
از شرایط سخت تحریمی چگونه عبور کنیم؟

در حال حاضر سواالت بسیاری از شــرایط اقتصادی 
کشور مطرح است، اما پیش بینی می شود وضعیت اقتصادی کشور نسبت 

به اوضاع گذشته تغییر چندانی نکند و رو به بهبود نرود.
در همین راســتا، نیاز به یک برنامه ریزی حداقل یک ساله توسط دولت و  

سران قوا حس می شود؛ چراکه چندین اتفاق تعیین کننده پیش رو است.
در حال حاضر چند اتفــاق مهم و ناخوشــایند رخ داده اســت. در میان 
رخدادهای داخلی، می توان به تداوم ویروس کرونا اشــاره کرد که موجب 
شده مردم دچار نگرانی شوند، هزینه های جاری خانواده ها و دولت بسیار 

افزایش پیدا کند و اضطراب در بستر جامعه به وجود آید.
در عین حال، کمبود جدی درآمــد ارزی در نتیجه کاهش جدی صادرات 
نفت را شاهد هستیم. در کنار آن، صادرات غیرنفتی طی ۵ ماهه اول سال 
نزدیک به ۴۵ درصد کاهش یافته و نیز واردات به طور چشم گیر و نزدیک 

به ۶۶.۵ درصد افت کرده است.
شاخص های اقتصادی نیز از رشــد تولید ناخالص داخلی منفی ۷، کاهش 
رشد ســرمایه گذاری به منفی ۲.۸ و رشــد جدی تورم حکایت دارد. در 
مقابل، یکی از شاخص های بسیار نگران کننده، رشد هزینه مصرف کننده 
که ۳۴.۲ درصد است، موجب شده در نهایت معیشت مردم دچار مشکل 

شود.
طبق آمــار وزارت رفاه، حــدود ۶۰ میلیــون نفر در حــال حاضر هدف 
بسته های معیشتی هستند و این نشــان دهنده افزایش قیمت مواداولیه 
و نرخ تــورم و کاهش جدی ارزش پول ملی اســت و در نتیجه معیشــت 
برای مردم و به خصوص قشر ضعیف سخت تر شده است. برخی آمارها نیز 
نشان می دهد تا دهک ۷ جامعه نیاز به حمایت دارند و ما از بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی هیچ گاه اینقدر در معیشت مردم با مشکل مواجه نبودیم.
در این میان، رابطه ما در سطوح بین المللی قابل پیش بینی نیست. به نظر 
می رســد این روند چه ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز شود و چه بایدن، 
تغییر چندانی را ترجبه نکند . شــاید تاثیر پیروزی ترامپ، تنها این باشد 
که نگرانی ها با تا حدی افزایش یابد اما در کل براســاس شعارهایی که دو 
طرف سر می دهند، هدف آنها حل مشکل نیســت و به اصطالح در زمین 
سیاست صحبت می کنند . دیگر سو کشــورهای اروپایی ها مانند آلمان و  
فرانسه هر چند همواره برای ماندگاری در برجام و ایفای تعهداتشان اعالم 
آمادگی می کنند اما در عمل وارد فاز اجرا نشده اند . در مقابل تحریم های 
آمریکایی ها را به صورت جــدی اجرا می کنند،این رفتــار را می توان در 
حوزه ارز و در مبادالت بانکــی و در رابطه با واردات و یــا صادرات از ایران 

مشاهده کرد.
بسیار خوشبینانه اســت اگر ما به اروپایی ها امید داشــته باشیم؛ چراکه 
از زمان خروج آمریکایی هــا از برجام، هیچ حرکتی از ســوی اروپایی ها 
دیده نمی شــود.اتفاق بســیار نامیمون دیگر این روزها، ارتباط بحرین و 
امارات با اسرائیل اســت.با توجه به تمام این اتفاقات، برای سیاست های 
داخلی ایــران باید برنامه ریزی صــورت گیرد و در رابطه با سیاســت ها و 
تعامالت بین المللی نیز باید توسط وزارت امور خارجه و دولت و حکومت 
بررسی مجدد صورت گیرد و شــورایعالی امنیت ملی باید فعال تر شود و 

راهکارهای متفاوت را بررسی کند تا آنچه به نفع نظام است، اجرایی شود.
مســیر ســرمایه اجتماعی را باید اصالح کرد و به نحوی حرکت کنیم که 
ســرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند؛ یعنی حرف مســووالن بین مردم 

خریدار بیشتری داشته باشد. 
   ادامه در صفحه 2
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رئیسجمهور:

ثمره چهل سال مقاومت ملت ایران، بصیرت در برابر هجمه دشمنان است
طیبه بیات  رئیس جمهــور گفت: هفته 
دفاع مقدس یــادآور پایمــردی، آزادگی و 
جانفشانی ملتی است که توانستند پیروزی 
پرشکوه شــان را در صفحه تاریــخ ماندگار 

کنند.
 حجت االســالم حســن روحانــی  رئیس 
جمهــور در پیامی به مناســبت هفته دفاع 
مقدس تاکید کرد که هفتــه دفاع مقدس 
یادآور پایمردی، آزادگی و جانفشانی ملتی 
است که با ایمان و عشــق توانستند سال ها 
در برابر تهاجم و توطئه های دشمنان اسالم 
و ایران، مقاومت جانانــه نمایند و پیروزی 
پرشکوه شــان را در صفحه تاریــخ ماندگار 

کنند.
وی در این پیام که روز ســه شــنبه توسط 
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران بر مزار سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی قرائت شد، اظهارداشت 
که چهلمین ســالگرد دوران دفاع مقدس 
فرصتی بــرای بازاندیشــی در معارف دفاع 
مقدس، مجاهدت شــهدا، ایثار جانبازان و 
صالبت آزادگانی اســت که از گرانبهاترین 
ســرمایه زندگــی خویــش گذشــتند تا 
حقانیت اســالم و انقالب و عشق به ایران را 

به جهانیان نشان دهند.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
لََقْد نََصَرُکُم اهلَلّ فِی َمَواِطَن َکِثیَرٍة

در هفته دفاع مقدس، با پاسداشت مقام بلند 
شهیدان به مرور لحظات باشــکوه از تاریخ 
ایران می نشینیم که درخشش این حماسه 
ملی، به نمادی از مقاومت و تسلیم ناپذیری 

برای همة آزادی خواهان جهان شد.
چهلمیــن ســالگرد دوران دفــاع مقدس 
فرصتی بــرای بازاندیشــی در معارف دفاع 
مقدس، مجاهدت شــهدا، ایثار جانبازان و 

صالبت آزادگانی اســت که از گرانبهاترین 
سرمایه زندگی خویش گذشتند تا حقانیت 
اسالم و انقالب و عشق یه ایران را به جهانیان 
نشــان دهند. هفتــه دفاع مقــدس یادآور 
پایمردی، آزادگی و جانفشــانی ملتی است 
که با ایمان و عشــق توانســتند سال ها در 
برابر تهاجم و توطئه های دشــمنان اسالم 
و ایران، مقاومت جانانــه نمایند و پیروزی 

پرشکوه شــان را در صفحه تاریــخ ماندگار 
نمایند.

در جبهه هــای جهــاد و مقاومت شــهدا و 
ایثارگران راه حق طلبــی، عدالت خواهی و 
آزادی را ترســیم کردند و با شهادت و ایثار 
خود، مفاهیم و ارزش های متعالی اسالمی 
را تعمیق و ترویــج نمودند. آنها مشــعلی 
فروزان و الگویی همیشــگی بــرای جامعه 

خویش و همه جوامع اسالمی و انسان های 
آزادی خواه جهان هستند.

دفاع مقــدس گنجینه هــای عظیمی را به 
ارمغان آورد که حضور ســرداران شــجاع و 
مردان برجسته در ســنگر خدمت و جهاد 
از آن جملــه هســتند و ثمرة چهل ســال 
ایســتادگی و مقاومت، بصیــرت روزافزون 
ملت شــهیدپرور ایــران در برابــر هجمه 
دشمنان اســت. سردار شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی از خیــل دلیرمردانــی بود که 
شــجاعت و ایثارش در جبهه های حق علیه 
باطل و در نبرد با تکفیری ها و تروریســت ها 

پیروزیهای درخشانی را خلق کرد.
حمایت و قدرشناســی مردم از رشادت ها و 
فداکاری های مدافعین حــرم که تا آخرین 
قطره خــون خــود در دفــاع از حریم اهل 
بیت ایســتادگی کردند و حضــور آگاهانه 
و حماســی مردم در همه صحنــه ها جلوه 
های شکوهمندی اســت که همواره مشعل 

پرفروغ شهدا، را فروزان نگاه داشته است.
اینجانب بــا ارج نهادن به مقــام واالی همة 
شــهدا و ایثارگران دوران دفــاع مقدس؛ 
این قهرمانان ملی و اســطوره های همیشه 
جاودان، از درگاه خداوند بزرگ برای تمامی 
ایثارگران و رزمنــدگان در دفاع از ارزش ها 
و آرمان های نظام اســالمی تمامیت ارضی 
و حراســت از میهن عزیزمان ایران، توفیق 

رورافزون مسألت دارم.

صفحه 4

بر اســاس اعالم ســخنگوی دولت، مهلــت ثبت نام 
تســهیالت حمایتی کرونا تا آخر مهر ماه تمدید شده 
اســت تا فرصت دیگری در اختیار کســب و کارهای 

آسیب دیده از کرونا قرار داده شود.
پرداخت تســهیالت حمایتــی به کســب و کارهای 
آســیب دیده از کرونا از جمله سیاســتهای وزارت کار 
در راستای حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای 

کار است و بر این اساس ۱۴ رســته شغلی منتخب که 
بیشترین آســیب از شــیوع ویروس کرونا را متحمل 
شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش 
فرمایی بودند، برای اســتفاده از تســهیالت مذکور به 
ســامانه کارا به نشــانی kara.mcls.gov.ir مراجعه 
و مراحل ثبت نام خود را دنبــال کردند.مهلت ثبت نام 
دریافت تســهیالت حمایتی کرونا پیش از این دوبار از 

ســوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از 
شیوع کرونا تمدید شده و روز گذشــته به پایان رسید 
اما علی ربیعیـ  سخنگوی دولت در پنجاه و چهارمین 
نشست خبری خود در زاهدان، از تمدید زمان پرداخت 
وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه و وام 
ودیعه مســکن تا پایان دی ماه خبر داد. مطابق آخرین 
آمارها، بیش از ۴۹۰ هزار متقاضی در سامانه کارا ثبت 

نام کردند که بیشــترین تســهیالت پرداخت شده در 
میان رسته های کسب وکارهای آســیب دیده از کرونا 
متعلق به رانندگان، معلمان دبســتان، بخش حمل و 
نقل عمومی و آرایشــگاه ها بوده است. برابر اعالم بانک 
مرکزی، طی یک ماه و نیم اخیر ۴۴۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت کرونایی از سوی شــعب بانکی به واحدهای 

کسب و کار پرداخت شده  است.

تسهیالت

ونا یک ماه دیگر تمدید شد ثبت نام وام کر

مدیرعاملآبفایتهرانخبرداد

۴۰۰۰میلیارد تومان زیان 
انباشته آبفای تهران
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نوسانات ارزی نتیجه اصلی تحریم های امریکا علیه ایران است

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهخبرداد

۶۰میلیون ایرانی کارت اعتباری تامین اقالم اساسی دریافت می کنند

اقتصاد
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از شرایط سخت تحریمی چگونه عبور کنیم؟
   ادامه از صفحه اول

همان طور که اعضــای یک خانــواده دور هم جمع می شــوند و برای 
مشکالت راهکار می آفرینند و این همان ســرمایه اجتماعی است. در 
ایران سرمایه اجتماعی در حالی کاهش پیدا کرده است که هیچ تالشی 

برای آن نمی شود.
اولویت دیگر کشــور، باید حمایت از صادرات و تولیدات صادرات محور 
باشد. در شرایطی که تولید داخلی و بازار مصرف داخلی اساس اقتصاد 
اســت، اما کاهش صادرات نفتــی و غیرنفتی به اقتصاد کشــور  لطمه 
می زند. شــما وقتی ارز ندارید، باید صادرات غیرنفتی را تقویت کنید تا 
اشتغال ایجاد شود. صادرات و تولید با بخشنامه های مکرر و تصمیمات 
موردی نباید به خطر بیفتد. در همین راستا، انسجام و اقتدار فرماندهی 
در دولت باید بیشــتر شــود. مجموعه حکومت و همه قوا باید پشــت 
دولت قرار گیرند و دولت نیز باید تصمیماتی جســورانه در جهت تامین 

نقدینگی  بگیرد.

سهامداران ترسیده اند!
بازار ســرمایه که به نظر می رســید به تعادل رســیده و با صعودهای 
چشــمگیر مجددا وارد کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی شده بود، 
دوباره روندی نزولی به خود گرفته و روز گذشــته به کانال یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه آن 
را منطقی نمی داند و بر این باور اســت که باید ترس موجود در بازار به 

سمت منطق و تحلیل برود.
روزبه شریعتی با اشاره به جلسه سه هفته پیش مجلس شورای اسالمی 
با فعاالن بازار ســرمایه اظهار کرد: فعاالن بازار ســرمایه در این جلسه 
راهکارهایی برای تعادل بخشــی بازار مطرح کردنــد اما فعلی خبری 

نشده است؛ مگر اینکه در مرحله بررسی توسط کمیسیونها باشد.
وی با تاکید بر اینکــه با حمایت زبانی برای بازار ســرمایه اتفاق مثبتی 
نمی افتد، گفت: بازار در تیرماه با قیمتهای جهانی که ۳۰ درصد پایینتر 
از قیمتهای کنونی بود، با دالر نیمایــی که در محدوده ۱۷ هزار تومان و 
دالر بازار آزاد که حدود ۲۰ هزار تومان بود پر شتاب جلو می رفت اما این 
روزها با توجه به قیمت دالر بازار آزاد و دالر نیمایی و افزایش قیمتهای 

جهانی به این شکل رو به کاهش است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازارهای موازی، ابراز کرد: 
با این شــرایط بازارهای موازی انتظار نمی رود بازار ســرمایه با بحران 
مواجه شود. متاســفانه جو ترس در بازار وجود دارد. باید ترس از بازار به 
سمت منطق و تحلیل برود. هیچ دلیلی ندارد سهمی که بی دلیل رشد 
کرده بود و سهم های با پشتوانه و سودده نیز در کنار هم در صف فروش 

باشند.
شــریعتی ادامه داد: از ســوی دیگر نباید به بازار از صندوق توسعه ملی 
یا منابع دیگر پول تزریــق کرد. عوامل واقعی باید بــه بازار کمک کند. 
مهمتریــن عامل می تواند تجدیــد ارزیابی دســتوری و اجبار تجدید 

ارزیابی شرکت ها باشد.
 باید اجبار شود که همه شــرکتها دارایی های ثابت خود را هر سه تا پنج 

سال یکبار تجدید ارزیابی کنند.
وی با بیان اینکه مردم عادی از وضعیت کنونی بازار در ضرر هســتند، 
گفت: بســیاری از مردم درحال فروش ســهم های خود هســتند که 
طبیعی است. بازار پرنوسان اســت اما به نظر من سقوط نمی کند. برایم 
ســوال اســت که ریال با توجه به قیمتهای بازارهای موازی به کجا می 
خواهد برود؟ این خیلی منطقی نیســت که نقدینگی به ســمت بازار 

مسکن و دالر برود.

معاونسازمانامورمالیاتی:

ودی  قانون جدید مالیات بر خانه های خالی به ز
ود به صحن علنی می ر

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در قانون جدید ۱۲۰ روز پس 
از خالی ماندن خانه، آن واحد مشــمول مالیات یک ســال خانه خالی 

می شود و نرخ های مالیاتی هم به صورت چشمگیری افزایش می یابد.
 هادی خانی با اشــاره به آغاز مالیات  ســتانی از خانه های خالی اظهار 
داشت: جریان اخذ مالیات از خانه های خالی با ارائه اولین لیست از سوی 
وزارت راه و شهرسازی آغاز شده اســت و در مرحله اول اطالعات ۱۰۹ 

هزار واحد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی با اشــاره به تغییر قوانین مالیات بر خانه های خالی گفت: مجلس بر 
روی قانون فعلی اصالحیه ای در نظر گرفته اســت اما از شورای نگهبان 
به کمیسیون تخصصی بازگشــته و به زودی اصالحیه نهایی به صحن 
علنی می رود. این اصالحیه درباره نرخ مالیــات و زمان مربوط به خالی 

ماندن خانه ها است.
معاون فناوری های سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: با اصالحیه قانونی 
فعلی، بازدارندگی افزایش می یابد و دست ســازمان امور مالیاتی برای 

مالیات ستانی بازتر است.
خانی گفت: طبق قانون فعلی، ســال اول مشــمول مالیات نمی شــود 
و ســال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره، مالیات دریافت خواهد شــد اما 
در قانون جدید ۱۲۰ روز پس از خالی ماندن خانه، آن واحد مشــمول 
مالیات یک سال خانه خالی می شــود و نرخ های مالیاتی هم به صورت 

چشمگیری افزایش می یابد.
وی با بیــان اینکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در ســطح کشــور 
شناسایی شــده اســت، گفت: در مرحله اول اطالعات ۱۰۹ هزار خانه 
خالی به ما ارائه شده که منتظر هســتیم وزارت راه و شهرسازی مابقی 
اطالعــات را در اختیار ما قرار دهــد و عزم همکاران مــا در وزارت راه و 

شهرسازی برای ارائه اطالعات کامل جدی است.
معاون ســازمان امــور مالیاتی تاکید کــرد: به محض ارائــه اطالعات 
بالفاصله نسبت به مالیات ســتانی از مالکان اقدام می کنیم و همکاری 

سایر نهادها در این موضوع الزامی است.
خانی بــا بیان اینکــه مالیات از واحدهــای خالی مرتبط با اشــخاص 
حقوقی و نهادها دو برابر اشخاص حقیقی است، بیان داشت: در مالیات 
خانه های متعلق به اشخاص حقیقی، واحد برای یک سال اول مشمول 
مالیات نمی شــود اما در مالیات مالکان اشخاص حقوقی اگر واحد ۱۲۰ 

روز خالی بماند مشمول مالیات خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین مالیات مالکان حقوقی دو برابر مالکان حقیقی 
اســت. اگر مالیات خانه های خالی متعلق به اشــخاص حقیقی ۶ برابر 

اجاره باشد این عدد برای اشخاص حقوقی ۱۲ برابر است.

سرمقاله

بازار

یک تحلیلگر اقتصادی با بیــان اینکه حرکت نقدینگی 
در بورس به سمت تولید تورم را کاهش می دهد، گفت: 
نقدینگی خلق شــده در بازار ســرمایه نه تنها به تولید 
تزریق نشــده بلکه منجر به شــکل گیری فعالیت های 
سفته بازانه و داللی در بورس شــده است زیرا، به دلیل 
بازدهی باالی این بــازار برخی شــرکت ها از بانک ها 
تسهیالت دریافت می کنند تا با آن سهام خرید و فروش 
کنند.حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با ایسنا 
درباره دالیل رشــد نقدینگی و نقش بازار ســرمایه در 
آن، اظهار کرد: خلق نقدینگی زمانــی می تواند نقطه 
ضعفی برای اقتصاد باشــد که تامین کسری بودجه از 
طریق نظام بانکی با خلق اعتبار و نقدینگی همراه باشد. 
درحالیکه اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت و تزریق 
شود و رشــد نقدینگی با رشــد تولید برابر باشد، آنگاه 
موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، رشــد اقتصادی 

و ایجاد اشتغال می شود.
وی افزود: در صورتی کــه نقدینگی به تولید 
تزریق نشود، ما به تفاوت آن بر تورم می نشیند 
و میزان تورم افزایش می یابد. به عبارت دیگر، 
هر چه رشد تولید پایین باشد، رشد نقدینگی 
برابر با تولید نیست و بر تورم نشسته است که 
این امــر، مرحله بحرانی بــرای اقتصاد ایجاد 

می کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایطی 
که نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت نشده است، 
دولت تصمیمــم می گیرد تا در بــورس دخالت کند که 
انگیزه برای خرید و فــروش در آن بازار ایجاد کند. وجوه 
نقدینگی که به ســمت بورس رفت، اگر به سمت تولید 
حرکت می کرد قطعا می توانست به کاهش تورم کمک 
کند اما نقدینگی موجود در بازار ســرمایه به سفته بازی 
دامن زده است.به گفته مستخدمین حسینی اشخاص 

حقوقی و شــرکت ها بخشــی از تسهیالت 
دریافت کرده از بانک ها را به دلیل بازدهی باال 

وارد بورس و سهام خرید و فروش می کنند. 
دخالت دولت در بورس مکانیزم خودکار آن 
بازار را بهم می زند و منجر می شود تا یک روز 

شاخص بورس باال و روز دیگر پایین برود.
در ادامــه این تحلیلگــر اقتصــادی با بیان 
اینکه برای کنترل نقدینگی دولت باید ســعی کند که 
کسری بودجه نداشته باشــد، گفت: بانک مرکزی نیز 
نظارت بیشتری بر بانک ها در زمینه خلق اعتبار داشته 
باشد تا خلق اعتبار به سمت سمت تولید برود زیرا، اگر 
نقدینگی وارد سوداگری شــود منجر به افزایش تورم 
می شود. دولت و مجلس باید ســعی کنند تا پایه پولی 
بانک مرکزی افزایش پیدا نکند و با هدف تقویت بورس 
از صندوق توسعه ملی برداشت نکنند که این امر، پایه 

پولی بانک مرکــزی را افزایش می دهد و تــورم را باال 
می برد.وی با تاکیــد براینکه بورس و حتی بانک ها باید 
مطابق استانداردهای خود عمل کنند و دولت و مجلس 
نباید دخالتی در آن داشــته باشند، تصریح کرد: هدف 
اصلی بورس تامین منابع مالی اســت و در این راســتا، 
دولت باید توضیح دهد که امسال برای چه پروژه هایی 
تامین مالی از طریق بازار ســرمایه صورت گرفته است 
درحالیکــه وضعیت فعلی ســفته بازی و ســوداگری 
در بورس بیانگر این اســت که نقدینگــی بورس وارد 
تولید نشده اســت و تنها دست به دست شده است.این 
کارشناس اقتصادی در پایان ســخنانش خاطرنشان 
کرد که همچنــان بنگاه های تولیــدی در بورس برای 
تامین مالــی باید به بانک ها مراجعــه کنند درحالیکه 
بازار ســرمایه با این حجم از نقدینگی نتوانســته است 

برای تولید تامین مالی داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران با تأکید بر 
لزوم حذف ارز دولتی از واردات نهاده های دامی گفت: 
شــرکت پشــتیبانی امور دام، قیمت خرید گوشت از 

دامداران را به ۷۲هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد.
ســید احمد مقدســی درباره آخرین وضعیــت بازار 
نهاده های دامی اظهار داشــت: مسئوالن وعده داده اند 

که در این زمینه تدابیر الزم را به کار بگیرند و قرار است 
که اتفاقات جدیدی در این حوزه رخ دهد ضمن اینکه 
ایرادات ســامانه بازارگاه نیز رفع شــده و باید دید که 
مجموع این اتفاقات چه نتیجــه ای طی روزهای آینده 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت نمی تواند صد درصد نهاده های 

مورد نیــاز صنعــت دام و طیور را تأمیــن کند، گفت: 
تاکنون دولت موفق شــده حدود ۵۵ درصد نهاده های 
دام و طیور را تأمین کند و نصف نیاز تأمین نشــده که 
این مســئله باعث ایجاد کمبود و بــروز چالش در بازار 
نهاده های دامی شده است.مقدســی با انتقاد از اصرار 
مســئوالن برای تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 

واردات نهاده های دامی گفت: اگر ما ســویا را با ارز آزاد 
وارد کنیم، برایمان ارزان تر از قیمتی تمام می شود که 
در حال حاضــر از بازار می خریم. به عبــارت دیگر، اگر 
ســویا با ارز آزاد وارد شــود نهایتاً ۱۳ هزار تومان تمام 
می شود درحالی که هم اکنون قیمت این نهاده در بازار 

۱۵ هزار تومان است.

بورس

گوشت

مهــدی بیــک  بهــروز محبــی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد: 
بر اساس بررســی ها ۶۰میلیون ایرانی ذیل 
طرح حمایت معیشتی مجلس برای تامین 
اقالم اساسی با کارت الکترونیکی ویژه کاال 
قرار خواهند گرفت و منابع مــورد نیاز این 
طرح نیز با اســتفاده از ظرفیت های درونی 
بودجه با تغییر اولویت های بودجه ای تامین 

خواهد شد.
بهروز محبی با اشاره به رویکرد کلی مجلس 
در خصوص طراحــی، تدوین و تصویب این 
طرح، گفت: در مرحله اول بنای کمیسیون 
بر این اســت که حداقل تا پایان اسفندماه 
حداقل سه نوبت این کارت برای شهروندان 
شارژ شــود تا این اقشــار بتوانند بخشی از 
کاالهای مصرفی خود را از این طریق تامین 
کنند. مباحثــی گوناگونــی در خصوص 
راهکارهای اجرایی طرح، چگونگی تامین 
منابع مورد نیاز و تبعاتی که ممکن اســت 
این تصمیم در اتمســفر اقتصادی و فضای 
کلی بازارها داشته باشــد، مطرح و بحث و 
تبادل نظر در خصوص آنها صورت گرفت. 
در نهایت کمیســیون به یک مکانیســم 
مشــخص برای اجــرای طرح رســید تا با 
اســتفاده از الگوهای کامــال اقتصادی به 
گونه ای عمل شــود که ضمــن حمایت از 
اقشــار کمتربرخودار، تبعــات اقتصادی 

منفی نیز ایجاد نشود.
نماینده مردم ســبزوار در مجلس در ادامه 
گفت:  مباحــث گســترد ه ای در خصوص 
این تصمیم در کمیســیون مطرح شــد، از 
جملــه اینکه جامعه هدف ایــن طرح کدام 
دهک های جامعه را شــامل می شــود؟ آیا 
باید پــول نقــد در اختیــار خانواده ها قرار 
بگیرد یا اینکه ســطوحی از منابع اعتباری 
را از طریق شــارژ کارتهای الکترونیکی در 
اختیار افراد قرار دهیم؟ کدام کاالها باید به 

عنوان اولویت مورد نیاز در اختیار مردم قرار 
بگیرند؟ و ســایر ابهاماتی که در این زمینه 
مطرح می شــود. بر اساس دورنمای ترسیم 
شده توسط اعضای کمیســیون به نظر می 
رســد،حداقل ۶۰میلیون ایرانی مشــمول 
دریافت کارت اعتباری بــرای تامین اقالم 

اساسی خواهند شد.

طرح ویژه مسکن نیازمند بررسی 
بیشتر است

ایــن عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس ضمــن تاکید بر ضــرورت اصالح 
ساختارهای فرسوده اقتصادی خاطرنشان 
کرد:مشــکالت کلیدی در رونــد تصمیم 
ســازی های اقتصادی و بحث بودجه وجود 
دارد، از جملــه اینکه دولت هنــوز به بیش 
از ۸۰ میلیون ایرانــی یارانه نقدی پرداخت 

می کند. این حجــم از یارانه بــدون تردید 
اجحاف در حق خانواده های نیازمند واقعی 
اســت. در حالی که کارشناسان منتقد این 
وضعیت هستند و اســناد باالدستی نشان 
می دهند که اساســا دیگر بودجه کشور در 
این شــرایط ظرفیت یک چنیــن پرداخت 
هایی را ندارد. متاســفانه به نظر میرســد 
دولت اراده ای برای پایش این جمعیت ۸۰ 
میلیونــی یارانه بگیر را نــدارد،در حالی که 
بر اســاس نص صریح قانون، دولت باید در 
برهه های مختلف این پایش اطالعاتی را در 
جمعیت یارانه بگیران انجام می داد تا افراد 

غیرنیازمند از این ظرفیت استفاده نکنند.
بهروز محبی در پاســخ به این پرســش که 
مجلس با اســتفاده از چه منابــع بودجه ای 
قصد اجرای این طــرح را دارد، گفت: یکی از 
مهمترین معادالت در بررسی این طرح، نحوه 

تامین منابع مورد نیــاز بود به گونه ای که این 
منابع نــه نقدینگی را افزایش دهــد و نه پایه 
پولی را دچار تکانه کند. چرا که تحمیل کردن 
هزینه های اضافی در بودجه مشکالت خاص 
خــود را دارد، ضمن اینکه شــورای نگهبان 
نیز بــا آن مخالفــت خواهد کــرد. بنابراین 
نمایندگان تالش کردند تا مکانیسم اجرایی 
کردن این طرح را با اســتفاده از ظرفیت های 
درونی بودجه و با تغییــر اولویت های بودجه 

ای برنامه ریزی کنند.
نماینــده مــردم ســبزوار در مجلــس در 
خصوص تــداوم این طرح در بودجه ســال 
۱۴۰۰ افــزود: ایــن فرآیند بــرای بودجه 
ســال۱۴۰۰ با دامنه وســیع تــر و دفعات 
بیشــتری دنبال خواهد شــد و کارت های 
مردم در دفعات افزونتری شــارژ می شود. 
کمیســیون برنامه و بودجه بــرای  اصالح 

ســاختار بودجه ســال آینده بــا ۲رویکرد 
کلی که نخســت حذف یارانه ها برای اقشار 
توانمند و دیگری هم بحث های مرتبط با پر 
کردن حفره های مالیاتی است، برنامه های 
اصالحی خود را دنبال مــی کند. به عبارت 
روشنتر کســانی که طی دهه های گذشته 
از حفره های قانونی استفاده کرده اند و علی 
رغم ســودهای هنگفت، مالیاتی پرداخت 
نکرده اند باید بدانند کــه از این پس قانون 
گریبــان آنهــا را خواهد گرفت. بــه نظرم 
رسانه ها نیز باید فضای فرهنگی را بگونه ای 
مدیریــت کنند کــه افکار عمومــی از این 
رویکردهای اصالحگرایانــه اقتصادی آگاه 
شوند و به نوعی در ایجاد آن مشارکت کنند.

محبی در بخــش دیگری از ایــن گفتگو و 
در پاســخ به این پرســش که آیا به نظر شما 
طرحی که مجلس برای در خصوص مسکن 
دنبال می کند بــه اهــداف از پیش تعیین 
شده می رســد،گفت: متاســفانه تجربیاتی 
که از طرح های مرتبط با مســکن در حافظه 
جمعی مــردم باقی مانــده در کل تجربیات 
خوش آیندی نیســت. باید از این تجربه ها 
درس بگیریم و اشــتباهات گذشته را تکرار 
نکنیم. بســیاری از همکاران من در مجلس 
هم انتقــاد کردند که طرح جهــش تولید و 
ساخت مســکن  باید از دوفوریتی خارج و به 
صورت یک فوریت ارائه شــود تا در فرصت 
مناســب تصمیمات تاثیرگذارتری گرفته 
شود.در درون مجلس هم این نظر وجود دارد 
که بررسی بیشــتری نیاز است. فکر می کنم 
در نهایت هم از انتقادات و نظرات کارشناسی 
دلسوزان اســتفاده خواهد شــد تا بهترین 
تصمیم به نفع مردم گرفته شود. مجلس باید 
حواســش را جمع کند،درست است فضای 
کشور فضای جنگ اقتصادی است، اما نباید 
دست به تصمیماتی بزنیم که تبعاتش برای 

اقتصاد کشور و معیشت مردم منفی باشد.

خریدار  یک کارشــناس اقتصادی معتقد 
اســت به هم ریختن عرضه و تقاضا ناشی از 
اعمال تحریم های ایاالت متحده بوده است. 
به همین دلیــل دولت اگــر کمبودی هم 
داشته باشد ناشی از فشــار تحریم هاست و 

نه عملکرد این یا آن نهاد دولتی.
 قیمت ارز در ایران دو ســالی اســت روی 
خوش ندیده است. هر تحولی نوسانات این 
بازار را به اوج می رساند و با توجه به وابستگی 
بخش مهمی از تولیدات کشــور به واردات 
و تامین ارز عمال تولید پــی در پی در حال 
گران تر شدن اســت. هر گاه فشار نوسانات 
ارزی باال مــی رود عده ای تــوپ را به زمین 
دولت یــا بانک مرکــزی می اندازند ولی در 
مقابل تعدادی از کارشناســان هم هستند 
که دولت را با تمــام ضعف هــا و کمبودها 

مسبب این شرایط نمی دانند.
در همیــن رابطــه هــادی حق شــناس، 
کارشــناس امور اقتصادی، بــه خبرآنالین 
گفت: هــر بــازاری از جمله بــازار ارز از دو 
بخش اصلی تشــکیل می شــود؛ عرضه و 
تقاضا. این دو بخش به گونــه ای با یکدیگر 

ارتباط دارند که اگر ســمت عرضه با اخالل 
مواجه شــود، بخش تقاضا نیز از گزند آن در 
امان نمی ماند. مثال اگر در بــازار نان تعداد 
نانوایی ها به نحوی کاســته شود که عرضه 
مختل شود قطعا در بخش تقاضا نیز اخالل 
شــکل می گیرد.وی افزود: در بخش بنزین 
قاچاق صــورت نمی گیرد چرا کــه به دلیل 
اخالل در بخش عرضــه عمال تقاضا افزایش 
می یابد و تقاضا چــه از طریق قاچاق و چه از 
راه زد و بندهایی غیرقانونی شکل می گیرد. 
به دلیل اخالل در عرضه سالهاســت کشور 
ما با این وضعیت مواجه است. این در حالی 
است که در بازار ارز سالها درآمدهای نفتی 
و ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتی تامین 
کننــده بازار کشــور بــوده ولی بــا اعمال 
تحریم ها نتیجه به دســت آمــده اخالل در 
این بازارهاســت.وی تصریح کرد: از سوی 
دیگر تا قبل از سال ۹۷ و به جز سالهای ۹۱ و 
۹۲ عمال تجارت خارجی کشــور در بدترین 
حالت بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر بوده است. 
حال آنکه در شرایطی چون سال ۹۰ این به 
بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر هم رسید. به بیان 

دیگر هاضمه اقتصاد ایران با تجارت بیش از 
۱۰۰ میلیارد دالر در دهــه ۹۰ عادت کرده 
است. حال به هر دلیلی، در اینجا تحریم های 
ظالمانه، درآمدهای نفتــی به صفر نزدیک 
شده و صادرات غیر نفتی هم به دلیل کرونا 
با بسته شدن مرزها و مشکل در بازگرداندن 

ارز حاصل از صادرات مواجه است.
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی 
عمق ماجرا را بررســی کنیــم می بینیم در 
پنج ماهه نخســت امسال کل حجم تجارت 
خارجی ما ۲۴ میلیــارد دالر بوده حال آنکه 

این رقم در مدت مشــابه ســال ۹۰ بیش از 
۱۰۰ میلیارد دالر بوده اســت. این در حالی 
است که وقتی یک اقتصاد به رقم صادرات و 
وارداتی عادت کرد انقباض اقتصادی قطعا 
عوارضی به همراه خواهد داشــت. از جمله 
این عوارض نوســانات ارزی، نرخ تورم بیش 
از ۳۰ درصــد، بیــکاری دو رقمــی و رکود 

اقتصادی است.
او در پاســخ به نقش دولت گفــت: اگر این 
واقعیات اقتصــادی را در نظر نگیریم آن گاه 
تصور می شــود نوســانات تقصیر یک مقام 
مســئول یا نهاد تصمیم گیر است. گرچه از 
این نوســانات برخی ســوداگران بهره های 
بزرگی می برند اما اصل مســاله این اســت 
که امروز بخش عمده تجارت خارجی ما که 
منشا ارزی دارد با شــکل نگرفتن صادرات 

دچار مشکالت عدیده شده است.
این نماینده اســبق مجلــس تصریح کرد: 
در مقابــل کاهــش صــادرات، واردات نیز 
دچار مشکل می شــود و اخالل در دو سمت 
عرضه و تقاضا شدت گرفته است که نتیجه 
این نیز نوسانات ارزی اســت. به این اعتبار 

من حداقل دولت را مسبب مشکالت امروز 
کشور نمی دانم. این نوسانات مطلوب نیست 
ولی واقعی است و دالیلش هم آشکار است.
حق شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
دولت تا چه اندازه برای کســری بودجه به 
افزایش قیمت ارز دل بســته است، تصریح 
کرد: این گفته درســتی نیســت و دولت به 
هیچ وجه به این اقدام دست نزده است. چرا 
که به طور کلی در میدان فردوســی حجم 
مبادالت به اندازه ای نیســت که مشکالتی 
چون کســری بودجــه را در ســطح کالن 
کشور حل کند. کال مالک اصلی ارز در ایران 
یا درآمدهای نفتی اســت و یــا درآمدهای 
تجاری. درآمدهــای نفتی اکنون نزدیک به 
صفر اســت اما مبادالت تجاری نیز به اندازه 

نیازهای کشور نیست.
استاندار گلســتان تاکید کرد: مالک اصلی 
ارز ایران درآمدهای نفتی بــوده که اکنون 
در حداقل ممکن اســت. به این اعتبار باور 
دارم دولت دســت به فــروش ارز نمی زند 
زیرا چنین اقدامی با خــود تبعاتی به همراه 

می آورد که به مراتب بیش از فواید آن است.

نقدینگی در بورس به سفته بازی دامن زده است

دولت قیمت خرید توافقی گوشت داخلی را افزایش داد
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درگاه های اینترنتی و مشکوک بانک سینا را 
گزارش کنید

بانک سینا به منظور کمک به پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی 
و کاهش کالهبرداری ها از طریق درگاه هــای پرداخت آنالین، نحوه و 

روال گزارش درگاه های اینترنتی جعلی این بانک را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با توجه به وجود سایت های جعلی 
در فضای پرداخت کشــور و به منظور کمک به محدود ساختن اهداف 
و مقاصد کالهبرداری ها، دســتورالعمل و نحوه گــزارش درگاه های 
اینترنتی مشــکوک و جعلی در این بانک با هــدف تبیین نحوه گزارش 
دهی، کنترل و مسدود سازی این درگاه ها در کوتاه ترین زمان ممکن، 

تهیه و تدوین شده است.
بر اســاس این گزارش درگاه های اینترنتی بانک سینا شامل: اینترنت 
بانک، موبایــل بانــک، موبایل بانک تحت وب، وب ســایت، باشــگاه 
مشتریان، ســامانه پرداخت قبوض و سایر ســامانه های منتشر شده 
رسمی اینترنتی تحت عنوان بانک سینا اســت که کاربران و مشتریان 
گرامی به محض مشاهده و احیاناً برخورد با درگاه مشکوک، می توانند 
در اســرع وقت، مشــخصات آن را به مرکز ارتباط ۲۴ ساعته مشتریان 

بانک به شماره ۰۲۱۴۱۷۳۱ گزارش کنند.
بانک ســینا با توجه به دســتورالعمل تهیه شــده، به محض دریافت 
گزارش، سریعا در جهت حفظ منافع مشتریان گرامی و صیانت از آن، با 
شناسایی و مسدودسازی درگاه جعلی اقدام می نماید تا از هر گونه سوء 

استفاده احتمالی در پرداخت های اینترنتی جلوگیری به عمل آید.
گفتنی اســت بانک ســینا یکی از راهبردهای اصلی خود را ارتقاء توان 
رقابتی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیــک با اولویت تقویت امنیت 
این خدمات قرار داده اســت و تمامی اســتانداردها و مشــخصه های 

موجود را در جهت تامین رضایتمندی مشتریان به کار می گیرد.

مشارکت 5 برابری بانک کشاورزی در تامین مالی 
وجوه خرید تضمینی گندم

ســهم بانک کشــاورزی در تامین مالی وجوه خرید تضمینی گندم در 
سال جاری نسبت به سال گذشته ۵ برابر بوده است.

به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشــاورزی، 
این بانک با مشــارکت ۵ برابری در تامین مالی وجــوه خرید تضمینی 
گندم نسبت به سال گذشته  ، تا پایان شهریور ماه بابت خرید ۸ میلیون 
و ۲۲۴ هزار تن گندم ، جمعا قریب به  ۱۹۶ هزار میلیارد ریال به حساب 

کشاورزان واریز کرده است .
بر اساس این گزارش، ارزش گندم خریداری شــده از کشاورزان ۲۰۷ 
هزار میلیارد ریال اســت که تا کنــون ۹۴ درصد آن بــا عاملیت بانک 

کشاورزی به حساب گندمکاران واریز شده است.

وج از رکود  بانک مسکن می تواند طالیه دار خر
اقتصادی باشد

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بانک مســکن می تواند با تعریف روش های 
متنوع و تعمیق حضور خود در اقتصاد، طالیه دار خروج از رکود باشد.

 دکتر فرهاد دژپســند پس از اســتماع گزارش عملکرد بانک مســکن 
در سال مالی منتهی اســفند ۹۸، اظهار داشــت: گزارشی که داده شد 
گزارش خیلی خوبی بود اما گزارش عملکــرد بانک ها در مجامع باید از 

سال آینده به سمتی برود که معطوف به هدف باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بخشــی از وظایف توسعه 
کشــور بر عهده بانک های تخصصی اســت، گفت: اگر عملکرد بانک ها 
و مطالبــات دولت و حتی مــردم از بانک های تخصصــی را نگاه کنیم 
همچنان نگاه تخصصی به بانک مســکن و ســایر بانک های تخصصی 

وجود دارد.
دژپسند افزود: بانک مســکن باید به تامین مالی بخش مسکن متمرکز 

شود تامین مالی سایر بخش ها توسط این بانک به حداقل برسد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: ما اگر همین مســکن را به 
منزله زنجیره تامین نگاه کنیــم می بینیم که باید متکفل یک مجموعه 
باشیم نه فقط ساخت یک واحد مسکونی. چه بسا فعالیت های پیشین 
و پسین مسکن می تواند نقش مهمی در تحقق اهدافی که بانک مسکن 
بر عهده دارد، داشته باشــد و این نقطه آغاز و پایان برای تحقق اهداف 
بانک دیده شود. مقدمات تحقق این اهداف این است که خود بنگاه این 
ویژگی ها را داشته باشــد.وی گفت: باید بانک به یک مجموعه  چابک و 
کم هزینه تبدیل شود و الزمه آن، این است که تحوالت درونی متحول 
شــود.وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ارزش تحقق اهداف به اجرای 
آنها نیست بلکه به اثار آنها است، گفت: برخی اقدامات و تصمیمات می 

تواند یک بنگاه را دانش بنیان کند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: بانک مسکن باید در حوزه تامین 
مالی از تمام روش هایی که در دنیا مرسوم است بهره بگیرد. جلسه ای با 
وزیر راه و شهرسازی برای تامین مالی چند طرح این وزارتخانه داشتیم 
که در آن جلسه، بانک مسکن محور تامین مالی بود. بنابراین باید بانک 
به گونه ای تقویت شود تا از محل بازار ســرمایه بتواند تامین مالی کند 

که یکی از ابزارهای آن صندوق پروژه است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اگر بخش مســکن از تحرک الزم برخوردار 
شــود با وابســتگی این بخش به حداقل ۶۵ صنعت و به تعبیری حدود 

۱۲۰ صنعت می تواند یک پیام برای تحول بخشی اقتصاد کشور باشد.
دژپســند گفت: بانک مســکن می تواند با تعریف روش های متنوع و 
تعمیق حضور خود در اقتصاد طالیه دار خروج از رکود باشــد؛ اتفاقا می 
تواند روش هایی را با اســتفاده از تجربیات دنیا به کار بگیرد تا منشأ آثار 
پمپاژ نقدینگی به کشور نباشد.وی گفت: نباید به بانک مسکن به مثابه 
صندوقی که هر گاه الزم شد دستبرد به آن زده شود، نگاه کرد بلکه باید 

بتواند منابع را برای تعمیق حضور در اقتصاد، اهرم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مدیران بانک مســکن بابت گزارشی 
که تهیه شد زحمت زیادی کشــیدند و مدیران بانک با انگیزه برخورد 
کردند اما رسالت بانک مسکن هم به صورت مســتقیم و هم به صورت 
غیر مستقیم سنگین است و باید با یک ساختار خاص، اقدامات اساسی و 
بنیادی به این اهداف برسیم تا گرفتار روزمرگی نشویم. برای بانک های 

تخصصی روزمرگی سم است.

با تسهیالت بانک ملی ایران از کاالی ایرانی 
حمایت کنید

بانک ملی ایران حمایت از کاالی ایرانی را در بســته سیاست اعتباری 
خود قرار داده و بر این اســاس در پنج ماه ابتدای امســال بیش از هفت 
هزار فقره تســهیالت فروش اقســاطی خرید کاالی مصرفی داخلی به 
متقاضیان پرداخت کرده اســت.به گزارش روابــط عمومی بانک ملی 
ایران، این بانک از ابتدای امســال تا پایان مردادمــاه بالغ بر هفت هزار 
و ۵۴۰ فقره تسهیالت فروش اقســاطی خرید کاالی داخلی را با هدف 
رونق بازار کسب و کار و حمایت از کارفرمایان و کارگران شاغل در حوزه 
تولید داخل به ارزش یک هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال تخصیص داده است.

بانک ملی ایران در ســال ۹۸ نیز هفت هــزار و ۵۴۵ میلیــارد ریال از 
تسهیالت پرداختی خود را در بخش تســهیالت فروش اقساطی خرید 
کاالی داخلی اعطا کرده که این تســهیالت در ۵۴ هــزار و ۲۲۵ فقره 
تخصیص یافته است.همچنین در ســال ۹۷ این بانک تعداد ۸۲ هزار و 
۲۰ فقره تسهیالت فروش اقساطی خرید کاالی داخلی به ارزش هشت 

هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

شعبه

وزیر امور اقتصــاد و دارایی در جلســه مجمع عمومي 
عادی سالیانه بانک صنعت و معدن اظهار داشت: بانک 
صنعت و معدن از نظر اصــول و خدمات بانکداري باید 

بانکی مدرن و پیشرو باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و معدن، 
جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه این بانک با حضور 
»دکتر فرهاد دژپســند« وزیر امور اقتصادي و دارایي، 
»عباس معمار نژاد« معاون بانکي، بیمه و شرکت هاي 
دولتي وزارت امور اقتصادي و دارایي، »حسین مهري« 
مدیرعامل، اعضاي هیأت مدیره و دیگر اعضاي مجمع 
عمومي این بانک، برگزار و در این جلســه صورت هاي 
مالي مربوط به ســال مالي منتهي به پایان سال ۱۳۹۸ 

تصویب شد. 
بنابراین گزارش، وزیر اقتصاد با اشــاره به ماهیت بانک 
صنعت و معدن اظهار داشــت: از این بانک به واســطه 
اهداف و مأموریت هاي توســعه اي آن، انتظار می رود 
در راستای توسعه صنعتی گام هایی را بردارد که تصویر 
امیدبخشی را بتوان داشــت. گزارش امسال نشان می 
دهد که به این ســمت حرکت کرده امــا، می طلبد که 
گام هاي قوی تر بردارد تا به ســطحی برسد که رضایت 

بخش تر باشد.
وزیر اقتصاد یادآور شــد: بانک صنعــت و معدن یک 
بانک تخصصی است و متناســب با آن وظایف، اهداف 

و انتظاراتی از این بانک وجود دارد.

وی افزود: از منظر تخصصي نیز، انتظار مداوم 
از بانک صنعت و معدن این اســت که از نظر 
اصول و خدمات بانکداری یک بانک پیشــرو 
و مدرن باشــد؛ این بانک در همه زمینه ها، 
به خصوص بانکداري دیجیتال، مي بایســت 
رتبه برتر را کســب کند و بتواند با ســرعت 
بیشــتري به ســمت بانکداري هوشــمند 

حرکت کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بــراي مدرن کردن این بانک 
تخصصي نیاز اســت تا در بخش پژوهــش و تحقیق و 
توســعه)R&D( کارهاي بیشــتري صــورت بگیرد، 
گفت: فعالیت هایي توســط بانک صنعــت و معدن با 
دانشگاه ها و مراکز علمي انجام شده است که ضرورت 
دارد بانک بــه عنوان یک بنــگاه، از نتایــج تحقیقات 
و پژوهش هــاي این مراکــز در جهت ارتقاي ســطح 
خدمات، توســعه بازار و رفع مشــکالت موجود بهره 

برداري نماید و آثار و نتایج آن را ارایه کند.
رییس مجمع عمومی بانک صنعت و معدن تأکید کرد: 
الزم اســت، بانک صنعت و معدن عملیــات واگذاري 
اموال مازاد خود را مانند ســال گذشته با جدیت دنبال 

کند. 
وی افزود: بانک صنعت و معدن باید توجه ویژه ای را به 
صنایع نوین و دانش بنیان، که نقشي پیشران و کلیدی 
در اقتصاد کشــور دارند، مبذول دارد، چراکه فلســفه 

وجودي این بانک نیز پیشگام بودن در مقوله 
توسعه اقتصادي است.

دکتر دژپسند اســتقرار حاکمیت شرکتی را 
موضوعي اساســی برای حفظ پیشرو بودن 
بانک صنعت و معــدن در بین ســایر بانک 
ها قلمداد نمود و اضافه کــرد: در حوزه بین 
الملل هم انتظار داریم ایــن بانک با برقراري 
ارتباط مناسب با بانک هاي خارجي که امکان فعالیت با 
بانک هاي داخلي را دارند و با تشکیل کنسرسیوم هاي 
منطقه اي در شــرایط تحریم، فرصــت هاي طالیي را 

شناسایي کرده و از آنها بهره برداري نماید.
دکتر مهــري مدیرعامــل بانک صنعــت و معدن نیز 
ضمن تشــریح اهداف و اســتراتژی های این بانک در 
کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه 
ای به بیان مهمترین اســتراتژی های بانک در ســال 
جاري پرداخته و عنوان داشــت: اقدامات اثربخشــي 
در خصوص بانکــداري دیجیتال و اجــراي حاکمیت 
شرکتي در این بانک انجام شده است و در سال گذشته 
در این زمینه حائز رتبه دوم در بین دیگر بانک ها شدیم 
ولــي همچنان تالش براي کســب رتبه نخســت را با 
جدیت دنبال مي کنیم و با وجــود کارکنان متخصص 
و مشاوران مجرب از بین ذینفعان و مشتریان به زودي 

شاهد تحوالت اساسي در این دو حوزه خواهیم بود.
وی خاطرنشــان کرد: در سال جاري ســرمایه بانک 

۱۴۰۰ میلیارد ریال افزایش داشــت و براي راه اندازي 
سامانه هاي نوین، شفاف ســازي و واگذاري شرکت ها 
و اموال مازاد بانک اقدامــات مطلوبي صورت گرفت که 
طي آن تعداد ۶ شــرکت به طور کامل واگذار گردید و 
در چندین مرحله براي واگذاري شــرکت هاي صنایع 
شــیمیایي ایران، آتیه دماوند و احیا استیل فوالد بافت 

آگهي منتشر شده و اقدام شد.
دکتر مهري یادآور شد: در سال ۹۸ رشد قابل توجهي 
در شــاخص هاي عملکردي بانک مالحظه مي شــود 
که نتیجه تالش هاي بدون وقفــه تمامي کارکنان این 
بانک اســت به طوریکه در پرداخت هــا ۳۸ درصد، در 
وصولي ها ۴۵ درصد، در مانده ســپرده هاي چهارگانه 
۴۵ درصد و در سود حاصل از شرکت ها نیز ۱۶۴ درصد 

رشد را در ۱۲ ماهه سال ۹۸ شاهد بوده ایم.
در این جلسه گزارش مفصلي توسط اصغر پاک طینت 
رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن ارائه شــد و 
وي ضمن اشــاره به کسب ســود ۲۸۰ میلیارد ریالي 
در ســال ۹۸ تأکید کرد: با توجه به برنامه هاي تدوین 
شده در پایان ســال ۱۴۰۱ این بانک از زیان خارج و به 

سوددهي خواهد رسید.
در این نشســت همچنین ســایر اعضــای مجمع نیز 
ضمن ارائه نقطه نظرات خود بر استفاده بهینه از منابع 
موجود و یافتن راهکارهای مناســب برای برون رفت از 

مشکالت کنونی تأکید نمودند.

کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد برای دومین بار 
در ســال جاری از محل حقوق هــای دریافتی خود در 

پویش ملی کمک مومنانه مشارکت کردند.
به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد، 

با تصمیم کارکنــان و حمایت مدیرعامــل صندوق، 
در راســتای عمل به منویــات مقام معظــم رهبری و 
مشــارکت در پویش ملــی کمک مومنانــه، کارکنان 
صندوق قرض الحسنه شــاهد برای دومین بار در سال 

جاری از طریق گروه جهادی شــهید جاوید االثر حاج 
احمد متوســلیان به یاری هم وطنان محروم در استان 

سیستان و بلوچستان شتافتند.
بنا بر این گــزارش کارکنان صنــدوق در این مرحله از 

کمک مومنانه با اهداء مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال از حقوق 
شهریور ماه خود، بخشی از هزینه های تامین مایحتاج 
خانواده های محــروم دارای فرزند معلول منطقه نیک 

شهر استان سیستان و بلوچستان بر عهده گرفتند.

 صنعت و معدن

شاهد

خریدار   ارائه آمار دقیق ضریب نفوذ بیمه 
در کشور در گرو محاســبه تمامی بیمه نامه 
های صنعت بیمه و سازمان های دیگر است 
که در حوزه های مختلــف درمان تکمیلی، 
بیمه محصــوالت کشــاورزی و نظایر آن 

فعالیت می کنند.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی و امور 
بین الملــل بیمه مرکزی، دکتــر غالمرضا 
ســلیمانی کــه در مجمع عمومــی عادی 
ســالیانه بیمه مرکزی ســخن می گفت با 
اعالم این مطلب افزود: برای ترسیم تصویر 
واقعی از صنعت بیمه باید تمامی مولفه های 
اثر گذار بر ضریب نفوذ بیمــه مورد ارزیابی 
دقیق قرار بگیرد چرا که برای مثال بیش از 
هفت و نیم میلیون بیمه نامه تکمیلی درمان 
خارج از صنعت بیمه صادر شده است.رئیس 
کل بیمه مرکــزی از وضعیــت قابل قبول 
ضریب نفوذ بیمه کشــور در سطح منطقه 
خبر داد و اظهار داشــت: با توجه به شــیوع 
گسترده ویروس کرونا در کشور، مشکالتی 
در خصوص تهیــه بیمه نامــه و همچنین 
بازخرید بیمه نامه هــای زندگی بوجود آمد 

اما روند صنعت بیمه رو به رشد بوده است.
دکتر سلیمانی با تشــریح عملکرد نهادناظر 
و صنعت بیمه در خصوص کاهش آســیب 
های ناشی از شــیوع کرونا به طراحی بیمه 
نامه های متناســب نظیر بیمه توقف کسب 
و کار ناشــی از پاندمی ها، خاطرنشان کرد: 
پرداخت مطالبات وزارت بهداشت در کوتاه 
ترین زمــان ممکن که با انگیــزه حمایت از 
کادر درمان صورت گرفــت که از مهمترین 
تصمیمات صنعت بیمه در دو حوزه عمل به 
تکالیف و ایفای مسئولیت های اجتماعی به 

شمار می رود.

رئیس شــورای عالی بیمه بــا ارائه آخرین 
آمار صنعت بیمــه در حوزه های گوناگون از 
افزایش کمی و کیفی سخت افزارها، نیروی 
انســانی و همچنین تنوع محصوالت بیمه 
ای خبر داد و گفت: توســعه صنعت بیمه به 
خصوص در رشته بیمه های زندگی و تامین 
آتیه به مولفه های مختلفــی نیاز دارد که با 
برنامه ریزی دقیق و کارشناســانه در مسیر 

مناسبی در حال حرکت هستیم.
سلیمانی پیوند صنعت بیمه و بازار سرمایه 
را یک اتفاق ارزشــمند توصیف کرد و اظهار 
داشــت: صدور ضمانت نامه های بیمه ای، 
حمایت جدی از تولیدگران، توســعه بیمه 
هــای اعتبــاری، طراحی بیمــه نامه های 

مرتبط با کیفیت محصول از مهمترین نشانه 
های این پیوند اســت که با راه اندازی مرکز 
مدیریت ریســک این تعامل وارد فاز جدی 

تری نیز خواهد شد.
وی ضمن ابراز قدردانی از نگاه مثبت وزارت 
اقتصاد و همچنین نماینــدگان خانه ملت 
از تاســیس صندوق بیمه حوادث طبیعی 
به عنوان یک پشــتوانه محکم برای دولت و 
مردم نام برد و تصریح کرد: انشاهلل در آینده 
نزدیک با آغاز فعالیــت این صندوق دغدغه 
های مختلــف در حوزه چگونگــی تامین 
منابــع برای پرداخت خســارات ناشــی از 

حوادث طبیعی، برطرف خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی آیین نامه ســرمایه 

گذاری را برای تسریع ورود صنعت بیمه به 
بازار سرمایه راهگشــا توصیف کرد و گفت: 
خوشبختانه رشد ســرمایه گذاری صنعت 
بیمــه در بازارهای مالــی از وضعیت خوبی 
برخوردار است و شــرایط رضایت بخشی را 
پشــت ســر می گذارد.وی از امضای تفاهم 
نامه نهادهایی نظیر معاونت علمی ریاســت 
جمهوری، ســازمان محیط زیســت، مرکز 
ملی بهــره وری و نهادهای دیگــر به عنوان 
رویکرد تعامل گرایانه نهادناظر صنعت بیمه 
یاد کرد و گفت: اســتاندارد سازی اطالعات 
شرکت های بیمه از مهمترین رویکردهای 
مــا در حــوزه فناورانــه به شــمار می رود 
چرا که تجمیــع اطالعات بــدون تعامل با 

دستگاه های مرتبط امکان پذیر نخواهد بود.
ســلیمانی از صنعت بیمه به عنوان صنعتی 
اطالعات محور نام برد و افــزود: هم افزایی 
سامانه سنهاب و نهادهای مرتبط می تواند 
در تحلیل داده ها، ترسیم نمایه اقتصادی و 

پردازش آن نقش موثری را ایفا کند.
رئیس شورای عالی بیمه با تاکید بر ضرورت 
نقــش نظارتــی از راه انــدازی و تکمیــل 
داشبوردهای مدیریتی در صنعت بیمه خبر 
داد و تصریح کرد: فرایند شفاف سازی یکی 
از مهمترین موضوعاتی اســت که با جدیت 
در نهــاد ناظر صنعت بیمه دنبال می شــود 
و دســتیابی تمامی ارکان ایــن صنعت به 
اطالعات به روز، کامــل و صحیح از اولویت 
های ماست.رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره 
به ضرورت فرهنگ ســازی و نقش اساسی 
آن در همگانی ســازی صنعت بیمه، یادآور 
شــد: به صدا در آمدن زنگ بیمه در مدارس 
کشــور، گنجاندن مطالب بیمه ای در کتب 
درسی، نشر آثار متنوع بیمه ای و همچنین 
پخش برنامه »دوربرگردون« از شــبکه سه 
ســیما در دو بخش کوتاه مدت و درازمدت 
در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور اثرات 
جدی برجا خواهد گذاشــت.وی در پایان از 
انتخاب کارمندان شایســته صنعت بیمه، 
برپایی دوره های آموزشــی، برپایی آزمون 
های مختلف و تربیت آکچوئرهای رسمی را 
از دیگر روش هایی دانست که برای توسعه 
این صنعت به کار گرفته شده است.گفتنی 
است در ادامه مجمع، دکتر فرهاد دژپسند 
_ وزیر امور اقتصــادی و دارایی_ با قدردانی 
از تالش هــای رییس کل، مدیران ارشــد، 
کارکنان بیمه مرکــزی و تمامی فعاالن این 

صنعت از عملکرد آنان ابراز رضایت کرد.

و باشد بانك صنعت و معدن از نظر اصول و خدمات بانکداری باید بانکی مدرن و پیشر

ومان سیستان و بلوچستان کمک مومنانه 600 میلیون ریالی کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد به محر

مدیرمرکزآموزشوپژوهشدرخصوصنتایجدستاوردهایپژوهشی:

کیدی بر حرکت بانک توسعه تعاون در مسیر بانکداری حرفه ای است  رضایت حداکثری مشتریان، تأ
خریدار  مدیر مرکز آمــوزش و پژوهش 
گفت: دستاوردهای پژوهشی مرکز آموزش 
و پژوهــش حکایــت از رضایــت مطلوب 
مشــتریان از کیفیت خدمــات متنوع در 
بانک توســعه تعاون دارد.کریم میرزا خانی 
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توســعه 
تعاون از ارزیابی مطلــوب کیفیت خدمات 
بانک توسعه تعاون از سوی مشتریان بانک 
خبر داد و گفت: یافته های طرح پژوهشــی 
طراحــی و مدیریت شــده از ســوی مرکز 
آموزش و پژوهش بانک با عنوان »سنجش 
کیفیت خدمات از نگاه مشــتریان و رضایت 
آنها » نشان می دهد که مشــتریان بانک از 
کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شعب در 

سطح کشور رضایت مطلوبی دارند.
پژوهــش  و  آمــوزش  مرکــز  مدیــر 
سیاســت گذاری مبتنــی بــر پژوهش و 
یافته های علمی را از رویکردهای مدیریتی 
کارآمد ذکر و خاطرنشــان کــرد: چنانچه 

تصمیم ســازی و تصمیم گیــری در نظام 
بانکی بر یافته های پژوهشــی تکیه و تأکید 
کند، مســیر تحول نظام بانکی و سودآوری 

بانک ها هموار خواهد شد.
وی در این رابطه با اشــاره به اهتمام جدی 
مرکــز آمــوزش و پژوهــش بــه هدایت 
اولویت های پژوهشــی به سوی دغدغه ها و 
مسائل جاری بانک، تأکید بر تجاری سازی 
و تبدیل یافته های پژوهشــی به محصوالت 
بانکی را رویکــرد اصلی مدیریت مطالعات و 

پژوهش های کاربردی بانک خواند.
میرزاخانی اصل پژوهش در موردســنجش 
کیفیت خدمات بانکی و رضایت مشتریان از 
بانک ها را حائز اهمیت دانسته و گفت: مرکز 
آموزش و پژوهش با اعتقاد به این فلســفه 
فکری که مشــتریان عنصر اصلی حیات و 
ممات بانک ها محسوب می شوند و احصاء و 
تأمین نیازهای بانکی ایشان، مسیر تجهیز 
و تخصیص اثربخش منابع و تســهیالت را 

فراهم می نماید، رضایت ســنجی مشتریان 
را در اولویت های پژوهشی خود قرار داده و 

در سال جاری عملیاتی نموده است. 
بر این اســاس، پژوهش مذکور در ســطح 
۳۱ اســتان کشــور و از جامعه آماری همه 
مشــتریان بانک مشــتمل بر شرکت های 
تعاونــی و غیرتعاونی و اشــخاص حقوقی 
و حقیقی انجــام و یافته هــای آن حکایت 

از مطلوبیت شــاخص های کیفیــت از نگاه 
جامعه هدف در بانک توسعه تعاون دارد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهــش، مطلوبیت 
شــاخص های کیفیــت را پیامــد رضایت 
مشتریان بانک از شــرایط فیزیکی، قابلیت 
اعتمــاد، پاســخگویی، اطمینــان دهی، 
همدلی و سهولت دسترســی دانست و آن 
را نشــان دهنده اهتمام بانک به شناسایی 
و تأمین نیازهای مشــتریان بانک توســعه 
تعاون ذکر کرد.وی همچنین گفت: در همه 
شاخص های کیفیت از نگاه مشتریان بیش 
از ۸۰ درصد رضایت گزارش شــده اســت. 
به طوری که رضایت گزارش شده از کیفیت 
خدمات بانک در جامعه هدف شرکت های 
تعاونــی و غیرتعاونی و اشــخاص حقوقی و 
حقیقی مشــهود بوده و یافته های پژوهشی 
حکایت از رضایت همه مشتریان بانک دارد.

میرزا خانی در این خصــوص افزود: در بین 
شــاخص های موردپژوهــش، دو مؤلفــه 

اطمینان دهی و پاســخگویی به مشتریان 
باالترین رتبه را کسب کرده اند و مؤلفه هایی 
مانند قابلیــت اعتماد، همدلــی کارکنان 
با مشــتریان، رضایت از شــرایط فیزیکی 
و ســهولت دسترســی در رتبه های بعدی 
قــرار دارند.مدیر مرکز آمــوزش و پژوهش 
تصریــح کــرد: باوجــود رتبه بندی های 
مذکور، مشتریان در همه شاخص ها باالی 
۸۰ درصد از بانک رضایت داشته اند که این 
موضوع نشــان دهنده حرکت بانک توسعه 

تعاون در مسیر حرفه ای بانکی بوده است
وی در پایان بــا تأکید بر ضــرورت اهتمام 
جدی نظــام بانکی بــر تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری مبنی بر پژوهش و یافته های 
علمی، گفت: توجه به نیازهای مشــتریان با 
متدهای علمی، احصــاء و تأمین نیازهای 
بانکی ایشــان بــا راهکارهای آموزشــی و 
پژوهشی می تواند مســیر توسعه بانکداری 

در کشور را هموار نماید.



افتخار و انتقادهای پارس جنوبی

مدیرعاملآبفایتهرانخبرداد

۴۰۰۰میلیارد تومان زیان انباشته آبفای تهران

افزایش سرقت از دکلهای برق به قیمت جان
سخنگوی صنعت برق از افزایش ســرقت از دکلهای برق در کشور خبر 
داد و گفت: ســرقت ها خطرات زیادی برای ســارقان دارد؛ تا جایی که 

حتی ممکن است جانشان را نیز از دست بدهند.
مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه میزان سرقتها از دکلهای برق در 
حال بررسی اســت اظهار کرد: نظارتها برای مقابله با این مساله افزایش 
یافته و چندین تیم بازرسی و خطبان برای این مهم درنظر گرفته شده 

است.
وی با تاکید بر اینکه دکلهای برق محل نا امنی برای انسانهاست، تصریح 
کرد: گاهی گفته می شود نزدیک شــدن به دکل های برق نیز به دلیل 
تشعشــعاتی که در محدوده آنها وجود دارد برای انســان خطر آفرین 

است.
ســخنگوی صنعت برق افزود: افرادی که با هدف سودجویی دست به 
ســرقت از این دکلها می زنند خــود را با خطر جــدی مواجه می کنند 
که بعضا بــه قیمت جان آنها تمام می شــود؛ بر همین اســاس با هدف 
جلوگیری از وقوع چنیــن رخدادهایی و افزایش نظارت، بازرســیها از 

دکلها در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است.
رجبی مشهدی با بیان اینکه متاسفانه شــرایط کنونی جامعه ناشی از 
تحریمهای ظالمانه و حکمفرمایی شــرایط ســخت اقتصادی موجب 
شده ظرف ماههای گذشته شاهد افزایش سرقت از دکلهای برق و تکرار 
این موضوع ناخوشــایند باشــیم، گفت: بی تردید در این راستا نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران نیز در تعامل با صنعت برق در راستای 

افزایش نظارتها همکاری الزم را با ما خواهد داشت.

معاونشرکتتولیدنیرویبرقحرارتیاعالمکرد:

افزایش یک هزار و ۲۰۰ مگاواتی ظرفیت 
وگاه های برق حرارتی نیر

 معاون برنامه ریزی شــرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: یک هزار 
و ۲۳۹ مگاوات در ســال جهش تولیدبه ظرفیت نیروگاه های حرارتی 

کشور افزوده شد.

به گــزارش پایــگاه خبــری شــرکت تولید نیــروی بــرق حرارتی 
ایران،»حمیدرضا عظیمی« افزود: شــهریورماه امســال با راه اندازی 
واحدهای جدید نیروگاه های داالهو، فردوســی و قشم ظرفیت اسمی 

نیروگاه های حرارتی ایران به ۶۸ هزار و ۳۸۸ مگاوات رسیده است.
 وی ادامه داد: تاکنون ۵۸۰ واحد تولید بــرق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه 

کشور احداث شده است.
عظیمــی گفت: تعــداد واحدهــای حرارتــی تحــت مالکیت بخش 
خصوصی و صنایع بزرگ با افتتاح ایــن پروژه ها به ۳۸۰ واحد و ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به ۴۶ هزار و ۳۸۵ 

مگاوات رسیده است.
معاون برنامه ریزی شــرکت تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه 
حدود ۶۸ درصــد از کل ظرفیت تولید برق حرارتــی در اختیار بخش 
خصوصی است، خاطرنشــان کرد: در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر 
و امید ۱۳ هزار و ۱۳۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشــور 

افزوده شده است.
عظیمی ادامه داد: در ســال جهش تولید یک هــزار و ۲۳۹ مگاوات به 
ظرفیت نیروگاه های حرارتی اضافه شده است، برای تحقق برنامه پیک 
تابستان ســال آینده نیز تاکنون ۶۴۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 

حرارتی افزوده شده است. 
 »همایــون حائری«معاون وزیر نیرو ۲۶ شــهریور گفــت: واحدهای 
حرارتی با آمادگی ۹۸ درصد در تابســتان مجدد شــروع به رکوردزنی 
کردند و  امســال برای نخســتین بار، واحدهای حرارتی در زمان های 
پیک بار که ســالی دو بــار و در ماه های تیــر و مرداد اتفــاق می افتد، 
توانســتند نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات توان تولید کنند که نســبت به 
تولید تابستان ســال گذشــته این واحدها در زمان های پیک بار  ۳.۵ 

درصد رشد داشت.
وی افزود: برای احداث واحدهای حرارتی، سرمایه گذاری خوبی انجام 

گرفت و نسبت به سال گذشته، دو درصد افزایش ظرفیت محقق شد.

۳۱۷ میلیمتر بارندگی آخرین میزان بارش سال 
آبی ۱۳۹۸-۹۹

 پرونده آخرین سال آبی قرن با ۳۱۷.۷ میلیمتر بارندگی و کاهش هفت 
درصدی بارش ها نسبت به سال آبی گذشته بسته شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، بر اساس آمار دفتر مطالعات 
پایه شــرکت مدیریت منابع آب ایــران، در پایان ســال آبی ۹۸-۹۹ 
متوســط میزان بارندگی ها ۳۱۷.۷ میلیمتر به ثبت رسید، در حالی که 
این رقم در ســال آبی گذشــته ۳۴۲.۱ میلیمتر )معادل هفت درصد 

کاهش( بود.
پرونده این سال آبی در حالی بســته شد که میزان بارندگی در ۶ حوضه 
اصلی آبریز شــامل دریای خزر، خلیج فارس و دریــای عمان، دریاچه 
ارومیه، فالت مرکزی، مرزی شــرقی و قره قوم نسبت به میانگین یازده 
ساله ۳۷ درصد و نســبت به میانگین بلندمدت )۵۱ ساله(، ۲۷ درصد 

افزایش داشت.
 بیشــترین میزان بارندگی ها در پایان سال آبی کشــور با ثبت ۴۹۱.۸ 
میلیمتر بارش مربــوط به حوضه آبریــز دریای خزر بوده که نســبت 
به مدت مشــابه با کاهش ۱۴ درصدی همراه اســت و کمترین میزان 
بارش ها نیــز با ۱۴۸.۶ میلیمتــر و ۲۴ درصد افزایش بــه حوضه آبریز 

مرزی شرق اختصاص دارد.
همچنین در این مــدت ارتفاع بارش ها در حوضــه  آبریز خلیج فارس و 
دریای عمان ۴۴۹.۷ میلیمتر، قره قوم ۲۹۱.۷ میلیمتر و فالت مرکزی 

۲۳۲.۵ میلیمتر بوده است.
 میزان بارندگی در حوضه آبریــز دریاچه ارومیه طی امســال ۳۶۶.۱ 
میلیمتر بوده که با ۲۶ درصد بیشترین اختالف را در مقایسه با سال آبی 

گذشته نسبت به دیگر حوضه های آبریز داشته است.

و نیر

وزیر نیرو گفت: اگرچه در شرایط تحریم، محدودیت ها 
و سختی هایی وجود دارد، اما این موضوع باعث می شود 
که اتکای بیشتری روی داشته هایمان و توجه بیشتری 
روی اســتفاده از وقت محدودی که در اختیار همه ما 

است، داشته باشیم.
 »رضا اردکانیان« در حاشــیه بازدید از نمایشگاه هفته 
دفاع مقــدس در ســتاد وزارت نیرو، با گرامیداشــت 
خاطــره ســال های دفاع مقــدس و ادای احتــرام به 
رواح شــهدای گرانقدر دفاع مقدس اظهار داشــت:  ا
شــوقی که همکاران صنعت آب و برق در دوران دفاع 
مقدس داشــتند تا از بســیجی ها و مردم عادی که هر 
کدام به طریقی در صحنه حاضر بودنــد عقب نمانند، 

وصف ناشدنی بود.
وی با بیان اینکه وزارت نیــرو بنا به طبیعت 
مسئولیتش که تامین کننده آب و برق است، 
تاسیســات گســترده ای را از این حیث در 
سراسر کشــور به ویژه در مناطق مرزی دارد، 
افزود: در ســال های دفاع مقدس، همکاران 
صنعت آب و برق مســئولیت ســنگینی را 

عهده دار بودند که هم از تاسیسات حفاظت و حراست 
کنند و آنها را توســعه دهند و هم وظیفه اصلی شان که 
تامین و عرضه آب و برق مطمئــن و پایدار بود را انجام 

دهند.
اردکانیان خاطرنشــان کرد: اما این دو مسئولیت مهم 

مانع از این نبــود که همپای همه اقشــار و 
صنوف در صحنــه دفاع هم حاضر باشــند 
و حتی در یکی از مناســبت هایی که توفیق 
داشــتم همراه وزیر شهید حســن عباسپور 
برای سرکشــی به جبهه هــا و همکارانی که 
برخی از این ها شــهید شــدند، حاضر شوم، 
می دیدم شــوقی که همکاران صنعت آب و 
برق داشــتند تا از بســیجی ها و مردم عــادی که هر 
کدام به طریقی در صحنه حاضر بودنــد عقب نمانند، 
وصف ناشــدنی بود.وزیر نیــرو با بیان ایــن که چنین 
روحیه ای حفظ شده اســت، گفت: این که در تابستان 
گرم و زمستان ســرد و شــرایط تحریم و مضیقه های 

قتصادی همچنــان می بینیم کــه وزارت نیرویی ها  ا
یک انگیــزه و تعصبی دارند که تحت هر شــرایطی آن 
دو وظیفه اصلی شــان بــه خوبی انجام شــود، جدا از 
جنبه هــای حرفه ای و تخصصی، ریشــه در روحیه ای 
دارد کــه از چهار دهه پیش در این بدنه تزریق شــده و 
همواره احساس می کنند که یک کار مهم و تاثیرگذار 
در زندگی هموطنان خود انجــام می دهند و وظیفه و 
مســئولیت مهمی بر عهده دارند.وی افزود: امیدوارم 
نســل های جدید و جوانی هــم کــه وارد این صحنه 
و صنعت می شــوند، بتوانند از این فضــا و روحیه بهره 
ببرند، هر کــدام از ما در هر مســئولیت و موقعیتی که 

هستیم قدر بدانیم.

وزیر

عرفانه تاجیکی  مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب استان تهران گفت: هزینه تولید 
و توزیع آب در تهران ۲۵۰۰ تومان اســت 
که ۷۰۰ تومان آن از مردم گرفته می شود و 
باقی آن به عنوان زیان انباشــته این شرکت 

است.
ه گــزارش مهــر، محمدرضــا بختیاری  ب
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران در نشست خبری با بیان اینکه حذف 
قبوض آب را مد نظر و در دســت بررســی 
داریم تا بتوانیم آن را سامانه ای کنیم، گفت: 
علت اینکه چنین اقدامــی برای قبوض آب 
با چالش همراه اســت، این است که قبوض 
آب به صورت مجموعه ای صادر می شــود 
و مشــترکین آن مجزا و به صــورت خانوار 
نیستند چرا که اغلب کنتور جداگانه ندارند.

وی افزود: طــی تفاهمنامه ای کــه با نظام 
مهندســی تهران منعقد کردیم، در تالشیم 
تا برای ســاختمان ها کنتور جداگانه نصب 
شــود البته این اقدام در هر منطقه و بسته 
به شــرایط ِملک متفاوت است چرا که فشار 
آب در نقاط مختلف اســتان تهران می تواند 
متفاوت باشــد اما به طور کلــی ۳۰ درصد 
قبوض کاغذی را حــذف کردیم که این ۳۰ 
درصد شــامل بخش صنعتی و بخش هایی 

است که دارای کنتور آب جداگانه هستند.
این مقام مســئول با بیان اینکــه در تهران 
به دلیل وجود مســائل مربوط بــه پدافند 
غیرعامــل، نمی توانیــم قرائــت از راه دور 
کنتورها را داشته باشیم، ادامه داد: فعالً در 
تهران اقــدام به چنیــن کاری نکرده ایم اما 
در برخی شهرستان ها یا روستاهای استان 
تهران به دلیل آنکه از یک چــاه تغذیه آبی 
می شــوند، قرائت از راه دور را شاهد هستیم 
که این تعــداد حــدود ۱۰ تــا ۱۲ درصد 

کنتورهای استان را دربر می گیرد.
به گفته بختیاری، اســتان تهران در بخش 
شــبکه فاضالب دچار عقب ماندگی اســت 
درحالی که میانگین شــبکه فاضالب کشور 
تا دو ســال پیش ۴۸ درصد بود اما در استان 
تهران ۱۲ درصد را شامل می شد که اکنون 
به ۲۵ درصد رســیده اســت و تا پایان سال 
جاری این رقم ۳۸ درصــد را تجربه می کند 
البته مشروط به بهره برداری از تصفیه خانه 
پردیس؛ تصفیه خانه فاضــالب رباط کریم 
و پرند نیــز تا چند ماه آینده تمام می شــود 
و تالش داریم تا پایــان دولت عقب ماندگی 
بخش شــبکه فاضــالب و تصفیه خانه ها را 
جبران کنیم البته اولویت ما تکمیل شبکه 
فاضالب بخش هایی اســت که ممکن است 

آب به بخش شرب ورود کند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران با تأکید بر اینکه تهران پس از استان 
سیســتان و بلوچســتان، فقیرترین منابع 
آبی کشــور را دارد، تصریح کــرد: عدالت 
آبی با تکمیل رینگ آبرســانی استان تهران 
)قمربنی هاشم( برقرار خواهد شد. در تهران 
مشکالتی داریم که شامل همه استان های 
پرجمعیت کشور است چرا که رشد جمعیت 
در چند سال اخیر با توسعه زیرساخت های 

آبی همسان نبوده است.
وی شهرستان بهارســتان در اطراف تهران 
را بعد از منطقه غزه در لبنان، پرتراکم ترین 
شهرستان دنیا دانســت و گفت: در اطراف 
تهران شــاهد ایجاد شــهرها یا روستاهایی 
هستیم که جمعیت آنها به اندازه یک مرکز 
استان یا یک شــهر بزرگ است درحالی که 
زیرســاخت شــبکه فاضالب و آبرســانی 
متناسب این جمعیت طراحی نشده است. 
در غــرب و جنوب شــرقی اســتان تهران 
جمعیت بــه صورت لگاریتمی رشــد کرده 
درحالی که شــبکه فاضالب شــهر تهران 
در دهه ۳۰ و متناســب با شــرایط آن دوره 

طراحی شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران بــا بیان اینکــه بیــش از ۹۰ درصد 
اعتبارات مورد نیاز پروژه های این شــرکت 
از طریق اعتبارات داخلی تأمین می شــود، 
اظهار داشــت: به همین دلیــل هیچ پروژه 
تعطیل یــا نیمه تعطیلی در آبفای اســتان 

تهران نداریم.
به گفته بختیاری، امســال شرایط متفاوتی 
را در بخش مصرف آب شــاهد بودیم به این 
ترتیب که رشد مصرف به صورت پیش بینی 
شــده نبود چرا که همــواره آهنگ افزایش 
رشــد مصرف را از روزهای پایانی خرداد و 
آغاز تیر شاهد هســتیم درحالی که به دلیل 
شرایط کرونا، از ابتدای اســفند ماه و حتی 
قبل تر شــاهد افزایش ۲۵ درصدی مصرف 
آب در تهران بودیم که این رقم، ۶۰۰ تا ۷۰۰ 

هزار مترمکعب را دربر می گرفت.
وی با بیان اینکه این افزایش مصرف آب در 
تابستان باعث شــد تا با چالش جدی روبرو 
شویم با این حال حتی یک ساعت هم قطعی 
آب نداشتیم، اظهار داشت: در پیک مصرف 
آب در امسال رقم ســه میلیون و ۹۰۰ هزار 
مترمکعب را شــاهد بوده و امســال مردم 
تهران ۱.۳ برابر حجــم آب دریاچه چیتگر 
را مصرف کرده اند البته قانــون اجازه قطع 
آب پرمصرف ها را نمی دهــد مگر در موارد 
خاص که اخذ مجوز از شورای تأمین استان 
خواهد بود اما در برخی نقاط به علت افزایش 
بی رویه مصرف، فشــار را برای پرمصرف ها 

کاهش دادیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران با اشــاره به اینکه حــدود ۶۰ درصد 
مردم تهران زیر الگــوی معین مصرف آب 
دارند، ادامه داد: ۲۰ درصد مشترکین تهران 
به صورت متوســط و کمی بیشــتر مصرف 
می کنند، ۱۵ درصد پرمصرف هســتند و ۵ 

درصد که شامل مناطق ۱، ۲ و ۳ شهر تهران 
می شود، بسیار پرمصرف هستند.

بختیاری گفت: خوشــبختانه مردم تهران 
همکاری خوبــی در زمینه مدیریت مصرف 
با وجود کرونا داشته اند و از پیک ۲۵ درصد 
افزایش مصرف در زمان آغاز شــیوع کرونا 
که تا اردیبهشــت ماه ســال جــاری ادامه 
داشــت، این رشــد به ۷ درصد در تابستان 
رسید بنابراین می توان گفت تابستان را در 
تهران خوب سپری کردیم درحالی که سرانه 
مصــرف آب تهرانی ها حدوداً در شــرایط 

کنونی ۲۵۰ مترمکعب است.
وی اظهــار داشــت: پس از ادغام شــرکت 
آبفــای روســتایی بــا شــهری، کیفیت 
خدمت رســانی به ویژه در روستاها بیش از 
۲۰۰ درصد افزایش یافت بــه نحوی که در 
جنوب شــرق تهران طی ۵-۴ ماه گذشته 
به میزان سه ســال اعتبار تخصیص و هزینه 
شد. به این ترتیب، توان شــهری به کمک 
روســتایی آمد. به جرأت می توان گفت طی 
دو تا سه ســال آینده آبرســانی با تانکر در 

استان تهران نداریم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران بــا تأکید بر اینکه در تهــران به هیچ 
عنــوان نه در بخش شــرب و نــه در بخش 
پساب شاهد ویروس کرونا نبودیم، تصریح 
کرد: ۴۰ درصد شــبکه فاضالب کشور که 
حدود ۴۰۰۰ کیلومتر است، قدمتی باالی 
۵۰ ســال داشــته و فرسوده اســت. سال 
گذشته نســبت به ســال ۹۷ پیشرفت دو 

برابری و امسال هم نســبت به سال گذشته 
باید دو برابر بیشتر به بهسازی شبکه کمک 

کنیم.
بختیاری در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
آیا برنامه ای برای رایــگان کردن آب دارید 
یا خیر؟ تأکید کرد: بر اساس دستور وزارت 
نیرو، موظف به بررســی این طرح هستیم 
اما هنوز نتیجه مشــخصی برای آن حاصل 

نشده است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار 
مهر درباره هزینه تمام شــده تولید و توزیع 
آب در تهران گفت: هزینه تمام شــده تولید 
و توزیع هر مترمکعــب آب در تهران حدود 
۲.۵۰۰ تومان اســت که ۷۰۰ تومان آن از 
مردم دریافت می شود به همین دلیل است 
که آبفــا و آب منطقه ای تهــران، ضررده و 
دارای ســه تا چهار هزار میلیارد تومان زیان 

انباشته هستند.
به گفته وی، ۷۰ درصد آب شــیرین دنیا در 
کانادا اســت اما قیمت آب کانــادا ۷۰ برابر 

قیمت آب ایران است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهــران اظهــار داشــت: آب خروجــی از 
تصفیه خانه سوهانک تهران بهترین کیفیت 
را دارد و حتــی بــه جرأت می تــوان گفت 
کیفیــت آن باالتر از آب های بســته بندی 
شده است؛ این آب از سد الر تأمین می شود 
و علت اصلی کیفیت آن، این است که اجازه 
ساخت وساز آن داده نشــده و به طور کلی 
جنس خاک در البرز جنوبــی جزو بهترین 

جنس خاک ها است.
بختیاری با بیان اینکه حــدود یک میلیارد 
و ۱۰۰ میلیــون مترمکعــب آب مصــرف 
شرب در تهران اســت که از این میزان ۲۴۰ 
میلیون مترمکعب آن پساب است، تصریح 
کرد: بیشترین پساب تهران به سمت دشت 
ورامین که حاصلخیزترین دشــت اســت، 
هدایت می شــود. علت اینکه این پساب به 
این دشت می رود این است که آب ورودی به 
ســد لتیان و جاجرود که قباًل وظیفه تأمین 
آب این دشــت را داشــت، به تهران منتقل 
شده اســت و ما مقابل حقابه کشاورزان، به 

آنها پساب تحویل می دهیم.
وی گفت: حــدود ۲.۴۰۰ میلیــارد تومان 
بــرای تصفیه خانه فیروزبهــرام که دومین 
تصفیه خانه بزرگ کشور است، هزینه شده 
که در نتیجه آن ۱۹۰ میلیون مترمکعب به 
ظرفیت تولید پساب تهران اضافه می شود؛ 
ایــن تصفیه خانه تــا پایان امســال افتتاح 

خواهد شد.

خریدار   پارس جنوبی بی شــک یکی از 
افتخــارات تاریخ نفت ایران شــناخته می 
شود اما مدتی اســت که عملکرد این میدان 
مشــترک به ویژه در فاز ۱۱ زیــر ذره بین 

منتقدان قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا، ظرفیت برداشــت گاز 
از پــارس جنوبــی در هفت ســال اخیر از 
۲۸۰ میلیون مترمکعب بــه ۷۰۰ میلیون 
مترمکعــب در روز رســیده اســت و ایران 
توانسته در این میدان از رقیب خود قطر نیز 
پیشی بگیرد ام با این وجود عملکرد وزارت 

نفت به ویژه در فاز ۱۱ مورد انتقاد است.

نگاهی به تاریخچه پارس جنوبی
میدان مشــترک گازی پــارس جنوبی  در 
سال ۱۳۶۷ کشف شــد و در سال ۱۳۷۶ با 
امضای قــرارداد فاز ۲ و ۳ پــارس جنوبی با 
شــرکت های توتال، گازپــروم و پتروناس 
مالزی به طور رســمی وارد فاز اجرایی شد. 
از آن طرف قطر شریک ایران در این میدان 
مشترک، کارش را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرد، 
در نهایت در بهمن ماه ســال ۱۳۸۱ ایران 
توانست برداشــت ۵۶.۶ میلیون مترمکعب 

گاز را برای خود رقم بزند.
از آن زمان به بعد توســعه پارس جنوبی به 
طور جدی تــر برای ایران آغاز شــد البته از 

همان ابتدا شــرکت پتروپارس در این طرح 
حضور داشت و شرکت ملی نفت ایران بهمن 
ماه ۱۳۷۶ و در قالب قــرارداد بیع متقابل با 
شرکت پتروپارس برای توسعه فاز یک این 
میدان مشــترک گازی قــرارداد امضا کرد. 
پتروپارس پس از گذشــت هفت سال و در 
آبان ماه ســال ۱۳۸۳ کار خود را در این فاز 
به پایان رســاند و برداشــت از این میدان را 
۲۸.۳ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد 
و ایران تا پایان ســال ۸۴ توانایی برداشــت 
روزانه ۱۴۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس 

جنوبی را داشت.
پــارس جنوبــی در تاریــخ توســعه خود 
رکوردهــای بی نظیری از توســعه تا نصب 
سکو، از راه اندازی تا بهره برداری ثبت کرد؛ 
اما امضای ۶ قــرارداد فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹ و 
۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی موسوم به ۳۵ ماهه 
در ۲۵ خردادمــاه ۱۳۸۹ و  افتتاح هم زمان 
پنــج فــاز ۱۷و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ در ۲۷ 
فروردین ماه ۹۶ فراموش شدنی نیستند. از 
ســال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ پنج فاز دیگر پارس 
جنوبی عمیاتی شــد و در مجموع ۱۰ فاز از 
۲۵ فاز تعریف شــده پارس جنوبی تا پایان 

سال ۹۲ به بهره برداری رسید بود.
توســعه فازهای پارس جنوبی بــا روی کار 
آمدن دولت یازدهم با شــتاب بیشــتری 

ادامــه یافــت. اولویت بندی فازها ســبب 
شــد تا یک ســال پس از آغاز به کار دولت 
یازدهم، فاز ۱۲ پارس جنوبی تکمیل شود 
و در اسفندماه ۱۳۹۳ به بهره برداری برسد.   
پس از آن با شــتاب در روند توســعه پارس 
جنوبی، فازهای ۱۵ و ۱۶ در دی ماه ۱۳۹۴ 

به بهره برداری رسید. 
فازهــای ۱۷و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ به صورت 
هم زمان در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶ به طور 
رسمی افتتاح و رویای ایرانیان در برداشت 
برابر گاز با قطر محقق شــد، همچنین ۲۶ 
اسفندماه ۱۳۹۷ پاالیشــگاه فازهای ۱۳ و 

۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی عملیاتی شد. 
در ســال ۹۸ نیز ۶ ســکوی پارس جنوبی 
نصب و چهار سکو از این تعداد در مدار تولید 

قرار گرفت که مربوط به فازهای ۱۴ و ۲۲ تا 
۲۴ پارس جنوبی بوده است.

توســعه پــارس جنوبی اما در ســال ۹۹ 
ادامه یافت، در این ســال طلســم توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان آخرین فاز 
این میــدان مشــترک در یازدهمین روز 
اردیبهشــت ماه با آغاز عملیات بارگیری 
جکت ســرچاهی ســکوی ۱۱B شکسته 
شد همچنین در نخســتین روز خردادماه 
عملیات نصب جکت نخستین سکوی این 
فاز انجام شــد و به این ترتیــب عملیات 
توســعه این فاز به طور رســمی در سال 
۹۹ آغاز شــود و انتظار می رود تولید اولیه 
از این سکو تا ابتدای ســال آینده محقق 

شود.
از دیگــر اقدام ها در پــارس جنوبی در این 
سال وارد مدار شــدن سومین سکوی تولید 
فاز ۱۳ پارس جنوبــی در ۳۱ خردادماه بود، 
حاال تنها یک سکو از این فاز برای راه اندازی 
باقی مانده اســت که انتظار می رود تا پایان 
امسال در مدار قرار گیرد. توسعه پاالیشگاه 
فــاز ۱۴ نیز به عنــوان آخرین پاالیشــگاه 
این میدان مشــترک روند توســعه خود را 
می گذراند و طبق برنامه قرار است نخستین 
ردیف آن تــا اوایل ســال ۱۴۰۰ عملیاتی 

شود.

منتقدان چه می گویند؟
اما ماجرای انتقادها به پــارس جنوبی و فاز 
۱۱ چیســت؟ یکی از انتقادهایی که به فاز 
۱۱ پارس جنوبی مطرح می شــود امضای 
قرارداد با توتال اســت، قرارداد توســعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی ۱۲ تیرماه ســال ۹۶،  بعد 

از اجرایی شدن برجام در تهران امضا شد.
 این قرارداد ۴.۸ میلیارد دالری بین شرکت 
ملی نفت ایران و کنسرســیومی متشــکل 
از توتال فرانسه، ســی ان پی سی آی چین 
و پتروپارس ایران منعقد شــد تــا عالوه بر 
توسعه فاز ۱۱، اولین سکوی فشار افزایی در 
پارس جنوبی نیز با تکنولوژی توتال ساخته 
و نصب شود. تنها به فاصله حدود ۲۰ روز از 
امضای قرارداد )اول مرداد سال ۹۶( توتال 
۱۵ میلیون دالر ســرمایه گذاری در فاز ۱۱ 
پارس جنوبی انجام داده بــود و در مجموع 
تا یکســال بعد از آن )مرداد ۱۳۹۷( توتال 

۹۰میلیون دالر سرمایه گذاری کرد.
به گفته بیژن زنگنه، از فــردای روز امضای 
قرارداد شــرکت توتال فعالیتــش در این 
میدان را بــا جدیت آغاز کرد. اما شــرایط با 
ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و خروج 
این کشــور از برجام به خوبــی پیش نرفت. 
آمریکا از برجام خارج شــد و تحریم ها علیه 

اقتصاد ایران بازگشت.

و:اتکا به داشته ها نتیجه تحریم ها است وزیر نیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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ح رجیستری آرامش در بازار تلفن همراه با اجرای طر

در۵ماههامسالمحققشد
وهای سواری رشد ۱۸درصدی تولید خودر

براساس آخرین آمار اعالم شــده توســط وزارت صمت، در پنج ماهه 
ابتدای امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته، در تولید بیشتر 
انواع خودروها، رشد تولید دیده می شــود؛ در میان آمارها تنها تراکتور 
و اتوبوس، مینی بــوس و ون با افت تولید آن هم زیــر ۱۰ درصد مواجه 

شده اند.
براســاس گزارش عملکرد تولیدی انواع خودروها طــی پنج ماهه اول 
امســال، به ترتیب وانت، کمباین )ماشــین های برداشت محصوالت 
دانه دار کشاورزی( و وانت رشد تولید و تراکتور و اتوبوس، مینی بوس و 
ون کاهش تولید داشته اند.براســاس این گزارش، در مدت مذکور سال 
جاری ۳۴۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته که ۲۹۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده است، رشد 

۱۸.۴ درصدی را رقم زده است.
همچون روال چند ســال اخیر که آمــار تولید وانت هــا روندی مثبت 
داشته و بیشترین میزان رشــد را به خود اختصاص می دهد، همچنان 
بیشترین میزان افزایش را در پنج ماهه نخســت سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته داشــته و از ۲۲ هزار و ۷۷۸ دستگاه در پنج 
ماهه سال گذشــته، میزان تولید را با رشــد ۳۸.۴ درصدی به ۳۱ هزار 
و ۵۲۸ دســتگاه رســانده اســت.پس از وانت ها، در پنج ماهه ابتدایی 
امسال با میزان تولید ۲۰۸ دستگاه کمباین با رشد ۳۰.۸ درصد داشته 
است. این در حالی است که در مدت مشابه ســال گذشته میزان تولید 
کمباین ۱۵۹ دستگاه بوده است.در مقابل آمار در بخش تولید تراکتور 
و همچنین اتوبــوس، مینی بوس و ون در پنج ماهه اول ســال ۱۳۹۹، 

کاهش تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
در پنج ماهه اول امسال، ۶۷۳ دســتگاه اتوبوس، مینی بوس و ون تولید 
شده است که در مقایســه با ۷۱۵ دستگاه تولید شــده در مدت مشابه 

سال گذشته، افت ۵.۹ درصدی تولید را تجربه کرده است.
همچنین تراکتور نیز بــا میزان کاهش تولیــد ۴.۱ درصدی از ۷۴۴۵ 
دستگاه تولید شــده در پنج ماه ابتدایی سال گذشته به ۷۱۴۱ دستگاه 
در مدت مشابه سال جاری رسیده است.عالوه براین، الزم به ذکر است 
که میزان تولید الستیک خودرو نیز با رشد ۲۸.۶ درصدی در پنج ماهه 
ابتدایی سال جاری نســبت به همین ایام در سال گذشته که ۸۳ هزار و 

۱۰۰ تن بوده است، به ۱۰۶ هزار و ۹۰۰ تن رسیده است.

 بازار لوازم خانگی، از اشباع انبارها 
تا کسادی معامالت

 بررسی میدانی خبرنگار ایرنا از بازار لوازم خانگی پایتخت حاکی است 
اجناس به اندازه کافی در فروشــگاه ها موجود اســت و کمبود خاصی 
وجود ندارد، آمار تولیدکنندگان نیز این موضــوع را تایید می کند، اما 
تولیدکنندگان می گویند: تداوم روند رو به رشــد تولید به تخصیص به 

موقع ارز و تامین مواد اولیه نیاز دارد.
 این روزها در بازار پایتخت، یخچال هــای معمولی از ۲.۵ تا ۱۲ میلیون 
تومان، یخچال فریزر ساید بای ساید بسته به مدل از ۱۸.۵ تا ۴۳ میلیون 
تومان، ماشــین لباسشــویی ایرانی از ۶ تا ۱۳ میلیون تومان و ماشین 

ظرفشویی از ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان قیمت دارند.
هرچند به دلیــل ایام محرم و صفر، رکود در خرید و فروش ها را شــاهد 
هستیم، اما همچنان برخی خانواده ها با هدف حفظ ارزش پول ناشی از 
نوسانات ارزی و رشد قیمت ها در سایر بازارها و برخی دیگر که فرزندان 
دم بخت دارند، مشــغول گشــت وگذار در بازار، قیمت گیری و خرید 
هستند.به گفته کارشناســان، به دلیل ممنوعیت واردات و همچنین 
از آنجایی که به دلیل فشــار تحریم های آمریکایی در حدود دو ســال 
گذشته، شاهد خروج برندهای مطرح کره ای از کشور بودیم، افراد باید 

در خرید این محصوالت خارجی دقت بیشتری به خرج دهند.
کارشناســان معتقدند: اگر ایــن اجناس با ضمانت نامه عرضه شــده و 
مشــخصات آنها در ســایت های لوازم خانگی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و ســامانه ۱۲۴ موجود باشد، قابل اعتماد هســتند، اما در غیر 
این صورت جــزو اقالم قاچاق به شــمار می روند که بایــد از خرید آنها 

خودداری کرد.

تامین ارز و مواد اولیه، دو نیاز تولیدکنندگان
در این زمینه، »اکبر پازوکــی« دبیر انجمن صنفــی توزیع کنندگان 
لوازم خانگی تهــران گفت: هیچ کمبود عرضه ای در بــازار وجود ندارد، 

بلکه شرکت های داخلی با حداکثر توان خود مشغول تولید هستند.
وی گفت:  اکنون به دلیل ایام محرم و صفــر، تقاضا برای خرید کاهش 
داشته و شــاید خانواده هایی باشند که فرزندانشــان در آستانه ازدواج 

هستند تنها خریداران واقعی این روزهای بازار باشند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: اگر دولت با طراحی ساختار جدید، به 
جای دادن پول، تســهیالت و مقروض کردن تولیدکنندگان، به تامین 

نیازهایشان بپردازد، قیمت ها ثبات بیشتری را تجربه خواهد کرد.
وی بیان داشــت: تامین ارز و مواد اولیه، دو نیــاز اصلی تولیدکنندگان 

است که در صورت تحقق، افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت.

رشد 30 تا 150 درصدی تولید برخی شرکت ها
پازوکی یادآورشد:  در دو سال گذشــته برخی شرکت های داخلی بین 
۳۰ تا ۱۵۰ درصــد افزایش تولید داشــته اند، با این حال پاســخگوی 

تقاضای بازار نبود و به ناچار دو برابر تولید داخلی، واردات داشتیم.
وی بیان داشــت:  تولیدکنندگان به دلیل بی ثباتی نرخ ارز و دشــواری 
تهیه مواد اولیه، مجبور به خرید گران تر مواد و تجهیزات مورد نیازشان 
هستند، این در حالی اســت که انتظار می رود در تامین برخی اقالم از 
جمله قطعات حســاس و هایتک )High Tech( و موتور لوازم خانگی 
تسهیالتی ایجاد شود.دبیر انجمن صنفی توزیع کنندگان لوازم خانگی 
تهران گفت: وقتی قیمــت مواد اولیه هر روز تغییــر می کند، محصول 

نهایی نمی تواند قیمت ثابتی داشته باشد.
وی، به عرضه برخی مواد و ملزومات از جمله ورق فوالدی، مس، رنگ و 
مواد پتروشیمی در بورس انتقاد کرد که به دلیل دست به دست شدن، 

برخی اوقات حتی گران تر از واردات با دالر آزاد تمام می شود.
پازوکی تاکیدکرد: وقتی کشــور در معرض تحریم هــای ناجوانمردانه 
قــرار دارد، بایــد تصمیمات و سیاســت گذاری های داخلی به ســود 

تولیدکنندگان و در حمایت از آنان باشد.

بهبود تخصیص ارز، خواسته تولیدکنندگان
»محمدرضا شــهیدی«، دبیر انجمن تولیدکنندگان لــوازم صوتی و 
تصویری کشــور نیز با تکذیب کمبود لوازم خانگــی در بازار، می گوید: 
در پنج ماهه امســال تولید تلویزیون در همسنجی با پارسال رشد بیش 
از ۷۸ درصدی داشــته است و ســایر اقالم لوازم خانگی در این مدت به 
طور مشابه رشد تجربه کرده اســت.به گفته این مقام صنفی، به همان 
نسبت عرضه لوازم خانگی از سوی شــرکت ها به بازار افزایش یافته که 
در سامانه ها قابل رهگیری اســت.وی بیان داشت: مشکل آنجاست که 
مردم به دلیل کاهــش ارزش پول و نقدینگی، تمایل به خرید بیشــتر 
دارند و برخی دیگر که حتی نیاز هم ندارند، تقاضاهای آینده شان را جلو 

می اندازند و بنابراین بخش زیادی از تقاضاها کاذب است.
شــهیدی با بیان اینکــه در جریــان تنگناهای ارزی دولت هســتیم، 
ادامه داد: با این حال تخصیص مناسب تر ارزی برای تامین مواد اولیه را 
خواستاریم.وی بیان داشــت: کارخانجات داخلی اکنون در نهایت برای 
ســه تا چهار ماه آینده مواد اولیه در انبارها دپــو کرده اند و پس از اتمام 

آنها، مشکالت تولید بیشتر می شود.

تولید

 معاون وزیــر صنعت، معــدن وتجارت گفــت: برای 
امسال، ۵۰۰ میلیون دالر بومی سازی در بخش معدن 
و صنایع معدنی هدفگذاری شــده است و ایمیدرو هم 
توجه و تمرکز خود را به حفظ منابع انســانی به عنوان 
با ارزش ترین منابع ســازمانی معطوف کرده پس از آن 

حفظ ماشین آالت معدنی کشور مورد توجه قرار دارد.
 »خداداد غریب پور« در مراســم افتتــاح پروژه بومی 
سازی و ساخت شبیه ســاز رانندگی دامپتراک افزود: 
امروز با بومی ســازی و ســاخت شبیه ســاز رانندگی 
دامپتراک، شاهد یک موفقیت علمی در بخش معدن و 

صنایع معدنی هستیم.
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: به دنبال صفر کردن 
حوادث ناشــی از اقدامات غیر ایمن در معادن و صنایع 
معدنی با توســعه آموزش، مهارت و اســتفاده از روش 

های نوین آموزشی هستیم.
وی اضافه کرد: ورود شبیه ســاز رانندگی دامپتراک به 
معادن، جامعه معدنی را وارد مرحله جدیدی می کند و 
این موفقیتی برای جامعه معدنی کشور، دانشگاه های 
کشــور بخش خصوصی انجام دهنده پروژه و همکاران 

ایمیدرو محسوب می شود.
رییس هیــات عامل ایمیــدرو با بیان 
اینکه ســاخت شــبیه ســاز رانندگی 
دامپتــراک، موضوع کوچکــی به نظر 

می رسد، اما بخش قابل توجهی از حوادث معادن روباز 
مربوط به حوادث ترافیکی است.

وی، تصریح کرد: ساخت و اســتفاده از این دستگاه در 
معادن، ســبب کاهش هزینه های مربــوط به تلفات 
انســانی در بخش مربوطه خواهیم شد و ضریب تکرار 

و شدت حوادث به حداقل می رسد.
غریب پور گفت: اجرای این پروژه، به عنوان افتخارات 
دانشگاه خواجه نصیر محسوب می شود و این دانشگاه 
در بخش های دیگر خودرو سواری و اتوبوس نیز اقدامی 
مشــابه را اجرا کرده اســت. امروز با رییس دانشــگاه 
خواجه نصیر توافق شــد تــا تفاهم نامــه همکاری در 

زمینه های مهندسی مواد و مکانیک امضا کنیم.
وی اضافــه کرد: امســال در فوالد قائنات ) خراســان 
جنوبی(، تجهیزات بسیار مهمی بومی سازی شده که 

اطالع رسانی خواهد شد.

غریب پور با اشــاره به اینکــه توجه به 
ســالمت کارکنــان و منابع انســانی 
در اولویــت برنامــه هــای ایمیــدرو 
قرار دارد،گفت: باوجــود افزایش ۳۰ 
درصدی تولید بخش معدن و صنایع معدنی در ســال 
۹۸، حوادث معدنی رشد بســیار پایینی )کمتر از پنج 

درصد( داشت.
وی اضافه کرد: ایمیدرو توجه و تمرکز خود را به حفظ 
منابع انســانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی 
معطوف کــرده پس از آن حفظ ماشــین آالت معدنی 

کشور توجه دارد.
به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو، اکنون در سیمان، 
مس، فــوالد آلومینیوم و اغلب محصــوالت این حوزه 

مازاد تولید داریم و اقدام به صادرات می کنیم.

اجرای پروژه برای ارتقای بهره وری
رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه این ســازمان 
به دنبال افزایش تولید نیســت، بلکــه درصدد کیفی 
سازی تولید است و در کنار تولید، ارتقای بهره وری در 

برنامه ایمیدرو قرار دارد و اکنون با دانشــگاه امیرکبیر 
در زمینه بهره وری پروژه اجرا می کنیم.

وی تاکیــد کرد: بــه دنبــال نــوآوری در بخش های 
اکتشاف، اســتخراج و فرآوری هستیم و تامین ماشین 
آالت معدنی از دیگر اولویت های ایمیدرو است و اکنون 
با شرکت هپکو و یک شــرکت خودروساز برای ساخت 
دامپتراک ۳۵ و ۱۲۰ تنی مذاکره در حال انجام اســت 
که چنانچه به نتیجه برســد، نقش بســیار مهمی در 

تامین ماشین آالت معدنی خواهد داشت.
بنا به این گزارش، شــبیه ســاز رانندگی دامپتراک با 
مشارکت ســه جانبه ســه بخش دولتی، دانشگاهی و 

خصوصی انجام شد.
 دو دســتگاه شبیه ســاز توســط دانشــگاه خواجه 
نصیرالدین طوســی با حمایت های مشترک ایمیدرو 
)با همکاری مجتمع ســنگ آهن سنگان و پیمانکاران 
آن شامل کنسرســیوم اپال کانی و آسفالت طوس( و 
شرکت صنعتی معدنی گل گهر )و آرمان گهر سیرجان 
پیمانکار آن(، برای نخستین بار در کشور بومی سازی 

و ساخته شد.

طبق اعالم دادستانی، از این پس افرادی که قصد درج 
آگهی در سامانه های فروش مســکن و خودرو را دارند 

باید احراز هویت شوند.
 نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را 
بر آن داشت تا از اردیبهشــت ماه امسال درج قیمت در 
آگهی های  فروش مربوط به این بازارها در سایت های  

اینترنتی را ممنوع کند.
هر چند از آن زمان تا کنون روند افزایش قیمت در این 
بازارها ادامه یافته اما به ادعای برخی مسئوالن، تالطم 

این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.
به دنبال ایجاد نوســانات بازارهــای ارز، طال، خودرو و 
مسکن،  به باور برخی کارشناســان و مسئوالن، اعالم 
قیمت در سایت های اینترنتی فروش مسکن و خودرو 
از جمله دالیل ایجاد رشد قیمت ها در این بازارها بود؛ 

تا جایی که وزارت راه و شهرســازی در مرداد 
ماه امسال از انتشار گزارش بازار مسکن شهر 
تهران خــودداری کــرد. قبــل از آن هم در 
اردیبهشــت ماه، دادســتانی درج قیمت در 
آگهی های اینترنتی فروش مسکن و خودرو 

را ممنوع کرده بود.
محمد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی 

معتقد اســت کــه اعالم قیمــت مســکن در تهران 
می تواند بر بازار مسکن دیگر شــهرهای کشور تاثیر 
گذار باشــد. بر این اســاس چند روز قبــل محمود 
محمودزاده معاون اســالمی به ایســنا خبر داد که 
قرار اســت در آینــده نزدیک گزارش بازار مســکن 
تمامی استان های کشور اعالم شود و فقط محدود به 

تهران نخواهد بود.

یکی از افــراد موافــق با ایــده وزیــر راه و 
شهرسازی، مصطفی قلی خسروی - رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک تهران اســت که  
معتقد اســت اعالم  مداوم قیمت  مسکن در 
اپلیکیشــن ها و ســایت های فروش ملک 

منجر به التهاب در این بازار می شود.
بر این اساس از اواسط شهریور ماه، دادستانی 
طی نامه ای کســب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه 
نیازمندی خودرو و مســکن را موظف کرده تا کاربران 
خود را از اول مهر ماه از طریق ســامانه امتا احراز هویت 

کنند.
 گفته می شــود کاربران با درج کد ملــی می توانند 
حســاب کاربری بســازند و در صــورت تایید هویت 
امکان ثبت آگهی  خواهند داشــت. نامه دادســتانی 

برای همه کســب و کارهای فعــال در فضای مجازی 
اســت اما در مرحلــه اول اولویت با کســب و کارها و 
پلتفرم هایی است که در حوزه فروش خودرو و امالک 

فعالیت می کنند.
در این خصوص احمد محرم زاده - عضو کمیســیون 
عمران مجلس، برنامه ریزی دســتگاه قضا برای احراز 
هویت آگهــی دهندگان در ســایت هــای اینترنتی 
را مثبت ارزیابی کــرد و گفت: این اقدام مــی تواند به 
وضعیت بی ضابطه سایت های اینترنتی، ساختار و نظم 

دهد.
 به گفتــه محــرم زاده، اعالم ممنوعیــت درج قیمت 
مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضایی 
انجام شــد منجر به کاهش تالطم ها بــه میزان قابل 

توجهی در این بازارها شده است.

معدن

آگهی

ار   رئیــس اتحادیــه صنــف  د ـ ـ ی ر خ
دســتگاه های مخابراتی گفت: بــا در نظر 
گرفتن نسبت عرضه و تقاضایی که در بازار 
گوشی همراه وجود دارد، اگر بانک مرکزی 
و مرکز جامع تجارت، ارز مناســب برای این 
کار را تخصیص دهند شــرکت ها آمادگی 

واردات سریع موبایل را دارند.
»مهــدی محبی« دربــاره وضعیت موبایل 
و گرانی این دســتگاه گفت: قیمت اجناس 
در کشــور به قیمت دالر بســتگی دارد و با 
باالرفتن قیمــت ارز، افزایش پیدا می کنند. 
البته شخصا فکر می کنم تلفن همراه نسبت 
به کاالهای دیگر گران نشده و همچنان در 

بازار وارد می شود.
 البته عرضه و تقاضا برای گوشــی همراه در 
این مــدت افزایش پیدا کرده اســت و از آن 
جا که ثبت سفارش انجام نمی شود و بانک 
مرکزی نیز ارز تخصیص نداده، گوشــی در 

بازار کم شده است.
رئیــس اتحادیــه صنــف دســتگاه های 
مخابراتــی، ارتباطــی و لــوازم جانبــی 
شهرســتان تهران، اضافه کــرد: زمانی که 
واردات گوشــی روی روال خــود انجــام 
می شود و موجودی شــرکت ها زیاد است، 
آن ها دستگاه را با سه تا چهار درصد سود به 
فروش می رسانند اما زمانی در زمان کمبود 
دستگاه آن ها اجازه دارند تا ۱۸ درصد سود 
بازرگانی دریافت کنند و گوشی را بر اساس 

همان ۱۸ درصد بــه فروش می رســانند. 
زمانی که گوشی کم می شــود شرایط بازار 

فرق می کند.
او دربــاره این که طرح رجیســتری چقدر 
توانســته به کاربران کمک کند، افزود: این 
طرح توانســت آرامش را بــه صنف موبایل 
فروش ها برگرداند و بــرای کاربران خیلی 
تفاوتی نداشــت. طرح رجیســتری اگر در 

شرایطی انجام بگیرد که دولت کاال را تامین 
کند و در مغازه ها به وفور پیدا شود، آن زمان 

همه راضی هستند.
 البته این مساله صرفا برای صنف ما نیست و 
تمام صنف ها اکنون این مشکل را دارند. کاال 
در کشور کم شده و حتی کاالهای داخلی که 
درصدی از قطعات آن خارجی هســتند، به 

مشکل برخورده اند.

محبــی اشــاره کــرد: در گذشــته هزینه 
رجیستری گوشی اینقدر باال نبود که مردم 
از عهده پرداخــت آن برنیاینــد. زمانی که 
این طرح آغاز شــد، دالر ارزان بود اما اکنون 

کشور در شرایط خاص است.   
او در خصــوص این فرضیه کــه ۹۰ درصد 
گوشــی آیفون در کشــور قاچاق می شود، 
گفت: گوشی قاچاق که نمی تواند در سامانه 

همتا رجیستر شــود. افراد برای وارد کردن 
گوشــی خود از امتیاز پاســپورت مسافری 
استفاده می کردند که این امتیاز نیز از امروز 
-اول مهر- قابل اســتفاده نیســت و مسافر 
تنها با اظهار حضوری می تواند گوشی وارد 

کشور کند.
وی دربــاره تاثیر این طرح بر بازار گوشــی 
همــراه گفت: تــا زمانی که طــرح اجرایی 
نشــود نمی توانیــم دربــاره آن اظهار نظر 
قطعــی بدهیم. در گذشــته با اســتفاده از 
امتیاز پاسپورت مســافری، تعدادی گوشی 
وارد کشور می شود که اکنون قرار است این 
تعداد محدود شــود. باید دید در آینده چه 

اتفاقی رخ خواهد داد.
محبی اشاره کرد: اســتفاده از برنامه شاد و 
آموزش مجازی نیاز به گوشــی هوشمند را 
افزایش داده اســت. با در نظر گرفتن نسبت 
عرضــه و تقاضایی که در بــازار وجود دارد، 
اگر بانک مرکــزی و مرکز جامــع تجارت، 
ارز مناســب را تخصیص دهند شــرکت ها 
آمادگی دارند موبایل را ســریع وارد کشور 

کنند.
او درباره طرح افــق نیز افــزود: راه اندازی 
سامانه افق، یک طرح مویرگی بسیار خوب 
اســت. اما هنوز این طرح نتوانسته اجرایی 
شود. تحقیقات نهایی برای ورود بی اشکال 
این ســامانه به عرصه موبایل در حال انجام 

است و امیدواریم این سامانه اجرایی شود.

معاون وزیر صنعت خبرداد: هدفگذاری ۵۰۰ میلیون دالری برای بومی سازی بخش معدن

و ج آگهی مسکن و خودر وم احراز هویت برای در لز

و افزایش ۶۳ تا ۱۷۰ میلیون تومانی قیمت محصوالت مدیران خودر
خریدار  در حالــی که قرار اســت طبق 
مصوبه شــورای رقابت، قیمــت خودروها 
هر ســه ماه یک بار )به صــورت فصلی( به 
روز شــوند، شــرکت مدیران خــودرو در 
آخرین روزهای ماه جاری لیســت قیمتی 
محصوالت خود را برای فصل پاییز منتشــر 
کرده اســت که شــامل افزایــش قیمت  از 
۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تــا ۱۷۰ میلیون و 
۳۰۰ هــزار تومانی می شــود.در حالی که 
آخرین لیســت تغییر قیمــت  محصوالت 
شــرکت مدیران خودرو مربوط بــه تیرماه 
بوده است، براساس آنچه که شورای رقابت 
مصوب کرده و اجازه داد که خودروســازان 
هر سه ماه یک بار براساس قیمت تمام شده 
محصوالت و اعمــال ســود، قیمت جدید 
خودروها را اعمال کننــد، در چند روز اخیر 
این شــرکت قیمت محصــوالت MVM و 

چری را  اعالم کرده است.
مقایســه قیمت هــا نشــان می دهــد که 
محصــوالت MVM  از ۶۳ میلیون و ۹۰۰ 

هزار تومان تــا ۱۴۶ میلیــون و ۷۰۰ هزار 
تومان و محصوالت چــری از ۱۰۰ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان تــا ۱۷۰ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان مشمول افزایش قیمت شده اند 
که حکایت از افزایش ۲۳ تا ۲۷ درصدی در 
گروه محصوالت MVM و افزایش ۲۵ و ۲۶ 

درصدی در محصوالت گروه چری دارد.
براســاس لیست ارائه شــده توسط شرکت 
مدیران خــودرو که از ابتــدای پاییز اعمال 
خواهد شد، خودرو تیگو IE ۷ که تا پیش از 
ایــن )از تیرمــاه تاکنــون( باقیمت ۶۴۰ 
میلیون عرضه می شــد، از ابتــدای مهرماه 
با ۱۷۰ هــزار و ۳۰۰ تومــان افزایش، ۸۱۰ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش خواهد 
رفت که مشــمول ۲۶ درصد افزایش قیمت 

شده است.
پس از آن، خودرو آریزو ۶ کــه پیش از این 
۵۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، از ابتدای 
پاییز با افزایــش ۲۶ درصدی، ۶۹۷ میلیون 
و ۳۰۰ هــزار تومان قیمت گذاری شــده و 

مشمول افزایش  ۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومانی شده است.همچنین در برند چری، 
تیگو ۵ اکســلنت و آریزو ۵ نیز هر کدام ۲۵ 
درصد افزایش قیمت پیــدا کرده اند. به این 
ترتیب تیگــو ۵ با افزایــش ۱۲۸ میلیون و 
۵۰۰ هــزار تومانــی از ۵۱۳ میلیون تومان 
به ۶۴۱ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان و آریزو 
۵ نیز با افزایش ۱۰۰ میلیــون و ۳۰۰ هزار 
تومانــی از ۴۰۰ میلیــون تومــان به ۵۰۰ 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
عالوه بــر ایــن در دیگر گــروه محصوالت 
شــرکت مدیران خودرو، MVM X ۵۵  در 
دو مــدل اتوماتیک اکســلنت اســپورت و 
اتوماتیک اکسلنت به ترتیب ۱۴۶ میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان و ۱۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
 MVM .تومان افزایش قیمت پیدا کرده اند
X۵۵ اتوماتیک اکســلنت اسپورت از ۵۴۰ 
میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان به ۶۸۷ میلیون 
تومان و MVM X۵۵ اتوماتیک اســپورت 
نیز از ۵۴۰ میلیون تومــان به ۶۸۳ میلیون 

 MVM.و ۳۰۰ هزار تومان رســیده است
X۳۳  اســپورت با افزایــش ۸۸ میلیون و 
۳۰۰ هــزار تومانــی از ۳۷۰ میلیون تومان 
به  ۴۵۸ میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان و مدل 
اتوماتیک آن با افزایــش ۹۷ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومانــی از ۳۹۰ میلیون تومان به ۴۸۷ 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. 
MVM X۲۲ دنــده ای الکچــری نیز که 
کمترین افزیش قیمت را داشــته است، از 
۲۶۵ میلیون تومان به ۳۲۸ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان رســیده و ۶۳ میلیــون و ۹۰۰ 
هزار تومان گران تر شده است. ضمن اینکه 
مدل های دنده ای اکســلنت اســپورت ۶۷ 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و مدل اتوماتیک 
اکسلنت اسپورت ۸۲ میلیون تومان افزایش 
قیمت داشــته اند. برای عرضــه در مهرماه 
MVM X۲۲ دنده ای اکســلنت اسپورت 
 MVM ۳۴۵ میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان و
X۲۲ اتوماتیک اکســلنت اســپورت ۴۰۹ 

میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
 ۳۱۵ MVM در این جــدول همچنیــن
پالس اتوماتیک ۳۶۲ میلیــون ۸۰۰ هزار 
تومان تعیین قیمت شده است؛ درحالی که 
قیمت قبلی این خودرو ۲۹۰ میلیون تومان 
بوده و بدین ترتیب مشمول افزایش قیمت 

۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شده است.
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معاونبهرهبرداریذوبآهناصفهان:

تمرکز ذوب آهن تامین ریل داخل کشور است

 بوشهر مهیای پذیرش غیرمستقیم کشتی های
 ۵۰ هزار تنی است

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر گفت: ایــن بندر مهیای 
پذیرش غیر مستقیم کشتی  های ۵۰ هزار تنی کاالهای اساسی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر، 
سیاوش ارجمندزاده در این ارتباط اظهار داشت: بوشهر تا سال گذشته 
تنها امکان پذیرش کشتی  های ۲۰ هزار تنی داشت که با بهره  برداری از 
پروژه الیروبی کانال دسترسی بندر بوشهر اکنون شرایط برای پذیرش 

کشتی های ۳۰ هزار تنی در این بندر فراهم است.
وی بیان کرد: با این حال یکــی از رویکردهای اســتان در جهت رونق 
بندری پذیرش کشــتی های کاالی اساســی با ظرفیت  های ۴۰ تا ۵۰ 

هزار تنی است.
ارجمندزاده ادامه داد: در حال حاضر گرچه به لحاظ عمق کنونی کانال 
امکان پذیرش مســتقیم کشتی  های یاد شــده وجود ندارد اما با سبک 
ســازی در لنگرگاه امکان پذیرش غیرمستقیم کشــتی های ۴۰ تا ۵۰ 
هزار تنی با هزینه قابل رقابت با سایر بنادر جنوبی کشور وجود دارد.وی 
یادآور شد: از سال  گذشته تاکنون ۶ کشتی با حدود ۷۰ هزار تن کاالی 
اساسی برنج در بوشهر پهلو گرفته و در روزهای آینده نیز یک کشتی ۲۸ 

تنی حامل کاالهای اساسی در بندر بوشهر پهلو می  گیرد.
ارجمندزاده اظهار داشت: با این حال افزایش عمق کانال دسترسی بندر 
بوشهر برای پذیرش مستقیم کشــتی های ۵۰ هزارتنی در اولویت قرار 
دارد که انتظار است  مسئوالن اســتان از جمله نمایندگان برای تحقق 

این مهم تالش جدی داشته باشند.
وی اظهار کرد: امرارمعاش عمده جمعیت ســاحل نشین استان بوشهر 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم از راه دریا صورت می  گیرد که چنین 
شرایطی می طلبد پروژه های توســعه ای بندر در اولویت های اصلی و 

مهم استان قرار گیرد.

 ساخت ۲۰ واحد مسکن محرومین توسط
 خیر محالتی 

خیر محالتی ساخت ۲۰ واحد مسکونی مددجویان زیر پوشش کمیته 
امداد را در سالجاری متعهد شد.

رئیس کمیته امداد امــام خمینی )ره( محالت گفــت: : این واحدهای 
مســکونی با اولویت خانواده های ایتام و بی سرپرست ساخته می شود 
و قرار اســت در قالب آپارتمان ۷۵ متری تحویل مشــموالن شود.وی 
بیان کرد: برآورد منابع مالی مورد نیاز برای ســاخت مسکن محرومان 
از ســوی این خیر ۲ میلیــارد ریال اســت.رئیس کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( محالت اظهار داشــت: زمین مورد نیاز برای ســاخت این 
واحدهای مسکونی براســاس تفاهم نامه بین ســازمان کمیته امداد، 
اســتانداری و ســازمان برنامه و بودجه در قالب اجرای طرح ســاخت 
یک هزار واحد مسکونی در اســتان مرکزی برای محرومان، رایگان در 

اختیار قرار گرفته است.
رجبی اضافه کرد: ۱۲ فقره از ایم واحدهای مســکونی خیر ساز در شهر 
محالت و ۸ واحد در شــهر نیم ور ایجاد می شــود. وی با بیان اینکه ۵۳ 
خانواده ایتام زیرپوشــش کمیته امداد محالت هســتند، افزود: تنها 
هشت خانواده ایتام در این شهرســتان فاقد مسکن هستند.یک هزار و 
۴۱۳ نفر مســتمری بگیر در قالب ۹۲۹خانوار زیر پوشش نهاد حمایتی 

محالت هستند.

 دفاع مقدس؛گنجینه چهل ساله  ی الهام بخش
 و راهگشا

مدیرکل بنــادر و دریانوردی اســتان خوزســتان و مدیرمنطقه ویژه 
اقتصادی بنــدر امام خمینی)ره( در آســتانه چهلمین ســالگرد دفاع 
مقدس در پیامی ضمن گرامیداشــت دالوری ها و رشــادت های  ملت 
غیور و نستوه در برابر دشــمن بعثی، میراث هشت سال دفاع مقدس را 
الگویی الهام بخش برای تمامی نسل ها و مقاطع سرنوشت ساز توصیف 
کرد. متن پیام به شــرح ذیل اســت؛بی گمان هنگامی که فرماندهان 
خام اندیش و کوردل حزب بعث در شــهریور ۱۳۵۹ خیال واهی اشغال 
سه روزه خوزســتان و هفت روزه کشــور را در مخیله ی علیل خود می 
پروارندند؛ شــناختی از عزم و اراده ی ملتی که انفجار نور در بهمن ۵۷ 
و سرنگونی طاغوت ۲۵۰۰ ســاله را رقم زده بودند، نداشتند و بر مبنای 
همین محاسبات خام و ناشــیانه، جســارت تعرض به این آب و خاک 
اســالمی را به خود راه دادند و در طول سال های دفاع جانانه و قهرمانانه 
و در عین حال مظلومانه ملت شــهیدپرور ایران با وجود برخورداری از 
حمایت های جبهه استکبار جهانی و ارتجاع منطقه، متوجه اشتباه خود 
شــدند و به عظمت و اقتدار ملتی پی بردندکه شــهادت را سعادت می 
دانست و با تکیه به نیروی الیزال الهی و امدادهای غیبی تمامی بن بست 
ها و موانع را در راه نیل به آرمان های واالی انســانی و اسالمی از سر راه 
بر می داشت.اینک که در آستانه چهلمین ســالگرد آن دوران پرافتخار 
حماسه، دالوری و رشادت هستیم، گنجینه سرشار آن می تواند به مثابه 
تجربه و دســتاورد بزرگ و الهام بخش برای ارتقای عزم و اراده در برابر 
چالش آفرینی های استکبار و افزایش قدرت ملی به کار گرفته شود.یاد 
و خاطره حماســه آفرینی ها، ایثار و فداکاری تمامی اقشار ملت رشید و 
غیور ایران اسالمی گرامی داشته و رحمت و علو درجات برای شهیدان 
و امام شهیدان که با ارشادات داهیانه اش شــکوه پوشالی طاغوت های 

زمانه را درهم کوبید، مسألت می نمایم. 

 جلوگیری از ۶۹۸مورد ساخت و ساز غیر مجاز 
در حریم راه های مازندران

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران بر لزوم حفظ 
و مراقبت از حریم راه هــاي مازندران تاکید کرد و اظهار داشــت : در ۵ 
ماهه اول ســال از ۶۹۸ مورد ساخت و ســاز غیرمجاز در حریم راه های 

استان مازندران جلوگیری به عمل آمد.
مهندس عباســعلی نجفی با اشــاره به اینکه صیانت از حریم راهها به 
منظور توسعه و حفظ این سرمایه ملی، از وظایف ذاتی عموم مردم است 
، اظهار داشت : مازندران به دلیل شــرایط جغرافیایی و طبیعی خود و 
همچنین نزدیکی شهرها و روستاهای استان به هم و به لحاظ تقاضای 
بی شــمار جهت تفکیک اراضی و بازده بودن کلیه کاربرها در حاشــیه 
راهها، اراضی مجاور حریم راه ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 
که این مهم عاملی شده تا ساخت و سازهایی در این اراضی بدون مجوز 

از مراکز ذیربط بصورت غیر مجاز صورت پذیرد.
مهندس نجفی افزود: اگر مانع ســاخت و ســازهاي غیرمجاز در حریم 
راه هاي استان نشــویم ، در بحث ایمني جاده ها با چالش جدي مواجه 
خواهیم شد.وی ادامه داد :حفظ و حراســت و پاکسازی از حریم راه ها 
نیازمند یک همت و عزم ملی بوده که می بایســت تمامی دستگاه های 

ذیربط خود را ملزم به اجرا آن بدانند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران بر لزوم اجراي 
قوانین و مقررات ایمني راه ها تاکید کرد و افزود : مردم فهیم استان قبل 
از هرگونه فعالیتي در خصوص ساخت و ساز در حریم راه نسبت به اخذ 

مجوز الزم از این اداره کل اقدام نمایند.
گفتني اســت به اســتناد ماده ۱۷ قانون ایمني راههــا ، ایجاد هرگونه 
ساختمان و دیوارکشي و تاسیسات به شــعاع صد متر از انتهاي حریم 
راهها و حریم راه آهن هاي کشور و در طول کنارگذرهائي که وزارت راه 
و شهرســازي احداث نموده یا مینماید و یا مسئولیت نگهداري آن را به 

عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع میباشد.

کوچه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت وگوی 
تلفنی با رادیوفوالد از اقــدام فوالد مبارکه در تأمین 
ایگان اکسیژن بیمارستان های تحت پوشش این  ر
دانشــگاه به عنوان اقدامی راه گشــا و ارزشمند یاد 

کرد. 
دکتــر طاهــره چنگیــز  تصریــح کــرد: رؤســای 
بیمارســتان هایی کــه دغدغــة تأمین اکســیژن را 
داشــته اند، همواره قدردان و سپاس گزار فوالد مبارکه 

به جهت این حمایت ارزشمند و حیاتی خواهند بود.
وی در ادامه به کمک های فــوالد مبارکه در خصوص 
تأمین بخشــی از تجهیزات موردنیاز بیمارستان های 
درمانگر بیماران مبتال به کرونا اشــاره کــرد و از دیگر 
صنایع اســتان دعوت کرد تا همچون فوالد مبارکه به 

حمایت از سیستم درمان استان بپردازند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با اشاره 

به هزینــة ۵ میلیارد تومانی تأمین لباس ها و وســایل 
حفاظتی کارکنان حوزة بهداشــت و درمان اســتان 
در هر هفته، خاطرنشان کرد: دانشــگاه علوم پزشکی 
همچنان متقاضــی حمایت صنایع اســتان اصفهان 
در ادامة این مســیر اســت و با توجه بــه کافی نبودن 
ودجه های دولتی، نقش حمایتــی صنایع از اهمیت  ب

بسیاری برخوردار است.
خانم دکتر چنگیــز در ادامه اظهار داشــت: به منظور 
قدردانی از حمایت های فوالد مبارکــه و ارج نهادن به 
زحمات کارکنان این شرکت، از هیچ تالشی در راستای 
ارتقای سالمتی این عزیزان فروگذار نخواهیم کرد.وی 
با بیان اینکه یک ســوم از کل مبتالیان قطعی که اخیرا 
در کشور شناسایی شــده اند، مربوط به استان اصفهان 
بوده اســت، اظهار داشت: این امر نشــان از جدیت در 
فرایند شناســایی مبتالیان جدید در استان اصفهان و 

یک امتیاز برای این استان به شمار می رود.به گفتة وی 
آمارهای منتشرشــده حاکی از آن است که مبتالیان 
زیادی در استان داریم و انتظار می رود شهروندان این 

موضوع را یک هشدار جدی بدانند.
وی با تأکید بــر اینکه ایــن احتمال وجــود دارد که 
مبتالیان بسیاری که هنوز ابتالی آن ها مشخص نشده، 
در جامعه در حال تردد باشــند، ابــراز امیدواری کرد 
مبتالیان جدید نیاز به بستری شــدن در بیمارستان  
نداشته باشند و با قرنطینة خانگی دوران بیماری خود 

را بگذرانند و سالمتی خود را بازیابند.
وی خاطرنشــان کرد: با برنامه ریــزی و اجرای طرح 
چرخش بیمارستان های مرجع در اصفهان سعی شده 
تخت کافی برای بیماران در نظر گرفته شــود و به این 
ترتیب برای کارکنانی که شــش ماه به صورت مستمر 
مســئولیت مراقبت از بیماران را در بیمارســتان های 

مرجع به عهده داشــته اند، امکان استراحت بیشتری 
راهم شــود.رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان  ف
همچنین بــه اضافه شــدن بیمارســتان الزهرا )س( 
به فهرســت بیمارســتان های پذیرندة بیماران مبتال 
به کرونا اشــاره کرد و دلیل این اقــدام را کاهش حجم 
کار  و  تقســیم این بیماران در بین تعداد بیشــتری از 

بیمارستان های استان عنوان کرد.
دکتــر چنگیز در ادامــه گفت: واقعیت امر این اســت 
که نگهداری و مراقبــت از بیماران مبتــال به کرونا در 
بیمارستان ها بسیار دشوار و پرهزینه است و بار بسیار 
ســنگینی به جهت تأمین امکانــات و نیازمندی ها بر 
دوش دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است؛ بنابراین 
به شــدت به کمــک و همراهی های مــردم و صنایع 
مختلف استان نیازمندیم تا در این امر یاریگر سیستم 

بهداشت و درمان باشند.

مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران از تکمیل طرح 
گازرســانی به سه شهر و ۱۸۵ روســتای کوهستانی و 
سخت گذر شهرستان های نوشــهر، نور و آمل با اعتبار 
یکهزار میلیــارد تومانی حداکثر تا ۲ ســال آینده خبر 

داد.
جعفر احمدپور روز شــنبه در جلســه بررســی پروژه 
گازرسانی به بخش کجور در نوشهر گفت : برای اجرای 
این پروژه ها ۳۳۷ کیلومتر خطــوط تغذیه در مناطق 
کوهســتانی و صعب العبور انجام می شــود که از این 
میزان ۴۵ کیلومتر آن به صورت ۲۰ اینچی و بقیه لوله 

گذاری ۶ تا ۱۲ اینچ است.
وی افزود : شــهرهای پــول و کجــور در بخش کجور 
شهرستان نوشهر و شهر بلده در شهرستان نور از جمله 

این سه شهر کوهستانی است.

مدیر عامل شــرکت گاز مازنــدران با 
اشــاره به در حال اجرا بودن گاز رسانی 
بین شــهرهای پــول و کجــور گفت: 
هم اکنــون ۱۱ کیلومتر از مســیر  ۱۳ 
کیلومتــر خط انتقــال گاز این مناطق 

انجام شد و بقیه نیز تا آبان ماه امسال به اتمام می رسد.
وی تصریح داشت : این خط لوله از منطقه ونوش بخش 
مرکزی نوشــهر تا ۲ راهی کدیر در بخش کجور با لوله 
۲۰ اینچی و ســپس از آنجا ۲ خط لولــه ۱۲ اینچی در 
مســیر اول برای شــهرهای پول و کجور و روستاهای 
بخش کجور و دیگری برای بخش بلده شهرســتان نور 

لوله گذاری می شود.
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران بر سرعت اجرای این 
پروژه تاکید کرد و اظهار داشت: در راستا کاهش زمان 

این پروژه به چهار فاز تقسیم شده است 
تا هر پیمانکار به صورت جداگانه هر فاز 

پروژه را اجرا کند.
وی افزود : گازرســانی بــه این مناطق 
با توجه به کوهســتانی و صعب العبور 
بودن روســتاها حداکثر تا ۲ سال آینده به بهره برداری 
می رســد ، اما به دلیل نزدیکی فاصلــه بخش کجور به 
ونوش ، مردم این بخش زودتــر از بخش بلده و منطقه 

چالو آمل از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
احمدپور همچنین از احداث یک ایستگاه پمپاژ گاز در 
زمینی به مســاحت حدود ۲ هزار متر مربع در منطقه 

ونوش خبر داد.
وی بــا بیــان اینکه حذف مصرف ســوخت فســیلی 
و برداشــت چوب از جنگل هــا با بهره بــرداری طرح 

گازرســانی به مناطق کوهســتانی گفت: اجرای این 
طرح هــا موجب از بین رفتن خســارت های زیســت 
محیطی ناشی از حمل و نقل و برداشت چوب از جنگل 

در مناطق کوهستانی می شود.
فرماندار شهرستان نوشهر هم در این جلسه بر ضرورت 
تامین گاز برای شهرهای پول و کجور در وضعیت جوی 
نامناسب تاکید کرد و گفت: گازرســانی نباید به دلیل 
وضعیت نامناســب جاده ای و یا شــرایط دیگر دچار 

اختالل شود.
ســعید یزدانی با اشــاره به اجرای عملیات گازرسانی 
بخش کجور افزود : این بخش دارای بافت تاریخی است 
و عملیات گازرســانی دراین منطقه هم باید با استفاده 
از نظرات نماینــده میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و 

گردشگری بر اساس موازین قانونی انجام شود. 

اصفهان

مازندران

خریدار  معاون بهره برداری شرکت ذوب 
آهن اصفهان با بیان این که سیاست موجود 
وزارت صمــت، جلوگیــری از واردات ریل 
مترو و راه آهن به کشــور است، گفت: ذوب 
آهن اصفهان با توجه به نیاز داخل امســال 
تمرکزی بر صادرات ریل نخواهد داشــت، 
امــا از نظر کیفیــت ریل تولیــدی مطابق 
اســتانداردهای جهانی، هیچ محدودیتی 
ندارد. مهرداد توالئیان در خصوص آخرین 
وضعیت تولید ریل این شــرکت و دریافت 
گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید 
آن، اظهــار کرد: در حال حاضــر ریل  ذوب 
آهن مطابق با اســتاندارد روز دنیــا  تولید 
می شــود ضمن این که این شــرکت موفق 
شدگواهینامه استاندارد ملی برای ریل خود 
را دریافت کند.وی با تاکید بر این که از نظر 
کیفیت امکان صادرات محصول ریل ذوب 
آهن وجود دارد، گفــت:  با توجه به نیازهای 
داخل کشــور و قراردادهــای موجود ذوب 
آهن برای تحویل ریل، این شرکت در سال 
جــاری برنامه ای برای صــادرات ریل خود 
ندارد و با توجه به تعهــدات موجود اولویت 
ذوب آهن تامین نیاز داخل است، تا وزارت 

راه و شهرسازی ناچار به واردات ریل نشود.
معاون بهره برداری ذوب آهــن اصفهان با 
بیان این که حتی تا نیمه نخست سال آینده 
نیز تعهد تحویــل ریل بــرای ۶ محور مهم 
کشور در دســتور کار ذوب آهن قرار دارد، 
اظهار کرد: با توجه به سیاســت وزارت راه 
و شهرسازی بر توســعه حمل و نقل ریلی، 
شــرکت ذوب آهن در حال حاضــر با توجه 
به نیازهــای موجود کشــور ذوب آهن می 
تواند ۱۰۰ درصد نیازهــای ریلی داخل را 

تامین کند و در این خصوص بــا وزارت راه 
و شهرســازی در تعامل و هماهنگی کامل 

قرار دارد.
وی افزود: شرکت ذوب آهن اصفهان اکنون 
برای تمام پروژه هایی که تا یک ســال و نیم 
آینده در برنامه وزارت راه و شهرسازی است، 
قرارداد منعقد کرده و ماهانه با دســتور این 
وزارتخانه برای محورهــای مختلف ریل را 
ارســال می کند.وی با بیان این که در دنیا 
برای محصــوالت اســتانداردهای زیادی 
تعریف شده اســت، تصریح کرد: زمانی که 
یک محصول برای نخســتین بار در کشور 
تولید می شــود، با توجه به این که در آینده 

رقبایی وارد بازار می شــوند، اســتانداردی 
برای آن محصول مطابق با اســتانداردهای 
جهانی تعریف می شــود تا محصول کیفی 
وارد بازار شــود.معاون بهره برداری شرکت 
ذوب آهن اصفهــان با بیــان اینکه در حال 
حاضــر ذوب آهن بــرای صــادرات ریل با 
اســتاندارد DE اروپا در تالش است، افزود: 
زمانی که محصول جدیدی تولید می شود 
استاندارد آن باید با استانداردهای آن کشور 
و منطقه تطابق داده شــود و بعد از دریافت 
استاندارد ملی برای صادرات آن تالش می 

شود.
وی با اشــاره به ضرورت دریافت استاندارد 

ملی ریــل ذوب آهن، گفت: اگــر در آینده 
مجموعه و کارگاه دیگری اقدام به تولید ریل 
کرد، ملزم به رعایت این استانداردها خواهد 

بود تا هر نوع ریلی وارد بازار نشود.
توالئیان با تاکید بر این کــه در حال حاضر 
شرکت ذوب آهن تنها تولیدکننده ریل در 
کشور اســت، خاطرنشــان کرد: با وجودی 
که ذوب آهن رقیبی در تولیــد ریل ندارد، 
به عنوان تنها فروشــنده به بورس کاال ورود 
کرده اســت و خریداران براســاس قیمت 
تعیین شــده در بورس کاال محصول مورد 
نظر خود را خرید می کنند.وی با بیان اینکه 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران خرید ریل 

مورد نیاز خود را از طریق مناقصه انجام می 
دهد که ذوب آهن اصفهان در تمام مناقصه 
ها شــرکت و تنها برنده آن اســت، افزود: 
البته شــرکت های کوچکی وجود دارند که 
یازمند ریل گذاری در کارخانه و مجموعه  ن
خود هســتند که بدون برگزاری مناقصه، 
ریل مورد نیاز خود را از بورس کاال خرید می 
کنند.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان 
در خصوص قیمت گــذاری ریل ذوب آهن 
در بورس کاال، گفت:  بــرای این که در حق 
خریداران اجحاف نشــود و ذوب آهن متهم 
به انحصار نشود، ریل تولیدی این شرکت در 
بورس کاال عرضه و فروخته می شــود.وی با 
بیان این که سیاست موجود وزارت صمت، 
جلوگیری از واردات ریــل مترو و راه آهن به 
کشور است، اظهار کرد: اگر هر مجموعه ای 
تمایل به واردات ریل داشــته باشد تا زمانی 
که شــرکت ذوب آهن تاییدیــه کتبی آن 
مبنی بر نداشــتن شــرایط تولید آن و .... را 
صادر نکند، وزارت صمت نیز مجوز واردات 

ریل را نخواهد داد.
توالئیان با بیان این کــه پیش از این، ریل از 
روســیه، هند، چین، ترکیه و ... وارد کشور 
می شــد، تاکید کرد: در حال حاضر واردات 
ریل به کشــور نداریم و این موضوع موجب 
جلوگیری خروج ارز از  کشــور می شود.وی 
در مورد ورود ذوب آهن بــرای تامین ریل 
راه آهن قطار سریع السیر اصفهان- تهران، 
اظهار کــرد: ریــل تولید ذوب آهــن برای 
خطوط پرســرعت ذوب آهن قابل استفاده 
اســت و جای هیچ نگرانی وجــود ندارد و 
ریل مورد نیاز این پروژه مطابق اســتاندارد 

تولیدی ذوب آهن است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد:تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانها توسط فوالد مبارکه اقدامی راهگشا و ارزشمند
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شهرداراهوازخبرداد

وژه قطار شهری اهواز وند پر آغاز تغییر اساسی در ر
خریدار  به گــزارش خبرنــگار خریدار، 
مراســم انعقاد تفاهم نامه احداث و عملیات 
تکمیلــی خط یک قطار شــهری اهــواز با 
حضور استاندار خوزســتان ، شهردار اهواز 
و سردار شــاهوار پور فرمانده سپاه حضرت 
ولی عصر )عج(، دکتر محمد فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( ، اعضای شورای 
اسالمی شهر اهواز، کریم حسینی نماینده 
مردم اهــواز در مجلس، مدیران اســتانی و 

مدیریت شهری برگزار شد.
شــهردار اهواز در آیین انعقــاد تفاهمنامه 
احداث و عملیات تکمیلــی خط یک قطار 
شــهری اهواز بیان کرد: عملیــات اجرایی 
پروژه قطار شــهری اهواز از ســال ۱۳۸۵ با 
مبلغ ۷۹۰ میلیون دالر اعتبار آغاز شــد که 
طبق برنامه ریزی باید در مدت چهار ســال 
این پروژه به اتمام می رسید.موسی شاعری 

افزود: پس از گذشت حدود ۱۵ سال از زمان 
برگزاری مناقصه این پــروژه و با وجود آنکه 
مبلغی حدود ۲ برابر تمام مبلغ اولیه بخش 
سیویل پروژه قطار شــهری اهواز پرداخت 
شده اســت، شاهد پیشــرفت ۲۸درصدی 

هستیم در پروژه هستیم.
وی ادامه داد: در تمام این ســالها مقام عالی 
دولت در خوزستان به عنوان رییس شورای 
ســازمان، شــهرداران مختلــف و اعضای 
شورای اســالمی شــهر اهواز تالش کردند 
تا مشــکالت با پیمانــکار این پــروژه را به 

سرانجام برسانند.
شــاعری با بیان اینکه همه مسووالن تالش 
کردند تــا قفل این پروژه شکســته شــود 
گفت: از یک مقطع به بعــد هدف ما تعیین 
تکلیف این پــروژه بود زیرا پاســخی بابت 
اتمام این پروژه به مردم نداشــتیم. برخی 

از کالنشــهرها که احداث پروژه مترو را پس 
از ما آغاز کردند درحال ســاخت خط چهار 

مترو خود هستند.
وی ادامه داد: فسخ قرارداد با پیمانکار قبلی، 
ابالغ آن و برنامه ریزی بــرای اجرای پروژه 
هدف ما بود. در ســال ۹۸ نشستی با معاون 
اقتصادی وزارت کشــور برگــزار کردیم و 
شرکت کیسون )پیمانکار پروژه( تعهداتی 

داد که به آن عمل نکرد.
شــهردار اهواز در این مرا ســم از فرمانده 
قــرارگاه خاتم بابــت همکاری هــای این 
قرارگاه تشــکر کرد و افزود: امــروز تفاهم 
نامه فــاز یک قطــار شــهری با قــرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء منعقد شد که شروع 
حرکت اجرایی برای بزرگترین پروژه شــهر 
اهواز خواهد بود و عملیــات اجرایی پس از 
مطالعات تکمیلی قــرارگاه و مقدماتی که 

شــهرداری اهواز باید فراهم کند، شروع می 
شود.

شــاعری در پایان گفت: اگرچه هیچ یک از 

اعضای حاضــر در این جلســه، قصوری در 
انعقاد قرارداد کیســون ندارند اما بابت این 

اتفاق و تاخیرات به وجود آمده متاسفیم.



پایانرأفت:

 نباید کوچک ترین فضایی به خارجی های شارجه بدهیم

قانونAFCتغییرکردهاست
چرا پرسپولیس فقط در صورت شکست دادن 

الشارجه صعود می کند؟
با توجه به تغییر قانون کنفدراســیون فوتبال آســیا، تیم پرسپولیس 
حتی باوجود کسب نتیجه تساوی مقابل الشارجه امارات به مرحله بعد 

صعود نمی کند.
هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره به پایان رسید. 
در گروه سوم، پرســپولیس ایران با یک گل مغلوب الدحیل قطر شد و 

الشارجه امارات با ۶ گل تیم التعاون عربستان را در هم کوبید.
با احتساب نتایج، شرایط امتیازی دو تیم پرســپولیس ایران و شارجه 
امارات یکســان و صحبت در خصوص احتماالت صعود یکی از این دو 
تیم به دور بعدی است.اگر فرض بر این باشد التعاون عربستان موفق به 
شکست الدحیل قطر نشود، الدحیل صعود می کند و دومین تیم صعود 

کننده گروه C از میان پرسپولیس یا شارجه خواهد بود.
طبق قوانین مســابقات در صورت برابر بودن امتیاز دو تیم یا بیشــتر 
در جدول، بــازی رو در روی آنها تکلیف تیم صعود کننده را مشــخص 
می کند، اما در صورتی که بازی های رو در رو مســاوی باشد، تفاضل گل 
تعیین کننده اســت.با توجه به قوانین قبلی AFC مبنی بر گل زده در 
خانه حریف، این تصور وجود دارد که پرســپولیس در صورت تســاوی 
بدون گل یا یک-یک، به دلیل تســاوی ۲-۲ در امارات، باالتر از شارجه 

راهی مرحله بعدی می شود، اما این قانون تغییر کرده است.
با توجه به متمرکز برگزار شدن مســابقات لیگ قهرمانان آسیا )منطقه 
غرب( در قطر، AFC قانــون گل زده در خانه حریــف را حذف کرده و 
تفاضل گل تعیین کننده اســت. بنابراین پرسپولیس برای صعود، فقط 
باید به فکر پیروزی مقابل شــارجه باشــد؛ هرچند جدول AFC هنوز 

تفاضل گل را لحاظ نکرده است.

شایعه ای که رنگ واقعیت می گیرد
وقتی شش ماه قبل می گفتند قرار اســت انتخابات فدراسیون فوتبال 
تا یک ســال آینده به طول انجامد، باورش سخت بود اما وضعیت و روند 
اصالح اساسنامه و حتی اظهارات مســووالن این شایعه ضعیف را قوت 
می بخشــد.به گزارش ایســنا، از روزی که حیدر بهاروند، سرپرســت 
فدراســیون فوتبال گفت »اصالحات مدنظر فیفا با هماهنگی مراجع 
ذی صالح انجام و به این نهاد ارسال شــده و فکر می کنم کارمان تقریبا 
تمام شده است« بیش از ۵۰ روز می گذرد و هنوز خبری نشده و معلوم 

نیست پیش نویس اساسنامه اصالحی فدراسیون فوتبال کجاست!
اصالح اساسنامه این فدراســیون هماهنگ، کالف سردرگمی شده و از 
زمانی که فیفا جلوی انتخابات را گرفت، بیــش از ۶ ماه می گذرد و حاال 
تا ضرب االجل اولیه فدراســیون جهانی برای برگــزاری انتخابات فقط 
حدود ۱۵ روز مانده است. هم چنین تا دومین زمان احتمالی تا برگزاری 
انتخابات یعنی آذرماه فقط دو ماه باقی مانده اســت؛ یعنی اگر فردا هم 
فیفا و AFC نظر مشاوره ای خود را اعالم کنند، احتمال دارد اساسنامه 

تا پایان پاییز تصویب و انتخابات برگزار نشود.

 انتخابات فدراسیون چه زمانی برگزار می شود؟
این وضعیت دقیقا همان شــایعه ای اســت که در ابتدای ســال جاری 
درباره اساســنامه گفته می شــد که احتمــال دارد پروســه تصویب 
اساسنامه جدید و برگزاری انتخابات یک سال به طول انجامد و مدیران 
کنونی با وجود اتمام دوره قانونی شــان، کماکان بر مسند امور بمانند و 

فوتبال ایران در بالتکلیفی درجا بزند.
علی کفاشیان، نایب رییس این فدراســیون که در دوره رفع ایرادات از 
اساسنامه اصالحی و ارســال به فیفا مجددا بعد از محرومیت یک ساله 
به فوتبال بازگشت، چندی پیش گفت که ممکن است تا پایان سال هم 

انتخابات برگزار نشود.
وی که معتقد است اساســنامه ایرادی ندارد اما فدراسیون فوتبال برای 
دریافت مجوز از نهادهــای مربوطه از نامه نگاری خــودداری می کند 
گفته » به همین منوال پیش برویم، تا پایان ســال هم انتخابات برگزار 
نمی شود. بدترین حالت برای فدراسیون بالتکلیفی است که به فوتبال 

هم لطمه می زند.«

 شفاف  نبودن سرنوشت اساسنامه
در برهه ای فیفا و فدراســیون فوتبال بر ســر برخی از مفاد اساسانامه 
اختالفاتی داشــتند اما گفته شد که ایرادها رفع شــده است اما هنوز از 
آخرین ارسال اساســنامه به فیفا که مربوط به بیش از دو ماه می شود، 

پاسخی دریافت نشده است.
به نظر می رســد با وضعیت حاکم بر فدراســیون فوتبــال و بی خبری 
مسووالن وقت از سرنوشــت اساســنامه مذکور که تایید و تصویب آن 
به شکل کذایی و بیهوده ای طوالنی شــده، برگزاری انتخابات در قرن 
چهاردهم شمســی و در ســال ۱۴۰۰ هم دور از انتظار نیست و نباید 
متعجب شــد.آن طور که از شــواهد و قراین بر می آید، هیچ کسی جز 
اعضای ارشد فدراسیون فوتبال از وضعیت این اساسنامه خبری ندارند 
و تاکنون توضیح روشنی هم درباره طوالنی شدن این اتفاق به خانواده 

فوتبال  ارائه نشده است.
حل مشــکالت اساســنامه فدراســیون فوتبــال در کنار مشــکالت 
زیرســاختی فوتبال ایران نمی تواند موضوع چندان حادی باشد اما در 
نتیجه دیپلماســی ضعیف این مجموعه و ایجاد نکردن بستر الزم برای 
تعامل دوطرفه با نهادهای باالدستی، اساســنامه و به طور کلی فوتبال 
ایران در دور باطلی قــرار گرفته که دود آن فقط به چشــم فوتبال این 

مملکت می رود.

پرسپولیس  شارژ مالی شد

باشگاه پرســپولیس بخشــی از مطالبات خود از کارگزارش را دریافت 
کرد تا بتواند به بازیکنان تیمش پرداختی داشته باشد.

کارگزار باشگاه پرسپولیس عصر دیروز چک ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیونی 
خود را به باشگاه پرسپولیس تحویل داد تا اینگونه به بخشی از تعهدات 
مالی خود عمل کرده باشــد. البته بر اساس جدول پیش بینی درآمد در 
الحاقیه کارگزار و پرسپولیس، در پایان شــهریور باید ۸ میلیارد تومان 
به پرسپولیس پرداخت می شــد که به گفته یک منبع آگاه در باشگاه، 
کارگزار ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان کســورات، از ۸ میلیارد تومان 

تعهدش، کسر کرده است. 
در همین حال باشگاه پرسپولیس قصد دارد با این پول حدود ۵ درصد از 
قرارداد بازیکنان فصل گذشته را بپردازد تا اینگونه میزان دریافتی آنها 
را بابت اصل قرارداد فصل قبل، به باالی ۹۰ درصد برساند. از طرف دیگر 
قرار اســت باقیمانده پول که حدود ۵ میلیارد تومان برآورد می شود، از 
طریق سامانه نیما، به یورو تبدیل شده و به حساب برانکو در عمان واریز 
شود. با این حساب پرســپولیس  می تواند در روزهای آینده حدود ۱۵۰ 

هزار یورو از بدهی ۷۸۴ هزار یوروی خود به برانکو را بدهد.

میدان

خریــدار  مهاجم اســبق تیــم فوتبال 
پرســپولیس گفت: تیم شــارجه بازیکنان 
باکیفیت خارجــی دارد و اگر کوچک ترین 
فضایی بــه آنها بدهیم با مشــکالت زیادی 

مواجه می شویم.
پایان رأفت درباره شکســت پرســپولیس 
ز الدحیل قطر اظهار داشــت: پرسپولیس  ا
نیمه اول را خوب شروع کرد و در ۲۰ دقیقه 
اول با وجود اینکه تــوپ دراختیار الدحیل 
رار داشــت، ضدحمالت خوبی می زد. در  ق
این دقایق کادرفنی پرســپولیس به خوبی 
الدحیل را آنالیز کــرده و بازیکنان این تیم 
فضا را پوشــش می دادند تــا بتوانند پس از 
تصاحب تــوپ با ضدحمله خلــق موقعیت 
کننــد.وی افزود: در همــان دقایق یکی دو 
موقعیت روی دروازه الدحیل ایجاد شــد اما 
پس از ۲۵ دقیقه بــازی روال عادی گرفت و 

میزان مالکیت هر دو تیم ۵۰-۵۰ بود. 
مهاجم اســبق پرســپولیس خاطرنشــان 
کرد: متأســفانه در نیمه دوم یــک پنالتی 
برای الدحیل اعالم شــد و پــس از آن گل 
هم روند بــازی تغییر کرد. ایــن تیم پس از 
به ثمر رســاندن گل فضا را گرفت و توپ را 
به پرســپولیس داد. از آن زمــان بازیکنان 
لدحیــل ســعی می کردند بــا ضدحمله  ا
به پرســپولیس ضربــه بزنند و تیــم ما هم 
موقعیت خاصی به جز صحنه دقیقه ۹۶ که 
رامین رضائیان صاحب توپ شــد به حریف 
نداد. درنهایت با یک پنالتــی بحث برانگیز 

بازی را به الدحیل باخت. 
رأفت درباره عملکرد داور بازی و همچنین 
بخشــش مهدی بن عطیه قبل از شــروع 
این دیدار گفت: هر چند شــاید فدراسیون 
فوتبال نتوانــد دخالت آنچنانــی در بحث 

برگزاری مســابقات داشته باشــد اما وقتی 
چهار نماینــده ایران برای حضــور در لیگ 
قهرمانان آســیا عازم قطر شــدند، باید یک 
نفر از فدراســیون فوتبال هم در آنجا حضور 
داشت و دســت کم در AFC آدمی داشتیم 
تا ۲ ساعت مانده به بازی مهدی بن عطیه را 
که مهره تأثیرگذاری برای الدحیل اســت و 

در بازی قبلی هم اخراج شده نبخشند. 
وی افزود: به نظر من خــود بن عطیه هم از 
این اقدام ای اف سی هنگ کرده بود و مانده 
بود چگونه در قاره آســیا چنین اتفاقی رخ 
می دهد. حتــی در مصاحبه بعــد از بازی 
اش از مســئوالن الدحیل تشــکر کرد زیرا 
باور داشــت با تالش های آنها AFC وی را 

بخشیده است. به هر حال قطر هم به عنوان 
میزبان رقابت ها از چنین امتیازی برخوردار 

می شود. 
وی اضافــه کــرد: از طرفــی داور ضعیف 
ســریالنکایی خطاهــای ۶۰-۴۰ که باید 
برای پرسپولیس سوت می زد برای الدحیل 
گرفــت. وی بارها بــرای تیم ملــی ایرن و 
تیم های باشگاهی کشــورمان سوت زده و 
کاماًل دیالن پررا را می شناسیم. به هر حال 
داورانی را کــه AFC انتخــاب می کنند تا 

حدی به طرف تیم میزبان تمایل دارند. 
رأفت با اشــاره به لزوم برد پرســپولیس در 
بازی با شــارجه امارات، توضیــح داد: بازی 
شب گذشته شارجه مقابل التعاون را دیدم. 

این تیم اماراتی چهار بازیکن خارجی بسیار 
باکیفیت دارد که تمام این نفرات رو به جلو 
و در بخــش تهاجمی بــازی می کنند. اگر 
پرســپولیس به خارجی های شــارجه فضا 
بدهد دچار مشکل زیادی می شود. شارجه 
شب گذشــته ۶ گل به التعاون عربستان زد 
و کســی باور نمی کرد این تیم تا این اندازه 
قوی باشد. رأفت افزود:  شارجه پس از شیوع 
ویروس کرونا بازیکنان بسیار خوبی جذب 
کرده اســت. تمام بازیکنان پرسپولیس در 
پســت های خود باید مراقب خارجی های 
شارجه باشند تا فرصت ضربه زدن را از آنها 

بگیرند. 
وی درباره انتقاد هواداران نسبت به زهردار 

نبودن مهاجمان جدید پرســپولیس اظهار 
داشت: عیســی آل کثیر بازیکن سرعتی و 
تکنیکی اســت که نیاز به فضا دارد. نفرات 
جدید تنها ســه بازی در کنار پرســپولیس 
انجام داده اند و باید به آنها زمان بیشتری داد 
تا توانایی های خود را نشان بدهند. آل کثیر 
و رمضانی از امروز احســاس می کنند به چه 
تیمی آمده اند و بایــد تیم های قبلی خود را 
فراموش کنند. بازی کردن در پرســپولیس 
بســیار ســخت اســت و اگــر بخواهنــد 
دربازی های آتی گلی به ثمر نرسانند تحت 

انتقادهای زیادی قرار می گیرند.
مهاجم اســبق پرســپولیس درباره اینکه 
پرسپولیســی ها با مقایســه علــی علیپور 
اعتقاد دارند آل کثیر و رمضانی شاید نتوانند 
کارایی خاصی برای این تیم داشــته باشند 
گفت: علیپور هم زمانی که به پرســپولیس 
آمد، یک بازیکن نیمکت نشین بود و نفراتی 
چون مهدی طارمی و مهاجمان دیگر ثابت 
بــازی می کردنــد. وی آرام آرام در قالــب 
تاکتیک تیم قرار گرفت و بــا توجه به اینکه 
بازیکن سرعتی و تاکتیک پذیر بود سریع تر 
جا افتاد. رأفــت افزود: مهاجمــان جدید 
پرســپولیس هم باید زمان داشته باشند و 
البته خودشان هم بیشتر تالش کنند. شاید 
کسی در تیم سایپا از آرمان رمضانی انتظار 
نداشــت، اما پرســپولیس پرهوادار است و 
بازیکن جدا از تالش بیشــتر بایــد برای به 

دست آوردن دل هوادار هم زحمت بکشد. 
وی ادامه داد:خودم مهاجم بــودم و از االن 
نباید نفرات تهاجمی پرســپولیس را دچار 
اســترس کنیم. کادر فنی  هم وظیفه دارد 
با اســتفاده از تاکتیک هــای مختلف از این 

نفرات نتیجه بگیرد.

پیشکسوت باشگاه اســتقالل گفت: با این که استقالل 
مقابل الشرطه ایراداتی داشــت و انتقاداتی بر آن وارد 
بود، امــا در مجموع بازی خوب و امیــدوار کننده ای از 
تیم دیدیم.ســعید بیگی  اظهار داشــت: استقالل در 
نیمه اول بازی سردرگمی را انجام داد و نتوانست روی 
دروازه حریف خطری ایجاد کند. عراقی ها آنقدر فشار 
آوردند تا ســازمان و تمرکز خط دفاعی ما بر هم بخورد 
و از همین ضعف برای باز کردن دروازه استفاده کردند. 
آنها بعد از گل هم عقب نکشیدند و باز هم شانس گلزنی 
داشتند. اما در نیمه دوم شرایط کامال تغییر کرد و همه 

۴۵ دقیقه دوم به سود استقالل بود.
وی تاکید کرد: با اضافه شدن علی کریمی در نیمه دوم 
شــرایط کامال فرق کرد و بچه های ما بر بازی و حریف 
تسلط پیدا کردند و در نهایت هم از این برتری استفاده 
کرده و به گل مساوی رســیدند. اما من افسوس این را 
می خورم که تیم ما در نیمه دوم به اندازه کافی فرصت 

داشــت که پیروزی را به دست آورد اما از این 
فرصت استفاده نکرد.

پیشکســوت آبی پوشــان بیان داشــت: در 
ساختار و تاکتیک استقالل هنوز مشکالتی 
هســت که این تیــم را آزار می دهــد. مثل 
مشکالت در ســازمان دفاعی و گل خوردن 
روی اشــتباهات در خط دفاعــی. در همین 

بازی هم گل ســاده ای خوردیم که ناشی از اشتباهات 
سازمان دفاعی و اشتباه در جایگیری بود.

بیگی تصریــح کرد: وقتی می گویم مشــکالت دفاعی 
منظورم خط دفاعی نیست بلکه منظورم استقرار تمام 
تیم در زمان دفاع اســت. مقابل الشرطه روی یک کرنر 
گل خوردیم که اشــتباه اول و بزرگتر را شــیخ دیاباته 
انجام داد و روی یارگیری اشتباه کرد و به بازیکن عراقی 
اجازه ضربه زدن داد و بعــد از آن مدافعان تعلل کردند. 
در صحنه دیگری روی شوت بازیکنان عراقی حسینی 

واکنش خوبی داشت و توپ برگشتی نزدیک 
بود با تعلل دو ســه بازیکن خــط دفاعی به 
مهاجم عراقی برسد که در نهایت این صحنه 
به خیر گذشــت.هافبک پیشین آبی پوشان 
خاطرنشان ســاخت: این مشکالت به مجید 
نامجو مطلق بر نمی گردد. تیــم ما از ابتدای 
فصل در ســازمان دفاعی مشــکل داشــت 
و برای همین اســت که تعداد کلین شــیت ها در طول 

فصل به انگشتان دو فصل نمی رسد. 
وی بیان داشــت: خط حمله نقطه قوت استقالل است 
اما مقابل الشــرطه دیدیم که قائدی و شیخ را مدافعان 
عراقی بســته بودند و تنها یکبار قائدی در موقعیت گل 
قرار گرفت. با این حــال باز هم تیم مــا از همان نقطه 
قوتش که خط حمله باشــد بــه الشــرطه ضربه زد و 

ارسالن مطهری موفق به گلزنی شد.
پیشکسوت اســتقالل گفت: مقابل الشــرطه در خط 

میانی هم مشــکالتی بود. مســعود ریگــی مثل همه 
بازیهای فصل در این بازی بهترین عملکرد را داشــت 
و علی کریمی هم که در نیمه دوم آمد توانســت جریان 
بازی را تغییر دهد. اما ســایر هافبکهــای ما عملکرد 
خوبی نداشتند. توپهای زیادی در میانه زمین لو رفت و 
تعداد پاس های هافبک ها به خصوص تا قبل از حضور 

کریمی در زمین زیاد نبود.
بیگــی در خاتمــه ابراز امیــدواری کرد آبی پوشــان 
بتوانند با هدایت نامجو مطلق بــر االهلی غلبه کرده و 
به مرحله بعد صعود کننــد. وی در این خصوص تاکید 
کرد: نامجو مطلق از مربیان جوان و بسیار خوب است و 
من مشتاقانه انتظار موفقیت او را همراه با استقالل می 
کشم. نامجو به عنوان بازیکن یکی از بهترین های تاریخ 
فوتبال ایران اســت و برای مربیگری هم زحمت بسیار 
زیادی در سالهای اخیر کشیده و امیدوارم بتواند ثمره 

زحماتش را بگیرد.

استقالل

استقالل جای انتقاد زیاد دارد

پیشکســوت باشگاه پرســپولیس اعتقاد دارد با وجود 
اینکــه کار شــاگردان گل محمــدی بــرای صعود از 
گروه شان سخت شده اســت،  اما این تیم به مرحله بعد 
راه پیدا خواهد کرد.ناصر محمدخانی درباره شکســت 
یک بــر صفر تیم پرســپولیس مقابــل الدحیل اظهار 

داشــت: پرســپولیس در نیمه اول خیلی خوب بازی 
کرد و در نیمه دوم هم بد نبود. بچه ها بازی خوبی انجام 
دادند، اما به هرحال الدحیل میزبان اســت و از شرایط 
میزبانی اســتفاده کرد. با این حال پرســپولیس خوب 
بازی کرد و بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشــت.وی 

در ادامه افزود: بازیکنان خوب جمع می شدند و در خط 
حمله هم عملکرد خوبی داشــتند. به هرحال الدحیل 
تیم متمول و ثروتمندی اســت و فکر می کنم فقط دو 
ســه بازیکن قطــری در ترکیب داشت.پیشکســوت 
باشــگاه پرســپولیس در پایان با اشــاره به بخشش 

عجیب کارت قرمز بن عطیه توسط AFC تصریح کرد: 
قطری ها در آسیا کرسی و نفوذ دارند. 

رئیس بحرینی آسیا هم که از خودشان است. آنها البی 
می کنند و باشــگاه پرســپولیس هم کاری نمی تواند 

بکند و دستش به جایی نمی رسد. 

پرسپولیس

 محمدخانی: قطری ها البی می کنند و دست ما هم به جایی نمی رسد
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اطالعیهسرخپوشانایران

قبل از دیدار با الدحیل نگران بودیم
خریدار   باشــگاه پرســپولیس با صدور 
اطالعیه ای به تصمیم کنفدراسیون فوتبال 
آســیا قبل از دیدار برابــر الدحیل اعتراض 

کرد.
باشــگاه پرســپولیس با صــدور بیانیه ای، 
ضمن اعتراض بــه اتفاقاتی که پیش از بازی 
با الدحیل و در حین برگزاری مســابقه روی 
داد، شــرحی از اقدامات انجام شده از قبل 
مســابقه را که تاکنون ادامه دارد، به اطالع 

افکار عمومی رساند.
در این اطالعیه آمده اســت: متاســفانه در 
روزی کــه با یکــی از نماینــدگان میزبان 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ روبرو 
شــدیم، شــاهد ظلم مضاعفــی بودیم که 
نســبت به پرسپولیس روا شــد و بی تردید 
از کنفدراســیون فوتبال آســیا و مسووالن 
برگزاری مســابقات انتظاری غیــر از این را 
داشــتیم. هر چند قبل از این مسابقه و بعد 
از شکستی که الدحیل در دیدار قبلی خود 
متحمل شــد، نگرانی هایــی در این ارتباط 

وجود داشت.
این حوادث به نوعی یــادآور اتفاقات دوره 
قبلی رقابت ها یعنی ACL ۲۰۱۹ بود. تیم 
فوتبال پرسپولیس در دو دوره قبل از آن به 
موفقیت های خوبی دست یافته بود تا خود 
را به عنوان نماینده فوتبــال ایران با وجود 

شــکاف مالی و امکاناتی به عنــوان یکی از 
تیم های برتر منطقه غرب آسیا معرفی کند.

در نتیجه آن موفقیت ها بود که پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۱۸ با حذف هر 
دو نماینده فوتبال قطر بــه فینال رقابت ها 
رسید و پس از آن به رقابت های سال ۲۰۱۹ 
وارد شــد. رقابت هایی که در جریان آن به 
گواه نظرات کارشناسی داوری، اشتباهات 
مکرر داوری در چند مســابقه کــه با وجود 
تمام اعتراض ها و درخواســت ها رفع نشد، 
از راهیابی به مرحله یک هشــتم پایانی باز 
ماند. پیش از آن در فینال رقابت های ســال 
۲۰۱۸ نیز به نوعی قربانی اشتباهات داوری 

شده بودیم.
نماینــده اول فوتبال ایــران در رقابت های 
لیــگ قهرمانان و هــواداران پرشــمار آن 
که همواره زبانزد آســیا بوده اســت، وارد 
رقابت های این فصل شــدیم به امید آن که 
شاهد نگاهی برابر و عدالت در تمام عرصه ها 
باشیم، اما دوشنبه شــب در بازی با الدحیل 

شاهد رویدادهای تلخی بودیم.
مهدی بــن عطیه بازیکن تیــم الدحیل دو 
ساعت مانده به مسابقه، مجوز بازی دریافت 
می کند و کارت قرمز او برگردانده می شود. 
باشگاه پرسپولیس با توجه به زمان کمی که 
در اختیار داشت با اســتفاده از ارتباط های 

خود، اعتراض شــفاهی خــود را به مقامات 
کنفدراسیون اعالم کرد، هر چند محرز بود 

که این تصمیم را بر نمی گردانند.
بعد از مســابقه نیز به این امید که در ادامه 
رقابت ها شاهد این مســاله نباشیم مراتب 
در یــک نامــه اعتراضــی و رســمی برای 
کنفدراســیون فوتبال آســیا ارســال شد. 
متاسفانه روند کنونی که بر مسابقات حاکم 
است، به فوتبال قاره و اعتبار لیگ قهرمانان 
آســیا آســیب جدی خواهند زد. عدالت، 
برابری و نگاه یکســان به تیم هــا از وظایف 

اصلی برگزار کنندگان هر مسابقه ای است.
جدای از نامه هــای رســمی، در قالب این 
بیانیه نیــز، آن را به کنفدراســیون فوتبال 
آسیا یادآور می شویم. متاســفانه اتفاقات 

روز ۲۱ ســپتامبر ۲۰۲۰ )۳۱ شــهریور 
۱۳۹۹( بــه قبل از بــازی محدود نشــد و 
پرســپولیس با وجود برتری فنی که نسبت 
به حریف داشت، متاثر از اشتباهات داوری، 
نتیجه را به نماینده میزبان رقابت ها واگذار 
کرد که از یک ســو یادآور خاطرات گذشته 
و از ســوی دیگر ظلمی مضاعف بود. چرا که 
پیش از این با توجه به شــرایط و جبر پیش 
آمده و تصمیم کنفدراســیون فوتبال آسیا، 
هر دو بازی خود برابر الدحیــل را در قطر و 
تمام بازی هــای این دوره را خــارج از خانه 

برگزار کرده ایم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا باید به نتیجه ای 
که تصمیم های قبلی آن بــرای ما رقم زد، 
توجه داشــته باشــد و با وجود همه این ها، 
باشگاه پرسپولیس و میلیون ها هوادار آن از 
متولی اول فوتبال در قاره پهناور آسیا هیچ 
چیز جز عدالت و انصاف در تصمیم گیری ها 

و داوری ها نمی خواهد.
بی تردیــد توســعه فوتبــال در قــاره که 
کنفدراســیون فوتبال بــرای آن تالش در 
خور توجهی کرده اســت، بدون رعایت این 
اصول ممکن نیست. باشگاه پرسپولیس به 
اطالع هواداران می رســاند؛ پس از اعتراض 
شــفاهی که قبل از بازی با توجــه به کمی 
زمان صورت گرفت، پس از مسابقه در نامه 

و گزارشــی در اعتراض به اتفاقات روی داده 
برای کنفدراســیون فوتبال آسیا و کمیته 

مسابقات ارسال شد.
نامه اول بالفاصله بعد از مســابقه در ارتباط 
با صدور مجوز بازی بــرای بازیکن الدحیل 
بود که هر چند بر اســاس اختیارات قانونی 
صورت گرفت ولی اختیــار قانونی و عدالت 
دو بحث جــدای از هم هســتند، همچنین 
شب گذشــته، منامه اعتراضی جدی همراه 
با گزارش دقیقه به دقیقه اشتباهات داوری، 
همراه با ویدیویی که ضمیمه شــد تنظیم 

گردید که ارسال شد.
تردیدی نیســت در روزی که پرسپولیس 
با وجــود آســیب دیدگی های پیش آمده 
و اقدام کمیته مســابقات به برگرداندن بن 
عطیه به مســابقه، برتری خود را به حریف 
که در خانه خــود بازی می کــرد، تحمیل 
کرده بود، عملکرد داور در هر دو بخش تاثیر 
مســتقیم بر بازی و همچنین تصمیم هایی 
که بــرای بازیکنان حریف حاشــیه امنیت 
ایجاد می کرد و تاثیر روحــی و روانی منفی 
روی بازیکنان پرســپولیس می گذاشــت 
و روند بــازی آنها را مختــل می کرد، محل 
ایراد بود. باشگاه پرســپولیس در این نامه، 
خواهان رعایت انصاف، عدالت و اصول بازی 

جوانمردانه در ادامه رقابت ها شد.
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خالق »دیده بان« ۵۹ ساله شد

زهرا منصــوری   اصغر پورهاجریــان بازیگر و 
مســئول جلوه های ویــژه میدانــی »دیده بان« 
همزمان با سالروز تولد ابراهیم حاتمی کیا، به مرور 
خاطراتی از تجربه حضور در این پروژه سینمایی 

و دالیل ماندگاری آن پرداخت.
 حاال پنجاه و نهمین ســالی اســت که او به دنیا 
آمده؛ کارگردانی که به ســختی تــن به »حرف 
زدن« می دهد و ترجیح می دهد بیشــتر به زبان 
تصویر از باورهایش بگوید امــا زمانی هم که زبان 
از می کند، بی پرده ســخن می گویــد؛ همواره  ب
معترض است چه وقتی تکریمش می کنند و چه 
وقتی به گمان خودش عده ای علم دشمنی با او و 

باورهایش برمی دارند...
اول مهرماه سالروز تولد ابراهیم حاتمی کیاست. 
مســازی برخاســته از روزهای پرغبار دفاع  ل ی ف
مقدس که هرچه می سازد از باورهایش می آید، از 
اعتقاداتی که کماکان پایش ایستاده و به پشتوانه 
همان ها در قبال انتقاداتــی مانند »دوره ات تمام 
شــده مربی« و »در اوج خداحافظــی کن« تا به 

امروز حتی یک قدم هم عقب نشینی نکرده است.
حاتمی کیا در تمام ســال های فیلمســازی اش 
جنجال زیاد به پا کرده اســت؛ گاهی حرف هایی 
به زبان آورده و مواضعــی گرفته که حتی حرص 
هوادارانش را هم درآورده، اما چه کسی می تواند 
کتمان کند که بخشی از حافظه تاریخی سینمای 
ما وام دار هنرمندی و باورمندی توأمان او اســت؟ 
لذت تماشــای »مهاجر«، »دیده بان«، »از کرخه 
تا رایــن«، »آژانس شیشــه ای«، »روبان قرمز«، 
»ارتفاع پست«، »به نام پدر«، »به رنگ ارغوان«، 

»بادیگارد« و… مگر قابل کتمان است؟
کافی اســت یک بار فــارغ از تمام این حواشــی 
و حرص خوردن هــای گاه به گاه، چشــممان را 
ببندیم و به یاد بیاوریم شــخصیت های معترض 
فیلم های حاتمی کیــا را که در خلــوت و جلوت 
فریاد می زنند؛ از ســعید »از کرخه تــا راین« که 
آن گوشــه دنیا در کنار راین در آن تاریکی از روی 
آن نیمکت برمی خیزد و می گوید »چرا اینجا؟ رو 
زمین دنبالت گشتم نبودی، تو دریا دنبالت بودم 
نُکشــتی، تو جزیره ها دنبالت گشــتم، ولی فقط 
چشمامو گرفتی… این تن رو نبردی، چرا اینجا، 
من شکایت دارم، من شــاکی ام، پس کو رحمانت 

پس کو رحیمت…«
یا آن دیالوگ پرویز پرستویی در »به نام پدر« که 
بغضش تمام جانش را گرفته و در آن تپه سرسبز 
سر به آسمان می گیرد و می گوید: »این پارو بگیر، 
پای حبیبه مو بهم پــس بده، من یــه پدرم، من 

جنگیدم نه اون، من اعتقاد داشتم نه اون…«
آن گاه اســت که یادمان می آید ما بارها و بارها با 
تماشایشــان در درون خود شکســته ایم، بارها 
دلمان رقیق شده است و بارها او را با همان شمایل 

در گوشه ذهنمان ستودیم.
ســینمای حاتمی کیا کم ندارد از ایــن قصه ها، 
کم نــدارد از این لحظه ها… امــروز تولد حاتمی 
کیاســت، همان کارگردانی که یــک همزمانی 
نمادین، ســالروز تولدش در آســتانه هفته دفاع 
مقدس است و اساساً نامش گویی با این حال و هوا 

گره خورده است.
»دیده بان« نه فقط نقطه آغاز که یکی از قله های 
کارنامه پربار ابراهیم حاتمی کیا است. فیلمی که 
هنوز بســیاری از منتقدان آن را در صدر فهرست 
برترین های سینمای دفاع مقدس جای می دهند 
و تماشای چندباره اش هنوز هم لطمه ای به طعم 

و مزه دل نشینش وارد نکرده است.
همزمان با زادروز ابراهیم حاتمی کیا و در روزهای 
مرور کارنامه سینمای ایران در حوزه روایت دفاع 
مقدس، با اصغــر پورهاجریان بازیگر و مســئول 
جلوه های ویژه »دیده بان« به گفتگو نشســتیم؛ 
هنرمندی که خاطرات بســیاری از روزهای جان 
گرفتن روایــت »دیده بان« در مقابــل دوربین 

ابراهیم حاتمی کیا دارد.

»دیده بان« به دور از غلو و هیجان کاذب
اصغــر پورهاجریان بازیگر و مســئول جلوه های 

ویژه میدانــی فیلــم ســینمایی »دیده بان« به 
کارگردانــی ابراهیــم حاتمی کیــا در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشــاره به ماندگاری این اثر گفت: 
»دیده بان« فیلمی دفاع مقدســی با ویژگی های 
فرهنگ و ملیت ایرانی اســت چون در آن ســعی 
شــده همه اتفاقــات و حوادثی کــه در جنگ به 
وقوع پیوســته است، به تصویر کشــیده شود و از 
غلو و هیجانات کاذب دوری کنــد که معموالً در 
فیلم های جنگی مرسوم بود. درواقع »دیده بان« 
از حادثه پردازی هایی کــه معموالً خیلی منطقی 

به نظر نمی رسد دوری کرده است.
وی ادامــه داد: آدم های »دیده بــان« آدم هایی 
هســتند که در فضای جنگ می دیدیــم، آن ها 
دقیقاً همان آدم های در شهر بودند. آدم هایی که 
ما با آن ها زندگــی می کردیم. درواقع »دیده بان« 
یک فضــای ملموس و قابل بــاور دارد و به همین 
دلیل بعد از گذشت ۳۳ ســال همچنان مردم آن 
را می بینند و با آن ارتباط برقرار می کنند هرچند 
باالتــر از صدبــار از تلویزیون پخش شــده ولی 

تماشاگر دوست دارد این نوع فضا را ببیند.
پورهاجریان افزود: شاید سینمای دفاع مقدس ما 
به لحاظ تکنیکال رشــد کرده باشد و »دیده بان« 
نســبت به فیلم های امروزی عقب باشد، ولی به 
لحاظ مضمون، محتوا و فضا، آدم هایش دســت 
یافتنــی و ملموس هســتند و مخاطب بیشــتر 

می تواند با آن ارتباط برقرار کند.
 برای مثال آن هایی که در جنگ حضور داشــتند 
می دانند بچه هایی که در مقرها و چادرهای جنگ 
زندگی می کردنــد، جوک می گفتند، شــوخی 
می کردنــد، کشــتی می گرفتنــد و… درواقع 
آدم هایی بودند که ما بــا آن ها زندگی می کردیم، 

قدیس نبودند.
این ســینماگر ادامه داد: در ســال های ابتدایی 
جنگ هم در فیلم ها نمی دیدیم که فرد جبهه ای 
آدمی باشــد که از کودکی نماز شب می خوانده و 
به مســجد می رفته اســت، چون این موضوعات 
رزمندگان را دســت نیافتنی می کرد. فیلم هایی 
که آن زمان ساخته می شد ما خودمان را به عینه 
در آثار می دیدیم و یا خاطراتی که اطرافیانمان از 
جنگ می گفتند با تماشــای این فیلم ها برایمان 
زنده می شــد، به همین دلیل مردم بیشــتر با آن 

فیلم ها ارتباط برقرار می کردند.
این مدیر جلوه های ویژه تأکید کــرد: باید توجه 
داشــت بازســازی هر پالن از فیلم هــای غرب و 
هالیوود جــزو غیرممکن ها در ســینمای ایران 
است چون ســرمایه، تکنیک و ادوات ما به اندازه 
آنجا نیســت با این وجود فضاســازی بر اســاس 
فرهنگ خودمان باعث می شود مردم با فیلم های 
خودمــان ارتباط برقــرار کنند مثاًل ما داســتان 
کسی که پیکرش بعد از ۱۰ ســال پیدا شده را در 
فیلم سینمایی »خداحافظ رفیق« دیدیم و برای 
ما قابل باور بــود اما گاهی با شــخصیت پردازی 
نادرست، کاراکترها خنده دار هم می شوند چون 
شکل فیلمسازی ما به ویژه در حوزه دفاع مقدس 

به شدت از سینمای غرب فاصله دارد.
پورهاجریان با اشــاره به تجربه حضورش در فیلم 
»دیده بان« بــه کارگردانی ابراهیــم حاتمی کیا 
بیان کرد: من وقتی ۲۵ ســالم بود در »دیده بان« 
حضور پیدا کردم، ولی واقعاً فکر نمی کردم در این 
فیلم همکاری داشته باشــم. »دیده بان« دومین 
فیلم من بود و خیلــی درگیر قرارداد و پول نبودم، 
اصاًل ما آن زمان بیشــتر دوســت داشتیم در یک 
فیلم دفاع مقدســی با آن حال و هوایی که به آن 
اعتقاد داشتیم، حضور پیدا کنیم حاتمی کیا هم 

از این قاعده مستثنی نبود.
وی ادامه داد: حاتمی کیا وقتــی فیلم اولش با نام 
»هویت« را ســاخت، فیلمش اصاًل تیتراژ نداشت 
و تنها با نام خدا آغاز می شد که این موضوع نشأت 
گرفته از اعتقــادات ما در آن ســال ها بود. ما هم، 
چنین باوری داشــتیم. فکر می کردیم ســینما 

می تواند بخشی از کار جبهه و ایثار باشد.
بازیگر »دیده بــان« افزود: حاتمی کیا دوســت 
داشــت آدم های جنگ با همان شــکل و شمایل 

واقعی خود، با نوع حرکت و حــرف زدن خود در 
فیلمش حضور داشته باشند. او مدتی را برای پیدا 
کردن بازیگران »دیده بان« وقت گذاشــت، گروه 
او نیز برای نقش »حســن آرپی جــی زن« خیلی 
دنبال بازیگر گشتند اما این کارگردان بعد از یک 
ماه هنوز آن چیزی را که می خواست، پیدا نکرده 
بود. همان زمان آقای ســلطانیان مشاور انتخاب 
بازیگر، من را به او پیشنهاد داد اما من فکرش را هم 
نمی کردم روزی در فیلم حاتمی کیا حضور داشته 
باشم، با این وجود تست گریم روی صورتم انجام 
شد و گفتند من به این نقش می خورم و به همین 

ترتیب این نقش را بازی کردم.
وی ادامه داد: انتخابم به عنــوان بازیگر در حالی 
بود کــه همزمان مســئولیت جلوه هــای ویژه 
»دیده بــان« را هم برعهده داشــتم که آن زمان 
برای ما کار سختی هم بود چون آغاز راه ساخت 
فیلم های دفاع مقدســی بــود و امکانات کمی 
داشــتیم. مضاف بر اینکــه خودم هــم باید در 
فیلم بازی می کردم. اطراف من شــلیک صورت 
می گرفت و انفجار می شــد که اتفاقاً خودم باید 
این کارها را انجام می دادم هماهنگی این شرایط 
کار ســختی بود. اینچنین بود کــه من انتخاب 
شــدم تا هم بازی کنم و هم کار جلوه های ویژه را 

بر عهده داشته باشم.
پورهاجریان با بیان اینکه در سال های اخیر تمایل 
به ساخت فیلم های دفاع مقدسی کم شده است، 
اظهار کرد: دیگر ســاخت فیلم های دفاع مقدسی 
سخت شــده که بخشــی از این موضوع طبیعی 
هم هست، توجه داشته باشــید که در آن دوران 
بحــث هماهنگی ها و همکاری هــا راحت تر بود، 
نهادهای نظامی چون خودشــان درگیر مسائل 
دفاع مقدس بودند، امکانات در اختیار داشــتند، 
مسئوالنش تصمیم می گرفتند از فیلم های دفاع 
مقدســی حمایت کننــد و آن ادوات را در اختیار 
فیلمســازان قرار می دادند. ولی حاال فیلمسازان 
برای در اختیار گرفتن همین ادوات باید تاییدیه 
ســپاه، ارتش، حفاظت و… را داشــته باشند که 
هرکدام ایــن نهادها خرده فرمایشــات مفصلی 
دارند و فیلمســاز را دل زده می کنند. ضمن اینکه 
برگشت ســرمایه هم در این گونه سینمایی مثل 

سابق نیست.

چرا امروز کسی باید سراغ سینمای دفاع 
مقدس برود!؟

وی گفت: این نوع ســینما مخاطــب خاص خود 
را دارد و نمی شــود به دنبال برگشــت ســرمایه 
آن چنانی در آن بــود این نوع فیلم هــا هزینه بر 
هستند و برگشت سرمایه شان به مراتب سخت تر 
اســت درواقع وقتی یــک فیلم طنــز و امروزی 
ساخته می شود هم هزینه اش کمتر می شود، هم 
پروسه ساخت آن راحت تر است، سرعت ساخت 
بیشــتر و انجام هماهنگی آن آسوده تر و برگشت 
ســرمایه اش تضمین شده تر اســت از همین رو 
کمتر کسی به سراغ ساخت آثاری در حوزه دفاع 

مقدس می رود.
این هنرمند در پایان تأکید کرد: ســوال من این 
اســت که اصاًل چرا باید کسی ســراغ این فیلم ها 

برود؟ 
فیلم ســازانی که آن زمان فیلم می ساختند، نوع 
فیلمسازی شــان ایدئولوژیک بــود، امری که به 
منزله پایبندی به آرمان هایشــان بود، آن روزها 
همــه معتقــد بودند همــه بخش هــای جامعه 
بــرای جنــگ و ایــران زحمت می کشــند پس 
سختی های ســاخت فیلم دفاع مقدسی را هم به 
جان می خریدند، ولی امروز می بینیم که همه به 
دنبال سرمایه و سود خود هســتند، به دنبال این 
هستند که چه مجاز و چه غیرمجاز یک قران خود 
را صد تومان کنند! بعد هم بعضی ها همین پول ها 
را برمی دارنــد و از مملکت می رونــد! در چنین 
شــرایطی ســختی کار گروهی که مجبور است 
در مرداد و شهریور ماه در شــهرک دفاع مقدس 
در گرد و خــاک و انفجار با حداقل هــای مالی و 

حمایتی کار کنند، به مراتب دشوارتر می شود.

کارگردان»شهرسوخته«مطرحکرد
برخورد کاسب کارانه وی اودی ها با آثار 

وتجربه« »هنر
ناصر پویش کارگردان مستند سینمایی »شهر سوخته« که این روزها 
در گروه ســینمایی »هنروتجربه« در حال اکران است، عنوان کرد که 
پلفتفرم های وی اودی برخوردی کاســب کارانه با آثار هنر و تجربه ای 

دارند.
ناصر پویش کارگردان مستند سینمایی »شهر سوخته« که این روزها 
در گروه سینمایی »هنر و تجربه« در حال اکران است درباره این مستند 
گفت: تصمیم برای اکــران این فیلم در این بــازه زمانی منحصر به من 
نبود بلکه »هنر و تجربه« این زمان را به ما اعالم کرد. در واقع یک مدت 
۱۰ روزه برای من مشخص کردند و من ســعی کردم »شهر سوخته« را 
به اکران برسانم. ضمن اینکه ما تصوری از اینکه قرار است در آینده چه 
اتفاقی رخ بدهد، نداریم. از همین رو فکر کردیم هرچقدر هم شرایط بد 

باشد، بهتر است فیلم به نمایش گذاشته و دیده شود.
وی افزود: استقبال از »شهر سوخته« به نسبت اینکه یک فیلم مستند 
اســت و با توجه به شرایطی که بر جامعه حاکم اســت به نظرم بد نبوده 
است. یکی از دوستانم هم که فیلم را در سینما هویزه شهر مشهد دیده 
بود می گفت، این ســینما ۶ ســالن دارد که کاًل ۲۰ نفــر برای نمایش 
فیلم های مختلف در این ۶ ســالن به ســینما آمده بودند. با یک جمع و 

تفریق ساده به نظرم تعداد مخاطبان »شهر سوخته« بد نبوده است.

گفتند فیلمت به درد »هنروتجربه« نمی خورد!
پویش اظهار کرد: فیلم من برای ورود بــه »هنر و تجربه« هم با اتفاقاتی 
مواجه شــد. درواقع تصمیم داشــتند فیلم را به نمایــش نگذارند. این 
موضوع جزییات زیادی دارد. من نســخه ۹۰ دقیقه ای ارایه داده بودم. 
به جای اینکه بگویند زمانش باید کوتاه شــود به مــن گفتند این فیلم 
اصاًل به درد »هنر و تجربه« نمی خورد! در پی این موضوع من به حسین 
انتظامی رییس ســازمان ســینمایی نامه ای زدم که پس از آن، به این 

قضیه رسیدگی شد. 
در نهایت هم نسخه ای ۷۰ دقیقه ای آماده کردم و آن را به شورای »هنر 
و تجربه« ارایه دادم که مورد پذیرش و پســند واقع شد. با اینکه فیلم را 
پسندیدند اما به نظرم زمان خوبی برای نمایش »شهر سوخته« در نظر 
نگرفتند ولی با توجه به جنگ ابتدایی ترجیح دادم فیلم روی پرده بیاید 
و دیده شــود. یعنی حتی اگر ۲۰ بیننده هم داشــته باشد مهم نیست. 

مهم این است که دیده شود.
این کارگردان توضیح داد: ما در شــرایط کرونایی هســتیم که از نظر 
فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و… بســیار عجیب و غریب است، این 
مسایل منفک از هم نیســتند. در چنین شرایطی کارهایی هم که انجام 
می دهیم تراژیک است. وارد جریانی می شویم که به ما تحمیل می شود 

و گاهی مجبوریم به آن ها تن بدهیم. 
از همین رو در شــرایط نرمال تر شــاید کارگردان ها هم به خود بگویند 
بهتر اســت فیلم را بگذاریم تا در فرصت بهتری به نمایش بگذاریم ولی 
ما هیچ ذهنیتی از آینده نداشــتیم و با توجه به اتفاقاتی که در حاشــیه 
رخ می دهد ترجیح می دهیم از فضاهایی کــه به ما اختصاص می دهند 

نهایت استفاده را ببریم.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش بیــان کرد: مــن حدود ۱۵ 
فیلمنامه کامل دارم و همیشه در پی سرمایه گذار و حمایت هایی بودم 

که معموالً از ما نمی شود.
 فیلمســازان مســتقل همیشــه در انتهای صف قرار دارند، هرکجا که 
می رویم به ما می گویند بودجه نداریم اما بعــد از مدتی می بینیم اتفاقاً 

بودجه وجود دارد ولی این بودجه برای ما نیست.
پویش در ادامه با اشاره به نمایش آنالین فیلم های »هنر و تجربه« اظهار 
کرد: ما سینمای بدنه ای با زرق و برق های مخصوص به خودش را داریم 
که این پلتفرم های اکران آنالین هم برای همان دســت فیلم هاســت 
اما وقتی یک فیلم هنــر و تجربه ای برای قضــاوت در اختیار آن ها قرار 
می گیرد، بســیار برخورد غیرفرهنگی با ما می شــود و ارقام عجیب و 

غریبی پیشنهاد می دهند.

حاضرم فیلمم را آتش بزنم اما با پلتفرم های اکران آنالین وارد 
مذاکره نشوم!

وی توضیح داد: با این برخورد کاسب کارانه دوستان در این پلت فرم ها، 
ترجیح می دهم فیلمم را آتــش بزنم ولی وارد مذاکره با آن ها نشــوم. 
رقم های پیشنهادی آن ها برای خرید حق پخش فیلم بسیار خجالت آور 
است یعنی این رقم برابر با رقم یک اکران دانشــگاهی است. یا آن ها از 
جریان ساخت فیلم بی اطالع هستند یا سیاستگذاری ها آنقدر ولنگ و 
باز است که چنین اجازه ای به دست اندرکاران پلت فرم ها داده می شود. 
خاطرم هســت که در دهه ۷۰ به قدری فضای فرهنگی در کشور حاکم 
بود که فیلم ها با نام کارگردانان، نویســندگان و فیلمبرداران شناخته 
می شدند ولی حاال فیلم ها با نام ســلبریتی ها، تهیه کنندگان و جریان 

سرمایه شناخته می شود.
این کارگردان ادامه داد: »شــهر ســوخته« فیلمی مربــوط به میراث 
فرهنگی اســت اما مدیران ایــن مجموعه کاماًل بیگانه بــا این موضوع 
هســتند. من با هزینه شــخصی خودم فیلمی درباره شــهر ســوخته 
ساخته ام، اســتادانی که در آنجا کاوش می کنند و چند مدیر آمده اند، 
فیلم را دیده و گفته اند کار خوبی است ولی وقتی بحث حمایت می شود 
مســئوالن به یکباره غیب می شــوند و حتی تماس های ما را پاســخ 

نمی دهند.
وی در پایان اظهار کرد: من همیشــه بهت و حیرتی نســبت به شــهر 
سوخته و اتفاقاتی که در آن رخ داده اســت، داشته ام. مهمترین ویژگی 
مردمان این شــهر صلح جویی و نبود ســالح جنگی در تمدنی بوده که 

۱۴۰۰ سال دوام آورده است.
 باید به شهر سوخته و جیرفت توجه ویژه شود شاید اصاًل روزی بفهمیم 
که تمدن بشــری از همین ۲ نقطه آغاز شــده، از ســوی دیگر »شهر 
ســوخته« یک فیلم مستقل است شــاید در ظاهر یک موضوع باستان 
شناسانه داشته باشــد اما در بطن آن ســعی کرده ایم به روح مردم در 
گذشته این شهر، نزدیک بشــویم به طوری که حدود ۴۰ دقیقه از فیلم 

تصاویر بازسازی شده است.

اکران
کارگرداننمایش»کجاییابراهیم«:

شخصیت سخاوتمند شهید ابراهیم هادی مرا 
جذب خود کرد

لیلی عاج کارگردان نمایش »کجایــی ابراهیم« عنوان کرد: حوزه دفاع 
مقدس همیشــه برایم جذاب و مورد عالقه بوده و دوســت داشتم یک 
فرصتی پیش بیاید و ایده و خالقیتم را در این عرصه به نمایش بگذارم، 
در واقع یک خودآزمایی برایم شــد که مطالعه زندگی شــهید ابراهیم 

هادی این شانس را به من داد.
 نمایش »کجایی ابراهیــم« با نگاهی به زندگی شــهید ابراهیم هادی 
و مقارن با هفته دفاع مقدس بــه کارگردانی و نویســندگی لیلی عاج 

اجرایش را در تماشاخانه سرو آغاز کرد.
بازیگران )به ترتیب ورود به صحنه(: ســید جواد حســینی، ســیامک 
زین الدین، مرتضی عبداللهــی، نهال حاجیان، شــهروز آقایی، یزدان 

دارابی، مهدی جعفری پور، علی چاقوچی هستند.
لیلی عاج که قرار بود نمایش معده طبقه متوســط را امسال به اجرا ببرد 
اما این کار به اجرا نرســید و نمایش کجایی ابراهیم برای جشنواره تئاتر 
مقاومت انتخاب و بعد هم تصمیم بر این شــد که در هفته دفاع مقدس 
این نمایش به اجرای عموم در تماشــاخانه ســرو در بیاید. این هم یک 
کار جدی در عرصه جنگ و دفاع مقدس درباره زندگی شــهید ابراهیم 
هادی اســت که عاج این کار را اولین بار در جشنواره نمایشنامه نیوسی 
اقتباسی گام دوم ســال گذشته در مشــهد اجرا کرد و جایزه اول را نیز 

برای این نمایش دریافت کرد.
عاج معتقد است که کاراکتر شــهید ابراهیم هادی خیلی جذاب بوده و 
به شدت تأویل امروزی دارد. »لیلی عاج« کارگردان و نمایشنامه نویس 
موفق تئاتر ایران ســال هاست که توانســته با موضوعاتی که در عرصه 
نمایشــی انتخاب می کند، تأثیراتی در زندگی آدم ها، اصناف و به ویژه 
کارگران بگذارد. وی نگاه دقیقی بــه معضالت طبقه کارگر دارد و بدون 
اینکه شعار بدهد، دردناک ترین انسانی را مطرح می کند و می تواند در 

زندگی عده ای اثرگذار باشد.
وی در جشــنواره های مختلفی از جمله تئاتر فجر جوایز کسب کرده و 
سال گذشــته با نمایش »کمیته نان« درباره کولبران و زندگی آنها به 
مشکالت صنفی و معیشــتی کارگران پرداخت. پیش از این نیز نمایش 
»قند خون« را درباره زندگی کارگران اخراج شده کارخانه قند ورامین 
به صحنه بــرد. در ارتباط با نمایش کجایی ابراهیم به مناســبت افتتاح 

این کار با لیلی عاج گفت وگو کردیم که به مشروح زیر است:

 در این مدت که مشغول تدارک اجرا و آماده سازی نمایشنامه 
بودید برایمان بفرمایید که آیا نمایشنامه دستخوش تغییری 

هم شده یا نه؟
بله نمایشنامه تغییراتی داشته است مخصوصا پایان بندی آن متفاوت 
شده. وقتی یک کارگردان وارد پروسه اجرا می شود، نسبت به شرایط، 
ریتم کار و زمان بندی کم و زیاد همه چیز دستش می آید. از سوی دیگر 
هم برایم خیلی مهم بود که به دلیل شــرایط کرونایی اجرای نمایش از 
شصت دقیقه بیشتر نشــود، وگرنه اگر قصه را همانطور که بود کار می 
کردیم، تا ۷۵ دقیقه زمان هم می رســید، اما به خاطر کروسا و ماسک 
و شرایط دشوار بهداشتی بیش از یک ســاعت نه خوشایند و نه انسانی 

است که مخاطب را در سالن نگه داریم.
البته منظورم این نیســت که چیزی را از کار حذف کردم، ولی ریتم را 
تندتر و پایان بندی کار را متفاوت کردم. بنابرایــن کار با آن چیزی که 
در نمایشنامه اصلی قرار اســت در این ایام رونمایی شود، متفاوت شده 
است، اما بهرحال فضا همان است و تنها یک صحنه کوچک پایان به آن 
اضافه شده است. حال ممکن اســت یک  کارگردان دیگر برای اجرای 

ایده های دیگری داشته باشد.

  منظورتان از این حرف چیست؟
ببینید مثالی بزنم نمایشــنامه من مناسب سالن دوســویه است چرا 
که تمام تخیل من بخاطر کانال کمیل براســاس سالن دو سویه شکل 
گرفته، اما بهرحال در تماشاخانه سرو امکان دو سویه بودن سالن نبود، 
یکی از چیزهایی که باعث شد اندکی کار را به تعویق بیاندازم همین بود 
که امکان دو سویه بودن را در کار نداشــتیم و به نظر من انگار چیزی از 
کار کم می شد، برای همین یک پایان کوچکی به نمایش اضافه کردیم 
تا قدری این حال و هوا را مفید و منسجم تر کند و اگر کاستی در ریتم و 

جمع شدن کار وجود دارد ، آن را از بین ببرد.

 چطور شد به زندگی شهید ابراهیم هادی پرداختید و اصال از 
ژانر اجتماعی طبقه کارگری به جنگ و شهدا رسیدید؟

اول اشاره کنم که همیشــه حوزه دفاع مقدس از حوزه  های مورد عالقه 
من بوده و دوست داشتم یک فرصتی برایم پیش بیاید که در این عرصه 
ایده و عالقه مندی هایم را با تجربه در آمیزم و در واقع یک خودآزمایی 

کنم تا ببینم در این حیطه چند مرده حالج هستم.
نکته دیگر هم این اســت که من تا قبل از جشنواره اقتباسی نمایشنامه 
نویسی گام دوم حقیقتا هیچ چیزی از شــهید هادی نمی دانستم برای 
آن جشــنواره تعدادی کتــاب به ما معرفی شــد، من خیلــی کارها را 
خواندم، مثال کار گلســتان یازدهم ، شــبی که مهتاب گم شد، بابانظر، 
لشــگر خوبان از خاطرات مهدی قلی رضایی و ... را خواندم، یعنی تعداد 
زیادی کتاب های چاپ حــوزه از خاطرات تا زندگــی نامه و خاطرات، 
اما خیلی از این کتاب ها را که خواندم به اســتثنای آن ظاهر جذابشان 

خیلی مرا جذب نمی کرد.

البته منظورم این نیســت که کارها خوب نبودنــد، اتفاقا خیلی خوب 
بودند اما مرا نمی کشید. خیلی از این اســم های کتاب ها برایم جذاب 

بودند اما زاویه دید شخصی ام را در این کتاب ها پیدا نمی کردم. 
بهرحال وقتــی یک خاطــره نویســی از زندگــی یک شــهید یا هر 
شخصصیتی صورت می گیرد ، قرار نیســت کارگردان فقط یک النگ 

شاتی از آن کار داشته باشد و روایتی از زندگی آن شخصیت را بکند.

 پس آنچه باعث شد کار نمایشــنامه شهید ابراهیم هادی را 
برعهده بگیرید، چه بود؟

من هر چه بــا خواندن این کتــاب جلوتر رفتم احســاس کردم چقدر 
ابراهیم را می شناســم و یک علت داشــت، چرا که او خیلی مردم دار و 
دست به کمک بود و چون همیشــه طبقه کارگر دغدغه من است و در 
نمایش های قبلی هم نشــان دادم انگار ناخودآگاه به من آن اثر انگشت 
شخصی و خط و ربط شــرایط حال را داد، یعنی برایم مدام ایده هایی را 

روشن می کرد.
در کتاب »ســالم بر ابراهیم« خیلی مفصل درباره زندگی و تحصیالت 
و اینکه شــهید هادی معلم ورزش و والیبالیست بوده، توضیح می دهد 
و بعد خود موقعیت گردان کمیل و عملیــات والفجر مقدماتی برایم به 

عنوان یک عملیات جنگی خیلی جذاب شد.

اجرا


