
 رییس جمهور: 
دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه غیرقابل 

قبول است
 رییس جمهــوری با بیان اینکــه الیحه بودجه ۱۴۰۰ براســاس قواعد و 
شرایط کشــور تهیه و تنظیم شــده اســت، تاکید کرد: دگرگون کردن 
شاکله و ســاختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول اســت. حجت االسالم 
والمســلمین حســن روحانی در یکصد و نود و پنجمین جلســه ســتاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت پــس از ارائه گزارش بررســی الیحه بودجه 
۱۴۰۰ در مجلس توســط رییس ســازمان برنامه و بودجه، افزود: الیحه 
بودجه نتیجــه مطالعات و بررســی تفصیلی و همه جانبه کارشناســان 
خبره دولت درباره الزامات و اقتضائات اقتصادی کشــور بوده و این بودجه 

براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.
رییس جمهوری ادامه داد: دولت همواره از نظرات مشــورتی کارشناسان 
و فعــاالن اقتصادی اســتقبال کــرده و همچنین پذیــرای دیدگاه ها و 
پیشــنهادهای اصالحی نمایندگان در مجلس بوده امــا دگرگون کردن 
شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است.روحانی گفت: زمان 
بررســی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت های اقتصادی 
نیست و نباید موجب شــود که فعاالن اقتصادی که پیشران امور توسعه 
کشور  به شمار می روند، دچار ســردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات 
بودجه ای نباید به هیچ وجه معیشــت مردم بویژه قشرهای ضعیف و کم 
برخوردار را تحت فشــار قرار دهد.رییس جمهوری همچنین پس از ارائه 
گزارش رییس سازمان بورس از وضعیت بازار ســرمایه، با تاکید بر اینکه 
بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، 
اظهارداشــت: بورس بستر معامالتی شفاف اســت و دولت همواره در پی 
تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شــرط حمایت و تقویت از 
این بازار را قاعده مندی و رعایت قانــون در آن می داند.رییس دولت تدبیر  
و امید با بیان اینکه بورس ســازوکارهای ویژه خــود را دارد، تاکید کرد: 
سیاســت گذاری های بورس نیز باید از طریق شــورای عالی بورس انجام 

گیرد و از مداخالت غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.
روحانی یادآورشــد: رسالت این بورس، کشــف قیمت واقعی محصوالت 
بوده و سیاست اصولی دولت این اســت که قیمت گذاری کاالها بر اساس 
مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی انجام شــود که این مسئله در 

نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است.
رییس جمهوری با اشــاره به برنامه هــای دولت برای کنتــرل و مقابله 
با  افزایش بی دلیل قیمت  برخــی کاالها، تصریح کــرد: دولت همواره بر 
اساس سیاســت های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت 
بورس، تالش دارد با تسهیل فعالیت ها و کاهش محدودیت ها و اعتماد به 
شرکت های با سابقه و خوشــنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات 
عمل کرده اند و همواره موجب رونــق بازارهای داخلی و خارجی بوده اند، 

زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کاال را فراهم کند.
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

وی کنند هیات مدیره شرکت ها، فقط از راهکارهای بورسی پیر
خریدار   رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار با اشــاره بــه اینکه اخیــراً، در بحث 
قیمت گذاری دستوری برخی از محصوالت، 
مســائلی مطرح شــد که نهایتاً، با مخالفت 
نهادهای ناظر و اجرایی بورس مواجه شــد، 
تأکید کرد: هیات مدیره شــرکت ها، قوی تر 
از همیشــه، فقط قوانین بازار ســرمایه را 
مــالک عمل قــرار دهنــد و از راهکارهای 
بورسی پیروی کنند. حسن قالیباف اصل در 
گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، 
افزود: اخیراً نیز با تأکید مجدد ، ناشــران را 
ملزم کرده ایــم، در قیمت گــذاری عرضه 
محصوالت، ضمــن پای بندی بــه قانون، 
صرفه و صالح سهامداران را مبنا قرار دهند 
و مطالبه جدی و همیشــگی ما رعایت این 
اصل مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را 

وظیفه ذاتی خود می دانیم.
 وی ادامه داد: ســازمان بــورس بر عملکرد 
ناشــران نظارت کامل دارد و بــرای اجرای 
حمایــت خــود از جمعیــت میلیونــی 
ســهامداران، مطابق مــواد 5۱ و 52 قانون 
بازار اوراق بهادار ، در برخــورد با متخلفان 
احتمالــی ، حتــی لحظــه ای غفلــت و 

مصلحت اندیشی را جایز و روا نمی داند.
قالیباف اصل یادآور شد: مفاد متعدد قانون 
تجارت، ازجمله مــاده ۱۴2 نیــز صراحتاً 

به ایــن موضــوع می پــردازد. رعایت اصل 
نمایندگی ســهامداران، نه فقــط مطالبه 
به حق ســهامداران از اعضای هیات مدیره، 
بلکه مطالبه همیشــگی و قانونی ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار از آنان نیــز بوده و 
خواهد بود، زیرا بر اســاس قانــون، یکی از 

وظایف اصلی این سازمان، صیانت از حقوق 
سهامداران است.

 وی گفت: وظیفه اعضــای هیات مدیره ها، 
اتخــاذ بهتریــن تصمیم ها برای پیشــبرد 
امور و تقویت منافع شرکت هاســت و انجام 
این وظیفــه امکان پذیر نیســت، جز آنکه 

تصمیم هــا، برخاســته از قوانیــن و قواعد 
بورســی باشــد و از فشــارهای غیرقانونی 
بیرونی و منفعت جویی های احتمالی فردی 

یا گروهی، تأثیر نپذیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح 
کرد: از همه نهادها و افــراد خارج از بورس 

که با هیات مدیره شــرکت ها  ارتباط کاری 
دارند نیز انتظار داریم، خواسته های خود از 
شرکت ها و پیشنهادهایشان را در چارچوب 
قانون و وظایف تعریف شده برای شرکت ها 
مطرح کننــد تا امــکان تعامل ســازنده و 

هم افزایی پایدار و روزافزون فراهم آید.
وی با اعالم اینکه طی چند ســال گذشته، 
بازار ســرمایه هم از نظر تعدد ناشرین و هم 
از نظر تعداد ســهامداران رشد قابل توجهی 
داشــته، تصریح کرد: در حال حاضر، حدود 
5۰ میلیون نفر، ســهامدار 7۰۰ شــرکت 
پذیرفته شــده در بازارهای مختلف بورس 
و فرابورس هســتند و طبیعی است که همه 
ســهامداران نتواننــد در تصمیمات خرد و 
کالن شــرکت ها دخالت مســتقیم داشته 
باشند و همین واقعیت، اهمیت نمایندگان 
تصمیم گیر در شــرکت ها را بیش ازپیش، 

نشان می دهد.
قالیباف اصل خاطرنشــان کرد: تقریباً، اکثر 
تصمیم هــای مهم بر عهــده اعضای هیات 
مدیره شرکت هاســت. به همیــن دلیل در 
علوم مالی و حســابداری، اعضــای هیات 
مدیــره را امانتــداران و متولیانی می دانند 
که با اتخاذ سیاســت های درست و نظارت 
اخالقی و قانونی، شــرکت ها را به ســمت 

آینده ای پایدار و سودآور، هدایت می کنند.

صفحه 2

الیحه تجارت چندوجهی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: الیحه تجارت دارای بخش های 
حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری اســت و پیشــنهاد ما این است که 
حتما کمیسیون ویژه  و مشترکی برای بررســی الیحه تجارت در مجلس 
تشکیل شود.محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
درباره ایرادات شــورای نگهبان به الیحه تجارت، اظهار داشــت: الیحه 
تجارت ســابقه چندین دوره ای در مجلس دارد. این الیحه شاید در پنج 
دوره مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و کمیسیون حقوقی و قضائی 

مجلس محور بررسی الیحه تجارت در ادوار گذشته مجلس بوده است.
وی افزود: در مجلس گذشته بخشی از فصل های الیحه تجارت با سرعت 
و عجله مورد بررســی قرار گرفت. شــورای نگهبان قانون اساسی به این 
موضوع ایراد وارد کرد و الیحه مذکور مجدداً به مجلس بازگردانده شــد. 
ایراد شورای نگهبان ناظر بر این اســت که تمام ماده ها و فصل های الیحه 

تجارت باید در صحن علنی بررسی و یکجا به شورای نگهبان ارسال شود.
پور ابراهیمی تصریح کرد: کمیســیون اقتصادی مجلــس این آمادگی را 
دارد که ماده های احکام اقتصادی الیحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد. 
پیشنهاد ما این است که حتماً کمیســیون ویژه و مشترکی برای بررسی 

الیحه تجارت در مجلس تشکیل شود.

الیحه

عضو کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد

 موافقت کمیسیون تلفیق 
 با ثبت نام ۷ میلیون نفر 
در سهام عدالت
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عضو کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد
موافقت کمیسیون تلفیق با ثبت نام ۷ میلیون 

نفر در سهام عدالت
عضو کمیســیون تلفیق مجلــس شــورای اســالمی از موافقت این 
کمیســیون با ثبت نام 7 میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت در کل 

کشور خبر داد.
 ابراهیم عزیزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق 
مجلس شــورای اسالمی، پیشنهاد شــد کســانی که از ثبت نام سهام 

عدالت جا مانده اند، از آنها ثبت نام به عمل آید.
او با بیان اینکه ســهام عدالت حق تمام هم وطنان است، افزود: حدود 7 
میلیون نفر در کل کشور از ثبت نام ســهام عدالت جا مانده اند و سزاوار 

است که ما به این افراد نیز توجه کرده و حق آنها را ادا کنیم.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: پیشنهاد 
ثبت نام جاماندگان ســهام عدالت در کمیســیون تلفیق مطرح شد و 
اعضای این کمیســیون نیز با توجه به ماهیت عادالنه این پیشــنهاد، با 

ثبت نام 7 میلیون جا مانده از سهام عدالت موافقت کردند.
به گفته عزیزی، پــس از موافقت کمیســیون تلفیــق، در قدم بعدی 
پیشنهاد ثبت نام 7 میلیون جا مانده از ثبت نام ســهام عدالت، باید در 
صحن علنی مجلس مطرح و در معرض رأی کل نمایندگان مجلس قرار 

گیرد تا به تصویب نهایی برسد.
عزیزی همچنین گفت: شــکل گیری ســهام عدالت در راستای توزیع 
عادالنه ثروت میان مردم صورت گرفت لذا کسانی که به هر دلیل از ثبت 

نام جا مانده اند، باید این حق برایشان محفوظ باشد.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان فارس در خصــوص احتمال تصویب 
نهایی پیشــنهاد مذکور در خانه ملت نیز گفت: با شناختی که از فضای 
حاکم بر مجلــس و رویکرد مردمی نمایندگان داریم، به نظر می رســد 

مشکلی برای تصویب نهایی کلیات این طرح نداشته باشیم.
او افزود: تنها ممکن اســت نمایندگان در خصوص جزئیات پیشنهاد و 
نحوه ثبت نام متقاضیان و واگذاری ســهام، صحبت هایی داشته باشند 
که این نیز طبیعی اســت و طبق روال جاری مجلس در خصوص تمام 

پیشنهادها و طرح ها، این رویکرد وجود دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه همچنین گفت: مجلس 
یازدهم در تصویب این طرح و طرح هایی که به نوعی منافعش به عموم 
مردم می رسد، یکدست و متحد اســت زیرا شانی برای خود جز خدمت 

به مردم قائل نیست.
عزیزی با اشاره به طرح های دیگر مجلس برای کمک به معیشت و رفاه 
بیشــتر مردم همچون افزایش مالیات بر خانه های خالی و… نیز گفت: 
عزم این مجلس کمک به مردم به ویژه اقشــار ضعیف جامعه است و در 
این راســتا با تصویب قوانین بازدارنده، باید جلوی داللی و واسطه گری 

گرفته شود.
او تاکید کرد: به عنوان نمونه طرح افزایــش مالیات بر خانه های خالی، 
هزینه داللی را برای واسطه گران و سوداگران مسکن باال می برد لذا آنها 
به احتکار خانه نپرداخته و منازلشان را یا می فروشند یا اجاره می دهند 
که در هر دو مورد هــم نرخ خانه و هم نرخ اجاره بهــا به صورت طبیعی 

پایین خواهد آمد و این به نفع مردم است.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد
وشی بلیت هواپیما ادامه برخورد با گرانفر

در پی برخورد هفته گذشــته با آژانس های مســافرتی و ســایت های 
غیر مجازی که مرتکب گرانفروشــی بلیت هواپیما شده بودند، معاون 
ســازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد: همچنان رصد همه عرضه 
کنندگان بلیت هواپیما ادامه دارد و با متخلفان و گرانفروشــان در این 

زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
 با توجه به تذکر  نمایندگان محترم مجلس نســبت به گران فروشــی 
بلیت هواپیما، و بررسی و نظارت مســتمر سازمان هواپیمایی کشوری 
بر عرضه کنندگان بلیت، نهایتا هفته گذشــته چهار آژانس  مسافرتی 
تعلیق و دو سایت  غیر قانونی فروش اینترنتی بلیت هواپیما به دستگاه 
قضایی معرفی شدند.ابولقاســم جاللی - معاون هوانوردی و امور بین 
الملل سازمان هواپیمایی کشــوری - در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
رصد همه عرضه کنندگان بلیت هواپیما توســط ســازمان هواپیمایی 
کشــوری به عنوان متولی نظارت بر آن هــا ادامــه دارد و مانند هفته 

گذشته با دیگر متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهیم کرد.
وی افزود:  دو سایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما که بدون اخذ مجوز 
از سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فروش غیر قانونی و باالتر از نرخ 
مصوب کرده بودند در راســتای تکالیف قانونی این سازمان به دستگاه 

قضایی جهت پیگرد حقوقی معرفی شدند.
معــاون هوانوردی و امــور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشــوری 
همچنین در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است بلیت هواپیما 
مجددا با افزایــش دو درصدی قیمت بــرای پرداخــت مالیاتی به نام 
اورژانس افزایش پیدا کند؟ ادامه داد: این مســئله تنها پیشنهاد یکی از 
کمیسیون های بوده و سازمان پیگیر این موضوع است تا مجددا شاهد 

افزایش قیمت ها و نارضایتی مردم نباشیم.
جاللی گفت: مردم نگــران افزایش قیمت بلیت هواپیما نباشــند چرا 
که سازمان هواپیمایی کشــوری در برابر هر گونه تخلف و گرانفروشی 

خواهد ایستاد و در این زمینه با هیچ کسی تعارف ندارد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران مطرح کرد
غ نداریم، نشتی داریم کمبود تخم مر

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهــران گفت: این 
آمادگی را داریم برای جلوگیری از نشت تخم مرغ های تنظیم بازاری به 
بازار آزاد بر روی آنها عبارت "تنظیم بــازاری" درج کنیم تا با این اقدام 

این تخم مرغ ها سر از بازار آزاد در نیاورند.
ناصر نبی پور با بیان اینکه وزارت جهــاد و وزارت صمت برنامه ای برای 
ســاماندهی بازار تخم مرغ ندارند، اظهار کرد: هیچ کمبودی در تولید 
تخم مرغ نداریم و آن چیزی که بازار تخــم مرغ در حال حاضر دچار آن 

شده است دالل بازی و بی برنامگی است.
وی ادامه داد: براســاس اعالم میادین روزانه ۴۰ تن تخم مرغ نیاز است، 
اما ما روزی بیش از ۱۰۰ تــن تخم مرغ در میادیــن توزیع می کنیم و 
به نظر می رســد همه این ۱۰۰ تن تخم مرغ با قیمت مصوب به دســت 

مصرف کنندگان نمی رسد و سر از بازار آزاد در می آورند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه 
در توزیع تخم مرغ نشــتی وجود دارد، گفت: این آمادگی را داریم برای 
جلوگیری از نشــت تخم مرغ های تنظیم بازاری به بــازار آزاد، بر روی 
تخم مرغ های توزیع شــده با نرخ مصوب دولتی عبارت تنظیم بازاری 
درج کنیم. با این اقدام قطعا این تخم مرغ ها سر از بازار آزاد در نخواهند 
آورد.وی همچنین به تخم مرغ های شناســنامه دار و بسته بندی شده 
نیز اشــاره کرد و گفت: همه تخم مرغ ها از یک محل دریافت می شوند 
اما وقتی در بســته بندی های خاصی قرار می گیرند قیمت آن در بازار 
چندین برابر  تخم مرغ های دیگر می شــود در حالی که صرفا یک بسته 

بندی صورت گرفته و نباید به این میزان افزایش قیمت داشته باشند.
نبی پور در ادامه گفت: قطعا با درج عبارت تنظیم بازاری جلوی نشــت 
این تخم مرغ ها و افزایش قیمت آنها گرفته خواهد شــد و اگر فکری به 
حال این موضوع نشود قیمت تخم مرغ کمتر از یکماه آینده بیش از این 

مقدار خواهد شد.
وی همچنین اعالم کرد که قیمت هر شانه تخم مرغ شیرینک پک شده 

برای مصرف کنندگان ۳5 هزارتومان است.

بازار

خریدار  مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی 
در پاسخ به اینکه چرا دنیا تورم را حل کرده 
ولی ایران هنوز نــه، می گوید: تورم در ایران 
یک پدیده پولی و ریشــه آن در نقدینگی و 
پایــه پولی اســت. مهمترین دلیل ریشــه 
دواندن نقدینگی هم ســلطه مالی دولت ها 
بر سیاســت پولی در همه این سالهاست.به 
گزارش تسنیم،  مســئله تورم از سالها پیش 
به عنوان یکی از مسائل و چالش های اصلی 
کشــور در حوزه اقتصاد مطرح بوده است و 
دولت هــای مختلف راه کارهــای متعددی 
برای کنترل ایــن معضــل خانمان برانداز 
ارائه کردند ولی تقریباً هیچ دولتی نتوانسته 
اســت معضل تورم را در ایران برای همیشه 

ریشه کن کند.
برای ریشــه یابی مســئله تــورم و چرایی 
حل نشــدن این معضــل طی این ســالها، 
گفتگو بــا جعفر مهــدی زاده مدیــر اداره 
بررسی ها و سیاســت های اقتصادی بانک 

مرکزی را در زیر بخوانید:

تورم معضلی اســت که سال هاست 
اقتصاد ایران با آن درگیر است، درحالی 
که امروز تورم در خیلی از کشــورهای 
دنیا بعنوان مشــکل یــا معضل دیگر 
مطرح نیست و حل شده است؛ فارغ از 
اینکه این کشورها چه شرایطی داشته 
اند و دارند، تحریم بــوده اند یا جنگ 
زده، فقیر یا ثروتمنــد، ولی نکته مهم 
اینجاست که اکثر این کشورها مشکل 
تورم شان را حل کرده اند ولی ما همواره 
جزو چهارمین یا پنجمین کشــورهای 
اصلی در تورم های باال هســتیم؛ چه 
قبل از انقالب و چه بعد از انقالب با تورم 
باال مواجه بودیم؛ علــت اینکه هنوز 
نتوانستیم تورم را حل کنیم چیست؟ 
آیا به ســاختار اقتصــادی و اقتصاد 
منحصر به فرد کشــورمان مربوط می 
شــود یا دالیلی دیگر دارد که خیلی با 

ساختار اقتصادی ارتباطی ندارد؟
 این موضوع کامال درســت است؛ نگاهی به 
تجربه کشورهای دیگر در دنیا اعم از توسعه 
یافته یا در حال توســعه و حتی کشورهایی 
که درگیر جنگ داخلی و مشــکالتی از این 
قبیل هســتند، نشــان میدهد که مشکل 
تورم در این کشورها تقریبا حل شده است؛ 
اساساً تورم بعنوان یک مسئله در دنیا تقریباً 
حل شده اســت و در میان ســواالتی که در 
مقابــل اقتصاددان های دنیا مطرح اســت 
دیگر معضل تورم وجود نــدارد و پرونده آن 
بسته شده اســت. بر عکس، در حال حاضر 
مشــکل تورم منفی در برخی از کشــورها 
مطرح شــده اســت و لذا با پیاده ســازی 
چارچوب های سیاستگذاری جدید مشکل 
تورم های باال و مزمن در اغلب کشورها حل 
شده اســت. اما در ایران تورم به یک مساله 
ریشه دار و مزمن تبدیل شــده است و این 
شائبه را ایجاد نموده اســت که وجود تورم 
باال جزئی از ســاختار الینفک اقتصاد ایران 

است.
اما در پاسخ به سوالی که شما مطرح کردید 
مبنی براینکه ریشــه های تــورم در ایران 
چیســت که تورم را بعنوان پدیده ای مزمن 
در اقتصاد ایران درآورده اســت، باید بگویم 
که به اعتقاد بنده در طول دهه های گذشته، 
قبل و بعد از انقالب، تــورم غالباً یک پدیده 
پولی بوده اســت؛ مقایسه رشــد نقدینگی 
و تورم نیز به خوبی نشــان مــی دهد که در 
اقتصاد ایران تورم یک پدیده پولی اســت؛ 
در ۴۰ سال گذشته متوسط رشد نقدینگی 
حدود 25 درصد بوده است و تورم نیز حدود 
2۰ درصد بوده که نشــان دهنده اثرپذیری 
باالی نرخ تورم از تحوالت متغیرهای پولی 

در اقتصاد ایران است.
البته این معنی نیســت که ریشه های بروز 
تورم را همواره بایــد در مباحث پولی دنبال 
کرد و تورم در ایران صرفــاً یک پدیده پولی 
بوده است بلکه به اعتقاد من تورم در بستری 
از رشــد نقدینگی ایجاد می شــود و بدون 
نرخ های رشــد نقدینگی باال، نقش ســایر 
عوامل نیز کم رنگ تــر خواهد بود. به عنوان 
مثال جهش نرخ ارز در سال های دهه ۱۳9۰ 
به دنبــال تشــدید تحریم هــای خارجی، 
از طریــق ایجاد فشــار هزینه بــه افزایش 
نرخ تورم در این ســالها منجر شــدند، ولی 
انباشت نقدینگی سالهای قبل نقش تعیین 

کننده ای در افزایش تورم داشتند.

 افزایش شــدید نقدینگی خودش 
می تواند یک معلول باشد؛ چه چیزی 
باعث شــده تا با این حجم از رشــد 
نقدینگی و پایه پولی مواجه شــویم؛ 
بعبارتی چه ویژگی در اقتصاد ما هست 
که در اقتصادهای دیگر نیست؛ چون 
در اقتصادهای دیگر خیلی مشکالتی 
مانند رشــد نقدینگی و پایه پولی و ... 
مشاهده نمی شود. وجه تمایز اقتصاد 

ایران با سایر کشورها چیست؟
یک اصطالحی در اقتصاد داریــم با عنوان 

سلطه مالی؛ سلطه مالی به این مفهوم است 
که سیاســت های مالــی و بودجه ای دولت 
روی سیاست های پولی ســایه می اندازند؛ 
یعنی سیاســتگذار پولی حتی اگر بخواهد 
رشد نقدینگی را کنترل کند،  عماًل عواملی 
خارج از حوزه کنترل سیاستگذار پولی بروز 
می کنند که باعث می شود رشد نقدینگی از 

مقادیر هدفگذاری شده فراتر برود.
رشــد نقدینگی در چند دهه گذشــته در 
اقتصاد ایران عمدتــاً از محل پایه پولی بوده 
است. ضریب فزاینده نقدینگی از یک رشد 
نسبی برخوردار بوده است؛ به عنوان مثال با 
توجه به ابداعاتی کــه در حوزه مالی و بانکی 
صورت پذیرفته عماًل میل به نقدینه خواهی 
فعالین اقتصادی کم شــده که ایــن امر به 
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی منجر شده 
است ولی آنچه خیلی تاثیر گذار بوده، رشد 
پایه پولی بوده است. اینکه رشد پایه پولی از 
کجا ناشی شده، قســمت عمده ای از سوال 

شما را پاسخ می دهد.
رشد پایه پولی در دهه گذشته تحت شرایط 
مختلف اتفاق افتاده ولی شــکل آن در سال 
های مختلف تغییر کرده است، این وضعیت 
حتی در ســالهای قبل از انقالب هم وجود 
داشته اســت. اجزای پایه پولی عبارتند از 
خالص دارایی هــای خارجی بانک مرکزی، 
خالص مطالبــات بانک مرکــزی از بخش 
دولتی، مطالبات بانــک مرکزی از بانک ها و 
خالص ســایر دارایی ها؛ عمده تغییراتی که 
در این ســال ها در پایه پولــی اتفاق افتاده 
ریشه در سه بخش اول دارد؛ طی یک دوره 
نســبتاً طوالنی دولــت مســتقیماً از بانک 
مرکزی اســتقراض می کرده و شــیب تند 
افزایش بدهی های دولــت به بانک مرکزی 
را می بینیم؛ در ســال های جنگ این اتفاق 
تشــدید شــد و دولت برای تأمین کسری 

بودجه خود به بانک مرکزی رجوع می کرد.
در دهه ۱۳7۰ و بعد از برنامه ســوم توسعه، 
عمــاًل اســتقراض دولت از بانــک مرکزی 
ممنوع شــد و طبق قوانیــن برنامه، دولت 
نمی تواند کســری بودجه خــود را از بانک 
مرکــزی تأمین کند. ولــی در دو دهه اخیر 
شکل ســلطه مالی دولت تغییر کرده است. 
در یک ســال هایی بخصــوص اوایل دهه 
۱۳8۰ افزایش درآمدهای نفتی را داشتیم 
و عماًل افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی 

زمینه ساز رشد پایه پولی بود.

آن ایام که بحــث تحریم ارز مطرح 
نبود چرا نتوانستیم ریال را از اقتصاد 
جمع کنیــم به جای اینکــه از بانک 

مرکزی برداشت کنیم؟
رویکرد سیاســتگذاری در آن سالها عمدتا 
بر ایجاد لنگر نرخ ارز اســمی متمرکز بود و 
اهداف دولتها در زمینــه کنترل نرخ تورم از 
طریق ثبات بخشی به نرخ ارز تامین می شد. 
در این شــرایط دولت منابع ارزی حاصل از 
فروش نفت را در اختیــار بانک مرکزی قرار 
می داد و بانــک مرکزی هم بــا تخصیص 
بخشــی از این ارزها بــه واردات، نیاز رو به 
تزاید واردکنندگان را پاســخ می داد؛ با این 
وجود بخشــی از ارزهای خریداری شده در 
بانک مرکزی رســوب می کرد که از طریق 
افزایش دارایی هــای خارجی بانک مرکزی 
بــه افزایش پایه پولــی و متعاقبــا افزایش 

نقدینگی منجر می شد.

یعنی مازاد ارزهای نفتی را بانک مرکزی 
به ذخایر ارزی خود اضافه می کرد؟

بلــه، خالص دارایــی های خارجــی بانک 
مرکزی از این محل افزایش می یافت؛  بانک 
مرکزی ارز را از دولت می خرید و در ذخایر 
خود نگه می داشــت ولی بازهــم اثر پولی 
داشــت چراکه ریالی را که به دولت می داد 

پایه پولی را متاثر می کرد.
در اواســط دهه ۱۳8۰ و به دنبال اتفاقاتی 
که در نظــام بانکی افتاد، شــکل ســلطه 
مالــی دولــت تغییر کــرد؛ در این ســالها 
سیاســتگذار به دنبال این بود تــا از طریق 

افزایش اعتبارات بانکی، ســرمایه گذاری و 
به دنبال آن رشــد اقتصادی را افزایش دهد 
که مشخصه ی آن طرح مسکن مهر بود. این 
طرح علی رغم اهداف بسیار خوبی که داشت 
ولی هیچ برنامه  مشخصی برای تأمین مالی 
طرح در نظر گرفته نشــده بــود. این طرح 
در پاســخگویی به نیاز مــردم خیلی خوب 
عمل کرد و توانســت در رشد اقتصادی هم 
اثر مثبت بگذارد ولی چون بســته ای برای 
تأمین مالی آن در نظر نگرفته بودند، تامین 
مالی اجرای طرح به ناگزیر به بانک مســکن 
و نهایتاً از طریق اضافه برداشــت و خطوط 
اعتباری به ترازنامه بانــک مرکزی منتقل 

شد.
در تحلیل بدهی بانکها به بانک مرکزی باید 
میان خط اعتباری بانک مرکــزی و اضافه 
برداشت بانکها از بانک مرکزی تفاوت قائل 
شــویم. خط اعتباری پس از درخواســت 
بانک از بانک مرکزی و موافقت کمیســیون 
اعتباری بانک مرکزی با درخواســت بانک 
برقرار می شــود و بــه این معنی اســت که 
افزایش بدهــی بانک به بانــک مرکزی در 
چارچوب سیاستهای اعتباری بانک مرکزی 
اتفاق می افتد.ولی اضافه برداشــت بانکها 
زمانی حادث می شــود که جریــان منابع- 
مصارف نقد بانکها دچار کســری می شود و 
بانک مرکزی به عنوان آخرین تسویه کننده 
بازار پول، این کســری را تامیــن می کند. 
بنابراین، اضافه برداشت بانکها از منابع بانک 
مرکزی در چارچــوب برنامه های اعتباری 
بانک مرکزی قــرار نــدارد و بانک مرکزی 
جهت جلوگیری از بروز اختالل در شــبکه 

بانکی نسبت به تامین آن اقدام می کند.
در آن ســالهای پایانی دهــه ۱۳8۰ بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی نقش خیلی پررنگی 
در رشــد پایه پولی داشــت کــه عمدتاً به 
سیاست های توســعه ای دولت به خصوص 
در حوزه مســکن مربوط می شد؛ به طوری 
که در بعضی سالها رشد بدهی بانک مسکن 
به بانک مرکزی حتی از رشــد پایه پولی هم 
بیشــتر بود. به این معنی که اگــر افزایش 
بدهی بانک مسکن اتفاق نمی افتاد، چه بسا 

رشد پایه پولی منفی هم می شد.
 علی رغــم محدودیت هایی کــه در قوانین 
برنامه توســعه برای تأمین کسری بودجه 
دولــت از بانک مرکزی داریــم، لیکن وضع 
تکالیف بر شــبکه بانکی شــکل جدیدی 
از اســتقراض دولــت از بانــک مرکزی را 
ایجاد کرده اســت. از آن جایــی که تامین 
مالی صریــح دولت از منابــع بانک مرکزی 
امکان پذیــر نیســت، یک ســری تکالیف 
)در قالب مصوبــات هیات وزیــران و یا در 
قالب مصوبات مجلس( بــرای بانکها وضع 
می شود که اجرای این تکالیف توسط بانکها 
به واســطه ایجاد کســری در جریان منابع 
مصارف بانکها در نهایت بــه افزایش بدهی 

بانکها به بانک مرکزی منجر می شود.
در این حالــت افزایش پایه پولــی از کانال 
افزایش بدهــی بانک ها به بانــک مرکزی 
صورت مــی گیرد. عــالوه بر فشــارهای 
بودجه ای و غیربودجه ای دولت به ترازنامه 
بانکها، افزایش تعــداد بانکهای خصوصی و 
بروز بی انضباطی در شــبکه بانکی که نمونه 
بارز آن در شــکل گیری موسسات اعتباری 
غیرمجاز تبلــور یافت، باعث شــد تا بدهی 
بانکهــا به بانک مرکــزی افزایــش یابد. به 
این ترتیــب عدم تعــادل در جریان منابع- 
مصارف بانکها به عامل مســلط رشــد پایه 

پولی در سالهای دهه ۱۳9۰ تبدیل شد.
رشد پایه پولی در سال ۱۳98 عمدتا از محل 
افزایش دارایی هــای خارجی بانک مرکزی 
بود. با توجه به تشــدید تحریم های خارجی 
و کاهش درآمدهای دولت، بخشی از کسری 
دولت از محل منابع صندوق توســعه ملی 
تامین شد ولی چون این منابع نقد نبود عماًل 
واجد آثار پولی بود. بــه عبارت دیگر با توجه 
به این که امکان فــروش ارزهای خریداری 
شــده از صندوق توســعه ملی توسط بانک 
مرکزی فراهم نبود، تامین کســری منابع 

دولــت از محل صنــدوق توســعه ملی در 
نهایت به افزایش پایه پولی منجر شد.

 یعنی در تمام این سال ها سلطه مالی 
دولت و استقراض را داشته ایم.

 دقیقاً ولی شــکل آن متفاوت بوده اســت، 
یک سال هایی به شکل استقراض مستقیم 
دولت از بانک مرکزی بوده، یک سال هایی 
افزایش درآمدهای نفتــی و خالص دارایی 
های خارجی بانک مرکزی و یک سال هایی 
هم به صــورت افزایش بدهی بانــک ها به 

بانک مرکزی بروز یافته است.

اقتصادی  کارشناســان  برخــی   
معتقدند که تورم بیشــتر ریشه در 
سمت تقاضا دارد و عده ای در مخالفت 
می گویند ریشه تورم در سمت عرضه 
است؛ بنظر می رســد رشد نقدینگی 
همیشــه باالتر از تولید بوده است، 
وقتی با حجمی از پول مواجه هستیم 
که معادل آن تولید نداریم با افزایش 
قیمــت مواجه می شــویم، در اینجا 
برخی مــی گویند می شــود تولید 
را تاجایــی ارتقا داد کــه جوابگوی 
نقدینگی باشــد، نظر شــما در این 

خصوص چیست؟
همان طــور که پیش تــر نیز مورد اشــاره 
قرار گرفت، تورم در اقتصــاد ایران ماهیت 
پولی دارد و لذا می توان این گونه اســتدالل 
کرد که تــورم در ایران به ســمت تقاضای 
اقتصاد مربوط می شــود. البته این امر بدین 
معنی نیســت که ســمت عرضه اقتصاد در 
شکل دهی به تورم نقشی ندارد؛ برخی موارد 
نظیر اجرای طــرح هدفمندســازی یارانه 
ها در ســال ۱۳89 و یا تشــدید تحریم ها و 
افزایش نرخ ارز از طریــق افزایش هزینه ها 

به افزایش نرخ تورم در کشور منجر شده اند.

  اینجا بحثی مطرح است و آن اینکه 
نقدینگی ایجاد شــده و تــورم هم 
به دلیل عدم توازن عرضــه و تقاضا 
باالخره ایجاد شــده است، االن نمی 
توانیــم نقدینگی ایجاد شــده را به 
شکلی سوق داد که ســمت عرضه را 
نیز تقویت کند؟ از این موضوع بعنوان 
هدایت نقدنگی به سمت تولید نیز نام 

برده می شود.
 در خصــوص هدایت نقدینگی به ســمت 
فعالیتهای تولیــدی اظهارنظرهای زیادی 
بیان شــده اســت؛ ولی نباید این نکته مهم 
را فرامــوش کنیم که تا زمانــی که بازدهی 
فعالیت های غیرمولد باالتر از فعالیت های 
تولیدی باشــد، قاعدتــاً تولیدکننده یا هر 
کســی که انگیزه تولید و ســرمایه گذاری 
دارد نمی رود ســمت تولید و می رود سراغ 

فعالیتهایی که سود باالتری دارند.
اگر مــی خواهید هدایت نقدینگی درســت 
انجام شود، در وهله نخست می بایست اتخاذ 
تمهیداتی جهت ثبات بخشی به اقتصاد کالن 
و بهبود فضای کســب و کار کشور مورد توجه 
و پیگیری قرار گیرد تا از رهگذر آن تناســب 
منطقی میان بازدهــی بخش های مختلف 

اقتصادی نیز بهتر محقق گردد.
ایــن موضوع هــم زمانی درســت اجرایی 
می شــود که سیاســت های مالی دولت به 
درستی انجام شود. سیاســت های مالیاتی 
و یارانه ای دولــت، بایــد از طریق کاهش 
مالیات هــا و افزایــش یارانه هــا فعالیت 
تولیدی را برای سرمایه گذارها جذاب کند 
در غیراین صورت هدایــت نقدینگی صرفاً 
از طریق سیاســت های اعتباری به تنهایی 
امکان پذیر نیست. بعنوان مثال اگر مالیات 
بر عایدی سرمایه اجرایی شود و از این طریق 
بازدهی نســبی فعالیتهای غیرمولد کاهش 
یابد، بدیهی اســت که در چنین شــرایطی 
سرمایه گذاران به ســمت فعالیتهای مولد 

جلب خواهند شد.

 در ســوال اول، گفتیم اقتصاد ما چه 

ویژگی منحصر به فردی دارد؛ شــاید 
یکی از نقاط منحصر بــه فرد اقتصاد 
ایران بانک های آن هســتند که در 
قیاس بــا دنیا به لحاظ تعداد شــعب 

بانکی، آمار متفاوتی داریم.
سئوال شما از نظر شکل بانکداری در کشور 
ما کامالً  درست است در کشورهای دیگر این 
فرم از بانکداری مشــاهده نمی شود. شعبه 
داری بانک ها در ایران خیلی مرسوم است؛ 
چرا که بانکداری در ایران به صورت ســنتی 
مبتنی بر جذب سپرده اســت. روش های 
جذب ســپرده هم کماکان سنتی است، به 
همین دلیل نیز بانکها به دنبال این هستند 
تــا از طریق ایجاد شــعب جدید، شــرایط 
بهتری را بــرای جذب ســپرده های مردم 

ایجاد نمایند.
از ســوی دیگر، منفی بودن نرخ سود واقعی 
در طول چند دهه گذشــته نیز باعث شده 
تا در عمــل بانکها ایجاد دارایــی ثابت را بر 
واسطه گری مالی ترجیح دهند؛ چرا که در 
شرایط ســود واقعی منفی این امکان وجود 
دارد که واســطه گری مالــی یعنی تجهیز 
ســپرده و اعطای تســهیالت از این محل، 
دربردارنده زیان برای بانکها باشد در حالی 
که قیمت امالک و شــعب بانکی مشــمول 

رشد باالیی خواهد بود.
به همین دلیل نیز علیرغم پیشــرفت های 
بسیار چشــمگیری که در حوزه بانکداری 
الکترونیک داشته ایم، کماکان شعبه داری 
برای بانکها بســیار جذاب است. البته بانک 
مرکزی مقــررات محدود کننــده ای برای 
ایجاد شعب جدید توسط بانکها وضع کرده 

که از این منظر بازدارنده هستند.

آیا به نظر شما این موضوع به افزایش 
هزینه تجهیز پــول در بانکها منجر 

نمی شود؟
 ســرانه شــعب در ایــران بســیار باالتر از 
اســتانداردهای دنیــا و منطقه اســت. بر 
اســاس اطالعات ســال ۱۳98 به ازای هر 
یک میلیون نفر 2۳۳ شعبه بانکی در کشور 
وجود داشته اســت، در حالی که این نسبت 
برای کشوری مانند ترکیه 2۰۳ شعبه بوده 
است. بدون شــک تجهیز شعب برای بانکها 
هم از نظر نیروی انســانی و هم هزینه های 
اداری دربردارنــده هزینه های قابل توجهی 
اســت که در نهایت در افزایش هزینه های 
تجهیز پول بانکها نمود پیــدا می کند. این 
در حالی اســت که بانکداری در کشورها بر 
کاهش تعداد شــعب و کاهش هزینه های 

عملیاتی از این طریق استوار است.

 در ســه چهار ســال اخیر وضعیت 
اضافه برداشــت بانک هــا از بانک 

مرکزی چطور بوده است؟
دراین ســال ها، خیلی وضعیت بهتر شــده 
است، اضافه برداشت تا حدود زیادی کنترل 
شــده اســت. بانک مرکزی در چند ســال 
گذشته عالوه بر توســعه کمی و کیفی بازار 
بین بانکی که شــرایط بهتری را برای تامین 
منابع نقد و کوتاه مــدت بانکها ایجاد نموده 
اســت، از طریق تعیین هیئت سرپرســتی 
برای بانکهای ناســالم و مذاکــره جدی با 
بانکهای بدهکار توانسته است موضوع اضافه 
برداشــت بانکها را به خوبی کنترل کند. در 
حال حاضر، عمده اضافه برداشت بانک ها از 
بانک مرکزی مربوط به چند بانک و موسسه 
اعتباری کوچک اســت که دچار مشکالت 
ساختاری هســتند و بانک مرکزی باید به 

سمت اصالح آنها برود.

 نرخ سود بازار بین بانکی االن چقدر 
است؟

به دنبال افزایش عرضه منابــع در بازار بین 
بانکی از یک ســو و همچنین افت محسوس 
تقاضا بــرای تســهیالت بانکــی متاثر از 
نااطمینانی های ناشــی از شــیوع بیماری 
کرونا، نرخ ســود بازار بین بانکی در ابتدای 
سال جاری روندی نزولی به خود گرفت؛ به 
طوری که از ۱7.5 درصد در ابتدای سال، تا 
سطح 8 درصد در اواسط خرداد ماه کاهش 
یافت. بــا توجه به ارزیابی  هــای موجود در 
خصوص موقتی بودن شــرایط پیش آمده 
در بازار بین بانکــی، بانک مرکزی به منظور 
جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ سود موزون 
بازار بین بانکی اقدام به عملیاتی سازی نرخ 
کــف داالن و جذب مازاد منابــع بانک ها از 
طریق حراج اوراق دولتی نمود که در نتیجه 
این اقدامــات روند این نرخ صعودی شــد. 
این روند صعودی تا آبان مــاه ادامه یافت و 
در برخی روزها از ســقف تعیین شده برای 
داالن نرخ ســود نیز فراتر رفت. در واکنش 
به این موضــوع بانک مرکزی با اســتفاده 
از عملیات بــازار باز و پرداخت تســهیالت 
قاعده مند در قالب توافــق بازخرید، مجددا 
نرخ ســود بازار بین بانکی را به داالن تعیین 
شــده هدایت کرد به طوری که این نرخ در 
حال حاضــر در محــدوده 2۰.5 درصد در 

نوسان است.



رکود بازار مسکن پایتخت، بازار شهرهای اطراف تهران را شوکه کرد

احتمال ریزش قیمت مسکن در اطراف تهران قوت گرفت

سرمایه
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بیمه دی در مسیر تحولی شگرف
مدیرعامل شــرکت بیمه دی در نشســت خبری با ارائه گزارشــی از 
عملکرد مطلوب شــرکت بیمه دی در سال های اخیر، شرکت بیمه دی 

را یکی از شرکت های پیشرو در طراحی و خلق محصول دانست.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت بیمــه دی؛ محمدرضا کشــاورز 
مدیرعامل بیمه دی با اشاره به اینکه بیمه دی به دنبال خلق محصوالت 
جدید مبتنی بر نیاز مشــتری اســت، بیان کرد: بیمه نامه »مسئولیت 
فردی« جزء بیمــه نامه های کم نظیر در صنعت اســت که به تازگی به 
بازار ارائه شده اســت. همچنین بیمه دی با خالقیت و نوآوری توانست 
بیمه نامه هایی از جمله »بیمه عمر با برگشــت حق بیمه«، »مستمری 
مانا« و »کرونا« را طراحی و در دسترس مشــتریان قرار دهد که در این 
حوزه این شرکت با ارائه محصوالت جدید همواره سعی در ایجاد مزیت 

رقابتی و دستیابی به عنوان »پدیده محبوب مشتریان« دارد.

 مدیران کمیته امداد، خواهان ادامه همکاری
 با بیمه سرمد

مدیران کمیته امــداد امام خمینی در اســتان البــرز از خدمات بیمه 
ســرمد ابراز رضایت کردند.به گــزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، 
پژمان نریمانی معاون توســعه بازار، امور اســتان ها و شــبکه فروش و 
مهدی شمسایی سرپرست مدیریت امور استان ها به دیدار محمدی فر 

مدیرکل کمیته امداد استان البرز و مدیران ستادی این استان رفتند.
در این جلســه، نریمانی و شمســایی دســتاوردهای بیمه سرمد را در 
سال 99 برای مدیران کمیته امداد تشــریح کردند و درباره راهکارهای 
پاسخگویی سریع به مشتریان و ارائه خدمات و پرداخت خسارت  بیمه 

سرمد توضیحاتی را ارائه کردند.
محمدی فر نیز در این جلســه بــا ابراز رضایت از عملکرد بیمه ســرمد 
گفت: امیدوارم همکاری بیمه سرمد و کمیته  امداد در سال های آینده 
هم ادامه داشته باشــد، چراکه مجموعه همکاران و مدیران، از خدمات 
ســرمد رضایت کامل دارند و خسارت بیمه شــدگان ظرف مدت 72 

ساعت پرداخت می شود.

رونمایی از  نماد هنری یادمان شهید حاج قاسم 
سلیمانی در مجتمع صنعتی چادرملو

   به گــزارش روابط عمومی چادرملــو این اثر خالقانه بــا ابتکار یکی از 
هنرمندان شهرســتان اردکان بصورت ترام خطی ) ســایه روشــن( 
با اســتفاده از ورق های فلزی طراحی و توســط صنعتگران مجتمع به 

مساحت ۱2۰ متربع ساخته و در ورودی این مجتمع نصب گردید.     
 بر اســاس همین گزارش در مراســم پرده برداری از این نماد یادمان . 
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیر شــرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو با تجلیل از خدمات فراموش ناشــدنی شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی در ایجاد امنیت منطقه و مقابله با دشمنان اسالم و 
انقالب گفت: شهید ســلیمانی شیر روز و عارف شــب بود و همین امر 
راز ماندگاری یاد و نام آن شهید در قلب هاســت . وی افزود :حاج قاسم 
و دیگر ســرداران و خادمان که در راه حفظ ارمانهای مقدس این نظام 
جانفشانی کردند و به شهادت رســیدند پیام مقاومت و ایستادگی به ما 
آموختند و تکلیف امروز ما بعنوان فعــاالن بخش تولید و صنعت تالش 
در جهت اســتقالل و امنیت اقتصادی و در عین حــال توجه به ترویج 
فرهنگ ایثار و مقاومت اســت .         در ادامه این مراسم حجت االسالم و 
المسلمین شاکر امام جمعه اردکان نیز ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات 
اثر بخــش مدیر عامل چادرملو در توســعه امور فرهنگــی و اجتماعی 
شهرستان اردکان و خدمات بی شائبه ایشــان در امر مقابله با ویروس 
کرونا گفت :  ادامه راه شهدا با حرف و شعار عملی نمی شود  بلکه وظیفه 
ما در هر مقام و مسئولیتی که هســتم عمل به وظایف محوله در جهت 
اعتالی نظام جمهوری اسالمی است. وی افزود: تقویت اقتصاد داخلی 
با تالش های صنعتگران و تولید کننــدگان همانند چادرملو اتفاق می 
افتد و این خدمات ارزنده اســت که اینده کشــور را تضمین می کند و 
مطمئنا  در راســتای اهداف شــهدای واال مقام نیز خواهد بود . وی بار 
دیگر ضمن حمایت از برنامه های توسعه بخش چادرملو از توجه خاص 
مدیر عامل این شــرکت به مســائل  فرهنگی و اجتماعی  نیز تشــکر و 
قدردانی کرد . همچنین مهندس خلیلی مدیر مجتمع صنعتی چادرملو 

در توضیحاتی به ویژگی های این اثر هنری و نماد یادمان پرداخت.

بیانیه تشکل های ایثارگری پیرامون رفتارهای 
غیرمسئوالنه درباره سهام بانك دی

جمعی از تشــکل های شــاهد و ایثارگر با صدور بیانیه ای در خصوص 
برخی رفتارهای غیر مسئوالنه در مورد سهام بانک دی تذکر دادند.

به گزارش روابط عمومي بانــک دي در متن این بیانیــه که روز جمعه 
انتشار یافته، آمده اســت: به آگاهی ایثارگران عزیز می رسانیم بسیاری 
از اعضای تشکل های شاهد و ایثارگر در تماس با تشکل های ایثارگری 
تقاضا نموده انــد که وضعیت موجود بانک دی به اطالع آنان برســد لذا 
مسئولین مربوطه در هر تشکل به بررســی و کارشناسی در مورد سهام 

متعلق به ایثارگران پرداختند.
در این بیانیه تصریح شده است:  بر اساس بررســی انجام شده در اواخر 
سال گذشــته تیم مدیریتی با تجربه و متخصصی در این بانک مستقر 
شده است و بوســیله مجمع عمومی بانک، تغییراتی در اعضای هیئت 
مدیره بانک دی به منظور رعایت الزامــات قانونی و بهبود و اصالح روند 
صورت گرفته که خوشبختانه منجر به کاهش چشمگیر زیان انباشته، 
کاهش مطالبات، کاهش بهای تمام شده، افزایش درآمدهای عملیاتی 
ناشــی از دریافت دیــون و اجرای برخــی برنامه ها بــه منظور اصالح 
ساختار جهت چابکسازی و مشــتری مداری و افزایش سرمایه از محل 
تجدید ارزیابی دارائی ها و آورده نقدی شــده و هم اکنون بانک دی در 
مسیر ســودآوری و ارزش آفرینی برای یک میلیون ســهامدار به ویژه 
سهامداران شاهد و ایثارگر قرار گرفته اســت ضمن اینکه در خصوص 
وضعیت سهام بانک دی در بازار ســرمایه، بانک دی رتبه نقدشوندگی 
خوبی در بین بانک های کشــور و بازار داشــته و تغییرات قیمت سهام 
بانک دی در راســتای تغییرات شــاخص کل بورس ارزیابی می شود و 

حتی در مقایسه با شاخص صنعت روند بهتری داشته است.
تشکل های شاهد و ایثارگر در این بیانیه افزود:  بازار سرمایه تحت تأثیر 
بعضی عوامل داخلی و متغیرهای جهانــی طی ماه های اخیر و برخالف 
روند دو فصل ابتدای ســال، نتوانست شــرایط خوب و مناسب خود را 
تقویت و حتــی حفظ نماید کــه منجر به کاهش حــدود ۴۰ درصدی 
شاخص کل بورس از سقف سالیانه شده است که متأسفانه سهام بانک 

دی نیز از این اتفاق مستثنی نبوده است.
در این بیانیه آمده اســت:  با توجه به وضعیت فعلی بانک دی نکته مهم 
این اســت که ایجاد التهاب و نگرانی در بین ســهامداران نه تنها باعث 
حفظ و افزایش ارزش ســهام نمی شــود بلکه موجب کاهش ارزش آن 
خواهد شــد و این امر فقط به نفع عده ای ســودجو خواهد بود. در چند 
روز اخیر در فضای مجازی شــاهد رفتارهای غیرمســئوالنه برخی که 
خود را نماینده سهامداران شــاهد و ایثارگر بانک دی می دانند هستیم 
و این افراد سهامداران را به تجمع خیابانی فرا می خوانند در حالی که ما 
تشکل های شــاهد و ایثارگر امضا کننده این بیانیه معتقدیم پیگیری 
مطالبات به حق ســهامداران بانک دی از مســیر قانونی میسر است تا 
مدیران جدید بانک دی بتوانند در جهت حفظ و رشــد ارزش ســهام 
خانواده معزز شــهدا و جانبازان عزیز و آزادگان ســرافراز موفق عمل 

کنند.

شعبه

در کنفرانس هوش تجاری ایران که با هدف بررســی و 
بهبود عملکرد ادارات روابط عمومی و بازاریابی صنعت 
بانکداری کشور در بخش رسانه های دیجیتال برگزار 
شد، بانک ســینا تندیس و گواهینامه رتبه برتر در فاز 

تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال را از آن خود کرد.
به گزارش روابــط عمومی بانک ســینا، در این رویداد 
که به بررســی کارآمــدی روابط عمومی هــای نظام 
پولی و مالــی در 6 ماهه نخســت ســال 99 در ۴ فاز 
رشد، ســازمان یافته، تاثیرگذار و حرفه ای رسانه های 
دیجیتال اختصاص داشــت، این بانک حائز گواهینامه 
و تندیس رتبه برتر بلوغ هوش تجــاری ایران در حوزه 
رسانه دیجیتال اخبار در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های 
دیجیتال شد.این تندیس طی مراسمی با حضور عضو 

هیأت مدیره و قائم مقام بانک ســینا و مدیر 
امور حــوزه مدیرعامل و روابــط عمومی و 

مسئوالن کنفرانس به بانک اهدا شد.
دکتر دانیالی در این مراســم با بیان آنکه در 
دنیای امــروز، نگاه به روابط عمومی بســیار 
متفاوت از گذشته شــده است، گفت: امروزه 
روابط عمومی ها از حالت سنتی خارج شده 

و نقشی مهم در جریان سازی و جهت دهی به سازمان 
در راستای تعیین خط مشی ها و راهبردهای سازمانی 

دارند.
وی افزود: اقداماتی که طی یکســال گذشته در حوزه 
روابط عمومی بانک ســینا صورت گرفته، بر اســاس 
اصول حرفه ای و منطبق بر نگاه علمی و منشاء تحوالت 

بســیار خوبی بوده اســت که امیدواریم این 
روند با کمک همکاران و مدیریت خوب این 

مجموعه تداوم یابد.
شیخ االســالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل 
و روابط عمومی بانک ســینا هم گفت: قطعا 
پیشــبرد برنامه ها و پیاده سازی راهبردهای 
روابــط عمومــی، بــدون حمایــت هــا و 
رهنمودهای اعضای محترم هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک، امکانپذیر نبود. امیــدوارم با همدلی و همفکری 
حاکم بر روابط عمومی بانک، در پیاده ســازی و اجرای 
بیش از پیش اهداف و برنامه های مدنظر، موفق باشیم.

در ادامه دکتر افضلی دبیــر کنفرانس هم گفت: در این 
کنفرانس، ادارات روابط عمومی نهادهای پولی کشور 

در حوزه رســانه های دیجیتال شامل وبسایت، اخبار و 
شبکه های اجتماعی بر اساس ۳6۰ داشبورد مدیریتی 
و ۳۴ شاخص رســانه  ای دیجیتال در سامانه هوشمند 
رتبه بندی، مورد ارزیابی قرار گرفتند که بانک ســینا 
موفق به کســب تندیس رتبه برتر بلوغ هوش تجاری 
ایران در حوزه رســانه دیجیتال اخبار در فاز تاثیرگذار 

بلوغ رسانه های دیجیتال شد.
گفتنی است بانک سینا در ماه های اخیر اقدامات قابل 
توجهی را در راستای ارتقای جایگاه و هویت برند بانک 
از طریق تهیه و انتشار اخبار و فراهم ساختن بسترها و 
ضرورت های توســعه روابط عمومی دیجیتال به اجرا 
رســاند که نقش مهمی در بازآفرینــی و تقویت اعتبار 

برند بانک سینا در افکار عمومی داشته است.

مدیرعامل بانک توســعه تعاون در ادامه سفر به استان 
کرمان ضمن بازدید از طرح هــای تولیدی و تعاونی در 
شهرســتان بافت در جریان روند پیشــرفت آن ها قرار 

گرفت.
به گزارش روابــط عمومی بانک توســعه تعاون، طرح 

گردشگری توســعه عمران و پرورش شترمرغ شرکت 
تعاونی آبانگاه کویر ازجمله طرح هایی بود که حجت اهلل 
مهدیــان در دومین روز از ســفر به اســتان کرمان از 

نزدیک در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.
مدیرعامل بانک توســعه تعاون همچنین با شرکت در 

جلســه رفع موانع و مشــکالت تعاونی های مشکل دار 
در شهرستان بافت گفت: بانک توســعه تعاون با تمام 
امکانات و منابع موجــود در خدمت رونق بخش تعاون 
کشــور اســت و تقویت ظرفیت های اقتصادی استان 
همواره از اولویت های مهم در برنامه های بانک توسعه 

تعــاون اســت.مهدیان همچنین در بازدیــد از مرکز 
نوآوری تعاون اســتان کرمان در نشســتی با مدیران 
شــرکت های مســتقر در این مرکز گفت: حمایت از 
مراکز نوآوری یکی از اولویت هــای مهم در برنامه های 

بانک توسعه تعاون است.

سینا

توسعه تعاون

خریدار  هر چند قیمت مســکن در قیاس 
با قدرت خرید طبقه متوســط افزایش قابل 
توجهی را طی ســال های اخیر شاهد است 
اما برآوردهــا از بازار واحدهای مســکونی 
شــهرک های اطراف تهران نشان می دهد 
قیمت ها در ایــن مناطق تا بیســت درصد 

کاهش داشته است.
 تحت تاثیر اخبار انتخابــات آمریکا و ثبات 
نسبی قیمت ها در بازارهای مالی نظیر ارز، 
سکه و طال، بازار مســکن نیز به این شرایط 
واکنش نشــان داد و رونــد صعودی قیمت  

ملک متوقف شد.
بررسی ها نشــان می دهد با افزایش قیمت 
مســکن در تهران، برخی از ســاکنان این 
کالن شهر در یک ســال اخیر به شهرک ها 
اطراف مهاجرت کرده انــد. این روند زمینه 
افزایش قیمت را در ایــن مناطق رقم زد اما 
با توقف آهنگ رشد قیمت ها در تهران، بازار 
مســکن در این شــهرک ها با آرامش روبرو 
شده اســت و برخی از فعاالن مسکن دراین 
مناطق حتــی از کاهش بیســت ردصدی 
قیمت ها در این شــهرک ها خبر می دهند و 
می گویند احتمال ریزش بیشــتر قیمت ها 

نیز وجود دارد.

 کاهش 20درصدی قیمت مسکن 
در نیمه دوم 99

مدیرعامــل شــرکت عمران شــهر جدید 
پردیس دربــاره میزان کاهــش قیمت ها 
در این شــهر گفت: در نیمه دوم سال 99 و 
به ویژه پس از انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا، قیمت مسکن در پردیس حدود 2۰ 

درصد کاهش یافت.
مهدی هدایت افزود: از همان زمان که روند 
صعودی قیمت ها در تهران متوقف شــد در 
شــهر پردیس نیز کاهــش قیمت ها اتفاق 

افتاد.
وی  تاکید کرد: به نسبت  نیمه نخست سال 
، در پاییز و زمســتان 99 مسکن در پردیس 
2۰درصد ارزان شــده اســت و پیش بینی 
می کنم قیمت ها در این محدوده باقی بماند 
و همانند تهران و ســایر شــهرهای کشور، 

بازار مسکن پردیس در رکود به سر برد.
این نکته از ســوی فعاالن بازار مســکن در 
پرند نیز تایید شده اســت.برخی مشاوران 
امــالک در این مناطق با اشــاره بــه اینکه 
رشــد قیمت ها در این منطقه محدود شده 
از کاهش قیمت ها خصوصــا در واحدهای 

لوکس تر خبر می دهند.

تاثیر مستقیم قیمت امالک پایتخت 
بر اطراف تهران

هدایت تصریــح کرد: مســکن در پردیس 
تحت تاثیــر اقتصاد کالن کشــور، اقتصاد 
تهران و قیمت امالک پایتخــت قرار دارد و 
کاهش یا افزایش نرخ هــا در تهران به طور 
مســتقیم بر قیمت امالک در پردیس تاثیر 

می گذارد.
وی بیــان کرد: بایــد توجه داشــت هزینه 
مصالح و ... افزایش داشــته بــه طوری که 
قیمت میلگرد اکنون متری ۱5هزار تومان 
شــده که در نهایت بر قیمت هزینه ساخت 

می افزاید.
این فعــال حــوزه مســکن دربــاره علت 

قیمت های میلیاردی امــالک در پردیس 
گفت: اکنون هزینه هر متــر مربع بین ۴ تا 
5میلیون تومان اســت که برای ســاخت 
یــک ســاختمان ۱2۰ متــری حداقــل 
7۰۰-8۰۰میلیون تومــان باید هزینه کرد 
بنابرایــن وجود قیمت هــای میلیاردی در 
پردیس با این هزینه هــا و همچنین قیمت 

زمین، طبیعی است.  
وی توضیــح داد: حداقــل هزینه ســاخت 
مســکن ۳.5میلیون تومان اســت و قیمت 
زمین برای ســاخت ۱۰ واحد حداقل بین 
6 تا 8میلیون تومان اســت که برای خرید 
۴۰۰متر زمین باید ۳میلیارد در نظر گرفت 
که ســهم هر یک از ۱۰ واحد ساخته شده، 
۳۰۰میلیون تومان می شود که این مبلغ به 

هزینه ساخت هر متر مربع افزوده می شود .

تاثیر اتفاقات کالن بر بازار ملک
هدایت ادامه داد: بازار مســکن و قیمت ها 
رابطــه تنگاتنگــی با سیاســت های کالن 
اقتصــادی کشــور دارد بــه طــوری که با 
کوچکتریــن تنشــی، قیمت هــا افزایش 

می یابد و برعکس با وقوع یک اتفاق قیمت ها 
تعدیل می شود. واقعیت مسکن به عرضه و 
تقاضا بستگی ندارد بلکه واقعیت ها و مسائل 
کالن اقتصادی تاثیر بیشتری بر بازار مسکن 
دارند.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پردیس تصریح کرد: قبل از انتخابات آمریکا 
تقریبا هر روز شــاهد افزایش قیمت در بازار 
مسکن پردیس بودیم و پس از آن قیمت ها 

2۰درصد تعدیل شد.

کاهش 5درصدی قیمت مسکن در 
پردیس در روزهای آینده

هدایــت درباره واکنــش بازارهــای مالی 
و مــوازی به خبــر قطعی بایدن بــه عنوان 
رییس جمهور جدیــد آمریــکا و احتمال 
ریزش نرخ ها در بازار مســکن بیان کرد: بله 
به شکل ۱۰۰درصد این اتفاق خواهد افتاد 
و در روزهای آینده شاهد کاهش 5درصدی 
نرخ ها در بازار مســکن پردیس و همچنین 

قیمت مسکن مهر خواهیم بود.
قیمــت  بــه  کــه  گفت:هنگامــی  وی 
ســاخت درمســکن پردیــس نزدیک می 

شویم،سازنده زیر قیمت ساخت نمی تواند 
واحدهــا را عرضه کندبنابرایــن کاهش 5 
درصدی نرخ ها طبیعی اســت.البته هرچه 
مســکن لوکس تــر باشــد،کاهش قیمت 
بیشــتری اتفاقمی افتــد در حالــی که اثر 
کاهش قیمت مســکن بر  روی مسکن مهر 

و دهک های پایین کمتر است.

 مهاجرت 50هزار نفر به پردیس 
در 1۴00

مهدی هدایــت دربــاره میــزان افزایش 
معامــالت و مهاجرت پایتخت نشــینان به 
پردیس گفــت: پردیس نزدیکترین شــهر 
جدید بــه تهــران بــوده و دارای موقعیت 
خوب، امکانــات مناســب و ظرفیت هــای 
فراوانی اســت، معموال افرادی از شــمال و 
شــمال شــرق تهران برای خروج از تهران، 
پردیس را برای ســکونت انتخاب می کنند 
و این مســاله سبب شــده تا پردیس دارای 
بیشــترین نرخ افزایش جمعیت در کشور 
باشد.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پردیس پیش بینی کرد: اکثر کســانی که از 
تهران خارج می شــوند، در پردیس ساکن 
می شوند و سال آینده جمعیت حداقل ۴۰ 
تا 5۰ هزار نفری به جمعیت پردیس اضافه 

خواهد شد.

تعیین تکلیف 75هزار واحد مسکن 
مهر تا آخر سال

وی درباره وضعیت فعلی پروژه مسکن مهر 
و سرنوشت وعده های داده شــده در مورد 
این پروژه ادامه داد: مــا در پردیس به غیر از 
تعداد واحد محدود که عملیات اجرایی آنها 
اواخر ســال گذشته و امســال بابت کسری 
واحدهای مسکن مهر پردیس آغاز کردیم، 
نســبت به تعیین تکلیف بقیه واحدهای تا 

آخر سال 99 اقدام می کنیم.
هدایت افزود: از 82 هزار واحد مســکن مهر 
پردیس، تقریبا  تا آخر ســال تعیین تکلیف 
75هــزار واحــدآن انجام می شــود و بقیه 
واحدها را حداکثر تا آخر دولت به اتمام می 

رسانیم.

 کسب رتبه برتر تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال توسط بانک سینا

تقویت ظرفیت های اقتصادی استانی، اولویت مهم بانک توسعه تعاون است

افتتاح 45 میز خدمت بانک دی با حضور معاون رییس جمهور
خریــدار   بــا حضــور مهندس ســعید 
اوحدی، معــاون محترم رییــس جمهور و 
رییس بنیادشــهید و امور ایثارگران، آیین 
افتتاح ۴5 میز خدمت بانــک دی در مراکز 
بنیادشــهید و امور ایثارگران سراسر کشور 

به صورت آنالین برگزار شد.
 در مراسمی به مناســبت نخستین سالروز 
شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
با حضور مهندس ســعید اوحــدی، معاون 
محترم رییس جمهور و رییس بنیادشهید 
و امور ایثارگران، ســردار یعقوب سلیمانی، 
معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد شــهید 
و امــور ایثارگــران، دکتر بــرات کریمی، 
مدیرعامــل و اعضای هیئــت مدیره بانک 
و جمعــی از معاونــان و مدیران ارشــد دو 
مجموعــه از ۴5 میز خدمــت بانک دی در 
مراکز بنیادشــهید و امور ایثارگران سراسر 

کشور رونمایی شد.
در این مراســم، مهندس اوحــدی ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تقارن سالگرد 
شــهادت آن شــهید بزرگوار بــا رونمایی 

از میز خدمــات بانــک دی گفــت: آنچه 
تاکنون همگان درباره شــهید ســلیمانی 
شــنیده اند ناظر بــر وجهه نظامــی وی در 
فرماندهی شــجاعانه جبهه های نبرد علیه 
داعــش و اقدامات اجتماعی آن شــهید در 
کمک رســانی به اقشــار آســیب دیده در 
بحران هــا و بالیــای طبیعی مانند ســیل 
لرستان و خوزســتان بوده است اما به تعبیر 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( شــهید 
سلیمانی یک مکتب بود که باید کمر همت 
به شناخت تمامی ابعاد شخصیتی، فکری، 

دینی و اجتماعی آن بست.
وی افزود: تواضع و رفتار خدومانه شــهید 
سلیمانی در برابر فرزندان خردسال، پدران 
و مادران شهدا یکی از ابعاد قابل تامل مکتب 
ســلیمانی بود که نقشــه راه روشنی برای 
تمامی مسئوالن در خدمت رسانی خالصانه 

با این قشر عزیز است.
معاون رییس جمهــور تکریم خانواده معزز 
شــهدا و ایثارگــران را مهمترین رســالت 
اجتماعی بانــک دی و بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران دانســت و تصریح کرد: بانک دی 

در کنار رســالت اقتصادی خــود در حوزه 
بانکداری، وظیفه خدمت رســانی به جامعه 
معزز ایثارگری را نیز در زمره مأموریت های 
خود دارد که با افتتــاح ۴5 میز خدمت در 
مراکز بنیادشــهید و امور ایثارگران و انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با پســت بانک، زمینه 
گســترش و بهبود کیفیت خدمات به این 

قشر عزیز بیش از گذشته مهیا شده است.
مهندس اوحدی اقدامات بانــک دی را در 
زمینه خدمت رسانی به خانواده معزز شهدا 
و جامعه بزرگ ایثارگری مطلوب و شایسته 

قدردانی دانســت و گفت: یکــی از خدمات 
ارزشــمند بانک دی که در مــاه های اخیر 
ارائه شد، سامانه شــهد است که مشتریان و 
جامعه هدف با استفاده از آن در بستر همراه 
بانک دی مــی توانند بســیاری از خدمات 
بانکی خود را به صورت غیرحضوری و کامال 
الکترونیکی انجام دهند.رییس بنیادشهید 
و امور ایثارگران با اشــاره بــه موفقیت های 
بانک دی در یک سال گذشــته، روند رو به 
رشــد شــاخص های عملیاتی بانک را قابل 
تحسین دانســت و گفت: بانک دی در یک 
سال گذشــته شــاهد تحوالت بنیادین و 
چشــمگیری بوده که مهمترین آن کاهش 
5۰ درصدی زیان انباشــته بانک است که با 
هدف گذاری انجام شده تا پایان سال، زیان 

انباشته تا 7۰ درصد کاهش خواهد یافت.
مهندس اوحــدی، کاهــش ۴۰ درصدی 
مطالبات معوق و رشــد ۳۰ درصدی منابع 
بانک را در شــرایط رکود اقتصادی ناشی از 
کرونا، از دیگر دســتاوردهای بانک توصیف 
کرد و افزود: کاهش چشــمگیر استقراض 
بین بانکــی و به صفر رســیدن بدهی بانک 

به بانک مرکزی حاکی از مدیریت اصولی و 
استراتژی مناسب بانک در نظام بانکی است 
که نتایج آن را در کوتاه مدت در بهبود طراز 

مالی بانک شاهد هستیم.
معاون رییس جمهور با اشــاره به رشــد و 
بهبود روند شــاخص هــای عملیاتی بانک 
دی در ماههای اخیــر گفت: به گواه گزارش 
هاي آمــاري و عملکردي، طــي چند ماه 
گذشته بهبود قابل توجهی در شاخص هاي 
عملیاتي و وضعیت بانک ایجاد شده و بانک 
پس از ســال ها در مسیر ســود آوري قرار 
گرفته اســت و کاهش تقریبی ۴7 درصدی 
زیان انباشــته و کاهش میــزان مطالبات 
غیرجاری از 62 درصد به 2۳ درصد نشــان 

از موفقیت چشمگیر بانک دارد.
معاون رییس جمهور، مدیریت امور ســهام 
در بانک دی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
سهم یک مجموعه متاثر از دو عامل درونی 
و بیرونی اســت که ســهم بانک دی نیز در 
ماه های اخیر، هم راســتا با تمامی نمادهای 
بازار سرمایه، دچار نوساناتی شده است که 

در ذات بازار سرمایه نهفته است.



واگذاری پساب تصفیه خانه های فاضالب به شهرداری تهران آغاز می شود

رییس انجمن نیروگاه های مقیاس کوچک اعالم کرد

وگاه های کوچک مقیاس، راهکار بهینه برطرف شدن پیک بار برق نیر

 صرفه جویی۱۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز 
با انرژی های تجدیدپذیر

یک مقام مسئول گفت: توسعه 8۴7 مگاوات انرژی های تجدیدپذیر در 
کشــور تاکنون منجر به صرفه جویی بیش از ۱6۰۰ میلیون مترمکعب 

گازطبیعی در کشور شده است.
 ســاالر آتش پر با اشــاره به آخریــن وضعیــت توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر در کشور گفت: در آذرماه ســال جاری با تولید بیش از 82 
میلیون کیلووات ســاعت انرژی تجدیدپذیر در کشور از انتشار 55 هزار 
تن گاز گلخانه ای و همچنین ۳۰۰ تُــن آالینده های محلی تا پایان این 

ماه جلوگیری شده است.
وی همچنین از صرفه جویی ۱8 میلیون لیتری آب در آذرماه امســال 
خبر داد و ادامــه داد: عالوه بر این، برق تولیدشــده از منابع پاک در ماه 
گذشــته صرفه جویی در مصرف ســوخت های فســیلی به میزان 2۳ 

میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی را محقق کرده است.
مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات اظهار داشــت: تاکنون 
با توســعه حدود 8۴7 مگاوات انواع نیروگاه تجدیدپذیر در کشــور با 
تزریق 5 هزار و 65۰ میلیون کیلووات ســاعت انرژی به شبکه سراسری 
برق کشور مصرف سوخت های فسیلی را به میزان هزار و 6۰5 مگاوات 
کاهش داده اســت و این امر کمک شــایانی به کاهــش آلودگی های 

زیست محیطی می کند.
آتش پر با بیان اینکه نیروگاه های خورشیدی و بادی به ترتیب با ۴۱۳.6 
مگاوات و ۳۰۳.۱8 مگاوات بیشترین سهم را در تولید برق تجدیدپذیر 
داشــته اند، تصریح کرد: در حال حاضر توســعه مولدهای تجدیدپذیر 
مختص مشترکان با اســتقبال خوبی همراه بوده است، به طوری که تا 
پایان آذرماه ۴ هزار و 65۱ مولد خورشــیدی و بادی با مجموع ظرفیت 
5۴ هزار و 9۳۰ کیلووات توسط مشترکان برق با همکاری شرکت های 

توزیع نیروی برق استانی به بهره برداری رسیده اند.
وی در پایان از منتشــر نشــدن ســه هزار و 785 تُن گاز گلخانه ای و 
همچنین 2۳ هزار و 7۰۰ تُن انواع آالینده های محلی به واســطه تولید 
بــرق از منابع تجدیدپذیر تــا پایان آذرماه امســال خبــر داد و افزود: 
بهره برداری از این نوع نیروگاه ها در کشــور تا پایان ماه گذشــته مانع 
از مصرف هزار و 2۴۳ میلیون لیتر آب کــه در تولید برق از نیروگاه های 

حرارتی از آن استفاده می شود، شده است.

برگشت مصرف برق به کانال ۴۰ هزار مگاواتی
 مصرف برق کشــور که در چند روز گذشــته کمی کاهش یافته و وارد 
کانال ۳۳ هزار مگاوات شده بود، روزگذشته باردیگر روند افزایشی خود 
را آغاز و بــه ۴۰ هزار و 965 مگاوات رســید.برپایه تــازه ترین گزارش 
شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران، مصرف برق روز گذشته کشور در 
ســاعت ۱8 و 2 دقیقه به عدد ۴۰ هزار و 965 مگاوات رســید.مصرف 
برق روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارســال که ۳۴ هزار و 5۱۰ 
مگاوات بود، رشــد 6 هزار و ۴55 مگاواتی یافت.گزارش مزبور که مورد 
بررســی خبرنگار ما قرار گرفت، نشــان می دهد میزان مصرف برق در 
ساعت ۱2 و 9 دقیقه روز گذشته به رقم ۳8 هزار و 566 مگاوات رسید.
این میزان مصرف در مقایسه با مدت مشابه پارسال با مصرف ۳۱ هزار و 

5۱ مگاوات از رشد هفت هزار و 5۱5 مگاواتی برخودار شده است.
همچنین در روزهای هیجدهم و نوزدهــم دی ماه میزان مصرف برق با 
کاهش همراه شد، که روز گذشــته این روند تغییر جهت داده و روندی 
افزایشــی بخود گرفت.روند مصرف برق در بخش صنایع نیز نشان می 
دهد در ســاعت ۱2 و 9 دقیقه روز گذشــته میزان مصرف پنج هزار و 
5 مگاوات بود کــه در ســاعت ۱8 و 2 دقیقه کاهش یافتــه و به کانال 
چهار هزار و 7۱ مگاواتی وارد شد.روز گذشته میزان تولید برق از منابع 
تجدید پذیر به عدد ســه هزار و 25۱مگاوات رســید.مصرف برق این 
روزهای کشور در حالی به باالترین حد زمســتانه خود رسیده که براثر 
افزایش برودت هوا مصرف گاز نیز رکورد شکسته و همین امر گاز رسانی 

به نیروگاه ها را با مشکل روبرو کرده است.

و نیر

 سخنگوی صنعت برق از هماهنگی با وزارت ارتباطات 
بــرای شناســایی اســتخراج کنندگان غیرمجاز رمز 
ارز خبر داد و گفت: میزان مصرف اینترنت اشــخاص 

مشخص کننده شرایط استخراج رمز ارز آنان است.
به گــزارش وزارت نیرو، »مصطفی رجبی مشــهدی« 
افــزود: اســتفاده کننــدگان از برق غیرمجــاز برای 
استخراج رمز ارز یا هر فعالیت دیگری، به حقوق مردم 
تجاوز می کنند، این گروه با ســوء اســتفاده و افزایش 

مصرف، موجب بروز آسیب به شبکه برق می شوند.
وی ادامه داد: صنعت برق مشــوق هایی را برای کاهش 
هزینه هــای اســتفاده کنندگان مجاز از بــرق برای 
اســتخراج رمز ارز در نظر گرفته اســت کــه می تواند 

هزینه هــای آنــان را بیــش از ۳۰ درصــد 
کاهش دهد.ســخنگوی صنعت برق گفت: 
در صورتی کــه اســتخراج کنندگان مجاز 
رمز ارز از اســتخرهای داخلی اســتفاده و از 
ســطح فوق توزیع برای این کار بهره گیرند، 
می توانند تا بیش از ۳۰ درصد از هزینه های 

برق مصرفی خود را کاهش دهند.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه عالقه مندان می توانند 
برای دریافت مجوز بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
معرفی و مراحل بعدی را طی کنند، خاطرنشــان کرد: 
تاکنون ۳۱۰ مگاوات انشــعاب به صــورت قانونی در 
اختیار فعاالن حــوزه ارز دیجیتال قرار گرفته و نزدیک 

به همین میزان مراکز غیرمجاز استخراج رمز 
ارز نیز شناسایی شده است.

وی بیان داشــت: اکنون کمتر از یک درصد 
برق کشــور توســط مراکز اســتخراج رمز 
ارز مصرف می شــود، در صورت شناســایی 
کســانی که از برق غیرمجاز بــرای این کار 
استفاده می کنند عالوه بر جریمه، به مراجع 
قضایی نیز معرفی خواهند شد.سخنگوی صنعت برق 
از ارائه پاداش بــه معرفی کنندگان مراکز و اشــخاص 
اســتفاده کننده از برق غیرمجاز برای اســتخراج رمز 
ارز خبر داد و اظهار داشــت: عامالن کشف و معرفی، تا 

سقف 2۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

رجبی مشــهدی گفت: به دلیل افزایش مصرف برق در 
تابستان، تعرفه اســتخراج ارز دیجیتال در فصل گرما 
نزدیک به 2 هزار تومان اســت و این رقم در 9 ماه دیگر 

سال به حدود 5۰۰ تومان می رسد.
وی افزود: استخراج ارز دیجیتال سهم اندکی از مصرف 
برق داشــته و ارتباط دادن تعدیل نــور معابر و کمبود 
برق به دلیل ارزهای دیجیتال به طور کامل رد می شود.

پیشترســخنگوی صنعت برق با بیــان اینکه مصرف 
غیرمجاز بــرق توســط اســتخراج کنندگان ارزهای 
مجازی از عوامل افزایش مصرف برق در کشــور است، 
گفت: بیــش از ۳۰۰ مــگاوات برق غیر مجاز توســط 

استخراج کنندگان ارزهای مجازی مصرف می شود.

 شــرکت ملی حفاری تحت قرارداد مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران، دســتگاه حفاری سنگین 7۴ 
فتح را در موقعیت میــدان نفتی نام آوران مســتقر و 
راه اندازی کرده است. »ســعید نظری« مدیر پروژه دو 
دستگاه حفاری خشــکی و خدمات جانبی این شرکت 
گفت: این دســتگاه حفاری با توان دو هزار اسب بخار 
از اوایل هفته گذشــته، عملیات حفاری چاه اکتشافی 
نام آوران - ۱ را آغاز کرده اســت.وی افزود: براســاس 
توافق میان ملی حفاری و مدیریت اکتشــاف شرکت 
ملی نفت ایران، دستگاه حفاری 89 فتح نیز کاندیدای 

حفاری چاه اکتشــافی نام آوران – 2 در این 
میدان نفتی اســت و بزودی در این موقعیت 
مستقر خواهد شــد.مدیر پروژه دو دستگاه 
حفاری خشکی و خدمات جانبی شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: این شــرکت در همین 
ارتباط همزمــان با انجــام عملیات حفاری 
چاه ها، خدمات جانبی حفاری را به مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ارائه می دهد.

به گزارش ایرنا، میدان نفتی نــام آوران یکی از عظیم 
ترین میادین نفتی است که در تاریخ ایران کشف شده 

و در فاصلــه بین میادین نفتــی منصوری و 
سوســنگرد در وســعتی به انــدازه 2۴۰۰ 
کیلومتر مربع و در عمــق ۳۱۰۰ متری یک 
الیه نفت دار به اندازه 8۰ متر کشــف شد که 
به اندازه 5۳ میلیارد بشکه حجم دارد و امکان 
گسترش این میدان به جنوب غربی و شرقی 

هم وجود دارد.
 اسم این مخزن توسط وزارت نفت به پاس خدمات همه 
افرادی که در گوشه و کنار کشور به خدمت می پردازند، 
به ویژه کارکنان مدیریت اکتشــاف که نام آوران گمنام 

صنعت نفت محســوب می شوند و درشــرایط سخت 
کاری کار می کننــد، »نام آوران« گذاشــته شــد. این 
نام آوران، همان گمنامان نام آور افتخارآفرین کشــور 
هســتند. اکتشــاف میدان نفتی نام آوران با پیشرفته 
ترین روش های اکتشافی انجام شــده و آغاز کشف آن 
با سه حلقه چاه از سال 95 شروع شده است.حجم الیه 
قدیمی این میدان حدود ۳۱.۳ میلیارد بشــکه بوده و 
حجم نفت جدید کشف شــده حدود 22 میلیارد بشکه 
اســت. ضریب بازیافت این الیه ۱۰ درصداست و حدود 

2.2 میلیارد بشکه قابل استحصال است.

برق

حفاری

خریدار   رییــس انجمــن نیروگاه های 
مقیاس کوچک با اشاره به وجود یک هزار و 
7۰۰ مگاوات ظرفیت این نوع نیروگاه ها در 
کشــور گفت: نیروگاه های مقیاس کوچک 
راهکار بهینه و مناســب برای برطرف شدن 
پیک مصرف برق هســتند کــه باید مورد 

حمایت قرار گیرند.
»سیداحســان صدر« در نشست خبری در 
محل اتاق بازرگانی ایــران افزود: نزدیک به 
۳۰ درصد افزایش نیاز به برق در تابســتان 
به دلیل راه اندازی سیستم های سرمایشی 
اســت که نیروگاه های مقیاس کوچک راه 
حل بهینه این مشکل هســتند و می توانند 
از طریق بازیافــت حــرارت و تبدیل آن به 
سرمایش صرفه جویی خوبی در مصرف برق 

به همراه داشته باشند.
وی ادامه داد: نیروگاه های مقیاس کوچک 
به دلیل نیاز به سرمایه کمتر از نیروگاه های 
بزرگ در این شــرایط سخت که منابع مالی 
با کمبود روبرو اســت گزینــه خوبی برای 
توسعه بخش برق به شــمار می روند ضمن 

آنکه میزان اشتغالزایی باالیی هم دارند.
صدر خاطرنشــان ســاخت: نیروگاه های 
مقیاس کوچــک مزیت های زیــادی برای 
صنعت برق به همراه دارند اما به دلیل برخی 
مشــکالت چرخ این نیروگاه ها به خوبی به 
چرخش در نیامــده و موانع زیادی بر ســر 

توسعه این نوع نیروگاه ها وجود دارد.
رییس انجمن نیروگاه های مقیاس کوچک 
یکی از ایــن موانع را بدهی بیــش از 2 هزار 
میلیارد تومانی وزارت نیرو به این نیروگاه ها 
برشــمرد و گفت: ایــن بدهــی میلیاردی 
شــرایط کســب و کار را برای فعــاالن این 
بخش به شدت ســخت کرده و این درحالی 

است که نیاز به برق روز افزون است.
وی ادامــه داد: موانــع گســترده مقابــل 
نیروگاههــای مقیاس کوچک باعث شــده 
تا این روزها و در فصل زمســتان کشــور با 

کمبود برق مواجه شود.
صدر افزود: نیروگاه هــای مقیاس کوچک 
با هدف کمک به شبکه سراســری برق و با 
وعده های دولت از ۱۰ ســال پیش شروع به 
گســترش کردند اما این موانع باعث شد تا 
امــروز خاموشــی  22۰ مــگاوات نیروگاه 
مقیاس کوچــک و توقف تولیــد آنها ایجاد 

شود.

رییس انجمن نیروگاه های مقیاس کوچک 
گفت: ۱۰ ســال قبل وزارت نیرو مشوقی را 
برای نیروگاه هــای CHP در نظر گرفته بود 
و آن معافیــت از پرداخت هزینــه ترانزیت 
بود اما هم اکنــون نیروگاه های CHP بابت 

ترانزیت برق باید هزینه پرداخت کنند.
صدر، یکی از  موانع را نــرخ خرید تضمینی 
برق و تاخیر در پرداخت پول برق از ســوی 
وزارت نیرو و توانیر برشــمرد و خاطرنشان 
ســاخت: نــرخ خریــد تضمینی بــرق از 
نیروگاه های مقیاس کوچک عادالنه نیست 
نرخ هــای متفاوت خریــد تضمینی برق از 
25۰ تومان تــا 52۰ تومان باعث شــده تا 
برخی از نیروگاه ها به شــدت دچار مشکل 
شده و بعد از اتمام قراداد خود نیروگاه های 

خود را خاموش کنند.
وی گفت: قراردادهایی که بر اســاس برنامه 
ششم توسعه بسته می شــود هر کیلووات 
ســاعت 52۰ تومان اســت و قراردادهایی 
که بر اســاس برنامه پنجم بسته شده است 
هر کیلو وات ســاعت از 25۰ تومان تا ۳۰۰ 

تومان است.
این تولید کننده برق ادامه داد:  مانع دیگری 
که باعث شــده تــا نیروگاه هــای مقیاس 
کوچک به شــدت دچار مشــکل شوند این 
اســت که پول برق به خزانه رفته و هر زمان 

که توانیر و یا وزارت نیرو صــالح می دانند 
پول برق فروخته شده را پرداخت می کنند. 
در حــال حاضر 7 ماه اســت که پــول برق 
نیروگاه های مقیاس کوچک از سوی توانیر 
پرداخت نشــده و به حدود 2 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
رییس هیــات مدیره انجمــن نیروگاه های 
مقیاس کوچک بــا تاکید بر اینکــه در این 
شرایط که گفته می شــود شبکه سراسری 
برق با کمیــود برق مواجه شــده و احتمال 
خاموشــی وجــود دارد گفت: اگــر وعده 
هــای وزارت نیرو و دولت بابــت حمایت از 
نیروگاه های مقیاس کوچک محقق می شد 
بدون شــک امروز این مشکالت وجود نمی 

داشت.
صدر با بیان اینکه نگاه مســئوالن به صنعت 
برق بایــد تغییر کــرده و به ایــن بخش نه 
بعنوان بخشــی خدماتــی بلکــه بعنوان 
یــک "رونــق دهنده"به کل اقتصــاد نگاه 
کنند گفت: وقتی به صنعــت برق یک نگاه 
اقتصادی وجود داشته باشــدنه تنها هزینه 
تمام شده و قیمت کاال اهمیت می یابد بلکه 
مفاهیمی مانند بازار برق، بازار بورس و .. نیز 

معنا پیدا می کند.
  وی ادامــه داد: یکــی از معضــالت دولت، 
توسعه شبکه برق کشور همزمان با افزایش 

مصرف برق است ، توسعه این بخش نیازمند 
صرف هزینه های فراوانی است که دولت در 
حال حاضر با توجه به تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی قادر به تامین آن نیست. بنابراین 
 )CHP( توســعه نیروگاه هــای پراکنــده
می تواند بخش بزرگی از نیاز شبکه را بدون 

صرف هزینه های فراوان پاسخ دهد.
رییس انجمن نیروگاه های مقیاس کوچک 
افزود: اگر حمایت هــای الزم از نیروگاهای 
مقیاس کوچک صورت مــی گرفت االن به 
جای هزار و 6۰۰ مگاوات باید ســه برابر این 
عدد توســط این نیروگاه ها، برق تولید می 

شد.
صدرگفــت: 2۰ نیروگاه مقیــاس کوچک 
از وزارت نیــرو طلب دارنــد و از 7 ماه پیش 
بارها وعده داده شده است که این مطالبات 
پرداخت می شــود اما هر بار به فراموشــی 

سپرده شده است.
وی ادامه داد: پیشــنهادهای خوبی توسط 
انجمن نیروگاههای مقیاس کوچک به اتاق 
بازرگانی و برای تصویب به مجلس داده شده 
است تا این مشکالت برای همیشه برطرف 

شود .
این تولید کننده برق گفت: چهار پیشــنهاد 
الحاقی به الیحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شد و به 
دلیل دقیق بودن این پیشنهادها به راحتی 

در اتاق بازرگانی به تایید رسید و به مجلس 
برای تصویب و قانون شدن ارسال شد.

صدر افزود: دو پیشنهاد مهم ما یکی مربوط 
به این بود که بندی در بودجه اضافه شود که 
بابت برق فروخته شــده به شبکه سراسری 
برق ما از خزانه طلبکار شویم. چرا که وقتی 
پول برق به حســاب خزانه واریز می شــود 
توانیــر و وزارت نیرو مشــکالت عدیده ای 
دارند و این پول ها بــه نیروگاه های مقیاس 

کوچک با تاخیر طوالنی پرداخت می شود.
رییس هیات مدیره انجمــن نیروگاههای 
مقیاس کوچک ادامه داد: وزارت نیرو امکان 
این را ندارد کــه نرخ عادالنه بــرق را بدهد 
بنابراین پیشــنهاد بعدی ما این است که به 
دلیل باال بودن راندمان نیروگاه های مزبور و 
تلفات پایین تر نسبت به سایر نیروگاهها به 
ما پاداش عددی پرداخت می شود . ما اعالم 
می کنیم که ما این پاداش عــددی را نمی 
خواهیم بلکه ما را در فروش برق به ماینرها 
آزاد بگذارند تا بخشــی از هزینه ها جبران 

شود.
وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر 
چه میزان برق به ماینرها فروخته می شود؟ 
گفت: طبق آمارهای منتشــر شــده حدود 
5۰۰ تا 6۰۰ مگاوات به شــکل زیر زمینی 
به ماینرهــا انرژی فروخته می شــود. پس 
اگــر وزارت نیرو ما را آزاد می گذاشــت می 
توانســتیم با شناســایی ماینرها به راحتی 

هزینه های خود را جبران کنیم.
صدر خاطرنشــان کرد: هزینه های احداث 
یک نیــروگاه ۱۰ مگاواتــی ۴ میلیون یورو 
است. اما سیاســت های پریشان و انقباضی 
جای خــود را به سیاســت های تشــویقی 
داده اســت و این نیروگاه ها با این وضعیت  
پرداخت نشدن مطالبات ورشکسته شده و 
تولید برق  در برخــی از نیروگاه ها متوقف و 

خاموش شده است.
این تولید کننده بــرق بازدهی نیروگاه های 
مقیاس کوچــک را بین ۴2 تــا ۴8 درصد 
اعالم کرد که تا حــدود75 درصد نیز امکان 

افزایش دارد.
وی از اجازه نداشــتن نیروگاه های مقیاس 
کوچک برای فــروش برق خــود به بخش 
های دیگر انتقاد کرد و خواســتار آن شد تا 
وزارت نیرو به این نیروگاه ها اجازه دهد برق 

تولیدی خود را به متقاضیان بفروشند.

خریدار   واگذاری پساب تصفیه خانه های 
فاضالب شــهر تهران برای تامین آب مورد 
نیــاز آبیاری فضای ســبز و بوســتان های 
شهری به مناطق شــهرداری از سال ۱۴۰۰ 

آغاز می شود.
 »مینا رفعتی« مدیر دفتر تجهیزات و منابع 
مالی شرکت فاضالب تهران گفت: این اقدام 
در چارچــوب عملیاتی شــدن تفاهم نامه 
جامع ســازوکار تامین پایــدار آب فضای 
ســبز تهران میان وزارت نیرو و شهرداری 
تهران انجام خواهد شــد که عالوه بر جبران 
مخاطرات ناشــی از کاهــش بارندگی، اثر 
بســیار زیــادی در حفاظــت از ذخایر آب 

زیرزمینی دارد.
رفعتی افزود: نخســتین نشســت کارگروه 

کارشناســی تفاهم نامــه بــا مشــارکت 
نمایندگان شــرکت آب منطقه ای، شرکت 
آب و فاضــالب اســتان تهران و شــرکت 
فاضالب تهران تشــکیل شــد و در فاز اول، 
مراحل واگذاری پســاب تصفیه خانه های 
فاضالب به شــهرداری بر اساس مدل های 

اقتصادی و مالی در دستور کار قرار گرفت.
این تصفیه خانه ها شــامل تصفیه خانه های 
جنــوب تهــران، غــرب تهران)فیــروز 
بهرام(، شهرک شــهید محالتی، زرگنده، 
صاحبقرانیــه، قیطریه، اکباتان و شــهرک 

غرب است.
به گفته مدیر دفتر تجهیــزات و منابع مالی 
شرکت فاضالب تهران، در صورتی که تعرفه 
پساب در شرکت مهندســی آب و فاضالب 

کشور تایید شود و در شورای اسالمی شهر 
تهران به تصویب برســد، از ســال ۱۴۰۰ 
امــکان جایگزینی دســت کم ۴۰ میلیون 
متر مکعب از رواناب ها و آب های سطحی با 

استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضالب 
محقق خواهد شد.

در گام هــای بعــدی اجرایی شــدن ایــن 
تفاهم نامــه مقــرر شــده اســت پســاب 
۱7 تصفیه خانــه شــهر تهــران، شــامل 
تصفیه خانه هــای در دســت بهره برداری و 
پیش بینی شده در طرح جامع به شهرداری 
تهران تحویل داده شــود که در این صورت 
میزان پســاب تحویلی به شهرداری تا سال 
افق طرح )ســال ۱۴۱۰( به میــزان ۱۴5 
میلیون مترمکعب در سال بر اساس برنامه 
زمان بندی تکمیــل تصفیه خانه ها افزایش 

خواهد یافت.
به گــزارش ایرنــا، دوازدهم شــهریورماه 
امســال معاون آب و آبفای وزیــر نیرو در 

یکی از شــبکه های اجتماعی نوشــت: 6۰ 
درصد استفاده از آب های زیرزمینی برای 
فضای سبز تهران به پســاب تغییر خواهد 

یافت.
»قاســم تقــی زاده خامســی«  در صفحه 
اینســتاگرام خود نوشــت: درحال حاضر 
شهرداری مصرف کننده عمده آب در تهران 
اســت و حدود 2۰۰ میلیــون متر مکعب 
یعنی به اندازه ظرفیت ســدکرج آب را برای 

نگهداری فضای سبز مصرف می کند.
وی ادامــه داد: تفاهمنامه ای کــه امروز به 
امضای وزیر نیرو و شــهردار تهران خواهد 
رســید، 6۰ درصد مصــرف از آب های زیر 
زمینی به پســاب)فاضالب تصفیه شــده( 

تغییر خواهد یافت.

شناسایی استخراج کنندگان ارز مجازی غیرمجاز از میزان مصرف اینترنت

حفاری چاه اکتشافی نام آوران - ۱ آغاز شد

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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جزئیاتی تازه از واردات خودرو از مناطق آزاد اعالم شد

 ورود ممنوع برای آمریکایی ها

در ۹ ماه امسال
وی سواری ۱۹درصدافزایش یافت تولیدخودر

طی 9 ماه نخست امسال 625 هزار و ۳۰۰ دســتگاه خودروی سواری 
در کشــور تولید شد که نســبت به مدت مشابه ســال قبل رشد ۱8.8 
درصدی داشته اســت. بررســی آمار وزارت صمت از وضعیت تولید در 
کشور نشــان می دهد که در 9 ماهه ســال 99 تعداد 625 هزار و ۳۰۰ 
دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است؛ این در حالیست که 
در مدت مشابه سال گذشته 526 هزار و ۳۰۰ دستگاه از این محصوالت 
تولید شده بود.بدین ترتیب تولید خودروی ســواری در 9 ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل رشــد ۱8.8 درصدی داشته 
است.همچنین در 9 ماه ابتدایی امســال 6۰ هزار و 98۳ دستگاه وانت 
تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل )5۱ هزار و ۴58 دستگاه( 
رشد ۱8.5 درصدی داشته اســت.تا آذر ماه امسال هزار و ۳62 دستگاه 
اتوبوس، مینی بوس و ون نیز تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل )هزار و ۴92 دستگاه( با افت 8.7 درصدی مواجه شده است.
در 9 ماه نخست امسال ۴۳۴ دستگاه کمباین و ۱5 هزار و 572 دستگاه 
تراکتور تولید شده که به ترتیب نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

۳9.5 درصدی و ۱2.6 درصدی ثبت شده است.

نامه دبیر انجمن قطعه سازان به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا
 امکان تامین قطعه با ادامه این وضعیت

 ممکن نیست
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان در نامه ای خطاب 
به مدیران عامل خودروســاز بزرگ کشور، تداوم شــرایط فعلی )عدم 
اصالح قیمت ها در قراداد قطعه ســازان، عدم تامین نقدینگی مورد نیاز 
قطعه ســازان و مطالبات معوق آن ها از خودروســازان( را عاملی برای 

توقف ادامه روند تامین قطعه دانست.
 موضوعاتــی همچون عــدم اصالح قیمــت قطعــات در قراردادهای 
فی مابین خودروسازان و قطعه ســازان، بدهی های معوق خودروسازان 
به قطعه سازان و مشــکالت نقدینگی صنعت خودرو )که هر دو صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی را شامل می شــود(، دیگر موضوع جدیدی 

نیست و از سال گذشته تاکنون بارها و بارها به آن پرداخته شده است.
علیرغــم اینکه طی بازه هــای زمانــی مختلف، وعده هایــی از جانب 
مسئوالن و خودروسازان برای هموارسازی مسیر حرکت قطعه سازان 
و برداشتن ســنگ های پیش پای آن ها داده شده اســت. به طور مثال، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( سیاســت این سازمان را افزایش 
تولید خودرو اعالم و پیش بینی کرده اســت که تا پایان سال به افزایش 
5۰ درصدی تولید در حوزه خودرو برسیم و مهمتر از همه اینکه شورای 
رقابت نیز اجرایی شــدن فرمول جدید قیمت گذاری برای آن دســت 
خودروهایی که قرار است براساس متوسط قیمت بازار محاسبه شوند، 
مشــروط به افزایش 5۰ درصدی ظرفیت تولید خودروســازان کرده 
اســت. بنابراین چنانچه تولید در صنعت قطعه ســازی که عضو مهمی 
در صنعت خودرو کشور و عاملی برای بقای آن محسوب می شود، دچار 
اخالل شــود، تبعا روند قطعه رسانی به خودروســازان کاهش خواهد 

یافت.

در این رابطه آرش محبی نژاد -دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازی- در نامه ای خطاب به مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ 
کشــور، از عدم امکان ادامه روند تامین قطعه با شــرایط فعلی صحبت 

کرده است.
در نامه وی به فرشــاد مقیمی )مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو( 
و جواد ســلیمانی )مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا( آمده است: 
"چنانچه مســتحضرید، آن مجموعه های معظم در چنــد ماه اخیر با 
وعده دادن اصالح قیمت ها و تامین نقدینگی و تســویه مطالبات معوق 
قطعه سازان، زنجیره تامین را تشــویق و به نوعی وادار به تولید و ارسال 
قطعه بدون تســویه مطالبات معوق و تعدیل ها نموده اســت و همواره 
تصویب بســته جهش تولید، به خصوص تغییر شــیوه قیمت گذاری 
خودرو و اصالح ســاختار مالی خودروساز در راســتای امکان عمل به 

تعهدات، مستمسک ایجاد امید و انگیزه در زنجیره تامین بوده است.
متاســفانه اخبار واصله اخیر علی رغم گذشــت زمان قابل توجه بدون 
هیچگونه دســتاورد مثبتی در خصوص تحقق وعده ها و اصالح شیوه 
قیمت گذاری خودرو و تصویب بسته جهش تولید موجی از ناامیدی در 
قطعه ســازی و ناتوانی در ادامه تامین قطعه ایجاد کرده که حرکت قابل 
ستایش خانواده صنعت خودرو در افزایش روند تولید و داخلی سازی را 

در ایام پایانی سال با مخاطره جدی روبرو خواهد نمود.
صادقانه و صراحتا به عرض می رســد، چنانچه اقــدام عاجل و موثر در 
تعدیل قیمت ها و پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان صورت نپذیرد، 
ادامه تامین حتی با وعده و وعید هم امکان پذیر نخواهد بود. خواهشمند 
است مقرر فرمائید چاره اندیشی اساســی صورت پذیرد."شایان ذکر 
است که رونوشــت این نامه برای علیرضا رزم حســینی )وزیر صنعت، 
معدن و تجارت(، محسن صالحی نیا )رئیس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران( و عزت اهلل اکبری باالپشــتی )رئیس کمیســون صنایع و 

معادن مجلس شورای اسالمی( جهت استحضار ارسال شده است.

و به سایت ها برگشت قیمت خودر
پس از هشت ماه ممنوعیت، قیمت خودرو در آگهی های اینترنتی قابل 
مشاهده شد و با توجه به رایزنی ها احتمال درج قیمت مسکن در آینده 

نزدیک هم وجود دارد.
از عصر پنجشــنبه ۱8 دی ماه پس از ممنوعیت هشــت ماهه، قیمت 
خودرو به پلتفرمهای آگهــی آنالین بازگردانده شــد. ممنوعیت درج 
قیمت خودرو و مســکن از اردیبهشت ماه ســال جاری ایجاد شده بود. 
البته هنوز قیمت مســکن در آگهی های اینترنتی قابل مشاهده نیست 
ولی شنیده می شــود که ممکن است نرخهای مســکن هم به سایتها 

برگردد.
به دنبال التهاب بازارهای مســکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل 
قیمتها از اردیبهشــت امسال، درج قیمت در ســایتهای فروش ملک و 
اتومبیل را ممنوع کرد. هرچند از آن زمان تا کنون قیمت خودرو حدود 
۳5 درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه، هــر ماه حدود ۱۰ درصد 
و به طور کلی 6۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ رشــدی کــه البته در آذرماه 
متوقف و حتی نرخ رشد ماهانه ۱.۱ درصد منفی شد. با این حال گروهی 
از کارشناسان معتقدند که علت صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، 
حذف قیمت در آگهی ها نبوده بلکه این مساله ازاحتمال احیای مجدد 
برجام و کاهش نرخ ارز نشــأت مــی گیرد.به دنبــال ممنوعیت درج 
قیمت مسکن و خودرو در سایتها، از اواخر شــهریورماه نیز طبق اعالم 
دادســتانی، افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و 

خودرو را دارند باید در سامانه امتا احراز هویت شوند.

تولید

 بازار تلفن همراه مانند سایر بازارها در هفته های اخیر 
تحت تاثیر کاهش بهای دالر، با افــت قیمت ها مواجه 
شده، به طوری که رصد بازار تلفن همراه نشان می دهد 
که قیمت ها به کمترین حد در 6 ماه اخیر رسیده و بازار 

دالالن نیز کساد شده است.
 شیوع کرونا نیاز افراد به ســخت افزارهایی مانند تلفن 
همراه و کامپیوتر را افزایش داد. قیمت باالی گوشــی 
تلفن همــراه به دلیل عــدم تخصیــص ارز و باال بودن 
قیمــت ارز باعث بروز مشــکالتی در حــوزه آموزش 
مجازی و دورکاری شــد. اما از حــدود 25 روز قبل و با 
تخصیص ارز و کاهش محســوس قیمت دالر، اکنون 
شــرایطی ایجاد شــده تا در بازار تلفن همراه قیمت ها 
به اعــداد منصفانه ای برســند. تا جایی کــه برخی از 
واردکنندگان برای جا نماندن از بازار رقابتی که ایجاد 
شده، تصمیم گرفته اند دامنه سود خود را از ۱5 درصد 
به چیزی حدود ۳-۴ درصد برســانند تا گوشــی های 

خود را به فروش برسانند و به تعهدات خود عمل کنند.
»رضا قربانی« رئیس کمیســیون ساماندهی و تنظیم 
بازار انجمــن واردکنندگان موبایل بــه کاهش قیمت 
گوشی تلفن همراه به واسطه تخصیص ارز، اشباع بازار 

و پایین آمدن قیمت دالر اشاره و جزئیات آن 
را بیان کرد.قربانی گفت: 25 روز قبل زمانی 
که تخصیص ارز برای واردات گوشــی تلفن 
همراه در نظر گرفته شد، برخی به این مسئله 
انتقاد کردند که چرا وقتی تخصیص ارز تعلق 
گرفته قیمت گوشــی تلفن همــراه پایین 
نیامده اســت؟ دلیلش این است که تا زمانی 

که تامین ارز اتفــاق نیفتد و کاال بــا آن ارز تخصیص 
گرفته، وارد نشــود، قیمت ها پایین نمی آید. تا قبل از 
تخصیص ارز گوشــی های تلفن همراه با دالر ۳2 هزار 
تومانی وارد شــده بود، بنابراین باید صبر می کردیم تا 
ارز 26هزار تومانی که بانک مرکــزی تخصیص داده، 
تامین شود و با ورود کاالهای جدید، قیمت گوشی های 
تلفن همراه پایین بیاید.رئیس کمیســیون ساماندهی 
و تنظیم بــازار انجمن واردکننــدگان موبایل تصریح 
کرد: با توجه به تخصیــص دالر 25 هزار و 5۰۰ تومانی 
)دالر نیمایی به روز( به تمامی واردکنندگان گوشــی 
تلفن همراه، بازار رقابتی شــکل گرفت. از دوشنبه قبل 
گوشــی های تلفن همراه با ارز حدود 26 هزارتومانی 
وارد بازار شــدند و همانطور که قبــال در پیش بینی ها 

اعالم کردیــم، گوشــی تلفن همــراه بین 
۱۰ تــا ۱5 درصد و برخی مــوارد 2۰ درصد 
ارزان شــد.وی خاطرنشــان کرد: اگر فردی 
منتظر بوده که قیمت گوشــی پایین بیاید و 
خریداری کند، می تــوان گفت االن بهترین 
زمان برای خرید گوشــی تلفن همراه است. 
از 6 ماه قبل تــا االن چنین قیمتــی اصال در 
بازار دیده نشــده و نمی دانیم در آینده نیز چه اتفاقاتی 
رخ خواهد داد.البته به گفته قربانی، ارزان شدن گوشی 
تلفن همراه صرفا به همین عدد محدود نمی شود، بلکه 
به دلیل شکل گرفتن بازار رقابتی برخی از واردکنندگان 
نیز حدود ۱۰ درصد از سود خود را کم کرده اند تا بتوانند 

در این بازار اقبال خوبی داشته باشند.
رئیس کمیســیون ســاماندهی و تنظیم بازار انجمن 
واردکنندگان موبایــل در این باره گفت: واردکنندگان 
این اجازه را دارند تا ۱5 درصد ســود از خریدار دریافت 
کنند اما چون االن بازار شــکل رقابتــی به خود گرفته 
است، تعداد زیادی از فروشــندگان سود ۱5 درصدی 
خود را به 2 تا ۳ درصد رســانده اند که همین مســئله 

نیز۱۰ درصد دیگر قیمت گوشی را پایین آورده است.

نکته دیگری کــه از نظــر قربانی باعث شــده قیمت 
گوشــی تلفن همراه، پایین تر از هر زمــان دیگری در 
6 ماه گذشته شود، گفت: به واســطه اتفاقات رخ داده، 
دست دالل ها از بازار کوتاه شده و داللی در بازار موبایل 
هیچ توجیحی نــدارد. همانطور کــه می بینیم اکنون 
هیچکس خریدار پاسپورت  مســافران برای رجیستر 
کردن گوشــی تلفن همراه نیســت.رئیس کمیسیون 
ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل 
درباره این که آیا ممکن اســت با پایین آمدن قیمت ارز 
شاهد افت بیشــتر قیمت تلفن همراه باشــیم، افزود: 
اصلی تریــن عنصــر تاثیرگذار روی قیمــت کاالهای 
وارداتی، ارز اســت. اما باید قیمــت ارز حواله را در نظر 
گرفت. اکنون که به دلیل تحوالت سیاسی قیمت دالر 
نقدی پایین آمده است اما دالر نیمایی که واردات با آن 
انجام می شــود هنوز نزدیک به 25 هزار و 5۰۰ تومان 

است و تغییر چندانی نداشته است.
قربانی افزود: اگر قیمــت ارز نیمایی کاهش پیدا کند، 
یک ماه بعد و پس از تامیــن ارز تخصیص یافته و ورود 
گوشی تلفن همراه به کشــور، می توان انتظار کاهش 

قیمت را داشت.

تلفن همراه

خریدار  طبق اعالم مســئوالن ســازمان 
برنامه و بودجه درآمد دولت از محل واردات 
خودرو از مناطق آزاد به ســرزمین اصلی در 
ســال آینده، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شــده ولی در مورد تحقق کامل 
آن با توجه به اینکه به نظر نمی رســد بیش 
از ۱۴ هزار دستگاه امکان ورود داشته باشد، 

تردید وجود دارد.
 از ســال ۱۳97 ثبــت ســفارش و واردات 
خودرو ممنوع و حتی مناطق آزاد مشمول 
این ممنوعیت شد، این در حالی است که از 
سال ۱۳95 واردات خودروهای آمریکایی یا 
سفارش این کشور در هر صورت به مناطق 
آزاد و سرزمین اصلی ممنوع شده بود. اما با 
وجود این که در این فاصله پیشــنهاداتی در 
رابطه با ورود خودرو به کشــور به دلیل نیاز 
در مناطق آزاد یا تنظیــم بازار داخلی وجود 
داشــت،   شــرایط ارزی عاملی برای عدم 

موافقت با این موضوع بود.
این در حالی اســت که اخیــرا و در جریان 
بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون 
تلفیــق مجلس، مصوب شــد کــه واردات 
خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین 
اصلی امکان پذیر باشــد.در رابطه با جزئیات 
این مصوبه مژگان خانلو - ســخنگوی ستاد 
بودجه ســال ۱۴۰۰ و همچنین رئیس امور 
پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان 
برنامــه و بودجــه - در گفت وگو با ایســنا، 

توضیحاتی ارائه کرده است.

ممنوعیت ورود خودروهای آمریکایی 
مناطق آزاد به سرزمین اصلی

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه 
با اشــاره به این که ورود خودرو از مناطق آزاد 
پیشــنهاد نمایندگان بود نــه دولت، اظهار 
کرد: بر این اساس جهت تنظیم بازار خودرو 

این مجــوز صادر شــده که امــکان واردات 
خودروهای وارداتی غیر آمریکایی مستقر در 
مناطق آزاد که فقط امکان تردد در محدوده 
اطراف آن را دارند با پرداخت حقوق ورودی و 
تعویض پالک به سرزمین اصلی فراهم شود.

وی افزود: اما طبق مصوبــه تلفیق همچنان 
واردات خودرو به مناطق آزاد است.

پیش بینی درآمد 10 هزار میلیاردی از 
واردات خودرو از مناطق آزاد

خانلو در مورد تعداد و منابع پیش بینی شده 
درآمدی از محــل ورود خــودرو از مناطق 
آزاد توضیــح داد: در رابطه بــا تعداد پیش 
بینی دقیقی ارائه نشده است، اما به هرحال 
مناطق آزاد نیاز به خودرو دارند و قرار نیست 
حجم غیرمتعارفی از این مناطق به سرزمین 

اصلی وارد شود، با این حال پیش بینی که در 
مجلس صورت گرفته این اســت که از این 
محل در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان 

قابل تحقق باشد.

به نظر نمی رسد بیش از 5000 میلیارد 
درآمد ایجاد شود

به گفته سخنگوی ســتاد بودجه، با توجه به 
تعدادی که قابلیــت ورود از مناطق آزاد به 
سرزمین اصلی را دارند به نظر نمی رسد این 
۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشــد، 
این در حالی اســت که احتمــاال حدود ۱۴ 
هزار دستگاه امکان ورود به سرزمین اصلی 
را داشته باشــد که در این حالت به نظر می 
رســد حدود 5۰۰۰ میلیــارد تومان منابع 

کسب شود.

باید ثبت سفارش باز شود
وی این را هــم  گفت که طبــق پیش بینی 
صورت گرفته بــرای ورود خودرو از مناطق 
آزاد باید ثبت ســفارش انجام شــد، از این 
جهت وزارت صنعت، معــدن و تجارت باید 
ســامانه ثبت سفارش به ســمت سرزمین 

اصلی را باز کند.

 این واردات به صرفه است؟
خانلو در مورد این که آیــا چنین وارداتی با 
توجه به دریافت حقوق ورودی و سایر هزینه 
های گمرک که می تواند قیمت خودرو را تا 
دو برابر افزایش دهد، برای مصرف کننده به 
صرفه اســت؟ یادآور شد: به هر صورت چند 
سالی اســت که واردات خودرو ممنوع بوده 
و به نظر می رسد اکنون بازار داخلی کشش 

ورود خودرو را داشته و برای آن تقاضا وجود 
خواهد داشــت، اما این یک مجوز اســت و 
تکلیف نشده اســت از این رو عرضه کننده و 
خریدار شرایط را خواهند سنجید و در مورد 
آن تصمیم گیری خواهنــد کرد و مجبور به 

انجام آن نیستند.

درآمد واردات از مناطق آزاد به حقوق 
 ورودی خودروهای گمرکی

 اضافه می شود
اما در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی 
شده بود که برای ســال آینده دولت 2۰۴۰ 
میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو 
درآمد کســب کند که در همان زمان شائبه  
هایی در مورد آزاد شــدن واردات خودرو در 
ســال آینده مطرح شــد، آنچه که سازمان 
برنامــه و بودجه اعالم کــرد از این حکایت 
داشــت که این حقوق ورودی به معنی آزاد 
ســازی واردات خودرو نیســت و در حال 
حاضر تعــدادی از خودروها بــه دالیلی از 
جمله مشــکل قضایی در گمرک دپو مانده 
اســت که هنوز در مــورد ترخیــص آن ها 
تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال 
آینده بــا رفع موانع ترخیص شــوند، بر این 
اســاس حقوق ورودی آن به عنوان یکی از 
محل های درآمدی دولت در الیحه بودجه 

پیش بینی شده است.
سخنگوی ســتاد بودجه سال ۱۴۰۰ دراین 
باره یادآور شــد که مصوبه اخیــر تلفیق در 
مورد واردات خودرو از مناطق آزاد و درآمد 
دولت از محل دریافت حقــوق ورودی این 
خودروها ارتباطــی با آن حقــوق ورودی 
2۰۴۰ میلیــاردی در الیحــه نــدارد و هر 
آنچه که از این محل کســب شــود به پیش 
بینی های قبلی حقــوق ورودی برای درآمد 

دولت اضافه خواهد شد.

رصد بازار تلفن همراه؛ قیمت ها به پایین ترین حد در ۶ ماه اخیر رسید

واکنش کاربران ایرانی به کوچ جهانی از واتس اپ
خریدار   با وجود اینکه واتس اپ اعالم کرده 
قصد دارد اطالعــات کاربرانش را با مجموعه 
فیس بوک بــه اشــتراک بگــذارد، برخی 
کارشناســان فناوری اطالعــات معتقدند 
از آنجایی که بســیاری از کاربــران در ایران 
به حساســیت داده هایشــان واقف نیستند 
و تلگــرام به عنــوان اپلیکیشــن جایگزین 
هم در کشور فیلتر اســت، احتماال تغییری 
در اســتفاده از پیام رســان ها در ایــران رخ 
نمی دهــد.  واتــس اپ به تازگــی از کاربران 
خواســته با جمع آوری اطالعاتشان شامل 
شــماره تلفن و مکان توســط فیس بوک و 
زیرمجموعه های آن موافقــت کنند و اگر تا 
8 فوریه با شرایط جدید استفاده از سرویس 
واتس اپ موافقت نکنند، دسترســی به این 
اپلیکیشــن را از دســت خواهند داد. برخی 
از فعاالن حریم خصوصــی در توییتر اقدام 
واتس اپ که "یا جمــع آوری اطالعاتتان را 
بپذیرید یا بیرون بروید" را زیر سوال برده و به 
کاربران پیشــنهاد کردند به اپلیکیشن هایی 

نظیر سیگنال و تلگرام مهاجرت کنند.
در این راســتا واتس اپ قوانین خود را به روز 
و اعالم کــرده کــه از این به بعــد به عنوان 
عضــوی از مجموعه فیس بــوک، اطالعات 
کاربر را بــا ســایر اپلیکیشــن های گروه 
فیس بوک به اشــتراک می گــذارد که این 
فقط به واتس اپ هم خالصه نمی شود، بلکه 
اطالعات واتس اپ، اینستاگرام و فیس بوک 
با هم به اشتراک گذاشته می شود و این کل 

کاربرهای جهان را در برمی گیرد.
کاربر ممکن اســت در فیس بوک تصاویری 
را به صورت عمومی تر با دیگران به اشتراک 

گذاشته باشــد، اما وقتی از یک پیام رسان 
استفاده می کند، اطالعات خصوصی تری در 
مقایسه با شبکه های اجتماعی دارد و از این 
به بعد فیس بوک قرار است به کل اطالعات 
واتس اپ دسترسی داشته باشد. واتس اپ به 
کاربران صفحه ای را نشان می دهد که در آن 
آمده است: این قوانین جدید ماست و برای 
استفاده از این اپلیکیشن باید قوانین را تایید 
کرده و در غیر این صورت، دیگر نمی توانید 
از این اپلیکیشــن اســتفاده کنید. در این 
اطالعیه حتی با ادبیات تندی نوشــته شده 
که اگر این قوانین را نمی پذیرید، می توانید 

راهنمایی حذف اکانت را بخوانید.

کاربران تاثیرگذاری که از واتس اپ 
می روند

در ایــن رابطه میــالد نوری - کارشــناس 
فناوری اطالعات - با اشــاره بــه واکنش ها 
درباره تصمیــم واتس اپ به ایســنا اظهار 
کرد: این اتفاق باعث شــده بسیاری از افراد 
تاثیرگذار مانند پاول دوروف، مدیر تلگرام و 
ایالن ماسک، مدیر تسال درباره این موضوع 
اظهار نظر کنند و کاربــران در کل دنیا که 
برایشــان حفاظــت از دیتا مهم تر اســت، 
عکس العمل نشــان دادند و حتی تصویری 
را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند که 
در حال حذف واتس اپ هستند. در اپ استور 
اپــل در کشــورهای زیادی، روز گذشــته 
پیام رسان ســیگنال و تلگرام،  در ترندهای 
اول قرار گرفتند و این نشان می دهد کاربران 
دنیا برایشــان مهم است و در حال مهاجرت 

به اپلیکیشن های دیگر هستند.

نوری خاطرنشــان کرد: در سیســتم های 
یادگیــری ماشــین و هــوش مصنوعــی 
و اســتفاده کالن از دیتــا، از اطالعــات 
ردوبدل شده الگوبرداری می شود. همانطور 
که وقتی وارد سایتی می شــوید، تبلیغات 
مرتبطی به شما پیشــنهاد می شود، چون 
بر اساس رفتار شــما، محتوا را کدگذاری و 
الگوی رفتاری ایجاد کرده اند؛ بنابراین اینکه  
اطالعات پیام رســان در اختیار فیس بوک 
قرار  گیرد، به این معنا نیســت که کلمه به 
کلمه چت را بخوانند، بلکه به این معناست 
که رفتار کاربر را تحلیل می کنند و بر مبنای 
آن، یا اتفاقــات دنیا را پیش بینــی کرده یا 

استفاده اقتصادی و تبلیغاتی می کنند.
وی با اشــاره به ادعای واتــس اپ مبنی بر 
کدگذاری دوطرفــه پیام ها بیان کرد: اینکه 
واتس اپ می گویــد اطالعــات را دوطرفه 
کدگذاری می کند، ادعایی اســت که ثابت 
نشده اســت؛ کما اینکه بنیان گذار تلگرام 
بارها در کانال تلگرامی و توییتر، واتس اپ را 
به خاطر این مساله به چالش کشیده است. 

بنیان گذاران سیگنال هم بارها واتس اپ را 
به دلیل این موضوع به چالش کشیدند زیرا 
سورس واتس اپ در اختیار ما نیست و کسی 
نمی تواند این ادعا که همه پیام ها از ســرور 

واتس اپ ارسال می شود را تایید کند.
این کارشــناس فناوری اطالعات ادامه داد: 
این در حالی است که تلگرام یک پیام رسان 
اوپن سورس اســت و کارشناسان فناوری و 
برنامه نویســان در دنیا می توانند ســورس 
تلگرام را بررسی و این ادعا را راستی آزمایی 
کننــد و این مســاله که این پیام رســان  از 
کدگــذاری دوطرفــه اســتفاده می کند، 
ثابت شــده اســت. حتی زمانی داعش که 
می خواست در کشورهای مختلف عملیاتی 
را انجام دهــد، از تلگرام برای پیام رســانی 
به اعضــای خــودش اســتفاده می کرد و 
پــس از مدتی که اســتفاده داعــش از این 
پیام رسان زیاد شــد، تلگرام همه اکانت ها و 

کانال هایشان را بست.
نوری بــا بیــان اینکــه واتــس اپ در دنیا 
بزرگ ترین کاربر را میان پیام رسان ها دارد، 
افزود: صرف نظر از اینکه ممکن است خیلی 
از کاربــران از واتس اپ ناراضی باشــند، این 
پیام رســان قدمت زیادی دارد، زیرمجموعه 
برند فیس بوک بوده و تماس صوتی تصویری 
باکیفیتی داشــته که مورد استفاده بسیاری 
از کاربران در دنیاست؛ در حالی که تلگرام در 
یک سال گذشــته تماس صوتی و تصویری 
را اضافــه کــرد و برای مــردم دنیــا خیلی 
شناخته شده نبوده اســت. ایران و روسیه و 
بعضی از کشورهای آسیایی از ابتدا از تلگرام 
اســتفاده کردند،  اما االن موجی شروع شده 

که کاربــران اروپایی و آمریکایــی هم با این 
پیام رسان آشنا شده اند؛ همانطور که همین 
حاال هــم تلگــرام و ســیگنال در ترندهای 

اپ استورهای مختلف باال آمده است.

نشر اطالعات برای کاربران ایرانی 
حساسیت برانگیز نیست

با این اوصــاف وضعیت آماری اســتفاده از 
واتس اپ در ایــران در این شــرایط چطور 
خواهد بود؟ ایــن کارشــناس در این باره 
گفت: بعید می دانــم در ایران عــدد و رقم 
جابه جاشــده قابل توجه باشد. اوال در ایران 
تلگرام فیلتر است؛ در حالی که مردم جهان 
به عنوان یک پیام رســان جدید به ســمت 
تلگــرام می رونــد، در ایران مــردم از قبل 
تلگرام داشــتند و فیلترینگ باعث شــده 
مــردم کمتر از آن اســتفاده کنند. شــاید 
همچنان برخی کاربران در تلگرام باشــند، 

اما کمتر به آن مراجعه می کنند.
این کارشناس فناوری اطالعات ادامه داد: از 
طرفی در ایران قانون خاصی درباره حفاظت 
از اطالعات کاربران وجود نــدارد و به مردم 
هم اطالع رسانی نشده است. اگر با کاربران 
ایرانی صحبت کنید که قرار است اطالعات 
خصوصی تان از طریق واتس اپ با فیس بوک 
به اشتراک گذاشته شــود، خیلی برایشان 
حساسیت برانگیز نیســت. همانطور که در 
نشــر اطالعات، زمانی که یک اپراتور هک 
می شود، لیست ســفرهای کاربران منتشر 
می شود، سامانه ای هک شــده و کدملی و 
آدرســش فاش می شــود، برای کاربر مهم 

نیست.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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جای خالی نهاد های متولی در حوزه کودکان کار

 مسئوالن دقیقا کجا هستند؟

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران:
زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برقی 

ایجاد می شود
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت برای توســعه ناوگان 

حمل و نقل عمومی از دستگاه های برقی می توان استفاده کرد.
ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری در حاشیه 
امضای تفاهمنامه با شــهرداری تهران  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
مدتی است که روی حوزه هوشمند ســازی و خودرو های برقی فعالیت 
می کنیم.وی ادامه داد: کاهش آالیندگی هوای تهران یکی از بحث های 
جدی است و در زمینه اتوبوس خودرو یا موتور سیکلت وارد عمل شده 
ایم. ستاری تصریح کرد: خوشــبختانه در حوزه موتورسیکلت اقدامات 
خوبی انجام گرفته است و توانســته ایم موتور های برقی را تولید کنیم و 
تنوع محصول قابل توجهی در این حوزه وجود دارد و حتی آن دســته از 
بخش هایی که در گذشــته قابلیت طراحی داخل کشور را نداشتند هم 

اکنون طراحی می شوند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: هم اکنون بخش های 
مختلفی از موتور های برقی در حال تولید در داخل کشــور هستند و در 
حال حاضر زمینه های توسعه ناوگان حمل و نقل برقی به صورت جدی 
دنبال می شود و با توســعه اقدامات و تجاری سازی محصوالت می توان 

هزینه موتور برقی را برای مصرف کنندگان کاهش داد.
ســتاری در پاســخ به این ســوال که قابلیت تولید آن چه میزان است 
تصریح کرد: این موضوع بســته به میزان تقاضا دارد، امــا تا 8 وات هم 

موتور ها توسط بخش خصوصی طراحی می شوند.

سفر به کدام شهرها جریمه دارد؟
لیست شــهر هایی که در وضعیت قرمز و نارنجی هستند و سفر به آن ها 

جریمه 5۰۰ هزار تومانی و یک میلیون تومانی دارد، اعالم شد.
 طبق اعالم ســتاد ملی مقابله با کرونا، شــهر های رشــت، آستارا، 
رضوانشــهر، رودبار، منجیــل، کوچصفهان، الهیجــان، زیباکنار، 
چمخاله، لنگرود، ماســال، رودســر، جواهرده، آســتانه اشــرفیه، 
کالچای و چابکسر دراستان گیالن، رامسر، نشــتارود، عباس آباد، 
کالردشت، چالوس، نوشــهر، مرزن آباد، رویان، چمستان، محمود 
آباد، ســرخرود، بلده، آالشــت، ورســک، شــیرگاه، بابل، بابلسر، 
آشوراده و بهشهر در اســتان مازندران و بندر ترکمن، گرگان، علی 
آباد کتول و روســتای زیارت در اســتان گلســتان از جمله مناطق 
توریستی و اغلب ویالنشین هســتند که هنوز در وضعیت خطرناک 
و نارنجی قرار دارنــد و ورود پالک های غیربومی بــه این 5۰۰ هزار 

تومان جریمه دارد.

همچنین بنــدر گز، کردکــوی، نوکنده و جهان نما در اســتان 
گلستان و ساری، قائم شــهر، فریدونکنار، نور، آمل، الیمستان، 
جویبار، تنکابن، نکا، رینه و پلور در استان مازندران در محدوده 
قرمز قرار دارند و ســفر به این مناطق پرخطر محسوب می شود و 
تردد خودرو با پالک غیربومی به این مناطق که اغلب توریســتی 

محسوب می شوند نیز یک میلیون تومان جریمه دارد.

عذرخواهی هاشمی از مردم برای سخنان 
خواهرش

رییس شــورای شــهر تهران بابت صحبت های اخیر خواهرش از مردم 
عذرخواهی کرد.

محسن هاشمی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع 
خبرنگاران در واکنش به ســخنان اخیر فائزه هاشــمی در مورد دونالد 
ترامپ و انتخابات آمریکا گفت: صحبت  هایی از فائزه منتشــر شده که 

متاسفانه دل اکثر دلسوزان آیت اهلل هاشمی و دل خانواده ما را رنجاند.
وی با اشاره به نامه سرگشــاده اش به فائزه که امروز منتشر شد، اظهار 
کرد: نامه سرگشاده ای نوشــته و از او خواستم به دلیل چند کلمه ای که 
در مورد پیــروزی دونالد ترامپ گفته از مردم ایــران عذرخواهی کند، 
چرا که دونالد ترامپ برای کشور ما جز ترور، تهدید، بدعهدی و توهین 
چیزی نداشته و نباید چنین حرف هایی زده می شد البته شاید به دلیل 
مشکالتی که برای خودش و خانواده اش به وجود آوردند، ناراحت بوده 
و چنین چیزی گفته اما صحبت هایش نه مورد تایید خانواده و نه مورد 
تایید حزب کارگزاران که من رییس مرکزی آن حزب هســتم، است و 

من از طرف خانواده از این موضع، از مردم پوزش می طلبم.

رییس شورای شــهر تهران در مورد اظهارات روز گذشته معاون اول در 
خصوص کمک یک میلیارد دالری به شهرداری تهران بابت حمل و نقل 
عمومی خاطر نشان کرد: برداشت غلطی از صحبت های وی انجام شد و 
این سخنان مربوط به فاینانس دو میلیارد دالری تامین واگن برای کلیه 
کالنشــهرها بود که یک میلیارد دالر آن نیز برای تهران صرف می شد 
که می دانید این پول صرف خرید 6۳۰ واگن شــد که از آنجایی که این 
پول در قالب فاینانس بود درگیرودار تحریم هــا هنوز به نتیجه قطعی 
نرسیده است و متاسفانه مشکلی که ما با دولت داریم این است که اکثر 
مصوبات خوب شان به نتیجه نمی رسد و از یک طرف دولت معتقد است 
که مصوبات خوبی داشته و از سوی دیگر شــهرداری نتوانسته آنها را به 
دلیل ناهماهنگی ها در خود دستگاه های دولتی نقد کند که باعث سوء 
تفاهم شــده که این بی عرضگی مربوط به ناهماهنگی در خود دولت یا 

در شهرداری است که من معتقد هستم 5۰ – 5۰ درصد مقصر هستند.
وی با بیان این که چهار مصوبــه عالی برای اتوبــوس در دولت داریم و 
در آخر نیز قرار شــد در قبال نفت، اتوبوس بخریم، ادامه داد: در همان 
مصوبه مقرر شــده آیین نامه مصوب ظرف مدت دو هفته ابالغ شــود و 
حاال یک ماه گذشــته و باید بگویــم ناهماهنگی در سیســتم دولتی 
مخصوصا برای مصوبات بین بخشی زیاد اســت. مثال  در مورد حمل و 
نقل عمومی باید هفت دستگاه با هم هماهنگ شوند و اما هماهنگی بین 
دولت ضعیف است.رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: البته احساس 
می کنم پیگیری ما در شهرداری هم آن طور که باید نیست و قبال توصیه 
می کردم که مدیران شهرداری جسارت داشته باشند اما به نظر می رسد 
که در سماجت کم آوردند و از حناچی می خواهم در پیگیری مصوبات 

دولت سماجت بیشتری داشته باشند.

کوچه

خریدار  وقــوع اتفاقــات ناگــوار برای 
کــودکان کار اتفاقــی پر تکرار اســت که 
مسئوالن مربوطه در این خصوص باید فکر 

درستی داشته باشند.
 کودکان کار، حتی دیدنشــان هم غم را به 
چهره همگی ما می آورد چه برســد شنیدن 

خبر خودکشی و فوتشان...
هفته گذشــته بود که خبر خودکشی رضا 
کودک کاری که با گفتن جمالت خاص در 
برنامه تلویزیونی ماه عســل معروف شد، به 
گوش رســید دل های خیلی از ما با شنیدن 
این خبر به درد آمد. اما رضا اولین و آخرین 
کودک کاری نیســت که به این سرنوشت 

دچار شده است.

چرا مهمان »ماه عسل« خودکشی کرد؟
رضا فریــدی روانشــناس بالینــی و فعال 
آسیب های اجتماعی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، دربــاره فوت کودک کار 
۱8 ســاله، اظهار کــرد: یکــی از خبر های 
تلخی که در چند روز گذشــته شنیده ایم، 
خودکشــی رضا یکی از کودکان کار بود که 

در برنامه ماه عسل معروف شد.
وی با اشاره به اینکه علت اصلی فوت نیاز به 
تحقیق و بررسی بیشتری دارد، افزود: حتما 
رضا اولین کودک کاری نبود که خودکشی 
کرد و قطعا آخرین هم نیست. شاید شنیدن 
هیچ خبری به اندازه خبر خودکشــی یک 
کــودک دردآور نباشــد. برای ما دشــوار 
اســت باور کنیم کودکان و نوجوانان حتی 

می توانند به خودکشی فکر کنند.
این روانشــناس بالینی تصریح کــرد: باور 
عمومی در میان بزرگســاالن این است که 
کودکان خردســال، دیدگاه درستی نسبت 
به مرگ ندارند تا آگاهانه درباره اش تصمیم 
بگیرند. این باور ســبب می شــود که سن 
خودکشــی در کودکان را به طور ناخودآگاه 
بیشتر از ۱2 سال بدانیم، اما شمار زیادی از 
کودکانی که تا به حال خودکشی کرده اند، 

سن کمتری داشته اند.
فریدی گفت: شــوربختانه با گذشت زمان 
شمار کودکانی که سعی می کنند به زندگی 
خود پایان دهند بیشــتر شده و سن افرادی 
که دســت به این کار می زنند نیز رفته رفته 
پایین تر آمده است. حال سوال اینجاست که 
چرا کودک یا نوجوانی کــه در اوج هیجان و 
شور زندگی باید باشد تصمیم به خودکشی 
می گیــرد؟ چه اتفاقــی می افتــد که یک 
کودک یا نوجــوان تصمیــم می گیرد حق 

حیات را از خودش بگیرد؟
ایــن روانشــناس بالینی بیان کــرد: اغلب 
موارد خودکشــی کــودکان بــه دلیل فقر 
شــدید خانواده، خشــونت زیاد در کانون 
خانواده، اعتیــاد والدیــن، ازدواج اجباری 
کودک و زندگی در فضای بســیار متشنج و 
پراضطراب اســت. در این خانواده ها کودک 
به نقطه ای می رســد که حتی ســاده ترین 
آرزوهایش هــم محقق نمی شــود. او مدام 
خودش را با هم سن و ســال هایش مقایسه 
می کند و می بیند کــه نمی تواند مثل آن ها 

باشد.
وی اضافه کرد: احساس می کند هیچ کسی 
او را دوست ندارد و وجودش برای کسی هم 
مهم نیست. این احســاس تنهایی عمیق و 
دیده نشــدن، گاهی فراتر از ظرفیت روانی 

کودک می شود. در چنین شرایطی با حذف 
فیزیکی خودش، انگار دیگر نمی خواهد این 

احساسات تلخ هرروزه را تکرار کند.
فریــدی بــا تأکید بــر اینکه اغلــب موارد 
خودکشــی کودکان با برنامــه ریزی قبلی 
اتفاق نمی افتد، گفت: یعنی اینطور نیســت 
که مثل بزرگســاالن، چندین مــاه یا حتی 
چندین ســال به خودکشــی فکــر کنند و 
حتی به دنبال کشــف راه های کــم دردتر 
برای خودکشی باشــند. این سناریو معموال 
متعلق به بزرگساالن اســت، اما اغلب انواع 
خودکشــی در کودکان کامال لحظه ای و با 
وقوع یک اتفاق تلخ یا یک دعوا رخ می دهد. 
مثال فــرض کنید کودکی که هــر روزش با 
سرخوردگی می گذرد، دعوا یا کتک خوردن 
چنیــن کودکی مثل کبریتی اســت که در 
انبار باروت بیفتد. در آن شــرایط کودک به 
شدت احساساتی می شــود و در همان اوج 
احساســات، امکان دارد که تصمیم بگیرد 

خودش را خالص کند.
این روانشــناس بالینی با بیان اینکه معموال 
کودکان و نوجوانان از طریق فیلم، رســانه 
یا صحبت با هم ســن و سال هایشان، نحوه 
انجام خودکشــی را یاد می گیرند، تصریح 
کرد: متأســفانه برخالف بزرگساالن، اقدام 
بــه خودکشــی در کــودکان و نوجوانان با 
درصد خطای کمتری همراه اســت. یعنی 
مثال گاهــی یک فرد بزرگســال صرفا برای 
جلب توجه اطرافیان، اقدام به خودکشــی 
می کند، اما بــه طور مثال فقــط به میزانی 
قرص مصــرف می کند کــه در نهایت زنده 
بمانــد، اما اغلــب کودکانی که به ســمت 
خودکشــی می رونــد، چنین حســاب و 

کتاب هایی انجام نمی دهند.

نشانه های نوجوانان و کودکانی که 
مستعد خودکشی هستند

وی با بیــان اینکه با دیدن برخــی عالیم و 
نشــانه ها می تــوان تشــخیص داد که چه 
کودکی مســتعد اقدام به خودکشی است، 
افزود: اگــر کودکــی در یک بــازه زمانی 
طوالنی، عادت های غذایی اش عوض شود، 
خلق و خویش تغییر کند، گوشه گیر شود، 
بازی هــای محبوبــش را انجــام ندهد و به 
یکباره از جمع گریزان شود، این ها می تواند 

نشــانه هایی از مســتعد بودن کــودک به 
خودکشی باشد.

فریدی ادامــه داد: البته این حــرف به این 
معنی نیســت که هر کودکی که این عالیم 
را داشت، مشــکوک به اقدام به خودکشی 
است، بلکه منظور این است که اگر کودکی 
در بســتر یک خانواده با آســیب اجتماعی 
شــدید زندگی می کند و این عالیم هم در 
او بــروز پیدا کند، آن وقــت چنین کودکی 

می تواند مستعد به انجام خودکشی باشد.
این روانشــناس با اشــاره به عالئــم دیگر 
کودکان مستعد خودکشی، تصریح کرد: از 
دیگر عالئم هم این است که یک کودک در 
بســتر یک خانواده فقیر یا پر از آسیب های 
اجتماعی دیگــر، به یکباره وســایلی را که 
همیشه برایش بسیار ارزشــمند بودند، به 
دیگران می بخشــد. همچنیــن در کودکی 
که قبال خودکشــی ناموفق داشته، احتمال 
اقدام دوباره او برای خودکشــی بسیار باالتر 

از سایر کودکان است.
وی افزود: اگر کودکی با زبان جدی یا حتی 
با زبان شــوخی از خودکشــی اش صحبت 
کرد، نباید این حرف های به ظاهر کودکانه 
را نادیده گرفــت، گاهی همین حرف ها یک 

پیش آگاهی جدی از خودکشی است.
فریدی بــا بیان اینکه شــکی نیســت که 
ارائه خدمــات روان درمانی بــه کودکان و 
نوجوانانی که مشــکوک به انجام خودکشی 
هستند، خاطرنشــان کرد: می تواند شرایط 
روانی آن هــا را بهبود ببخشــد، اما واقعیت 
این اســت که تــا وقتی عوامــل اجتماعی 
خودکشــی کــودکان، یعنی فقــر، اعتیاد 
والدین و خشــونت در خانواده مهار نشــود 
و نهاد هــای اجتماعی برای کمــک به این 
کودکان و این خانواده ها پیش قدم نشوند، 
روان درمانی برای این کــودکان صرفا یک 

مسکن زودگذر خواهد بود.

حمایت از کودکان کار حائز اهمیت است
ســروش قبادی روانشــناس و کارشناس 
آســیب های اجتماعی گفت وگو با باشگاه 
خبرنــگاران جوان، در این بــاره گفت: رضا 
کــودک ۱8 ســاله ای که مســئول تامین 
مخــارج خانــواده در محله پایین شــهر 
تهران بود و دغدغه اصلــی او آینده خواهر 

و برادرش بود و تمــام درآمدش را در اختیار 
مادرش قــرار می داد و موقعی که احســان 
علیخانی از او سوال پرســید که تفریح شما 
چیســت؟ در پاســخ گفت که با دوستانش 
جمــع می شــوند و پولهایشــان را جمع 
می کنند و گوشــت میخریم و منقل قرض 
میگیریم و کبــاب میکنیم، فکــر نمیکرد 
در ادامه زندگیــش به بن بســت بخورد و 
ســرانجامش علی رغم وعده هــای پوچ به 
خودکشی ختم شــود. کودکی که علی رغم 
سن پایین مخارج خانواده را تامین میکرد و 
زندگی خودش را به دور از حاشــیه ساخت، 
امــا بازیچه ســناریوی ســاختگی عوامل 
تلویزیونی شد. او با شغل پرس کاری زندگی 
را می گذراند و علی رغم وعده هایی که به او 
داده شــد تا قبل از مرگ نیز به همان شغل 
مشغول بود و اتفاق خاصی برایش رخ نداده 

بود.
وی با اشــاره به ینکه مداخالت مددکاری و 
روانشناســی در بحث کودکان کار از اصول 
اولیه حمایت از این کودکان است و می تواند 
تا حد بســیار زیادی نیز این کــودکان را در 
مسیر درســت زندگی هدایت کرد، افزود: 
نمایش دادن این افــراد در جامعه به صورت 
مســتقیم از طریق تلویزیون برای به دست 
آوردن حس ترحم مخاطب و جذب بیننده 
یکی از اتفاق هایی اســت که از چندســال 
گذشته در برنامه های تلویزیونی رواج پیدا 

کرده است.
این روانشناس تصریح کرد: برخورد دوگانه 
با شــرایط این کودکان و صرفــا تبلیغات 
بــرای منافع افــراد و موسســه های خاص 
نیز دلیلی بر ایجاد مشــکل و کاهش حس 
اعتماد به نفس در این افراد می شــود. عدم 
پایبندی و حمایت از وعده های داده شده به 
کودکان نیز در بزرگسالی پیامد های جبران 

ناپذیری به همراه دارد.
 از جمله می تــوان به اتفاق بــه وجود آمده 
برای رضا اشاره کرد که باعث شد تنها چاره 
رهایی از این شرایط موجود را گرفتن جان 
خود بداند. اگرچه عمل بــه وعده های داده 
شده می توانست مســیر وی را تغییر دهد، 
اما با اسم حمایت و پشــت خالی کردن این 
کودکان می توانســت همین اندازه برای او 

خطرناک باشد.

نهادهای متولی دقیقا کجا هستند؟
مسئله ای که بعد از شنیدن خبر های ناگوار 
درباره کودکان کار به گوش می رســد این 
اســت که نهاد های متولی کجا هســتند؟ 
دقیقا چه کار می کنند؟ هر بــار صحبت از 
کودکان کار می شــود حــرف از باند بودن 
این گــروه را می زنند، اما برای ســاماندهی 
کودکان کار واقعی که برای مخارج زندگی 
خــود و خانوادهایشــان کار می کنند چه 

کردند؟ ساماندهی فقط به حرف نیست.
قبــادی گفــت: از آنجایی که بســیاری از 
کــودکان کار در مناطــق پایین شــهر به 
اقتضــای شــرایط فرهنگــی و خانوادگی 
مشــغول بــه کار می شــوند و در ســنین 
پایین وارد اجتماع می شــوند و در معرض 
تمامی آسیب ها و مشــکالت احتمالی قرار 
می گیرند، توجه بــه ارائه خدمات و آموزش 
مهارت های زندگی به آنــان اولویت اصلی 
برای نهاد های مربوط است. نداشتن هدف 
خاص، عدم دسترسی به سیستم آموزشی و 
تحصیلی، عدم آگاهی از ادامه مسیر زندگی، 
افسردگی، نداشــتن مهارت های زندگی از 
مهم ترین عواملی اســت که باعث می شود 
که کودکان در معرض آسیب های مستقیم 

قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه نهاد های متولی دولتی هر 
گونه سو اســتفاده ابزاری توسط اشخاص، 
موسسات و ســایر نهاد ها از کودکان کار را 
پیگیــری قضائی کنند و بــرای احقاق حق 
کودکان تالش کنند، افــزود: نهاد هایی که 
با اســتفاده از جایگاه کودکان کار اقدام به 
اســتفاده ابزاری برای جلب مشارکت های 
مردمی و جــذب مخاطب می کننــد، باید 
توســط نهاد هایــی همچــون ســازمان 
بهزیســتی که متولــی اصلــی حمایت از 
کودکان کار و خیابان اســت، پیگیری شود 

و برخورد جدی با متخلفین صورت گیرد.
این روانشناس با بیان اینکه توانمند سازی 
و توجه به نیاز های روحی کودکان کار قدم 
اول برای حمایت از آنان اســت، اضافه کرد: 
متاســفانه علی رغم اعالم نهاد های متولی 
بر مبنی بر حمایت اصولــی از این کودکان 
باز شــاهد برخورد های متفاوت و احساسی 
توام با ترحم با این کودکان هستیم، که این 
مســاله خود باعث به وجود آمدن روند غلط 

حمایتی از آنان می شود.
قبادی با اشــاره بــه اینکه آمار هــای ارائه 
خدمات به کــودکان کار و خیابان توســط 
بســیاری از موسســات قابل تامل اســت، 
ادامه داد: بسیاری از موسسات معنای ارائه 
خدمات به کــودکان کار را بســته غذایی، 
البســه و ... می دانند که این ســبک از ارائه 
خدمات باعث شده است تا هیچ وقت سراغ 
نیاز اصلی آنــان که تغییر ســبک زندگی 
و آموزش اصولی اســت، نرونــد و این خود 
نیز باعث پایدار ماندن ســیکل عدم تغییر 
در فرآینــد حضور این کــودکان در فضای 

اجتماع باشند.
نقش سازمان بهزیســتی به عنوان متولی 
اصلی حمایــت از این کــودکان غیر قابل 
انکار اســت، اما پس چه زمانی این سازمان 
و ســازمان های مربوطــه می خواهنــد در 
خصوص کودکان کار کاری کنند؟ توهین، 
تحقیر، مرگ و ... ایــن کودکان چه قدر باید 

تکرار شود تا کاری کنیم؟

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد

ونا پیش از سال نو آغاز واکسیناسیون کر
خریدار  دکتر علیرضا رئیســی با اشاره به 
روند کاهشــی بیماری کرونا در کشــور در 
عین حال توضیحاتی دربــاره نحوه تامین 
واکســن ارائه کــرد و گفت: برنامــه زمان 
بندی هم بر اســاس تعداد واکســنی که به 
دستمان خواهد رسید پیشــبینی کردیم 
و بر اســاس برنامه ســند قبل از پایان سال 
واکسیناســیون آغــاز خواهد شــد و تمام 
تالشــمان این اســت که فاز یک دریافت 

واکسن را قبل از سال جدید انجام دهیم.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا با 
اشاره به مصوبه جلســه روز شنبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: کلیات بحث سند ملی 
واکسیناســیون کشــور امروز مصوب شد. 
انجام واکسیناسیون کرونا در دنیا به عنوان 
کاالی استراتژیک سالمت تقاضای زیادی 
دارد. این موضوع جوانب بسیار زیادی دارد 
و مباحث اخالقــی. اولویت بنــدی تزریق 
واکســن در تمام دنیا وجود دارد. در ایران 
کمیتــه فنــی متشــکل از ۱9 متخصص 
برجســته حــدود ۴ هفته این مســتئل را 
بررســی کردند و این موضوعات در کمیته 
اخالق تکرار شد و نهایتا دیروز در ستاد ملی 
کرونا مطرح و مصوب شد که امیدوارکننده 
است و مردم بدانند تزریق واکسن در کشور 

در یک چارچوب مشخص خواهد بود.
وی افزود: بر اســاس جمعیت کشــور سن، 

جنس و بیمــاری زمینه ای کــه افراد دارند  
اولویت ها تعیین شده است. افراد باالی 6۴ 
ســال، مبتالیان به بیماری های زمینه ای 
و... در اولویت هســتند. تهیه ســند مبتنی 
بر این اســت که بر اساس شــواهد علمی و 
بررســی هایی که انجام شــد کمیته های 
تخصصــی، این برنامــه را تدویــن کردند 
و بر اســاس بــار بیمــاری، میزان شــیوع 
بیماری های پرخطر و زمینه ای هر اســتان، 
شــهر و شهرســتان مشخص شــده است 
و با طبقــه بندی کــه انجام شــده تزریق 

واکسیناسیون در ۴ فاز انجام می شود.
رئیســی تاکید کرد: وقتی تزریق واکســن 
فاز بندی می شــود تنها تفاوت میان فازها 
زمان تزریق واکسن اســت و نه چیز دیگر. 
بســته به اینکه چه مقدار واکسن به دست 
ما برســد تزریق واکســن انجام می شــود. 
کاهش مــرگ و میر و قطع زنجیــره انتقال 
ویروس از اهداف مهم تزریق واکسن است. 
در فاز اول افراد کادر بهداشــت و درمان که 
مستقیماً با بیماران کرونا ســر و کار دارند، 
کســانی که در خانه های ســالمندان کار 
می کنند و همچنین جانبازان شــیمیایی، 
تنفســی و باالی 5۰ درصد واکسن دریافت 
می کننــد. همچنین کارکنــان مربوط به 
تغســیل اموات، افــراد کم تــوان ذهنی و 
جســمی که این فاز تقریباً یــک میلیون و 

۳۰۰ هزار نفر هستند.سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا تصریح کرد: در فاز دوم سایر 
گروه های پرخطر مانند سالمندان باالی 65 
سال هســتند که به ترتیب اول از 8۰ تا 85 
سال، 75 تا 8۰ ســال، 7۰ تا 75 سال و… 
اولویت بندی می شــوند و افرادی بین ۱6 تا 
6۴ ســال که بیماری زمینه ای دارند در این 
فاز هستند. با واکسیناســیون فاز یک و دو 
کاهش مرگ و میر خواهیم داشت اما در فاز 

۳ و ۴ قطع زنجیره انتقال مهم است.
رئیسی گفت: فاز ســه برای مراکز تجمعی 
مانند پادگان هــا، زندان هــا، گرمخانه ها، 
کمــپ مهاجرین، پرســنل حمــل و نقل، 
معلمیــن، کارمنــدان بانــک و... و افرادی 
اســت که ریسک کمتری نســبت به فاز دو 
دارندو نهایتاً فاز ۴ عموم مردم هســتند. در 

کشور ما با وجود شــبکه بهداشت و درمان 
پیش بینی ایجاد پایگاه تزریق واکســن در 
۴۰۰ بیمارســتان  را کرده ایــم و همچنین  
۴۰۰۰ مرکز جامع سالمت و خانه بهداشت 
را برای شــیفت بعد از ظهر و تزریق واکسن 

تجهیز می کنیم.
وی افزود: در کنار آن یک نرم افزار داربم که 
به سامانه یکپارچه بهداشت ما متصل است 
و دقیقا مشخص می کند در هر استان و شهر 
چند نفر گــروه پرخطر داریــم و چه تعداد 
واکســن باید به آنها تحویل داده شود. نرم 
افزار دیگری هم طراحی شده است که افراد 
می توانند ســن، شــغل و بیماری زمینه ای 
خود را وارد آن کنند و ببیننــد در کدام فاز 
قرار خواهند گرفت. جزئیات این اپلیکیشن 

متعاقبا اعالم خواهد شد.
وی با بیــان اینکه تزریق واکســن زیرنظر 
افراد آموزش دیده توســط پزشــک انجام 
می شود، ادامه داد: این سند شنبه در ستاد 
ملی مطرح شد. ما برنامه زمان بندی هم بر 
اساس تعداد واکسنی که به دستمان خواهد 
رســید پیش بینی کردیم و بر اساس برنامه 
سند از قبل از پایان سال واکسیناسیون آغاز 
خواهد شــد و تمام تالشــمان این است که 
واکسیناســیون افراد فاز یک را قبل از سال 
جدید انجام دهیم که تاحدود خیلی زیادی 
در کاهش مرگ و میر موثر است. پس از آن 

با بقیه واکســن هایی که از طریق کوواکس 
به دســتمان خواهد رسید ان شــاءاهلل فاز 
دو را آغــاز خواهیم کرد. اگر قرار باشــد 6۰ 
میلیون نفر واکســن دریافــت کنند یعنی 
۱2۰ میلیون دوز واکســن احتیاج خواهیم 
داشت و اگر ماهیانه ۱۰ میلیون دوز واکسن 
هم بتوانیــم تزریق کنیم، یک ســال طول 
می کشــد تا جامعه هدف واکسن دریافت 
کنند. البتــه ما ایــن توانمنــدی را داریم 
که ایــن کار را انجام دهیم به شــرط آنکه 
اطمینان داشــته باشــیم این واکسن ها به 
موقع به دســتمان می رسد.رییسی درباره 
آخریــن خبرها از واکســن ایرانــی کرونا، 
گفت: روز یکشــنبه )2۱ دی( این واکسن 
بر روی هفت نفر دیگر تزریق خواهد شــد. 
در فاز اول کارآزمایی بالینی بیشــتر بحث 
ایمنی واکسن مطرح است که کمیته عالی 
نظارت مستمر داشته و دارند و خوشبختانه 
تاکنون عوارض خاصی مشاهده نشده است 
و این روند تا تزریق واکســن به 56 نفر ادامه 
خواهــد یافت. در این 56 نفــر هم به برخی 
واکسن نما تزریق می شود تا قدرت مقایسه 
وجود داشته باشد. اگر مشــکلی نباشد در  
بهار سال آینده واکســن ایرانی به دست ما 
می رسد. انستیتو رازی هم کار پره کلنیکال 
را انجام داده و بــه زودی کارآزمایی بالینی 

انسانی را آغاز خواهد کرد. 



۵ مدعی ریاست بر فوتبال

 وارث »میراث تاج« چه کسی است؟

صالحی امیری:
  کجای دنیا از فدراسیون های ورزشی 

مالیات می گیرند؟
رئیس کمیته ملی المپیک خواســتار حذف مالیات از فدراسیون های 

ورزشی شد.
ســیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک همراه با برخی از 

اعضای هیات اجرایی از فدراسیون هاکی دیدار کرد.
صالحی امیری گفت: سیاســتی را دنبال می کنیم کــه ۱۰ تا ۱5 نفر از 
قهرمانان ایران با سیاســت جانشــین پروری اســتخدام کمیته ملی 
المپیک شوند که این اتفاق در ســال ۱۴۰۰ می افتد. نکته مهم دوم این 
است که بتوانیم ایده های جدیدی را وارد دستگاه بکنیم تا در خور شأن 

نظام اسالمی ایران ظاهر شویم.
او با بیان اینکه مجموعه مدیران ما کســانی هستند که سالیان طوالنی 
در ورزش خاک خــورده و تالش کرده اند، افــزود:  انگیزه مان از حضور 
در فدراسیون ها بیشــتر تالش برای قدردانی از زحمات عزیزان است. 
حضور قدیمی جهش جدیــدی در هاکی ایجاد کــرد البته باید از همه 
گذشــتگان مخصوصا مرحوم شــفیع یاد کنیم. معتقدم هیات رئیسه 
فعلی هاکی می تواند جهش بزرگی در هاکی ایجاد کند و هاکی در تراز 

رشته های بزرگ ما قرار بگیرد.
رئیس کمیته ملی المپیک در مورد منابع مالی ورزش ایران گفت: همه 
از منابع وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک آگاه هســتیم که محدود و 
مطالبات بسیار زیاد اســت. اگر منابع قبلی را داشــتیم اما با جهش ارز 
و گرانی چند برابری مواجه نمی شــدیم امروز شــرایط متفاوت بود اما 
افزایش اعتبار ما ۳۰ درصد بود در حالی که درخواســت فدراسیون ها 
خیلی بیشتر است. در چنین شرایطی پاسخ به مطالبات 5۳ فدراسیون 

خیلی سخت است .
او دراین زمینه افزود: در این شــرایط مجلس بایــد به کمک ورزش 
بیاید. خوشبختانه مجلس با نگاهی روشــن و آگاهانه راجع به ورزش 
قضاوت می کند که از آنها تشــکر می کنم. راه دوم  اسپانســر اســت، 
اکثر کشورها بدون اســتثنا منابعشــان خارج از دولت است. راه سوم 

شهرداری هاست.
او به راه های تامیــن مالی ورزش اشــاره و بیان کــرد: اول انتظارمان 
از مجلــس، دوم نهادها اقتصادی، دســتگاه ها و کارخانجات و ســوم 
شهرداری هاست. در همه دنیا شــهرداری ها مسئولیت قبول می کنند 
کــه خوشــبختانه هاکی در جمــع خــود از حضور عضو شــهرداری 
نیز بهره مند اســت و بــا این هیــات رئیســه می تواند الگویــی برای 

فدراسیون های دیگر باشد.
صالحی امیری خواســتار حذف مالیات از فدراســیون های ورزشــی 
شــد و گفت: از مجلس انتظار مــی رود که در جهت حــذف مالیات از 
فدراسیون های ما تالش کند. هیچ جای دنیا فعالیت فرهنگی مشمول 
مالیات نمی شــود و حتــی در جهت کاهــش هزینه ها بــه آنها کمک 

می کنند.
 نهادهای اقتصادی اگر در جهت توســعه ورزش قهرمانی و همگانی 
بــه ورزش کمک کننــد از مالیــات آنها کم می شــود نــه اینکه از 
فدراســیون ها مالیات بگیریم. کجای دنیا  از نهــادی که برای تولید 
ورزش، نشــاط و غرور تالش می کند، مالیات می گیرند؟ این فقط در 

ایران وجود دارد. 
صالحی امیری گفت: فدراســیون ها هنوز درگیر مالیات هســتند و به 
نظر می رسد حاال که بودجه در مجلس است، یک ماده واحده گنجانده 
شود مبنی بر اینکه دســتگاه ها بودجه خود را برای ورزش هم بگذارند و 
دوم اینکه فدراسیون ها از مالیات معاف شوند. اگر این تبصره با حمایت 
مجلس صورت بگیرد بزرگترین خدمت به ورزش خواهد شــد در این 

صورت جهشی در ورزش خواهیم دید.

محمودی: 
وانی در داربی تعیین کننده است مسائل ر

بازیکن پیشین تیم فوتبال استقالل می گوید مسائل روحی و روانی در 
داربی پایتخت از اهمیت زیادی برخوردار است.

کاظم محمودی بازیکن پیشــین تیم فوتبال استقالل درباره داربی 9۴ 
پایتخت و تقابل اســتقالل و پرســپولیس در بازی معوقه هفته هشتم 
رقابت های لیگ برتــر فوتبال اظهار کرد: داربی هــای پایتخت معموال 
شرایط خودش را دارد و نمی توان پیش بینی دقیقی از نتیجه بازی کرد. 
شاید تیمی که به لحاظ فنی از رقیب ضعیف تر باشد بتواند نتیجه بازی 

را به نفع خود تمام کند. 
همچنین معموال تیمی که بــه لحاظ روحی و روانی، شــرایط بهتری 

داشته، عملکرد بهتری در داربی داشته است.
او ادامه داد: به نظر من به شرایط جدول هم نمی شود نگاه کرد و چیزی 
که می تواند در داربی بسیار تعیین کننده باشد مسائل روانی است که از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
 با توجه به حساســیتی وجود دارد. باید بازیکنان طوری مدیریت شوند 
که داربی برایشــان خیلی بزرگ نشــود و مثل بازی های دیگر باشد تا 
شاهد بازی با کیفیتی باشیم. امیدواریم بازی تماشاگر پسندی را شاهد 
باشــیم چون به خاطر مســائل روحی و روانی در برخی داربی ها شاهد 

بازی خوبی نبودیم.
بازیکن پیشین استقالل درباره شرایط فعلی آبی پوشان پایتخت گفت: 
استقالل به همراه چند تیم دیگر امسال شــرایط بهتری نسبت به بقیه 
رقبا دارند. پرسپولیس به لحاظ روحی و روانی بعد از فینال آسیا شرایط 
خوبی ندارد. من شناخت خوبی از محمود فکری دارم و امیدوارم همراه 

با استقالل بتواند شرایط خوبی در داربی رقم بزند.
محمودی افزود: خط حمله استقالل بســیار خوب است اما در مقابل 
تیم پرســپولیس خط دفاع خوبی دارد. این تقابــل می تواند جذاب و 
دیدنی باشــد اما اینکه تیم ها در داربی احتیاط را مد نظر قرار بدهند، 
بازی روند جذابی به خود نمی گیرد و شــاهد یک بازی کســل کننده 

خواهیم بود.
او خاطرنشان کرد: نقطه ضعف استقالل در کارهای دفاعی است و فکر 
می کنم آبی ها در کار تیمی مشــکل دارند و باید بــه آن توجه کنند. در 
مقابل پرسپولیس هم در خط حمله مشکل دارد و با این وجود باید دید 

این نقاط ضعف چه نتیجه ای را رقم می زند.
بازیکن پیشین اســتقالل درباره خاطراتش از داربی گفت: همه بازی ها 
برای من خاطره است و بازی های خیلی سنگینی ما در آن موقع تجربه 

کردیم. 
زمان ما حساسیت بیشتر می شــد چون به ما می گفتند مواظب باشید 
تماشــاگران به هیجان بیــش از حــد روی نیاورنــد. در آن زمان تیم 
اســتقالل در اوج بود مقام های مختلفی از جمله نایب قهرمانی آسیا را 

کسب کرده بود و در آن دوره ما شرایط خیلی خوبی داشتیم.

میدان

مدیرعامل باشگاه پرســپولیس با تاکید بر اینکه اهل 
کری خوانی برای دربی پایتخت نیست گفت: مهمتر از 
این کری خوانی ها احترامی است که هر دو طرف باید 

به یکدیگر بگذارند.
 جعفر ســمیعی در آســتانه دربی 9۴ بــه صحبت در 
مورد شرایط قرمزپوشــان پرداخت و گفت: »وضعیت 
بازیکنان خوب و امیدوارکننده اســت. هر روز گزارش 
کاملی از شرایطی که بازیکنان پشــت سر می گذارند 
را دریافت می کنم و مثل همیشــه با اعضای کادرفنی 
در تماس هستم. خدا را شــکر می کنم که همه چیز به 
خوبی پیش مــی رود و تیم مان برای انجــام یک بازی 

بزرگ آماده می شود.«
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس در مــورد تقابل با 
اســتقالل اضافه کرد: »حریف ما، تیم مورد احترامی 
اســت وحتما آنها هم برای حضوری پرقدرت در دربی، 
برنامه ریزی های خــود را دارند اما من به شایســتگی 
بازیکنان و مربیان پرســپولیس اعتمــاد و ایمان قلبی 
دارم و امیدوارم بهترین اتفاق ممکن برای تیم ما در این 

بازی رقم بخورد.«

ســمیعی ادامه داد: »پرســپولیس در این 
سال ها پیشرفت فنی قابل مالحظه ای داشته 
و حضــور مربیانی بادانــش و متعصب باعث 
ادامه پیشــرفت تیم شده اســت. بازیکنان 
پرســپولیس در ایــن مدت ثابــت کرده اند 
چهره های الهام بخش فوتبال ایران هستند. 
آنها موفق شدند با وجود سخت ترین وضعیت 

ممکن به فینال لیگ قهرمانان آســیا برســند و در روز 
فینال هم، نمایش بســیار خوبی داشــتند. من تصور 
می کنم اگر بدشانسی و مســائل دیگری در میان نبود، 
حتی این پتانسیل را داشــتیم که در سه دیدار گذشته 

هم به پیروزی برسیم.«
او گفت: »از زمانی که به باشــگاه پرســپولیس اضافه 
شــده ام، تمام توانم را به کار گرفتم تا باشگاه پشتوانه 
مناسبی برای تیم باشــد. هرگاه با مربیان یا بازیکنان 
صحبت می کنــم، از ذهنیت مثبتی کــه در تیم وجود 
دارد، لذت می برم. این ذهنیت و قدرت روحی و روانی 
بازیکنان بدون تردید مهم ترین اســلحه مــا در تمام 
بازی های این فصل اســت. بنده به عنــوان مدیرعامل 

باشــگاه در کنار هواداران از همه اعضای تیم 
حمایت می کنم و معتقــدم اتحادی که قبل 
از فینال آسیا به وجود آمده، باید ادامه داشته 
باشــد. این اتحاد به ما کمک می کند قوی تر 
باشــیم و بتوانیم به موفقیت های بیشــتری 
برســیم.«مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس 
در خصوص کمپین های حمایتی از ســوی 
هواداران ایــن تیم در فضای مجازی افــزود: »با اینکه 
ســرگرم کارهای اجرایی و پیش بردن اهداف باشگاه 
هســتم اما اتفاقات فضای مجازی را رصد می کنم. فکر 
نمی کنم این اتحاد گســترده بین خانــواده میلیونی 
پرســپولیس حتی در مهم ترین باشــگاه های اروپایی 
هم وجود داشته باشــد. این شرایط، حس بسیار خوبی 
به پرسپولیســی ها می دهــد زیرا باعث شــده جامعه 
آماری حاوی فقیر و غنی، شمالی و جنوبی، با لهجه ها، 
گویش ها، نژادهــا و فرهنگ های مختلف از سراســر 
کشور در کنار هم قرار بگیرند و یک خانواده را تشکیل 
بدهند. این حس اتحاد و همدلی می تواند برای ســایر 

باشگاه ها به یک الگو تبدیل شود.«

سمیعی در پاســخ به این ســوال که آیا قبل از دربی، 
برای حریف خود یعنی اســتقالل کــری نمی خوانید، 
گفــت: »فکر می کنــم در این مــدت اهالــی فوتبال 
متوجه شــده اند که من اهل کری خوانی نیســتم و به 
همه هواداران، بازیکنان، مربیان و مدیران باشگاه های 
دیگر احتــرام می گــذارم. جامعه ما بیــش از آنکه به 
کری خوانی احتیاج داشته باشد، نیازمند یک بازی زیبا 
و تماشاگرپسند است که تردید ندارم این اتفاق از سوی 
پرسپولیس رقم می خورد. بازیکنان ما با آرامش و امید 
وارد دربی می شوند و همه ما پرسپولیسی ها نسبت به 

کسب پیروزی در این بازی خوشبین هستیم.«
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس در نهایت اضافه کرد: 
»مهم تریــن آرزوی من قبــل از دربی این اســت که 
طرفداران هر دو تیم، فوتبالی زیبا و تماشایی را تجربه 
کنند و بازیکنان با تمام وجــود در زمین بجنگند تا این 
دربی نیــز در حافظه مردم ایران ماندگار شــود. تقابل 
استقالل و پرســپولیس فرصت مناســبی است که از 
هیجانــات کاذب به هیجــان ناب فوتبالی برســیم و 

همگی از دیدن یک بازی زیبا لذت ببریم.«

نایب رییس سابق هیات مدیره استقالل گفت: امیدوارم 
هرچه زودتر کرونا نابود شــود و فوتبال مثل گذشــته با 
تماشاگر برگزار شــود. دربی بدون تماشاگر خیلی هم 
دربی نیســت.رضا صادق پور نایب رییس پیشین هیات 
مدیره باشگاه استقالل اظهار داشت: بازی های این فصل 

از لیگ برتر خیلی دلچسب نیست چون واقعاً جای خالی 
تماشاگران روی ســکوها خالی است. این موضوع حتی 
روی دربی هم تاثیرگذار اســت و از رنــگ و بوی دربی 

می کاهد. دربی بدون تماشاگر خیلی هم دربی نیست.
پیشکسوت آبی پوشــان در ادامه بیان داشت: ارزیابی 

شرایط فنی دو تیم نشان می دهد وضعیت آبی پوشان 
به لحاظ کیفیت فنی به مراتب بهتر اســت و بی تعارف 
باید بگویم جدا از اینکــه من تمایلم بــه پیروزی این 
تیم است، شــانس آنها هم روی کاغذ به مراتب بیشتر 
است. فکری تیم خوبی را روانه مســابقات کرده و این 

تیم روز به روز هم بهتر می شود.متاســفانه در ایامی که 
آبی پوشان بیشترین پیروزی را داشــته و حتی با یک 
بازی کمتر از رقبا در صدر جــدول قرار دارند، عده ای با 
بهانه های بنی اســراییلی قصد تخریب تیم را داشته و 

کیفیت بازی های این تیم را بهانه می کنند. 

پرسپولیس

استقالل

خریــدار   نام نویســی بــرای انتخابات 
فدراســیون فوتبال به پایان رسید و چهره 
مدعیان قبل از تایید صالحیت ها مشخص 
شده اســت؛ مدعیانی که موجب پیچیده تر 
شــدن معادله نهایی و پیروزی در انتخابات 
خواهند شد.تغییرات اساسنامه فدراسیون 
فوتبــال باعث دشــوارتر شــدن انتخابات 
برای برخی چهره ها شــده است و خبری از 
برگزاری فرمالیته یک نمایــش و پیروزی 
آسان نیست. با انجام نام نویسی تا عصر روز 
شنبه و به پایان رسیدن ثبت نام از دوطلبان، 
حاال ترکیب مدعیان برای تصاحب صندلی 
ریاســت و همینطور هیات رئیسه مشخص 
شده اســت.در بخش ریاســت پنج چهره 
مدعی و یک روحانی ناشناس حضور دارند 
که نتیجه را همــان مدعیان تعیین خواهند 
کرد. با نگاهی به اســامی می تــوان متوجه 
غیرقابــل پیش بینی بودن انتخابات شــد؛ 
جایی که گزینه های ریاست تا جای ممکن 
صاحب نفوذ هســتند و تا آخرین لحظه در 
حال تشــکیل ائتالف با رقبا و تهیه لیست 

برای پیروزی قاطع در انتخابات بودند.
علت جلو نیامدن برخی از چهره های حاضر 
در انتخابات سال گذشته هم افزایش شانس 
نامزدهــای فعلــی و تنگ تر شــدن عرصه 
برای ســایر نامزدها بود که در ادامه نگاهی 
به ترکیب مدعیان ریاســت و هیات رئیسه 
خواهیــم داشت.مســئله کلیــدی در این 
بررسی ها، نامشــخص بودن فهرست نهایی 
است جرا که از امروز فرآیند بررسی مدارک 
و تایید صالحیت داوطلبان انجام می شــود 
و حضور هیچ یکی از نامزدهای ریاســت و 
هیات رئیسه در انتخابات دهم اسفند قطعی 
نشده اســت. پس اگر نامزدی در هفته های 
آینده مجوز شرکت در انتخابات را نگرفت، 

تعجبی نیست.

 مدعیان ریاست
دفتر رئیس فداســیون فوتبــال در طبقه 
پنجم ســاختمانی در کوچه سوم از خیابان 
شیخ بهایی تهران قرار دارد. این ساختمان 
و "میراث تاج" بعد از انتخابات دهم اسفند، 

به مدت ۴ ســال در اختیار فــرد پیروز در 
انتخابات خواهد بود. اگر چه در حال حاضر 
5 چهره سرشــناس نامزد ریاست شده اند 
اما در صورت تایید صالحیــت هر پنج نفر، 
مسلما از بین عزیزی خادم و بهاروند یک نفر 
کنار می رود تا آرای این دو نفر تجمیع شود.

به جز این دو نفر، کیومرث هاشــمی، علی 
کریمی و مصطفی آجرلــو در صورت تایید 
صالحیت در انتخابات دهم اسفند مدعیان 
جدی هســتند و تا آخرین لحظــه و قبل از 
ورود به انتخابات در حال رایزنی برای کسب 

افزایش آرای خود بودند.
در انتخابات ســال 86 کفاشیان تنها مدعی 
بود، در انتخابات ســال 9۰ باز هم کفاشیان 
قاطعانه رئیس شد و همینطور در انتخابات 
ســال 95 مهدی تاج بدون مشکل، آجرلو و 
عزیز محمدی را کنــار زد ولی این انتخابات 

حال و هوای رقابتی بیشتری دارد.
این موضوع را می توان از اختالف نظر اهالی 
رســانه و فوتبال در پیش بینی فــرد پیروز 
تشخیص داد به طوری که هیچکس به طور 
قاطعانه نمی تواند پیروز نهایی را مشــخص 

کند و قطعــا مطابــق اساســنامه، پیروز 
انتخابات در دور دوم رای گیری ها و با باقی 

ماندن دو چهره نهایی مشخص خواهد شد.

  7 کرسی هیات رئیسه و یک
 لشکر مدعی

سه کارشــناس، دو مدیرعامل باشگاه و دو 
رئیس هیات فوتبال ترکیب هیات رئیســه 
۱۱ نفــره را تشــکیل خواهنــد داد. اگر در 
سال های گذشــته افراد به صورت انفرادی 
می توانســتند پیــروزی خــود را در هیات 
رئیســه رقم بزنند، امســال خبــری از این 
مســائل نیســت و نامزدهای ریاست برای 

خود لیستی را تهیه کرده اند.
هر کدام از نامزدها برای پیروزی حداکثری 
و رقم زدن هیات رئیســه همــراه و موافق، 
لیســتی را تهیه کرده که در صورت تحقق، 
می تواند در چهار سال آینده روزگار بهتری 
را برای رئیس فدراســیون رقم بزند و کمک 

حال و همراه او باشند.
به همین دلیل امسال خیلی از نامزدها قبل 
از ورود به گردونه رقابت، توانستند در لیست 

یکی از نامزدها قرار گیرند و خودشــان را به 
کرسی هیات رئیسه نزدیک تر کنند.

آغاز بررسی صالحیت ها
کمیته بــدوی انتخابات از امــروز کارش را 
شــروع می کند و تا روزهای ابتدایی بهمن، 
نتیجه بررسی های خود مبنی بر تایید یا رد 
صالحیت به نامزدهــا و همینطور دبیرخانه 
مجمــع اعــالم خواهــد کرد.پــس از این 
معترضــان می توانند به کمیته اســتیناف 
انتخابات مراجعــه و آخرین شــانس خود 
را هم امتحان کننــد. در نهایت حداقل ۱9 
بهمن اســامی نهایی نامزدها اعالم خواهد 
شــد و دهم اســفند مجمع برای انتخابات 
هیات رئیسه دور هم جمع می شوند.در ادامه 
نگاهی به فهرست اولیه داوطلبان انتخابات 

فدراسیون فوتبال خواهیم داشت:

ریاست
کاندیدای ریاست )نواب رئیس اول، دوم و سوم(

شــهاب الدین عزیــزی خــادم )منصــور 
قنبرزاده، حیدر بهاروند، شهره موسوی(

حیدر بهاروند )شهاب الدین عزیزی خادم، 
منصور قنبرزاده، شهره موسوی(

علی کریمــی )مهدی مهدوی کیا، ســعید 
دقیقی، فاطمه علیپور(

کیومــرث هاشــمی )علیرضــا رحیمی، 
غالمرضا بهروان، پریا شهریاری(

مصطفی آجرلو )حســن نصــر اصفهانی، 
سعید فتاحی و لیال محمدیان(

ستار عبدی پور )نامشخص(

روسای هیات های فوتبال
عبدالکاظم طالقانی )خوزستان(، طهمورث 
حیدری )چهارمحال و بختیاری(، حســین 
باجیوند )قزوین(، امیرحســین محتشــم 
)بوشــهر(، علی طاهری )اصفهان(، عباس 
صوفــی )همــدان(، جــواد ششــگالنی 

)آذربایجان شرقی(.

مدیران عامل باشگاه ها
محمدرضــا ســاکت )ســپاهان(،  محمد 
جواهری )گل گهر(، اکبر محمدی )پیکان(، 
بهرام رضاییــان )پارس جنوبــی(، فرهاد 
حمیداوی )شهرخودرو(، ســعید نجاریان 
)تیم فوتسال شهروند ساری(، احمد مددی 
)اســتقالل(، مهرداد سراجی )سایپا(، جواد 

محمدی )ذوب آهن(.

کارشناس
فریــدون اصفهانیان، مســعود مــرادی، 
داود رفعتی، علیرضــا رحیمی،  حمیدرضا 
مهرعلی، صادق دوردگر، میرشاد ماجدی، 
احمدرضا براتی، حسن کامرانی فر، محسن 
ترکی، علیرضا کهوری، سعید نحوی، محمد 
آخونــدی، هوشــنگ نصیــرزاده، توحید 
سیف برقی، امین نوروزی، حسین شمس، 
علیرضا شــهاب، غالمرضا جبــاری، علی 
علیزاده، منصور قنبرزاده، هدایت ممبینی، 
شهامت عباســی، رضا درویش، نیما نکیسا 
و غالمحســین زمان آبادی، حسین زرگر، 
مهرداد هاشــمی، رســول فروغی، سعید 
فتاحی، خداداد افشــاریان، بهنام ابوالقاسم 

پور، بیت اهلل رضایی.

وعده مدیرعامل پرسپولیس برای دیدار با استقالل

صادق پور:دربی بدون تماشاگر دربی نیست
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 خالء بزرگ همچنان پا بر جاست!

دربی خاص برای ۱۳ بازیکن و یک یاغی
خریدار   نود و چهارمیــن دیدار تیم های 
فوتبال استقالل و پرسپولیس در شرایطی 
برگزار می شود که بازهم خالء بزرگ غیبت 
تماشــاگران احســاس می شــود اما برای 
برخــی بازیکنان دو تیم یــک دربی جذاب 
در پیش اســت. دیدار نود و چهارم تیم های 
فوتبال پرســپولیس و اســتقالل تهران در 
حالی دوشــنبه هفته جاری در ورزشــگاه 
آزادی برگزار می شود که بازی دو تیم برای 
دومین بار متوالی بدون حضور تماشاگران 
به دلیل جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا 
برگزار می شود.رقابتی سنتی که در بیست 
و دوم روز از اولین ماه زمســتان سال ۱۳99 
برگزار می شود اما بر خالف معمول خبری از 
شعارهای داغ فوتبالی در استادیومی که این 
روزها صدای ضبط شده تماشاگران پخش 

می شود نخواهد بود.
دیــداری که بــه خاطر کری های شــدید 
فوتبالی بین عالقمنــدان دو تیم به معروف 
ترین بازی فوتبال باشــگاهی ایران و یکی از 

دربی های بزرگ دنیا تبدیل شده است.
نبود تماشــاگران برای تماشــای بازی در 
ورزشگاه آزادی در حالی به یک سالگی خود 
نزدیک می شــود که پس از شروع ویروس 
کرونا، شــاهد حضور اندک هــواداران در 
لیگ های مهم فوتبال جهان هستیم. با این 
حال مسئوالن ســتاد ملی مقابله با کرونا در 
ورزش همچنان اجــازه ای برای هیاهو روی 

صندلی های ورزشگاه آزادی نداده اند.
دیداری کــه در نبود تماشــاگران می تواند 
فرصت خیلی خوبی برای ۱۳ بازیکن و یک 
یاغی ســرخابی برای عدم احســاس فشار 

هواداران روی شانه هایشان که اولین تجربه 
خود را می توانند پشت سر بگذارند باشد.

حامد لک، ســعید آقایی، میالد ســرلک، 
احســان پهلوان، آرمــان رمضانی، مهدی 
مهدی خانی و علی شــجاعی هفت بازیکن 

پرسپولیس هستند که تا به حال طعم دربی 
را نچشــیده اند. بازیکنانی که در تابستانی 
به پرســپولیس آمدند و با این تیم به فینال 
لیگ قهرمانان آســیا هم رسیدند اما پس از 
شکست مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی 
و به تبع آن نایب قهرمانی، طعم برد را در سه 
بازی گذشته نچشیده اند تا شرایط سختی را 
در آستانه دیدار با استقالل تهران پشت سر 
بگذارند. البته وضعیت حضور علی شجاعی 
به دلیل مصدومیت از ناحیــه کتف در این 
دیدار نامشخص است.در سوی دیگر، رشید 
مظاهری، محمدحســین مرادمند، ســید 
احمد موســوی، مهدی مهدی پور، سبحان 
خاقانی و متین کریم زاده از استقالل تهران 
نیز نخستین تجربه رویارویی با پرسپولیس 
را خواهند داشت.البته ســبحان خاقانی به 

علت آسیب دیدگی کمترین فرصت را برای 
بازی کردن دارد. ضمــن اینکه فردین رابط 
بازیکن جوانان اســتقالل نیز که در لیست 
بزرگســاالن قرار دارد می توانــد حضور در 
نخســتین دربی را در صــورت صالحدید 
محمود فکــری تجربه کنــد. بازیکنانی که 
حضورشان در نخستین تجربه خود از دربی 
زیر ســایه اســم یک نفر خواهد بود.محمد 
نادری مدافع فصل گذشــته پرســپولیس 
پس از پیوستن به اســتقالل تهران در نقل 
و انتقاالت تابســتانی تبدیل به یاغی جدید 
فوتبال ایران شــد. بازیکــن آرامی که چند 
هفته ای را به دلیل مصدومیــت از ترکیب 
اســتقالل دور بوده اما بعید نیســت برای 
رویارویی با هم تیمی های سابق خود مقابل 

پرسپولیس قرار بگیرد.
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گالیه تهیه کننده »بیگانه ای با من است« از ساعت پخش سریال

 آغاز فصل دو از هفته آینده

خریدار   تهیه کننده ســریال »بیگانه ای با من 
اســت« گفت: دو سریال در شــبکه دو و سه را در 
زمان هایــی پخش می کنند کــه مخاطب هر دو 
سریال را از دســت می دهد و چنین طراحی برای 

جدول پخش اصال منطقی نیست.
»بهروز مفید« تهیه کننده ســریال »بیگانه ای با 
من اســت« گفت: فصل دوم این سریال از اواسط  
هفته آینده به کارگردانــی آرش معیریان در ۱۴ 
قسمت آغاز می شــود و دو مقطع زمانی را شامل 
می شود یکی هفت سال بعد از فصل اول و دیگری 
25 ســال بعد از فصل اول. بعد از آن داستان وارد 
زمان معاصر می شود و در دهه 9۰ به جمع بندی 

داستان می رسیم. 
این تهیه کننده دربــاره تغییر کارگردان در فصل 
دو نیز گفت: به دلیل اینکه باید به پخش در پاییز 
می رسیدیم و پساپروداکشن فصل اول کار زیادی 
از کارگردان می گرفت، خودشان پیشنهاد آقای 
معیریان را دادنــد تا بتوانند با فــراغ بال کارهای 

پس از تولید فصل اول را انجام دهند.
مفید با بیــان گالیه ای از مدیران ســیما به دلیل 
تداخل پخش دو ســریال در شبکه ســه و دو نیز 
گفت: متاسفانه دوســتان نمی توانند کنداکتور 
ســریال ها را طوری تنظیم کنند که دو سریالی 
که پشت هم پخش می شــود با هم تداخل زمانی 

نداشته باشد. 
دو سریال در شبکه دو و سه را در زمان هایی پخش 
می کنند که پایان ســریال باخانمــان با ابتدای 
سریال ما یکی می شــود و مخاطب هر دو سریال 
را از دســت می دهد و یا اینکه باعث اختالف های 
خانوادگی می شود که یکی یک سریال را دوست 
دارد و دیگری ســریال بعــدی و چنین چینش 
کنداکتوری اصال منطقی نیســت. یادم است در 
گذشــته که خودم مدیر شــبکه پنج بودم حتی 
اجازه نمی دادند تیتراژ ســریال ها با هم تداخل 

داشته باشد!
به گزارش فارس، این ســریال در دو فصل تولید 

شده است. فصل اول به کارگردانی احمد امینی 
در ۳5 قســمت و فصل دو بــه کارگردانی آرش 
معیریان در ۱۴ قســمت مقابــل دوربین رفته 

است.
از بازیگران فصل اول این ســریال می توان به: 
شــبنم قلی خانی، پژمان بازغــی، پوراندخت 
مهیمن، مهران رجبی، میــالد میرزایی، پرویز 
پورحســینی، نگار عابــدی، ایــوب آقاخانی، 
سوگل طهماســبی، دنیا مدنی، شیوا ابراهیمی، 
نسرین بابایی، لیلی فرهادپور، فرهاد شهریزی، 
فریبا ترکاشــوند، مهــرداد ضیایــی، امیریل 
ارجمند و مهدی فقیه، ونوس کانلی و ... اشــاره 

کرد.
داســتان این ســریال به تهیه کنندگــی بهروز 
مفید، کارگردانــی احمد امینی و نویســندگی 
فروغ فروهیده در سال 7۰-69 می گذرد و درباره 
جابجایی یک زن خدمتکار با عروس یک خانواده 

است که یک درام خانوادگی را تشکیل می دهد.

خریدار   مدیر رادیو فرهنگ بــا بیان اینکه کار 
گویندگان در این شــرایط کرونایی نوعی جهاد 
است، عنوان کرد: گویندگان سنگر رسانه را حفظ 
می کنند. او در عین حال خاطرنشــان کرد که اگر 
گوینده ای کوچک ترین مشکلی داشته باشد از او 
می خواهند تا برای حفظ سالمتی اش مدتی را در 

خانه استراحت کند.
علیرضا حبیبیـ  مدیر شــبکه رادیویی فرهنگـ  
کار گویندگان را نوعی جهاد رســانه ای دانست و 
عنوان کرد: گویندگان در این شرایط بحرانی، هم 
باید مراقب خانه باشند و هم سنگر رسانه را حفظ 

کنند.
او درباره شــرایط گوینــدگان رادیــو در دوران 
کرونا و ضرورت حفظ ســالمتی آنــان گفت: ما 
یک رادیو 2۴ ســاعته هســتیم و امــکان کم تر 
کردن و حذف گوینده ها را نداریــم اما فاصله ای 
را ایجاد کردیم و شــیفت های گوینده ها را کمتر 
کردیم؛ محیط بهداشــتی در پخش فراهم است؛ 
مرکز بهداشــت صداوســیما به همــکاران پک 
های بهداشــتی می دهد و مدام شرایط را کنترل 

می کند. اگر متوجه بشــویم یکی از گوینده های 
ما کوچکتریــن کســالتی دارد از او می خواهیم 
اســتراحت کند. گویندگانی بوده انــد که بیمار 
شدند اما خوشبختانه با توجه به رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی از گویندگان رادیو فرهنگ کسی 

بیمار نشده است.
او افزود: گوینده ها خط مقدم رســانه هســتند و 
آخرین فردی که به مخاطب نزدیک تر اســت. با 
توجه به اینکه شبکه فرهنگ یک شبکه تخصصی 
هســت مــا نمی توانیــم گوینــدگان دیگری را 
جایگزین کنیم چون گویندگان ما در حوزه های 
خودشــان متبحرند اما عده ای هــم گویندگان 
شیفت هستند و سعی کردیم از این طریق کمک 

کنیم تا تجمع و حضور کمتر باشد.
مدیر رادیو فرهنگ با اعتقاد بر اینکه رادیو فضایی 
صمیمانه دارد و نگاه اداری به گویندگان درســت 
نیســت، اظهار کرد: چون گویندگان هنرمندند و 
ما هم نگاه پیشکسوتی و هنرمندی به آن ها داریم 
اگر مورد خاص یا نگرانی باشــد گاهی گویندگان 
ما دو تا سه هفته در خانه اســتراحت می کنند اما 

خودشان هم از کار کردن استقبال می کنند زیرا 
عالوه بر اینکــه کار را وظیفه شــان می بینند به 
چشــم یک جهاد هم به آن نــگاه می کنند؛ اغلب 

گویندگان چنین ایمانی دارند.
حبیبــی با تاکید بــر نقش مهــم گویندگان 
در شــرایط کنونــی گفــت: ما به پزشــکان 
و پرســتاران خیلــی منزلــت می دهیــم و 
قدردانشــان هســتیم چون نزدیــک ترین 
فرد به بیمــار هســتند اما گوینــدگان هم 
کسانی هســتند که باید اطالع رسانی کنند، 
روشــنگری کنند و مردم به این ها نیاز دارند. 

گویندگان مدافع رسانه ای هستند.
او ادامه داد: ان شاءاهلل هر چه زودتر ویروس کرونا 
ریشــه کن شــود و مردم بتوانند به حالت عادی 
برگردند اما با توجه به اطالعیــه هایی که خبر از 
ادامه مراقبت ها تا پایان ســال می دهند، رســانه 
نمی تواند آنتن را خالی بگــذارد. از طرفی باید با 
گویندگان هم همکاری کنیم تــا بتوانند از خود 
و خانوادشــان مراقبت کنند. تمام تالشــمان را 

می کنیم تا رضایت همکارانمان را داشته باشیم.

سینما

مدیــرکل نظــارت بــر عرضه و 
نمایش ســازمان ســینمایی با 
اشــاره به اینکه در تالش هستند 
تا سالن های ســینمایی به گروه 
شــغلی 2 منتقل شــوند، تاکید 
کرد که ســینماها از نظر رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی امــن 

هستند.
محمدرضــا فرجــی مدیــرکل 
نظــارت بــر عرضــه و نمایش 
سازمان ســینمایی گفت: یکی از 
مهمترین مباحثی کــه در حال 
حاضــر روی آن کار می کنیــم، 
پیشنهاد سازمان سینمایی برای 
قرار گرفتن سالن های سینما در 
گروه شغلی 2 اســت، این را باید 
بگویم که کم آســیب ترین مکان 
در شرایط فعلی کرونا، سالن های 

سینمایی است.
وی بیان کــرد: در واقع از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا، سینماها 
پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کردند، این شرایط همچنان هم 
ادامه دارد و سینماها به خوبی از 

پس رعایــت این موارد 
برمی آیند.

ایــن مدیر ســینمایی 
تاکید کرد: در بسیاری 
از مجتمع های تجاری 
همــه فروشــگاه ها و 
مغازه ها باز است و تنها 

بخش سالن های ســینمایی آن 
بسته اســت، این در حالی است 
که تاکید می کنم ســینماها جزو 

امن ترین مراکز در کرونا است.
وی با اشــاره بــه اینکــه انتقال 
ســالن های ســینما از گروه ۳ به 
گــروه 2 در مرحلــه اول تأییــد 
شده است و امیدوار است هرچه 
ســریع تر در مرحلــه نهایی نیز 
تأیید شود، توضیح داد: متأسفانه 
بســته بودن ســالن های سینما 
طی ماه های گذشته صدمه های 
جبران ناپذیری را بر بدنه سینما 
وارد کرده اســت، همچنین همه 
کســانی کــه در ســینماها کار 
می کننــد نیز دچار مشــکالت 

اقتصادی شده اند.

نظــارت  مدیــرکل 
بــر عرضــه و نمایش 
سازمان سینمایی بیان 
بیکاری  مســاله  کرد: 
کارمنــدان و کارگران 
ســینما  ســالن های 
خــود مشــکل بزرگی 
اســت که باید به آن توجه کرد، 
تعداد بســیاری از ایــن افراد در 
سراسر کشور به دلیل بسته بودن 
سالن های ســینما دچار مشکل 
شده اند و بســیاری از آنها بی کار 

شده اند.
وی ادامــه داد: البته ایــن را باید 
بگویــم مراکــز نیمــه دولتی و 
برخی از پردیس های ســینمایی 
شــرایطی را فراهــم کرده اند تا 
کارمنــدان ســینماها را حفظ 
کننــد، به عنوان مثــال برخی از 
این مراکز تنها نزدیک به 5 درصد 
تعدیل نیرو داشــته است که این 
درصد بیشــتر مربوط به کسانی 
بوده است که نزدیک بازنشستگی 
بودند کــه در اصل ایــن گروه را 

بازنشسته کرده اند.
ایــن مدیــر ســینمایی تاکید 
کرد: این اقدامات خوبی اســت 
اما مســاله این اســت که تا کجا 
می توانند این روند را ادامه دهند. 
سازمان ســینمایی در این میان 
حمایت های خود را در بخش های 
مختلف داشــته اســت که از آن 
جمله می توان بــه پرداخت وام 
بــرای ســینماهای بدهــکار به 
دفاتر پخش فیلم و ایجاد شرایط 
مناســب برای اکــران فیلم های 
جدید اشاره کرد.فرجی در پایان 
گفت: مســاله دیگــر صاحبان 
فیلم ها هستند، در واقع این گروه 
از افراد میلیاردهــا تومان هزینه 
کرده اند و فیلم ســاخته اند و تنها 
زمانی بازگشت سرمایه دارند که 
فیلم ها در ســینماها اکران شود، 
تولیدات ســینمایی سال جاری 
و تولیدات ســال های گذشــته 
همچنان در نوبت اکران هستند 
و هنوز شــرایط برای نمایش این 

فیلم ها فراهم نشده است.

ونا هستند ح کرد؛سینماها از امن ترین مراکز در دوران کر محمدرضا فرجی مطر

مدیر رادیو فرهنگ:

ونا جهاد می کنند گویندگان رادیو در کر

نمایش ۲ انیمیشن کوتاه ایرانی در اسپانیا
دو انیمیشن کوتاه »جبیر« و »درباره اش فکر کن« از تولیدات استودیو 

هورخش روی پلتفرم اسپانیایی »Feelsales« قرار گرفتند.
 انیمیشــن های کوتاه »جبیر« بــه کارگردانی ریحانه میرهاشــمی و 
»درباره اش فکر کن« به کارگردانی فائزه ســپهر صادقیان از تولیدات 
اســتودیو هورخش هســتند که با زیرنویس انگلیســی روی پلتفرم 

اسپانیایی »Feelsales« قرار گرفتند.
انیمیشــن کوتاه »جبیر« کــه باهــدف ادای دین بــه محیط بانان و 
شناســاندن جایگاه آنان در حفاظت از محیط زیست ساخته شده است 
را ریحانه  میرهاشــمی، کارگردانی، اشکان رهگذر، نویسندگی و آرمان 
رهگذر، تهیه کنندگی کرده اند. این انیمیشــن کوتاه ۱۰ دقیقه ای در 
سال ۱۳97 تولید شــده است.همچنین انیمیشــن کوتاه »درباره اش 
فکر کن« برداشتی آزاد از داســتان »لطیفه ای در باب تضعیف روحیه  
کاری« نوشته هاینریش بُل است که فائزه سپهرصادقیان، نویسندگی 

و کارگردانی و اشکان رهگذر و آرمان رهگذر، تهیه کنندگی کرده اند.
 VOD آژانــس بین المللــی توزیع، فــروش و نمایش »Feelsales« 

فیلم های مستند، انیمیشن و کوتاه است.

سعید خانی خبر داد
نسخه اولیه »لیپار« به دبیرخانه جشنواره فجر 

ارائه شد
تهیه کننده فیلم ســینمایی »لیپار« از ارائه نســخه اولیه این فیلم به 
دبیرخانه جشــنواره فیلم فجر خبر داد.ســعید خانی تهیه کننده فیلم 
سینمایی »لیپار« به کارگردانی حســین ریگی گفت: نسخه اولیه این 
فیلم سینمایی در اختیار دبیرخانه ســی و نهمین جشنواره فیلم فجر 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضــر بخش اندکی از مراحــل فنی این پروژه 
سینمایی باقی مانده اســت که طی روزهای آینده انجام و نسخه اصلی 
فیلم به جشنواره ارائه می شــود.خانی تاکید کرد: امیدوارم در این دوره 
از جشنواره که با شــرایط متفاوتی برگزار می شــود، فیلم های اول به 

بهترین شکل ممکن دیده شوند.
این تهیه کننده ســینما بیــان کرد: تنها بخشــی از جلوه هــای ویژه 
کامپیوتری و موسیقی آن باقی مانده اســت، البته این را هم باید بگویم 

که در این فیلم سینمایی از موسیقی بلوچی استفاده شده است.
»لیپار« اولین فیلم بلند داستانی حســین ریگی است که فیلمنامه این 
اثر توسط خود او و حســام فرهمندجو به نگارش درآمده است.مهران 
احمدی، بهناز جعفری، هومن برق نورد، امیــن میری، آرزو تاجدینی، 
یگانه ســروری مقدم، فرشــته انصاری، نصیر برهان زهی بازیگران این 
فیلم سینمایی هســتند.همچنین در این فیلم محمد دستواره نارویی، 
مهدی دین محمدپور، مهران داروزائی، عرشــیا سروری مقدم و فاطمه 
ســاالری که همگی از نوجوانان بومی استان سیســتان و بلوچستان 
هســتند، پس از گذراندن تســت بازیگری از میان ۴۰۰ متقاضی برای 
ایفای نقش در نقش های اصلی فیلم انتخاب شــدند و بــرای اولین بار 

مقابل دوربین مسعود امینی تیرانی به ایفای نقش پرداختند.

داوری فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران از  
وز آغاز می شود امر

با پایان مهلت ارائه نسخه نهایی فیلم ها، داوری فیلم های بخش مسابقه 
سینمای ایران )سودای سیمرغ( از امروز دوشنبه 22 دی آغاز می شود.

به گــزارش روابط عمومی جشــنواره فیلم فجر، تا پایــان روز  2۰ دی 
بر اســاس مهلت از پیش اعالم شــده، نســخه نهایی بخش عمده ای 
از فیلم های واجد شــرایط شرکت در این دوره جشــنواره به دبیرخانه 
جشنواره ارائه شد.بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره کار هیأت داوران 
متشکل از: محمد احســانی، ســاره بیات، مرتضی پورصمدی، بهرام 
توکلی، نیما جاویدی، سیدجمال ســاداتیان و مصطفی کیایی از صبح  

امروز دوشنبه 22 دی آغاز خواهد شد.
دبیرخانه جشــنواره همچنین اعالم کرد: تعــدادی از فیلم های واجد 
شرایط شرکت در جشــنواره ســی و نهم با وجود آماده بودن، به دلیل 
حجم باالی ترافیک اســتودیوهای فنی موفق به تهیه نسخه DCP در 
مهلت مقرر نشــدند و با مجوز دبیر جشــنواره، به صاحبان این فیلم ها 
استثنائا چند روز وقت داده شد تا بتوانند نســخه نهایی فیلم خود را به 
دبیرخانه جشنواره برسانند و فیلم شــان در فهرست نمایش آثار برای 

داوران سی و نهمین جشنواره فیلم فجر قرار گیرد.
ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر همزمان با چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی ایران، بهمن 99 به دبیری سیدمحمدمهدی 

طباطبایی نژاد برگزار می شود.

پاسخ جشنواره جهانی فیلم فجر به یک ادعا:

جرم قاچاق این فیلم به گردن کیست؟
 روابط عمومی جشنواره جهانی فیلم فجر درباره ادعای عوامل »دیدن 
این فیلم جرم اســت« و نســبت قاچــاق آن به نســخه بازبینی فجر، 
روشنگری کرد.  روز گذشــته اطالعیه ای از سوی دست اندرکاران فیلم 
»دیدن این فیلم جرم نیست« منتشر شــد و صاحبان اثر مدعی شدند 
که نسخه قاچاق فیلم همان نسخه بازبینی جشنواره جهانی فیلم فجر 

است.
اما در همیــن رابطه روابــط عمومی جشــنواره جهانــی فیلم فجر، 

توضیحاتی را برای روشن شدن این مساله منتشر کرد.
در این متن آمده اســت: متاســفانه صاحبان فیلم دیدن این فیلم جرم 
نیســت فراموش کرده اند که نســخه فیزیکی بازبینی را تحویل دفتر 
جشنواره جهانی نداده اند و با اعزام نماینده مورد اطمینان خود، نسخه 
بازبینی را توسط ایشان به دبیرخانه جشنواره جهانی فرستاده و پس از 
بازبینی در حضور آن نماینده، نسخه را تحویل گرفته اند. از این رو هیچ 
نمونه ای از فیلم مزبور در دفتر جشنواره موجود نبوده که چنین اتفاقی 

از این طریق افتاده باشد. 
در چند ماه اخیر، صاحبان فیلم دیدن این فیلم جرم نیست و در پی آن، 
معدودی از رســانه ها، بدون ارائه مدارک مســتدل و حتی کوچکترین 
پیگیری درخصوص نحوه قاچاق این فیلم، به صرف وجود کپشــنی با 
عنوان بازبینی جشنواره جهانی فیلم فجر در زیر نسخه موجود در فضای 

مجازی، شبهاتی را درباره جشنواره جهانی مطرح کرده اند. 
بدیهی اســت حتی به فرض تحویل نســخه به جشــنواره، کلیه نسخ 
بازبینی فیزیکی تحویل شده به دبیرخانه فیلم های ایرانی جشنواره، در 
صورت عدم مراجعه صاحب اثر برای دریافت نســخه تا تاریخ معین، به 

روال معمول بین المللی، امحاء می شوند. 
الزم به تاکید اســت که در ســال های اخیــر صدها فیلم مهــم ایرانی 
و خارجی به ویژه آثاری کــه پیش از این در هیچ رویــدادی به نمایش 
درنیامده انــد، در اختیار دبیرخانه جشــنواره جهانی فیلــم فجر قرار 
گرفته اند و حتی یک مورد مشــابه ادعای دســت اندرکاران این فیلم، 
پیش نیامده اســت. به رغم آنکه جشــنواره جهانی فیلم فجر، در مقام 
پایگاهــی مطمئن برای دریافــت محصوالت ســینمایی از تمام نقاط 
جهان، کوچکترین تردیدی ندارد که نســخه فیزیکــی فیلم مورد نظر 
تنها در اختیار صاحبان اثر بوده و به دفتر جشنواره تحویل نشده است، 
پیگیری هــا و مکاتباتی را بــا پلتفرم های خارجی که فیلم را منتشــر 
کرده اند، آغاز کرده تا نسبت به شناســایی مجرای این عمل غیرقانونی 
اطمینان حاصل کند. شــگفت آن که بــه نظر می رســد صاحبان اثر 

تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.

اکران
ابراهیم گله دارزاده:

وع  اجراهای تئاتر شهر از هفته آینده شر
می شود

رئیس مجموعه تئاتر شــهر اعالم کرد با اتمام تعطیالت کرونایی تئاتر، 
این مجموعه از هفته آینده با اجرای یک اثر نمایشــی در سالن چهارسو 

فعالیت خود را از سر می گیرد.
ابراهیم گله دارزاده رئیس مجموعه تئاتر شهر درباره نحوه از سرگیری 
فعالیت های این مجموعه تئاتری با توجه بــه پایان تعطیالت کرونایی 
تعیین شــده برای تئاتر، گفت: ما از هفته آینــده فعالیت مجموعه را با 
اجرای نمایشی به کارگردانی آقای امیر دژاکام در سالن چهارسو از سر 
می گیریم و از ســی و نهمین جشــنواره تئاتر فجر هر 5 سالن مجموعه 

میزبان اجراهای نمایشی می شوند.
وی یادآور شد: بعضی گروه ها آمادگی اجرا دارند ولی چون تمرین های 
آن ها تعطیل شد نیاز به مدت زمانی برای تمرین دارند تا آثار خود را در 
سالن های مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرند. ما صد در صد آمادگی 

الزم برای میزبانی از گروه های نمایشی را داریم.
گله دارزاده با اشــاره به اینکه گروه های زیادی طی برنامه ریزی انجام 
شده توسط مدیریت ســابق مجموعه تئاتر شهر برای سال 99 در نوبت 
اجرا قرار داشــتند، افزود: تعداد کمی از این گروه ها در بازگشایی میانه 
ســال مجموعه روی صحنه رفتند ولی به دلیل تعطیالت کرونایی تئاتر 
این امر برای باقی گروه ها میســر نشــد که اجرای آثــار آنها در اولویت 
برنامه های ما قــرار داد.رئیس مجموعه تئاتر شــهر تأکید کرد: تا هفته 
آینده به برنامــه دقیق تری از اجراهای نمایشــی مجموعه طی فرصت 
باقیمانده تا پایان ســال 99 می رســیم.وی معتقد اســت بازگشایی 
مجدد مجموعه تئاتر شهر فرصتی اســت برای هنرمندانی که منتظر از 

سرگیری فعالیت مجموعه و دیگر سالن های تئاتری بودند.

گله دارزاده در پایان ســخنان خــود درباره وضعیــت حمایت مالی از 
گروه هایی که در بازگشــایی مجدد مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه 
می روند، گفت: تالش می کنیم کــه با توجه به بــاال رفتن هزینه های 
تولید تئاتر، بار مالی کمتری روی دوش گروه ها باشــد و طی مذاکراتی 
که با مدیرکل هنرهای نمایشــی داشتیم ایشــان هم تأکید بر حمایت 
حداکثری البته در حد ظرفیت و امکان موجــود در اداره کل هنرهای 

نمایشی، از اجراهای نمایشی داشت.

علی ابوالخیریان:
 چگونه ریخته گری به کمک نمایش 

وسکی آمد عر
علی ابوالخیریان استاد قالب گیری و ریخته گری مکتب تئاتر عروسکی 
»آران« از خاطره ساخت عروسک های »اپرای مکبث« با تکنیک مشابه 

اتریشی ها و همکاری اش با بهروز غریب پور گفت.
علی ابوالخیریان اســتاد قالب گیری و ریخته گری کــه از اعضای گروه 
تئاتر عروسکی »آران« به سرپرســتی بهروز غریب پور است درباره این 
توانایی که می توان ترکیبی از هنر و صنعــت نامیدش به خبرنگار مهر 
گفت: به گمان من چــه قالب گیری و ریخته گری و چــه فنون دیگر از 
جمله مکانیک، الکترونیک و … می توانند یاری رســان نمایشــگران 
عروسکی در ســاخت عروسک باشــند که در این میان فن قالب گیری 
و ریخته گری به خصوص در طراحی چهره عروســک های رئالیســتی 

بسیار به کار خواهد آمد.
این هنرمند که بیشتر در حوزه تئاتر عروســکی فعال است با اشاره ای 
مختصر به اینکه خود چگونه این فــن را آموخته و با هنر ترکیبش کرده 
است، توضیح داد: دوستی داشتم که مجسمه ســاز بود و قالب گیری و 
ریخته گری می دانســت. در دوره ای به کارگاه او رفت وآمد می کردم و 
بی اینکه آن زمان بدانم روزی در عروسک ســازی به کمکم خواهد آمد، 

آنچه را می دانست از او آموختم.
ابوالخیریان که در اجرای اپراهای عروســکی »مکبث«، »عاشــورا«، 
»مولوی«، »حافظ«، »لیلی و مجنون«، »سعدی«، »خیام« و »عشق« 
به کارگردانی بهروز غریب پور به عنوان ســازنده و بازی دهنده عروسک 
همکاری داشــته اســت، درباره این همکاری عنوان کــرد: در »اپرای 
رستم و سهراب« که نقطه آغاز آن، ســفر »ماریونتن تئاتر وین«؛ یکی 
از گروه هــای حرفه ای تئاتر اتریــش در طول نهمین دوره جشــنواره 
نمایش عروسکی تهران - مبارک در ســال ۱۳8۰ به تهران و پیشنهاد 
بهروز غریب پور به آنها برای همکاری بود، مــن یکی از بازی دهندگان 
عروســک هایی بودم که در اتریش ساخته شــده بود. زمانی که بهروز 
غریب پور تصمیم بــه اجرای »اپرای مکبث« گرفــت، مجدداً به همان 
تکنیک ساخت عروسک نیاز داشت که خوشــبختانه با فن قالب گیری 
و ریخته گری که پیش تر آموخته بودم، آنچه را او می خواست انجام دادم 

که حاصل کار برایش بسیار جذاب بود.
وی که آخرین حضورش در جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک 
به دوره هفدهم با نمایــش »اپرای خیام« در بخش مهمان جشــنواره 
برمی گردد، درباره این جشــنواره و نقش آن در حوزه نمایش عروسکی 
ایران نیز گفت: برگزاری این رویداد به خصوص در کشور ما قطعاً مفید 
است. چرا که اکثر گروه های نمایش عروسکی جز مواردی معدود مانند 
گروه »آران«، زمانی شــروع به کار می کنند که بخواهند در جشنواره 
حضور داشــته باشــند. البته که خرده ای هم نمی توان گرفت چرا که 
نمایش عروســکی، نمایشــی هزینه بر و نیازمند فضا و کارگاهی ثابت 
برای ساخت و نگه داری عروسک است. چنین تصور کنید که ابتدا باید 
بازیگران را که همان عروسک ها هستند، بســازید و بعد تمرین را آغاز 
کنید. در چنین وضعیتی جشنواره می تواند گروه های نمایش عروسکی 
را تشویق به تولید کند.دســتیار کارگردان پروژه های »اپرای خیام« و 
»اپرای عشق« در پایان درباره اینکه آیا تمایل دارد آنچه را که در زمینه 
قالب گیری و ریخته گری می داند، به دیگر نمایشــگران عروسکی هم 
آموزش دهد، بیان کرد: در حال حاضر در مکتب »آران« این کار را انجام 
می دهم و آمادگی آموزش را برای هر جایی و هر کسی که از من بخواهد، 
دارم.هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک اسفندماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.

اجرا


