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علیرضا اصغرزاده -به تازگی بانک مرکزی در آمار خود خبر از رشد اقتصادی منفی  2.۸درصدی در سهماهه اول سال جاری داد .بر همین اساس نماگرهای اقتصادی
سهماهه اول سال جاری نشان میدهد که رشد اقتصادی بدون نفت کشور در فصل اول امسال به  0.۶-درصد و رشد اقتصادی با نفت به منفی  2.۸درصد رسیده است.
ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی با نفت کشور به قیمت پایه و در سهماهه اول سال  1399نیز به عدد  ۶22۶هزار میلیارد ریال رسید.
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تأسف هنرمندان عرصه
دوبله از درگذشت مردی
که در کارش نابغه بود
عاقبت تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

هر روز خبر تازهای درباره گرانی کاالها به گوش میرسد،
تورم سر به فلک زده است .از سوی دیگر هم طبق آمار ،جمعیت
بیکاران کشور رو به افزایش است و همین سختی وضعیت
اقتصادی را دو چندان کرده است.
به نقل از مرکز آمار ،نرخ تورم ساالنه آبان ماه  1399برای
خانوارهای کشور به  29,0درصد رسیده که نسبت به همین
اطالعات در ماه قبل 1.۸،واحد درصد افزایش نشان میدهد .نرخ
تورم نقطهای در آبان ماه  1399به عدد  ۴۶,۴درصد رسیده است؛
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.۴درصد بیشتر از آبان
 139۸برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه
کردهاند.
همچنینمرکزپژوهشهایمجلسنرخبیکاریواقعیبهار
امسال را تحت تاثیر شیوع کرونا برابر با 2۴درصد و 2.۵برابر نرخ
بیکاریاعالمیمرکزآمارایراندانستهاست.
تداوم گرانیها و افزایش بیکاری ،این پرسشها را پیش
میکشد تورم و بیکاری تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا قرار
نیست دولت کاری بکند و اصال توپ این گرانیها در زمین
کیست؟
احسان سلطانی اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره
گفت :وضعیتی که ما داریم به هم پیچیده شده است .اگر ما
بخواهیم آنطور که مرکز پژوهشهای مجلس گفته است نرخ
بیکاری را حساب بکنیم یعنی افرادی که بیکار شدند از جمعیت
فعال حذف نکنیم مثل مرکز آمار ،نرخ بیکاری به  2۴درصد
میرسد .مرکز پژوهشها درست میگوید وحتی نرخ بیکاری
بیش از این است .مرکز آمار خیلی راحت هر کسی که شغل
پیدا نکند را جزء جمعیت غیرفعال حساب میکند و اینها را

بهعنوان بیکار معرفی نمیکند .از طرفی هم کافی است یک نفر
یک ساعت مجانی کار کند تا شاغل حساب شود .یعنی هر آنچه
توانسته است به صورت اضافه کرده ،ولی از مخرج کم کرده
است.اگرماطبقمیانگیناستانداردجهانیبخواهیممحاسبهکنیم
نرخ بیکاری ما  ۴0درصد است .بیکاری در ایران بسیار باالست،
ولی این بیکاری نشان داده نمیشود.
وی ادامه داد :مسئله دوم این است که مرکز آمار گفته است
تورم نقطه به نقطه به  ۴۶.۴درصد رسیده است ،ولی نظر ما این
است که این حداقل 70تا ۸0درصد است .برای اینکه کاالها در
یک سال گذشته بیش از صد در صد گرانتر شدند .درصد تورم
ساالنه ما هم باالتر از  ۵0درصد است .اگر این  ۵0درصد را به 2۴
درصد نرخ بیکاری اضافه کنیم به نرخ فالکت باالی  70درصد
میرسیمکهبسیارباالستیعنیجامعهمابهفالکتافتادهاست.
او اضافه کرد :یکی از دالیل این وضعیت این است که
تحریمهاتاثیرگذاشتهاستوکروناهمباعثشدهاستتاحداقل
بیش از یک میلیون نفر بیکار شوند .اما مسئله اصلی که این رکود
را تشدید کرده ،میکند و خواهد کرد این است که قیمت دالر
در ظرف یک سال گذشته بیش از 2.2برابر شده است و به تبع آن
قیمت همه مواد اولیه داخلی و خارجی باال رفته است .این افزایش
قیمتهادرشرایطیکهدستمزدهاودرآمدهافرقچندانی نکرده
استمشکلسازشدهاست.میانگیندستمزدهانسبتبهسالپیش
 20تا  30درصد باال رفته است ،اما در بخشهای ،چون بخش
غیررسمی دستمزدها اینقدر باال نرفته است .از طرف دیگر یک
میلیوننفریکهبیکارشدنددستمزدندارندیعنیدرآمدکلمردم
کشورغیرازدرصدکوچکیکهدرآمدبسیارباالییدارندبشدت
پایینآمدهاست،درآمدحقیقیپایینودرآمداسمیفرقینکرده

اقتصادقفلشدهاست!

است ،ولی در نظر بگیر کاالها چند برابر شده است یعنی قدرت
خرید مردم کم شده است .این چه اتفاقی ایجاد میکند؟ خرید
و مصرف کم میشود وقتی مصرف کم شود تولید کم میشود
مجموعه اینها باعث میشود که در شرایطی گیر کنیم که ،چون
مصرف کم شده است از آن طرف تولید کم شود پس کاالها
دوبارهگرانترشوند.
سلطانی اظهار کرد :به عبارتی ما در یک سیکلی افتادیم که
تولید کم میشود قیمتها باال میرود و مصرف کم میشود
دوباره تولید کم میشود دوباره قیمتها باالتر میرود یعنی ما در
یک سیکل نزولی افتادهایم .کاری که این سیکل نزولی میکند
این است که در ماه آینده رکود به شدت تشدید میشود .در
سطح شهر تهران در مغازهها کسی برای خرید نیست .هیچکس
خریدنمیکند،چونپولندارد.وقتیخریدنشودبخشخدمات
و فروش با رکود مواجه میشود؛ بنابراین در یک سیکل منفی فرو
افتادیم.
وی افزود :اولین عامل این وضع ،قیمت باال و غیرواقعی
دالر است که باعث شده است اقتصاد قفل شود .بعد هم کرونا
و تحریمها نقش دارند .ما دچار پدیدهای شدهایم که رکود نیست
بلکه مرحله قفل شوندگی اقتصاد است که خیلی بد است .ما
ونزوئال نمیشویم ،ولی در مقیاس خاورمیانهای و در مقیاس
آسیایی ونزوئالی خاورمیانه و آسیا شدیم البته در کنار کشوری
مثلسوریهوتاحدیلبنان.ببینیدایناتفاقهمینطورجلومیرود
و اقتصاد سقوط میکند و گرفتاریهای ما بیشتر میشود .به نظر
من به جایی میرسد که در آن دو اتفاق میافتد؛ یک این است که
بیکاریزیادمیشودورکودزیادمیشود.اینفقطتولیدکنندگان
نیستند که دچار مشکل میشوند بلکه بخشهای خدماتی هم

دچار مشکل خواهند شد .مثال در بازار تهران فقط مغازهدار
نیست که دچار مشکل میشود .یک بخش خدماتی پیچیدهای
هم هست که به این مغازهها وصل است مانند پیک موتوریها،
بخش حملونقل یا رستورانهایی که به اینها سرویس میدهند
همه اینها دچار بحران میشوند؛ همه اینها دچار کمبود درآمد
میشوند و وضعیتی میشود که گره روی گره میخورد.این
اقتصاددان عنوان کرد :ادامه این اوضاع در یکی دو سه ماه آینده
ما را به بحران میرساند .در این بحرانی دو اتفاق میتواند بیفتد یا
اینکه ما دچار التهاب میشویم یا اینکه قیمت دالر پایین میآید
و واقعی میشود تا بازار بتواند بچرخد یعنی مصرفکننده بتواند
خرید کند .االن مصرفکننده خرید نمیکند ،چون پول ندارد.
حتی مصرفکنندهای هم که پول دارد خرید نمیکند .دلیل
عمدهاشایناستکهحسمیکندکهقیمتهاواقعینیست.من
یک مثالی بزنم خیلی خندهدار است .من یک ریشتراشی را ده
سال پیش به مبلغ 300هزار تومان خریدم .این ریشتراش خراب
شده است .برای تعمیر آن گفتند قیمت باتری آن ۶00هزار تومان
و تیغ آن  2میلیون تومان است .وقتی هم منصرف شدم تا یک
ریش تراش دیگر بخرم گفتند نوی آن 12میلیون تومان است.
اوادامهداد:کسینمیتواندبااینقیمتهاجنسبخرد.چون
زور دارد .مردم یا پول ندارند یا اگر هم دارند این را درک میکنند
که قیمتها غیرواقعی است به همین خاطر انتظار دارند قیمتها
پایینبیاید.پسمصرفانجامنمیشود،مصرفانجامنشودبخش
خدمات و تولید و خدمات پشتیبان تولید و پشتیبان فروش یعنی
مجموعه عظیمی که حدود  ۴0-۵0درصد اقتصاد هست درگیر
رکود میشوند .این رکود باعث میشود که درآمد بسیار کمتر
شود ،درآمد کمتر شود دوباره مصرف کمتر میشود؛ بنابراین ما

دچار مارپیچ قفل شوندگی اقتصادی میشویم .رکود و افزایش
قیمتو کاهش مصرفدوباره افزایشقیمت را تشدید میکند.
وی افزود :پیشبینی من برای فصل زمستان این است که یا
قیمت دالر باید از این پایینتر بیاید یا ما دچار بحرانهای جدی
میشویم .دولت بهعنوان مسئول اجرایی و مجلس به عنوان
قانونگذار مثل دولت در این وضعیت تاثیر دارد .دولت و مجلس
به جای پایین آوردن و واقعی کردن قیمت دالر که موجب
کار کردن اقتصاد است با هم مسابقه گذاشتند تا چندرغازی به
مردم بدهند .دولت گفته است من  100هزار تومان به  30میلیون
نفر میدهم .سه سال پیش این  30میلیون نفر  ۴۵هزار تومان
یارانه میگرفتند یعنی  12دالر یارانه میگرفتند .االن اگر 100
هزار تومان را روی آن  ۴۵هزار تومان بگذاریم چیزی کمتر از
 ۶دالر میشود .یعنی به عبارتی دولت با مالیات تورمی جیب
مردم را زده است و از چیزی که از جیب مردم زده است دارد
به خود مردم صدقه میدهد .اما با این  100هزار تومان و با این
صدقهها قرار نیست اقتصاد بچرخد .این صدقهها ،گرانی را بیشتر
میکند.سلطانی تصریح کرد :یک خانواری که میانگین شان 3
نفر است  300هزار و خوردهای بگیرد با این پول میخواهد چه
کار کنند؟ موبایل بچه این خانواده که دارد با آن درس میخواند
خراب میشود آیا هزینه تعمیر این موبایل میشود؟ تمام پولی که
میگیرد یک پانزدهم پول این موبایل نیست که بخرد .الستیک
ماشین خانوار خراب میشود پول تعمیر این الستیک میشود؟
خانوار هزینه تعمیر ماشین و یخچال را را ندارد .این پول اص ً
ال به
جایی نمیرسد .به غیر از اینکه بهانهای میشود برای تورم بیشتر.
اواضافهکرد:اقتصادآنطورکهبایدکاربکندکارنمیکند.
حاال شما بیا پول به مردم بده که این اوضاع را بدتر میکند که بهتر

نمیکند .این اقداماتی که دولت و مجلس دارند انجام میدهند
ثمری ندارد .من اسم این کارها را گذاشتم نان خشک مجانی
دادن .تورم را به حدی باال بردند که مردم نمیتوانند زندگی
کنند حاال میخواهند به آنها نان خشک بدهند .با اینها قرار
نیست مصرف از این رکود به حالت جدی بیرون بیاید .این برای
مردم پول نمیشود .توصیه من این است به جای این کارها بیایند
برنامهای بریزند و بگذارند قیمتها واقعی بشوند .در نظر بگیرید
قیمت شیر باال میرود قیمت یک بطری آب معدنی که ۵00
تومان بوده  3هزار تومان شده است .این چرا باال میرود؟ دلیل
اصلیاش این است که بطری آن را پتروشیمی دارد به دالر باالی
 20هزار تومان میفروشد .اقتصاد دارد توسط عدهای غارت
میشود حاال شما میخواهید یک چندرغازی به مردم بدهید .این
تأثیری ندارد .این پولی که میخواهید بدهید ارزش ندارد.
وی افزود :دیگر االن گیر مردم سر این نیست که نان ندارند
بخورند .گیر این است که ماشینشان خراب شده پول تعمیر آن
را ندارند الستیک ماشین فرسوده شده پول تغییر آن را ندارند،
موبایل شکسته هزینه تعمیر آن سنگین است .بعد آن وقت
میخواهید ماهی  300هزار و خوردهای به این خانوار بدهید؛ به
کجای آن میرسد؟ این راهکارها خیلی مسخره است .زمانی که
یارانه  ۴۵هزار تومان برای اولین بار داده شد بعضی از خانوارها
نیمی از هزینههای خود را با آن تامین میکردند .چون آن موقع به
صورت میانگین به یک خانوار  170هزار تومان میدادند میشد
 170دالر .با این 170دالر این بنده خدا هزینه نصفی از هزینههای
زندگی خود را میداد .ولی االن این پولی که میخواهند بدهند به
هیچجا نمیرسد جز اینکه شری هم از آن در بیاید و تورم بیشتر
شود پسباید تورم راکنترلکنندکه نمیکنند.

نغمه انتخاب بین الریجانی یا ظریف را از کارگزاران میشنویم
صوفی:
بعد از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
به نظر می رسد اصالح طلبان به سمت حمایت از یک
چهره دیپلمات در انتخابات ریاست جمهوری متمایل شده
اند و اخبار از به وجود آمدن یک دوقطبی در این جناح
حکایت می کند .طیفی از اصالح طلبان خواهان حمایت
از محمدجواد ظریف هستند و طیفی دیگر بر انتخاب علی
الریجانی اصرار دارند.
علی صوفی درباره تمایل اصالح طلبان برای حمایت از
یک کاندیدای دیپلمات در انتخابات  1۴00گفت :شورای
عالی سیاستگذاری نهاد اجماع ساز انتخاباتی در میان
اصالح طلبان است اما این شورا مدت ها جلسه نداشته و
قرار است در آینده نزدیک جلساتش از سرگرفته شود
بنابراین ساختار تشکیالتی اصالح طلبان هیچ تصمیمی
در حوزه تعریف معیارهای انتخاب نامزد و تعیین مصادیق

نگرفته است.
وی با بیان اینکه خبرهای انتخاباتی که به جریان اصالحات
منتسب می شود در واقع نظرات شخصی یا دیدگاه های
برخی احزاب است نه کل جریان سیاسی ،افزود :رأی آوری
بایدن در انتخابات آمریکا فضا را باز کرده تا مشکالت ما
با آمریکا فروکش کند .در واقع بازگشت آمریکا به برجام
براساس وعده انتخاباتی بایدن یعنی پایبندی واشنگتن به
تعهدات و پایان فشار حداکثری بر ایران .این اتفاق می
تواند زمینه را برای مذاکرات مساعد کند.
این فعال اصالح طلب یادآور شد :مردم امروز به سمت
انتخاب یک رئیس جمهور دیپلمات گرایش پیدا کرده اند
کسی که هم اهل مذاکره باشد و هم توان انجام این کار را
داشته باشد ،اصالح طلبان این گرایش را می بینند اما نمی
خواهند اشتباه انتخابات سالهای  9۴ ،92و  9۶را تکرار کنند.

وی افزود :وقتی اصالح طلبان از نامزدی حمایت می کنند و
او رای می آورد ،انتظار دارند او دیدگاه های اصالح طلبانه
را در مجلس یا دولت دنبال کند .آقای روحانی یا برخی
نمایندگان مجلس دهم ذاتا اصولگرا بودند و با حمایت
اصالح طلبان توانستند از مردم رأی بگیرند اما برخی جاها
که کم آوردند به اصل خود برگشتند و اصولگرایانه رفتار
کردند بنابراین اصالح طلبان دیگر نمی خواهند خودشان
را خرج روشهای اصولگرایی یا غیراصالح طلبانه کنند.
این فعال سیاسی اصالح طلب درباره حمایت اصالح طلبان
از محمدجواد ظریف برای انتخابات  1۴00تأکید کرد:
درخشش آقای ظریف در صحنه دیپلماسی است حال آنکه
رئیس جمهور باید در هر دو بُعد سیاست داخلی و سیاست
خارجی فعال باشد .تا االن ندیدم کسی را که در حوزه
دیپلماسی درخشیده باشد و ماهر باشد ضمنا بتواند در حوزه

سیاست داخلی هم فعال شود .در حوزه سیاست خارجی،
دیپلمات برای تحقق اهداف و منافع ملی کشور می تواند
به طرف مقابل راست نگوید یا شفاف عمل نکند اما این
رویکرد در حوزه سیاست داخلی جواب نمی دهد.
وی افزود :هم اکنون انتخاب نامزد اصالح طلب تنها معیار
مشخص شده در جریان اصالحات برای انتخابات ریاست
جمهوری  1۴00است ،اتفاقی که در انتخابات مجلس
سال  9۸هم افتاد و همچنان اصالح طلبان روی آن توافق
دارند به جز حزب کارگزاران .کارگزاران همان سال 9۸
به راهبردهای انتخاباتی شورای عالی سیاستگذاری تمکین
نکرد ،خودش لیست داد و در لیست اعالمی اش جبهه
پایداری هم بود .در واقع ترکیب نامزدهایش از گوگوش
تا سروش بودند.
دبیرکل حزب پیش روی اصالحات تأکید کرد :هم اکنون

نغمه مثل انتخاب بین الریجانی یا ظریف را از کارگزاران
می شنویم .اخیرا یک صحبتی از آقای محسن هاشمی پخش
شد که کاندیداهای مدنظر کارگزاران آقایان الریجانی،
ظریف ،عارف و چند چهره اصولگرا هستند .جای تعجب
هم ندارد خط و مشی کارگزاران از بدو تأسیس همین بوده
است ،آنها روی کاندیدای رأی آور سرمایه گذاری می
کنند تا از قدرت سهم داشته باشند.
وی با رد شکل گیری یک دوقطبی در جناح اصالحات بین
انتخاب علی الریجانی و محمدجواد ظریف برای انتخابات
 1۴00افزود :این خبرها را کارگزاران مطرح می کند.
اگر کارگزاران بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری به
تنهایی عمل کند بین آقای ظریف و آقای الریجانی یکی
را انتخاب می کند .در واقع نگاه می کند که چه کسی رأی
می آورد و از او حمایت می کند.
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سیاست

وزیر بهداشت خبر داد؛

صدورمجوزآغازفازانسانیواکسنکرونایایرانیدرروزچهارشنبه

سعید نمکی ،وزیر بهداشت در حاشیه دهمین جلسه کمیته ملی کووید ،19گفت :ما در کمیته واکسیناسیون با کمک دانشمندان ،محققین و صاحب نظرانی که در کمیته حضور دارند کار واکسن کووید 19را دنبال کرده ایم.او افزود :ما از 3مسیر
فرایند تامین واکسن کرونا را دنبال میکنیم .اول خرید واکسن از منابعی است که در دنیا تایید شده اند ،ما جزو کشورهایی هستیم که اختیار تعیین منبع با خودمان است و  ۴منبع را برای خرید انتخاب کرده ایم که حدود  1۸میلیون دوز را خریداری
خواهیم کرد و مقداری هم از منابع دیگر و واکسنسازهای دنیا که مازاد برتولید بوده اند را مذاکره خرید قرار داده ایم.نمکی تصریح کرد :در مسیر دوم تهیه واکسن باید بتوانیم در قالب قرارداد مشترک ،تولید داخل و دانش فنی بیرون گام برداریم
و گزارش امروز جلسه حاکی از این موضوع بود که در این راه هم با دو و سه کشور خوب پیش رفتیم.وزیر بهداشت اظهار کرد :مسیر سوم ما برای تولید واکسن کرونا تکیه بر دانش و تولیدات داخلی است که  ۴مورد از این ها هفته پیش در قالب
وبیناری با سازمان بهداشت جهانی مطرح و گزارشاتی از آن ارائه شد و امیدواریم که در روزهای آتی و جلسهای که در روز چهارشنبه داریم اجازه تولید  2مورد از واکسن های کرونا در فاز انسانی برای کلینیکال ترایال داده شود و از روزهای
آینده حداقل یکی از آن ها شروع به فعالیت کند.

یک کاربر:قشنگ مشخصه که این مردم چیزی برای از دست دادن ندارند

صفایستادنبهوقتکرونا؛تدبیرمرغی!

رئیس مجلس:

پایههایاقتصادداخلیایران
درشرایطتحریممحکمترشد
دریا اورس سفیر ترکیه در تهران با محمدباقر قالیباف رییس
مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
قالیباف در ابتدای این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق و
تاریخی ایران و ترکیه در حوزه فرهنگی گفت :روند رو به رشد
ارتباطات فیمابین و توسعه دو کشور در منطقه ،فرصت های
فراوانی برای همکاریهای همه جانبه فیمابین فراهم آورده که
باید از آن در راستای منافع دو ملت بهره ببریم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تحریمهای آمریکا علیه
کشورهای مستقل را سیاستی شکست خورده خواند و تصریح
کرد :در سالهای اخیر علیرغم اعمال تحریم های ظالمانه و
سیاست یکجانبه گرایی آمریکا بر علیه کشورمان ،پایه های
تولیدات داخلی جمهوری اسالمی ایران محکم تر شد و
تهدیدها به فرصت تبدیل شدند که آثار آن در آینده نزدیک
قابل مشاهده است.
وی در همین بخش افزود :شیوع کرونا از دالیل کاهش
مناسبات تجاری میان دو کشور هست و باعث مشکالتی در
حوزه بازارچه های مرزی و تجارت رسمی گردید اما امیدوارم
با تمهیدات مسئوالن ایران و ترکیه بتوانیم هرچه سریعتر از موانع
عبور کنیم.
قالیباف یادآور شد :هر دو کشور باید از فرصتها استفاده
کنیم و برای ارتقای روابط اقتصادی ،رفت و آمدهای بین ایران
و ترکیه و غلبه بر شرایط کرونایی بیش از پیش تقویت شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان با تأکید بر اهمیت
ارتباطات میان مجالس ایران و ترکیه گفت :توسعه همکاری
های پارلمانی با کشورهای همسایه بویژه با پارلمان ترکیه از
اولویتهای مجلس شورای اسالمی است و گسترش مراودات
پارلمانی میتواند تأثیرات مثبتی در موضوعات منطقهای و
بینالمللی داشته باشد.
دریا اورس سفیر ترکیه در تهران نیز در این دیدار گفت:
مجالس دو کشور از جایگاه مهمی برخوردار هستند و پارلمان
ترکیه بر توسعه هرچه بیشتر مراودات پارلمانی با مجلس شورای
اسالمی تأکید دارد.
سفیر ترکیه در تهران یادآور شد :ترکیه نیز همانند برخی
کشورهای غربی و ایران موضوع تولید واکسن کرونا را دنبال
میکند .امیدواریم در سال آینده میالدی با تولید واکسن کرونا
و بهبود اوضاع مبادالت اقتصادی و تجاری دو کشور گسترش
یاید.
وی روابط تهران و آنکارا را تاریخی و رو به رشد خواند
و بر اهمیت رفع موانع احتمالی در حوزههای مختلف مناسبات
دوجانبه تأکید کرد.
سفیر ترکیه در پایان بر دعوت رسمی رئیس پارلمان ترکیه
از قالیباف جهت سفر به ترکیه تأکید کرد.

فیلم صف ایستادن مردم برای خرید مرغ دولتی
 1۸هزار و  ۵00تومانی در روزهایی که کشور در
تعطیالت فراگیر کرونایی قرار دارد در شبکههای
اجتماعی در حال دست به دست شدن است.
این صف در عصر کرونا حکایت وضع بد
اقتصادی جامعه است .خیلی از آدمها میدانند ممکن
است در صف مرغ دولتی کرونا بگیرند اما چاره
ندارند .مرغ در بازار  3۴هزار تومان است .فرق مرغ
دولتی با آزاد در هر کیلو حدود  1۶هزار تومان است.
دیگر خودمانیم ،غریبه که بینمان نیست ،مردم
ندارند .تورم کار را به جایی رسانده که ساده ترین
غذاها که خیلیها در سالهای نه چندان دور با گالیه
از مادر یا همسر آن را میخورند و میگفتند «این
چیه پختی؟» حاال الکچری شدهاند.
واقعا با حقوق دو ،سه میلیونی چه میشود کرد؟
با یک سبد خرید کوچک ،نصف حقوق یک کارمند
و یا کارگر میرود.
االن بخشی از خانوادههای ایرانی ،لبنیات را از

سبد خریدهای خود حذف کردهاند .لبنیاتی که هر
روز مردم یک قیمت بر روی آن میبییند .اغراق
نیست که بگوییم در ایران لبنیات طالی سفید است.
فکر میکنم جایزه نوبل اقتصادی را باید به حقوق
بگیر ایرانی داد .واقعا گاهی قابل درک نیست که
یک سرپرست خانواده چگونه یک ماه را به پایان
میرساند و سعی میکند قند در دل خانوادهاش آب
نشود.
همین االن گوشت به جایی رسیدهاست که برخی
از خانوادهها آن را سهمیه بندی کردهاند .مصرف
گوشت قرمز خود را به هفتهای یک بار رساندهاند.
بله ،مردم صف مرغ میایستند تا شرمنده خانواده
خود نشوند .حاال که نمیتوانند گوشت قرمز بخورند
حداقل از مرغ محروم نشوند.
در این میان متاسفانه ،کرونا و نابسامانی اقتصادی
به رشد بیکاری کمک کرده است .سرپرست خانواده
به هر دلیلی بیکار است و وای به زندگی آن خانواده
در عصر گرانی و کرونا.

میشود گفت که دیگر با ارزانی خداحافظی
کردهایم .گوجه و خیار در برابر میوههای سینه سپر
کردهاند و قیمتشان را به رخ آنها میکشند .مردم
برای اینکه بتوانند میوه بخرند به سراغ ،درجه دو و
درجه سهها میروند .میوههایی که قیمتهایشان
نصف میوه درجه یک است .البته گاهی زور بخشی
از جامعه به خرید میوه درجه سه هم نمیرسد.
صف ایستادن در وقت کرونا ،هشدار بزرگی
به مسؤوالن کشور است .مردم به خاطر نانشان،
جانشان را به خاطر میاندازند .این که مردم در برابر
تعطیلی مقاومت میکنند به خاطر این است که نگران
وضع زندگی خود هستند .میدانند که این  100هزار
تومانها و یکمیلیونها دردی از آنها دوا نمیکند.
میدانند که اگر کار نکنند ،چرخ زندگیشان
نمیچرخد .عصرایران؛ مصطفی داننده
* حاال این موضوع مورد توجه کاربرانشبکههای اجتماعی قرار گرفته و واکنشهای آنها را
در پی داشته است.

کاکایی:

وزیر دفاع:

ترکیه همچنان به دنبال بلند
پروازیهایش در مناقشه قرهباغ است

یک کارشناس مسایل منطقه و ترکیه
گفت :ترکیه سعی دارد حاال که در توافق
میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان با
مشارکت روسیه راه نیافته و نقشی ندارد ،از
مسیر یک قرارداد دو جانبه با آذربایجان و
در قالب همکاری نظامی وارد این کارزار
شود ،از این رو هیچ ضمانتی نیست که
تنشها با توجه به این که مساله قرهباغ
همچنان مطرح است ،در این رابطه فروکش
کند.
سیامک کاکایی در گفتوگو با ایسنا
با اشاره به تالش های ترکیه برای تقویت
روابط به ویژه در حوزه نظامی با آذربایجان
در شرایطی که بحران قره باغ و درگیری
ها در این منطقه هنوز فروکش نکرده است
اظهار کرد :یکی از موضوعاتی که در دو ماه
گذشته در این باره قابل توجه است همکاری
و حمایت ترکیه از آذربایجان بوده است که
به ویژه در بخش نظامی این همکاری کامال
مشهود بوده است و مصوبه اخیر پارلمان
ترکیه برای اعزام نیرو به آذربایجان مصداق
این مساله است .مصوبه اخیر پارلمان ترکیه

بیش از همه نوع نگاه ترکیه به آذربایجان
را نشان می دهد و با توجه به قرارداد نظامی
میان دو کشور در سال ها و ماه های گذشته
مشخص است که ترکیه سعی در ایفای نقش
در موضوع آذربایجان دارد .اگر نگاهی به
همکاری نظامی ترکیه در بیرون از مرزهایش
داشته باشیم می بینیم که تحرکات ترکیه با
برخی کشورها از جمله قطر و کشورهای
شمال آفریقا نیز افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به توافق  9ماده ای که میان
آذربایجان و ارمنستان با مشارکت روسیه
انجام شد گفت :هر چند در این توافق نامی
از ترکیه برده نشده است اما ترکیه تمایل به
این کار دارد و این حق را برای خود قایل
است که بر روند اجرای صلح در منطقه مورد
مناقشه نظارت کند.
این کارشناس مسایل منطقه و ترکیه
اظهار کرد :همکاری آذربایجان با ترکیه
در ماه های اخیر بسیار افزایش یافته است
و ترکیه صراحتا از مواضع آذربایجان در
درگیری با ارمنستان حمایت کرده است و
این رفتارها آنجایی توجیه پیدا می کند که

می بینیم ترکیه به دنبال استقرار نیروی نظامی
در آذربایجان است و این بخشی از سیاست
ترکیه برای پیوند استراتژیک با آذربایجان
است که سعی دارد آن را محکم کند.
کاکایی گفت :با وجود این که درگیری
ها در مناطق مورد مناقشه و تصرف شده
توسط ارمنستان در توافق آتش بس به طور
قابل توجهی خاتمه یافته است اما مناقشه
تاریخی بر سر قره باغ همچنان میان دو کشور
باقی است و تکلیف آن روشن نشده است
و ترکیه تالش دارد تا در این بخش نقش
فعالتری بازی کند .در عین حال که در
بخش قفقاز جنوبی در این منطقه هم میتواند
مدعی ایفای نقش شود.
وی ادامه داد :هر چند نقش اصلی در
توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان را
روسیه ایفا کرد و دو طرف را به هم نزدیک
کرد و اسمی از ترکیه در آن برده نشد اما
ترکیه تالش دارد تا با توجه به رابطه ای
که با آذربایجان دارد و تنش تاریخی که با
ارمنستان دارد ،در این موضوع دخالت کرده
و ایفای نقش کند.

یکی از کاربران در این مورد نوشته است« :فقر
امانمون نمیده که به کرونا فکر کنیم .چارهای نیست».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد« :مردم
برای اینکه گوشت مرغ رو با قیمت کمتر بخرن
اینجوری صف بستن؛ اونم توی شرایط بحرانی کرونا!
وقتی که زندگی به سختی میگذره چه انتظاری
داریم که مردم به کرونا فکر کنند».
دیگری نوشت «:ایرانشهر تجمع بود ،پرسیدم
چیه؛ گفتن صف مرغ؛ فروشنده هم تو اون وسط داد
میزد :فقط کسانیکه دیروز نامنویسی کردند بهشون
مرغ میدیم! این دیگه کجای عقب بود برگشتیم؟!
واقعا برخی از مسئوالن وقتی مردم رو تو این شرایط
میبینند راحت سر بر بالشت میذارن؟»
کاربران دیگر نوشته اند «:وای اگر یکی از اینا که
تو صف بودند ناقل بیماری کرونا باشه میدونید چه
فاجعهای میشه» « ،امان از نداری و فقر و کرونایی که
بیخ گلومونه»« ،قشنگ مشخصه که این مردم چیزی
برای از دست دادن ندارند»

ناوشکنتمامایرانیدنا
درآیندهنزدیک
رونماییمیشود

کاکایی تصریح کرد :البته باید بگویم
حتما اقدامات و مواضع ترکیه حساسیتهایی را
از سوی روسیه در پی داشته و خواهد داشت،
اما اینها نمی تواند مانع از تالش و اقدام
ترکیه در مسیر بلندپروازی هایش باشد.
این کارشناس مسایل منطقه و ترکیه
گفت :برای ارمنستان و روسیه حضور ترکیه
در مناقشه قره باغ حساسیت برانگیز است اما
برای ترکیه مهم است که در روند صلح در
این موضوع و نظارت بر صلح نقش داشته
باشد .از آنجایی که تا کنون درگیری ها بر
سر برخی مناطق میان آذربایجان و ارمنستان
آرام گرفته است اما ممکن است یک تنش
پایدار را در آینده دوباره شاهد باشیم .مناقشه
قره باغ چندین دهه است که وجود دارد و
گروه مینسک هنوز در این باره نظر خود
را اعالم نکرده است و ترکیه حامی جدی
آذربایجان دنبال آن است که یک طرف
حل و فصل این موضوع باشد .از این رو باید
شاهد تحرکات ترکیه در آینده نزدیک در
ارتباط با مناقشه آذربایجان و ارمنستان باشیم.

امیر سرتیپ حاتمی در مراسم بزرگداشت هفته بسیج که به
صورت ویدئو کنفرانس و ارتباط تصویری با حدود  ۸0مرکز وزارت
دفاع در سراسر کشور برگزار شد ،گفت :ما پیرو فرماندهی هستیم
که در مناسبتهای مختلف از جمله عزاداری سید و ساالر شهیدان
حضرت ابا عبدالحسین (ع) ،ضمن بکارگیری تمامی اصول بهداشتی
و رعایت پروتکلها ،برنامههای خود را بصورت دقیق پیش میبردند.
وی با درود به ارواح طیبه شهدا ،امام شهدا و بسیجیان شهیدی که در
سنگرهای مختلف جمهوری اسالمی از دفاع مقدس تا امداد رسانی و
خدمات رسانی به آحاد جامعه نقش آفرینی کردهاند ،گفت :تشکیل
بسیج مستضعفین یک ابتکار بی بدیل از جانب امام راحل عظیم الشأن
بود که مبتنی بر اندیشه انقالب و اسالم شکل گرفت.وزیر دفاع ادامه
داد :امام (ره) زمانی دستور بسیج مستضعفین را صادر کرد که ماجرای
النه جاسوسی در سیزدهم آبان ماه سال  13۵۸رخ داد و پس از آن بود
که امام عظیم الشان در پنجم آذر سال  13۵۸با دستور تشکیل بسیج
مستضعفین یک قدرت نمایی بزرگ را در مقابل آمریکاییها طراحی
کردند و با دستور تشکیل بسیج عم ً
ال تهدیدات آمریکاییها را به
فرصت تبدیل کرد به گونهای که شیطان بزرگ آمریکا با این تصمیم
تاریخی به قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران پی برد.امیر حاتمی با
بیان نقش آفرینیهای گسترده بسیج در تمامی آوردگاههای جمهوری
اسالمی با اشاره به تعریف فرمانده معظم کل قوا از بسیج و بسیجی
گفت :بسیج صرفاً عضویت در سازمانی با این عنوان نیست؛ و هر یک
از آحاد جامعه چنانچه با احساس مسئولیت و ایمان راسخ اقدامی را در
راستای ارزشهای اسالم و انقالب انجام دهند بسیجی هستند و به معنای
واقعی کلمه بسیج یعنی آمادگی و حضور در سنگری که اسالم و قرآن
به آن نیاز دارد.

آیتاهللرئیسیدرشورایعالیقوهقضاییه:

وضعیتبرایهرگونهفعالیتناسالمدرقوهقضاییهقرمزاست

آیتاهللسیدابراهیمرئیسیدرجلسهصبحامروزشورایعالیقوهقضاییهکهدراجرایمصوبه
ستادملیمبارزهباکرونابرایرعایتپروتکلهایبهداشتیدردوسالنجداگانهازطریقویدئو
کنفرانسبرگزارشد،باگرامیداشتهفتهبسیجویادوخاطرهشهدایبسیجیتأکیدکرد:مادامیکه
بسیجباشدوروحیهبسیجیبرکشورحاکمباشد،دشمنبهاینکشورطمعنخواهدکرد.
کادردرمانوپرستارانماباروحیهبسیجیبهیاریمردمبرخاستهاند
رئیسقوهقضاییهازایمان،اخالص،صداقت،بصیرت،مردمداری،دشمنشناسیودشمن
ستیزیوتالشبرایتحققشعار«مامیتوانیم»بهعنوانشاخصههایفرهنگبسیجیادکردوگفت:
امروزکادردرمانوپرستاریماباروحیهبسیجیبهمبارزهباویروسمنحوسکروناویاریمردم
برخاستهاند.
وزارتبهداشتگرفتارحاشیهسازیهانشود؛کشورنیازمندانسجاماست
آیتاهللرئیسیبابیاناینکهدراینشرایطکشورنیازمندانسجاموهمدلیوهماهنگیاست،
بهمسئوالنوزارتبهداشتتوصیهکردکهدرگیرحاشیههانشوندودریککارجمعیهمه
ظرفیتهایعلمیوپژوهشیوامکاناتونیرویانسانیکارآمداینمجموعهرادرجهتتأمین
امنیتجانیمردمبهکارگیرند.
حقوقدانانبسیجیاطالعاتحقوقیمردمراباالببرند
رئیسقوهقضاییهتوجهبهفرهنگبسیجرابرایپیشبردمأموریتهایدستگاهقضاضروری
دانستواظهارداشت:روحیهبسیجیواستفادهازنیروهایقدرتمند،متدینوانقالبیمیتواندمارا
درپیشگیریوکشفجرموهمچنینآسیبشناسیوآسیبزداییوحلاختالفاتواصالح
مجرمینیاریدهدومشکالتمانرابکاهد.
آیتاهللرئیسیافزود:بسیجبهعنوانسازمانیکارآمد،ازمهمترینظرفیتهایمردمیاست
کهقانونزمینههمکاریآنبادستگاهقضاییرافراهمکردهوبسیجحقوقدانانبهعنوانیکیاز
ارکاناینمجموعه،میتواندباآموزشهمگانیوافزایشاطالعاتحقوقیمردمبهدستگاهقضایی
درانجاممأموریتهایشکمککند.
رمزپیروزیدربرابرتوطئههاوفتنههایدشمنان
ویخاطرنشانکرد:روحیهبسیجیدرهربخشیحاکمباشد،آنبخشکارآمدوموفق
خواهدشدوبافرهنگبسیجمیتوانیمبرهمهمشکالتوتوطئههاوفتنههاونقشههایدشمنانفائق
آییم.
قطعنامهابزارسیاسینظامسلطهعلیهکشورهایمستقلاست
رئیسقوهقضاییهدربخشدیگریازسخنانشبااشارهبهقطعنامهضدایرانیحقوقبشر
سازمانمللکهباهدایتکاناداوحمایترژیمصهیونیستیوآمریکاوبرخیکشورهایاروپایی
صادرشدهاست،اظهارداشت:امروزبرهمگانثابتشدهغربیهاازقطعنامههابهعنوانابزاری
سیاسیعلیهکشورهایمستقلاستفادهمیکنند.
اکثریتکشورهاموافققطعنامهضدایرانینیستند
آیتاهللرئیسیبرهمیناساسمتذکرشد:اینکهاکثریتکشورهاازمیان 193کشورموافق

اینقطعنامهبهاصطالححقوقبشرینبودند،نشانگرروشدندستطراحاناینقطعنامهبرای
آنهاستوکشورهامتوجهشدهاندکهحقوقبشردستخوشسیاستزدگیجدیشدهاست.
قربانیمبارزهباموادمخدریم،امابهجایتقدیرعلیهماقطعنامهمیدهند
رئیسقوهقضاییهبااشارهبهبرخورددوگانهغربیهاباعملکردجمهوریاسالمیایراندر
مبارزهباقاچاقموادمخدر،گفت:سازمانمللازسوییازعملکردایراندرمبارزهباموادمخدر
تقدیرمیکندومیگویدصداقتشمادراینزمینهبیشترازدیگرکشورهاستودراینراه
خسارتهایمالیوجانیزیادیمتحملشدید،اماازسویدیگرعلیهماقطعنامهمیدهند.
آیتاهللرئیسیبابیاناینکهاگرایرانراهترانزیتموادمخدررابازبگذارد،تماماروپاو
آمریکاراموادمخدرفرامیگیرد،افزود:جوانانماباازخودگذشتگیدربرابرقاچاقموادمخدرو
باندهایقاچاقمیایستندوماقربانیاینمسألههستیمواینکهبهجایتقدیرعلیهماقطعنامهمیدهند،
پدیدهعجیبیاست.
بایدعلیهکاناداقطعنامهبدهندکههمناقضحقوقبشروهمپناهگاهتبهکاراناست
رئیسقوهقضاییهبااشارهبهآشفتگیوضعیتاجتماعیآمریکاتصریحکرد:امروزبهخاطر
آزادیسالحگرمدرآمریکاهزاراننفربهخاکوخونکشیدهمیشوندوفضایآنجاناامناست،
اماکسیبرایاینمسألهوبسیاریازکارهایضدحقوقبشریدرآمریکاواروپاقطعنامهصادر
نمیکند.
آیتاهللرئیسیادامهداد:کانادابهعنوانبانیقطعنامهضدایرانیازبزرگترینناقضانحقوق
انساناستکههمحقوقمردمخودشراتضییعمیکندوهمبهپناهگاهیبرایمفسدانوتبهکاران
تبدیلشدهاستوبایدعلیهآنقطعنامهبدهند.
بهمعنایواقعیکلمهبهرعایتحقوقانسانپایبندیم
رئیسدستگاهقضاایننکتهراهممتذکرشدکهجمهوریاسالمیایرانبراساسمبانیو
آموزههایدینیوتأکیداتامامینانقالباسالمیواصولقانوناساسیبهکرامتوحقوقانسان
اعتقادداردوبهمعنایواقعیکلمهبهرعایتحقوقبشرپایبنداست.
آیتاهللرئیسیدربخشدیگریازسخنانشباتقدیرازهمکاراندستگاهقضادررعایت
اصولبهداشتیدرمواجههباکروناخاطرنشانکرد:همهبخشهایقضاییواداریقوهقضاییه
ضمنحفظسالمتهمکارانواربابرجوع،بایدازهمهظرفیتهااستفادهکنندتارونددادرسیو
رسیدگیبهکارمردمدچاروقفهیااختاللنشود.
رئیسدستگاهقضاهمچنینباتقدیرازخدماتدکترمحمدباقرذوالقدرمعاونسابقراهبردی
قوهقضاییه،ابرازامیدواریکردباتالشدکترصاحبکارمعاونراهبردیجدیدوهمکاریبامرکز
فن ّاوریقوهقضاییه،روندحرکتبهسویقوهقضاییههوشمندباسرعتبیشتریپیگیریشود.
آیتاهللرئیسیاستفادهازفن ّاوریهاینوینوهوشمندسازیدستگاهقضاراازضرورتهای
دورهتحولقضاییعنوانکردوآنراگامیبلنددرجهتتسهیلدسترسیمردمبهدادرسی
الکترونیکوتحققعدالتقضاییدانست.
ثبت 2هزارقراردادوکالتدرسامانهقراردادهایالکترونیکیظرف 2روز

درایننشست،دکترزارعپوررئیسمرکزآماروفن ّاوریاطالعاتقوهقضاییهباارائهگزارشی
ازفعالیتهایسامانهثبتقراردادهایالکترونیکیوکالت،اظهارداشت:ازابتدایآغازبهکاراین
سامانهازاردیبهشتماهتاآخرمهرماه،حدود ۸هزارقرارداددرسامانهثبتشده،اماتنهاهزارو۵00
موردآننهاییوازسویطرفینامضاءشدهبود.
ویبااشارهبهاجباریشدنثبتقراردادهایوکالتدراینسامانهازابتدایماهجاریگفت
که «تنها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته،
بیش از 2هزار قرارداد ،یعنی روزانه 1000قرارداد در این سامانه ثبت شده است».
هرهفته؛بهرهبرداریازیکطرحفن ّاورانهجدیددردستگاهقضا
رئیسمرکزآماروفن ّاوریاطالعاتقوهقضاییهخاطرنشانکردکهدراجرایدستوررئیس
دستگاهقضابرایاستفادهازراهکارهایفن ّاورانهدرتسهیلدسترسیمردمبهخدماتقضاییوتسریع
دررسدیگیبهپروندهها،ازهفتهآیندهتاپایانسالهرهفتهیکپروژهفن ّاورانهجدیددرراستای
هوشمندسازیقوهقضاییهافتتاحخواهدشد.
بازداشت 12کارمندمتخلفویککارچاقکنحرفهایتوسطحفاظتواطالعاتقوه
قضاییه
حجتاالسالمعبداللهیرئیسمرکزحفاظتواطالعاتقوهقضاییهازاقداماتصورت
گرفتهبرایمقابلهباتخلفاتکارکنانومرتبطینبادستگاهقضاازجملهوکالیرسمیدادگستری
گزارشیارائهکردوگفت:درماههایاخیر 12نفرازکارکناندستگاهقضادربخشهایمختلف
بهاتهامارتشاءدستگیرشدهاند.همچنینبا 1۸نفرازوکالییکهدربخشهایمختلفقضاییبرای
اعمالنفوذدرپروندههاباپرداخترشوهتالشمیکردندبازداشتشدندودرهمینزمینهیک
کارچاقکنحرفهایکهبهصورتعلنیدرمقابلیکیازمجموعههایقضاییفعالیتداشت،
دستگیرشد.
وضعیتبرایفعالیتهایناسالمدرقوهقضاییهقرمزاست
رئیسقوهقضاییهدرواکنشبهاینگزارشباتأکیدبرلزومبرخوردباافرادفاسددرمجموعه
مرتبطینبادستگاهقضا،تصریحکرد:مفسدینبایدبدانندکهوضعیتبرایهرگونهفعالیتناسالم
درقوهقضاییهقرمزاست.مااجازهنمیدهیمچهرهدستگاهکارآمدیکهقضاتآنبعضاًبهصورت
شبانهروزیدرآنمشغولخدمتهستندوبااجارهنشینیوسختیزندگیخودرامیگذرانند،با
ایننوعاقداماتموردیبهگونهدیگرینشاندادهشود.انتظارایناستکهجریانوکالتخودش
نظارتداشتهباشدتافسادیدراینمجموعهرخندهد.
تأسیسادارهکلنظارتبروکالدرمعاونتحقوقیدستگاهقضا
حجتاالسالموالمسلمیندکترمصدقمعاونحقوقیقوهقضاییهنیزبااشارهبهتأسیساداره
کلنظارتبروکالتأکیدکرد:ایجاداینادارهکلبرایاجرایتکلیفیاستکهقانونبرای
نظارتبرحوزهوکالتبرعهدهقوهقضاییهگذاشتهودرسالهایگذشتهبهدرستیاجرانشدهوما
میخواهیماینتکلیفقانونیراجدیبگیریم.بهواسطهایننظارتدرکارهیچنهادمدنیبهویژه
نهادوکالتدخالتصورتنخواهدگرفتورویهدستگاهقضایینیزاساساًایننیستکهدرامور

دیگرنهادهادخالتنماید.
گزارشرئیسسازمانبازرسیدربارهتخریبیکآلونکدربندرعباس
درادامهنشست،رئیسسازمانبازرسیکلکشورنیزبااشارهبهدستوررئیسقوهقضاییهمبنی
برایجادواحدواکنشسریعدربخشهایمختلفنظارتیوقضاییدستگاهقضابرایرسیدگی
بهموضوعاتیکهبهدلیلبرخیحساسیتهایاجتماعیبایدبافوریتپیگیریشوند،اظهارداشت:
درموضوعتخریبآلونکدربندرعباس،ادارهکلبازرسیاستانبهصورتشبانهشهردارو13
نفرازافراددخیلومرتبطبااینموضوعرادعوتکردوموضوعموردبررسیقرارگرفت.حجت
االسالمدرویشیانخاطرنشانکرد:درجریانبررسیاینموضوعمشخصشدکهاقدامصورت
گرفتهازسویمأمورانشهرداریبرایتخریباینآلونک،هیچیکازتشریفاتقانونینظیر
کسبمجوزمقامقضایییاحضورنیرویانتظامیراطینکردهکهاینکارواجدوصفکیفری
تشخیصدادهشدهوبرخوردقانونیبامقصرانحادثهدردستورکارقرارگرفتهاست.رئیسسازمان
بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش قیمت مرغ از 23به 3۵هزار تومان در روزهای اخیر ،اعالم
کرد:ازابتدایسالچندینگزارشهشداربهبخشهایمربوطهارائهشدهوراهکارهایکارشناسی
کنترلوکاهشقیمتمرغنیزدراینگزارشهابهمسئوالنمربوطهپیشنهادشدهاست.
حجتاالسالمدرویشیانافزود:یکیازعللاینافزایشقیمتکمبودنهادههابودکهمقدار
قابلتوجهیازآندرگمرکرسوبکردهبودکههفتهگذشتهباپیگیریهاترخیصشد.عدم
افزایشقیمتجوجهیکروزهباوجودافزایشقیمتمرغنیزعم ً
التولیداینمحصولرابهشدت
کاهشدادهکههمینمسألهموجبافزایشقیمتشدهاست.
تعیینتعرفهخدماتدندانپزشکیدربخشخصوصی
رئیسسازمانبازرسیکلکشوردربخشدیگریازسخنانشبااشارهبهتکلیفقانونبرنامه
برایتعیینتعرفهخدماتدندانپزشکیبخشهایغیردولتیوخصوصیاعالمکرد:عدماجرایبند
الفاحکامدائمیبرنامهبهعنوانیکترکفعلموردپیگیریقرارگرفتوبااقداماتاینسازمان
شورایعالیبیمهسالمتدروزارتبهداشتدرتاریخچهاردهممردادماهاقدامبهتصویبتعرفه
مذکور کرده که هیأت وزیران 2۵آبان آن را تأیید و اول آذر ماه برای اجرا ابالغ کرده است.
حجتاالسالمدرویشیانخاطرنشانکردکهتعییناینتعرفه،نتیجهبسیارمهمیبرایتسهیل
درماندندانافرادکمدرآمدخواهدداشت.
آغازبررسیادعایآزمایشداورهایخارجیبرروی 3هزاربیمارایرانی
وی در ادامه از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی بر روی 3هزار نفر از مبتالیان
بهکرونادرکشور»خبردادوگفت:براساسبررسیهایصورتگرفتهازسویسازمانبازرسی
دریکطرحتحقیقاتیبانظارتسازمانبهداشتجهانی 30کشوربابیشاز 11هزاربیمار
کروناییموردمطالعهقرارگرفتهاندکهتحقیقدربارهحضورایراندربیناینکشورها،نحوهعقد
قرارداداحتمالیباسازمانبهداشتجهانیورعایتیاعدمرعایتاصولاخالقپزشکیازجمله
اطالعبیماردرهنگامتحقیقات،نحوهدریافتوهزینهکرداعتباراتاحتمالیمربوطبهطرحو
شفافیتآندردستورکارقراردارد.

کرونا،کامبوزیاپرتویراراهیبیمارستانکرد

کامبوزیا پرتوی ،به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شده است .این فیلمساز که ابتدای سال جاری دچار سکته مغزی شد ،این روزها به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری
شده و تحت درمان است.خانواده پرتوی از همراهی پرسنل بیمارستان دی ،بنیاد سینمایی فارابی ،خانه سینما و کانون کارگردان خانه سینما بابت همراهی هایشان در این مدت قدردانی
می کنند.کامبوزیا پرتوی که متولد  133۴است و کارگردانی فیلم هایی چون «ماهی« »،گلنار»« ،بازی بزرگان»« ،کافه ترانزیت»« ،پرده» و «کامیون» را برعهده داشته است .تازهترین ساخته
او فیلم «کامیون» است که هنوز به نمایش عمومی در نیامده است .چندی پیش این هنرمند در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان تقدیر شد .او تاکنون چند جایزه داخلی و بین المللی را
دریافت کرده است.
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فرهنگ

مگرمیشود«آقازاده»رابدون
مشورتباباالترینسطوحساخت؟

حامد عنقا
حامد عنقا از همان دوران که سریال «قلب یخی» را برای نمایش خانگی
نوشت تا امروز که با «آقازاده» یکی از پربحثترین سریالهای دهه نود را
تولید کرده است ،همواره نشان داده عالقهی زیادی به موضوعات ملتهب و
چالشهای پرهیجان دارد .سریال «آقازاده» از نخستین قسمت با بحثهای
زیادی در میان مخاطبان همراه بود و در این رهگذر عنقا به همراه بهرنگ
توفیقی سعی کردند در هر قسمت با یک بحث و اتفاق جدید ،سریال را بر
سر زبانها نگه دارند .همکاری توفیقی و عنقا در سه تجربهی پیشین یعنی
سریال «پدر»« ،انقالب زیبا» و «برسر دوراهی» نشان میدهد این دو برای
رسیدن به یک نقطه مشترک در اجرا تفاهمهای زیادی دارند و «آقازاده»
نقطه عطف همکاری آنهاست.
در هفتههای پایانی پخش سریال «آقازاده» با حامد عنقا (نویسنده و
طراح و تهیهکننده این سریال) گفتگو کردیم که در ادامه میخوانید:
اگر بخواهیم سه ضلع را برای موفقیت «آقازاده» در جذب مخاطب
کنار هم بگذاریم شاید ورود شما به یک موضوع حساس که تا پیش از این

در سینما و تلویزیون صحبت کردن دربارهاش ممنوع بود از یک طرف،
سرمایهگذاری موسسه اوج از طرف دیگر و همچنین استفاده از ظرفیت
نمایش خانگی برای پخش این سریال را بتوانیم مولفههای اصلی این سه
ضلع بدانیم .چقدر این تحلیل را در شکلگیری وضعیت فعلی «آقازاده» برای
جذب مخاطب موثر میدانید؟
نمیدانم ،چه برای این سه ضلع و چه اضالع دیگری که بخواهیم
بشمریم ،ارزیابیای ندارم .من فقط کارم را میکنم .من در تلویزیون هم
ساخت سریال پرمخاطب را تجربه کردم و به لطف خدا هر بار با تلویزیون
کار کردم از نظر میزان مخاطب اتفاق خوبی افتاده است ،چه در مقام
تهیهکننده و چه در مقام نویسنده .در شبکه نمایش خانگی هم زمانی که
سریال «قلب یخی» را نوشتم ،نتیجهاش پرمخاطب بود .اینکه اضالعی که نام
بردید در میزان جذب مخاطب «آقازاده» چقدر تاثیر دارند ،خب قطعا بیتاثیر
نیستند .در هر کاری هم میتواند اینجوری باشد .شاید بتوان گفت عالوه
بر آنها کرونا و فضای رسانه هم تاثیرگذار است .حتی دادگاههای مفاسد

اقتصادی و ابعاد خبری آن و همزمانیهایی که رخ داد ،از تاثیر شبکههای
اجتماعی و حرفهای درگوشیای که درباره آقازادهها و مفاسد اقتصادی
میزنند هم نباید غافل شد .و خب چه بسا در نهایت هیچ کدام از این عوامل
هم تاثیر نداشته باشد و چیز دیگری تاثیر داشته که ما هنوز نسبت به آن
تحلیلی پیدا نکردیم .به هر حال اینها همه تحلیلهایی است که میتوان
گفت ولی قطعا نمیشود روی هر کدام از تحلیلها ایستاد.
تحلیل ورودی شما برای ساخت این پروژه چه چیزهایی بود؟
خیلی ساده .یک دغدغهای داشتیم و فکری ،و میخواستیم این را چه به
جهت فکری و چه به جهت اجرایی پیاده کنیم .بخشی از این دغدغه از نگاه
به اتفاقات روز جامعه میآمد و بخشی از آن هم حس نیاز و مطالبه اجتماعی
و اینکه آیا در شبکه نمایش خانگی میشود کاری ساخت که بشود بدون
اینکه حرف ریاکارانهای بزنیم از آنچه بهش معتقدیم ،بگوییم و با گفتن
این مسائل همچنان پرمخاطب باشیم .این چیزها را قبال در شبکه نمایش
خانگی در این سطح و حجم نداشتیم و این یکی از دغدغههای ما در ساخت

صداوسیمادرتضعیف
موسیقی ایرانی مقصر است؟

جدال اهالی موسیقی اصیل ایرانی با فضای امروز
موسیقی کشور ،بحث جدیدی نیست .مدت هاست
که برخی از فعاالن موسیقی سنتی معتقدند سلیقه
شنیداری مردم به سمت بدی حرکت کرده و این
افراد تالش می کنند مقصران سلیقه امروز مخاطبان
هنر اول را پیدا کنند .برخی معتقدند هنرمندان به
دنبال کسب درآمد رفته اند و به همین دلیل آن ها پا
روی اصول گذشتگا ِن عرصه موسیقی گذاشته اند؛
برخی می گویند رسانه های دیداری و شنیداری هستند
که با انعکاس فعالیت های هنرمندان موسیقی پاپ،
باعث دیده شدن و ترویج این سبک از موسیقی شده
اند .عده ای هم ضعف مدیریت واحد های نظارتی را
باعث و بانی این شرایط می دانند.
مقصران اصلی وضعیت ناگوار موسیقی
یکی از سردمداران مبارزه علیه موسیقی امروز
کشور ،حمیدرضا نوربخش خواننده و مدیر خانه
موسیقی است .او مدت هاست در موقعیت های
گوناگون بر وضعیت حاکم در موسیقی و ترویج
موسیقی پاپ می تازد .حمیدرضا نوربخش اخیرا در
مصاحبه ای گفته است« :متأسفانه امروز در حوزه
موسیقی پاپ شاهد هم ابتذال در کالم و هم در
موسیقی هستیم .اما اینکه شما می گویید چرا خانه
موسیقی در برابر این شرایط ناخوشایند کار نمی کند،
پرسشی مطرح می کنم که چه کاری باید انجام
می دادیم که ندادیم؟ مگر باال و پایین رفتن سطح
کیفی جریان موسیقی دست من و خانه موسیقی
است؟» بالیی بر سر ذائقه جامعه آمده که امروز فالن
خواننده درجه چندم وقتی یک سرفه می کند ،در
صفحه مجازی چندین میلیون الیک می خورد .این ها
دست کیست؟ باور کنید نه دست خانه موسیقی ،نه
دفتر موسیقی و نه دست هیچکس دیگر».
نوک پیکان انتقادات به سمت صدا و سیما

نوربخش در ادامه این گفت وگو صدا و سیما را
مقصر اصلی مشکالت موجو ِد موسیقی کشور دانست
و مطرح کرد :به طور حتم اگر مجموعه خانه موسیقی
رسانه ای هم تراز با رسانه ملی داشت ،آن وقت شما
می توانستید این بازخواست را متوجه بنده به عنوان
مدیر عامل خانه موسیقی کنید که چرا با وجود داشتن
یک رسانه ،نتوانستید مقابل این حجم از موسیقی های
مبتذل ایستادگی کنید؟ قطعاً اگر موسیقی دارای یک
رسانه معتبری بود آن وقت مبتذل خوان ها هم مشتری
نداشتند.
انتقادات حمیدرضا نوربخش از صدا و سیما
حضور پررنگ خوانندگان پاپ در زمان سکان
داری آقای معترض
جالب اینجاست زمانی که حمیدرضا نوربخش
دبیر جشنواره موسیقی فجر بود ،موسیقی پاپ به قوت
خود طبق روال گذشته در جشنواره حضور پر رنگ
داشت .زمانی که در نشست خبری علت این ماجرا را
پرسیدند ،نوربخش گفت« :ما سعی کردیم موسیقی
کالسیک را در نظر داشته باشیم؛ اما غافل از موسیقی
مانند پاپ نشدیم .چون آن ها تأثیرگذار هستند
و مردم به آن ها تمایل نشان داده اند .دغدغه من
موسیقی سنتی بوده است ،اما نمی توانم موسیقی هایی
که به آن عالقه ندارم را حذف کنم و باید تقریباً همه
سبک های موسیقی در جشنواره شرکت کنند ».با
وجود نگرانی نوربخش از وضعیت موسیقی کشور،
اما وی در دوران حضورش به عنوان دبیر جشنواره
موسیقی ذره ای در شیوه برگزاری کنسرت های پاپ
تغییر ایجاد نکرد و تا زمانی که این سکان را بر عهده
داشت ،از خوانندگان پرطرفدار پاپ برای اجرای
صحنه ای دعوت کرد .اجرا هایی که درآمد زیادی
برای این فستیوال به همراه داشت.
شاید معدود همایشی باشد که برای اهالی

موسیقی برگزار شود ،اما نوازندگان و خوانندگان
موسیقی ایرانی ،لب به شکوه و شکایت علیه صدا و
سیما باز نکنند .پخش نشدن تصوی ِر ساز از تلویزیون،
کم آهنگ های ایرانی در میان آثار پخش شده
تعداد ِ
از صدا و سیما ،از مواردی است که مورد انتقاد این
افراد است .حاال که تصویر ساز پخش نمی شود ،این
افراد تمامی حفره های موجود در موسیقی کشور را به
گردن تلویزیون می اندازند .میزان استقبال از موسیقی
پاپ در خارج از کشور
رضا فکری ،خواننده کالسیک ایران که بار ها
با ارکستر های خارجی همکاری داشته است و اخیرا
قرار بود با ارکستر زاگرب به روی صحنه برود،
درباره محبوبیت موسیقی پاپ در دنیا به خبرنگار
ما گفت« :اینکه چرا در دهه هفتاد و هشتاد موسیقی
ایرانی و کالسیک کمتر شنیده می شود ،دالیل
متعددی دارد .یکی از دالیلش این است که موسیقی
در ایران بیش از این که هنر باشد ،صنعت و تجارت
است .خیلی برای موسیقی پاپ تبلیغات می شود و این
تبلیغات خیلی از جوانان را به آن سمت می کشاند.
در خارج از کشور هم این موضوع وجود دارد ،اما
برای موسیقی کالسیک هم سرمایه گذاری می شود.
آنجا هم مخاطبان سبک پاپ بیشتر از دیگر سبک ها
هستند »
جایگاه موسیقی پاپ در خارج از کشور
سوالی که شکل می گیرد این است؛ اگر تلویزیون
تمامی ساز ها را به تصویر می کشید و از صبح تا شب
هر قطعه ای که از رسانه ملی پخش می کرد ،در قالب
موسیقی ایرانی بود ،آیا مشکالت این عرصه حل
می شد و دیگر کسی موسیقی پاپ گوش نمی کرد.
توجه به چند نکته شاید کمی گره از این انتقادات
باز کند .اولین موضوع نگاه به ذائقه مردم در سراسر
دنیاست .به گفته بسیاری از خوانندگان که در خارج
از کشور هم فعالیت می کنند ،آنچه بیش از دیگر
سبک های موسیقی طرفدار دارد ،موسیقی پاپ است.
محمد معتمدی نیز در نشستی رسانه ای به این موضوع
اشاره کرده است.
یک پژوهش ساده در گوگل و سایت های
موسیقی یا جست و جوی محبوب ترین موزیک
ویدیو ها در یوتیوب ،نشان می دهد در اروپا و آمریکا
هم پرطرفدار ترین سبک ،نه سبک موسیقی کالسیک
بلکه سبک های امروزی مانند رپ و پاپ است .آنجا
مقصر کیست؟ آیا رسانه های خارج از کشور نیز به
خوبی از موسیقی کالسیک حمایت نکردند؟
صداوسیما در تضعیف موسیقی ایرانی مقصر
است؟نقش مسئوالن موسیقی چقدر است؟
برای حل مشکل موسیقی در کشور باید فعالیت
ارگان های مختلف و تمامی رسانه های دیداری و
شنیداری نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد ،اما انداختن
همه تقصیر ها گردن رسانه ها و شانه خالی کردن
از مسئولیت ها دردی را دوا نخواهد کرد .سوال
اینجاست که آیا مسئوالن موسیقی نیز خود را در
شرایط امروز هنر اول در کشور مقصر می دانند یا
خیر؟

«آقازاده» بود .البته ممکن است انگیزههای ابتدایی که در ذهن من به عنوان
نویسنده و تهیهکننده ،بهرنگ توفیقی به عنوان کارگردان و رفقای دیگر که
کنار ما بودند ،با برداشت مخاطب از چیزی که امروز آن را تماشا میکند،
شباهت نداشته باشد .هیچ اشکالی هم ندارد .این حق مخاطب است که هر
طور دوست دارد درباره موضوعات سریال فکر کند.
شما از همفکری سازمان اوج در ساخت سریال میگویید ،برای همین
شاهد نقد یک بخشی از جریان قدرت هستیم که خاستگاه آن در دولت
است؟
سازمان اوج سفارشدهنده یا صرفا سرمایهگذار کار نبوده .اینکه
میگویم در «آقازاده» با اوج به یک همفکری عقیدتی رسیدیم حاصل
ساعتها حرف زدن و جلسه گذاشتن است .سازمان اوج تولیدات دیگری
مثل «روز بلوا» هم در بحث مبارزه با فساد ساخته و یکی دو کار دیگر
هم فکر میکنم در دست تولید دارند؛ با نگاه و شیوه دیگری .اینکه حاال
بگوییم چون از سمت یک نهادی حمایت شدیم و داریم درباره بخش

دیگری صحبت میکنیم ،اولین تعبیری است که میشود از این موضوع
برداشت کرد ولی اساسا این حرفها را عمیق نمیدانم .یادتان باشد
نهادهای حاکمیتی غیر از سازمان اوج ،سازمانهای دیگری هم دارند برای
تولید محصوالت فرهنگی .مهمترینشان سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه
هنری است که به جهت بودجه چه بسا ثروتمندتر هم باشند .نوع واکنشها
علیالخصوص قسمتهای ابتدایی سریال هم به نظرم خودش نشاندهندهی
خیلی چیزها بود.
ساختار فیلمنامه «آقازاده» بر اساس تقابل خیر و شر شکل گرفته است.
از طرفی شاهد خرده روایتهایی هستیم که همگی برآمده از پروندههای
روز است که در جامعه و رسانه و شبکههای اجتماعی پیرامون آن بحث
شده است .از وزیری که در رختخوابش روی همسرش اسلحه میکشد و او
را می ُکشد تا آقازاده فاسدی که مشکل اخالقی هم دارد .این قصهها بیشتر
پشتوانه ژورنالیستی دارد و شما سعی میکنید در هر قسمت روی موج رسانه
حرکت کنید.

تأسفهنرمندانعرصهدوبلهازدرگذشت
مردیکهدرکارشنابغهبود
روز گذشته ،چنگیز جلیلوند هنرمند پیشکسوت
دوبله کشورمان بر اثر ابتال به بیماری کرونا
درگذشت.
بسیاری از عالقه مندان به سینمای ایران و جهان
صدای شنیدنی او را روی شخصیت های هنری فیلم ها
شنیده اند و به خاطر دارند .چه بسیارند کاراکترهایی
که با صدای چنگیز جلیلوند نامشان در ذهن ما
ماندگار شده است.
به بهانه درگذشت این هنرمند ،با چند تن از
همکاران او گفت و گو کردیم که ماحصل آن را در
ادامه می خوانید:
چنگیز جلیلوند نابغه دوبله بود
حمید منوچهری دوبلور پیشکسوت سینما و
تلویزیون ،درباره شخصیت مرحوم جلیلوند به
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت :من بسیار
به او عالقه مند بودم؛ او مردی بسیار شریف و عاشق
کار بود .او از نوابغ کار دوبله بود؛ درست مثل
منوچهر اسماعیلی.
وی درباره دلیل ماندگاری نام جلیلوند اظهار
کرد :آنچه باعث ماندگاری نام هنرمندانی چون
جلیلوند می شود ،عشق آنان به کارشان است .وقتی
عشق باشد ،هر کاری می شود کرد .چنگیز اگر عاشق
کارش نبود ،بعد از بیست سال از آمریکا به ایران
باز نمی گشت .او از سال  ۵۷تا  ۷۷در آمریکا بود و
گرچه در عرصه دوبله حضور نداشت ،ولی هنگام
بازگشت همچنان چنگیز جلیلوند بود .جلیلوند
تکرار شدنی نیست.
خسرو شمشیرگران دوبلور کشورمان ،هم
درباره اولین دیدار با مرحوم جلیلوند به خبرنگار
ما گفت :وقتی در سال  ۵۵وارد دوبله شدم ،او مرا
بدون اینکه بشناسد سر کار هایی که خودش مدیر
دوبالژ بود برد و پس از شنیدن صدایم به من گفت
«در همه کار هایی که من می کنم بدون استثناء باید
حضور داشته باشی».
وی با ابراز تأسف از درگذشت جلیلوند بیان
کرد :جلیلوند بی نظیر بود؛ فکر نمیکردم که او
بر اثر کرونا جانش را از دست بدهد ،زیرا بسیار
سرحال بود .او هنر بسیار واالیی داشت .فکر
نمی کنم در دنیا کسانی مانند دوبلور های ایرانی
باشند؛ برای اینکه ما سرعت کارمان زیاد است و
مث ً
ال سر فیلم «محمد رسول اهلل» دو روزه کار را
دوبله کردیم .در صورتی که در آلمان شش ماه
دوبله یک فیلم طول می کشد!
جلیلوند مرا از غرق شدن نجات داد
غالمعلی افشاریه دوبلور پیشکسوت ،هم درباره
مرحوم چنگیز جلیلوند بیان کرد :برای من جلیلوند
عزیز و از گویندگان بی نظیر دوبالژ ایران بود.
اگر ده گوینده خوب داشتیم ،یکی از آنان جلیلوند
بود .خدا رحمتش کند؛ حیف شد که او را از دست
دادیم .جلیلوند جزو بزرگترین گوینده های دوبالژ
بود.
وی افزود :چنگیز جلیلوند صدای بسیار زیبایی
داشت؛ هم گوینده بود و هم نظارت به کار سایر
دوبلورها می کرد .من حدود  ۶۰سال است که در
عرصه دوبله فعالیت دارم؛ جلیلوند حدود دو سال
زودتر از من آمده بود.
افشاریه درباره خاطراتش با مرحوم جلیلوند
گفت :ما خاطرات زیادی با هم داشتیم؛  ۵۰سال با

هم کار کردیم .یک بار من در حال غرق شدن بودم
و جلیلوند مرا نجات داد.
مرحوم جلیلوند اسطوره دوبله بود
اکبر منانی دیگر دوبلور پیشکسوت نیز درباره
خصوصیات اخالقی چنگیز جلیلوند گفت :او انسان
خوشرو و خوش خنده ای بود .صدای فوق العاده ای
هم داشت و از اسطورههای گویندگی و دوبله
بود .من از زمان کودکی با صدای او خاطره دارم.
جلیلوند رفتار پسندیده ای داشت که در سایر افراد
کمتر دیده ام .او جنتلمن ،با ادب و با شعور بود و
به همه احترام میگذاشت.
او ادامه داد :این اواخر اطالع چندانی از او
نداشتم؛ زیرا خودم هم در خانه هستم و کمتر بیرون
می روم .مرگ او ضایعه بسیار بزرگی برای حرفه
دوبله بود.
منانی در خصوص خاطراتش با مرحوم جلیلوند
گفت :من از  ۵۵سال پیش با صدایش در نقش هایی
که می گفت خاطرات خوبی دارم و از آنها لذت
می برم .من خاطره زیادی با او ندارم؛ ولی چند سال
پیش ،پس از آنکه از خارج بازگشت اولین فیلم را
با او کار کردم.
وی در پایان افزود :او برای نقش هایش تمرین
می کرد و بسیار عاشق کارش بود .من حدود ۸۷
فیلم را با او کار کردم و مدیریت آن ها را بر عهده
داشتم و زیاد با او در ارتباط نبودم ،ولی در همین
مدت هم او را قابل احترام و دوست داشتنی یافتم.
تحمل درد از دست دادن چنگیز جلیلوند سخت
است
ناصر ممدوح دوبلور و مدیر دوبالژ ،هم درباره
چنگیز جلیلوند به خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه
خبرنگاران جوان ،گفت :او از نظر شخصیتی بسیار
وارسته و خونگرم بود .جلیلوند کارنامه درخشانی
دارد و جای شخصیت های بزرگ سینمایی صحبت
کرده است .این هنرمند یکی از ستارههای پرفروغ
هنر دوبله ایران بود .فقدان استاد جلیلوند برای
جامعه ما ضایعه بزرگی است و تحمل کردن این
درد بزرگ سخت خواهد بود.
رفتن چنگیز جلیلوند قابل باور نیست
سعید شیخ زاده مجری ،بازیگر و دوبلور هم با
اظهار تأسف از درگذشت چنگیز جلیلوند گفت :از
دست دادن استاد جلیلوند را نمی توانم باور کنم.
ایشان از نظر توانمندی در هنر عالی و درجه یک
بودند و بخش عمده ای از سینمای ایران به نام
ایشان است و شکی در این نیست.
وی افزود :از نظر اخالق ایشان به حدی سرزنده
و پرانرژی بودند که زندگی و نشاط را باید در او
تماشا می کردیم .همیشه با نسل جوان ارتباط خوب
و صمیمی برقرار می کردند و با همه ما رفیق بودند.
ایشان در برقراری روابط اجتماعی به قدری مهربان
رفتار می کردند که هرچه از بگویم کم است.
شیخ زاده در پایان به بخشی از خاطراتش با
جلیلوند اشاره کرد و گفت :من افتخار این را داشتم
که سال های زیادی شاگردشان باشم .اوایل کار
زمانی که  ۱۷یا  ۱۸سالم بود ،تنها تمرین من اجرای
فیلم هایی بود که ایشان آن ها را دوبله کرده بودند
و این نکته برایشان بسیار جالب بود .آقای جلیلوند
دانشگاه من بودند.
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بانک و بیمه

خدماتتازهبانکملیایرانبرایمشتریاندرروزهایکرونایی

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،همزمان با اعمال محدودیت های کرونایی و کاهش تعداد کارکنان بانک ها ،تشویق مشتریان به افزایش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک به منظور کمک به قطع زنجیره
انتقال کرونا در دستور کار قرار گرفته است.از سوی دیگر به منظور کاهش تردد مشتریان در شهر و همچنین کاهش مراجعه به شعب ،برخی محدودیت ها در تراکنش های بانکی به طور موقت برداشته شده است که از جمله آنها
می توان به افزایش سقف کارت به کارت تا  10میلیون تومان و نیز تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی تا پایان سال جاری بدون مراجعه به شعبه اشاره کرد.همچنین دستگاه های خودگردان بانک ملی ایران به منظور دریافت
و پرداخت وجه نقد فعال اند و بدون هیچ محدودیت زمانی ،به طور شبانه روزی در هفت روز هفته به مشتریان خدمت رسانی می کنند.از سوی دیگر به منظور کاهش تماس های تلفنی با سامانه های اطالع رسانی برای دریافت
مشاوره های بانکی ،بات «باجه» بر روی اپلیکیشن «بله» راه اندازی شده است .این بازو با دریافت مشخصات هویتی مشتریان و نیز ثبت سوال ،در اسرع وقت به آنها پاسخ می دهد.از آنجا که شعب بانک ها از مستعدترین مراکز
انتقال ویروس کرونا شناخته شده اند؛ توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و غیرحضوری راه موثری برای جلوگیری از شیوع این بیماری و کمک قابل توجهی به حفظ سالمت کارکنان بانک ها و مشتریان است.

تاکیدبانکشهربرتوجهشهروندان
بهدستورالعملهایبهداشتیو
کاهشمراجعهحضوریبهشعب

گزارش

معاون برنامه ریزی و فناوری

اطالعات بانک شهر از تمامی

شهروندان و مشتریان شبکه بانکی

خواست در جهت حفظ سالمتی خود

و کارکنان این بانک ضمن توجه

بیشتر به دستورالعمل های بهداشتی
از حضور در شعب اجتناب کرده

و استفاده از خدمات بانکداری

غیرحضوری را در اولویت قرار دهند.
به گزارش مرکز ارتباطات و

روابط عمومی بانک شهر ،جواد

عطاران با اشاره به اعالم محدودیت

های شدید کرونایی از امروز (اول

آذر ماه) تاکید کرد :در راستای

توجه به نیازهای مشتریان و کمک به
کاهش حضور آنان در سطح شهرها،

به خصوص کالن شهرهای کشور،

سامانه های غیر حضوری بانک شهر

آماده خدمات رسانی و رفع نیازهای
بانکی شهروندان است.

عطاران با تاکید بر افزایش

روزافزون کیفیت خدمات غیر

حضوری بانک شهر ،تصریح کرد:
هم اکنون خدماتی مانند :مدیریت
چک ،دریافت شماره شبا ،امکان

انسداد کارت ،دریافت صورتحساب،

خرید شارژ ،انتقال پول در قالب

کارت به کارت ،انتقال وجه بین

بانکی ،استعالم و پرداخت تسهیالت ،
مدیریت حساب ها  ،پرداخت قبوض
و  ...بواسطه نرم افزار “همراه شهر”

و “اینترنت بانک شهر” در دسترس
است و شهروندان نیاز به حضور و

ساعت مختلف شبانه روز از طریق

پیشخوان های شهرنت دریافت کنند.
معاون برنامه ریزی و فناوری

اطالعات بانک شهر با بیان اینکه قطعا
رعایت دستورالعمل های بهداشتی به

قطع زنجیره ویروس”کرونا” کمک

خواهد کرد ،گفت :شعب بانک

مراجعه به شعب این بانک را ندارد.

شهر در کنار مدافعان سالمت به

 3۵0پیشخوان شهرنت بانک شهر در

محدودیت ها ادامه می دهند تا بتوانند

شهروندان بسیاری از خدمات بانکی

مشکالت در راه تحقق”جهش تولید”

وی با اشاره به فعالیت بیش از

سراسر کشور ،ادامه داد :همچنین

ارائه شده در شعب را می توانند در

فعالیت خود با تمام مشکالت و تمام
به رفع رکود اقتصادی و کاهش
بیش از پیش تاثیرگذار باشند.

برپاییمیزخدمتحوزه
مقاومتبسیجبانکملتدر
بیمارستانامامخمینی(ره)

گزارش

مشارکت  4000میلیارد تومانی از سوی
متقاضیان مسکن اقدام ملی

مدیرعامل بانک مسکن:

مدیر عامل بانک مسکن درباره روند
پیشرفت اقدامات و برنامه های مرتبط با
تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن توضیح
داد.
پایگاه خبری بانک مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن،
شکل و میزان حمایت مالی-اعتباری بانک
از پروژه های مسکن سازی در طرح اقدام
ملی حکایت از اقدامات دو سویه توسط
شعب بانک مسکن سراسر کشور برای تامین
مسکن اقشار هدف دولت دارد.
دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک
مسکن ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:
از ابتدای اجرای طرح اقدام ملی تولید و
عرضه مسکن تا پایان ماه آبان 1۵۸ ،هزار و
 29۶نفر از متقاضیان واجد شرایط این طرح
در سراسر کشور ،در بانک مسکن اقدام به
افتتاح حساب کردند .از این تعداد بیش از
 100هزار نفر تا کنون بخش هایی یا همه
قسمت اول آورده نقدی تعیین شده از سوی
وزارت راه و شهرسازی را به حساب خود
واریز کرده اند.
وی در ادامه افزود :مجموع پرداختی
آورده نقدی پیش خریداران واحدهای
مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن از
مشارکت  ۴000میلیارد تومانی متقاضیان
حکایت دارد.
از مجموع افرادی که در بانک مسکن
به عنوان متقاضیان واجد شرایط مسکن ملی،
افتتاح حساب انجام داده اند ،نزدیک به 10
هزار نفر ،ساکن تهران هستند و در پروژه

های استان تهران ،ثبت نام انجام داده اند.
دکتر محمود شایان گفت :طبق
ضوابط به تصویب رسیده در وزارت راه و
شهرسازی ،متقاضیان مسکن ارزان در طرح
اقدام ملی بعد از آنکه توسط ادارات راه و
شهرسازی در استان ها ،از بابت واجد شرایط
بودن پاالیش می شوند و به آنها اعالم می
شود که شرایط الزم برای ورود به طرح را
دارند ،الزم است در مرحله بعد ،این افراد
در یکی از شعب بانک مسکن در شهر محل
سکونت خود نسبت به افتتاح حساب برای
پرداخت سهم شان در طرح ،اقدام کنند.
مدیر عامل بانک مسکن درباره روند
پیشرفت تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن
تاکید کرد :میانگین پرداخت آورده نقدی
در مرحله اول از سوی متقاضیان واجد
شرایط حدود  ۴0میلیون تومان است .هر
چند هنوز بیش از  ۵۵هزار نفر از افرادی که
افتتاح حساب کرده اند هنوز واریزی نداشته
اند که البته این متقاضیان نیز مطابق ضوابط
دولت الزم است در مهلت زمانی تعیین شده
و اعالم شده به آنها ،مشارکت مالی خود
را با طرح اقدام ملی شروع کنند تا پروژه
های مسکن سازی سر موقع و بدون تاخیر،
پیشرفت کند و واحدها تحویل افراد شود.
محمود شایان اعالم کرد :بیش از ۵0
هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط در طرح
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ،بیش از
 ۴0میلیون تومان در قالب آورده نقدی
به حساب خود واریز کرده اند و نزدیک
به  100هزار نفر نیز بیش از  30میلیون

تومان مشارکت داشته اند .آورده نقدی
پیش خریداران در طرح اقدام ملی مسکن،
متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه های
مسکن سازی از سوی سازنده ها ،به پروژه
ها تزریق می شود .البته بخشی از هزینه
ساخت واحدهای مسکونی نیز توسط بانک
مسکن به شکل تسهیالت بدون سپرده ،تامین
و پوشش داده می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن،
تعهد این بانک در حمایت و تامین مالی از
پروژه های طرح اقدام ملی تولید و عرضه
مسکن ،پرداخت  1۴0هزار فقره تسهیالت
ساخت است .این تسهیالت بدون نیاز به
سپرده گذاری ،در اسرع وقت از محل منابع
داخلی بانک مسکن به سازنده ها پرداخت

می شود.
بانک مسکن نه تنها تسهیالت ساخت
پرداخت می کند که مدیریت جذب و
تخصیص آورده نقدی پیش خریداران را نیز
برعهده دارد.
بر این اساس ،تا کنون  231پروژه به
ظرفیت  2300واحد مسکونی از طرف
وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن
برای پرداخت تسهیالت معرفی شده است
که از این تعداد ۵9 ،پروژه در حال تشکیل
پرونده و تکمیل مدارک مورد نیاز برای
دریافت تسهیالت ساخت از سوی سازندگان
است .همچنین قرارداد پرداخت تسهیالت با
سازندگان  17پروژه مسکن ملی به ظرفیت 2
هزار و  ۴۵9واحد مسکونی منعقد شده است.

دلیل نوسان قیمت اوراق تسهیالت مسکن
یوسفی علت نوسان های اخیر قیمت اوراق گواهی حق
تقدم تسهیالت مسکن را تشریح کرد.
در شرایطی که برخی تصور می کنند منشاء نوسان های
اخیر و قابل توجه قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت
مسکن ناشی از سیاست های اعمال شده در خصوص حجم
انتشار اوراق در شبکه بانکی است ،محمود یوسفی ،رییس
اداره کل سازمان و رو ش ها در خصوص شائبه های موجود
در این زمینه توضیح داد.
یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک
مسکن-هیبنا ،با اشاره به نوسان های اخیر قیمت اوراق
تسهیالت مسکن گفت :علت اصلی این نوسان ها در حال
حاضر به دلیل مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار معامالت
اوراق است.
وی با بیان اینکه سیاست های بانک مسکن در ارتباط با
اوراق تسهیالت خرید مسکن تغییری نکرده است خاطرنشان
کرد :سیاست های بانک مسکن در این ارتباط تغییری نداشته
است و نمی توان علت نوسان های اخیر قیمت اوراق را به
تغییر سیاست های بانک مسکن در این رابطه نسبت داد.
رییس اداره کل سازمان و روش ها با بیان اینکه یکی از
دالیل نوسان قیمت اوراق در نتیجه تغییر سیاست های بانک
مسکن « افزایش سقف تسهیالت» است  ،خاطرنشان کرد:

افزایش سقف تسهیالت می تواند منجر به افزایش تقاضا
برای خرید اوراق شده و به دلیل افزایش تقاضا برای دریافت
تسهیالت از طریق اوراق ،قیمت اوراق را نیز تحت تاثیر قرار
دهد .اما در شرایط فعلی هیچ تغییری در جهت افزایش سقف
تسهیالت نیز صورت نگرفته است و بنابراین نوسان های اخیر
قیمت اوراق ،ارتباطی به سیاست ها وبرنامه های موجود در
این زمینه ندارد.
وی عالوه بر افزایش سقف تسهیالت ،افزایش تقاضا
برای خرید مسکن با استفاده از اوراق را نیز یکی از دالیلی
اعالم کرد که می تواند بر سطح قیمت اوراق اثرگذار باشد
و دراین باره نیز توضیح داد :همان گونه که سقف تسهیالت
افزایش نیافته است تقاضا هم برای دریافت تسهیالت با
استفاده از اوراق زیاد نشده است .بنابراین مهمترین عامل
این نوسانات را می توان به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار
معامالت اوراق ،به عنوان بخشی از بازار سرمایه ،نسبت داد.
وی افزود :افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن ،کاهش
حجم انتشار اوراق ،کاهش قیمت مسکن و افزایش تقاضا
برای دریافت تسهیالت ،از مهمترین دالیلی است که تحت
تاثیر سیاست های بانک مسکن و تحوالت درونی بازار
مسکن می تواند سطح قیمت اوراق را تحت تاثیر قرار دهد
اما همان گونه که گفته شد هیچ تغییری در این مولفه ها رخ

نداده است و مهمترین عامل نوسان های شدید قیمت اوراق
به خصوص در مهرماه ،ناشی از مکانیزم عرضه و تقاضا در
بازار سرمایه و اثرپذیری از نوسانات سایر بازارها است.
این مقام مسوول گفت :حجم انتشار اوراق تسهیالت
خرید مسکن که به پشتوانه موجودی صندوق پس انداز ممتاز
منتشر می شود نیز نسبت به گذشته نه تنها کمتر نشده است
بلکه افزایش یافته است.بنابراین عامل کاهش انتشار اوراق
نیز در نوسانات اخیر قیمت اوراق دخیل نبوده است.
به گفته وی در واقع افت و خیزهای بازارهای اقتصادی
به خصوص بازار معامالت سهام ،عامل روانی و علت اصلی
نوسانات اخیر قیمت اوراق تسهیالت مسکن است .چرا که
مکانیزم قیمت اوراق را حجم عرضه ومیزان تقاضای اوراق
موجود در بازار تعیین می کند مگر آنکه تغییری در سیاست
های سیاست گذاران این حوزه صورت بگیرد که عمال در
ماه های گذشته هیچ تغییری به لحاظ سیاست گذاری در این
بخش اعمال نشده است.
به گزارش هیبنا ،قیمت هر فقره اوراق  ۵00هزار تومانی
تسهیالت مسکن که اواخر سال گذشته در کانال  ۴0هزار
تومان قرار گرفت ،در برخی از روزهای مهرماه امسال تا مرز
 100هزار تومان نیز پیشروی کرد اما هم اکنون به صورت
مجدد به کانال  ۸0هزار تومان بازگشته است.

طرحجدیدسپردهگذاریدربانکمسکن
به گزارش روابط عمومی
بانک ملت ،میز خدمت رسانی
به مدافعان سالمت با ابالغ
سازمان بسیج وزارتخانه ها و
ادارات ،با همت و مشارکت
پایگاه مقاومت بسیج حضرت
محمد رسول اهلل(ص) مدیریت
شعب منطقه چهار تهران بانک
ملت و پایگاه مقاومت بسیج
امام حسن مجتبی(ع) شرکت
مهندسی سیستم یاس ارغوانی و
با حضور بسیجیان ادارات تابعه
وزارتخانه های کشور ،نفت،
نیرو ،ارتباطات ،امور اقتصادی
و دارایی و همچنین مشاوران
حقوقی قوه قضاییه دایر شد.
در این میز خدمت،
کارشناسان عالوه بر رسیدگی به
درخواست ها ،در زمینه آموزش
و نحوه ارائه خدمات الکترونیک
و کاهش حضور فیزیکی در

شعب ،نکات الزم را ارائه کردند.
بر اساس این گزارش،
سرهنگ قریشی فرمانده سازمان
بسیج وزارتخانه ها و ادارات،
دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
رییس مجتمع بیمارستانی امام
خمینی(ره) و دکتر بیک محمدی
فرمانده بسیج مجتمع بیمارستانی
امام خمینی(ره) و روسای بخش
های مختلف درمانی همراه با
کادر درمان بیمارستان ،از میز
خدمت حوزه مقاومت بسیج
بانک ملت بازدید کردند.
همچنین بسته های فرهنگی
تهیه شده از سوی حوزه مقاومت
بسیج بانک ملت به بازدید
کنندگان اهدا و بسته هایی نیز
برای تمامی بخش های مختلف
درمانی بیماران کرونایی ارسال
شد.
در حاشیه برگزاری میز

خدمت در مجتمع بیمارستانی
امام خمینی(ره) ،فرمانده
بسیج این مجتمع و تعدادی از
کارکنان کادر درمان از عملکرد
مطلوب ،حسن خلق ،خوشرویی،
پاسخگویی و احترام به ارباب
رجوع بهروز تقی خانی کارمند
شاغل در باجه بانک ملت
قدردانی کردند.
بر این اساس ،لوح سپاس و
قدردانی با حضور دکتر قریشی
فرمانده سازمان بسیج وزارتخانه
ها و ادارات ،دکتر بیک محمدی
فرمانده بسیج مجتمع بیمارستانی
امام خمینی(ره) ،نخعی فرمانده
حوزه مقاومت بسیج بانک ملت
و فرماندهان پایگاه های حضرت
محمد رسول اهلل(ص) و امام
حسن مجتبی(ع) به بهروز تقی
خانی اهدا شد.

بانک مسکن امکان جدیدی برای پس انداز مشتریان
خود در قالب راه اندازی «سپرده گذاری کوتاه مدت
آتیه طالیی» فراهم کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،طرح
جدید بانک مسکن امکان پس انداز در شرایط اقتصادی
را ایجاد خواهد کرد .این طرح با عنوان «سپرده گذاری
کوتاه مدت آتیه طالیی» است که مشتریان با افتتاح آن
امکان واریز و برداشت را خواهند داشت .نرخ سود علی
الحساب پیش بینی شده برای این سپرده گذاری معادل
 10درصد برای سپرده کوتاه مدت و  1۸درصد برای
سپرده بلند مدت می باشد.
مشتریان با افتتاح این حساب همچون دیگر حساب
های کوتاه مدت ،با دارا بودن کارت بانکی می توانند
از تمامی خدمات بانکداری الکترونیک همچون اینترنت
بانک ،همراه بانک و ...استفاده کنند.
متقاضیان برای افتتاح این حساب باید حداقل 200
هزار تومان موجودی داشته باشند به این معنا که کاهش
سپرده به کمتر از این رقم منجر به فسخ حساب می شود.
مطابق با مفاد قرارداد افتتاح حساب ،سیستم پس

از واریز سود در پایان هر ماه ،به صورت اتوماتیک در
اول هر ماه نسبت به برداشت از حساب (مازاد بر حداقل
مبلغ الزم جهت جلوگیری از فسخ حساب) اقدام و
یک فقره سپرده سرمایه گذاری بلندمدت  2ساله آتیه
طالیی  3جدید با حداقل مبلغ  ۵0هزار تومان و نرخ سود
علی الحساب  1۸درصد (در حال حاضر) به نام مشتری
افتتاح می کند.
البته افتتاح حساب سپرده بلندمدت بیش از حداقلِ
فوق ( ۵0هزار تومان) با احتساب ضرایب یک ریالی
صورت پذیرفته و این امر مادامی که سپرده کوتاه مدت
آتیه طالیی  3نزد بانک مفتوح باشد ،به صورت سیستمی
هر ماه تکرار می شود.
گفتنی است حساب واسطه تمامی حساب های
مفتوحه ،سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت آتیه طالیی 3
بوده ،تمام عملیات بانکی بر روی حساب واسطه انجام
می پذیرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،این
طرح سپرده گذاری بانک مسکن به راحتی می تواند یک
پناهگاه امن برای پس اندازهای خرد و کالن مشتریان این
بانک باشد.

۵

طرحمشکالتعشایربررویمیزخدمت

باحضورسرهنگ صخری رئیس سازمان بسیج عشایر سپاه ولیعصرو مدیران ادارات آموزش وپرورش.دامپزشکی .امورعشایرو تنی چند از نخبگان و اندیشه ورزان عشایر استان جلسه بررسی مشکالت وآسیبهای
اجتماعی قشر عشایر شمال وجنوب استان خوزستان بر روی میزخدمت برگزارشددر این جلسه سرهنگ حمدی صخری باتبریک هفته بسیج عشایر را بنابه گفته امام ذخائر انقالب یادکردند واز اهمیت و پتانسیلهای این
قشر ازجامعه بویژه نقش آنان دراقتصادو جهش تولید که شعار سال 99است سخن گفت.رئیس سازمان بسیج عشایر باعنایت به توجهات سازمان بسیج عشایر کشور و سردار فرماندهی سپاه ولیعصر به این قشر فعال گفت
ادارات کل استان باید نسبت به حل مشکالت آنان ازجمله جاده های دسترس.آب بهداشتی .امداد پزشکی.و مشکل آنها با منابع طبیعی در خصوص مراتع .تامین علوفه و داروهای دامپزشکی اقدام و زمینه اشتغال این قشر
کوچ رو فراهم کنند.در این جلسه اعضای حاضر هرکدام در خصوص مشکالت و نارسائیهای موجود صحبت و خواستار اقدام مقتضی شدند.در این جلسه مقرر گردیددر جلسات آتی که با حضور ادارات ذیربط موضوع
برگزار گردد مصادیقی از اهم مشکالت را بیان تا درجهت حل آنهااقدام گردد

تحملطاقشدهمردمایذهاز
بوی بد زباله /چاره کار در
دستانچهکسیاست؟

گزارش

مدت هاست که دفن پسماند در
ایذه ،تبدیل به مسئله ای مهم برای
شهروندان و مسئوالن این شهرستان
شده و رزمی میان مردم و زباله به
راه انداخته است.
در این میدان رزم ،بزم دود های
ناشی از آتش سوزی زباله ها در
آسمان ایذه وزنه را به نفع پسماند ها
سنگین تر کرده است ،تا مردم
ترجیح بدهند به جای قدم گذاشتن
در نبردگاه ،برای مصون ماندن از
بوی بد ،در خانه بمانند و یا دستکم
کمتر بیرون بروند.
در دهه های اخیر ،با توسعه
جوامع ،صنعتی شدن ،مصرف گرایی
که ریشه در جوامع غربی دارد مسئله
زباله ها تبدیل به معضلی برای محیط
زیست جهانی شده است .گرچه
غربی ها تا حدودی ساز و کار های
متناسب با این معضالت را اندیشیده
و با ساخت کارخانجات مختلف
نهایت استفاده را از زباله ها می برند،
اما در استان خوزستان محلی برای
بازیافت کامل پسماند ها وجود
ندارد.
ایذه شهرستانی در شمال شرقی
خوزستان است که طی چند سال
اخیر با معضل زباله و دود ناشی
از سوختن آن ها دست به گریبان
است .نزدیک به  30سال است
که پسماند های خانگی ،صنعتی
و بیمارستانی شهروندان ایذه در
حوالی روستایی به نام راسفند
انباشت می شوند .بوی بد ،خطر
بیماری در فصل گرما و رسوخ
شیرابه به سفره های آب زیر زمینی،
روستاییان و کشاورزان منطقه را
عاصی کرده است.
منطقه دفن زباله راسفند در ایذه
بسیاری از کشاورزان نسبت
به این مسئله معترض هستند و
می گویند مسئوالن محلی از
مشکالت شان «غافلند» .شهرستان
ایذه دارای جاذبه های دیدنی
فراوانی است .طبیعت بکر و آثار
تاریخی از ارتفاعات منگشت تا
سنگ نگاشته های کول فرح از
جمله جاذبه های این منطقه محسوب
می شوند ،اما شهرداری ایذه متهم
است که به جای استفاده از جاذبه
این نواحی بر دافعه آنان افزوده
است؛ اتهامی که این نهاد اجرایی
رد می کند.
مقصر آتش زدن زباله ها کیست؟
غالمحسین اسدی شهردار ایذه
که معتقد است این نهاد اقدامات
مهمی در توسعه این شهرستان
داشته ،گفت :مقصر سوختن
پسماندها ،زباله گرد ها هستند
این گروه ها با جمع آوری کاغذ،
کارتون و مواد پالستیکی از این راه
درآمد کسب می کنند ،اما پس از
جمع آوری وسایل مورد نیاز خود،
اقدام به آتش زدن دیگر زباله ها
می کنند .
او افزود :گرچه نیروی انتظامی
و سایر نهاد های متولی بار ها با این
اقدام زباله گرد ها برخورد کرده اند،
اما آن ها همچنان به فعالیت خود
ادامه می دهند و آتش زدن پسماند ها
مشکالت فراوانی برای شهرداری و
مردم ایجاد کرده است که از جمله
آن ها می توان به پخش دود ناشی
از زباله سوزی در سطح شهر اشاره
کرد .
غالمحسین اسدی شهردار ایذه
اسدی با بیان اینکه مسئله ساخت
یک سایت دفن پسماند در ایذه
پیشتر در جلسه شورای سالمت و با
حضور رئیس کل دادگستری مطرح
شد ،اظهار داشت :قرار بود که این
محل در منطقه الپن ساخته شود و
دیوار های مربوط به آن برای راه
اندازی خریداری شد ،اما ساخت

این طرح از سوی مردم محلی با
مخالفت روبرو شد.
شهردار ایذه بیان کرد :یافتن
محل دقیق و جانمایی سایت دفن
پسماند از سوی فرمانداری انجام
می شود و شهرداری مسئولیت
استاندارد سازی آن را بر عهده
دارد .ضمن آنکه پیدا کردن مکانی
برای دفع زباله ها به اقداماتی
همچون آمایش سرزمینی ،مطالعات
و ارزیابی نیاز دارد ،که این امر در
کوتاه مدت محقق نمی شود.
مسئولیت فرمانداری برای حل
معضل زباله در ایذه چیست؟
حسین المی زاده ،فرماندار ایذه
در گفت و گو با خبرنگار ما با طرح
این سوال که «کجای قانون گفته
شده ،وظیفه فرمانداری تعیین محل
دفن پسماند است؟» گفت :شهرداری
باید مکان دفن را مشخص نماید
و مجوز های الزم را اخذ کند ،از
منابع طبیعی استعالم بگیرد و سپس
این نهاد تایید کند که زمین انتخاب
شده مکان مناسبی برای دفن زباله
است و مشکلی برای محیط زیست
ایجاد نمی کند.
عکسی از آتش سوزی پسماندها
در ایذه
او افزود :منابع طبیعی مشخص
می کند که زمین معین شده متعلق
به شخص است یا از امالک همین
نهاد است .در صورتی که ملک
شخصی باشد ،امکان بنا شدن سایت
دفن پسماند داده نمی شود و باید از
اراضی منابع طبیعی باشد .اگر همین
محل تعیین شده مشکالتی را برای
گونه های جانوری ایجاد کند نیز
پروانه ساخت سایت دفن پسماند
صادر نمی شود.
المی زاده بیان داشت :وظیفه
فرمانداری طی این فرآیند ،نظارت
بر عملکرد درست محیط زیست
است و اگر اختالفی میان  2نهاد
شهرداری و منابع طبیعی رخ دهد،
فرماندار به منظور رفع مسئله ورود
می کند و تسهیالت الزم را فراهم
می آورد.
نظر شهروندان ایذه در خصوص
مسئله زباله سوزی
احسان کیانی یکی از شهروندان
ایذه در گفت وگو با خبرنگار ما
با بیان اینکه بوی بد ناشی از زباله
در برخی مناطق ایذه به شدت آزار
دهنده است ،گفت :هفته پیش به
منظور خرید دارو مجبور شدم
به بیمارستان شهدا مراجعه کنم،
هنگامی که برای خرید اقالم دارویی
در حیاط این مرکز درمانی منتظر
بودم ،بوی بد ناشی از سوختن زباله
اذیت کننده بود.
تجمیع زباله در خیابان های ایذه
جلوگیری از ورود زباله به
منطقه راسفند
احمد امیری ،رئیس حفاظت
محیط زیست ایذه در گفت وگو با
خبرنگار ما با بیان اینکه این اداره
مسئولیت نظارت بر اجرای درست
قانون مدیریت پسماند ها را برعهده
دارد ،گفت :شهرداری به عنوان
مدیریت اجرایی شناخته می شود و
نظارت بر جمع آوری ،دفن و مسائل
بهداشتی بر عهده سازمان محیط
زیست است.
او در خصوص وضعت زباله ها
در ایذه افزود :زباله های این
شهرستان پیشتر در محلی به نام
راسفند دپو می شدند ،اما با «کم
کاری شهرداری» طی سنوات
گذشته ،اهالی منطقه راسفند دچار
مشکالت بهداشتی شدند و علی
رغم اینکه این محل مجوز های الزم
را داشت ،اما مردم محلی به تنگ
آمده و از ورود زباله به این محل
جلوگیری کردند.

امیری در ادامه بیان کرد:
بنابراین شورای تامین وقت
شهرستان ایذه بدون حضور اداره
حفاظت محیط زیست تصمیم به
جابجایی محل دفن زباله های شهری
می گیرد و از راسفند به مکانی
موسوم به «کوره ها» انتقال پیدا
می کند که در محیط بالفصل شهری
واقع شده است و منازل مسکونی
در فاصله بسیار نزدیک به این محل
قرار دارند.
تخلیه زباله در ایذه
رئیس اداره حفاظت محیط
زیست ایذه اظهار داشت :مکان
جدید برای دفن زباله ها در نزدیکی
قبرستان روضه الزهرا قرار دارد که
به مدت  2ماه است از این محل
استفاده می شود ،ضمن آنکه بدون
اجازه و اخذ پروانه از سوی سازمان
محیط زیست و وزارت نیرو انجام
پذیرفته ،زیرا مسئله آب های زیر
زمینی مهم است و باید بررسی شود؛
که متولی آن سازمان آب و برق
است و در صورت تایید این نهاد،
مجوزی از سوی محیط زیست صادر
می شود.نتیجه نهایی اخطاریه های
محیط زیست و جلسات مدیریت
پسما ند
این مقام مسئول تصریح کرد:
محل موسوم به کوره ها هم اکنون
با انباشت زباله در حال پر شدن
است و عالوه بر آن در این محل
قنات های قدیمی وجود دارد که
ممکن است شیرابه ها به درون
قنات ها نفوذ کرده و مشکالت
زیست محیطی و بهداشتی را رقم
بزنند.احمد امیری گفت :سازمان
محیط زیست بار ها در خصوص
استفاده از این محل اخطاریه صادر
کرده ،زیرا از نظر این سازمان محل
ذکر شده برای دفن زباله نامناسب
است .همچنین جلسات متعدی
تاکنون برگزار شده که همه بی
نتیجه بوده و تنها پیشنهاد شد تا کم
کاری ها و اقدامات الزم در راسفند
جبران شود .گرچه اهالی منطقه
موافق دپو زباله تحت هر شرایطی
نیستند و این مسئله همچنان الینحل
مانده که شهرداری به عنوان متولی
پسماند باید مسئله را حل نماید.
پسماند ایذهاو با اشاره به راه
اندازی یک گروه مطالعات و
ارزیابی محیط زیست برای آمایش
سرزمین ،بیان داشت :باید چند نقطه
به عنوان محل دفن زباله شناسایی
شوند که استاندارد های الزم را نیز
داشته باشند و پس از آن مجوز از
اداره حفاظت محیط زیست اخذ
شود .البته الزم است تا مسئوالن
مدیریت شهری و استانی به مسئله
زباله ها در ایذه وارد شوند و به
گونه ای به این موضوع پرداخته شود
که در جهت بهداشت مردم ایذه
گام های مثبتی برداشته شود.
جلوگیری از یک بحران محیط
زیستی با همکاری مسئوالن ایذه
مسئله زباله گرچه در تمام
جهان تبدیل به معضلی مهم شده
است ،اما می توان با اقداماتی موثر
و هوشمندانه از تبدیل آن به یک
بحران زیست محیطی جلوگیری
کرد .کافی است که به توصیه های
فعاالن محیط زیست توجه الزم را
داشت و همچنین عزم راسخ برای
حل این مشکل را جزم کرد.
ارتباط و همکاری بین بخش های
مختلف دستگاه های ایذه مسئله الزم
و مهمی است که مسئوالن باید توجه
بیشتری به این مسئله نشان دهند و
همچنین شهرداری وظایف خود
را به درستی به انجام برساند تا از
تبدیل مسئله زباله های ایذه به یک
بحران زیست محیطی جلوگیری
کرد.
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ایران زمین

تالش رسانه ملی در جهت کمک
به رونق و جهش تولید

در نشست هم اندیشی مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان با مسئول سازمان بسیج صنعت و معدن استان خوزستان مطرح شد:
در این دیدار مهندس خانچي مسئول
سازمان بسیج صنعت و معدن استان خوزستان
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثار
گران عرصه خبر
به تشریح اهم فعالیتهاي سازمان بسیج
مهندسین صنعت و معدن استان پرداخت.

خانچی افزود :رسانه در انعکاس
موفقیتها و پیشرفتهاي حاصل شده توسط
صنایع و شرکتهاي بزرگ در چهار دهه
انقالب که نتیجه خودباوري مهندسان و
کارشناسان متعهد مي باشد جایگاه ویژه و
راهبردی را ایفا می نماید .

خانچی در ادامه به ظرفیت رسانه ملي در
انعکاس مشکالت و تنگناهاي صنایع جهت
رفع مشکالت تولید اشاره نمود.
در ادامه مهندس رحیمي مدیر کل صدا
و سیمای مرکز خوزستان ضمن گرامي
داشت هفته بسیج و تجلیل از رشادتها و

ایثارگري همه بسیجیان تاکید نمود رسانه
ملي در جهت کمک به رونق و جهش تولید
در صنایع همواره در کنار بسیج و با تأسی از
تفکر بسیجی از هیچ کوششی دریغ نخواهد
کرد.

اهداء  2200بسته معیشتی و نوشت افزاری
به مناطق کم برخوردار مجاور تاسیسات

به مناسبت هفته بسیج توسط نفت و گاز مارون انجام شد
اهواز :لیال زرگانیان -به مناسبت
هفته بسیج ،آیین اهداء هزار و  100بسته
معیشتی و هزار و  100بسته نوشت افزاری به
خانوارهای کم برخوردار رامشیر و رامهرمز
عالوه بر بخش غیزانیه ،یکشنبه  2آذر با
حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت
بهره برداری نفت و گاز مارون ،فرمانده
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت
نفت-جنوب ،فرماندهان سپاه رامهرمز و
رامشیر و رییس سازمان بسیج مهندسین
صنعت و معدن سپاه حضرت ولیعصر(عج)
خوزستان برگزار شد.
مهندس حمید کاویان ضمن ادای احترام

به مقام شامخ شهدای بسیج و تبریک هفته
بسیج ،گفت :همواره در کنار راهبری تولید
به عنوان رسالت اصلی سازمان ،عمل به
مسئولیت های اجتماعی و خدمت به مردم به
ویژه مجاوران تاسیسات فرآیندی در دستور
کار بوده که بخش بزرگی از این خدمات را
بسیجیان پایگاهمقاومت بسیج سردار شهید
قاسم سلیمانی شرکت بهره برداری نفت و
گاز مارون بر عهده گرفته است.
وی با بیان اینکه علیرغم مشکالت
موجود ،محرومیت زدایی و انجام خدمات
فرهنگی ،آموزشی و عمرانی را با جدیت
پیگیری کرده ایم ،افزود :در مجموع 3۶00

بسته معیشتی و  1۵00بسته بسته نوشت
افزاری را طی هفته های گذشته در قالب
رزمایش کمک های مومنانه تهیه و اهدا
کردیم.
سرهنگ ممبینی ،فرمانده حوزه مقاومت
بسیج شهید تندگویان وزارت نفت-جنوب
ضمن تبریک هفته بسیج و اشاره به کارآمد
بودن بسیج صنعت نفت در حوزه های
مختلف و آمادگی همیشگی این سازمان
مردمی جهت همکاری با سازمان در حوزه
های علمی ،فن آوری ،فرهنگی ،عمرانی و
آموزشی گفت :خوشبختانه موفق شدیم از
آغاز سال  99تاکنون ،عالوه بر گند زدایی،

ضدعفونی معابر و توزیع ماسک و بسته های
بهداشتی ،از محل کمک های کارکنان،
۵هزار و  700بسته معیشتی و 2هزار و
 ۵00بسته نوشت افزاری را تامین و اهداء
کنیم؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز
3هزار و  700بسته معیشتی را به همجواران
تاسیسات عملیاتی اهدا کرد.
در پایان از  ۵نفر به نیابت از  ۵۶فرزند
شهید مناطق نفتخیز جنوب و از  13بسیجی
تالشگر پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید
قاسم سلیمانی شرکت بهره برداری نفت و
گاز مارون تجلیل شد.

رونقمروتدربازارکسادخراسانشمالی
این که آینده بازار پس از جشن
پایان کرونا چه خواهد شد ،مقوله
دیگری است اما در همین حد میدانیم
که عالوه بر مسئولیت حکمرانان ،ما نیز
در قبال جان و مال یکدیگر مسئولیم.
کرونا که آمد خیلی از داشتههای
انسانهای امروز که در هیاهوی دنیا
گم شده بود خودی نشان داد ،مردم به
یاد آوردند که با دلی به وسعت دریا
در کنار هم زندگی میکنند ،چنان در
کنار هم بودن عادی بود که مهربانی و
رحم و مروت هم به یک عادت مرسوم
بدل شده بود ،اما کرونا همان ویروس
منحوس ،مغلوب مهرورزی آدمیان شد.
با شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا و
اعمال محدودیت های مختلف به منظور
مهار چرخه انتقال ویروس کرونا شور و
شوق خریدها برای شب عید ،بازگشایی
مدارس ،خرید تابستانه و زمستانه به
کسادی بدل شد و بیشتر کسبه از صبح
تا شب دست روی دست می گذارند و
ناامیدی در وجودشان رخنه کرده است.
چهرهها عبوس شده ،دلواپسی برای
پرداخت اجاربها ،پول آب ،برق و پول
اجناس تهیه شده دغدغه بازاریهاست
در سال های گذشته بازار در بجنورد
به این شکل نبوده و مردم برای به بهانه
های مختلف همچون برگزاری مراسم
عروسی ،جشن تولد و  ...به بازار می
آمدند و خرید می کردند.
اما با وجود تمام ناامیدیها و
نامالیمات اقتصادی که این ویروس با
خود به همراه آورده گاهی خیرین چنان
استوار در راه خوشحالی همنوع خود
گام برمیدارند ،کرونا که هیچ ،دشمنان
هم سر تعظیم در برابر آدمهای مهرورز
فرود میآورند.
صدفی خیر بجنوردی است که از
اجاره مغازه خود در شب عید گذشت تا
امید را در دل مستاجر خود روشن کند.
 ۴3سال سن دارد و خودش به همراه

برادرش در یک مغازه دیگر کار می
کند پس وضعیت بازار را به خوبی درک
کرده و از اجاره بهای مغازه اش گذشته
است.
با خود گفتم اگر دوباره برای کنترل
ویروس کرونا از سوی دولت محدودیت
اعمال شد برای ماه های دیگر هم از این
اجاره گذشت کنم ،این را آقای صدفی
در گفت و گو با ایسنا ،می گوید و ادامه
می دهد :ویروس کرونا فقط به یک قشر
از جامعه آسیب وارد نکرده بلکه همه به
خاطر آن آسیب های زیادی را دیده اند
بنابراین اگر همه به فکر یکدیگر نباشیم
شاید نتوانیم دوام بیاوریم و با مشکالتی
بیش از آن مواجه شویم.
وی که هم اکنون در بستری بیماری
به علت ابتال به این ویروس قرار دارد،
ادامه می دهد :بعد از بهبودی از این
بیماری به طور حتم دوباره تا اندازه
توانم کمک خواهم کرد.
هادی عباس آبادی از دیگر خیران
بجنوردی است که سخاوت کرده و
دو ماه اجاره را از مستاجر خود نگرفته
است.
 ۴1سال سن دارد و در تهران در
یک شرکت خدمات کامپیوتری در
حال فعالیت است و می گوید :به خاطر
مریضی کرونا بازار خراب است و کسبه
فروش ندارند من هم تصمیم گرفتم
اجاره دو ماه را از مستاجرام نگیرم،
درآمد ندارند که اجاره بدهند از کجا
بیاوردند؟ قرض کنند؟!
وی می افزاید :تعدادی از کسبه این
روزها به خاطر اینکه هم درآمد مردم به
خاطر گرانی ها کم شده و از سوی دیگر
چون مراسم خاصی برگزار نمی شود
به سختی کاسبی می کنند و هم اکنون
طوری شده که تعدادی از مردم جزء
ضروریات چیزی نمی خرند و یا اینکه
از ترس مریض شدن به بازار برای خرید
نمی آیند ،به سختی گذران می کنند و

حتی همان اجاره مغازه را با مشقت به
دست می آورند بنابراین برای من گوارا
نبود در روزهایی که محدودیت اعمال
شده از آن کرایه بگیرم.
یکی دیگر از خیران بجنوردی که
اجاره مغازه خود را بخشیده است،
میگوید« :اگر همه ما زمین بخوریم
و نتوانیم از این شرایط جان سالم به
در ببریم آخر چه کسی میخواهد این
مغازهها را وقتی ما نباشیم اجاره کند؟
پس همه ما یک زنجیره هستیم از
واردکننده و تولیدکننده محصول گرفته
تا مالکان و فروشندگان تا مردمی که
مصرفکننده هستند .که اگر یک بخش
از این زنجیره آسیب ببیند کل زنجیره
و اقتصاد کشور شرایط بدی را تجربه
خواهد کرد.
اما در این میان بودند مستاجرانی که
گالیه از صاحب ملک خود داشتند که
حتی یک مرتبه تماس نگرفته تا ببیند
اوضاع مستاجرش چگونه بوده و تماس
های وی فقط برای این بوده که کرایه
ات عقب افتاده و آن را واریز کن.
یکی از پوشاک فروشی های بجنورد
که در یک مغازه استیجاری کار می
کند ،می گوید :االن شرایط خیلی
سخت شده ،االن به مدت دو هفته تعطیل

هستیم ،قبل از آن نیز به مدت دو هفته از
ساعت شش بعد از ظهر باید مغازه ها را
تعطیل می کردیم حال با این شرایط باید
چگونه فقط اجاره مغازه را دربیاوریم و
استرس تهیه اجاره مغازه از زمان شیوع
ویروس کرونا تا به حال برای من یک
دغدغه شده است.
مهدی امیدوار رئیس اتاق اصناف
خراسان شمالی نیز از راه اندازی پویش
مالک منصف در این استان خبر داده
است و اظهار می دارد :از اصناف
درخواست شده تا در این پویش اسامی و
عکس مالکانی که طی اعمال محدودیت
های کرونایی و تعطیلی اصناف ،به این
قشر از جامعه کمک کرده و بخشی از
اجاره و یا تمامی اجاره ملک خود را به
مستاجر کاسب خود بخشیده است ،را
معرفی و اعالم کنند.
وی ادامه می دهد :فقط در شهر
بجنورد  2۵تا  2۶نفر از مالکان مغازه
ها ،کل و نیمی از اجاره های خود را به
مستاجران بخشیدند.
امیدوار با اشاره به اعمال محدودیت
های سوم و تعطیلی دوباره اصناف از
مالکان درخواست می کند :تا مستاجران
را درک کنند و با آن ها کنار بیایند.
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جامعه

عضو شورای شهر تهران خبر داد؛

رشدبیسابقهپدیدهحاشیهنشینیدرچندسالاخیر

حسن خلیلآبادی ،عضو شورای شهر تهران با اشاره به حاشیهنشینی در اطراف پایتخت اظهار کرد :متأسفانه پدیده حاشیهنشینی در چند سال اخیر رشد بیسابقه و بسیار زیادی داشته و حاشیه نشینان
اطراف پایتخت هم از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.
او ادامه داد :درباره طرح ساماندهی و بهبود شرایط زندگی حاشیهنشین ها هنوز مطلبی مطرح نشده و بااین حال ما می بینیم که روزبه روز بر تعداد حاشیهنشینها افزوده میشود.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد :هنوز راهکار مناسبی برای رفع مشکل بزرگی به نام حاشیه نشینی و آسیب های آن وجود ندارد البته برخی از این حاشیه ها خارج از حیطه شهرداری تهران
قرارگرفته اند.

گزارش صدای اصالحات از جاهلیتی مدرن در کشور؛

تتاریختولدلاکچریخیانتوالدینبهنوزادان!
شکلگیری صف انبوه تولدهای الکچری در تاریخ1399/9/9
لشکر نوزادهای نارس از راه میرسد؟!

علیرضا اصغرزاده -داستان شماره تلفنهای رند و شماره پالکهای رند
برای خودرو و تالش مادی برای به دست آوردن آنها به انتخاب تاریخ تولد
رند برای نوزادان نیز کشیده شده است؟! این موضوع تا جایی پیش رفت که
در تاریخ  ۸/۸/9۸بیمارستانهای کشور شاهد افزایش  20درصدی زایمان
نسبت به ماههای دیگر سال بودند.
به گزارش صدای اصالحات ،انگار این روزها دستکاری تاریخ تولد
فرزندان آنهم به بهانه خاص بودن ،به یک فرهنگ و دلیلی برای فخرفروشی
تبدیلشده است .البته الکچری بودن هزینههای باالیی دارد؛ به این معنا که
باید برای سزارین خودخواسته هزینهای دو تا سه برابر معمول پرداخت کنند،
جان جنین را هم به خطر بیندازند تا گروهی برایشان کف بزنند و تاریخ تولد
فرزندشان را فراموش نکنند.
البته در کشورهای توسعهیافته موارد مشابه اینچنینی بهندرت دیدهشده
چون اکثر آنها بر زایمان طبیعی و بهموقع تأکیددارند و زایمان فیزیولوژیک
را حق طبیعی دانسته و انجام سزارین را امری غیرطبیعی و فقط در شرایط
خاص و مشکلدار میپذیرند.
حال شاید از خود بپرسید که امروز و فردا تاریخ رندی نداریم که ما به

این موضوع واردشدهایم اما در جواب باید گفت  9/9/99نزدیک است! در
رابطه با تصمیم به زایمان زودرس ،این روزها شاهد رواج اقداماتی نسنجیده
از جانب برخی زوجها هستیم بهگونهای که حضور زنان باردار در صف
زایمانهای زودتر از موعد آغازشده است و از ماههای قبل برای زایمان
زودرس در تاریخ  9/9/99نوبتگیری کردهاند؟!
متأسفانه این اتفاق بیشتر در بیمارستانهای خصوصی رخ میدهد؛ چراکه
در بیمارستانهای دولتی مطابق بخشنامه وزارت بهداشت نوع تولد نوزاد به
انتخاب والدین نیست و برای زایمان سزارین شروطی تعریفشده است؛ اما در
بیمارستانهای خصوصی این امکان وجود دارد که والدین نحوه تولد یا حتی
تاریخهای نزدیک به زمان تولد فرزند خود را انتخاب کنند.
تعیین خودسر روز ،ماه و زمان تولد نوزادان به دالیل غیرپزشکی مثل ُرند
بودن روز تولد نوزاد یکی از این موارد است که متأسفانه میان برخی اقشار
از جامعه رواج یافته است؟! اما باید بدانیم ،زایمان زودتر از زمان ،عوارض
خاصی را متوجه جنین و نوزاد میکند؛ این تصور که این نوع زایمان بیخطر
است صحیح نیست و اینکه والدین تصور کنند که اگر نوزادشان زودتر به
دنیا بیاید در آینده مشکلی نخواهد داشت ،کام ً
ال نادرست است!

گزارش

جریمه  ۵هزار خودرو از
آغازاجرایطرحممنوعیت
تردددوهفتهای
رئیس پلیس راهور گفت :از آغاز اجرای طرح ممنوعیت تردد تاکنون ،حدود پنج هزار جریمه در
کشور انجام شده و تالش بر این است که با تذکرات و پیامک ها اقدامات خود را انجام دهیم و شاهد
کمترین جریمه در این رابطه باشیم.
سردار سید کمال هادیانفر درباره اعمال محدودیتهای تردد در مسیرهای بین استانی و اقدامات
پلیس راهور در این رابطه اظهار کرد :بالفاصله بعد از ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا ،عوامل پلیس
راهور در ساعت  2۴بامداد  30آبان ماه ،در هزار و  1۸1نقطه اعم از ورودی و خروجی شهرهای قرمز و
نارنجی مستقر شدند و انجاموظیفه کردند.
رئیس پلیس راهور ضمن تقدیر و تشکر از هم وطنان در عدم انجام سفر و توجه به توصیهها ،افزود:
بعد از اجرای طرح ،در تمام محورها شامل کاهش تردد بودیم .از ابتدای هفته به  1۵۶هزار وسیله نقلیه
تذکر دادیم که رانندگان  110هزار وسیله نقلیه به این تذکرات تمکین کرده و به مبدأ خود بازگشتند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی در این طرح با تمام توان خود در حوزه ورودی و
خروجی شهرها با تذکر ،انجاموظیفه میکند.
هادیانفر ادامه داد :بر اساس مصوبات ابالغ شده به پلیس راهور ،در شهرها نیز دوربین ها فعال هستند
و از ساعت  21تا چهار صبح اعمال قانون میکنند.
رئیس پلیس راهور متذکر شد :بیش از هفت هزار نفر از کارکنان ما در حوزه راه و شهر این
مأموریت خطیر را در کنار کادر بهداشت و سالمت کشور انجام میدهند و خوشبختانه تاکنون هیچ
گزارشی از تنش رانندگان و پلیس به ما واصل نشده و مردم نهایت همکاری را با پلیس دارند.
وی متذکر شد :تمام تالش ما این است که در کنار کادر بهداشت و سالمت جلوی شیوع این
بیماری را بگیریم و جرائم صورت گرفته نیز اقل ممکن بوده است .تاکنون حدود پنج هزار جریمه در
کشور انجام شده و تالش بر این است که با تذکرات و پیامک ها اقدامات خود را انجام دهیم و شاهد
کمترین جریمه در این رابطه باشیم.
هادیانفر با تأکید بر اینکه این جرائم هم توسط دوربین ها و هم توسط افسرهای راهور صورت
گرفته ،تصریح کرد :اغلب این جرائم در مبادی ورودی انجامشده ،دوربین های راهور ،در محورهای
جاده ای فقط به تذکر به رانندگان خاطی بسنده کردند و این تذکرات باعث کاهش تردد در جاده شده
اما در محورهای جاده ای برای پالک های غیربومی در مبادی ورودی شهرهای قرمز و نارنجی جریمه

تولد نوزادان قبل از زمان طبیعی زایمان ،عوارض بسیار سوئی را در
بردارد؛ متخصصان زنان و زایمان در این رابطه هشدار میدهند و میگویند
تولد زودهنگام در شکلگیری سلولهای خاکستری مغز جنین تأثیر منفی
دارد.
از طرفی ،ممکن است ریه جنین بهطور کامل شکل نگرفته باشد؛ ازاینرو
احتمال اینکه نوزاد دچار نارسایی ریه شود ،زیاد است؛ در این صورت نوزاد
به بخش مراقبتهای ویژه کودکان نیاز پیدا میکند که در این بخش نیز
امکان انتقال عوارضی مثل عفونت به نوزاد بسیار زیاد است.
همچنین نوزادانی که زودتر از زمان طبیعی به دنیا میآیند در آینده در
معرض مشکالت بینایی ،بیماریهای آسم ،اوتیسم و بیشفعالی قرار میگیرند؛
ضمن اینکه پارهای عوارض هم وجود دارد که در اصطالح دیررس هستند و
معلوم نیست در چه سنی ظاهر میشوند.
در همین ارتباط سوسن جانبازی ،متخصص زنان و زایمان در گفتوگو با
صدای اصالحات گفت :باید به والدین و خصوصاً مادران این مسئله آموزش
داده شود که تاریخ تولد نقشی در سرنوشت و آینده بچهها ندارد و هیچگاه
تاریخ تولد را مبنایی برای اولویت قرار دادن فرد در امور مختلف در هیچ

جامعهای قرار نمیدهند.
این متخصص زنان و زایمان افزود :اگر همه به این موضوع فکر کنیم که
ما در مقابل سالمت جنین مسئول هستیم وزندگی جنین حتی برای یک روز
در رحم مادر اهمیت دارد هیچگاه اینگونه رفتارها اتفاق نمیافتد.
جانبازی گفت :بهغیراز اصرار والدین برای تولد فرزندشان در روزهای
رند ،گاهی مواردی داشتهایم که برخی از خانوادهها حتی اصرار به تولد
فرزندشان دریکی از اعیاد مذهبی دارند ،ما باوجوداینکه روز تولد ائمه
برایمان بسیار ارزشمند است اما بازهم هیچگاه راضی به این نیستیم که با
زایمان زودهنگام به مادر و جنین آسیب برسانیم.
سوسن جانبازی ،متخصص زنان و زایمان در پایان به صدای اصالحات
گفت :متأسفانه در انتها باید به این خانوادهها گفت که سزارین غیرضروری،
مداخلهای غیرطبیعی در سالمت مادر و جنین است.
به گزارش صدای اصالحات ،درنهایت باید خاطرنشان کرد که پدر و
مادری که به خاطر رند شدن تاریخ تولد فرزند خود به نارس بودن و سالمت
او فکر نمیکنند ،هنوز خودشان به رشد فکری دست نیافتند و معلوم نیست در
آینده چطور میخواهند فرزندی آگاه تربیت کنند؟!

لیستامالکواگذارشده
شهرداریتهرانبهغیرمنتشرشد

موضوعامالکشهرداریتهرانوکسانیکهازآن
استفادهمیکنند،مدتهاستکهبهیکیازمباحثاصلی
شورایشهرتهرانورسانههاتبدیلشدهاست.البتهاینامالک
همهامالکشهرداریتهراننیستند،بلکهتنهابخشیاز
امالکهستندکهقراربودهکاربریآنهامنطبقباکاربری
تعیینشدهدربند ۶ماده ۵۵قانونشهرداریباشد*.بند ۶ماده
۵۵قانونشهرداریچیست؟درتوضیحوظایفشهرداری
دربند ۶ماده ۵۵آمده است ،شهرداری در موارد زیر میتواند
باتصویبانجمنشهر(شورایشهرفعلی)ازاراضیوابنیه
متعلقبهخودباحفظمالکیت،بهرایگانویاباشرایطمعین،
بهمنظورساختمانواستفاده،دراختیارمؤسساتمربوطه
قراردهد.اینمواردکهبهصراحتذکرشدهاندعبارتاند
از:تأسیسمؤسساتفرهنگی،بهداشتیوتعاونیمانندبنگاه
حمایتازمادران،نوانخانه،پرورشگاه،درمانگاه،بیمارستان،
شیرخوارگاه،تیمارستان،کتابخانه،کالسهایمبارزهبا
بیسوادی،کودکستان،باغکودکانوامثالآندرحدود
اعتباراتمصوبوهمچنینکمکبهاینقبیلمؤسساتو
مساعدتمالیبهانجمنتربیتبدنیوپیشآهنگیوکمک
بهانجمنهایخانهومدرسهواردویکارواجرایتبصره
یکماده ۸قانونتعلیماتاجباری.درتبصرهیکماده۸
قانونتعلیماتاجباریآمدهاست:شهرداریهامکلفاند

درحدودقوانینمربوطهدرتهیهوسایلساختمانمدارسو
توسعهمعارف،طبقآییننامهمخصوصباوزارتفرهنگ
تشریکمساعیکنند.تاکنون190۴ملکشهرداریکه
بهرهبردارانآنتنهامجازبهکاربریهایمذکوربودهاند
شناساییشدهاند،امااینکهآیااین 190۴ملکهمهامالک
دراختیارشهرداریهستندیاآنسازمان،عالوهبراینتعداد،
امالکدیگریهمداردسؤالیاستکههنوزپاسخشفافی
ندارد.
عالوهبراینتعداد ۵7۸،ملکدیگرهمدراختیار
شهرداریتهراناستکهمسئوالنشهریمیگوینددر
قالبکاربریفرهنگی،هنری،اجتماعیوورزشیازآنها
استفادهمیکنند،البتهنظربهاینکهسازوکارشفافی(مثلاخذ
مجوزشورایشهردرهنگاماعطایتکبهتکاینامالک
ویابارگذاری اطالعات مربوطبه این امالکدرکنارنام
ومشخصاتشخصیتحقیقی/حقوقیتحویلگیرنده
درتارنماییهمگانیو)...جهتصحتسنجیاینادعا
وجودندارد.حالبایدسراغ 190۴ملکدیگرشهرداری
رفتکهدراختیارغیراستومیتوانداحتمالانحرافدر
آنهاوجودداشتهباشد*.ضرورتانتشارشفافمشخصات
امالکواگذارشدهشهرداریتهرانبرخیازاعضای
شورایپنجمشهرتهراندرسهسالگذشتهازبهرهبرداران
امالکشهرداریسخنبهمیانآوردهاندکهبهگفتهآنها
صالحیتاینبهرهبرداریراندارند.آنهادراینمدتبارها
اعالمکردهاندکهلیستکاملامالکرابههمراهبهرهبرداران

آنمنتشرمیکنندتامردمبدانندامالکشهرداریتهران
در اختیار کدام افراد و یا نهادهاست .کاری ضروری و در
راستایمطالباتمردمیکهتاکنونتوسطشوراانجامنشده
است.حالاینسؤالمطرحمیشودکهآیااساساًاینموضوع
کهشهروندانبدانندامالکشهرداریدراختیارکدامنهاد،
موسسهیافرداستضرورتیداردیاخیر؟واگربدانندحقی
دارندکهبگویندچرابهفالنموسسهیانهادواگذارشده
است؟پاسخایناستکهمردم،همحقدارندبدانندوهم
حقدارندکهدرصورتنداشتنرضایتمخالفتکنند.
بهایندلیلکهشهرداریهانهادهاییعمومیهستندو
درآمدهایخودراازطریقپولهاییکهمستقیماًازشهروندان
خوداخذکردهاندتأمینمیکنند.عوارضشهرینظیر
عوارضپایانسالکهبرایهمهامالکمسکونی،تجاری،
اداری و  ...صادر میشود ،عوارض طرح ترافیک ،عوارض
جمعآوریپسماند،فروشتراکموحملونقلعمومی
همگیازجملهدرآمدهایشهرداریهستندکهمستقیماًاز
شهرونداندریافتمیشوندوطبققانونهمشهرداریها
فقطمجازبهخرجکردندرهمانشهرهستند.بهعبارتدیگر
اموالوامالکشهرداریهااموالعمومیمحسوبمیشوند
کهمتعلقبهمردمهمانشهرهستند.شهرداریتهرانهم
طیسالهایمتمادیازدورانپیشازانقالبتاکنونهر
چه بر امالک و اموال خود افزوده است ،هزینه آن را از
همینپولهاییتأمینکردهکهازشهروندانتهرانیدریافت
کردهاست،لذاخروجیوکارکردآنهمبایددرخدمت

شهروندانتهرانیباشد.اکنونمسئلهشورایشهرورسانهها
بهعنواننمایندگانمردمایناستکهطیسالیاندرازکه
شهرداریتهرانفعالیتمیکرده،هموارهبخشیازامالک
خودرابرایخدمترسانیبهتربهمردمتهران،بهغیرواگذار
کردهکهاساساًدریافتکنندگاناینامالک،آنهارادر
راستایخدمتتعیینشدهاستفادهنمیکردندوگاهیهمبه
دنبالنفعشخصیبودهاند.
*آییننامهداخلی،مجوزواگذاریامالکبوده،نهبند۶
ماده ۵۵قانونشهرداری
درهمینزمینهمحمدنادرمحمدزادهمدیرعاملسازمان
امالکومستغالتشهرداریتهراندرپاسخبهاینسؤالکه
آیاامالکواگذارشدهشهرداریتهرانبهغیرکام ً
البراساس
بند ۶ماده ۵۵استیاخیر؟گفت:سازمانامالکشهرداری
تهرانآییننامهایداردکهبخشیازامالکبراساسآن
واگذارشدهاست.
ویافزود:اینآییننامه،بندیداردکهباشرایطیخاص
بهشهرداریتهراناجازهمیدهدتاامالکدراختیارغیر
قرارگیرد.
مدیرعاملسازمانامالکومستغالتشهرداری
تهرانتصریحکرد:شورایشهرتهراندرسال 9۶مصوب
کردکهواگذاریامالکبراساساینآییننامهمتوقف
وهرگونهواگذاریتنهابراساسبند ۶ماده ۵۵انجامشده
استوگزارشاقداماتگذشتهبرایتعیینتکلیفبهشورا
ارسالشود.

سهامدارانمتخلفدربورسجریمهشدند

بر اساس اطالعیه نظارتی بورس اوراق بهادار تهران ،مدیریت نظارت بر بازار از اقدام به مسدود کردن چهار ایستگاه معامالتی و  1۸مورد دسترسی برخط سهامداران خبر داد.
مدیریت نظارت بازار بورس اوراق بهادار تهران در راستای نظارت بر معامالت شفاف و منصفانه در بازار سرمایه ،با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد :پیرو ابالغیه جدید معاونت بازار به
مدیران عامل کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و در راستای اجرای تبصره ماده  12دستورالعمل اجرایی معامالت برخط ،مدیریت نظارت بر بازار با توجه به اهمیت برخی اقدامات
معامله گران اقدام به مسدود نمودن چهار ایستگاه معامالتی و  1۸مورد دسترسی برخط سهامداران نموده که این تعداد شامل ارسال سفارش کم حجم با دفعات باال بوده و در برخی موارد
نیز به کارگزاران مربوط تذکر دادهشده است.

چراشاهدرشداقتصادی
منفیدرکشورهستیم؟
صدای اصالحات گزارش میدهد؛

علیرضا اصغرزاده -به تازگی بانک مرکزی در آمار خود خبر از رشد اقتصادی
منفی  2.۸درصدی در سهماهه اول سال جاری داد .بر همین اساس نماگرهای اقتصادی
سهماهه اول سال جاری نشان میدهد که رشد اقتصادی بدون نفت کشور در فصل اول
امسال به  0.۶-درصد و رشد اقتصادی با نفت به منفی  2.۸درصد رسیده است .ضمن
اینکه تولید ناخالص داخلی با نفت کشور به قیمت پایه و در سهماهه اول سال  1399نیز
به عدد  ۶22۶هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش صدای اصالحات ،این کاهش نرخ رشد اقتصادی بهواسطه کاهش
فعالیتهای اقتصادی اتفاق میافتد که قسمت عمده آن به کاهش درآمدهای نفتی و
فعالیتهای صنعتی مرتبط است؛ درمجموع این شرایط باعث کاهش حجم مبادالت در
اقتصاد خواهد شد.از طرف دیگر اگر نقدینگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد
کنترل نشود ،شاهد تورم و رکود سنگین در تولید خواهیم بود .میتوان قدرت خلق
پول بانکها را از طریق سیاستهای پولی ،چون افزایش نرخ بهره بینبانکی ،افزایش
نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ تنزیل مجدد ،محدود کرد ،اما تا زمانی که همواره
کسری بودجه پنهان داریم و دولت از بانک مرکزی استقراض میکند که افزایش پایه
پولی را در پی دارد ،شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود.حجم نقدینگی و سرعت گردش
پول بر سطح عمومی قیمتها تأثیر میگذارد همچنین ،اگر میزان نقدینگی خلقشده به
سمت تولید هدایت نشود ،منجر به افزایش تورم میشود .ازآنجاکه سیاستهای پولی
بانک مرکزی شامل تضمین رشد اقتصادی ،تثبیت سطح عمومی قیمتها ،ایجاد تعادل
در تراز پرداختهای خارجی است ،اما برآوردها نشان میدهد که در حال حاضر
حجم واردات از صادرات بیشتر است.
بر اساس مواردی که به آن اشاره کردیم قطعاً اقتصاد ایران بسیار کوچکشده
است .اقتصادی که حتی با سالها و ماههای پیش هم قابلمقایسه نیست.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که دستیابی به رشد اقتصادی ازجمله
مهمترین اهداف کشورها میباشد و اکثر آنها تالش میکنند که شرایط مناسبی را
برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم آورند .دستیابی به این مهم ،به شناخت عوامل
تأثیرگذار بر رشد اقتصادی وابسته است.اکثر اقتصاددانان بر انباشت سرمایه و تشکیل
سرمایه فیزیکی و انسانی بهعنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکیددارند .مطالعات
نشان میدهند نهادهای مالی ،نقش تعیینکنندهای در انباشت سرمایه ،توسعه مالی
و درنتیجه رشد کشورهای مختلف دارند .این نهادها با ایجاد اطالعات و تخصیص
سرمایه ،نظارت بر بنگاهها و اعمال حاکمیت شرکتی ،کاهش مخاطرات ،تجهیز
پساندازها و تسهیل مبادله ،نقش مهمی در دستیابی به رشد اقتصادی دارند.
یکی از عوامل مهم و مؤثر بر توسعه مالی ،درآمدهای نفتی میباشد که در مورد
چگونگی تأثیرگذاری آن بر توسعه مالی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .گروهی
معتقدند که درآمدهای نفتی از طریق مکانیسم بیماری هلندی باعث کاهش اتکا به
درآمدهای مالیاتی ،کاهش سرمایهگذاریهای اجتماعی و انسانی ،بیثباتی اقتصاد و
کاهش سرمایهگذاریهای فیزیکی میشود که همه این عوامل زمینه را برای تضعیف
و کاهش سطح توسعه مالی فراهم مینماید؛ اما ازنظر گروهی دیگر ،ورود درآمدهای
نفتی میتواند باعث ارتقاء سطح توسعه مالی گردد و دستیابی به رشد باالتر را فراهم
آورد؛ بهعبارتدیگر اگر منابع نفتی بهعنوان منبع اضافی برای نهادهای مالی در نظر
گرفته شود ،موجب تقویت رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی خواهد شد؛ اما اگر این
منابع بهعنوان جانشین پسانداز خصوصی در نظر گرفته شود ،میتواند موجب کاهش
کارایی پروژههای سرمایهگذاری و جلوگیری از کارکرد مناسب سیستم قیمتها گردد
که این مسئله سبب کاهش رشد اقتصادی میشود.
همانطور که بیان گردید ،تفاوت دیدگاههای مختلف در مورد رابطه توسعه مالی

و درآمدهای نفتی به چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی برمیگردد .به عبارتی،
اینکه از درآمدهای نفتی برای مصرف جاری استفاده شود و یا اینکه منبعی برای
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی باشد بسیار مهم میباشد .با توجه به حجم باالی ذخایر
نفتی ایران ،استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری در این بخش میتواند زمینه
بسیار مناسبی را برای رشد اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین نظام مالی کشور قادر است،
نقش بسیار حیاتی در هدایت درآمدهای نفتی بهسوی سرمایهگذاری در پروژههای
نفتی داشته و با تأمین مالی این پروژهها ،زمینه را برای رشد اقتصادی ایجاد نماید .این
در حالی است که در کشورمان ،درآمدهای نفتی بیشتر صرف مخارج جاری دولت و
واردات کاالهای مصرفی میشود.
*چرا رشد اقتصادی منفی شد؟
به هر حال ازآنجاکه رشد اقتصادی بهار امسال منفی شده است ،آنطور که گزارش
بانک مرکزی نشان میدهد علت عمده این امر را بایـد در کـاهش ارزش افـزوده
فعالیتهـای نفـت ،خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی ،بازرگانی ،رستوران و
هتلـداری و حمـل و نقـل ،انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد.
رشد اقتصادی افزایش ارزش افزوده و تولید کاال و خدمات و به عبارتی افزایش
تولید ناخالص داخلی است که طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی تا سهماهه ابتدایی
امسال رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی  0.۶درصد و رشد اقتصادی با نفت
نیز معادل منفی  2.۸درصد بوده است.
اما بررسی جزئیات رشد اقتصادی بهار امسال در رابطه با سهم فعالیتها از
محصول ناخالص داخلی نشان میدهد که تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه و
بـه قیمتهـای ثابـت سال  1390از  1۵0هزار و  100میلیارد تومان در سهماهه اول سال
 139۸بـه  1۴۵هـزار و  900میلیـارد تومان در سهماهه اول سالجاری کاهش یافته است.
بنابراین ،باید علـت عمـده کـاهش نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی را در
کـاهش ارزش افـزوده فعالیتهـای نفـت ،خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی،
بازرگانی ،رستوران و هتلـداری و حمـل و نقـل ،انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد
بهگونهای که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیتهای مذکور در نرخ رشد منفی 2.۸
درصدی تولید ناخـالص داخلـی در بهار امسال به ترتیب منفی  ،2.3منفی  ،0.۵منفی
 0.۴و منفی  0.3واحد درصد است.
*افزایش تولید محصوالت زراعی و باغی
عالوه براین ،ارزش افزوده گروه کشـاورزی بـه قیمتهـای ثابـت بـه میـزان 11
هزار و  ۵00میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبـل  3.7درصـد
افـزایش یافت .همچنین ،طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی تولیـد محصـوالت زراعـی
و بـاغی امسال نسبت به دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب  ۴.۴و  ۶.3درصـد و تولیـد
محصـوالت اصـلی دامـی  2.9درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر ،ارزش افزوده گروه نفـت در بهار امسال بـه قیمتهـای ثابـت بیش
از  200میلیارد تومان است که بیانگر رشد منفی  1۶.0درصدی نسـبت بـه دوره مشـابه
سـال قبل است که این امر ،ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت خام و صادرات
میعانات گازی نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل بوده است.
گروه صنایع و معادن نیز در این مدت از نرخ رشدی معادل  2.۵درصد برخوردار
شد کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل  2.۶واحد درصد افزایش یافتـه و درنتیجه
سـهمی معـادل  0.۶واحـد درصـد از نـرخ رشد منفی درصدی اقتصاد را در دوره
مورد بررسی بـه خـود اختصـاص داده اسـت .همچنین ،در ایـن گـروه ،ارزش افـزوده
بخشهای صنعت ،معدن ،سـاختمان و بـرق ،گـاز و آب بـه ترتیـب بـا نـرخهـای رشـد
 3.9 ،.12 ،1.3و  3.۸درصدی مواجه بودهاند.
*سهم خدمات در رشد اقتصادی بهار امسال
طبق گزارش بانک مرکزی ،در بخش ساختمان ارزش سرمایهگذاری بخش
خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمـتهـای جـاری طی فصل اول سالجاری
نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته که با اعمـال شـاخصهـای قیمـت متنـاظر و
تعدیل رقم مذکور ،نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمـتهـای
ثابـت معـادل  2.۴درصد برآورد شده است بنابراین ،با احتساب رقم فوق و نیز با در
نظـر گـرفتن ارزش افـزوده سـاختمان دولتـی ،نرخ رشد بخش ساختمان به قیمتهای
ثابت سال  1390معادل  3.9درصد است.
در آخر ،بررسی ارزش افزوده گروه خدمات در سهماهه ابتدایی امسال نشان از
رشد منفی  1.۶درصـدی دارد که سهم آن از رشد  2.۸درصدی تولید ناخالص داخلی
به منفی  0.9واحد درصد رسیده است.

دولت چرا مالیات
خانههای لوکس را
عملیاتی نمیکند؟

ترخیص محموله بزرگ لوازمخانگی
بوش آلمان متوقف شد!

محموله بزرگی از لوازم خانگی مربوط به شرکت بوش آلمان
که در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور قرارگرفته بود
متأسفانه با فشار تولیدکنندگان داخلی ،برخی از ذینفعان و دلواپسان
و محتکران لوازم خانگی که از افزایش نجومی قیمت این لوازم سود
می برند ،متوقف شد.
در همین راستا معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران برای توجیه
این کار جزییات اقدامات حقوقی در ممانعت از تائید حکم بدوی
ترخیص  ۴20کانتینر لوازمخانگی را تشریح کرد.
ابراهیم نقدی تأکید کرد ،با پیگیری های حقوقی گمرک و پس
از وصول رأی بدوی با بررسی موضوع در دفتر حقوقی گمرک با
همکاری حوزه معاونت امور گمرکی و گمرکات استان هرمزگان در
راستای جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان و دولت ،اقدامات
حقوقی مناسب انجام شد.
به گفته معاون حقوقی گمرک ایران ،پس از صدور دادنامه بدوی
مبنی بر الزام به ترخیص کاال در شعبه بدوی دیوان عدالت نسبت

به تنظیم دادخواست تجدیدنظر و اعتراض به دادنامه بدوی اقدام
که با پیگیریهای بهعملآمده ،نهایتاً حکم دادگاه بدوی در مرجع
تجدیدنظر دیوان عدالت نقص گردید و با این حکم روند ترخیص
محموله موصوف متوقف گردید.
به گفته این مقام مسئول ،در پرونده امر گمرک با رصد حقوقی
به موقع پرونده و تبیین موضوع برای مرجع محترم تجدیدنظر دیوان
عدالت از تائید حکم بدوی جلوگیری به عمل آمد.
گفتنی است ،بررسی مکاتبه دفتر حقوقی با رئیس دیوان عدالت
اداری نشان میدهد ،دریکی از استدالل های ارائهشده از سوی معاونت
حقوقی به دیوان عدالت اداری آمده بود ،منشأ ارز مندرج در ثبت
سفارش ،خرید ارز در سیستم بانکی بوده و نوع پرداخت در اظهارنامه
مرتبط نیز برات بانکی ذکرشده بود ،بر این اساس جهت استفاده از
تسهیالت بند  3ماده  11آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات ،بارنامه حمل می بایست در مهلت بروات اسنادی صادرشده
باشد که چنین اقدامی صورت نگرفته بود.

در الیحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی از محل امالک و خودروهای
گران قیمت مفروض شده که همین موضوع در قانون بودجه امسال نیز مصوب
شده اما بعد از  ۸ماه آیین نامه اجرایی آن در دولت تائید نشده است.
دولت در الیحه بودجه سال  1۴00پیش بینی کرده که امالک مسکونی و
تجاری که مجموع ارزش آنها باالی  20میلیارد تومان است و نیز خودروهای
سواری ،وانت که ارزش آن  2میلیارد تومان به باال باشد مشمول مالیات بر
دارایی ساالنه میشود.
در جزء  1بند ت تبصره  ۶الیحه بودجه  1۴00آمده است :در سال 1۴00
کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی امالک مسکونی و تجاری اعم
از خانه ،آپارتمان و زمین ،با کاربری مسکونی و تجاری) که مجموع ارزش
روز آن ها دویست میلیارد ریال و بیشتر است و خودروهای سواری و وانت دو
کابین دارای شماره انتظامی شخصی که مجموع ارزش روز آن ها بیست میلیارد
ریال و بیشتر باشد ،مشمول مالیات بر دارایی ساالنه است که به صورت پلکانی
بر اساس ارزش اموال و امالک مذکور تا نیم درصد محاسبه و حداکثر تا
بهمنماه سال  1۴00پرداخت میشود.
موارد استثناء از این حکم در آیین نامه این بند مشخص می گردد .وزارت
امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی مکلف است آیین نامه این بند
ظرف مدت دو ماه از ابالغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
در حالی در الیحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی از محل امالک و
خودروهای گران قیمت مفروض شده که همین موضوع در قانون بودجه امسال
نیز مصوب شد ،اما بعد از  ۸ماه آیین نامه اجرایی آن در دولت تائید نشده است.
توسعه پایه های مالیاتی یکی از ابزارهای ارتقا درآمدهای کشور بوده که
عدالت افقی و عمودی در آن محقق می شود و حتی انگیزه داللی و سوداگری
را می تواند کاهش دهد .مسئله این است که بعد از گذشت  ۸ماه از سال
آیین نامه اجرایی اخذ مالیات بر دارایی از امالک و خودرو در بودجه سال 99
هنوز به تصویب دولت نرسیده و نقش دکوری را در بودجه بازی میکند .به
تعبیر دیگر عم ً
ال تالش برای گام برداشتن در جهت اصالح ساختار مشاهده
نمیشود و فقط در حکم بستن دهان منتقدان است.
البته هنوز مشخص نیست تعیین قیمت کف  20میلیارد تومانی برای اخذ
مالیات بر دارایی امالک بر اساس کدام مبنا و گزارش کارشناسی تعیینشده
است .در قانون بودجه  99این رقم  10میلیارد تومان بوده است و عملکرد
شش ماهه درامدهای مالیاتی منتشرشده مؤید صفر بودن درآمد از این محل
است.
پیشتر محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در همین
ارتباط گفته بود :آییننامه بند ت تبصره  ۶قانون بودجه در مورد مالیات خانهها
و خودروهای لوکس در ماه های قبل تدوین و به دولت ارسال شده و همچنان
منتظر تصویب هستیم.
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اقتصاد

مدیرعاملشرکتپتکو:

وزارت نفت از شرکتهای
تولیدکنندهتجهیزاتنفت
حمایتنمیکند

پروژه های بزرگ صنعت نفت علیرغم توانمندی داخلی به دالل های
خارجی واگذار میشود
مدیرعامل شرکت پتکو گفت :به طور خاص حمایتی از طرف وزارت
نفت از شرکت های تولیدکننده برای ساخت داخل تجهیزات نفت صورت
نگرفته است .قسمت دردناک ماجرا زمانی است که علیرغم توان داخلی،
پروژه های بزرگی به دالل های خارجی واگذار میشود.
یکی از طرح های بیژن زنگنه وزیر نفت که در دولت یازدهم مطرح شد،
طرحی با عنوان بومی سازی  10قلم کاالی استراتژیک در صنعت نفت بود
که این طرح در سال  93باهدف حمایت از ساخت داخل و پوشش خألهای
تکنولوژیک در حوزه تجهیزات موردنیاز صنعت نفت مطرح شد .این 10
قلم کاالی اساسی شامل تجهیزات سر چاهی و درون چاهی ،پمپ های مربوط
به چاه ،مته های حفاری ،شیرهای کنترلی ،انواع لوله ها ،الکتروموتورها،
ماشین های دوار ،فوالدهای آلیاژی ،ابزارهای اندازه گیری و ساخت پیگ
هوشمند بودند.
دراینبین هرچند تصمیم وزارت نفت مبنی بر بومی سازی  10قلم
کاالی اساسی نفت تصمیم درستی بوده است ،اما عم ً
ال در فضای اجرایی
اقدام تأثیرگذاری برای همراه کردن دستگاه های دولتی برای حمایت
از تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت انجام نشده است .یکی از  10قلم
کاالی اساسی صنعت نفت الکتروپمپ ها است که در مصاحبه با مسعود
تجریشی مدیرعامل شرکت پتکو به عنوان یکی از شرکت های تولیدکننده
الکتروپمپ ها به بررسی چالشهای موجود در مسیر ساخت داخل این
محصول و میزان موفقیت در بومی سازی این محصول پرداخته خواهد شد.
*حمایت خاصی از طرف وزارت نفت از شرکت های تولیدکننده
تجهیزات نفت صورت نگرفته است
مسعود تجریشی مدیرعامل شرکت پتکو با اشاره به ضرورت تشکیل تیم
تحقیق و توسعه در شرکت و اقدامات این تیم گفت :برای به دست آوردن
فناوری ساخت الکتروپمپ ها ابتدا نسبت به خرید دانش فنی از شرکت های
مطرح اروپایی اقدام گردید و سپس با تشکیل تیم تحقیق و توسعه توانستیم
هم از دانش فنی خریداری شده استفاده نماییم و هم سبد محصوالت را توسعه
دهیم .توجه داشته باشید که طی  20سال گذشته استانداردهای مرجع تولید
محصوالت این شرکت در سطح جهانی ارتقا یافته اند و شرکت ما نسبت به
انطباق محصوالت خود با سطح جدید استانداردها وفق داده است.
وی در ادامه اظهار داشت :متأسفانه با توجه به اینکه تنوع الکتروپمپ ها
در صنعت بسیار باال است ،با گرفتن نمونه اولیه این محصول و تولید آن،
مشکل کشور برای تأمین الکتروپمپ های موردنیاز حل نمیشود ،لذا
باید شرکت های فعال در این حوزه توانایی تولید ،طراحی و بهینه سازی
محصوالت را خود کسب نماید و درگذشته شرکت ما این اقدامات را انجام
داده است.
تجریشی درباره وضعیت تأمین تجهیزات خط تولید شرکت پتکو گفت:
این شرکت با سرمایه گذاری سهامدار خود توانسته کارگاههای مختلف
تولیدی را ایجاد و تجهیز نماید و واحدهای ماشینکاری سبک ،ماشین کاری
سنگین ،جوشکاری ،مدل سازی ،تعمیرات ،مونتاژ ،رنگ و غیره آن تکمیل
است اما همواره نیاز به خرید ماشین آالت جدید وجود دارد که با توجه
به تحریم ها و محدودیت های مالی در این حوزه نیاز به کمک و مساعدت
سهامدار یا سایر نهادها راداریم.
مدیرعامل شرکت پتکو در رابطه با چگونگی تست الکتروپمپ های
ساخته توسط این شرکت توضیح داد :شرکت پتکو مجهز به آزمایشگاه و
مدار تست بوده و این آزمایشگاه مورد تائید موسسه استاندارد نیز می باشد .ما
تمام الکتروپمپها و دیزل پمپ های تولیدی را برای رسیدن به دست متقاضی
در این آزمایشگاه تست و آزمایش میکنیم تا از صحت عملکرد آن ها
اطمینان ایجاد شود.
وی درباره شیوه قرارداد وزارت نفت با شرکت پتکو برای خرید
الکتروپمپ ها توضیح داد :قراردادهایی که برای خرید تجهیزات صورت
می گیرد معمو الً هیچ گزینه ای در آن برای حمایت از تولید داخلی دیده نشده
است و چه بسا نسبت به قراردادهای خرید خارج ،بسیار ضعیف تر باشد.
تجریشی افزود :به عنوان مثال در قراردادهای خرید خارج از فروشندگان
خارجی به دلیل تحریم ها ،نه ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار و نه
ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت گرفته میشود .درحالی که در خریدهای
داخلی این دو ضمانت نامه بانکی را از تولیدکنندگان داخلی مطالبه می کنند و
این خود هزینه بر و موجب بلوکه شدن منابع تولیدکننده داخلی می گردد.
مدیرعامل شرکت پتکو گفت :همچنین در قراردادهای خرید خارج قبل
از حمل کاال ،کل وجه پرداخت میگردد درحالی که در قراردادهای خرید
داخل بخش قابل توجهی از بهای کاال به بعد از حمل و تحویل کاال منوط
می شود که در پایان ما برای وصول آن ها با مشکالت بسیار روبرو می شویم.
* در صنعت نفت علیرغم توانمندی داخلی ،پروژه های بزرگ به
دالل های خارجی واگذار میشود
وی با اشاره به حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از این شرکت
گفت :با توجه به دانش بنیان بودن شرکت پتکو ،در بخش تجهیز کارخانه
یک مورد وام از صندوق نوآوری و شکوفایی گرفته ایم و در بخش تضامین
نیز کمک قابل مالحظه ای کرده اند .ولی متأسفانه علیرغم اینکه اظهاراتی
درباره خرید تضمینی محصوالت از تولیدکنندگان ایرانی شده بود تا به اآلن
هیچ قرارداد خرید تضمینی محصوالت وجود ندارد و در مورد محصول
تولیدی این شرکت چنین سرویسی مطرح نشده است.
تجریشی ادامه داد :به طور خاص حمایتی از طرف وزارت نفت از
شرکت های تولیدکننده صورت نگرفته است البته با اجرایی شدن وندورلیست
واحد کمک شایانی به تمام شرکت های تولیدکننده ایرانی شد اما هنوز شاهد
واگذاری پروژه های بسیاری به شرکت های رقیب خارجی هستیم که در
برخی موارد این موضوع دردناک می شود و آن زمانی است که به دالل های
خارجی یا شرکت های غیر تولیدکننده یا شرکت های کوچک خارجی
کارهای بزرگ واگذار میشود.
مدیرعامل شرکت پتکو درباره بازار محصول تولیدی شرکت پتکو اظهار
داشت :بازار محصوالت تولیدی این شرکت قابل توجه بوده است و اگر در
کشور پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری شتاب بگیرند بازار بسیار
جذاب تر خواهد بود .پمپ ها مصارف بسیار زیادی دارند که تنوع آن ها را
زیادتر کرده است ،لذا مشکل از بابت بازار به طور حاد وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :اهمیت تولید الکتروموتورها ابتدا به
لحاظ فنی مهم است زیرا پمپ ها از تکنولوژی باالیی برخوردارند و در
رسته ماشین های دوار در صنعت طبقه بندی می شوند و هیچ مجموعه ای اعم
از پاالیشگاه ،نیروگاه ،پتروشیمی ،صنایع فوالد و  ...بدون آن ها نمی توانند
فعالیت کنند .همچنین در بعد اقتصادی نیز تولید هر پمپ در داخل یکی از
وابستگی های کشور به خارج را قطع می کند.
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شمسایی :امیدوارم رونالدو هرگز
به رکورد ملی ما نرسد

علی دایی ،اسطوره فوتبال ایران که
رکورددار گل زده ملی در تاریخ فوتبال
جهان با  109گل محسوب میشود این
روزها کریس رونالدوی پرتغالی را بیش از
هر زمان دیگری نزدیک خودش میبیند
و حاال فقط  7گل میان آنها فاصله وجود
دارد که این یعنی خطر شکسته شدن این
رکورد که یک اتفاق محتمل است.
ورزش ایران در عرصههای مختلف
رکوردهای جهانی در اختیار دارد که
دو مورد از مهمترینهایش در سالهای
اخیر از دست رفته .یکی از آنها رکورد
سنگینترین وزنه باالی سر برده شده که
در اختیار حسین رضا زاده بود و تاالخادزه
گرجستانی آن را شکست و دیگری گل
های ملی وحید شمسایی در فوتسال که
توسط فالکائوی برزیلی شکسته شد و حاال
دیگر رکورد مهم ورزش ایران هم در
آستانه شکسته شدن قرار دارد .ز همین رو
با وحید شمسایی گفتگو کردیم و نظرش
را در این مورد و موقعیت مشابهی که پیش
از این تجربه کرده جویا شویم.
وحید شمسایی در گفتگو با ایلنا در
خصوص رکورد علی دایی و به خطر
افتادنش به دست رونالدوی پرتغالی اظهار
داشت :ابتدا باید بگویم که از نظر من
هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است .درست
است که  7گل به ظاهر عدد کمی به نظر
میرسد ولی توجه کنید آمار رونالدو
در  2-3دیدار ملی اخیرش خوب نبوده
و فقط یک گل به ثمر رسانده است و
دیگر اینکه او در حال حاضر  37ساله
است و اگر به زودی این تعداد گل را به
ثمر نرساند ممکن است فرصتش به پایان
برسد و این رکورد در اختیار اسطوره
فوتبال ایران باقی بماند .من به شخصه

اص ً
ال دوست ندارم رونالدو به رکورد علی
دایی برسد.
وی افزود :خود علی دایی اعالم کرده
رونالدو قطعاً رکوردش را خواهد شکست
و البته عنوان کرده مشکلی با این موضوع
ندارد و حتی به اینکه بازیکن بزرگی
مثل رونالدو قرار است چنین رکوردی را
بشکند افتخار هم میکند و واقعاً هم اگر
فکرش را بکنید این موضوع هم خودش
جای افتخار دارد و اتفاق کمی نیست
چرا که یکی از بهترین بازیکنان تاریخ
فوتبال قرار است رکورد شما را بشکند.
به طور کلی شاید برای شخص علی دایی
این رکورد آنقدر مهم نباشد که برای ما
ایرانیها به عنوان یک افتخار ملی اهمیت
دارد.
بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال در
مورد تجربه مشابه خودش و روزهایی
که رکوردش را در آستانه شکسته شدن
میدید گفت :تعارف که نداریم ،واقعاً
حس بدی در آن دوران داشتم و هرکسی
هم باشد دوست ندارد چنین شرایطی را
تجربه کند .به هر حال گلهایی که در
طول سالهای بازی زده بودم برایشان
زحمت کشیده شده بود و رکوردی که
داشتم هم یک افتخار شخصی و یک
افتخار ملی بود .به هر حال این اتفاق
یکباره رخ نداد و در طول زمان انجام شد
و از چند وقت قبلش مشخص بود که
فالکائو به زودی به رکورد من میرسد
ولی احساس جالبی نداشتم .در کل االن
که از آن زمان کمی فاصله گرفتهام من
هم مثل آقای دایی میگویم جای افتخار
دارد که یک بازیکن بزرگ مثل فالکائو
رکورد من را شکسته است .شمسایی
در مورد لحظه شکسته شدن رکوردش

فدراسیون کشتی :پیگیری میکنیم

دستفروشیقهرمانجهاندراندیمشک

پسازانتشارفیلمدستفروشیمحسنمدهنی،قهرمانیکشتینوجوانانجهاندراندیمشک،فدراسیونکشتیازپیگیریاینموضوعخبر
داد .محسن مدهنی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان 2017با انتشار فیلمی از دست فروشی خود در شهر اندیمشک به علت بیکاری و اجبار
خبر داد و گفت :ماموران شهرداری مانع این کار شده اند.این کشتی گیر فنی و با آتیه خوزستانی که 2سال پیش پرچم ایران را در رقابت های
جهانی یونان به اهتزاز درآورد و حاال با بی تفاوتی مسئوالن ورزش مجبور به رها کردن کشتی و دست فروشی در اندیمشک شده است.کشتی
هایفنیمدهنیدررقابتهایجهانیسال 2017موردتوجهاتحادیهجهانیکشتیقرارگرفتهبود.محمدابراهیمامامیسخنگویفدراسیون
کشتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :ما هم از طریق فضای مجازی در جریان این موضوع قرار گرفتیم و در حال پیگیری آن هستیم.

ورزش

شاگردان نکونام با توپ پر در لیگ
بیستم /فوالد در اهواز نمیبازد

گزارش

توضیح داد :همانطور که گفتم از چند
وقت قبلش مشخص بود این اتفاق میافتد
و وقتی به رکورد من رسید و از آن عبور
کرد دورانی بود که تلفن من زیاد زنگ
میخورد .از دوستان و نزدیکان گرفته
تا خبرنگاران و اهالی رسانه و برخی هم
هوادار بودند و در یکی از این تماسها
بود که متوجه شدم رکوردم شکسته شده
است .به هر حال یک جمله کلیشهای
معروف است که میگوید رکوردها برای
شکسته شدن هستند و این اتفاق دیر یا زود
رخ میداد.
وی در مورد اینکه فالکائو با بازگشت

به فوتبال توانست رکوردش را بشکند
ولی چنین امکانی در ایران برای او فراهم
نشد گفت :این مسائل مربوط به گذشته
است و اص ً
ال خوش ندارم آن را نبش قبر
کنم .هرچه بود گذشت و دیگر صحبت
در مورد آن فایده ندارد و من هم تصمیم
گرفتم در این خصوص سکوت کنم.
پیشکسوت فوتسال در پایان یادآور
شد :بازهم میگویم امیدوارم این رکورد
به دست رونالدو شکسته نشود ولی در هر
صورت چیزی از افتخارات و بزرگی علی
دایی و کاری که در لباس تیم ملی برای
ایران انجام داده کم نخواهد شد.

شاگردان جواد نکونام آمادگی الزم
برای حضور در جمع مدعیان قهرمانی لیگ
بیستم را دارند.
فوالد خوزستان با برتری مقابل استقالل
تهران توانست اولین برد فصل خود را جشن
بگیرد .آنها با تک امتیازی که در هفته اول
در خانه ذوبآهن کسب کرده بودند چهار
امتیازی شدند و در رده سوم لیگ برتر قرار
گرفتند.
شاگردان جواد نکونام تمرینات
آمادهسازی پیش فصل خود را زودتر از
دیگر تیمهای لیگ برتری شروع کردند.
آنها در فصل نقل و انتقاالت ریختوپاش
نکردند و به طور مشخص جذب بازیکنانی
را در دستور کار قرار دادند که نقاط ضعف
تیمشان را برطرف کنند .مهمترین ضعف
فوالدیها خط حمله آنها بود که با جذب
ساسان انصاری ،حسین ابراهیمی و شروین
بزرگ این مشکل در ترکیب فوالدیها
رفع شد.
نکتهای که میتوان به آن اشاره کرد
تعداد بازیکنان فوالد در هر پست است.

آنها در هر پست حداقل دو بازیکن
آماده دارند و خیالشان بابت ادامه لیگ
راحت است .پیروزی شاگردان نکونام
مقابل استقالل در حالی رقم خورد که دو
بازیکن ملیپوش آنها در ترکیب حضور
نداشتند و این نشان دهنده وضعیت مناسب
فوالدیهاست.
خط جلوی شاگردان جواد نکونام با
حضور لوسیانو پریرا ،فرشاد احمدزاده و
آیاندا پاتوسی در دو بازی ابتدایی نمایش
درخشانی را ثبت کرد و مهمترین عامل
موفقیت آنها بود .پریرا اکنون برای رسیدن
به عنوان بهترین گلزن خارجی تاریخ لیگ
برتر تنها به یک گل نیاز دارد که به نظر
میرسد در ادامه لیگ به این عنوان دست
پیدا میکند.
آیاندا پاتوسی هافبک اهل آفریقای
جنوبی که فصل گذشته با اضافه وزنی
عجیب روبرو شده بود و در شرایط نامناسبی
قرار داشت ،در لیگ بیستم با آمادگی خوبی
پا به میدان گذاشته و از ستارههای فوالد در
هفته دوم بود .همچنین محمد قاسمی نژاد و

فرشاد احمدزاده ،دو وینگر فوالد خوزستان
نیز جزو کلیدی ترین بازیکنان این تیم بوده
اند و در هر بازی نقش مهمی ایفا میکنند.
البته نباید از خط دفاعی و هافبکهای
دفاعی فوالد غافل شد چرا که نقطه قوت
آنها در فصلهای هدایت جواد نکونام
بوده است .نکونام همواره زمان زیادی
برای هماهنگی بازیکنانش در خط دفاعی
میگذارد و تا امروز در این امر موفق بوده
است چرا که فوالد تحت هدایت جواد
نکونام در فصل گذشته یکی از بهترین
دفاعهای لیگ برتر را از آن خود کرد.
حریفان فوالد خوزستان در ورزشگاه
شهدای فوالد خوزستان کار راحتی را
پشت سر نمیگذارند .فوالدیها به خوبی
از میزبانیشان بهره میبرند و در یازده بازی
گذشتهشان در ورزشگاه شهدای فوالد
خوزستان  10برد کسب کردهاند و همواره
تیمهای مهمان را در اهواز با مشکالت
زیادی مواجه کردهاند .باید دید فوالدیها
در ادامه لیگ چه عملکردی را از خود به
نمایش میگذارند.

آلکنو هم میداند االن
وقت تغییر سبک نیست
عطایی:

کارشناس والیبال ایران
گفت :برخی ممکن است
مخالف باشند اما آلکنو هم
می داند که در این زمان کم
نمی توان سبک والیبال ایران را
تغییر داد.
بهروز عطایی درباره پیش
بینی خود از هفته دوم لیگ
متمرکز والیبال توضیح داد :به
هر حال االن دیگر همه تیم ها
با اطالع از کرونا کارشان را
پیش می برند و ما هم سعی
می کنیم به گونه ای کار
کنیم که کیفیت خوبی برای
مسابقات این هفته داشته باشیم.
بازی های قابل قبولی از نظر
کیفیت در هفته اول انجام شد
و ما هم خوب بودیم ،به نظرم
با توجه به تعطیلی که وجود
داشت عملکرد تیم ها قابل دفاع
بود.
او افزود :اکنون آماده
هفته دوم هستیم هرچند که
کار سختی داریم .مسابقات
این هفته از روز چهارشنبه
آغاز می شود و ما به ترتیب
با تیم های شهرداری ارومیه،

شهرداری ورامین و شهرداری
قزوین بازی داریم که رقبای
خوبی هستند.
سرمربی تیم هراز آمل ،در
پاسخ به این سوال که بازی
با کدام یک از این حریفان
سختتر است؟ توضیح داد:
به هر حال وضعیت به گونه ای
است که جلوی همه تیم ها
شانس برد داریم و بد هم باشیم
احتمال باخت هست .سعی
می کنیم همه توانمان را برای
هر بازی به کار بگیریم .همه
حریفان قابل احترام هستند.
او همچنین درباره انتخاب
آلکنو به عنوان سرمربی تیم
ملی والیبال ایران نیز گفت :هر
انتخاب و تصمیمی ضعف ها
و قوت هایی دارد .االن هم
برخی افراد می توانند مخالف
باشند اما در حقیقت این
تصمیمی بود که در کمیته فنی
فدراسیون گرفته شد .به نظرم
بیشتر خانواده والیبال موافق
آلکنو هستند.
کارشناس والیبال ایران
افزود :یکسری در مورد سبک

والیبال این مربی حرف می زنند
اما به نظر من تغییرات اساسی
داده نخواهد شد و فکر کنم او
بیشتر به اداره تیم و استفاده از
تمام پتانسیل ها تمرکز می کند.
زمان کافی برای تغییر سبک
وجود ندارد و خود آلکنو هم
این موضوع را می داند .فکر
میکنم انتخاب خوبی بود.
عطایی درباره کوتاه
مدت بودن قرارداد آلکنو نیز
اظهار کرد :به نظر من دلیل
این کار فدراسیون این بود
که قصد دارد بعد از المپیک
مربی ایرانی به کار بگیرد،
االن تصمیم درستی بود که
خارجی آمد .هر مربی ایرانی
می آمد کار سخت بود چون در
حقیقت ما ایرانی ها خودی ها
را خیلی زیاد مورد انتقاد قرار
می دهیم .کار در المپیک بسیار
سخت است و اگر مربی ایرانی
به پنجم مشترک هم برسد
انتقاد زیادی می شود .به نظر
من تصمیم فدراسیون درست
بود و بهتر است بعد از المپیک
مربی ایرانی به کار گرفته شود.

