار 
خبرنگاران در بین مردم می افزاید و نقش مهم آنها را در حرکت به ســوی 

آینده مطلوب دوچندان می نماید.
صاحبــان اندیشــه و قلم به عنوان تســهیل گــران ایجــاد رفتارهای 
کارآفرینانه نقش مهمی در مبــادالت فرهنگی و اقتصــادی بازی می 
کنند که بمنظور تبیین این موضوع سعی خواهیم کرد به بررسی عوامل 
مرتبط با این ذهنیت کارآفرینانه بپردازیم و به این ســئوال پاسخ دهیم 
که چگونه خبرنگاران می توانند تســهیل گر رفتارهای کارآفرینانه در 

جامعه باشند؟
رفتار کارآفرینانه ترکیبی از »رفتار « و »کارآفرینی« است. رفتار، پاسخی 
به محرک ها یا داده های مختلف است که می تواند آگاهانه یا ناخودآگاه، 

آشکار یا پنهان و ارادی یا غیرارادی باشد.
 کارآفرینی نیز به فرآیند شناســایی، ارزیابی و بهــره برداری از فرصت ها 
برای ایجاد کسب وکارهای جدید و مؤسســات کوچک و توسعه سازمان 
های بزرگ از طریق فعالیت هــای بازاریابی و فروش گفته می شــود که 
موجب رشد، اشــتغال آفرینی و خلق ارزش خواهد شــد. بنابراین رفتار 
کارآفرینانه را می توان پاســخ های کارآفرینان در برابر محرک ها/ فرصت 
های محیطی دانست و خبرنگاران به دلیل مواجهه بودن با این محرک ها 
و فرصت ها می توانند هم خود کارآفرین باشند و یا با انتقال این مفاهیم به 

رشد رفتارهای کارآفرینانه کمک کنند.
شرایط جامعه به گونه ای است که الزم است نســل های آینده با مفاهیم 
مهمی از جمله عدم اطمینــان، خالق بودن، منعطف بودن، اســتفاده از 
فرصت ها، هوشیاری، شکست پذیری، ریســک پذیری و.... آشنا شوند و 
نقش خبرنگاران از این منظر برجسته است که می توانند نقش مهمی در 

انتقال مفاهیم و فرهنگ سازی در حوزه کارآفرینی ایفا کنند.
 همچنین خبرنگارانی موفق هســتند که نقشی دوسوتوان داشته باشند. 
بدان معنــا که آنهــا توانمندی انجــام فعالیت های اکتشــاف را در عین 
بهره برداری از کارهای موجود خود داشته باشند، که این موضوع مهم در 

ادبیات کارآفرینی دوسوتوانی گفته می شود. 
دوسوتوان کردن افراد که از راهبردهای اصلی کارآفرینی است، مشخص 
می سازد که چگونه ترکیب فعالیت های بهره برداری و اکتشاف در سطح 

دانش افراد، می  تواند به افزایش کارآفرینی کمک کند.
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معاون وزیر راه تاکید کرد

ونا اجرای محدودیت  در سفرها در صورت تصویب در ستاد کر
خریدار  معاون حمــل و نقل وزیــر راه و 
شهرســازی گفت: از مردم می خواهیم مانند 
گذشــته همکاری کنند و از انجــام هر گونه 
ســفرهای غیر ضرور جدا چشم پوشی کنند 
و در صورت اعمــال محدودیت های مختلف 
از جملــه محدودیت تردد و ســفرهای بین 
جاده ای به صورت همــه جانبه در مدیریت و 
اجرای آن همکاری الزم را انجام خواهیم داد.

شــهرام آدم نژاد اظهار کرد: از ابتدای شروع 
این پاندمی در جهان و حتی پیش از شــیوع 
آن در ایران، حمل و نقل جمهوری اســالمی 
ایران اقدامات پیشگیرانه در کنترل و کاهش 
خطرات شــیوع بیماری کووید 1۹  از طریق 
حمل و نقل در کشــور را در دستور کار خود 
قرار داد و پس از تشکیل ســتاد ملی  مقابله با 
کرونا نیز، به عنوان یکی از اعضای اصلی ستاد 
و با مســئولیت کمیته پیشگیری از آلودگی 
ناوگان حمل و نقل و مراکز تجمع مسافران 

فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد.
وی افزود:  در پیک اول بیماری در کشــور با 
همکاری مردم در کاهش سفرهای نوروزی 
که کاهــش ۶۸ درصــدی در ســفرهای 
جاده ای، ۸۸ درصدی در سفرهای ریلی، 7۶ 
درصدی سفرهای هوایی و ۹7 درصدی  در 
سفرهای دریایی را در پی داشت. همچنین 
ضدعفونی کردن مستمر ناوگان و پایانه های 
حمل و نقل بر اساس پروتکل های بهداشتی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
غربالگری مسافران در پایانه های مسافری 
تاثیــر بســیاری در حفظ اســتانداردهای 
بهداشــتی در حمل و نقل در پیشگیری از 

شیوع ویروس داشته است.
آدم نژاد در پاســخ به ســوالی مبنی بر این 
که بــا توجه به گســترش شــیوع ویروس 
کرونا در کشــور و باالرفتن آمار ابتال و نرخ 

مرگ و میر نســبت به موج اول آیا اقدامات 
پیشگیرانه ای مانند  کاهش سفرهای مردم 
انجام شده است یا خیر گفت:  کمیته حمل 
و نقل ستاد ملی مقابله با کرونا کماکان همه 
را اجرا کرده و از همان ابتــدا علیرغم انجام 
عملیات مستمر ضدعفونی ناوگان و پایانه ها 
و درخواســت برای رعایت بهداشت فردی، 
مکررا از طــرق مختلف تقاضــا برای صرف 

نظر کردن از ســفرهای غیرضروری مطرح 
شده است.  کماکان نیز از مردم درخواست 
می کنیم بــا توجه به رفتــار غیرقابل پیش 
بینی این ویــروس و واکنــش متفاوت آن 
روی بدن افــراد، به منظور حفظ ســالمت 
خود و خانواده شــان، جدا از انجام  هر گونه 

سفرهای غیرضروری چشم پوشی کنند.
معاون حمــل و نقل وزیر راه و شهرســازی  

تاکید کرد: بدون شک یکی از دالیل کنترل 
شیوع بیماری پس از فروردین ماه، همکاری 
ارزشمند مردم در پیروی کردن از مصوبات 
ســتاد ملی و به ویــژه کاهش ســفرهای 

غیرضروری بوده است.
آدم نژاد در پاســخ به ســوالی مبنی بر این 
که آیا بــا توجه به شــدت گرفتن شــیوع 
ویــروس کرونــا در کشــور، تصمیمی در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنــی بر اعمال 
محدودیت های مختلــف از جمله در زمینه 
ســفرهای بین اســتانی اتخاذ شده است یا 
خیر اظهار کرد:  در زمان دوره اول  شــیوع 
این بیماری، جهان با شــوک مواجه شد و به 
دلیل عدم شناخت دقیق کشورها نسبت به 
تبعات گسترده شــیوع این پاندمی، مدت 
زمانی طول کشــید تا بتوانند مدیریت امور 
را برای از ســرگیری روال معمول به دست 
گیرند. بــا تجربه ای که در طــول این مدت 
نیز به دســت آمده، ســعی کردیم تا امکان 
برقراری ســفرهای بهداشــتی ایمــن را با 
اجرای پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله 
گذاری اجتماعی فراهم کنیم.   بدون شــک 
کمیته حمل و نقل نیز کمافی ســابق تابع 
تصمیمات ســتاد  مقابله با کرونا بوده و در 
صورت اعمــال هر محدودیتــی، همکاری 
همه جانبــه را در مدیریت و اجــرا وظایف 

محوله صورت خواهد داد.

صفحه 5

رییس اتــاق بازرگانی ایــران و چین در مورد انتشــار 
مطالبی در شــبکه های اجتماعی مبنی بر در راه بودن 
یک اتفاق مهم اقتصادی برای ایــران می گوید گمانه 
زنی ها درباره گشــایش اقتصادی اگر به اتفاقی بزرگ 
ختم نشــود، نتیجه ای جز عصبانی تر کردن جامعه که 
در ماه های اخیر فشــارهای اقتصادی جدی را تحمل 

کرده نخواهد داشت.
مجیدرضا حریــری اظهار کرد: متاســفانه شــرایط 

اقتصادی کشــور به گونــه ای پیش رفته کــه دیگر با 
طرح های صرفا اقتصادی و مدیریتــی نمی توان توقع 
تحولی جدی داشت و راهکار از دل سیاست می گذرد. 
وقتی فشــارهای تحریم یکی از عوامــل تاثیرگذار بر 
مشــکالت بوده، قاعدتا برای برون رفت از این شرایط، 

باید به مسائل دیپلماتیک نیز فکر کرد.
وی با بیان اینکه حل نکردن مشــکالت و ناموفق بودن 
طرح ها، شــرایط را برای اقشار کم درآمد جامعه دشوار 

کرده است، گفت: وقتی جامعه می بیند که برای برون 
رفت از این شرایط راهکار دقیقی وجود ندارد، عصبانی 
می شود و با مطرح کردن وعده هایی مبنی بر اینکه در 
روزهای آینده اتفاقی بــزرگ رخ خواهد داد، جامعه را 
عصبانی تر می کند. امروز مردم نیــاز دارند که ببینند 
مســئوالن اجرایی فضای زندگی آنهــا را درک کرده و 
بر مبنای آن تصمیم می گیرند و در این مســیر مطرح 

کردن پازل و معما چندان نتیجه مثبت ندارد.

رییس اتاق بازرگانــی ایران و چین با اشــاره به گمانه 
زنی های صورت گرفته درباره اینکه گشایش اقتصادی 
اعالم شــده در چه حوزه ای خواهد بــود، بیان کرد: در 
این روزها گمانه زنی هایی صورت گرفته و افراد مختلف 
گزینه هایی را مطــرح کرده اند اما هیچ یــک از آنها در 
عمق زندگی مردم تغییری ایجاد نمی کند و مردم بیش 
از آنکه به وعده نیاز داشــته باشــند، تصمیمات جدی 

می خواهند که شرایط آنها را تغییر دهد.
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نقش تسهیل گری خبرنگاران در اقدامات 
کارآفرینانه

   ادامه از صفحه اول
 برای مثال خبرنگارانی که هم دانش و تجربه رســانه ای داشته باشند و 
هم در بخش یا حوزه ای که فعالیت می کنند، دارای تخصص باشند در 
انتقال مفاهیم از خبرنگارانی که صرفا دانش رســانه ای دارند موفق تر 

عمل می کنند.
البته نقطه تالقی کارآفرینی و مســوولیت اجتماعی، بخشــی از ارزش 
های اجتماعی اســت که کارآفرینان ایجاد می کنند و شامل مواردی از 
قبیل: بهبود کیفیت زندگی انســان، کاهش آثار نامطلوب بر ذینفعان، 
ایجاد تعادل بین تولید ثروت مالی، اجتماعی و زیست محیطی و توسعه 
پایدار جامعه می باشــد، ضمن آنکه کارآفرینی و مسوولیت اجتماعی، 
مفاهیم اخالقی را نیز در بر می گیرد. پژوهش های متعددی نیز نشــان 
می  دهند که اخالق به عنــوان بخش از جنبه های فردی و ســازمانی 
مطرح است که فرد را در برابر جامعه مسوولیت پذیر نشان می دهد و در 
کارآفرینی نقش مهمی دارد از همین روست که حرفه خبرنگاری عالوه 
بر انجام مســئولیت های فوق می تواند پیوندگاه محکمی بین توسعه 

رفتارهای کارآفرینانه و تبیین ارزش های اجتماعی باشد.
در کنار موارد فوق در ادبیات کارآفرینی نیز بحث کــارآفرینی رســانه 
ای به عنوان موضوع جدیدی مطرح می باشد و آن را می  تــــوان بــه 
فعالیتهای کارآفرینانه ای که با هدف اســتخراج فرصت های مناسب 

کسب وکار و سودآوری در صنعت رسانه انجام می شوند اطـالق کـرد.
کارآفرین رســانه ای را به دلیل انجام پنج فعالیــت مهم عامِل تغییر در 

جامعه می دانند:
-  پذیرش مأموریــت ایجاد و حفــظ برخی انــواع ارزش های هنری، 

فرهنگی و یا اجتماعی )نه فقط ارزش های اقتصادی(؛
- درک وتعقیب فرصت های جدید برای انجام این مأموریت؛
-   درگیرشدن در فرآیند مستمر نوآوری، تطابق و یادگیری؛

-   ایفای نقش بـــی آنکـه در دســـترس نبـــودن منابع باعث ایجاد 
محدودیت کاری برای او شود؛

-  نمایش حس شـدید مسـئولیت بـه نتـایج خلـق شده
همچنین کارآفرینی بعد از راه اندازی کســب وکار مطرح بوده و یکی از 
مقولــه هـــای بســـیار بـــا اهمیـــت در بحـــث کـــارآفرینی، 
تشـــــخیص فرصـــــت و هوشـــــیاری کارآفرینانـــه اسـت که 
خبرنگاران به دلیل فلســفه کاری خود ارتباط تنگاتنگی با این مباحث 
دارند، ضمن آنکه در صــنعت رســـانه نیز زمینــه های بِکـر و فراوانی 
بــــرای خبرنگارانی که به مباحث کارآفرینی عالقه مند باشند، وجود 

دارد.
پس همانگونه که مشــاهده می شــود، وجه مشــترک تحقیقـــات 
کـــارآفرینی و موضوعات رسـانه ای توجـه بـــه استفاده از فرصت ها، 
هوشیاری، شناخت و تعامل با بازار کـــار، بررسی معضالت و نارسایی 
هاو ... اســـت و دنیای امروز که پر از رخدادهای غیر منتظره و متفاوت 
با مخاطبان خاص و آگاه است، نیاز به دریافت سریع و صحیح اطالعات 
وجود دارد و تنها خبرنــگاران می توانند با جســارت و حضور به موقع 
در جریان های روزمره، پاسخ مناســبی برای اذهان جستجوگر فراهم 
نمایند که این موضــوع نقطه آغازیــن در جهت گســترش و تعمیق 

رفتارهای کارآفرینانه محسوب می شود.

بیشترین تمرکز صادرات ایران با کشورهای 
همسایه است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امســال بیشترین تمرکز ما 
برای صادرات با کشورهای همسایه اســت و بهترین پتانسل ما در این 

خصوص کشور عراق است.
حمید زادبوم در ســفر به قصرشیرین و در حاشــیه بازدید از مرزهای 
پرویزخان و خسروی اظهار داشت: امسال در ۲ ماه نخست سال، شروع 
تجارت خارجی ما به دلیل شــیوع کرونا از رشد چشمگیری نداشت، اما 
از خردادماه شاهد اوج گیری صادرات به کشورهای عراق، افغانستان و 
پاکستان بودیم و از این رو توجه به گلوگاه ها و مشکالت موجود در مرز 
را در دستور کار قرار داریم.وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 71 درصد 
صادرات ما در ســال ۹۹ از مرزهای زمینی و دریایی همسایه انجام می 
شود و تمرکز بر روی همسایگان کشور است و عراق بهترین پتانسیل را 
برای صادرات دارد.رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: استان 
کرمانشاه هم با حوزه عربی و کردی عراق هم مرز است و بهترین فرصت 
برای توســعه صادرات را دارد از این رو توجه به مشکالت و گلوگاه های 

مرزی و مرز پرویزخان بسیار مهم است.
زادبوم با تاکید بر اینکه امسال زیرســاخت ها مورد توجه بیشتری قرار 
می گیرد.، اضافه کرد: تجار و ســرمایه گذاران این منطقه خیالشــان 
راحت باشــد، موضوع پایش و موانع را با نمایندگان مجلس و استاندار 

کرمانشاه بررسی کرده و مرتفع می کنیم و
معــاون وزیر صمت گفت: امســال با توجه به شــیوع کرونــا صادرات 
غیرنفتی ما همانند ۲۰ کشــور پیشــرو در دنیا در امر صادرات شرایط 
منفی داشــت و ما ۳۹ درصد کاهش صادرات داشــتیم ولــی در مرز 
پرویزخان شاهد رشــد ۶۰ درصدی صادرات بودیم و هرچه که به جلو 

می رویم شاهد افزایش صادرات نسبت به ماه قبل هستیم.
زادبوم اظهار داشــت: هدف گذاری صادرات کشــور ما امسال به همان 
اندازه سال گذشــته به میزان ۴1 میلیارد دالر است.معاون وزیر صمت 
و رییس سازمان توســعه تجارت ایران در راس هیاتی به منظور بازدید 
از مرزهای رسمی خســروی و پرویزخان و بررسی ظرفیت های تجاری 

وضعیت صادرات و واردات به قصرشیرین سفر کرد.
در ســفر معاون وزیر صمت، هدایــت حاتمی معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار کرمانشاه، رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
و جمعی از مدیران کل استان کرمانشــاه، نماینده مردم قصرشیرین، 
ســرپل ذهاب و گیالنغرب در مجلس شــورای اســالمی، فرماندار و 

مسووالن شهرستان قصرشیرین وی را همراهی کردند.
شهرستان مرزی قصرشیرین در غرب کرمانشــاه با 1۸۶ کیلومتر مرز 
با عراق یکی از مهمترین شــهرهای غرب کشــور برای توســعه روابط 
اقتصادی با این کشور و اقلیم کردستان محسوب می شود که با داشتن 
۲ مرز رسمی پرویزخان و خســروی هم اکنون به مرکزی برای فعالیت 
های مهم اقتصادی، صادرات و واردات کاال به این کشور همسایه تبدیل 
شده اســت.هم اکنون روزانه به طور میانگین یک هزارو ۵۰۰ دستگاه 
کامیون حامل کاالهای صادراتی از جمله مانند میوه و تره بار، خشکبار، 
لوزام و مصالح ساختمانی، لوزام خانگی و دیگر کاالهای مورد نیاز مردم 

عراق و اقلیم کردستان از مرز پرویزخان صادر می شود.
بیشــترین حجم مبادالت اقتصادی به کشــور عراق معادل ۵۴ درصد 
کاالهای صادراتی کشــورمان )یک هزار و ۵۰۰ کامیــون صادراتی و 
ترانزیتی( از مرز رســمی پرویزخان به عراق صادر می شود ضمن اینکه 

این مرز به عنوان فعال ترین بازارچه مرزی کشور شناخته شده است.

سرمقاله

بازار

خریدار  رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور گفت: اگرچه فقط ۶ درصد از درآمد 
نفتی مورد انتظار در ســال ۹۹ محقق شده، 
اما 7۵ درصــد درآمدهای مالیاتی ســال 

جاری تا کنون محقق شده است.
 محمدباقــر نوبخت معــاون رئیس جمهور 
در گفت وگویــی مجازی به مناســبت روز 
خبرنگار به ســواالت مختلف خبرنگاران به 
خصوص ماجرای »کســری بودجه ۹۹« و 

»اصالح ساختار بودجه« پاسخ داد.
یکی از خبرنگاران با اشــاره بــه تأکیدات 
رهبرانقــالب درباره لزوم اصالح ســاختار 
بودجه و اظهارات نمایندگان یازدهم درباره 
عدم شباهت بودجه ۹۹ به بودجه منطبق با 
شــرایط جنگ اقتصادی، پرسید که تفاوت 
بودجه امســال با الیحه بودجه 1۴۰۰ چه 
خواهد بــود؟ و نوبخت پاســخ داد: درباره 
اینکه بودجــه 1۳۹۹ پــس از ماه ها انتظار 
در مجلس به جای اینکه متناســب با فضای 
جنگ اقتصادی مورد بررســی قرار گیرد؛ با 
چنین سرنوشــتی روبرو شــده است؛ باید 
افکار عمومی قضاوت کند. ســازمان برنامه 
و بودجه، الیحه بودجه 1۳۹۹ را بر اســاس 
پیش بینی واقع بینانه جنــگ اقتصادی به 
مجلس ارائه کــرد. موضوعاتی که امروزه در 
خصوص کسری بودجه و..... مطرح می شود؛ 
نشان دهنده شفاف سازی ســازمان برنامه 
بودجه است که راســا این موضوع را مطرح 
کرد؛ اما متأســفانه بعضی از عزیزان بدون 
داشــتن اطالعات کافی در خصوص اعداد 
و ارقام واقعــی، از کســری بودجه صحبت 

می کنند!

قرار نبود اصالح ساختار بودجه به 
مجلس راه پیدا کند

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور 
ادامه داد: »اصالح ســاختار بودجه« پس از 
آنکه از ســوی مقام معظم رهبری در سال 
۹7 مطالبه شد، از سوی ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور در وقت معین شده، تدوین و 
به رهبری و شورای عالی هماهنگی سه قوه 
ارائه شــد. رهبری تصریح فرموده بودند که 
اصالح ســاختار باید در همان شورای عالی 
مورد تأیید قرار بگیرد و قرار نبود به مجلس 
راه پیدا کند. حتماً ایشان مصلحتی داشتند 
که که ایــن موضوع در شــورای عالی تأیید 
شود. البته ما کوشیدیم از همه ظرفیت های 
کشــور برای تدوین آن اســتفاده کنیم. ما 
روی ۴ محور و 1۰ بســته متمرکز شــدیم؛ 
اینکه »چگونه درآمدهایمان پایدار شود«؛ 
»چگونه هزینه ها بهینه شوند«؛ »چگونه در 
بودجه های سنواتی ثبات، عدالت اجتماعی 
و اقتصــادی اعمــال شــود« و »چگونگی 
اصالح روش بودجه ریــزی کنونی در دولت 

و مجلس«.

تاکنون برنامه اصالح ساختار بودجه 
در شورای هماهنگی اقتصادی سران 

قوا تصویب نشده
وی با اشــاره به اینکه برنامه اصالح ساختار 
بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضای 
آن شورا )رؤسای ســه قوه( تقدیم کردیم و 
انتظارمان ایــن بود که اجماعــی در میان 
ســران، منطبق با نظر مقام معظم رهبری 
ایجاد شــود، اظهار داشــت: تــا این لحظه 
با وجود آنکــه برای بررســی برنامه اصالح 
ساختار، زمان مشــخصی تعیین شده بود؛ 
به جمع بندی بین سه قوه در شورای عالی، 
دست پیدا نکرده ایم. البته ما مدعی نیستیم 
که آنچه ارائه دادیم؛ بهترین اســت اما به هر 
دلیلی در شورای عالی تصویب نشد و ما عیناً 
همان برنامه را به مجلس جدید ارائه دادیم. 
چون مجلــس، امکان قانون گــزاری دارد و 
می تواند برنامه اصالح ســاختار را بررســی 
کنند. ما برای تمامــی محورها و پروژه های 
تعیین شــده در این برنامه، تفصیال پاســخ 
داریم. البته حــرف زدن دربــاره »اصالح 
ســاختار بودجه« بســیار آســان است اما 
همین کــه بخواهند این شــیر را خالکوبی 
کنند می بینید که چه شیر بی یال و کوپالی 

می شود.

نظام مالیاتی را با نظام تأمین اجتماعی 
گره زدیم

نوبخت ادامه داد: »اصالح ساختار بودجه« 
یک عمل جراحی بزرگ اســت. ما ســاالنه 
1۳۴ هزار میلیارد تومــان یارانه می دهیم. 
این عدد چند برابر بودجه کشــور است که 
در شــرایط کنونی پرداخت می شــود؟ اما 
آیا بــه همین گونه باید پرداخت شــود؟ آیا 
شــیوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم 
موعدیان و هم مجریان ناراضی اند… و هم 
از سوی دیگر مجریان مالیاتی معتقدند که 
درصد مالیات کشور ما نســبت به شاخص 
کشــورهای توســعه یافته و صنعتی بسیار 
پایین تر اســت که نشــان دهنده استفاده 
اندک از این ظرفیت است. این نشان دهنده 
ضرورت اصالح است. به جای آنکه مالیات را 
عمدتاً متوجه حقوق و مصرف کنیم آن را به 

سمت درآمد و سرمایه ها بردیم؛ به عبارتی 
نظام مالیاتی را با نظام تأمین اجتماعی گره 
زدیم و مشخص کردیم هر کسی در ماه و در 
سال چقدر می تواند درآمد داشته باشد و اگر 
بیشــتر از آن درآمد دارد؛ باید مالیات بدهد 

و اگر درآمد کمتری دارد، باید یارانه بگیرد.
معاون رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در 
خصوص بحث هزینه هــا در قوانین بودجه 
نیز، مراکز تحقیقاتــی، فرهنگی و مذهبی 
مشــابهی داریم و می توانیم برخی از اینها را 
به جهت کار مشــابه، در یک ردیف تجمیع 
کنیــم. اما این کار آســانی نیســت، گفت: 
امیدواریــم مجلس برنامه اصالح ســاختار 
بودجه را مصــوب کند تــا آن را اجرا کنیم. 
البته اعمال کوچک ترین تغییر، اعتراضات 
بسیاری را برخواهد انگیخت. اما الزم است 
که ایــن جراحی در اقتصاد کشــور صورت 
بگیرد. با اصالح قیمت بنزین؛ منابع حاصل 
از افزایش نرخ بنزین را به عنــوان یارانه به 
مــردم برگرداندیــم. اما در ماه هــای اخیر 
درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، به 
جهت کاهش میزان مصرف بنزین در داخل 
و کاهش صادرات بنزیــن؛ کاهش یافته اما 
دولت همچنان همــان میــزان یارانه را به 
مردم پرداخت می کند. در حال حاضر پنجاه 
هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ 
کدام بخش آن را اصالح کنیم که داد کسی 
در نیاید؟ و خســاراتی را به ما تحمیل نکند. 
دولت به لزوم اصالح ساختار بودجه، معتقد 
است و منتظر نظر مجلس هستیم تا پس از 
تصویب آن از ســوی نماینده های با انگیزه 

مجلس؛ آن را اجرا کنیم.

بندهای مربوط به اصالح ساختار 
بودجه را از بودجه 99 حذف کردند!

وی تاکید کــرد: از آنجا کــه برنامه اصالح 
ساختار، در مجلس یا از سوی شورای عالی 
سران سه قوه، تصویب نشــده بود، بودجه 
سال ۹۹ در چارچوب آن تدوین نشده است. 
به عبارت دیگر اصالح ساختار، نتوانست در 
بودجه کاماًل اعمال شود حتی بندهایی که 

به آن مربوط بود را کاًل حذف کردند!
نوبخــت ادامــه داد: در پاســخ بــه اینکه 
می گوئید آیا بودجه ســال ۹۹ متناســب 
با جنــگ اقتصادی و واقعیت امروز کشــور 
نوشــته شده اســت یا نه؟؛ ســوالی از شما 
می پرســم؛ آیــا قانــون بودجــه ای را در 
کشــورمان ســراغ دارید که از بودجه ۵7۰ 
هزار میلیارد تومانی منابــع عمومی، کمتر 
از ۴۸ هزار میلیــارد تومــان آن مربوط به 
درآمدهای نفتی باشــد؟ یعنی کمتر از 1۰ 
درصد کل بودجه متکی به درآمدهای نفتی 
باشــد؟ ما چنین بودجه ای را برای سال ۹۹ 
ارائه دادیم. اگر هم درباره کســری بودجه، 
ســخن گفتیم؛ این ناشــی از شفاف سازی 
ســازمان برنامه و بودجه بود که آن را مطرح 
کرد ولی افرادی، بدون اطالع کافی از آن، به 

این موضوع می پردازند.

از ابتدای امسال فقط 85 درصد 
از بودجه جاری ای که باید مصرف 

می شد؛ مصرف شده است
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور در 
پاسخ به ســوالی درباره محل تأمین منابع 
افزایش حقوق کارمندان و بازنشســتگان 
که اخیراً ســازمان برنامه و بودجه در پی آن 
اســت، گفت: درباره اینکه چطــور با وجود 
قلت منابع مالی، با معضالتی همچون تورم و 
گرانی روبرو شویم و حتی حقوق کارمندان 
و بازنشستگان را اضافه کنیم؛ باید بگویم که 
این کار را حتی بدون افزایش سقف بودجه، 
انجام دادیــم. منابع عمومــی بودجه ۹۸، 
تغییــری نکرد ولی کوشــیدیم ۵۰ درصد، 
حقــوق کارکنان را در اســفند مــاه اضافه 
کنیم و بدون افزایش سقف بودجه عمومی 
در ســال ۹۹، 1۵ درصد هــم در فروردین 
ماه حقوقو کارکنــان دولت را اضافه کردیم. 
حقوق بازنشستگان را هم ۲۰ درصد اضافه 
کردیم و همسان ســازی حقوق آنان با افراد 

شاغل هم رده خودشان را هم از اول مهرماه 
اجرا می کنیم.

وی ادامه داد: مــا از همین میــزان بودجه 
عمومی مصوب در بودجه ســال ۹۹، هزینه 
این افزایــش حقوق ها را تأمیــن می کنیم. 
از ابتدای ســال تا کنون، فقط ۸۵ درصد از 
بودجه جــاری ای که باید مصرف می شــد؛ 
مصرف شــده اســت. یعنی حتی با وجود 
افزایش حقوق هــا؛ 1۵ درصد صرفه جویی 
داشــته ایم. جالب اســت بدانید که میزان 
پرداخت های بنــد »و« که مربوط به حقوق 
است؛ به 1۵۲ درصد رســیده است. یعنی 
۵۲ درصد نســبت بــه حقوق های ســال 
گذشــته کارکنــان دولــت و 1۳۹ درصد 
نســبت به حقوق بازنشســتگان در ســال 
گذشــته، اضافــه کرده ایم کــه از مهر ماه 
هم حقوق بازنشســتگان بیشــتر می شود. 
چنانکه می دانید »بودجه جاری«، شــامل 
دو بخش »پرســنلی« و »ســایر« است. تا 
کنون فقط ۶۰ درصد از بودجه »ســایر« در 
سال ۹۹ را پرداخت کرده ایم. یعنی بودجه 
»پرســنلی« را افزایش داده ایم اما در بخش 
بودجه »ســایر«، ضمن افزایش بهره وری، 
صرفه جویی هم کرده ایم تا در شرایط جنگ 
اقتصادی و شــیوع ویروس کرونــا بتوانیم 
بودجــه کشــور را مدیریت کنیــم. خوب 
اســت بدانید که ۸۵ درصد بودجه عمرانی 
کشور نیز از ابتدای سال تا کنون، تخصیص 
یافته و مبلغی از بودجــه عمرانی، در محل 

بودجه های جاری خرج نکرده ایم.
نوبخــت تاکیــد کــرد: کل اوراقــی که ما 
فروختیم در حال حاضــر ۵۸ هزار میلیارد 
تومان است در صورتی که درآمدهای ناشی 
از مالیات به بیش از 7۲ هزار میلیارد تومان 
رسیده و این طور نیســت که تأمین بودجه، 

همه از محل فروش اوراق باشد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور در 
پاسخ به سوالی درباره اصالح نظام یارانه ای 
کشــور و عدالت محــور کــردن پرداخت 
یارانه نقدی به مردم گفــت: نحوه پرداخت 
یارانه هــا می تواند اصالح و هدفمند شــود. 
یارانه حمایت معیشــتی ناشــی از افزایش 
نرخ بنزین را به ۶۰ میلیــون نفری که فکر 
می کردیــم نیازمندتر هســتند تــا کنون 
داده ایم و امیدواریم کــه هدفمند پرداخت 
شــود. قطعاً ۲۰-۲۲ میلیون نفری که این 
یارانه را دریافــت نمی کننــد، قطعاً گالیه 
دارند. اگر هــم یارانه را به همــه بدهیم که 
یعنــی آن را هدفمند توزیــع نکرده ایم. در 
برنامه اصالح ســاختار بودجه هم موضوع 
اصالح پرداخــت یارانه هــا را گنجانده ایم. 
انشــاهلل بــا تصویب ایــن برنامه از ســوی 
مجلــس، حتی الیحــه بودجــه 1۴۰۰ را 
هم بر مبنای همین اصالح ســاختار، ارائه 
می دهیــم. به میزانــی که برنامــه اصالح 
ساختار بودجه در مجلس، تصویب شود؛ آن 
را در الیحه بودجه ســال بعد لحاظ خواهیم 
کرد و در جهت اصالح اعــداد و ارقام عمل 

می کنیم.

میزان درآمدهای نفتی و مالیاتی 
محقق شده در سال جاری

وی در پاســخ به ســوالی دربــاره اقدامات 
سازمان برنامه و بودجه برای مقابله با کسری 
بودجه ناشی از کاهش شــدید درآمدهای 
نفتی بخاطر ترحیم و کاهــش درآمدهای 
مالیاتی بخاطــر کرونا، اظهار داشــت: در 
شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان 
صادرات نفــت تقلیل یافتــه و درآمدهای 
نفتی پایین آمده اســت. فــروش نفت در 
ســال جاری کاهش چشــمگیری یافته و 
فقط ۶ درصــد از درآمد نفتی مــورد انتظار 
ما تا کنون محقق شده است. اما چند منبع 
درآمدی دیگر نیز وجــود دارد؛ مثل مالیات 
و درآمدهای گمرک و واگذاری دارایی های 
مالی در دو بخش فروش سهام کارخانجات 

دولت در بورس و انتشار اوراق مالی.
نوبخت ادامه داد: اگرچــه کمتر از ۶ درصد 
از آنچه کــه باید از محــل درآمدهای نفتی 

محقق می شد، محقق شــده اما 7۵ درصد 
درآمدهای مالیاتی ســال جــاری تا کنون 
محقق شــده که ۲۰ درصد بیش از ســال 
گذشته در همین تاریخ اســت. ۵۸ درصد 
واگذاری های مالی نیز محقق شــده است. 
مطابق اصــل ۴۴ قانــون اساســی دولت 
موظــف به واگــذاری ســهام کارخانجات 
و شــرکت های دولتی اســت که منجر به 
کاهش مالکیت و تصدی گری دولت شــده 
و آن را در جایگاه نظارت قرار می دهد. برای 
کل ســال ۹۹، فقط 11 هزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان درآمد از ایــن محل، پیش بینی کرده 
بودیم اما قریب به 1۶ هزار میلیارد تومان در 
چهار ماه گذشته، توانسته ایم سهام واگذار 
کنیم که تا حدودی کســری عــدم تحقق 
درآمد ناشــی از فروش نفت را جبران کرده 

است.

دولت حتی استقراض غیرمستقیم هم 
از بانک مرکزی نکرده است

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور ادامه 
داد: جــز همــان تنخواهی که هر ســال از 
بانک مرکزی می گرفتیم و با آن تســویه هم 
می کردیــم؛ چیز دیگــری از بانک مرکزی 
دریافت نکرده ایــم. بنابراین تصــور اینکه 
عــدم تحقق منابــع باعث اســتقراض غیر 
مســتقیم دولــت از بانک مرکزی شــده؛ 
کاماًل باطــل و نوعی توهم اســت. دولت نه 
تنها اجازه اســتقراض مســتقیم که حتی 
امکان استقراض غیرمســتقیم هم از بانک 
مرکزی نداشــته و این کار را نکرده اســت. 
آمار و ارقام نشــان می دهد کــه به دولت به 
میزان درآمدهایش هزینه کرده اســت. در 
وضعیت فعلی تا جایی که امکان داشــت با 
اصالح سیاســت ها، بودجه جاری کشور را 
بیشتر معطوف بخش »پرســنلی« کردیم 
و از بودجه »ســایر« کم کردیم. همچنین 
بودجه های عمرانی کشور را بجای اینکه به 
مساوات بین تمامی پروژه ها هزینه کنیم و 
هیچ کدامشــان به ثمر نرسد؛ طبق اولویت 
و اهمیت تخصیص داده ایــم و می دانیم که 
تا آخر ســال چقدر راه آهن، جاده، مدرسه، 
بیمارستان و … خواهیم داشت. به عبارت 
دیگر تــالش کردیم بــا مدیریــت منابع، 
بیشترین بهره وری را داشــته باشیم. علی 
رغم تالش های دشــمنان، حتــی یک روز 
هم حقوق و یارانه اعطایی به مردم به تعویق 
نیفتاده اســت؛ تمامی حقوق ها را به موقع 
پرداخــت و سررســید اوراق را نیز در زمان 

مقرر بازخرید می کنیم.

انتظار داریم برنامه اصالح ساختار 
اقتصادی در مجلس تصویب شود

وی در پاســخ به ســوالی دربــاره آخرین 
وضعیت برنامه اصالح ساختار نظام بودجه 
ریزی کشــور گفت: برنامه اصالح ساختار 
اقتصــادی را تقدیــم مجلــس کرده ایم و 
انتظارداریم کــه در مجلس محترم تصویب 
شود تا الیحه بودجه 1۴۰۰ را که تا 1۵ آذر 
باید به مجلس ارائه دهیم؛ با اصالحات مورد 
تأیید مجلس، تقدیم نماینــدگان محترم 

کنیم.

وضعیت تحقق منابع بودجه تفاوت 
چندانی با بودجه سال های قبل ندارد

نوبخت در پاســخ به ســوال دیگری درباره 
امکان اصــالح قانون بودجــه ۹۹ و مرجع 
اصالح کننده آن گفت: بودجه ســال جاری 
با عــدم تحقق منابع در بخــش درآمدهای 
نفت تا کنون مواجه شــده است؛ اما بخش 
دیگر درآمدهــا در حوزه مالیــات، اوراق و 
حتی واگذاری ســهام کارخانجات دولت؛ 
محقق شــده اســت. کما اینکه پیش بینی 
کرده بودیم که در کل سال 11 هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومــان، درآمد ناشــی از واگذاری 
سهام داشــته باشــیم اما تا کنون نزدیک 
به 1۶ هــزار میلیارد تومان، ســهام عرضه 
شــده و به همان تکلیفی که اصل ۴۴ قانون 
اساســی حکم کرده، عمل شــده و کاهش 

تصدی دولت محقق شــده اســت. مقایسه 
عملکرد بودجه چهارماهه امســال با سال 
گذشــته نشــان می دهد که تا این مقطع 
زمانی، در میــزان تحقق منابــع درآمدی 
دولت، تفــاوت چندانی با بودجه ســنوات 
سال گذشته نداریم. تحقق درآمدها به جز 
حوزه درآمدهای نفتی، در دیگر بخش ها نه 
تنها محقق شــده بلکه اوضاع امسال بهتر از 
سال های قبل هم هســت و ما با اختیارات 
قانونی ای که داریم در دولت عمل می کنیم.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور ادامه 
داد: مقام معظم رهبری بســیار هوشمندانه 
و با درک شــرایط کشــور، شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســه قوه را تشــکیل 
دادند تا از شــرایط جنگ بزرگ اقتصادی 
بــا توجه به ظرفیــت قانونی این شــورا که 
مصوباتــش همچون شــورای عالی امنیت 
ملی بــه تأییــد و تصویــب مقــام معظم 
رهبری می رســد؛ بگذریم و از این ظرفیت 
اســتفاده کنیم. انشــاهلل قانون بودجه ۹۹ 
با همین شــرایط قابل اجرا است و مشکلی 
در ادامــه آن نخواهیــم داشــت. مهم این 
اســت که دریافت ها و پرداخت ها، حقوق و 
دستمزد و مطالبات کارمندان، ایثارگران و 
بازنشستگان از دولت را به درستی مدیریت 
کنیــم. امیــدوارم برنامه اصالح ســاختار 
اقتصادی که تقدیم مجلس محترم شــده 
را هم اگــر نمایندگان مقتضــی می دانند؛ 
بررســی کنند و مصوبه ای به دولت بدهند 
تا الیحه بودجــه 1۴۰۰ را بر آن پایه تنظیم 

کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه سازمان 
برنامه و بودجه برای اســتفاده از مالیات بر 
ســرمایه و مالیات بر مجمــوع درآمد برای 
جبران کاهش منابع نفتی در بودجه کشور 
اظهار داشــت: نظرتان درست است و حتماً 
باید سازوکارهای حقوقی و تقنینی را برای 
فعال کــردن و بهبود نظام مالیاتی داشــته 
باشــیم؛ یکی از راهکارهایــش مالیات بر 
سرمایه اســت که آن را پیش بینی کرده ایم. 
رویکردمــان از مالیات بر مصرف به ســوی 
مالیات بــرکل درآمد خانــوار، تغییر کرده 
اســت. اصالح ســاختار نظام مالیاتی را در 
محور اول برنامه اصالح ســاختار اقتصادی 
گنجانده ایــم و تقدیــم مجلس شــد. اگر 
مجلس اصالح نظام مالیاتی پیشــنهادی ما 
را تصویب کند؛ با ایرادی از ســوی شورای 
محترم نگهبان هم مواجه نخواهد شد؛ چون 
با قانون اساسی در تغایر نیست و می توانیم 
این برنامه را عملیاتی کنیم. خوشــبختانه 
مجلس محترم یازدهــم این فرصت را برای 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور قائل شد و 
ما جلسات مستمری داریم. سازمان برنامه 
آمادگی دارد که آن بخش از اصالح ساختار 
که به تصویــب مجلس برســد را در بودجه 

سال 1۴۰۰ اعمال کند.

افزایش 20 درصدی درآمدهای مالیاتی 
نسبت به پارسال تا 13 مردادماه

نوبخت در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
اگر می توانســتید به زمان قبــل از تصویب 
بودجه سال ۹۹ برگردید؛ در کدام بخش از 
آن تجدید نظر می کردید؟ و همچنین سوال 
دیگری درباره ارتبــاط افزایش قیمت طال و 
ارز به کســری بودجه دولت گفت: سه منبع 
برای تأمین هزینه ها داریــم. یکی از طریق 
مالیات ها که حــدود 17۵ هــزار میلیارد 
تومان برای تأمیــن درآمدهای دولت از این 
محل در نظــر گرفته بودیم. خوشــبختانه 
گزارشــی که تا تاریخ 1۳ مردادماه به بنده 
ارائه شده، نشــان می دهد که 7۵ درصد از 
منابع پیش بینی شــده از محــل مالیات ها 
محقق شــده و این رقم ۲۰ درصد بیشتر از 
سال گذشته شده است. این نشان می دهد 

که پیش بینی ما واقع بینانه بوده است.

افزایش تورم ارتباطی به استفاده دولت 
از ذخایر صندوق توسعه ملی ندارد

نوبخت با تاکید بر اینکــه همه می دانیم که 
افزایش قیمت ها، ناشی از تغییرات ناگهانی 
قیمت ارز اســت که بیشــتر از آنکه دالیل 
اقتصادی داشته باشــد؛ توجیهات سیاسی 
دارد، اظهار داشــت: بــا توجه به مســائل 
مختلف و محــدود بــودن ارز، کنترل بازار 

سخت شده است.
 این افزایش قیمت های جهشــی، بیشــتر 
ناشــی از انتظارت تورمی و متأثر از قیمت 
ارز اســت و ربطی به استفاده دولت از ذخایر 
صندوق نــدارد. کما اینکه عربســتان هم 
۵۸ هزار میلیــارد دالر از ذخایر صندوقش 
اســتفاده کرده و دچار چنین تورمی نشده 
است. البته صندوق توســعه ملی هم نوعی 
صندوق ذخیره ای اســت که بــه وقت باید 
از آن اســتفاده کنیم ولی در سال جاری ما 

چنین کاری نکرده ایم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور در 
پایان تاکید کرد: تــالش می کنیم با توجه 
به محدویت های موجود، کشور را مدیریت 

کنیم.
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وم اطالع رسانی در مورد پذیرش سهام  لز
عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری

معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت هــای دولتــی وزارت اقتصاد طی 
بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانک های کشور، آنها را مکلف کرد، 
در خصوص پذیرش ســهام عدالت به عنوان وثیقه بــرای صدور کارت 
اعتباری مشتریان، اطالع رسانی کنند.به گزارش شبکه اخبار اقتصادی 
و دارایی ایران )شادا(، در بخشنامه صادره از سوی عباس معمار نژاد می 
خوانیم:پیرو تاکیدات رییس جمهور محتــرم، برنامه های دولت تدبیر 
و امید، مصوبه شــورای عالی بورس و بخشنامه مورخ 1۲ خرداد 1۳۹۹ 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با اعطای تسهیالت خرد 
به مردم به پشــتوانه توثیق ســهام عدالت و با توجه به هماهنگی های 
بعمل آمده با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، 
مقتضی است اقدامات الزم در این خصوص بعمل آمده و موضوع صدور 
کارت اعتباری به پشتوانه ســهام عدالت از طریق مقتضی به مشتریان 

اطالع رسانی شود.
بنا بر این گزارش، این بخشــنامه به مدیران عامل 17 بانک دولتی، غیر 

دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری ابالغ شده است.

بانک آینده، پاسخ گوی تمامی متقاضیان حایز 
شرایط دریافت تسهیالت تبصره ١٨

بانک آینــده، پاســخ گوی تمامی متقاضیــان حایز شــرایط دریافت 
تسهیالت تبصره 1۸ در کشــور اســت.بانک آینده، از ظرفیت تمامی 
شــعب خود به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلي در سال جهش 
تولید اســتفاده مي نماید؛ این بانک، به عنوان یکــی از بانک های عامل 
بند الف تبصره 1۸ قانون بودجه، به فعــاالن حوزه تولید اعم از صنعت و 

گردشگری، تسهیالت پرداخت مي کند؛
بانک آینده در انطباق با ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ایــران و از طریق ایجاد 
تعامل موثر با متقاضیان، پاســخ گوی واحدهاي تولیدي در سراسر کشور 
بوده، تاکنــون، تمامی پرونده های معرفی شــده از ســوی کارگروه های 
استانی، بررسی کارشناسی شده، نتیجه به متقاضیان اعالم شده است؛ در 
مواردی که به دلیل نقص پرونده یا عدم توجیه پذیري طرح پیشــنهادی، 
فرایند پرداخت تسهیالت، ناخواسته کند شــده، مراتب در اسرع وقت به 
اطالع متقاضیان رسانده می شــود. عملکرد مطلوب این بانک در تأمین 
مالی واحدهــای تولیدی معتبر و تالش برای ایجاد یا تثبیت اشــتغال در 
کشور، با رضایت مندی شماری از اســتانداری ها نیز توأم بوده که بعضاً با 

اهدای لوح سپاس از عملکرد این بانک، قدردانی نموده اند.

بانک آینده، حامی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

پرداخت 473 فقره تسهیالت حمایتی بانک 
آینده به ارزش 69 میلیارد ریال

بانک آینده از کســب  وکارهایی که به دلیل شــرایط ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود، آســیب دیــده اند، با اعطای 

تسهیالت، از آن ها حمایت کرد.
 بانک آینده با هدف کمک به صاحبان کسب وکارهای آسیب دیده ناشی 
از همه گیری کرونا و به منظور حفظ رونق اشــتغال و جبران بخشــی از 
خســارات عملیاتی واحدهای تولیدی کشور تا 1۳۹۹/۰۵/1۴، ۲۳۸۸ 
فقره تســهیالت به ارزش ۶۵۳ میلیارد ریال، معرفی شده به بانک را در 
دستور کار خود دارد.گفتنی است از ۲۳۸۸ فقره تسهیالت معرفی شده 
به بانک آینده، ۴7۳ فقره، تسهیالت خود را دریافت کرده اند که ارزش 

کل پرداختی این تسهیالت، ۶۹ میلیارد ریال است.
پرونده های سایر واحدهای تولیدی معرفی شــده به بانک نیز در حال 

بررسی است که پس از طی مراحل قانونی، پرداخت می شود.

همراهی و تعامل سازنده خبرنگاران، تقویت و 
استحکام شبکه بانکی را به ارمغان می آورد

رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک 
پارسیان به مناســبت روزخبرنگار گفت: اصحاب رسانه نماد شفافیت و 
آگاهی در جامعه هســتند و بی تردید تالش هــای خبرنگاران و فعاالن 
عرصه رسانه همراه با ارائه پیشنهادها و بیان انتقادات کارآمد، راهکاری 
سازنده در مســیر رشد و توســعه نظام بانکی و اقتصادی ایران اسالمی 

است.متن کامل پیام دکتر کورش پرویزیان به شرح ذیل است؛
روز خبرنگار، یــادآور زحمات بی دریغ و تالش هــای خالصانه اصحاب 
رسانه و فرصتی است گران بها برای پاسداشــت مقام رفیع مجاهدانی 
که در راه اطالع رسانی و آگاهی بخشــی به اقشار مختلف جامعه از هیچ 

کوششی دریغ نورزیده اند.
ضمن گرامیداشــت اعیاد قربان و غدیر و دهه امامت و والیت، هفدهم 
مردادماه روز خبرنــگار را به همه اصحاب پرتــالش این عرصه تبریک 
می گویم و از همراهی و تعامل ســازنده خبرنگاران در تولید و انعکاس 
دقیق اخبار وگزارش هایی که ترسیم کننده دستاوردهای نظام بانکی 
است و تقویت و اســتحکام شــبکه بانکی را به ارمغان می آورد، تشکر و 
قدردانی می نمایم.امیدوارم با اســتعانت از خداوند متعال و در ســایه 
تالش و همراهی شما اصحاب محترم رسانه، شاهد توسعه پایدار و روز 
افزون شبکه بانکی در ســالی که بنا به تدبیر مقام معظم رهبری به نام 

»جهش تولید« نامگذاری شده است؛ باشیم.

بانک ملی ایران تسهیالت پرداختی به مشتریان 
را بلوکه نمی کند

معاون اعتبــاری و بانکداری شــرکتی بانک ملی ایــران تاکید کرد که 
واحدهای ایــن بانک، به هیچ عنوان بخشــی از تســهیالت اعطایی به 

مشتریان را بلوکه نمی کنند
علی موســوی زاده در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان 
اینکه بلوکه کردن بخشی از تســهیالت اعطایی به مشتریان بر خالف 
دســتورالعمل بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران است و از لحاظ 
شرعی نیز اشکال دارد، گفت: ممنوعیت بلوکه کردن تسهیالت اعطایی 
به مشتریان طی دســتورالعمل های متعدد به واحدهای این بانک ابالغ 

شده و واحدها نیز مطابق دستورالعمل های صادره اقدام می کنند.
وی با تاکید بر اینکه سود تســهیالت اعطایی به مشتریان بر اساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار و بر مبنای اصل تسهیالت اعطایی محاسبه 
می شود، ادامه داد: مذاکره بانک با مشتریان درباره نوع و ترکیب وثایق 
و تضمین ها مطابق با دســتورالعمل های ابالغی توســط بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران است.

شعبه

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی تخصیص ســهام 
عدالت جدیــد را امکان ناپذیر می دانــد که مجلس بر 
تدوین طرح جاماندگان سهام عدالت قصد در ارائه این 

سهام به اقشار جا مانده دارد.
 سهام عدالت ۹ اردیبهشــت ۹۹، بعد از حدود 1۴ سال 
آزاد شد و مشمولین توانستند مدیریت سهام خود را به 
عهده بگیرند. این سهام در ســال ۸۴ و با هدف افزایش 
مشارکت مردمی در اقتصاد به ۶ دهک پایین درآمدی 
جامعه تعلق گرفت. هرچند در تشــخیص دهک های 
مشمول نوعی بی عدالتی شکل گرفت و به جای بررسی 
درآمدها، گروه های اجتماعی مالک تصمیم گیری قرار 
گرفت همچنین مدیریت شــرکت های سرمایه پذیر 
دچار صندلی های هیئت مدیره رانتی شده و با اختالل 
همراه شــد اما به نوبه خود نوعی کمک معیشــتی به 
مردم بود که امروز بعد از 1۴ ســال تبدیل به دارایی با 

ارزشی برای مردم شده است.
در این بین برخی اقشار مســتضعف مظلوم واقع شده 
و مشمول سهام عدالت نشــدند. این افراد دسته های 
گوناگونی را شــامل می شــوند، برخی از آنهــا مانند 
دسته ای از کارگران از ابتدا سهام عدالت نگرفتند، گروه 
دوم افرادی هســتندکه اخیــراً وارد دهک های پایین 
درآمدی شده اند )مانند افرادی که از آن تاریخ تاکنون 
عضو نهادهای حمایتی شــده اند( و دســته ســوم نیز 
افرادی هستند که برگه سهام عدالت دارند اما به سبب 

مشکالت سامانه ها عماًل سهامدار نیستند 
و سهام آنها کان لم یکن شده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی در همان روزهای اول تشــکیل 
مجلس یازدهم، ایجاد سهم عدالت جدید 

بــرای جامانــدگان را از اولویت های این کمیســیون 
دانســت و از ارائه طرحی مبنی بر همیــن موضوع به 
مجلس خبر داد. ایــن طرح نهایتاً اعالم وصول شــده 
و کلیات آن نیز در مجلس تصویب شــد تــا به عنوان 
طرح های اول مجلس یازدهم، برای بررســی جزئیات 

به کمیسیون اقتصادی برود.
در همین باره، مهدی طغیانی، ســخنگو کمیســیون 
اقتصــادی در گفتگو با خبرنــگار مهر بابیــان اینکه 
چگونگی ســازوکار اجرایــی وریــزه کاری آن باید در 
جزئیات طرح بررســی شــود، گفت: بخشــی از این 
مشمولین جدید کسانی هســتند که در این مدت ده 
سال، تحت پوشــش کمیته امداد قرار گرفته اند. یک 
بخش هم افرادی هســتند که در دهک های مشمول 
طرح بوده اند اما در فهرستی که سهام عدالت بر اساس 
آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی 

جامانده اند.
علی بابایی، سخنگو کمیســیون اجتماعی نیز در باره 
این طرح گفته است: طرح تخصیص ســهام عدالت با 
بازماندگان از دریافت این ســهام به عنوان کمیسیون 

فرعی مورد بحث و بررســی قرار گرفت. بر 
اساس مصوبه کمیسیون در این باره مقرر 
شد تا تمام مردم به جز سه دهک ثروتمند 
جامعه از ســهام عدالت برخوردار شــوند. 
همچنین هیچ محدودیتی از نوع ســن و 
تعداد اعضای خانواده برای دریافت سهام عدالت برای 

جاماندگان از دریافت این سهام وجود ندارد.

مخالفت دولت با سهام عدالت جدید
در این بین اما مقاومت دولت در باره معرفی سهامداران 
جدید عدالت از همان روزهای اول واگذاری مشــخص 
بود. در همان زمــان نیز معاونان ســازمان خصوصی 
ســازی خبر از این می دادند که تعریف ســهام عدالت 

جدید بعید بنظر می رسد.
فرهاد دژپســند، وزیر اموز اقتصــادی و دارایی درباره 
جاماندگان ســهام عدالت گفت: در این موضوع بحث 
امکان پذیری مطرح اســت ســهام عدالت زمانی که 
عملیاتی شــد قرار بود برای یک دوره 1۰ ســاله ای از 
محل سود تسویه شــود، اما همه ســهام از محل سود 
تسویه نشــد جز نهادهای تحت پوشش بنابراین سهام 

۵۰۰ هزار تومان، ۴۸۰ هزار تومانی و … داریم.
وزیر اقتصاد افزود: در قانون آمده ۶ دهک جامعه باید از 
سهام عدالت برخوردار شوند که ما سهام عدالت را به ۶ 
دهک جامعه داده ایم یعنی اکنون آمار دارندگان سهام 

عدالت ۴۹ میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر اســت که اگر ۶۰ 
درصد جمعیت کشــور را در نظر بگیریم حدود همین 

میزان است.
وی درباره سهام عدالت جدید به بازماندگان گفت: این 
موضوع هم از نظر فنی امکان پذیر نیســت و هم از نظر 
قانون افراد مدنظر پوشش داده شــده اند ضمن اینکه 
از نظر دارایی هایی که بتوانیم ایــن کار را انجام دهیم 
محدویت داریم، زیــرا آن زمان این حجــم واگذاری 

نشده بود.

مجلس: برای سهام عدالت جدید مصمم هستیم
اما با پیگیری خبرنــگار مهر، بعد از ایــن بیانات وزیر 
اقتصاد، کمیســیون اقتصادی همچنان مصمم بر ارائه 
سهام جدید است، در این باره، مهدی طغیانی، سخنگو 
کمیســیون اقتصادی درباره بیانات دژپسند در گفتگو 
با خبرنگار مهر، گفت: از نظر ما این اقدام کاماًل شــدنی 
اســت و در جزئیات آن را در جلسه یکشنبه کمیسیون 

بررسی خواهیم کرد.
تخصیص ســهام عدالــت جدید اتفاقی اســت که در 
صورت ایجاد و طراحی دقیق آن می تواند به معیشــت 
مردم کمــک کند از ایــن رو به نظر می رســد دولت و 
مجلس بایــد با همفکــری یکدیگر طرحــی جامع را 
پیاده کنند که بتواند در کنــار کمک به مردم مدیریت 

شرکت های سرمایه پذیر را نیز خدشه دارد نکند.

سهام عدالت

خریدار   رییس کل بانــک مرکزی گفت: 
همین امــروز و فــردا قیمــت ارز را پایین 
خواهیم آورد و به مردم نشــان خواهیم داد 
که دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن ارز 

برای تأمین کسری بودجه نبوده است.
 عبدالناصر همتی اظهارداشت: تمام تالش 
خود را برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ 

ارز در بازار انجام می دهیم.
اســامی  ارســال  از  پــس  افــزود:  وی 
صادرکنندگان متخلف به قــوه قضائیه، در 
1۰ روز گذشــته ۲ و نیم میلیــارد دالر ارز 

حاصل از صادرات به کشور بازگشت.
رئیس کل بانک مرکــزی: قیمت واقعی ارز 
بســیار کمتر از نرخ ارزی اســت که االن در 

بازار مورد معامله قرار می گیرد.
همتی گفت: همین امروز و فردا قیمت ارز را 
پایین خواهیم آورد و به مردم نشان خواهیم 
داد که دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن 

ارز برای تأمین کسری بودجه نبوده است.
رئیس کل بانک مرکــزی در برنامه »بدون 
تعــارف« بخش خبری ۲۰:۳۰ با اشــاره به 
وضعیت اقتصادی کشــور درباره مدیریت 
بازار ارز گفت: سال ۹7 التهابات وحشتناکی 
در بازار ارز ایجاد شــد کــه آن را مدیریت 
کردیم و شرایط خوبی را تا آبان ۹۸ داشتیم 
و ثبات خوبی را شــاهد بودیم که در نتیجه 
آن تورم نزولی شــد. اکنون نیــز تیم بانک 
مرکزی همان تیم است و قادریم ثبات را به 

بازار بازگردانیم.
وی با بیان اینکه از آبان ۹۸ چند اتفاق افتاد 
که سیستم را به هم زد، افزود: حوادث آبان 
ماه انتظارات منفــی را در جامعه ایجاد کرد 
و اگر به نمودار ارز دقت کنیــد نمودار ارز از 

آبان ۹۸ شروع به باال رفتن می کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامــه داد: پس از 
این اتفاق دوبــاره به ســمت ثبات حرکت 
می کردیم که با شیوع ویروس کرونا مواجه 
شدیم و سیســتم تجاری و اقتصادی کشور 
به هم خورد چراکه تجار نتوانستند تجارت 
کننــد و درآمــد ارزی حاصــل از صادرات 

کاهش یافت.
همتی تاکید کرد: البته در افزایش نرخ ارز در 
این اواخر همانطور کــه مقام معظم رهبری 
نیز فرمودند، مســائل سیاسی و امنیتی نیز 

دخالت داشت و دشــمنان اهداف باالتری 
داشتند اما ما تالش کردیم تا بازار را کنترل 
کنیــم و اقدامات جــدی را در ایــن زمینه 
شــروع کرده ایم کــه نتیجه آن مشــخص 

خواهد شد.
رئیس شــورای پول و اعتبــار تصریح کرد: 
اقداماتی در حال انجام اســت کــه هر روز 
قیمت ارز وابســته به یکسری موارد نباشد؛ 
بر این اســاس جلوی یک ســری رانت ها، 
تخلفــات و بی نظمی هــا را گرفته ایــم و با 

قدرت پیش می رویم.
وی با تاکید بر اینکه نــرخ واقعی ارز رقمی 
بســیار پایین تر از قیمت فعلــی آن در بازار 
است، گفت: نرخ دالر در اقتصاد ما تبدیل به 
شاخص مهمی شده اما این موضوع درست 
می شــود و همه ابزارها را به کار می بریم تا 
این نرخ را تعدیل کنیم.همتی خاطرنشــان 
کرد: در این راه تالش بانــک مرکزی کافی 
نیست و بســیاری از بخش های دیگر مانند 
بخش تجاری، بخش مالی و قوه قضائیه باید 
کمک کنند کــه همکاری هایــی نیز انجام 

شده که از آنها تشکر می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مسئله 
ارز فقــط اقتصادی نیســت و مســئله ای 

امنیتــی، سیاســی و اقتصــادی اســت و 
نهادهای امنیتــی نیز بایــد در این زمینه 

همکاری کنند.
وی با بیــان اینکــه اخاللگران بــازار ارز از 
کشــورهای حاشــیه حمایت می شــوند، 
تصریح کــرد: از قــوه قضائیه بــه ما اطالع 
دادند که تعدادی از ۲۵۰ نفری که اســامی 
آنهــا را داده ایم بازداشــت کرده اند و این ها 
اخاللگرانی حرفه ای هســتند که حتی یک 
دالر ارز وارد کشــور نکرده اند. اگر شــرایط 
فعلی نبود بانک مرکــزی کار خود را انجام 
می داد اما شرایط شرایطی است که آنهایی 
که می خواهند کشــور را به هم بزنند از همه 

ابزارهایشان استفاده می کنند.
همتی در پاسخ به این شبهه که دولت خود 
قیمت ارز را برای درآمدزایی باال برده است، 
گفت: دولت هنوز ارزی که مصرف می کند 
با قیمت ۴,۲۰۰ تومان است و حتی بخشی 
از ارزهای بانک مرکزی را بــا مجوز قانونی 
با قیمــت ۴,۲۰۰ تومان بــرای این منظور 
صرف کرده اســت، بنابراین افزایش قیمت 

ارز تأثیری در درآمدهای دولت ندارد.
وی ادامــه داد: رئیــس جمهــوری دنبال 
کنترل نرخ ارز است و به هیچ عنوان چنین 

کاری نخواهد کرد. مگر می توان ۸۵ میلیون 
نفر را به خاطر درآمدزایی نابود کرد؟ درآمد 
در مقایســه با نرخ ارز اصــاًل اهمیتی ندارد 
چراکه وقتی نرخ ارز باال برود کشــور نابود 

می شود.
رئیس کل بانــک مرکزی تصریــح کرد: به 
مردم اطمینــان می دهم که اصــاًل چنین 
چیزی وجود ندارد و اگــر بتوانیم نرخ ارز را 
پایین بیاوریم که در روزهای آینده انشااهلل 
این اتفاق خواهد افتاد، نشــان خواهیم داد 

که دولت چنین هدفی ندارد.
وی با بیان اینکه ۲7 میلیارد دالر ارز مربوط 
به دو سال گذشته در اختیار صادرکنندگان 
است، یادآور شد: ۲۵۰ نفری که اسامی آنها 
داده شــده تولیدکننده نبودنــد و یک دالر 
هم ارز نیاورده بودند اینها کسانی بودند که 
باید با آنها برخورد می شــد. اما بقیه بخشی 
تولیدکننده و برخی شــرکت هایی هستند 
که درصدی از ارز خود را آورده اند، بنابراین 
تالش کنیم که با آنها مــدارا کنیم، اکنون 
نیز با آنها در حال مذاکره هستیم و هرکدام 
آمادگی داشته باشند که ارز خود را بیاورند، 

استقبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در همین 

1۰ روزی که مهلت داده بودیم ۲.۵ میلیارد 
دالر ارز وارد ســامانه نیما و بــرای واردات 
از این طریق تأمین ارز شــده اســت که این 
کار حتماً به آرامش بــازار کمک می کند و 
بخش زیادی از کاالهایی که در گمرک بود، 

ترخیص خواهد شد.
وی ادامــه داد: ثبات در بازار ایجاد شــده و 
هنگامی که وارد ثبات می شویم روند پایین 
آوردن نرخ ارز را آغــاز می کنیم. اگر نرخ ارز 
پایین بیاید، قیمت کاالها نیز در میان مدت 

پایین خواهد آمد.
همتــی در بخش دیگــری از ســخنانش 
درباره اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با 
اختالس های بانکی تاکید کرد: قوه قضائیه 
خوب برخورد می کند، ظــرف همین چند 
ماه گذشــته آقای رئیســی اقدامات بسیار 
خوبی را انجــام داد و نزدیک بــه 1۶ هزار 
میلیارد تومان از مطالبات بدهکاران بانکی 

را وصول کرد.
وی دربــاره پرداخت تســهیالت خرد نیز 
گفت: خواهــش ما از مدیــران بانک ها این 
اســت که به مــردم ســخت گیری نکنند، 
به خصــوص طبقاتــی که وام هــای خرد 
درخواســت دارنــد را با حداقــل ضمانت 
پرداخت کنند و تنها مطمئن باشند که پول 
بانک برمی گردد. در همین زمینه ســامانه 
ارتباطی بــا شــماره ۲7۰۶ از هفته آینده 
راه اندازی می شــود که بانک مرکزی در این 

زمینه پاسخگو خواهد بود.
وی با اشــاره به تالش بانــک مرکزی برای 
بازگشــت ارزهای خارج از کشــور گفت: 
کشــورهای دیگــر تحــت تأثیــر آمریکا 
سنگ اندازی می کنند اما اقداماتی را انجام 
داده ایــم و در برخی نقاط گشــایش هایی 
صورت گرفته، در برخی مــوارد نیز در حال 
تالش هستیم اما در مجموع وضعیت خوبی 

داریم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف چهار 
صفر از پول ملی نیز گفت: حذف چهار صفر 
در مجلس جدید نیز در حال پیگیری است 
اما بانک مرکزی در اسکناس های جدیدی 
که چــاپ می کنــد صفرها را بــه صورت 
کمرنگ چاپ می کنــد تا به نوعی نشــانه 

دوران گذار باشد.

جاماندگان، سهام عدالت می گیرند؟

کاهش مراجعات حضوری به بانکها در شیوع کرونا

ونیکی؛ چشم انداز تدبیر بانک مرکزی  چک الکتر
علیرغــم ۸ مــاه از ابــالغ قانــون جدید 
چک،بانــک مرکــزی گام موثــری برای 
عملیاتی کردن چک الکترونیکی برنداشته 
و این در حالی است که این خدمت می تواند 
منجر به کاهش چشــمگیر مراجعات مردم 

به بانکها شود. 
در چند ماهی که از شیوع ویروس منحوس 
کرونا گذشته است مردم برای پیگیری امور 
خود، تا حد امکان از سامانه های الکترونیکی 
و اینترنتی اســتفاده کرده اند، اما در بعضی 
موارد همچنان مجبور هســتند به صورت 
حضوری، امور خود را پیگیری کنند که این 
کار افزایش خطر ابتالء به ویروس کرونا را به 

همراه دارد. 
از این رو، تمامی دستگاه ها باید تالش کنند 
تا حتی المقدور خدمات خــود را به صورت 
الکترونیکی به مردم ارائه کنند تا ریســک 

ابتالء به ایــن ویروس کاهــش یابد.یکی از 
خدماتی که ارائه الکترونیکی آن می تواند تا 
حد زیادی منجر به کاهش مراجعات مردم 
به بانک ها شود، چک بانکی است که فرآیند 
آن همچنان به صورت کاماًل سنتی و دستی 
انجام می شــود در حالی که طبــق قانون 
مصوب ســال ۹7، بانک مرکــزی موظف 
به راه اندازی و فعال ســازی ســامانه چک 

الکترونیکی است.

سند دیجیتالی هم شفافیت ایجاد 
می کند و هم امکان جعل را از بین ببرد

حســن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی 
ایران درباره اسناد الکترونیکی، گفت: اتفاق 
خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ داد و برای 
اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه، سفته 
و تمبر مالیاتی آن به صــورت الکترونیکی 

و بــدون مراجعه بــه بانک بــرای تعهد وام 
کرونای کســب و کارها راه اندازی شد. این 
موضوع مهمی اســت که ســند دیجیتالی 
هم عرض ســند فیزیکی، قابلیت استفاده و 

کاربری در نظام اقتصادی پیدا کند. 
این کار هم شــفافیت ایجــاد می کند و هم 

امکان جعل را از بین ببرد.

اجرای چک الکترونیکی، یکی از 
مصادیق حذف کاغذ در مستندات 

نظام بانکی
چک الکترونیکی، ابزاری است که مزایای 
بســیاری نســبت به چک کاغذی دارد. با 
اجرای قانون چک الکترونیکی، وابســتگی 
مســتندات به کاغذ از بین می رود، جعل، 
دستکاری و ســرقت ناممکن می شود و از 
طرفــی معامالت بــه صورت سیســتمی 
در ســامانه بانــک مرکزی ثبــت و ضبط 
می گردد. عالوه بر این مــوارد، با عملیاتی 
شــدن چک الکترونیکی، از اکثر مراجعات 
مردم بــرای پیگیری امور چــک در بانک، 
جلوگیری شــده و ســبب کاهش ریسک 
ابتالء به ویروس کرونا در شــلوغی بانک ها 

خواهد شد.

بانک مرکزی از اجرای چک 
الکترونیکی، شانه خالی می کند

قانون گــذار در قانون اصــالح قانون صدور 
چــک، مصــوب ســال ۹7، ایجــاد چک 
الکترونیکــی را در زمان یک ســال پس از 
الزم االجرا شــدن قانون پیش بینی کرده 
بود و با وجــود اینکه اکنون حــدود ۸ ماه از 
ابالغ این قانون می گــذرد اما بانک مرکزی 
تاکنون گام مؤثری برای عملیاتی کردن آن 

برنداشته است. 
در شرایط کنونی کشــور که باید مراجعات 
حضوری بــه بانک ها تا حد امــکان کاهش 
یابد، بانک مرکزی باید بــه صحنه بیاید و با 
اجرای وظایف خود خطر شیوع این ویروس 

را کاهش دهد.



راهکارهای استفاده همزمان LPG و CNG در سبد سوخت

تحلیلگر مالی تشریح کرد

انتشار اوراق ارزی نفتی چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران دارد؟

 بازگشت پیک مصرف برق به زیر ۵۰ هزار مگاوات 
بعد از ۲ ماه

بعد از گذشت دو ماه پرمصرف از میانه خردادماه تا میانه مردادماه، پیک 
مصرف برق روز گذشته به زیر ۵۰ هزار مگاوات بازگشت.

پس از گذشــت پیک مصرف برق از مرز ۵۰ هزار مگاوات در روز هفدهم 
خردادماه ســال جــاری، دیگر مصرف بــرق به زیر ۵۰ هــزار مگاوات 
بازنگشت تا اینکه روز گذشــته )17 مرداد ماه( پیک روزانه مصرف برق 

به زیر ۵۰ هزار مگاوات بازگشت.
بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شــبکه برق ایران، روز گذشته با 
وجود آنکه پیک شــبانه مصرف برق به میزان ۵1 هزار و 7۹۰ مگاوات 
ثبت شــد، پیک روزانه مصرف برق به ۴۹ هزار و 11۴ مگاوات رســید. 
ثبت پیک روزانه مصرف بــرق زیر ۵۰ هزار مگاوات در دوماه گذشــته 

برای نخستین بار رخ داد.
مجموعه وزارت نیرو و شــرکت توانیر امیدوار است تا پیک مصرف برق 
تابستان ۹۹ به پایان رسیده باشد و دیگر شاهد بازگشت مصرف برق به 
رقمی باالتر از ۵۸ هزار مگاوات همچون هفتــه پایانی تیرماه و دوهفته 

ابتدایی مردادماه نباشیم.

انبار نفت شهران ایمن است؛ نیازی به جابجایی 
آن نیست

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در واکنش به اظهارات 
اخیر در مورد ناایمن بودن انبار نفت شــهران گفت: انبار نفت شــهران 
استانداردهای ایمنی الزم را دارد و وجود آن برای سوخت رسانی ایمن 

و مطمئن درسطح تهران حیاتی است.
کرامت ویس کرمی با بیان اینکه مثلث حیاتی ســوخت رسانی در شهر 
تهران وجود دارد، اظهار کرد: این مثلث شامل سه انبار نفت جنوب، انبار 
نفت ری جنب پاالیشگاه و شــمال غرب تهران کن و شمال شرق تهران 

قوچک می شود.
وی با اشــاره به اهمیت وجود انبارهای نفت در تهران، تصریح کرد: طی 
سالیان گذشته مکاتباتی انجام شــده و جلسات کارشناسی و مدیریتی 
درون و برون ســازمانی با هماهنگی و همکاری دستگاه های ذی ربط 
انجام شده که در تمامی این جلسات با مباحثی که مطرح شده ضرورت 
وجود انبار نفت در آن نقطه و رعایت اســتانداردهای فنی وایمنی مورد 

توجه قرار گرفته است.
به گفته مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده هــای نفتی، در نهایت 
تمام تصمیمات منجر به این شده که انبار نفت شهران با توجه به اینکه 
یکی از انبارهای نفت حیاتی جهت سوخت رسانی در کالن شهر تهران 
بوده و اســتانداردهای الزم را دارد، وجود آن نیز برای ســوخت رسانی 
پایدار و ایمن و با کمترین تردد ناوگان نفتکش در ســطح شــهر بسیار 

ضروری است.
 رئیس کمیته بودجه شورای شــهر تهران اعالم کرده بود که به واسطه 
وجود انبار نفت در داخل بافت مســکونی شهران، فاجعه ای دهشتناک 

تر از بیروت در کمین تهران است.

وپیلن کشور به ۴ میلیون  ظرفیت تولید پر
 تن می رسد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: با اجرای طرح جامع افزایش 
پروپیلن در صنعت پتروشیمی ظرفیت تولید این محصول به ۴ میلیون 

تن در سال 1۴۰۴ می رسد.
بهزاد محمدی درباره وضــع تولید کنونی پروپیلن در کشــور اظهار 
کرد: هم اکنون ۹۵۰ هزار تن پروپیلن در صنعت پتروشــیمی تولید 
و بطور کامل نیز مصرف می شــود و کمبود ایــن محصول در صنعت 

وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه رقم تولید پروپیلن با طرح هــای در حال اجرای 
کنونی در صنعت پتروشیمی در چهار سال آینده ۸۰۰ هزار تن افزایش 
می یابد و در سال 1۴۰۴ به ۲ میلیون تن می رسد، افزود: با اجرای طرح 
جامع افزایش پروپیلن در صنعت پتروشیمی که به تازگی تدوین شده 
است، ظرفیت تولید پروپیلن در کشــور به ۴ میلیون تن در سال 1۴۰۴ 

افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته محمدی، در طرح جامع افزایش پروپیلن از مســیر متانول، سه 
طرح ۴7۰ هزار تنی در عســلویه با عنوان طرح پارک پروپیلن عسلویه، 
سه طرح 1۲۰ هزار تنی در امیرآباد شــمال کشور، یک طرح در منطقه 
انزلی و یک طرح هم در اســالم آباد تعریف شده اســت که امیدواریم با 
اجرای این طرح ها مجموع ظرفیت تولید پروپیلن در کشــور تا ســال 
1۴۰۴ به ۴ میلیون تن برسد که توسعه شــگرفی را در توسعه زنجیره 

ارزش پتروشیمی ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که برنامه صنعت پتروشیمی تا پیش از کامل 
شــدن طرح های تولید پروپیلن برای متانول مازاد در کشــور چیست، 
گفت: طرح های تولید متانول در صنعت پتروشیمی در گذشته تعریف 
و در حال اجرا هســتند و مجبور به تولید، مصرف داخلی و صادرات این 
محصول هستیم اما با اجرای این طرح عنوان شده )طرح جامع افزایش 
پروپیلن( و ســایر طرح های پیشران تعریف شــده که از مسیر متانول 
انجام خواهد شــد، سعی می شــود مصرف را به حدی برســانیم که در 

فروش این محصول صادراتی دچار مشکل نشویم.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با بیــان اینکه طرح های 
پیشران در چهار شــاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن با هدف تکمیل 
زنجیره تعریف شده است، تصریح کرد: مهمترین شاخه پروپیلن است 
که بســیار پرمصرف و کاربردی اســت. امیدواریم با مشــوق هایی که 
برای ســرمایه گذاران در تخفیف خوراک، تخفیف های مالیاتی و ارائه 
دانش فنی ایرانی )در شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی توسعه 
پیداکرده(، در نظر گرفته شده است، شــاهد اجرای طرح های پیشران 

باشیم.

و نیر

میزان برق تولید شده از منابع انرژی های تجدید پذیر 
در تیرماه به رقم ۵۰۳۵ میلیون کیلووات ساعت رسید 
که این میزان موجب کاهش تلفــات ۶۵ مگاوات برق 
و جذب ســرمایه گذاری غیر دولتی 1۴۳ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال شد.
 طی ســال های اخیر انرژی های تجدیــد پذیر مورد 
توجه قــرار گرفته، به گونــه ای که ظرفیــت درحال 
بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر کشــور تا پایان 
خرداد به ۸۳1 مگاوات رســید و ۸1۵ مگاوات نیروگاه 

تجدید پذیــر نیز در حال احداث اســت که 
درصورت احداث آنهــا ظرفیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر به بیش از 1۰۰۰ مگاوات خواهد 

رسید.
پتانسیل های باالی انرژی های تجدیدپذیر 
همراه با رویکرد مثبت دولت موجب شده که 
اخیراً با رشد فزاینده این انرژی مواجه باشیم، 

انرژی که می تواند تأثیرات بســیاری را در صنعت برق 
ایران داشته باشد.  طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی 

ساتبا اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق در کشــور از انتشار سه 
میلیــون  و ۴17تن گاز گلخانــه ای تا پایان 

تیرماه جلوگیری کردند.
انرژی هــای  از  اســتفاده  همچنیــن 
تجدیدپذیــر در تیرمــاه امســال صرفــه 
جویی یک میلیــون و 1۰۸ هزار لیتری آب 
را به همراه داشــت، عالوه بر این کاربــرد انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری بــرق در تیرماه ۴۶۸ میلیون 

کیلوات ســاعت کاهش تلفــات برق در شــبکه را به 
همراه داشته است.

انرژی های تجدیدپذیر و بهــره وری برق صرفه جویی 
در مصرف سوخت های فسیلی به میزان 1۴۳۰ معادل 

میلیون مترمکعب گاز طبیعی را در تیرماه محقق کرد.
مجموع ظرفیت انرژی خورشــیدی کشــور تا پایان 
تیرماه با ۶۴ نیــروگاه به ۴۵ درصد رســیده و مجموع 
ظرفیت انرژی بادی کشور با داشــتن ۲۰ نیروگاه بالغ 

بر۳۴درصد است.

وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی ســاالنه از خروج 
بیش از ۵ میلیارد دالر ارز از کشــور جلوگیری می کند 
و این صنعت نخستین تامین کننده ارز کشور در سامانه 

نیما است.
بیژن زنگنه وزیر نفت در آییــن بهره برداری از ۳ طرح 
صنعت پتروشــیمی از ســوی رئیس جمهور از طریق 
ویدئو کنفرانس گفــت: دو طرح متانــول و یک طرح 

فناورانــه تولید کاتالیســت به بهره برداری می رســد 
و ان شــاء اهلل تا پایــان ســال 1۳ طرح پتروشــیمی 
افتتاح می شــود که ۲۵ میلیون تن بــه ظرفیت تولید 

پتروشیمی کشور می افزاید.
وی در ادامه اظهار داشــت: مهمتریــن وظیفه صنعت 
پتروشیمی جلوگیری از خام فروشی با تکمیل زنجیره 
صنعت نفت و گاز اســت. صنعت پتروشیمی ساالنه از 

خروج بیش از ۵ میلیارد دالر ارز از کشــور جلوگیری 
می کند و این صنعت نخستین تامین کننده ارز کشور 
در سامانه نیما اســت.زنگنه افزود: از سال ۹۲ تا پایان 
ســال ۹۸ تعداد 1۸ طرح پتروشــیمی به بهره برداری 
رســید و با بهره بــرداری ۲7 طرح تا ســال 1۴۰۰ و با 
ســرمایه گذاری 17 میلیارد دالری ارزش محصوالت 

پتروشیمی به ۲۵ میلیارد دالر می رسد.

وزیر نفت در پایان خاطرنشــان کرد: تولید پتروشیمی 
تا پایان این دولت نســبت به ابتدای دولــت ۲ برابر و با 
ریل گذاری که انجام شده است تا پایان سال 1۴۰۴ به 
میزان ۳ برابر می شود. حجم سرمایه گذاری در ۳ طرح 
پتروشیمی که افتتاح می شود حدود 1.۶ میلیارد دالر 
اســت  که ۴ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور 

افزوده می شود.

برق

وشیمی پتر

خریدار  در حالی که برخــی گمانه ها از 
احتمال اعالم ایده انتشار اوراق ارزی نفتی 
در هفتــه جاری از ســوی دولــت خبر می 
دهند، یک اقتصاددان تبعات منفی انتشــار 

این اوراق بر اقتصاد کشور را تشریح کرد.
علی سعدوندی درباره اقدامات دولت برای 
جبران کســری بودجــه، به انتشــار اوراق 
بدهی دولتی طی ماه های اخیر اشاره کرد و 
اظهار داشت: دولت مقاومت زیادی در برابر 
انتشــار اوراق بدهی داشــته و این در حالی 
است که اوراق بدهی ابزار اصلی دولت ها در 
کشورهای مختلف دنیا برای تأمین بودجه 
است و عواقب تورمی کســری بودجه را به 

حداقل می رساند.

دالیلی که در مخالفت با انتشار اوراق 
بدهی مطرح می شود نادرست است

وی ادامــه داد: مقاومــت دولــت در برابر 
انتشار اوراق بدهی، سالهاست که به دالیل 
مختلف وجود دارد و دالیلــی که برای این 
مقاومت ذکر می شــود هم همگی معکوس 
هســتند. مثاًل گفته شــده اگر اوراق بدهی 
منتشر شود، ســبب خروج بخش خصوصی 
از اقتصاد می شود ولی برعکس؛ این اقدامات 
بانک مرکزی اســت کــه ســبب افزایش 
ریسک در اقتصاد و در پی آن، اخراج بخش 

خصوصی از اقتصاد می شود.
تحلیلگر اقتصاد مالی یادآور شد: همچنین 
در مخالفت با انتشار اوراق بدهی، ادعا شده 
که این اوراق به خصوص بدهی های دولتی 
آن، سبب تورم می شــود در حالی که عکس 
آن اتفــاق می افتد؛ االن بزرگترین نســبت 
بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی را در 
دنیا، ژاپن دارد؛ نســبت بدهی این کشور به 
تولید ناخالص داخلی اش، حــدوداً ۸ برابر 
این نسبت در کشور ماست؛ اما نه تنها تورم 
ندارد، بلکــه اثر این اوراق، ضــد تورمی هم 
هست.سعدوندی تصریح کرد: از 1۳ خرداد 
1۳۹۹ در کشور ما، برای اولین بار در تاریخ 
۵۰ ســاله تورم در ایران اوراق بدهی به طور 
گسترده برای کنترل کسری بودجه منتشر 
شد. پیش بینی من این است که اگر انتشار 
این اوراق ادامه یابد، تورم تا حدودی کنترل 

خواهد شد.

ایده های جدید انتشار اوراق، رو در 
روی بازار موفق اوراق بدهی دولتی

وی خاطرنشــان کــرد: در مقابــل جریان 

انتشــار اوراق بدهی که باالخــره بعد از ۵۰ 
ســال راه افتاد، ایده هــای متعددی مطرح 
شده که این ایده ها بازار اوراق بدهی را کاماًل 
ســرکوب خواهد کرد. یکی اوراقی است که 
بانک مرکزی قرار اســت منتشــر کند که 
رقیب اوراق دولتی خواهد شــد و درنتیجه 
اوراق خزانه دولتی بدون مشــتری خواهد 

ماند.
این اقتصــاددان ادامه داد: از ســوی دیگر، 
بانک مرکزی هم منابعی که از محل انتشار 
اوراق جدید جمع آوری می کند را به اقتصاد 
تزریق نمی کند بلکــه آن را بلوکه می کند. 
به عبارت دیگــر نه تنها مشــکل تورم حل 
نخواهد شد بلکه مشکل رکود اقتصادی هم 
به مشکل تورم افزوده خواهد شد. درنتیجه 
از محل تشــدید رکود، تورم هم تشــدید 

می شود.
وی تأکید کرد: تورمی که تحت عنوان فشار 
هزینه شناخته می شــود زمانی رخ می دهد 
که رکود گســترش یافته و رشد اقتصادی 

کاهش می یابد.
ســعدوندی گفــت: در ادامه ایــن ایده ها، 
ایده های دیگــری مطرح شــد مانند ایده 
انتشار اوراق مصون از تورم یا اوراق یورویی 
یا اوراق ارزی-ریالــی؛ در حالی که همه این 
ایده  ها در یک راستاست و سبب می شود تا 
اوراق بدهی دولتی کارکرد خود را از دست 

بدهند.

اوراق ارزی نفتی چیست و چه فشاری 
بر اقتصاد کشور می آورد؟

وی درباره این گمانــه که دولت قصد دارد در 
هفته جاری خبر انتشــار اوراق ارزی بر پایه 
نفت یا همان پیش فروش نفــت را رونمایی 
کند، گفت: تازه ترین ایده ای که مطرح شده، 
انتشار اوراق نفتی اســت. یعنی به مدت دو 
سال حواله نفت بفروشیم و در این مدت هم 
شــرکت نفت از 1۴.۵ درصد درآمد خود از 
محل فروش نفت بهره مند می شــود؛ ضمن 
اینکه از مواهب زندگی برای دو ســال آینده 
هم منتفع خواهد شد.ســعدوندی افزود: اما 
قیمت نفــت در حال حاضر بــه خاطر کرونا 
کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال 
آینــده قیمت نفت افزایــش یابد؛ همچنین 
با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن اســت 
افزایش یابد، در نتیجه ایــن اوراق نرخ بهره 
فوق العاده ســنگینی را بــه اقتصاد تحمیل 
می کند.وی ادامه داد: اگر من در تمام این دو 
سال گذشته بر تأمین کسری بودجه از محل 
اوراق خزانه تأکید کرده ام به این دلیل است 
که نرخ بهره اوراق خزانه منفی اســت دولت 
هم به هیچ عنوان با اســتفاده از اوراق خزانه 

وارد فرآیند فروپاشی مالی نمی شود.

بازپرداخت اصل و سود اوراق سلف 
نفتی، شاید از محل پایه پولی!

کارشــناس اقتصادی یادآور شــد: این در 

حالی است که اوراق ریالی نفتی، دولت را به 
شدت بدهکار می کند مثاًل اگر امسال دولت 
۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشــر 
کند، دو ســال بعد باالی 1۰۰ هزار میلیارد 
تومان بایــد برگرداند. اتفاقــی که می تواند 
به انباشت شــدید بدهی با نرخ های باالتر از 

نرخ های فعلی بینجامد.
وی گفــت: اوراق نفتی بســیار خطرناک 
خواهد بود چون پایــداری بدهی بیش از 
هر چیز به نرخ بدهی وابســته اســت اگر 
نرخ اوراق بدهــی، زیر نرخ تورم باشــد، 
هیــچ گاه بــه ســمت ناپایــداری بدهی 
نخواهیــم رفت اما اگــر بســیار باالتر از 
نرخ تورم باشــد، بازپرداخت آن به ناچار 
از محل پایه پولی تأمین خواهد شــد که 

مشکل زاست.

مخالفان اوراق بدهی دولتی در صف 
موافقان اوراق نفتی ایستاده اند!

ســعدوندی تصریح کرد: جالب اینجاست 
آنهایی که مخالف انتشــار اوراق خزانه - که 
اتفاقاً بــرای دولــت منافع بســیار زیادی 
داشــت- بودنــد، در حال حاضــر به صف 

موافقان اوراق نفتی پیوسته اند.
به گفته تحلیلگر اقتصاد مالــی، طراح این 
ایده باید با شــجاعت خود را به عنوان منشأ 
طرح این ایده معرفی کند که اگر اجرای آن 
با شکست روبه رو شد، باید فردی را مسئول 

آن بدانیم؛ باید مشخص شــود که از داخل 
کشور این ایده مطرح شده یا از خارج کشور.

وی ادامــه داد: در این ایده )اوراق ســلف 
نفتی(، زمانــی که قیمت نفت باالســت و 
وضعیــت ارزی مناســبی داریــم، ممکن 
است ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت 
نفت پایین اســت و پیش بینی می شود که 
قیمت نفت رو به باال باشــد و از سوی دیگر، 
وضعیت دسترســی مــا بــه ارز، وضعیت 
مخاطره آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی 

نیست.
وی افــزود: عجیب تــر آنکه ایــن ایده در 
زمانی مطرح شــده که بعد از ۵۰ سال، بازار 
اوراق بدهی ما به یک ســاماندهی مناسبی 
رسیده اســت؛ حال بعد از دو ماه از موفقیت 
بازار بدهی، ایده انتشــار اوراق سلف نفتی، 
مانند کار گذاشتن دینامیت در بازار بدهی 
است؛ عواقب انفجار شکســت انتشار اوراق 
نفتی، شــاید از انفجار بیروت هم بدتر باشد. 
به خصوص که انفجــار اوراق نفتی )بدهی 
خارجی( بــه انفجار بدهی داخلــی )اوراق 

بدهی دولتی( نیز می انجامد.
وی خاطرنشــان کــرد: البتــه بــه طــور 
کلــی، بدهی داخلــی به انفجــار بدهی ها 
نمی انجامد؛ اما وقتی بدهی خارجی به نرخ 

ارز متصل شود می تواند مشکل ساز باشد.

بدهی های شکست خورده خارجی 
چگونه ساختار اقتصاد یک کشور را 

ویران می کند؟
به گفته سعدوندی، ایران یکی از پایین ترین 
نســبت های بدهــی خارجــی را در میان 
کشــورهای دنیا دارد ولی کشورهایی هم 
مانند ونزوئال یا آرژانتین هستند که نسبت 
بدهی خارجی شــان بســیار باالست. این 
کشــورها وارد یک بحــران بدهی خارجی 
شده اند و نسبت بدهی خارجی آنها به تولید 
ناخالص داخلی این کشورها به نسبت مثاًل 
۴۰ درصد رسیده اســت؛ قیمت ارز در این 
کشورها ۳ برابر شده ولی همان نسبت قبلی 
در عــرض چند ماه به بیــش از 1۲۰ درصد 
رشد کرده اســت؛ بنابراین بدهی خارجی 
می تواند ناگهان رخ عیان کنــد؛ به عبارت 
دیگر، بدهــی خارجی مدت هــا می تواند 
مغفول و مســتور بماند ولــی ناگهان با یک 
فشار سنگین در اقتصاد ظاهر شود؛ این در 
حالی اســت که بدهی داخلی مطلقاً چنین 

آثاری ندارد.

عرفانه تاجیکــی   یک کارشــناس گاز 
گفت:بــرای اســتفاده از LPG بــه عنوان 
سوخت خودرو )اتوگاز(، می توان این طرح به 
گونه ای اجرایی شود که باعث جلوگیری از 

گسترش استفاده از  CNG در کشور نشود.
 با توجه بــه افزایش قیمت بنزیــن در آبان 
ماه ۹۸ تعداد زیادی از رانندگان که مخارج 
زندگی خــود را از طریق رانندگی کســب 
می کنند به فکر دوگانه ســوز کردن خودرو 
 CNG خود افتادند. در این میــان عده ای
را به عنوان ســوخت دوم خــود برگزیدند و 
عده ای نیز LPG را انتخــاب کردند. اکنون 
تعداد خودروهــای LPG ســوز به حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه می رسد. 
در این میان کسانی که ســوخت دوم شأن 
CNG اســت بــدون دغدغه و بــه صورت 
رسمی از جایگاه های مجاز، سوخت  گیری 
می  کنند و مشــکلی در تأمین سوخت خود 

ندارد، اما گروه دیگر کــه از LPG به عنوان 
سوخت دوم استفاده می  کنند در استاندارد 
سازی تبدیل خودرو، تأمین سوخت و … با 
مشــکالت فراوانی رو به رو هستند. کم یاب 
بــودن LPG، نبود جایگاه رســمی و مجاز 
ســوخت گیری، نبود جایگاه  هــای فنی و 
 LPG اســتاندارد تبدیل خودرو به دوگانه
سوز و در نهایت آتش ســوزی کپسول  ها و 
مخازن غیر اســتاندارد خودروها، از جمله 

این مشکالت است.

اما راه حل چیست؟
رضا رحیمــی، کارشــناس حــوزه گاز در 
گفتگو با مهر گفت: اگر جایگاه های رســمی 
برای ســوختگیری خودروهای LPG سوز 
در نظر گرفته شــود، در وهله نخست دیگر 
ســوخت گیری غیر اســتاندارد و خطرات 
ناشــی از آن اتفاق نخواهد افتاد و از ســویی 

دیگر صاحبین این خودروها دغدغه تأمین 
این سوخت را ندارند.وی با اشــاره به اینکه 
مقدار تولید LPG در کشــور، مازاد بر مقدار 
مصرف و صادرات آن اســت، ادامه داد: بنابر 
این ایجــاد جایگاه ســوخت گیری گازمایع 
مشکلی در تأمین این سوخت ایجاد نخواهد 
کرد. تحریم ها نیز صادرات این محصول را با 

مشــکل مواجه کرده و در نتیجه محدودیت 
صادرات باعث شــده تا از مقدار 17 میلیون 
تن تولید LPG در کشور 1۰ میلیون تن آن 
در فلرها بســوزد. بنابر ایــن خودروها محل 
مصرف مناســبی برای این سوخت هستند.

 LPG رحیمی با بیان اینکه برای استفاده از
به عنوان ســوخت خودرو )اتوگاز(، می توان 
این طرح به گونه ای اجرایی شــود که باعث 
جلوگیری از گسترش استفاده از CNG در 
کشور نشود، اظهار داشــت: بنابراین هدف 
این طــرح جایگزینــی LPG با بخشــی از 

.CNG مصرف بنزین است نه با

چه نرخی مناسب است؟
به گفته این کارشــناس حوزه گاز الزم است 
قیمت LPG به گونه ای اصالح شــود که از 
میانگین قیمت بنزین ســهمیه و آزاد کم تر 
و از قیمت CNG بیش تر باشــد. )با توجه به 

قیمت میانگین فعلی بنزین که لیتری 1۹۰۰ 
و کیلیویی ۲,۲۰۰ تومان است، قیمت 1۵۰۰ 
تومانی LPG منطقی به نظر می رسد(. با این 
 LPG کار تنها کســانی خودروهای خود را
ســوز خواهند کرد که به هــر دلیلی حاضر 
به CNG ســوز کردن آن نیستند.رحیمی 
اظهار داشــت: برای آســانی در اجرای طرح 
می توان آن را در شهرهای دارای پاالیشگاه و 
شهرهای جنوبی کشور اجرا نمود. همچنین 
این طرح برای شــهرهایی همچون چابهار 
کــه از جایــگاه CNG برخوردار نیســتند 
بسیار مناســب به نظر می رســد.وی ادامه 
داد: در شــهرهای بزرگ دارای پاالیشگاه که 
اتوبوس ها باعث آلودگی هوای آن می شوند، 
LPG را بــه عنوان جایگزین دیــزل در نظر 
گرفت. به عنوان مثال یکی از بهترین راه های 
کاهش اثــر اتوبوس های دیزلــی بر آلودگی 

هوای تهران، LPG سوز کردن آن ها است.

تجدیدپذیرها چقدر برق تولید کردند؟

وج بیش از ۵ میلیارد دالر ارز از کشور جلوگیری می کند وشیمی ساالنه از خر  زنگنه:صنعت پتر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت:

و به تعادل نزدیک می شود  بازار خودر

سخنگوی گمرک تشریح کرد
وی وارداتی   بالتکلیفی یک هزار و ۱۰۰ خودر

در گمرک
 ســخنگوی گمرک گفت: حدود یک هــزار و 1۰۰ خــودرو وارداتی 
بدون ثبت سفارش در گمرک بالتکلیف هســتند که نمی توانند مجوز 

ترخیص دریافت کنند.
»روح اهلل لطیفی« با اشاره به اینکه سال گذشته 1۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه 
خودرو وارداتی در گمرکات کشــور وجود داشــت، افزود: حدود هفت 
هزار دستگاه خودرو تا تیرماه سال گذشــته ترخیص و پنج هزار و 1۰۸ 

خودرو باقی مانده بود که دارای اسناد ناقص بودند.
وی افزود: از تعداد خودروها با سند ناقص حدود یک هزار و 1۰۰ خودرو 
ثبت سفارش نشدند و سه هزار دستگاه پرونده قضایی داشتند و حدود 

۲۳7 خودرو نیز دارای پالک منطقه آزاد اروند بودند.
لطیفی با اشــاره به ۳۰۰ دســتگاه خودرو باقی مانده از ســنوات قبل 
خاطرنشــان کرد: یک هزار و ۴۸ خودرو نیز روند قانونی ثبت سفارش، 
پرداخت حقوق و عوارض را تــا در خروج به انجام رســانده بودند اما به 
دلیل پایان یافتن مهلت ســه ماهه تیرماه گذشته نتوانستند خودروی 

خود را از گمرک خارج کنند.
سخنگوی گمرک با اشــاره به مهلت ســه ماهه دوم در بهمن ۹۸ تا 
اردیبهشــت ماه ســال جاری به پیشــنهاد گمرک برای خروج پنج 
هزار و 1۰۸ خودروی باقــی مانده، اظهار داشــت: یک هزار و ۳۸۹ 
خودرو توانســتند با طی کردن مراحل قانونــی از گمرک ترخیص 

شوند.
به گفته وی، خودروهای دارای پرونده قضایی که مشــکوک به قاچاق 
یا بدون اســناد دقیق هســتند شــامل فرصت ســه ماهه نمی شوند 
و مصوب شــده تا هر زمانــی بتوانند حکم برائــت دریافت کنند پس 
از پرداخت حقوق و عــوارض گمرکی می توانند خــودرو را از گمرک 

ترخیص کنند.

سخنگوی گمرک گفت: بعد از پایان مهلت ســه ماه در اردیبهشت ماه 
به درخواســت وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شــرایط حاکم 
بر کشــور به دلیل شــیوع کرونا و محدودیت های تردد مهلت سه ماهه 

دیگری از تیرماه سال جاری آغاز شد.
وی افزود: از حــدود یک هزار و ۲۶۰ خودرویی کــه باید تعیین تکلیف 
شوند یک هزار و 1۰۰ دستگاه ثبت سفارش نشده اند و با توجه به قانون 
ممنوعیت ثبت سفارش جدید نمی توانند مراحل قانونی را انجام دهند 
و تنها در صورتی این امکان فراهم می شود که مصوبه جدیدی مبنی بر 
ثبت سفارش خودروهایی که پیش از این قانون به گمرک وارد شده اند 

تصویب شود.
لطیفی با اشاره به اینکه در مهلت ســه ماهه جدید حدود 1۶۰ خودرو 
می تواند از گمرک خارج شــود، تاکید کرد: یک هزار و 1۰۰ خودرو در 
گمرک کشور باقی خواهند ماند که پس از پایان مهلت سه ماهه، سه راه 
پیش رو دارند یا باید به کشور مبدا برگردند یا متروک شوند یا در اختیار 

سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف قرار بگیرند.

تداوم تعطیلی واحدهای تولید سیگار
رئیس انجمــن تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانــی از تداوم تعطیلــی هفت یا هشــت واحد تولید 
ســیگار خبر داد و گفت: بانــک مرکزی یک فرصــت 11 روزه برای 
واحدهایی که قبال برای ارز اشــخاص ثبت ســفارش کرده بودند در 
نظر گرفت، اما به دلیل تعداد زیاد واحدها و کند شــدن سیســتم ها 
برخی نتوانستند از این فرصت اســتفاده کنند و منتظر بسته جدید 

بانک مرکزی هستند.
محمدرضا تاجدار اظهار کرد: از ۲۸ تیر ماه بانک مرکزی تقریباً گواهی 
آماری همه صنایع را تایید کرد و اعالم کرد که تا هفتم مرداد ماه فرصت 
دارند ارز صادراتی پیــدا کنند. در فاصله این یــازده روز به دلیل هجوم 
واحدها برای خرید ارز صادرکنندگان، هــم قیمت باال رفته و هم با کند 
شدن سامانه ها بانک های عامل نتوانســتند پرونده ها را ببندند و خیلی 
از واحدها نتوانستند از این فرصت اســتفاده کنند و هفت مرداد ماه هم 

گواهی این افراد باطل شد.
وی با بیان اینکه افرادی که نتوانستند از این فرصت 11 روزه استفاده 
کنند، باید منتظر بسته جدید بانک مرکزی باشند، تصریح کرد: اوایل 
ســال جاری بانک مرکزی اعالم کرده بود که تهاتر ارز صادراتی دیگر 
امکان پذیر نیست و صادرکننده باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات 

را در سامانه نیما و ۲۰ درصد را به صورت نقدی در بازار عرضه کند. 
بنابراین دیگر ارز حاصل از صادرات برای واردکننده وجود نداشــت که 
بتواند با صادر کننــده توافق کند، از او بخرد و رفــع تعهد کند. اما از ۲۸ 
تیرماه یک فرصت 11 روزه برای کسانی که قباًل برای ارز اشخاص ثبت 
ســفارش کرده بودند در نظر گرفته شــد، چراکه مقداری از ارز حاصل 
از صادرات هم در دســت صادرکنندگان باقی مانده بــود، اما بعد ازین 
دیگر صادرکننده و واردکننده نمی توانند مستقیم معامله کننده و باید 

منتظر بخشنامه جدید بانک مرکزی باشیم.
بنابرایــن به گفته رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان، واردکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت دخانی با توجه به شــرایط موجود همچنان 
7 یا ۸ واحد تعطیل هســتند و برخی واحدها بــا ظرفیت پایین فعالیت 

می کند.
جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد که تولید سیگار در ســه ماهه اول امسال ۲1.1 
درصد نســبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش داشــته و در پی آن 
برآورد قاچاق ســیگار تقریبا 7۸.۳ درصد افزایش داشته است. در میانه 
تیر ماه رئیس انجمن تولیدکننــدگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی از عدم تخصیــص ارز برای واردات مــواد اولیه این 
صنعت طی سه ماه گذشــته خبر داد و گفت که این مسئله باعث شده 
تولید هشــت واحد از 1۵ واحد تولید محصوالت دخانی متوقف شود. او 
همچنین هشــدار داده بود که ادامه این وضعیت و عدم تخصیص ارز به 
مواد اولیه این صنعت تا یک ماه بعد می تواند همه واحدهای تولیدی را 

به تعطیلی بکشاند.
البتــه حدود یــک هفته پیــش عطــااهلل معروفخانی، رئیــس مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور، گفت که بخش عمده مشکل 
تامین مواد اولیه واحدهای تولید ســیگار با پیگیری مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بــر دخانیات و وزارت صنعــت، معدن و تجارت حل شــده و 
مابقی در حال حل شدن اســت و ابراز امیدواری کرد که به زودی تولید 

واحدهایی که تعطیل شده بود مجدد آغاز شود.
او همچنین نسبت به ضرر استفاده از محصوالت دخانی برای سالمتی 
هشــدار داد و گفت که آزمایش ها نشان می دهد در برخی از محصوالت 

دخانی قاچاق از فضوالت حیوانی استفاده شده است.

تولید

 طرح یارانه دســتمزد یکی از برنامه های کوتاه مدت و 
مبتنی بر واقعیت اقتصاد در بحث ایجاد اشــتغال است 
که با اجرای آن از سال گذشــته تاکنون برای ۶ هزار  و 

7۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
 اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد ساالنه 
حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است 

تا نرخ بیکاری هر سال ۰.۸ درصد کاهش یابد.
دولت در راســتای اجرای تکلیف قانون برنامه ششــم 
توسعه مبنی بر ایجاد ساالنه حدود یک میلیون شغل، 
برای ایجاد همین میزان فرصت شغلی در سال های ۹7 

و ۹۸ برنامه ریزی کرده است.
در ســال ۹7 تعداد ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شد 
که کمتر از هدف پیش بینی شده بود. دولت برای سال 
۹۸ نیز ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شــغلی را 
هدف گذاری کرد وبرای تحقق ایــن میزان تعهد، ۲۰ 
طرح و اقدام اشتغال زا و کارآفرین را در قالب 7 محور و 

برنامه کلی پیش بینی کرده بود.  
یکی  از برنامه هــای وزارت تعاون کــه برنامه ای کوتاه 
مدت مبتنی بر واقعیت کنونی اقتصاد اســت در قالب 
سیاســت های فعال بازار کار گنجاندن شــده اســت. 
سیاســت های فعال همواره به دنبــال تغییرات الزم 
در بازار کار و ارتقای کیفیت عرضه نیروی کار داشــته 

است.  
سه محور اصلی سیاست فعال بازار کار ایجاد تحرک در 
عرضه نیروی کار، تقویت زمینه ایجاد شــغل، حمایت 

مالی و ماهش هزینه طرف تقاضا برای ایجاد 
شغل است.  

یکی از طرح های ذیل برنامه سیاســت های 
فعال بازار کار، طرح یارانه دســتمزد اســت. 
هدف این طرح، تحرک بخشــی بــه ایجاد 
اشــتغال در بنگاه هــای خــرد، کوچک و 
متوســط و ایجاد بســتر الزم برای استغال 

دانش آموختگان مقطع تحصیلی دیپلم و باالتر، ارتقای 
مهارت، انتقال دانــش و فناوری به بنــگاه اقتصادی و 

ارتقای سطح تولید و سرمایه گذاری است.  
این طرح ابزار تشــویقی برای جذب نیروی کار جدید 
در استان های کم برخوردار همچون ایالم، کردستان، 
چهارمحال و بختیاری، خراســان جنوبی، کرمانشاه، 
سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد در سال 

1۳۹۸ عملیاتی شد.  
به طور کلی تعداد یــک هزار و 71۴ بنــگاه اقتصادی 
در هشت اســتان در طرح یارانه دســتمزد مشارکت 

داشتند.  
برای اجرای این طرح مبلغ یک هــزار و ۶۰۰ میلیارد 

ریال از سوی سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد.  
فاز اول این طرح با تخصیــص ۲۰ درصد مبلغ ابالغی 
معادل ۳۲۰ هزار و ۸۰۰  میلیــارد ریال در قالب کمک 
های بالعــوض و فنی و اعتباری دولت بــرای برقراری 
یارانه دســتمزد تعداد ۵7۸ شــغل جدید در هشــت 
استان کمتر برخوردار در ســال ۹۸ برنامه ریزی شده 

بود. اما در پی اســتقبال ذینفعــان از طرح، 
عماًل تعــداد زیادی از بنگاه هــای اقتصادی 
خصوصــی و تعاونی در این اســتان ها از آن 
بهره مند شدند و به نظر می رسد انگیزه برای 
مشــارکت در این طرح در ســال 1۳۹۹ نیز 

تداوم داشته باشد . 
هدف کمی طــرح ایجاد پنج هــزار و ۸7۹ 
فرصت شغلی در اســتان های هدف بود اما با توجه به 
اســتقبال کارفرمایان، تعداد ۶ هــزار و 7۵۲ فرصت 

شغلی در این استان ها ایجاد شد.  
در طرح پرداخت یارانه دستمزد، ســرانه هر بنگاه در 
ارتباط با جذب نیروی کار شــغل اولی به طور متوسط 
۴.۸ نیروی کار بوده است که از این میان استان لرستان 
با بیشترین ســرانه )۹.7 نفر( و استان کردستان )۲.1( 

پایین ترین سرانه را کسب کردند . 
وی همچنین افزود: برای اجرای صحیح طرح پرداخت 
یارانه دســتمزد، دســتورالعمل هایی به منظور اجرا 
در واحدهــای اقتصادی خصوصــی و تعاونی تدوین و 
زیرســاخت های مورد نیاز برای گزارش گیری مستمر 
و نظارت بر روند اجــرای این طرح در ســامانه وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی  فراهم شده است.  
 مهم ترین دســتاورد اجــرای طرح پرداخــت یارانه 
دستمزد این است که شــغل اولی های مرد، مشارکت 
و حضور بیشتری نسبت به شغل اولی های زن در طرح 
داشتند. ضمن آنکه با توجه به نرخ بیکاری زنان )17.۵ 

درصد( در سال 1۳۹۸ نسبت به نرخ بیکاری مردان )۹ 
درصد( در همان سال و با توجه به مشارکت کمتر زنان 
در این طرح، الزم است سیاست گذار تمرکز برنامه های 
اشتغالزای امسال و ســنوات آتی را معطوف به جامعه 

زنان کند . 
در میــان مقاطــع تحصیلــی، بیــش از نیمــی از 
مشــارکت کنندگان در طرح پرداخت یارانه دستمزد 
)۵۳ درصــد( دارای مدرک دیپلم بوده انــد که بیانگر 
گرایش کمتــر کارگاه های اقتصــادی به جذب دانش 

آموختگان مراکز دانشگاهی است.
بررســی بازخورد اقتصادی طــرح پرداخــت یارانه 
دســتمزد در اســتان های منتخــب نشــان می دهد 
بنگاه های بــاالی ۵۰ نفــر کارکــن در بخش صنعت 
و همچنیــن بنگاه های 1۰ تا ۴۹ نفــر کارکن فعال در 
بخش خدمات دارای بیشــترین ظرفیــت جذب نیرو 

بوده اند.  
تعداد ۴۶۲ نفــر از شــغل اولی های جذب شــده نیز 
سرپرســت خانوار بوده اند که 1۸ درصد از شــاغلین 

شغل اولی را به خود اختصاص می دهند.  
بررسی گروه سنی نیروی کار جذب شده نیز بیانگر این 
است که یک هزار و 1۸۲ نفر نیروی کار جذب شده در 
بخش خدمات و یک هزار و ۵۵ نفر در حوزه خدمات در 
گروه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال بوده است بنابراین بیشترین 
میزان عرضه شغلی در بخش خدمات و صنعت در گروه 

سنی ۲۵ تا ۳۰ سال بوده است.

محدودیت های ایجاد شده به واســطه شیوع ویروس 
کرونا، میزان مبادالت گوشــی های سامســونگ را در 
دو فصل ابتدایی ســال به میزان قابل توجهی کاهش 
داده و این شــرکت را وادار به کاهش قیمت محصوالت 
خود کرده است.سامسونگ اعالم کرد که گوشی های 
هوشــمند جدید خود را در اواخر ماه آگوســت عرضه 
خواهــد کــرد و قیمت ها بــرای گوشــی های جدید 
گلکسی اس۲۰ و گلکســی نوت ۲۰ از هزار دالر شروع 
می شــود. این قیمت ها، کاهش ۳۰۰دالری را نسبت 

به گوشی های برتر این شــرکت در سال ۲۰1۹ نشان 
می دهد و روند کاهشی قیمت گوشی های رده باال را در 

طول چند فصل اخیر به دنبال دارد.
ممکن اســت این عمل برای شــرکت کره  جنوبی که 
شاهد کاهش ســریع تر مبادالت گوشی های هوشمند 
نسبت به میانگین صنایع  در طول شش فصل گذشته 
بوده، نیاز باشد.تا ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، مبادالت 
گوشــی های هوشمند سامســونگ نســبت به سال 
گذشــته حدود ۳۰درصد کاهش یافته که این میزان 

۲۶درصد پایین تر از میانگین صنعت و بســیار کمتر از 
رقبای آن یعنی هوآوی و اپل بوده که مورد دوم در واقع 
افزایش مبادالت گوشی های هوشــمند خود در طول 

سه ماهه اخیر را تجربه کرده است.
محدودیت هــای اعمال شــده بــه واســطه بیماری 
کووید-1۹، ضربه ســختی را به سامسونگ وارد کرده 
است. این شــرکت در مبادالت گوشــی های خود در 
هر دو فصــل ابتدایی ســال ۲۰۲۰ از میانگین صنعت 
پایین تر بوده و از قبل، روند نزولی را در سه ماهه چهارم 

ســال ۲۰1۹ در پیش گرفته بود.یکی از عواملی که به 
گوشی های هوشــمند برتر گلکسی سامسونگ کمک 
نکرده، پیاده ســازی کند قابلیت ۵G بر روی آنها بوده 
که این شــرکت بخش عمده ای از گوشــی های سری 
گلکسی را ساخته است.سامســونگ با کاهش قیمت 
خط تولید ۵G خود امیدوار اســت که شــرکت های 
مخابراتی، سرعت پیاده سازی برج های ۵G را به همراه 
مصرف کنندگان بیشتری که سخت افزار با قابلیت باال 

در اختیار دارند، افزایش دهند.

یارانه

گوشی

خریدار   سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: با اقدامات انجام شده در دو 
ماه گذشته بخصوص منطقی سازی قیمت 
کارخانــه ای خودروهــا و افزایــش عرضه 
و کنترل نــرخ ارز، بازار خــودرو به تعادل 

نزدیک می شود.
حســین مــدرس خیابانــی در خصوص 
آشفتگی این روزهای بازار خودرو و اقدامات 
وزارت صنعت برای بازگشت آرامش به بازار، 
افزود: شــرایطی که امروز در بازار خودرو با 

آن مواجه ایم با دو ماه پیشتر متفاوت است.
به گفته این مقــام مســوول، دو ماه پیش 
شــورای رقابــت هنــوز اســناد و مدارک 
دریافتی از خودروســازان را بــه طور کامل 
بررســی نکــرده و در قیمــت تمام شــده 
خودروها بازنگــری نکرده بــود، به همین 
دلیل فاصله زیادی بیــن قیمت کارخانه ای 

و بازاری خودروها افتاد.
وی اظهار داشــت: به همین دلیل تقاضای 
غیر واقعی در بازار وجود داشــت و عده ای 
از این فاصله قیمتی ایجاد شــده کاســبی 

می کردند.
مدرس خیابانی، به طور نمونه به برنامه های 
پیش فروش دو خودروســاز بزرگ کشــور 
اشاره کرد که برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، 
بیش از پنج میلیون و 7۰۰ هزار نفر ثبت نام 
کردند و خودروســازان در نهایت مجبور به 

قرعه کشی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در آن مقطع زمانی دو 
اقدام به انجام رســید، یکی اینکه تقاضاها 
را واقعی کنیم تا افــرادی که مصرف کننده 
واقعی خودرو هســتند موفق بــه ثبت نام 
شــوند و اقدام دوم، ارائه قیمت های واقعی 

خودرو بود.
این مقام مســوول با اشــاره بــه برگزاری 
جلســات متعدد با شــورای رقابت به این 

منظور، تشــریح کرد: بخشــی از مواد اولیه 
مورد نیاز تولید خــودرو از جمله ورق های 
فــوالدی، محصوالت پتروشــیمی، فلزات 

اساسی و غیره تابع شرایط بورس است.
وی با بیــان اینکــه خودروســازان هنوز 
معتقدند که زیر قیمت تمام شــده خودرو 
تولید می کنند، به زیان انباشــته ۴۰ هزار 
میلیارد تومانی ایران خودرو و ســایپا اشاره 

و خاطرنشــان کرد: با اقدام های انجام شده 
اکنون فاصله قیمتی بازاری و کارخانه کمتر 
شــده و عطش افراد برای ثبــت نام کاهش 

یافته است.

تاثیر قیمت ها از نرخ ارز
مدرس خیابانــی ادامه داد: شــرایطی که 
امروز در بازار خودرو مشــاهده می شــود، 

ناشــی از افزایش نــرخ ارز اســت و همه 
خودروهای داخلــی و خارجی از این قضیه 

متاثر شده اند.
وی در خصــوص خودروهــای خارجــی 
نیز گفت: قیمــت این خودروهــا به دلیل 
ممنوعیــت واردات افزایش یافته اســت، 
زیرا امروز کشــور انتخاب کرده که واردات 
خودرو خارجی نداشته باشد و از توان داخل 

خود استفاده کند.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه قیمــت خودروهای داخلی نیز 
متاثر از نرخ ارز شده اســت، تاکید کرد: اگر 
با تالش های بانک مرکــزی نرخ ارز کنترل 
شــود، بازار خودرو بیش از پیــش به تعادل 

نزدیک خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: ما بــرای متعادل 
کردن بــازار، عرضــه خــودرو را افزایش 
داده ایم، به طوری که در مقایســه با مدت 
مشابه پارسال 1۹ درصد تولید خودرو و ۳۰ 
درصد تحویل خودرو به مشــتریان افزایش 
یافته، همچنین تعــداد خودروهای ناقص 
خودروســازان 71 درصد کاهــش یافته و 
میزان تعهدات معوق در اکثر خودروها صفر 

شده است.
مــدرس خیابانــی تاکید کــرد: مراقبت و 
کنتــرل نرخ ارز بســیار مهم اســت وگرنه 
افزایش قیمــت روی همه کاالهــا از جمله 

خودرو اتفاق خواهد افتاد.

ح »یارانه دستمزد« افزایش شمار شاغالن با اجرای طر

 چرا سامسونگ مجبور به کاهش قیمت گوشی های خود شد؟

ونا وسازی ایران به رغم رکود جهانی ناشی از کر شکوفایی صنعت خودر
خریدار   گزارش ها نشان می دهد در حالی 
که ویروس مرگبار کرونا ســبب بروز رکود 
شــدید در صنعت خودروســازی در جهان 
شده، نشانه هایی از رونق تولید این محصول 
در ایران به چشم می خورد که سبب خروج 

این صنعت از رشد منفی شده است.
ویروس مهلــک کرونا که تاکنــون حدود 
1۸ میلیون نفر را مبتال اســت ابتدا در شهر 
ووهان در چین آغاز شد که به شهر »موتور« 

در سراسر جهان شناخته می شود.
در این شــهر شــمار زیادی از شرکت های 
خودروساز و قطعه ساز قرار دارد و به عنوان 
مقر اصلی کارخانه های بزرگ خودروسازی 
مانند جنرال موتورز، هوندا، نیســان، گروه 

پژو و... به شمار می آید.
ســالیان متمادی اســت که چین بهشت 
خودروســازان آمریکایی، اروپایی و ژاپنی 
به شــمار می آید بــوده، اما اکنون ســایه 
شوم کرونا ســبب کاهش تقاضا در صنعت 

خودروسازی در جهان شده است.

به گزارش سی ان ان، شــرکت های بزرگ 
خودروســازی مانند رنو، هونــدا، فولکس 
واگــن، تویوتــا، دایملر، جنــرال موتورز و 
هیوندایی سرمایه گذاری های فراوانی را در 
چین کرده اند که بیش از هر کشور دیگری 
خودرو می سازد و بزرگترین بازار خودروی 

دنیا به شمار می آید.
گفتنی است چین بزرگ ترین تولید کننده 
و همزمان مصرف کننــده خودرو در جهان 
است به طوری که در سال گذشته میالدی 
)۲۰1۹( میزان تولیــد و مصرف خودرو در 
این کشــور هرکدام به بیش از ۲۵ میلیون 
دستگاه رسید که چین را در مقام اول جهان 
قرار داد در سال گذشته میالدی در سراسر 
جهان کال ۹۲ میلیون خودرو تولید شــده 

است.
آمارها نشان می دهد شرکت خودروسازی 
هونــدا بــه تنهایــی حــدود ۵۰ درصد از 
محصوالت خــود را در شــهر ووهان چین 

تولید می کند.

پــس از همه گیــری بیماری کرونــا و اغاز 
قرنطینه در ووهان، کم کم شــمار مبتالیان 
در ســایر کشــورهای جهان از جمله اروپا 
و آمریکا رو به افزایش گذاشــت و با افزایش 
شــمار مرگ و میر ناشــی از ایــن بیماری 
مهلک، اثــر دومینویی آن بــر کل صنعت 
خودرو ســازی در جهان احساس شد و بازار 

این محصول را در کما فرو برد.
کم کم هیوندای و کیا مجبور شدند به سبب 

قرنطینه فعالیت شــماری از خطوط تولید 
خود را در کره به حال تعلیق درآورند.

نیســان نیز تا اطــالع بعــدی فعالیت های 
خودروســازی خود را در ژاپن تعلیق کرد. 
جنرال موتورز نیــز در چندین ایالت آمریکا 
کرکره خود را پایین کشید و جگوار لندرور 
نیز به سبب بروز کرونا خط تولید خود را در 

انگلیس متوقف کرد.
اگر چــه در حال حاضــر شــمار اندکی از 
شــرکت های خودروســازی در جهان کم 
کم فعالیت های خود را آغــاز کرده اند ولی 
تعطیلــی چندین ماهه به ســبب قرنطینه 
سبب بروز رکود شــدید در زنجیره صنعت 

خودروسازی در جهان داشته است.
بدون شــک بــا تــداوم شــیوع بیماری 
کرونا و تــداوم تعطیلی صنایع وابســته به 
خودروسازی، صنعت خودروی جهانی نیز 

آسیب بیشتری را متحمل خواهد شد.
اما وضعیت صنعــت خودروســازی ایران 
به گونه دیگری اســت، به نحوی که به رغم 

کاهش تولید در ســایر نقاط جهان به سبب 
شــیوع بیماری کرونا، میزان تولید در ایران 

رو به افزایش گذاشته است.
به گفته »حســین مدرس خیابانی« گزینه 
پیشــنهادی دولت بــرای وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت در چهار ماهه امســال در 
همسنجی با پارسال تولید خودرو در کشور 
رشد 1۹ درصدی داشت و این صنعت پس 

از دو سال از رشد منفی خارج شد.
مدرس خیابانــی افــزود: در حالــی که با 
خروج خودروسازان فرانسوی و کره ای رنو 
و کیا پس از دور تــازه تحریم های آمریکا، 
کسی فکر نمی کرد بتوانیم به تولید ادامه 
دهیم، اما امسال تولید یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار دســتگاه خودرو برنامه ریزی شــده 

است.
گفتنی است در ســال ۹۸ در مجموع ۸۳1 
هزار و ۳۳۴ دســتگاه انواع خودرو در کشور 
تولید شد که در مقایسه با سال ۹7 افت 1۳ 

درصدی داشت.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تشریح کرد

وتکل های بهداشتی کنکور ۹۹ جزئیات پر

رئیس جهاد دانشگاهی خبر داد
وی ایرانی تا پایان سال ساخت یک رام قطار متر

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه محققان جهاددانشگاهی در حال 
ساخت یک رام قطار هستند، گفت: این رام قطار که شامل 7 واگن است 

تا پایان سال ساخته می شود و در مسیر تست سیر قرار می گیرد.
دکتــر حمیدرضا طیبی در خصــوص قرارداد منعقد شــده بین جهاد 
دانشگاهی و معاونت علمی در راســتای تولید یک رام قطار مترو اظهار 
داشت: خوشبختانه با حمایت معاونت علمی و شرکت مترو که بخشی 
از منابع را تامین می کنند محققان جهاد دانشــگاهی در صدد هستند 

که یک رام قطار ملی را طراحی کنند و در خط قرار دهند.
رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه ســاخت یک رام قطار 7 واگنه مد 
نظر اســت، بیان کرد: اکنون محققان جهاد در حال ساخت بخش های 

واگن های قطار هستند که تا پایان سال در تست سیر قرار می گیرد.
طیبی با بیان اینکه مشــکل عمده ما تهیه اقالم در شــرایط تحریمی 
است، بیان کرد: البته که نوســان قیمت در کشــور نیز مزید بر علت 
شده است ولی تا آنجایی که ممکن اســت تولید این قطار را در پیش 
می گیریم تا بتوانیم با تولید آن در کشــور صرفه جویی ارزی داشــته 

باشیم.
طیبی خاطر نشان کرد: پروژه اکنون در مراحل خوبی است و امیدواریم 

تا پایان سال با این همتی که وجود دارد در تست سیر قرار بگیرد.
رئیس جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه می بایست آزمایش های اصلی 
به شکل های مختلف با مســافر و بار انجام بگیرد و سپس به تدریج وارد 
ایستگاه ها شــود، افزود: امیدواریم که تعداد زیادی از این قطار ساخته 
شــود و به تدریج با افزایش تعداد رام های قطار مشکل رفت و آمد درون 

شهری مرتفع شود.
به گفته طیبی، اگر تست سیر با موفقیت انجام شود می بایست با شرکت 
مترو، قرارداد برای فازهای تولید انبوه منعقد شود تا با قیمتی ارزان تر از 

نمونه های خارجی در کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
طیبی خاطر نشان کرد: این قطار بر اساس اســتانداردهای بین المللی 
در حال ســاخت اســت که قیمتی کمتر از نمونه خارجی دارد؛ قیمت 
هر نمونه خارجی ۹۰۰ هزار یورو اســت که کمتر از این قیمت به تولید 

خواهد رسید.
وی افزود: تمام قطعــات مورد نیاز قطار را تا جای ممکن بومی ســازی 

می کنیم و مابقی که برای تولید هزینه بر هستند را وارد خواهیم کرد.

خبر خوش به بازنشستگان تامین اجتماعی
پرداخت حقوق همراه با همسان سازی طی چند 

وز آینده ر
رئیس کانون عالی بازنشســتگان و مســتمری بگیران سازمان تامین 
اجتماعی از پرداخت حقوق بازنشســتگان همراه با همســان ســازی 

حقوق طی روزهای آینده خبر داد.
علی اصغر بیــات در خصوص پرداخــت حقوق بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی همراه با اجرای قانون همسان ســازی گفت: به مناسبت ایام 
فرخنده و عید غدیر خــم تمامی اقدامات الزم بــرای پرداخت حقوق 

بازنشستگان همراه با همسان سازی انجام شد.

وی افزود: مصوبه هیئت امنا را گرفته و بخشنامه ابالغ و احکام نیز صادر 
شده است.

رئیس کانون عالی بازنشســتگان و مســتمری بگیران سازمان تأمین 
اجتماعی تاکید کرد: بر همین اساس بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی حقــوق مردادماه خود را همراه با همســان ســازی 

دریافت خواهند کرد.
به گفته وی، زمان پرداخت مســتمری ها نیز همانند ماه قبل و براساس 

حروف الفبا از چند روز آینده آغاز می شود.
بیات ضمن تشــکراز اقدامــات وزیر تعــاون کار و رفــاه اجتماعی و 
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی گفــت: ما در کانــون عالی 
بازنشســتگان و همچنین مدیران زیــر مجموعه تأمیــن اجتماعی 
طی ۲۴ ســاعت گذشــته تالش زیادی انجام دادیم تا خبر پرداخت 
حقوق همراه با همســان ســازی به عنوان عیدی در روز عید غدیر به 

بازنشستگان داده شود.

درصورت تصویب ستاد کرونا

ومیتهای اجتماعی در انتظار افرادی که  محر
وتکلها را رعایت نمی کنند پر

اســتاندار تهران گفت: با هماهنگی کمیته حقوقی ستاد مبارزه با کرونا 
تصمیماتی اتخاذ خواهد شــد تا محرومیت از برخی خدمات عمومی به 
عنوان ضمانت اجرایی الزام اســتفاده از لوازم ماسک و حفاظت فردی 

اجرایی شود.
انوشــیروان محســنی بندپی درباره ضمانت اجرایی الزام اســتفاده از 
ماسک توسط شــهروندان، تصریح کرد: اثربخشی اســتفاده از ماسک 
ثابت شده اســت و هر چقدر که بتوانیم از این وســیله حفاظت فردی 
اســتفاده کنیم هم برای مراقبت از خودمان و هــم جلوگیری از انتقال 
و ادامه چرخه بیمــاری کرونا تاثیرات ارزشــمندی را به همراه خواهد 

داشت.
وی افزود: در همین راستا مقرر شد الزاماتی در رابطه با کارکنان دولت 
که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد استفاده از ماسک توسط آنها گزارش 
شــده اســت را ارتقاء دهیم و به عدد نهایی 1۰۰ درصد برســانیم و در 
ارتباط با کســانی که خدمت می گیرند؛ اگر فردی از وســایل حفاظت 
فردی استفاده نکرد خدمات به وی ارائه نشود.محسنی بندپی ادامه داد: 
به این ترتیب برای ادارات، اصناف و شــهروندان مقرر شد با هماهنگی 
کمیته حقوقی ستاد مبارزه با کرونا تصمیماتی اتخاذ شود تا نه مجازات 
های آنچنانی و یا جریمه های آنچنانی؛ بلکه یکســری محرومیت ها از 
خدمات عمومی برای افراد در نظر گرفته شــود تا تشویق شوند که همه 

افراد جامعه از لوازم حفاظت فردی استفاده کنند.

کوچه

خریدار   معاون فنی مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت گفت: بــرای کنکور 
سراسری ســه مرحله اجرایی پروتکل های 
بهداشتی در نظر گرفته شده که شامل قبل 

از آزمون، حین آزمون و بعد از آزمون است.
محســن فرهادی افــزود: بــرای برگزاری 
کنکور چنــد آزمــون در پیــش رو داریم 
که می تواند تجربه باشــد. اکنــون کنکور 
کارشناسی ارشد دانشــگاه های وابسته به 
وزارت علــوم در حال برگزاری اســت و در 
هفته آینده نیز آزمون کارشناســی ارشــد 

گروه علوم پزشکی برگزار می شود.
وی گفت: یــک هماهنگــی نزدیکی بین 
سازمان ســنجش و وزارت بهداشت بوجود 
آمــده اســت و پروتکل های بهداشــتی را 
بازبینی کامل کرده ایم. ســعی کردیم تنها 
حرف بهداشــتی نزنیــم و نقطــه نظرات 
سازمان ســنجش و مرکز سنجش آموزش 

پزشکی را لحاظ کنیم.

 صرف نوشتن پروتکل بهداشتی 
کافی نیست

فرهادی یادآور شــد: صرف نوشتن پروتکل 
بهداشــتی بخش کوچکی از اقدامات است 
و عمده کار نظارت سختگیرانه و مجدانه بر 
برگزاری کنکور است. برای کنکور سراسری 
ســه مرحله اجرایی پروتکل های بهداشتی 
در نظر گرفته شده که شامل قبل از آزمون، 

حین آزمون و بعد از آزمون است.
وی تاکید کرد: هر سه مسیر، مسیری است 
که باید کنترل شــود. یکی از کارشناســان 
ارشد وزارت بهداشــت به مدت دو هفته در 
سازمان ســنجش آموزش کشــور مستقر 

می کنیم که ارتباط نزدیک داشته باشند.

حوزه های خوبی برای برگزاری کنکور 
سراسری انتخاب شود

معــاون فنی مرکز ســالمت محیــط و کار 
وزارت بهداشــت گفت: توصیــه کردیم که 
حوزه های خوبــی برای برگــزاری کنکور 
سراسری انتخاب شــود. منظور ما از حوزه 
خوب، حوزه ای که تهویه مناســب داشــته 
باشــد. اگــر در حــوزه هیچ لــوازم خنک 
کننده ای هــم وجود نداشــته باشــد اما 
پنجره های خوبی داشــته باشد، آن حوزه، 
حوزه مناسبی اســت. تهویه طبیعی مورد 

استفاده قرار گیرد.
وی گفــت: از قبــل از شــرکت در آزمون، 
داوطلبان بــا زمان خوب و مشــخص وارد 
حوزه شــوند. تک تک وارد حوزه امتحانی 
شوند و اگر آشنایی و دوســتی را می بینند 
تجمعی برای گپ و گفت نداشــته باشــند. 
داوطلبان وقتی وارد حوزه هــای امتحانی 
می شوند در جای خود مســتقر شوند و در 

داخل حوزه تجمع نکنند.
فرهادی اظهار داشت: داوطلبان باید سعی 
کنند در زمان آزمون و شروع آزمون به سایر 
داوطلبان و عوامل اجرایی نزدیک نشــوند 
و فاصله اجتماعی حداقــل ۲ متر را رعایت 

کنند.

 قبل از آزمون تمام صندلی ها
 و نیمکت ها گندزدایی می شوند

وی خاطرنشــان کرد: قرار شــده است که 
قبل از آزمون تمــام صندلی ها و نیمکت ها 

گندزدایی شوند.
 قبــل از آزمون همــکاران حــوزه معاونت 
بهداشــتی دانشــگاه های علوم پزشکی در 
سراسر کشور آماده باش دریافت کرده اند و 
برای نظارت با ذکر اســم بازرس به حوزه ها 
معرفی کرده ایم که برخی از آنها در حوزه ها 
مستقر می شوند و مشــاوره های الزم را در 
قبل، حین و بعد از آزمون به عوامل اجرایی 

آزمون ارائه می دهند.
معــاون فنی مرکز ســالمت محیــط و کار 
وزارت بهداشــت گفت: به همــه داوطلبان 
توصیه می شــود که نوشــت افزار را تحت 
هیچ شــرایطی تبادل نکنند و توصیه اکید 
این اســت که حدود ۲۰ درصــد از ظرفیت 
هر حوزه بــه داوطلبان آزمون سراســری 
اختصاص یابد. الزم اســت تعداد حوزه های 
آزمون را افزایش دهیم کــه این کار صورت 
گرفتــه اســت و از همین رو زمــان آزمون 
سراســری به چهار روز افزایــش پیدا کرده 

است.
وی تاکید کرد: این پروتکل های بهداشــتی 
در زمان کنکور سراسری بسیار سختگیرانه 
اجرا می شــود زیرا تعداد داوطلبان کنکور 

سراسری بیشتر اســت، دانش آموز هستند 
و تازه فــارغ التحصیل شــده اند و آشــنا و 

دوستان بیشتری دارند.
فرهادی گفت: آزمون های دکتری و سمپاد 
آموزش و پرورش برگزار شده اند و می توان 
با ارزیابی آنهــا، آزمون های پیــش رو را به 

خوبی برگزار کرد.
وی درباره در اختیار دادن ماسک و پک ضد 
عفونی کننــده به داوطلبــان کنکور گفت: 
واقعیت این اســت که مواد ضدعفونی باید 
در حوزه های برگزاری وجود داشــته باشد 
و با دســتگاه مخصوص در اختیار داوطلبان 

قرار گیرد.

داوطلب از درب منزل باید ماسک 
زده باشد

معــاون فنی مرکز ســالمت محیــط و کار 
وزارت بهداشــت گفت: اما نکتــه در مورد 
ماسک این اســت که داوطلب از درب منزل 
باید ماســک زده باشــد. وزارت بهداشت از 
سازمان ســنجش درخواســت کرده است 
که برای 1۰ درصد داوطلبان حوزه ماســک 
در حوزه موجود داشته باشند که اگر احیاناً 
ماسک آســیب دید و یا از بین رفت، ماسک 
به داوطلب داده شــود تا داوطلب عالوه بر 
اســترس امتحان با اســترس نبود ماسک 

مواجه نشود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه تجمعی در 
آزمون های سراسری نباید صورت گیرد، 
اظهار داشــت: متوجه ایم کــه معموالً در 
آزمون های سراســری همراهــان دانش 
آموزان بــه ویژه دانش آمــوزان دختر در 
بیرون حوزه ها تجمع می کنند که امسال 
خانواده ها بایــد توجه کنند که شــرایط 

متفاوت اســت و تجمع نکننــد. توصیه ما 
این است که اگر امکانش وجود دارد افراد 
با ماشــین شــخصی خود داوطلــب را به 
محل آزمون برســانند و در ماشین بمانند 
تا آزمون بــه پایان برســد و محل را ترک 

کنند.
فرهادی دربــاره تمهیداتی برای حوزه های 
برگزاری آزمون گفت: در جلســه مشترک 
با سازمان ســنجش موضوع تسهیل برای 
داوطلبــان در انتخــاب حوزه مطرح شــد 
و پاســخ ســازمان ســنجش این بــود که 
بــرای آزمون های دکتری و ارشــد با توجه 
رشــته های تخصصی و آدرس غالب حوزه 
انتخاب می شــود، محدودیت هایی وجود 

دارد.

نهایت تسهیالت برای انتخاب حوزه های 
امتحانی بر اساس آدرس در کنکور

وی افزود: اما بــرای آزمون سراســری که 
۵ گروه آزمایشــی وجود دارد، مقرر شد که 
نهایت تســهیالت برای انتخاب حوزه های 
امتحانی بر اســاس آدرس انجــام گیرد تا 
هم تردد بین شهری کاهش پیدا کند و هم 

ترافیک ایجاد نشود.
معــاون فنی مرکز ســالمت محیــط و کار 
وزارت بهداشت درباره تسهیالت در آزمون 
سراســری جهت داوطلبان احتمالی مبتال 
به کرونا گفت: در دانش آمــوزان با توجه به 
اینکه ســن کمتری دارند گــزارش ابتال به 
کرونا هم کمتر گزارش شــده است و نمونه 
آن آزمون ســمپاد آموزش و پرورش بود که 

خوشبختانه مورد چندانی نداشتیم. 
در کنکور سراســری هم با توجه به شرایط 
ســنی داوطلبان و باالتر بودن سطح ایمنی 

افراد، امیدواریــم که گــزارش چندانی از 
موارد ابتال نداشته باشیم.

امیدواریم تعداد چندانی از موارد ابتال 
داوطلب کنکوری نداشته باشیم

وی افزود: به هر حال ما در پروتکل بهداشتی 
تعیین کردیم که اگر فــردی ابتال به کرونا را 
اعالم کند در جای جداگانه امتحان دهد. اما 
ابتدا باید در زمان کنکور سراســری تعداد 
افراد مبتال مشخص شــود و پس از آن جای 
جداگانه را در نظر بگیریــم. اتاق مجزا و دور 
از ســایر داوطلبان و حتی االمکان در کنار 
پنجره بــرای داوطلبــان احتمالی مبتال به 

کرونا در نظر گرفته می شود.
فرهادی درباره انتقاد برخــی از داوطلبان 
آزمون ها درباره عدم تب سنجی و پد الکلی 
در برخی از حوزه هــا گفت: در پروتکل آمده 
اســت که بهتر است تب ســنجی صورت 
بگیرد، البته تب ســنجی یکــی از روش ها 
اســت اما به تنهایی کارایی الزم را هم ندارد 
و روش موثری نیســت چرا که ممکن است 

فرد مبتال تب نداشته باشد. 
تب ســنجی فقط برای افرادی کارایی دارد 
که به طور وضوح تب دارند و مانع از ورود فرد 
می شــوند. در مورد پد الکلی هم گفته شده 
است که در صورت ثبت اثر انگشت پد الکلی 
یا مایع ضد عفونی کننده یا امکان شستشو 

با آب و صابون برای داوطلب فراهم شود.
وی درباره استقرار آمبوالنس در حوزه های 
برگــزاری کنکور سراســری یادآور شــد: 
هماهنگی هــای الزم با ســازمان اورژانس 
کشــور در زمینــه اســتقرار آمبوالنس در 
حوزه ها صورت می گیرد. البته این موضوع 
پیش از این هــم در حوزه هــای برگزاری 
آزمون ها انجام می شد و با کرونا مرتبط نبود. 
عالوه بر آمبوالنس همکاران حوزه معاونت 
بهداشــتی و بازرسان بهداشــت محیط در 

حوزه ها حضور دارند.

استفاده از ورزشگاه ها برای برگزاری 
کنکور سراسری توافق بین وزارت 

ورزش و وزارت علوم است
معــاون فنــی مرکــز ســالمت محیط و 
کار وزارت بهداشــت دربــاره اســتفاده از 
ورزشگاه ها برای برگزاری کنکور سراسری 
گفت: ایــن موضوع یک توافــق بین وزارت 
ورزش و وزارت علــوم اســت و معاونــت 
بهداشتی به این موضوع ورود پیدا نمی کند. 
شــاخص ما برای خوب بودن یک حوزه این 
اســت که جایی که انتخاب می شود شرایط 
الزم بــرای برگــزاری آزمون متناســب با 
جمعیت امتحان دهنده داشــته باشد. اگر 
ورزشگاه خوبی باشــد ما هم از این موضوع 

استقبال می کنیم.

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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پرچم مطالبه گری باید در دست اصحاب رسانه باشد
معصومه  مجــدم   نماینده ولــی فقیه 
در خوزســتان با اشــاره به اینکــه “پرچم 
مطالبه گری باید در دســت اصحاب رسانه 
باشــد” گفت: مطالبه گری بــا امیدآفرینی 
همــراه باشــد و در کنــار نقــاط ضعف، 

پیشرفت های انقالب نیز برجسته شود.
به گزارش خبرنگار خریدار ؛ حجت االسالم 
والمسلمین ســیدمحمدنبی موسوی فرد 
در نشســت با خبرنگاران ، اصحاب رسانه و 
گروه های مطالبه گر در اهواز، با تبریک عید 
والیت و امامت اظهار داشــت: مطالبه گری 
باید بــا امیدآفرینی همراه باشــد. در کنار 
نقاط مورد نقد باید موارد پیشرفت نیز ذکر 

شود.
وی افزود: مطالبه گری مورد خواست مقام 
معظم رهبری اســت و بنده هــم از مطالبه 
گری در استان حمایت می کنم. خبرنگاران 
باید اقدامات مثبت صــورت گرفته در ۴۰ 

سال انقالب را هنرمندانه بیان کنند. 

مطالبه گری با امید آفرینی همراه باشد
نماینده ولی فقیه در خوزستان ادامه داد: در 
کنار پیشــرفت ها نقص و ایرادهای بویژه در 
مسئله گرانی و مشکالت معیشتی مردم نیز 

وجود دارد که بیان و نشر آنها الزم است.
وی تصریح کرد: خبرنگاران باید دوره های 
آموزشی قضایی الزم را ببینند و متوجه بار 
حقوقی کلمات باشند و از واژه های استفاده 

نکنند که بار حقوقی داشته باشد.
حجت االســالم والمســلمین موسوی فرد 
تصریح کــرد: مطالبه گری ما بــه گونه ای 
نباشد که مورد سوء اســتفاده دشمن قرار 
گیــرد. مبنای قــوه قضاییه کشــور رافت 
اسالمی است ولی نباید اجازه داد کسانی از 

این مسئله استفاده ناصواب کنند.

خبرنگاران باید پرچم دار مطالبه گری 
در کشور باشند

وی گفت: آمریــکا که مدعی حقوق بشــر 

است پلیس آن به بدترین شــکل ممکن با 
مردم برخورد می کنــد و اجازه کوچکترین 
اعتراض را نمی دهد. این درحالی اســت که 
در فتنه ۸۸ رهبر معظم انقالب توصیه های 
فراوانی برای رســیدگی به اعتراضات مردم 

داشتند.
موســوی فرد با اشــاره بــه اینکــه پرچم 
مطالبه گری نباید زمین بمانــد، بیان کرد: 
خبرنگاران باید پیشتاز میدان مطالبه گری 
و امــر به معــروف و نهــی از منکر باشــند 
تا بتوانیــم نقاط ضعــف و قوت اســتان را 
مشــاهده کنیم اما رعایت اخالق حرفه ای 
خبرنگاری بسیار مهم است. بنده نیز حامی 

مطالبه گران هستم.
امام جمعه اهواز گفــت: برخی ها در فضای 
مجازی ســخنانی مطرح می کنند که کامال 
شایعه اســت؛ باید مراقب باشــیم تا اخالق 
رســانه ای درخصوص مســائل پیرامونی 
رعایت شــود و بــدون حکــم دادگاه هیچ 
فــردی را متهــم و قضاوت نکنیــم. فضای 
مجازی همان اندازه که برکــت دارد، اگر با 
اخالق و انصاف همراه نباشد، مصیبت ایجاد 

می کند.

فضای مجازی اگر با تقوا همراه نباشد 
مشکل ایجاد می کند

وی همچنین به حاشــیه های ایجاد شــده 
در فضای مجازی در خصوص بوســه زدن 
بر دســت یکی از کارگران نیشکر هفت تپه 
اشاره و گفت: پیامبر اسالم )ص( نیز به پاس 
قدردانی از زحمات کارگران بوسه بر دست 
کارگــری زده بودند و من نیز بــه تبعیت از 
ایشان بوسه بر دســت کارگری زدم که  پس 
از مدتی مشکالت کیفری برای او ایجاد شد 
و برخی در فضای مجازی شــایعه ســازی 
کردند که این حرکت با غرض بوده است در 

حالی که این حرکت از روی اخالص بود.
حجت االســالم والمســلمین موسوی فرد 
گفت: با بســیاری از دســتگیری ها مخالف 

هســتم و فضای زندان را بــرای افرادی که 
برای نخســتین بار وارد ایــن جریانات می 

شوند، مناسب نمی دانیم.
وی تصریح کرد: با این وجــود طلبه ای که 
برای شنیدن بدترین توهین ها خود را آماده 
نکرده لیاقت طلبگی نــدارد چرا که بدترین 
توهین ها به پیامبر اسالم )ص( و امام حسن 
مجتبی و ســایر امامان در تاریخ ثبت شده 
و ایشــان با صبــوری و اخالص بــا توهین 

کنندگان برخورد کرده است.

رسانه های مسئله فرزندآوری را 
مطالبه کنند

نماینده ولی فقیه در خوزســتان همچنین 
در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید 
بر فرزنــدآوری و تداوم تولید نســل گفت: 
فرزندآوری همواره از تاکیدات رهبر معظم 
انقالب اســت و بیش از ۴1 بار تاکید کردند 
اما متاســفانه آنهایی که شرایط مالی خوبی 

دارند نیز شعار فرزند کمتر می دهند.
وی افزود: اگر این شرایط تداوم داشته باشد 
در ســال های آینده به جای مهدکودک در 
شــهرها باید دنبال احداث خانه سالمندان 

باشیم.

پرونده خبرنگاران قبل از دادگستری 
در هیئت منصفه مطبوعات مطرح 

می شود
محمد جوروند مدیر کل ارشــاد اســالمی 
خوزســتان در این نشســت اظهار داشت: 
برای اینکه پرونده خبرنگاران به دادگستری 

نرسد، شورای حل اختالف اصحاب رسانه و 
همچنین هیئت منصفه مطبوعات تشکیل 
شده اســت.وی افزود: از دادگستری استان 
خواســتیم قبل از اینکه پرونده خبرنگاران 
به دادگســتری برســد به هیئــت منصفه 
مطبوعــات رجــوع داده شــود و ایــن را 
امیدواریم در همه شهرســتان ها عملیاتی 

کنیم.

 رئیس دادگستری خوزستان:
 از مطالبه گران حمایت می کنیم

حجت االســالم مرادی رئیس دادگستری 
خوزســتان نیز در ادامه این نشست اظهار 
داشــت: بنا و رویه دادگســتری حمایت از 
مطالبه گری اســت و رویه ما این نیست که 
خبرنگار به واسطه خبرنگاری محکوم شود. 
اما دادگســتری مطابق قانــون نمی تواند 
از شــکایت افراد نســبت به یک فرد دیگر 

ممانعت کند.
وی با اشــاره بــه بیانیــه گام دوم انقالب 
افزود: مقام معظم رهبــری در این بیانیه به 
امیدآفرینی بسیار تاکید داشتند و یک کار 
اصحاب رســانه در کنار بیان کاســتی ها، 
امیدآفرینی است. مطالبه گری بدون امید؛ 

تبدیل به سیاه نمایی می شود.
رئیس دادگستری خوزســتان بیان داشت: 
مطابق رویه کشوری قوه قضاییه، اخبار این 
قوه باید در خبرگزاری میزان ابتدا منتشــر 
شــود و هفتگی ســخنگوی قــوه قضاییه 
نشســت و مســایل مهم این حوزه را بیان 

می کند.

گزارش 36 هزار بسته کولر قاچاق به 
زودی تقدیم آیت اهلل رئیسی می شود

وی بیان داشت: ۳۶ هزار بسته کولر دوسال 
پیش از ســوی تعزیــرات حکومتی توقیف 
شــده اســت و این براساس دســتور وزیر 
دادگستری کشــور ماده ۴77 شده است و 
این در حوزه معاون قوه قضاییه کشور است. 

آیت اهلل رئیسی به دادگســتری خوزستان 
دســتور دادند که در این باره مجدد تحقیق 
شــود. ظرف چند روز آینده ایــن گزارش 

تحقیق ارسال می شود.
حجت االســالم مــرادی درباره مشــکل 
مســکن مهر اهواز، گفت: در این مســئله 
کالهبرداری صورت گرفتــه و زمینی را که 
سند داشــته به این تعاونی ها فروخته شده 
و در دادگاه هــم فرد کالهبــردار به رد مال 

محکوم شده است.
وی اظهــار داشــت: مشــکالت کارگران 
نیشــکر هفت تپه در تهران و از سوی قاضی 
مســعودی پیگیری می شــود و امیدواریم 
با توجه به پیگیری های صــورت گرفته به 

زودی حقوق کارگران پرداخت شود.

 فاضالب شرق اهواز تا پایان سال 
راه اندازی می شود

این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای 
تامین استان مصوب شــده که تا پایان سال 
فاضالب شــرق اهواز به بهره برداری برسد. 
در زمینــه وام بانک جهانی برای مســئله 

فاضالب نیز در حال بررسی هستیم.
وی به مســئله تخلیه نخاله های ساختمانی 
اشاره و گفت: به شدت با این مسئله برخورد 
می کنیم و کالنتری محل هر کجا مشاهده 
کرد الزم اســت برخورد و مانــع از این کار 

شوند.

تمامی پرونده های قبل مهر 98 مورد 
رسیدگی قرار گرفته است

حجت االســالم مــرادی با کاهــش زمان 
رســیدگی به پرونده ها گفت: پرونده های 
قبل مهر 1۳۹۸ همگی مورد رسیدگی قرار 

گرفته است که بیش از ۲۵ هزار پرونده بود.
وی بیان داشــت: به مســئله پرونده حمله 
تروریستی ۳1 شهریور رژه نیروهای مسلح 
اهواز اشــاره و گفت: دادگاه این حادثه تا دو 

هفته دیگر برگزار می شود.



گزارشی از جشن قهرمانی پرسپولیس

جشن بدون دور افتخار

لوکا بوناچیچ:
وز بد پرسپولیس بهترین استفاده را بردیم از ر

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن از پیروزی تیمش برابر پرسپولیس به 
عنوان یک برد ارزشمند یاد کرد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن در هفته بیست و هشتم 
رقابت های لیگ برتر از ســاعت ۲۰:۳۰ دقیقه روز جمعه در ورزشــگاه 
آزادی آغاز شد که این دیدار با برتری یک بر صفر تیم اصفهانی به پایان 
رسید. وحید محمدزاده در دقیقه ۲۵ موفق شد با ضربه سر دروازه تیم 

میزبان را باز کند.
لوکا بوناچیچ پس از این بازی گفت: این پیــروزی را به هوادارانمان در 

اصفهان تبریک می گویم.
وی ادامه داد: از روز بد پرســپولیس به بهترین شــکل ممکن استفاده 
کردیم و توانســتیم به پیروزی برســیم. این ســه امتیاز برای ما بسیار 

ارزشمند است. 
بوناچیچ در مورد شــرکت نکردن بازیکنان این تیم در جشن قهرمانی 
پرســپولیس گفت: قرار بود این اتفاق رخ بدهد اما در نهایت انجام نشد. 
من موافق این کار بودم چرا که فوتبال برای نزدیک کردن انســان ها به 

هم است اما به هر دلیلی انجام نشد.

ابراهیم اسدی: 
حفظ انگیزه پرسپولیسی ها پس از قهرمانی 

سخت است
پیشکسوت پرســپولیس گفت: حفظ انگیزه پرسپولیســی ها پس از 
قهرمانی ســخت اســت و ذوب آهن برای برتری مقابل این تیم، از بی 

انگیزه بودن استفاده کرد.
ابراهیم اسدی درباره برگزاری جشــن قهرمانی پرسپولیس و شکست 
مقابل ذوب آهن در هفته بیست و هشــتم لیگ برتر اظهار داشت: به هر 
حال وقتی تیمی مانند پرســپولیس چهار هفته مانــده به پایان فصل، 
قهرمانی اش را قطعی می کند، حفــظ انگیزه بازیکنان برای ادامه فصل 
خیلی سخت اســت. اعتقاد دارم ذوب آهن با توجه به جایگاهی که در 

جدول داشت، برای دور شدن از قعر جدول با انگیزه تر بازی کرد.

وی افزود: ذوب آهن مقابل فشــار پرسپولیس ایســتادگی کرد و برای 
رسیدن به این پیروزی زحمت زیادی هم کشــید و توانست بقای خود 
در لیگ را تا حــد زیادی تضمین کند. پرســپولیس باید برای قهرمانی 
در جام حذفی با انگیزه تر عمل کند. اطیمنــان دارم این تیم می تواند 

رکورد امتیازی در لیگ برتر را هم بشکند.
هافبک اسبق پرسولیس خاطرنشان کرد: پرسپولیس برای کسب این 
قهرمانی و ثبت پوکر خیلی زحمت کشید. پس از شیوع کرونا همه می 
گفتند برگزاری رقابت ها بیهوده اســت و نباید پرسپولیس را قهرمان 
معرفی کرد اما پس از شــروع بازی ها مشخص شــد پرسپولیس تنها 

تیمی بود که توانست باالترین کیفیت و سطح خود را حفظ کند.
اسدی افزود: قهرمانی پرســپولیس به دلیل بهره مندی از کادر فنی و 
بازیکنان باکیفیت و تشکیالت مدیریتی رقم خورد. آن هم در شرایطی 
که برخی بازیکنان مصدوم شــدند و تیم کمبود بازیکن را هم حس می 

کرد.
وی درباره برگزاری جشــن قهرمانی در ورزشگاه خالی آزادی توضیح 
داد: واقعا جشن بی روح و ســردی بود. یادم می آید دو سال پیش که 
پرســپولیس جشــن قهرمانی گرفتم و خودم هم در ورزشگاه آزادی 
بودم، صد هزار نفر این تیم را تشــویق می کردند اما شرایط سختی که 
کرونا ایجاد کرده، سبب شد هواداران در جشن پوکر قهرمانی شرکت 

نکنند. 
بی شــک اگر هواداران بودند، جو خاص تری در ورزشگاه ایجاد می شد. 
بی شک یکی از دالیل اصلی شکست مقابل ذوب آهن هم همین غیبت 
تماشاگران در ورزشــگاه بود. امیدوارم هرچه زودتر این ویروس کرونا 
از بین برود تا هواداران بتوانند به روزشــگا بیایند و از تیم محبوب شان 

حمایت کنند.
زننده گل اولین قهرمانی پرســپولیس در لیگ برتر درباره شانس این 
تیم برای صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا گفت: با حفظ و 
تمدید نفرات فعلی، جذب بازیکن در برخی پست های کلیدی و بهبود 
بازیکن های مصدوم، توانایی درخشــش در لیگ قهرمانان آسیا، صعود 

به مراحل باالتر و حتی رسیدن به قهرمانی این مسابقات را هم دارد.

مجید جاللی:
 استعفا کردم تا دست مدیران گل گهر باز باشد

سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان گفت: دلیل استعفای چند هفته 
پیش من این بود که دست مسئوالن باشگاه را باز بگذارم.

مجید جاللی در خصــوص وضعیت فعلی تیمش و اینکه آیا کســب 7 
امتیاز از ۳ بازی اخیر، ماندن آنها را در لیگ برتر قطعی کرده است گفت: 
شرایط تیم ما نسبت به گذشته بهتر اســت و در حال حاضر بازیکنان با 
انگیزه زیادی تمرین می کنند تا در دو بــازی پایانی لیگ برتر هم نتایج 

خوبی بگیریم.
 طبیعتا نســبت به چند هفته پیش وضعیت خوبی در جدول داریم ولی 

باید در دو بازی بعدی هم خوب امتیاز بگیریم.
وی که چند هفته پیش از سمت خود استعفا داد، در این خصوص عنوان 
کرد:  من این تصمیم را گرفتم تا دست اعضای هیئت مدیره و مسئوالن 
باشــگاه را باز بگذارم. من حتــی دو روز هم در تمرینات حاضر نشــدم 
اما در نهایت رئیس هیئت مدیره باشــگاه با من تمــاس گرفت و اعالم 
کرد که با استعفایم مخالفت شده اســت. من هم در نهایت به تمرینات 
برگشتم و بیشتر از گذشته انگیزه داشتم تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. 

خوشبختانه شرایط بهتر شد و امتیازهای خوبی گرفتیم.
جاللی در خصــوص اینکه آیا قرار اســت همکاری اش بــا گل گهر در 
فصل بعد هم ادامه داشته باشــد، تصریح کرد: از حاال نمی توان آینده را 
پیش بینی کرد. تالش و تمرکز ما روی این است که که ماراتن امسال را 

با کسب نتایج خوب در دو بازی پایانی به اتمام برسانیم.
ســرمربی گل گهــر در خصــوص بــازی بعــدی تیمش برابــر نفت 
مسجدســلیمان گفت: همه بازی های لیگ برتر ســختی های خاص 
خودش را دارد. نفت مسجدســلیمان هم تیم خوبی اســت ولی تالش 

می کنیم تا نتیجه دلخواه مان را به دست بیاوریم.
جاللی در قســمت دیگــری از حرف هایش در خصوص شــرایط تیم 
ملی و اینکه یا ایران می توان با شــرایط ســختی که در گروهش دارد 
به جام جهانی صعود کند، خاطرنشــان کرد: ما تیمی خوب و بازیکنانی 
با کیفیت داریم. با اینکه کار کمی سخت شــده ولی اگر این تیم خوب 
مدیریت شــود با اطمینان می توانیم که می توانیم به جام جهانی صعود 
کنیم. بچه های مــا این ظرفیت را دارند که به این موفقیت دســت پیدا 

کنند.

میدان

ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس پس از شکســت 
تیمش برابر ذوب آهن گفت: مسئولیت این شکست را 
برعهده می گیرم چرا که نتوانستم به بازیکنانم انگیزه 

کافی بدهم.
 دیدار تیم های فوتبــال پرســپولیس و ذوب آهن در 
هفته بیســت و هشــتم رقابت های لیگ برتر از ساعت 
۲۰:۳۰ دقیقه روز جمعه در ورزشــگاه آزادی آغاز شد 
که این دیدار با برتری یک بر صفر تیم اصفهانی به پایان 
رســید. وحید محمدزاده در دقیقه ۲۵ موفق شــد با 

ضربه سر دروازه تیم میزبان را باز کند.
یحیی گل محمــدی پس از این شکســت 
گفت: نیمــه اول خیلی بد شــروع کردیم و 

جریمه شدیم. 
آخر نیمه دوم خیلی بهتر شــدیم و نیمه دوم 
بازی یک طرفه بود و 11 نفره دفاع می کردند. 
نگــه داشــتن انگیزه ها بــرای یــک بازی 

تشریفاتی سخت است. مشکالتی در این زمینه وجود 
دارد که نمی شود کارش کرد. تمایل داشتم با پیروزی 

جشن قهرمانی بگیریم اما نشد.
وی ادامــه داد: به هــواداران پرســپولیس 
تبریک می گویم چرا که لیاقت این قهرمانی 
را داشتند. به همه عواملی که کمک کردند تا 

این تیم قهرمان شود تبریک می گویم.
گل محمدی خاطرنشان کرد: ما تیم را کامل 
به زمین فرســتادیم و دوســت نداریم حق 

تیمی ضایع شود.
 باخت را خودم به گردن می گیرم. شــاید نتوانســتم 

آنطور کــه باید به بازیکنان انگیــزه بدهم. نمی خواهم 
در مورد مســائل منفی صحبت کنم چرا که جشنمان 

خراب می شود.
وی ادامه داد: خیلی ها برای این تیم زحمت کشــیدند. 
از آقــای برانکو و کالدرون هم تشــکر می کنم که برای 
این تیم زحمت کشیدند. جایشان در این جشن خالی 
اســت. حســاب کردیم دعوت کردن از ایــن دو برای 
حضور در ایران یکی دو میلیارد هزینه می خواست. به 

نظرم دعوت از آنها کار جالبی نبود.

دروازه بان پیشین تیم فوتبال اســتقالل با بیان اینکه 
این تیم هنوز نقاط ضعفی دارد که برطرف نشده است، 
گفت: برای فصل آینده بایــد یک دروازه بان خوب کنار 

حسینی حضور داشته باشد.
منصور رشیدی در مورد تساوی دو بر دو استقالل برابر 
شهر خودرو مشــهد گفت: دیدار جذابی را خصوصاً در 
نیمه دوم از دو تیم شاهد بودیم. هم استقالل و هم شهر 
خودرو نمی خواستند بازنده باشــند و تالششان باعث 

شد تا بازی با تساوی به پایان برسد.
وی تاکید کــرد: مجیدی با ترکیب خوبــی به میدان 
رفت اما یــک مقدار بازیکنان اســتقالل بــی برنامه 
بودند و نتوانستند بازی همیشگی خود را ارائه دهند. 
خصوصاً در نیمه اول که بازیکنان انگار به تازگی کنار 
یکدیگر بازی می کردند و از هماهنگی الزم برخوردار 

نبودند.
رشــیدی با انتقاد از عملکرد خط دفاع استقالل گفت: 
متاســفانه هر چقدر کارشناســان راجع به اشتباهات 
خط دفاعی اســتقالل صحبت می کنند هیچ تاثیری 
در روند فنی دفاعی آبی پوشــان وجود نــدارد. در این 

بازی هم شــاهد بودیم که دو اشــتباه محرز 
باعث شد تا استقالل راحت دو گل از حریف 

دریافت کند.
رشــیدی در خصوص مهاجمان اســتقالل 
هم گفت: دیاباته این روزها گره گشــای تیم 
استقالل شده، او در هر بازی برای آبی پوشان 
گلزنی می کند و حاال او را می توان متخصص 

پنالتی زدن هم دانست. 
خونســردی و آرامش او برای زدن پنالتی بسیار جالب 
اســت و در مجموع هر وقــت در زمین حضــور دارد 

عملکرد قابل قبولی هم دارد. 
ارسالن مطهری هم همیشه که به عنوان یار ذخیره به 
میدان می آید عملکرد مثبتــی دارد. او گلزنی کرد اما 
متاسفانه دچار مصدومیت شد. شــاید اگر تا پایان در 
زمین می ماند می توانست باز هم برای استقالل گلزنی 

کند.
این پیشکســوت استقالل با اشــاره به عملکرد مهدی 
قایدی گفت: در مــورد قاعدی باید بگویــم او هنوز به 

آمادگی کامل نرسیده است. 

درست است که برای اســتقالل یک پنالتی 
گرفت اما چند موقعیت خــوب را به راحتی 

از دست داد.
 ســرمربی اســتقالل که خــودش یکی از 
بهتریــن مهاجمان ایــران بوده اســت باید 
قایدی را چه از لحاظ روحــی و چه از لحاظ 
فنی بیشــتر کمک کند تا این بازیکن بتواند 

دوباره به روزهای اوجش بازگردد.
دروازه بان ســابق اســتقالل در مورد عملکرد حسین 
حســینی و مهدی رحمتــی گفت: با شــرایطی که به 
وجود آمده اســتقالل به یک دروازه بان خوب دیگر نیز 

نیاز دارد. 
با توجه به اینکه خودم ســال ها گلری کردم این روزها 
می دانم که حسینی به دلیل نداشتن یک رقیب خوب 

انگیزه هایش را تا حدودی از دست داده است.
 او به یک رقیب نیــاز دارد تا بتواند رقابــت جدی با او 
داشته باشــد و از این تنها بودن خارج شود. نبودن یک 
گلر خوب باعث شده تا او خیالش از بابت اینکه همیشه 

درون دروازه استقالل خواهد بود راحت باشد. 

در مورد رحمتی هم باید بگویم عملکرد خوبی داشت 
اما در چند صحنه، او هم اشتباه کرد. ولی در مجموع 
تقابل ایــن دو دروازه بانــی که چندین ســال کنار 
یکدیگر بودند اما اختالفات شــدید بین این دو باعث 
شد تا یکی از استقالل جدا شود. چندان قابل تعریف 

نبود.
وی در پایان و در خصوص دیدار روز دوشــنبه بیستم 
مردادماه که اســتقالل باید برابر ســپاهان اصفهان 
از مرحله یک چهــارم نهایی جام حذفــی به میدان 
برود، گفت: آبی پوشــان چند روز پیش در لیگ برتر 
توانستند ســپاهان را دو بر یک شکست دهند اما حاال 
این بازی تفاوت های بســیاری با آن دیــدار خواهد 
داشــت. مجیدی نباید سپاهان را دســت کم بگیرد 
ضمن اینکه قلعه نویی هــم نمی خواهد در این دیدار 

بازنده باشد. 
او مطمئناً کنار خط خواهد آمد تــا تیمش را هدایت 
کنــد و در مجمــوع فکر می کنــم دیدار ســپاهان و 
استقالل در روز دوشنبه جذابیت های زیادی خواهد 

داشت.

پرسپولیس

استقالل

خریدار  تیــم فوتبال پرســپولیس که 
در فاصلــه چهار هفتــه مانده بــه پایان 
نوزدهمیــن دوره رقابت هــای لیگ برتر 
قهرمانی خود را مسجل کرده بود، در شبی 
جشــن قهرمانی خود را برپا کرد که تن به 
شکســت داده بود!شــاگردان یحیی گل 
محمدی که بــا ۶۳ امتیــاز در صدر جدول 
رده بندی قــرار دارند، شــامگاه جمعه در 
دیدار برابر ذوب آهن تن به شکست دادند تا 
طعم شکســت روی جام قهرمانی آنها سایه 
بیندازد. با وجود این شکســت سرخپوشان 
پس از دیدار با تیم اصفهانی جشن قهرمانی 
خود را برپا کردند.مشــروح اتفاقات جشن 

قهرمانی پرسپولیس را می خوانید:

پیراهن های ویژه برای جشن
بازیکنــان تیم فوتبــال پرســپولیس در 
شرایطی مراسم جشــن قهرمانی را شروع 
کردند کــه پیراهن های ویــژه ای را برتن 
کرده بودند. این پیراهن به چهار جام منقش 
شــده بود که به خاطر کسب چهار قهرمانی 

متوالی سرخپوشان در لیگ برتر است.

حضور وزیر ورزش برای اهدا جام
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به 
همراه حیدر بهاروند سرپرســت فدراسیون 
فوتبــال و مهدی رســول پناه سرپرســت 
باشــگاه پرســپولیس برای اهدا جام روی 

استیج در نظر گرفته شده قرار گرفتند.

تقدیر از داوران دیدار با ذوب آهن
قبل از شــروع این مراســم از داوران بازی 
پرســپولیس و ذوب آهن و همچنین جالل 

مرادی ناظر فدراسیون فوتبال در این بازی 
با اهدا مدال تقدیر شد.

 صدا زدن بازیکنان به بدترین 
شکل ممکن

با توجه به خالی بودن ورزشــگاه بازیکنان 
پرسپولیس برای دریافت مدال خود به روی 
استیج دعوت شدند که این دعوت با صدایی 
نامناســب و با ســرعت زیاد انجام شد که 

کیفیت مراسم را به شدت پایین آورده بود.

بازیکنان به خودشان مدال دادند
مدال های در نظر گرفته شده برای بازیکنان 

پرسپولیس روی اســتیج قرار داده شده بود 
که بازیکنان پس از رســیدن بــه این محل 
مدال ها را گــردن یکدیگر می انداختند چرا 
که با توجه به پروتکل بهداشتی کسی برای 

اهدا مدال در جایگاه قرار نگرفته بود!

اهدا جام به کاپیتان پرسپولیس
جام قهرمانی نوزدهمیــن دوره رقابت های 
لیگ برتر توسط مسعود ســلطانی فر وزیر 
ورزش به ســیدجالل حســینی کاپیتان 
تیم فوتبال پرســپولیس اهدا شد. بازیکنان 
پرســپولیس هر یــک جــام را در اختیار 
گرفتند و با باال بردن آن عکســی به یادگار 

گرفتند. یحیی گل محمدی نیز این جام را 
در میان بازیکنان باالی سر برد.

خبری از دور افتخار نبود
بــا توجه به خالــی بودن ورزشــگاه آزادی 
خبری از دور افتخار بازیکنــان نبود و تمام 
زمان شــادی سرخپوشــان روی ســکوی 

قهرمانی بود.

خلیل زاده: نمی توانم بگویم چقدر 
خوشحالم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس این برد را به 
هواداران پرســپولیس تقدیم کرد و گفت: 

سال بسیار سختی را پشــت سر گذاشتیم. 
اینکه توانستیم به چهارمین قهرمانی پیاپی 
دست پیدا کنیم بســیار خوشحالیم چرا که 

سال سختی را پشت سر گذاشتیم.

عالیشاه: جای هواداران خالی بود
هافبک سرخپوشان نیز گفت: این قهرمانی 

را به هواداران تبریک می گویم. 
جای هواداران هم در ورزشگاه بسیار خالی 

بود.

رقص شمالی در ورزشگاه آزادی
بازیکنــان تیــم فوتبال پرســپولیس پس 
از باال بــردن جام قهرمانــی مقابل دوربین 
تلویزیونی بــه رقص محلی خطه شــمال 
پرداختند و شــادی خــود را با هــواداران 

تقسیم کردند.

کنعانی زادگان: خوشحالم اولین جام 
را گرفتم

مدافــع پرســپولیس در این مــورد گفت: 
خوشــحالم که توانســتم در اولین ســال 
حضورم در پرســپولیس به قهرمانی برسم. 
امیدوارم بتوانیم در جام حذفی هم قهرمان 

شویم.

رکورد سیدجالل حسینی
مدافع باتجربه تیم فوتبال پرسپولیس که در 
چهار دوره اخیر جام قهرمانی سرخپوشان را 
باالی سر برده است به یک رکورد در فوتبال 
ایران دست پیدا کرد. ســیدجالل تاکنون 
هشت عنوان قهرمانی را با تیم های مختلف 

کسب کرده است.

یحیی گل محمدی:مسئولیت باخت را به گردن می گیرم

نقاط ضعفی که به استقالل لطمه زده است

ورزش
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اعضای تیم حقوقی عنوان کردند

دالیل عقد قرارداد »بد« با ویلموتس
خریدار  اعضــای تیم حقوقــی پرونده 
ســرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران 
تاکید کردند که فدراســیون فوتبال در این 

پرونده شکست نخواهد خورد.
رضا شــاه منصوری و علی ملیح زاده اعضای 
تیم حقوقی پرونده ویلموتس، در گفت وگو 
با برنامه چهار چهار دو رادیــو جوان درباره 
دلیل عدم حضور وکیل یا مشــاور در زمان 
عقد قــرار دادهای فوتبالی اظهار داشــت: 
قــرارداد نویســی در فوتبال ایــران اتفاق 
جدیدی ست. از زمانی که فوتبال ما در مسیر 
حرفه ای قرار گرفت، قرار دادها بار مالی پیدا 
کرد و انعقاد آنها نیز حرفه ای شدند بنابراین 
حضــور وکال و مشــاوران فوتبالی ضرورت 
یافت. این اقدام علم جدیدی در دنیاست اما 

متاسفانه در ایران به آن بها داده نشد.
وی افزود: پس از کی روش فوتبال کشــور 
شــرایط خاصی را داشــت و به دلیل عجله 
زیاد هنگام عقد قرار داد با ویلموتس تدابیر 

الزم اندیشیده نشد. هنگام نوشتن قرار داد با 
اشخاص خارجی اعم از بازیکن و مربی شاهد 
کیفیت باالی حقوقی نبوده ایم و همیشــه 
ایرادات فاحش حقوقی در آن دیده می شود 

و این امر به کل جامعه فوتبال برمی گردد.
شاه منصوری با اشــاره به اینکه هدف تیم 
حقوقی این پرونده دریافــت بهترین نتایج 
بوده اســت بیان کرد: برای دریافت نتیجه 
مطلوب اولین گام ما تشــکیل تیم حقوقی 
بود قوی بود تا توانایی بررسی تمامی جوانب 
را داشته باشــیم. عالوه بر بنده دکتر ملیح 
زاده دارای مدرک حقوق فوتبال از اسپانیا و 
دالشاد با تابعیت سوئیسی اعضای این تیم 

هستیم.
عضو تیم حقوقی پرونــده ویلتموس ادامه 
داد: این پرونــده دارای ۶۰ صفحه الیحه و با 
پیوست های آن ۲۰۰،۳۰۰ صفحه را شامل 
می شد. تیم ما 1۵ بار پرونده را مطالعه کرده 

و هیچ نکته ای را از قلم نینداخته ایم.

وی با تاکید بر اینکه این تیم حقوقی توانایی 
کسب موفقیت در این پرونده را دارد گفت: 
اگر تیم ما به کسب موفقیت باور نداشت این 
پرونده را قبول نمی کــرد. با توجه به تعریف 
مردم ایران از شکست ما شکست نخواهیم 
خورد و پرداخت غرامت دور از ذهن خواهد 
بود.شــاه منصوری درباره مطلب ذکر شده 
برای فســخ این قرار داد، تصریح کرد: روال 

معمول قراردادهــا در فوتبال به این صورت 
اســت که اگر قرار داد توسط یکی از طرفین 
فسخ شود طرف مقابل می تواند مبلغی را به 
عنوان غرامت ناشی از نقض قرارداد دریافت 
کند. فدراسیون فوتبال بر این باور است که 
این بند را با حســن نیت مطرح کرده است. 
اما در ادامه این بند شیطنتی از طرف مقابل 
مبنی بر یک شبه جمله و نوشتن یک مبلغ 
مشخص را درج کرده اند و هدف آنان مبهم 
گذاشتن این بند بوده اســت اما از نظر ما به 

اندازه کافی گویاست.
عضو تیم حقوقی پرونده ویلموتس با اشاره 
به اینکه قراردادهای فوتبال بر اساس قوانین 
فیفا دو طرفــه و نیازمند ایجــاد یک توافق 
هستند، گفت: اگر قرار بر اجرایی شدن یک 
مبلغ مشخص بود، طرفین باید به این توافق 
می رسیدند.شــاه منصوری به توانایی های 
اعضای این تیم برای این پرونده اشاره کرد 
و افزود: ما به عنوان طــرف ایرانی پرونده بر 

این بــاور بوده ایم که توان و پتانســیل های 
داخلی را برای این ماجــرا داریم و نیازی به 
وکیل خارجی نیست اما تمایل برای این کار 
وجود داشت بنابراین ما سراغ تاپ ترین های 
این رشته از جمله مارکوس ماتا رفتیم و با او 
وارد مذاکره شــدیم اما با توجه به تحریم ها 
پرداخت دســتمزد این افراد برای ما مقدور 

نبود.
وی بــه کارنامه های موفــق مارکوس ماتا 
در حوزه حقوق فوتبال اشــاره کرد و گفت: 
هنــگام اظهار نظــر در این مــورد باید این 
نکته را در نظر داشــت که پرونده هایی که 
در ارکان قضایی فیفا توسط قاضی رسیدگی 
می شــوند رویکرد حمایتــی از بازیکنان و 
مربیــان را دارند بنابرایــن در پرونده هایی 
که موضوع مطالبه وجــه در ارکان قضایی 
فیفا مطرح می شود برجسته ترین وکال نیز 
می بازند و در صورت عدم پرداختی باشگاه 

محکوم خواهد شد.
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ایرج راد مطرح کرد

سه دهه مذاکره بی سرانجام با تلویزیون

آروین موذن زاده  ایرج راد رییس هیات مدیره 
خانه تئاتر با اشاره به نبود حمایت از جانب مدیران 
صداوســیما در تولید تله تئاتر بر لزوم استفاده از 
امکانات حداکثری و بــه روز در ضبط تئاترهای 

تلویزیونی تاکید کرد.
ایرج راد بازیگر و کارگــردان تئاتر و رئیس هیات 
مدیره خانه تئاتر درباره تولید تله تئاتر در شرایط 
بحــران کرونا گفت: پیشــنهاد تولیــد تئاتر را از 
ســال ها قبل دنبال کردیم و بارها این مساله را با 
مدیران و مســئوالن صداوسیما مطرح کرده ایم و 
ارتباطی به شرایط کرونا ندارد چون اگر هفته ای 
یک تئاتر تلویزیونی از شــبکه های مختلف سیما 
پخش شــود عالوه بــر تأثیرات به ســزایی که بر 
گسترش تئاتر و ارتباط با تماشــاگران تلویزیون 
می گــذارد، می تواند برای هنرمنــدان تئاتر هم 
اشتغال زا باشد و آنها را از این وضعیت اسف باری 

که با آن روبرو هستند، تا اندازه ای نجات دهد.
وی ادامه داد: در شــرایط امروز که امکان اجرای 
تئاتر صحنه ای تقریباً به صفر رسیده است بهترین 
موقعیت بــرای تولید تئاتر و پخــش آن از طریق 
مدیوم های تصویری اســت تا تئاتر بتواند ارتباط 
خود را با تماشاگرش حفظ کند. اگر تلویزیون در 
این زمینه حمایت های الزم را انجام دهد می تواند 
بهتریــن موقعیت و فرصت را بــرای هنرمندان و 

عالقه مندان به تئاتر به وجود بیاورد.

راد با اشاره به لزوم تغییر رویکرد تولید تله تئاترها 
نسبت به گذشــته و بهره گیری از امکانات جدید 
عنوان کــرد: نکته ای کــه نباید فرامــوش کنیم 
این است که ما در بســیاری از مواقع برای تولید 
تله تئاتر از امکانات مدیــوم تلویزیون بهره کافی 
نبردیم. البته در سال های گذشــته شاهد تولید 
ســریال هایی بودیم که می توان آنهــا را در زمره 
تئاترهای تلویزیونی به حساب آورد که به درستی 
از فضا و امکانات تصویری اســتفاده کرده بودند. 
از جمله این آثار می توانم به ســریال »امیر کبیر« 
و یا »وزیر مختار« اشــاره کنم. حتی سریال های 
خارجی هم با ایــن ویژگی ها تولید شــده اند که 
می توان بــه »ارتش ســری« و مجموعه ای که از 
روی داســتان های آگاتا کریســتی ساخته شد، 
اشــاره کنم. این آثار آنقدر جــذاب و تأثیرگذار 
بودند که برخی از نقاط ضعف آنها اصاًل به چشــم 

نمی آمد.
رئیس هیات مدیره خانه تئاتر متذکر شــد: تئاتر 
تلویزیونی فقط شــامل این نیســت کــه در یک 
دکور بســته و یا پالتو با چند دوربیــن، کار تولید 
شــود چون بخش هایی از تله تئاتــر می تواند در 
فضای باز نیز ضبط شــود و این روزها که امکانات 
تصویربــرداری و صدابرداری پیشــرفت زیادی 
کرده اســت می توان ارتباط بهتــر و زیباتری با 
تماشــاگران برقرار کرد. در حال حاضر مشکالت 

تولید تله تئاتر مثل قبل نیســت ولی با این وجود 
حمایتــی در زمینه ســاخت این آثــار صورت 
نمی گیرد. در تولید تله تئاتر باید حداکثر استفاده 
از مدیوم تلویزیون صورت گیرد به این ترتیب که 
باید فضاســازی، ریتم، حرکت، دکوپاژ و … همه 
براساس امکانات امروزی انجام شود چون رعایت 

این عوامل برای مخاطبان جذاب خواهد بود.
این هنرمند تئاتر در پایان با اشــاره مذاکراتی که 
طی سالیان گذشته با مدیران سازمان صداوسیما 
برای تولید تله تئاتر شــده اســت، توضیح داد: از 
سه دهه پیش و زمان ریاســت علی الریجانی بر 
صداوســیما پیگیر تولید تله تئاتر در ســازمان 
بودیم و حتی با دکتر علی رفیعــی هم مالقاتی با 
آقای الریجانی داشتیم و موافقت هایی هم در این 
زمینه صورت گرفت و قرار بر این شــد که شبکه 
چهار ســیما متولی تولید تله تئاترها باشد و بعد 
تئاترهایی را که ضبط می کند براســاس اهداف 
هرکدام از شــبکه ها در اختیارشــان قرار گیرد. 
حتی در زمــان عزت اهلل ضرغامی نیــز این طرح 
پیشنهاد شد و در ســال های اخیر هم با وجودی 
که نتوانســتیم رودررو با مدیران سازمان صحبت 
کنیم در مصاحبه ها و بیانیه ها بــر لزوم تولید تله 
تئاترها تاکید داشته ایم اما نمی دانم چرا این اتفاق 
که در مقطعی به جریان افتاده بود، میســر نشد و 

تلویزیون با اهالی تئاتر همراهی نمی کند.

سینما

مســعود امینی تیرانــی ضمن 
اشــاره به بالتکلیفــی حاکم بر 
فضای تولید در سینمای ایران و 
توقف پروژه های مختلف، گفت: 
ســینمای ایران باید نســبت به 
رعایت پروتکل های بهداشــتی 

بازنگری کند.
مســعود امینــی تیرانــی مدیر 
فیلمبرداری و کارگردان سینما 
دربــاره فعالیت هــای اخیر خود 
گفت: چند پیشنهاد فیلمبرداری 
در پروژه های مختلف به من شده 
اســت، اما نمی دانم در شــرایط 
کرونایی می توان ایــن پروژه ها 
را جلــوی دوربین برد یــا خیر، 
در واقع از ابتدای ســال تاکنون 
بســیاری از پروژه هایی که آماده 
تولید بوده اند به تعویق افتاده اند 
و وضعیت تولید آن هــا نامعلوم 
اســت.وی بیان کرد: متاسفانه به 
دلیل اینکه شرایط سینمای ایران 
و البته جامعه، به گونه ای نیست 
که بتوان تصمیم درستی را برای 
ادامــه کارها گرفــت، نمی توان 
گفــت چــه زمانــی می تــوان 
پروژه های مختلف ســینمایی را 

کلید زد.
فیلمبــرداری  مدیــر 
بــازی«  »گــرگ 
دربــاره خطراتــی که 
در  را  فیلمبــرداران 
پروژه ها با وجود کرونا 
تهدید می کند، توضیح 

داد: می تــوان گفت در شــرایط 
فعلی، فیلمبــرداران نیز از خطر 
ابتال به کرونا در پشــت صحنه در 
امان نیستند و همه می دانیم که 
شرایط فیلمسازی شرایطی است 
که ریســک بســیار باالیی دارد. 
می تــوان گفت در حــال حاضر 
امنیــت جانی بازیگــران و دیگر 
عوامــل فیلم ها به دلیل شــیوع 
بیمــاری کرونا در خطر اســت 
چرا کــه عوامل فیلم هــا معموالً 
در فضاهای خاص و ســر بســته 
مشــغول به کار هســتند که این 

مساله درصد ابتال را باال می برد.
وی ادامــه داد: تاکیــد می کنم، 
در  ســینماگران  از  بســیاری 
پروژه هایی با ریسک باال مشغول 
به کار هســتند و این مساله کار 
کــردن را ســخت کرده اســت. 

فیلمبــرداران نیــز به 
دلیــل اینکــه زمــان 
طوالنــی را بــا عوامل 
مختلف برخورد دارند، 
امــکان ابتال بــه کرونا 
برای آن ها نیز بیشــتر 

است.
کارگردان فیلم »بیــداری برای 
ســه روز« توضیــح داد: اینکــه 
فیلمبــرداران و یا دیگــر عوامل 
فیلم بــه دلیل وجــود ویروس 
کرونا تصمیم بگیرند در پروژه ای 
حضور داشته باشند یا خیر تا یک 
جایی جواب می دهــد اما عوامل 
ســینمایی از یک جایــی به بعد 
مجبور هســتند که پروژه هایی 
که به آن ها پیشــنهاد می شــود 
را قبــول کننــد، چرا کــه بحث 
مسایل اقتصادی پیش می آید و 
سینماگر بدون رضایت شخصی 
مجبور به حضــور در پروژه های 

سینمایی یا تلویزیونی هستند.
امینی تیرانی گفــت: مگر چقدر 
از جامعه ســینماگران حمایت 
می شــود که به خواسته شخصی 
خــود از پذیــرش پروژه هــا در 

شــرایط فعلی بپرهیزند؟ چراکه 
ســینماگران نیز نیازمند درآمد 
و امرار معاش هســتند. به همین 
دلیل همه به هــر دلیلی مجبور 
به پذیرش کار در شــرایط فعلی 

هستیم.
وی توضیــح داد: البته این را باید 
بگویــم که همــه پروژه هایی که 
در حــال حاضر مشــغول به کار 
هســتند، پروتکل های بهداشتی 
را رعایت می کنند تا درصد خطر 
ابتال به ویــروس را کاهش دهند. 
اما مســاله این است که سینمای 
ما در این موارد اقدام جدی نکرده 
و در گذشته و در شــرایط عادی 
نیز درباره رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی ضعیف عمــل کرده 

است.
امینــی تیرانی در پایــان گفت: 
شاید با شــیوع ویروس کرونا این 
امکان فراهم شــود که سینمای 
ایــران نیز نســبت بــه رعایت 
در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
حوزه های مختلف بازنگری کند 
و پیشــنهادهای جدیدی را ارائه 

دهد.

وژه هایی با ریسک باال ح کرد؛ حضور سینماگران در پر امینی تیرانی مطر

بر اثر ایست قلبی

ماه چهره خلیلی بازیگر سینما و تلویزیون 
درگذشت

 ماه چهــره خلیلی بازیگــر ســینما و تلویزیون به دلیل ایســت قلبی 
درگذشت.پرستو صالحی بازیگر ســینما و تلویزیون با انتشار پستی در 
صفحه اینســتاگرام خود این خبر را منتشــر کرد. ماه چهره خلیلی به 
همراه خانواده در خارج از کشور زندگی می کرد.او متولد دی ماه 1۳۵۵ 
بود و در چندین مجموعه تلویزیون و فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده 

بود.
»کاله پهلوی«، »در چشــم بــاد« و »مختارنامــه« از مهمترین آثار 
تلویزیونی او محســوب می شــوند و آخرین نقش آفرینــی او در قاب 

تلویزیون سریال »مرضیه« به کارگردانی فلور سام بود.
ماه چهره خلیلی در ســینما نیــز در آثاری همچون »شورشــیرین«، 
»مرگ کســب و کار من است«، »قرارمون پارک شــهر« و »اشنوگل« 
نقش آفرینی کرده بود و آخرین فیلم اکران شده او »یادم تو را فراموش« 
به کارگردانی علی عطشانی بود که چند هفته پیش روانه پرده سینماها 

شده بود.

ونا ساخته شد »قربانی« با موضوع کر
فیلم کوتاه »قربانــی« به کارگردانی میثم بیدقی بــا محوریت بیماری 
کرونا ساخته شد.به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم کوتاه »قربانی« 
به کارگردانی میثم بیدقی و تهیه کنندگی آیدیــن نادری با محوریت 

بیماری کرونا تولید شد.
در حال حاضر مراحل صداگذاری و تدوین این فیلم به پایان رســیده و 

آماده حضور در جشنواره های داخلی و خارجی است.
در این فیلم مهسا جمشیدی، هما علینژاد و معصومه قاسمی پور ایفای 
نقش کرده اند.در خالصه داستان »قربانی« آمده است: »گاهی تصمیم 

اشتباه سرنوشت را تغییر می دهد…«
برخی از عوامل این فیلم عبارتنــد از تهیه کننده و نویســنده: آیدین 
نادری، کارگــردان: میثم بیدقی، بازنویســی: ناهیــد یدالهی، طراح 
فیلمنامه: یگانه دولت سرا، مدیر فیلم برداری: جمال شمس، برنامه ریز: 
پریناز نوری، دستیار کارگردان: فرید یوسف پور، تدوین و صداگذاری: 
امین عابدی، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، صدابردار: محمد 
مرتضایی، طراح گریم: مهرناز محوی، مشــاوره پروژه: فرزین فرزادنیا، 
مجری طرح: نعمت اهلل یمینی طراح پوســتر: دانیــال عرب زاده، مدیر 
تولید: مهدی عباسی پور، مدیر تدارکات: وحید اژدری، منشی صحنه: 

پریناز نوری و عکاس: معین باقری.

در قالب فیلم کوتاه
»حد« ایرانی به ۲ جشنواره جهانی می رسد

فیلم کوتاه »حد« ســاخته جواد دارایی به جشــنواره هایی در آلمان و 
فنالند راه پیدا کرد.

فیلم کوتاه »حد« ســاخته جواد دارایی به بخش رقابتی شــانزدهمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »دتمولد« آلمان راه یافت.

این فیلم از بین سه هزار اثر از 7۵ کشور پذیرفته شده است.
این رویداد از ۲۳ تا ۲۵ اکتبــر برابر با ۲ تا ۴ آبان ماه بــه دلیل بیماری 
کرونا به صورت آنالین برگزار می شــود.همچنین »حد« در پنجمین 
دوره جشنواره فیلم اسکاندیناوی در کشور فنالند به نمایش درمی آید.

این جشنواره از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ آگوست برابر با 1 تا ۵ شهریورماه برگزار 
می شود.فیلم کوتاه »حد« درباره مسائل و مشکالت معلوالن است و در 

اسالم آباد کرج فیلمبرداری شده است.
»حد« به تهیه کنندگی آرزو دهکردی، فیلم کوتاه هفت دقیقه ای است 
که با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ســاخته شده و بیشتر 

عوامل تولید آن از کارکنان صدا و سیمای مرکز البرز هستند.
ســایر عوامل ایــن فیلــم عبارتنــد از نویســنده، کارگــردان، مدیر 
فیلمبــرداری، تدویــن و کالریســت: جــواد دارایی، تهیــه کننده و 
مدیر تولیــد: آرزو باللی دهکــردی، صدابردار: هادی ســاعد محکم، 
صداگذار: رضا بیگی، موسیقی متن: ســهیل صفریان، گریم: مهدیس 
سیدالهاشمی، عکاس: وحید مزاجردی، مدیر نورپردازی: بهروز قربانی، 
دســتیاران فیلمبردار: امیر علیپور، صادق علیزاده، دستیار کارگردان، 
طراح استوری بورد و پوستر: ملیکا باللی، سرمایه گذار: مؤسسه خیریه 
بیماران تهی دســت قائم، بازیگران: داوود معینی کیا، کریم قلی زاده، 
هخا بازرگان، فرهاد قطبی، بردیا هوشــنگی، مهدیس سیدالهاشمی، 

نوا مسلمی.

رامبد جوان خبر داد
»خندوانه« آبان ماه به تلویزیون برمی گردد

رامبد جوان ضمن تأیید خبر انتقال برنامه اینترنتی »اســتندآپ شو« 
با عنوان »خنداننده شــوی۳« به قالب برنامه تلویزیونی »خندوانه« از 

پخش سری جدید این برنامه در حوالی آبان ماه خبر داد.
 رامبد جوان با انتشــار متنی در صفحه اینســتاگرام خود به حواشــی 
مرتبط بــا فعالیت هــای اخیر خــود در فضای مجــازی و زمزمه های 

بازگشتش به تلویزیون واکنش نشان داد.
وی در بخشــی از این متن با اشــاره به برنامه »استندآپ شو« که قرار 
بود در قالب یک برنامه اینترنتی منتشــر شــود اما پخش آن لغو شد، 
نوشــت: »با عذرخواهی از همه عزیزانی که در استنداپ شو با ما همراه 
بودن، داورهای محترم ســرکار خانم ویشکا اســایش و سروش صحت 
عزیز، همه همکاران و عوامل پشــت صحنه، تمام شــرکت کننده های 
محترم و دوستانی که برای شرکت در مسابقه ویدئو ارسال کرده بودن، 
اسپانســرهای محترم و تماشــاچیانی که منتظر پخش برنامه بودن، 
مسابقه ی اینترنتی استنداپ شو تعطیل شــد و احتماالً به خندوانه که 
حدود ابان ماه پخش خواهد شد منتقل می شــه. با نام خنداننده شوی 
۳ و البته بزرگ تر و خفن تر و با فرصت بیشــتر برای کمدین های جوان. 
به احتمال زیاد به تعداد پذیرفته شــدگان هم اضافه خواهد شــد. چه 

جوریش رو بعداً می گم.«
رامبد جوان به دیگر پروژه نمایشــی خود در قالب سریال شبکه نمایش 
خانگی هم اشاره کرد و نوشت: »سریالی رو برای نمایش خانگی خواهم 
ساخت به اسم »شــاخ« که ماجرای شــکل گیری یک گروه موسیقی 
جوان و پرانرژی و مصمم اســت. دیرتر اطالعات بیشتر بهتون خواهم 
داد. یکی از نکات جذابــش اینه که ۵ تا جوان ۲۰ تا ۲۵ ســال که هنوز 
هیچ کدام پا به جهان حرفه ای نداشتن نقش های اصلی رو بازی خواهند 
کرد. همچنان مشــغول تســت گرفتن از هنرجوهای بازیگری و البته 

نوازندگان جوان هستیم.)این راه فعاًل ادامه داره(«
این کارگردان و برنامه ســاز تلویزیونی در بخش دیگــری از این متن با 
انتقاد نسبت به حرف وحدیث های مطرح شده در فضای مجازی درباره 
فعالیت های خود اعالم کرد: جدیداً اخبــار پرت وپال راجع به کاره ام در 
بعضی از بسترهای خبری منتشر شــده که به دوستان عالقمند عرض 
می کنم موضوعات کاریم رو خودم از صفحه ام منتشــر می کنم و اونچه 
که غیر از اینجا منتشر می شــه )در صورت مغایرت با موضوعات منتشر 

شده در صفحه ی من( قطعاً اشتباه و بی اساسه.«
جوان در بخش های دیگر این یادداشت اینستاگرامی اشاره هایی کوتاه 
به موضوعات روزی همچون »التهاب ناشی از گرانی و بیکاری در زندگی 
مردم«، »اخبار عجیب کرونا«، »لزوم اســتفاده از ماســک« و »انتقاد 
از برخی واکنش های سیاســی و غیرانسانی نســبت به حادثه بیروت« 

داشت.

اکران
علی شمس خبر داد

نمایشنامه »امینه« در کانادا منتشر شد
نمایشــنامه »امینه« نوشــته علی شمس توسط انتشــارات »انار« در 

کشور کانادا، منتشر شد.
علــی شــمس نمایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتر درباره انتشــار 
نمایشــنامه »امینه« که در سال 1۳۸7 نوشــته بود، گفت: نمایشنامه 
»امینه« سال ۸۸ جزو آثار برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر شــد و آن زمان با حضــور بازیگرانی چون هدایت 
هاشمی و نگار جواهریان این نمایشــنامه را در قالب نمایشنامه خوانی 
اجرا کردیم. به تازگی چاپ مجدد »امینه« توســط انتشارات »انار« که 
در کشور کانادا است، عرضه شده اســت.وی درباره موضوع نمایشنامه 
»امینه« افــزود: این اثر به یــک برهه مغفول مانده از دوران ســلطنت 

آقامحمدخان قاجار و رفتارشناسی زبان در آن دوران می پردازد.
شمس با اشاره به اینکه »امینه« طی سال های گذشته توسط گروه های 
مختلف تئاتری اجرا شده اســت، درباره اینکه آیا قصد به صحنه بردن 
این اثر نمایشــی را دارد یا نه، یادآور شــد: »امینه« متعلق به دوره ای از 
نمایشنامه نویسی من اســت که نگاهم به صحنه و اجرا به گونه ای دیگر 

بود و دیگر قصد به صحنه بردن آن را ندارم.
این هنرمند تئاتر درباره نحوه عرضه چاپ جدید نمایشــنامه »امینه«، 
اظهار کرد: چاپ نمایشنامه »امینه« در کانادا امکان دسترسی ایرانیان 
خارج از کشور به نمایشــنامه های ایرانی را بهتر می کند زیرا هم امکان 
خرید نمایشــنامه به صورت چاپ شــده را دارند و هم می توانند نسخه 

مجازی آن را از طریق سایت آمازون تهیه کنند.
وی ادامه داد: به زودی قرار است نمایشــنامه »شبی از شب های تهران 

مسافری« نیز توسط انتشارات »انار« در کانادا منتشر شود.
شمس در پایان ســخنان خود تأکید کرد: قرار اســت انتشارات »انار« 

مجموعه ای از آثار نمایشنامه نویسان ایرانی را منتشر کند.

استاد دانشگاه:
آنالین شدن تئاتر، فرصت است نه تهدید

کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه عقیده دارد: این موضوع و بحث آنالین 
شــدن تئاتر یک تهدید نیست و فرصت تازه ای اســت که پیش آمده و 

طبیعی است که ما نمی توانیم جلوی رشد و حرکت زمان را بگیریم.
در روزها و ماه های گذشته، جهان به سمت نوع مواجهه ای تازه با دنیای 
پیرامون خود رفته اســت؛ مواجهه ای که شــکل ارتباطات را در فضای 
غیرحقیقی و مجازی توســعه داده و به دلیل مخاطرات ناشی از ناامنی 
ارتباطات در فضای حقیقی و واقعی متاثر از شــیوع ویروس کرونا، این 

جنس از ارتباطات را کاهش داده است.
پس از حضور سینما و اکران فیلم های ســینمایی در فضای مجازی در 
بحبوحۀ شــیوع کرونا و قرنطینۀ خانگی، این روزها خبر از نمایش تئاتر 
در فضای مجازی و اجرای آنالین تئاتر، شــیوه ای معقول در شــرایط 
حاضر به نظر می رسد؛ شــیوه ای که شاید اساســا با ماهیت تئاتر، این 
هنر نفس به نفس بیننده و بازیگر مطابقتی نداشــته باشد اما با توجه به 
محوریت شــیوع یک بیماری اپیدمیک و با توجه به تعطیلی چندماهه 

تئاتر و فعاالن این عرصه، تنها گزینه ممکن به نظر می رسد.
تئاتر شاید شبیه ترین هنر نمایشــی به ذات انسانی ارتباطات اجتماعی 
اســت و همان اندازه که نمی توان شــکل ارتباطات ناب انســانی را به 
رابطه ای همیشــگی و همراه با الویت در ارتباطــات مجازی تقلیل داد 
اما در ماه های گذشــته فنــاوری اطالعات و اتباطات بســیار به کمک 
جبران ارتباطات صدمه دیدۀ انســانی و لزوم برقراری فاصله اجتماعی 
آمد؛ موضوعی که امروز هم می تواند بخشــی از خالهای تئاتر )این هنر 
نزدیک به ماهیت ارتباط انســانی( را تسکین بخشــد و در این روزهای 

بیماری و بیکاری و توقف، روزنی از حرکت و جریان زندگی باشد.
البته که اجرای آنالین تئاتر مخالفان سفت و ســختی هم دارد که این 
شیوه را از مفهوم عاری کردن این هنر ریشه ای تصور می کنند اما برای 
دیگران این شیوه صرفا، ابزاری است که می تواند در این روزها از رکود و 

توقف جلوگیری کند.
اردشــیر صالح پور )متولد1۳۳۶( نویسنده، پژوهشــگر، کارگردان و 
مدرس تئاتر در گفت وگــو با خبرنگار فرهنگی ایرنا و در اشــاره به نیاز 
امروز بــه رویکردهــای نوینی مانند تئاتــر آنالین، گفــت: ذات تئاتر 
مبتنی بر حضور و نفس زندۀ تماشــاگر اســت که اصطالحا گفته می 
شود که ســینما یک نفس با تئاتر فاصله دارد و مرز سینما و تئاتر همین 
هم نفسی است. سینما هم هنر نمایشی است و اگرچه به مدد تکنولوژی 
و سلولوئید و فتوســلولوئید و امکانات نوری و سمعی و بصری، جلوه ای 
دیگر پیدا می کند اما در حوزه هنرهای نمایشی قرار می گیرد.وی افزود: 
در نتیجه این موضوع ارتباطات انسانی شــاید امروز برای سینما کمتر 
مطرح است اما برای تئاتر که فی النفسه ذات ماهیت و هویت آن بر زنده 
بودن و اجرای زنده اســت، این ارتباطات انسانی قدری متناقض و جای 
مناقشه است. باید پذیرفت که ما در شــرایطی قرار گرفته ایم که امکان 
حضور جمعی به دلیل رعایت ســالمتی و پروتکل های بهداشتی وجود 

ندارد و این امر نباید باعث تعطیلی تئاتر گردد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: و این امر بعدها باعث شکل گیری یک ژانر و 
گونه ای به نام تله تئاتر شد که من بسیاری از آثار بزرگان تئاتر را از طریق 
همین »چهارشنبه ها با تئاتر« می دیدم. یادم هست که استاد جوانمرد 
صحبت می کرد و می گفت ما ۴ گروه بودیم که دائم تمرین می کردیم و 
این ۴ گروه، به شکل رپرتورار نمایشی مستمر کار می کردند به صورتی 

که نمایشی که پخش می شد، نمایش بعدی آماده می شد.

وی افــزود: بنابراین ما در یک ماه ۴ تئاتر داشــتیم که ادامه داشــت و 
کارهای بسیار خوبی هم بودند و این هم تجربه ای است که ما در زمینه 
تئاتر ورای از حضور تماشــاگر در ســالن داریم. ضمن این که تله تئاتر 
را هم داریم که تئاتر تلویزیونی اســت؛ بنابراین تئاتــر صرفا به صحنه 
خالصه نمی شــود همچنان که امروز هم تئاتر در حــوزۀ پرفورمنس 
اشــکال اجرایی، از شکل کالسیک ســالنی خودش خارج شده است و 
انواع متنوعی مانند تئاتــر خیابانی، تئاتر گاراژ، تئاتر بلــوار، تئاتر بام و 

تئاتر تاکسی دارد.
وی افزود: ضمن این که تئاتر انســانی ترین هنرها است و به ذات انسان 
متکی ست؛ بنابراین می شود پیش بینی کرد که تئاتر هم در این روزگار 
به گونه های دیگری برســد اما اینها نافی نمونه اصلــی تئاتر که در آن 
حضور انســان یا به قول شــاملو آینه ای در برابر آینه ای برای ساختن 
ابدیت اســت، نیســت. تئاتر مصداق برآیند دو آینه اســت؛ یک آینه 

تماشاگر و یک آینه بازیگر و این آینه در آینه ابدیت را می سازد.
 بحث آنالین شــدن تئاتر یک تهدید نیســت و فرصت تازه ای است که 
پیش آمده و طبیعی اســت که ما نمی توانیم جلوی رشد و حرکت زمان 
را بگیریم؛ طبیعی اســت که زمان خودش بر حسب نیازها، دریافت ها و 

شناخت ها به ما چیزهایی را خواهد گفت.

اجرا


