
 توليد كنن�دگان ماس�ك ب�ا اعالم اينك�ه وزارت 
بهداشت پش�ت توليدكنندگان ماس�ك را خالي 
كرده است، اعالم كردند با واردات 3ميليارد ماسك 
و توزيع زيرزميني آن، ۵۰۰ كارخانه و ۱۸هزار كارگر 
در معرض خطر بي�كاري و تعطيلي ق�رار گرفتند. 
 چند نفر از نمايندگان توليدكنندگان ماسك در كشور 
با حضور در خبرگزاري بسيج با تشريح مشكالت توليد 
اين كاال از توزيع ماسك زيرزميني و واردات ۳ ميليارد 

ماسك در كشور گاليه كردند. 
با گس��ترش ويروس كرونا در اواخر س��ال گذشته و 
شكل گيري بحران ماسك و كمبود و افزايش سرسام آور 
قيمت آن، توليدكنندگان پوشاك هم براي كمك به 
مردم با تغيير خط توليد خود، شرايط توليد ماسك را 
فراهم كردند؛ اتفاقي كه در اولي��ن روزها، نتايج آن با 
كاهش قيمت ماس��ك و وجود آن در جامعه مشهود 
بود. اينك پس از گذشت چند ماه و شكل گيري شبكه 
توانمندي از توليد، با واردات اين كاالي اس��تراتژيك 
و ايجاد انحصار در بازار هاي داخلي، از توزيع ماس��ك 
گرفته تا توزيع مواد اولي��ه، توليدكنندگان داخلي با 
بحران مواجه و كارگاه ها و كارخانه هاي آنها يا تعطيل 

شده اند يا در معرض تعطيلي قرار دارند. 
 ناصر افتخاري از گروه توليدي »عصر جديد«  گفت: 
نيمه اسفندماه ما ش��روع به توليد ماسك كرديم و تا 
امروز در حال توليد هس��تيم. مش��كل اصلي ما مواد 
اوليه است. ما مجبور هس��تيم مواد اوليه را از شركت 
»بافتينه« بگيريم. اين شركت در مقطعي قيمت هاي 

خودش را تا ۷۰درصد افزايش داد. 
 وي درباره عدم ب��رآورده كردن ني��از توليدكننده ها 
توسط شركت بافتينه، گفت: االن مي توانم بگويم كه 
از چهارم شهريورماه سه مرتبه به تقاضاي بنده پاسخ 
نداده اند و با عدم تخصيص م��واد اوليه در توليد خلل 
وارد مي كنند. در حالي كه اين م��واد نزد آنها موجود 

است و در حال توليد هستند و ورودي و ظرفيت توليد 
شركت آنها دقيق مشخص اس��ت. دوستان ديگر هم 
۴۵روز اس��ت كه فاكتوري برايشان صادر نشده و اين 
طور كه پيداست يك قصد و غرضي در آن وجود دارد، 
زيرا به طور رسمي مواد به دست ما نمي رسد در حالي 
كه به طور غيررسمي و زيرميزي و در بازار به وفور و با 

قيمت خيلي باالتر وجود دارد. 
اين توليدكننده افزود: شركت بافتينه شركت خصوصي 
اس��ت، اما هم ارز دولت��ي مي گيرد و هم از ش��ركت 
پتروشيمي به قيمت پايه مواد را مي گيرد، اما سهميه 

به توليدكننده نمي دهد. 
 سعيد  اهلل وردي يكي ديگر از توليدكننده هاي ماسك 
و نماينده گ��روه توليدي ملودي اف��زود: نظارت روي 
ش��ركت بافتينه و كاًل ماس��ك وجود ندارد. االن سه 
يا چهار ش��ركت داريم كه ماس��ك غيربهداش��تي و 
غيراستاندارد در جامعه پخش مي كنند. االن ما اسلحه 
)ماسك(را  به مردم داديم، اما فشنگ ندارد، بر فروش 

ماس��ك و حتي توزيع مواد اوليه هم نظ��ارت وجود 
ندارد. قيمت ماسك در بيشتر داروخانه ها باالي هزار و 
۳۰۰تومان است و سيب سالمت ندارد. عمده مشكالت 
ما هم  ب��ه واردات ماس��ك برمي گ��ردد. االن حدود 
۳ ميليارد ماسك به كشور وارد ش��ده است. در توليد 
ماسك به خودكفايي رسيده ايم، اما ماسك چيني وارد 
كرده اند كه ممكن اس��ت آلوده هم باشد و قيمت آن 
حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان اس��ت. االن توليدكننده ما 
قيمت ماسك را از هزارو۳۰۰ مصوب به هزارو۵۰تومان 

هم رسانده، ولي باز هم توان رقابت ندارد. 
 حميد شريف زاده ديگر توليدكننده ماسك در كشور 
گفت: در حال حاضر مواد اوليه ماسك را با چند برابر 
قيمت از بازار آزاد مي گيريم و مانند مواد مخدر است 
كه نه مي دانيم از كجا اين مواد توليد شده و نه به چه 
كسي پول مي دهيم. االن پول دستگاه ها و حقوق ها را با 
اين وضعيت نمي توانيم پرداخت كنيم. دغدغه و سؤال 
ما االن اين است كه پارچه ماسك كجاست؟! مطالبه 

اصلي و كلي ما اين اس��ت كه انحصار شركت بافتينه 
گرفته و واردات ماسك ممنوع شود. 

 توليدكننده اي ديگر گفت: هنوز وزارت بهداشت پول 
۵۰هزار لباس مارا نداده اس��ت و از طرفي لباس وارد 
مي كنند. كانتينري وارد مي كنند. در بازديد هايي كه 
داش��تيم ديديم يكي از كارگاه ها پارچه ملت داشت، 
در صورتي كه بافتينه به همه ما پارچه اس ام اس داده 
است. پس رانت و فساد در اينجا واضح است. مشكل ما 
از اينجا شروع شد كه بافتينه بازار سياه درست كرد و 

خودش در توليد بدنه ورود كرد. 
 توليدكننده ديگري ه��م افزود: وزارت بهداش��ت با 
معرفي چند شركت در فروشگاه هاي زنجيره اي و مترو 
و داروخانه ها پشت توليدكننده هاي بسيج و جهادي را 
خالي كرده است، در حالي كه اوايل اسفند و در بحران 
نبود ماسك از ما خواهش كردند كه توليد كنيم. ما اول 
فروردين در خانه ها نبوديم و در حال تجهيز كارخانه 
بوديم. سؤال اين است كه چگونه بافتينه مجوز گرفت 

و چندين تخلف بزرگ دارد؟
 توليدكنن��ده ديگري با گاليه از مش��كالت پيش آمده، 
گفت: آن روزي ك��ه از ما توليدكننده ها خواهش ش��د 
بياييم در اين حوزه كار كنيم همه در خانه ها بودند. از روز 
اول توليدكننده صنعتي ماسك را به داروخانه مي رساند؟ 
وزارت بهداشت اسمي از توليد كنندگان »آيمد« نياورد؛ 
آيمدي كه خودش ص��ادر كرده اس��ت و مي گويد فقط 
توليدكنندگان صنعتي كه آي آرسي دارند، مي توانند اين 
ماسك را عرضه كنند. اين انحصار اگر توسط بافتينه باشد، 

توسط همين توليدكنندگان صنعتي هم هست. 
 وي افزود: وزارت بهداشت روزي لنگ ما بود و االن آن 
كارگاهي كه آيمد دارد و تحت نظارت وزارت بهداشت 
قرار گرفته است، نمي تواند ماسك خود را بفروشد. در 
فروشگاه ها ماسكي كه نه آيمد دارد نه آدرس دارد و نه 

تلفن دارد به فروش مي رسد. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
 شنبه ۸ آذر ۱399 - ۱2 ربيع الثانی ۱443

سال بيست و د  وم- شماره 6۰۸3  - ۱6 صفحه
قيمت: ۱۰۰۰  تومان

یادداشت سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

ضرورت راه اندازي  پايگاه ملي 
اطالعات اقتصادي ايرانيان

 مذاكره، نياز منافع ملي
 يا منافع اصالح طلبان؟

»مدهني«  های ديگر را هم دريابيد 

محمدجواد اخوان

حبيب بابايي

دنيا حيدري

به نظر مي رس��د ايجاد بانك اطالعاتي جام��ع و متقن و قابل 
استنادي كه بتوان بر مبناي آن برنامه ريزي و تصميم گيري 
كرد، بيش از هميش��ه ضروري اس��ت. تجمي��ع و هم افزايي 
داده های موجود در نهادهاي مختل��ف اعم از وزارت اقتصاد، 
ش��بكه بانكي، بورس، ثبت اس��ناد، سرش��ماري هاي ملي، 
مس��افرت هاي خارجي و معام��الت مي تواند ت��ا حد زيادي 
پوشش »رادار اقتصادي دولت« را گسترش دهد. با تشكيل 
چنين بانك داده اي مي توان به تدريج كل تراكنش هاي مالي 
و معامالتي افراد را در بس��تري يكپارچه تعريف كرد كه تنها 
گردش ها و معامالت مبتني بر اين بستر موردحمايت حقوقي 
و قضايي حاكميت قرار گيرند و احياناً افرادي نيز نتوانند خارج 

از اين بستر به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند. 
ايجاد چنين ش��بكه گس��ترده داده اي مي تواند رهاوردهاي 
ديگري همچون مبارزه با پولشويي و گردش پول هاي كثيف، 
كاهش واسطه گري و سوداگري هاي كاذب و افزايش درآمد 
مالياتي كشور را نيز به دنبال داشته باشد. اين تجربه موفقي 
است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته به آزمون گذارده 

شده و هيچ گونه ترديدي بر كارآمدي آن نيست. | صفحه 2

كالف سردرگم مذاكره با امريكا نزد اصالح طلبان آنچنان پيچيده و 
مبهم است كه گاه حتي تحليلگران و كارشناسان مسلط به مسائل 
ديپلماس��ي را هم مبهوت مي كند. اين تناقض و ايرادات آنچنان 
گسترده و وسيع اس��ت كه نمي توان آن را با هيچ معيار و مقياس 
مشخصي تحليل و بررسي كرد. بر اين اساس براي تبيين و تشريح 
بهتر موضوع رفتار و عملكرد اصالح طلب��ان كه در دوره كنوني با 
دولت حسن روحاني ظهور و بروز پيدا كرده را به سه بخش تقسيم  
می كنيم. بخش نخست معطوف به س��ال هاي ۱۳۹2 تا ۱۳۹۷ 
است. در اين دوره اصالح طلبان با شعار »گفت وگو با كدخدا«، »ما 
زبان جهان غرب را بهتر از اصولگرايان مي فهميم«، »سانتريفيوژ 
بايد بچرخد، چرخ زندگي مردم هم بايد بچرخد«، »ما كليد حل 
مشكالت هسته اي و تحريم ها هستيم«، »لغو تمام تحريم ها عليه 
ايران« و... تالش كردند بگويند با انجام مذاكره مستقيم با امريكا 

همه مشكالت كشور برطرف مي شود. |صفحه ۵

طی روزهای گذش��ته فيلمی از محسن مدهنی، كشتی گير 
انديمشكی و قهرمان نوجوانان جهان در رسانه های اجتماعی 
دست به دست شد كه توجه رسانه های خبری را به خود جلب 
كرد. فيلمی كوتاه كه نشان می داد يكی از قهرمانان كشتی 
ايران كه زندگی خود را برای مدال آوری گذاش��ته بود حاال 
برای امرارمعاش دستفروشی می كند. فيلمی كه البته سبب 
خير و باعث شد قهرمان كشتی جوانان جهان با دستور وزير 
كار در يكی از واحدهای پتروشيمی خوزستان مشغول به كار 
شود. البته نه به دليل اينكه مدهنی سال ها برای مدال آوری 
تالش كرده و از جان مايه گذاشته برای افتخارآفرينی برای 
پرچم پرافتخار كشورش يا نه برای آنكه به دليل ورزش كردن 
به صورت حرفه ای فرصتی برای آموختن حرفه ای ديگر برای 
امرارمعاش نداشته، بلكه از آن جهت كه فيلم دستفروشی او 
طی روزهای اخير توجه بسياری را چه در ايران و چه خارج از 

مرزهای كشور به خود جلب كرده است. |صفحه ۱3

كسي كه مي گويد امام فرزند 
 ناخلف امريكاست

 خود فرزند خلف امريكاست!

 كاهش 3۰درصدی
  قيمت خودرو و سقوط 

۵۰ درصدی معامالت مسكن

 مقابله با كرونا 
در محافل خصوصي

 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي 
به توهين عيسي كالنتري به امام خميني)ره(

ايران به باشگاه 
توليدكنندگان هواپيما 

پيوست

زمينگيري 500 كارخانه و ۱۸هزار كارگر با واردات ۳ ميليارد ماسك

وداع ميثم تمار »مختارنامه« با دنيا
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پرويز پورحس�يني بازيگ�ر تواناي س�ينما، تئاتر 
و تلويزي�ون بع�د از چن�د روز دس�ت و پنجه نرم 
كردن ب�ا بيم�اري مهلك كرون�ا، چش�م از جهان 
فروبس�ت. پورحس�يني خالق نقش ه�اي ماندگار 
زيادي در سينما و تلويزيون بود، از جمله نقش هاي 
ماندگار وي »ميثم تم�ار« در س�ريال مختارنامه و 
حضرت زكري�ا)ع( در س�ريال مريم مق�دس بود. 
صورت اس��تخواني، صداي گرم و چشمان نافذ بازيگر 
توانمند سينما، از پورحسيني بازيگري ساخته بود براي 
نقش هاي سخت؛ مردي كه چند روزي بود خبر بستري 
شدنش در بيمارستان به دليل ابتال به كرونا باعث نگراني 
اهالي هنر شده بود، در آخر روز گذشته تسليم تقدير شد 

و از دنيا رفت. 
پورحسيني در 2۰ش��هريور۱۳2۰، درست در همان 
روز اشغال ايران از سوي متفقين به دنيا آمد. وي پيش 

از آغاز دهه بيس��تم از زندگي فعاليت در تئاتر را آغاز 
كرد. از 28سالگي با ورود به دانشكده هنرهاي زيباي 
دانشگاه تهران، بازيگري را به صورت آكادميك آموخت 
و از همان دوران همكاري با كارگردانان بنام سينماي 
ايران را آغاز كرد. از آثار ش��اخصي كه پورحسيني در 
س��ينما و تلويزيوني حضور داشته اس��ت، مي توان به 
»كمال الملك« س��اخته علي حاتمي، »طلس��م« به 
كارگرداني داريوش فرهنگ، »باش��و غريبه كوچك« 
ساخته بهرام بيضايي، »كشتي آنجليكا« به كارگرداني 
محمد بزرگ ني��ا، س��ريال و فيلم س��ينمايي »مريم 
مقدس« به كارگرداني شهريار بحراني، »قاتل اهلي« 
ساخته مسعود كيميايي و مجموعه »مختارنامه« اثر 
داوود ميرباقري اشاره كرد. از آخرين حضورهاي مرحوم 
پورحسيني در تلويزيون ايفاي نقش در مجموعه »بچه 

مهندس« بود. | صفحه ۱6

    هم اكن��ون  ۱۶ ش��ركت دانش بنيان كش��ور در حال 
توليد هواپيماي س��بك و ايرتاكسي هس��تند و ايران يكي 
از2۰توليد كننده هواپيماي سبك دنياست. دو دانشگاه كشور 
هم به بحث ساخت هواپيماهاي س��بك و فوق سبك ورود 
كرده و قرار است بهمن ماه تاكس��ي هوايي در فرودگاه هاي 
كوچك راه اندازي شود. امسال همچنين برخي شركت هاي 
دانش بنيان توانسته اند بخش هايي از هواپيما همچون ملخ، 

موتور و بخش هاي الكترونيكي آن  را بومي سازي كنند

    يك روز مانده به يك هفتگي محدوديت هاي گسترده 
كرونايي در كشور، آخرين آمار فوتي هاي كرونايي نسبت 
به روزهاي اخير با كاهش نس��بي مواج��ه بود و گزارش 
2۴ساعته وزارت بهداش��ت از فوت ۴۰۶بيمار كرونايي 
در فاصله ظهر پنج شنبه تا ظهر جمعه حكايت داشت. با 
وجود اين به نظر مي رسد نمي توان اين آمار كاهشي را با 

اعمال محدوديت هاي جديد مرتبط دانست 

    نرخ خودرو با اصالح ۳۰درصدی روبه رو شده است و 
همانند مسكن كه روند اصالح قيمتی را تجربه می كند 
متقاضی از خريد در اين بازار عقب نش��ينی كرده است. 
متقاضيان معتقدند بازار مس��كن و خودرو طی ماه های 
اخير با حباب قيمتی قابل مالحظه ای روبه رو ش��د كه 
مدت ها زمان می برد تا حباب قيمت از اين بازارها تخليه 

شود. از اين رو خريدها تا اصالح به تأخير افتاده است

 آقاجان!
 تا آخر ايستاده ايم

    سردار سالمی: پيام آسماني حضرتعالی در سالروز ميالد 
“بس��يج” موجي از شادابي، طراوت و ش��ور انقالبي در ميان 
بسيجيان فداكار و عزيزمان آفريد و در فراز هاي اميدبخش، 
الهام آفرين و دل انگي��ز خود، قله هاي بلن��دي را پيش روي 

آنان گشود
    س��ردار س��ليماني:  بس��يج ارزنده ترين يادگار بزرگ و 
درخشان امام راحل ش��كرگزار وجود نعمت الهي واليت امر 
مسلمين بوده و از عنايت حضرتعالي و ارسال پيام روح بخش 

و جان افزای تان سپاسگزاري و قدرداني می كند |صفحه 2

    يك روز پس از مبادله يك جاسوس انگليسی - استراليايی وابسته به  رژيم صهيونيستي و درست در شب سالگرد شهادت شهيد مجيد شهرياري در ۸ آذر ۸9، رئيس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه از سال ها 
پيش در ليست ترور سازمان جاسوسي موساد قرار گرفته بود، ترور شد و به شهادت رسيد، | صفحه 2

بازهم ترور يک دانشمند
عصر ديروز در يک اقدام تروريستي  در آبسرد دماوند  محسن فخري زاده رئيس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع  به شهادت رسيد


