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ســال ۹۹ به نیمه راه رســید. در این دوره، فشارهای 
بین المللی و تحریم های ســنگین آمریکا از یک طرف و فشار غیرمنتظره 
کرونا بر کســب وکارها و بنگاه های اقتصادی از طرف دیگر، کلکسیونی از 
مشکالت اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را برای کشور فراهم آورده 
اســت.در حال حاضر تعطیلی یک به یک بنگاه هــای تولیدی و صنعتی 
و افــول در مراودات تجــاری و اقتصادی بــا جهان و حتــی توقف کامل 
فروش نفت و بازنگشــتن دالرهای نفتی به خزانه دولت، کشــور را به مرز 

 چالشی ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته سوق داده است.
در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۳.۵ اعالم شد؛ همه این ها در شرایطی 
است که ما چندین سال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به طوری که از 
تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نســبت به قیمت های ثابت به طور 
مداوم منفی بوده است. همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید 

کاال و خدمات پیدا کنند.
در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاســت موجود با استفاده از لنگر 
نرخ ارز رسمی بوده که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می توان 
از آن اســتفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم 
همیشه نرخ ارز بوده است. شوک نرخ ارز به قیمت کاال و خدمات در ایران 
عددهای بسیار باالتری نسبت به سایر کشــورهای دنیا دارد؛ چراکه ارز با 
هدف تورم مورد سواســتفاده قرار می گیرد. همین موضوع سبب می شود 
در دوره هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هســتیم، تــورم کاالهایی که به 
نوعی به نرخ ارز وابســته اند، جهش شــدید پیدا کند. کاالهای خوراکی 
برخالف ظاهر، داخلی اســت و تجارت در آن مطرح باشــد. در حالی که 
متاسفانه بسیار وابســته به قیمت های جهانی و نرخ ارز شده است و همه 
اینها به دلیل ســاختار تولید کشــور و روش های سیاست گذاری تورمی 

است.
از ســوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی 
بنگاه ها به عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است 
و نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای 
جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست گذاری 

نوعی اجماع ایجاد کنند، به دنبال اصالح قانون بودجه رفتند.
همه این کشــورها در مجالس خود بودجه را اصالح کردند تا بتوانند هم 
منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه ها تامین کنند و هم 
منابع بیشتری را برای هزینه های سالمت تامین کنند. خیلی از کشورها 
برای این که بتوانند نظام بنگاه داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل 
۲۰ درصد بودجه ناخالــص داخلی را از طریق بانک هایشــان وارد کمک 
به بنگاه ها کردند.در کل آنچه در هشت ماه گذشــته در کشورمان اتفاق 
افتاد، نشان داد که در حوزه سیاســت های اقتصادی کالن چه در موضع 
حمایت از بنگاه داری و چه در بحث حمایــت از خانوارهای جامعه ایران، 

تصمیم های درست و روشنی اتخاذ نشده است.
باید قبول کنیم کــه اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کســب وکارها به 
ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصــد اقتصاد را به خودش اختصاص 
می دهد، نیاز به یک سیاســت گذاری جدید دارد. این سیاســت گذاری 
جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معامالت 

مالی.
ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاســت گذاری کالن اقتصاد کشــور برای 
حمایت از نظام تولید و خانواده ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب 

برای بازنگری سیاست های کلی اقتصاد کشور است.
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روحانی در هیئت دولت:

مردممیداننددولتدرگیرمشکالتاست
هادی رضایی  رئیس جمهــور با بیان اینکه 
مردم می دانند ما مشکل داریم و می دانند که 
دو دست بیشــتر نداریم، گفت: اگر حاشیه و 
جنجالی درست شود نباید به آن اعتنا کنیم. 
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور 
در جلســه هیئت دولــت با تبریــک ایام ماه 
ربیع االول، اظهار کرد: هجرت پیامبر به مدینه 
در این ماه نشــان داد که اســالم و حکومت 
اسالمی با چه مشکالت و ســختی هایی توأم 
بود و پیامبــر در میان آن همــه توطئه هایی 
که علیه اســالم و جان او طراحی شده بود، با 
هدایت حق توانســت از مکه هجــرت کند و 
دوازدهم مــاه ربیع االول وارد مدینه شــود. 
می توانیــم بگوییم که حکومت اســالمی با 

هجرت پیامبر در جهان آغاز شد.
روحانی گفت: پیامبر در طول ســیزده سال 
مکه دنبال دعوت مردم به حق و اســالم بود 
و پس از ورود به مدینه، در کنار آن رســالت 
بحث امامت و آغاز حکومت اسالمی شروع 
شــد. این خیلی مهم اســت که مبدأ تاریخ 
اســالم نه متولد پیغمبر و نه بعثت ایشــان 
اســت، مبدا تاریخ اســالم هجرت پیغمبر 
است، هجرت آن زمانی اســت که امامت با 
رسالت توأم می شود، حکومت با دعوت توأم 
می شود و جامعه اسالمی در مدینه تشکیل 
می شود. این نشان می دهد که از دید اسالم 
و مســلمانان، جامعه اســالمی و حکومت 

اسالمی تا چه اندازه حائز اهمیت است.
وی بــا اشــاره بــه رفــع محدودیت های 
تســلیحاتی اظهار کرد: تحریم تسلیحاتی 
ایران در روز یکشنبه برداشته شد، این برای 
مردم ما بســیار مهم بود، نه از این نظر که ما 
از لحاظ مقررات ســازمان ملل امروز آزادیم 

اسلحه بخریم و بفروشیم.
رئیس جمهور تصریــح کرد: از ایــن مهم تر 
اینکه منطق حق و حقیقــت و منطق قانون و 
عقالنیت بر زور، قدرت و قلدری پیروز شــد. 
سال ها آمریکایی ها تالش کردند برای اینکه 
ملت ایران را از حقوق خودشان محروم کنند، 
اصاًل مهم نیست که ما چقدر اسلحه می خریم 
یا می فروشیم بلکه مهم آن است که ما باید به 

حقمان برســیم، ملت ایران باید آزاد باشد و 
اگر خواست ســالح بخرد یا بفروشد.روحانی 
تاکید کرد: احقاق حقوق مردم بســیار حائز 
اهمیت اســت. روز یکشــنبه معلوم شد که 
توطئه های آمریکا در چهار ســال گذشــته، 
توطئه ناموفقی بوده است. آمریکایی ها از آغاز 
این دولت جدید، دنبــال این بودند که برجام 
را بهم بزننــد، نه اینکه خودشــان به تنهایی 
خارج شــوند. اگر از اول می خواستند این کار 
را بکنند که از روز اول ایــن کار را می کردند و 

یکسال معطل نمی شدند.
وی ادامه داد: تمام تالش آنهــا این بود که 
کاری کنند همه دســته جمعی از آن خارج 
شــوند. دنبال این بودند که شورای حکام و 
آژانس اتمی را وادار کنند با توطئه های رژیم 
صهیونیستی و خودشان یک قطعنامه علیه 
ما صادر شــود و با آن قطعنامه کشــورهای 
دیگر را وادار کنند تا از برجام خارج شــوند 
امــا موفق نشــدند.رئیس جمهــور گفت: 
آمریکایی ها ناچار شــدند که بــه تنهایی از 
برجام خارج شود. ما این تاریخ را دقیق باید 

بدانیم و تحلیل کنیــم و برای مردم توضیح 
دهیم. همه امید آنها هم ایــن بود که ایران 
هــم از برجام خارج می شــود و وقتی ما هم 
خارج شــدیم بالفاصله همه قطعنامه علیه 
مــا برمی گردد.روحانی گفــت: تدبیر نظام 
جمهوری اســالمی ایران و تدبیر حاکمیت 
بسیار مهم بود. ما بسیار سیاست پیچیده ای 
را پیش رو گرفتیم و نتایج بسیار درخشانی 
را به دست آوردیم. ما هم از تعهدات برجامی 
کاستیم و به یک نوعی از تعهداتمان فاصله 
گرفتیم اما بسیار حساب شده و قدم به قدم 
و مرحله به مرحله اقدام کردیم، بگونه ای که 
دوست و دشمن نتوانســتند ایرادی از کار 
ایران بگیرند. هیچکس نتوانست بگوید کار 
ایران خالف مقررات بین المللی بوده است، 

ما مهلت دادیم و صبر کردیم.
وی افزود: یک روزهایی در کشور ما گذشت 
که حتی دوستان ما نتوانستند از ما حمایت 
کنند. روســیه و چین قباًل هم دوســت ما 
بودند اما با وجود یکسری شــرایط مجبور 
شدند در کنار صف دشمنان ما قرار بگیرند. 

اما در این فرصت می بینید که دوســتان با 
قدرت ما ایســتادند، ما این قدرت و شرایط 
را بــرای آنها فراهــم کردیم، یعنــی نظام 
جمهوری اســالمی ایــران این شــرایط را 
فراهم کرد تا دوستان ما فعال شوند. تا حتی 
اروپایی ها هم بتوانند در کنار ما قرار بگیرند.

رئیس جمهور گفت: آنچه در ســازمان ملل 
متحد پیش آمــد، در تاریخ این ســازمان 
بی نظیر بوده است. شما تمام تاریخ سازمان 
ملل را ورق بزنید و ببینید آیــا یک بار بوده 
کــه آمریکا اراده کرده باشــد تا بــا اذناب و 
دوستانش در سازمان ملل کاری انجام دهد 
و موفق نشود؟ این اتفاق تنها یک بار رخ داد 
که آمریکا منزوی و تنها شــد و هیچکس از 
آمریکا حمایت نکرد. رئیس شورای امنیت 
هم حمایت نکرد. نــه تنها از آمریکا حمایت 

نکردند بلکه اعتنا نکردند.
روحانی تاکید کرد: این بســیار مهم تر از آن 
بود که درخواســت آمریکا تصویب نشــود. 
شــورای امنیت نامه آمریکا را کان لم یکن 

تلقی کرد و در دستور کار قرار نداد.

وی ادامه داد: ما موفقیت هــای خودمان را 
باید به خوبی برای مردم تبیین کنیم. مردم 
در فشار و سختی هســتند و فشار اقتصادی 
روی آنها قرار دارد اما مــردم باید به خوبی 
موفقیت های سیاســی ما را در سطح جهان 
بدانند. این موفقیت هــا و پیروزی ها ممکن 
است مرهمی بر آالم مردم باشد. مردم باید 
ببینند که دولت، سیاست خارجی و نظام با 

قدرت و تحرک عمل می کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: آن حرفی که امام 
فرمودند که آمریکا هیــچ غلطی نمی تواند 
بکند، یکی از مواردی که به کرســی نشانده 
شــد در همین ایام بود که آمریکا همه توان 
خود را به کار برد اما نتوانســت کاری انجام 
دهد. بنابراین یک موفقیت بسیار بزرگی را 
ملت بزرگ ایران در سیاست خارجی کسب 
کرد.روحانی گفت: ما باید از همه آنهایی که 
در این زمینه تالش کردند، از وزارت خارجه، 
تشــکر کنیم. البته هرکجا ما پیروز شدیم 
جایی بود که ارکان نظــام در کنار هم بود، 
هر کجا ما پیروز شدیم جایی بوده است که 
ملت یکپارچه با هم بودند، هر کجا ما پیروز 
شــدیم جایی بوده اســت که هدایت های 
رهبری ما را در مسیر درست قرار داده است، 
بدون هدایت رهبری و بدون حمایت مردم 
و وحدت ارکان نظام ایــن پیروزی ها امکان 
پذیر نبود.ما از مــردم عزیز ایران که در همه 
مقاطع تاریخــی حمایت کردنــد و حضور 
یافتنــد و توانســتند در برابــر قدرت های 
جهانی بایستند تشــکر می کنیم و در برابر 

عظمت این ملت بزرگ تواضع می کنیم.
روحانی گفــت: همه دنیا گرفتــار ویروس 
کرونا هستند و همان گونه که ما در یک موج 
بسیار وسیع و سختی هســتیم کشورهای 
مختلف نیز با یک موج جدید روبرو هستند 
و تعداد زیادی بیمار بســتری می شــوند. 
دولت و سایر ارکان کشور از جمله نیروهای 
مسلح، صدا و سیما و ســایر قوا همه در کنار 
هم هســتیم تا همدیگر را یــاری کنیم و از 

سختی های مردم بکاهیم.
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روحانی در هیئت دولت:
مردممیداننددولتدرگیرمشکالتاست

   ادامه از صفحه اول
رئیس جمهور اظهار داشــت: در ایــن مدت همه نیازهایــی که وزارت 
بهداشت داشته اســت با وجود ســختی ها تأمین کرده ایم. به محض 
اینکه وزیر بهداشــت اعالم کرد نیاز به ۱۵۰ میلیون دالر برای تهیه ۳۰ 
میلیون کیت آزمایشی جدید دارد، با این درخواست موافقت کردم تا با 

یک زمان کوتاه افراد مبتال را مورد تست قرار دهیم.
وی افزود: ســازمان برنامــه و بودجه و بانــک مرکزی بــا وجود همه 
مشــکالتی که داریم تالش کردند تا نیازمندی ها تأمین شود. از سوی 
دیگر بخش اعظمی از این نیازها توســط شرکت های دانش بنیان تهیه 
می شود. امروز ۲۲ میلیون ماسک تولید می شود و در اختیار مردم قرار 
می گیرد. همچنین تجهیزات پزشــکی مورد نیاز در داخل کشور تولید 

می شود.
روحانی ادامه داد: یک ســوم مقاالت علمی در خصوص کرونا توســط 
دانشــمندان ایران تولید می شود که این یک کار بســیار بزرگ است. 
همچنین ســازمان برنامه و بودجه در این مدت ۹ هزار میلیارد تومان 
برای پرداخت کارانه پزشــکان و پرســتاران اختصاص داده که ۶ هزار 

میلیارد آن تاکنون پرداخت شده است.
رئیس جمهور با اشــاره به اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با ویروس 
کرونا، تصریح کرد: از نیروی انتظامی و همه نیروهای مســلح که در این 
مدت پای کار بودند، تشکر می کنم. نیروی انتظامی که مسئولیت های 
بسیاری را برای تأمین امنیت در داخل شــهرها و مرزها برعهده دارد و 
در راه مبارزه با جرایم ســایبری و مواد مخدر زحمات زیادی می کشد 

در عین حال در مقابله با کرونا، دوشادوش دولت به فعالیت می پردازد.
وی با اشــاره به تعیین جرایم برای عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تأکید کرد: مقصود ما از تعیین جریمه بــرای عدم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی دریافت پول از مردم نیســت. ما می خواهیم به آنها بگوییم 
رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار مهم اســت و باید دراین مسئله به 
همدیگر یاری برسانیم. نیروهای مسلح، بســیج و همه دستگاه ها پای 

کار هستند و امیدواریم با یاری هم بتوانیم از این مشکل هم عبور کنیم.
روحانی با اشــاره به ۲۹ مهرماه و ســالروز صادرات، بیان کرد: صادرات 
غیرنفتی برای ما بسیار مهم است. دشــمنان ما تالش کردند تا جلوی 
صادرات نفت، میعانات و فرآورده های نفتی را بگیرند اما تنوع صادرات 

ما مانع شد تا آنها در این امر موفق شوند.
رئیس جمهور تصریح کرد: دشــمن در توطئه ۴ ســاله ای که طراحی 
کرد و سه سال آن را اجرا کرد حتماً شکســت خورده است و نمی تواند 
این مســیر را ادامه دهد. اینکه در آمریکا چه کســی یا چه حزبی پیروز 
می شود برای ما اهمیت ندارد. هر کسی در آمریکا روی کار بیاید مجبور 
است دربرابر ملت ایران تسلیم شود زیرا راهی ندارد. به خوبی مشخص 

شد که راه و مسیر آنها غلط بوده است.
وی افزود: آنها می خواستند نظام ما دربرابر آنها تسلیم شود اما ما تسلیم 
نشده و تسلیم نخواهیم شد. آنها گروهی هســتند که دیر یا زود تسلیم 
خواهند شد.روحانی ادامه داد: صادرات غیرنفتی یکی از خطوط مقابله 
ما با دشمن اســت و اینکه می بینید روز گذشته در ســامانه نیما ۲۴۰ 
میلیون ارز، عرضه می شود معنی اش این است که صادرات ما به حرکت 

درآمده است.
رئیس جمهــور تالش بــرای افزایش صــادرات غیر نفتــی را یکی از 
برنامه های مهم دولت خود اعــالم کرد و گفت: در دولت گذشــته که 
مقصودم دولت نهم و دهم اســت مجموع صــادرات غیرنفتی ما در آن 
دوره ۸ ســاله ۱۷۱ میلیارد دالر بود. امروز و پس از هفت سال و چند ماه 
از دولت ما ۳۰۱ میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشته ایم و امیدواریم 
تا پایان این دولت، صادرات غیرنفتی مان حدود دو برابر هشــت ســال 
گذشته باشد که این نشان دهنده یک حرکت بزرگ است و فشار تحریم 

موجب شده همه کسانی که باید در صحنه باشند، به صحنه آمده اند.
وی افزود: امروز شــاهد یک جهش در پتروشــیمی هســتیم و شاهد 
توســعه در بخش های دیگر مثل آلومینیوم، مس و فوالد هستیم. این 
حرکتی که ایجاد شده نشان داده که ما در صادرات غیر نفتی می توانیم 
فعال تر از گذشته باشیم و این صادرات غیر نفتی موجب شده که دشمن 
را با مشــکالت بزرگی روبرو کنیم و نگذاشــته این دشمن در حرکت 

نادرستش به پیروزی برسد.
روحانی اظهار داشــت: در این مــدت خدمات خوبی بــرای کمک به 
افرادی که دارای حقوق ثابت هستند، انجام شــده است. زیرا این افراد 
در تورم مشکالتشان زیاد اســت. بر همین اساس بحث همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان انجام شــد که مجموعاً حقــوق ۳.۵ میلیون نفر 
بازنشســته افزایش یافت.رئیس جمهور تصریح کرد: روز گذشــته نیز 
برای ۱.۵ میلیون بازنشســته آموزش و پرورش، اساتید دانشگاه و سایر 
بازنشستگان کشوری این همسان سازی انجام شد و به طور متوسط ۷۷ 

درصد دریافتی شأن افزایش یافت.
وی خطاب به رســانه ها گفت: از رســانه ها می خواهیــم همانطور که 
مشــکالت را بیان و دولت را نقد می کنند، خدماتی که انجام می شــود 
را نیز تبیین کنند. ما فــردا افتتاح در بخش مســکن را داریم و هر پنج 
شنبه مردم با موجی از تالش ها و فداکاری های شرکت های خصوصی و 

دولتی آشنا خواهند شد.
روحانی گفت: در ماه های ابتدایی ســال دچار مشکالت فراوانی بودیم 
و در حوزه ارز و اقتصاد با مشــکالتی مواجه شــدیم به این دلیل بود که 
حدود دو ماه مشکالتی در حوزه صادرات داشتیم اما صادراتمان نسبت 
به گذشته شــرایط بهتری را داشته و شاهد رشــد در این حوزه بودیم. 
همچنین در نحوه مصرف ارز نیز تقســیم کاری بیــن بانک مرکزی و 

وزارت صمت انجام دادیم.
رئیس جمهور ادامه داد: من در مجموع شــش ماه دوم ســال را بهتر از 
شش ماه اول سال می بینم. البته کرونا و مشکالت وجود دارد اما در عین 

حال شش ماه دوم بهتر از شش ماه اول است.
وی افزود: همه ما باید وظیفه خود را رفع مشــکالت مردم بدانیم. مردم 
با مشــکالت مختلفی روبرو هســتند و همه انتظار دارند و ما در دولت 
در میدان هســتیم و بار بر دوش ماســت. تأمین ارز و ریال با ماســت و 
همچنیــن کاال را دولت باید تأمیــن کند و همه فشــارها نیز بر دوش 
دولت اســت اما همه قوا باید در صحنه باشــند و به مــا کمک کنند که 

خوشبختانه این کار نیز انجام می شود.
روحانی خاطرنشــان کرد: مردم بــه برخی از نکات حاشــیه ای توجه 
نکنند. گاهی این حواشــی به وجــود می آید و افراد و گــروه و یا جناح 
خاصی ممکن اســت حرفی بزند که باید از آن بگذریم و وارد حواشــی 
نشــویم. ما نماینده مردم هســتیم. آنها ما را انتخاب کردنــد. وزرا نیز 
منتخب باواســطه مردم هســتند که رئیس جمهور و مجلــس آنها را 
انتخاب کرده اســت. باید خادم مردم باشــیم و کاری کنیــم که آنها 
می خواهند.رئیس جمهور اظهار داشــت: مردم می دانند که ما مشکل 
داریم و می دانند که دو دســت بیشــتر نداریم. با یک دســت با تحریم 
مقابله می کنیم و با دست دیگر در حال مبارزه با ویروس کرونا هستیم. 
اگر حاشیه و جنجالی درست شــود نباید به آن اعتنا کنیم. با وحدت و 
یکپارچگی، همدلــی و هم افزایی می توانیم از مشــکالت عبور کنیم و 
با اختالف و جدایی به جایی نمی رســیم. ما اینجا اعــالم می کنیم که 
دولت بدون مجلس و قوه قضائیه، صدا و ســیما، نیروهای مسلح، بخش 

خصوصی و بدون مردم نمی تواند کاری بکند.
وی تصریح کرد: دولت، هدایت رهبــری و حمایت مردمی را می خواهد 
و با وحدت و همدلی باید پیش برویم. ما دست همکاری را به سوی همه 
قوا دراز می کنیم. روزهای سخت را پشت سر گذاشتیم و تردید نداریم 
که ملت ما در این جنــگ تحمیلی اقتصادی هماننــد جنگ تحمیلی 

نظامی پیروز میدان خواهد بود.

رئیسجمهوری

رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری با اشاره به برنامه 
دولت برای حمایت از شــرکت های هواپیمایی داخلی 

گفت: قیمت بلیت هواپیما فعاًل افزایش نمی یاید.
تورج دهقانــی زنگنه رئیــس ســازمان هواپیمایی 
کشوری با اشــاره به جلســه اخیر با حضور وزیر راه و 
شهرسازی و مدیران عامل شــرکت های هواپیمایی، 
اظهار کرد: در  این جلســه وضعیت حمل ونقل هوایی 
مسافری کشور، ایرالین های داخلی و... مورد بررسی 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص مصوبه ســتاد ملی 
مبارزه با ویروس کرونا مبنی بر انجام پروازهای داخلی 
با ۶۰ درصد ظرفیت صندلی های هواپیما بحث و تبادل 

نظر صورت گرفت.
معاون وزیر راه و شهرســازی با تأکید بر این که از فردا 

اول آبان ماه شرکت های هواپیمایی ملزم به 
اجرای این مصوبه ســتاد ملی کرونا هستند، 
افــزود: قیمت بلیــت هواپیما فعــاًل تغییر 
نمی کند و بنابر دستور وزیر راه و شهرسازی 
بررسی این موضوع به بعد از ارائه صورت های 
مالی شــرکت های هواپیمایی در سال های 
۹۷، ۹۸ و نیمه نخســت امسال موکول شده 

است.
دهقانی زنگنه گفــت: هفته آینده با حضــور اعضای 
کمیســیون عمران مجلس،  وزیر راه و شهرســازی و 
مدیران عامل شرکت های هواپیمایی جلسه ای برگزار 

می شود.
وی اضافه کرد: به دنبال آن هستیم که کمترین افزایش 
قیمت بلیت را اعمال کنیم؛  در این راستا بسته حمایتی 

جدید و تسهیالت دیگری برای ایرالین های 
داخلــی در نظــر گرفته شــده اســت که 

امیدواریم عملیاتی شود.
 نیمه ماه جــاری دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایــی پس از افزایــش ۱۵۵درصدی 
قیمت بلیت برخی مسیرهای پروازی داخلی 
گفته بود: برای افزایش قیمت بلیت هواپیما 
نیازی به مجوز ســازمان هواپیمایی کشوری نداریم و 
نرخ جدید بر اســاس دالر ۲۷هزارتومانی تعیین شده 
است.مقصود اسعدی ســامانی افزود: بر اساس قانون 
برنامه پنجم توســعه نــرخ بلیت پروازهــای داخلی 
آزادســازی شده اســت لذا شــرکت های هواپیمایی 
برای تطبیق با وضعیــت حمل ونقل هوایــی اقدام به 

نرخ گذاری قیمت بلیت هواپیما می کنند.

وی تصریح کــرد: نرخ کنونی بلیت هواپیما بر اســاس 
دالر ۱۱هزارتومانی تعیین شده اســت، از سوی دیگر 
بر اساس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با ویروس کرونا از 
اول آبان ماه شرکت های هواپیمایی باید حداکثر از ۶۰ 
درصد ظرفیت صندلی های خود اســتفاده کنند، این 
مســئله به همراه نرخ دالر ۲۷هزارتومانی باعث شده 
اســت قیمت گذاری جدید توسط انجمن شرکت های 

هواپیمایی انجام شود.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی یادآور شــد: در 
جلسات با ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بارها تأکید 
کردیم امکان شــیوع ویروس کرونا در داخل هواپیما با 
توجه به تمهیدات انجام شــده وجود ندارد اما با وجود 
این، ایرالین های داخلی از اول آبــان ماه ۹۹ باید با ۶۰ 

درصد ظرفیت خود اقدام به مسافرگیری کنند.

هواپیما

تورم

خریدار  معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی گفت: تاکنــون با معرفی 
حدود ۱۷۶ هزار نفر به بانک ها، بیش از ۵۵ 
هزار نفر توانستند تسهیالت ودیعه مسکن 
را دریافت کنند.محمود محمودزاده اظهار 
داشــت: با توجه به درخواســت مردم برای 
دریافت تسهیالت وام ودیعه مسکن، هفته 
قبل مرحله دوم ثبت نام این تســهیالت را 
شــروع کردیم که تا کنــون ۲۰۰ هزار نفر 

جدید در سامانه ثبت کردند.
وی با اشــاره به اینکــه مهلت ثبــت نام بر 
اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تا ۳۰ مهرماه 
اســت گفت: افرادی که ثبت نام کردند بعد 
از گذراندن مراحل پایــش در صورت واجد 
شــرایط بودن، بــه کارتابل بانکــی معرفی 
می شــوند تا مراحل اخذ تســهیالت را طی 
کنند.معاون مســکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی اضافه کرد: وام ودیعه مسکن، 
یکی از تصمیماتی بود که امسال موجب شد 
شــرایط قابل قبولی نســبت به رشد، اجاره 

داشته باشیم و توانستیم آن را کنترل کنیم.
محمودزاده گفت: برای وام ودیعه مســکن با 
همت دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل 
اعتبارات تخصیصی بــا موضوع کرونا در نظر 
گرفته شد این مصوبه در ســتاد ملی کرونا و 

ستاد اقتصادی دولت تنظیم شد که بر اساس 
آن، قرار است به متقاضیان در شهر تهران ۵۰ 
میلیون، در کالنشــهرهایی که بیش از یک 
میلیون جمعیت دارند ۳۰ میلیون و در سایر 
شــهرهای کشــور، ۱۵ میلیون تومان بابت 

تمدید اجاره نامه پرداخت شود.

تا کنون 55 هزار نفر وام ودیعه مسکن 
دریافت کردند

وی افزود: در مرحله نخســت ثبت نام وام 

ودیعه مســکن، یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر به طور پیامکی ثبت نام کردند و بیش 
از ۵۵۰ تا ۵۶۰ هزار نفــر اطالعات خود را 
وارد ســامانه کردند و این اطالعات پایش 

شد.

معــاون مســکن و اقتصــاد وزیــر راه و 
شهرسازی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد 
ملی کرونا، سقف تمدید اجاره در تهران ۲۵ 
درصد، برای کالنشــهرها ۲۰ درصد و برای 
سایر شــهرها ۱۵ درصد در نظر گرفته شد، 
اما اخیراً مرکز آمار اعــالم کرد افزایش نرخ 
اجاره بــه جای ۲۵ درصدی که ســتاد ملی 
کرونا تعریف کرده، ۴۰ تا ۴۱ درصد اســت 
این رقم مربوط به کل اجاره هاســت یعنی 
اجاره های جدید به اضافه اجاره تمدید شده 

است.
محمــودزاده گفت: در صورتــی که مصوبه 
ســتاد ملی کرونا فقط، بــرای تمدید اجاره 
اســت و به طور کامل و حداکثر با دو درصد 
اختالف بین ۲۵ تــا ۲۷ درصد در تهران، در 

تمدید اجاره ها تفاوت داریم.
معاون وزیر راه و شهرســازی افــزود: ۴۱ 
درصدی کــه مرکز آمار اعالم کرده اســت 
مربوط بــه اجاره های جدیدی اســت که 
در این حوزه نرخ گذاری بــرای آن صورت 

نگرفته است.
وی گفت: دو تصمیمی که برای کنترل بازار 
اجاره گرفته شد یکی تعیین سقف اجاره، و 
دیگری وام ودیعه مسکن، در مجموع تأثیر 

مثبتی بر بازار اجاره گذاشته است.

خریدار  رئیس اتــاق بازرگانــی ایران و 
عراق گفت: ســوداگران با گره زدن بازار ارز 
به انتخابات آمریکا تالش داشتند انتظارات 
منفی را تشــدید کنند؛ حــال آن که اتفاق 

مخربی پیش روی بازار ارز نیست.
یحیی آل اســحاق درباره آینده بــازار ارز 
گفت: با بررســی رونــد چند ســال اخیر، 
می توان دریافــت تقاضای واقعــی ارز در 
کشــور برای تجارت بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد 
دالر اســت. بنابرایــن اگر مالک بررســی 
تقاضای واقعی باشــد، عرضه با ۶۰ میلیارد 

دالر تقاضای ارزی متناسب باشد.
رئیس اتــاق بازرگانی ایران و عراق با اشــاره 
به ســایر تقاضاها در بازار ارز که نقش بسیار 
مهمی در تحوالت بازار ارز ایفا می کند، اظهار 
داشــت: قاچاق یکی از مصادیق تقاضاهای 
مؤثر در افزایش نرخ ارز است که فشار زیادی 
به این بــازار وارد می کنــد. کاالی قاچاق با 
دالر به کشور وارد می شــود و بر اساس آمار 
سالیانه، ارزش کاالی قاچاق ورودی به ۱۰ تا 

۱۵ میلیارد دالر نیز می رسد.

وی با اشــاره به دیگر تقاضاهــای مؤثر در 
افزایش نرخ ارز افــزود: برخی به جهت آنکه 
تصور می کننــد ارزش پول ملــی در حال 
سقوط اســت، برای حفظ دارایی های خرد 
یا کالن خود ملــک، طــال و ارز نگه داری و 
احتــکار می کنند. به دلیل ســهل المعامله 
و ســهل الوصول بودن ارز، گرایش مردم به 
خرید ارز بیشتر از ســایر بازارهاست. جدا از 
این تقاضا عده ای نیز کســب وکار داللی ارز 
و ســوداگری به راه انداخته و با ایجاد تقاضا 
برای جابه جایی ارز، موجب افزایش فشار به 

بازار ارز می شوند.

۸0 میلیارد دالر ارز بلوکه شده در 
سایر کشورها داریم!

وزیر سابق بازرگانی درباره محدودیت های 
عرضــه ارز در بــازار گفــت: بــه دلیــل 
محدودیت هــای ایجــاد شــده در حوزه 
صــادرات نفتــی و غیرنفتــی و همچنین 
محدودیت های ناشــی از ویــروس کرونا، 
در حال تجربه شــرایط ســختی در حوزه 

اقتصادی هســتیم. اگر تنها بخشــی از ۸۰ 
میلیارد دالری ارز بلوکه شــده کشــورمان 
آزاد شود، نگرانی ها از بین می رود و با همین 
ذخایر، بخــش قابل توجهی از مشــکالت 

ارزی کشور حل خواهد شد.
آل اسحاق با اشــاره به سفرهای اخیر برخی 
مسئولین و تالش آنان برای بازگردانی اموال 
مسدود شده در سایر کشورها افزود: با توجه 
به رایزنی هــای اخیر، احتمــال بازگردانی 
۵ میلیارد ارز مسدود شــده در عراق بسیار 

باالست. الکاظمی نخست وزیر جدید عراق 
کمیته ای در این خصوص تشــکیل داده تا 
این موضوع پیگیری و به سرانجام برسد. در 
خصوص چین نیز این موضوع به جد توسط 
آقای ظریف و الریجانــی در حال پیگیری 

است و روند مثبتی دارد.

نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد
وی با اشــاره به ضرورت تغییر رویه کنونی 
عرضــه و تقاضــای ارزی در کشــور گفت: 
۸۰ درصد تقاضاهای امروز بــازار ارز، برای 
واردات کاالهــای اساســی و مــواد اولیه 
واحدهای تولیدی است. اگر سیستم تهاتر 
جایگزین تقاضاهای معمولی شــود، مقدار 
زیــادی از نیازها در ســایه تهاتــر بر طرف 
می شود که از پیامدهای این موضوع توسعه 
صادرات، مدیریــت بهینه منابع ارزی و حل 

مشکالت وارداتی خواهد بود.
رئیس اتــاق بازرگانی ایران و عــراق با بیان 
اینکه تقاضاهای غیر اساسی عامل افزایش 
نرخ ارز است، افزود: این تقاضاها از برداشت 

و انتظاراتی که در جامعه نسبت به مقوله ارز 
وجود دارد، ناشی می شود. بد خواهان کشور 
و سوداگران بازار ارز تالش داشتند با ایجاد 
انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. 
این افراد در حال حاضر نیز با گره زدن بازار 
ارز به انتخابات آمریکا در حال تشــدید این 
انتظارات منفی هســتند؛ حال آنکه اتفاق 
منفی پیــش روی بــازار نخواهــد بود.آل 
اســحاق با بیان این که قطعــاً قیمت واقعی 
ارز نرخ های کنونی بازار آزاد نیســت، گفت: 
اگر بتوانیــم بین مردم و سیاســت گذاران 
اقتصــادی اعتماد برقرار کنیــم، انتظارات 
منفی تعدیل و نســبت به آینده خوش بینی 
ایجاد خواهد شــد. با اجرای سیاست های 
مطرح شده و بررســی عوامل پیش رو، روند 
نزولی مشابه پاییز ســال ۹۷ و کاهش نرخ 
ارز دور از ذهن نیســت. در حال حاضر بازار 
معامالت ارز، بازار پر ریسکی است و کسانی 
که با نیت حفظ ارزش پول در این حوزه وارد 
شــده اند، باید بدانند که احتمال ریزش در 

بازار ارز افزایش یافته است.

رئیسسازمانهواپیماییکشور:بستهجدیدحمایتیازایرالینهادرراهاست

چراتورمدرایرانمهارنمیشود؟
یک اقتصــاددان با بیــان اینکه تجربه دنیا اســتفاده 
از نرخ بهــره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشــان 
داده اســت، گفت: توصیه این اســت که به دســتگاه 
سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت 

نرخ سود به کنترل تورم بپردازد.
تیمور رحمانی اســتاد دانشــگاه تهران و اقتصاددان 
در گفتگو با تســنیم در خصوص دالیل وجود تورم در 
اقتصاد ایران گفت: دلیل پایدار تورم ناترازی های منجر 
به تداوم رشــد باالی نقدینگی اســت و بخش مهمی 
از این ناترازی هم مربوط به کســری بودجه آشــکار و 
پنهان دولت اســت.وی افزود: به عبارت دیگر، حدود 
۱۵ تا ۲۰ درصد از متوســط تورم ایــران مرتبط با این 
عامل اســت. به صورت مقطعی، عوامل دیگری سبب 
تشدید تورم می شوند که در دوره های مختلف متفاوت 
هســتند، به طور معمول، کاهــش درآمدهای نفتی و 
محدود شــدن امکان کنترل تورم از طریــق واردات 
ارزان یکی از این موارد اســت.این کارشناس اقتصادی 
با اشــاره به تأثیر تحریم گفت: تحریم ها نیز هم منجر 
به کاهش درآمدهای صادراتی شــده و هم با پرهزینه 
کردن واردات امکان واردات جهت کنترل تورم را سلب 
می کند، از مهم ترین عوامل مؤثر دیگر در جهش های 

تورمی اخیر، ســالهای ابتدای دهه ۱۳۹۰ و 
سالهای ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی در ادامه گفت: تشــدید انتظارات تورمی 
کــه به ویژه هنــگام تحریم هــا رخ می دهد 
)گرچه می تواند در غیــاب تحریم هم مطرح 
باشد(، از جمله عوامل مهم دیگر جهش های 
موقتی تورمی است.رحمانی افزود: انباشت 

ریســک اقتصاد کالن در بخش مالی اقتصاد که نهایتاً 
دولــت را ناچار به مداخله برای پوشــش آن ریســک 
می نماید و در نتیجه فشار برای رشد نقدینگی از محلی 
غیر از کسری بودجه دولت را فراهم می کند، در جهش 

تورمی سال ۱۳۹۷ به بعد بااهمیت بوده است.
ایــن اقتصاددان در پاســخ بــه ســؤالی در خصوص 
روشــهای کنترل تورم گفــت: به طور معمــول، برای 
کنترل تــورم از کنترل کل های پولــی از قبیل کنترل 

رشد نقدینگییا از کنترل نرخ بهره استفاده می شود.
وی تأکید کرد: البته شــرط توفیق ورای این دو روش 
آن اســت که نیروهای منجر به خلق و رشــد درونزای 
نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، 
چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل 
رشــد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره بــرای کنترل تورم 

از بین مــی رود، مثاًل نمی توان در شــرایط 
تشــدید کســری بودجه به موفقیت کنترل 
رشــد نقدینگی یــا کنترل نرخ بهــره برای 

کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.
رحمانی در خصوص روشهای مورد استفاده 
در کشــورهای دنیا برای کنترل تورم گفت: 
در غالب بانکهای مرکزی مطــرح دنیا )چه 
توسعه یافته و چه درحال توســعه( از کنترل نرخ بهره 

برای کنترل تورم استفاده می شود.
وی ادامه داد: این بدان معنی اســت که بانک مرکزی 
بر اســاس فشــاری که انحراف تورم و تولید از ســطح 
مطلوبشــان به رفاه اجتماعی وارد می کنند، نرخ بهره 
را به گونه ای مدیریت می کند که نرخ تــورم و تولید از 

مقدار مطلوبشان انحراف پیدا نکنند.
اســتاد دانشــگاه تهران گفت: در آن صورت، به هنگام 
تشــدید تورم اقدام به افزایش نرخ بهره می شــود تا با 
محدود کردن مخارج کل ســبب جلوگیری از تشدید 
تورم شــود و به عکس بــرای حالت رکــود، به همین 
دلیل اســت که امروزه هنــگام اعالم سیاســت پولی 
بانک مرکزی معموالً گفته می شــود که بانک مرکزی 
نرخ بهره را افزایش یا کاهش داد یا بــدون تغییر باقی 

گذاشــت و اشــاره ای به کاهش یا افزایش نرخ رشــد 
نقدینگی نمی شود.

رحمانی در پاسخ به سؤالی در این خصوص که با توجه 
به وضعیت فعلی کشــور کدام روش را برای کشورمان 
توصیه می کنید؟ گفت: از آنجا که تجربه دنیا استفاده از 
نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده 
است، توصیه این است که به دســتگاه سیاستگذاری 
پولی اجازه داده شــود از طریق مدیریت نرخ ســود به 

کنترل تورم پرداخته شود.
وی افزود: الزم است اشاره شــود که سازوکار عملیات 
بازار باز این امکان را برای کشــور فراهم کرده اســت و 
صرفاً کافی اســت نظام سیاســتگذاری شامل دولت و 

مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را به کار گیرند.
این استاد دانشگاه گفت: دلیل اینکه مدیریت نرخ سود 
ابزاری مناسب تر اســت، به این موضوع برمی گردد که 
تغییرات نرخ ســود برای عامالن اقتصــادی به راحتی 
قابل درک اســت و با ســرعت در تصمیمــات آنها اثر 
می گذارد، به عنوان مثــال، تقریباً بــاالی ۹۹ درصد 
جمعیت هیچ درکــی از پایه پولی ندارنــد، اما مفهوم 
نرخ ســود و اثر عملی آن در تصمیمات خود را به خوبی 

متوجه می شوند.
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میثم رحمانی   مربی تیــم ملی فوتبال 
ایران بعد از حدود یک سال سکوت خود 
را شکســت و پیرامون دالیل عدم نتیجه 
گیری این تیم در زمان مارک ویلموتس 
و همچنیــن حضور دراگان اســکوچیچ 

صحبت کرد.
 وحید هاشــمیان بعد از ســالها دوری از 
فوتبــال ایران در شــرایطی در کادرفنی 
تیم ملی حضــور پیدا کرد کــه نیمکت 
تیم ملی با مــارک ویلموتــس روزهای 
خوشی را تجربه نکرد و الجرم او که دانش 
آموخته فوتبال آلمان هم هست نتوانست 
عرض اندام کند. با ایــن وجود وی در این 
گفت و گو مدعی است از شرایط آن زمان 
راضی نبود و شــاید اگر مــرد بلژیکی در 
فوتبال ما می مانــد وی حتی مجیور می 
شــد از تیم ملی جدا شــود اما یک اتفاق 
این مربی را که معتقد است همیشه باید 
آموخت در تیم ملی ماندگار کرد. اکنون با 
حضور دراگان اســکوچیچ و تفاوت روش 
او با سرمربی سابق تیم ملی فرصت برای 
هاشــمیان بیش از قبل اســت تا بتواند 
اندوخته های فوتبالی خــود را در اختیار 

بازیکنان تیم ملی قرار دهد. 
مهاجم ســالهای قبل تیم ملی به همین 
بهانه  در مورد دغدغه هایش برای فوتبال 
کشورمان و همچنین شرایط کنونی تیم 
ملی صحبت کند. چکیــده ای از صحبت 

های وی را در زیر می خوانید:

 در ابتدای مصاحبه می خواهیم در 
مورد شرایطی که کرونا بر کشور ما 

حکمفرما کرده صحبت کنید.
امیــدوارم مردم مــا با صبــر و حوصله و 
مراقبت این شرایط ســخت را پشت سر 
بگذاریــم. دنیا با اتفاقی مواجه شــده که 
تجربه آن وجود نداشته است. ما ابتدا باید 
این شــرایط را تجربه کنیم و سپس برای 
آن راه حل پیــدا کنیم. قطعا این وضعیت 
روی افرادی که ســن باالیی دارند تاثیر 
منفی گذاشــته چون آنها نمی توانند از 
منزل خارج شوند و همین موضوع کار را 

سخت کرده است.
خیلی کارها به خاطــر کرونا رونق خود را 
از دســت داده ولی همه باید با هم باشیم، 
به هم روحیه بدهیم، دستورات پزشکی و 
بهداشتی را رعایت کنیم. مراقبت اصولی 
می تواند این بیماری را به حداقل برساند. 
امیدوارم نه فقط در ایــران، بلکه در تمام 
دنیا این مریضی ریشه کن شود. خیلی از 
پرستاران جان خود را در این راه گذاشته 

اند که جا دارد از آنها تشکر کنم.

 وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در 
این شرایط چگونه است؟

با توجه به اینکه آخرین دیدار رسمی تیم 
ملی مقابل عراق بود و ۱۱ ماه از آن زمان 
می گذشت تیم ملی هیچ اردویی نداشت 
و ما هر بــار می خواســتیم اردو بگذاریم 
به خاطر کرونا برنامه هــا عقب می افتاد. 
همین االن هم برنامه ریزی دقیق، خیلی 
سخت شده است. با توجه به شیوع کرونا 
خیلی از تیم های ملی دیدارهای دوستانه 
برگــزار نمی کنند چون باید ســفرهایی 
انجام شــود و احتمال انتقــال بیماری 
وجود دارد، البته مــا یک اردوی موفقیت 
آمیز را در ازبکســتان و ترکیه پشت سر 
گذاشــتیم از این نظر کــه هیچکدام از 
بازیکنان ما خوشــبختانه به این ویروس 

مبتال نشدند.
از زمانی که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی 
شــده او هیچ فرصتی نداشــت که تفکر 
خود را به بازیکنان منتقل کند و این اردو 
باعث شد که بازیکنان طرز فکر سرمربی 
جدید تیم ملــی را بداننــد. ۲ روز قبل از 
بازی با ازبکســتان بود که تیم جمع شد 
و مقابل ایــن تیم بازی خوبــی هم انجام 
دادیم. در این دیدار ۲ سیســتم مختلف 
را اجرا کردیم و بازی بسیار مفیدی برای 
شــناخت از بازیکنان انجام شد، البته به 
گفته سرمربی تیم ملی این لیست نهایی 
نیست و امکان دارد نفرات دیگری هم به 

اردو دعوت شوند.
چه بســا افــراد دیگــری هــم دعوت 
شــده بودند ولــی به دلیــل مصدومیت 
نتوانســتند تیم را همراهی کنند. بعد از 
این بازی راهی ترکیه شدیم که جا دارد از 
مسئوالن فدراسیون نیز تشکر کنم که در 
این شــرایط کرونایی و البته بد اقتصادی 
حاکم بر کشور، چنین اردوهایی را فراهم 
کردند.از بیرون نشســتن و انتقاد کردن 
کار راحتی نیســت ولی وقتی داخل می 
آیید متوجه می شــوید هماهنگی چنین 
برنامه هایی واقعا ســخت است. انصافا در 
ایــن اردو بازیکنان بــا دل و جان تمرین 

کردند. 
ما از ۲ ماه پیش بازی هــای لیگ و بازی 
های لژیونرها را تماشا کردیم و در نهایت 
به این نفرات رســیدیم. البته یک دیدار 

دیگر با مالی داشــتیم که در لحظه آخر 
برگزار نشد. این تیم بسیار خوب بود و می 
توانست محک جدی برای ما باشد، چند 
فیلم از این تیم دیدیم کــه اتفاقا در یک 
دیدار دوستانه سه بر صفر غنا را شکست 
داده بود.دوســت داشــتیم بازی برگزار 
شود اما یکسری مســائل دیگر دست ما 
نیســت و در نهایت بازی برگزار نشد. باید 
به این موضوع اشاره کنم که فوتبال فقط 
بازی و تمرین نیســت. یک عواملی نیاز 
اســت که در کنار هم قرار بگیرد تا اتحاد 
و همدلی به وجود بیاید. خوشــبختانه در 
این اردو بازیکنان دور هم جمع شــدند و 
همین موضوع سبب شــد تا جو قبلی که 
به وجود آمده بود به فراموشــی ســپرده 
شــود.من در مجموع این اردو را صد در 

صد مثبت ارزیابی می کنم.

 بعد از اعالم لیست جدید تیم ملی 
و عدم دعوت از نفراتی مثل دژاگه و 
شجاعی و ... این بحث مطرح شد که 
اسکوچیچ تصمیم به پوست اندازی 
در تیم ملی دارد. آیا واقعا قرار است 
تیم ملی جوانتر از قبل شود یا اینکه 
نفراتی که به این اردو دعوت نشدند 

باز هم شانس دارند؟
من چند ماه اســت که با آقای اسکوچیچ 
کار مــی کنم. از صبح به پــک می رویم و 
ســاعتهای زیادی را با هم  می گذرانیم. 
به تفکرات هم آشنا شــده ایم ولی یادتان 
باشــد هر چیزی سلســله مراتب خاص 
خودش را دارد.من هیــچ زمان به عنوان 
کمک مربی)نه که اختیار نداشته باشم( 
اما به جای ســرمربی تصمیم نمی گیرم 
چون او تعیین کننده است. هانسه فیلیک 
را هیچکس نمی شناخت،او سالها کمک 
یواخیم لو بود اما آیــا از وی مصاحبه می 
دیدید؟ او وظایف خود را به نحو احســن 
انجام مــی داد و االن هم مــی بینید یک 
مربی خوب برای بایرن مونیخ شده است. 
االن هم نمی توانم در مورد طرز فکر آقای 
اسکوچیچ حرف بزنم و بهتر شما از خود او 

این سوال را بپرسید.
در مورد پوست اندازی هم باید بگویم این 
جزو قوانین فوتبال است.زمانی که ما هم 
بازی می کردیم و جوان بودیم  یکســری 
از پیشکســوتان رفتند و بعدها هم که ما 
به اواخر فوتبالمان نزدیک شــدیم حس 
کردیم باید جا را به جوانترها بدهیم چون 
انگیزه بیشــتری دارند و می توانند سالها 
بازی کنند. همــه اینهایی که گفتم باعث 
نمی شود زحمات کسانی که سالها برای 
تیم ملی زحمــت کشــیدند را فراموش 

کنیم.
این اتفــاق برای خود مــن، مهدوی کیا، 
خداداد عزیزی و ... افتاده رفتن های ما در 
سکوت کامل خبری و بدون تقدیر انجام 
شد. تمام کسانی که برای تیم ملی زحمت 
کشــیدند باید مورد تقدیر قرار بگیرند اما 
همانطور که گفتم آقای اسکوچیچ مدعی 
است هیچکس به طور کامل خط نخورده 
اســت.این کار یک نقطه شــروعی برای 
دعوت کردن یکســری جوان به تیم ملی 
بود که آنها هم خودشان را نشان بدهند. 
من فکر می کنم هنوز خیلی ها می توانند 
در تیم ملی حضور داشــته باشند که این 
موضوع به نظر سرمربی تیم ملی و بعد از 

آن اعضای کادر فنی دارد.

 زمانی که اسکوچیچ هدایت تیم 
ملی را بر عهده گرفت انتقادهایی از 
این مربی شد ولی با گذشت زمان این 
انتقادات فروکش کرد. کار کردن با 

این مربی را چطور می بینید؟
همیشــه تغییر و تحــول در کل فوتبال 
دنیا به خصوص تیم هــای ملی موافقان 
و مخالفنــی دارد.یــک ســال کلینزمن 
ســرمربی تیم ملــی آلمان شــده بودو 
اگر خاطرتان باشــد آن زمان وی تجربه 
باشگاهی و ملی نداشــت و مخالفت های 
زیــادی با انتخاب وی شــد امــا تالش و 
زحماتی که او انجــام داد و البته نتایجی 
که گرفت باعث شــد یک تیم ملی برای 
آینده آلمان ساخته شود. همیشه موافق و 
مخالف وجود دارد. انتقادات مثبت را باید 
استفاده و البته نباید به انتقادات مغرضانه 
توجه کــرد. وقتی ویلموتــس مربی تیم 
ملی شد فدراسیون یکســری افراد را به 
این مربی معرفی کرد که ســرمربی وقت 
تیم ملی بعد از بررسی ســوابق روی من 
نظر مثبت داشــت.من ویلموتس را نمی 
شــناختم و فقط از زمانی که در شــالکه 

بازی می کرد کمی از او شناخت داشتم.
بعد از حضــور اســکوچیچ، طبیعتا حق 
انتخاب با این مربی بود و اینگونه نبود که 
چون قرارداد داشــتم حتما در کادر فنی 
تیم ملی بمانم.یک شرایطی هم به وجود 
آمد که در چندین مقطع به فدراســیون 
اعالم کردم اگر شــخصی پیدا شــد من 

موافق هســتم که از تیم ملــی ایران جدا 
شوم. آن زمان شرایطی وجود داشت که 
من نباید برای تیم ملی حاشــیه درست 
می کردم) منظــورم زمــان ویلموتس 
اســت(. بعد از حضور اسکوچیچ صحبت 
هایی انجام دادیم اما کرونا آمد و بازی ها 
همه لغو شــد. حتی لیگ تعطیل شد و ما 
و آقای اســکوچیچ از ایران رفتیم.دوباره 
وقتی شرایط مهیا شــد با هم نشستی را 

برگزار کردیم.
ایــن جملــه ای که مــی گویم شــعار 
نیست،کار در تیم ملی یک افتخار است، 
دوســت دارم در حد توانم بــه تیم ملی 
کشــورم کمک کنم.امیدوارم در جایی 
که هســتم بتوانم مثمر ثمر باشم و نقش 

کوچکی در آینده تیم ملی کشورم باشم.

 شما نزدیکترین فرد به ویلموتس 
بودید و در البه الی صحبت هایتان 
اشــاره کردیــد کــه در آن زمان 
مشکالتی وجود داشــت.حاال که 
این مربــی از ایران رفتــه کمی در 
خصوص اتفاقاتی که رخ داد و منجر 
به 2 شکست تیم ملی مقابل بحرین 

و عراق شد صحبت کنید...
بهتر اســت کمی به عقــب برگردیم. در 
زمانهــای گذشــته هر وقت یــک مربی 
چندین ســال در تیم ملی حضور داشته 
بعد از جدایــی او تیم ملی تــا چند وقت 
مشکل پیدا کرده اســت.مثال زمانی که 
برانکو در تیم ملی حضور داشــت، نتایج 
خوبی کســب شــد، تیم ملی چند سال 
راحت به جــام جهانی رفت  ولــی بعد از 
جدایی او تیم ملی چندین مربی را تجربه 
کرد. دوباره بعــد از برانکو کی روش آمد و 
اگر یادتان باشد در دوره اول صعود ایران 
به جام جهانی خیلی ســخت بــود، ولی 
مسئوالن این شانس را دادند و او با توجه 
به اینکه مربی نکته سنجی بود، تجربه بین 
المللی داشــت و مدیر خوبی بود توانست 

تیم ملی را راهی جام جهانی کند.
درست است که حضور کی روش حواشی 
داشــت و درگیری های بیــن او و برخی 
مدیران و مربیان داخلی به وجود آمد اما 
در مجموع اگر حســاب کنیم تیم ملی در 
این ۸ سال آرامش خاصی داشت، حداقل 
در داخِل تیم ملی این اتفــاق رخ داد.اگر 
یادتان باشد تیم ملی نتایج خوبی در جام 
جهانی گرفــت اما باز هــم انتقاداتی می 
شد، یک عده می گفتند تیم ملی دفاعی 
بازی می کند  و یک عــده می گفتند این 
سبک بازی خوب نیست، به همین خاطر 
این مسائل را مطرح کردم چون  مربیانی 
که طوالنی در تیم ملی حضور داشــتند 
بعــد از جدایی شــان، تیم ملــی دچار 

مشکالتی شد.
زمانی که من ویلموتس را دیدم در تهران 
و در مراســم معارفه بود و بعد از آن کار را 
شروع کردیم. صادقانه بگویم من و آقای 
اســکوچیچ خیلی زمان می گذاریم و از 
ســاعت ۹:۴۵ صبح با هم هســتیم و اگر 
مثال یک بازی در ورزشگاه آزادی برگزار 
شــود تا ســاعات پایانی شــب کنار هم 
هســتیم اما در زمان ویلموتس این اتفاق 
رخ نداد. شما می گویید من نزدیک ترین 
فرد به ویلموتس بودم، همینجا بگویم من 
آدمی نیســتم که چون این مربی از ایران 
رفته پشت ســر او حرف بزنم.اوال تهمت 
زدن کار درستی نیســت، دوما صحبت 
کردن بحث قانونی هم دارد.ویلموتس در 
خارج زندگی می کند و من هم قسمتی از 
زندگی ام در خارج از ایران است. به همین 
دلیل اگر بخواهم حرفی هم بزنم که سند 
و مدرکی نداشته باشم هم از نظر حقوقی 

و هم از نظر اخالقی درست نیست.
آشنایی من با ویلموتس در تهران صورت 
گرفت و همان ۲-۳ ســاعتی که در پک 
حضور داشــتیم یکدیگر را مــی دیدیم 
چون او بعــد به هتل می رفت. او بیشــتر 

بازیکنان ایران را در جــام جهانی و جام 
ملت های آسیا دیده بود و روی این نفرات 
زوم بود. خود من اکثر بازی های ایران را 
از نزدیک تماشــا می کردم و همان زمان 
هم به ایشــان گفتم که تیم ملــی نیاز به 
پوست اندازی دارد. یکســری جوان هم 
به ویلموتس معرفی کــردم مثل محبی 
و نورافکــن که این نفرات کــم کم اضافه 
شدند.شــاید اگر حضــور ویلموتس در 
تهران بیشتر می شد اتفاقات بهتری می 

افتاد.
یکی از مســائلی کــه نیروی ایــن مربی 
را گرفــت و حتی به تیم هم منتقل شــد 
مباحــث مالی بود.من اصــال اطالعی در 
مورد نوع و مبلغ قرارداد او ندارم اما وقتی 
مطالبات وی پرداخت نمی شد دلخوری 
هایی به وجود آمد.همین موضوع به تیم 
مل هــم منتقل می شــد و نتیجه آن هم 
این شــد که قبل از بازی با عراق با وجود 
اینکه ۸ روز وقت داشــتیم این مربی دیر 
به تهران آمد و چون پول او دیر واریز شده 
بــود ۳-۴ روز تمرین را از دســت دادیم.

ضمنا جو خوبی که باید به وجود می آمد 
به خاطر این مشکالت ایجاد نشد.

در کل شــرایط در آن زمان خیلی خوب 
نبود و کارها به خوبی انجام نمی شد.البته 
این ها را گفتم اما یکبار هم باید این مربی 
صحبت هایش را انجــام بدهد تا یکطرفه 
به قاضی نرویم. او االن رفته و هیچ چیزی 
هم نمی گوید. این بی اخالقی اســت که 
صحبت ها یکطرفه باشد اما اگر ویلموتس 
در تیم ملــی می مانــد من بــا او ادامه 
همکاری نمی دادم.همیشه یاد گرفته ام 
برای کارم زحمت بکشم و وقت بگذارم و 
این یک مقدار با فلسفه کاری من تفاوت 

داشت.
قطعا فدراسیون هم این مشکالت را دیده 
بود و شاید اگر آن اتفاقات رخ نمی داد بعد 
از بازی چهارم فدراسیون تصمیم دیگری 
اتخاذ می کرد.االن که من این صحبت ها 
را می کنم، مشــکالت حل شده، جواب 
ســواالت بیرون آمده و راحت می شــود 
در موردش حرف زد اما در آن زمان اصال 

نمی شد بحثی را باز کرد.

 سال گذشته شــما مصاحبه ای 
را انجــام دادید و از یکســری از 
پیشکســوتان دلخور بودید. چرا 
این اتفاق رخ داد و دلیل آن مصاحبه 

شما چه بود؟
وقتی مســئولیتی قبول می کنید صد در 
صد نقاط مثبت و منفی در آن وجود دارد. 
اگر از شما انتقادی شود که درست باشد 
باید از آن اســتفاده کرد ولی اگر چیزی 
مغرضانه باشــد نمی توانم از آن بگذرم. با 
پیشکســوتان زیادی مثل آقایان فرکی، 
قاســمپور، مجید جاللی و .... در ارتباط 
هســتم و خیلی مواقع به آنها زنگ زدم و 
از آنها مشاوره گرفتم، حتی برای تیم ملی 
ســوال کردم که برای کمک چه کارهایی 
باید انجام بدهم ولی اینکه شما بخواهید 
با جهت بنــدی انتقاد کنیــد طبعا این 

موضوع واکنش خواهد داشت.
همیشــه مــی گویــم احتــرام مهــم 
اســت،اینکه می گویند به بزرگتر احترام 
بگذارید اشتباه اســت چون به کوچکتر 
هم باید  احترام گذاشــت.یک مرزهایی 
وجود دارد و اگر با غرض ورزی این مرزها 
زیر پا گذاشــته شــود باید از خودم دفاع 
کنم.به خاطر شرایط تیم ملی چند نفری 
مغرضانه انتقاد کردند که کارنامه آنها هم 
مشخص است، من ســکوت کرده بودم 
اما به آنها گفتم احتــرام بگذارید. انتقاد 
جزوی از فوتبال اســت و شما نمی توانید 
کاری کنید همه از شما تعریف کنند ولی 
انتقاد باید آموزنده باشــد.اگر قرار است 
این انتقاد جنبه تخریــب کردن دیگران 
داشته باشــد و از طرف دیگر با این شیوه 
انتقاد خودت را بــزرگ کنی، این بدترین 

نوع انتقاد است. به نظرم اگر انتقاد اصولی 
باشد همه اســتقبال می کنند. از خوبی 
های انتقاد باید درس گرفت و حتی نباید 
جواب بدی هــا را هم داد اما اگــر از مرز 

خارج شود باید جواب داد.

 آیا بعد از آن صحبت ها با آن عده 
افراد مد نظرتان صحبت نکردید؟

نه هیچ صحبتی نکردم.

 االن که آن حواشــی تقریبا درون 
تیم شما به پایان رسیده و سرمربی 
جدید مشغول فعالیت شده برنامه 
شما برای انتقال روحیه به بازیکنانی 
که 4 بــازی مهم در پیــش دارند 

چیست؟
من قصد دفاع کردن از بازی ایران مقابل 
بحرین و عراق که در آن زمان انجام شــد 
را ندارم اما اگر مسابقه ها را دوباره تماشا 
کنید می بینید که ما دیــدار با بحرین را 
بر ســر یک پنالتی باختیم. نمی گویم در 
آن دیدار اشکال فنی نداشــتیم اما اگر از 
فرصت های قبل از پنالتی اســتفاده می 
کردیم تیم ما حتی برنده می شد. در بازی 
با عراق هم وقتــی گل اول را خوردیم تیم 
خیلی خوب فشار آورد و حتی گل مساوی 
را زدیم تــا زمانی که اخــراج پیش آمد. 
اخراج و کارت قرمــز هم جزوی از فوتبال 
اســت ولی در دقیقه ۹۲ گلــی خوردیم 
که جبران آن ســخت بــود. در بدترین 
حالت ما بایــد از آن ۲ دیدار ۲ مســاوی 
می گرفتیم اما اصال نباید به گذشته فکر 
کنیم.فوتبــال ایران نه، بلکــه کل مردم 
ما در شرایط ســخت کارهای غیر عادی 
می کنند و عالوه بر آن فراموش نکنید ما 

بازیکنان با کیفیتی داریم.
اگر مرور کنید کــه چگونه به جام جهانی 
۹۸ رفتیــم به حرف من می رســید. تیم 
ما در آن شــرایط ســخت بــه پلی آف 
رســید، به ژاپــن باختیم و به اســترالیا 
رســیدیم و در بازی که همه نا امید شده 
بودند بزرگترین کار صــورت گرفت. در 
مقدماتــی ۲۰۰۶ در دور مقدماتــی در 
آســتانه حذف بودیم و ۲ بــازی خارج از 
خانه داشتیم، یک بازی در اردن که حتی 
پادشاه اردن برای تماشــای آن بازی به 
ورزشگاه آمده بود و آنها همه چیز را مهیا 
کرده بودند تا ما را شکســت بدهند ولی 
ما ۲ بر صفر حریف را شکســت دادیم. در 
قطر هــم در دقیقه ۹۰ گل زدیــم و ۳ بر 
۲ بازی را بردیم آن هم در شــرایطی که 
گل به خودی زده بودیــم و از نظر روحی 
وضعیت خوب نبــود. در زمان کی روش 
در سال ۲۰۱۴ هم این کار را انجام دادیم. 

این اردویی که االن پشــت سر گذاشتیم 
برای ما خیلی مفید بــود. اگر صد در صد 
تمرکز کنیم و فدراسیون هم حمایت الزم 
را از ما انجام بدهد و مردم  و رسانه ها از ما 
حمایت کنند می توانیــم به جام جهانی 

برویم.
در این مقطع باید دســت به دســت هم 
بدهیــم که مــردم را خوشــحال کنیم.

خوشــحالی که فوتبال می تواند به مردم 
هدیه بدهد شــاید با خیلــی کارها انجام 
نشــود. رفتن فوتبال ایران به جام جهانی 
یک بعد تبلیغاتی بزرگ از نظر سیاســی، 
اقتصــادی، ورزشــی و ... اســت.ما باید 
خودمان بــه خودمان کمــک کنیم. اگر 
کســی در این شــرایط به تیم ملی ضربه 
بزند فکر نمی کنم ایرانی باشد. حتی اگر 
من امروز مربی تیم ملی هــم نبودم این 

کار را می کردم.
زمان کی روش شــاید یک یــا دو بار او را 
دیدم اما با وجود اینکه حواشــی زیادی 
برای تیم ملی به وجود آمده بود، حمایت 
کردم.این دلیل نمی شــود وقتی در تیم 
ملی نیســتیم حمایت نکنیم و وقتی در 
تیم ملی بودیم بگوییم از ما حمایت کنید. 
امیدوارم یک جو خــوب و ملی به وجود 

بیاید و ما بتوانیم این مقطع را هم به خوبی 
پشت سر بگذاریم.

 خود وحید هاشــمیان چقدر به 
صعود این تیم ملی امیدوار است؟

زمانی که فوتبال بــازی می کردم بازیکن 
بزرگ و کاملی نبودم امــا یکی از ویژگی 
های من جنگندگی بــود آن هم تا دقیقه 
آخر بازی.گلهای ملی من اکثرا در دقایق 
پایانی صورت گرفته است. در بازی با کره 
جنوبی در دقیقــه ۹۱ و در بازی با قطر در 
دقیقه آخر گل زدم. من هیچ زمان نا امید 
نمی شوم. یک ورزشــکار حرفه ای نباید 
ناامید باشد، این ویژگی در من و تیم ملی 
ایران وجــود دارد فقط باید باور داشــته 
باشــیم که تیم ملی ما از همه تیم ها بهتر 
است و فقط شرایط حاشیه ای اجازه نداد 
که نتیجه بگیریم.مــن به صعود تیم ملی 
خوشبین هســتم و برای این اتفاق همه 
تالش می کنیم و امیدوارم تا آخرین ثانیه 
که داور ســوت یک بازی را می زند برای 
پیروزی ایران بجنگیم. چه بیرون از تیم و 
چه داخل و چه مردم و چه رسانه ها همه 

باید در این راستا کمک کنند.

   برای آبان ماه چه برنامه ای دارید؟
فعــال مذاکراتی با برخی تیــم ها صورت 
گرفته و فدراســیون تالشــش را انجام 
داده اما چیزی قطعی نیست. مثال غنا ماه 
آینده در فیفا دی با سودان رفت و برگشت 
دیدار دوستانه خواهد داشت ولی تا هفته 
پیش که ما در ترکیه با هم بودیم آنها نمی 
دانستند بازی با ســودان برگزار می شود 
یا نه.چون ما تا فروردیــن دیگر فیفا دی 
نداریــم باید از این فرصتــی که در پیش 
داریم نهایت استفاده را ببریم. الزم است 
در اینجا یک توضیح هم بدهم. برخی می 
گویند چرا کم اردو مــی گذارید. طبیعتا 
یکســری قوانین به اسم روزهای فیفادی 
وجود دارد. اگر تیــم ملی بخواهد اردویی 
بگذارد تیم هایی که بازیکنان ملی پوش 
را در اختیار دارند نمی توانند بازیکنان را 

در اختیار تیم ملی قرار بدهند.
بازی های ملی هم در آن زمان انجام نمی 
شــود مگر اینکه با بازیکنان داخلی اردو 
تشــکیل بدهیم که در آن صورت لیگ را 
باید تعطیل کنیم. برخی ها فکر می کنند 
چون کم اردو می گذاریم به خاطر برنامه 
ریزی خودمان اســت اما بازی های ملی 
قوانینــی دارد که باید مطابــق آن پیش 

برویم.

 یکسری بازیکن جوان مثل قائدی 
به تیم ملی دعوت شــدند. شما به 
عنوان ستاره سابق تیم ملی و مربی 
فعلی چقدر می توانید به این جوان 
ها  کمک کنید که از آنها یک ستاره 

برای تیم ما متولد شود؟
دنیا در حال تغییر است. شما نمی توانید 
بگویید فقط بازیکنان فوتبــال امروز در 
فضای مجــازی حضور دارنــد چون کل 
جامعه در این شــرایط قرار دارند.در کل 
دنیا این تغییر نســل صورت گرفته است. 
بازیکنی که ۲۰ سال پیش بازی می کرده 
شــرایط خاص خــودش را دارد. نظر من 
این اســت که در تیم ملی می شود تاثیر 
گذاشــت اما بازیکن مدت زمان کمی در 
تیم ملی حضور دارد و بیشــتر وقتش در 
باشگاه است. باشگاه باید بازیکنانش را با 
مکتب و فلســفه ای که دارد شکل بدهد. 
باشــگاه باید برای خودش تعیین کند که 
بازیکنانش چگونه رفتار کنند و مردم آنها 

را چگونه ببینند.
مثال با پیشکســوتان که صحبت می کنم 
می گویند شــاهینی هــا مکتب اخالق 
بودند، اگر قرار بود بازیکنــی از پایه ها به 
بزرگســاالن برود باید با خودش کارنامه 
می برد تا تیــم بزرگســاالن او را جذب 
می کرد. پاســی ها می گفتند باید منظم 
باشــیم و دیسیپلین داشــته باشیم. چه 
در بیرون از زمین و چــه در داخل زمین. 
باشگاه های ما باید بگویند چه فلسفه ای 
دارند. بازیکن در طول سال شاید ۶۰-۵۰ 
روز در اختیــار تیم ملی باشــد آن هم به 
صورت پراکنده اما در باشگاه شاید ۳۴۰ 

روز حضور داشته باشد.
مطبوعات هم خیلی تاثیــر دارند. وقتی 
مطبوعاتی ها به بازیکن می گویند شــما 
نباید فالن کار را انجام بدهید نمی توانید 
انتظار داشته باشــید که خود مطبوعات 
حاشیه داشــته باشــد. به نظرم در چند 
ســال اخیر فوتبال ایران دچار آشفتگی 
شده است. این آشفتگی انتقاد از شخص 
خاصی نیســت بلکه از نــوع مدیریت ما 
اســت. وقتی مدیران ما مقطعــی و غیر 
تخصصی هستند و روی رابطه به ورزش 
می آیند همین می شــود. ســال ۲۰۰۵ 
بود که مصاحبــه ای کــردم و گفتم که 
باید از خارج از کشــور مدیر وارد کنیم و 

یا بســازیم. حتما این مصاحبه را پیدا می 
کنم در اختیار خبرگزاری ها می گذارم.

چند وقت پیش بودم کــه یکی از مدیران 
شــهرداری تهران همین جمله را به زبان 
آورد ولی من این موضوع را ســال ۲۰۰۵ 
گفتم. وقتی یک مدرســه نــه مدیر و نه 
معلم خــوب دارد چگونه ممکن اســت 
شاگردان آن مدرسه ممتاز شوند؟ فوتبال 
ما هم همین اســت. فوتبالی که االن می 
بینم آینده بد و تاریکی دارد. مگر اینکه از 
حاال اقدام و مثال از باشگاه ها شروع کنیم. 
نباید اجازه بدهیم بازیکنان بزرگ باشگاه 
ها بروند و دیگــر ســراغی از آنها گرفته 
نشود چون آنها سال ها در چشم هستند. 
بعضی وقتها می شنوم که می گویند چرا 
فوتبالیســت ها تحصیالت عالیه ندارند؟ 
من از شــما ســوال می کنم کدام مربی 

بزرگ دنیا تحصیالت عالیه دارد؟
وقتی یک نفر مثل من ۲۵ ســال فوتبال 
بازی می کند اگر به جــای آن درس می 
خواندم االن پروفسور شده بودم. تخصص 
شخص را باید در کارش بسنجید. باشگاه 
های ما بایــد نخبه هایــش را جمع کند. 
نخبه به این معنی نیســت که یک نفر در 
فضای مجازی سر و صدا کند و باشگاه هم 
او را جذب کند تا ساکت شــود.اول باید 
ببینیم کدام بازیکن توانایی مدیر شــدن 
را دارد، کدام یک توانایی دارد سرمربی یا 
مربی شــود و بعد همه اینها را باید جذب 
کنیم و ابتدا به آنها تیم های امید و جوانان 

را بدهیم و برایشان دوره بگذاریم. 
کشور آلمان در سال ۲۰۰۱ وقتی متوجه 
شــد فوتبالش دیگر نتیجــه نمی گیرد 
سبک خود را عوض کرد. آنها ۳۰۰ نقطه 
در آلمان با مربیان خاص قــرار دادند که 
نفرات مد نظر فلســفه فوتبال این کشور 
را پیدا کنند. در ابتدا آنها استاد ساختند، 
اســتادها مربیان را پــرورش دادند و اگر 
دقت کنید از ســال ۲۰۰۸ کــه ماتیاس 
سامر آمد سیســتم آموزش فوتبال این 
کشور هم تغییر کرد. وقتی از بین ۴ مربی 
۳ نفر به نیمه نهایی لیــگ قهرمانان اروپا 
می روند شــک نکنید این موضوع اتفاقی 
نیســت.وقتی آلمان قهرمان جهان می 

شود روی اتفاق نیست.
ما ابتدا باید سیســتم ها را روی باشگاه ها 
پیاده کنیم و فدراســیون باید ۲۰ استاد 
بســازد و از آنهــا مربی آمــوزش بدهد. 
ما نمی توانیم با سیســتم ۲۰ سال پیش 
آموزش بدهیم و انتظار داشــته باشــیم 
تیم های فوتبالمان با سیســتم روز بازی 
کنند.مربیان ما نمی توانند خودشــان به 
کشــورهای دیگر برونــد و دنبال کالس 
بگردند. وظیفــه هیچ باشــگاهی دادن 
کالس آموزشــی نیســت و شــما هیچ 
باشــگاهی را پیدا نمی کنیــد که بگوید 
ما کالش مــی گذاریم. مگر اینکه شــما 
بخواهید کنــار زمین تمریــن یک تیم 
بایســتید و تمرینات مربی را نگاه کنید.
این فدراسیون ها هستند که باید کالس 

های گوناگون برگزار کنند.
من از شــما ســوال می کنم مگر چقدر 
مربیان ما می توانند راهی خارج از کشور 
شــوند تــا در کالس ها شــرکت کنند؟ 
سیســتم آموزش مربیگری ما باید قوی 
شــود و اگر از همین حاال استارت بزنیم 
شاید بین ۴ تا ۸ ســال آینده یک پوست 
اندازی کنیم ولی با این سیســتم که جلو 
می رویم من آینده خیلی بــدی را برای 

فوتبال ایران متصور هستم.

  شــما به عنوان بازیکن سابق تیم 
ملی مدتــی از فوتبــال ایران دور 
بودید. حتی در این بین پیشنهاداتی 
به شما می شد ولی ظاهرا آن ها را رد 
کردید. آیا پشــت این قبول نکردن 
پیشــنهادات برنامه بــود یا اینکه 
دوست نداشتید در هر شرایطی کار 

کنید؟
فوتبال یک ورزشی است که نمی شود در 
آن برنامه ریزی کــرد. در فوتبال ممکن 
اســت با یک برد و یک باخت سرنوشــت 
خیلی ها عوض شــود. من زمانی که بازی 
می کردم و حتی به هامبــورگ که رفتم 
تمرینات مربیانم را می نوشــتم. همین 
دارم. را  پاگزلــدورف  تمرینــات  االن 
همان موقع مجــالت تمرینــی فوتبال 
را هم مطالعه می کردم. در ســال ۲۰۰۸ 
از هانوفر بــه بوخوم رفتــم و همان زمان 
مدرک B را دریافت کردم. در سال ۲۰۱۱ 
 A که بازیکن پرســپولیس بودم مدرک
اروپا را داشتم. ســال ۲۰۱۲ که فوتبالم 
تمام شــد قانونی وجود داشــت که می 
توانستیم مدرک پروالیسنس را بگیریم 

ولی دوره آن بسیار سخت است.
برای دریافت آن مــدرک از آلمان مربی 
باید یک ســال مربیگری کنید آن هم در 
لیگ ۴، ۵ یا لیگ ۶. آن زمان راهی لیگ ۵ 

آلمان شدم و از آنجا شروع کردم.
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رییس انجمن نوردکاران:

شرایطفعلیتقاضادربازارفوالدنویدکاهشقیمتاست

خریدار  رییس انجمن نوردکاران فوالدی ایران 
گفت: اکنون بی تقاضا ماندن تولیدات فوالدی در 
بورس کاال نویددهنده کاهش قیمت ها در آینده 

است و به سود مصرف کنندگان تمام خواهد شد.
»ســید احمد رضوی نیک« توضیــح داد: قیمت 
فوالد امســال همپای ارز با نوســان روبرو شد و 
از ابتدای ۹۹ تاکنون رشــد بیــش از دو برابری را 
تجربه کرد، اما شروع فصل ســرما پیامد کاهش 
ساختمان ســازی را به همراه دارد و در معامالت 
روز ۲۹ مهر هم ۴۰ هزار تــن عرضه، بدون تقاضا 

ماند.  
وی افــزود: عرضه بدون تقاضا ناشــی از باالبودن 
قیمت پایه معامالت فوالد بود و با کاهش نرخ ارز 
تناسب نداشت  و برآورد می شــود تا پایان هفته 
کاهش بیش از دو هزار تومانی قیمت شــمش در 

هر کیلو رقم بخورد.

انتظار نفع مصرف کننده نهایی از فرمول 
وزارت صنعت

رضوی نیک گفــت: فرمول جدیــدی که وزارت 
صنعت معدن و تجارت با مشــورت تشــکل های 
مرتبط در این بخش به آن رســیده نیز عامل نوید 
دهنده کاهــش قیمت فوالد شــده و امید آن می 
رود که مصــرف کننده نهایی نیــز از این کاهش 

قیمت ها منتفع شود.
وی اضافه کرد: برخی تولید کننــدگان و رییس 
ســازمان بورس از ورود وزارت صنعت در عرصه 
تنظیم بازار اظهار نگرانی کرده انــد و آن را تکرار 
ماجرای قیمت گــذاری در بورس کاال درســال 
۱۳۹۷ دانستند، اما این نشــانی نادرست را فوالد 

سازان به فعاالن و بازار می دهند.
رضوی نیک یادآور شد: بر اساس طرح پیشنهادی 
وزارت صنعت قرار نیست که قیمت گذاری انجام 
شود، بلکه کف و سقف قیمتی تعیین شده و سقف 
قیمت بــر مبنای قیمــت های صادراتــی تولید 
کنندگان شــمش بوده که تاکنون قیمت شمش 

در بازار داخلی به نســبت صادراتــی باالتر و این 
موضوع باعث شده تا تولید کنندگان محصوالت 
پایین دســتی نتوانند حضور موفقی در بازار های 

جهانی داشته باشند .

ضرورت شفاف سازی نسبت به عرضه فوالد
رییس انجمن نــوردکاران فوالدی، ضمن تاکید 
بر ضرورت شفاف سازی نســبت به شیوه عرضه 
فوالد در بــورس کاال گفت: امســال ۲۰ درصد 
تقاضا بوسیله بورس پاســخ داده شد و به استناد 
آمار انجمــن تولید کنندگان فــوالد ایران در ۶ 
ماهه نخست امسال هشــت میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن بیلت ) شمش(  فوالدی تولید شده که از این 
میزان یک میلیون و ۹۸۴ هزار تن صادر شــده و 
طبق آمار های بورس کاال یــک میلیون و ۵۹۷ 
هزار تن بیلت در بورس عرضه شــده بخشــی از 
آن نیز به صورت ســبد بوده و با کیفیت مناسب 
نبوده، با این حال سرنوشــت پنــج میلیون تن 
شــمش فوالدی که در بورس کاال عرضه نشده و 
به بازارهای صادراتی نیز راهی نیافته، مشــخص 

نیست. 

 وزارت صنعت تنظیم بازار را حفظ کند 
  رضوی نیک پیشــنهاد داد: بهتر اســت وظیفه 
تنظیم بازار بوسیله یک کانال آنهم  وزارت صنعت 
پیگیری شود، زیرا شــنیده می شود ایمیدرو هم 
با برخی فوالد ســازان بخش خصوصــی   رایزنی 
کرده و با تامین شــمش مورد نیاز آنها توافق نامه 
جدیدی با شــرکت ها امضا کنــد و این موضوع 
موازی کاری با وزارت صنعت و موجب بالتکلیفی 
و ســردرگمی فوالد ســازان بخش خصوصی را 

بدنبال دارد.
وی این راهم گفت: واقعیت اینکه با توجه به ورود 
رییس ســازمان بورس اوراق بهــادار به مخالفان 
فرمــول جدیــد وزارت صنعت، ایــن نکته مورد 
توجه است که قیمت های زنجیره فوالد بر اساس 

نسبتی از نرخ شــمش فوالد خوزستان در بورس 
کاال اســت و همواره نرخ ها بر اســاس میانگین 
قیمت یک فصل معامالت شــمش این شرکت در 

بورس کاال لحاظ می شود.
به گفته رضوی نیک، بر اساس بررسی های انجام 
شــده از صورت های مالی شــرکت های بورسی 
تولید کننده شــمش فوالد، قیمت تمام شده هر 
کیلو گرم شمش در ســه ماهه نخست امسال در 
حدود چهار هزار تومان بوده و اکنون نرخ این فلز 
در بورس کاال در حدود  ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است، 
بنابراین چنانچه قیمت تمام شده شمش، افزایش 
یابد بر اســاس میانگین نرخ شــمش بوده و سایر 
فاکتور هــای موثر در قیمت تمام شــده آن نظیر 
انرژی و حقوق و دســتمزد در طول ســال جاری 
افزایشی نداشــته و بنابراین شرکت های بورسی 
که اغلب زنجیره کاملی از فوالد را دارند، از عرضه 
شمش در بورس کاال و تعیین کف و سقف قیمتی 

صدمه ای نمی بینند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای بورس میزان 
عرضه نــوردکاران ۲۵۰ درصد بیــش از میزان 
تعهداتشــان بوده و از این میزان بخش خصوصی 
یک میلیــون و ۱۰۰ هزار تن و بقیــه  واحد های 
خود مصرف نیز در حــدود ۷۰۰ هزارتن تا پایان 

شهریور ماه در بورس کاال عرضه داشتند.
رضوی نیک گفت : واحد هــای خود مصرف برابر 
مصوبه های وزارت صنعت به دلیل اینکه شــمش 
مورد نیازشان را خودشان تامین میکنند، موظف 
شده اند کل محصوالت تولیدی را بوسیله  بورس 
کاال به فروش برســانند، اما آنها بدرســتی عمل 
نکرده اند و موجب کاهش میــزان عرضه مقاطع 

فوالدی در بورس کاال شده اند.
به گزارش ایرنا، پیش بینی شــده امسال ظرفیت 
فوالد ســازی افزون بــر ۴۰ میلیون تن باشــد و 
میزان تولید حداقــل به ۳۰ میلیون تن برســد، 
ضمن اینکه حدود ۳۰ درصد از تولید به بازارهای 

صادراتی راه خواهند یافت.

زغالسنگ

 میزان اســتخراج زغالسنگ خام 
در منطقه البــرز مرکزی و طبس 
در نیمه نخســت امســال به رقم 
۹۱۱ هزار و ۶۸۴ تن رســید که 
موجب تولید نزدیک به ۳۵۰ هزار 

تن کنسانتره شد.
 برپایــه جداول آماری ســازمان 
ایمیدرو، ۶ ماهه ابتدایی امســال 
میزان تولید کنسانتره زغالسنگ 
در واحد هــای یاد شــده به رقم 

۳۴۹ هزار و ۶۹۸ تن رسید.
بیشترین میزان تولید کنسانتره 
زغالسنگ در دوره ۶ ماهه امسال 
در خرداد مــاه با رقــم ۶۹ هزار 
و ۶۶۵ تــن ثبت شــد و باالترین 
بازدهی اســتخراج زغالسنگ در 

نیمه نخست امســال در شهریور 
ماه با ۱۹۰ هــزار و ۱۰۷ تن  رقم 
خورد.میزان ارسال کنسانتره به 
مبادی مصــرف )ذوب آهن( در 
دوره این گــزارش رقم ۳۳۷ هزار 
و ۱۰۳ تــن ثبت شــد.برابر آمار 
ایمیدرو پارســال در مجموع یک 
میلیون و ۵۸۵ هــزار و ۵۳۱ تن 
زغالسنگ خام اســتخراج شده 
بود و از این میزان سهم کنسانتره 
تولیــدی به رقــم ۶۶۴ هــزار و 
۵۶۸ تن رســید و مجموع ارسال 
کنسانتره هم به رقم ۷۰۰ هزار و 

۵۵۸ تن ثبت شد.
اختــالف میزان تولید و ارســال 
کنسانتره در سال گذشته، ناشی 

از ذخیره موجــود در واحد های 
تولیدی ) البرز مرکزی و طبس( 
بود.تیرمــاه ۹۸ باالترین میزان 
اســتخراج زغالسنگ خام بود که 

رقم ۲۱۳ هزار و ۵۰ تن ثبت شد.
براساس این بررســی، سال ۹۷ 
میــزان اســتخراج زغالســنگ 
خــام در دوره ۱۲ ماهه رقم یک 
میلیون و ۷۴۹ هــزار و ۵۴۰ تن 
را نشــان داد که باالترین سطح 

تولید این ماده معدنی است.
میزان کنســانتره زغالســنگ 
در ســال ۹۷ بالغ بر ۷۳۲ هزار 
و ۵۴ تن بــود و میزان ارســال 
کنسانتره هم به رقم ۷۵۹ هزار 
و ۵۹۹ تن رسید.وزارت صنعت 

از ســال ۱۳۹۷ وعده ایجاد چهار 
پایگاه امداد و نجات در کشور در 
ارتباط با معادن زغالســنگ داده 
که یکی از این پایگاه ها قرار است 
در شهرســتان طبس ایجاد شود 
و از محل این پایگاه ها، ایمنی در 
معادن بیشتر می شود.همچنین 
با توجه به شــرایط معادن زغال 
ســنگ، ایــن معادن مشــمول 
معافیت می شــود و هــر کدام از 
معدن کاران که نیاز به ماشــین 
آالت معدن دارنــد، می توانند با 
استفاده از تســهیالت و معافیت 
مالیاتــی وارد کنند کــه این نیز 
وعده پیشــین وزارت صنعت در 

این بخش است.

نیمهنخستامسالثبتشد:استخراجبیشاز۹۱۱.۶هزارتنزغالسنگخام

رئیس کل گمرک ایران خبر داد

مشوقهایتازهگمرکبرایصادرکنندگان
رئیس گمرک ایران گفت: قبول ضمانت بانکی بــرای کاالهایی که در 
تولید کاالهای صادراتی مورد اســتفاده قرار می گیرند از تســهیالت و 

مشوق های جدید گمرک برای صادرکنندگان است.
 مهدی میراشــرفی، قبول ضمانت بانکی برای کاالهایــی که در تولید 
کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار می گیرند، ایجاد دروازه مشترک 
مرزی با کشــورهای ترکیه و افغانســتان به منظور حذف کنترل های 
مجــدد گمرکی کاالهــای صادراتی ایــران در ماه های آتــی، تبدیل 
ضمانت نامه نقدی بــه ضمانت نامــه کتبی در مــوارد اختالف ارزش 
صادرات فرآورده های نفتی تا زمان رفع اختالف را از جمله تســهیالت 
و مشوق های جدید گمرک برای صادرکنندگان عنوان و ابراز امیداوری 
کرد که بــا همکاری ســازمان های ذی ربــط در تجارت، مشــکالت 

صادرکنندگان و تولیدکنندگان برطرف شود.
مهدی میراشــرفی اظهار داشــت: گمرک ایران برای ایجــاد دروازه 
مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانســتان در ماه های باقی مانده 
ســال گفت وگوهای الزم را انجام داده و امیدواریم این موضوع محقق 
شــود و یا به این ســمت پیش برویم که این امر در کنترل های مرزی 
می تواند به شدت باعث تســهیل تجارت شود و کنترل ها از دوگانگی به 

کنترل واحد در مرز تبدیل شود.
وی افزود: در مورد تسهیل عبور کاال )ترانزیت( در مرز، بحث گسترش 
کنوانسیون تیر به سمت شرق و جنوب شــرقی آسیا در دستور کار قرار 
دارد، به این نحو که در حال حاضر کنوانسیون تیر که یکی از مهمترین 
کنوانسیون های تسهیل کننده در حمل کاالســت، از یک کنوانسیون 
اروپایی به یک کنوانسیون جهانی در حال تبدیل است و ایران به عنوان 
یک کشور بسیار تأثیرگذار در گســترش این کنوانسیون به شرق دنیا 
می تواند نقش مؤثری داشته باشــد. عضویت کشورهای هند، پاکستان 
و افغانستان و کشورهای آســیای میانه در کنوانسیون تیر می تواند یک 
امکان بسیار عالی به جهت ســهولت در حمل ونقل و صادرات کاالهای 
ایرانی و ترانزیت کاالهای مورد مصرف در آسیای میانه و جنوب شرق و 
شرق آسیا باشد. در همین ارتباط ما در ماه های اخیر توانستیم با ایجاد 
دو کریدور کتای که شامل قزاقســتان، تاجیکستان، افغانستان و ایران 
است و کریدور ایران، افغانســتان و ازبکستان، در کریدورهای ترانزیتی 
و صادراتی کشــور تنوع ایجاد کنیم که این موضوع می تواند گشــایش 
بهتری را در بحث صــادرات و ترانزیت کاالها از ایران به دنبال داشــته 
باشد.میراشرفی اظهارداشــت: ما در مبحث مربوط به کاالی مشتق از 
نفت و گاز و فرآورده، مزیت نســبی و مطلق داریم و در پی این هستیم 
که با رایزنی بــا وزارتخانه های ذی ربط، این مســائل به نحوی مدیریت 
شــود که صادرات این فرآورده ها سهل تر شــود و بتوانیم از این مزیت 

خدادادی بهتر استفاده کنیم.
رئیــس کل گمــرک ایــران تأکید کــرد: در حــال حاضــر چنانچه 
صادرکننــدگان اختالفــی در بحث مربوط بــه ارزش یا ســایر موارد 
فرآورده ها از نظر ماهیت داشــته باشــند مکلفند تا زمان رفع اختالف، 
ضمانت نقدی به گمرک پســپارند که این موضوع با رایزنی های انجام 
شده، به ارائه تعهد کتبی تولیدکننده به وزارت نفت تا زمان رفع اختالف 
تبدیل شــده اســت و می تواند به تقویت نقدینگی بخش تولید کمک 
کند.میراشــرفی در ادامه گفت: در بحث صادرکنندگان خوشنامی که 
تعهدات ارزی خــود را به موقع ایفا کنند، گمرک کماکان تســهیالتی 
مانند استفاده از مسیر ســبز گمرکی و اخذ ضمانت برای کاالهایی که 
در تولید کاالهای صادراتی به کار رفته را اعمال خواهد کرد و همچنین 
بحث درابک یا استرداد حقوق ورودی به صادرکنندگانی که مواد اولیه 
تولید کاالهای صادراتی شــان وارداتی بوده، ادامه خواهد داشت وما تا 
مدت ۳ سال آن را مســترد می کنیم که یک مشوق بســیار عالی برای 
صادرکنندگان عزیز اســت، اما در مــورد صادرکنندگانی که تعهدات 
ارزی خــود را ایفا نکنند و همچنیــن دارندگان کارت هــای بازرگانی 
مشکوک، گمرک این موارد را پایش و شناســایی کرده و فهرست آنها 
را به وزارت صمت ارســال می کند تا محدودیت و پیگردهای قانونی در 

مورد آنها اعمال شود.
رئیس کل گمرک در ادامه، ۲۴ ساعته بودن انجام تشریفات صادرات و 
ارزیابی کاالهای صادراتی در محل تولید و استفاده شرکت های بزرگ 
تولیدی از انبارهــا و گمرکات اختصاصی را که بــه گفته وی در کاهش 
هزینه های تولید و صادرات، تخلیه و بارگیــری و حتی دموراژ کانتینر 
تأثیرگذار است مورد اشــاره قرار دارد و گفت: امیدواریم عالوه بر موارد 
تشویقی یادشده با همکاری همه ســازمان های مسئول در امر تجارت، 
مشــوق ها و تســهیالت بهتری را در اختیار صادرکنندگان که عمدتاً 
تولیدکنندگان کشور هســتند قرار دهیم و به ایجاد اشــتغال و رونق 

تولید کمک کنیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران مطرح کرد

اختصاصسبدمعیشتبهکارگرانبیکارشده
ازکرونا

دبیرکل کانــون عالی انجمن هــای صنفی کارگران بــا تاکید بر اینکه 
گروههای آســیب پذیر و کارگران بی بضاعت باید در طرح یارانه خرید 
کاالهای اساســی به طور ویژه دیده شــوند، اختصاص سهام شستا به 

کارگران به منظور تقویت قدرت معیشت آنها را خواستار شد.
هادی ابوی درباره تقویت بــازار کار و حفظ قــدرت خرید کارگران در 
شــرایط کرونا اظهار کرد: از کارفرمایان می خواهیم که در این شرایط 
نیروهای شــاغل در کارخانه ها را حفظ کنند و کارفرمایان کارگاههای 
کوچک را اگر بیمه نمی کنند حداقل اخــراج نکنند تا از تامین معاش و 

هزینه های زندگی بازنمانند.
وی ادامه داد: برای حفظ قدرت خرید کارگــران بهترین کاری که می 
توان انجام داد این اســت که از محــل منابع یارانه ها بــه کارگرانی که 
کارشان را به دلیل کرونا از دست داده اند،  کمک شود. طبعا کارگری که 
کارش را از دست داده و خانه نشین شده بیشتر مستحق دریافت کمک 
است و می توانیم به او ســبد معیشتی بدهیم و به شــکل غیرنقدی با 

تامین اقالم اساسی و پروتئینی او را حمایت کنیم تا دچار مشکل نشود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به طرح یارانه 
خرید کاالهای اساســی،  اظهار کرد: این طرح در مجلــس و با توجه به 
شرایط حاضر اقتصاد دنبال می شــود در حالی که سالها است بر احیای 
کوپن برای حمایت از اقشار ضعیف تاکید داریم با این حال انتظار ما این 
است که گروههای آســیب پذیر و کارگران به طور ویژه در طرح یارانه 
معیشتی دیده شوند و اینطور نباشــد که بعد از پرداخت متوجه شویم 

که کارگران بی بضاعت از گرفتن آن محروم مانده اند.
به گفته ابوی، در بحث پرداخت یارانه به گروههای هدف آســیب پذیر 
و کارگران نباید تنها به آمار بیمه شــدگان تامین اجتماعی اکتفا شود 
چون بســیاری از کارگران در کارگاههای کوچک بدون بیمه مشغول 
کارند و از حداقل های زندگی محروم هســتند که الزم است این دسته 

کارگران شناسایی و مشمول کمک معیشتی قرار بگیرند.
وی در پایان اختصاص سهام شستا و شــرکتهای تابعه تامین اجتماعی 
به کارگران و بیمه شــدگان تامین اجتماعی را یکــی دیگر از راههای 
تقویت قدرت معیشــت کارگران عنــوان کرد و گفت: پیشــنهاد ما به 
ســازمان تامین اجتماعی این اســت که از محل فروش سهام شستا و 
مجموعه های تابعــه درصدی برای کارگران عضو و بیمه شــده تامین 
اجتماعی درنظر بگیرند و یا به کارگرانی که تحت شــرایط کرونا بیکار 
شــده اند درصدی اختصاص بدهند تا ضمن ســهامداری کمکی برای 

حفظ قدرت معیشت آنها باشد.

گمرک

کارگری

دبیر یک نشست تخصصی اعالم کرد
ایراننخستینتولیدکنندهانواع
ترانسفورماتورهایبرقدرخاورمیانه

دبیر کنفرانس هفتم ترانســفورماتور گفت: ایران به فنــاوری تولید و 
بازسازی انواع ترانســفورماتورهای توزیع و قدرت برق دست یافته و در 

خاورمیانه حرف اول را می زند.
آرش آقایی فــر افزود: ایــران به فنــاوری تولیــد و بازســازی انواع 
ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت برق دست یافته، به طوری که  اکنون 
متخصصان ایرانی در دو زمینه ساخت و تعمیرات ترانسفورماتورها در 
خاورمیانه حرفی برای گفتن داشته و رتبه نخست را به خود اختصاص 

داده اند.
وی با اشــاره به اینکه ایران قدرت نخســت ســاخت و بازسازی 
ترانســفورماتورهای قدرت و توزیع برق درمنطقه را داراســت، 
اضافه کــرد: بزرگترین نقطه ضعــف تعمیرات ترانس نداشــتن 
تجربه کافی در زمینه بازاریابی بین المللی و مشــکالت گمرکی و 

بانکی است.
آقایی فر گفت: هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور امروز یکم 
آبان برگزار و در آن مباحثی پیرامــون راهکارهای تبدیل ایران به هاب 
تعمیرات ترانســفورماتور خاورمیانه، صدور خدمات فنی و مهندســی 
و هوشمندســازی این تجهیزات در سراسر کشــور مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
دبیر کنفرانس یاد شــده اظهار امیدواری کرد: برگــزاری این رویداد 
بتواند در توســعه این صنعت و ارائه راهکارهایی برای رفع چالش های 

پیش رو، مفید واقع شود.
 هفتمین کنفرانس بین المللی ترانســفورماتور مهم ترین اتفاق ساالنه 
کشــور در صنعت ترانسفورماتوراست که همه ســاله بیش از ۵۰۰ نفر 
کارشــناس ترانســفورماتور از سراســر جهان در آن حضــور یافته و 
آخرین پیشرفت های صنعت ترانســفورماتور را با یکدیگر به اشتراک 

می گذارند.

ظرفیتتونلبادیمشترکایرانوافغانستان
چقدراست؟

معاون وزیر نیــرو در امور انرژی های تجدیدپذیــر گفت: ظرفیت تونل 
بادی مشترک ایران و افغانستان ۳۰ هزار مگاوات تخمین زده شده که 

۲۵ هزار مگاوات سمت افغانستان و ۵۰۰۰ مگاوات سمت ایران است.
محمد ســاتکین با بیان اینکه برای تونل بادی بین ایران و افغانستان در 
حال مذاکره با طرف افغانی هســتیم، اظهار کرد:  تفاهم نامه ای تا هفته 
آینده مبادله خواهد شــد و ایران مطالعات این تونــل را را انجام خواهد 

داد.
وی با بیان اینکه اکنون این طرح در حال مطالعه است و مطالعات اولیه 
آن نیز انجام شده است، اظهار کرد مطالعات تفضیلی انجام خواهد شد 

و برنامه ریزی های الزم برای آن نیز صورت گرفته است.
معاون وزیر نیرو در امور انرژی های تجدیدپذیــر تصریح کرد: در حال 
حاضر کل افغانســتان کمتر از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه دارد، حتی اگر این 
کشور صنعتی نیز شود نهایت به ۱۰ هزار مگاوات نیاز خواهد داشت اما 
می تواند از این ظرفیت برای صادرات استفاده کند که این مساله حسن 

زیادی برای افغانستان دارد.

ساتکین  با بیان اینکه به افغانستان پیشنهاد داده ایم توربین های مورد 
نیاز را از ایران خریداری کند یــا اینکه ما  برای این کشــور خط تولید 
ایجاد کنیم، گفت: همکاری خوبی بین دو کشــور شکل گرفته است و 

امیدواریم نتیج خوبی نیز حاصل شود.
به تازگــی نیز عبــداهلل عبداهلل - رییس شــورای عالــی مصالحه ملی 
افغانســتان- دربــاره برنامه هــای مشــترک دو کشــور در خصوص 
بهره برداری از کریــدور بادی واقــع در مرز ایران و افغانســتان گفت: 
موضوع تولید انرژی در این کریدور بادی یکی از مسائلی است که روی 
آن بحث خواهد شد و وزیر نیروی ایران در جریان سفر به کابل روی آن 
گفت و گو خواهد کرد، تمام مطالعات تحقیقــی نیز در این رابطه انجام 

شده است.
وی افزود: این کریدور بزرگترین کریدور از لحاظ ظرفیت نیروی بادی 
و انرژی تجدیدپذیر بین دو کشــور است و الزم اســت درباره چگونگی 

استفاده از این ظرفیت فعالت های تکنیکی به عمل آید.

افزایشتوانذخیرهسازیگازایران
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشــاره به بهره برداری از یک طرح 
رفع گلوگاه های تزریق در تاسیســات ذخیره سازی »ســراجه« قم از 
افزایش توان ذخیره ســازی گاز کشــور خبر داد و گفت: امسال رکورد 

تزریق گاز در سراجه قم شکسته شد.
 از روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران، مهدی جمشیدی دانا با اشاره 
به افتتاح سیســتم خنک کن تبخیری هوای ورودی توربوکمپرســور 
تاسیسات ذخیره سازی گاز ســراجه قم، گفت: برای اجرای این پروژه 
حدود ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شد که با توجه به صرفه جویی 
هزینه های تعمیرات و نگهداری، پیش بینی می شــود این ســرمایه 

گذاری ۱۸ ماهه بازگردد.
مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایــران از افزایــش ۱۳ درصدی توان 
توربوکمپرسورها و دبی تزریق گاز به مخزن »سراجه« به عنوان یکی از 
مهمترین اهداف اجرای این طرح اشاره و تصریح کرد: افزایش راندمان 
توربین و توربوکمپرســورها، کاهش پنج درصدی مصرف ســوخت، 
کاهش انتشــار آالیندگی، افزایش دوره تعمیرات به ۲۰ هزار ســاعت، 
افزایش طول عمر قطعات از دیگر دســتاوردهای عملیاتی و اقتصادی 

اجرای این طرح است.
وی با اشــاره به نقش راهبردی مخزن ذخیره ســازی »سراجه« قم در 
تامین و توزیع انتقال گاز طبیعی به ویژه در چهار ماه پایانی سال، اظهار 
کرد: با بهره برداری از طرح سیســتم خنک کن تبخیری هوای ورودی 
توربوکمپرســور تاسیسات ذخیره سازی گاز ســراجه، پیش بینی می 
شود پایداری و توان عملیاتی ذخیره سازی گاز در شمال کشور افزایش 

یابد.
این مقام مســئول در ادامه با اشــاره به ثبت رکــورد جدید تزریق و 
ذخیره سازی گاز در مخزن »سراجه« قم، تاکید کرد: در هفت ماهه 
نخست امســال میزان تزریق گاز به سراجه نســبت به مدت مشابه 
پارسال بیش از ۱۶ درصد افزایش داشــته که بخشی از این افزایش 
به دلیــل ارتقای راندمــان توربین ها بوده و در مجمــوع بالغ بر یک 
میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز در این مخزن ذخیره ســازی 

شده است.

انرژی


