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سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

محدودیت تسلیحاتی ۲۷مهر ملغی می شود
هادی رضایی  ســخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: روز ۲۷ مهر ساعت ۳:۱۳ بامداد تحریم ها و 

محدودیت های تسلیحاتی ملغی می شود.
 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه 
در نشســت خبری با اشــاره به پایان تحریم های 
تســلیحاتی ذیل قطعنامــه ۲۲۳۱، اظهار کرد: 
هفته بعد در ۲۷ مهر یعنی ۱۷ اکتبر در ســاعت 
۰۳:۱۳ بامــداد محدودیت های تســلیحاتی که 

مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ است ملغی می شود.
خطیب زاده گفت: با اســتناد به ضمیمه ۵ برجام 
و ضمیمــه ۲ قطعنامه ۲۲۳۱، پنج ســال پس از 
تصویب برجام این اتفاق]رفــع محدودیت های 
تســلیحاتی[ می افتد. پنجمین سالگرد تصویب 

برجام است و ۲۷ مهر دو اتفاق مهم می افتد.
وی افزود:اول اینکه نظــام مجوزخواهی صادرات 
و واردات اقــام تســلیحاتی به مقصــد ایران به 
صورت خودکار ملغی می شود و دوم اینکه خاتمه 
محدودیت ســفر ۲۳ شــخص حقوقی موضوع 
فهرســت ۲۲۳۱ وفق شــق ۵ بند ۶ ضمیمه ب 
قطعنامه ۲۲۳۱ اتفاق می افتد که این هم از ابعاد 
مختلف حائــز اهمیت اســت.خطیب زاده تاکید 
کرد: امــا مهمتریــن بُعد ۲۷ مهرماه در ســاعت 
۰۳:۳۰ دقیقه به وقت تهران باور شکست تاریخی 
مجدد ایاالت متحده اســت که بــه رغم تمامی 
گردنکشــی ها، حیله گری ها و اقدامات فراقانونی 
نتوانســت کار خــود را پیش ببــرد و جمهوری 
اسامی ایران بار دیگر نشان داد آمریکا آنقدر هم 

که ادعا می کند قدر قدرت نیست.

 چین طرحی درباره خلیج فارس ارائه 
کرده است

خطیب زاده با اشــاره به ســفر ظریــف به چین 
خاطرنشــان کرد: این ســفر دارای ابعاد مختلف 
است. موانع مشــخصی در برخی مراودات عادی 
پیش آمده بود که سفر ظریف به صورت مشخص 
برای برطرف کردن ایــن موانع بود. گفت وگوهای 
خوبی انجام شد و در مسیر ارتقای روابط دوجانبه 
در ابعاد تجاری و اقتصادی بــود.وی افزود: هر دو 
طرف نگاه یکسانی به غیرقانونی بودن تحریم های 
یک جانبه و فراســرزمینی آمریکا دارند. این سفر 
ابعاد منطقه ای و فرامنطقه ای هم داشــت. چین 
همانند روســیه طرحی درباره خلیج فارس ارائه 

کرده است.
 صلح هرمز، ساختاردارترین 

طرح است
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره طرح چین 
درباره منطقه نیز، گفت: ایــران از هر طرحی که 
واقعیت های منطقه را شناخته و به دنبال برقراری 
گفتگوی درون منطقه ای باشــد و سازوکارهای 

فراگیر را شــامل شــود، اســتقبال می کند.وی 
ادامه داد: فکر می کنیم طــرح ایران جامع تر بوده 
و ســاختاردارترین طرح ارائه شــده است، طرح 
صلح هرمز طرح جامع و دارای ابعاد مختلف است 
که امیدواریم کشــورهای دیگر به دنبال گفتگو 

باشند.
خطیب زاده درباره گفتگوی تلفنی ظریف و وزیر 
خارجه انگلیس گفت: گفتگوی تلفنی مرســوم 
اســت و در این گفتگو نیز موضوعــات مختلف و 

مورد عاقه بحث شده است.
ســخنگوی وزارت امورخارجــه دربــاره رأی 
دادگاهی در آمریکا علیه ایــران و محکوم کردن 
ایران به پرداخــت غرامت، گفت: ایــن اقدام آنها 
خنده دار اســت. فرد گم شــده ی مورد اشــاره 
دولت آمریکا، به اعتراف وزیر خارجه وقت ایاالت 
متحده از ایران خارج شــده و جــای دیگری باید 
دنبال آن باشــند، اقدام اخیــر دادگاه آمریکا نیز 
در راســتای زیاده خواهی های آمریــکا و قلدری 

آنهاست.

 اجالس معاونین وزرای روند آستانه 
برگزار می شود

خطیب زاده درباره روند آســتانه گفت: این روند، 
روند زنده ای اســت و ما تا پایان اکتبــر به دنبال 
برگزاری نشســت دیگــری در ســطح معاونان 
وزرای کشورهای عضو روند آســتانه هستیم. در 
این اجاس قرار اســت موضوعاتــی مانند قانون 
اساسی و اوضاع شرق فرات مطرح شود.وی درباره 
نقض آتش بس میــان آذربایجان و ارمنســتان 
گفت: موضع ایران در این خصوص روشــن است. 
ما معتقدیــم که راه حل مشــکات تنها از طریق 
گفتگو و سیاسی اســت. طرح ایران هم بر همین 
اساس است، ما نقض آتش بس و هدف قرار دادن 

مناطق مســکونی را محکوم می کنیم و معتقدیم 
هرچه سریعتر باید به این مناقشات پایان داد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره مراودات با 
کردســتان عراق گفت: مرزهای ایران باز اســت.

خطیب زاده دربــاره احتمال رفــع تحریم های 
دارویــی و غذایی در ۲۷ مهر مــاه همزمان با رفع 
محدودیت های تســلیحاتی گفــت: تحریم های 
فراســرزمینی آمریــکا جــدا از محدودیت های 
تسلیحاتی است. آمریکا تاش کرد که جلوی رفع 

این محدودیت ها را بگیرد اما نتوانست.
وی ادامه داد: غذا، دارو و تجارت، تحریم نیســت 
اما دولــت آمریــکا می خواهد پلیــس، قاضی و 
دادستان و مجری احکام دنیا باشد اما ایران پاسخ 

یکسانی داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: اما طرف 
سومی هم وجود دارد که از تحریم ها وحشت دارد. 
این تحریم ها و ارعاب علیه شرکت ها کار را سخت 

می کند اما مسئولیت حاکمیت ما را کم نمی کند.
خطیــب زاده با بیــان اینکــه حاکمیــت ایران 
پاسخگو اســت، خاطر نشــان کرد: مسئوالن به 
مسئولیت های خود واقف هســتند که آن، تامین 
نیازهای مردم اســت. علیرغم همه فشارها، دولت 
با جدیت کارها را انجام می دهــد اما قصد ما اعام 
نمایشی و تبلیغاتی نیســت چراکه فکر می کنیم 
در جنگ جــدی اقتصــادی با آمریــکا و اذنابش 
هســتیم.وی درباره رایزنی ظریف در چین درباره 
ســند راهبردی تهران و پکن اظهار داشت: سند 
مشــارکت راهبردی ایــران و چین، یک نقشــه 
راه میان دو کشور اســت که در این سفر در مورد 
ابعاد مختلف آن رایزنی شــد. اجمــاع جدی در 
داخل ایران و چیــن وجود دارد کــه این اجماع، 
بسیار ارزشمند اســت تا روابط دو کشور به سطح 

مشارکت راهبردی ارتقا یابد.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد

 ماهواره پارس ۱ 
در راه سازمان فضایی
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ونق کسب و کار بانکداری با رشد کارمزد خدمات ر

رشــد و تحقق اهداف موسســات گوناگون اقتصادی از جمله بانک ها 
به کســب درآمدی پایدار و افزایش آن وابسته اســت؛ دریافت کارمزد 
خدمات بانکی نیز در همه کشورها مرسوم است و با توجه به اینکه بانک 
مرکزی، سیاست گذار اصلی در بخش درآمدهای بانکی است و کاهش 
هزینه تامین مالی بنگاه ها، نیاز روز اقتصاد کشور است، افزایش و تنوع 
خدمات در کنار افزایش نرخ ارایــه خدمات بانک ها و تغییر رویکرد اخذ 

و تسهیم کارمزد، می تواند چشم انداز اقتصادی بهتری را ترسیم کند.
 )Service-Based( عملیات بانکداری یک عملیــات خدمت محــور
و تنوع در خدمات ســبب جذب مشــتریان بیشــتر و در نتیجه رشــد 
درآمدهای بانک می شــودو درآمدهای بانک برای دو گــروه خدمات و 
محصوالت حاصل می شود؛ بخش اول درآمدهای مشاع حاصل از منابع 
بانکی مشتریان و بخش دوم درآمدهای غیرمشــاع و حاصل از خدمات 
بانکداری الکترونیک و غیرالکترونیک اســت.درآمدهای غیرمشاع نیز 
وابستگی مستقیم به خدمات داشــته و در صورت تحقق، با توجه به عدم 
وابستگی به نرخ بهره از پایداری مطلوبی برخوردار هستند و این موضوع 
در برابر درآمدهای مشاع بانکی که وابستگی مستقیم به نرخ بهره و سود 
تسهیات و همچنین ســود ســپرده ها دارد، حائز اهمیت است.تاش 
بانک مرکزی در اقتصادهای پیشــرو همواره در کاهش سود سپرده ها و 
نرخ سود تســهیات و بالتبع کاهش قیمت تمام شده پول و تامین مالی 
بنگاه ها و شرکت ها برای انجام پروژه ها بوده و نتیجه آن، رونق اقتصادی و 
ایجاد اشتغال و توسعه پایدار است.بهمنی دریافت کارمزد بابت خدمات 
بانکی را امری مرسوم در تهمه کشــورها دانسته و معتقد است؛ در کشور 
ما به طور کلی بخش عمده ای از درآمد بانک ها شامل درآمدهای حاصل 
از اعطای تسهیات بوده و کســب وکار غالب در بانک های کشور مبتنی 
بر ســود حاصل از تفاوت های نرخ بهره، ســود ســپرده و نرخ تسهیات 
پرداختی اســت و نتیجه آن تاش بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار 
به عنوان نهادهای نظارتی و تصمیم گیر، بــرای کنترل مداوم این نرخ ها 
و متعادل کردن آنها برای کاهش قیمت تمام شــده پــول و تامین مالی 
بنگاه هاست و این موضوع و اســتفاده اهرمی از مکانیزم های جذب منابع 
در بانک ها سبب ایجاد رقابت ناسالم یا اتخاذ سیاست های نادرست )مثل 

شرکت داری جهت تامین سود سپرده( در شبکه بانکی نیز می شود.  
درصورتی که برای ایجاد رقابت سالم می توان با توسعه و ترویج خدمات 
و رشد درآمدهای کارمزدی، کیفیت خدمات شبکه بانکی را افزایش داد 
و سهم غیر بهره ای )شبه-ربوی( درآمدی را نیز در بانک ها افزایش داد و 
مشتریان جذب کیفیت خدمات شده و در نهایت، هزینه تامین مالی به 

دلیل کاهش قیمت پول طبق توضیحات قبلی، کاهش می یابد.
درآمدهای غیرمشــاع، به دلیل دریافت کارمزد به صــورت نقدی و در 
نتیجه، ایجاد جریان نقد برای بانک و ریسک پایین نسبت به درآمدهای 
مشــاع جذابیت مطلوبی برای بانک ها دارد مشــروط بر اینکه مشمول 
موضوع صرفه اقتصادی در ارایه این خدمات باشد.یکی از موضوعاتی که 
ســبب کاهش جذابیت این موضوع در بانک ها شده، مساله نرخ کارمزد 
ارایه این خدمات اســت که در بسیاری از موارد بســیار کمتر از قیمت 
تمام شده ارایه این خدمات اســت و این موضوع حتی در هزینه ادوات و 
تجهیزات الکترونیک که در ارایه خدمات غیرحضوری نیز کاربرد دارد، 

اثر گذاشته و فرآیند توسعه در این بخش را مختل کرده است.
 به هر ترتیب کارمزد خدمات بــا توجه به نوع آن وابســتگی زیادی به 
تامین نیروی انســانی ماهر در ارایه خدمات حضوری و زیرساخت های 
فنی الکترونیکی و دیجیتالی برای خدمــات غیرحضوری دارد و آورده 
این خدمات کــه همان درآمــد کارمزدی خدمات اســت نقش اصلی 
و محرک در توســعه این بخش را دارد.بانکداری الکترونیکی نیز یکی 
از عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشــاع اســت و  این نــوع بانکداری به 
وسیله کاهش هزینه ها و افزایش ســودآوری بانک، افزایش سرعت در 
ارائه خدمات به مشتریان و دسترســی آسان و شبانه روزی مشتریان به 
خدمات توانسته است، از قید زمان و مکان آزاد شده و جایگاه اقتصادی 
ویژه ای برای خود ایجاد کند.بانکداری الکترونیک اجازه تعامل با بانک، 
بدون واســطه و از طریق کانال های متنوعی از قبیل اینترنت، موبایل، 
دســتگاه های خودپرداز، تلویزیون هوشــمند و تلفن را به مشــتریان 
می دهد و عدم نیاز به حضور فیزیکی افراد برای برخورداری از خدمات 
مالی مختلف و نیز ارائه خدمات الکترونیکی مختلف از ســوی بانک ها 
سبب ســهولت دسترســی به خدمات و نیز تنوع ارائه خدمات شده و 

موجب کاهش هزینه و زمان مشتریان خواهد شد.
همچنین گســترش بانکداری الکترونیک به واسطه سهولت دسترسی 
مشــتریان به خدمات بانکی موجــب افزایش درآمدهای غیرمشــاع 
بانک ها می شــود و کارمزد و درآمدهای حاصله از نظر نحوه محاسبه و 
تامین این کارمزد، موضوعی قابل بحث اســت که یکی از موارد مهم در 
مدل کارمزدی فعلی نحوه اخذ کارمزد است،  بدین شکل که بانک ها در 
بســیاری از ترکنش ها و مبادالت مالی، در قبال خدماتی که مشتریان 
آنها از بانک هــای دیگر می گیرند )مثل برداشــت نقــدی خودپرداز( 
باید کارمزد مربوطه را پرداخت کنند،  این درحالی اســت که مشتری 
بهره بردار اصلی خدمت بوده و هیچ هزینــه ای برای انجام خدمات و یا 
تعدد انجام خدمات نپرداخته و این مســاله در افزایش تعدادی برخی 

تراکنش ها در کل شبکه بانکی تاثیر مستقیم دارد.
با توجه به مباحث مطرح شده،   رشــد درآمدهای کارمزدی بانک ها دو 
نتیجه ملموس در کل صنعت بانکداری دارد و تجربه کشــورهای دیگر 
نیز این موضوع را نشــان می دهد که اولین نتیجه ملموس آن، توانایی 
بانک ها در ســرمایه گذاری برای توســعه خدمات متنوع و استفاده از 
تکنولوژی های نوین و دیجیتال اســت و این موضــوع باتوجه به صرفه 
اقتصادی حاصل از راه اندازی خدمات نوین و دیجیتال، ســبب تمایل 
بانک ها به سرمایه گذاری در این بخش شده و نتیجه عینی آن، افزایش 
کیفیت خدمات و تســهیل در ارایه خدمات بانکی به مشــتریان است 
که بدون شــک کیفیت، تنوع و ســرعت ارایه خدمات منجر به رشــد 
رضایت مندی مشــتریان از خدمات بانکی و کاهــش هزینه های مردم 
در بهره برداری از این خدمات خواهد شــد.دومین نتیجه مهم رشــد 
درآمدهای کارمزدی در درآمدهای بانکی، کاهش نرخ تســهیات به 
دلیل کاهش هزینه پول در صنعت بانکداری است. این موضوع با توجه 
به دالیل ذکر شده، آثار مثبتی در کاهش تورم و رشد اقتصادی و افزایش 
اشتغالزایی دارد و بدون شک، مشتریان بانک ها در صورت آگاهی از اثر 
مثبت کارمزد محوری در صنعت بانکداری تمایل بیشتری به آن نشان 
خواهند داد.همچنین افزایش رضایت منــدی عمومی در کاهش تورم 
و رشد اشتغالزایی کشــور با توجه به تجارب تاریخی بدون شک سطح 
مطلوبیت باالتری در جامعه در مقایسه با افزایش نرخ کارمزدها خواهد 
داشت و در صورت اطاع رسانی مناسب، از آثار مثبت آن، سطح توافق 

عمومی در جامعه منجر به واکنش مثبت نسبت به آن خواهد شد.
همان گونه که پیشتر بیان شد، بنگاه های اقتصادی ملزم به سود آوری 
بوده و بسیاری از بانک های کشــور نیز خواسته و ناخواسته برای تحقق 
سودآوری سالیانه و حفظ کســب و کار خود مجبور به اتخاذ سیاست ها 
و تصمیماتی شده که آنها را در مسیر کسب درآمدهای سهل الوصول با 
ریسک باال قرار داده است؛  حال اگر مجموعه تصمیم گیران کسب و کار 
بانکی با اتخاذ رویکردی متفاوت در بانک ها به جای تمرکز بر درآمدهای 
حاصل از تســهیات، درآمدهای مناســبی از محل خدمات کارمزدی 
داشته باشــند، کســب وکار بانکداری بهبود یافته و اقتصاد کشور نیز 
می تواند از جریان نقدینگی مناسب با قیمت پایین در جهت تامین مالی 

نیازهای توسعه ای خود برخوردار شود.

سرمقاله

سید مهدی حسینی  فرمانده معظم کل 
قوا فرمودند: مشکات اقتصادی و معیشتی 
مردم قابل حل هســتند و ســر و صداهای 
اراذل مســلط بر ملت آمریکا هم نباید ذهن 

کسی را مشغول کند.
 حضرت آیت اهلل خامنــه ای فرمانده معظم 
کل قــوا در ارتبــاط تصویــری با مراســم 
مشــترک دانش آموختگی دانشــگاه های 
افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری 
امام علی علیه الســام، الزمه حفظ اقتدار و 
هویت ملی و تأمین منافع ملی را محاســبه 
صحیح و عقانی از تهدیدهــا و ظرفیت ها 
در مســائل مربــوط به »قــدرت دفاعی«، 
»اســتحکام و ثبات اقتصادی« و »توانایی 
و قوام فرهنگی« دانســتند و تأکید کردند: 
مشــکات اقتصادی و معیشــتی مردم، به 
شــرط »تاش شــبانه روزی مســئوالن« 
و »مدیریت قــوی، جامع و خسته نشــو« 
و »تمرکز بر تولیــد داخلی و چشــم امید 
نداشــتن به خارج« قابل حل هستند و سر 
و صداهای اراذل مســلط بر ملت امریکا هم 
نباید ذهن کسی را مشــغول کند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، اجرای مراســم مشترک 
دانــش آموختگی دانشــگاه های نیروهای 
مسلح را فرصتی برای اســتفاده از تجارب 
یکدیگــر و هم افزایــی بیشــتر خواندند و 
افزودنــد: جوانانی کــه در دانشــگاه های 
نیروهــای مســلح تحصیــل می کنند در 
واقع تأمیــن کنندگان و حافظــان امنیت 
به عنوان یک ارزش بســیار واال و یک عنصر 
حیاتی برای کشور هستند.فرمانده کل قوا 
با اشــاره به ارائه خدمات مختلف نیروهای 
مسلح به ملت از جمله امدادرسانی و کمک 
در حوادث طبیعی همچون ســیل گلستان 
و زلزله ســرپل ذهاب و عرصه های بهداشت 
و درمــان بویژه در شــرایط کنونی بیماری 
کرونا و همچنین نقش آفرینی در رزمایش 
همدلی و کمک های مؤمنانه خاطرنشــان 
کردنــد: نیروهــای مســلح جمهــوری 
اســامی ایران حقیقتاً نیروهایی آبرومند و 

شرافتمند هستند.
رهبر انقاب اســامی »قــدرت دفاعی«، 
»اســتحکام و ثبات اقتصادی«، و »توانایی 
و قــوام فرهنگــی« را ارکان اقتــدار ملی 
برشــمردند و گفتنــد: مبنای اقتــدار در 
جمهــوری اســامی یک مبنــای عقانی 
و براســاس محاســبات صحیح و منطقی 
درخصوص اندازه قــدرت دفاعی، چگونگی 
تقســیم کار بین نیروهای مســلح و تعیین 
انواع ابزارهای دفاعی است.حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای افزودنــد: برای تأمیــن منافع 
ملی و حفظ موجودیت و هویــت ملی باید 
محاســبات دقیق و منطقی از حــد و اندازه 
واقعــی تهدیدها و همچنیــن ظرفیت ها و 
اســتعدادهای واقعی کشــور وجود داشته 
باشد.ایشــان تأکید کردنــد: قدرت دفاعی 
برآمده از چنین محاسبات عقانی، موجب 

می شود که مســئوالن و مردم با طمأنینه و 
آرامش مشغول کارهای اساسی شوند.

رهبــر انقــاب اســامی عقانیــت را به 
معنای محاســبه صحیح دانستند و گفتند: 
بعضی ها اســم عقانیت و عقل را می آورند 
اما منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل 
دشــمن اســت در حالی که فــرار کردن و 

ترسیدن، عقانیت نیست.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: 
ترسوها حق ندارند اسم عقانیت را بیاورند 
زیرا عقانیت به معنای محاســبه درســت 
اســت. البته دشــمن تاش دارد تا معنای 
غلط عقانیــت را تلقین کنــد و برخی هم 
نادانســته، در داخل همان حرف دشمن را 
تکرار می کنند.ایشــان علت هیاهوی اراذل 
یاوه گو در امریکا درباره توانایی های دفاعی 
و موشــکی و منطقه ای ایران را، محاسبات 
دقیــق و عقانی جمهوری اســامی برای 
رسیدن به این توانایی ها دانستند و گفتند: 
این یــاوه گویی ها ناشــی از تــرس آنها و 
همچنین عقب ماندگی آنهــا در این عرصه 
است اما باید بدون توجه به این فضاسازی ها، 
دستگاه محاســباتی عقانی را حفظ کرد و 
به لطف خداوند، جمهوری اسامی در همه 

این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت.
رهبر انقاب اسامی، عقانیت را الزمه همه 
امور دانستند و خاطرنشان کردند: باید ظلم 
ستیزی، عدالت خواهی و مبارزات اجتماعی 
نیز براساس عقانیت باشد و گرفتار حاشیه 

نشویم و اصل و فرع را اشتباه نگیریم.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در خصوص 
مســائل فرهنگی به عنوان یکــی دیگر از 
ارکان اقتدار ملی، افزودند: زمانی که موضوع 
مبارزه با تهاجم فرهنگی مطرح شد دشمن، 
سراسیمه تبلیغات خود را به سمت مقابله با 
این موضوع سوق داد زیرا از بیداری مردم و 

مقابله با تهاجم فرهنگی هراس دارد.

ایشــان با اشــاره بــه »اســتحکام و ثبات 
اقتصادی« به عنوان ســومین رکن اقتدار 
ملی گفتند: اقتصاد کشــور زیر فشار است و 
مردم از نظر معیشت دچار مشکات هستند 

اما همه این مشکات قابل حل است.
رهبر انقاب اســامی افزودند: من عقیده 
ندارم کــه مســئوالن در زمینه مســائل 
اقتصادی تــاش نمی کننــد. تاش های 
زیاد و خوبی در برخی بخش ها انجام شــده 
اگرچــه در بعضــی بخش هــای اقتصادی 
توان مدیریتی ضعیف اســت. ضمن اینکه 
مصوبــات خوبی هــم وجــود دارد که باید 
پیگیری شــوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
الزمه حفــظ اقتدار ملــی را نــگاه جامع و 
صحیح بــه مســائل دفاعــی، اقتصادی و 
فرهنگی و حضــور مدیران قــوی، فعال و 
خسته نشو دانســتند و تأکید کردند: در هر 
عرصه ای که مدیریت های خستگی ناپذیر، 
فعال و پرنشاط را داشــتیم، کارها پیشرفت 

کرده است.
رهبر انقاب اســامی گفتند: مکرراً گفته 
شــده که عاج مشــکات اقتصــادی در 
گرو تمرکز بر مســئله تولیــد، جلوگیری از 
ســقوط پی در پی ارزش پول ملی و بستن 
رخنه هایی همچون قاچاق، واردات بی رویه 

و فسادهای مالی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور 
مدیران خوب و لزوم تاش شــبانه روزی و 
خستگی ناپذیر افزودند: البته در مشکات 
اقتصادی، ما نقش خباثت آمیز آمریکایی ها 
و تحریم های آنها را که حقیقتاً جنایت است، 
نادیده نمی گیریم و به ایستادگی و مقاومت 
ادامه خواهیم داد تا به لطف خداوند فشــار 
حداکثری آمریکا را به روسیاهی حداکثری 

و مایه پشیمانی آنها تبدیل کنیم.
ایشــان بــا اشــاره به ابــراز خوشــحالی 
رئیس جمهور آمریــکا از اختال در اقتصاد 

کشــور و جنایت علیه ملت ایــران، گفتند: 
افتخار به چنین جنایتی فقــط از آدم های 

رذلی مثل شما برمی آید.
رهبر انقاب اســامی افزودند: البته وضع 
امروز آمریکا با هزاران میلیارد دالر کسری 
بودجــه و دهها میلیون گرســنه و انســان 
زیر خط فقر بســیار بد اســت و ملت ایران 
به توفیق الهی با قدرت ایمــان و عزم ملی و 
به کوری چشــم مســئولین رذل، خائن و 
جنایتکار آمریکا بر مشــکات فائق خواهد 
آمد و از تحریم نیز به عنوان وســیله ای برای 
مقاوم ســازی واقعی اقتصاد کشور استفاده 

خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بــا تأکید مجدد 
بر این موضوع که عاج مشــکات کشــور 
در داخل اســت، گفتند: اگرچه بسیاری از 
مشــکات ما مربوط به خارج از کشور است 
اما عاج آنها در داخل و با تکیه بر محاســبه 
درســت و نگاه صحیح به مســائل کشور و 
منطقه و با بکارگیــری تدبیر، تاش، خرد و 
عزم راسخ اســت، بنابراین نباید عاج را در 
خارج از کشور جستجو کرد چرا که ما هیچ 
خیر و بهــره ای از خارج نمی بینیم و ســر و 
صدای اراذل مسلط بر ملت آمریکا نیز نباید 

ذهن کسی را مشغول کند.
بخش دیگری از سخنان فرمانده کل قوا در 
مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای 
مســلح به بیان چند توصیه به دانشجویان و 

مسئوالن این دانشگاه ها اختصاص داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحول 
در تهدیدهــا، مقابله با آنها را نیــز نیازمند 
برنامه های جدید دانســتند و تأکید کردند: 
در پژوهش هــای دانشــگاه های نیروهای 
مســلح باید پیش بینی تهدیدهای جدید و 
شــناخت راههای مقابله با آنها مورد توجه 

جدی قرار بگیرد.
ایشان تجربیات نیروهای مسلح در دوران 

دفاع مقــدس را ســرمایه ای ارزشــمند 
خواندنــد و با تأکیــد بر لــزوم تبدیل آن 
تجربیــات برجســته به نظریــات دفاعی 
و بســط و تکمیل آنهــا، بر توجــه ویژه به 
تربیت اخاقــی در دانشــگاه های نظامی 
توصیه کردند و گفتند: البتــه این توصیه 
برای همه جوانان کشــور بویــژه نیروهای 
انقابی اســت که باید اخاص و مجاهدت 
را ســرلوحه عمل خــود قرار دهنــد و در 
مســئولیتها چشــم به مقام باالتــر یا مال 
دنیا نداشته باشــند.رهبر انقاب اسامی 
در بخش پایانی سخنانشــان بــار دیگر با 
تشکر از مســئوالن بخش بهداشت و درمان 
و پزشــکان و پرســتاران فداکار، ابتائات 
و تلفات موج ســوم کرونا را بســیار دردآور 
خواندند و افزودند: همچنانکه از مدتها قبل 
به رئیس جمهور و مسئوالن محترم گفته ام، 
ضابطه گذاری ها برای مقابله با بیماری باید 

از جایگاه حاکمیتی و الزام آور باشد.
ایشــان گفتند: همچنانکه در موضوع سفر 
اربعین، مردم متدین بــه مرزها نرفتند و در 
عزاداری های محرم نیز ضوابط ســتاد ملی 
را دقیقاً رعایت کردنــد، عموم مردم باید در 
مســائلی همچون نرفتن به سفرها و رعایت 
شــیوه نامه ها، مراقبت جدی کنند تا از این 

بیماری خاص شویم.
پیش از ســخنان فرمانده معظــم کل قوا، 
ســردار سرلشــکر محمد باقــری رئیس 
ســتاد کل نیروهای مســلح گزارشــی از 
توانمندی ها و فعالیت های نیروهای مسلح 
و دانشگاه های افسری در سال گذشته بیان 
کرد و گفت: ناکامی هــای اخیر آمریکا تنها 
بخشــی از شکست های دشــمن محسوب 
می شــود و عصبانیت شــیطان بــزرگ و 
تاش ها و تحــرکات نظامــی پرطمطراق 
اما توخالی دشــمنان و عادی سازی روابط 
خیانت بار برخی از کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیســتی، تردیــدی در برتری جبهه 
حق ایجاد نخواهد کرد.در این مراســم که 
همزمــان در همه دانشــگاه های افســری 
نیروهای مســلح از طریق ارتباط تصویری 
دریافت می شد، امیر ســرتیپ دوم اوجاقی 
فرمانده دانشــگاه امــام علی )ع(، ســردار 
سرتیپ پاسدار غامی فرمانده دانشگاه امام 
حسین )ع( و ســردار سرتیپ دوم بختیاری 
فرمانده دانشــگاه علــوم انتظامــی امین 
گزارشی از فعالیت ها، اقدامات و برنامه های 

تحصیلی این دانشگاه ها بیان کردند.
قرائت ســوگندنامه، اعطای پرچم توســط 
دانشــجویان قدیم به جدید، اجرای سرود 
مشترک توســط دانشــجویان مستقر در 
میدان از دیگر برنامه های مراســم مشترک 

دانش آموختگی نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
با کسب اجازه از فرمانده کل قوا به تعدادی 
از برگزیدگان دانشــگاه های افسری جایزه، 

درجه و سردوشی داد.

راضیه علیپور   قــرار گرفتــن ایران در 
لیســت ســیاه FATF از اواخر سال ۹۸ به 
تدریج اقتصاد کشور را در شرایط نامطلوبی 
قرار داد که کارشناســان بارها نسبت به آن 

هشدار داده بودند.
اســفند ۹۸ بود که گروه ویژه اقــدام مالی 
موســوم به "FATF" نام ایران را در لیست 
ســیاه خود قــرار داد، اتفاقی که بــا عنوان 
»کابوس اقتصــاد ایران« از طــرف برخی 

اقتصاددانان از آن یاد می شود.
 ایران پس از توافق برجام از لیســت ســیاه 
این کارگروه خارج و وارد لیست خاکستری 
شــده بود و کارگروه به ایران هشدار داد که 
اگر لوایح مربوط به کنوانسیون های مبارزه 
با پولشویی و تامین مالی تروریسم را هر چه 
سریع تر به تصویب نرساند، بار دیگر نام این 

کشور را در لیست سیاه قرار خواهد داد.
در نهایــت، در بهمــن ســال ۹۸، تمــام 
تاش ها و دالیل و منطق ها کارســاز نشد و 
با به پایان رســیدن مهلت قانونی یک ساله 
مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام برای 
بررســی مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریســم 
)CFT(، پرونــده بررســی ایــن الیحه به 

عنوان یکی از لوایح درخواســتی گروه ویژه 
اقدام مالی در مجمع بســته شد.حاال بیش 
از ۶ ماه از قرار گرفتن ایران در لیســت سیاه 
می گذرد و اقتصاد ایــران روزهایی را تجربه 
می کند که بســیاری  اقتصاددانان و فعاالن 
اقتصــادی در همان بحبوحــه دی و بهمن 
۹۸ آن را هشــدار داده بودند. »با پیوســتن 
به FATF اقتصاد ایران گلستان نمی شود، 
اما این اقــدام حداقلی ترین روابط تجاری و 
بانکی با برخی کشــورها را حفظ می کند« 
این چکیده صحبت تمام کسانی بود که این 

روزها را به چشم می دیدند.
سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی در آن زمان گفته بود: »قرارگرفتن 
ایران در لیست سیاه موجب کاهش دوباره 
ارزش پول ملی خواهد شــد. بــه احتمال 
بســیار زیاد قیمت دالر، یورو، پوند، درهم 
و ارزهای خارجی بار دیگــر افزایش یابد. با 
این اتفاق باید شــاهد افزایش مجدد قیمت 
کاالها و خدمات باشــیم. از آنجا که تولید ما 
به کاالهای خارجی وابســته است، هرگونه 
مسدودشــدن دادوســتد و نقــل و انتقال 
پول بــا بانک های جهان بــر تولید داخلی و 
قیمت تمام شــده محصوالت داخلی نیز اثر 

گذارخواهد بود«
همان زمان اقتصاددانان هشــدار دادند که 
ورود  ایران به لیست سیاه FATF می تواند 
نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه که 
در زمان تحریم نیز با ایــران همکاری هایی 
داشــتند را دچار مشــکل  کند؛ چنانچه در 
آن زمــان عبدالناصر همتــی، رئیس کل 
بانک مرکزی نیز صریحا اعــام کرد: چین 
و روســیه به ما اطاع داده اند که وارد شدن 
ایران به لیست ســیاه FATF تاثیر منفی 
بر مبادالت بانکی کشــورمان با آنها خواهد 

داشت.
»گفتنی ها همان ۶ ماه پیش گفته شــده و 
حرف تــازه ای در میان نیســت، حاال فقط 
گفتنی ها جامــه عمل پوشــیده اند« این 

را حســن فروزان فرد، رئیس کمیســیون 
حمایت قضایــی و مبارزه با فســاد در اتاق 

بازرگانی تهران می گوید.
فروزان فــرد در ایــن زمینه بــه خبرنگار 
اقتصــادی ایرنــا گفــت: »همــان زمان 
  FATF توضیح دادیم کــه اگرچه پذیرفتن
نمی تواند مشــکات اقتصادی را ریشه کن 
کند و مســائل تحریم همچنان مانع برخی 
 FATF فعالیت ها خواهد شد، اما نپذیرفتن
مانع ادامه فعالیــت بانکی با کشــورهایی 
همچون چین و روسیه می شود که به دالیل 
سیاســی مایل به ادامه فعالیت خود با ایران 
هســتند«.عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح 
کرد: امید نداریم با پذیــرش پالرمو، زمینه 
بهبود روابط اقتصادی بــا اروپا و متحدانش 
برقرار شــود، چرا کــه توقف روابــط با این 
کشــورها به تحریم ها وابسته است و فعاالن 
اقتصادی اروپا مایل به نقــض تحریم های 

آمریکا نیستند.
به گفته او کشــورهایی همچون روســیه و 
چین که ممکن اســت در برابر تحریم های 
آمریکا بــه روش هایی حاضر بــه همکاری 
باشند، حاضر نیســتند برای ادامه ارتباط با 
ایران قوانیــن FATF را نیز زیر پا بگذارند و 

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، باعث قفل 
شــدن روابط اقتصادی با این کشورها شده 
اســت.فروزان همچنین با اشــاره به رشد 
افسارگسیخته قیمت ارز در بازار اظهار کرد: 
به هرحال نپذیرفتن پالرمو باعث کند شدن 
جابجایــی ارزهای حاصــل از فعالیت های 
اقتصادی گذشته شده اســت؛ ارزهایی که 
به موجب صادرات، در کشورهایی همچون 
چین و کــره جنوبی  نــزد بانک هــا باقی 
مانده انــد و جابجایی آن هــا نیازمند فعال 

شدن ظرفیت های بانکی است.
رئیس کمیســیون حمایت قضایی و مبارزه 
با فســاد در اتاق بازرگانی تهــران توضیح 
داد: بارها گفته ایم کــه پذیرش FATF نه 
به عنوان راهــکار بلندمدت برای جلوگیری 
از مشــکات ارزی، امــا به عنوان نســخه 
کوتاه مدت برای گذار از دوران تحریم است. 
چنانچه اگر این الیحه پذیرش می شد، چه 
بسا این میزان  از محدودیت ارزی را تجربه 
نمی کردیم.او اظهــار امیــدواری کرد که 
منتقــدان FATF واقع بینانه تــر به نتیجه 
عملکردشان نگاه کنند و با توجه به شرایط و 
محدودیت های کشور، کمک کنند تا از این 

تنگنا خارج شویم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به زودی 
طرح تامین کاالی اساسی تصویب خواهد شد و دولت 
هم باید آن را اجرا کند؛ ضمن اینکــه دولت باید از مهر 
ماه یارانه الزم را به مشــموالن این طرح بدهد و تأخیر 
در تصویب آن مهم نیســت.مهدی طغیانی سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی در 
گفت وگو بــا فارس، در مــورد طرح تأمیــن کاالهای 
اساســی که هم اکنون در مجلس در دستور کار است 

گفت: این طرح به دلیل بــار مالی زیادش به 
کمیســیون برنامه و بودجه بازگشته است و 
وقتی این مشکل حل شــود قطعا به صحن 
مجلس ارجاع شــده و ان شــاءاهلل تصویب 
خواهد شــد.وی در باره زمــان تصویب این 
طرح گفت:  قطعا این طرح به زودی تصویب 
خواهد شــد و دولت هم باید آن را اجرا کند؛ 

طبق طرح تأمین کاالهای اساسی دولت باید از مهر ماه 

یارانه الزم را به مشــموالن این طرح بدهد و 
تأخیر در تصویب آن مهم نیست.

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
تصریح کــرد: حــدود ۶۰ میلیــون ایرانی 
می توانند از اثــرات طرح تأمیــن کاالهای 
اساســی بهره مند شــوند.وی خاطرنشان 
کرد: غیر از نظارت و احتکار و مدیریت بازار، 
التهابات بازار ارز بر قیمت اجناس و کاالها اثر گذار است 

و باید همه تاش های دولت منجر به کنترل و مدیریت 
قیمت ارز شــود که این کار اولویت اساسی در شرایط 
فعلی اســت.وی گفــت: ارز و کاهش نوســانات ارزی 
مهم ترین وظیفه بانک مرکزی است که باید در روزهای 
آینده که مجلس جلسات خود را داشته و موضوعات را 
پیگیری خواهد کرد در این مورد توضیح دهند که چه 
راهکارهایی را برای کاهش التهابات بــازار ارز در نظر 

گرفته اند.

دیدگاه

ح تامین کاالی اساسی مهم نیست تاخیر در تصویب طر

فرهاد بهمنی  
 کارشناس ارشد بانکداری
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آغاز عرضه ۵۰ میلیون دالر به بازار اسکناس ارز
طبق اعام بانک مرکزی، این بانک ۵۰ میلیون دالر به بازار اســکناس 
ارز تزریق خواهد کرد. این روزها که بازار ارز قیمت های باالیی را تجربه 
می کند، بانک مرکزی نیز به منظور مدیریت این بازار یکسری اقدامات 
نظارتی در نظر گرفته است که جدیدترین آن ها افزایش سقف خرید در 
بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دالر در بازار اسکناس ارز 
است.درباره چرایی افزایش قیمت ها در بازار ارز رئیس کل بانک مرکزی 
در آخرین اظهارات خود در این زمینه تاش هــای دولت آمریکا برای 
ایجاد التهاب در بــازار ارز را با طرح لغو تمــام معافیت های تحریمی و 
راه اندازی ماشین تبلیغاتی خود توســط رسانه های وابسته، عامل موثر 

بر وضعیت کنونی بازار دانسته است.
همچنین، طبق گفته همتی بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد 
قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می شــود کــه فارغ از قابلیت 
عملیاتی داشتن و میزان تأثیر عملی آن، تأثیر روانی آن در بازار ارز سایه 
افکنده است.طبق این گزارش، بانک مرکزی در راستای افزایش عرضه 
برای تامین نیازهای متقاضیان قصد دارد تــا روزانه ۵۰ میلیون دالر به 
صورت اسکناس در بازار متشــکل ارزی عرضه کند تا با این اقدام بتواند 
نرخ ها را در این بازار بشکند. عاوه براین، این بانک افزایش سقف خرید 
کارگزاران در بازار متشــکل ارزی را مدنظر قرار داده اســت که بر این 
اساس ســقف خرید بانک ها و صرافی ها از امروز در حالی به ۵۰۰ هزار 
دالر افزایش یافته است که تا پیش از این ۵۰ هزار یورو و یا معادل آن به 

سایر ارزها بوده است.
از آنجا که پیش از ایــن بانک مرکزی افزایش عرضه در بــازار ثانویه ارز 
)نیما( را هدف قرار داده بود؛ به گونه ای برای تســهیل و تســریع تامین 
ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشــیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها 
اعام کرد که آنها نیز می توانند ارز حاصل از صــادرات خود را عاوه بر 
صرافی هــای بانکی، مســتقیم بــه صرافی های مجاز جهــت واردات 

کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند.

رئیس کل بانک مرکزی عراق:
 امیدواریم مسائل بانکی پیچیده میان ایران

 و عراق حل شود
رئیس کل بانک مرکزی عراق با ابراز امیدواری نســبت به حل مســائل 
پیچیده بانکــی میان ایــران و عراق، خواســتار تشــکیل کمیته  ای 
مشترک میان دو کشــور شــد. رئیس کل بانک مرکزی عراق در دیدار 
با »عبدالناصر همتی« همتای ایرانی خــود در بغداد گفت که مقامات 
عراقی بر حل و فصل مسائل بانکی میان دو کشور تاکید دارند و به زودی 

با سازوکارهای اتخاذ شده، این مشکات رفع خواهد شد.
»مصطفی غالب مخیف« تأکید کرد کــه تاش داریم به همکاری بانکی با 
جمهوری اسامی ایران ادامه دهیم و از تجارب تهران در امور مالی و بانکی 
استفاده خواهیم کرد.وی ادامه داد که تمام تاش ما این است که همکاری 
دو کشور ادامه داشته باشد و مشــکات موجود در حوزه مطالبات مالی و 
پولی ایران نیز حل می شود.رئیس کل بانک مرکزی عراق افزود که برخی 
سازوکارها وجود دارد که می توان با بهره گیری از آنها به تقویت همکاری 
بانکی و پولی میان دو کشــور و رفع مشــکات موجود، کمک کرد.وی 
گفت که پیشنهاد دادیم کمیته ای مشــترک با حضور مقامات بانکی و 
مالی دو کشور تشــکیل شــود تا به راهکار الزم برای حل مسائل ایران 
و عراق دســت یافت.همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران نیز در این دیدار ابراز امیــدواری کرد که با همکاری همتای عراقی 

خود مسائل پیچیده بانکی میان دو کشور برطرف شود.

شعبه

خریدار   مدیر امنیت اطاعات شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات( در پی شناسایی و دستگیری 
اشخاصی که بوسیله راه اندازی سایت های 
جعلی مشابه ســجام اقدام به کاهبرداری 
مالــی می کردنــد، تاکید کــرد: اطاعات 
کاربران ســامانه جامع اطاعات مشتریان 

)سجام( به سرقت نرفته است.
 رییس پلیس فتــا ناجا از دســتگیری باند 
کاهبرداری ســایت جعلی سجام خبر داد، 
در این کاهبــرداری، اعضای باند اطاعات 
کارت بانکــی ۳۰ هــزار کاربر را بوســیله 
سایت جعلی سجام به ســرقت برده بودند، 
به طوری که هیچ گونه اطاعاتی از ســایت 

اصلی سجام به سرقت نرفته است.
امید اربــاب زاده، مدیر امنیــت اطاعات 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تســویه وجوه )ســمات( با بیــان اینکه 
کاهبرداران ســایت های جعلی ســجام با 
همکاری شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
و تــاش نیروهــای پلیس فضــای تبادل 
اطاعات )فتا( شناســایی و دستگیر شدند، 
افزود: انتشــار برخی اخبار مبنی بر سرقت 

اطاعات کابران سجام صحت ندارد.
وی درباره نحوه کاهبرداری از سامانه های 
جعلــی ســجام گفــت: کاهبــرداران با 
راه ندازی سایت های مشــابه سامانه جامع 
اطاعات مشــتریان )ســجام(، اطاعات 
کارت بانکی اشــخاص را بدست می آورند و 
کاربر را تحت عنــوان پرداخت حق ثبت نام 
ســجام به ســامانه های جعلی و مشــابه 
ســایت های پرداخت الکترونیکی هدایت 
می کردند.اربــاب زاده افــزود: اشــخاصی 
کــه قربانی ایــن تله گذاری شــدند پس از 
وارد کــردن اطاعــات کارت بانکی خود 
متوجه می شــدند که مبلغی غیر متعارف 
از حسابشان کســر شده اســت، این گونه 
ســایت ها به این گونه عمــل می کنند که 
اطاعــات کارت بانکی قربانــی را دریافت 
و در اختیار شــخص مهاجم قرار داده و این 
شــخص بافاصله با اســتفاده از اطاعات 
کارت بانکی اقــدام به خرید یــا جابجایی 

پول می کند.مدیر امنیت اطاعات شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه افزود: براساس فرایند ثبت نام سجام، 
در ابتدا هزینه ثبت نام پرداخت می شــود و 
پس از پرداخت موفق، اشــخاص اطاعات 
هویتی، مالــی و … را اعــام می کنند، در 
سایت های فیشــینگ ســجام که با هدف 
کاهبرداری مالی راه اندازی شده در ابتدای 
فرایند اطاعات کارت بانکی دریافت و پس 
از آن وارد مرحلــه بعد، که بــرای دریافت 
اطاعات است، نمی شــود. به عبارت دیگر 
در سایت اصلی ســجام،  اشخاص اطاعات 
خود را ارائه نداده اند که بخواهد افشاء شود 

یا مورد سوء استفاده قرار گیرد.
ارباب زاده با اشــاره به اتفاق هــای اخیر و 
سوء اســتفاده از نام سامانه ســجام گفت: 
تله گذاری بــه حماتی گفته می شــود که 
مهاجم با راه انــدازی ســایت جعلی کاما 
مشــابه ســایت اصلی تاش می کنند تا به 
اطاعات کاربــران از جمله نــام کاربری، 
اطاعات هویتی، اطاعات مالی، اطاعات 
کارت بانکــی و…. دســت پیدا کــرده و با 

سوء اســتفاده از این اطاعات مشکاتی را 
برای قربانی به وجود آورد، این نوع از حمله 
به راحتی و با کمی هوشیاری کاربران قابل 

دفاع است.
وی توصیه کرد: افرادی که در فضای مجازی 
اقدام به خرید و وارد کردن اطاعات کارتی 
خود می کنند، قبــل از وارد کردن اطاعات 
کارت بانکــی خود برای هرگونــه خرید در 
اینترنت بــه چند نکته ســاده توجه کنند و 
در صورتی کــه هر یک از این مــوارد وجود 

نداشت، از ارائه اطاعات خودداری کنند.

استفاده از افزونه آنتی فیشینگ
 با توجه به اینکه چک کردن کلیه پارامترها 
برای همه اشــخاص ممکن اســت سهولت 
نداشته باشد ، یا  به خاطر عجله مورد سهل 
انگاری قرار گیــرد افزونه ضد فیشــینگ  
درگاه بانکــی با حمایــت مرکز ماهــر و با 
قابلیت نصــب در مرورگرهــای رایج مانند 
کروم  فایرفاکس  جهت نســخه سیســتم 
عامل های رایــج مانند وینــدوز و اندروید 
توســعه یافته و جهــت اســتفاده عموم به 

https://an-صــورت رایــگان در نشــانی 
tiphish.cert.ir/ قرار گرفته است.

توجه به نشانی سامانه
توجه بــه نشــانی اصلــی ســامانه ای که 
می خواهند اطاعــات خود را بــه آن ارائه 
کنند؛ به عنوان مثال نشــانی رسمی سجام 
https://sejam.ir اســت و کلیه اطاعات 
الزم شــامل نام و نشــانی کارگزاری های 
مورد تایید جهت ثبت نام ســجام همچنین 
لیست و نشانی مراکز احراز هویت حضوری 
و الکترونیکی در آن آورده شــده است. این 
در صورتی اســت که ســایت های جعلی با 
 LTD،. پســوندهای غیر متعارف ماننــد
CC، Press. و یا با تغییر جزئی در نام دامنه 

مانند sajam راه اندازی می شود.
کلیه ســامانه های پرداخت مجــاز دارای 
https://bankname. آدرس  قالــب 

shaparak.ir/abc هستند و در ابتدا حتما 
 S شروع می شــوند. در واقع حرف httpS با
بیانگر این اســت که اطاعــات بین کاربر و 
سرور رمزگذاری شــده و برای اشخاص غیر 

مجاز قابل استراق ســمع نیست. همچنین 
قبــل از اولین تک خط مــورب حتما باید با 
shaparak.ir خاتمــه یابــد. در اینجا باید 
دقت داشــت که تمــام حروف انگلیســی 
shapārak.ir )http:// باشد به عنوان مثال
۸۱rak.ir%shap%C۴( بــه دلیــل وجود 

خط باالی a جعلی است.

SSL چک کردن گواهی
در تمامی مرورگرهای اینترنت امکان چک 
کردن گواهی SSL ســایت وجود دارد که 
Shaparak Elec-"  برای شــاپرک حتما
 tronic Card Payment Network
Co. )PJS(" است. این کار در مرورگرهای 

مختلف مشابه است.

 استفاده نکردن از VPN یا فیلتر شکن
رصد اطاعاتی پلیس فتــا در فضای مجازی 
موجب شــده تــا ســایت های فیشــینگ 
شناسایی و بافاصله فیلتر شــوند. استفاده 
از فیلتر شــکن ها موجب می شــود امکان 
دسترسی و ســوء اســتفاده از طریق سایت 
های تقلبــی بــرای قربانیان فراهم شــود. 
به صورت کلی اســتفاده از فیلتر شکن ها و 
VPN هایی که جهت تــاش برای دور زدن 
فیلترینگ اســتفاده می شــوند یک تهدید 
امنیتی است که ریسک را بسیار باال می برند.

استفاده از صفحه کلید مجازی هنگام 
درج اطالعات کارت بانکی

صفحه کلید مجــازی جهــت وارد کردن 
اطاعــات مهــم در تمامــی درگاه هــای 
پرداخت بانکی پیاده ســازی شــده و اکیداً 
توصیه شــده هنگام خرید اینترنتی هم از 
طریق کامپیوتر و هم موبایل از آن استفاده 
شود. مدیر امنیت سمات اضافه کرد: رعایت 
نکات امنیتی بسیار ســاده است و اکثریت 
مردم آگاهــی الزم در این زمینــه دارند و 
درخواســت کرد، این موارد را جدی بگیرند 
و باکمی تامل و حوصلــه از اتفاق هایی که 
باعث زیــان مالــی و اعتباری می شــود، 

جلوگیری کنند.



ماجرای پاالیشگاه هرمز و خوزستان چیست؟

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری اعالم کرد

وستایی ح های آبرسانی ر سرعت گیری اجرای طر

چرا کپسول گاز کمیاب شد؟
 

در حالی که بر اساس آمار به ازای هر خانواری که به شبکه گاز سراسری 
متصل نیست هر ۲.۵ روز یکبار یک کپسول ۱۱ کیلویی گاز توزیع شده 
و این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۲.۵ درصد افزایش داشته، اما 
همچنان در بخش هایی از کشور، مشکل کمبود این کپسول ها به دلیل 

مصرف به عنوان سوخت خودرو و یا قاچاق سوخت پابرجاست.
آمارها نشــان می دهد در حال حاضر حــدود ۹۵ درصد از جمعیت ۸۴ 
میلیون نفری ایران به شــبکه گاز متصل هستند و گاز طبیعی به عنوان 
سوخت اصلی این حجم از جمعیت شناخته می شود. بر اساس این آمار 
حدود ۸۰ میلیون نفــر از جمعیت ایران به گاز دسترســی دارند و گاز، 

سوخت مورد نیاز برای گرمایش و پخت و پز آنها است.
اگرچه وزارت نفت به دنبال آن اســت تا گازرســانی را توســعه دهد و 
جمعیت بیشــتری را به شــبکه گاز متصل کند با این حال  خانوارهایی 
که به شبکه گاز دسترسی ندارند از ســوخت های جایگزین مانند نفت 
سفید و گاز مایع اســتفاده می کنند.از همین رو، توزیع این سوخت ها 
در دستور کار شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار دارد اما هر از 
چند گاهی صحبت هایی از کمبود کپسول گاز مایع در استان هایی که 

پوشش کمتر شبکه گاز را دارا هستند به گوش می رسد.
این در شــرایطی اســت که با وجود افزایش گازرســانی ها در ۷ سال 
گذشته و رشد ۱۲۳ درصدی گازرســانی روستایی در این مدت، توزیع 
کپسول گاز مایع نیز رشدی ۲.۵ درصدی را در یک سال گذشته به ثبت 
رسانده است.این امر نشان می دهد که این کپسول ها تنها راهی خانه ها 
نمی شــود زیرا در این صورت باید تقاضا برای آن در یک سال گذشته با 
توجه به اتصال خانوارهای بیشتر به شــبکه گاز کمتر می شد اما خاف 
این اتفاق رخ داده است.ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با بیــان اینکه میانگیــن مصرف روزانه گاز مایع درشــش 
ماهه اول ســال ۹۹ بیش از پنج هزار و ۲۰۰ تن بوده، گفت: این عدد در 

مقایسه با سال ۹۸ درهمین بازه زمانی ۲.۵ درصد رشد داشته است.
»فاطمه کاهی« با اشــاره به اینکه مشــکلی در تامین و توزیع گاز مایع 
برای خانوارها و مصرف کننــدگان مجاز وجود نــدارد، افزود: احتماال 
بخشــی از تقاضا مربوط به افرادی می شــود که از گاز مایــع به عنوان 
سوخت خودرو استفاده می کنند که کاری غیر استاندارد و ناایمن است.

به گفته کاهی، هدف از توزیع گاز مایع، تامین سوخت بخش عشایری و 
روستایی و خانوارهایی است که دسترسی به شبکه گاز ندارند.

وی با اشــاره به راه اندازی ســامانه »ســدف« ادامه داد: صنایعی که به 
صورت قانون مند در ســامانه ســدف ثبت نام کرده اند نیــز می توانند 

سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
نگاهی به آمار و ارقام اعام شــده حکایت از ایــن دارد که چهار میلیون 
ایرانی به شــبکه گاز متصل نیستند. از ســوی دیگر بنابر اعام شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی روزانه پنج هــزار و ۲۰۰ تن گاز مایع در 
۶ ماه اول سال ۹۹ مصرف شده است.با در نظر گرفتن کپسول های ۱۱ 
کیلویی برای مصرف خانگی، این به معنای آن اســت که روزانه حدود 

۴۷۵ هزار کپسول گاز مایع در کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
از سوی دیگر میانگین تعداد اعضای خانوارها در سال ۹۵ حدود ۳.۳ نفر 
است، یعنی در هر خانوار به طور متوسط حدود سه نفر زندگی می کنند. 
با توجه بــه اینکه چهار میلیــون ایرانی جامعه هدف توزیــع گاز مایع 
هستند، این به معنای آن است که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار 
از گاز مایع اســتفاده می کنند.این آمار در کنار گاز مایع مصرف شــده 
نشان می دهد که به ازای هر خانواده که به شبکه گاز متصل نیستند هر 
۲.۵ روز یک کپسول گاز و یا در ماه ۱۲ کپســول تامین شده است.این 
در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده، هر خانواده ماهانه به ۴ 
کپسول گاز برای پخت و پز نیاز دارد و از آنجا که آمارها برای ۶ ماهه اول 

سال است،  بنابراین در این مدت، کپسولی صرف گرمایش نشده است.
در واقع وزارت نفت بیش از تعهد خود گاز مایع مــورد نیاز را تامین و به 
شــرکت های توزیع کننده که زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می کنند،   

تحویل داده است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت اعالم کرد
تضمین افزایش تولید نفت با تداوم 

فعالیت های اکتشافی
 مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایــران تاکید کرد: نبایــد اقدامات 
اکتشافی را در شرایط تحریم و یا نوسانات قیمت نفت متوقف کرد، زیرا 
فعالیت مستمر در زمینه اکتشاف به عنوان پشتوانه اصلی برای افزایش 
تولید نفت در آینده به شمار می آید.  »سید صالح هندی« با بیان اینکه 
نمی توان در شــرایط کاهش تولید نفت و یا ارزانــی آن در بازار، برنامه 
اکتشــاف را به تاخیر انداخت، افزود:  اینکار در واقع میراثی برای آینده 
است و بعد از ۱۵ سال نتیجه آن در صنعت نفت دیده می شود.وی ادامه 
داد: فعالیت مستمر در زمینه اکتشاف به عنوان پشتوانه اصلی در آیندِه 

افزایش تولید نفت به شمار می آید.  
مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران افزود: افزایش ذخایر به خودی 
خود اهرم قدرتی اســت کــه در چانه زنی ها و ســهمیه گرفتن از اوپک 
می تواند کمک کند.به گفته هندی، کارها در صنعت نفت به مرور انجام 

می شود و اکتشاف نفت امروز به عنوان میراثی برای نسل بعد است.
وی با تاکید بر اینکه ســهم اکتشاف از بودجه شــرکت ملی نفت ایران 
کم است، گفت: بودجه اکتشــاف در رابطه کل بودجه شرکت ملی نفت 
حدود پنج درصد است.هندی با اشــاره به اینکه فعالیت های اکتشافی 
در شرکت های نفت ملی در زمان نوسان قیمت نفت تغییری نمی کند، 

افزود: زیرا نگاه این شرکت ها به منابع، بلندمدت است.
وی ادامه داد: در صورتی که شرکت های بین المللی از آنجا که باید سود 
خود را بر اســاس پرتفوی خود تنظیم کنند در این زمان،  فعالیت های 
ســودده مانند تولید نفت در خشــکی را افزایش می دهند و در مقابل 

فعالیت های دریایی و اکتشافی را به حداقل می رسانند.
وی با بیان اینکه حدود نیمی از مجمــوع ذخایر متعارف نفت و گاز باقی 
مانده قابل برداشت دنیا در منطقه خاورمیانه قرار دارد و برآورد می شود 
که در حدود یک پنجم از ذخایر کشــف نشــده نفت و گاز متعارف دنیا 
نیز در این منطقه متمرکز باشــد، تاکید کرد: اکتشاف نفت در خارج از 
خاورمیانه به دلیل ماهیت و خاســتگاه غالب این منابع، با چالش های 

فنی عمده ای رو به رو بوده و از این رو با هزینه های باالیی همراه است.

و نیر

 مدیر پاالیشــگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی با 
بیان اینکه این پاالیشگاه به عنوان یک پاالیشگاه کاما 
ایرانی به زودی به تولید کامل خود می رســد، گفت: در 
حال حاضر پاالیشــگاه یازدهم بیش از ۴۰ هزار بشکه 

در روز میعانات گازی تولید می کند.
»محمد سعیدیان«  با بیان اینکه این پاالیشگاه مطابق 
طراحی باید روزانه ۵۰ میلیون متــر مکعب گاز تولید 
کند، افزود: در حال حاضر میزان گاز تولیدی پاالیشگاه 
روزانه بیــش از ۳۵ میلیون متر مکعب بــا گاز تحویلی 
از ســکوها اســت که با تکمیل چاه ها میزان تولید به 

طراحی پیش بینی شده خواهد رسید.
وی  اظهار داشــت: برای این فــاز ۳۸ حلقه چاه پیش 
بینی شــده اســت که باید روزانه ۲ هزار میلیون فوت 

مکعب گاز به پاالیشگاه تحویل دهند.
سعیدیان با اشــاره به این مطلب گفت: در حال حاضر 
حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیون فــوت مکعب از طریق 
دریا برای پاالیشگاه، خوراک ارسال می شود که مطابق 

برنامه ایــن میزان تــا پایان ســال افزایش 
خواهد داشت.

مطابق طراحــی این پاالیشــگاه باید روزانه 
۲ هــزار و ۵۰۰ تن اتان، ۲ هــزار تن پروپان، 
یک هــزار و ۲۰۰ بوتــان و ۸۰ هزار بشــکه 

کاندنسیت تولید کند.
گاز شیرین تصفیه شــده مجتمع گاز پارس 

جنوبی در ســال ۹۸ نسبت به ســال ۹۲ حدود ۱۵۵ 
درصد رشد داشــته که این میزان در ســال جاری نیز 
افزایش خواهد داشــت. مطابق اظهارات مســوولین 
وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایــران، ظرفیت تولید 
گاز پارس جنوبی از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در ســال 
۹۱، به ۷۵۰ میلیون مترمکعب تا پایان امسال خواهد 
رســید.در همین زمینه نیز،  گازرســانی به روستاها با 
توســعه پارس جنوبی انجام شــده اســت. جمعیت 
روســتایی تحت پوشش گازرسانی در ســال ۹۲، ۱۴ 
هزار روســتا بودند و اکنون از مرز ۳۰ هزار روستا عبور 

کرده و تا پایان سال به بیش از ۳۲ هزار روستا 
می رسد.

از طــرف دیگــر ارزش افزوده ایجاد شــده 
به دلیــل جایگزینــی مصــرف گاز به جای 
سوخت مایع دســتاورد ارزشمند دیگری به 
واســطه تولید گاز در پارس جنوبی است. تا 
چند ســال پیش به دلیل کمبود گاز مصرف 
ســوخت مایع باال بود. به گفته وزیر نفت در ســال ۹۲ 
نیروگاه ها ۲۷ میلیارد لیتر سوخت مایع مصرف کردند، 
اما این عدد در سال های اخیر، به یک سوم تقلیل یافت 
و به ۹ میلیارد لیتر رســید که این مقدار باز هم، کمتر 

می شود.
از ســوی دیگر، صادرات گاز نیز با افزایــش تولید گاز 
پارس جنوبــی، ۹۰ درصد افزایش یافته اســت، ایران 
هم اکنون به طــور میانگین روزانه حــدود ۸۰ میلیون 

مترمکعب گاز صادر می کند.
نکته مهم آن اســت که صــادرات محصوالت مختلف 

به ویژه گاز، عاوه بر ایجاد منابع مالی دســتاوردهای 
فراوانی از جمله ایجاد مشترکات سیاسی و اقتصادی در 
پی دارد، که گاز پارس جنوبی این مهم را محقق کرده 
است. چه بسا اگر کارشــکنی ها و تحریم های ظالمانه 
نبود، ایران امروز به چند کشور همسایه یا غیرهمسایه 

دیگر نیز گاز خود را ارسال می کرد.
در توســعه صادرات گاز نقش دیگری هــم به صورت 
غیرمســتقیم دارد و آن افزایش صادرات فرآورده های 
نفتی بــه دلیل توســعه طرح هــای گازرســانی در 
کشــور اســت. امروز اعداد صادرات فرآورده ها رشد 
چشمگیری دارد و برای کشــور درآمد به همراه داشته 
اســت.تولید گاز در پارس جنوبی یک برنده دیگر نیز 
دارد که آن محیط زیست است، دیگر کمتر کسی هیزم 
و چوب برای گرم کردن خانــه خود و پخت و پز مصرف 
می کند، از طرفی گاز یک انرژی پاک است که بی شک 
آثار زیســت محیطی توسعه گازرســانی در چند سال 

آینده بیشتر خود را نشان می دهد.

شــرکت های انرژی آمریکا پس از عبــور طوفان دلتا 
از منطقه گلف کاســت، کارکنانشــان را به محل کار 
برگرداندند و در حال ازســرگیری فعالیتهایشــان در 
این منطقه هستند.شرکت های شــورون، رویال داچ 
شل و گروه بی اچ پی اعام کردند که کارکنانشان را به 
سکوهای تولید در شمال خلیج مکزیکو برمی گردانند.

سخنگوی شــرکت بی اچ پی اعام کرد روند بازگشت 
کارکنان به سکوهای تولید شنزی و نپتون روز یکشنبه 
کامل شد اما ازســرگیری تولید به این بستگی خواهد 

شد که خطوط لوله چقدر سریع احیا شوند.
پــس از عبور طوفــان، چنــد روز طول می کشــد تا 

تولیدکنندگان انرژی به ارزیابی خســارات 
وارد شده بر تاسیساتشــان بپردازند و تولید 
فراســاحلی را ازســربگیرند. شــرکت های 
اداره کننــده خطــوط لولــه نفــت و گاز و 
تولیدکننــدگان نفت در خشــکی هم پیش 
از وقوع طوفان، فعالیتشــان را متوقف کرده 
بودند.طبق گزارش شرکتها به دولت آمریکا، 

حجم تولیدی کــه به دلیل وقوع طوفــان دلتا تعطیل 
شد، به ۸.۷۹ میلیون بشــکه نفت و ۸.۳۰ میلیارد فوت 

مکعب گاز طبیعی بالغ شد.
این منطقه حــدود ۱.۸ میلیون بشــکه در روز معادل 

۱۷ درصد از تولید روزانه آمریکا، نفت تولید 
می کند و در پنج درصد از تولید گاز طبیعی 
آمریکا سهم دارد.گارد ساحلی آمریکا اعام 
کرد با این حال مناطقــی در لوییزیانا و بنادر 
لیک چارلز و کامرون همچنان تعطیل مانده 
انــد. بنادر بومونــت و پورت آرتــور تگزاس 
شامل تاسیسات سابین پاس روز یکشنبه با 

محدودیتهایی گشوده شدند.
شرکت توتال در حال ازســرگیری فعالیت پاالیشگاه 
خود بــه ظرفیت ۲۲۵ هــزار و ۵۰۰ بشــکه در روز در 
پورت آرتور تگزاس اســت که در پی وقــوع طوفان با 

قطعی برق مواجه شد.
بر اســاس گــزارش رویترز، طوفــان دلتا روز شــنبه 
لوییزیانا را درنوردید و اواخر همان روز به یک سیستم 
کم فشار در ایالت می سی سی پی تبدیل شد. صبح روز 
یکشنبه در جنوب کنوکس ویل تنسی بود و با سرعت 

۱۶ مایل بر ساعت به سمت شمال شرق در حرکت بود.
مرکز ملی طوفــان آمریکا اعام کــرد پیش بینی می 
شــود باقی مانده طوفان دلتا ۷.۷ تا ۱۵.۲ ســانتیمتر 
بارندگی در بخشــهایی از تنســی، منطقه آپاالچیان 
واقع در شمال شرق جورجیا، غرب کارولیناس و غرب 

ویرجینیا به همراه بیاورد.

پاالیشگاه

انرژی

خریدار  عضو ناظر مجلس شورای اسامی 
در شورای عالی اداری گفت: یکپارچه سازی 
شــرکت های آبفای شــهری و روســتایی 
در ماه هــای اخیر موجب ســرعت گرفتن 

طرح های آبرسانی روستایی شده است.
»حســن لطفی« افزود: تجمیع دو شرکت 
آب و فاضاب شــهری و روســتایی، مردم 
وبخصوص روستاهای مجاور شــهرها را از 
باتکلیفی نجات داده و در مباحث مختلفی 
مثل انشــعاب های آب و ســایر مواردکار از 

پراکندگی و باتکلیفی خارج شده است.
وی ادامه داد: موضوع تجمیع این شرکت ها 
از آن جمله مواردی در ساختار اداری کشور 
بود که نیاز به اصاح داشــت و با تدبیری که 
دولــت و وزارت نیرو داشــتند، این بحث از 
سال گذشته و بر اساس مصوبه شورای عالی 

اداری و هیات دولت، عملیاتی شد.
 نماینــده مــردم رزن در مجلس شــورای 
اســامی خاطرنشــان کرد: شــاید بحث 
تفکیک شــرکت ها به دو بخش شــهری و 
روســتایی در زمان خود، کار مفیدی بوده 
باشــد، اما ضرورت توســعه خدمت رسانی 
به روســتاها و هم افزایی و تجمیع امکانات 
و ظرفیتهــای انســانی، فنــی، اقتصادی و 
ماشــین آالتی  اقتضــا می کرد کــه بحث 
یکپارچه ســازی ایــن دو شــرکت هرچه 

سریعتر عملیاتی شود.
وی خاطرنشان کرد: به تعبیری این موضوع 
از آن جمله کارهایی اســت که وقتی نتایج 
آن را حتــی در ایــن بازه کوتــاه چندماهه 
می بینیم، می گوییم کــه ای کاش این کار 

زودترعملیاتــی شــده بــود زیــرا تحول 
ملموسی در روســتاها به همراه داشت و آن 
اینکه منابــع مالی و امکانات شــرکت های 
آبفای شــهری به کمــک روســتاها آمده 
است و این امر سبب شــده امسال در بحث 
آبرسانی روســتایی و همین طور مشکات 
تلنبار شــده ای مثل حقوق معوقه آبداران 
روســتایی، کمترین چالش را نســبت به 
سالهای قبل داشته باشیم و این ها از اثرها و 

نتایج تجمیع دو شرکت است.
لطفی گفت: واقعیت این اســت که تغییر و 

اصاح ساختارهای سازمانی، جزو کارهای 
پرچالش و پردردسری اســت که حوصله، 
وقت و انــرژی زیادی می طلبــد، لذا خیلی 
از مدیران ارشــد  عاقه ای به باز کردن این 
قبیل پرونده هــا ندارند، امــا در این مدت 
نشان داده شــده که این توانمندی و انگیزه 
در مدیریت ارشد وزارت نیرو وجود داشته و 
در یک فرایند معقول و درستی در کنار امور 
جاری و پیشبرد برنامه های توسعه ای آب و 
برق، به مســاله مهم اصاح در ساختارهای 

سازمانی زیرمجموعه نیز توجه شده است.

عضوناظــر مجلس در شــورای عالی اداری 
ادامه داد: نکته دیگــر آن که در بخش های 
خدمات رسانی دیگری مثل گازرسانی، برق 
رســانی و مخابرات، چنیــن تفکیکی برای 
بخش های شهری و روستایی وجود نداردو 
اینگونه نیســت که برای هریک از این قبیل 
خدمات، دو شــرکت مجزا و جداگانه برای 
گازرسانی روستایی و گازرسانی شهری و  یا 
برق رسانی روستایی و شهری تشکیل شده 

باشد.
 وی افزود: لذا به نظر می رسد بحث تجمیع 

شــرکت های آبفای روســتایی و شــهری 
اقدامی ضــروری در راســتای همســانی 
سازمانی با سایر دستگاه های خدمات رسان 
در اســتان ها و از الزام هــا و ضرورت هــای 
اصاح ساختار اداری کشــور بوده که مورد 
اســتقبال و حمایت نمایندگان مجلس نیز 

خواهد بود.
لطفــی گفــت: همچنین چــون مدیریت 
شــرکت ها متمرکز و واحد شــده اســت، 
پاســخگویی بــه نماینــدگان مجلــس، 
اســتانداران و فرمانداران نیز ســاماندهی 
و تســهیل شــده، چون یک متولــی و یک 
پاسخگو در سطح هر اســتان و شهرستان 

وجود خواهد داشت.
نماینده مــردم رزن در مجلــس افزود: در 
مجموع اگــر بخواهیم منصفانــه قضاوت 
کنیم، طــی ماههای اخیر، ســطح رضایت 
مردم و به تبــع آن نماینــدگان مجلس  از 
بخش خدمات رســانی بخش آب شــرب 
به میــزان قابل توجهــی افزایــش یافته و 
حقیقتاَ بایســت اذعان کرد کــه یکپارچه 
سازی شرکتهای آبفای شهری و روستایی، 
تحولی تاریخی در مسیر خدمات رسانی به 

روستاهاست.
به گزارش ایرنا، اجرای طرح یکپارچه سازی 
شــرکت هــای آب و فاضــاب شــهری و 
روســتایی که چندین سال درگیر نهادهای 
تصمیم گیری بود سرانجام امسال به نتیجه 
رســید و هدف از اجرای این طــرح بهبود 
راندمان و رســیدگی بهتر بــه صنعت آب و 

فاضاب بخش شهری و روستایی است.

خریدار   مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی 
شــرکت ملی پاالیــش و پخش فــرآورده 
های نفتی در واکنش بــه صحبت هایی که 
اخیرا در مورد پاالیشــگاه هرمز و خوزستان 
مطرح شــده، گفت: هیچ کدام از طرح های 
پاالیشگاه سازی در دولت های نهم و دهم از 
روی کاغذ تبدیل به پاالیشگاه نشد؛ بنابراین 
در دولــت بعدی بــرای این دو پاالیشــگاه 

بهترین تصمیمات کارشناسی اتخاذ شد.
شهاب الدین متاجی در گفت و گو با ایسنا، با 
بیان اینکه پاالیشگاه های هرمز و خوزستان 
باتوجه به طراحــی و مدرن بــودن نیاز به 
ســرمایه گذاری چندین میلیــارد دالری 
داشتند، اظهار کرد: قاعدتا پاالیشگاه هایی 
که نیاز به این حد از ســرمایه گذاری دارند 
باید در زمانی که درآمد کشور زیاد و فروش 
نفت به میزان مطلوبی رسیده است اجرایی 

شود.
 وی افزود: متاسفانه در زمانی که این شرایط 
حاکم بــود این پاالیشــگاه ها پیشــرفتی 
نداشــتند، هر کدام از این پاالیشــگاه ها به 
بیش از هفت میلیــارد دالر ســرمایه نیاز 
داشــتند بنابراین وقتی که کشور با تحریم 

و کاهش صــادرات نفت مواجه می شــود، 
تامین این میزان سرمایه دشوار است.

 به گفته مدیر برنامه ریزی تلفیقی ســابق 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی عاوه بر این ســرمایه گذار خارجی 
در این شــرایط تمایلی برای ورود به کار 
ندارد، لــذا پاالیشــگاه هــا در زمانی که 
درآمدهای نفتی کشور باال بود می بایست 
احداث می شــد چراکه بعــد از آن امکان 
احــداث این پاالیشــگاه ها از نظــر مالی 

کاهش یافت.
 متاجی با اشــاره به انتقادهایی که در مورد 
انتقال پاالیشگاه هرمز به جاسک مطرح می 
شود، با بیان اینکه قرار شده بود منطقه بین 
بندرعباس و چابهار از حالت عدم توســعه 
خارج شود و توســعه یابد که طبیعتا موتور 
توســعه آن منطقه می بایست صنعت نفت 
باشــد، تاکید کرد: با توجه به اینکه جاسک 
از نظر ترمینال نفتــی و کنار آب بودن جای 
مناســبی برای توســعه صنعت نفت بود، 
پیشنهاد شــد که پاالیشــگاه هرمز به این 
منطقه منتقل شــود، همچنین وزارت نفت 
نیز درصد تخفیف خوراک بیشــتری برای 

جاسک درنظر گرفته بود که جاذبه سرمایه 
گذاری در آن منطقه را بیشتر کرد به همین 
دلیل قرار شــد که هرمــز از بندرعباس به 

جاسک منتقل شود.
 مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی ادامه 
داد: این جابجایی اقــدام بجایی بود؛ زیرا که 
پاالیشگاه هرمز در جایگاه قبلی نیز ساخته 

نشده بود.
 متاجی اظهار کرد: اگر این مســاله در نظر 
گرفته شود که پاالیشگاه هرمز از ابتدا اصا 
ساخته نشــده بود و برآوردهای کارشناسی 

انتقال آن را ارجح دانســته اســت بسیاری 
از سواالت برطرف می شــود چراکه انتقال 
جایگاه به  نفع ســرمایه گذار و کشــور بود 

ومنافع متعددی را به دنبال داشت.
 وی همچنین درباره پاالیشــگاه خوزستان 
و ماجرای واگذاری این پاالیشــگاه به یک 
خانم دو تابعیتــی نیز گفت: ایــن اقدام ها 
قبل از سال ۱۳۹۲ انجام شد و ادعاهایی که 
درخصوص سرمایه گذاری مطرح می شود 
به هیچ وجه صحت نــدارد چراکه به دلیل 
عدم توانایی در ســرمایه گــذاری اصا کار 

پیش نرفته است.
 مدیر برنامه ریــزی تلفیقی شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فــرآورده های نفتی با بیان 
اینکه این موضوع تنها یــک ادعا بود که این 
خانم ســرمایه خود را از خارج آورده چراکه 
اصا چنین اتفاقی رخ نداده اســت، تصریح 
کرد: پاالیشگاه خوزســتان طراحی شد اما 
به دلیل عدم توانایی در تامین سرمایه هیچ 

پیشرفتی حاصل نشد.
 وی با اشاره به صحبت هایی که در خصوص 
عملکرد وزارت نفت بــرای توقف این پروژه 
گفته می شــود، اظهار کرد: علت این مساله 

عدم پیشــرفت پروژه طبق تعهداتی که در 
توافقنامه تخصیص خوراک مطرح شده بود 
شناخته شده اســت زمانی که شرکت ملی 
نفت برای فروش نفت نیاز بــه برنامه ریزی 
دارد نمی شــود که حجم عظیمــی از نفت 
حدود ۱۵۰ هزار بشــکه در روز بدون برنامه 

ریزی رها شود.
 متاجی با بیان اینکه درحالی که کشورهای 
متعدد در حال افزایش تولید نفت هستند و 
قراردادهای مطمئنی با مشتریان دارند نمی 
توان این حجم از نفــت را بدون برنامه ریزی 
تولید کرد و زمانی که پاالیشــگاه ســاخته 
نشــود وزارت نفت برای فــروش آن برنامه 
ریزی می کند، تاکید کــرد: بنابراین وقتی 
تعهدات تخصیــص خوراک انجام نشــود 

طبیعتا قرارداد باطل می شود.
 وی علت اصلی را عدم انجام به موقع تعهدات 
و عدم تامین به موقع ســرمایه دانســت و 
اظهار کــرد: انتظار می رفــت در زمانی که 
درآمدهــای نفتی کشــور باال اســت این 
ســرمایه گذاری ها صورت گیــرد نه اینکه 
توســعه و پیشــرفت کار به زمان تحریم و 

مشکات موجود موکول شود.

وزانه بیش از ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی در فاز ۱۳ پارس جنوبی تولید ر

ازسرگیری تولید نفت و گاز شرکت های آمریکایی پس از طوفان

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون وزیر ارتباطات خبر داد

ماهواره پارس ۱ در راه سازمان فضایی

و از شورای رقابت به سازمان  قیمت گذاری خودر
حمایت منتقل می شود؟

کمیته سیاست گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد قیمت 
گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلــس برای عرضه خودرو در بورس 
نهایی شــود، از شــورای رقابت به ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
منتقل شود. کمیته سیاست گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب 
کرد قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو 
در بورس نهایی شــود، از شــورای رقابت به ســازمان حمایت مصرف 

کنندگان منتقل شود.
در آخرین جلســه کمیته سیاســت گذاری خودرو که توســط وزارت 
صمت و با حضور برخی نمایندگان کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
و طراحان طرح »عرضه خودرو در بورس« برگزار شــد، خودروسازان 
تاکید داشــتند با توجه به اینکه زیان آنها روزانه در حال افزایش است 
و طرح مجلس بــرای عرضه خــودرو در بورس مدتی زمــان می برد تا 
نهایی شود، فعًا تصمیمی عاجل برای کاســتن از زیان خودروسازان و 
بهبود شرایط تولید اتخاذ شود. بر این اســاس، آنها درخواست داشتند 
که قیمت حاشیه بازار مبنای فروش خودروســازان قرار بگیرد که این 

درخواست با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
اما کمیته سیاســت گذاری خــودرو تصویب کرد تا زمانــی که طرح 
مجلس نهایی شود، قیمت گذاری خودرو از شــورای رقابت به »هیأت 
تعییــن و تثبیت قیمت ها« در ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان منتقل شود. قرار است این مصوبه برای تأیید به شورای 

هماهنگی سران قوا ارائه شود.

سهم ۶۰ درصدی صنعت از صادرات استان تهران
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن وتجارت )صمت( 
اســتان تهران از از تعلیق ۱۵۰۰ کارت بازرگانی در نیمه اول امسال در 
تهران خبر داد و گفت که بیشــترین صادرات مربوط به حوزه صنعت با 
۶۰ درصد، صنایع معدنی با ۱۸ درصد و صنایع پتروشیمی با ۱۵ درصد 

از کل صادرات استان تهران است.
هوشــنگ رضایی ثمرین اظهار کرد: در شــش ماهه اول امسال ۴۰۶ 
میلیون و ۹۸۰ هزار دالر صادرات از گمرکات تهران انجام شــده است. 
همچنین در این مدت دارندگان کارت بازرگانی تهران از کل گمرکات 
ســه میلیون و ۶۲۸ هزار دالر صادرات داشــتند. علت این تفاوت این 
است که همه کاالهای اســتان تهران لزوماً از گمرکات این استان صادر 

نمی شود، چراکه ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد.
همچنین به گفته وی در نیمه اول امسال بیشترین صادرات از تهران به 
کشورهای عراق، ترکیه، امارات، افغانستان و پاکستان انجام شده است.

مقام مسئول درباره میزان صادرات در هر گروه کاالیی نیز گفت: حوزه 
صنعت ۶۰ درصــد، صنایع معدنی ۱۸ درصد، صنایع پتروشــیمی ۱۵ 
درصد، صنایع کشــاورزی پنج درصد و فرش دو درصد از کل صادرات 
اســتان تهران را به خود اختصاص داده اند.رضایی ثمرین همچنین از 
تعلیق ۱۵۰۰ کارت بازرگانی در نیمه اول امســال در تهران خبر داد که 

تعهدات ارزی داشتند یا سایر مدارک آنها دچار مشکل بوده است.
وی در پایان درباره آمار ثبت سفارش اســتان تهران نیز گفت: در نیمه 
اول امســال مجموعا ۱۲ میلیارد یورو پرونده ثبت سفارش به سازمان 
صمت استان تهران ارائه شده که ۹ میلیارد یورو از آن تایید شده و حدود 
سه میلیارد یورو به دلیل مســائلی از جمله وجود مشابه تولید داخلی یا 
نداشتن سابقه واردات و موارد دیگر رد شــده است. یعنی ۷۴ پرونده ها 
تایید و حدود ۲۵ درصد آنها رد شــده و یک درصد هم در دست بررسی 

است.

آذری جهرمی:
 اینترنت با کیفیت، حق مردم است

 وزیر ارتباطــات و فناوری اطاعات گفت: بــه زودی گزارش مفصلی از 
کیفیت اینترنت در مناطق مختلف منتشر خواهد شد، چرا که کیفیت 
اینترنت، حق مردم است.»محمدجواد آذری جهرمی« در اینستاگرام 
خود از انتشــار یک گزارش مفصل خبر داد و گفــت: کیفیت اینترنت 
»حق« شماست و ما وظیفه داریم تمام تاش مان را به کار بگیریم تا هر 

روز کیفیت اینترنت را بهبود ببخشیم.  
وزیر ارتباطات افــزود: گزارش مفصلی از کیفیــت اینترنت در مناطق 
مختلف ایران آماده کردیم که در هفته بعد منتشر می شود. قطعا نظارت 

همگانی و شفافیت، باعث بهبود کیفیت خواهد شد.
او در استوری های بعدی قسمتی از این گزارش ها را به نمایش گذاشت، 
گزارش هایی که کیفیت اینترنت شرکت های اینترنت خانگی در استان 
تهران، اینترنت همراه در اســتان تهران، اینترنت نســل چهارم همراه 
در برخی اســتان ها، کیفیت اینترنت نســل چهارم رایتل، همراه اول و 

ایرانسل را نشان می داد.

نیمه نخست ۹۹ ثبت شد
تولید شمش آلومینیوم همچنان در مدار رشد

تولید شــمش آلومینیوم توســط پنج واحد تولیدی کشــور در نیمه 
نخست امسال نسبت به مدت مشــابه پارسال رشد ۷۱ درصدی را ثبت 

کرد و به رقم ۲۱۱ هزار و ۷۷۹ تن رسید.
 برپایه جداول آماری مجموعه هــای ایرالکو)اراک(، هرمزال و المهدی 
)بندرعباس(، ســالکو )المرد- فــارس( و آلومینای ایــران )جاجرم - 
خراسان شــمالی( در شهریورماه امســال مجموع تولید واحد های یاد 
شده به رقم ۳۶ هزار و ۸۶۶ تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه در سال 

گذشته افزایش بازدهی ۸۴ درصدی را نشان می دهد.
بررســی عملکرد واحد های یاد شــده در دوره ۶ ماهه امســال حاکی 
است، بیشترین رشد تولید شمش آلومینیوم مربوط به آلومینای ایران 

)جاجرم( با رقم ۲۸۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال است.
همچنین بیشــترین میزان تولید در دوره این گزارش مربوط به ایرالکو 
)اراک( با رقم ۹۵ هــزار و ۷۲۳ تن ثبت شــد که هفت درصــد بیش از 
عملکرد ۶ ماهه نخســت پارســال بود و  ۴۵.۱ درصد کل تولید را نیز به 
خود اختصاص داد.عاوه براین در شــهریور ماه ۹۹ نیــز آلومینای ایران 
بیشترین رشد تولید را با افزایش ۲۲۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته به نام خود ثبت کرد.باالترین میزان تولید شهریورماه هم مربوط 
به ایرالکو )اراک( با رقم ۱۵ هزار و ۴۱۳ تن ثبت شد که رشد ۱۶ درصدی 
نسبت به ماه مشابه سال گذشــته دارد.تولید پودرآلومینا در تنها واحد 
تولیدی کشور در جاجرم خراسان شــمالی، به رقم ۱۲۱ هزار و ۶۹۱ تن 
رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشــته افزایش چهار درصدی 
دارد.ضمن اینکه تولید شهریورماه این واحد نیز با افزایش چهار درصدی 

نسبت به شهریورماه پارسال به رقم ۱۹ هزار و ۹۸ تن رسید.
ارزش صــادرات بخش معــدن و صنایع معدنی در پنج ماهه نخســت 
امســال به رقم دو میلیارد و ۱۷۶ میلیون دالر رسید که از این رقم بیش 

از ۵۰ درصد، سهم زنجیره فوالد و تولیدات فوالدی مرتبط است.
به گزارش ایرنا، برپایه اطاعات گمرک جمهوری اســامی ایران حجم 
تجارت خارجی کشور در پنج ماهه نخست امسال به ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر رسید که  در این مدت ۵۲ میلیون تن انواع کاال صادر شد.  

آمارهای مورد بررسی نشــان می دهد در پنج ماهه امسال بیش از سه 
میلیون تن زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط به ارزش افزون بر 

یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون دالر به بازارهای هدف، صادر شد.  
حجم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در دوره این گزارش به رقم 
بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۹ هزار تن رســید که در سرفصل »سایر معدن 
وصنایع معدنی« با رقم سه میلیون و ۴۶۶ هزار تن بیشترین حجم را به 

خود اختصاص داد.

تولید

رئیس سازمان توســعه تجارت با اشــاره به کاهش ۲ 
میلیارد دالری صادرات ایران به ترکیه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل گفت: این اختاف ۲ میلیارد دالری به 

علت صادر نشدن گاز طبیعی به این کشور است.
حمید زادبوم با اشــاره به کاهش ۱۴ درصدی تجارت 
بین الملــل افزود: به علت شــرایط کرونــا در جهان، 
کشــورهایی که بیشتر درگیر کرونا شــدند و مرزهای 
زمینی آن ها بسته شد با کاهش صادرات بیشتری روبه 

رو شدند.
وی با بیان اینکــه این پدیده مربوط بــه ایران نیز 
اســت تاکید کرد: در این مدت ۲۰ مرز مشــترک 
ما با کشــورهایی که پیش از این به ان ها صادرات 

داشتیم بســته و ضربه بزرگی به اقتصاد 
ما وارد شد.

رئیس ســازمان توســعه تجارت با اشاره به 
افزایش صادرات به روســیه و قزاقستان در 
دوران کرونا ادامه داد: با بازگشــایی مرزهای 
زمینی بــا کشــورهای همســایه، کاهش 
صــادرات از ۵۰ درصــد در فروردین به ۳۴ 

درصد در پایان ۶ ماه اول امسال رسید.
وی ســپس در تشــریح دالیل اختاف زیــاد کاهش 
صادرات و واردات گفت: یکی از دالیل آن نبود صادرات 

گاز به کشور ترکیه است.
زادبوم ادامه داد: در ۵ ماه اول امســال صــادرات ما به 

ترکیه ۵۱۳ میلیون دالر بــوده در حالی که 
در ۵ ماه اول سال گذشــته صادرات ما به این 
کشــور ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیــون دالر بوده 
است و این اختاف ۲ میلیارد دالری به علت 

صادر نشدن گاز طبیعی به این کشور است.
وی تاکید کرد: عامل مؤثــر دیگر بر کاهش 
صادرات، دو ماه بسته شدن مرزهای بسیاری 
از کشورهای همسایه بر کاالهای وارداتی به علت شیوع 
کرونا اســت که هنوز این محدودیت در واردات کاال به 

ترکمنستان ادامه دارد.
زادبوم افزود: عــاوه بر این، بعد از بازشــدن مرزها، به 
علت تراکم کامیون های حمل بار در مرزها با کندی در 

صادرات مواجه شده ایم که البته ممکن است هنوز هم 
در برخی مرزها شاهد این کندی باشیم.

رئیس سازمان توســعه تجارت گفت: اگر وضع تجارت 
خارجی و صادرات به همین شــیوه ادامه داشته باشد، 
می توان امیدوار بود که صادرات کشــور نسبت به نیمه 

اول سال بیشتر شود.
محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این 
برنامه به ظرفیت های باالی کشــور در صادرات اشاره 
و تاکید کرد: با فراهم شــدن زیرســاخت های الزم و 
دســتیابی به ابزارهای مهمی مثل حمل و نقل و نظام 
بانکی نوین، ظرفیت ۱۰۰ میلیــارد دالری صادرات به 

کشورهای همسایه محقق خواهد شد.

 کارشناس حوزه کار گفت: دستمزد منطقه ای تناقضی 
با حداقــل مزد ندارد و شــرط اجرایش این اســت که 
حداقل نیازهای خانواده هــا در مناطق مختلف تامین 
شــود. بحث درخصوص مزد منطقه ای موضوعی است 
که در ادوار مختلف در کشور مطرح می شود و مخالفان 

و موافقان درباره اجرای آن سخن می گویند.  
البتــه در دو مرحلــه قبل و بعــد از انقاب اســامی 
تصمیماتی در مــورد مزدهای متفــاوت برای مناطق 
و یا قراردادهای موقــت و دائم گرفته شــد. اما به این 

دلیل اینکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
بررسی نشده بود موجب نارضایتی کارگران 
قرار گرفت و براســاس تصمیم شورای عالی 
کار مجــدداً تصمیم به تعییــن، حداقل مزد 
ملی گرفته شد.اواسط مهرماه معاون روابط 
کار وزارت تعاون اعام کــرد که با همکاری 
مؤسسات پژوهشی تابعه وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد 
بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده است.

»حمیــد حــاج اســماعیلی« کارشــناس 
حوزه کار روز دوشــنبه در گفت و گو با ایرنا 
درخصــوص ابعاد اجــرای مــزد منطقه ای 
اظهارداشت: مزد منطقه ای،  بحث حاشیه ای 
است و زیرســاخت های الزم برای اجرای آن 

در کشور فراهم نیست.  
وی ادامه داد: دســتمزد چالش جدی است و 
مشکات اساســی در این زمینه وجود دارد که باید به 
آنها پرداخته شود.  این کارشناس معتقد است باید در 

بحث مزد منطقه ای و اجرای آن در کشور پژوهش های 
الزم توسط مرکز پژوهشــگاهی مجلس، دانشگاه ها، 
دبیرخانه شورای عالی کار و مرکز ملی بهره وری انجام 
شــود و عاوه بر آن از تجربه دیگر کشورها نیز استفاده 
شود.  بسیاری معتقدند که مزد منطقه ای با حداقل مزد 
تناقض دارد، اما باید بگویم که شرط الزم مزد منطقه ای 
تامین حداقل نیاز خانواده هاســت و بــا توجه به اینکه 
هزینه زندگی در مناطق مختلف، متفاوت اســت باید 

تاش کنیم که حداقل نیاز خانواده ها تامین شود.  

تجارت

کار

خریدار   معاون وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطاعات از اتمام تســت های نهایی ماهواره 
پارس ۱ بــرای تحویل به ســازمان فضایی 

ایران خبر داد.
»مرتضی براری« درباره مهم ترین اقدامات 
حوزه فضایی کشور در یک سال اخیر، افزود: 
از آغاز برنامه ۱۰ ســاله دوم فضایی، توسعه 
متــوازن ارکان حوزه فضایی را در دســتور 
کار قرار دادیم و در هر دو حوزه باالدســت و 
پایین دســت برنامه هایی را به  صورت کوتاه 
مدت و بلند مــدت تدویــن کردیم.معاون 
وزیــر ارتباطات افــزود: بــرای تحقق تمام 
برنامه ریزی های انجام شــده، کارگروه های 
مختلف تشکیل شد. خوشــبختانه با تاش 
در حــوزه فضایی و علیرغم شــیوع ویروس 
کوید ۱۹، با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تمــام برنامه ها مطابــق با جــدول برنامه 
زمان بندی در حال پیشــرفت است.رئیس 
سازمان فضایی کشــور خاطرنشان کرد: در 
حوزه پایین دســت و حوزه خدمات فناوری 
فضایی پس از شکل گیری استارت آپ ها هم 
اکنون شاهد به بلوغ رسیدن شان هستیم. با 
برگزاری رویدادهای مختلف توانمندسازی 
توسط ســازمان فضایی، این استارت آپ ها 
عاوه توســعه دانش فنی خود توانسته اند 
بازارهای مورد هدف خود را نیز شناســایی 
و برای ورود به آن ها اقــدام کنند.وی اظهار 
داشــت: در حوزه باالدست و توسعه فناوری 

نیز پروژه های ماهواره ای با ســرعت در حال 
پیشرفت اســت و گام به گام در حال تحقق 
اهداف سند چشم انداز هســتیم. به تازگی 
نیز تســت های ماهواره پارس ۱ به سرانجام 
رسید و به زودی نیز تحویل سازمان فضایی 
خواهد شد. دیگر پروژه ها نیز مطابق با برنامه 
و بدون هیچ تاخیر زمانی در حال پیشــرفت 

است.

 برنامه های پیش روی سازمان
 فضایی کشور

براری گفت: یکــی از راهبردهــای جدید 
کــه آن را در دســتور کار قــرار داده ایــم 
تسهیل گری برای ورود و ســرمایه گذاری 
بخش خصوصــی در حوزه فضایی اســت. 
بسیار امیدوارکننده اســت که شرکت ها و 
نهادهای توانمند بــرای ورود به این عرصه 

در حوزه زیرســاخت ها و اپراتــوری اعام 
آمادگی کرده انــد و فرآیندهای نهایی خود 

را طی می کنند.
وی تصریح کرد: این مســیری که آغاز شده 
بدون هیچ توقفی تا به نتیجه رسیدن اهداف 
آن پیگیری خواهد شد تا کشور از ثمرات آن 
بهره مند شود. در حوزه خدمات نیز همچون 
گذشــته با سیاســت ها و راهبردهایی که 

تدوین شده اســت به دنبال رونق بازار این 
کسب و کارها هســتیم. در پی فعالیت ها و 
برنامه های ترویجی که سال گذشته برگزار 
کردیم، احســاس نیاز به خدمات کســب و 
کارهای این حــوزه در بخش های مختلف 
مدیریتی کشــور نیز ایجاد شــده است.او 
درباره آخریــن وضعیت موتور فضایی آرش 
گفت: موتور آرش نیز که توسط پژوهشگاه 
فضایی ایران طراحی و ساخته شده در حال 

طی کردن تست های نهایی خود است.

استارت های فضایی، دانش بنیان 
شدند

مرتضی براری معتقد است استارت آپ های 
حوزه فضایی در حال رسیدن به بلوغ دانشی 
هســتند.  وی با بیان این مطلب خاطرنشان 
کرد: در ایــام کرونا الگوریتــم پایش آتش 
ســوزی اســتارت آپ تیزنگر مــورد تایید 
آژانس فضایی اروپــا قرار گرفت و هم اکنون 
توسط این آژانس و با نام ایرانی در حال بهره 

برداری است. 
دیگر اســتارت آپ ها نیز با توســعه دانشی 
که داشــته اند در حال جذب بازارهای خود 
هســتند. این مســیر، نویدبخش آینده ای 
درخشــان برای آن ها خواهد بود. همچنین 
آنها نیز موفق به کســب مجوز دانش بنیانی 
شدند و اکنون مسیر خود را با جدیت بیشتر 

طی می کنند.

ح کرد؛کاهش شدید صادرات ایران به ترکیه به دلیل صادر نشدن گاز طبیعی رئیس سازمان توسعه تجارت مطر

کارشناس حوزه کار:دستمزد منطقه ای با حداقل مزد تناقض ندارد

دبیر انجمن قطعه سازان خبر داد

و تعطیلی ۴۰۰ واحد تولید قطعات خودر
خریدار  دبیر انجمن قطعه سازان خودرو 
گفت: از ۱۲۰۰ واحد قطعه ســاز شناسنامه 
دار کشــور، حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در 
حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می برند.

آرش محبی نژاد در برنامــه گفتگوی ویژه 
خبری یک شنبه شب شبکه دو سیما افزود: 
تعداد کل قطعه ســازان در کشور حدود ۲ 
هزار واحد است که ۸۰۰ واحد آن ها شامل 
زیرپله ای ها و واحدهای بدون شناســنامه 

کوچک می شود.
وی ادامــه داد: از تعــداد کل ۱۲۰۰ واحد 
قطعه ســاز دارای شناســنامه تقریباً ۷۰۰ 
واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند 
و متأســفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در 
حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می برند، 
روی هم رفته در حال حاضــر از نصف توان 

قطعه سازی در کشور استفاده می شود.
محبی نژاد تصریح کرد: با اینکه فقط نیمی 
از توان تولیدی قطعه ســازان کشــور فعال 
اســت، تمام تولیدات قطعه در کشــور به 

راحتی به فروش می رسد.
وی همچنین با اشــاره به حضور ۵۵۰ هزار 
نفر کارگر در صنف قطعه سازی افزود: بیش 
از ۱۵۰ هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق 

به سر می برند.
دبیــر انجمــن قطعــه ســازان خــودرو 
خاطرنشــان کرد: کل مطالبــات زنجیره 
تولید قطعه ســازی داخل حدود ۳۴ هزار 
میلیــارد تومان اســت که از ایــن میزان با 
کســر ۶ هزار میلیــارد تومــان چک های 
خرید دین )ضمانــت( از اعتبار ما در اختیار 
خودروســازان قرار دارد و حــدود ۹ هزار 

میلیــارد تومان مطالبات معوق سررســید 
گذشته است.

محبی نژاد از رســوب حدود یــک میلیارد 
دالر قطعــه خودرویی در گمرکات کشــور 
خبر داد و افزود: بخشــی از این میزان قطعه 
به بازار یدک مربوط می شــود، ولی آن چه 
مربوط به خودروهای ناقــص ایران خودرو 

می شود همین ۲۵۰ میلیون دالر است.
وی بــه واردات قطعــات خودرویی قاچاق 
تحت عنوان ته لنجی اشاره کرد و افزود: در 
حال حاضر تحت عنــوان ته لنجی؛ لنج لنج 

قطعه وارد کشور می شود.
محبی نژاد گفت: قاچاقچیان وارداتی بدون 
انتقال ارز، بدون ذکر منبــع ارز، بدون ثبت 
ســفارش و مالیات؛ کاال وارد می کنند و به 
جرأت می توان گفــت؛ ۸۰ درصد کاالهای 
قاچاق در توان تولیدی کشور است و مضاف 
بر آن پس از تولید در داخل کشــور، صرفه 

اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.
وی یکی از مشــکات اقتصاد کان کشور 
را معامله مواد اولیــه کاالهای تولید داخلی 
با دالر مطرح کرد و افــزود: مادامی که مواد 
اولیه تولیدات داخلی با دالر معامله شــود 
نمی توان قیمت نهایی کاالهای تولید داخل 
را متناسب با سطح اقتصادی جامعه طرح و 
بیان کرد و در حال حاضر قیمت بسیاری از 
قطعات هنوز به روز نشده است و با دالر ۱۳ 

هزار تومان تعیین و عرضه می شود.
محبی نژاد بــا تکذیب ادعای ســخنگوی 
اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی خودرو 
مبنی بر حجــم ناچیــز کاالی قاچاق لوازم 
یدکی در بــازار گفت: بیــش از ۸۰ درصد 

قطعات موجــود در بــازار از طریق قاچاق 
کاال وارد کشور می شود، زیرا حجم واردات 
رسمی کاال در سال ۹۸ بســیار کمتر از یک 
میلیــارد دالر بوده، این در حالی اســت که 
ســال های قبل ارزش دالری کاالهای وارد 
شده از درگاه رســمی بیش از یک میلیارد و 
۶۰۰ میلیــون دالر )۱.۶ میلیارد دالر( بوده 

است.

۵۷ هزار خودروی کف پارکینگی؛ 
معطل قطعه

مدیرعامل ساپکو هم از باتکلیف بودن ۵۷ 
هزار دستگاه انواع خودرو در پارکینگ های 

ایران خودرو خبر داد.
عادل پیرمحمــدی افزود: هر کــدام از این 
خودروها برای رســیدن به دســت مصرف 
کننده، متوســط نیازمند پنج الی شــش 
قطعه هســتند.وی ادامــه داد: در حالی که 
خودروهای دپــو شــده در پارکینگ های 
ایران خودرو چشــم به راه پنج الی شــش 
قطعه هســتند تا به دســت مردم برسند، 

ارزش دالری قطعات دپو شده ایران خودرو 
در گمرک کشــور حدود ۲۵۰ میلیون دالر 
اســت.مدیرعامل ســاپکو همچنین گفت: 
کســری قطعات ۵۷ هزار خودروی ناقص 
رســوب شــده در پارکینگ، امکان تولید 

داخل ندارند.

معاون گمرک: ترخیص 300 میلیون 
تن قطعه خودرو بدون کد رهگیری 

بانک مرکزی
مهرداد جمــال ارونقی معــاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران در ارتباط زنده تلفنی 
با این برنامه از رسوب سه و هفت دهم )۷/۳( 
میلیون تن کاالی غیرضروری در گمرکات 
کشــور خبر داد و افزود: حدود ۸۰ درصد از 
این میزان کاال بدون مشکل و ایراد در صف 

ترخیص هستند.
وی دربــاره دپــوی کاالهای مربــوط به 
خودروســازان خاطرنشــان کرد: با حکم 
رئیس ســازمان گمــرکات کشــور برای 
ترخیص ۳۰۰ میلیون تن کاالی مربوط به 
خودروســازان اقدام کرده ایم که بدون نیاز 
به کد رهگیری از سوی بانک مرکزی نسبت 

به ترخیص آن اقدام شده است.
ارونقی با اشــاره به اجرایی نشــدن مصوبه 
ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت مبنی 
بر صــدور مجــوز ترخیص قطعاتــی که تا  
۹۹/۴/۲۴در گمرک رسوب شده اند آن هم 
بدون نیــاز به صدور کد رهگیری از ســوی 
بانک مرکــزی افزود: در مصوبــه ای دیگر، 
فهرست برخی اقام، استخراج و به گمرک 
ارسال شده و طبق آن، حدود ۳۵۰ میلیون 

دالر برای وزارت صمت فرستاده شده و مقرر 
شده اســت در مدت یک هفته آینده، بانک 
مرکزی نســبت به صدور کد رهگیری برای 
این دســته از کاالها اقدام کنــد، حال باید 
منتظر مانــد و دید که اقــدام مقتضی اخذ 

می شود یا خیر؟

مدیرکل پیشگیری قاچاق کاال: شناسه 
گذاری قطعات خودرو تا پایان سال

امیرمحمد پرهام فر مدیرکل پیشــگیری 
قاچــاق کاال و ارز در ارتباط زنــده تلفنی با 
این برنامه گفت: شناســه گذاری کاالهای 
وارداتی و اعام آن ها به وارد کنندگان؛ یکی 
از مهمترین اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز است و این موضوع ســبب شناسایی و 
تشخیص کاالی قاچاق از کاالی غیر قاچاق 
می شود.وی ادامه داد: امید است که تا پایان 
امســال بتوانیم شناســه گــذاری قطعات 

خودرویی را تکمیل کنیم.

اتحادیه لوازم یدکی خودرو: بازار 
قطعات خودرو؛ مملو از کاالی قاچاق و 

بی کیفیت
مهــدی کاظمــی ســخنگوی اتحادیــه 
فروشــندگان لوازم یدکی خــودرو نیز در 
ارتباط زنده تلفنی با ایــن برنامه گفت: ۹۹ 
درصد کاالهای قاچاق موجود در بازار لوازم 
یدکی خودرو از گمرک خارج می شود، البته 
آن چه در بازار به عنــوان کاالی قاچاق یاد 
می شــود؛ کاالی بی کیفیت است و کاالی 
قاچــاق واقعی حجــم بســیار ناچیزی از 

قطعات را شامل می شود.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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 در هفته پیوند اولیا و مربیان  و در گفتگو با رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان قم صورت گرفت

تشریح اهم فعالیت ها و برنامه های اداره انجمن اولیا و مربیان استان 

با همت کارشناسان واحد مهندسی ۴ دستگاه 
مسترمیتر مورد بهره برداری قرار گرفت

حدیث نوروزی   سرپرســت روابــط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه البرز خبر داد:۴ دســتگاه مسترمیتر معیوب 
در مناطق شــرکت ملی پخش فرآورده های ایران به همت کارشناسان 
واحد مهندســی منطقه البــرز تعمیر و مجــددا مورد بهــره برداری 
قرارگرفت.قلندرزاده سرپرســت روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقــه البرز در این مورد گفت: بــا توجه به ایجاد 
نقص فنی برای۴ دستگاه از مستر میترهای شرکت ملی پخش و بدلیل 
هزینه باالی تعمیر این دســتگاهها در خارج از شــرکت، کارشناسان 
واحد مهندسی منطقه البرز در راستای تحقق شــعار جهش تولید در 
سال جاری ، موفق به تعمیر این دستگاهها و صرفه جویی به مبلغ بیش 

از ۱۲ میلیارد ریال شده اند.
سرپرســت روابط عمومی منطقه البرز با اشــاره به اینکه مســتر میتر 
»ســانام« جهت کالیبراســیون فصلی میترهای ســکوهای بارگیری 
اســتفاده می شــود افزود: با برنامه ریزی و تخصص کارشناسان واحد 
مهندسی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز: آقایان 
محمد صالحی، علی گرشاسبی، اسماعیل کاظمی، محسن سیادهی و 
با مدیریت ریس واحد مهندسی آقای امین منصوری این مستر میترها 

بازسازی و به مناطق مورد نظر ارسال شد.

فرمانده پایگاه بسیج آبفای البرز معرفی شد
 طی مراســمی با حضور رییس ســازمان بســیج کارمندان سپاه امام 
حســن مجتبی)ع( ، مهندس ذوالفقار مهــدی زاده مدیرعامل آبفای 
البرز بعنوان سرپرست پایگاه بسیج شــهید میرحیدری شرکت آبفای 
البرز منصوب شد.با حکم سرهنگ پاسدار احمد آقا نقی فرمانده حوزه 
ادارات کل شــهید احمد آجرلو، مهندس مهــدی زاده بعنوان فرمانده 
پایگاه بســیج آبفای البــرز معرفــی واز خدمات مهنــدس رضایی فر 
درزمان فرماندهی پایگاه بســیج تقدیر شد.مهندس مهدی زاده دراین 
مراسم ضمن تشــکر از حسن اعتماد فرمانده بســیج حوزه ادارات کل 
اظهار داشت: رســالت آبفا، خدمت رســانی جهادی وخالصانه به مردم 
اســت وتاش می کنیم تمام توان وظرفیت خــود را درخدمت به نظام 
جمهوری اســامی تحت فرامیــن وتدابیر مقام معظــم رهبری بکار 
بگیریم.گفتنی است درپایان این مراسم که دردفتر مدیرعامل شرکت 
برگزار شــد به رســم یاد بود هدیه ای به مهندس رضایی فر توســط 

سرهنگ پاسدار خان بابایی اهداء شد.

مدیریت شهری از ایجاد مشاغل و اماکن مزاحم 
شهری جلوگیری کند

 عضو شورای شهر کرج گفت: در راستای کمیســیون بند ۲۰ ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ها مدیریت شهری باید از ایجاد مشاغل و اماکن مزاحم 
شــهری که باعث ایجاد آلودگی صوتی و بهداشتی می شود جلوگیری 
کند.سارا دشــت گرد عضو شورای شــهر کرج در نطق پیش از دستور 
دویست و پانزدهمین جلسه رسمی شــورای اسامی شهر کرج، اظهار 
داشــت: با توجه به اینکه بحث کرونــا در حال افزایش اســت و هر روز 
خطرناکتر می شود خواهشــمندم در خصوص حضور حداقلی افراد در 
سالن جلســات به کارکنان خود تذکر داده شــود و افرادی که ضرورت 
حضور در جلســه ندارند وارد جلسه نشوند.عضو شــورای شهر کرج در 
بخش دیگری از سخنانش به پروژه میدان جمهوری اشاره کرد و  افزود: 
بر اســاس پی گیری های انجام شده مشخص شــد که طرح تفصیلی 
میدان جمهوری مربوط به سالها گذشته اســت و طرح تفصیلی جدید 
نیست و اجرای این زیرگذر مشــکلی از بار ترافیک نمی کاهد و بالطبع 
ترافیک در محدوده بلوار موذن افزایش خواهد یافت.دشت گرد با تاکید 
بر اینکه درخصوص بلوار جمهوری جلســه ای با حضور مشــاور طرح 
تفصیلی برگزار و نظرات وی اخذ شود، بیان کرد: پیشنهاد می دهیم در 
خصوص پروژه میدان جمهوری نظر کارشناســان فنی و ترافیک اتخاذ 
شود تا پروژه ای اجرا شود که بدون آســیب به سایر نقاط باعث کاهش 

بار ترافیک شود.
عضو شورای اســامی شــهر کرج به کمیســیون ماده ۵۵ بند ۲۰ در 
مناطق اشاره و بیان کرد: کمیسون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها 
با نام کمیسیون مشاغل مزاحم نیز شــناخته می شود، به منظور تحقق 
این مهم قانون یکی از وظایف شهرداری را جلوگیری از تأسیس اماکنی 
دانسته اســت که باعث ایجاد مزاحمت می شوند.دشت گرد یادآور شد: 
با توجه به برگزاری جلسات کمیســیون در مناطق درخصوص احکام 
کارشــناس بند ۲۰ ماده ۵۵ مناطق ۸ ٫ ۱۰ که هنوز صادر نشده است 
از شهردار درخواســت دارم تا در این خصوص تذکرات الزم داده شود 
و هر چه سریعتر کارشناسان بند ۲۰ معرفی شــوند.وی تاکید کرد: در 
این خصوص کاس هایی جهت آموزش به کارشناسان بند ۲۰ماده ۵۵ 

برگزار و آیین نامه به آنها تدوین گردد.

در هفت ماهه نخست سال جاری محقق شد
رشد ۳8 درصدی حمل ریلی کاالهای اساسی از 

بندر امام خمینی)ره(
حمل واگنــی کاالهــای اساســی از انبارهــای مجتمع بنــدر امام 

خمینی)ره( با ۳۸ درصد رشد به حدود ۸۲۳ هزار تن رسید .
به گزارش خبرنگار خریــدار به نقل از روابط عمومــی اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان خوزستان، عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( با 
تأکید بر اســتفاده ی حداکثری از ظرفیت های حمل و نقل ریلی در این 
مجتمع بزرگ بندری به منظور تسریع در روند خروج کاال بیان داشت: 
در هفت ماهه سال جاری  بیش از ۱۵ هزار دســتگاه واگن انواع کاالی 

اساسی بارگیری و به اقصی نقاط کشور ارسال شد.
دریس در ادامه رشد پیوســته ی حمل ریلی کاالهای اساسی در هفت 
ماهه ســال جاری را حاصل  هم افزایی این اداره کل و راه آهن جنوب با 

هدف  تقویت حمل و نقل ریلی عنوان کرد.
وی همچنین از بارگیری بیش از ۸ میلیون تن انواع کاالهای اساســی 
از انبارهای مجتمع بندری امام خمینی)ره(  به داخل کشــور خبر داد.

مدیرمنطقه ویژه اقتصــادی بندرامام خمینــی)ره( همچنین میزان 
حمل جاده ای کاالهای اساســی از مبــدأ این بندر بــزرگ تجاری به 
مقاصد درون ســرزمینی  را بیش از  ۷ میلیــون و ۳۰۳ هزار تن عنوان 
کرد.یادآور می شود از ابتدای ســال جاری تا کنون  ۱۴۴ فروند کشتی 
حامل کاالی اساسی در حدود ۸ میلیون  تن انواع کاالی اساسی  در این 
مجتمع بزرگ تجاری که بندری کانون کاالی اساســی و نخســتین 

شهر لجستک غات کشور است، تخلیه کرده اند.

کوچه

 با بهره مندی از ســامانه اطلس، مدیریت کمي و کیفي 
فرآیند تبدیل کروکي طرح های لوله گذاري هاي آب 
و فاضاب به پروفیل در ســطح استان، با استفاده از فن 
آوری روز انجام می شود.مدیر دفتر مطالعات و بررسی 
های  فنی فاضاب شرکت آبفا اســتان اصفهان گفت: 
یکــي از مهمترین درگاه هاي ارتباط مســتقیم حوزه 
هاي فني با مشترکین و مراجعین، واحد طراحي نقشه 
و تهیه پروفیل به منظور اصاح یا توسعه تاسیسات آبفا 

مي باشد. 
محسن صالح افزود: با توجه به توسعه روز افزون مناطق 
تحت پوشــش خدمات شــرکت، افزوده شدن تراکم 
ساخت و ساز در مناطق مختلف و اضافه شدن محدوده 
هاي روســتایي به جوامع هدف خدمات آبفا اســتان، 
حجم مراجعات به این واحد به صــورت فزاینده اي در 

حال افزایش است.

 وی  ادامه روش هاي ســنتي تهیه پروفیل 
را موجب طوالني شــدن روند رسیدگي به 
درخواست ها دانست و تصریح کرد: با هدف 
ایجاد رضایــت بیش از پیش مشــترکین، 
سامانه اطلس در سطح اســتان راه اندازی 
شــد و به ایــن ترتیب عــاوه بــر افزایش 
دقت در طراحــي پروفیل هــا، مدت زمان 

رسیدگي به درخواست ها به طرز چشمگیري کاهش 
یافته و امکان پیگیري درخواســت هاي معطل مانده 
به صورت روزانه براي مدیران سیســتم فراهم شــده 

است. 
مدیر دفتــر مطالعات و بررســی های  فنــی فاضاب 
شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد: با راه اندازی این 
سامانه  نیاز به استفاده از کاغذ به حداقل ممکن رسیده 
و محدود به چاپ نسخه نهایي پروفیل شده است. عدم 

نیاز به مراجعات حضوري همــکاران آبفا از 
سراسر استان به ستاد مرکزي براي پیگیري 
امور مربوط به طراحــي و تحویل پروفیل ها 
از دیگر نتایج مهم اســتقرار این سامانه بوده 

است.  
وی به برخي از قابلیت هاي این سامانه اشاره 
کرد و تصریح نمود ارتباط با سامانه همارا به 
منظور آرشیو پروفیل ها و مستندات تهیه شده با فرمت 
هاي دیجیتالي و در نتیجه قابلیت آرشــیو طبقه بندي 
شــده اســناد در فرمت هاي مختلف با تعریف سطوح 
دسترســي محدود یا نامحدود و نیز رصــد و نمایش 
تفکیکي ســرعت عمل واحدهاي مختلف، طي فرآیند 
و ایجاد شــرایط مدیریت زمان تهیه پروفیل، از مزیت 

های راه اندازی این سامانه می باشد. 
صالح  افزایــش دقــت و کیفیت طراحي نقشــه ها 

و  به حداقل  رســاندن زمان تهیــه پروفیل که نفش 
مهمــي در رضایت منــدي مراجعیــن را دارد، یکی 
دیگر از قابلیت هــای اجرای این پروژه بر شــمرد و 
خاطرنشان ســاخت: بارگذاري لحظه اي و مستقل 
هر پروفیــل از آلبوم مربوطــه در ســامانه و امکان 
دسترســي بافاصله به مدرک و چاپ نســخه تایید 
شــده توســط منطقه مورد نظر و عدم نیاز به ماندن 
مشــترکین در صف انتظار تکمیــل آلبوم هاي کلي، 
جستجوي چند منظوره اســناد و مدارک به منظور 
پاســخگویي بهتر به ارباب رجوع، اتصال هر مستند 
به مــکان جغرافیائي عارضه مربوطه در زیرســاخت 
مکانمند )تحت GIS( به منظور ایجاد امکان ردیابي 
مکاني مســتندات و نیز پیش بیني توسعه سامانه به 
زیرســاخت هاي موبایل جي آي اس از دیگر مزیت 

های این سامانه است. 

اصفهان

خریدار   ریئس اداره انجمن اولیا و مربیان 
اســتان قم  ضمن تشــریح اهم فعالیت ها و 
برنامه های اداره انجمن اولیا و مربیان استان 
قم از پیش بینی و اجرای برنامه های مختلف 
در هفته پیوند اولیا و مربیــان خبرداد.رضا 
شاهســواری  طی گفتگویی ضمن تبریک 
هفته پیوند اولیــا و مربیان اظهارداشــت: 
انجمن اولیــا و مربیان آمــوزش و پرورش 
نهادی اســت  تربیتی ، مردمــی و متکی و 
مبتنی بر » ایده و اندیشه ی پدران ، مادران 
و معلمان که در راســتای تحکیــم « پیوند 
خانه و مدرسه « و » تحقق اهداف آموزش و 
پرورش « تاش می کند.وی گفت: قریب به 
نیم قرن اســت که این انجمن ها در مدارس 
شکل گرفته و تاکنون منشأ خدمات ارزنده 
ای بوده اســت. و راه را برای حل مشکات 

آموزشی و تربیتی هموار ساخته است. 
شهســواری یکی از رســالت های مهم این 
انجمن ها را ایجاد بستری مناسب و مطلوب 
برای توســعه ی کیفی جلوه های مشارکت 
والدین دانست و گفت: در همین راستا اداره 
انجمن اولیا و مربیان اســتان قم اقدامات و 

فعالیت های  متنوعی را انجام داده است. 
وی ارزیابی از عملکرد انجمــن های اولیا و 
مربیان مدارس در راســتای معرفی انجمن 
های اولیا و مربیان برتر اســتانی - کشوری 
را یکی از برنامه های ایــن انجمن ذکر کرد 
و افــزود: از دیگــر برنامه های اجرا شــده 
توســط این مجموعه می توان به  تشــکیل 
کمیته مشاوره خانواده اســتان در راستای 
جذب و تامین نیروی انســانی مــورد نیاز 
مراکز و تعیین مبلغ تعرفه و شرایط اعطای 

تخفیف بــه مراجعان خاص،برگــزاری  » 
جشــنواره تجارب و نــوآوری انجمن های 
اولیا ومربیان مدارس اســتان « در راستای 
افزایش مشــارکت خانواده هــا در فعالیت 
های آموزشــی و تربیتی مدرسه ، تشکیل 
کارگــروه ســاماندهی و مدیریــت لباس 
فرم دانش آموزان ، تشــکیل کارگروه ماده 
۱۸ در خصوص تعیین نــرخ کرایه و هزینه 
های باال سری سرویس ایاب وذهاب دانش 
آمــوزان و اباغ آن به مــدارس، - همکاری 
با اداره ارزیابی و پاســخگویی به شــکایات 
در راســتای حضور اولیا محتــرم به عنوان 

ناظرین افتخــاری در فرایند ثبت نام دانش 
آموزان مدارس، برگزاری جلســات ماهانه 
» شــورای انجمن اولیا و مربیان اســتان «، 
افتتاح اولیــن مرکز راهنمایی و مشــاوره 
خانواده برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 
با همــکاری آموزش و پرورش اســتثنایی 
اســتان، راه اندازی مرکز یاد گیری محلی 
آموزش اولیای کودکان پیش از دبســتان 
در دبســتان هاجر  واقــع در اداره آموزش 
وپرورش ناحیــه ۲، همــکاری و همراهی 
مدرسان آموزش خانواده با اداره پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی معاونت پرورشی در 

راستای اجرای پروژه » ملی نماد «، تجهیز 
و بازســازی و به گشــایی مرکز راهنمایی و 
مشــاوره اداره آموزش  و پــرورش ناحیه۳، 
تجلیل از عملکرد انجمن های اولیا و مربیان 
برتر در ســطح اســتان  ، توزیع ۳۰۰۰  پک 
لوازم التحریر  بین دانــش آموزان نیازمند ، 
توزیع ۱۰.۰۰۰  ســایز شــلوار  برای دانش 
آمــوزان نیازمنــد توجه  و توزیــع ماهیانه 
۴۰۰۰ مجله پیونــد ) ماه نامــه تخصصی 
انجمن اولیــا و مربیــان ( در کلیه مدارس 
استان اشــاره کرد.شهســواری در ادامه با 
اشــاره به برنامه هــای هفته پیونــد اولیا و 

مربیان)۲۴لغایت۳۱مهرمــاه( بــا شــعار 
مدرســه کانون تربیتی محله افزود:امسال 
با توجه به شــیوع ویــروس کرونــا برنامه 
های پیش بینی شــده متفاوت تر از ســال 
های قبل می باشــد. به گفتــه ریئس اداره 
انجمن اولیا و مربیان اســتان قم  برگزاری 
کارگاه های » دانش افزایی برای مدرســان 
آموزش خانوده و مشاوران مراکز راهنمایی 
و مشــاوره خانواده پیوند« :برگزاری کارگاه 
های آموزشی در راســتای توانمند سازی 
شغلی مدرسان آموزش خانواده با همکاری 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان از جمله طرح پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی رشــد مدار   ، طرح 
»تربیت مصلــح« برای دو گروه بر اســاس 
جنســیت ، برگزاری کارگاه های »تربیت 
مدرس آموزش خانواده« با حضور اســاتید 
برجســته و مبرز تعلیم و تربیت ،برگزاری 
کارگاه پیشگیری از بیماری آلزایمر و کرونا 
ویروس برای مدرســان آموزش خانواده با 
همکاری اداره کل بهداشت استان ، برگزاری 
کارگاه آموزشــی برای مدرســان آموزش 
خانواده با حضور دکتــر عبدالعظیم کریمی 
اســتاد ممتاز دانشــگاه تهــران ، برگزاری 
کارگاه آموزشــی با عنوان اخاق حرفه ای 
در روانشناســی و مشــاوره برای مدیران و 
مشاوران مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده  
و برگزاری کارگاه آموزشــی ویــژه مدیران 
مراکز مشاوره با حضور جناب آقای دهنوی 
رئیس اداره مشاوره خانواده وزارت آموزش و 
پرورش برنامه هایی است که در هفته پیوند 

اولیا و مربیان پیش بینی شده است.

راه اندازی سامانه اطلس در شرکت آبفا استان اصفهان

خریدار    مدیر کل کمیته امداد اســتان بوشهر گفت: 
۱۶۸ خانوار تحت حمایــت این نهاد که با پرداخت حق 

بیمه اجتماعی به مرحله بازنشستگی رسیدند.
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، 
مدیــر کل کمیته امــداد اســتان بوشــهر در جمع 
خبرنگاران یکی از مهم ترین اولویت ها و سیاست های 
کمیتــه امــداد را توانمندســازی مددجویان تحت 
حمایت عنوان کرد و اظهار داشــت: در همین راستا 
تاش شــده تا ضریب نفوذ بیمــه ای بین مددجویان 
افزایــش یابد.وی افــزود: کمیته امداد در راســتای 
توانمندســازی خانوارهای مددجویی، نگاه ویژه ای 

به مســائل تأمین آسایش، شــرایط آتی و 
نیز پایداری درآمــد خانوارهای مددجویی 
دارد که در این راســتا با پرداخت حق بیمه 
مددجویان واجد شــرایط )بــه عنوان حق 
بیمه بازنشســتگی( بــه ســازمان تأمین 
اجتماعی، بخشی از مشــکات آنها در این 

زمینه مرتفع خواهد داشت.
لطفی با بیــان اینکه حق بیمــه اجتماعی مددجویان 
با مشــارکت خود آنها و حمایت کمیته امــداد انجام 
می شود، افزود: بیمه شدگان از تمامی مزایای بیمه های 
اجتماعی همانند بازنشســتگی، فوت، از کارافتادگی و 

درمان اســتفاده می کنند.مدیر کل کمیته 
امداد اســتان بوشهر یادآور شــد: بر اساس 
توافق صورت گرفتــه بین کمیتــه امداد با 
ســازمان تأمین اجتماعی، زنان سرپرست 
خانــوار و مجریــان طرح هــای اشــتغال 
سرپرست خانوار با پرداخت حداقل ۱۰ سال 
حق بیمــه می توانند از مزایایی مســتمری 

بازنشستگی بهره مند شوند.
لطفی خاطر نشــان کرد: پرداخت حــق بیمه از ناحیه 
کمیته امــداد به ســازمان تأمین اجتماعــی تا زمان 
مددجو بودن و نیز فرارســیدن ســن بازنشســتگی 

فرد مشمول )زنان ۵۵ ســال و مردان ۶۰ سال( ادامه 
می یابد.

وی گفت: بر اســاس این طرح، از ابتدای ســال جاری 
تا کنون ۱۶۸ خانوار با برقراری حقوق بازنشســتگی از 
ناحیه ســازمان تأمین اجتماعی توانمند و لذا از تحت 
پوشــش کمیته امداد خــارج و افــراد نیازمند جدید 

جایگزین آنها خواهد شد.
مدیر کل کمیته امداد اســتان بوشــهر در پایان خاطر 
بیان کــرد: از ابتدای ســال جاری تا کنــون بابت حق 
بیمه های اجتماعی مددجویان قریــب ۵۹۰ میلیون 

تومان اختصاص و پرداخت شده است.

بوشهر

۱۶8 خانوار مددجوی کمیته امداد بوشهر  در سال جاری خودکفا شدند

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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بهره دهی 101 درصدی چاه های نفت و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
خریدار  مدیرعامل شــرکت بهره برداری 
نفــت و گاز مسجدســلیمان از تحقق ۱۰۱ 
درصدی برنامه های تولید نفــت و گاز این 
شرکت در ۶ ماهه نخست ســالجاری خبر 
داد . به گزارش خبرنگار خریــدار به نقل از 
روابط عمومی شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان ، جلسه پیش بینی بهره 
دهی ۵ ساله چاه های نفت و گاز این شرکت 
برای نیمــه ی دوم ســال ۱۳۹۹ با حضور 
مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب در ســاختمان 
مرکزی شماره یک برگزار شد . در این جلسه 
که بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی با 
حضور تعداد اندکی  از مدیران و کارشناسان 
فنی و عملیات شــرکت بهره بــرداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان برگزار شــد و سایر 
مدیران و کارشناسان فنی و عملیات شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز با سیســتم 
ویدئو کنفرانس در مباحثات حضور داشتند 
، وضعیت تولید شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان در نیمه ی اول و دوم 
سالجاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان طی ســخنانی با اشاره به 

تحقق کلیه ی تعهدات این شرکت در نیمه 
ی نخست سالجاری اظهار داشت : علیرغم 
مشــکات فراوان ناشــی از انتشار ویروس 

کرونا ، گرمای شــدید تابستان و بحث های 
تحریمی توانســتیم با همکاری صمیمانه و 
تاش های مجاهدانــه همه ی همکاران در 

همه ی بخش های سازمان ، تعهدات تولید 
نفت و گاز را عملی و محقق سازیم . مهندس 
قباد ناصــری افــزود : علیرغم مشــکات 

فراوانی که از نظر بعد مســافت ، پراکندگی 
تأسیســات عملیاتی ، وجــود رودخانه ها و 
دریاچه های آب شــیرین و تاقی خطوط 
لوله با این منابع مواجه ایم توانستیم ضمن 
عمل به کلیه تعهدات تولید ، ۱ % نیز بیشتر 
نفت و گاز تولید نماییــم و از این رو برآیند 
تولید ایــن شــرکت ۱۰۱ % و مثبت اعام 
می شــود . الزم به توضیح اســت در ادامه 
این نشســت تخصصی ، مسایل و مشکات 
مربوط به تولید از کلیه ی میادین و مخازن 
نفت و گاز این شــرکت از سوی کارشناسان 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و برنامه 
تولید این شــرکت برای نیمه ی دوم سال 
۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت . شــرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز مسجدســلیمان 
یکی از شــرکت های ۵ گانه بهره بردار تابع 
شــرکت ملی مناطق نتفخیز جنوب است 
که براســاس برنامه تولیدی تکلیفی اباغی 
از سوی شــرکت ملی نفت ایران ، راهبری و 
مدیریت مخازن و میادین نفت و گاز شمال 
اســتان خوزســتان و بخش های از استان 
های ایام و لرستان را در حوزه ی به وسعت 
تقریبــی ۲۷۰۰۰ کیلومتر مربــع بر عهده 

دارد . 



صالحی امیری در نشست خبری:

المپیک صد درصد برگزار می شود

بعد از کسب نتایج ضعیف
حمله به سرمربی ترابی و محمدی در قطر

ســرمربی ایســلندی تیم فوتبال العربی قطر به خاطر کســب نتایج 
ضعیف تحت فشار رسانه ها و پیشکسوتان این باشگاه است که خواهان 

برکناری اش شده اند.
 باخت ســنگین تیم فوتبال العربی در فینال جــام » Ooredoo « به 
تیم السد کافی بود تا »هیمیر هالگریمسون« سرمربی ایسلندی العربی 
تحت فشار شدید رســانه های قطر قرار بگیرد. این تیم در حال حاضر 

مهدی ترابی و مهرداد محمدی دو بازیکن ایرانی را در اختیار دارد.
روزنامه »الشــرق« قطر در گفتگو با بازیکنان ســابق و پیشکســوتان 
باشــگاه العربی به شــدت بــه هالگریمســون حمله کــرده و از زبان 

پیشکسوتان خواهان اخراج وی شده است.
یکی از این گفتگوها به »علی المالکی« بازیکن سابق العربی اختصاص 
دارد. المالکی هالگریمسون را ضعیفترین مربی لیگ قطر دانست که در 
بازی خوانی مقابل الســد ضعیف عمل کرد. وی گفت: اگر من به جای او 
بودم تغییرات الزم را برای نجات در مسابقه ایجاد می کردم. من انتظار 

این باخت را داشتم چون مربی ما به تیم حریف احترام نمی گذاشت.
وی ســپس تاکید کرد: اگر العربی با همین روند ادامــه بدهد احتمال 
سقوطش به لیگ دسته دو زیاد اســت. ما خواهان اخراج مربی و یافتن 
یک جایگزین باتجربه بــرای نجات تیم در زمان باقی مانده هســتیم؛ 
یکی مثل »وســام رزق« و »عبداهلل ســعد«. ما مربی مــی خواهیم نه 
دندانپزشک. هالگریمسون عاوه بر مربیگری در فوتبال، دندانپزشک 

هم هست و کنایه المالکی هم به همین جهت است.

تابویی که فکری در استقالل شکست
با نظر محمود فکــری تمرینات اســتقال تا اطاع ثانــوی در حضور 

اصحاب رسانه برگزار می شود و فعا از درهای بسته خبری نیست.
 سالها بود تمرینات اســتقال بنا به دالیل مختلف پشت درهای بسته 
انجام می شد و هواداران و اصحاب رسانه از حضور در تمرینات این تیم 
منع می شــدند که این منجر به فاصله افتادن فراوان بین قشــر هوادار 
با تیم می شــد.برای اولین بار در آخرین روزهای فصل پانزدهم قانون 
»درهای بســته« در تمرینات استقال حاکم شــد. هرچند در اولین 
روزهای حضور منصوریان در اســتقال در لیگ شــانزدهم این قانون 
شکست و استقبال خوبی از سوی هواداران در تمرینات صورت گرفت، 
اما اســتقالی ها بار دیگر تمرینات خود را به پشت درهای بسته منتقل 

کردند تا از حاشیه در امان باشند.

آبی ها کــه به تمرین کــردن در فضایی خلوت عادت کــرده بودند، در 
زمان شفر، اســتراماچونی و مجیدی هم به دالیلی از حضور هواداران و 
اصحاب رســانه در تمرین ممانعت به عمل می آوردند تا فاصله بین آنها 
و هواداران عمیق تر باشد. در همه این ســالها تنها در مواردی معدود به 

اصحاب رسانه اجازه دقایقی حضور در تمرین داده می شد.
محمود فکری از اولین تمرین اســتقال خواســت قانون درهای بسته 
منتفی و تمرینات تیمش در ماء عام برگزار شــود کــه البته به دلیل 
شــرایط کرونایی کشــور، قوانین اجازه حضور هواداران را به تمرینات 
نمی دهد، اما همواره حضور اصحاب رسانه در محل تمرین آبی پوشان و 

تهیه گزارش و خبر از این مکان آزاد است. 
فکری تابوی تمرینات پشــت درهای بسته را بعد از ســالها شکست و 
امیدوار است شرایط تیمش به نوعی پیش برود که ناچار به بازگشت به 

دوران پشت درهای بسته نباشد. 
آبی پوشان از روز جمعه تمرینات شــان را با محمود فکری آغاز کردند و 

در حال حاضر این تمرینات به صورت دو جلسه در روز ادامه دارد.

کاپیتان »شجاع« و چند ابهام!
بســتن بازوبنــد کاپیتانی بر بــازوی شــجاع خلیــل زاده در دیدار با 
ازبکستان، بیشتر از متن این بازی به چشــم آمد و سواالتی را به دنبال 

داشته است.
یکی از سوژه های بازی ایران و ازبکســتان، تعدد کاپیتانی در تیم ملی 
بود. در واقع به علــت تعویض های متعدد دراگان اســکوچیچ در حین 
بازی و همینطور عــدم دعــوت از چهره های قدیمی مانند مســعود 
شجاعی، اشکان دژاگه، مرتضی پورعلی گنجی، علیرضا بیرانوند، کریم 
انصاری فرد، وریا غفوری، امید ابراهیمی، رامین رضاییان و ... بازیکنانی 
مانند سردار آزمون، وحید امیری و شجاع خلیل زاده برای نخستین بار 

توانستند بازوبند کاپیتانی را در اختیار داشته باشند.
اما مهم ترین سوژه کاپیتانی شــجاع خلیل زاده بود که سواالتی را برای 
برخی از اهالی فوتبال به وجود آورد. ســردار آزمــون که بعد از تعویض 
حاج صفی باســابقه ترین بازیکن تیم ملی در زمین بــود، در نیمه دوم 
تعویض شــد و هنگام خروج از زمیــن، بازوبند را به بــازوی خلیل زاده 
بست.این اتفاق در شــرایطی رخ داد که خلیل زاده بعد از ۶ سال و نیم، 
حضور در ترکیب تیــم ملی ایــران را تجربه می کرد. مدافــع باتجربه 
پرسپولیس تا ســال ۲۰۱۴ و قبل از اعزام تیم ملی به برزیل، عضو ثابت 
اردوها بود اما با قرار نگرفتن در میــان ۲۳ بازیکن نهایی، علیه کارلوس 
کی روش و انتخاب هایش صحبت کرد تا با نامهربانی ســرمربی سابق و 

پرتغالی تیم ملی مواجه شود.
در نتیجه او در ســال ها حضور کی روش و حتی ویلموتس رنگ پیراهن 
تیم ملی را ندید و در ۳۱ ســالگی، ۶ بازی ملی در کارنامه دارد و از خیلی 
از هم دوره های خود عقب تر است به طوری که احسان حاج صفی در ۳۰ 
سالگی ۱۱۰ بازی ملی را تجربه کرده یا ســردار آزمون در ۲۵ سالگی از 
مرز ۵۰ بازی ملی عبور کرده اســت.طبق قوانون نانوشته ای در فوتبال، 
بازوبند کاپیتانی در اختیــار بازیکنی قرار می گیرد که باســابقه ترین 
بازیکن داخل زمین و به نوعی مسابقه باشــد. در واقع بازوبند در اختیار 
بازیکنی قرار می گیرد که به علت تجربه و سابقه بیشتر، قدرت رهبری و 

تاثیرگذاری باالیی هنگام انجام بازی دارد.
البته انتخاب کاپیتان الزاما ربطی به سن و ســال بازیکن ندارد چرا که 
بازیکنان زیادی به علت ســابقه بیشــتر نسبت به ســایر بازیکنان، در 
جوانی، توانســتند رهبری تیم خود را برعهده بگیرند که از این دســت 
نمونه ها در تیم های مختلف زیاد اســت. اگر راه دور نرویم، احسان حاج 
صفی با ســن کمتر نســبت به امیری، مظاهری و خلیل زاده کاپیتان 

تیم ملی است چون تجربه بیشتری با پیراهن ایران دارد.
به همین علت، کاپیتانی خلیــل زاده با ۶ بازی ملی در ۳۱ ســالگی، با 
حضور بازیکنان دیگری مانند میاد محمدی )۳۵ بازی ملی(، ســامان 
قدوس )۲۲ بازی ملی(، کنعانی زادگان )۱۷ بــازی ملی(، کاوه رضایی 
)۱۳ بازی ملی( و علی کریمی )۱۲ بازی ملی( برای اهالی فوتبال عجیب 
بود؛ عجیب از این حیث که آیا کاپیتانی خلیــل زاده تصمیم کادر فنی 
بوده یا ســردار آزمون در دقیقه ۸۵ او را نزدیک ترین بازیکن به خودش 
دیده و بازوبند را در اختیار او گذاشــته است.البته به نظر نمی رسد کادر 
فنی تصمیمی بــرای کاپیتانی خلیل زاده گرفته باشــد چرا که معموال 
مربیان کاپیتان های اول تا نهایتا سوم و چهارم را مشخص می کنند و کم 

پیش می آید که هیچ یک از این بازیکنان در ترکیب قرار نگیرند.

میدان

پیشکسوت آبی پوشــان گفت: با شــرایطی که برای 
اســتقال پیش آمد فکری انتخاب خوبی بود و انتظار 

از این تیم با وجود فکری باالست.
 انتخاب محمود فکری به عنوان ســرمربی یکی از مهم 
ترین تصمیمات هیات مدیره اســتقال در ســال ۹۹ 
بود تا آبی ها بعد از پشت ســر گذاشتن دورانی سخت، 
تیم شان را به مردی بســپارند که رکورددار تعداد بازی 

در تاریخ این باشگاه است.
در خصوص اتفاقــات و رفت و آمدهای اخیر باشــگاه 
استقال ایوب اصغرخانی به خبرنگار مهر گفت: فکری 
مربی کوچکی نیســت. او بیشــتر از ۱۰ سال است کار 

مربیگــری می کند و پله هــای ترقی در این 
بخش را یکی بعد از دیگری طی کرده است. 
او یک شبه سرمربی اســتقال نشد و با عقبه 
خوبی این مسئولیت را پذیرفت. فکری هم به 
عنوان بازیکن عقبه خوبی در استقال دارد و 
هم در کار مربیگری به پشتوانه خوبی رسیده 
اســت.وی اضافه کرد: با شــرایطی که پیش 

آمد فکری یک انتخاب خوب به حســاب می آید و برای 
همین است که انتظار از او باال می رود.

اصغرخانی در خصوص اعضای کادر فنی آبی پوشــان 
گفت: مگر می تــوان گفت صمد مرفــاوی مربی کمی 

اســت؟ مگر می توان گفت دیــن محمدی 
تجربه کمــی برای ایــن کار دارد؟ مگر از نام 
آرش برهانــی به راحتی می توان گذشــت؟ 
حتی سرپرســت تیم هم که مظلومی باشد 
یک مرد فنی و بسیار باتجربه است و به موقع 
لزوم حتی از رهنمودها و پیشــنهادات او هم 

می توان استفاده کرد.
مربی تیم های پایه آبی پوشــان تاکید کرد: باید لیگ 
بیستم لیگ خوبی برای اســتقال باشد و فصلی باشد 
که با قهرمانی این تیم به پایان برســد. محمود فکری 
کاریزما و تجربــه الزم را برای هدایت ایــن تیم دارد و 

باید از آن استفاده کند.اصغرخانی بیان داشت: یکی از 
معضاتی که در سال های گذشته در این تیم بروز کرد 
و مانع از نتیجه گیری شــد، پدیده »بازیکن ساالری« 
بود. متاسفانه سالهاســت در استقال بازیکن ساالری 
رواج دارد و امیدوارم فکــری بتواند با کاریزمای باالیی 
که دارد بازیکن ســاالری را از بین ببرد. استقال نامی 
بزرگ و بســیار بزرگ تر از نام افراد است. هیچ بازیکنی 
نمی تواند خودش را بزرگ تر از اســتقال بداند و این 
وظیفه مهم بر عهــده فکری و تیم فنی اش اســت تا از 
همین روز اول با بازیکن ساالری برخورد کرده و ریشه 

آن را در استقال بخشکاند.

استقالل

زینب حاجی حسینی  رئیس کمیته ملی 
المپیک با تاکید بر برگزاری المپیک و عدم 
مشکل زمانی ایران برای آماده سازی حضور 
در این رویــداد گفت: اســتراتژی ما ایجاد 

ثبات و آرامش برای صاحبان سهمیه است.
سید رضا صالحی امیری در نشست خبری 
که به صــورت آناین با نمایندگان رســانه 
ها داشــت، توضیحاتی در مورد المپیک و 

وضعیت ورزش ایران ارائه کرد.

المپیک صد درصد برگزار می شود
وی در آغاز صحبت هایش به دیدار توماس 
باخ رئیــس کمیته بین المللــی المپیک با 
نخست وزیر ژاپن اشاره کرد و گفت: به طور 
صد درصد بازی های ۲۰۲۰ توکیو در زمان 

مقرر جدید برگزار خواهد شد.

احتماالت برگزاری المپیک؛ با واکسن 
با بدون واکسن

وی در ایــن زمینــه ادامــه داد: البتــه برای 
برگزاری المپیک دو احتمــال در نظر گرفته 
شده است؛ اینکه این بازی ها با واکسن برگزار 
شود یا بدون آن. ارزیابی خود من این است که 
تا پایان سال ۲۰۲۰ میادی به واکسن کرونا 
دسترسی خواهیم داشت. بنابراین این طور در 
نظر می گیریم که المپیک سال آینده با شور و 

نشاط برگزار خواهد شد.

سال آینده میالدی شرایط عادی می شود
وی با بیان اینکه میادین کســب ســهمیه 
المپیک هم از آذرماه آغاز می شود به تقویم 
مصوب برای برگزاری بسیاری از رویدادهای 
جهانی و آســیایی در ماه های آینده اشاره 
کرد و یادآورشــد: دنیا اطمینان دارد که در 
سال ۲۰۲۱ شــرایط به صورت کلی عادی 
خواهد شــد و بر همین اســاس نهادهای 
آســیایی وجهانی ورزش هم برای برگزاری 

رویدادهای شان برنامه ریزی کرده اند.

از فرصت طالیی برای رسیدگی به 
زیرساخت ها استفاده کردیم

رئیس کمیتــه ملی المپیک تاکیــد کرد: در 
همین راســتا ورزش ایران هم توسط برخی 
فدراسیون ها اردوهای شان را آغاز کرده اند. ما 
هم از این فرصت طایی استفاده کره ایم، زیر 
ساخت های آکادمی را نوســازی و بازسازی 
کرده ایم. تجهیزاتی را هم خریداری کرده ایم 

تا به مرور آکادمی را مجهزتر کنیم.

برای آماده سازی المپیک با کمبود 
زمان مواجه نیستیم

صالحی امیری در مورد وضعیت ورزش ایران 

برای حضور در المپیک با توجه به وقفه ایجاد 
شده در تمرینات و اردوهای المپین ها گفت: 
ارزیابی آقای سجادی )سرپرست کاروان( و 
دیگر کارشناسان این اســت که زمان باقی 
مانده مناســب اســت و بنابراین دغدغه ای 
برای آماده ســازی نیســت به خصوص که 
مشــکل پیش آمده از حیث کرونا  در سطح 

جهانی بود نه فقط ویژه ایران.

کرونا به ورزش ایران شوک داد
وی افزود: تمام کشــورها درگیــر کرونا و 
محدودیت فعالیت بودند. ورزشکاران ۲۰۶ 
کشور برای المپیک توکیو دچار افت شدند 
و این مسئله فقط مختص ایران نبود. کرونا 
برای ما شــوکی در میانه راه بود به خصوص 
که ۵۲ سهمیه کســب کرده بودیم و کاما 
آماده بودیم تا تعداد آنها را به ســقف پیش 
بینی شده برســانیم اما در میانه راه متوقف 
شدیم. این توقف شوک بزرگی بود اما خود 
را قانع مــی کنیم چون شــرایط ما با جهان 

مشابه است.

ترکیب هیات اجرایی تغییر نمی کند
رئیــس کمیته ملــی المپیــک در رابطه با 
ترکیب هیات اجرایی ایــن کمیته و »اینکه 
برخی از اعضا در فدراســیون ها مسئولیتی 
ندارنــد، درحالیکــه بــه عنــوان رئیس 
فدراســیون هــای المپیکــی وارد ترکیب 
شــدند. آیا لزومی به تغییر و جابه جایی آنها 
نیســت؟ «، گفت:پاسخ این ســوال منفی 
است. طبق اساســنامه حضور اعضا تا پایان 
دوره چهار ســاله اســت. در این اساسنامه 

هیچ پیش بینی نســبت به تغییــر و جابه 
جایی افراد نشــده اســت. به همین دلیل 

قصدی برای این کار نداریم.

 عضوی از هیات اجرایی استعفا
 نداده است

وی همچنین تاکید کــرد: تنها در صورتی 
نسبت به تغییر افراد تصمیم گیری می شود 
که طرح استعفا شده باشــد. در این صورت 
بافاصله برای انتخاب فرد جدید اقدام می 
شــود. تا به امروز هیچ موضوعــی مبنی بر 
اســتعفای عضوی از هیــات اجرایی مطرح 

نشده است.

پیش بینی اساسنامه جدید در مورد 
غبت اعضای هیات اجرایی

صالحی امیری در مورد اینکه »عضوی مانند 
کیهانی چند جلســه غیبت داشــته است، 
آیا همین مســئله هم باعث کنار رفتن وی 
نمی شود؟«، خاطرنشان کرد: در اساسنامه 
جدید در مــورد این موضــوع و غیبت های 
متوالی اعضا پیش بینی هایی شــده است. 
طبق این اساســنامه در صورتیکه عضوی 
بیش از ۶ ماه متوالی غیبت غیر موجه داشته 

باشد، کنار می رود.

 ایران می تواند مدعی کرسی
 در IOC باشد

رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک در مورد 
انتخابات پیــش روی کمیته بیــن المللی 
المپیک که احتماال پیــروزی توماس باخ 
در آن زیاد اســت و اینکه ایران چه زمان می 

تواند در این انتخابات صاحب کرســی شود 
نیز گفت: زمانی می توانیم که مدعی کرسی 
باشــیم که ظرفیت های الزم را ایجاد کرده 
 IOC باشیم. برای ایران کســب کرسی در

وجود دارد اما نیازمند پروسه سختی است.

الزمه های کسب کرسی چیست؟
وی به نیاز ورزش ایران برای کســب کرسی 
در کمیته بین المللی المپیک اشــاره کر و 
گفــت: اول اینکــه بایــد اراده الزم در این 
زمینه وجود داشته باشــد. دوم اینکه باید 
در سطح ملی از ظرفیت هایی مانند وزارت 
امورخارجه برای کمک در سطح بین المللی 
کمک گرفته شــود. عامل سوم هم به میزان 
تعامل ما بــا کمیته بین المللــی المپیک و 
نهادهای مشابه مانند شورای المپیک آسیا 

بستگی دارد که بسیار تاثیرگذار است.

 IOC اتفاقات اخیر دستیابی به کرسی
را سخت کرده است

صالحی امیــری در عین حــال تاکید کرد: 
فضای فعلی و با توجه به اتفاقات اخیر پروژه 
کسب کرسی در IOC را ســخت کرده اما 
تاکید می کنم که ناممکن نیســت. موانعی 
البته وجود دارد که در جلســات پیش رو در 

مورد آنها صحبت می کنیم.

احسان حدادی را وارد حاشیه نکنید
رئیس کمیته ملــی المپیک در پاســخ به 
پرسش مهر که در رابطه با »احسان حدادی 
و موضوعات مربوط به عمل خارپاشــنه این 
ورزشــکار مطرح شــد«، نیز گفت: اجازه 

دهید احسان در شرایط آرامش تمرین کند. 
او یکی از امیدهای ما در توکیو است. ترجیح 
می دهم در شرایط ثبات و آرامش باشد و تا 
المپیک وارد حاشیه نشود. نقدهای خود را 

در این زمینه به من وارد کنید.

تاکید بر ثبات و آرامش برای صاحبان 
سهمیه المپیک

وی در واکنش به اینکه »درخواست احسان 
حدادی بــرای جراحی در آلمان توســط 
کمیته ملی المپیک رد شــد اما فدراسیون 
پزشــکی ورزشــی با آن موافقت کرد«، نیز 
تصریح کرد: به اینکه  اســتراتژی این است، 
من معتقــدم قهرمانــان که االن کســب 
سهمیه کرده اند باید فضای ثبات و آرامش 
ایجاد شــود. نگاه من ۳ مردادماه ۱۴۰۰ در  
توکیو اســت. من واقعا تخصص پزشــکی 
ندارم که قضاوت کنــم. از اول تاکید کردم 
که مســئله احســان موضوع مالی نیست. 
فدراسیون پزشکی تشــخیص داد که باید 

اعزام شود.
صالحی امیری در این زمینــه ادامه داد: ما 
از سهراب در چند مرحله حمایت کردیم تا 
برای درمان به آلمان اعزام شود. به مشکات 
منابــع ارزی برای وی رســیدگی کردیم و 
اقدام الزم هم انجام شــود. حمید عباسعلی 
هم با قدرت کسب ســهمیه کرد، بعد از آن 
برای جراحــی در آلمــان از او حمایت الزم 
را داشــتیم. برای ریــکاوری او در ایران هم 
شــرایط ویژه را مهیا کردیم. وقتی هم قرار 
شد که ایشون برای درمان تکمیلی به آلمان 

اعزام شود هزینه ها را تقبل کردیم.

رویکرد قهرمان ساالری نداریم
وی با بیــان اینکــه بحث تبعیــض میان 
ورزشــکاران و رویکــرد قهرمان ســاالری 
نداریم، خاطرنشان کرد: این ضرورت ورزش 
قهرمانی است. ما در مورد مشکات پزشکی 
تخصص نداریم اما اگر کمیســیون پزشکی 
تشخیص اعزام داشته باشد و مشکل منابع 
ارزی وجود داشته باشــد، کمک می کنیم. 
باور داریــم ۱۰ هزار یورو حتــی ۱۰۰ هزار 
یورو با رویکرد بلند ما بــرای المپیک قابل 
مقایسه نیست.صالحی امیری در ادامه این 
نشســت و در پاســخ به دیگر پرسش های 
مطرح توســط خبرنگاران در مــورد ورود 
کمیته ملــی المپیک بــه انتخابات جهانی 
فدراســیون های مختلف گفــت: در مورد 
کشــتی پیش از این آقای سوریان به عنوان 
کاندیدای ایران معرفی شد. ظرفیت ورزش 
ایران و نهادهای داخلی را بســیج کردیم تا 

بتوانیم کسب کرسی کنیم. 

اصغرخانی:انتظارم از این استقالل باالست

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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استقالل برای قهرمانی باید دو »کالس« باالتر از پرسپولیس باشد
خریدار  سرمربی پیشین استقال گفت: 
هواداران اســتقال کاما اســتراماچونی 
را فراموش کنند و نگذارند ســایه او بر ســر 

فکری باشد و تمرکز را ازش بگیرد.
 رضا نعلچگر یکی از ستاره های دهه شصت 
اســتقال و یکی از اعضای نسل طایی این 
تیم در آن دهه است که ســابقه قهرمانی و 
نایب قهرمانی آسیا را در سال های ۶۹ و ۷۰ 
نیز با این تیم دارد. نعلچگــر از تیم جوانان 
استقال در دهه پنجاه به بزرگساالن رسید 
و همراه با برادران بیانــی، حاجیلو، رجبی، 
مراغه چیان، فرزام نیا، حجــازی، چنگیز، 
مظلومی، مختاریفر، احدی و... نسل طایی 

آبی پوشان را شکل دادند.
نعلچگر در مقطعی به عنوان دســتیار اول 
ســکوموروخوف سرمربی روســی آبیها در 
کادر فنی فعالیت داشت و بعد از جدایی این 
مربی روس، در مقطعی ســرمربی استقال 
شــد و با این تیم به مقام قهرمانی سوپرجام 
تهران نیز رسید.پییشکســوت و سرمربی 
پیشــین آبی پوشــان در خصوص مسائل 
مربوط به اســتقال در گفتگویــی با مهر 
شرکت کرد و به نکاتی از گذشته تا به امروز 
در خصوص این تیم اشاره کرد که شرح این 

گفتگو را در زیر می خوانید.

انتخاب فکری
این رســمی دیرینه در اســتقال است که 
بازیکنانش هدایت آن را برعهده می گیرند 
و معموال هم این مربیــان جواب می دهند. 
بزرگترین مثال در این زمینــه زنده یادان 
حجازی و پورحیــدری بودنــد. مردانی از 
اســتقال که عهده دار هدایت آن شدند و 
تیم ما با همین دو مربی ۳ بار به فینال آسیا 

رسید و یکبار هم قهرمان شد.
فکری هم یکی مثــل پورحیدری، حجازی، 
غامحســین و پرویز مظلومی، قلعه نویی، 
منصوریــان و مجیدی اســت کــه از بازی 
کردن در این تیم به نیمکت رســیده است. 
این دست مربیان در اســتقال می توانند 
موفق باشــند و یا حداقل خوب است بگویم 

که زمینه موفقیت را دارند.

اشتباهی که به استقالل ضربه زد
به عقیده من تیم قبلی اســتقال خوب کار 
کردند و نمره قبولی گرفتند. منظورم از تیم 
قبلی، تیم مدیریتی و تیم فنی اســت. بعد از 
رفتن اســتراماچونی استقال ضربه بزرگی 
خورد و دستخوش تغییر شــد. سعادتمند 
و مجیــدی با این که با یکدیگــر اختافاتی 
داشتند اما عملکرد موفقی داشتند و تیم را 

تا نایب قهرمانی لیــگ و فینال جام حذفی 
باال آوردند.بعد از رسیدن استقال به فینال 
اشــتباهاتی از ســوی مدیریت و کادر فنی 
صورت گرفت که به تیم لطمه زد که اگر این 
اشتباهات نبود االن ســعادتمند و مجیدی 

در کنار هم در استقال بودند.
اشــتباه اول را ســعادتمند انجام داد که به 
ایتالیا رفت و اشتباه دوم و بزرگتر را مجیدی 
انجام داد کــه تیم را در آســتانه فینال جام 

حذفی رها کرد.
 در این که ســعادتمند اشتباه کرد تردیدی 
نیست اما مجیدی می توانســت باتجربه تر 
عمل کند و با قهرمان شــدن در جام حذفی 
پاســخ این اشــتباه را بدهد. با ایــن رفتار 

انگشت اتهام به سوی سعادتمند و مجیدی 
همزمان اشاره رفت.

مردم استراماچونی را فراموش کنند
نگرانی بزرگ من بابــت فکری از این جهت 
اســت که هــواداران کاری کنند تا ســایه 
استراماچونی بر ســر فکری باشد و تمرکز 
او را بگیــرد. مــردم باید قبــول کنند که 
استراماچونی تمام شــد و رفت و پرونده او 
در استقال بسته شــد. دیگر استراماچونی 
نیست و باید اجازه داد فکری کار کند. نباید 

زمان و تمرکز را از دو گرفت.
را  اســتراماچونی  اســتقال  هــواداران 
خیلی بزرگ کردند و دود آن هم به چشــم 

خودشان رفت. 
من نمی گویم استراماچونی مربی کوچکی 
بود یا در اســتقال خــوب کار نکــرد. اما 
می گویــم مردم و هــواداران مــا زیادی او 
را بزرگ کردنــد و باعث باال رفتــن توقع او 
شدند. همان اشــتباهی را که در مورد شفر 
هم کرده بودند و دودش به چشم خودشان 

رفت.
هواداران ما با محبت هســتند و می خواهند 
از مربــی خارجی کــه برای شــان زحمت 
کشــیده قدردانی کنند امــا نمی دانند این 

محبت زیادی در نهایت به ضرر شــان تمام 
می شود.

نگاه متفاوت به قرمز و آبی وجود دارد
نمی خواهم نسبت به دیدگاه مدیریت کان 
ورزش متوهم و ظاهر بین باشم. اما به عنوان 
یک پیشکســوت و فردی که بیشــتر عمر 
خود را در فوتبال گذرانده این را با پوســت 
و گوشت و اســتخوانم لمس می کنم که در 
مدیریت ورزش کشــور نــگاه متفاوتی بین 
قرمز و آبی هســت. این نگاه از گذشــته و از 
دوران جوانی ما هم بوده است.اســتقال از 
گذشــته تا به امروز فقط زمانــی قهرمانی 
شــده که حداقل دو کاس از پرســپولیس 
بهتر بوده. وگرنه در شــرایط مساوی دو تیم 
هیچوقت شرایط اجازه قهرمانی و موفقیت را 
به استقال نداده است.این دیدگاه همچنان 
بر ورزش کشــور حاکم اســت. حمایتی که 
در ابعاد مادی و معنوی از پرســپولیس می 
شود هرگز از استقال صورت نمی گیرد در 
حالی که استقال و پرســپولیس هر دو در 
وهله اول متعلق به مردم ایران اســت و جزو 
سرمایه های ملی کشور است و در وهله دوم 
سرپرستی آن بر عهده باالترین نهاد ورزشی 

در کشور بوده است.
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نوید محمودی: 

چاره ای جز اکران عمومی نداریم

خریدار  کارگردان فیلم »مردن در آب مطهر« با 
ابراز امیدواری برای بهبود شرایط کرونایی کشور 
و یاداوری روزهایی که برای جشنواره فجر صفی 
طوالنی تشکیل می شــد، تاکید کرد که با وجود 
اوضاع فعلی، بــه چند دلیل چــاره ای جز اکران 

سینمایی فیلم خود ندارد.
نوید محمــودی که فیلم »مــردن در آب مطهر« 
را به تهیه کنندگی برادرش جمشــید محمودی 
در سی وهشتمین جشــنواره فیلم فجر رونمایی 
کردند و طبق برنامه قرار اســت از ۳۰ مهر ماه آن 
را روی پرده ببرند درباره وضعیــت اکران فیلم با 
تعطیلی هــای مکرر بیــان کرد: در حــال حاضر 
هیچ اطاعــی نداریم که آیا قرار اســت تعطیلی 
سینماها همچنان ادامه داشــته باشد یا خیر، اما 
بنا بر تاریخی که از پیش تعیین شده بود )۳۰ مهر( 
در حال آماده کردن متریال الزم برای اکران فیلم 
هســتیم. با این حال اگر دوباره تعطیلی ها تمدید 
شود متاســفانه باید صبر کنیم تا شرایط عادی و 

سینما باز شود.
او با اشــاره به تصمیم قطعی برای اکران فیلمش 
در ســینماها ادامه داد: ما به چند دلیل باید فیلم 
را حتماً اکران ســینمایی کنیم و اولین دلیل این 
است که می خواهیم آن را به صورت آناین اکران 
کنیم و این دو به هم مربوط هستند و چاره ای غیر 

از این نیست.
وی افزود: از ســوی دیگر از آنجا که قرار اســت 
جشــنواره فیلم فجــر برگــزار شــود، طبیعتاً 

فیلم های بســیار زیادی به ســال آینده موکول 
می شــوند که شــرایط را پیچیده تر می کنند و 
چون ما هم پروانه نمایش داریم بهتر است فیلم 

را اکران کنیم.
 البته می دانم که این شــرایط فقط محدود به ما 
نیســت و همه فیلم ها این روزگار را دارند. اما باید 
توجه کنیم که در همین شرایط فعلی حدود ۱۵ 
فیلم اکران شــده و اگر »مــردن در آب مطهر« و 
چند فیلم دیگر هم اکران شــوند بــاز هم پیش از 
جشنواره فجر امســال، هنوز نزدیک به ۱۵ فیلم 
از جشنواره فجر ســال قبل باقی می ماند. این ها 
جدا از حدود ۸۰ تا ۹۰ فیلمی اســت که در سال 
گذشته تولید شــده و در جشــنواره فجر حضور 

نداشتند.
 ضمن اینکه امســال هم حــدود ۲۰ فیلم در 
حال تولید هســتند یا از اواخر ســال قبل کار 
خود را شــروع کرده اند؛ پس یعنی یک ســبد 
پر از فیلم برای اکران در ســال آینده خواهیم 

داشت.
محمودی گفــت: در کنار تمام این مســائل یک 
دلیل دیگر ما بــرای اکران در شــرایط فعلی این 
اســت که از اواخر مهر ماه نمایش هایش جهانی 
فیلم »مردن در آب مطهر« با فســتیوال بوســان 
شروع می شود که آن ها هم با سالن های ۵۰ نفری 
فیلم ها را نمایــش می دهند، اما بــرای داورهای 
خارجی ممکن است مجبور شــوند فیلم ها را به 
صورت آناین نمایــش دهند و با  ایــن احتمال 

که حتی به اندازه یک درصد ممکن اســت در این 
نمایش آناین فیلم به صورت غیرقانونی منتشــر 
شود، بهتر اســت قبا آن را در داخل کشور اکران 
کرده باشیم، به همین دلیل قصد داریم همزمان 
با نمایش جشــنواره ای فیلم آن را در داخل کشور 

هم اکران کنیم.
کارگردان »هفت و نیم« که این فیلم خود را هم 
اخیرا به صورت آناین اکران کرد، در پاســخ به 
اینکه با توجه بــه برنامه ریزی برای اکران آناین 
»مردن در آب« آیــا از این شــیوه نمایش برای 
فیلم »هفت  و نیم« راضی بوده اســت؟ توضیح 
داد: بله فیلم ما جزء فیلم هایــی بود که از اکران 
آناینش راضی بودیم چون حدود ۷۵۰ میلیون 
تومان فــروش داشــتیم که با توجــه به فروش 
فیلم های تجاری به نظرم فروش بســیار خوبی 

بود.
نوید محمودی در پایان این گفــت وگو با ابراز 
امیــدواری از اینکــه برای همه مردم شــرایط 
طبیعی و عادی شــود، گفت:  هیچ کــدام از ما 
یک سال قبل فکر نمی کردیم که امسال چنین 
روزگاری داشته باشــیم و باید دعا کنیم شرایط 
به حالت طبیعی برگردد و از آن دسته آدم های 
خودخواهی که فکر می کنند زندگی فقط برای 
خود آن ها است و اگر هم قرار باشد بمیرند فقط 
خودشان می میرند، بخواهیم که ماسک بزنند و 
این انســانیِت حداقلی را در حق دیگران رعایت 

کنند. 

دیدگاه

اصغر احمدپــور دربــاره فصل 
جدید »نردبان« بیان کرد که این 
برنامه بســتری را فراهم می کند 
که مستندسازان آن را خانه خود 

بدانند.
اصغــر احمدپــور کارگــردان و 
تهیه کننــده برنامــه تلویزیونی 
»نردبان« درباره فصل جدید این 
برنامه که مدتی اســت روی آنتن 
شبکه مستند می رود به خبرنگار 
مهر بیان کــرد: برنامه »نردبان« 
بیش از هشــت ســال روی آنتن 
بود و از یــک ســابقه برخوردار 
اســت و بعد از آن تصمیم گرفته 
شــد رویکرد برنامــه تخصصی 

شــود. ما مدتــی برای 
این رویکرد و تغییرات، 
تا  زمــان خواســتیم 

برنامه ریزی کنیم.
وی با اشــاره به حضور 
شــکیبانیا  حامــد 
در مقــام مجــری در 

فصل جدید عنوان کــرد: در این 
فصل توانســتیم از حضور آقای 
شــکیبانیا بهره بگیریــم، متن 
محور جلــو رفتیم و شــیوه های 
تخصصــی در مستندســازی را 
در بحث ها مد نظر قــرار دادیم. 
همچنین توانستیم تعامل خوبی 
با مستندسازان داشته باشیم من 

خودم همیشه مخاطب 
مستند بوده ام و در این 
ســری برنامــه تاش 
مستندهای  به  کردیم 
ایــران بیشــتر توجه 

کنیم.
احمدپور با اشــاره به 
کار تیمــی در ایــن برنامه اظهار 
کرد: خوشــحالیم حامد سلیمان 
زاده در بخــش بین الملــل به ما 
پیوســت و کمک کرد تا بتوانیم 
گفتگوهایــی با مستندســازان 
خارجی داشته باشیم و قدرتمند 
ظاهر شــویم. پترا کاســتا نامزد 
اسکار، پاتریشــیا افدرهاید، ورنر 

هرتزوگ کارگــردان بین المللی 
از جملــه ایــن افــراد بودند که 
وزنه های سینمای مستند جهان 
هستند و خوشــحالیم توانستیم 
مصاحبه هــای جذابــی بگیریم 
که داده های جدیــدی هم برای 

عاقمندان حوزه مستند داشت.
وی در پایان بیــان کرد: تیمی به 
صورت شــبانه روزی در حال کار 
اســت که از تولید تا پشت صحنه 
و هماهنگــی بــرای گفتگوهای 
بین المللــی را در برمی گیــرد. 
ما اینجــا را خانه مستندســازان 
می دانیم تا آنها بتوانند حرفشان 

را بیان کنند.

ح کرد؛»نردبان« خانه مستندسازان است تهیه کننده برنامه مطر

محسن هادی مطرح کرد
هنوز می توان درباره جنایت ۵۶ فیلم ساخت

کارگردان مســتند »جرم یحیی« بیان کــرد هنوز می تــوان درباره 
جنایات سال ۵۶ توسط صدام فیلم ساخت.

محسن هادی کارگردان مستند داســتانی »جرم یحیی« با محوریت 
اربعین حســینی که به تازگی عاوه بر پخش تلویزیونی در سایت های 
وی اودی نیز عرضه شــده است، درباره چگونگی ســاخت این مستند 
گفت: ســاخت »جرم یحیی« به ســال ۹۶ برمی گردد کــه در نتیجه 
تحقیقاتم برای ســاخت مســتندی در ارتباط با اربعین با عراقی های 
ساکن ایران آشنا شــدم و پس از گفتگو با این افراد متوجه یک داستان 
واقعی در زمان حکومت صدام در این کشور شدم که یک جنایت بزرگ 

به شمار می رود.
وی ادامه داد: زمانی که تصمیم گرفتم درباره اربعین کاری بسازم، طبق 
شــیوه خودم به تحقیقات میدانی پرداخته و از شــاهدین زنده گفتگو 
گرفتم و در این مســیر با عراقی های ســاکن ایران دربــاره ممنوعیت 
پیاده روی اربعین در زمان صدام صحبت کــردم و متوجه یک جنایت 
بزرگ شدم و در ادامه کاراکتر اصلی فیلم به نام سید هادی از دل همین 
صحبت ها شکل گرفت.این مستندســاز بیان کرد: در تحقیقات اولیه 
با کسانی آشنا شــدم که در اولین ســال ممنوعیت پیاده روی اربعین 
در ســال ۵۶ توســط رژیم بعث، به فتوای مراجع لبیک گفته و علیرغم 
دستور صدام برای جلوگیری از پیاده روی، پای در این مسیر خطرناک 

گذاشتند تا سنت پیاده روی تعطیل نشود.
وی تاکید کرد: اما این حرکت با ســرکوب نیروهای بعث مواجه شــد و 
مردم در جاده کربا به آتش گرفته شــدند. عده ای شــهید شده و عده 
بسیاری دســتگیر و زندانی شــدند و برخی از آنها نیز با عبور از نهرها و 
کانال ها و از البای نخلســتان ها موفق به فرار از دســت سربازان رژیم 
بعث و انجام زیارت اربعین شدند. این مقاومت در سال های بعد نیز ادامه 
داشته و همه ساله تعدادی از شیعیان عراق به جرم پیاده روی به سمت 

کربا، بازداشت و تحت شکنجه استخبارات حزب بعث قرار می گیرند.
کارگردان مستند داستانی »جرم یحیی« خاطرنشان کرد: در حسینیه 
عراقی های شهر ری پوســتر بزرگی بر دیوار است که متعلق به شهدای 
اربعین ســال ۵۶ اســت، من موفق به صحبت با بازماندگان این حادثه 
شــدم و جزئیات عجیبی را از این موضوع برایم نقــل کردند. خاطرات 
اربعین این مــردم از جایی به بعد قطع می شــود چــون در همراهی با 
انقاب اسامی ایران، علیه صدام دست به ساح برده و از خانه و کاشانه 

خود ترد می شوند تا زمان سقوط صدام.
وی ادامه داد: اولین سال ســقوط صدام آغاز دوباره خاطرات پیاده روی 
اربعین اســت. روایت آن حرکت اعتراضی، مقاومت، ســال ها انتظار و 
شــروع دوباره پیاده روی ایده ای در ذهنم به وجود آورد و حاصلش شد 
داستان »جرم یحیی«، داستان فرزند یکی از آن شهدای جاده کربا که 

قصد دارد زیارت ناتمام پدرش را تکمیل کند.
هادی همچنین درباره ســاخت و آماده نمایش شدن مستند داستانی 
»جرم یحیی« گفت: این مستند در ۲ مرحله ساخته شد و سال ۹۶ ابتدا 
به مدت یک هفته در عراق تصویربــرداری کردیم و پس از آن و حدود ۲ 
ماه بعد صحنه های بازسازی شــده را در ایران گرفتیم. کل کار در سال 

۹۷ آماده نمایش شد.
این مستندســاز همچنین با اشــاره به اینکه هنوز حادثه ســال ۵۶ و 
سرکوب زائران اربعین توســط صدام و رژیم بعث جای کار دارد، تاکید 
کرد: صدام ســال ها مبارزه کرد تا مانع برگزاری آئین پیاده روی اربعین 
شود اما نه تنها نتوانســت مانع چنین کاری شــود بلکه در اولین سال 
سقوط وی پیاده روی اربعین تبدیل به یک مراسم جهانی شد و از ایران 
و کشورهای دیگر هر ســاله میلیون ها نفر برای حضور در مراسم پیاده 
روی اربعین در عراق شرکت می کنند و اگر امســال بخاطر کرونا نبود 
بازهم شاهد این جمیعت میلیونی از سایر کشــورها در عراق بودیم به 
همین دلیل معتقدم به دلیل مغفول بودن این روایت هنوز هم از طریق 
شــاهدان عینی این ماجرا می توان روایت های بســیاری جذابی را در 

قالب مستند ساخت.

هادی در خاتمه در پاسخ به این سوال که کدام جنبه از مراسم پیاده روی 
اربعین برای او پررنگ تر از بخش های دیگر اســت و دوست دارد اثری 
دیگر در این ارتباط بســازد، گفت: مهمتریــن و جذابترین بخش برای 
من تنوع انسانی اســت که در زمان اربعین در کشــور عراق حضور پیدا 
می کنند و این موضوع از منظر انسان شــناختی دارای جذابیت فراوانی 
اســت و می توان مســتندهای مردم نگار جذابی از آن ساخت. زندگی 
عراقی های میزبان و شــیوه های منحصر به فرد میزبانی شأن می تواند 
دستمایه کارهای اثر گذار در سینمای مســتند باشد، طوری که با یک 
زبان جهانی و دور از شعار، بتواند یک میراث معنوی را به جامعه بشری 

معرفی کند.

 بازیگر ایرانی نقش اول گرانترین فیلم 
اتریشی شد

 انوشیروان محســنی بازیگر ایرانی برای نقش اول گرانترین فیلم سال 
۲۰۲۱ اتریش انتخاب شد. 

 گرانترین فیلم اتریش HADES نام دارد و انوشــیروان محســنی به 
عنوان نقش اول این فیلم در کنار بازیگران مطرح اروپا از جمله توبیاس 
Valerie Flo-( والری فلورین هوبــر ،)Tobias Morreti )مورتــی

rine Huber(، رولند دورینگــر )Roland düringer( و کاترینا بوهم 
)Katharina böhm( ایفای نقش می کند.

توبیاس مورتی )Tobias Morreti( زوج انوشــیروان محسنی در این 
فیلم، برای مردم ایران به جهت بازی در نقش ریچارد موزر در ســریال 
بازرس و رکس که در دهه هشتاد از شــبکه سوم تلویزیون ایران پخش 
شد شناخته شده اســت. کارگردان معروف اتریشی آندره آس کاپریوا 
 Horst( کارگردانی و هورســت گونتر فیدلر )Andreas Kopriva(
Gunther Fiedler( نویســندگی HADES را بر عهده دارند و تهیه 
کنندگی مشــترک آن با "MR" بزرگترین شــرکت فیلمســازی در 

اتریش و "ORF" صدا و سیمای این کشور است.
گرانترین فیلم ســال ۲۰۲۱ موضوعی کمدی عاشقانه دارد و قرار است 
برای تولید آن ۵ میلیون یورو هزینه شود. HADES که در حال حاضر 
مراحل پیش تولید را ســپری می کند قرار اســت در ۴ آوریل ۲۰۲۱ 
وارد مرحله تولید شــود و پس از پایان تولید در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱ در 
کشــورهای مختلف اروپا از جمله اتریش، آلمان، بلژیک، هلند، ایتالیا، 
فرانسه و کرواسی اکران می شود.انوشــیروان محسنی بازیگر و نوازنده 
ایرانی که در زمســتان ســال ۲۰۲۰ به خاطر ایفای نقش در فیلم تاک 
تیک مورد تحسین رســانه های اروپا قرار گرفت ســابقه بازی در نقش 
های مختلــف را دارد و در ســال ۲۰۱۷ به خاطر ایفــای نقش کمدی 
در فیلم Mis.Tic جایزه بهترین بازیگر مرد را از جشــنواره دیاگوناله 

)Austria international film ۲۰۱۷( دریافت کرده است.

اکران
امیر سعیدپور:

وزها کجا هستند؟ هنرمندان مدعی این ر

کارگردان نمایش غرب حقیقی با اشاره به ویژگی های این اثر نمایشی 
از هنرمندانی که همواره ادعای عاقه به تئاتــر را دارند اما در روزهای 

بحرانی کرونا این هنر را تنها گذاشته اند، گایه کرد.
امیر ســعیدپور کارگردان نمایش غرب حقیقی که تــا قبل از تعطیلی 
فعالیت های تئاتری به دلیل بحران کرونا در تئاتر مســتقل تهران روی 
صحنه بود درباره میزان اســتقبال از این اثر نمایشــی گفت: متأسفانه 
انتظاری که داشتیم برآورده نشــد و با وجود حمایت هایی که مصطفی 
کوشکی مدیر تماشــاخانه از ما کرد اما استقبال از نمایش راضی کننده 
نبود اما ما تاشــمان را می کنیم تا در این شــرایط بتوانیم کار کنیم در 

حالی که در حال ضرر دادن هستیم.
وی ادامه داد: این نمایش نوشته سم شپارد و از نمایشنامه های شناخته 
شــده و مهم او در نقد ســرمایه داری اســت و من نیز به همین دلیل 
تصمیم گرفتم ایــن نمایش را به صحنه ببرم. غــرب حقیقی اثری ضد 
سرمایه داری است که تهیه کنندگان پولدار و سلبریتی را نقد می کند و 

کامًا مناسب اجرا در شرایط امروز تئاتر ماست.
ســعیدپور یادآور شــد: هنرمندانی که در روزهای عادی و بدون بحران 
داعیه حمایت از فرهنگ و هنر را داشــتند و ادعای این را دارند که تئاتر 
خانه آن هاست، در شــرایط بحرانی امروز کجا هستند؟ حتی وقتی برای 
دیدن نمایش هم دعوتشــان می کنیم، بهانه می آورند و حاضر نیستند 
به تئاتر بیایند و حتی به ما هم معترض می شــوند که چرا نمایشــی را به 
صحنه برده ایم. این افراد به جای اینکه حداقل به دیدن یک اثر نمایشــی 
بنشینند و از هنرمندانی که در این شــرایط اجرا می روند حمایت کنند، 
ترجیح می دهند در صفحات مجازی شــأن تبلیغ رستوران های مختلف 
را بکنند. چطور در این شــرایط رســتوران رفتن مردم ایرادی ندارد اما 
هرکس به تئاتر بیاید خطر ابتاء به کرونا تهدیدش می کند. حداقل کاری 
که می توانیم در این شرایط انجام دهیم این است که خودمان از خودمان 
حمایت کنیم اما همه، حتی هم نسانمان هم یکدیگر را تنها گذاشته اند.

این کارگردان تئاتر با اشــاره بــه اینکه تا امروز کمک هزینــه ای از اداره 
کل هنرهای نمایشــی دریافت نکرده اســت، بیان کرد: ما پول اداره کل 
هنرهای نمایشی را نمی خواهیم بلکه حداقل تکلیف ما را در این شرایط 
مشــخص کنند. در حالی که همه فعالیت ها در جریان اســت چرا تنها 
تئاتر و سینما باید تعطیل باشد و چرا تصمیم قاطعی درباره فعالیت های 
تئاتری گرفته نمی شود.ســعیدپور اضافه کرد: متأسفانه بدون اطاع به 
گروه یک روز قبل از تعطیل شدن سالن های تئاتر، سایت فروش بلیت را 

بستند در حالی که قرار بود از ۱۲ مهرماه سالن ها تعطیل شود.

ونا وزهای کر رشد تولید آلبوم و تک آهنگ در ر
 دفتر موســیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی، 

گزارش صدور مجوزها را در نیمه نخست سال منتشرکرد. 
در شــش ماهه نخســت امســال یک هزار و ۶۹۵ تک آهنگ، ۱۳۵ اثر 
تصویری یا نماهنگ، ۱۵۹ آلبوم مجوز انتشــار گرفتنــد. همچنین با 
توجه به عدم برگزاری اجراهای صحنه ای در شــش ماه اول امســال به 
دلیل شــیوع کرونا، در این مدت مجوز ۱۶ عنوان برنامه اجرای صحنه 
ای با ۳۰ اجرا از ســوی دفتر موسیقی صادر شده اســت که این اجراها 

به صورت آناین برای عاقه مندان  پخش شده است.
این آمار نشــان می دهد که در موســیقی ســنتی ۴۸ آلبوم و ۹۱ تک 
آهنگ، در موســیقی پاپ ۴۶ آلبوم و۱۲۱۲ تک آهنگ، در موســیقی 
کاسیک ۱۴ آلبوم و ۳۹ تک آهنگ، در موسیقی نواحی ۱۰ آلبوم و ۵۳ 
تک آهنگ، در بخش تلفیقی ۳۹ آلبوم و ۲۹۲ تک آهنگ و در موسیقی 
کودک ۲ آلبــوم و ۸ تک آهنگ مجوز انتشــار را دریافــت کرده اند که 
نشان می دهد با وجود فراوانی تک آهنگ ها در موسیقی پاپ، موسیقی 

سنتی از ساز و کار منسجمی برای انتشار آلبوم ها برخوردار بوده است. 
در این میان ۳۸ مجوز برای انتشار کتاب صوتی هم صادر شده که کتاب 

پرنده من نوشته فریبا وفی شاخص ترین اثر در این حوزه است. 
در بخش پاپ در شــش ماهه نخست ســال، از میان آلبوم های پاپ که 
مجوز انتشار گرفته اند، می توان به آلبوم های سیب هوس به آهنگسازی 
و خوانندگــی امیر عظیمی، تــک گویی به آهنگســازی و خوانندگی 
سیروان خســروی، آدمای شب زده به آهنگســازی و خوانندگی کاوه 
یغمایی و دوراهی به آهنگســازی و خوانندگی امیر عباس گاب اشاره 
کرد. همچنین بیشترین مجوز را در بخش پاپ به ترتیب افشین آذری 
با یازده اثر، سینا ســرلک با ده اثر و پدرام بهزادی فر با هفت اثر دریافت 
کرده اند که همه آن ها در قالب تک آهنگ بوده اســت.در بخش سنتی 
از میان آثاری که مجوز انتشــار گرفته اند باید به آلبوم هــای آیینه  به 
خوانندگی و آهنگســازی جواد طیرانی بطحایی، نهــان به خوانندگی  
حسین علیشاپور و آهنگسازی یاســمین رحمتی،  هم نفسی با خدا به 
خوانندگی و آهنگســازی علیرضا فوالدی وبا من بخوان به خوانندگی  

علیرضا قربانی و آهنگسازی  حسام ناصری اشاره کرد.
بیشترین مجوز را در بخش موسیقی ســنتی در بخش تک آهنگ علی 

دهکردی با ۷ اثر و علیرضا گلبانگ با ۳ اثر دریافت کرده اند.
در بخش موسیقی کاسیک از میان شــاخص ترین آلبوم های منتشر 
شــده می توان به آلبوم های  کنســرت بزرگداشــت پرویز تناولی به 
آهنگسازی کریستف رضایی، مازیار یونسی و پیمان یزدانیان،  مشتاق 
گل  به آهنگسازی  هوشنگ کامکار و نوروز آیینه  به آهنگسازی  فردین 
خلعتبری اشاره کرد.در بخش موسیقی تلفیقی نیز می توان به آلبوم ها 
و تک آهنگ هایی چون  از روزهای نبودن به خوانندگی  ســاالرعقیلی 
و آهنگســازی  هومن دهلوی،  ایســتگاه به خوانندگی  امید نعمتی  و 
آهنگسازی مهیار علیزاده،  آغوشــی خیالی به خوانندگی علی یاری و 

حسین )ایرج( خواجه امیری اشاره کرد.

اجرا

موسیقی


