
قیمتهایجدیدبلیتهواپیماتغییرمیکند؟
در شرایطی که نرخ جدید بلیت هواپیما در روزهای گذشته تا ۲.۶ میلیون 
تومان برای پروازهــای داخلی افزایــش یافت، به نظر می رســد مردم و 
نمایندگان مجلس آن را قابل قبول نمی داننــد و باید دید این  قیمت های 
جدید از آبان ماه اجرایی می شود یا آنکه نرخ های جدیدی به عنوان قیمت 

بلیت اعالم خواهد شد.
 طی سال های گذشــته نرخ بلیت برای پروازهای داخلی به صورت دامنه  
تعریف شــده حداقلی و حداکثری اعالم می شــد و ایرالین ها موظف به 

رعایت این دامنه قیمت بودند.
در همین راستا قیمت بلیت پروازهای داخلی از خرداد ماه امسال افزایش 
یافت و حاال در شرایطی که پروازهای داخلی نســبت به ماه های گذشته 
شیوع ویروس کرونا رونق بیشــتری پیدا کرده، به فاصله چهار ماه دوباره 
جدول جدیدی  برای نرخ بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی از ســوی 
انجمن شرکت های هواپیمایی تصویب و اعالم شده است که بر این اساس 
حداقل قیمت بلیت هواپیما ۴۹۱ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۶۷۴ 
هزار تومان تعیین شده است در حالی که در آخرین اصالحیه قیمت بلیت 
هواپیما حداقل نرخ پــرواز ۲۷۲ هزار و ۶۰۰ تومــان و حداکثر نرخ برای 

پرواز تبریز مشهد با قیمت ۹۹۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود.
مقصود اسعد سامانی - دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی -  با بیان این 
که جدول نرخ نامه قیمت بلیت پروازهای داخلی به روزرســانی شده و از 
آبان ماه امسال اجرایی می شــود اظهار کرد: یکی از عوامل افزایش قیمت 
بلیت هواپیما شــیوع ویروس کرونا و اجرای پروتکل جدید از سوی ستاد 
ملی کرونا اســت که اعالم کرده باید از آبان ماه ظرفیــت پرواز حداکثر  تا 
۶۰ درصد پر شــود و فاصله گذاری اجتماعی در کابین پــرواز نیز رعایت 
شــود. بنابراین الزام شــرکت های هواپیمایی به اجرای این سایت خود 
در تغییر قیمت بلیت هواپیما موثر اســت.وی افــزود: یکی دیگر از دالیل 
افزایش قیمت بلیت هواپیما این اســت که ۶۰ درصد هزینه شرکت های 
هواپیمایی برای تامین تجهیزات  و آماده سازی خود برای ارائه خدمات به 
مردم ارزی اســت و نرخ ارز در جدول نرخ نامه قبلی ۱۱ هزار تومان بود در 

حالی که هم اکنون نرخ دالر به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است.
پس از اعالم این نرخ ها کــه قرار از ابتدای ماه آتی اعمال شــود، انتقادات 
بسیاری از سوی مردم در شــبکه های مجازی و رسانه های مختلف مطرح 
شد. به عنوان مثال یکی از مخاطبان ایسنا در این باره نوشت: کرونا اومده 
همه ی بلیت های داخلی دنیا به خاطر کاهش تقاضا ارزون شده اون وقت 

اینجا به همون بهونه گرون! 
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معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

سودهایبادآوردهدربازارخودرو،عاملآشفتگیبازار
خریدار  معاون طرح و برنامه ریزی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت )صمت( ضمن 
رد کردن احتمال واردات خودرو، افزایش 
قیمت تمام شــده و باال بــودن تقاضا را از 
جمله دالیل افزایش قیمت خودرو عنوان 
کرد و گفــت: قیمت هــای دولتی خودرو 
رانت  و جذابیتی ایجاد کرده تا یک شــبه 
صد میلیون ســود نصیب افراد شود، اما در 
اقتصــاد تولیدمحــور مالیات های خاص 
برای سودهای یک شــبه و باد آورده وجود 

دارد.
 ســعید زرنــدی در برنامه یــه روز تازه 
شــبکه پنج ســیما با بیان اینکه تنظیم 
بازارهای موازی تولید بســیار مهم است 
و باید مســیر های غیر مولد، غیر جذاب 
و ســرمایه گذاری در تولید جذاب شود، 
اظهار کرد: وقتی تولید غیر جذاب شــد 
و مســیرهای غیــر تولیدی ســود دهی 
باالیی پیدا کردند مشخص است هدایت 
ســرمایه به ســمت بخش تولید نخواهد 

رفت.
 در دنیا هــم برای غیرمولد ها و یا کســب و 
کارهای بی زحمــت، مالیــات در نظر می 
گیرند و ما باید برای ســودهای بی زحمت، 
رانتــی و غیرمولد مالیات مشــخص وضع 
کنیــم.  در اقتصادی که تولید محور باشــد 
این رانتخوارگی ها و ســودهای یک شــبه 

حاصل نمی شود.
وی در ادامه درباره دالیل گرانی خودرو نیز 
گفت: خودرو مثل هر کاالی دیگری قیمت 
تمام شــده ای دارد و برای محاسبه آن باید 
اجزای مختلف را بررســی کنیم. در عمده 
محصوالتی مورد نیاز بــرای تولیدخودرو، 
افزایش قیمــت رخ داده، اما این همه ماجرا 
نیســت و خیلی از قطعات خــودرو متاثر از 

قیمت جهانی است.
زرندی درباره اینکه چــرا می گوییم خودرو 
تولید داخل اســت اما قیمــت آن متاثر از 
قیمــت ارز اســت، تصریح کرد: خــودرو و 
به خصــوص خودروهای پر تیــراژ به طور 

متوســط بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ وابســتگی 
ارزی دارند می شود،  اما صرفه اقتصادی هم 

مهم است.
 اما به جای طرف عرضــه باید وضعیت بازار 
را در سمت تقاضا بررســی کنیم. در شش 
ماهه نخست امسال تولید خودرو ۱۹ درصد 
نسبت مدت مشابه سال گدشته رشد داشته 
اســت،  البته غیر از این خودروهایی که در 
پارگینگ هســتند و واردات قطعاتشــان با 

مشکل مواجه شده است. 
هر چند باید به این نکتــه توجه کنیم که به 
نفع کارخانه است زودتر خودرو کامل شود 

و بتواند پولش را بگیرد.

قرعه کشی خودروسازان نشان می دهد 
نقدینگی باال در دست مردم است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره یه اینکه در قرعه کشی یکی 
از خودروسازان نزدیک به دو میلیون و ۹۰۰ 

هزار نفر شرکت کردند، اظهار کرد: این آمار 
نشان می دهد که نقدینگی باالیی در اختیار 

مردم است. 
 نکته مهم تــر اینکه اختــالف قیمت های 
دولتی رانت هایی را ایجــاد کرده و جذابیت 
ایجاد کرده تا یک شــبه صد میلیون ســود 
نصیب افراد شــود و همین موجب می شود 
همه بخواهند در این بازار ســرمایه گذاری 

کنند. 
در اقتصــاد تولیدمحــور هیچ وقت ســود 
بادآورده وجــود نداشــته و مالیات خاص 
برای سودهای یک شبه وجود دارد.  یکی از 
ضعف هایی که در کشور وجود دارد حرکت 
به ســمت تنظیم بازارهای مــوازی تولید 

است.
وی افزود: عمده کشــورهایی که توانستند 
در قرن بیستم به ســمت رشد اقتصاد بروند 
بر تولید تمرکــز و فعالیت های مــوازی را 

غیرجذاب کردند. 

 اما در کشــور ما اگر پول را در تولید بیاورید 
۵۰ دســتگاه بازخواســت تان می کننــد 
ولی در بازارهای موازی تولید ســود بدون 
ریســکوجود دارد، بنابراین سرمایه دارها به 
جای تولید به ســمت بازار ارز و طال جذب 

می شوند. 
بنابراین اخیــرا در قانــون مالیات ها به این 

مسئله توجه شده است.
زرندی درباره احتمــال واردات خودرو نیز 
افزود: واردات یک ابزار کنترلی برای زمانی 
اســت که میزان عرضــه با تقاضــا برابری 
نمی کند، اما در شــرایط فعلــی ارز باید به 
سمت نیازهای اساسی کشور برود نه کاالی 

مصرفی.  
سیاســت مهمی که دولت و وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت دنبال می کنــد ارزآوری 
کاالهای تولیدی از مسیر صادرات و کاهش 
ارزبری با ســاخت داخل و کنتــرل واردات 

است.

بــه گفته ایــن مقــام مســئول در حوزه 
خودرو به طــور کلی حدود پنــج میلیارد 
دالر واردات داریم که در ســال های اخیر 
روند نزولی داشــته و در بخــش قطعات 
منفصله در اوایل ســال ۹۸ به ۳۲۸۰ دالر 

رسید.
 نگاه کالن وزارت صنعت این اســت که هر 
کاری کــه منجر به ارزآوری و یــا خروج ارز 

کمتری از کشور شود را حمایت کند.

 امسال 760 واحد تعطیل و راکد
 احیا شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در ادامه با بیان اینکه سیاست وزارت 
صنعت در سال جاری اســتفاده از ظرفیت 
خالی واحدهای تولیدی است، گفت: برای 
اولین بار لیست ۱۳ هزار واحد تعطیل اعالم 
شده و از ســرمایه گذاران جدید خواستیم 
اول به ســراغ این پــروژه ها برود تــا از این 

ظرفیت استفاده کند.
  از ابتدای سال بیش از ۷۶۰ واحد تعطیل و 

راکد احیا شده است.  
وی در پایان درباره دپوی بخشی از کاالهای 
خوراکی فاسد شــدنی در گمرک به دلیل 
اختالفــات وزارت صمت و بانــک مرکزی، 
اظهار کرد: اوایل مهرماه جلســاتی با حضور 
معــاون اول رئیس جمهــوری برگزار و این 

موضوع بررسی شد.
 همکاران گمرک و ســازمان بنــادر معتقد 
بودند که میزان کاالهای موجود در گمرک 
مثل ســال های قبل بوده و همیشه میزانی 

دپو در بنادر هست.
 پس این کــه دپوی باالیــی در این مناطق 

بوده درست نیست. 
در نهایــت تصمیــم گرفته شــد که ۳.۵ 
میلیــون تن کاالی اساســی بــه صورت 
اعتبــاری ترخیص شــود و در زمینه مواد 
اولیه تولید کســانی که اسنادشــان کامل 
است در صورت عدم درخواست ارز واردات 

را انجام دهند.

صفحه 4

تعرفه های آب بها در ایران بررسی شد

اختالفدرارزش
اقتصادیآب



از سوی فعاالن بورس انجام شد
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد
اعالمنحوهمحاسبهارزشمحصوالت

صادراتیپتروشیمی
رییس جمهور پس از ارائه گزارش دســتگاه هــای مرتبط از وضعیت 
تبادالت و مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان، با اشاره به اهمیت 
راهبردی روابط با کشورهای همســایه گفت: با تشکیل هر چه سریع تر 
کارگروه و کمیته ای متشکل از دســتگاه های مرتبط با حوزه مراودات 
تجاری با همســایگان، به صورت منســجم و یکپارچــه در جهت رفع 
مشــکالت در این حوزه اقدام شود تا ســطح تبادالت تجاری به سطح 

مطلوب ارتقا یابد.
 حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی در یکصد و هفتاد و دومین 
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که دستگاه های 
مســئول موظفند رفع موانــع اداری در روابط تجــاری و اقتصادی با 
همسایگان را در اولویت کاری خود قرار دهند و هر گونه ناهماهنگی در 

رویه های اداری را برطرف کنند.
رییس جمهور با بیان اینکه در شــرایطی که ســخت ترین تحریم ها به 
کشور تحمیل شده، سعی شــده ظرفیت های صادرات غیرنفتی ارتقا 
یابد، تصریــح کرد: گمرک مکلف اســت ارزش محصــوالت صادراتی 
شرکت های پتروشیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعالمی 
که به صورت هفتگی توسط شــرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم می 

شود، محاسبه کند.
در این راستا به منظور ایجاد مدیریت واحد در راستای انسجام بخشی به 
امور پایانه های مرزی کشور مدیریت این پایانه ها، همچون پایانه های 

هوایی و دریایی به وزارت راه و شهرسازی محول شد.
روحانی با تاکیــد بر تامین نیازهــا و کمبودهای فنــی و اداری در این 
زمینه افزود: وزارت اقتصاد مکلف است با تسریع در رفع نیازها و تامین 
تجهیزات گمرکی در گمرکات مرزی امکان ترخیص هر چه ســریع تر 

کاالها را فراهم کند.

عرضه30هزارتنبرنجوروغنبرایحفظ
تعادلبازار

بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، ۳۰ هزار تن برنج از محل ذخایر 
کشور جهت حفظ تعادل بازار این کاال عرضه خواهد شد.

 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســتاد تنظیم بازار در راستای 
کنترل قیمت، عرضه ۳۰ هــزار تن برنج ذخایــر را جهت حفظ تعادل 
بازار، مصوب کرد.طبق اطالعیه ســتاد تنظیم بازار و با توجه به ذخایر 
مکفی این کاال و مقادیر قابل اتکای برنج رسوبی در گمرک که بر اساس 
بازدید معــاون اول رئیس جمهــور از بنادر کشــور، در حال ترخیص 
هستند، بازار به هر میزانی که نیاز باشد از محل ذخایر و موجودی برنج 

بخش خصوصی، تامین خواهد شد.
»محمدرضا کالمی« دبیر ســتاد تنظیم بازار طــی ابالغیه ای، انجمن 
واردکنندگان برنج و سازمان های صمت استان های مبدا تولید را مکلف 
کرده تا با هماهنگی اعضا و تولیدکنندگان تحت پوشش خود، نسبت به 

عرضه برنج به صورت حداکثری در بازار اقدام کنند.
از سوی دیگر، ســازمان های صمت اســتان مازندران، گیالن، اصفهان 
و خوزســتان نیز مکلف شــده اند با هر گونه واســطه گری که منجر به 
زیــان تولیدکنندگان و کشــاورزان برنج کار و نیز احتکار کاال توســط 

سلف خران است، برخورد جدی کند.
با توجه به وضعیت بســیار مطلوب ذخایر روغن خام در کشــور، ستاد 
تنظیم بازار دســتور عرضه ۳۰ هزار تن روغن خام برای تامین مایحتاج 

مورد نیاز خانوارها را به ۴۷ کارخانه تولید روغن نباتی کشور صادر کرد.
همچنین ســهمیه ای معادل ۲۰ هزار تن روغن نیز در اختیار کارگروه 
های تنظیم بازار استان ها قرار گرفته تا بر اســاس آن، نسبت به تامین 

نیازهای مصارف صنف و صنعت، اقدام کنند.

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران خبر داد
افزایش۵۰تا۷۰درصدیقیمتبرخیازاقالم

آجیلوخشکبار
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشــاره به اینکه قیمت برخی 
از اقالم آجیل و خشکبار نســبت به سال گذشــته با افزایش ۵۰ تا ۷۰ 
درصدی مواجه شــده اســت، گفت: اگرچه امســال تولیدات خوبی 
داشتیم اما برخی از تولیدکنندگان محصوالت خود را به دلیل تغییرات 

قیمت عرضه نمی کنند.
مصطفی احمدی با بیان اینکه تقاضای آجیل و خشکبار بسیار کم شده 
و صنف ما نیز مانند باقی اصناف دچار رکود تورمی شــده است، اظهار 
کرد: امسال تولیدات آجیل و خشکبار نســبت به سال گذشته حدود 
۳۰ درصد بیشــتر بوده ولی برخی از تولیدکنندگان یا محصوالت خود 
را نمی فروشــند یا قیمت هایی را تعیین می کنند که بازار را به هم می 
ریزد و همین امر منجر به افزایش قیمت آجیل در ماه های اخیر شــده 

است.
وی ادامه داد: برخی از اقالم آجیل و خشــکبار نســبت به سال گذشته 
۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. پسته، تخمه ژاپنی، تخمه 
آفتابگردان، کشمش، انجیر جزو اقالمی هســتند که با افزایش قیمت 

همراه شده اند.
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اضافه کرد: آن دسته از اجناسی 
که ورود یا خروج آنها با ارز بوده ۵۰ تا ۷۰ درصد گران شده و این افزایش 
قیمت، باقی اجناس را تحت تاثیر خود قرار داده است. برای مثال تولید 
گردو امســال حدود ۵۰ درصد بیشتر از سال گذشــته بود ولی وقتی 
باقی اجناس گران می شــود این اقالم هم تحت تاثیر قــرار می گیرند 
و تولیدکنندگان محصوالتشان را نمی فروشــند و چون عرضه کم می 

شود قیمت ها نیز افزایش می یابد.
به گفته وی چندین ســال اســت که تهران تعیین کننده قیمت آجیل 
و خشکبار نیست و از مبدا توســط تولیدکنندگان اعداد و ارقام تعیین 

می شود.
احمدی با اشــاره به اینکه دوســال قبل نه به خرید آجیل راه افتاد و به 
صنف ما آسیب زیادی وارد شده و به نظر می رســد امسال نه به فروش 
آجیل راه افتــاده، اظهار کرد: فروشــندگان به دلیــل تغییرات قیمت 
محصوالت خود را نگه داشته اند. اما آجیل و خشکبار جزو تنقالت است 
و در زمان های خاصی خریداری می شــود که اگــر از زمان آن بگذرد 
تقاضای خرید بســیار کاهش می یابد و ممکن اســت این اقالم بر روی 

دست تولیدکنندگان باقی بماند.

رئیسجمهوری

بازار

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی رشد پایه پولی، 
کاهش صادرات به دلیل شیوع کرونا و کاهش نرخ سود 
بین بانکی را عامل افزایش نرخ ارز و تورم در تابستان ۹۹ 
اعالم کرد.به گزارش مهر، نوسانات و بی ثباتی قیمت ها 
در بازارهای مختلــف، یکی از مهم تریــن نگرانی های 
مردم و فعاالن اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای 
سال ۱۳۹۹ تورم ســالیانه روند صعودی گرفته و تورم 
ماهیانه نیــز در تیرماه ۱۳۹۹ به باالترین ســطح خود 
از آبان ماه ۱۳۹۷ تاکنون رســیده است. بازار دارایی ها 
)مسکن، سهام و…( نیز جهش قیمتی تجربه کرده اند 
و قیمت یک واحــد آپارتمان در تهران از ابتدای ســال 
تاکنون۱/۵ برابر شده اســت. سؤالی که پس از مشاهده 
این آمارها ایجاد می شود این است که چرا در این مقطع 
شاهد بی ثباتی بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۸ هستیم 
و چه پدیده ای عامل اصلی این تشدید بی ثباتی است؟ 
آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا 
منجر به چنین وضعیتی شده اســت؟ کسری بودجه و 

افزایش نرخ ارز چه تأثیری داشته اند و....
در این باره مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به 
بررسی علل این نوســانات قیمتی و راهکارهایی برای 
اصالح آن پرداخته اســت، در این گزارش آمده است: 
مشــاهده روند تورم در ماه های اخیر و مقایســه آن با 

گذشته، نشــان می دهد که در سال ۱۳۹۹ 
پرداختن به مسئله مهار تورم و چاره اندیشی 
بــرای آن در مقایســه با ســال ۱۳۹۸ حائز 
اهمیت بیشتری است. در فروردین ماه سال 
۱۳۹۹ روند تورم ســالیانه، یک نقطه عطف 
را تجربه کرد و مســیری صعــودی در پیش 
گرفت. تورم ماهیانــه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به 

باالترین نقطه از آبان ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسید و سطح 
عمومی قیمت ها صرفاً طی ۳۱ روز رشدی معادل۵/۶  
درصد را تجربه کرد. از اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹ قیمت 
مســکن نیز رشــد باالیی را تجربه کرده است و رشد 
ماهیانه قیمت واحد مســکونی در ماه های اردبیهشت 

تا مرداد همواره باالتر از ۱۰ درصد بوده است.
در این گــزارش، عامــل اول افزایش تــورم در بهار و 
تابستان ۹۹، رشــد پایه پولی معرفی شده است. طبق 
آمارها و داده های منتشر شــده ازسوی بانک مرکزی، 
علت اصلی رشــد بــاالی پایه پولی در ســال ۱۳۹۸ و 
بهار ۱۳۹۹ جبران بخشــی از ناترازی بودجه دولت با 
استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت 
به بانک مرکزی در ســه ماهه ابتدایی سال جاری ۲۹ 
هزار میلیارد تومــان افزایش یافته اســت و عمدتاً در 
قالب تنخواه گــردان خزانهاز بانــک مرکزی دریافت 

شده است.
ســقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۹۹ 
نیز مشــابه ســال ۱۳۹۸ از ۳ به ۵/۵ درصِد 
بودجه عمومی دولت افزایش یافت. عالوه بر 
این برخی از عملیات ارزی دولــت نیز از دو 

کانال منجر
به افزایش پایه پولی گردید که عبارتند از:

۱ .برداشت از منابع صندوق توسعه ملی: با توجه به عدم 
نقدشــوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عماال 
امکان وصول یــا فروش این ارزها بــرای بانک مرکزی 
وجود نداشته و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی 
منجر به افزایش پایــه پولی از مســیر افزایش خالص 

دارایی های خارجی بانک مرکزی گردیده
اســت .۲. تخصیص ارز به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات 
کاالهای اساســی: با توجه به عدم کفایت منابع ارزی 
حاصل از فــروش نفت، تأمین بخشــی از ارز ترجیحی 
برای واردات کاالهای اساســی از محــل ذخایر ارزی 
بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که بانک 
مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشــونده خود به 
قیمت ۴۲۰۰ نبود و می توانســت این بخش از ارزها را 
به قیمت نیمایی عرضه کند، و میزان بیشــتری از پایه 
پولی افزایش یافته ناشــی از خرید ارز صندوق توسعه 

ملی را کاهش دهد.
آثار شیوع ویروس کرونا بر نرخ ارز و متغیرهای پولی نیز 
عامل دیگری است که در این گزارش به عنوان عامل اثر 
گذار بر تورم شناخته شد هاست. شیوع ویروس کرونا با 
بسته شدن مرزها، کاهش تقاضای کاالهای صادراتی و 
به تبع قیمت آنها، موجب کاهش شدید صادرات نفتی 
و غیرنفتی کشور شــد؛ تا جاییکه تراز تجاری کشور در 
ســال ۱۳۹۸ به دلیل تراز تجاری منفی فصل زمستان، 
منفی شــد. در ســال ۱۳۹۹ تا تیرماه نیز همواره تراز 
تجاری منفی بوده اســت. به طور کلی شیوع ویروس 
بــا: ۱. کاهش صــادرات غیرنفتی و نفتــی، ۲. کاهش 
تقاضا و به تبع قیمت فلزات، محصوالت پتروشــیمی، 
فراورده های نفتــی و نفت در کنــار محدودیت منابع 
ارزی بانــک مرکزی، زمینه ســاز شــد تا نــرخ ارز از 
اسفندماه ۱۳۹۸ با شــتاب بیشتری صعودی شده و در 

شهریورماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار تومان هم برسد.
به دلیل اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایــران به عنوان لنگر 
اســمی ایفای نقش می کند و پیشران انتظارات تورمی 
اســت. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن 
نقدینگی به سوی بازار دارایی ها )امالک و مستغالت، 
سهام، کاالهای بادوام و…( شــده و زمینه ساز التهاب 

در این بازارها می شود. 

دیدگاه

مهدی بیک  جعفر قادری اضافه شــدن 
۱۸بانک و نهاد مالی ایرانی به لیست جدید 
تحریم های ایــاالت متحده را نشــانه عجز 
آمریکا در مواجهه با مقاومــت مردم ایران 
می  داند. نماینده مردم شیراز معتقد است؛ 
این تحریم ها جــز آثار روانــی محدود در 
بازارها، تاثیری در فرآینــد تامین نیازهای 
ضــروری و فضــای کســب و کار کشــور 

نخواهند داشت.
رییس کمیته اقتصادی کمیســیون برنامه 
و بودجه با اشــاره به راهبردهای ایران برای 
نقل و انتقاالت بانکــی گفت: هرچند برخی 
فعالیت های محدود توســط ایــن بانک ها 
انجام می شد اما به نظرم، این تحریم ها تاثیر 
خاصــی در فعالیت های اقتصادی کشــور 
نخواهد داشــت. چراکه بیشــتر فعالیت ها 
و نیازهای ارتباطی و بانکــی ایران در حال 
حاضر توســط صرافــی ها پوشــش داده 
می شــود. شناســایی، رصد و تحریم این 
صرافی ها برای آمریکا مقدور نیست، چراکه 
بســیار انعطاف پذیرند و بــه راحتی تکثیر 
می شــوند. ضمن اینکه در کوتاه ترین زمان 
ممکن می تواننــد عناوین و موقعیت مکانی 
خــود را تغییر دهنــد و دوباره بــه فعالیت 

بپردازند.
جعفر قــادری در ادامه خاطر نشــان کرد: 
بر این اســاس تصور نمی کنــم تحریم های 
جدید آمریکا بر علیــه ۱۸بانک یا نهاد مالی 
ایران، تاثیر عمیقی بر مشــکالت اقتصادی 

کشور داشته باشد.
او افــزود: در کوتــاه مــدت ممکن اســت 
مشــکالتی بر ســر راه فعالیت این بانک ها 
که وظیفــه تامیــن دارو و مــواد غذایی را 
پیگیری می کردند، ایجاد شود. اما براساس 

اطالعاتی که من دارم برای تامین نیازهای 
ضروری کشور، معافیت های الزم اخذ شده 
است.حتی در صورت لغو این معافیت ها هم 
کشورمان برای تامین اقالم مورد نیاز خود، 
نقل و انتقــاالت بانکی و... مشــکل خاصی 

نخواهد داشت.
نماینده مردم شیراز ضمن تاکید بر ضرورت 
تبدیل این نــوع تهدیدهــای تحریمی به 
فرصت هــای اقتصــادی گفت: بــه نظرم 
مجموعــه تهدیدهــای تحریمــی آمریکا 
علیه کشــورمان فرصتی اســت تــا نگاه و 
جهت گیری نظام تصمیم سازی و مدیریتی 
کشــور به جای بیرون، متوجه اســتفاده از 
ظرفیت های داخلی شود. در حوزه هایی که 

امکان جایگزین کردن مواد اولیه و تولیدات 
داخلی با نمونه هــای خارجــی و وارداتی 
وجود دارد، باید نیازها را از درون کشــور و با 

تکیه بر توان داخلی تامین کنیم.
 البته نه به این معنی که مناسبات ارتباطی 
و اقتصادی خود را با جهان پیرامونی تعطیل 
کنیم، بلکه مســاله اصلی تکیه بر توانایی ها 
و دانایی های رسوب شــده در داخل کشور 

است.
رییس کمیته اقتصادی کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلــس در ادامه تاکیــد کرد: هر 
زمان که رویکرد کلی  در تصمیم ســازی ها، 
متوجه ظرفیت های داخلی بوده، نتایج قابل 
توجهی هم متوجه کشور شــده و هر زمان 

که نگاهمان به جای داخل، متوجه بیرون از 
کشور بوده، آسیب های فراوانی به اقتصاد و 

معیشت مردم وارد شده است.
قادری تاکید کرد: بیش از ۵هزار شرکت 
دانش بنیان در کشــور وجود دارد که می 
توان به اکثــر نیازهــا و مطالبات فعاالن 
اقتصادی و خدماتی کشــور پاســخ داد. 
باید زمینه ارتباط این شرکت های دانش 
بنیان با بدنه اقتصــادی و تولیدی فراهم 
شود تا تولید کنندگان و صاحبان سرمایه 
متوجه این ظرفیت ها و اســتفاده از آنها 

شوند.
قادری در پاســخ بــه این پرســش که آیا 
تحریمهای جدیــد، هیچ اثــری در بازارها 

نخواهد داشــت؟ گفــت: به هر حــال این 
فضاســازی های تحریمــی، آثــار روانی 
محــدودی خواهد داشــت و احتماال باعث 
نوســانات محدود در بازارهایی چون سکه و 

ارز خواهد شد.
 واقعیت آن اســت که این تحریم ها نشــان 
دهنده عجــز و زبونی دولت آمریکاســت. 
کشــوری که بر خالف ادعاهایی که همواره 
در خصوص حقوق بشر و انسان دوستی و...
داشته، مسیر تامین دارو و غذا را برای مردم 

ایران و بیماران مسدود می کند. 
دولتی کــه از یک طرف ادعای دوســتی با 
مردم ایران می کند و از ســوی دیگر همین 
مردم را تحت شــدیترین نظامات تحریمی 

قرار میدهد.
نماینده مردم شــیراز در مجلــس در پایان 
گفت: برای بــی اثر ســاختن تحریم های 
اقتصــادی چــاره ای نداریم جــز اینکه در 
اقتصاد ، دانــش و فناوری توانمند شــویم. 
تنهــا در این صورت اســت که دشــمنان 
برای همیشــه ابزار تحریم و فشــار را کنار 
می گذارند و در مســیر تعامل و همکاری با 

کشورمان گام می گذارند.
 باید برای توانمند شــدن تالش شــود تا از 
اتخاذ تصمیمــات غیرکارشناســی و غیر 
اقتصادی در حوزه مسائل اقتصادی، پولی، 
بودجه ای و...خودداری شــود. در واقع باید 
بر اساس یک نقشــه راه کالن اقتصادی که 
همه افراد، گروه هــا و جریانات برای اجرای 
آن به تفاهم رسیده باشند، مسیر پیشرفت 
همه جانبه کشــور دنبال شــود. به عبارت 
دیگر، تغییرات سیاســی و مدیریتی نباید 
تغییری در پیگیــری این راهبردهای کالن 

ایجاد کند.

خریدار  یک کارشــناس بازار ســرمایه با 
بیان اینکه فعاالن بازار ســرمایه پیشــنهاد 
خود را برای بهبود بازار ســرمایه به مجلس 
و ســازمان بورس ارائه داده اند، گفت: بحث 
کنونی این است که بازار با مکانیسم خاصی 
همراه است که باید طبق همین مکانیسم در 
حرکت باشــد، هر چه قوانین جدید به بازار 
وارد شــود شــاهد تاثیر منفی آن در بازار و 

خروج بازار از حالت تعادل خواهیم بود.
»جالل روحی« اظهار داشــت: بازار دیروز 
در حالــی معامالت خــود را آغــاز کرد که 
تا حدودی فعالیــن بازار درگیــر برخی از 
مســایل مانند اعالم خبر تحریم بانک ها و 
افزایش قیمت دالر بودند که این مســایل 
از ابتدا همیشــه بــر روند معامــالت بازار 
تاثیرگذار بوده اســت.وی ادامه داد: در ابتدا 
بازار، معامالت خود را منفــی آغاز کرد و در 
محدوده باالی ۶ هزار واحد منفی شــد اما 
بعد از انجام بخشی از معامالت بازار و پیش 
روی به ســوی تعادل، سمت تقاضا قوی تر و 

نقدینگی وارد بازار شد.
روحی به ارزش معامالت در بازار اشاره کرد 
و گفت: اکنون ارزش معامــالت در بازار در 
مقایسه با دو ماه گذشــته نصف شده است، 
میــزان معامالت بازار در اوج شــکوفایی به 
صورت روزانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بود در 
حالی که اکنون این عــدد به حدود ۱۰ هزار 

میلیادر تومان رسیده است.

نقطه حمایت شاخص هم وزن
این کارشــناس بازار ســرمایه با اشاره به 

اینکه شــاخص بورس بعد از ورود به سقف 
خود که عدد دو میلیــون و ۱۰۰ هزار واحد 
بود وارد روند اصالحی شــد و تا کانال یک 
میلیون و ۴۸۰ هزار واحــد کاهش یافت، 
افــزود: این کانــال حمایت خوبــی برای 
روند معامالت بازار بود، در آن ناحیه فشــار 
فروشی در بازار ایجاد نشد و شاخص بورس 
با ریزش و از دست دادن ســطح حمایتی 

همراه نبود.
وی افزود: شاخص هم وزن در وضعیت فعلی 
در نقطــه حمایتی خوبی قــرار دارد و اکثر 
شرکت ها از نظر قیمتی و حجم معامالت در 
این نقطه قابل توجه هســتند و مورد اقبال 

بازار قرار گرفته اند.
روحی اظهار داشــت: امروز از مجموع ۶۴۳ 
نمادی که در بازار مورد معامله قرار گرفت، 
۲۳۶ سهم به ارزش سه هزار میلیارد تومان 
دارای صف خرید بودند که بالغ بر ۳۷ درصد 

تعداد کل نماد را شامل می شدند.
به گفته این کارشــناس بازار ســرمایه، از 
طرف دیگر شاهد صف فروش ۱۶۹ سهم به 
ارزش سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان معادل 
۲۷ درصــد نمادهای مــورد معامله دیروز 

بودند.
وی خاطرنشــان کرد: تا زمانی که ســهام 
کوچک و متوسط بازار به تعادل نرسند بازار 
همچنان ترس از معامالت دارد اما زمانی که 
وضعیت سهام شــرکت ها در بازار مشخص 
شود ســهامداران اقدام به ســرمایه گذاری 
در بازار خواهند کرد و اقبال بازار به ســمت 

سهام کوچک و متوسط خواهد رفت.

اقبال بازار به سمت سهام کوچک
روحی با تاکید بــر اینکه نکته مهمی که این 
روزها در بازار شــاهد هستیم رشد شاخص 
هم وزن در کنار شــاخص کل است که این 
موضوع جزو موارد مثبــت در بازار تلقی می 
شــود، گفت: دیروز رشد شــاخص هم وزن 
بیش از شــاخص کل بوده کــه این موضوع 
نشــان دهنده اقبال بازار به ســمت سهام 
کوچک است و به همین  دلیل در بازار امروز 
تعداد ســهم هایی که صف فــروش بودند 

نسبت به روزهای گذشته کاهش پیدا کرد.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفــت: اگر 
شــاخص بورس بتواند از کانال یک میلیون 
و ۵۵۰ هزار واحد که نقطه حمایتی اســت، 
عبور کند می توان به نزدیک شــدن  سطح 
بعدی مقاومت و دست یابی بازار به روزهای 

پر رونق امیدوار بود.
وی معتقد است، شاخص به خوبی حمایت 
شــده اســت و کف محکمی را بر کانال یک 
میلیــون و ۵۰۰ هزار واحــد دارد؛ بنابراین 

مشکلی را برای بازار متصور نیستیم.
روحی اظهار داشــت: شــاخص با توجه به 
حضــور فعــال بازارگردان هــا و حمایت از 
بازار برای مدتی بــر روی کانال یک ملیون 
۵۰۰ هزار واحد تا یــک میلیون و ۶۰۰ هزار 
واحد در نوسان خواهد بود مگر آنکه با انتشار 
اخبار بنیادی و افزایــش قیمت دالر بتوان 
شاهد تاثیر آنها بر روند صعودی بازار و عبور 
شاخص بورس از این کانال و نزدیک شدند 

به سقف دو میلیون واحد باشیم.

 پیشنهاد بهبود بازار سرمایه
 به مجلس و سازمان بورس

این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
فعاالن بازار سرمایه پیشــنهاد خود را برای 
بهبود بازار ســرمایه به مجلس و ســازمان 
بورس ارائــه داده اند، گفــت: بحث کنونی 
این است که بازار با مکانیسم خاصی همراه 
اســت که باید طبق همین مکانیســم در 
حرکت باشد، هر چه قوانین خلق الساعه ای 
به بازار وارد شود شــاهد تاثیر منفی آن در 
بــازار خواهیم داد که این امــر باعث خروج 
بازار از حالت تعادل می شود.وی با تاکید بر 
اینکه افرادی که وارد بورس می شــوند بازار 
را بر مبنای یک اســتراتژی و شــرایط حال 
بررســی و اقدام به ســرمایه گذاری در این 
بازار می کنند، افزود: هر گونه تصمیم گیری 
افراد برای ســرمایه گذاری در بازار بر روند 
معامالت تاثیرگذار خواهد بود و باعث ورود 

شوک به این بازار می شود.
روحــی گفــت: باتوجه بــه اینکــه قیمت 

دالر بر روی قیمت حــدود ۳۰ هزار تومان 
تثبیت شده اســت برخی از شرکت ها مانند 
پتروشــیمی و فلــزی که صــادرات محور 
هستند و با صادرات خوبی هم همراه هستند 
منفی معامله شــدند و بازار با تــرس به آنها 
نگاه می کند.این کارشــناس بازار سرمایه 
افزود: این موضوع نشــان دهنده آن اســت 
که بازار هنوز به بلوغ کامل نرســیده است و 
بازار بیشتر به سمت سهم هایی می رود که 

اصالح خوب قیمتی و زمانی داشته اند.

مقاومت شاخص بورس برای عبور از 
کانال دو میلیون واحد

این کارشــناس بازار ســرمایه اعالم کرد: 
با توجــه به پیش بینــی تورم انتظــاری تا 
پایان ســال، به نظر می رســد شاخص کل 
در همین نقاط تثبیت شــود و ســهامی که 
اصالح قیمتی داشتند گزینه مناسبی برای 

سرمایه گذاری خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: شــاخص بورس برای 
عبور از کانال دو میلیون واحد در کانال های 
مختلف با مقاومت های مهمی همراه اســت 
که این موضوع نیازمنــد متغیرهای مثبتی 

است تا بتواند به آن قله برسد.
روحی با بیان اینکه بازار سرمایه بازاری است 
که برای سرمایه گذاری در آن باید صبر کرد 
و دید بلندمــدت را در آن نظر گرفت، گفت: 
اســتراتژی ســهامداران در بازار متفاوت 
اســت اما بازار بازدهی خوبــی را در اختیار 
ســهامدارانی قرار داده است که گزینه صبر 

را در این بازار در پیش گرفته اند.

چرانرخارزوتورمدرتابستان۹۹افزایشیافت؟
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بانک مرکزی اعالم کرد
افزایشسقفخریددربازارمتشکلارزی

سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دالر 
افزایش می یابد و بانک مرکزی روزانه ۵۰ میلیون دالر در بازار مزبور به 

صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.
به نقل از بانک مرکزی، با هدف مدیریت و تنظیم بازار ارز کشــور مقرر 
شد سقف خرید کارگزاران )بانک ها و صرافی ها( در بازار متشکل ارزی 

از روز کاری دوشنبه مورخ ۱۳۹۹.۷.۲۱ به ۵۰۰ هزار دالر افزایش یابد.
همچنین بر این اســاس بانک مرکــزی، روزانه از طریق بازار ســاز ۵۰ 

میلیون دالر در بازار یاد شده به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.

در دیدار مدیران بانک و دانشگاه مقرر شد 
تقویتهمکاریهادردستورکاربانکملتو

دانشگاهتهران
جلسه هم اندیشی مدیران ارشــد بانک ملت و دانشگاه تهران با حضور 
دکتر محمد بیگدلی مدیرعامــل بانک ملت و دکتر محمود نیلی رییس 
دانشگاه تهران برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این 
جلســه طرفین بر گســترش همکاری های فی مابیــن در بخش های 

مختلف بانکی و پژوهشی توافق کردند.
دکتر محمد بیگدلی، مدیر عامل بانک ملت در این جلســه، از این بانک 
به عنوان یکی از بانک های دارای باالترین حجم منابع در سیستم بانکی 
کشور نام برد و گفت: بانک ملت با داشــتن گسترده ترین سیستم های 
الکترونیک و بانکداری اینتترنتی می تواند خدمات ویژه ای را به جامعه 

علمی کشور ارائه کند.
وی درباره اعطای تســهیالت برای احداث شــهر دانش در پارک علم و 
فناوری دانشگاه تهران از مدیران این دانشگاه خواست تا در اسرع وقت 
نسبت به تکمیل پرونده اعتباری خود در شــعبه دانشگاه تهران اقدام 

کنند تا شرایط برای اقدامات بعدی فراهم شود.
مدیر عامل بانک ملت با تاکید بر گســترش همکاری بانک و دانشگاه در 
زمینه های مختلف خواستار تهیه و تنظیم تفاهم نامه ای میان طرفین 
شد تا با امضای این سند، شــرایط برای همکاری های دوجانبه آسان تر 

شود.

در این جلســه دکتر محمود نیلی، رییس دانشگاه تهران نیز با قدردانی 
از همکاری های گســترده بانک ملت با این دانشــگاه، ُحسن شهرت و 
عملکرد مطلوب بانک ملت را برای مجموعه این دانشــگاه قابل احترام 

خواند و از مراودات و همکاری های بانک با دانشگاه سپاسگزاری کرد.
وی اعالم کرد: با توجه به توانایی باالی بانک ملت انتظار بیشتری نسبت 
به همــکاری های فی مابین وجــود دارد و امیدواریم در آینده ســطح 

همکاری های طرفین روز به روز افزایش یابد.
در این نشســت که محمود اخالقــی معاون مدیرعامل، ســیدحمید 
حسینی مدیر شعب منطقه ســه تهران، ولی پور رئیس شعبه دانشگاه 
تهران و مقامات عالی این دانشــگاه حضور داشتند، همچنین توافقاتی 
به منظور تسهیل عملیات بانکی در سامانه های داخلی دانشگاه تهران 

انجام شد.

آمادگیبانکصادراتایرانبرایحمایتاز
شرکتلبنیاتی»میهن«

 مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار مدیران شرکت لبنیاتی میهن 
برای تداوم همکاری و تامین مالی طرح های توســعه ای این شــرکت، 

اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اهلل صیدی در این 
دیدار که با حضور اعضای هیئت  مدیره و مدیران ارشــد بانک و موسس 
و مدیر عامل شرکت لبنیاتی میهن برگزار شــد، با معرفی کارکردهای 
طرح  طراوت بانــک صادرات ایران بــرای تأمین ســرمایه در گردش، 
طراوت مســکن و طراوت توســعه، ظرفیت های جدید این بانک برای 

حمایت بیشتر از شرکت لبنیاتی میهن را برشمرد.
صیدی با اشاره به پوشش زیان انباشته در صورت  های مالی شش ماهه، 
افزایش منابع و ســودآوری مناســب بانک، گفت: بانک صادرات ایران 
برای حمایت از واحد های تولیدی و بنگاه های بزرگ کشور، طرح های 
متنوع بانکی ارائه می کند و برای تحقق برنامه های توســعه ای شرکت 

لبنیاتی میهن نیز در کنار این شرکت ایستاده است.
وی با بیان اینکه تولید در شرایط فعلی با تنگناهایی همراه است، اظهار 
کرد: شاهد تالش شبانه روزی مدیران مجموعه شرکت لبنیاتی میهن 
هستیم . اتفاق ناگوار آتش سوزی در این شــرکت خوشبختانه با همت 
و کاردانی مدیران آن به خوبی مدیریت شد و بانک صادرات ایران برای 

حمایت از این شرکت آمادگی کامل دارد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: وجود تنوع در زنجیره ارزش این 

شرکت جای تبریک دارد و امیدواریم همیشه در اوج باشد.
در این نشست ایوب پایداری، موسس و بنیانگذار این شرکت با قدردانی 
از مدیرعامل و مدیران ارشــد بانک صادرات ایران، حضور آنها را موجب 

دلگرمی و تشویق شرکت لبنیاتی میهن عنوان کرد.

چراغ اینجا با رضایت مشتری روشن است
ابوالفضل پایداری، مدیرعامل این شــرکت نیز با ارائه گزارشی از روند 
فعالیت ایــن واحد تولیدی، اظهــار کرد: پس از حادثــه حریق ابتدای 
مهرماه سال جاری، با همت و بسیج همه نیروها و کارکنان شرکت، کل 

تولید حداکثر پس از ۷۲ ساعت در مدار قرار گرفت.
وی افزود: به لطف خداوند عالوه بر تداوم روند پیشین، الگوهای توسعه 
را برای تقویت زنجیره ارزش شــرکت با قوت بیشتری دنبال می کنیم 
که در جدیدترین الگو، واردات نهاده های دامی تا ایجاد فروشــگاه های 
زنجیره ای در دستور کار شرکت اســت. تعداد این فروشگاه  ها تا پایان 
سال به ۵۰۰ شرکت و در یک بازه سه ساله به سه هزار فروشگاه خواهد 
رســید.پایداری با تاکید بر اینکه چراغ شرکت لبنیاتی میهن با رضایت 
مشتریان روشن است، تعداد کارکنان این شرکت را ۲۳ هزار نفر عنوان 
کرد و افزود: تعداد پرســنل این شــرکت تا پایان ســال به ۲۷ هزار نفر 
خواهد رســید.مدیر عامل شــرکت لبنیاتی میهن اظهار کرد: ظرفیت 
تولید بر اساس دریافت ســه هزار تن شیر در این شــرکت ایجاد شده 
که در حال حاضــر ظرفیت مصرف تــا دو هزار تن آن در این شــرکت 
عملیاتی اســت.وی افزود: ۶۵ درصد بازار بستنی، ۸۰ درصد بازار کره و 
جایگاه دوم تولید آبمیوه کشور در اختیار این شرکت است و با۲۰۰ هزار 
فروشگاه همکاری داریم. توزیع در این شرکت به عنوان یک وجه تمایز، 

از طریق چهار هزار و ۴۰۰ کامیون سبک و سنگین صورت می گیرد.
پایداری با قدردانی از حمایت های بانک صادرات ایران از تولید ، افزود: 
حضور تیم حرفــه ای و هماهنگ بانک صادرات ایران در پشــتیبانی از 
شرکت میهن مایه دلگرمی اســت. در این نشست اعطای تسهیالت در 
قالب اعتبارات اســنادی ریالی در الگوی طراوت توسعه مورد ارزیابی و 

توافق قرار گرفت.

شعبه

یک کارشناس حوزه کار احیای تعاونی های مسکن 
کارگری و کارمندی را بهترین ســاز و کار برای خانه 
دار شدن دانست و گفت: اگر زمین رایگان در اختیار 
تعاونی ها قرار گیرد مسکن با قیمت تمام شده پایین 
تری ســاخته و به کارگران و کارمنــدان واگذار می 

شود.
علی اکبر لبافی درباره ساز وکار تامین مسکن کارگران 
اظهار کرد: در شــرایط حاضر بهتریــن راه برای حل 
مشــکل مســکن کارگران و حتی کارمندان، احیای 
تعاونی های مســکن کارگری و کارمندی اســت. طی 
سالهای گذشــته تعاونی ها نقش بســزایی در تامین 
مسکن بســیاری از اقشــار و آحاد جامعه داشتند و در 
قالب ســاخت مسکن در شــهرهای جدید به خانه دار 

شدن افراد کمک کردند.
وی افزود:همانطــور که در مــورد کارکنان 
دولت اعالم شد دســتگاه هایی که زمین در 
اختیار دارند در قالب تعاونــی ها زمین را به 
شــکل ۱۰۰ ســاله یا رایگان بــه کارمندان 
واگــذار کنند، احیــای مســکن کارگری با 
محوریت سازمان تامین اجتماعی و دستگاه 

های اجرایی ذیربطی هم که زمین در اختیار دارند می 
تواند مشکل مسکن کارگران را برطرف کند.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: تامین اجتماعی 
عالوه بر آمار کارگــران، منابع الزم را هــم در اختیار 
دارد و می توانیم از طریق منابــع بانک رفاه کارگران 
اقدام کنیــم و تامین اجتماعی برنامــه زمان بندی را 

در قالب تعاونی های مســکن کارگری ارائه 
کند.

به گفتــه لبافی در صورتی کــه تعاونی های 
مســکن مجددا فعال و زمین در اختیارشان 
گذاشــته و منابــع الزم از ســوی تامیــن 
اجتماعی و بانک رفاه کارگران فراهم شــود 
تا به ســاخت مســکن روی آورند در تامین 

مسکن کارگران اثرگذار خواهد بود.
وی واگذاری مسکن اجاره به شرط تملیک به کارگران 
را مقرون به صرفه ندانســت و گفــت: کارگران باید در 
قالب تعاونی در ساخت مشارکت داشته باشند و وزارت 

تعاون نیز بر عملکرد آنها نظارت کند. 
معتقدم اجاره به شرط تملیک به هر دو طرف زیان وارد 

می کند، یعنی هم برای آن بخشی که می سازد و واگذار 
می کند و هم برای کارگر و کسی که خریداری می کند 
و باید اقساط آن را بپردازد، به صرفه نیست چون قیمت 

تمام شده آن باال می رود و گران تمام می شود.
این کارشــناس حوزه کار تصریح کرد: بهترین راه این 
اســت که تعاونی ها با نظارت اعضای خــود روی کار 
بیایند و ساخت مسکن از طریق تعاونی ها دنبال شود تا 

قیمت تمام شده ارزان تر در بیاید.
امروز بســیاری از بخش ها و دســتگاه هــا امکانات و 
تجهیزات، ماشین آالت و مصالح ساختمانی در اختیار 
دارند که مــی توانند این ظرفیــت را در اختیار تعاونی 
های خود قــرار بدهند و برای پرســنل و نیروهای کار 

خود مسکن سازی کنند.

مسکن

خریدار  یک کارشناس حوزه پولی معتقد 
اســت افزایش قیمت ارز در ایــن روزها به 
دلیل اعمــال تحریم های امریــکا علیه ۱۸ 
بانک و موسســه مالی بوده است.به گزارش 
خبرآنالیــن قیمــت ارز در صرافی ملی در 
حالی وارد کانال ۳۰ هزار تومان شــد که در 
بازار ازاد معامله گران با اســتناد به وضعیت 
پیش رو بهایی بسیاری باالتر را برای فروش 
پیشــنهاد می کنند . بازار ارز ایران در سال 
۱۳۹۹ با بحرانــی جدی روبرو شــد . حاال 
قیمت ارز از کانال ۱۵ هــزار تومان به کانال 
۳۰ هزار تومان ورود کرده اســت تا باالترین 
قیمت تاریخ دالر در ایــران رد این محذوده 

به ثبت برسد .
 بروز بحران هایی در حوزه نقل و انتقال مالی 
از یک سو ، بلوکه شــدن پول های ایران در 
سایر کشوها از ســوی دیگر و قرارگیری در 
لیست ســیاه اف ای تی اف در کنار تشدید 
تحریم ها و اعمال تحریم ثانویه امریکا علیه 
۱۸ بانک ایرانی زمینه را بــرای بروز بحران 

مهیا کرده است.
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی تاکید 
کرد: فشــارهایی که امریکا آن را حداکثری 
می داند سبب شده بیشترین محدودیت ها 
بر فروش نفت کشــور و و بخش مالی کشور 
بر می گردد. به باور من حتی افزایش قیمت 
ارز هم به تحریم های اخیر امریکا در رابطه با 
۱۸ موسسه مالی و بانک کشور باز می گردد. 
طبیعی است ما اگر نتوانیم صادراتی داشته 
باشــیم و یا ارز حاصــل از آن را بــه اقتصاد 

خودمــان بازگردانیم به انتظــارات تورمی 
دامن زده می شود.

ایــن کارشــناس در رابطه بــا پیش بینی 
وضعیت اقتصادی کشور در پایان نیمه دوم 
ســال ۱۳۹۹ گفت: البته این کار دشواری 
اســت چرا که با توجه به ســرعت تحوالت، 
پیش بینی آینده نزدیک هم بســیار دشوار 

است. 
با این همه برای نیمه دوم ســال باید بیش 
از هر چیز به تحوالتی کــه انتظارات تورمی 

در کشور را دامن می زند تمرکز کرد.بخشی 
از این انتظارات به تحوالت حوزه سیاســت 
خارجی و تحریم های یــک جانبه امریکا باز 

می گردد.
وی تاکید کرد در این شــرایط به درســتی 
نمی توان پیش بینی کرد نــرخ دالر تا کجا 
قابلیت افزایش را داراســت چرا که سرعت 
تحوالت بســیار باالســت و تنهــا عوامل 

اقتصادی بر بازار موثر نیستند.
او با اشــاره به نقش قیمت ارز در انتظارات 

تورمــی تاکید کرد: هــر جا نــرخ ارز لنگر 
انــدازد، انتظــارات تورمــی بــه آن گره 
می خورد؛ به عبارت ســاده تر با رها شــدن 
نرخ ارز نگرانی های تورمــی مردم افزایش 
پیدا می کند و این خود مسبب افزایش تورم 
می شود. به این ترتیب اگر مشکل صادرات 
و انتقال ارز به کشــور حل نشود ما همچنان 
در ماه های آینــده با افزایــش قیمت ارز و 

تداوم شرایط تورمی مواجه خواهیم بود.
ندری با اشــاره به نرخ بهره بانکی در کشور 

گفــت: تصمیم گیران کشــور بــه دالیل 
فرهنگــی و عقیدتی همــواره تمایل به این 
داشــتند که نرخ بهره را در اقتصــاد ایران 
پایین نگه دارنــد و اکنون نــرخ بهره هیچ 
تناســبی با نرخ تورم در کشور ندارد. این در 
کنار کســری بودجه دولتی باعث می شود 
دولت حتی نتوانــد اوراق خود را آن طور که 
پیش بینی کرده به فروش برســاند. به این 
ترتیب تنهــا روزنه امید جــدی برای ایران 
انتخابات ریاســت جمهوری آینده ایاالت 

متحده است.
این کارشــناس بانکی تاکید کــرد: اینکه 
نتایج انتخابــات امریکا چه می شــود البته 
در اختیار ما نیســت. ولی اگر فرض خود را 
بر این بگذاریم که نتایــج مطابق انتظارات 
ما نباشد،آن گاه مشــکالت فعلی استمرار 
می یابند و این تصور که اقتصاد کشــور در 
شرایطی پا به ســال ۱۴۰۰ خواهد گذاشت 
که تــورم و رکود اقتصادی به پایان برســد، 

منطقی نیست.
وی تصریــح کرد: ایــن را هم بایــد مدنظر 
داشت که نتایج انتخابات امریکا تاثیر کوتاه 
مدتی بر اقتصاد کشــور خواهد داشت و به 
خودی خود پیروزی بایــدن صرفا اثر روانی 
بر بازار دارد مگر اینکه راه حل سیاسی برای 
این تنش آماده شــود. به باور من اگر نحوه 
اداره کشور به نحو تاکنونی ادامه یابد به هر 
حال نرخ تورم باال و رشد اقتصادی پایین به 
عنوان خروجی سیاســتگذاری های امسال 

در پایان سال خود را نمایان می کنند.

سازوکارخانهدارشدنکارگرانوکارمندان

 مدیرعامل شــرکت راه آهن اعالم کرد: تقاضای افزایش قیمت بلیت ساالنه 
یک بار از سوی شرکت ها پیشنهاد می شــود که البته از سال های ۹۴ تا ۹۷ 
اصال افزایش قیمتی برای بلیت قطار اعمال نشــد، برای امســال هم چندی 

پیش افزایش قیمت تصویب شد و مجددا افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
سعید رسولی درباره اعالم نظر ســتاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به پیشنهاد 
شرکت های حمل و نقل ریلی مبنی بر حذف تردد با ۵۰ درصد ظرفیت قطار 
و ممنوعیت حضور بیش از دو مسافر در یک کوپه، اظهار داشت: هنوز در این 
باره تصمیمی گرفته نشده است و شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

هم تغییری در این شرایط و پروتکل ها اعمال نکرده است. 
پاسخی که ستاد ملی مبارزه به کرونا درباره پیشــنهاد شرکت ها اعالم کرد 

این بود که همچنان همان پروتکل های اعالم شده و پیشین رعایت شود.
وی تاکید کرد: در سیستم حمل و نقل ریلی نه درباره نرخ بلیت و نه فاصله 
گذاری اجتماعی، هیچ تغییری اعمال نشــده اســت و تمام پروتکل هایی 
اعالم شده از ســوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت در تمام 

قطارهای مسافری رعایت می شود.
مدیرعامل شــرکت راه آهن با اشــاره به افزایش تردد قطار در انواع مسیرها 
گفت: هرچند که در روزهایی بــه تردد ۵ قطار در روز رســیده بودیم اما در 
حال حاضر روزانه ۸۰ تا ۹۰ قطار در مســیرهای مختلف تردد دارند اما تمام 
این قطارها با ضریب اشــغال ۵۰ درصد در حرکت هســتند که به طور قطع 
این کاهــش ظرفیت برای رعایــت پروتکل های بهداشــتی و ضد کرونایی 

هزینه هایی را به شرکت ها تحمیل کرده است.  
رســولی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در تمام مســیرها قطار وجود دارد، 
ادامه داد: بــا دو موضوع هزینه زا بــرای فعالیت شــرکت های ریلی مواجه 
هستیم. برای برخی از قطارها با ظرفیت ۴۰۰ مسافر، فقط چیزی حدود ۲۰ 
مســافر متقاضی وجود دارد و طبیعتا حرکت این قطار نمی تواند اقتصادی 
باشــد اما از ســوی دیگر اگر با ۱۰۰ درصد ظرفیت هم فعال باشــد به دلیل 

رعایت پروتکل ها اجازه تردد با بیش از ۵۰ درصد را ندارند.
 از این رو درخواست شرکت های ریلی این اســت که با توجه به اینکه دستور 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا تردد با ۵۰ درصد ظرفیت اســت، هزینه ضریب 

اشغال خالی تامین شود. 
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه دولت برای جبران تحمیل این 
هزینه هــا پرداخت تســهیالت کرونایی را پیش بینی کرده  اســت، گفت: 
بخشی از مشــکالت شــرکت های ریلی با پرداخت این تسهیالت برطرف 

می شود. 
اگرچه این تســهیالت بازپرداخت دارد و فعالیت شــرکت ها باید به گونه ای 

برنامه ریزی شود که توان بازپرداخت تسهیالت را داشته باشند.  
وی با تاکید بر اینکه هیچ تقاضایی برای افزایش قیمت بلیت قطار از ســوی 
شرکت های ریلی ارایه نشده اســت، ادامه داد: تقاضای افزایش قیمت بلیت 
ساالنه یک بار از سوی شــرکت ها پیشنهاد می شــود که البته از سال های 
۹۴ تا ۹۷ اصال افزایش قیمتی برای بلیت قطار اعمال نشد، برای امسال هم 
چندی پیش افزایش قیمت تصویب شــد و مجددا افزایش قیمتی نخواهیم 

داشت.  

فاصلهگذاریاجتماعیرابدونافزایش
قیمتبلیتقطاررعایتمیکنیم

قطار



دلیلتجمیعشرکتهایآبوفاضالبشهریوروستایی

تعرفه های آب بها در ایران بررسی شد

اختالفدرارزشاقتصادیآب

مجری طرح های نیروگاه گازی برق حرارتی:

واحدهایگازینیروگاهزرندسالآیندهوارد
مدارمیشوند

مجری طرح های نیروگاه گازی شــرکت برق حرارتی گفت:  واحدهای 
اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی زرند به ظرفیت ۳۲۴ مگاوات در 

پیک سال آینده وارد مدار می شود.
 به نقل از وزارت نیرو، محمود صادقی، با اشاره به اینکه عملیات اجرایی 
احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی زرند از اوایل ســال گذشته آغاز شده 
است، گفت: روند احداث نیروگاه گازی زرند با اتکا به متخصصان بومی و 
تجهیزات ساخت داخل در حال انجام است و در حال حاضر فعالیت های 
ســاختمانی و زیربنایی مجموعه به اتمام رســیده و در مرحله نصب و 

راه اندازی تجهیزات هستیم.
مجری طرح های نیروگاه گازی شــرکت برق حرارتــی تاکید کرد: در 
احداث این نیروگاه با استفاده از تجهیزات معتبر و قابل رقابت با قطعات 
خارجی که توسط شرکت های داخلی ساخته شده است، شاهد کاهش 

۲۰ درصدی هزینه های ارزی در این واحد نیروگاهی هستیم.
صادقی ادامه داد: با اتمام عملیات ساختمانی و روشنایی سالن توربین، 
عملیات نصــب بخش توربین ها، اســکیدهای مربوطــه، نصب بخش 
اگــزوز، ایراینتیک و فین فــن دو واحد گازی نیــروگاه زرند به صورت 
همزمان در حال نصب بوده و از برنامه زمان بندی سنکرون جلوتر است. 
همچنین عملیات ساختمانی بخش های مشترکات نیروگاه نیز به اتمام 
رسیده و آماده نصب تجهیزات اســت. در بخش گازرسانی نیز با نهایی 
شــدن محل اتصال خط نیروگاه به خط اصلی گاز، عملیات ساختمانی 
ایســتگاه گاز داخلی به پیمانکار ابالغ و تجهیزات ایســتگاه ۱۰۰ هزار 

مترمکعبی، حمل و آماده نصب است.
مجری طرح هــای نیروگاه گازی شــرکت تولید نیــروی برق حرارتی 
گفت: با تکمیل احداث دو واحد گازی این نیروگاه حدود ۳۲۴ مگاوات 
به ظرفیت برق اســتان کرمان افزوده می  شــود. راه اندازی این نیروگاه 
در تأمین برق شــبکه سراســری جنوب شرقی کشــور در استان های 
هرمزگان و سیســتان و بلوچســتان بســیار اثرگذار بوده و با توجه به 
کســری یک هزار مگاواتی برق منطقه مرکزی در سال آینده، وارد مدار 

شدن این نیروگاه از اهمیت زیادی برخوردار است.
گفتنی است، نیروگاه ســیکل ترکیبی زرند در کیلومتر ۲۰ شهر زرند 
در مجاورت روستای علی آباد اســتان کرمان در زمینی به مساحت ۵۲ 

هکتار در حال احداث است.

کاهشچهاردرصدیحجمآبموجود
درمخازنسدها

 حجم آب موجــود در مخازن ســدهای کشــور از ابتدای ســال آبی 
جدید)مهر۹۹ تا پایان شهریور۱۴۰۰( به ۲۵ میلیارد و ۹۳ میلیون متر 
مکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته چهار درصد 

کاهش نشان می دهد.
حجم آب موجود در مخازن ســدهای کشــور سال گذشــته )ابتدای 
مهر۹۸ تا هیجدهم مهــر( ۲۶ میلیارد و ۹۷ میلیــون متر مکعب بوده 
اســت.کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور در ســال آبی جدید از 
ابتدای مهرماه۹۹ تا هیجدهم مهر ۹۲ دهم میلیارد مترمکعب گزارش 
شده است و این درحالی است که در مدت مشابه پارسال این میزان یک 
میلیارد و ۱۲ میلیون متر مکعب بوده که نشــان از کاهش ۱۸ درصدی 

دارد.
خروجی آب سدهای کشــور نیز براســاس تازه ترین گزارش شرکت 
مدیریت منابع آب ایران که مورد بررســی خبرنگار اقتصادی ایرنا قرار 
گرفت از ابتدای سال آبی جاری)ابتدای مهرماه ۹۹( تا هیجدهم مهر به 
رقم دو میلیارد و ۱۹ میلیون متر مکعب رسیده و نسبت به مدت مشابه 
پارســال که دو میلیارد و ۸۵ میلیون مترمکعب بود ۲۳درصد کاهش 

نشان می دهد.
درصد پرشدگی سدها نیز به عدد ۵۱ درصد رسیده است.

ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب است .
وضعیت موجودی آب ســدهای کشــور درحالی اســت که تا روز ۱۹ 

مهرماه تنها ۵.۱میلی متر بارندگی در کشور رخ داده است.

موسسه تحقیقات آب اعالم کرد:

احتمالبارششدیدباراندرشمالوشمالغرب
کشورازهفتهآتی

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعالم کرد: وقوع بارش های به نسبت 
شدید در شمال و شمال غرب کشور، برای هفته آتی مورد انتظار است.

به گزارش موسســه تحقیقات آب وزارت نیرو، وقوع بارش برای بیشتر 
مناطق کشور در هفته جاری ناچیز پیش بینی شده است.

همچنین با توجه به چشم انداز بارش پیش بینی شده برای هفته آینده 
)هفته دوم منتهی به دوم آبانماه(، وقوع بارش های به نســبت شدید در 

شمال و شمال غرب کشور، مورد انتظار است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
پیش بینی ها درباره سال آبی جدید )مهرماه۹۹ تا پایان شهریور۱۴۰۰( 
بیانگر آن اســت که وضعیت بارش در این  ســال در حد میانگین سال 

گذشته و حتی کمتر از میانگین خواهد بود.
»ســیف اهلل آقابیگی« ۶ مهرماه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
افزود: پیش بینی برای فصل های پیش رو براســاس مدل های منتشره 
ارزیابی شــرایط جوی که توسط سازمان هواشناســی کشوری و سایر 
پایگاه های علمــی معتبر و نیز منابــع معتبر جهانی صــورت گرفته و 

براساس مدل های کلی برای فصل پاییز و زمستان است.
وی ادامه داد: براســاس این پیش بینی ها در برخی استان های واقع در 
جنوب شــرق کشــور میزان بارش ها باالتر از حد نرمال خواهد بود، اما 
در بیشتر استان ها در حد میانگین سال گذشــته و حتی کمی کمتر از 

نرمال خواهد بود.

تعداددکلهاینفتوگازآمریکاافزایشیافت
شــرکت های انرژی آمریکا این هفته بر تعداد دکل هــای فعال نفت و 
گاز آمریکا برای چهارمین هفته متوالی افزودند که نخســتین افزایش 

ماهانه از ژوئن ۲۰۱۸ به شمار می رود.
شرکت های انرژی آمریکا این هفته بر تعداد دکل های فعال نفت و گاز 
آمریکا برای چهارمین هفته متوالی افزودند که این افزایش نخســتین 

افزایش از ژوئن ۲۰۱۸ به شمار می رود.
با افزایش قیمــت نفت به حدود ۴۰ دالر در هر بشــکه طــی چند ماه 
گذشته، حفاران آمریکا شــروع به حفاری کردند.بیکر هیوز در گزارش 
خود اعالم کرد شمارش تعداد دکل های فعال نفت و گاز،شاخص اولیه 
تولیدات آینده آمریکا را مشخص می کند؛ این دکل ها در هفته منتهی 

به ۹ اکتبر ۳ عدد افزایش یافت و به ۲۶۹ دکل رسید.
مجموع دکل های نفتی آمریکا در هفته منتهی به ۱۴ آگوست به ۲۴۴ 
دکل کاهش یافت که کمترین میزان از ۱۹۴۰ به شــمار می رود. آمار 

بیکر هیوز، بزرگ ترین شرکت نفتی جهان به سال ۱۹۴۰ بازمی گردد.
تعداد دکل های این هفته از مدت مشابه سال گذشته ۵۸۷ دکل یا ۶۹ 

درصد کمتر بوده است.
تعداد دکل های نفتی در این هفته ۴ دکل افزایش یافت و به ۱۹۳ دکل 
رســید که باالترین میزان از اوایل ماه ژوئن می رسد در حالی که تعداد 

دکل های گازی یک دکل کاهش یافت و به ۷۳ دکل رسید.

نیرو

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: شرکت های توزیع 
با اقدامات نوآورانه، هزینه های جــاری را مدیریت و از 
افزایش هزینه تمام شــده طرح ها کــه افزایش قیمت 

خدمات برق را به همراه دارد، جلوگیری کنند.
غالمعلی رخشــانی مهر، با اشــاره به شــتاب گرفتن 
تحوالت اقتصادی در دنیا، همســو شدن شرکت های 
توزیع با این تحوالت را حائز اهمیت دانســت و گفت: 
شــرکت های توزیع به عنوان یک بنــگاه اقتصادی با 
مطالبات جامعه سروکار دارند و باید تالش کنیم ضمن 
حفظ قیمت منطقی برق، از افزایــش ناگهانی قیمت 
که متناســب با ســایر کاالها و خدمات اتفاق می افتد، 

جلوگیری شود.
معاون هماهنگــی توزیع توانیر دســتیابی 
شــرکت های توزیع به این هدف را مستلزم 
۲ راهکار عنــوان کرد که نخســت مدیریت 
هزینه هــا و دوم کاهش هزینه تمام شــده 
طرح ها در شــرکت های توزیع است و الزم 
اســت برای تحقق ایــن هدف که از ســال 

گذشــته آغاز شــده، با اقدامات نوآورانــه از افزایش 
هزینه های جاری جلوگیری شود.

این مقام مسؤول یکی از اقدامات توانیر در این راستا را 
اجرای طرح قبض سبز عنوان کرد که منافع متعددی 

را به لحــاظ کاهش هزینه هــا، حفظ محیط 
زیســت، کاهش ترددها و غیره در پی داشته 
و از دید بنگاه اقتصادی توزیع، نیاز به ۴ هزار 
نفر نیــرو در بخش قرائت کنتــور را برطرف 
ســاخت و صنعت برق با توجه به مسئولیت 
اجتماعی و تعهدی که به معیشت همکاران 
دارد، ایــن ظرفیت را در جهــت کاهش نیاز 
شرکت ها به نیروی انسانی طی ســال های آتی به کار 
می گیرد که همســو با هدف کاهش هزینه های جاری 

است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر مشابه این اقدام در طرح 

هوشمندســازی مراکز اتفاقات و ۱۲۱ را امکانپذیر و با 
آزادســازی ۲۵۰۰ نفر ظرفیت نیروی انســانی همراه 
دانســت و افزود: این طرح و طرح های مشابه دیگر که 
هزینه های جاری را هدف گرفته، از سوی شرکت های 

توزیع در کوتاه مدت قابل انجام است.
وی کاهش ۲۲۰ میلیارد تومانی قیمت ۲ مناقصه را از 
دســتاوردها در بخش کاهش هزینه تمام شده طرح ها 
دانست و ادامه داد: باید به تغییرات فن آوری اطالعات 
و ارتباطات در بخش توزیع سرعت ببخشیم، و با توجه 
به تجربه جهانی، این بخش می تواند ارزش افزوده قابل 

توجهی را در شرکت های توزیع ایجاد کند.

توانیر

خریــدار  آب یــک کاالی اجتماعــی- 
اقتصادی است که بدون اســتفاده از آن نه 
حیاتی قابــل تصور و نه فعالیــت اقتصادی 
قابل انجام اســت. به گزارش دنیای اقتصاد؛ 
اجتماعی بودن آب، داللت بر نقش بی بدیلی 
دارد که این کاالی حیاتی در جوامع انسانی 
دارد و اقتصادی بودن این کاال به مفهوم آن 
اســت که آب نیز مانند هر کاالی دیگر، باید 
در چارچوب اصول و شاخص های اقتصادی 
تولید، توزیع و مصرف شــود. با این دیدگاه، 
»قیمت گــذاری آب« به عنــوان یکــی از 
موضوعات اصلی اقتصــاد، باید در مدیریت 
و تخصیص آب مورد توجــه ویژه قرار گیرد. 
در بحث قیمت گذاری آب، دو سوال اساسی 
مطــرح اســت؛ اول اینکه اصــول و مبانی 
قیمت گــذاری آب چیســت؟ و دوم اینکه 
این اصــول و مبانی چگونه اجرا می شــود؟ 
در نوشتار حاضر که از سوی شانتیو خزایی 
کوهپر، رئیس گروه اقتصاد و سرمایه گذاری 
معاونــت آب و آبفــای وزارت نیــرو تهیه و 
تدوین شده است تالش شــده به دو سوال 

مذکور به صورت اجمالی پاسخ داده شود.

 مبانی قیمت گذاری از نظر اقتصادی
در یک دسته بندی کلی از دیدگاه اقتصادی، 
مصــارف آب بــه دو بخش اصلی، شــامل 
مصارف نهایی و مصارف واسطه ای تقسیم 
می شــود. مصارف نهایی آب شامل مصارف 
خانگــی، عمومی و اداری اســت و مصارف 
واسطه ای آب شامل کاربری های صنعتی، 
خدماتی، کشاورزی و نظایر آن است. البته 
کاربردهای غیرمصرفی نیز برای آب وجود 
دارد که دامنه آن چندان گســترده نیست. 
این گروه از کاربری ها شــامل گردشگری، 
حمــل و نقل آبــی، برقابــی )نیروگاه های 

جریانی( و نظایر آنهاست.
در مباحث اقتصادی، مبنای قیمت گذاری 
برای کاالی نهایی، تمایــل پرداخت و برای 
کاالی واســطه ای توانایی پرداخت اســت. 
تعیین کننده تمایل پرداخت، ارزش کاال از 
دیدگاه مصرف کننده نهایی و تعیین کننده 
توانایــی پرداخــت، تولید نهایــی کاالی 

واسطه ای مورد نظر، در فرآیند تولید است.
 بــرای به کارگیــری هــر یــک از مبانی 
بیان شــده، روش های مختلفی وجود دارد. 
برای محاســبه تمایل پرداخت می توان از 
روش هایی نظیر »ارزش گذاری مشــروط« 
و »روش هزینه جایگزین« اســتفاده کرد و 
برای محاسبه توان پرداخت نیز روش هایی 
چون »تابع تولید« و »روش پسماند« قابل 
اســتفاده اســت. به بیان دیگر، از دیدگاه 
اقتصادی، قیمت گذاری آب هم در مصارف 
نهایی و هم در مصارف واســطه، حول محور 

طرف تقاضای آب شکل می گیرد.
بدیهی اســت به علت دخالت عوامل جانبی 
دیگر، استفاده مطلق از مبانی مذکور، برای 
قیمت گذاری آب میسر نخواهد بود. وجود 
مالحظات اجتماعــی و اقتصادی مختلف و 
لزوم تامین آب برای اقشــار مختلف جامعه 
و همچنین ضــرورت حمایــت از برخی از 
فعالیت ها، مانــع به کارگیــری بی چون و 
چرای اصول و مبانی مورد اشــاره در زمینه 
قیمت گذاری آب می شــود. بــرای دخالت 
موثر عوامل جانبی که قیمــت آب را تحت 
تاثیر قــرار می دهنــد، می تــوان از مبانی 

»اقتصاد رفتاری« استفاده کرد.

 چگونگی قیمت گذاری آب در ایران
در نظام قیمت گذاری آب در ایران دو عامل 
»هزینه تمام شده آب« و »ارزش اقتصادی 
مصــرف آب« تعیین کننــده قیمــت آب 
هستند. استناد به »هزینه تمام شده آب«، 
در موارد متعدد مورد تاکید قانون گذار قرار 
گرفته اســت. از جمله، در مــاده ۳۳ قانون 
توزیع عادالنه آب، مــاده ۳ قانون هدفمند 
کردن یارانه ها و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم 
توسعه، بر مبنا قرار گرفتن هزینه تمام شده 

برای تعیین تعرفه آب تاکید شده است.
عالوه بــر هزینه تمــام شــده، در چندین 
مستند قانونی، محاســبه ارزش اقتصادی 
آب و اســتفاده از آن برای تعیین تعرفه آب 
یادآوری شــده اســت. اما تاکنــون، اقدام 
نظام مندی بــرای مبنا قــرار گرفتن ارزش 
اقتصادی آب برای تعییــن تعرفه آن انجام 
نشده است. ذکر این نکته ضروری است که 
هرچند ارزش اقتصادی آب در کاربری های 

غیرخانگی دقیقا محاسبه نشده است، ولی 
در حال حاضر تعرفه مصارف غیرخانگی به 
دلیل ارزش مصرفی بیشتر آب، دارای تعرفه 
باالتری نســبت به کاربری خانگی اســت. 
عالوه بر آن، در بین کاربری های غیرخانگی 
نیز تفاوت هایی در زمینــه تعرفه آب وجود 
دارد که ناشــی از اختالف در ارزش مصرفی 

آب در آنهاست.
»هزینه تمام شــده آب« تعیین کننده توان 
طرف عرضه بــرای تداوم ارائــه خدمات آب 
است و ارزش اقتصادی آب نیز تعیین کننده 
تــوان پرداخت طــرف تقاضا بــرای جبران 
خدمــات آب در یــک دامنــه جغرافیایی یا 
برای یک منبــع آب اســت. ماهیت کاالی 
آب و ضرورت اطمینان از عرضه مســتمر آن 
سبب شده قیمت تمام شــده آب مورد توجه 
مدیریت آب در ایــران قرار گیــرد.از طرف 
دیگر، توجه به کمیابــی آب در ایران ایجاب 
می کرد بــه ارزش اقتصادی مصــرف آب نیز 
توجه شــود. در مدل های برآورد قیمت آب، 
این روش به »قیمت گذاری بر اســاس بهینه 
دوم« معروف اســت. در ایــن روش تعرفه یا 
قیمت آب، باید از یک طرف هزینه های تولید 
آب را جبران کند و از طــرف دیگر تخصیص 

بهینه آب بر اساس ارزش آب را تضمین کند.
در شــرایط کنونی تا حدودی پیاده سازی 
روش مذکــور، مدنظر مدیریــت آب قرار 
گرفته اســت، امــا هنــوز راه طوالنی برای 
اجرای دقیق آن در پیش روســت. در زمینه 
آب شــهری حدود ۵۰ دصد از هزینه تمام 
شده آب توسط مشترکان و ۵۰ درصد دیگر 
توســط دولت پرداخت می شود. این نسبت 
در زمینه آب کشــاورزی تغییر محسوسی 

می کند. در زمینه آب کشاورزی، حدود ۷۰ 
درصد از هزینه تمام شده آب توسط دولت 

پرداخت می شود.
قابل ذکر اســت، هزینه تمام شده مالی آب 
که مبنای آن ثبت حسابداری هزینه هاست، 
مدنظر قرار گرفته اســت، نه »هزینه تمام 
شــده اقتصادی آب«. طبــق ارزیابی ها در 
صورت اعمال هزینه تمام شده اقتصادی که 
روش درستی نیز هســت، هزینه تمام شده 

آب ارقام به مراتب بزرگ تری خواهد بود.
تعرفه هــای آب بهــا در ایران بــه دو گروه 
اصلی، شــامل خانگــی و غیرخانگی قابل 
تفکیک اســت. تعرفه های مصارف خانگی، 
به دو گروه شــهری و روستایی تقسیم شده 
اســت. در بخش مصارف غیرخانگی شهری 
و روســتایی، برای کاربری هــای صنعتی، 
تجــاری، عمومــی و دولتــی، آمــوزش و 
کاربری های آزاد، تعرفه تعیین شــده است. 
تعرفه کاربری هــای غیرخانگــی خارج از 
محدوده شهرها و روســتاها نیز تابع تعرفه 
کاربری غیرخانگی شهر و روستاست. عالوه 
بر تعرفه های مورد اشاره، تعرفه های دیگری 
نیز وجــود دارند که مســتقل از تعرفه های 
غیرخانگی هستند. کشاورزی، آبزی پروری 

و برقابی از این جمله اند.
تعرفــه آب بهــا بــرای مصارف شــهری و 
روســتایی )محدوده شــهرها و روستاهای 
تحت پوشــش شــرکت آبفا(: همچنان که 
بیان شد مصارف شــهری و روستایی شامل 
کاربری های خانگی و غیرخانگی است و هر 

یک دارای تعرفه متفاوتی هستند.
تعرفــه کاربری هــای خانگــی: تعرفــه 
کاربری هــای خانگــی به صــورت بلوکی، 

تعیین و ابــالغ می شــود. در جهت رعایت 
الگوی مصرف آب، تعرفه مشترکان خانگی 
که حداکثر تا ســقف الگــوی مصرف، آب 
مصرف کنند در ۴ طبقه مصرف مشــخص 

شده است. 
الگوی مصرف آب بر اساس شرایط اقلیمی 
و جمعیتی اســتان های کشور در دامنه ۱۳ 
تا ۱۸ متر مکعب در ماه بــه ازای هر خانوار، 
تعیین و ابالغ شده است. برخی خانوارها به 
علل مختلف، الگوی مصــرف آب را رعایت 
نمی کنند. با اســتناد به قانــون و تصویب 
هیــات وزیــران، در جهــت بازدارندگی 
مصــرف، تعرفه این گــروه از مشــترکان 
مشمول ۱۶درصد افزایش در تمام طبقات 
مصرف خواهد شــد.  در میان شــهرهای 
کشور، تهران با داشتن ضریب ۴۵/ ۱ دارای 
باالترین ضریب است. تعرفه مصارف خانگی 
روســتایی، معادل ۵۰ درصد تعرفه خانگی 

نزدیک ترین شهر تعیین می شود.
در شهرهایی که شبکه جمع آوری فاضالب 
اجرا شــده یا در دســت اجراســت، عالوه 
بــر آب بها، تعرفــه خدمات دفــع فاضالب 
نیــز از مشــترکان دریافت می شــود. این 
تعرفــه برای مصــارف خانگــی ۷۰ درصد 
آب بهاســت. به علت اختالف زیــاد هزینه 
تمام شــده آب با تعرفه های آب و ضرورت 
تامین مالی برای توسعه شــبکه های آب و 
فاضالب، عالوه بر تعرفه های مورد اشــاره، 
تعرفه های اندکی نیــز در قالب تبصره های 
قانونی از مشــترکان دریافت می شود. این 
تعرفه ها شــامل تعرفه تبصــره )۳(، تعرفه 
ماده )۷( مصوبه شــورای اقتصــاد و تعرفه 
ماده ۲ هســتند. قابل ذکر است تبصره )۳( 
و تعرفه ماده )۷( مصوبه شــورای اقتصاد با 
پیشــنهاد شــرکت آب و فاضالب اســتان 
و پس از تصویب شــورای شــهر مربوطه، 
توســط وزیر نیرو ابــالغ می شــود.تعرفه 
کاربری های غیرخانگی بلوکی نیســت و تا 
ســقف حجم آبی که در قرارداد مشترکان با 
شــرکت های آب و فاضالب مشخص شده، 
با قیمت ثابت محاســبه می شــود.  در بین 
کاربری های غیرخانگی، کاربری ســاخت و 
ساز دارای باالترین تعرفه و سایر کاربری ها 
که عمدتا شامل شیرهای آتش نشانی است 
دارای کمترین تعرفه هســتند. برای انواع 
کاربری های غیرخانگی مصــرف معقولی 
تعریف شــده که به »ظرفیت قــراردادی« 
معروف است. کلیه کاربری های غیرخانگی 
موظفنــد بــرای برخــورداری از تعرفــه 
اختصاصــی کاربری خود، ســقف ظرفیت 
قراردادی را رعایت کننــد، در صورت عدم 
رعایت ظرفیت قــراردادی مصارف مازاد بر 

ظرفیت، با تعرفه آزاد محاسبه می شود.

خریدار  اجــرای طرح یکپارچه ســازی 
شــرکت هــای آب و فاضــالب شــهری و 
روســتایی که چندین سال درگیر نهادهای 
تصمیم گیری بود سرانجام امسال به نتیجه 
رســید. آنطور که مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب کشــور اعالم کرده هدف از اجرای 
این طرح بهبود راندمان و رســیدگی بهتر 
به صنعــت آب و فاضالب بخش شــهری و 

روستایی است.
 در حال حاضر حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر در روستاهای سراسر کشور از آب شرب 
ســالم و بهداشتی بهره مند هســتند و قرار 
است که تا یک ســال و نیم آینده به بیش از 
۳ میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور آب 
شرب سالم و پایدار برسد و طبق برآوردهای 
صورت گرفته در پایــان این دولت جمعیت 
روستایی بهره مند از آب شرب سالم و پایدار 

به بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.
هم اکنــون در تمام ۳۱ اســتان کشــور، 
پروژه های آبرسانی روستایی در حال انجام 
است و حدود ۴۰۰۰ قرارداد تاکنون در این 
رابطه با بخش خصوصی منعقد شــده و این 
در حالی است که طبق شاخص های جهانی 
بهداشــت که مبتنی بر دسترسی مردم به 

آب شــرب باکیفیت با مختصری پیاده روی 
است، بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی 

ایران بهره مند محسوب می شوند.
با ایــن وجــود  برنامه دولت این اســت که 
روستاها همچون شهرها آب شرب باکیفیت 
به صورت لوله کشی در منازل خود دریافت 
کنند و کیفیت آب شرب در روستاها برابر با 
کیفیت آب شرب در شهرها باشد. در همین 
راســتا نیز طرح یکپارچه سازی شرکتهای 
آب و فاضالب شــهری و روســتایی کلید 

خورده است.
محمد رضا جانبــاز ، مدیرعامل شــرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور در این راستا 
به ایســنا گفت: تمام تالش ما این است که 
تأمین آب شــهرها و روســتاها از آب های 
ســطحی افزایش پیــدا کنــد، بنابراین به 
این ســمت رفته ایم که تأمین آب شــهرها 
و روســتاها از آب های زیرزمینی کاهش و 

آب های سطحی افزایش پیدا کند.
وی بــا اشــاره به اینکــه یکپارچه ســازی 
شــرکت های آب و فاضــالب شــهری و 
روســتایی پس از چندماه از تصویب دولت 
در اواخر بهمن ماه رسماً اجرایی شد، گفت: 
هدف این است که بتوانیم راندمان فعالیتها 

را باال ببریم.مدیرعامل شــرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه هدف 
ما بهبــود وضعیت صنعــت آب و فاضالب 
کشور در دو بخش شهری و روستایی است، 
تصریح کرد: در این مدت نیز شــاهد اثرات 
مثبت اجرای این طرح هستیم و امیدواریم 
که بتوانیــم کارهای بیشــتری را در این دو 

حوزه انجام دهیم.
جانباز بــا بیــان اینکه موضــوع فاضالب 
روســتایی پــس از تکمیــل پروژه هــای 
آبرســانی روســتایی هدفگــذاری بعدی 
شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
اســت، گفت: تالش می کنیم با بهره مندی 

از منابع داخلی شرکت های آبفا، پروژه های 
فاضالب روستایی را اجرایی کنیم.

خوشــبختانه این طرح با نگاه مثبت برخی 
نمایندگان مجلس نیز روبرو شــده اســت. 
طبق گفته های محمد باقــری بنابی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس، رفع مشکالت 
آب شــرب روســتاها، هدف اصلــی طرح 
یکپارچه سازی شــرکتهای آب و فاضالب 

شهری و روستایی است.
وی با تاکید بر اینکه تامین آب شرب مردم، 
مهمتــر از منافع فردی اســت، اظهار کرد: 
قطعاَ کار یکپارچه ســازی شرکتهای آبفای 
شهری و روستایی، کار درســت و به جایی 
بوده است و ارزیابی ها هم نشان می دهد که 
در همین فاصله زمانی کوتاه از شروع فرایند 
یکپارچه سازی و درحالیکه به تعبیری این 
پــروژه یکپارچه ســازی در دوره گذار قرار 
دارد، نتایج آن در تســریع و بهبود خدمات 
رســانی بخصــوص در حوزه آب شــرب 

روستایی مشهود است.
به گفته عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
بر اســاس گزارش متولیان امــر، در همین 
مدت کوتاه در مناطق مختلفی از کشــور به 
واسطه تجمیع این دو شرکت، بدون ایجاد 

تاسیسات جدید و صرفاً از محل بهره گیری 
وبه اشتراک گذاری امکانات موجود این دو 
شرکت، به روســتاهای زیادی خدمات آب 

شرب داده شده است.
باقری با بیان اینکه ســرعت دادن به کار به 
ویژه در حوزه نقل و انتقال اموال و همینطور 
رفع و حل و فصل برخی مســایل پرسنلی، 
ضرورتی اســت که نیاز است توسط مدیران 
ارشــد وزارت نیرو مورد توجــه جدی قرار 
گیرد، افزود: به هرحال این کار، کار بزرگی 
است و طبعاً در کنار مزایا و فواید قابل توجه 
آن، چالش هــای خــودش را هــم دارد که 
بایست به سرعت مورد توجه و رسیدگی قرار 
گیرد.به گفته وی طبیعتاً کاری که موجب 
تغییرات ســاختاری و برخــی جابجایی ها 
در سطوح مدیریتی شــرکتها بشود، بعضاَ 
معارضــان و مخالفانی هم خواهد داشــت، 
اما آنچه که مهــم اســت و ارجحیت دارد، 
پاســخگویی به مطالبات به حــق مردم در 
زمینه دسترســی به آب پایدار و با کیفیت 
و منافع کالن کشور اســت که قاعدتاَ تحت 
تاثیر منافــع فردی و پــاره ای مالحظات و 
رقابت های درون ســازمانی قــرار نخواهد 

گرفت.
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معاون وزیر ارتباطات تشریح کرد

موانعپیشرویتوسعهپیامرسانهایداخلی

معاون وزیر صمت:
وزارتصمتهنوزتصمیماجراییخاصیدر

حوزهفوالدنگرفتهاست
معاون وزیر صمت گفت: وزارت صمــت در برهه کنونی تصمیم اجرایی 

خاصی در حوزه محصوالت فوالدی اتخاذ نکرده است.
 به نقل از وزارت صنعــت، معدن و تجارت، داریوش اســماعیلی اظهار 
داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در برهه کنونی و با لحاظ تمامی 
جوانب امر در خصوص تنظیم بازار محصوالت فوالدی تصمیم اجرایی 

خاصی اتخاذ نکرده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: این وزارتخانه در 
حال بررسی موارد و مذاکره با عوامل مرتبط و مؤثر در حوزه محصوالت 

فوالدی در سطح کشور است.
وی اضافه کرد: قطــع یقین برای اتخاذ تصمیم اجرایــی مؤثر در حوزه 
تنظیم بازار محصوالت فوالدی، نظرات و آرای کارشناســان مربوطه، 

نخبگان و فعاالن حوزه فوالد لحاظ خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمــت تاکید کرد: با نهایی 
شــدن تصمیم نهایی، مراتب به اطالع مــردم و مجموعه فعاالن حوزه 

فوالدی کشور خواهد رسید.

جزئیات عرضه خودرو در بورس کاال
میتوانیدسالییکخودروبخریداماتا۲سال

امکانفروشندارید!
پرونده عرضه خودرو در بورس همچنان باز است و آخرنی اخبار حاکی 
از آن است که نمایندگان مردم ساز و کار چگونگی اجرای این طرح را نیز 
تعیین کرده اند. به طوریکه هر فرد در طول ســال تنها یک بار می تواند 
از بورس کاال خودرو بخرد و اجازه فروش آن تا دو ســال بعد را نخواهد 

داشت.
طرح ســاماندهی بــازار و صنعت خودرو از ســوی مجلس نشــینان 
چندیست که مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی  اجرا می 
شــود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کاالی ایران به منظور 
شفافیت باالی معامالت این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو 

به یک کاالی مصرفی است.
بورسی ها نیز در این مورد توضیح داده بودند که  خودروهایی که با تیراژ 
باال وارد کشور می شــوند و همچنین خودروهای تولید داخل، در بستر 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار میگیرند. 
در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه ای خواهیم داشت که این قیمت 
پایه، توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می شود،  با قیمت پایه روی 
تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و  متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر 

رقابت خواهند کرد.
 افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و خودرو 

و به آن اشخاص تعلق می گیرد.

جزئیات عرضه خودرو در بورس
در این راســتا، روح اهلل ایزدخواه - مسئول کارگروه خودرو کمیسیون 
صنایع مجلس - اخیرا اعالم کرده است که وضعیت گرانی خودرو یک 
بیماری است و هدف اصلی طرح ارائه شــده به مجلس ، خارج کردن 
خودرو از یک کاالی ســوداگری و ســرمایه ای به یک کاالی مصرفی 
اســت. هم اکنون ظرفیت تولید خودرو در ســال بیــش از ۲ میلیون 
خودرو و به اندازه نیاز کشــور است و مشــکل اصلی در سفته بازی و 

سوداگری است.

بر این اساس و به نقل از پایگاه اطالع رســانی بازار سرمایه، وی درمورد 
عرضه خودرو در بورس توضیح داده اســت که عرضــه خودروی تولید 
شــده در بورس بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در بر دارد. بر اساس 
این طرح تمامی خودروهــای تولید داخل صرفــا از طریق بورس کاال 

عرضه می شوند و این مکانیزم راحتی است.
خریــداران خودرو در بــورس حق فروش خــودرو را تا دوســال بعد 
نخواهند داشــت و خریداران خودرو تــا بازه زمانی دو ســاله ملزم به 

پرداخت مالیات سنگینی خواهد شد. 
تمام خودروهای ســبک صفــر کیلومتر داخلی و برخــی خودروهای 

خارجی هم مشمول این طرح می شوند.
به گفته ایزدخواه، هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل می تواند 
از بورس خریداری کنــد. در بورس کاال، خودرو با قیمت تمام شــده و 
واقعی معامله می شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده 

مشخص می کند.

کارشناسان چه می گویند؟
این مباحث درحالی مطرح می شــود که کارشناســان بر این باورند 
که  در حال حاضر صنعــت خودرو به دلیل قیمت گــذاری  غلط، در 
حال سقوط است، از سوی دیگر بازار هم از کنترل خارج شده است؛ 
لذا تنها راه نجات این صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادســازی 
قیمت ها اســت. اکنون راه حلی تحت عنوان عرضه خودرو در بورس 
کاال پیشــنهاد داده شــده اســت که در آن چند نکته حائز اهمیت 

وجود دارد. 
چنانچه خودرو در بورس کاال عرضه شــود و سپس کشف قیمت شود 
و در حقیقت اجازه دهند که بازار تعیین کننده قیمت باشــد، طرحی 
بســیار خوب اســت؛ البته که ضوابطی هم برای آن باید در نظر گرفته 

شود. 
به طور مثال باید حداقل هایی برای خریدارانــی که می توانند در صف 
خرید قرار گیرند، وجود داشته باشد؛ مثل همین  شرایط هایی که برای 
طرح های فــروش خودروها، بــرای ثبت نام کننــدگان در نظر گرفته 
می شود؛ چراکه همانطور که بر کسی پوشیده نیست، تعداد خودروها از 

تقاضاها کمتر است.
آن ها بــر این موضــوع تاکید دارند کــه  اگر قرار اســت خودرو در 
در بورس عرضه شــود، باید تمــام اصول آن هم رعایت شــود، زیرا 
همچنان پای شورای رقابت به وسط کشــیده شده تا قیمت خودرو 
پایه را تعیین کند. حضور شــورای رقابت به منظــور تعیین قیمت، 

نقض غرض است.
 اگر قرار است بازار تعیین کننده باشــد که پس باید به همان بازار، 
واگذار کرد. اگــر همین امروز اجــرای این طرح آغاز شــود، یک 
قیمت تعیین شــده از قبل توســط شــورای رقابت وجــود دارد و 
قیمــت پایه برای امروز و فردا و... مشــخص اســت؛ پس عرضه در 
بورس به شرطی خوب است که تمام شــرایط اصولی بورس رعایت 

شود.

تولید

رییس سازمان حمایت با اشــاره به برنامه ریزی برای 
افزایش ظرفیت تولید ماســک پارچه ای، گفت: نمونه 
کارهای تولیدی از ماســک پارچه ای جدید با رعایت 
اســتانداردهای الزم حداکثر تا هفتــه آینده تهیه می 

شود.
 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش 
با اعالم اینکه ظرفیت تولید ماســک پارچه ای از سوی 
اصناف افزایش خواهــد یافت، اظهار داشــت: بر این 
اساس نگرانی از بابت تأمین کاال در سطح عرضه و نیاز 

مردم وجود ندارد.
رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان تصریح کرد: در شــرایط خاصی قرار 

داریم و این شــرایط نیاز به اتخاذ تصمیمات 
ویژه دارد، لذا امیــدوارم بتوانیم با همکاری 
مــی واحدهــای تولیــدی و نهادهای  ما ت
مرتبط، با افزایش ظرفیــت تولید، به راحتی 
ماســک های پارچه ای را در دسترس عموم 

مردم قرار دهیم.
وی ادامــه داد: با توجه به ضــرورت تأمین 

ماســک ارزان قیمت و مناســب برای کلیه اقشــار 
مختلف جامعــه، به ویژه برای جامعه هدف ســازمان 
بهزیســتی و کمیتــه امداد، جلســه ای بــا حضور 
نمایندگانی از بســیج اصناف، کمیته امداد، بازرسی 
نهاد ریاســت جمهــوری، اتحادیه تولیــد و فروش 

پوشاک و دیگر دستگاه های مرتبط در محل 
این سازمان برگزار شد.

تابش افزود: در این جلســه پیشنهاد شد تا 
ماســک هایی با اســتانداردهای مورد تأیید 
مراجع ذیصالح و با قابلیت اســتفاده زمانی 
چند برابر، تولید و در اختیار اقشار کم درآمد 

جامعه قرار گیرد.
وی با ارائه توضیحاتــی در مورد مواد بــه کار رفته در 
ساخت این ماســک ها، تصریح کرد: با اتخاذ تمهیدات 
الزم مقرر شد برای مقابله با ویروس کرونا ماسک های 
پارچه ای تولید شود که الیه داخلی یا همون مت بلون 
آن قابل تعویض و بدنه آن قابل شستشــو و حتماً مورد 

تأیید وزارت بهداشت باشد.
معــاون وزیر صمت بــا بیــان اینکه عرضــه فراوان 
ماســک های پارچه ای و قابل شستشو که مورد تأیید 
وزارت بهداشت نیز باشــند می تواند موجب کاهش 
هزینه خانوارها شــود، گفت: نمونه کارهای تولیدی 
از ماســک پارچه ای جدید با رعایت اســتانداردهای 
الزم حداکثر تا هفته آینده تهیه، ارائه و استعالم های 
فنی الزم در خصوص میزان ایمنی و استاندارد بودن 
پارچه های مذکور و نحوه استفاده از آن از سازمان غذا 
و دارو، معاونــت امور صنایع وزارت صمت، ســازمان 
انرژی اتمی و دیگر ســازمان های متولی این امر اخذ 

شود.

صمت

دار   مدیرعامل شــرکت ارتباطات  ی ر خ
زیرســاخت با تشــریح موانــع پیش روی 
توسعه پیام رســان های داخلی، گفت: علت 
عدم رشــد پیام رســان های بومــی، موارد 
زیرساختی نیســت. مشــکل اصلی، نبود 
خدمت بر بســتر پیام رسان هاست که مانع 

از جذب کاربران می شود.
»حمید فتاحی« با اعــالم خبر آغاز فاز دوم 
حمایت از پیام رســان ها، به ســواالتی که 
درباره چرایــی موانع پیش روی اســتفاده 
ز پیام رســان های بومــی مطرح اســت،  ا
پاسخ داد. او معتقد اســت مسئله اصلی در 
عدم رشــد پیام رســان ها مربوط به موارد 

زیرساختی نیست. 
مشــکل اصلــی نبــود خدمت بر بســتر 
پیام رسان هاســت که مانع از جذب کاربران 

می شود.
معاون وزیر ارتباطات معتقد اســت: »سند 
مصوب شــورای عالی فضای مجــازی، در 
خصوص حمایت از پیام رســان های داخلی 
برای همه دستگاه ها تکالیفی را تعیین کرده 
است. اما فارغ از این که هر دستگاهی به چه 
میزان بــه تکالیف خود عمل کــرده، همه 

انتظارات از وزارت ارتباطات است.«

  حدود پنج سال از آغاز حمایت های 
دولت از پیام رســان ها می گذرد. در 
مقطعی بــا فیلتر شــدن تلگرام هم 
قبالی نصیب پیام رســان ها نشد. ما  ا
ًا باید پیام رســان بومی داشته  م ت ح
؟ حتی اگر توانایی  ارائه این  م ی ـ ـ ش ا ب
خدمت از سوی تولیدکنندگان وجود 

نداشته باشد؟
داشــتن پیام رســان بومی موضوع مهمی 
اســت. اشــتغال، اقتصاد، جریــان داده و 
آورده های دانشــی که در این حوزه وجود 

دارد بسیار حائز اهمیت است.
 با آغاز حمایت  از پیام رسان های بومی، رشد 
پیام رســان ها تقریباً ۱۰ برابر شــده است. 
آن ها در ابتدای ســال ۹۶ حدود یک و نیم 
میلیون کاربر داشــتند که این عدد اکنون 
مجموعاً به بیش از ۲۰ میلیون کاربر رسیده 

است.
 آمار نشــان می دهد حرکت روبه جلو بوده و 
در حوزه پیام رســان اتفاقات خوبی رخ داده 
است؛ اما متأســفانه گاهی نگاه به این شکل 
است که این پیام رسان ها رشــد نکرده اند. 
رشــد این ها حتماً باید یک رشــد طبیعی 
باشد و تنها در آن صورت است که می توانند 

به موفقیت برسند.

  صاحبان پیام رســان ها برای رشد 
خود چه کرده اند؟

لی مانند نرم افزار، معماری پیام رسان  ئ مسا
و دانشی که برای توســعه آن وجود دارد، بر 
عهده صاحبان پلتفرم اســت. واقعاً این طور 
نیســت که بگوییم یک عــده آمده اند رانت 

گرفته اند و کاری نکرده اند. 
آن ها برای این کار تــالش کرده اند؛ برخی 
موفق نبودند و ترجیح شــان این بود که کار 
را ادامه ندهند. برخی نیــز با چنگ و دندان 
ادامــه می دهند و برنامه و نگاه شــان کامال 
روبه جلو اســت. تجربه هم نشــان داده که 
نگاه شان انحصاری و رانتی نیست. همیشه 
دنبال رقابت هستند و بارها بیان کرده اند که 
رقابت می تواند به برنده شــدن آن ها منجر 

شود.

ا توجه به این که مــردم اطالعات    ب
هویتــی و آدرس خود را به ســادگی 
در اختیــار پلتفرم هــای حمل ونقل 
اینترنتی و فرشگاه های اینترنتی قرار 
می دهند و این پلتفرم ها رشــد خوبی 
در کشور داشته اند، اما برای استفاده 
از پیام رسان بومی همیشه گارد وجود 

دارد. دلیلش چیست؟
یدکنندگان پیام رســان ها شــاخ و دم  ول ت
ندارنــد. همــان بچه هایی هســتند که در 
بخش های دیگــر هــم کار می کنند. علت 
اصلی عدم استقبال از آن ها همین است که 

خدمتی ارائه نمی دهد.
  چهار ســال از حمایت های دولت 
ه و هنوز نتوانســته اند کاربر  ت ش ذ گ
قابل توجهــی جلب کننــد. آخرین 
آماری که ارائه شــد مربوط به ســال 
97 اســت که اعالم کردید این ها 15 
میلیون کاربر دارند. دو ســال از آن 
روزها گذشــته و تعداد کاربران شاید 
بنا به گفته شما تنها 5 میلیون افزایش 
داشــته است. این پیشــرفت خوبی 

است؟
در این مدت بیشــترین تمرکــز آن ها روی 
پایداری سرویس هایشــان و نگه داشــتن 
کاربرانی بوده کــه در این مدت جذب کرده 
بودند. البته یکی از عوامل اصلی عدم جذب 
نبوه مخاطبان جدید، عــدم ارائه خدمات  ا

جذاب جدید برای کاربران است.

  اشکالی دارد اگر نتوانیم پیام رسان 
بومی داشته باشیم؟

اســتفاده حداکثــری از منافــع و مزایای 
فناوری اطالعات جزو سیاست گذاری های  
فضای مجازی کشور این است. موضوعاتی 
مانند آورده اقتصادی که پشت پلتفرم هایی 
مانند دیجی کاال، اسنپ، تپسی وجود دارد 
در این زمینه بسیار موثر است. فرض کنید 
این ها نبودنــد و یک پلتفــرم خارجی ارائه 
خدمات می داد، تمــام آورده های اقتصادی 
به آن ســمت می رفت. موضوع مهم اشتغال 
و توســعه دانــش فنــاوری اطالعــات از 

موضوعات مهم دیگر در زمینه است.
در حوزه پیام رسان ها بحث صیانت از حقوق 
و حریم خصوصی موضوعات مهمی است که 
باید به آن توجه شود. برای این مسئله حتی 
الیحه نیز به دولت داده ایم و منتظر تصویب 

هستیم.  
عالوه بر آن اگر همه مراکز مانند ثبت احوال 
و بانک مرکزی امکان ارائه خدمات شــان را 
بر بســتر پیام رســان ها فراهم کنند آن ها 
می توانند خدمــات بهتری ارائــه کنند به 
رسند. رشــد پیام رسان قطعات  قیت ب موف
پازلی دارد که باید به یکدیگر متصل شــوند 

وگرنه اتفاق نمی افتد.
ما در تمام جلساتی که در حوزه پیام رسان ها 
مطرح شده، به صداوســیما انتقاد کرده ایم 
که به ســادگی پلتفرم خارجــی را ترویج و 
تبلیغ می کند اما پلتفرم داخلی را شــامل 
هزار قانون تجاری می دانــد و جلوی آن را 
می گیرد. در صورتی که تبلیــغ تلویزیونی 

بسیار مؤثر است.
بته سیاســت گذاری ابتدایــی در حوزه  ل ا
پیام رســان هم غلط بوده اســت. در ذهن 
برخی اآلن پیام رســان بومی را معادل فیلتر 
پلتفرم خارجی می دانند که همین مســئله 
به آن ضرر زده است. هم زمانی فیلتر تلگرام 
با ارائه پیام رســان بومی، این مســئله را در 
ذهن برخی از کاربران به یــک مانع تبدیل 
کرد. البته سو اســتفاده و پررنگ کردن این 

مسئله هم در آن زمان طبیعی نبود.
به گفتــه صاحبان پلتفرم های پیام رســان 

داخلی، این مسئله به آن ها ضربه زد و جلوی 
رشد طبیعی شان را گرفت. شــاید اگر این 
هم زمانی رخ نمی داد، اکنون پیام رســان ها 
نیــز مانند دیگــر پلتفرم ها کامــالً در بین 
کاربران جاافتاده بودند. نکته مهم دیگر این 
است که با قوانین دســت و پاگیر ۱۰۰ سال 
قبل حوزه تجارت، نمی توان انتظار داشــت 

پیام رسان ها پیشرفت کنند.

  همچنان به رشــد پیام رســان ها 
امیدوار هستید؟

رشــد آن ها امکان پذیر و شدنی است. البته 
به این بســتگی دارد که هرکدام از صاحبان 
نقش ها که در سند ســال ۹۶ شورای عالی 
فضای مجــازی وظایف آن ها تبیین شــده 
پای کار بیایند و تنها به دنبال سهم خواهی 

و منافع نباشند.

  چرا هیچ وقت از بقیه نهادها صحبت 
نمی شود و تمامی انتقادات برای عدم 
رشــد پیام رســان ها متوجه وزارت 

ارتباط است؟
شــاید دیوار وزارت ارتباطات کوتاه اســت. 
شــاید موضوعات سیاســی دخیل باشد؛ 
شــاید علت این باشــد که چــون مجری 
اصلی زیرســاخت فنی و شــبکه ای فضای 
مجــازی، وزارت ارتباطات اســت همه از 
این دســتگاه انتظار دارند یک تنه مســئله 
پیشرفت پیام رسان ها را رقم بزند؛ اما بازهم 
تاکید می کنم مســئله امروز پیام رسان ها 

زیرساخت نیست.
در کشــور ما خدمــات چنــد ده  میلیونی  
میزبانی )هاست( می شــود و بدون مشکل 
جریان پیــدا می کند. خدمــات مهم مانند 
بانکی با سرعت انجام می شــود و این نشان 

می دهد زیرساخت کشور مشکلی ندارد.

  حمایت از پیام رســان های بومی از 
چه زمانی آغاز شد؟

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات 
که سال ۹۵ ابالغ شــد، عبارتی تحت عنوان 
»خدمات پایه شبکه ملی اطالعات« وجود 
دارد. درست اســت که این خدمات در الیه 
زیرســاخت نیســت اما بین الیه خدمات و 

الیه زیرساخت نقش ایفا می کند.
 منظور از خدمات پایه، خدماتی اســت که 
به صورت گسترده، سراســری و در سطح 
کلیه کاربران فضــای مجازی خدمت ارائه 
می دهد و با الیه زیرســاخت پیوســتگی 

دارد.
بر اســاس ســند تبیین، هر نهادی مجری 
زیرســاخت باشــد، باید تا حدودی شرایط 
الزم برای رشــد خدمات پایــه را هم فراهم 

کند. 
خدماتــی ماننــد موتورهــای جســتجو، 
نقشــه، پیام رســان و رایانامه که در سطح 
کل کاربران در ســطح فضای مجازی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
جنس و خاصیت پیام رسان ها نیز به نحوی 
بود کــه بیــش از موضوعات دیگــر مورد 

توجه قرار گرفت. به همین دلیل در ســال 
۹۶ ســند دیگری به نام »سند سیاست ها و 
اقدامات حمایت از پیام رسان های داخلی« 
در شــورای عالی فضای مجازی مصوب شد 
که دستور رسیدگی خاص به پیام رسان ها را 
می داد. در آن سند برای هر یک از دستگاه ها 
و بخش های حاکمیتــی و دولتی، وظایفی 
مشخص شــده که به فراخور مســئولیت 
خود در قبال پیام رسان ها تکالیفی را انجام 

بدهند.

  کدام بخش ها در این سند مسئولیت 
دارند؟

ت ارتباطــات در حــوزه تأمیــن  ر ا ز و
زیرســاخت ها، وزارت ارشــاد در حــوزه 
تولید و تأمین محتوا، صداوســیما در حوزه 
ترویــج، تبلیغــات و موضوعــات تجاری. 
بحث های حریــم خصوصــی و صیانت از 
داده های کاربران نیز بر عهــده قوه قضائیه 

گذاشته شده است.

  وزارت ارتباطات در فاز اول چه کرد؟
پس از برگزاری جلســات کارشناســی در 
مرکز ملــی فضای مجازی، تبیین شــد که 
فضای هم مکانــی، ارتباطات موردنیاز برای 
اتصال به شبکه داخل کشــور، پهنای باند 
موردنظر، یک سوم شــدن تعرفه و ارائه وام 
۵ میلیارد تومانی توسط وزارت ارتباطات به 

پیام رسان ها ارائه شود.

  تمامی دســتگاه ها مسئولیت های 
خــود در فاز نخســت را بــه نتیجه 

رساندند؟
راجع به ســایرین قضاوت نمی کنم و مرکز 
ملی فضــای مجازی بایــد در این خصوص 
تصمیم گیری کند امــا کارهایی که وزارت 
ارتباطات بایــد در چارچوب ســند انجام 

می داد تا حد خوبی به نتیجه رسیده است.

  فاز دوم حمایت ها از چه زمانی آغاز 
شد؟

آذرماه گذشــته کار تدوین  سند »معماری 
و طرح کالن شــبکه ملی اطالعــات« که 
مکمل ســند »تبیین الزامات« است آغاز و 
ماه گذشته نیز ســند مصوب شورای عالی 
فضای مجازی ابالغ شد. در این سند تاکید 
شده که موضوع حمایت های زیرساختی از 
خدمات پایه کاماًل بر عهده وزارت ارتباطات 

است.
نظرمــان ایــن بــود کــه مشــکل عمده 
م رسان ها، سرور، ســخت افزار و پهنای  ا ی پ
ند نیست؛ مشکل عمده خدمتی است که  ا ب
باید در این پیام رسان ها ارائه شود تا به جذب 

کاربر منجر شود. 
همان طــور که در این ســال ها تاکســی و 
فروشــگاه های اینترنتــی بــا ارائه خدمت 
توانستند به موفقیت برســند.از نظر وزارت 
رتباطات اگر پیام رســان ها خدمت خوبی  ا
ارائه دهند، فارغ از این که چند ســرور دارند 
و سخت افزارشــان چیســت، می توانند با 

جذب کاربر، چرخه حیات خود را به جریان 
بیندازنــد و پــس ازآن موضوعــات فنی را 

پوشش دهند. 
ما معتقد هســتیم که بخش خصوصی باید 
با رغبت به این موضوع ورود کنــد و با ارائه 
خدمت مناســب به کاربر، شرایط حضور در 
فضای مجازی کشو را برای خود فراهم کند.

  در فاز نخســت به چند پیام رسان 
خدمات دادید؟

در ابتــدا هفت پیام رســان از ســوی مرکز 
ملی فضای مجازی بــرای دریافت حمایت 
از وزارت ارتباطــات معرفی شــدند. پس از 
ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به 
میزان تولید ترافیک و جذب کاربر قرار شد 
سه پیام رســان مورد حمایت های ویژه تری 

قرار بگیرند.

  آغاز فاز دوم تــا اآلن به چه صورت 
پیش رفته است؟

ختالف نظرهــا بیــن مرکز ملــی فضای  ا
مجازی و صاحبــان پلتفرم ها بــرای ادامه 
حمایت زیاد بــود و بعضــاً ارزیابی صورت 

گرفته را قبول نداشتند. 
لبته طبیعی اســت که هر فردی فکر کند  ا
خدمت خوب و مناســبی را ارائه داده و باید 
شامل حمایت های بعدی شود؛ اما درنهایت 
به ما اعالم شــد که فــاز دوم حمایت ها را با 
سه پیام رســان همراه با یکسری وظایف که 

از سند اول بر عهده مان بود ادامه دهیم. 
مهم تریــن گامــی که بایــد در ایــن  بین 
برمی داشــتیم توســعه مرکــز داده مادر 
شــبکه ملی اطالعات بــرای خدمت دهی 
به پیام رسان ها، موتور جســتجو، رایانامه و 

نقشه بود.

  دیگــر بحث حمایــت مالی مطرح 
نیست؟

خیر. در فاز دوم بحــث تأمین مالی بر عهده 
حاکمیت نیست. 

در این فــاز امکانات مرکز داده و ســرور در 
اختیارشان قرار می دهیم.

 ایجاد بستر زیرســاختی برای شکل گیری 
خدمات پایــه بــرای جریان پیــدا کردن 
پیام رســان ها اســت و زمانی که بتوانند به 
مدل اقتصادی برســند و به درســتی شکل 
بگیرد، از مجموعــه جدا می شــوند تا این 
ات در اختیار پلتفرم هــای دیگر قرار  ن مکا ا

بگیرد.

  ممکن است پیام رسان های دیگری 
به این فاز اضافه شوند؟

اسامی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به 
وزارت ارتباطات ارائه می شود.

  عالوه بر در اختیار گذاشــتن سرور 
و اســتفاده از تجهیــزات مرکز داده 
بکه ملی، چه حمایت دیگری  ر ش د ا م

صورت می گیرد؟
پرداخت ســهم درآمدی بــه تولیدکننده 
محتوا برای اولین مرتبه اســت که صورت 
می گیرد. ایــن کار باعث می شــود رغبت 
تولیدکننده برای باال بردن ســهم ترافیک 

خود بیشتر شود.
 اتصال به شبکه ارتباطی کشــور برای ارائه 
خدمات بهتر نیز از کارهایی است که در فاز 
دوم انجام شده تا نظر کاربر برای استفاده از 

پیام رسان بومی را جلب کند.

  شــما در ازای وام و تسهیالتی که به 
پیام رســان ها ارائه می کنید از آن ها 

گزارش عملکرد می خواهید؟
ارزیابی و نظارت بر اجرای مصوبات شورای 
عالی فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای 

مجازی انجام می شود.
 ما مســئول ارائه گزارش از میزان ترافیک 
تولیدی و پهنای باند مصرفی پیام رســان ها 
هســتیم. تصمیم بــرای ادامــه حمایت و 
این که پیشرفتی حاصل شده بر عهده مرکز 

ملی فضای مجازی است.

رییسسازمانحمایت:تولیدماسکپارچهایافزایشمییابد

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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نمایندۀ مردم شریف فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی:

نمایندگانمجلسازفوالدمبارکهبهعنوانسرمایهملیحمایتمیکنند

احداث۳۱کالسدرسدرکارونتاپایانسال

مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس خوزســتان با بیان اینکه 
تا پایان ســال ۳۱ کالس درس در شهرســتان کارون احداث می شود، 
گفت: انتظار ما این اســت که ســاالنه ۷۰ تــا ۸۰ کالس درس در این 
شهرستان احداث شــود تا وضعیت فضای آموزشــی آن بهبود یابد.به 
گزارش خبرنگار خریدار بــه نقل از روابط عمومی اداره  کل نوســازی 
مدارس خوزســتان ، علی قربانی در جلسه شــورای آموزش و پرورش 
اســتان که در اســتانداری برگزار شــد، در خصوص وضعیت فضای 
آموزشی شهرستان کارون، اظهار کرد: ســال گذشته شورای آموزش 
و پرورش شهرســتان کارون ۱۰ میلیــارد تومان بــرای بهبود فضای 
آموزشــی این شهرســتان مصوب کرد اما به دالیل اقتصادی کمتر از 
۴ میلیارد تومان آن تخصیص یافت.وی افزود: در ســیل سال گذشته 
هفت مدرســه کارون تخریب شدند و حدود ســه و نیم میلیارد تومان 
برای تعمیــر و احداث مــدارس هزینه شــد. همچنین بیــش از پنج 
و نیم میلیارد تومان تجهیزات سرمایشــی، میز و نیمکــت و ... به این 
شهرستان اختصاص یافت. تا پایان امســال حدود ۳۱ کالس درس در 
این شهرســتان به بهره برداری می رســد.مدیرکل نوســازی، توسعه 
و تجهیز مدارس خوزســتان ادامه داد: با توجه به وجود محدودیت در 
تامین اعتبارات دولتی، می توان بــرای تجهیز و احداث مدارس کارون 
از ظرفیت خیرین اســتفاده کنیم. بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان نیز 

می توانند کمک کنند.

تقدیرفرماندهحوزهمقاومتبسیجشهید
عباسپورازمجموعهشرکتتوزیعبرقخوزستان

فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید عباســپور صنعــت آب و برق 
خوزستان با حضور در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با مدیرعامل 
شرکت دیدار و با اهدا تندیس یاد بود از زحمات ایشان قدردانی نمود.به 
گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق خوزســتان، این دیدار با هدف تقدیر و تشــکر از حمایت های بی 
دریغ و پشتیبانی دکتر علی خدری مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق خوزستان از برنامه های بســیج و تالش های شبانه روزی کارکنان 
این شــرکت در خدمت رســانی و تکریم ارباب رجوع در سطح استان 
خوزســتان توســط عباس نبگانی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید 

عباسپور صورت پذیرفت.
بر اســاس این گزارش، نبگانی ضمن تشــکر از ترویج و نشــر فرهنگ 
بســیجی، از خدمات ارزنده و اقدامات موثر، شایســته و قابل تحسین 
مجموعه ایثارگر و پرتالش شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان در 

پیشبرد اهداف و برنامه های بسیج قدردانی نمود . 
در پایان این دیدار دکتر علی خدری از بســیج بــه عنوان یک فرهنگ 
نام برد و خاطر نشــان ساخت، بســیج با ویژگی های بارز خود نمایانگر 
انجام متعهدانه کارها با دقت، ســرعت و کیفیت می باشد که مدیریت و 
کارکنان این شرکت با الگوبرداری از این خصوصیات در خدمت رسانی 
به مردم و پیشبرد اهداف شرکت استفاده شایانی نموده اند که از جمله 
آن تجربه موفق تشــکیل گروه های عملیاتی خط گــرم در قالب طرح 
جهادی در زمان پیک بار شــبکه به منظور ســرعت بخشیدن در انجام 
عملیات های تعمیرات شبکه و اجرای پروژه های برقی صورت پذیرفت 
به طوری کــه این عملیات ها هــم اکنون هر هفته در یک شهرســتان 

بصورت جهادی انجام می پذیرد. 

عبورنظرآبادازتابستانامسالبدونکمبودآب
خریدار-خبرنگار اســتان البرز-حدیث نوروزی؛ تابســتان امســال با 
اقدامات فنی وســاخت تاسیســات جدید درنظرآباد وتنکمان ،میزان 
رضایت مردم از دسترسی به آب با کمیت وفشار مناسب نسبت به سال 
گذشته افزایش یافت.مهندس حمید ســامانی مدیرآبفای شهرستان 
نظرآباد گفت: طی یک برنامه دوســاله وبا هــدف افزایش حجم منابع 
آب شهرســتان نظرآباد وشــهر تنکمان،تعداد هفت حلقه چاه جدید 
حفر ،تجهیز و وارد مدار بهره برداری شــد تا مشکالت کمبود آب شرب 
مشترکان این شهرستان رفع شــود.وی حجم آب تولیدی این چاهها 
را حــدود ۱۰۰ لیتــر برثانیه ذکر کــرد وگفت: با وجودی که امســال 
ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و ۲۵ درصدمصرف آب شهرستان افزایش 
یافت،اما نســبت به تابستان سال گذشته با مشــکالت کمتری مواجه 
بودیم.وی اذعان داشت: حداقل دوحلقه چاه جدید دیگر هم درنظرآباد 

وتنکمان تا پایان سال حفر وتجهیز خواهد شد.
مهندس سامانی از احداث مخزن جدید ذخیره آب هم خبرداد وافزود: 
با پیگیری های بعمــل آمده یک قطعه زمین برای ســاخت مخزن ۱۰ 
هزار متر مکعبی درنظرآباد جانمایی وتعیین شده است که با تخصیص 
بودجه الزم بــه زودی اقدام هــای اولیه برای ســاخت آن آغاز خواهد 
شــد.وی برای توزیع یکنواخت ومتعادل سازی فشار آب دراین دوشهر 
به عملیات لوله گذاری اشاره کرد وگفت:حدود ۱۷۰۰ متر لوله گذاری 

درزون شماره یک نظرآباد با هزینه ۹۰۰ میلیون تومان به اتمام رسید.
همچنین با هــدف مدیریــت شــبکه توزیــع ومنابع آبــی موجود 
درروســتاهای این شهرستان از ابتدای تابســتان، عملیات شناسایی، 
قطع وجمع آوری ۱۲ کیلومتر شبکه وانشعاب های غیرمجاز وخارج از 
بافت صورت گرفت که همین موضوع موجب افزایش فشار وجلوگیری 

ازقطعی آب دراین منطقه شد.

عگمیشان پایانفصلبرداشتمیگوازمزار
 مدیرکل شــیالت گلســتان از پایان فصل برداشــت میگو در استان 

خبرداد و گفت: ۴۱۰ تن محصول برداشت شد.
سیدجواد قدس علوی اظهارکرد: با سعی و تالش پرورش دهندگان و با 
رعایت الزامات فنی، بهداشتی، بدون هیچگونه مشکلی از نظر بیماری، 

برداشت میگو از مزارع مجتمع گمیشان به اتمام رسید.
قدس علــوی با بیان این مطلب که برداشــت میگــو از ۲۴.۵ مزرعه به 
وســعت ۳۸۱ هکتار از مزارع مجتمع میگوی گمیشــان با تولید ۴۱۰ 
تن به پایان رســید، گفت پرورش میگو و نتایج سال جاری ویژگی ها و 
شاخص های قابل توجهی در مقایسه با ســال گذشته داشت که اصلی 
ترین و مهم ترین دستاورد امسال، پرورش و برداشت بدون بروز و شیوع 

بیماری ویروسی لکه سفید است.
به گفته وی بیماری ویروســی لکه ســفید از اصلی ترین بیماری های 
صنعت آبزی پروری میگو در دنیا و در کشور ما بوده که از سال ۱۳۹۸ در 
مجتمع پرورش میگو گمیشــان برای اولین بار شاهد بروز و شیوع آن و 
خسارات به مزارع بودیم که امسال هیچگونه تلفاتی مبنی بر بیماری در 

مزارع گزارش نشد.
قدس علوی خاطر نشــان کــرد: بیماری لکه ســفید اصلــی ترین و 
پراهمیت ترین مســئله و چالش در حوزه صنعت آبــزی پروری میگو 

کشور هستند.

کوچه

کمیته امداد اســتان قم ۳ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان 
وجه نقد و ۵۶ هزار ماسک و ۱۹ هزار محلول ضد عفونی 
کننده به مددجویان آســیب دیده از کرونا کمک کرد.
اکبر میرشــکار، مدیــرکل کمیته امداد اســتان قم با 
اشاره به اینکه خوشــبختانه پویش ایران همدل مورد 
اســتقبال هم میهنان عزیز به ویژه همشهریان استان 
قم قرار گرفته است گفت: با افزایش کمک های مؤمنانه 
مردم، خدمت رسانی این نهاد نیز به خانواده های تحت 
حمایت مخصوصا« خانوارهای آسیب دیده از کرونا نیز 

افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون 

۵۰۰ میلیــون تومــان به ۲۲ هــزار و ۴۳۲ 
خانوار تحــت حمایت، کمک نقدی شــده 
اســت گفت: در این مدت ۵۶ هزار ماسک و 
۱۹ هزار محلول ضد عفونــی کننده نیز بین 

مددجویان توزیع شده است.
وی ضمــن ابراز تأســف از اینکــه ۶۳ نفر از 
مددجویان این نهاد در استان قم بدلیل ابتال 

به بیماری کرونا جان خود را از دســت داده اند تصریح 
کرد: عــالوه بر خدمــات عمومی مددجویــان، ۴۵۰ 
میلیون تومان هــم به این خانوارهــا پرداخت و از آنها 

دلجویی شد.

میرشکار با اشــاره به اینکه کسب و کارهای 
تعدادی از مجریان طرح های اشــتغال نیز 
در ایام کرونا دچار مشــکل شده اند گفت: به 
این افــراد و دیگر مددجویان آســیب دیده 
نیز ۵۰۰ میلیون تومــان به صورت بالعوض 

کمک شد.
وی از عقــب افتادن اجاره خانه بســیاری از 
مددجویان در شــرایط ســخت کرونا خبر داد و اظهار 
کرد: ۷۲۰ میلون تومان هم به عنوان یک مرحله اجاره 

مسکن فوق العاده به آنها پرداخت کردیم.
مدیرکل کمیتــه امداد اســتان قم، با بیــان اینکه 

تعدادی از مددجویان نیز به این بیماری مبتال شــده 
اند و حتی بعضی از آنها هم اکنــون هم با این بیماری 
دســت و پنجه نرم مــی کنند افــزود: ۹۰۰ میلیون 
تومان هم برای جبران خسارت درمانی به آنها کمک 

شد.
وی ضمن آرزوی ســالمتی برای مردم عزیز کشورمان 
گفت: با توجه بــه اینکه مددجویان ایــن نهاد به دلیل 
مشــکالت مالی امکان تقویت سیســتم ایمنی بدن 
خود را ندارند، از مردم نیکوکار و خیران خواســتارم تا 
با افزایش کمک های خود امدادگــران کمیته امداد را 

در خدمت بیشتر به این خانوارها یاری کنند.

شهردار اراک گفت: بهسازی میادین فعلی میوه و تره بار 
در دستور کار شهرداری بوده که در راستای ساماندهی 
مشاغل شهری انجام می شود که تالش داریم به زودی 

این مهم را عملیاتی نماییم.
به گزارش اداره ارتباطات و  امور بین الملل شــهرداری 
اراک، مهندس شفیعی اظهار داشــت: یکی از تکالیف 
شهرداری بر اساس ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر فضای 
کســب و کار، فراهم کردن مکان مناسب برای تولیدی  
های کوچک اســت به طوری که  شهرداری ها موظفند 
ه منظور باالبردن امکان دسترسی تولیدکنندگان به  ب

بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان 
کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به 
خود و یا وزارت راه و شهرســازی، مکان های 
مناســبی برای عرضه کاالهای تولید داخل 
آماده کند که شــهرداری اراک در راســتای 
ساماندهی مشاغل و کسب و کارها اقدامات 
ویژه ای در سطح شهر اراک انجام داده است.

وی بیان کرد: احــداث ۵ بازارچه میوه و تــره بار در ۵ 
نقطه شهر و همچنین ســاماندهی کیوسک ها و مراکز 
میوه و تره بار فعلی از جمله اقدامات شــهردار بوده که 

با فعال شــدن ۵ بازار میوه و تره بار نخســت 
نیاز به دسترســی شــهروندان به مرکز شهر 
کاهش یافته و خدمات بــه صورت محله ای 
ارائه می شــود و همچنین کسب و کار جدید 
ایجاد می شود.شــهردار اراک گفت: کسب و 
کار جدید ســبب رونق اقتصادی در شــهر و 
کاهش تردد در هسته های مرکزی می شود 
و مسافرت های درون شــهری را کاهش داده که باعث 
ایجاد همگونی و همســانی در حوزه ترافیکی در سطح 
شهر خواهد شد.مهندس شــفیعی ادامه داد: ساخت 

میادین جدید میوه و تره بار با مشــارکت سرمایه گذار 
بوده در حالی که جذب مشارکت ســرمایه گذاران در 

امور شهری امری حائز اهمیت است.
وی عنوان کرد: ۵ نقطه احــداث بازارچه میوه و تره بار 
براساس الگوبرداری از میادین تهران بوده و در کاهش 
سفرهای غیرضروری نقش بسزایی دارد.شهردار اراک 
تصریح کرد: بهسازی میادین فعلی میوه و تره بار نیز در 
دستور کار شــهرداری بوده که در راستای ساماندهی 
مشاغل شهری انجام می شود که تالش داریم به زودی 

محقق کنیم.

کرونا

اراک

خریدار  نمایندۀ مردم شریف فریـــدن، 
فریـــدونشــــهر، چــادگان و بوییــــن 
میاندشــت در مجلس شــورای اسالمی به 
مراه حجتاالسالم و المسلمین اسماعیل  ه
سیاوشی امامجمعۀ  شــهر داران  و جمعی 
ز مسئولین این شهرســتان ضمن بازدید  ا
از خطــوط تولید فوالد مبارکــه با مهندس 
ظیمیان دیــدار کردند.حســین محمد  ع
صالحی در اظهارات خود، ضمن تســلیت 
ایام اربعین حســینی و قدردانی از مدیریت 
و کارکنان این شــرکت به جهــت حضور 
جــدی در عرصــۀ تولید و اقتصاد کشــور، 
فــوالد مبارکه را ســرمایۀ ملــی و موجب 
افتخار کشــور برشــمرد.وی جایگاه فوالد 
مبارکه را در صنعت فــوالد و چرخۀ اقتصاد 
کشــور اســتراتژیک خواند و افــزود: این 
شرکت بهخوبی توانســته است نیاز صنایع 
پاییندســت به انــواع ورقهای فــوالدی را 
تأمین کند؛ ازاینرو بنــده و دیگر همکارانم 
در مجلس شورای اسالمی با توجه به نقش 
حســاس و تأثیرگذار این شــرکت در رشد 
اقتصادی و به گــردش درآمدن چرخ تولید 
و اشتغال در کشــور، وظیفۀ خود میدانیم 
که از آن بهعنوان ســرمایۀ ملــی حمایت 
کنیم.وی تأکید کرد: دیدگاه ما این اســت 
که فوالد مبارکه منحصر به استان اصفهان 
نیســت، بلکه این مجموعه در حال حاضر 
در حال ارائــۀ خدمت به کل کشــور و مایۀ 
خیر و برکت اســت.وی خاطرنشان کرد: در 
این راســتا از هیچ اقدام قانونی برای تأمین 
نیازهای این شــرکت ازجملــه تأمین مواد 

اولیه فروگذار نخواهیم کرد.
محمــد صالحــی در بخــش دیگــری از 

ســخنان خــود اقدامــات فــوالد مبارکه 
در زمینــۀ اســتفادۀ بهینه از منابــع آبی و 
سرمایهگذاریهای صورتگرفته در این حوزه 
را نشــانۀ نگاه بلندمدت و ذکاوت مدیریت 
این شرکت در طول سالیان گذشته دانست 
و ابراز امیدواری کرد با رشــد و پیشــرفت 
فوالد مبارکه شاهد توســعۀ هر چه بیشتر 
ایران اسالمی باشــیم.در جریان این بازدید 
همچنیــن حجتاالســالم والمســلمین 
اسماعیل سیاوشــی امامجمعۀ شهر  داران 
نیز ضمن تشــکر از مدیریت فوالد مبارکه، 
تصریح کرد: در خالل بازدید امروز پاســخ 
بســیاری از ســؤاالتی کــه در حوزههای 

مختلــف، ازجمله میــزان برداشــت آب 
فوالد مبارکــه از زایندهرود، بــه دفعات از 
جانب برخی افراد مطرح میشــود، برای ما 
روشن شــد و از این حیث این بازدید بسیار 
ارزشمند بود.وی در همین خصوص گفت: 
اینکه فــوالد مبارکه علیرغم افزایش ســه 
برابری تولید تنها یک درصــد از آب زاینده 
رود را برداشــت میکند، بســیار قابلتوجه و 

اقدامی مثبت و ارزشمند است.
مدیرعامل فوالد مبارکه: سهامداران فوالد 
با خیالی آسوده سهام این شرکت را در سبد 
خود قــرار میدهند در جریان ایــن بازدید 
حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامل فوالد 

مبارکه، بــا ارائۀ گزارش از دســتاوردهای 
فوالد مبارکه و نقش و جایگاه این شــرکت 
در چرخۀ صنعت و ارزآوری کشور بر توسعۀ 

همکاریهای متقابل تأکید کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه بــا تأکید بر اینکه 
گروه فوالد مبارکه در حــال حاضر با تولید 
۱۰.۲ میلیون تن فوالد، بخش قابلتوجهی 
از ورق موردنیاز صنایع نفت وگاز، انتقال آب 
و سیاالت، خودروســازان، تولیدکنندگان 
لوازم خانگی و صنعت ســاختمان را تأمین 
میکنــد، گفت: وجود زنجیــرۀ کامل تولید 
در فوالد مبارکــه از مهمتریــن مزیتهای 
این شــرکت اســت.وی در ادامــه از ثبات 

ســهام فوالد مبارکه در بازار بورس کشــور 
بهعنــوان یکی دیگر از برکات این شــرکت 
یاد و خاطرنشــان کرد: در اثر عملکرد خوب 
همکاران پرتالش شــرکت، امــروز در بازار 
بورس اوراق بهادار، بســیاری از سهامداران 
با خیالی آسوده سهام این شرکت را در سبد 
ســهام خود قرار میدهند.عظیمیان با بیان 
اینکه در ســال ۱۳۹۲ به میزان ۵ میلیون 
تن انواع ورقهــای فوالدی به کشــور وارد 
میشــد، تصریح کرد: در اثر برنامهریزیهای 
بلندمــدت مدیریــت و تــالش کارکنان 
شــرکت این میزان به ۵۰۰ هزار تن در سال 
۹۸ کاهــش یافته و همکاران ما توانســتند 
بخــش عمدهای از نیــاز کشــور را تأمین 
کنند.وی با اشــاره به بدقولــی پیمانکاران 
خارجی در اجرای پروژههای بزرگ ملی از 
جمله پروژههای نفــت و گاز از جمله پروژۀ 
انتقال نفت از بندر گوره به جاســک گفت: 
فوالد مبارکه فوالد خام موردنیاز تولید ورق 
لولههای این پروژه را بر عهده گرفت و دولت 
را در اجــرای این پروژه عظیــم یاری کرد. 
اگرچه تولید این محصول استراتژیک برای 
شرکت حاشیۀ سود زیادی در برنداشت، اما 
فوالد مبارکه تالش کرده تا با ورود به چنین 
عرصههایی به رســالت ملی خود بهخوبی 
عمــل کند.مدیرعامــل فــوالد مبارکه در 
بخش دیگری از سخنان خود، از تولید انواع 
ورقهای موردنیــاز در صنایع لوازم خانگی و 
خودروســازی بهعنوان دستاوردهای دیگر 
این شــرکت طی ســالیان اخیر یاد و اضافه 
کرد: با تولید ایــن ورقهــا از واردات بینیاز 
شدهایم و ســاالنه به میزان قابلتوجهی از 

خروج ارز جلوگیری میشود.
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خریدار  مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه 
ای بوشــهر از اجرای طرح توســعه مهارت 
آموزی زنان سرپرست خانوار،بد سرپرست 
و بي سرپرست در راســتاي کاهش آسیب 
هاي اجتماعــي در اســتان خبــر داد.به 
گــزارش روابط عمومــي اداره کل آموزش 
فني و حرفه اي اســتان بوشهر، عبدالمجید 
دراهکي  در نشســت برنامه ریزي آموزش 
هاي مهارتي در حوزه آسیب هاي اجتماعي 
استان بوشهر، اظهار داشت: جایگاه مهارت 
در جامعــه ضعیف بــوده و بایــد یک وضع 
اجتماعی به مهارت دهیــم و به یک نهضت 
اجتماعی تبدیل کنیم و مهــارت را به یک 
فرهنگ تبدیل کنیم.وی با بیان اینکه طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری الزمه افزایش 
تولیدات داخلی و باال بردن بهره وری  ارتقای 
آموزش فنی و حرفه ای اســت،  اضافه کرد: 
اکنون که در بحران اعتباری تحریم و کرونا 

قرار داریــم آموزش های فنــی و مهارتی و 
ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می تواند در 
جهت تحقق شعار سال مقام معظم رهبری 

مبنی بر جهش تولید موثر باشد.
دراهکي با اشــاره به اهمیــت فراهم کردن 
زمینه فعالیتهــای اقتصادی بــرای بانوان 
سرپرســت خانوار،بــي سرپرســت و بــد 
سرپرست و هدایت آنان به سوی کارآفرینی 
و اشتغا لزایی ادامه داد: متولی اصلی آموزش 
و تربیت نیروی انسانی ماهر اداره کل فنی و 
حرفه ای  بوده که آموزشــها جهت پرورش 
نیروی انســانی ماهر، اســاس و پایه جهش 
تولید شعار امسال اســت.وی با بیان اینکه 
۴۶۳ نفر از زنان سرپرســت خانوار در سال 
جاري با آموزش هاي مهارتي توانمند شده 
و نسبت به راه اندازي مشاغل خانگي اقدام 
کرده اند، افزود: در راســتاي کاهش آسیب 
هــاي اجتماعي ۴۶۳ نفر در حوزه آســیب 

هاي اجتماعي،۲۰۷ نفر در حوزه معتادین 
بهبود یافتــه و ۱۰۰ نفر نیــز در حوزه هاي 
زنان خانه دار و معلولین در ســال جاري با 
فراگیري آمــوزش هاي فنــي و حرفه اي 

توانمند شده اند.
مدیــر کل آموزش فني و حرفه اي اســتان 
بوشــهر گفــت: تربیــت نیروی انســانی 
ماهر، اشــتغال پذیــرو کارآفریــن، ایجاد 
بستر مناســب جهت تحقق ســند چشم 
انداز۱۴۰۴ سیاســتهای ابالغ شده از سوی 
مقام معظــم رهبری و برنامه های توســعه 
ششــم به ویژه در زمینه مهــارت آموزی و 
کارآفرینی، تعامل با دســتگاه های  اجرایی 
و بخشــهای غیر دولتی با هدف بکارگیری 
تمــام ظرفیت ها، شناســایی وضعیت بازار 
نیروی کار ، زمینه ســازی در جهت رشــد 
مهارتهای فردی اجتماعی، افزایش ســطح 
تاثیرگذاری آموزشــهای مهارتی در مولفه 

های رشد و توسعه اقتصادی استان بخشی 
از اهداف فنــي و حرفه اي  در ســال جاري 

دانست.
دراهکي  با بیان اینکه اقدامات انجام شــده 
از سوي دســتگاه هاي آموزش فني و حرفه 
اي، بهزیســتي،کمیته امــداد و امور بانوان 
اســتانداری در مناطق حاشیه اي، خروجي 
رضایت بخشــي در سال گذشــته داشته 

است،افزود: توانمندسازي و فقر زدایي زنان 
سرپرست خانوار مهم ترین اهداف آموزش  
هاي مهارتــي براي ایــن قشــر از جامعه 
محسوب مي شود و در همین ارتباط امسال 
بر اســاس الگوي ملي که شوراي اجتماعي 
کشــور تعریف کرده آموزش های مهارتی 
برای این قشــر بصورت ویژه توسعه خواهد 

یافت. 

خریــدار   دومیــن نشســت کمیتــه 
ارتقــای ایمنی شــرکت فــوالد مبارکه، 
ویژۀ مدیــران بهرهبرداری، در ســال ۹۹ 
با محوریــت عملکــرد ششــماهۀ ایمنی 
و همچنیــن چالشــهای آن بــا توجــه به 
شــیوع ویروس کرونــا روز دوشــنبه ۱۴ 
مهرماه از ســاعت ۱۰:۳۰ صبح در ســالن 
جلســات کمیتۀ مدیریت با حضور معاون 

بهرهبرداری، مدیر ارشــد تولید و مدیران 
نواحــی مختلف شــرکت، برگزار شــد.به 
گــزارش خبرنگار فــوالد، در ابتــدای این 
جلســه، جــواد کیانــی رئیس بهداشــت 
حرفهــای، ایمنــی و آتشنشــانی گزارش 
کاملی از وضعیت اتاقهای کلــر    و   عملکرد 
و چالشــهای ایمنی فوالد مبارکه طی شش 
ماه نخست ســال جاری ارائه کرد و در ادامه 

به اهمیــت پیگیــری اقدامــات اصالحی 
تعریفشــده در کمیتههای بررسی حوادث 
بهمنظــور جلوگیــری از تکــرار حوادث و 
اهمیــت مدیریــت ریســک پرداخت.در 
ادامه، رســول فرهادی، سرپرســت ایمنی 
و بازرســی، گزارشــی از وضعیت پیشرفت 
بندهای صورتجلســۀ کمیتۀ حفاظت فنی 
شهریورماه ۹۹ ارائه کرد.پس از آن، علیرضا 

حیــدری ابیانه، رئیس بازرســی جرثقیلها 
و ســازه، گزارشــی از وضعیت ســازههای 
دینامیک و پرتنش نواحــی تولیدی فوالد 
مبارکه از نظر ســطح ریســک ارائه نمود.
بنابراین گزارش، در جمعبندی این نشست، 
مختار بخشیان معاون بهرهبرداری شرکت 
فوالد مبارکه ضمــن قدردانی از تالش همۀ 
همکاران در ایمنســازی محیط و پیشبرد 

اهداف ایمنی شــرکت، در خصوص اهمیت 
بررســی دقیق وضعیت ســازههای فلزی 
شــرکت و نقش این بازرسیها در پیشگیری 
از وقــوع حــوادث فرایندی تأکیــد کرد و 
گفت: کلیۀ نواحی بایــد در خصوص حذف 
۵ ریســک اولویتدار واحدهــا )برگرفته از 
سیستم مدیریت ریســک( پیگیری الزم را 

به عمل آورند.



 وعده های پوچ و خطر بیخ گوش

صداقت،گمشدهدرپرسپولیس

با اعالم روزنامه قطری
شجاعخلیلزادهجانشینمدافعُکرهایدرتیم

الریانقطر
با اعالم یک روزنامه قطری، شجاع خلیل زاده به تیم الریان قطر نزدیک 
شده است.روزنامه »الشرق« قطر خبر داد شجاع خلیل زاده مدافع تیم 

فوتبال پرسپولیس به لیگ ستارگان قطر نزدیک است. 
این روزنامه از تیم الریان قطر به عنوان جدی ترین مشتری شجاع خلیل 
زاده نام برده اســت؛ تیمی که به تازگی »لی جائه ایک« مدافع کره ای 

خود را به تیم آنتورپ بلژیک قرض داده است. 
این در حالی اســت که باشگاه پرســپولیس به دنبال حفظ مدافع خود 
می باشد. مهدی رســول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس روز گذشته 
عنوان کــرد خلیل زاده دو ســال دیگر با پرســپولیس قــرارداد دارد. 
همچنین کریم باقری مربی پرســپولیس در تازه ترین اظهارنظر خود 
درباره خلیل زاده، اعالم کرد منتظر بازگشــت این بازیکن از اردوی تیم 

ملی است تا با وی برای ماندن در تیم صحبت کند.

برانکو: 
پرسپولیسبایدبهمجازاتهایسنگینفیفافکر

کندنهمن
ســرمربی ســابق پرســپولیس می گوید مدیران این باشــگاه باید به 

مجازات های احتمالی فیفا فکر کنند.
برانکــو ایوانکوویــچ دربــاره آخرین وضعیــت پرونده شــکایتش از 
پرســپولیس اظهارنظر کرد: چند ماهی اســت که نامه جدیدی از فیفا 

دریافت نکرده ام و نمی دانم میان پرسپولیس و فیفا چه می گذرد. 
سرمربی سابق پرسپولیس در پاسخ به این ســوال که از سوی مدیران 
این باشگاه تماســی با او گرفته شــده اســت یا خیر، گفت: خیر، هیچ 

تماسی با من گرفته نشده است.
برانکو در پاسخ به این ســوال که نظرش راجع به احتمال مجازات های 
سنگین فیفا علیه پرسپولیس و اینکه شاید این باشــگاه با کسر امتیاز 
و یا ســقوط به یک دســته پایین تر مواجه شــود چیســت، بیان کرد: 

پرسپولیس باید به این موضوع فکر کند، نه من.

کاظم اولیایی: 
مجوزحرفهایاستقاللنهباطلشدهونهصادر

 سخنگوی کمیته صدور مجوز حرفه ای ســازمان لیگ فوتبال ایران با 
بیان اینکه مجوز حرفه ای هیچ باشــگاهی صادر نشــده است گفت: در 
خصوص مجوز حرفه ای باشگاه اســتقالل هم اتفاقی رخ نداده؛ نه باطل 

نشده و نه صادر.
»کاظم اولیایی« در خصوص اینکه شنیده شده مجوز حرفه ای باشگاه 
استقالل به دلیل نقص مدارک باطل شده اســت، اظهار داشت: فعال نه 
مجوزی صادر شــده و نه مجوزی باطل. اینها همه گمانه زنی رسانه ای 
اســت. فرایند صدور مجوز حرفه ای زمان بَر است و فعال اتفاقی نیفتاده. 
باشگاه ها مدارک مورد نیاز صدور مجوز حرفه ای را ارسال کردند و فعال 
در حال راستی آزمایی مدارک هســتیم.وی در پاسخ به این سووال که 
نظر نهایی در خصوص مجوز حرفه ای باشــگاه ها را ایــران می دهد یا 
کنفدراسیون فوتبال آســیا،  گفت: کمیته صدور مجوز حرفه ای ایران 
نظر نهایی را می دهد و کنفدراســیون فوتبال آسیا آنرا بررسی می کند. 
به همین دلیــل مجبوریم که در خصوص اســناد و مدارکی ارســالی،  

راستی آزمایی انجام بدهیم تا مشکلی پیش نیاید.
ســخنگوی کمیته صدور مجوز حرفه ای فوتبال در خصوص اینکه آیا 
امکان دارد این کمیته برای صدور مجوز حرفه ای باشــگاهی از قوانین 
تخطی کند،  تاکید کــرد: اصال چنین امکانی وجود نــدارد. اگر یادتان 
باشد تا ۲ سال پیش افســرانی از کنفدراســیون فوتبال آسیا به ایران 
می آمدند و کارهای مربوط به صدور مجــوز حرفه ای را انجام می دادند 
اما االن ۲ سالی هست که این مســوولیت به کشورها سپرده شده است. 
به همین دلیل به هیچ عنوان نمی شــود، کم کاری کرد یا به قول شــما 
پارتی بازی انجــام داد. فقط این را می گویم که تــا االن مجوز حرفه ای 

هیچ باشگاهی صادر نشده است.
اولیای در رابطــه با اینکه آیا باشــگاه اســتقالل توانســته مطالبات 
»محمدحســین کنعانــی زادگان« را پرداخت کند، گفت: فهرســت 
بدهی همه باشگاه ها از جمله اســتقالل را در اختیار داریم. ضمن اینکه 
مسووالن باشگاه اســتقالل رســید برخی از پرداختی ها را هم ارسال 
کردند. اما هم کمیته صــدور مجوز حرفه ای و همچنین فدراســیون 
بین المللی )فیفا( و کنفدراسیون فوتبال آسیا )afc( کامال می دانیم که 
هر باشگاهی به چه کســی بدهی دارد. همانطور که گفتم فعال در حال 
بررســی مدارک هســتیم و فرصت هم داریم. در نهایت کمیته بدوی و 

تجدید نظر باید نظر نهایی را بدهد.
وی ادامه داد: نمی توانم به صورت موردی بگویم که کدام باشگاه به چه 
کسی بدهی خود را پرداخت کرده یا نکرده، چون تعداد طلبکاران زیاد 
اســت و ضمن اینکه نمی شــود فعال حرفی زد. تنها وظیفه ما االن این 
است که مدارک را راســتی آزمایی کنیم و ببینیم آیا بدهی ها پرداخت 

شده است یا خیر.

پاختاکورازهمهرقباقویتربود
هافبک تبم فوتبال پرســپولیس معتقد اســت پاختاکور ازبکســتان 
ســخت ترین حریف این تیم در راه رســیدن به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا بود.»سعید حســین پور« درباره صعود پرسپولیس به فینال لیگ 
قهرمانان آســیا اظهار داشــت: این فصل از لیگ قهرمانان آسیا شرایط 
سخت خودش را داشت. اینکه بازی ها به صورت متمرکز برگزار می شود 
و هر ســه روز یک بار به میدان می رفتیم فشار را روی ما بیشتر می کرد، 

اما خدا را شکر می کنم که توانستیم به فینال برسیم.
وی در پاســخ به این ســوال که ســخت ترین و مشــکل ترین حریف 
پرسپولیس در راه رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا چه تیمی بود؟ 
گفت: از لحاظ فنی پاختاکور تیم قدرتمندی بود و از بقیه تیم ها قوی تر 
بود، آنها هــم از لحاظ قدرت بدنــی و هم از لحاظ تکنیک بــازی، ما را 

شگفت زده کردند.
هافبک تیم فوتبال پرســپولیس درباره صحبت های ضد و نقیضی که 
درخصوص شکایت باشگاه النصر عربســتان از این تیم مطرح می شود 
عنوان کرد: تا قبل از ایــن ۹۹ درصد خیالمان راحت بود که مشــکلی 
پیش نمی آید و یک درصد را روی البی ها و پول النصر گذاشــته بودیم 
اما همان یک درصد هم رفع شــد و ۱۰۰ مطمئن هســتیم که رای به 
نفع ما است.حســین پور در خصوص اینکه از نظرش چه بازیکنانی در 
این تورنمنت بیشتر از همه پرســپولیس را اذیت کرد، گفت: حمداهلل 
از النصر، کایو و کورونادو از الشــارجه و ادمیلسون از الدحیل بازیکنانی 

بودند که کالسشان باالتر از فوتبال آسیا بود.

میدان

خریدار  با وجــود اینکه بیــش از ۷ ماه از 
صدور رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 
ربیان درباره مطالبات ســرمربی سابق  و م
پرسپولیس می گذرد اما مدیران این باشگاه 
به جــای تامین منابع مالی بــرای پرداخت 

این بدهی، فقط وعده  می دهند.
 کمیتــه تعییــن وضعیــت بازیکنــان و 
مربیان فیفا پس از بررســی شکایت برانکو 
ایوانکوویچ و دســتیارانش، ۱۶ اسفند سال 
۹۸ با صدور حکمی پرســپولیس را محکوم 
کرد کــه یک میلیــون و ۵۵ هــزار یورو به 
سرمربی ســابق خود و همینطور ۷۶ هزار 
و ۴۸۰ یورو بــه ایگور پانادیــچ ، ۲۰۵ هزار 
یورو به زالتکــو ایوانکوویــچ  و  ۱۱۵ هزار 
یورو  به مارکو اســتیلینوویچ بپردازد. البته 
پرسپولیس باید ۵ درصد ســود دیرکرد را 
نیز به این مبالغ اضافه و به حســاب مربیان 
کروات واریز می کرد. از همان روزها مهدی 
رســول پناه که به تازگی سرپرست باشگاه 
پرسپولیس شده بود به همراه علی رغبتی به 
عنوان عضو هیات مدیره و رضا یلوه به عنوان 
معــاون باشــگاه، در مصاحبه های مختلف 
وعده پرداخت ایــن پول و بســتن پرونده 
برانکو را دادند امــا این وعــده در واقعیت 

عملی نشد.
روزها گذشــت و مدیران سرخ که خود را در 
آستانه جرایم فیفا می دیدند سعی داشتند با 
اعتراض به دادگاه عالی ورزش، کمی زمان 
بخرند تا خیلی زود مجازات های فیفا اعمال 
نشــود اما هزینه های CAS آنقدر زیاد بود 
که مدیــران  پرســپولیس از پرداخت آن 

امتناع کردند.
در اردیبهشت ۹۸ که هواداران پرسپولیس 
نگران حکم صادر شده از ســوی فیفا برای 
برانکــو بودند، مهدی رســول پناه که وعده 
اعتراض به CAS را داده بود، ۱۷ اردیبهشت 
در جمع خبرنــگاران اظهار کــرد: همین 
امروز که در خدمت شما هستم گرند حکم 
برانکو از ســوی فیفا اعالم شــد و ما ۲۱ روز 
فرصت داریم که الیحــه ای را تنظیم کنیم 
که اعتراض خود را به CAS ارسال کنیم. در 
این روزها یک عده ما را تهدید می کنند که 
زمان برانکو تاریخش گذشته اما هیچ پرونده 
ای در فیفا پرســپولیس را تهدید نمی کند. 
با این حــال پرداخت نکــردن هزینه های 
دادرســی در دادگاه عالــی ورزش، پرونده 
را در CAS ریجکت کرد تا پرســپولیس در 

خطر مجازات های فیفا قرار بگیرد. 

فیفا بعد از رد شــدن پرونــده در CAS، با 
ارسال اخطاری از پرســپولیس خواست تا 
قبل از ۱۶ مرداد، مطالبات برانکو را بپردازد. 
از آن تاریخ به بعد با وجود اینکه ســرخ ها به 
واسطه مطالبات باشگاه در فیفا و همینطور 
پول انتقــال بیرانوند، بخشــی از مطالبات 
برانکو و دســتیارانش را پرداخت کردند اما 
در عمل عزمی  بــرای پرداخــت تمام این 
مطالبات وجود نداشت تا اینکه پرسپولیس 

از نقل وانتقاالت محروم شد.
 محرومیــت از نقل وانتقــاالت و احتمال 
مجازات های ســنگین تر در حالی شامل 
حال باشگاه پرســپولیس شده که مدیران 
این باشــگاه در دو ماه اخیــر بارها وعده 
پرداخت باقیمانــده مطالبــات برانکو را 
دادنــد و در مصاحبه های خــود از تامین 
منابع مالی آن خبر دادند. موضوعی که به 
نظر می رسد به دور از صداقت مطرح شده 

است. 
مهــدی رســول پناه در ۱۱ مــرداد ۹۸ در 
مصاحبه بــا یکــی از خبرگزاری ها گفت: 
می خواهیم طلب برانکو را پرداخت کنیم اما 
بزرگترین مشــکل ما االن بحث انتقال پول 
است. اصال قرار نیست پنجره نقل وانتقاالتی 
بسته شــود چون بعد از تاریخ اعالمی فیفا 
)۱۶ مرداد( ما یک مــاه فرصت داریم تا پول 
برانکو را بدهیــم و فقط یــک جریمه باید 
پرداخت کنیم. مــا هم در ایــن مدت پول 

برانکو و دســتیارانش را کامــل می دهیم تا 
برای همیشه این پرونده بسته شود.

سرپرست باشگاه پرســپولیس ۴ روز بعد از 
این مصاحبه )۱۵ مرداد( یعنی یک روز قبل 
از ضرب االجل فیفــا در گفت وگویی دیگر 
اظهار کرد: ان شــاءاهلل بخشــی از مطالبات 
برانکو را هفتــه آینده پرداخــت می کنیم 
و مابقی را در فرصت یک ماهــه ای که به ما 
دادند واریز می کنیم و هیچ مشــکلی پیش 

نخواهد آمد.
بعد از به پایان رســیدن ضرب االجل فیفا، 
درحالی که پرســپولیس ۶۰ هــزار فرانک 
جریمه شــده و فرصت یک ماهه جدید به 
دســت آورده بود، مهدی رســول پناه ۲۴ 
مرداد به برنامــه ورزش و مردم رفت و گفت: 
هــواداران هر روز مــی گویند پــول برانکو 
چه شــد؟ تا یک ماه دیگر قطعــا این بدهی 
پرداخت می شــود زیرا منابــع آن را تامین 

کرده ایم.
پرســپولیس تا آخر مرداد از طلب های خود 
در فیفــا و پول انتقــال بیرانوند، توانســت 
مطالبات ایگور پانادیــچ، زالتکو ایوانکوویچ 
 و مارکو اســتیلینوویچ به همراه ۳۳۰ هزار 
یورو برای برانکو را پرداخت کند اما سرخ ها 
برای بســته شــدن این پرونده که حاال در 
کمیته انضباطی فیفا جریان داشــت، باید 
۷۸۴ هزار یــورو دیگر به برانکــو و ۶۰ هزار 
فرانک هــم به عنــوان جریمــه پرداخت 

می کرد. با این حال با وجود اینکه بر اســاس 
نامه ۶ آگوســت فیفا پرســپولیس فقط تا 
۱۱ سپتامبر )۲۱ شــهریور( فرصت داشت 
تا با پرداخت باقیمانده پول برانکو از بســته 
شــدن پنجــره نقل وانتقــاالت جلوگیری 
کند، مهــدی رســول پناه ۲۱ شــهریور با 
حضور در برنامه ورزش و مــردم گفت: من 
ماه قبــل گفته بودم که در چنــد روز آینده 
بخش دیگری از مطالبات برانکو را پرداخت 
می کنیم اما اتفاقاتی رخ داد که نتوانســتیم 
ایــن کار را انجام بدهیم. با ایــن حال در دو 
هفته آینــده مطالبات برانکــو را پرداخت 
می کنیم. دیروز هم دوباره یک نامه نوشتیم 
که ۳۰ روز بــه ما فرصت بدهنــد اما جواب 

رسمی ندادند. شاید قبول کنند.
 اگر قبــول نکنند هم تــا دو هفتــه آینده 
مطالبات برانکو را پرداخــت می کنیم. این 
اظهارات سرپرست باشــگاه پرسپولیس در 
حالی مطرح شد که رضا یلوه که پیش از این 
در ۱۲ شهریور طی یک پست اینستاگرامی 
در صفحه شخصی خود نوشــت: بخشی از 
منابع ریالی طلب برانکو فراهم شــده که در 
صدد هستیم ظرف چند روز آینده، از طریق 
بانک مرکزی حواله ارزی را دریافت کنیم و 

به حساب او واریز کنیم.
البته معاون اقتصادی باشــگاه بعد از پایان 
آخرین فرصت فیفا که منجر به محرومیت 
پرســپولیس از نقل وانتقــاالت شــد، ۲۲ 

شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی صراحتا 
گفت: منابــع مالی مطالبــات برانکو فراهم 
شــده و با باشــگاه در نامــه ای از این مربی 
خواســته که به پرســپولیس فقط دو هفته 
دیگر فرصت بدهد تا طی یــک هفته یا ۱۰ 

روز آینده تمام مطالبات برانکو را بپردازیم.
با این وجود یلوه که عالقــه زیادی به اطالع 
رســانی بــه هــواداران دارد، ۱۷ مهر ماه 
بدون اشــاره به وعده قبلی خود، در صفحه 
شخصی خود نوشت: بخشــی از باقیمانده 
طلب برانکــو را تامین کردیــم و در هفته 

آینده سایر منابع هم تامین خواهد شد.
اما در این میان رغتبــی، عضو هیات مدیره 
پرسپولیس هم سعی داشــت با وعده های 
خود هــواداران این باشــگاه را امیدوار نگه 
دارد. او کــه در ماه های گذشــته گفته بود 
باشــگاه با برانکو به توافق خواهد رسید، ۱۲ 
شهریور در جمع خبرنگاران درباره احتمال 
بسته شدن پنجره نقلوانتقاالت پرسپولیس 
گفت: نباید پنجره بســته شود. پرسپولیس 
نباید با محدودیتی مواجه شــود. می دانیم 
فرصت محدود اســت ولی امــروز مقدمات 
یک پرداخت دیگر انجام شد. احتماال شنبه 
به حساب برانکو می نشیند. با این پرداخت 
هم بدهی تسویه نمی شــود ولی هنوز وقت 

داریم.
مدیران پرسپولیس  در ماه های اخیر سعی 
داشــتند با جمله »منابع مالی طلب برانکو 
تامین شــد« آرامش را به اردوی ســرخ ها 
ببرند اما این وعده بزرگ بیشــتر از آرامش، 
به هواداران پرسپولیس استرس وارد کرده 

است. 
چند روز قبل به واســطه همین هنرنمایی، 
هــواداران پرســپولیس نگــران بودند که 
تیمشــان از فینال لیگ قهرمانان آسیا کنار 
گذاشته شــود و حاال هم نگران هستند که 
مبادا فیفا جرایم ســنگین تری نظیر کسر 
امتیاز یا ســقوط به یک دسته پایین تر برای 

تیمشان در نظر بگیرد.
 قابل درک اســت که مشــکالت اقتصادی 
و باال رفتن قیمــت ارز کار را برای پرداخت 
باقیمانده مطالبات برانکو سخت کرده است 
اما نبود صداقت و وعده های پوچ بیش از هر 
موضوع دیگری هواداران پرســپولیس آزار 

می دهد. 
اگر به جای این وعده ها مدیران پرسپولیس 
با صداقت بیشــتری رفتار می کردند، االن 

اوضاع این باشگاه بهتر بود.
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عضو هیات مدیره باشگاه پرســپولیس گفت: مشــکالت زیاد همواره در 
مسیر موفقیت تیم بوده است اما من معتقدم که روزهای خوشی همچنان 

در انتظارمان است.
علی رغبتی با اشــاره به صعود پرســپولیس به فینال رقابــت های لیگ 
قهرمانان ۲۰۲۰ گفت: تیمی که اتحاد داشــت و بدون کمترین ایراد فنی 
که کارشناســان آن را گواه می دهند بازی کرد باید هم به فینال می رسید. 
بازیکنان و اعضای کادرفنی با تمام تــوان و معرفت مثال زدنی بازی کردند 
تا دل میلیون ها هوادار عاشق را شــاد کنند.عضو هیات مدیره پرسپولیس 
افزود: تیم هایی که مقابل پرسپولیس، شکست را متحمل شدند خرج های 
میلیون دالری کرده بودند تا به جایگاهی مشــابه پرســپولیس برسند اما 
تاکتیک پذیری تیمی و تالش انفرادی جانانه بازیکنان باعث شــد تا حاال 

پرسپولیس در آسیا آقایی کند.
وی دربــاره نگرانــی چند روزه هــواداران که با شــکایت النصــری ها از 
پرســپولیس همراه بود اما راه به جایــی نبرد تاکید کــرد: اتفاقا هواداران 
پرسپولیس نگران نبودند. آنها کنار تیم بوده و هستند. همه چیز مشخص 
بود. پنهان کاری نبود. قبال هــم گفته بودم باختن مثــل بردن جنبه می 
خواهد. النصری ها این جنبه را نداشــتند. به هر حال AFC با بررسی تمام 
جوانب حق را به پرســپولیس داد. امیدوارم ســران این باشگاه عربستانی 

حاال متوجه شده باشند که راه را اشتباه رفتند.
رغبتی یادآور شــد: با اینکه می دانســتیم کاری از پیش نخواهند برد اما 
دفاع همه جانبه ای از سوی باشگاه و فدراســیون فوتبال انجام شد. وکال و 
مشاوران حقوقی و بین الملل هر دو مجموعه فشرده ترین جلسات را ظرف 
دو روز داشــتند تا دفاع کاملی صورت بگیرد. من باید از تک تک افرادی که 

در فدراسیون و باشگاه پرسپولیس ما را همراهی کردند تشکر کنم.

رغبتی:النصرراهرااشتباهرفت
پرسپولیس
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چرابهبرگزاریجشنوارههااصرارداریم؟

خریدار  شــاید اگر یک ســال پیش کســی 
می گفت، جهان چنان وضعــی را به خود می بیند 
که بدون بــروز یک جنگ فراگیــر، فعالیت هایی 
چون المپیک های ورزشی، جشنواره های هنری 
بزرگ و اکســپوهای جهانی تعطیل می شوند، به 
عقلش شــک می کردیم اما این واقعیتی است که 

اکنون در آن زندگی می کنیم.
طبیعــت بیماری کوویــد۱۹ ناشــی از ویروس 
جدید کرونا، چنان اســت که هر گونه گردهمایی 
بی پروایانه را برای گســترش قلمــرو حکومتی 
خودش می پسندد. از این رو شد که از اوایل سال 
میالدی جدید که شــیوع بیماری جدی شــد، تا 
کنون گردهمایی های فرهنگی هنری، به شدت  ا
تحت تاثیر این ناهنجــاری جهانی قرار گرفتند و 

درواقع آسیب جدی دیدند.
حال که نظم اقتصادی، فرهنگی و عادتی وابسته 
به این گونه رویدادها ســخت به هم ریخته است، 
حاال پس از حدود هفت ماه پــس از همه گیری، 
کشورها، ملت ها و نهادها، در یک سه راهی بزرگ 
برای ادامه ی حیات فرهنگی - هنری - اقتصادی 

خود قرار دارند.
برخــی از کشــورها و نهادهــای برگزارکننده، 
مخصوصا در اوایل همه گیری، تصمیم به تعطیلی 
و تعویــق برنامه های امسالشــان گرفتند. این در 
عین حال که ساده ترین تصمیم بود، درست ترین 

هم محسوب می شد.
درواقع می توان گفت، پس از جشــنواره ی فیلم 
برلین که در بهمن ماه ســال گذشــته، در لبه ی 
همه گیری و جدی شــدن بیماری مسری برگزار 
شد، مابقی جشنواره ها، همایش ها و نمایشگاه ها، 
همچون جشــنواره ی فیلم کن، نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت و... دســت تســلیم باال بردند و اعالم 
کردند که امسال نمی توانند مانند گذشته پذیرای 
یک رویداد بزرگ و موثر باشند، پس عطایش را به 
لقایش، برای این دوره می بخشند. المپیک توکیو 
و اکسپو ُدبی هم که رویدادهای به فاصله ی چهار 
و پنج ســال هســتند، اعالم کردند که دست کم 

برای یک سال به تعویق می افتند.
مدتی که گذشــت، میزان تاثیرگذرای منفی این 
تعطیلی ها چهره ی خود را بیشتر نمایان ساخت. 
از این رو، برخی بنا به خودخواهی یا منافع خود و یا 
به عنوان ایثارگری برای الگوسازی، شروع کردند 
به برگزاری رویدادهایشــان به صــورت فیزیکی 
اما با تاکیــد بر رعایت پروتکل هــا. قطعا خیلی ها 
نگاهشان به ایتالیا بود که ببینند جشنواره ی فیلم 
ونیز )ایتالیا( که جزو معدود و اولین جشنواره های 
مهم بود کــه تصمیــم بــه تعطیلــی اش را در 
شــهریورماه، اعالم نکرد، آن هم در کشوری که از 
قرباینان اولیه ی بیماری بوده است، یک فاجعه ی 
عبرت آموز را رقم می زند یا مســیری باز می شود 

برای الگوگیری دیگران؟

جشنواره ی فیلم ونیز ســرانجام نخستین رویداد 
فرهنگی، هنری، ســینمایی جدی بود که به قول 
خودشــان، به صورت فیزیکال برگزار شد؛ البته با 
چند نکته: یکی اینکه میــزان ابتالءها و تاثیرهای 
منفی چنین گردهمایی هایی، به صورت قاطعانه 
و مطلق قابل اندازه گیری نیســت، پس نمی توان 
گفت که جشــنواره ای بدون آســیب برگزار شد، 
بلکه تنها چیــزی که با قطعیــت می توان گفت، 
این است که جشــنواره به صورت حضوری برگزار 
شــد. دیگر اینکه همان طور که برخی از کشورها 
در پذیــرش مخاطبــان و میهمانان جشــنواره 
از کشــورهای دیگــر، جدیت و اکراهی بیشــتر 
دارند، بســیاری از مخاطبان و شرکت کنندگان 
در جشــنواره ها هم ازســویی اکراه به حضور در 
مکان های پرخطــر را دارنــد و ازســوی دیگر، 
با چالــش گرانی سرســام آور هزینه های ســفر 
باید مواجه شــوند. بــرای نمونه، بلیــت هواپیما 
گاه تا دو هزار یورو آب می خــورد. درنتیجه، این 
جشــنواره های هیچ وقت با شــکوه همیشــگی 
برگزار نمی شــوند. ضمن آنکه هر جشــنواره ای، 
یک بســته ی اقتصادی - هنری - اجتماعی است 
که مخصوصا در شــهرهای گردشــگرپذیر مثل 
ونیز و کارلوی واری )جمهــوری چک(، به کنش 
و واکنش های سودآفرین خیلی اتکاء دارد؛ از این 
رو، برگزاری جشــنواره ای با حداقل هــا، با اصل 

بنیادین آن ها چندان تطابقی ندارد.
پس از ونیز، جشــنواره ی فیلم تورنتو )کانادا( هم 
این مسیر را در پیش گرفت و برخی جشنواره های 
آتی هم جســارت پیدا کرده اند که اعالم کنند در 
ماه های آتی، به همین شــیوه های نیمه فیزیکال 
- نیمــه آنالین برگــزار خواهند شــد. در ادامه، 
جشــنواره ی فیلم زوریخ در کشــور سوییس که 
پیش تر، جشــنواره ی لوکارنوی آن لغو شده بود، 
مدعی شــد که پا را از جشــنوارهی فلیم ونیز هم 
می خواهد فراتر بگذارد و به شــکلی پرشــمارتر 
و جدی تر برگزار شــود. ادعایی که البته در عمل 
چندان محقق نشد و فیلمســازانی هم که در این 
جشــنواره حضور یافتند، با پیگیری های جدی 
وزارت امور خارجه ی ســوییس و با شرط رعایت 
جدی محدودیت هــا و نیز حضــور کوتاه مدت و 
خروج مستقیم از این کشور به مبداء خود، امکان 

حضور در آن را یافتند.
البتــه در جریــان ایــن جشــنواره، مدیــران 
جشنواره های مختلفی ازجمله جشنواره ی فیلم 
کن )فرانسه( و جشــنواره ی فیلم برلین )آلمان( 
فرصت همفکــری درباره ی وضعیتــی را یافتند 
که به گفته ی آنان، دســت کم تا نیمه ی سال آتی 
میالدی، یعنی حدود یک سال دیگر ادامه خواهد 
داشــت که این تداوم، حیات ســینما را با تهدید 

جدی تری مواجه خواهد کرد.
در همیــن روزهــا امــا خبر رســید کــه دیگر 

جشــنواره ی فیلم ایتالیایی ها هم که در فلورانس 
برگزار می شد، به رغم تهیه ی بلیت پرواز، مرزهای 
کشور را برای حضور فیلمســازانی از کشورهایی 
که درگیر بیماری هســتند، بســته دیده است و 
بدون آنها مجبور شــدند جشنواره شان را برگزار 

کنند.
ازسوی دیگر، برخی رویدادهای فرهنگی جهان، 
در همیــن دوران، تجربه ی کامال آنالیــن اما با 
جدیت تمام و نــه ازســربازکنی را تجربه کردند. 
نمونه ی بــارز این گونــه از رویدادهــا، اجالس 
ســالیانه ی روزنامه نگاران جهان بود که در سئول 
)کره جنوبی( برگزار شد. در ابتدا قرار بود اجالس 
امسال نیز مانند دوره های پیشــین، در ماه مارچ 
)اســفند و فروردیــن( در پایتخت کــره جنوبی 
برگزار شود اما با شــیوع همه گیری بیماری، ابتدا 
اعالم شــد که برگزاری آن برای حــدود دو ماه به 
تعویق افتاده اســت و درنهایت نیز اعالم شــد که 
امســال به صورت آنالین برگزار خواهد شد.  این 
اجالس ســرانجام با حضــور یا ســخنرانی ده ها 
روزنامه نگار از بیش از ۵۰ کشور قاره های مختلف 

جهان، در مدت سه روز برگزار شد.
از چند هفتــه پیش، فراخوان ســخنرانی ها داده 
شد، ســخنرانان از میان داوطلبان با سه سرفصل 
ســخنرانی انتخاب شــدند، متن ســخنرانی ها 
که حجم آن ها مشــخص شــده بود، تــا تاریخ 
معینی تحویل گرفته شــد، بســترهای آموزشی 
و مشــارکت در اجالس، به طور مرتب و از طریق 
ای میل مبادله شــد، از یک هفته قبل از اجالس، 
همــکاران و دســت اندرکاران آن از کشــور کره 
جنوبی با سخنرانان و شــرکت کنندگان تماس 
گرفتنــد، وقت تعییــن کردند و در زمــان مقرر 
نسبت به هماهنگی و تنظیم سیستم کامپیوتری 
و امکانات ســخنرانان اقدام کردند و در روزهای 
برگزاری اجــالس نیز این تماس هــای تلفنی را 

همچنان حفظ کردند.
درنهایت هــم تعدادی از اســتادان دانشــگاه و 
مقامات کره ای - ازجمله نخســت وزیر - در محل 
برگزاری هر ســاله ی همایش، بــا همان کیفیت 
همیشگی و با رعایت جدی پروتکل های بهداشتی 
- برای سخنرانی یا شرکت در پنل های تخصصی 
- حضور یافتند، هر ســخنران مجازی در ساعت 
مقرر و برای مدت زمان مشخص، سخنرانی خود 
را ارایه کرد، جلسه های پرسش و پاسخ انجام شد 
و درنهایت هم همه ی اجــزای اجالس با کیفیت 
مدیریتــی و هنری - گرافیکی مطلــوب به انجام 
رسیدند. کتاب سخنرانی ها نیز قرار است به روال 
هر ساله اما این بار به صورت دیجیتال منتشر شود 

و در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.
درواقع اجــالس روزنامه نــگاران، نمونــه ای از 
برگــزاری پاکیــزه و حرفه ای یــک گردهمایی 

به صورت مجازی برای دوران کرونایی بود.

جعفر گودرزی خبر داد
پیشتولید»دروج«دیماهشروعمیشود

تهیه کننده سریال شــبکه نمایش خانگی »دروج« از آغاز پیش تولید 
این سریال در دی ماه خبرداد.

جعفر گودرزی تهیه کننده و منتقد ســینما درباره تولید یک ســریال 
شــبکه نمایش خانگی گفت: به دنبال ساخت ســریال »دروج« برای 
شبکه نمایش خانگی هستم، »دروج« معانی مختلفی دارد و مترادف با 

روح پلید و اهریمن است.
وی بیان کرد: این سریال در گونه پلیســی-جنایی- حادثه ای است که 
در ۱۳ قسمت ۴۰ دقیقه ای برای شبکه نمایش خانگی ساخته می شود. 
تمام تالش ما این است که بتوانیم دی ماه پیش تولید این سریال را آغاز 

و آن را برای ۶ ماه اول سال آماده نمایش کنیم.
این منتقد سینما توضیح داد: این ســریال تنها برای یک فصل طراحی 
شده است و لوکیشن های آن قرار اســت در تهران و چند شهر جنوبی و 
شمال کشور انتخاب شود. اما بیشترین لوکیشن های آن در تهران قرار 

دارد.
وی تاکید کرد: داســتان »دروج« یــک موضوع خانوادگی اســت که 

مخاطب را با معماهای بسیاری مواجه می کند.
گودرزی گفت: با تعدادی از بازیگران برای حضور در این سریال صحبت 
شده اســت که حضور تعدادی از آنها نهایی نشده است، البته با جمشید 
هاشــم پور برای یکی از نقش های این ســریال صحبت شده است که 

خوشبختانه به نتایج خوبی در این زمینه رسیده ایم.
وی توضیح داد: فکر می کنم این سریال با توجه به موضوعی که دارد و با 
استفاده از بازیگران درجه یک سینما، می تواند در شبکه نمایش خانگی 

با موفقیت هایی همراه می شود.
گودرزی در پایان گفت: خوشــبختانه با ســرمایه گذاران مورد نظر به 
نتیجه خوبی رســیده ایم و بــه زودی دیگر عوامل این پــروژه را اعالم 

می کنیم.
در خالصه داستان این ســریال آمده است: مستوفی به همراه ۲ شریک 
دیگر خود، یک شــرکت بزرگ بازرگانــی را اداره می کنند، طی تغییر 
برخی از قوانین صادرات و پایین آمدن ســود شرکت، مستوفی تصمیم 
می گیرد با همکاری شــرکای خود اعالم ورشکســتی کند. مستوفی 
نقشــه ای هولناک در ســر دارد که چند خانواده را درگیــر ماجراهای 

معمایی و عجیب و غریب می کند.

نیما عباسپور مطرح کرد

قرارنیستشاهدمرگ»فیلمکوتاه«باشیم
نیما عباسپور عضو شورای سیاست گذاری ســی و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران معتقد اســت که فیلمســازان راه تعامل با 
کرونا در شــرایط فعلی را پیدا می کنند و باعث تــداوم حیات این حوزه 

می شوند.
نیمــا عباســپور فیلم نامه نویس و کارگردان ســینما و عضو شــورای 
سیاستگذاری سی و هفتمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
دربــاره تجربه برگزاری جشــنواره های بین المللــی و معتبر همزمان 
با شیوع ویروس کرونا  گفت: برگزاری جشــنواره های جهانی از جمله 
جشــنواره ونیز نشــان داد که با محدود کــردن مهمانــان و به نوعی 
خصوصی تر شدن جشــنواره ها می شود در شــرایط موجود هم مانع از 
لغو یک رویداد مهم هنری شد. در حال حاضر بسیاری از جشنواره های 
معتبر بین المللی به این نتیجه رسیده اند که برگزاری آنالین و حضوری 

را با هم در پیش بگیرند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که انســان همواره خود را با شرایط سازگار و 
راهکار تعامل با آن را اتخاذ می کند، فکر می کنم کرونا سبب خواهد شد 
تا خالقیت و ابتکار بیشــتری در فیلم کوتاه و فرآیند برگزاری جشنواره 
مرتبط با آن دیده شود. این شــرایط منجر می شود تا ما تولید محدودتر 
و خصوصی تری داشته باشیم. زیرا کسی که حرفه و عالقه اش سینما و 
فیلمسازی اســت به این فکر می کند که چگونه با شرایط فعلی کار کند 

و متوقف نشود.
این کارگردان درباره کیفیت فیلم های کوتاه در ســال های اخیر عنوان 
کرد: در سال های اخیر شــباهت کارها به یکدیگر زیاد شده و فیلم های 
نزدیک به هم ســاخته می شــوند. ما در دهه ۶۰ و ۷۰ شاهد این بودیم 
که هر کارگردان در عرصه فیلم کوتاه ســبک خاصــی را دنبال می کرد 
و آثار دارای تنوع بودند. در این ســال ها ما کمی از سینمای شخصی و 
کوچک دور شده ایم که کرونا می تواند سبب شود دوباره به این سبک از 

فیلمسازی روی آوریم.
وی همچنین درباره تأثیر کرونا بر سینمای دیگر کشورها افزود: قبل از 
ابتالی جهان به این ویروس بسیاری از کشورها به سمت وی اودی ها یا 
همان پلتفرم های اینترنتی حرکت کرده بودند و آمادگی و پیش زمینه 
الزم برای مواجهه با این شرایط را داشتند اما در ایران این کرونا بود که ما 

را وادار کرد تا این بخش را نیز به رسمیت بشناسیم.
 البته این چالش برای ســینما زمانی که کانال های تلویزیونی شروع به 
کار کردند نیز به وجود آمد اما با آمدن سینماهای چند بعدی و ساخت 
فیلم های عظیم به لحــاظ تولید دوباره رونق به ســالن های ســینما 

بازگشت.
عباســپور با بیان اینکه وضعیت ســینما در آینده متحول خواهد شد، 
عنوان کرد: سینما صنعت گرانی اســت و تولید هزینه تمام شده باالیی 
دارد، اما همه این ها باعث نخواهد شــد که ما شاهد مرگ »فیلم کوتاه« 
باشــیم. قطعاً اهالی ســینما و فیلم کوتاه با یافتن راه تعامل با شرایط و 
بحران کنونی اجــازه نخواهند داد کــه این حوزه به ســمت تعطیلی 

کشیده شود.
وی در پایان تاکید کرد: مشخص نیســت ماجرای کرونا تا چه زمانی 
ادامه دار خواهد بود، به همیــن دلیل ما باید به فکر این باشــیم که 
چگونه می توانیم بــا در نظر گرفتن همه این جوانــب، فعالیت های 
خود را ادامه دهیم و در عین حال به سالمتی هنرمندان و مخاطبان 
بیاندیشیم. تصمیم بر این که همه کارها و فعالیت ها را تعطیل کنیم 
راحت ترین راه حل است اما قطعاً پیشنهادهای بهتری در این زمینه 

وجود دارد.

»صفر بیست و یک«؛ ساخته مشترک رضویان و انصاری
یکسریالکمدیجدیددرراهاست

سریال کمدی »صفر بیست و یک«ـ  ســاخته مشترک جواد رضویان و 
سیامک انصاریـ  از پنجم آبان ماه پخش می شود.

 عوامل این سریال با انتشار ویدئویی در فضای مجازی، از نزدیک شدن 
زمان پخش خبر دادند و اعالم کردند که پنجم آبان ماه اولین قسمت از 

سریال »صفر بیست و یک« به روی آنتن می رود.
در این ویدئو ســید جواد رضویان در حالی که ماســک زده بود در کنار 
دیگر بازیگران ســریال با اعالم این خبر افزود: به واســطه شرایطی که 
وجود دارد فاصله گذاری را نمی توانیــم رعایت کنیم اما در هر حالتی تا 

جای ممکن از ماسک استفاده می کنیم.
سپس ســیامک انصاری بازیگران سریال صفر بیســت و یک را معرفی 
کرد و در پایان با توصیه کردن به اســتفاده از ماسک، صحبت هایش را 

خاتمه داد.
جواد رضویان و ســیامک انصاری عالوه بر کارگردانی در این سریال 
به ایفای نقش هم پرداخته اند و ســیاوش طهمورث، علی اســتادی، 
امیرحســین رســتمی، رویا میر علمی، نگار عابدی، سرو جمشیدی، 
افشــین آقایی، پادینا کیایی و مهبــد بیور از دیگر بازیگران ســریال 
»صفربیســت و یک« هســتند که برای پخش از شــبکه ســه آماده 

می شود.

اکران
لیلیرشیدی:شغلماتفنننیست!

لیلی رشیدی با انتقاد از تعطیلی دوباره تئاتر و سینما خطاب به مدیران 
فرهنگی و تصمیم گیرندگان تاکید کرد: شــغل ما تفریح و تفنن نیست 

که مدام تعطیل شود.
این بازیگر مشــغول بازی در نمایش »در انتظار گودو« بود که به دلیل 
تعطیلی تئاتر و سینما، از اجرای این نمایش باز ماند. این در حالی است 

که این نمایش در فضای باز باغ کتاب اجرا می شد.
رشــیدی در گفتگو با ایســنا انتقادات خــود را دربــاره کم توجهی به 
تئاتر و هنرمنــدان آن در دوران کرونایی مطــرح و تاکید کرد مدیران 
فرهنگی باید به وظایف خود عمل کنند و راه چاره ای برای این وضعیت 

بیندشیند. 
او در آغاز توضیح داد: در اینکه شرایط خاص است و کرونا تمام مشاغل 
را تحت تاثیر قرار داده، هیچ شکی نیست ولی در این وضعیت، تعطیلی 

چند باره تئاتر و سینما جای تاسف و تعجب دارد.
او با اشاره به ویژگی های تئاتر به عنوان هنری زنده اضافه کرد: بسیاری 
از مشاغل نمی توانند خود را با وضعیت کرونایی تطبیق دهند ولی تئاتر 
این مزیت را دارد که می تواند خود را با شــرایط روز و وضعیت اجتماعی 

هماهنگ کند.
این بازیگر بــا ارایه توضیحاتی دربــاره مراحل تمرین و آماده ســازی 
نمایش»در انتظار گــودو« که با کارگردانی امیررضا کوهســتانی اجرا 
می شــد، یادآوری کرد: از همان ابتدا که تصمیم به اجرای این نمایش 
گرفتیم، شــرایط کرونایی را مد نظر قرار دادیم و اجرای مان را در فضای 
باز طراحی کردیم. نمایش ما با رعایت همه پروتکل های بهداشتی اجرا 
می شد؛ فاصله اجتماعی، الزام ماسک زدن و اجرا در فضای باز، سالمت 

گروه و تماشاگران را تضمین می کرد.
رشیدی تاکید کرد: تئاتر شغل ماست و باید بتوانیم مانند دیگر مشاغل، 
به فعالیت مان ادامه بدهیم و واقعا این پرسش در ذهن همه هنرمندان 

تئاتر وجود دارد که آیا تئاتر از مکانی مانند مترو خطرناک تر است؟
او با بیان اینکه افراد زیادی از راه تئاتر گــذران زندگی می کنند، افزود: 
عوامل تئاتری بسیار پرشمار هســتند. گرچه فقط بازیگران به واسطه 
حضور روی صحنه دیده می شــوند ولی پشــت صحنه تئاتر هم، افراد 
زیادی مشــغول به کار هستند و حاال شــغل همه آنان به خطر افتاده و 

منبع درآمدشان رو به نابودی است.
رشــیدی که پیش تر هم از بی توجهی وزیر بهداشت به هنرمندان تئاتر 
به عنوان یکی از مشــاغل آســیب دیده از کرونا ابراز شگفتی کرده بود، 
یادآوری کرد: بی  انصافی اســت که تئاتر را جزو مشاغل آسیب دیده در 
دوران کرونایی به حســاب نیاوردند و نمی آورند. همــان زمان که وزیر 
بهداشــت نامی از ما نیاورد، باید می فهمیدیم از نظر مســئوالن تئاتر و 

سینما تفنن است.

بازیگر نمایش»بی تابستان« خاطرنشان کرد: چرا متوجه نیستند تئاتر 
شغل ماست و چگونه اســت که مدام و براحتی آن را تعطیل می کنند. 
مگر می توان مثال بازار تهران را که لبریز از جمعیت اســت، تعطیل کرد 
و مانع کســب درآمد بازاریان شــد و حال آنکه بازار نمی تواند خود را با 

شرایط کرونا تطبیق بدهد. 
لیلی رشــیدی با ابراز تاســف از کم توجهی مســئوالن به معیشــت 
هنرمندان تئاتر ادامه داد: آنقدر حمایت نشــده ایم کــه این موضوع را 
به عنوان یک اصل پذیرفته ایم. اصال حمایــت نمی خواهیم ولی جلوی 

کارمان را هم نگیرید.
او افزود: این وضعیت سبب می شــود که گاهی فکر کنیم شاید دوست 

ندارند تئاتر داشته باشیم و دنبال بهانه می گردند.
کارگردان نمایش »اســم« با بیــان اینکه الزم اســت تجربیات دیگر 
کشــورها را در دوران کرونا مطالعه کنیم، اضافه کرد: چرا مســئوالن 
ما برســی نمی کنند که کشــورهای دیگر در این دوره چه می کنند. به 
هر حال تئاتر بودجــه تولید دارد و این بودجه می تواند صرف ســاخت 
سالن های سرباز شود. خوب است یک بار هم مسئوالن پیشنهاددهنده 
باشــند و راهی برای نجات از این وضعیــت بیابند. چرا کــه به عنوان 

مسئولن فرهنگی کشور وظیفه رسیدگی به این وضعیت را دارند.
او به اشاره به هزینه ای که گروه اجرایی نمایش »در انتظار گودو« برای 
آماده ســازی فضای باز باغ کتاب متقبل شده اســت، ادامه داد: ما سکو 
زدیم و تمهیدات دیگری اندیشــیدم تا گروه اجرایی و تماشاگران مان 
در امان باشند ولی چرا مســئوالن به جای اینکه کمک کنند و در هوای 
سرد دســت کم گرمایش این فضا را بر عهده بگیرند، اجرای ما را تعطیل 
کرده اند.لیلی رشیدی ابراز تاســف کرد: در هیچ موردی نه تنها به تئاتر 
کمکی نشــد، بلکه جلویش را هم گرفتند و این پرســش جدی وجود 
دارد که چگونه باشــگاه ها ورزشی بســیار بزرگ در همین هفته های 
محدودیت های کرونایی به فعالیت خود ادامه می دهند. باشــگاه های 
ورزشی بزرگ که قوطی کبریت نیســتند که پنهانی فعالیت کنند. این 

تناقض ها واقعا حیرت انگیز است.

عموالورفبهصحنهتئاترمیآید

امیر امیری نویســنده و کارگــردان تئاتر، اثر جدید خود بــا نام »عمو 
الورف« را آذر ماه به صحنه تماشاخانه ایرانشهر می برد.

»امیر امیری«، نویسنده و کارگردان تئاتر ضمن بیان این مطلب گفت: 
عموالورف بر اساس متنی از من و با موضوع اشغال ایران توسط متفقین 
در واپسین سال های جنگ جهانی دوم نوشته شده و نگاهی به مسائل 
اجتماعی و سیاســی روز دارد.امیری در ادامه افزود: عموالورف را سال 
۹۸ براســاس پژوهش هایی در زمینه غائله آذربایجان در زمان اشغال 
ایران توســط متفقین نوشتم و بســیاری از خرده داســتان های این 

نمایش بر اساس خاطرات مردم آذربایجان است.
این کارگردان و نویســنده اظهــار داشــت: البته این نمایــش غائله 
آذربایجان را از زبان مردم عادی روســتاها در آن زمــان بیان می کند 
و اشــاره ای به قحطی و مشکالت مردم در آن ســال ها دارد، همچنین 
داســتانی با تم ضد جاسوســی در زمان حال در این نمایش روایت می 
شــود.وی درباره مشــخصات نمایش شــامل بازیگران و مکان و زمان 
اجرا نیز توضیــح داد: این نمایش با بازی مهــدی بیگدلیا، نازنین دیده 
ور و فریاد جودی آذر ماه امسال در ســالن استاد سمندریان تماشاخانه 

ایرانشهر به روی صحنه می رود.

اجرا


