
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی پشتوانه 

علمی و منطقی دارد
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: فرمایش رهبری معظم 
انقالب مبنی بر منع واردات واکســن کرونا از آمریکا، انگلیس و فرانســه 
منطقی است و پشتوانه علمی دارد.حسینعلی شهریاری با تاکید بر علمی 
بودن بیانات مقام معظم رهبری درباره ممنوعیت واردات واکســن کرونا 
از آمریکا، انگلیس و فرانســه، اظهار داشــت: برای همه ما ثابت شده که 
توصیه های مقام معظم رهبری به مســئوالن و مردم در شــرایط مختلف 
کاماًل منطقی اســت.وی با تاکید بر اینکه فرمایش ایشــان مبنی بر منع 
واردات واکسن کرونا از آمریکا، انگلیس و فرانسه منطقی است و پشتوانه 
علمی دارد، تصریــح کرد: این کشــورها هیچ گاه قابل اعتمــاد نبودند و 
حضرت آقا در این باره مثال مهمی را درباره خون های آلوده مطرح کردند 
که برخی از هموطنان ما دچار بیماری ایدز شــدند اما دشــمنان نه تنها 

خسارتی به ما ندادند، بلکه مسئولیت این جنایت بزرگ را هم نپذیرفتند.
رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: 
این روزها همه ما شــاهد آمار باالی بیماران کرونایی در آمریکا هســتیم 
و در انگلیس هم کرونای جهش یافته و جدیدی به وجود آمده اســت و بر 
این اساس، کاماًل منطقی است که به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر 

ممنوعیت ورود واکسن از این کشورها به صورت دقیق توجه شود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شــورای اســالمی ادامــه داد: اگر این 
کشــورها می توانســتند کاری انجام دهند، ابتدا برای خودشــان انجام 
می دادند و عالوه بر این، هــر روز آمارهایی ارائه می شــود مبنی بر اینکه 

تعدادی از کسانی که از واکسن فایزر استفاده کردند، فوت شدند.
شــهریاری تاکید کــرد: از نظر قانونــی، زمانی که مقــام معظم رهبری 
می فرمایند که ورود واکســن خارجی از کشــورهای آمریکا، انگلیس و 
فرانسه به کشــورمان ممنوع است، مســئوالن به ویژه وزارت بهداشت و 
درمان مکلف هســتند که این موضوع را عملیاتی کنند و اگر آنان ضرورت 
ببینند، می توانند واکسن را از کشورهای دیگر که مورد اعتماد جمهوری 
اسالمی ایران است، دریافت کنند.رئیس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: از ســوی دیگر ما به واکسن تولید 
داخل بسیار امیدوار هستیم و انشااهلل ایران از نظر ساخت واکسن کرونا به 

عنوان یکی از کشورهای طراز اول مطرح خواهد شد.
وی تصریح کرد: مــا باید از بخش هایی چون انســتیتو رازی، انســتیتو 
پاســتور، شــرکت های دانش بنیان و دیگر بخش هایی که در تالش برای 
ســاخت واکســن کرونا هســتند، حمایت و به آنان کمک کنیم و قطعاً 
کارهای مهمی توســط دانشــمندان خودمان در زمینه ساخت واکسن 

انجام خواهد شد.
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وزیر نفت خبر داد

وش و صادرات نفت در شرایط تحریم ایجاد ظرفیت های جدید فر
خریــدار   وزیر نفــت گفت: در شــرایط 
تحریم ظرفیت های زیــادی در حوزه نفت 
ایجاد شد و ایران در زمینه صادرات و فروش 

نفت با قبل از سال ۹۷ قابل مقایسه نیست.
»بیژن زنگنه« در مراســم امضای قرارداد 
مرحله سوم نگهداشت تولید ادامه داد: یک 
درصــد از افزایش ضریب تولیــد نفت خام 
معادل هفــت میلیارد می شــود که با نفت 
۴۰ دالری درآمــدی ۳۰۰ میلیارد دالری 
به دنبال خواهد داشــت، بنابراین افزایش 
ضریب بازیافت باید به خواست و توقع ملی 

تبدیل شود. 
وی، ســرمایه گــذاری در حــوزه افزایش 
ضریب بازیافت را الزامی برشمرد و افزود: در 
این مرحله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر 
سرمایه گذاری انجام می شود که ۱۰۰ هزار 
بشــکه در روز به تولید نفــت اضافه کرده و 
درآمدی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر در ســال ایجاد خواهد کــرد، بنابراین 
ســرمایه گذاری در کمتر از یک ســال باز 

می گردد. 
زنگنه تاکید کرد: همه ایــن قراردادها فقط 
بــا پیمانــکاران ایرانی منعقد شــده  و ۷۲ 

درصد ارزشــی تجهیزات نیز ساخت داخل 
اســت،همچنین تمام منابع از بازار سرمایه 
تامین می شــود و این برای نخســتین بار 

است.
وی با بیان اینکه پیش از این میلیاردها دالر 
هزینه شــد اما افزایش تولید اتفاق نیافتاد، 
گفت: در این قراردادهــا پیمانکار پول خود 
را از محل افزایش تولیــد دریافت می کند، 
همه این قراردادهــا نیز با انجــام مناقصه 
واگذار شده و فقط یکی دو مورد بدون انجام 
مناقصه به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شــده 

است.
وزیر نفت ادامه داد: چهار درصد هزینه های 
هر طــرح صــرف فعالیت هــای اجتماعی 
می شــود و این موضوع به طور رســمی در 

کشور پذیرفته شد.
وی با اشاره به اینکه انعقاد این قراردادها در 
شــرایط تحریم ها اتفاق افتاد، افزود: تالش 
کردیم در شرایطی که به دلیل تحریم ۱۴.۵ 
درصد ســهم وزارت نفت از صادرات نفت از 
بین رفت، اما برای پیمانکاران کار درســت 

شده و امید و اشتغال ایجاد کنیم.
زنگنه تاکید کرد: در دوران تحریم بســیار 

ســختی کشــیدیم اما درس های بزرگی 
آموختیم و ظرفیت های بزرگی ایجاد شد.

وی بــا تاکید بــر اینکه تحریم هــا مردنی 
هســتند اما ما از ظرفیت هایی که به وجود 
آمده دست نمی کشــیم و از این ظرفیت ها 
بعد از تحریم اســتفاده خواهیم کرد، گفت: 
ظرفیت برای فــروش و صادرات نفت با قبل 
از تحریم ها قابل مقایسه نیست، اگر شرکت 
های خارجی بیایند همــکاری می کنیم اما 
ظرفیت های خود را کنــار نمی گذاریم و از 

این موضع قدرتمندتر مذاکره می کنیم. 
وزیر نفــت ادامــه داد: در طرح های میدان 
محور توســعه مبتنی بر چاه محور را دنبال 
می کنیم تا با اســتارتاپ ها احیا شوند،  این 
کار برای ایجاد ظرفیــت جدید فناور دانش 

بنیان برای خدمات حفاری و نفتی است. 
وی افزود: در تالشــیم تا این ایده تبدیل به 
طرح شود و پس از صحبت های رهبر معظم 

انقالب این ایده پیگیری شده است.
زنگنه با اشــاره به اینکه انــرژی زیادی در 
کشــور هدر می رود و این در حالی است که 
دانــش آموخته های زیــادی در این زمینه 
داریم، گفت: ایده این است که انرژی صرفه 

جویی شــده توســط شــرکت های دانش 
بنیان خریداری شود. به گفته وزیر نفت، در 
سال ۹۹ مصرف ســوخت مایع ۱.۵ میلیون 
بشکه در روز است و مصرف گاز معادل پنج 

میلیون بشکه در روز براورد می شود.
وی ادامــه داد: اگرچه امســال نســبت به 
پارســال تولید گاز کشــور معادل ۲.۵ فاز 
پارس جنوبی اصافه شــده، اما باز هم برای 
تامین گاز مشــکل داریم زیــرا ۱۲ درصد 

مصرف گاز خانگی اضافه شده است.
زنگنه افــزود: باید تاکید اصلــی را بر بهینه 
سازی مصرف انرژی بگذاریم، اما مردم فکر 
می کنند اگر پنجره ها باز باشــد کرونا می 
رود، در حالی که مصرف را افزایش می دهد 
و برای خانه الزم نیست که پنجره باز شود و 

نقشی در کنترل کرونا ندارد. 
وی گفــت: گاز خانگــی را نمی توانیم قطع 
کنیم و فشــار به صنایع می آیــد، البته در 
اســتان های تهران، البرز و قم هیچ مازوتی 

مصرف نمی شود. 
زنگنه با انتقــاد از برخی اظهــار نظرها که 
مصرف مازوت را به دلیل ناتوانی در صادرات 
عنوان می کنند، ادامــه داد: برخی افراد که 

از مسووالن هســتند می گویند که اینها به 
این دلیل مازوت مصــرف می کنند که توان 
صادرات ندارند، همین جا اعالم می کنم که 
اگر ۳۰ میلیون لیتر مازوت هم بدهند توان 
صادرات داریم و حتی مدیر بین الملل نفت 

تقاضای مازوت برای صادرات دارد.
وی افزود: بعد می گویند شرکتی معرفی می 
کنیم که مازوت ببرند و اتوبوس بدهند. آن 
کشور اگر قصد کمک دارد،  پول های بلوکه 
شــده نفت ایران را آزاد کند. چرا در کار هم 

دخالت می کنیم؟
زنگنه ادامه داد: بــا ادارات دولتی پر مصرف 
برخورد کردیــم و گاز تعــدادی از آنها نیز 
قطع شــد.  افزایش ضریب بازیافت نفت از 
آن جهــت در میادین نفتی ایــران اهمیت 
دارد که این عــدد در ایران حدود ۲۵ درصد 
است. به این معنا که تنها ۲۵ درصد از منابع 
موجود و شناسایی شده قابل برداشت است.

از سوی دیگر از آنجا که اغلب میادین نفتی 
ایران در نیمه عمر خود قــرار دارند و خطر 
کاهش تولیــد نفت از ایــن میادین با توجه 
به افت فشــار وجود دارد. از همین ایران در 
تالش است تا با طراحی بسته های مختلف، 
 تولید نفت را در ســطوح فعلی نگه داشته و 
حتی با استفاده از تکنولوژی روز، این تولید 

را افزایش دهد.
همچنیــن همگام بــا برنامه ریــزی برای 
افزایش ظرفیت تولیــد نفت، هدف اصلی از 
تدوین و اجرای طرح نگهداشــت و افزایش 
تولید نفت، حفظ جریان کار و اشــتغال در 
میان پیمانکاران و سازندگان ایرانی صنعت 
نفت است و به این منظور، ضمن بهره مندی 
صرف از توان پیمانکاران ایرانی،  فهرستی از 
کاالهای پرمصرف طرح که امکان ســاخت 
داخل آنها وجود دارد تهیه و در قراردادهای 
مربوطه گنجانده شده اســت و پیمانکاران 
صرفاً ملــزم به تامین اقالم این فهرســت از 
محل تولیدهای داخلی هستند. پیش بینی 
می شــود در پایان اجرای همه بســته های 
کاری این طرح، ســهم ساخت داخل بالغ بر 

۸۰ درصد باشد.
ســرمایه گذاری  هزینه هــای  مجمــوع 
پیش بینی شــده در طــرح نگهداشــت و 
افزایش تــوان تولید نفت )هر ســه مرحله( 
معادل ۶.۲ میلیارد دالر اســت که با حساب 
هزینه های تأمین مالــی و ارقام بازپرداخت 

در تعهد دولت به ۷.۲ میلیارد دالر می رسد.
این اســناد همکاری که با حضور وزیر نفت 
امضا شد، شامل هفت بسته قراردادی است.

اجرای ناقص قانون پایانه های فروشگاهی

واج اجاره پوزهای   ر
قدیمی با اشتباهات 

بانک مرکزی
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غ با قیمت مصوب در تهران آغاز توزیع تخم مر
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور گفت: طبق ابالغ روز 
گذشته وزیر جهاد کشــاورزی، از امروز توزیع تخم مرغ در سطح شهر 

تهران با قیمت مصوب توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام می شود.
 محمدرضا طالیی در رابطه با وظایف شرکت پشتیبانی امور دام اظهار 
کرد: شرکت پشــتیبانی امور دام یک شــرکت دولتی است که وظیفه 

خدمات دهی در حوزه تأمین نهاده های دام و طیور را دارد.
وی افزود: بر طبق اساس نامه، این شرکت موظف است نهاده های مورد 

نیاز کشور را بر اساس تکالیف محول شده تأمین و توزیع کند.
طالیی ادامه داد: شرکت در سال های گذشته،   موظف به خرید نهاده از 
واردکنندگان این کاال بود اما از ســه سال گذشته، به عنوان یک شرکت 
دولتی واردکننده نهاده دامی وارد بازارهای جهانی شــد و مســتقیماً 

نهاده را از شرکت های خارجی بزرگ خریداری کرد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشــور در رابطه با تأمین ذخایر 
اســتراتژیک کشــور خاطرنشــان کرد: طبق تکالیف محول شــده از 
طرف شــورای امنیت ملی به این شــرکت، در حوزه نهاده دام و طیور، 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ذرت، یک میلیون تن کنجاله ســویا و ۷۰۰ 

هزار تن جو باید وارد و به عنوان ذخایر استراتژیک ذخیره سازی شود.
وی افــزود: ما موظف هســتیم از ذخایر اســتراتژیک در طول ســال 
و تنها در شــرایط بحرانی کشــور، توزیــع انجام دهیم که بر اســاس 

دستورالعمل های ابالغی، سهم ما در بازار حدود ۲۰ درصد است.
طالیی با اشــاره به اتفاقاتی که در ســال ۱۳۹۹، در حوزه تأمین ارز رخ 
داد، عنوان کرد: در ۴ ماه ابتدای ســال روند توزیع ارز به نحوی بود که 
واردکنندگان نتوانســتند نهاده را به میزان مورد نیاز وارد کشور کنند 
و به همین جهت ذخایر شــرکت پشــتیبانی امور دام نقطه مثبتی در 
وزارت جهاد کشــاورزی بود که به تولید گوشت، شــیر و طیور کشور 
کمک کرد.وی افــزود: از ابتدای ســال تاکنون حــدود ۹۵۰ هزار تن 
کنجاله ســویا، ۸۲۳ هزار تن ذرت و ۵۵۰ هزار تن جو را در دستور کار 
توزیع داشتیم؛ در یک ماه گذشته نیز به خاطر کمبود واردات جو، وزیر 
جهاد کشــاورزی مجوز توزیع ۲۰۰ هزار تن جو را به این شرکت ابالغ 

کرد که در دستور کار قرار گرفت.
وی تأکید کــرد: در حال حاضر، عــالوه بر ذخایر، حــدود یک میلیون 
تن ذرت، حدود ۵۰۰ هزار تن کنجاله ســویا و حدود ۳۰۰ هزار تن جو 

خریداری، در حال حمل، در اسکله، در مسیر و در مبادی داریم.

تا پایان سال، مشکلی در تأمین نهاده دامی نداریم
طالیی با اشــاره به عدم کمبود نهاده های دامی تا پایان ســال گفت: با 
تالش های انجام شده و حمایت های وزیر جهاد کشاورزی از این شرکت 
تا پایان ســال نگرانی در بحث نهاده های دام، طیــور و آبزیان نخواهیم 
داشت و به دنبال این هســتیم که میزان نیاز ذخایر برای ۴ ماهه ابتدای 

سال ۱۴۰۰ را پیش از شروع سال جدید تأمین کنیم.
وی افزود: خرید ۴ ماهه ســال آینده انجام شده و اگر ارز آن تأمین شود، 
پیش از شروع ســال جدید، نهاده ها را در انبارها ذخیره خواهیم کرد تا 

در اوایل سال ۱۴۰۰ مشکلی در تأمین نهاده ها نداشته باشیم.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام کشور با اشــاره به رفع مشکل 
کمبود کنجاله ســویا در کشــور اذعان کرد: از مهرمــاه در زمینه گاو 
شــیری، مرغ تخم گذار و مرغ گوشــتی ۱۰۰ درصد نهاده ها را تأمین 

کرده ایم و تا پایان سال هیچ مشکلی را در تأمین کنجاله سویا نداریم.

تأمین نیاز بازار با ذخایر پشتیبانی امور دام
طالیی در رابطه با خرید گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ از تولیدکنندگان 
به منظور تأمین ذخایر استراتژیک کشــور عنوان کرد: تکلیف شرکت 
پشــتیبانی امور دام، تأمین ۴۰ هزار تن گوشــت قرمــز و ۷۰ هزار تن 
گوشت ســفید اســت که ما بیش از ۷۰ هزار تن گوشــت سفید تأمین 
کرده ایم و در شــرایط بحرانی مانند دو ماه گذشته از این ذخیره، حدود 
۲۵ تا ۳۰ هزار تن مرغ توزیع کرده ایم و در حال حاضر هم به بخش هایی 
مانند سازمان زندان ها، بیمارســتان ها و مجموعه نیروی انتظامی که 
جزء تکالیف شرکت محسوب می شود، مرغ توزیع می کنیم و ذخایر ما 

بیش از ۲۰ هزار تن است.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد شرکت پشتیبانی امور دام، نامه وزیر جهاد 
کشــاورزی به معاون اول رئیس جمهور و تکلیف تنظیم بــازار به این 
شــرکت، ما برای افزایش جوجه ریزی با تولیدکنندگان قرارداد بستیم 
که باعث افزایش جوجه ریزی و به تبع آن افزایش مرغ در بازار شــده و 

همچنین ذخایر شرکت از محل تولید داخل تأمین شد.

تولید گوشت قرمز به شرط تأمین نهاده
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور در رابطه بــا تأمین 
گوشت قرمز توســط این شرکت گفت: شرکت پشــتیبانی امور دام در 
سال های گذشــته وظیفه واردات گوشــت قرمز را بر عهده داشت اما 
سیاست وزارت جهاد کشــاورزی بر این است که تا حد ممکن از واردات 

جلوگیری کرده و از ظرفیت های تولید داخل استفاده شود.
وی افزود: ما قرارداد تولیــد و تأمین حدود ۲۰ هزار تن گوشــت قرمز 
را با تولیدکنندگان داخلی بســته ایم و قول تأمین نهاده مورد نیاز این 

واحدهای تولیدی را داده ایم.
طالیی با اشاره به مشــکالت به وجود آمده به دلیل عدم قیمت گذاری 
به موقع گوشت بیان کرد: اگر قیمت تمام شــده دام در دامداری ها به ما 
ابالغ شود، می توانیم به تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز کشور به گوشت قرمز 
از محل تولید داخل امیدوار باشیم، کما اینکه در ۵ ماه گذشته حدود ۵ 

هزار تن از محل تولید داخل، گوشت قرمز تأمین شده است.

توزیع تخم مرغ تا رسیدن به قیمت مصوب تنظیم بازار
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزوی وی با اشاره 
به توزیع تخم مرغ در کشــور گفــت: در آبان ماه افزایــش قیمتی را در 
زمینه تخم مرغ شاهد بودیم که به دستور وزیر جهاد کشاورزی، توزیع 

گسترده آن را در تمام شهرها انجام دادیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادامه داد: از ۲۰ روز گذشته 
هم بر اســاس وظیفه ای که وزارت جهاد کشاورزی برای ما تعیین کرد، 
محلی را در حکیمیه تهران پارس تهیه کرده و تخم مرغ را در آنجا توزیع 
می کنیم.وی افزود: در حال حاضر در سازمان میادین و فروشگاه هایی 
که وزارت صنعت، معــدن و تجارت به ما معرفــی می کند، تخم مرغ را 

باقیمت مصوب توزیع می کنیم.
طالیی تأکید کرد: طبق ابالغ روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی، از امروز 
توزیع تخم مرغ در سطح شــهر تهران باقیمت مصوب انجام می شود تا 

به راحتی در دسترس باشد.
وی بابیان این که با توجه به توزیع تخم مــرغ در حکمیته انتظار کاهش 
قیمت تخم مرغ را داشــتیم، ادامه داد: از آنجایی کــه قیمت گذاری در 
زمینه تخم مرغ بســته بندی صورت نگرفته بود، تخم مرغ با قیمت های 
کاذب در مراکز خرید به فروش  می رسید که با تکلیفی که داریم از امروز 
به صورت گسترده و به صورت مســتقیم توزیع را انجام می دهیم و این 

توزیع تا رسیدن قیمت تخم مرغ به قیمت مصوب ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور در رابطــه با قیمت 
مصوب تنظیم بازار برای تخم مرغ عنوان کــرد: قیمت مصوب در حال 
حاضر ۱۴ هزار تومان درب مرغداری اســت که با هزینه حمل توســط 
پشــتیبانی باقیمت ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان به میادین سطح شهر عرضه 
می شــود؛ همچنین هر کیلو تخم مرغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان توســط 
خرده فروشی ها توزیع خواهد شد و قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ 
در میادین هم حدود ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان و قیمت در مراکز خرید تا ۳۳ 

هزار تومان خواهد بود.

بازار

ادامه نوســان و کاهش بورس باعث شد، شاخص کل 
روز شنبه برای بار دوم طی شــش ماه گذشته تا کانال 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهــش یابد. البته این 
شاخص مجددا به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
بازگشت و باعث شد نگاه ها دوباره به این بازار بازگردد. 
در این راســتا یک تحلیلگر بازار سرمایه ضمن بررسی 
وضعیت سیاســی و اقتصادی شــروط صعــود دوباره 

بورس را تشریح کرد.
بهزاد صمدی  با تاکید بر اینکه حاشــیه بازار و اتفاقاتی 
از جمله  نفتکش کره جنوبــی، تصمیم فوالدی وزارت 
صمت، اقدامات انتخابی ترامــپ و... باعث ایجاد ترس 

در سهامداران شــد، اظهار کرد: این حواشی باعث شد 
شــاخص کل اصالحی را تا نواحی یک میلیون و ۲۸۰ 
واحد تجربه کند. شــاخص کل از نظر تکنیکالی  تقریبا  
داخل الگوی هارمونیک از نوع ســاده درحال تکمیل 
بود و تا حوالــی ۷۸ درصد را اصالح کــرد و اندیکاتور 
شاخص قدرت نسبی به محدوده ۲۸ رسیده بود. از نظر 
تکنیکال هر زمانی اندیکاتور شــاخص کل به محدوده 
۲۵ تا ۳۰ می رســد، شاهد بازگشــت آن هستیم و این 

بار هم شاهد واکنش تکنیکالی به این محدوده بودیم.
وی ادامــه داد: انتظار می رود شــاخص کل با توجه به 
در پیش بودن گزارش های فصــل پاییز و گزارش های 

ماهانه دی ماه، رشد داشته باشــد و در گام نخست می 
تواند تا حوالی یک میلیون و ۴۵۰ واحد برسد. در آنجا 
باید دید عرضه و تقاضا مــی تواند از قله قبلی عبور کند 
یا خیر. اگر شــاخص کل این توان را داشــته باشد و از 
محدوده یک میلیــون و ۵۳۰ هزار واحــد عبور کند، 
انتظار می رود به تارگت های خوبی تا حوالی قله ای که 
در مردادماه شکل گرفت برســیم اما اگر محدوده یک 
میلیون و ۵۳۰ هزار واحد شکســته نشود، دوباره موج 
ریزشــی دیگری را خواهیم داشــت که ممکن است تا 

عید نوروز طول بکشد.
این تحلیلگر بازار ســرمایه با تاکید بر این که  شــرایط 

سیاسی بهتر شــده اســت، گفت: ترامپ فقط حدود 
هشت روز کاری دیگر رئیس جمهور آمریکا خواهد بود 
و استرس بازار در مورد احتمال وقوع جنگ و تحریم ها 
کاهش خواهد یافــت. همچنین گزارش شــرکت ها 
بسیار خوب است و قیمت های جهانی روندی صعودی 
دارد. در میان مدت و بلندمدت به رشــد بازار خوشبین 

هستیم.
صمدی با بیان این کــه در بازار ایران دیــد اهالی بورس 
کوتاه مدت اســت، ابراز کرد: زمانی که یک فشار فروش 
ایجاد می شود، سهامداران به صف فروش و زمانی که جو 

خوبی ایجاد می شود به صف خرید می روند.

بورس

خریدار  ســخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: ماده ۶ قانون لغــو تحریم ها به توقف 
نظارت هــای فراپادمانی اشــاره دارد که به 
معنای اخراج بازرسان آژانس اتمی از ایران 

نیست.
 سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در نشســت خبری با بیان اینکه در 
روزهای گذشــته موضوع نفتکش کره ای 
و ســفر هیئت کــره جنوبی بــرای مذاکره 
درخصوص بدهی های کره و پول های بلوکه 
شــده ایران در بانک های کره ای مهمترین 
بخش تحوالت سیاست خارجی بوده است، 
گفت: ما روز گذشته ســفر قائم مقام وزارت 

امور خارجه کره جنوبی به ایران را داشتیم.
خطیب زاده گفــت: هم اکنون دیــدار قائم 
مقام وزیر خارجه کره جنوبی با آقای ظریف 

در حال انجام است.
وی با بیان اینکه هیئــت کره ای دیروز هم با 
آقای عراقچی معاون سیاســی وزیر خارجه 
دیدار و گفتگو داشتند، افزود: در این دیدار 
درخصــوص پول هــای بلوکه شــده ایران 
مباحثی مطرح شد و طرف کره ای سواالت 

فنی در مورد نفتکش این کشور داشت.

اجازه نمی دهیم سیاست زدگی وارد 
پرونده هواپیمای اوکراینی شود

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه درباره 
اظهارات مقامــات اوکراینــی درخصوص 
حادثه هواپیمــای اوکراینــی و اتهام زنی 
مقامات آمریکا به ایران بــه این بهانه گفت: 
مجددا به خانواده قربانیان تسلیت می گویم، 
همانطور هــم که وزیــر امــور خارجه در 
اینســتاگرام خود بیان کردند، واژه در بیان 
همــدردی بــا خانواده های ایــن عزایزان 
ناتوان اســت. با این حــال، الزم می دانم به 
شکل دقیق و روشن بگویم ایران صالحیت 
انحصاری در پیگیــری قضایی متهمین این 
ماجرا را دارد و از روز اول، دادســتان نظامی 

تهران این مسئله را انجام داد.
وی ادامــه داد: از همــان روزهــای اول با 
پیگیری های قضایی، متهمین دســتگیر و 
طبق مقررات مســائل پیگیری شده است. 
ما یک معاهده قضایی با اوکراین داشــتیم 
و دو دور گفت وگــوی سیاســی، حقوقی، 
فنــی و قضایی و... با طــرف اوکراینی انجام 
دادیم. دور ســوم قرار بود در نوامبر ۲۰۲۰ 
در اوکراین برگزار شود که علیرغم پیگیری 
ما طرف مقابل هنوز تاریــخ نهایی را اعالم 

نکرده است.
خطیــب زاده تاکیــد کرد:  طبق مــاده ۱۳ 
معاهده شــیکاگو گزارش فنی خود را باید 
ارائه می کردیــم اما با جدیتی که از ســوی 
سازمان هواپیمایی کشــوری انجام شد، به 
شــکل ویدئوکنفرانس ارائه و در تاریخ نهم 

دی گزارش رسمی ارسال شد.
وی ادامه داد: این کشــورها ۶۰ روز فرصت 
دارند نظر خــود را ارائه کننــد و بعد از آن، 
سازمان هواپیمایی می تواند گزارش خود را 

تکمیل و آن را ارائه دهد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان 
کرد: رویکرد این کشــورها و برخی عناصر 
دیگر نشــان می دهد به دنبال حل موضوع 
نبوده و می خواهند ماجرا را سیاسی کنند، 
افراد آشنا به مسائل حقوقی می دانند که در 
ماجراهای کوچک تر ممکن اســت سال ها 
روند قضایی طول بکشــد. در ایــن ماجرا 
فشــارهای سیاســی به دور از روند قانونی 

درست  نیست.
خطیب زاده با بیان اینکه رســیدگی قضایی 
باید عادالنه و دقیق باشد تصریح کرد: ما در 
دو دور گفت وگو با طرف اوکراینی ماجرای 
پرداخت غرامت ها را بیــان کردیم اما طرف 
اوکراینی نظری نداد. از سوی دیگر ایران به 
نشان حسن نیت پرداخت دیه یکسان را به 
همه قربانیان بــه دور از ملیت افراد، مدنظر 
گرفت. دولت ایران به عنوان دولت مسئول 
در چارچوب فنی این مســائل را رسیدگی 
کرده و قطعا اســیر سیاســت زدگی برخی 
عناصر و افراد ورشکسته نخواهد شد و اجازه 
نمی دهیم سیاســت زدگی وارد این مسئله 

شود.

اقدامات ایران در کاهش تعهدات در 
چارچوب برجام است

وی دربــاره بیانیــه کشــورهای اروپــا 
دربــاره غنی ســازی ۲۰ درصــد ایــران، 
گفــت: کشــورهای اروپایــی بــه عنوان 
مشارکت کننده در برجام نه تنها به وظایف 
خود عمل نکردند بلکه شریک نقض برجام 
توسط آمریکا شــدند. اروپایی ها بهتر از هر 
کسی می دانند اقدامات ایران در چارچوب 

و وفق برجام و برای حفظ توافق است.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در ادامه 
با تاکید بر اینکه ســه کشــور اروپایی بهتر 
می دانند آنچه در ایران رخ می دهد، نشــانه 
یک بیماری اســت که ریشــه آن در رفتار 
طرف های مقابل و نقض عهد آمریکاســت، 
گفت: آن بیماری، نقض مکرر برجام توسط 
آمریکا و سه کشــور اروپایی است. اقدامات 
ایران به ســرعت برگشــت پذیر است و اگر 
آنها می خواهند بیمــاری را درمان کنند، به 

تعهداتشان عمل کنند.
خطیــب زاده ادامــه داد: اینکه مســکنی 
زده شــود، تا تب بریده شــود، حل بیماری 
نیست. حل بیماری در انجام تعهدات است. 
بازگشــت اروپا و آمریکا به برجام و تعهدات 
خودشــان درمان این موضوع است و ما هم 
به تعهدات خود بازمی گردیم اقدام موثر در 

برابر اقدام موثر.

بازرسان آژانس از ایران اخراج 
نمی شوند

وی در پاســخ به ســوالی درباره اظهارات 
عضو هیئت رئیســه مجلس مبنی بر اخراج 
بازرسان آژانس از سوم اسفند، گفت: قانون 
اقدام راهبــردی لغو تحریم هــای مجلس 
کامل روشن است، ممکن است این نماینده 
مجلس به بند ۶ این قانون ارجاع داده باشند 
که می گویــد »در صورتی کــه طرف های 
متعاهد در برجــام به تعهدات شــان عمل 
نکنند، نظارت هــای فراپادمانــی متوقف 
می شــود«، توقف نظارت های فراپادمان به 

معنای اخراج بازرسان آژانس نیست.
خطیــب زاده تاکید کرد: مــا در چارچوب 
NPT و تعهدات مــان و همچنیــن فضای 
عدم اشاعه، حضور بازرسان آژانس در ایران 

ادامه خواهد داشت زیرا این تعهد ماست.

آمریکایی ها مجبور می شوند با 
گروه های یمنی مذاکره کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحریم 
فالح فیاض و گروه حوثی های یمن توســط 
آمریکا، گفت: بعید نیست دولت ورشکسته 
آمریــکا در روزهای پایانــی میراث دیگری 
از خود به جــای بگذارد و اقــدام نابخردانه 
دیگری را انجــام دهد البته ایــن اقدامات 
محکوم است. اقدام آمریکا درباره حوثی ها 
و فالح فیاض محکوم و مالل آور شده است، 
اینکه مســئول یک نهاد قانونــی و دولتی 
عراق این چنیــن مورد هــدف آمریکا قرار 
بگیرد، نه تنها محکوم بلکه ناظر به شکست 

انها است.
خطیــب زاده ادامــه داد: آمریکایی هــا در 

عراق از اخراج نگران هســتند، آنها در یمن 
نیز ســال ها از یک جنگ نابرابر و شــرم آور 
حمایــت کردنــد، ۲۰ میلیــون یمنی در 
محاصره قرار گرفتنــد و این محاصره بدون 
حمایت آمریــکا ممکن نبــود.وی یادآور 
شد: هیچ کشــور سرکشــی در این منطقه 
نمی توانــد اقدامی انجام دهــد مگر آنکه به 
واقعیت هــای منطقه احترام بگــذارد. دور 
نیســت که آمریکایی ها مجبور به مذاکره با 

این گروه های مسئول و بومی خواهند شد.
خطیــب زاده دربــاره زمان اجــرای قانون 
اقدامات راهبردی توســط ایران نیز گفت: 
فکر می کنم هفته آخــر فوریه زمان اجرای 
قانون اقدامات راهبردی توسط ایران باشد. 
دقیق تر از آن را می شــود از ســتاد برجام یا 

اداره کل حقوقی پرسید.

گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره 
تسلیحات شیمیایی ساختگی است

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره اتهام 
پمپئو در خصوص داشتن سالح شیمیایی 
توســط ایران، گفت: آمریکا همان کشوری 
است که وقتی فاجعه حلبچه رخ داد، تالش 
کرد قربانی را به عنوان مســبب معرفی کند 
در حالی که بــه خوبی می دانســت صدام 
چه فاجعــه و جنایتی علیه ایــران و کردها 
انجــام داد. آمریکا همان کشــوری اســت 
که در روزهای پایانی خــود تالش می کند 
واقعیت ها را مخدوش کند. آمریکا شــریک 
اقدامات و جنایات صدام علیه ایران اســت. 
گزارش وزارت خارجه آمریکا را اگر مشاهده 
کنیــد، ســاختگی بــودن آن را متوجــه 
می شوید. آنها باید حداقل اسم کشور آلمان 

را می آوردند.

دستور جنگ علیه دموکراسی در 
آمریکا از اتاق فرمان ترور سردار 

سلیمانی صادر شد
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تحوالت 
آمریکا، گفت: تحوالت هفتــه اخیر آمریکا 
خود داستانی کامل بود. شرم آورترین دولت 
آمریکا به شرم آورترین شکل ممکن در حال 
اخراج اســت و اقداماتی که علیه کشورهای 
دیگر بــا زور و قلدری جلو می بــرد، لخت و 
عریــان در خانه خود دید. همــان اتاقی که 
دستور شــهادت سردار ســلیمانی و جنگ 
تمــام عیار علیــه ایــران را داد، همان اتاق 
دستور جنگ علیه دموکراســی در آمریکا 

را داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
این وعــده تاریخ اســت که هیــج اقدامی 
نمی کنیم مگر آنکه خودتــان نتیجه اش را 
مشاهده کنید، گفت: آنچه در یکسال اخیر 
در آمریکا اتفاق افتــاد و اقدامات فراوانی که 
رژیم ترامپ از خود نشــان داد، به دنیا ثابت 
کرد که چه کســی چه اقداماتی کرده است. 
چهار سال هر کاری توانســتند علیه ایران 
انجام دادند. خون هــای نابحقی در منطقه 
از افغانســتان و عراق و شــرق دور و آفریقا 
ریختند. اتفاق آمریکا ســندی است که ما با 

چه رژیمی مقابله کردیم.

خطیب زاده درباره ممنوعیت خرید واکسن 
از آمریکا و انگلستان گفت: وزارت بهداشت 
مســئول این موضوع اســت و آنها باید در 
خصوص زحمات کشیده شده و مسائل فنی 

توضیح دهند.
وی ادامــه داد: موضــوع کرونــا غیــر 
سیاســی ترین موضوعی بود کــه ایران با 
آن درگیر بود امــا از نگاه آمریــکا و غرب، 
سیاســی ترین موضوعی بود کــه وقیحانه 
از آن علیه ایران اســتفاده کردنــد. ایران 
دومین کشــوری بود که موضوع کرونا در 
آن مطرح بود و یادتان هســت همین رژیم 
آمریکا و کشورهای اروپایی وقیحانه شادی 
و پایکوبــی می کردنــد و فکــر می کردند 
اقدامی که نتوانســته اند با فشار حداکثری 
و تحریم انجام دهند را کرونا با ایران انجام 

می دهد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در ادامه با 
اشــاره به رویکرد سیاســی آمریکا در مورد 
کرونــا در ایران اظهــار کرد: آنهــا همین 
رویکرد سیاست زده را از نگاه دیگری دنبال 
می کنند. آمریکا از همــان ابتدا تالش کرد 
ایران دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی 
نداشته باشد. یادمان نمی رود  نظام درمانی 
پزشــکان و پرســتاران ما با دســت خالی 
مجاهــدت کردند تــا امروز  مــا وارد بحث 

واکسن شدیم.
خطیب زاده با بیان اینکه آمریکا واکســن 
خود را برای ســال ها پیش فــروش کرده 
است، گفت: ایران مدت ها است کار واکسن 
را پیگیری کرده و زحمــات زیادی در این 
خصوص کشــیده شــده اما ما بــه عنوان 
وزارت خارجه با شــرکای خــود در چین، 
هنــد و کوبا مذاکره کردیــم. یک مورد آن 
تولید واکسن مشترک با کوبا است که وارد 

فاز سوم است.

 واکسن غیرآمریکایی کرونا
 را انتخاب کردیم

ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به 
عضویت ایران در کوواکــس گفت: ما عضو 
کوواکس هســتیم و از روز اول هم می دانیم 
آمریکا و کشــورهای اروپایی چه مضایقی 
را علیه مــا ایجــاد می کنند لذا واکســن 
غیرآمریکایی را انتخاب کردیم. می خواهیم 
مردم دسترســی به واکسن مطمئن داشته 
باشــند. انتخــاب نوع واکســن بــا وزارت 
بهداشت است. نگاه ما در این مسیر رویکرد 

سیاسی زده به کرونا نیست.

هنور روابط اقتصادی با سوریه 
گسترش نیافته است

وی درباره موانع سرمایه گذاری بخش های 
مختلــف ایران در ســوریه اظهار داشــت: 
یکــی از زمینه هــای همکاری با ســوریه، 
همکاری هــای اقتصادی اســت. در زمینه 
همــکاری اقتصــادی، وزارت خارجه فقط 
تسهیل کننده است و دســتگاه های دیگر 
برحســب قانون مســئولیت های اصلی را 
دارند. در چارچوب وظایف و اختیارات خود 

هیچ کاری را فروگذار نکردیم.

ســخنگوی وزارت امور خارجــه در ادامه 
با بیان اینکــه مالقات های مکــرری میان 
مقامات دو کشــور ایــران و ســوریه انجام 
شده اســت، تصریح کرد: یکی از مهمترین 
مباحث سفر وزیر خارجه ســوریه به ایران، 
همکاری های اقتصادی بــود. آقای خاجی 
نماینده ویــژه ایــران، در تمــاس مکرر با 
مقامات سوری هستند. من با سفیر سوریه 
در ایــن رابطه دیدار کــردم. وزارت خارجه 
تمام تالش خــود را کرده و باز هــم انجام 
می دهد. روابط با ســوریه در ابعاد اقتصادی 
گســترش نیافته اســت. از دســتگاه های 
مسئول نیز این سوال را بپرسید که کار جلو 

برود.

سیاسی کاری، کمکی به حل مسئله 
نفتکش کره جنوبی نخواهد کرد

خطیب زاده ادعای کشورهای غربی از جمله 
فرانســه و آمریکا مبنی بر گروکشی ایران با 
توقیف نفتکش کــره جنوبــی، گفت: من 
فرانسه را به رعایت حقوق بین الملل دعوت 
می کنم. محیط زیست دریایی باید صیانت 
شود. کشــتی کره ای به خاطر آلوده کردن 
خلیج فارس با اخطار قبلــی و حکم قضایی 

توقیف شده است.
وی با بیان اینکه کســانی کــه می خواهند 
ماجرا را سیاســی کنند، راه غلطی می روند، 
گفت: برخی کشــورهایی کــه در این باره 
مداخله می کنند، جایــگاه خود را فراموش 
کرده اند. ما موظفیم از محیط زیست دریایی 
حفاظت کنیم. به طرف کره ای و کسانی که 
مداخله کرده اند، مکــررا گفته ایم هرچقدر 
این مســئله را سیاســی کننــد، کمکی به 
حل مســئله نخواهد کرد. کمک کنسولی 
و غیرکنســولی کرده ایم تا سرنشــینان در 

آرامش و سالمت باشند.

پول های بلوکه شده ایران در کره به 
سرعت بازگردد

وی درباره سفر هیأت کره ای به ایران اظهار 
داشت: این سفر در راستای بدهی این کشور 
انجام شده اســت، ما می خواهیم پول های 
بلوکه شــده ایران به ســرعت بازگردد. در 
حال حاضر در ایــن زمینه تحول خاصی رخ 
نداده است و امیدواریم کره جنوبی بیش از 
این منتظر ۲۰ ژانویه ننشیند. زیرا نگاه ما و 
ارزیابی ما بعد از ۲۰ ژانویه به روابط کشورها 

متفاوت خواهد بود.

تولید مشترک واکسن با کوبا در سفر 
ظریف حاصل شد

خطیب زاده دربــاره خرید واکســن کرونا 
اظهار داشــت: مرجع خرید واکســن کرونا 
وزارت بهداشت اســت. از وزارت بهداشت 
درخواســت می کنم مســائل فنی را برای 

آگاهی جامعه بیان کنند. 
هر زمــان برای مــا هدفی تعییــن کردند 
ما همــکاری کردیــم از جملــه در زمینه 
واکسن های مشارکتی همچون همکاری با 
کوبا که در پی ســفر ظریف به هاوانا حاصل 

شد.

کره جنوبی هیچ وقت نگفته  پول های 
ایران را پس نمی دهد

وی درباره میزان دقیق بدهی کره جنوبی به 
ایران گفت: متولی مذاکرات درباره پول های 
بلوکه شــده بانــک مرکزی اســت. وزارت 
خارجه مذاکــرات را هدایــت می کند ولی 

متولی اش بانک مرکزی است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص 
اینکه اگر کــره جنوبی پول ایــران را پس 
ندهد، واکنش ایران چیست؟ گفت: امکان 
عدم پرداخت وجود ندارد. ما از تمام مجاری 
حقوقی اســتفاده می کنیــم. قانون جنگل 
که در دنیا حاکم نیســت. طرف کره ای هم 
نگفته نمی خواهد پول ایــران را پس بدهد. 
هرچند این مساله در تاریخ روابط دو کشور 
اثر می گــذارد ولی هیچ وقــت نگفته اند که 
این پــول را نمی دهند. بهانــه ای را درباره 
عدم پرداخت مطرح کرده انــد که به نظر ما 

درست نیست.

بورس به دوران اوج بازمی گردد؟



جشن کتاب ، یکم تا ششم بهمن برگزار می شود
حمایت بانک صادرات ایران از نخستین 

نمایشگاه مجازی کتاب تهران
نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب تهــران با 
حمایت بانک صادرات ایران و با هدف گســترش 
فرهنگ کتابخوانی، یکم تا ششم بهمن ماه برگزار 

می شود.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
این بانک با شعار »بانک صادرات ایران، حامی یار 
مهربان« و به عنوان بانک عامل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران طی 
سال  های گذشته به منظور تحقق مســئولیت  اجتماعی خود در حوزه 
کتاب و نشــر و ادامه حمایت از این رویداد بــزرگ فرهنگی، با تجهیز 
شــبکه گســترده خدمات بانکداری الکترونیک از اولین نمایشــگاه 

مجازی کتاب تهران حمایت می کند.
در این نمایشــگاه که برگزاری آن بــا افزایش میزان یارانــه  اعتباری 
خرید کتاب )بن کتاب( همراه اســت، دانشــجویان، طالب و اعضای 
 www.tehranbookfair.ir هیئت علمی می توانند از طریق ســایت
ثبت نام کرده و به صورت مجازی خرید کنند تا ســفارش آنها از طریق 

پست ارسال شود.
همچنین امکان ثبت نــام برای دریافت یارانه اعتبــاری خرید کتاب از 
۱۸ دی ماه برای دانشجویان، طالب و اعضای هیئت علمی فراهم شده 
و متقاضیان می توانند برای آگاهی از شــرایط و نحوه ثبت  نام به سایت 

www.ketab.ir مراجعه کنند.
میزان یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشــجویان و طالب ۲۰۰ هزار 
تومان و برای اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها ۲۵۰ هزار تومان در نظر 

گرفته شده است.
بانک صادرات ایران پیش از این در جهت ایفای مســئولیت  اجتماعی 
خود، ضمن حمایت از برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران در ســال های 
گذشــته، از طریق انعقاد تفاهم نامه  همکاری با خانه کتاب به حمایت 
از فعالیت های اهل قلم و پدید آورنــدگان آثار فرهنگی مبادرت ورزیده 

است.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی :       
  کشور نیازمند مدیران ارزش آفرین 

و اشتغالزا است 
 به گــزارش روابط عمومی چادرملــو ، دکتر علی نیکــزاد نایب رئیس 
مجلس شورای اســالمی صبح امروز پس از بازدید از واحدهای فوالدی 
مســتقر در مجتمع صنعتی چادرملو در گفت و گو با رسانه های خبری 
گفت : کشور ما در شرایط فعلی نیازمند ارزش افرینی و توسعه اقتصادی 
است و مجلس برخود تکلیف می داند از فعاالن اقتصادی مانند شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو که خلــق ثروت میکنند و اشــتغالزایی اثر 

بخشی در این بخش ایجاد می نماید با تمام توان حمایت کند.        
 وی گفت: دغدغه مهم ما در مجلس اتخاذ تدابیری برای اشــتغالزایی 
اســت و برای من توفیقی بود که از این مجموعه موفــق بازدید کنم و از 
اقدامات مهندس تقی زاده مدیر عامل چادرملو بــرای ارائه طرح های 
توسعه تشکر می کنم  .نایب ریس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
جایگاه ویژه صنعت فوالد کشــور گفت: این صنعت نه تنها توانسته نیاز 
داخل را تامین کند بلکه نقش قابل توجهی در ارز آوری، با صادرات مازاد 
مصرف داخلی ایفا کرده است .             دکتر نیک زاد با اشاره به اینکه بالغ بر 
۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت وجود دارد که به جیب 
دالالن می رود  افزود :   متاســفانه سود اصلی این صنعت نه برای فعاالن 
بخش تولید بلکه به جیب  رانت خوارانی مــی رود که بدون زحمت و با 

استفاده از خال های عرضه و تقاضا از آن منتفع  می شوند.    
 وی تاکید کرد اقتصاد داللی باید از بین برود.

 مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت چادرملو 
نیز با بیان اهداف کوتاه و بلند مدت این شــرکت برای توســعه با هدف 
ارزش افرینی در اقتصاد و ایجاد اشتغال گفت: وظیفه ما در شرایط فعلی 
کشور توجه به توسعه در جهت رونق اقتصادی است و ایجاد شغل برای 
جوانان مستعد و خالق است. وی افزود بنگاههای اقتصادی همواره باید 
در جهت خلق ثروت حرکت کنند تا باری از روی دوش دولت بردارند و 
ما در این را مصمم هستیم و طرح های صنعتی متعددی در دست اقدام 

داریم .

جایزه ویژه همراه اول به فعال کنندگان 
سیم کارت های اعتباری خاموش

همراه اول به فعال کنندگان ســیم کارت های اعتباری خاموش جایزه 
می دهد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، مشترکان 
اپراتور اول با روشن کردن سیم کارت اعتباری این اپراتور که بیش از سه 

ماه خاموش بوده است، یک جایزه ویژه دریافت می کنند.
دریافت جایزه پس از روشــن کردن ســیم  کارت با شــماره گیری کد 

دستوری »ستاره ۱۰ ستاره ۳۳۲ مربع« امکان پذیر خواهد بود.
شایان ذکر است سیم کارت های خاموش با بیش از سه ماه عدم کارکرد، 
در صورت روشن نشدن و عدم اســتفاده از آن، طبق مصوبه کمیسیون 

تنظیم مقررات، در فرآیند سلب امتیاز قرار خواهند گرفت
 

 وزیر صمت در جلسه مشترک رفع موانع تولید و شورای معادن استان:
شرکت های توسعه گرا باید مانند گل گهر در 

بخش راه آهن مشارکت کنند 
جلسه مشترک رفع موانع تولید و شــورای معادن استان کرمان، عصر 
پنجشــنبه با حضور وزیر صمت، معاون امور معــادن و صنایع معدنی 
وزیر صمت، اســتاندار کرمان، تعدادی از نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی، مدیرعامل شرکت گل گهر و تعدادی از مدیران استانی 

در محل سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل شــرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، در ابتدای این جلســه دکتر زینی وند استاندار کرمان به فراهم 
شدن سازوکار الزم برای استفاده از ظرفیت شرکت های معدنی بزرگ 
با تصویب شورای معادن و وزیر صمت در این استان خبر داد و گفت: در 
این زمینه می توان به انتقال حساب های شــرکت های بزرگ به استان 
کرمان اشاره کرد که می تواند در حوزه پرداخت تسهیالت به واحدهای 

کوچک و متوسط استفاده شود.
مهندس رزم حســینی وزیر صمت نیز با بیان اینکه در جای جای این 
کشور معدن و فرصت اقتصادی اســت اما درست استفاده نمی شود، 
بر فعال کردن معادن راکد، حذف بروکراســی و واگذاری اختیارات 
به اســتان ها و فعال کردن افزون تــر بخش خصوصــی تاکید کرد و 
افزود: دل مــردم را باید با کار اقتصادی و امیدبخشــیدن به دســت  

بیاوریم.
وی با اشاره به اینکه، راه آهن جیرفت باید به شبکه سراسری وصل شود، 
گفت: این طرح در دولت یازدهم آغاز شــده  و حاضریــم در این زمینه 
شــرکت های توســعه گرا را مداخله دهیم همانگونه که خوشــبختانه 
گل گهر بدون بخش دولتی پروژه راه آهن سیرجان-کرمان را آغاز کرده 

و پیشرفت موفقیت آمیزی داشته است. 
همچنین دکتر موسوی معاون عمرانی اســتانداری کرمان نیز در این 
جلســه از خدمات شــرکت های بزرگ صنعتی و معدنــی در کمک به 

الیروبی رودخانه ها و خدمات اجتماعی تقدیر کرد.

اجرای ناقص قانون پایانه های فروشگاهی

واج اجاره پوزهای قدیمی با اشتباهات بانک مرکزی  ر

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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شعبه

اســبق  دبیــر  فکــوری   محبوبــه 
انجمــن فین تک گفــت: با اعــالم بانک 
کارتخــوان  مرکزی،دســتگاههای 
قدیمــی نیاز بــه ثبت نام در ســامانه امور 
مالیاتــی ندارنــد و ایــن کار رواج اجاره و 
عدم شــفافیت در تراکنش هــا را بدنبال 
دارد.به گزارش مهــر، میــالد جهاندار با 
اشــاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی 
پایانه های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در 
تراکنش های آنها گفت: مجلس مصوبه ای 
را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش بینی 
شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه های 
فروشگاهی شــفاف شده و ســامانه های 
مودیان مالیاتــی نیز در این حــوزه ایجاد 
شــود؛ در واقع، این قانون تالش دارد تا به 
شــفافیت تراکنش های مالی و پیشگیری 
از فرار مالیاتی بیانجامد؛ بــه همین دلیل 
بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه ســازمان امور 
مالیاتــی و بانــک مرکزی در اجــرای این 

قانون، تکالیفی برعهده دارند.
دبیر اســبق انجمن فین تک افزود: در حال 
حاضر، نقدهای جدی بــه اجرای این قانون 
وجــود دارد کــه مهمتریــن آن مربوط به 
شــفافیت مالی و مشخص شــدن وضعیت 
تراکنش های مالی اســت؛ متأسفانه بانک 
مرکزی بــه عنوان مســئول اجرایی در این 
حوزه، به شــدت در حوزه اجرا سهل انگاری 
کرده و شــیوه ای که در اجرای قانون دارد، 

هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.
وی افزود: نحوه اجرای قانون توســط بانک 
مرکزی به گونه ای اســت کــه چالش هایی 
جدی پیش روی اقتصــاد ایران قرار خواهد 
داد و زیان آن را کســب و کارهایی خواهند 
دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا 
در حال فعالیت هســتند.در حــال حاضر، 
بانک مرکزی آمــار تراکنش هــای کارت 
به کارت را منتشــر نمی کنــد؛ در حالی که 
بنا بر آماره غیررســمی، حجم تراکنشــی 
که به روی شــیوه »کارت به کارت« انجام 
می شود به مراتب بیشــتر از تراکنش های 

دستگاه های پوز و اینترنتی است

بانک مرکزی آمار »کارت به کارت« را 
لحاظ نمی کند

جهانــدار با بیــان اینکه یکــی از بزرگترین 
ایرادات اجرای قانون از ســوی بانک مرکزی 
آن اســت که تراکنش ها به صورت یک جا و 
جامع دیده نشــده اند، اظهار داشت: در حال 

حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش های کارت 
به کارت را منتشر نمی کند؛ در حالی که بنا بر 
آمار غیررســمی، حجم تراکنشی که به روی 
شــیوه »کارت به کارت« انجام می شــود به 
مراتب بیشــتر از تراکنش های دستگاه های 
پــوز و اینترنتی اســت؛ به خصــوص اینکه 
اکنون به خاطر شــیوع ویروس کرونا، سقف 
کارت به کارت بــه ده میلیون تومان افزایش 
یافته و بنابراین تراکنش های ســنگین روی 
این ابزار انجام می شود اما در اجرای قانون از 
ســوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین 
تمرکز بر روی دستگاه های پوز و درگاه های 
اینترنتی متمرکز شــده اســت.وی با بیان 
اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی 
ســمت کاربران و پذیرندگان دستگاه های 
پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به 
دلیل عدم رصد تراکنش های کارت به کارت، 
بسیاری از دارندگان دستگاه های کارتخوان 
به ســمت ابزارهای دیگری مثــل کارت به 
کارت خواهند رفت که این امر، باعث می شود 
کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری ســوق 
دهیم و در نهایت هیچ شــفافیتی در سمت 
تراکنش هــای مالی به وجــود نیاید؛ ضمن 
اینکه فرارهــای مالیاتی نیز کمــاکان باقی 
خواهنــد ماند و تنهــا افرادی که اســتفاده 
صحیــح از ابزارهای مذکور دارنــد و مالیات 
خود را می پردازند، کماکان مالیات خواهند 
داد و مابقــی به ســمت فرارهــای مالیاتی 

تشویق می شوند.

 پذیرندگان قبلی نیازی 
به ثبت نام ندارند!

جهاندار ادامه داد: مشــکل دیگر این است 
که بانــک مرکزی اعالم کــرده پذیرندگان 
قبلــی الزم نیســت در ســامانه مالیاتــی 
مســتقیماً ثبت نام کنند و ثبت نــام آنها از 
طریق شــاپرک انجــام خواهــد پذیرفت، 
اما پذیرندگان جدید باید حتماً راســا و بی 

واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.
وی گفت: دوگانگی برخــورد بانک مرکزی 
با پذیرندگان دســتگاه های کارتخوان کار 
صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم 
اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه 
پرداخت وجود دارد که نیاز نیســت راســا 

برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.
وی افــزود: در حال حاضر هفت تا هشــت 
میلیون دســتگاه کارتخوان برای جمعیت 
۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد 
آنها بســیار زیاد اســت و در هر فروشگاه، 
ســه تا چهار دســتگاه پوز وجــود دارد که 
این امر در دنیا کم ســابقه اســت؛ ماحصل 
این شــرایط، اتفاقی کــه رخ می دهد این 
اســت که متقاضیان جدید اقدام به ثبت نام 
جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا 
فروش دستگاه های کارتخوان موجود اقدام 
خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی 

را بیشــتر خواهد کــرد و پاالیــش جدی 
اطالعات با این شیوه شکل نمی گیرد.

کم کاری سازمان امور مالیاتی
دبیر اســبق انجمــن فین تک گفــت: در 
اجرای این قانون، ســازمان امــور مالیاتی 
نیز کم کاری دارد و قســمت هایی از قانون 
کــه مســئولیت آن متوجه این ســازمان 
بــوده، هنوز عملیاتی نشــده اســت؛ برای 
مثال صورتحســاب الکترونیکی و حافظه 
مالیاتی که در قانون پیش بینی شــده بود، 
هنوز راه اندازی نشده است.ســازمان امور 
مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت هایی از 
قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان 
بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال 
صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی 
که در قانون پیش بینی شــده بــود، هنوز 

راه اندازی نشده است
وی گفت: مسئوالن ســازمان امور مالیاتی، 
راه انــدازی این ســامانه ها را بــه آینده ای 
نامعلــوم موکــول کرده انــد و توضیــح 

قانع کننده ای درباره آن نمی دهند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص 
ماده ۱۰ و ۱۱ کــه مرتبط بــا پذیرندگان 
دســتگاه های پــوز و اینترنتــی اســت، 
تاکنون هیچ دســتورالعمل و آئین نامه ای 
ابالغ نکــرده و هیــچ آمــوزش و راهنما یا 

دستورالعملی منتشر نکرده است.

دبیر انجمــن فین تک تصریح کــرد: با این 
شیوه اجرا که ســازمان امور مالیاتی و بانک 
مرکزی در پیش گرفته اند، هدف قانونگذار 
محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون 
افزایــش یافته و تراکنش ها غیرشــفاف تر 
خواهند شــد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز 
متوقف نخواهد شــد.وی افزود: البته باید به 
این نکته توجه داشــت که در دنیا کسب و 
کارها دسته بندی شــده و بر اساس اندازه و 
نوع فعالیتشــان، مدل های مختلفی برای 
پرداخت مالیات توســط آنها در نظر گرفته 
می شــود؛ اما در ایران برای ثبت نام مالیاتی 
دســتگاه های پوز و درگاه های اینترنتی، با 
همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شــده 
اســت؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی 
با چنــد ده هــزار کارمنــد و ذی نفع، یک 
فرآیند را بــرای ثبت نــام درگاه اینترنتی 
خود باید انجام دهد و یک فرد روســتایی یا 
یک دســتفروش نیز برای استفاده از شبکه 
پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که 
این منطقی و درست نیست و باعث دردسر 

برای کسب و کارهای کوچک شده است.
 آبان مــاه ســال گذشــته قانونی بــه نام 
»پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان« 
تصویب شــد که مطابــق آن بانک مرکزی 
موظف شــد ظــرف مــدت یک ســال و با 
همــکاری ســازمان مالیاتی، نســبت به 
کارتخــوان  دســتگاه های  ســاماندهی 
بانکی و درگاه های پرداخــت الکترونیکی 
مبادرت کند. بر این اســاس بانک مرکزی تا 
انتهای آبان ماه امســال موظف بوده است تا 
دستگاه های کارتخوان )POS( و درگاه های 
پرداختی که فاقد اطالعات هویتی و پرونده 
مالیاتی هســتند را شناسایی و مسدود کند 
که در گزارشــی با عنوان »۳میلیون و۸۰۰ 
هزار کارتخوان؛ همچنان بی هویت / مهلت 
ســاماندهی به ســر رســید به این موضوع 
پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون 
فناوری های نوین بانــک مرکزی در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی نوشــت: 
ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشــگاهی پس 
از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی 
وارد فازاجرایی شــد. بــرای کلیه صاحبان 
کارتخوان که مــودی مالیاتی نیســتند با 
تکمیل و صحت ســنجی اطالعات، پرونده 
مالیاتی تشکیل خواهد شــد بانک مرکزی 
و ســازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار 

مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

اســتان آذربایجان غربی در شــمال غربی کشور و تنها اســتانی است که  با 
کشور ترکیه مرز مشــترک دارد. این اســتان همچنین با کردستان عراق و 
جمهوری نخجوان نیز هم مرز است. پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، وجود 
اکوسیستم های کم نظیر همچون دریاچه ارومیه ، عبور رودخانه های پرآب 
چون ارس، قرار گیری رشته کوه های متعدد و حضور دشت های حاصلخیز، 
این اســتان را از لحاظ کشــاورزی، صنعت و روابط تجاری بیــن المللی در 

موقعیتی کلیدی و مهم قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی ،روح 
اله خدارحمی مدیرعامل این بانک بامداد دوشــنبه ۱۵ دی ماه هم زمان 
با وزیر جهادکشــاورزی و هیات همراه  به اســتان آذربایجان غربی سفر 
کرد تا در جریان این ســفر دو روزه ، ضمن بازدید از طــرح های تولیدی 
این استان و دیدار با مجریان طرح ها و کشــاورزان ، نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اســالمی، مدیران استانی و شــرکت در جلسات شورای 
اداری اســتان، کارگروه جهش تولید و کارگروه آب و کشاورزی، تدابیر و 
راهکارهای الزم را برای توســعه و رونق هرچه بیشتر تولید در این منطقه 

ارائه و اتخاذ کند.
بر اســاس این گــزارش، خدارحمی در این ســفر از روند احــداث مجتمع 
گلخانه ای ســریل آباد بوکان و کارخانه قند میالد مهاباد ، تاسیسات گلخانه 
هیدروپونیک ۳۸۰ تنی مشــارکتی بانک کشــاورزی در شهرستان بوکان ، 
زمین های زراعی کشاورزان دشــت رحیم خان بوکان و شعبه مرکزی بانک 
کشــاورزی دربوکان بازدید و از نزدیــک با مجریان طرح ها، کشــاورزان و 

کارکنان بانک دیدار و گفت و گو کرد.
وی همچنین در دیدار با حبیــب زاده نماینده مردم شهرســتان بوکان در 
مجلس شورای اسالمی و محمد امین زاده فرماندار شهرستان بوکان ،مسائل 
و مشکالت بخش کشاورزی این شهرســتان را بررسی و راهکارهایی را برای 

بهبود و حل مشکالت کشاورزان ارائه داد.
خدارحمی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بوکان که 
با حضور انور حبیب زاده نماینده مردم شهرســتان بوکان در مجلس شورای 
اســالمی و محمد امین زاده فرماندار شهرســتان بوکان و مدیر شعب بانک 
کشاورزی اســتان برگزار شــد ، آذربایجان غربی را یکی از استان های مهم 
کشور در حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: بانک کشاورزی به عنوان یکی 
از حامیان بزرگ بخش کشاورزی کشور آماده اســت تا از برنامه های استان 

در توسعه این بخش حمایت کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی  صبح ســه شــنبه ۱۶ دی ماه در دومین روز از 
ســفر به آذربایجان غربی در جلســه کارگروه جهش تولید و نقش تشــکل 
ها در توســعه بخش کشــاورزی که به میزبانــی اتاق بازرگانــی و صنایع 
ارومیه و با حضور معاونان وزیر جهاد کشــاورزی برگزار شــد ، تصریح کرد: 
بانک کشــاورزی بدون محدودیت  از مدرن ســازی فعالیت های کشاورزی 
و مکانیزاســیون این بخش حمایت می کند و تالش مــی کند ظرفیت های 
جدیدی در بخش کشــاورزی ایجاد کند تا با همت و تالش سرمایه گذاران و 
حمایت های مالی بانک کشاورزی، توانمندی های بخش کشاورزی افزایش 

پیدا کند.
شایان ذکر است در این جلسه مدیر عامل کارخانه قند خوی به نمایندگی از 
کارخانجات قند آذربایجان غربی در حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی  از 

عملکرد بانک کشاورزی قدردانی کرد .

همگام با تولید و توسعه در مرز شمال غربی
کشاورزی



وت در ایران همه چیز درباره استفاده از ماز

 کاهش تولید آالینده ها با افزایش تعرفه پرمصرف ها

پرمصرف ها عامل تشدید آلودگی هوا

مشکلی برای صادرات مازوت نداریم
درخواست وزیر نفت از مردم: در مصرف گاز 

صرفه جویی کنید
وزیر نفت با بیان اینکه مشــکلی برای صادرات مــازوت نداریم، گفت: 

خواهشم این است یک تا دو درجه در مصرف گاز صرفه جویی شود.
 به نقــل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفــت در آئین امضای قرارداد 
مرحله سوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت به ارزش ۱.۲ میلیارد 
دالر، گفت: در طرح های نگهداشــت و تولید تصمیم گرفتیم تمام این 
قراردادها با پیمانکاران ایرانی امضا شــود و پیوســتی در آن قرار دادیم 
که تجهیزات از داخل تأمین شــود و اکنون به ۷۲ درصد ارزشی ساخت 
داخل رسیدیم.وی اضافه کرد: تمام منابع طرح های نگهداشت و تولید 
از بازار سرمایه تأمین می شود که این برای نخستین بار در صنعت نفت 
اســت. این قراردادهای در اوج تحریم ها و برای ایجاد امید و ایجاد کار 
برای پیمانکاران و سازندگان داخلی تدوین و امضا شده است. آرزوی ام 

است شرکت های استانی تقویت شود.
زنگنه اضافه کرد: در دوران تحریم بسیار ســختی کشیدم؛ ملت بسیار 
سختی کشیدند. اما درس های بزرگی آموختیم و ظرفیت های بزرگی 
ایجاد شــد که نمی توانیم درباره جزئیات آن بگویم. اما تحریم ها مردنی 
اســت. ما از این ظرفیت ها دست نمی کشــیم. ظرفیت ما برای فروش 
نفت و دریافت پول نفت اصاًل با ســال ۹۷ قابل مقایســه نیست. باید از 

ظرفیت هایی که در دوره تحریم ایجاد شده استفاده کنیم.
وزیر نفت گفت: ما یکی از کشــورهای هستیم که انرژی در آن زیاد هدر 
می رود بنابراین پیشــنهاد می شــود انرژی صرفه جویی شده از سوی 
دولت خریداری شود که کار مهمی است و از همه می خواهم هم فکری 
کنند.زنگنه ادامــه داد: تولید گاز کشــور در ســال جاری ۶۴ میلیون 
مترمکعب و اندازه ۲ فاز پارس جنوبی افزایش یافته و ۱۲ درصد مصرف 
گاز در بخش خانگی افزوده شده است. کســی می تواند چنین انرژی را 

تأمین کند!؟ هیچ راهی جز صرفه جویی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایــران اخیراً اعالم 
کرده است مازوت برای صادرات کم اســت و مخازن خالی شده است. 
ما مشــکلی برای صادرات مازوت نداریم. چرا هر کسی در کار دیگری 
دخالت می کند!؟زنگنه گفت: خواهشــم این اســت یک تا دو درجه در 
مصرف گاز صرفه جویی شــود. با ادارات دولتی که مصرف باالیی دارند 
برخورد شده است و اســتانداران خیلی در این زمینه کمک کردند. ما 

بحث مان مصرف نیست؛ این است که اسراف نشود.

با اعتبار ۱.۲ میلیارد دالری
ح نگهداشت و  قراردادهای مرحله سوم طر

افزایش تولید نفت امضا شد

قراردادهای مرحله ســوم طــرح نگهداشــت و افزایــش تولید نفت 
به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر با شــرکت های ایرانی امضا شــد. این پروژه  
در حــوزه عملیاتی شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب )شــامل 
میدان های بینک، سوالبدر، اللی بنگستان، گچساران ۳ و۴، گلخاری، 
بی بی حکیمه و اهواز ۲، ۳ و ۵ در استان های بوشهر، فارس، خوزستان، 
کهگیلویه و بویر احمد( و شــرکت نفت فالت قاره ایران )شامل میدان 

رشادت در حوزه دریایی استان هرمزگان در خلیج فارس( قرار دارند.
شــرکت ملی نفت ایران در بهمن ماه ســال ۱۳۹۷ در مرحله نخست 
واگذاری این پروژه ها اقدام به تهیه و انتشار اسناد و برگزاری مناقصات 
۱۰ پروژه از مجموعه پروژه های این طرح کرد کــه منجر به انعقاد ۱۰ 
قرارداد مهندسی، تأمین کاال و تجهیزات، ســاختمان و نصب و اجرای 

حفاری )EPC-EPD( به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون دالر شد.
در ســال ۱۳۹۸ نیز به موازات اجرای پروژه های مرحله نخست طرح، 
برگزاری مناقصات ۱۳ پروژه مرحله دوم بــه ارزش قراردادی قریب به 
۱.۷ میلیارد دالر در اولویت کاری شــرکت ملی نفت ایران قرار گرفت 
که با اتمام فرآیند مناقصات مربوطه و مشــخص شــدن برندگان آنها، 
در مرداد ماه ســال ۱۳۹۹ بــه پیمانکاران منتخب واگذار شــد که هم 
اکنون پس از طی فازهای مهندســی و خرید کاال به تدریج وارد مراحل 
اجرایی می شوند. از انتهای سال ۱۳۹۸ تا نیمه سال ۱۳۹۹ نیز برگزاری 
مناقصات و تعیین پیمانکاران مربوط به ۸ پروژه مرحله ســوم طرح در 
دســتور کار قرار گرفت.طرح نگهداشــت و افزایش تولید، مشتمل بر 
۳۳ پروژه اســت که ۲۹ پروژه در بخش خشــکی و ۴ پروژه فراساحلی 
است. مجموع هزینه های ســرمایه گذاری پیش بینی شده در این طرح 
معادل ۶.۲ میلیارد دالر بوده که با احتســاب هزینه های تأمین مالی و 
ارقام بازپرداخــت در تعهد دولت به ۷.۲ میلیارد دالر بالغ خواهد شــد. 
پروژه های این طرح در محدوده جغرافیایی ۷ اســتان کرمانشاه، ایالم، 
خوزســتان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشــهر، فــارس و هرمزگان اجرا 
می شوند که پیش بینی می شــود با اجرای آنها تولید نفت خام کشور به 

طور متوسط بالغ بر ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد
انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نفتی 

تا پایان دی ماه

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: تا پایان دی ماه امسال، ۲ هزار 
میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشــر می شود.مسعود کرباسیان، در 
آئین امضای قراردادهای طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت گفت: 
برای تأمین منابع این طرح، ۳,۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت در 
سال ۹۷ منتشر شد و ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز تا پایان 

دی ماه امسال منتشر می شود.
وی افزود: در برخی پروژه های این طرح، به تولید نفت دســت یافته ایم 
که بســیار نویدبخش اســت. ۱۸ دکل حفاری در این طرح فعال است 
و پیش بینی می شــود با فعال شدن همه بســته های قراردادی، تعداد 
دکل های فعال به ۵۵ دستگاه برســد.به گفته مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، قراردادهایی که امضا می شــود در مجمــوع به ارزش ۱.۲ 
میلیارد دالر خواهد بود و با اجرای کامل قراردادها، ۹۵ هزار بشــکه به 

تولید روزانه نفت کشور افزوده می شود.

و نیر

مدیرعامل پاالیشــگاه نفت فوق ســنگین قشم گفت: 
عملیات پیش راه انــدازی بزرگترین پاالیشــگاه قیر 
کشــور زیر مجموعه گروه گســترش انرژی پاسارگاد 
بدون حضور الیسنســور خارجی و تنها با اتکاء بر توان 
مهندسان داخلی روز پنجشــنبه هفته جاری)۲۵دی 
ماه( با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس 

آغاز خواهد شد.
قاســم محمودی با اشــاره بر تکیه بر توان مهندسان و 
ســازندگان تجهیزات داخلی دراین پروژه تاکید کرد: 
این پاالیشــگاه با ظرفیت ۷۰ هزار بشکه در روز برنامه 
ریزی شده که در ۲ فاز مختلف و هر فاز ۳۵ هزار بشکه 

در حال اجراست.

به گفته وی تــا کنون در جهــت اجرای این 
طرح حدود ۱۳۵میلیون یــورو منابع ارزی 
هزینه شده که ازاین میزان ۸۵ میلیون یورو 
متعلق به صندوق توســعه ملــی و مابقی از 
سوی گروه گسترش انرژی پاسارگاد تامین 

گردیده است.
مدیرعامل پاالیشگاه نفت فوق سنگین قشم 

اظهار کرد: تا کنون در جهت اجــرای این طرح مبلغی 
حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به صورت ریالی 

هزینه شده است.
محمودی تولید نهایی این پاالیشــگاه را در پایان بهره 
برداری از یک فاز مذکــور معادل ۹۳۵ هــزار تن قیر 

در ســال و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت 
خام سبک دانســت و افزود: رایزنی ها جهت 
اخذ مجوزهــای الزم جهت صــادرات این 
محصوالت و البته فروش بخشی ازاین میزان 
تولید در داخل کشور پس از ایجاد واحد بسته 

بندی صورت گرفته است.
وی روش صادراتی قیر را به صورت مذاب 
و از طریق کشــتی های مخصوص دانســت و گفت:  
طرح های توســعه ای در خصوص این پاالیشــگاه 
مطرح اســت که احتماال با تعریف فــاز ۳ و تبدیل 
نفت خام ســبک تولیــدی به فراورده هــای پائین 
دســتی ســعی بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای 

کشور خواهیم داشت.
مدیرعامل پاالیشگاه نفت فوق ســنگین قشم ضمن 
اشــاره به احداث اســکله در دســت ســاخت برای 
واردات خوراک و صــادرات و همچنیــن تامین آب 
،برق، بخارتوســط شرکت قشــم مولد، به توانمندی 
ســازندگان و پیمانــکاران داخلــی و ظهــور ایــن 
توانمندی ها دراین پاالیشــگاه اشــاره و خاطرنشان 
کرد: مراحل ساخت و اجرای این پروژه عمدتا توسط 
پیمانکاران و ســازندگان داخلی صــورت گرفته؛ به 
نحویکه ۶۰درصد از تجهیزات مورد اســتفاده دراین 
پاالیشگاه توسط سازندگان داخلی طراحی و ساخته 

شده است.

نفت

خریدار   افزایش تعرفــه برق پرمصرف ها 
عالوه بــر تحقق اهــداف طرح بــرق امید 
می تواند زمینه صرفه جویی در مصرف و در 
نتیجه کاهش آلودگی هوا را میســر کرده و 
شرایط را برای افزایش هوای پاک مهیا کند.

به گزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
فارس، با گذشــت ۲۹۸ روز از ســال ۹۹، 
پایتخت کشــور تنها ۱۵ روز هــوای پاک 
را تجربه کــرده و شــهروندان تهرانی تنها 
۵ درصد از روزهای ســال جــاری موفق به 
اســتفاده از هــوای پاک شــده اند. روندی 
که با بــرودت هــوا در روزهــای پیش رو و 
تشــدید پدیده وارونگی هوا قطعا شــرایط 

نامناسب تری را دنبال خواهد کرد.
تشــدید پدیده آلودگی هوا و سخت شدن 
نفس کشــیدن در کالنشــهرهای کشور، 
دالیل مختلف و پیچیــده ای دارد اما یکی 
از پر تکرارترین دالیل ایــن پدیده به اذعان 
بســیاری از کارشناســان این حوزه، منابع 
آلودگــی غیر متحرک هســتند. عمده این 
منابع نیــز نیروگاه های تولیــد برق عنوان 

می شوند.
بیــژن زنگنه وزیر نفــت نیز امــروز درباره 
افزایش مصــرف گاز در کشــور گفت:» ما 
امسال نسبت به سال گذشــته حدوداً ۶۴ 
میلیون مترمکعــب افزایش تولیــد گاز از 
پارس جنوبی را داشــتیم اما رشــد مصرف 
گاز در بخش خانگی ۱۲ درصد بوده اســت 
و در تهــران این رقم به ۱۵ درصد رســیده 
است. حال چه کســی می تواند این میزان 
افزایش مصرف را پوشــش دهد؟در نتیجه 
ما هیــچ راهی جز صرفه جویــی در مصرف 
گاز نداریم.«بخشــی از گاز مصرفــی نیــز 
به نیروگاه هــای تولید بــرق تحویل داده 
می شــود و اگر مصرف برق کاهــش نیابد، 
نیروگاه هــای برق نیز مجبور به ســوزاندن 
ســوخت مایع از جمله گازوئیــل و مازوت 

برای ماندن در مدار تولید خواهند بود.

افزایش مصرف برق و گاز عامل اصلی 
آلودگی هوا در زمستان

در همیــن راســتا، محمــد پورحمیــد، 
کارشــناس حوزه انرژی با اشــاره به دالیل 

تولید آلودگی ناشــی از نیروگاه های تولید 
برق گفت:» بسیاری از نیروگاه های موجود 
در کشــور از سوخت فســیلی گازی و مایع 
برای تولید برق و چرخانــدن توربین خود 
بهره می گیرند. در همین راســتا ســوخت 
طراحی شــده بــرای ایــن نیروگاه ها گاز 
طبیعی اســت که آلودگی بســیار کمتری 

نسبت به سوخت  مایع دارد.«
این کارشناس انرژی در بیان این نکته که در 
زمســتان به دالیل متعدد امکان گازرسانی 
به نیروگاه ها متوقف می شود، گفت:» تامین 
برق در زمستان به دلیل قطعی گاز نیروگاه 
با مشکل مواجه شــده و نیروگاه تولید برق 
را ناچار به اســتفاده از ســوخت مایع نظیر 

گازوییل و مازوت می کند.«
ناچاری نیروگاه ها در اســتفاده از ســوخت 
مایع نظیر مــازوت، نه تنها زمینه تشــدید 
آلودگی را مهیا کــرده و نفس مــردم را به 
شــماره می اندازد بلکــه هزینــه تعمیر و 
نگهداری تجهیزات نیروگاهــی را به دلیل 
اســیدی بودن ســوخت مایع و خورندگی 

ایجاد شده، افزایش خواهد داد.
زیان های جبران ناپذیر استفاده از سوخت 

مازوت در شــرایطی که رقــم می خورد که 
صرفه جویی در مصرف برق می تواند زمینه 
را برای کاهش اســتفاده از ســوخت مایع 
فراهــم کند. ایــن یعنی اگر شــرایط برای 
کاهش مصرف مشترکان مهیا شود، مازوت 
کمتری ســوزانده شــده و طبیعتــا هوای 

پاک تری را تجربه می کنیم.

پرمصرف ها عامل تشدید آلودگی 
هستند

نکته قابل توجه در میــزان مصرف برق این 
اســت که بخش اعظمی از اقشار پر مصرف 
که هیچ انگیزه ای برای کاهش مصرف خود 
ندارند، جزء دهک هــای ثروتمند درآمدی 
محاسبه شده و تالشی برای کاهش مصرف 
از خود به نمایــش نمی گذارند.در حقیقت 
این پرمصرف هــا زمینه اصلی اســتفاده از 
مازوت و در نهایــت آلودگی هوار را به وجود 
آورده و برای افزایش آسایش خود حاضر به 

تنگ کردن نفس سایر مردم هستند.
با توجه به نکات مطرح شــده سوال اساسی 
ایــن اســت، چــرا پرمصرف ها تالشــی 
بــرای کاهش مصــرف از خود بــه نمایش 

نمی گذارند. مهدی هاشــم زاده، کارشناس 
مسائل اقتصادی در بیان این نکته که هزینه 
برق برای پر مصرف ها ناچیز اســت و همین 
امر منجر به بی توجهی آن ها به صرفه جویی 
می شود، گفت:» ما در کشــور برای انرژی 
برق یارانه دولتــی در نظر گرفته ایم و هزینه 
تمام شــده تولید برق با هزینــه فروش آن 
اختالف زیادی دارد، بر همین مبنا اختالف 
این مبلغ توســط دولت پرداخت می شود. 
همین امر قیمــت انرژی را بــرای ما ناچیز 
کرده و در نتیجه ســهم هزینه برق در سبد 
هزینه پرمصرف های ثروتمند بسیار ناچیز 
است.«این کارشــناس اقتصادی، در بیان 
اینکه پر مصرف ها یکی از عوامل آلودگی هوا 
هستند، گفت:» طبیعتا تا زمانی که هزینه 
واقعی انرژی بــرق از پرمصرف هــا گرفته 
نشــود، آن ها انگیزه ای برای کاهش مصرف 
ندارنــد و در نتیجه شــاهد صرفــه جویی 

نخواهیم بود.«

برق امید، بدون افزایش تعرفه 
پرمصرفی به اهداف خود نخواهد رسید

به اســتناد اظهــارات کارشناســان، یکی 

از اصلی تریــن دالیــل افزایــش آلودگی، 
نحوه نامناســب اســتفاده پر مصرف ها از 
انرژی تلقی می شــود. در همین راســتا به 
نظر می رســد، افزایش قیمــت حامل های 
انرژی برای طبقه پرمصرف  یکی از بهترین 
راهکارهای صرفه جویــی در مصرف انرژی 
خواهد بود. در همین راستا، وزارت نیرو در 
قالب طرح برق امید شرایط را برای افزایش 
۱۵ درصدی قیمت برق پرمصرف ها از ۶ ماه 
آینده فراهم کرده است، در همین رابطه به 
نظر می رســد، افزایش ۱۵ درصدی تعرفه 
پر مصرفی آن هــم در ۶ ماه آینــده نه تنها 
نمی تواند انگیزه الزم برای کاهش مصرف را 
فراهم کند بلکه اهداف اصلی طرح برق امید 
مبنی بر صرفه جویی ۱۰ درصدی را تشدید 

خواهد کرد.
در همیــن رابطــه یکــی از اصلی تریــن 
پیشــنهادها برای اصالح طرح بــرق امید، 
پلکانی کــردن افزایش قیمــت بیش از ۱۵ 

درصد برای مشترکان پرمصرف است.
در این بــاره ســیما غفاری، کارشــناس 
انرژی در بیان راهکارهای موجود گفت:» 
در شــرایط کنونی، تعرفه برق مشترکان 
پرمصرف تنها ۱۵ درصد افزایش می یابد. 
این در حالیست که مشــترکانی که بیش 
از ۵۰۰ کیلووات مصرف بــرق دارند باید 
افزایــش بیــش از ۱۵ درصــد را تجربه 

کنند.«
غفاری در تشــریح راهکار افزایش پلکانی 
قیمــت برق گفــت:» افزایــش قیمت ۱۵ 
درصدی برای مشــترکانی که مصرف بین 
۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات دارند، افزایش قیمت 
۳۰ درصدی برای مشترکانی که بین ۵۰۰ 
تا ۶۰۰ کیلووات مصرف می کنند و افزایش 
قیمت ۶۰ درصد برای مصرف بیش از ۶۰۰ 
کیلووات ســاعت در ماه باید مــد نظر قرار 

گیرد.«
به نظــر می رســد، افزایــش تعرفــه برق 
پرمصرف ها عالوه بر تحقق اهداف طرح برق 
امید می توان زمینه صرفه جویی در مصرف و 
همچنین کاهش آلودگی هوا را میسر کرده 
و شــرایط را برای افزایش هوای پاک مهیا 

کند.

خریــدار   این روزهــا مازوت یــا همان 
نفت کوره متهم اصلی آلودگی هوا اســت؛ 
سوختی که در اکثر کشورهای پیشرفته به 
عنوان ســوختی مقرون به صرفه به حساب 
می آیــد، در ایران عامل آلودگی شــناخته 
شده و هر روز برچسب جدید بر آن زده می 

شود.
 هنــگام ورود نفت خــام به بــرج تقطیر، 
فــراورده هایی همچون بنزیــن، گازوییل، 
گازمایع و ســوخت جت خارج و از قسمت 
انتهای برج تقطیر فراورده ســنگینی به نام 
نفت کوره خارج می شود. این فراورده نفتی 
در گذشــته در نیروگاه هــا، لوکوموتیوها و 
سوخت کشــتی ها مورد اســتفاد قرار می 
گرفت و در حال حاضر به عنوان یک سوخت 
محبوب در کشــورهای صنعتی پیشرفته 
مورد اســتفاده قرار مــی گیــرد.  در واقع 
زغال سنگ و نفت کوره اصلی ترین سوخت 

نیروگاه های جهان به حساب می آیند.

چقدر مازوت به نیروگاه ها تحویل 
داده می شود؟

باتوجه به اینکه در همه جای دنیا گاز وجود 
نــدارد، عمدتا ســوخت غالب نیــروگاه ها 
زغال سنگ یا نفت کوره است.  کشورهایی 
همچون آمریکا، اســترالیا، روسیه، چین و 
هند که جزو کشــورهای پیشرفته شناخته 
می شوند، در نیروگاه های خود از نفت کوره 
و زغال سنگ اســتفاده می کنند. اما سوال 
اینجاست که چرا گفته می شــود در ایران 

این فراورده نفتی آلودگی به همراه دارد؟
 در حال حاضر روزانــه معادل ۱۹۰ میلیون 
لیتر فــرآورده و گاز به نیروگاه های کشــور  

تحویل داده می شود که حدود ۱۳ میلیون 
لیتر آن نفت کوره اســت که در فصول سرد 
مانند شــرایط فعلی این عدد به ۳۵ میلیون 
لیتر می رسد و در تابستان ممکن است این 
عدد به صفر نیز برســد. اگر ایــن عدد را به 
نســبت ۱۹۰ میلیون لیتر فرآورده توزیعی 
به نیروگاه هــا در نظر بگیریــم، حدود یک 
ششم می شود و این در شــرایطی است که 
طبق اعالم مســووالن، نفت کوره در کالن 

شهر ها توزیع نمی شود.
با این وجود شاهد هستیم که کالن شهرها 
از جمله تهران بســیار آلوده هســتند؛ لذا 
باید عامل اصلی آلودگی را شناســایی کرد 
و بعد بــه دنبال راه چاره بود. برای بررســی 
این مطلب توجه به نکاتی ضروری اســت.  
با مراجعه بــه ســایت aqms.doe.ir  می 
توان متوجه شــد که وضعیت هوای تمامی 
شــهرهایی که در حال حاضــر در  نیروگاه 
های اطراف آن نفت کوره مصرف می شــود 
در محدوده سالم و بعضا پاک قرار دارد. این 
در حالی اســت که وضعیت کالنشهرها که 
حتی قطره ای نفت کوره در نیروگاه های آن 
مصرف نمی شــود در وضعیت بسیار ناسالم 

قرار دارد.
نکتــه دوم، تکنولــوژی مورد اســتفاده در 
نیروگاه هاست. در کشورهای پیشرفته روی 
دودکش های نیروگاه تجهیزات رفع آلودگی 
و فیلتراسیون نصب شده و همین مساله گاز 
خروجی از نیروگاه هــا را تصفیه و فیلتر می 
کند و مانع از انتشار آلودگی ناشی از سوخت 
زغال  ســنگ و مازوت در محیط می شــود.  
در ایران بــه دلیل اینکه چنین سیســتمی 
وجود ندارد به تمام نیروگاه ها ســوخت گاز 

و گازوئیــل تحویل داده می شــود.  تنها در 
برخی از فصول ســرد ســال به علت کمبود 
گاز و گازوییل به طور محدود تنها در برخی 
نیروگاه ها که دور از کالنشــهرها هستند، به 
صورت محدود نفت کوره توزیع می شود که 
این امر از نظر اقتصادی بهینه نیســت ولی به 
علت به روز نبودن سیستم نیروگاه ها،  کشور 
مجبور اســت این ضرر اقتصادی را متحمل 
شود و اگر قرار باشد کشــور به طور اقتصادی 
مدیریت شود باید نیروگاه ها استاندارد شوند.

صادرات 1.5 تا 2 میلیون لیتر نفت 
کوره در ماه

 به گفته کارشناسان انرژی، نفت کوره ایران 
با گوگرد باال به راحتــی به نیروگاه های دنیا 
فروخته می شــود اما مســاله این است که 
نیروگاه های مصرف کننده آن اســتاندارد 
هســتند و پس از گوگردزدایــی از گازهای 
احتراق با عملیات فیلتراسیون، ذرات معلق 
را کاهش می دهنــد. با این جــود مازوت، 
متهم اصلی آلودگی هوا در ایران شــناخته 
شده اســت. با نگاه به سایت ســامانه پایش 

کیفیت هوا می توان متوجه شد که شاخص 
دی  اکسید گوگرد زیر ۱۰۰ و در نقطه پاک 
است؛ یعنی مشــکل آلودگی هوای تهران 
فقط گوگرد نیست.از ســوی دیگر آن طور 
که مسووالن بارها اعالم کرده اند،  در تهران 
نفت کوره سوزانده نمی شــود و گوگرد در 
مرحله پاک اســت و مشــکل، وجود ذرات 
معلق است. نفت کوره یکی از سوخت های 
محبوب دنیا شــناخته شــده و در شرایط 
کنونی نیز ایــران این فــرآورده نفتی را به 

کشورهای دیگر صادر می کند.

حدود 2.5 میلیارد لیتر مخزن خالی 
برای ذخیره سازی نفت کوره وجود دارد

میزان صادرات نفت کــوره ایران بین ۱.۵ تا 
۲ میلیون لیتر در ماه اعالم شده است.  البته 
صحبت هایــی در خصوص عدم اســتفاده 
کشتیرانی از سوخت مازوت از سال گذشته 
میالدی مطرح شــده اما باید دانســت که 
سهم سوخت کشتی در بازار نفت کوره دنیا 
بســیار اندک بوده و ســهم اصلی بازار نفت 

کوره، سوخت نیروگاه هاست.
در ایــن بین، صحبــت هایی نیــز در مورد 
عدم ظرفیت انبار مازوت مطرح می شــود 
که طبق اعالم مســووالن نفتی، این مساله 
صحت ندارد و در شــرایط فعلی حدود ۲.۵ 
میلیارد لیتر مخــزن خالی بــرای ذخیره 
ســازی نفت کوره در کشــور وجود دارد و 
تولید روزانــه آن حــدود ۵۷ میلیون لیتر 
است؛  یعنی اگر از امروز تا دو ماه دیگر هیچ 
مازوتی به فروش نرســد مخــزن ها بازهم 

خالی هستند.
در این باره ســاناز جعفرزاده، رئیس اداره اچ 

اس ای شرکت مادر تخصصی برق حرارتی 
در خصوص اقداماتــی که تا کنــون برای 
فیلتراسیون نیروگاه ها انجام شده است، به 
ایسنا گفت: در یک ســال و نیم گذشته یک 
پروژه تحقیقاتی میان وزارت نیرو، شــرکت 
بــرق حرارتی و آژانس همــکاری های بین 
المللی ژاپــن صورت گرفت تــا تکنولوژی 
های سازگار با محیط زیست در صنعت برق 
شناسایی شود که نه تنها بخش تولید بلکه 
ســایر بخش ها را نیز تحت پوشش قرار می 

داد.
وی با بیان اینکه قرار بود جنبه های مختلف 
رفع معضل آلودگی شناســایی و مشخص 
شــود که این طرح توجیه تکنیکی و به طور 
کلی قابلیت انجام در چه بخش هایی دارد، 
اظهــار کرد: بایــد در نظر داشــت که همه 
نیروگاه ها از ســوخت مازوت استفاده نمی 
کنند و تنهــا ۱۴ نیروگاه در کشــور از این 
فرآورده نفتی برای تولید برق اســتفاده می 

کنند.
رئیس اداره اچ اس ای شرکت مادر تخصصی 
برق حرارتــی تصریح کرد: ایــن نیروگاه ها 
زمانی که از مازوت استفاده می کنند بحث 
آلودگی و عبــور از پارامترهای اســتاندارد 
مطرح می شــود که علت آن نیز این اســت 
که مازوتی که از شرکت فرآورده های نفتی 
به نیروگاه ها تحویل داده می شــود از ابتدا 
یک آلودگی همــراه گوگرد دارد و زمانی که 
یک ماده خام اولیه با آلودگی همراه  گوگرد 
دریافت می شــود هنگام احتــراق نیز آن 
آلودگی وجود خواهد داشت و این باعث می 
شود که نیروگاه ها نتوانند حدود استاندارد 

را رعایت کنند.

عملیات پیش راه اندازی پاالیشگاه نفت قشم آغاز می شود

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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پیش بینی فعال بازار از مسیر حرکت بازار خودرو

و به سمت بازارهای موازی کوچ کردند دالالن خودر

طی ۹ماه امسال صورت گرفت
رشد ۱۸.۸ درصدی تولید سواری

از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه ســال جاری در تولید انواع خودروها 
)به جز خودروها سنگین مسافری( نسبت به میزان تولید آن ها در ۹ ماه 
سال گذشته، رشد تولید دیده می شــود. طی ۹ ماهه امسال کمباین ها 
با رشد قریب به ۴۰ درصد، بیشترین افزایش تولید را به خود اختصاص 
داده اند. تولید انواع سواری نیز طی این مدت رشد بیش از ۱۸ درصدی 

نسبت به ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ داشته است.
 آمار تولید انواع خودروها طی ۹ ماهه ســال جاری نشان می دهد که به 
ترتیب کمباین )ماشین های برداشــت محصوالت دانه دار کشاورزی(،   
انواع ســواری، وانــت و تراکتور رشــد تولید ۱۲.۶ درصــدی تا ۳۹.۵ 
درصدی داشته و در این میان تنها اتوبوس، مینی بوس و ون، آن هم زیر 

۱۰ درصد کاهش تولید داشته اند.
از ابتدای ســال جاری تا پایان آذرماه، ۶۲۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو 
سواری تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۲۶ 

هزار و ۳۰۰ دستگاه بوده، رشد ۱۸.۸ درصدی را ثبت کرده است.
آمار تولید وانت ها نیز نشــان می دهد که تعداد وانت های تولیدی در ۹ 
ماهه امسال نیز با افزایش ۱۸.۵ درصدی نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته به ۶۰ هزار و ۹۸۳ دستگاه رسیده است. طی مدت ۹ ماه نخست 

سال گذشته ۵۱ هزار و ۴۵۸ دستگاه وانت تولید شده بود.
در صدر جدول آمار تولید انواع خــودرو، افزایش تولید کمباین ها دیده 
می شــود  که با تولید ۴۳۴ دســتگاه از این مدل خودرو نسبت به ۳۱۱ 
دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، تولید کمباین ها رشد 

۳۹.۵ درصدی را تجربه کرده است.
در مقابل کمترین میــزان افزایش تولید در مدت مذکور ســال جاری 
در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشــته، مختص تراکتور است که از 
۱۳ هزار و ۸۲۷ دستگاه تولید شــده در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به ۱۵ هزار 
و ۵۷۲ دستگاه در مجموع ۹ ماهه امسال رســیده و ۱۲.۶ درصد رشد 

کرده است.
 براســاس گزارش آمار تولید انواع خودروها در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹، از 
ابتدای ســال جاری تا پایان آذرماه، تولید اتوبــوس، مینی بوس و ون  

نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۷ درصد کاهش یافته است.  
در مجموع ۹ ماهه امســال، ۱۳۶۲ دســتگاه اتوبوس، مینی بوس و ون 
تولید شده است که در مقایسه با ۱۴۹۲ دســتگاه تولید شده در مدت 

مشابه سال گذشته با افت تولید مواجه شده است. 

تولید شمش آلومینیوم بیش از ۵۱ درصد 
افزایش یافت

 میزان تولید شمش آلومینیوم در ۹ ماهه امســال به رقم ۳۰۸ هزار تن 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارســال افزایش ۵۱.۲ درصدی را 
نشــان می دهد. برپایه جداول آماری وزارت صنعــت، معدن وتجارت، 
میزان تولید شمش خالص آلومینیوم در دوره ۹ ماهه ابتدایی ۹۸ برابر 

با ۲۰۳.۸ هزار تن ثبت شده بود.

رشد تولید 55 درصدی در آذرماه
آمار عملکرد مجموعه های تولید شــمش آلومینیوم در ایرالکو)اراک(، 
المهدی ۱ و ۲ )المهدی و هرمزال( بندرعباس، سالکو )المرد - فارس( و 
آلومینای ایران)جاجرم - خراســان شمالی( در آذرماه امسال نسبت به 

ماه مشابه رشد ۵۵ درصدی را ثبت کرد.
 میزان تولید شــمش خالص آلومینیوم در آخرین ماه پاییز به رقم ۳۸ 

هزار و ۷۷۴ تن رسید.

تولید پودر آلومینا بیش از 175 هزار تن
آمارهای مورد بررســی گویای تولید ۱۷۵.۳ هزار تــن پودر آلومینا در 
مجموعه آلومینای ایران )خراسان شــمالی( است که در مقایسه با رقم 

۱۷۲.۱ هزار تن عملکرد ۹ ماهه ۹۸ رشد ۱.۸ درصدی را ثبت کرد.
میزان تولید پودر آلومینا در آذرماه نیز به رقم ۱۸ هزار و ۳۳۴ تن رسید 

که در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته افت دو درصدی دارد.
به گزارش ایرنا، برپایه آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان 
تولید شمش آلومینیوم را در سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب بالغ بر ۳۱۰ و 

۲۸۵.۸ هزار تن را نشان می دهد.   
 شــرکت های ایرالکو )اراک(، المهدی ۱ و ۲ )المهــدی و هرمزال( در 
بندرعباس،  به مراه آلومینای ایران )جاجرم - خراسان شمالی( و سالکو 
) المرد- فارس( تولید کننده شمش آلومینیوم در کشور محسوب می 
شوند و در هشت ماهه ۹۹ تولید شــمش آلومینیوم به رقم ۲۷۱.۳ هزار 
تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۷.۹ هزار تن 

بود، افزایش ۵۲.۵ درصدی یافت.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کسب وکار های مجازی:
و به آگهی های آنالین بازگشت قیمت خودر

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کسب وکار های مجازی گفت: پس از چند 
ماه، قیمت خودرو به پلتفرم های آگهی آنالین بازگردانده شد.

رضا الفت نسب رئیس هیئت مدیره اتحادیه کسب وکار های مجازی در 
خصوص درج قیمت خودرو در آگهی های اینترنتی اظهار کرد: پیش از 
این دادستانی کل کشور نســبت به حذف قیمت از آگهی های خودرو 

جهت جلوگیری از دالل بازی در این بازار اقدام کرده بود.
او افزود: این اقدام دادســتانی از همــان ابتدا مورد انتقاد بســیاری از 
نهاد های مربوطه قرار گرفت و پس از مدت ها متوجه شدیم که عدم درج 
قیمت نه تنها باعث تنظیم بازار یا کنترل قیمت ها نشده بلکه جو روانی 

کاذب نیز در بازار ایجاد کرده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه کســب وکار های مجازی بیان کرد: چند 
روز گذشــته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به این توافق 
رسیدند که این تصمیم دادستانی باید برداشته شود و با ارسال نامه ای 
به این نهاد حقوقی، در خواســت درج قیمــت در آگهی های خودرو را 

دادند.
الفت نسب در پایان تصریح کرد: ممکن اســت دادستانی با درج قیمت 

مسکن در آگهی ها نیز موافقت کند.

تولید

 بررســی آمارهای رســمی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت حاکــی از تولیــد ۷۶۹ هزار و ۴۰۰ دســتگاه 
ماشین لباس شویی از ابتدای امســال تا پایان آذرماه 

و رشد ۵۹.۱ درصدی آن در هم سنجی با پارسال است.
به گــزارش وزارت صنعت، معدن و تجــارت، در مدت 
مشابه پارســال ۴۸۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه لباس شویی 

تولید شده بود.
در این مــدت، کارخانجات داخلــی ۹۰۱ هزار و ۵۰۰ 
دســتگاه تلویزیون تولید کردند که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته )تولید ۵۷۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه 

تلویزیون( رشد ۵۷.۶ درصدی را نشان می دهد.

همچنیــن تولید یخچال و فریــزر به عنوان 
یکــی دیگــر از اقــالم اصلی و پــر مصرف 
لوازم خانگی در کشــور در این مدت به یک 
میلیون و ۴۸۴ هزار و ۴۰۰ دســتگاه رسید. 
تولیدی که در مقایســه با ۹ ماهه ۹۸ رشــد 

۲۸.۵ درصدی را نشان می دهد.
با این حال، تولید کولر آبی در ۹ ماهه امسال 

افت ۸.۸ درصدی در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
گذشته ثبت کرد و به ۷۸۶ هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید.

چهاردهــم آذرماه امســال بیســتمین نمایشــگاه 
بین المللــی لوازم خانگی پــس از چهــار روز فعالیت 

به کار خود خاتمــه داد. آنچه مشــهود بود 
فرصت سازی شــرکت های ایرانی در غیاب 
خارجی هــا در شــرایط تحریم، بــا عرضه 
محصوالت جدید و با فناوری های روز جهان 
بود که ثابــت کردند از گردونــه رقابت های 

جهانی عقب نیستند.
با توجه به در اختیار داشــتن سهم حدود 
۴۰ درصدی خارجی ها در بازار ایران، خروج برندها 
از کشــورمان در ابتدا رکودی در بخش تولید حاکم 
کرد. با این حــال در ادامه، این صنعــت خود را پیدا 
کرد و با گذشــت حدود دو ســال از تحریم ها، امروز 

سهم بســیاری از برندها در بازار کشور افزایش یافته 
است.

در همین رابطه معــاون امور صنایــع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفــت که امروز نه تنهــا کمبود تولید 
ناشــی از ترک کشور از سوی شــرکت ها جبران شده، 
بلکه مقایسه آمارها با ســال ۹۶ )پیش از آغاز دور تازه 

تحریم ها( رشد ۱۵ درصدی تولید را نشان می دهد.
پارسال بیش از ۹ میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک 
و بزرگ در کشور تولید شد و به گفته مسووالن وزارت 
صنعت، هدف گذاری امسال رســاندن این رقم به ۱۲ 

میلیون دستگاه است.

ماشین

مهرنوش حیدری  بازار خــودرو از نیمه 
پاییــز روزهای پرتالطمی را پشــت ســر 
گذاشت؛ نوسان قیمت ها در این بازار از نیمه 
آبان شروع شــده و در هفته سوم زمستان 

همچنان ادامه دارد.
ریزش قیمت خودرو در این مدت با شــیب 
مالیمی در حال حرکت بــود اما در روزهای 
گذشــته خبر شــیوه جدید قیمت گذاری 
خودرو از ســوی شــورای رقابت سبب شد 
تا بازار دســتخوش هیجانات شدید شود و 
ناگهان ۱۰ تا ۳۰ میلیــون تومان بر قیمت 

خودروهای داخلی افزوده شد.
آرامش از دست رفته بازار خودرو سبب شد 
تا بسیاری از مســئوالن دولتی، نمایندگان 
مجلس و ... نسبت به این شیوه واکنش های 

منفی نشان داده و انتقاداتی مطرح کنند.
با فروکش کــردن هیجانات، بــازار خودرو 
مســیر قبلی خود را بازیافت و دوباره نرخ ها 
نزولی شدند اما هنوز هم با نرخ های پیش از 

تصمیم شورای رقابت فاصله دارند.
به نظر می رسد وضعیت بازار ارز و سکه وطال 
بر این بازار موثر بــوده زیرا این روزها قیمت 
ها در بازار خودرو نزولی است و امید می رود 
ریزش بیشــتر نرخ ها در روزهای آتی اتفاق 

بیافتد.

تلنگر شورای رقابت بر افزایش 
هیجانی قیمت  ها

نایب رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
خــودروی تهــران دربــاره وضعیــت این 
روزهای بازار گفت: بــازار خودرو همچنان 
در رکود به ســر می برد و به دلیل نوسانات 
دائمی قیمت یــک روز خریداران تمایلی به 
خرید ندارند و روز دیگر فروشــندگان، نمی 

فروشند و خریدار به دنبال خودروست.

    کاهش 50 تا 60درصدی نرخ های 
هیجانی در بازار 

نعمت اهلل کاشــانی نســب افزود: هنگامی 
که شــیوه جدیــد قیمت گذاری شــورای 

رقابــت اعــالم شــد، قیمت هــا صعودی 
شــد و دیگر کســی تمایلی بــرای فروش 
خودرو نداشــت، پس از ورود مســئوالن و 
دستگاه های نظارتی به این مساله و اصالح 
شــیوه قیمت گذاری از سوی شورای رقابت 
و اظهار نظر مســئوالن آن مبنــی بر اینکه 
شــرکت ها نمی توانند به صــورت دلخواه 
نســبت به افزایش قیمت ها اقــدام کنند و 
باید با هماهنگی و افزایش میــزان تولید و 
نزدیک شــدن قیمت بازار به نرخ تولید این 

کار صورت گیرد؛ بازار کمی آرام شد.
وی ادامــه داد: رانــت موجــود بین قیمت 
شرکت ها و بازار باید کاهش یابد تا وضعیت 

بازار متعادل شود.

مردم در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها
این فعال بازار خــودرو اظهار کــرد: مردم 
همچنان منتظر هستند، قیمت ها از میزان 
فعلی پایین تر بیاید تا خریــد خود را انجام 
دهند. خریداری وجود نــدارد اما در مقابل 

در بازار فروشندگان حضور دارند اما معامله 
ای صورت نمی گیرد.کاشــانی نسب درباره 
میزان کاهــش نرخ های هیجانی ناشــی از 
تصمیمات شورای رقابت توضیح داد: تحت 
تاثیر هیجانات این مساله، در این مدت مثال 
بر قیمت یک خــودرو ۱۰ میلیــون تومان 
افزوده شد که خوشبختانه اکنون ۵۰ تا ۶۰ 

درصد کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: هر روز شاهد کاهش قیمت 
 ها در بازار هســتیم اما هنوز نرخ ها به میزان 

قبل از اعالم این تصمیم بازنگشته است.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی، تصور 
بنده این است که دوباره به قیمت های قبل 
از این تصمیــم گیری بازگردیــم و بازار به 

ثبات برسد.

تاثیر درج قیمت در آگهی های آنالین 
بر وضعیت بازار

نایب رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
خودروی تهــران درباره قیمــت خودرو در 

آگهی های آنالین و تاثیر آن در جذب دوباره 
دالالن به بازار عنوان کرد: شرایط فعلی بازار 
جذابیتی برای دالالن نــدارد،  بعید به نظر 
می رسد این مساله تاثیری در جذب دوباره 
دالالن و ســودجویان به بازار خودرو داشته 
باشــد و آنها قیمت ها را باال ببرند. بازار راکد 

بوده و جذابیت خود را از دست داده است.

کوچ دالالن به سایر بازارها
وی افــزود: خریــداران بــرای آگاهــی از 
قیمت ها به ســایت ها مراجعه می کنند اما  
معتقدم این مساله تاثیری در صعود دوباره 
قیمت ها نخواهد داشت. بازار کشش ندارد 
و همچنین جذابیت خــود را برای دالالن از 
دســت داده و این عده در ماه های گذشته 
ضررهای فراوانی را در این بازار متحمل شده 
اند .وی تصریح کرد: اگر وضعیت رکود بازار 
خودرو ادامه دارد شــود دالالن مجبور می 
شــوند، نقدینگی و ســرمایه خودرو را وارد 

سایر بازارها کنند.

تخلیه حباب قیمت بازار خودرو در 
سایه افزایش میزان تولید

کاشانی نسب درباره احتمال تخلیه حباب 
قیمت خودرو گفت: اگر دو شــرکت بزرگ 
خودروســازی کشــور، تولیدات خود را با 
میزان فعلی و یا حتی بیشتر وارد بازار کنند 
حتم بدانید تغییراتــی در بازار اتفاق خواهد 
افتاد زیرا بازار بر پایه عرضــه و تقاضا ادامه 
مســیر می دهد زمانی که عرضه زیاد باشد 
و در مقابــل تقاضا کــم، در نتیجه قیمت ها 
متعادل خواهد شــد که امیدواریم شرایط 
به همین شــکل پیــش رود و تولیدات این 

شرکت ها حداکثری شود.

حضور مصرف کنندگان واقعی در بازار
نایب رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
خودروی گفــت: قابل خــودرو قابل پیش 
بینــی نیســت بنابراین نمی تــوان توصیه 
صریحی داشــت اما مصرف کننــده واقعی 
مجبور است خرید خود را انجام دهد، آنچه 
مسلم اســت امروز در بازار اگر کسی خرید 
انجام می دهد؛ مصرف کننده واقعی است و 
زیرا جذابیت این بازار برای دالالن و واسطه 

به اتمام رسیده است.

ضررهای هنگفت نمایشگاه  داران 
خودرو

وی درباره وضعیت نمایشــگاه داران تحت 
تاثیر رکود بــازار و محدودیت های ناشــی 
از کرونا توضیح داد: این شــرایط سبب بروز 
مشــکالتی برای بعضی از همکاران ما شده 
به طوری که کسانی که ظرفیت سرمایه  آنها 
محدود بوده و در این شــرایط دچار مشکل 
شــده و مجبور به کناره گیری از این شــغل 
شده اند. بسیاری از همکاران ما از نظر تعداد 
معامالت دچار مشکالتی شده اند زیرا هزینه 
و سرمایه گذاری فراوانی کرده اند بنابراین یا 
مجبورند تغییر شغل دهند و یا فکری به حال 
خود کنند. آنچه مسلم است همکاران ما در 

این مدت بسیار متضرر شده اند.

رشد بیش از ۵۹ درصدی تولید ماشین لباس شویی در ۹ ماهه امسال

پیام رسان بومی چطور می تواند جای واتس اپ را بگیرد؟
خریدار  در شــرایطی که واتس اپ اعالم 
کرده کاربــران بایــد با اشــتراک گذاری 
اطالعاتشان با فیس بوک موافقت کنند و در 
اعتراض به این موضوع، موج کوچ جهانی به 
سایر پیام رسان ها آغاز شده، یک حقوقدان 
فضای مجازی می گویــد مهاجرت کاربران 
ایرانی از واتس اپ به این وابســته است که 
پیام رســان های داخلی خدماتشــان را با 
چه کیفیتی ارائه دهند و چطور مســائل را 
تنظیم کنند که حریم خصوصی افراد نقض 

نشود.
 واتس اپ بــه تازگی اعالم کــرده کاربران 
برای ادامه دریافت خدمــات باید بپذیرند 
اطالعاتشــان بــا فیس بوک که شــرکت 
مالک این پیام رســان اســت، به اشتراک 
گذاشــته شــود. ایــن موضــوع، انتقــاد 
کاربران و کارشناســان حریــم خصوصی 
را به دنبال داشــته اســت. در این راســتا 
محمدجعفر نعنــاکار -حقوقــدان فضای 
مجازی- در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
خریداری واتس اپ و اینســتاگرام توســط 
فیس بوک بیان کرد: در راســتای ادغام این 
اپلیکیشــن ها، فیس بوک اطالعات را ادغام 
و پلتفرم جامع تری را ایجــاد خواهد کرد و 
این مساله به خودی خود منجر می شود که 
حریم خصوصی برای بخشــی از کسانی که  
از این پلتفرم ها اســتفاده می کنند، به خطر 

بیفتد.
وی با بیان اینکه در کل دنیــا اصلی درباره 
حریم خصوصی و اســتفاده از پلتفرم هایی 
کــه داده جابه جــا می کنند وجــود دارد، 
گفت: در دنیا، افراد مکاتبات اداری، اســناد 
مالــی و حقوقــی و اطالعــات خصوصی 
خــود را معمــوال از طریــق بســتر ایمیل 
جابه جا می کننــد. شــرکت ها از دامین و 
هاســت شــخصی خود عموم مردم هم از 
ســرویس هایی که به صورت رایگان یا پولی 

در اختیارشــان قــرار می گیرد، اســتفاده 
می کنند. در هر دو صورت چه در الیسنس 
اگریمنت  )جواز پیمان( پلتفرم های عمومی 
و چه هاســت های داخلی و میزبانی داخلی 
شرکت ها، تعریف حریم خصوصی مشخص 
اســت.این حقوقــدان فضای مجــازی با 
بیان اینکــه فرهنگ ســایبری در ایران 
دســتخوش تغییر شــده و تمــام افراد از 
پیام رسان ها به عنوان اتوماسیون استفاده 
می کنند، افزود: مخصوصا پــس از فیلتر 
شــدن تلگرام، اقبالی از واتس اپ شد و در 
حال حاضــر افراد برای ارســال اطالعات 
شــخصی و حتی در ادارات برای ارســال 
اســناد، به جــای ایمیــل، از پلتفرم های 
ارســال پیام اســتفاده می کننــد. البته 
سال گذشته شــورای عالی فضای مجازی 
مصوبه ای ابالغ و استفاده نهادهای دولتی 
و شــرکت ها و موسســاتی که به نوعی به 
حاکمیــت و دولــت متصل هســتند، از 
پیام رســان های خارجی را برای مبادالت 
خودشان در راســتای جلوگیری از نقض 

حریم خصوصی ممنوع کرد.

پلتفرم های خارجی پاسخگوی 
مشکالت در ایران نیستند

نعناکار ادامه داد: متاســفانه در ایران قانون 
خاص و مــدون قابــل ارجاعی کــه حریم 
خصوصــی را تعریــف کند، وجــود ندارد. 
هرچنــد به صورت پراکنده چه در منشــور 
حقوق شــهروندی و چه در قوانین دیگر به 
موضوع حریم شــخصی پرداخته شده، اما 
به صورت جامــع تعریف چندان درســتی 
از ایــن مجموعه نداریم. نکتــه دیگر اینکه 
پلتفرم های خارجی متاســفانه به این علت 
که با نظــام حاکمیتی ما همراه نیســتند، 
پاســخگوی ما هــم نیســتند. بنابراین در 
شرایطی که اتفاقی در خصوص نقض حریم 

خصوصی در این پلتفرم ها برای شما بیفتد، 
یا خسارتی وارد و احیانا غرامتی درخواست 
شــود، ممکن اســت نتوانید مســاله را از 

صاحب پلتفرم پیگیری کنید.
وی در پاســخ به اینکــه در شــرایطی که 
واتس اپ اعــالم کــرده اطالعاتــش را با 
فیس بوک به اشــتراک می گذارد، واکنش 
کاربران ایرانی چیســت، توضیح داد: اینکه 
آیا ایرانی ها بــا این موج جهانــی که ایجاد 
شــده، به پیام رســان دیگــری مهاجرت 
می کنند یا خیر، خیلی به این وابسته است 
که پیام رســان های داخلی ما، یعنی آن پنج 
پیام رســان مطرح، با چه کیفیتی خدمات 
ارائــه می دهند، دیگــر اینکه چــه ارزش 
افزوده ای برای کاربر ایرانی  ایجاد می کنند 
و نکته سوم اینکه چطور مســائل را تنظیم 
می کنند کــه حریم خصوصــی افراد نقض 

نشود.
این حقوقدان فضای مجــازی با بیان اینکه 
پنج پیام رســانی که در ایران کار می کنند، 
از جای خاصی پروانــه به خصوصی ندارند و 
فعالیتشــان تحت یک بنگاه تجاری است، 
افزود: الیسنس اگریمنت یا جواز پیمانی که 
پیام رســان های داخلی تدوین کرده اند که 
حریم خصوصی افراد را نقض نکنند، تحت 
نظارت سازمانی نیســت و این ضعف بزرگ 
پیام رسان های داخلی است. اگر این مشکل 
حل شده و ارزش افزوده ای هم برای کاربران 
ایجاد شود، مانند اســتفاده از فناوری های 
حوزه فین تــک، کیف پــول الکترونیکی، 
پرداخت های خرد و اخــذ خدمات دولتی، 
احتمــاال ایرانیان هــم مانند بســیاری از 
کشــورهای دیگر از پیام رســان های بومی 

استقبال خواهند کرد.
نعناکار ادامه داد: تا زمانــی که این اتفاق 
نیفتد، این شــائبه و نگرانــی وجود دارد 
کــه سیســتم فیلترینــگ کشــور نقض 

شود، یعنی مردم بیشــتر به همان تلگرام 
رجوع کنند کــه هرچند فیلتر شــده، اما 
فیلترشــکن به وفور در دســترس است و 
نســخه های دیگر بی فیلتــر از تلگرام هم 
وجود دارد، دیگر اینکه ســراغ پیام رسان 
دیگری مانند ســیگنال بروند که توســط 
ایالن ماسک توصیه شــده که اینجا باز هم 
پهنای باند کشــور در اختیار مجموعه ای 
قرار می گیرد که تحت ســیطره حاکمیت 

نیست.

پیام رسان بومی چه زمانی مورد اقبال 
قرار می گیرد؟

وی با اشــاره بــه تجربــه بین المللی برای 
همه گیر شــدن پیام رســان ها، اظهار کرد: 
یکــی از دالیلی کــه واتس اپ، تلگــرام یا 
سیگنال مورد اقبال جهانی هستند، به این 
دلیل است که روابط جهانی برقرار می کنند 
و کاربر می تواند از طریق آن هــا با کاربران 
کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. با وجود 
این، هر کشــوری معموال یک پیام رســان 
داخلی هم دارد که خدمــات دیگری را ارائه 
می دهد و مردم از آن هم استفاده می کنند. 
در ایران هم طبیعتا باید اینطور باشــد. شما 
واتس اپ را دارید و بــا خارجی ها  ارتباطات 
برقرار می کنید و یک پیام رسان داخلی هم 

دارید.
این حقوقدان فضای مجازی در ادامه با بیان 

اینکه اگر پیام رسان داخلی بخواهد فراگیر 
شــود،  باید این دو اتفاق بیفتد، توضیح داد: 
الزم اســت توســط پیام رســان ها ارزش 
افــزوده داخلی ایجاد شــده و زندگی  برای 
مردم تسهیل شود، از جمله امکاناتی مانند 
خریدن بلیت، پرداخت مالیات، نوبت دهی 
پزشکی، نسخه الکترونیکی، تبادالت مالی، 
دریافت اخبار،  ارتباط گرفتــن با نهادهای 
حاکمیتی روی پیام رســان ها تعریف شود. 
این ارائه خدمات منجر می شــود که اقبالی 
صورت گیــرد و مــردم از ایــن پلتفرم ها 

استفاده کنند.
نعناکار در ادامه با اشــاره به لزوم وجود نهاد 
نظارتی در پیام رســان ها گفت: مردم باید 
ممطئن باشــند که از آنها صیانت می شود 
و اگــر حقوقشــان در یک پلتفــرم داخلی 
ضایع شد، مرجعی هســت که از حقوقشان 
دفاع و پیگیــری کند و حــق و حقوق افراد 
را بگیــرد و از طرفی قوانین دســت وپاگیر 
هم برای آنها وضع نکنــد. این اتفاق در تمام 
کشــورها افتاده و صیانت از حقوق مردم به 
عالوه ارزش افزوده داخلی، اقبال نسبت به 
پیام رســان های داخلی را افزایش می دهد 
که البته این نافی این نیســت که کســی از 
پیام رسان بین المللی استفاده کند، بلکه هر 
کدام از پلتفرم های داخلی و خارجی جایگاه 
خــود را دارد و باید از ظرف زمــان و مکان 

خودش مورد بررسی قرار گیرد.
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بـه گفتـه شـهردار پـر کار پرنـد: هر چند احـکام قضایـی تا حدی مـی تواند 
مانـع از بـروز تخلفـات شـهری و جلوگیـری از انباشـت و تخلیه هـای غیـر 
مجـاز پسـماند شـود، اما عـاوه بر قانـون مدیریت پسـماند، نیـاز به فرهنگ 
سـازی و جلب مشـارکت های مردمی و ارتقای فرهنگ شـهروندی و توسـعه 

زیرسـاختهای الزم بـرای سـاماندهی نخالـه های سـاختمانی داریم.

خانه کشتی پرند در ایستگاه پایانی
 در پـی نظـارت مسـتمر مهندس عـرب شـهردار پرند از پـروژه های 
عمرانی و تاکید بر تسـریع امور اجرایی، عملیات احداث خانه کشـتی 
و چندیـن پـروژه عمرانـی دیگر با سـرعت و کیفیِت عالی به پیـش می روند.

تکمیـل سـاختمان اداری، سـنگ کاری سـکوی تماشـاگران، کـف سـازی 
و اجـرای سـازه سـقف نخسـتین خانـه کشـتی پرند با نظـارت کارشناسـان 
حـوزه معاونـت عمران شـهرداری در حال اجرا اسـت و تا این پروژه شـاخص 

ورزشـی در دهـه فجـر افتتاح شـود. 
نخسـتین خانه کشـتی شـهر پرند مجهز بـه امکانـات اسـتاندارد و حرفه ای 
بـرای عاقـه منـدان به این ورزش محبوب در شـهر پرند اسـت کـه با ۱۳۰۰ 
متـر مربـع مسـاحت در فـاز صفر خیابـان نقش جهـان در حال احـداث می 

باشد.
بنـا بـر اظهـارات شـهردار پرنـد: بـرای اینکـه کشـتی منطقـه پرنـد در 
جایـگاه مناسـب تری قـرار گیـرد نیاز بـه سـالن  تخصصی در این رشـته 
بـود بـه همیـن خاطـر احـداث ایـن مهـم از چنـد مـاه پیش در دسـتور 

کار مـا قـرار گرفت
او بـه فعالیـت کشـتی گیر در پرنـد اشـاره کـرد و افـزود: احـداث خانـه 
کشـتی و بـاال بردن دانـش مربیان در کنـار برگزاری رقابت های اسـتانی 
و کشـوری می توانـد نقـش بـه سـزایی در افزایش سـطح کمـی و کیفی 

کشـتی در ایـن منطقه ایفـا نماید.

۱۲۰۰ سگ ولگرد از فاز 6 پرند جمع شد 
شـهردار پرند از زنده گیری بیش از ۱۲۰۰ قاده سـگ در سـطح 

شهردار پرند مطرح شد

خانه کشتی پرند در ایستگاه پایانی
دستان ُپر مدیریت شهری پرند

همزمـان بـا خیـزدوم پـروژه هـای عمرانی مدیریت شـهری 
پرنـد در سـال جـاری، چندیـن پروژه ورزشـی جهـت افتتاح 
در دهـه مبـارک فجـر در دسـت احـداث اسـت که انشـا اهلل بـه زودی 
اتمـام و بـه بهـره بـردای می رسـد تـا کام مـردم در این شـیرین تر شـود 
بر اسـاس اظهارات شـهردار پرند سـالن ورزشـی چند منظوره فاز صفر 
بـا مسـاحت ۱۳۲۰ متـر مربع یکـی از پروژه های ورزشـی شـهرداری 
و شـورای اسـامی شـهر پرنـد اسـت کـه عملیات پوشـش سـقف آن 
بـا بهـره گیـری از برندهـای مطرح و بهتریـن کیفیت به پایان رسـید.

علیرضـا عـرب با اشـاره بـه اینکـه افزایش سـرانه های فضای ورزشـی 
پرنـد یکـی از خواسـته های مردم پرنـد بود افزود:  بتن ریـزی کِف این 
سـاختمان ورزشـی نیز از  آغاز شـد و عملیات احداث ساختمان اداری، 
رختکـن و سـکوی تماشـاگران همچنـان با سـرعت و دقت در دسـت 

اجـرا اسـت تـا فاز صفر اولین سـالن ورزشـی را بـه خود ببیند
شـهردار پرند خاطر نشـان کرد: سالن ورزشـی چند منظوره شهر پرند 
با نظارت مسـتمر کارشناسـان حوزه معاونت عمران شـهرداری تاکنون 
بیـش از ۸۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته و به همراه سـایر پروژه 

هـای عمرانـی مدیریت شـهری در دهه فجر افتتاح می شـود.

تحول از جنس اکسیژن
 شـهردار پرنـد در ادامـه صحبـت هـای خـود از افزایـش 
چشـمگیر و فزاینده سـرانه های فضای سـبز طی یک سـال 
اخیـر خبـر داد و گفت: مسـاحت کاربری فضای سـبز در مناطق تحت 
مدیریت شـهرداری پرند از ۵۷/۴ هکتار در زمسـتان سـال گذشـته با 
رشـد حدود ۲۵ درصدی به ۷۲/۱۵ هکتار، و سـرانه های فضای سـبز 
بـه ازای هـر یـک شـهروند از ۷ متـر مربع به بیـش از ۹ متـر، افزایش 

داشـته است.
 مهنـدس عـرب بـا اعام ایـن خبر، بیـان داشـت: با همراهـی اعضای 
محترم شـورای اسـامی شـهر و تاش همکارانم در شـهرداری، پروژه 

هـای متعـددی به منظـور افزایش سـرانه هـای فضای سـبز طی یک 
سـال اخیر احداث شـده که تاثیر قابل توجهی در بهبود شـاخص های 

ایـن حوزه به دنبال داشـته اسـت.
شـهردار پرنـد تصریـح کـرد: ارائـه خدمـات مطلـوب بـه شـهروندان 
و افزایـش سـرانه هـای شـهری بـه ویـژه در حـوزه هـای فضای سـبز، 
خدماتـی، تفریحـی، رفاهـی و ورزشـی از اولویـت های مهـم مدیریت 

شـهری پرند اسـت
وی بـا بیـان اینکـه فضاهای سـبز در محیط شـهری به عنـوان یکی از 
معیارهـای توسـعه پایـدار شـهری جوامـع مطـرح بـوده و درعین حال 
معیـاری بـرای ارتقـای کیفیـت فضـای زندگـی محسـوب می شـوند، 
گفت: انشـااهلل  در سـال آینده شـاهده تداوم بیشتری در توسعه فضای 

سـبز پرند خواهیـم بودیم 

معضلی به نام نخاله از سطح شهر پرند
مهنـدس عـرب شـهردار پرنـد از جمـع آوری بیـش از ۱۰۰۰ 
تُن نخاله و ضایعات سـاختمانی و تسـطیح ۱۲ هکتار از سـطح 
شـهر، طی یک هفته اخیر در ورودی شـهر، خیابان های نقش جهان، 
کوهپایـه، البـرز جنوبی و شـمالی و کوچه هـای اصلی و فرعی خبـر داد.
شـهردار پرند با اعام این خبر، گفت: انباشـت نخاله های سـاختمانی 
موجـب برهـم خـوردن چهـره و سـیمای بصـری شـهر مـی شـود و 
بهداشـت عمومـی شـهروندان را بـه مخاطـره خواهـد انداخـت و برای 
جلوگیـری از ایـن معضـل، مدیریـت شـهری پرنـد اقدامـات الزم را با 

جدیـت به اجـرا می رسـاند 
شـهردار پرنـد بـا تاکید بر برخـورد قاطع بـا متخلفانی کـه نخاله های 
سـاختمانی را در مناطـق غیـر مجـاز تخلیـه مـی کنند، تصریـح کرد: 
از ابتـدای سـال جـاری طـرح جمـع آوری و پاکسـازی نخالـه هـای 
سـاختمانی بـا جدیت و به طور مداوم در دسـتور کار مدیریت شـهری 
قـرار گرفتـه و همچنـان در مناطـق تحـت مدیریـت شـهرداری ادامه 

خواهـد یافت

شـهر پرنـد خبـر داد و گفـت: چند تیـم کار زنده گیری سـگ های 
بی خانمـان پرنـد را انجـام می دهند. 

عـرب بـا بیـان اینکـه ایـن ۱۲۰۰ قـاده در چهـار مـاه اخیـر در 
سـطح 6 فـاز پرنـد جمـع آوری شـده اسـت، افـزود: تمـام ایـن 
حیوانـات طبـق دسـتور دادسـتان محتـرم جمـع آوری و در مرکـز 

می شـود. نگهـداری  سـاماندهی 
 ایـن حسـاب چـرا تعـداد سـگ ها این همـه رو بـه افزایش اسـت؟ 
سـگ ها  متعـددی  شـهرهای  از  متأسـفانه  اسـت:  سـاده  پاسـخ 
جمـع آوری شـده و به هـوای رودخانه شـور به ایـن منطقه منتقل 

و در محـدوده ایـن شـهر رهـا می شـوند
بـا ایـن توصیـف شـهرداری پرنـد همچنـان بـرای جمـع آوری و 
سـاماندهی سـگهای ولگـرد پـای کار اسـت تـا انشـااهلل در آینـده 

نزدیـک مشـکل سـگهای ولگـرد در پرنـد حـل شـود
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مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان خبر داد  

وستایی گام بلند بنیاد مسکن برای مقاوم سازی خانه های ر
خریدار   مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان 
گفــت : ســاخت ۳ هــزار واحد مســکن 
محرومان با تســهیالت ۵۰ میلیون تومانی 
و کمک بالعــوض ۳۰ میلیــون تومانی در 
استان هرمزگان کلید خورد. شهریار نوری 
زاده اظهار داشــت : با حضور تابش رییس 
کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی به همراه 
نوبخت رییس ســازمان برنامــه و بودجه 
کشور ، اســتاندار هرمزگان ، مدیر کل بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی هرمزگان و دیگر 
مسئولین محلی و استانی ، آیین کلنگ زنی  
۳ هزار واحد مسکونی در روستای دولت آباد 
شهرستان بشاگرد برگزار شد و همچنین در 
ادامه بازدید یک روزه ای از مناطق سیل زده 
شهرستان جاسک و بشاگرد آسیب دیده از 

سیالب دی ماه سال گذشته ، داشتند. 
وی با اشــاره بــه خســارت ۱۱ حــوزه از 
شهرستان جاسک گفت: از روستای سدیج 
شهرســتان جاسک که بیشــترین آسیب 
در ســیالب دی ماه ســال قبــل را به خود 
اختصاص داده بــود بازدید بــه عمل آمد.

مدیر کل بنیاد مســکن هرمــزگان تصریح 
کرد: به طــور کلی در این ۱۱ روســتا ۲۴۷ 
مورد تســهیالت بازســازی پرداخت شده 
اســت و تاکنون ۱۶۷ واحد مســکونی در 
مرحله ســقف و ۱۶ واحد نیز توسط رییس 
سازمان برنامه بودجه و رییس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی کشور بهره برداری و تحویل 

متقاضیان شده است.
مدیر کل بنیاد مســکن هرمزگان در ادامه 
گفت : در این ســفر یک روزه کلنگ زنی ۳ 
هزار واحد مســکن محرومان با تسهیالت 
برای هر واحد روستایی ۵۰۰ میلیون ریال 
با کارمــزد ۴ درصدی در نظر گرفته شــده 

که ۳۰۰ میلیون ریال آن بالعوض و نقشــه 
ساختمان، نظارت ساختمان و صدور پروانه 

ساخت برای این واحدها نیز رایگان است.  
نوری زاده تاکید کرد: مقرر شــده است این 
واحد های مســکونی در مدت زمان شــش 
ماه از سوی بنیاد مســکن انقالب اسالمی 

احداث شود. 
وی با اشــاره به مقاوم ســازی ۴۲ درصد از 
واحد های مســکونی اســتان گفت: استان 
هرمزگان حدود ۱۸۷ هزار واحد مســکونی 
روستایی دارد که تاکنون ۸۴ هزار واحد آن 
مقاوم سازی شده است و همچنین تاکنون 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان از 
محل تسهیالت مسکن ۴۵ درصد روستاها 

را مقاوم سازی کرده اســت و گام بلندی در 
جهت جلوگیری از خســارت های احتمالی 
و حوادث غیر مترقبه برداشــته است .نوری 
زاد مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
در این مراســم گفت:این شهرستان حدود 
۳۵ هزار نفر جمعیت دارد و ۱۴۱ روســتای 
بــاالی ۲۰ خانوار دارد کــه تاکنون ۵۴۰۰ 
واحد مسکونی روســتایی شهرستان مقاوم 

سازی شده است. 
در ادامه محمد باقر نوبخــت معاون رئیس 
جمهور و تابش رئیس بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشور  به همراه استاندار، مدیر کل 
بنیاد مسکن هرمزگان ، نماینده حوزه شرق 
و دیگر مسئولین کشــوری بازدید از منازل 

بازسازی شــده شرق جاســک داشتند که 
حدود ۱۱ روســتا بود و واحدهای بازسازی 
شــده و مورد بهره بــرداری قــرار گرفت . 
همچنین در این یازده روســتا ۲۴۷ واحد 
مســکونی پیشــرفت فیزیکی ۷۰ درصد 
داشته است که تا پایان امسال تکمیل شده 
و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. قابل 
ذکر است تفاهم نامه ۳۰۰۰ واحد مسکونی 
در جلســه شــورای برنامه ریزی استان با 

حضور اعضاء منعقد گردید .
همچنین اســتاندار هرمزگان در مراســم 
آئیــن کلنــگ زنــی مســکن محرومان 
روســتایی در دولــت آباد بشــاگرد گفت : 
کلنگ زنی ۳۰۰ واحد مســکونی روستایی 

در بشــاگرد به نمایندگی از سه هزار مسکن 
در مناطق محروم شــرق این استان امروز 
آغاز شــد. فریدون همتی افزود: با توجه به 
تخصیص اعتبارات خــوب از ردیف بودجه 
توســعه مکــران، برنامه هایــی که پیش 
بینی شــده بود، در حال اجرا هســتند و در 
این راســتا حدود ۱۳۰ کیلومتر راه در این 
شهرســتان آســفالت و ۱۸۰ کیلومتر نیز 
بازگشایی خواهد شــد که از این طریق راه 
مواصالتی مناسب از بشاگرد به استان های 
سیستان و بلوچســتان و کرمان و همچنین 
به شهرســتان های میناب و جاسک ایجاد 

می شود. 
نخســتین واحد مســکونی احداثی برای 
آســیب دیدگان از سیل پارســال در شرق 
هرمزگان با حضور معاون رییس جمهوری 
و رییس ســازمان برنامه وبودجه، روســای 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی، کمیته امداد 
امــام خمینــی )ره( و اســتاندار هرمزگان 
افتتاح شــد. محمــد رضا نوبخــت معاون 
رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور که بــه منظــور بازدید از 
روستاهای ســیل زده سدیج و گابریک وارد 
این منطقه شــده از نزدیک با روند ساخت ، 
تعمیر و تکمیل مسکن برای اقشار نیازمند 
درجاســک هرمزگان شــد واز تالش های 

دست اندارکاران قدردانی کرد. 
 استاندار هرمزگان دراین زمینه گفت: سیل 
دی ماه ۹۸ به تعدادی از واحدهای مســکن 
روستایی شهرستان جاسک در مجاورت دو 
رودخانه سدیج و گابریک خسارت وارد شد 
که بر اساس ارزیابی ها، ۲۷۰ واحد نیازمند 
احداث مجدد، ۳۵۰ واحد نیازمند تعمیرات 

و ۷۵۰ واحد دچار خسارت معیشتی شدند.

ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
با اشــاره بــه اینکه فاضــالب محله دنارت به شــبکه 
جمع آوری محور شرق اصفهان متصل می شود، گفت: 
در برنامه های امسال و ســال ۱۴۰۰ شرکت، فاضالب 
شهری منطقه دنارت پیش بینی شده است.سید اکبر 
بنی طبا  با اشــاره به شــبکه فاضالب اصفهــان اظهار 
داشت: یکی از محورهایی که در کالن شهر اصفهان در 
ارتباط با شــبکه جمع آوری فاضالب هنوز باقی مانده، 
محور شرق اصفهان است که شــامل مناطق ارغوانیه، 
سه راه پینارت، شهرک زاینده رود، ردان و دنارت است.

سخنگوی شــرکت آبفا اســتان اصفهان افزود: انتقال 
فاضالب به تصفیه خانه شــرق اصفهان مستلزم اجرای 
کلکتور اصلی ایــن خط بود و اکنــون کلکتور اصلی از 
محور خیابان شریعتی به کلکتور محور شرق اصفهان 

تقریباً به اتمام رسیده اســت.وی بیان کرد: 
ایســتگاه پمپاژ که در مجــاورت رودخانه 
زاینده رود احداث شــده تا بتوانیم با توجه به 
شــرایط توپوگرافی زمین، فاضالب را به آن 
نقطه انتقال دهیم و از آنجا به این خط انتقال 
ایســتگاه پمپاژ شــود با حضور وزیر نیرو به 
صورت ویدئو کنفرانس در چند ماه گذشــته 

افتتاح و اجرای شــبکه های جمع آوری محالتی که به 
آن اشاره شد، آغاز گشت. 

بنی طبا با اشــاره به اینکه منطقه دنــارت نیز از همان 
شرایط برخوردار است، گفت: منطقه یک و ۶ اصفهان 
در قالب اجرای پیمان با پیمانکاران مشــخص شــده 
و به مرور زمان شــبکه جمع آوری ایــن مناطق را اجرا 
می کنیم و پساب را به تصفیه خانه شرق اصفهان انتقال 

می دهیم.مدیر روابط عمومی شــرکت آبفا 
اســتان اصفهان ادامه داد: شــبکه فاضالب 
اصفهان منابع دولتــی و بودجه های عمرانی 
ندارد و اجرای شــبکه های فاضالب مستلزم 
تأمین منابع مالی زیاد اســت و بــا توجه به 
محدودیت منابع مالی، بایــد از محل درآمد 
خــود کالن شــهر اصفهــان هزینه های آن 

تأمین شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با محدودیت منابع مالی 
مواجه هستیم اما این عامل منجر به توقف شبکه های 
اجرای فاضالب نشــده و تنهــا زمــان کار طوالنی تر 
می شــود، همکاران در معاونت توســعه و بهره برداری 
شــبکه فاضالب در این راســتا تالش می کنند و مردم 
مطمئن باشند این محله نیز به شبکه جمع آوری محور 

شرق اصفهان متصل و مشکل شان حل می شود.
بنی طبا خاطرنشــان کرد: بــا توجه به اینکه پســاب 
فاضالب شــهروندان محالت دنارت، فیــزدان و داران 
بایســتی با یک خط انتقال مشــترک از محور جنوب 
رودخانه زاینده رود به شمال رودخانه و سپس از طریق 
ایستگاه پمپاژ به خط انتقال تصفیه خانه شرق اصفهان 
منتهی گردد، این مهم بر برنامه های جدی شرکت آبفا 
می باشد.سخن گوی شرکت آبفا استان اصفهان افزود: 
در حال حاضر به دلیل تعارضات محلی، این عملیات با 
وقفه مواجه گردیده و امید است با مساعدت مسئولین 
ذیربط در اســتان اصفهان، شــرایط و تمهیدات الزم 
برای اجرای عملیــات لوله گذاری فراهــم گردیده و 
خواســته شــهروندان در حداقل زمان ممکن تامین 

گردد. 

اصفهان

فاضالب دنارت به شبکه جمع آوری محور شرق اصفهان متصل می شود

و سنگین و نیمه سنگین آتش نشانی در اهواز ونمایی از ۵۰ دستگاه خودر ر
خریدار   به گزارش خبرنــگار خریدار به 
نقل از اداره کل ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری اهواز، آیین رونمایی از ۵۰ خودرو 
سنگین، ســبک و تجهیزات سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اهواز با 
حضور استاندار خوزســتان، شهردار اهواز، 
رئیس و اعضای شــورای اســالمی شــهر، 
مدیران شهری و اســتانی در ایستگاه آتش 

نشانی کوی گلستان برگزار شد.
استاندار خوزستان در این آیین با بیان اینکه 
آتش نشــانان منشــا خیر و حفظ سالمت 
انسان ها می شوند، گفت: توسعه پیشرفت 
و آبادانی در یک جامعــه رقم نمیخورد مگر 
اینکه ســطح ایمنی و استاندارهای آن باال و 
رفاه و آسایش در جامعه فراهم شود که یکی 
از آن مسائل و الزمه ها داشتن استاندارهای 
الزم برای ایمنی در جامعه است.وی گفت: 

هر چه سیستم ســالمت و درمان، آموزش، 
ایمنی و آتش نشانی مجهزتر، کاراتر و بروز 
تر باشد اســتاندارد های زندگی در جامعه 
بیشتر و جامعه از رفاه بیشــتری برخوردار 
است.شــریعتی افزود: هر چقــدر امکانات 
آتش نشانی ها را تجهیز و شرایط را مهیاتر، 
توزیع و فراوانــی آن ها در شــهر و مناطق 
متناسب تر کنیم به اســتاندارها نزدیک تر 
و به دنبال آن رســیدگی و ایمنی بیشتر می 

شود.
استاندار خوزستان با اشــاره به اهمیت کار 
آتش نشــانان تصریح کرد: ســازمان آتش 
نشانی اهواز در شــرایط مختلف، بخصوص 
برای مقابلــه با کرونــا و آبگرفتگــی ها با 
هماهنگی شهردار و شــورای اسالمی شهر 
در همه ی صحنــه ها پیش قــدم، حضور 
و همیاری داشــتند و این بر کسی پوشیده 

نیست و تجهیز آتش نشانان کمک می کند 
که در مواقع بحران با امکانات بیشــتری به 

کمک مردم برسند.
شــریعتی ادامه داد: افزودن دســتگاه ها و 
امکانات برای تجهیز ســازمان آتش نشانی 
اهواز جای تقدیر و تشــکر دارد و از شهردار 

و اعضای شورای اسالمی و تک تک مجموعه 
آتش نشانی صمیمانه تشکر می کنم.

اســتاندار خوزســتان در پایان با اشاره به 
خرید نردبان ۵۶ متری آتش نشــانی اهواز 
اظهار داشــت: با نوســانات نرخ ارز امکان 
خرید این نردبان میســر نشــد ولی خرید 
این نردبان برای اهواز ضروریســت و همه 
باید برای خرید آن همت و همیاری کنیم و 
امیدواریم اعتبار آن اختصاص یابد و سطح 
ایمنی اهواز را متناسب با یک کالنشهر باال 

ببریم.
رئیس ســازمان آتــش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اهواز گفت : از جمله این 
خودروها ۱۰ خودروی آتش نشانی سنگین 
مخصوص خاموش کردن آتش، سه دستگاه 
خــودروی امــداد و نجات اســت.ابراهیم 
قنبری افزود : هفت دســتگاه خودرو نیمه 

ســنگین مخصوص آتش خامــوش کردن 
، یک دســتگاه خودرو باال بر، یک دستگاه 
خودرو جرثقیل، ۷ دســتگاه موتور سیکلت 
مجهز به سیســتم اطفا حریق، یک دستگاه 
خودرو کفی مخصــوص حمل پمپ مکش، 
۱۰ دســتگاه خودرو شاســی و ۲ دستگاه 
بابِکت مخصوص آوار بــرداری از دیگر این 

خودروها می باشد.
وی ادامه داد : عالوه بر رونمایی از دســتگاه 
ها فوق و تقویت ناوگان خودرویی ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
اهواز از ۱۰ دســتگاه کپســول تنفســی 
اکسیژن، ۲۵۰ دســت لباس ضد حریق، ۹ 
دستگاه ژنراتور برقی، ۳ دستگاه ست امداد 
و نجات جــاده ای و ۱۰ دســتگاه پمپ کف 
ِکش برای تقویت تجهیزات در عملیات نیز 

رونمایی شد.

 با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 

قرارداد بسته بنگستان اللی میان مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری و جهان پارس امضا شد 
خریدار  با حضور وزیر نفــت، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفــت ایــران و تعــدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرارداد 
بسته بنگســتان اللی به ارزش ۶۹ میلیون 
یورو میان شــرکت ملی مناطــق نفتخیز 
جنوب  و دو  شــرکت ملی حفــاری ایران و 

جهان پارس امضا و مبادله شد .
به گزارش خبرنــگار خریدار بــه نقل از 
روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران 
این قرارداد روز دوشنبه )۲۲ دی ماه ۹۹ 
( همزمــان با امضاء و مبادله بســته های 
مربوط به نگهداشــت و افزایــش تولید 
شــش میدان نفتی دیگر، به امضا احمد 
محمدی مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، ســید عبداله موســوی 
مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران 

و کاوه ذهبی مدیرعامل شــرکت جهان 
پارس رسید. 

مهندس سید عبداله  موســوی در حاشیه 
امضا این قراردادها اظهار کرد: قرارداد بسته 
اللی بنگستان که در ناحیه مسجدسلیمان 
در شمال اســتان خوزســتان به ارزش ۶۹ 
میلیون یورو توسط این شــرکت و شرکت 
جهان پارس اجرا می شــود شامل دو بخش 
تحت االرض و ســطح االرض است که مدت 

انجام آن دو سال تعیین شده است. 
وی افزود: این بسته مشــتمل بر حفاری و 
تکمیل  ۵ حلقه چاه، ساخت موقعیت چاه، 
اردوگاه، جاده دسترســی، خطوط آبرسانی 
، تسهیالت سرچاهی و در ســطح االرض ،  
بهینه سازی سیستم تفکیک، توسعه چند 
راهه و احــداث خط لوله ۱۲ اینــچ از واحد 

جدید اللی بنگستان به مارون - ۱ و بازرسی 
و تعمیرات خطوط لوله می باشد و  ۴ درصد 
از مبلغ قــرارداد به بخش مســئولیت های 

اجتماعی اختصاص دارد. 
موسوی با اشاره به اینکه در راستای اجرای 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید در مناطق 
نفتخیز جنوب موســوم بــه )۲۸ مخزن( 
دو پروژه مربوط به توســعه میــدان نفتی 
گچســاران و میدان نفتی بــاالرود به این 
شــرکت واگذار گردیده که پروژه باالرود و 
بنگستان اللی به طور مشــترک با شرکت 
جهان پارس صورت مــی پذیرد، گفت: ملی 
حفاری همچنین در چارچــوب همکاری 
با چند شــرکت بخش خصوصــی عملیات 
حفاری و ارایه خدمات جانبی چند بســته 
از پروژه های پیش گفتــه عهده دار خواهد 

بود. مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران 
تصریــح کرد: این شــرکت تــالش دارد تا 
با تعامــل و همکاری متخصصــان مناطق 
نفتخیز و  شرکت جهانپارس و با تامین کاال 

و مواد و ملزومات مورد استفاده در این پروژه 
ها،  همه توان عملیاتی، پشــتیبانی،  فنی و  
تخصصی و تجارب خود در جهت اجرای به 

موقع و مطلوب پروژه ها بکار گیری نماید. 

بازسازی بیش از ۹۴۳ قطعه صنعتی در نیروگاه 
رامین اهواز

مدیر عامل نیروگاه رامیــن اهواز گفت: با بازســازی تعداد ۱۲۱ قطعه 
در آذر ماه امسال، مجموع قطعات بازسازی شــده در این نیروگاه طی 
۹ ماه سال ۹۹ به ۹۴۳ قطعه رســید.به گزارش خبرنگار خریدار به نقل 
از روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: خلیــل محمدی مدیرعامل این 
نیروگاه با اشــاره به عمر باالی بســیاری از تجهیزات در این نیروگاه و 
اثرگذاری این موضوع بر میزان راندمــان و بازدهی در تولید انرژی برق 
گفت: نبود قطعات مورد نیاز و انجام تعمیرات در زمان مناســب، امکان 
خارج شــدن واحد ها از مدار یا کاهش میزان تولیــد را در پی دارد.او با 
بیان اینکه بازسازی و بهســازی قطعات نیروگاهی از رویکرد های مهم 
در نگهداری و پایداری واحد های تولید برق محســوب می شود، افزود: 
مهمترین مزیت بازســازی قطعات در داخل نیروگاه، کاهش هزینه ها 
و همچنین کاهش زمان تعمیرات تجهیزات نیروگاه به شــمار می رود.

محمدی اظهار داشت: با بازســازی تعداد ۱۲۱ قطعه در آذر ماه امسال، 
مجموع قطعات بازسازی شده نیروگاه رامین در ۹ ماه سال ۹۹ به ۹۴۳ 
قطعه رســید.نیروگاه رامین اهواز با شــش واحد تولیدی و با مجموع 
ظرفیت ۱۸۵۰ مگاوات ســاعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است 
و ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشــتیبانی از شبکه سراسری، 
بســیاری از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص 

کارکنان خود طراحی و مورد ساخت قرار میدهد.

اصالح شبکه آب میدان امام علی )ع( تا میدان 
امام خمینی اصفهان

به گزارش روابــط عمومی آبفا منطقــه یک، طرح اصالح شــبکه آب 
میدان تا میدان توسط اداره توســعه و بهره برداری آب آبفا منطقه یک 
و با نظارت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اجرا می شود.مدیر 
امور آبفا منطقه یک با اشــاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: با توجه 
به فرسودگی شبکه توزیع آب مناطق مرکزی و تاریخی اصفهان، طرح 
اصالح شــبکه آب میدان امام علی )ع( تا میدان امــام خمینی )ره( در 

دستور کار امور آبفا منطقه یک اصفهان قرار گرفته است.
حمید اشــتهاردیها خاطرنشــان کرد: این طرح در راســتای نوسازی 
و بهسازی ســنگفرش شــهرداری اصفهان به طول ۳ کیلومتر توسط 
پیمانکاران و با نظارت اداره توســعه و بهره برداری آب آبفا منطقه یک 
انجام می شــود.وی ادامه داد: در این راســتا عملیات اصالح شبکه آب 
خیابان ســید علی خان به طول ۶۰۰ متر و اصالح شبکه آب بازارهای 
تاریخی اطراف میدان امام )ره( و میدان امام علی )ع( انجام گرفته است 
و همچنین فاز دوم عملیات اجرایی اصالح شــبکه آب خیابان آمادگاه 
پس از اتمام فاز نخســت در حال اجرا اســت.مدیر امور آبفا منطقه یک 
افزود: عملیات اصالح شبکه آب خیابان ســپاه، دیگر برنامه این امور در 

راستای طرح اصالح شبکه آب میدان تا میدان است.

ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به ۱.۸ اسب 
بخار در هکتار تا پایان سال جاری در استان مرکزی

رئیس مرکز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی از ارتقــای ضریب 
مکانیزاسیون کشاورزی به ۱.۸اسب بخار در هکتار تا پایان سال جاری 
در اســتان مرکزی خبر داد. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی، 
مهندس بابایی با اعالم جــذب ۱۰۰ درصد تســهیالت خط اعتباری 
مکانیزاســیون در سال ۹۹ )ســال جهش تولید( طی ۹ ماه، اعالم کرد: 
این حجم از تامین و تدارک ماشــین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی و 
سرمایه گذاری در بخش مکانیزاســیون که با همراهی بانک کشاورزی 

صورت پذیرفته بی سابقه بوده است. 
وی با بیــان این که تقاضــای افزایــش اعتبار خط عملیاتــی در حال 
اجراســت، گفت: تا پایان ســال ضریب مکانیزاسیون کشــاورزی به 
۱.۸ اســب بخار در هکتار می رســد. با راه اندازی خط ویژه تسهیالت 
مکانیزاسیون با عاملیت بانک کشــاورزی پرداخت تعداد ۱۰۳۲فقره 
تســهیالت به مبلغ ۸۰۰میلیــارد ریال به منظور خرید ماشــین های 
کشاورزی و ادوات و تجهیزات کشــاورزی با نرخ کمتر از نرخ تسهیالت 
منابع داخلی بانک هــا، صورت گرفته اســت. وی اظهار داشــت: این 
پرداخت ها که از ســال ۹۲ تاکنون صورت گرفته اســت، نقش بسیار 
موثری در افزایش ضریب مکانیزاســیون استان داشــته است. بابایی 
افزود: وجود ماشــین آالت و ادوات متناســب با نیاز بخش کشاورزی، 
استفاده مناســب و مکانیزه کردن فرآیند تولید، باعث افزایش کارایی 
استفاده از منابع محدود تولید و کاهش نگرانی کشاورزان و فعاالن این 

بخش برای برنامه ریزی خواهد شد.

راه اندازی میز خدمات غیر حضوری طرح ۳۰7۰ 
در تمام شعب تامین اجتماعی استان خوزستان

تا آشــنایی کامل مردم با طرح خدمات غیر حضــوری ۳۰۷۰ بصورت 
حضوری و غیر حضوری پاسخگو هستیم.

به گزارش خبرنگار خریــدار به نقل از  روابط عمومــی اداره کل تامین 
اجتماعی اســتان خوزســتان ; قاســم احمدی رئیس اداره ارتباطات 
مردمــی و خدمات نویــن  در خصــوص  بازدید از میــز خدمت طرح 
۳۰۷۰  شعب هفتگانه اهواز گفت :بیمه شــدگان ، مستمری بگیران و 
کارفرمایان متقاضای استفاده از خدمات سازمان ، می توانند با مراجعه 
نشــانی es.tamin.ir  در خانه و محل کار خود از خدمات غیرحضوری 
ســازمان بهره مند شــوند ، از طرفی  با توجه به اینکه سامانه ۱۴۲۰ نیز  
پاسخگو و راهنمای مردم می باشد ، با این حال در ورودی شعب تامین 
اجتماعی استان خوزســتان، میز خدمت نحوه استفاده از خدمات غیر 
حضوری ۳۰۷۰  نیز راه اندازی شــده اســت که کارشناسان متخصص 
پاسخگوی مراجعین محترم هســتند . مردم عزیز اســتان می توانند 
در فضای مجازی نیز با مراجعه به صفحه اینســتاگرام اداره کل استان 
خوزســتان به نشــانی khozestan.tamin@  با نحوه استفاده و بهره 

مندی از خدمات غیرحضوری سازمان آشنا شوند . 
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محمد قهرمانی مطرح کرد

»فرشتگان قصاب« همچنان در کمین اند

نیوشا روزبان  محمد قهرمانی تهیه کننده فیلم 
سینمایی »فرشــتگان قصاب« که روایتی از نفوذ 
ابرقدرت ها بر ســازمان های جهانی است بر لزوم 
بهره گیری از ظرفیت ســینما برای آگهی نسبت 

به مسائل روز جهان تأکید کرد.
 »فرشــتگان قصاب« عنوان فیلمی به کارگردانی 
سهیل سلیمی اســت که در سال ۹۱ ساخته شد. 
این فیلم روایتی از پشت پرده نفوذ ابرقدرت ها در 
سازمان های بین المللی به ویژه در حوزه بهداشت 

و سالمت بود.
محمــد قهرمانی تهیــه کننده فیلم ســینمایی 
»فرشــتگان قصاب« با اشــاره به اینکــه اعتماد 
به ســازمان های جهانی نباید بــه راحتی صورت 
گیرد، گفت: فیلم ســینمایی »فرشتگان قصاب« 
به نوعی نشــان دهنده ایــن بود کــه نمی توان 
به کمــک ســازمان های جهانی اعتمــاد کافی 
داشت. در این فیلم و در بررســی هایی که انجام 
دادیم، متوجه شــدیم که حضور آمریکایی ها به 
خصوص در کشــورها همراه با مطامع مالی برای 
نیروهای نظامی است، ایجاد تشــکیالتی که در 
ســایه آن بتوانند به نوعی پولی گیرشــان بیاید و 
فرمانده هان شــان به گونه ای تطمیع شده و مال 
اندوزی کنند، در همین راســتا ایــن گروه های 
نظامی غیر از قاچاق مواد مخدر در افغانســتان، 
یکی دیگر از کارهایشان این بود که قاچاق اعضای 
بدن کنند.وی ادامه داد: این همان کاری است که 
بعدها اذعان کردند که در ســوریه نیز آن را دنبال 
کرده اند و اعضای بدن کودکان و جوانان سوری را 
که به اسارت می بردند، قاچاق می کردند. مستند 
این امر در سوریه اثبات شــده بود، که البته ما در 
گذشــته با تحقیق به این مساله رسیده بودیم و بر 
همین اساس فیلمنامه »فرشتگان قصاب« شکل 

گرفته بود.
این تهیه کننده ســینما تاکید کــرد: نکته ای که 
وجود داشــت همدســتی نیروهــای طالبان با 
آمریکایی ها بود کــه با هماهنگی و همدســتی 
یکدیگر بــه نوعی بــه مقاصد خود، دســت پیدا 

می کردند که در فیلم نیز به آن اشاره شده بود.

نفوذ در سازمان بهداشت جهانی
قهرمانی با اشــاره به اینکه ســازمان های جهانی 
عمدتاً تحت نفوذ و بعضاً سیطره قدرت ها هستند، 
گفت: ســازمان بهداشــت جهانی نیز از این قصه 
مســتثنی نیســت، کما اینکه خبرهایی منتشر 
شــد مبنی بر اینکه این ســازمان تحت فشار قرار 
گرفته است تا واکســن فایزر ســاخت آمریکا را 
تأیید کنند. این نشان دهنده این است که آمریکا 
بر این ســازمان ها نفوذ دارد. دلیلش هم این است 
که مکان و بودجه های آن ها را معموالً قدرت های 

بــزرگ از جمله آمریکا تأمیــن می کند به همین 
دلیل اگر به حــرف آن ها گوش ندهنــد، طبیعتاً 
بودجه شأن قطع می شــود.وی تاکید کرد: ما در 
»فرشــتگان قصاب« قصه ای را روایت کردیم که 
در آن نیروهای پزشــکی تحت پوشــش صلیب 
ســرخ در منطقه حضور پیدا می کنند و در نهایت 
متوجه می شویم که این صلیب سرخ نیست بلکه 
صهیونیسم است که این کارها را انجام می دهد و 
این حضور را با نمادی از ستاره داوود که از گردن 

بازیگر بیرون بود نشان دادیم.
تهیه کننده فیلم ســینمایی »گام های شیدایی« 
توضیح داد: متأســفانه این فیلم سینمایی زمانی 
آماده شــد که با توجه به تغییر مدیران، سازمان 
ســینمایی نگاه دیگری بــه این فیلم داشــته و 
می تــوان گفت توجهــی به فیلــم و محتوای آن 
نکردند و ما فقط توانستیم این فیلم را در تلویزیون 
به نمایش گذاریم. حتی ســازمان سینمایی برای 
اکران این فیلم با ما همــکاری نکرد. ما مدت ها به 
دنبال اکران این فیلم بودیم که متأســفانه موفق 
نشــدیم. البته »فرشــتگان قصــاب« در فضای 

مجازی منتشر شد که از آن استقبال شده است.

آمریکایی ها دوست مردم ایران نیستند
قهرمانی گفت: در بحــث اکران این فیلم در خارج 
از کشور نیز بعد از انتخابات سال ۹۲ نتوانستیم به 
صورت جدی ورود پیدا کنیــم، در کنار آن چند 
پروژه را به بنیاد ســینمایی فارابی ارائه کردم که 
در حوزه مقاومــت بود و به دالیــل مختلف برای 
حمایت پذیرفته نشد.به تازگی با یکی از مسئوالن 
ســتاد اجرایی فرمان امام صحبت کردم و گفتم 
در معرفی واکســن کرونا کار شما غلط بود، از من 
پرسید چرا؟ گفتم شما پیوســت تبلیغاتی برای 
این کار نداشتید، اگر پیوســت تبلیغاتی داشتید 

تأثیرگذاری بیشتری نیز به همراه بود
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود تاکید 
کرد: مقــام معظم رهبری بســیار از مــا جلوتر 
هســتند، ما یک برآوردی مبتنی بــر تحقیقات 
این قصه داشــتیم، کما اینکه فرمایشات حضرت 
آقا هم قاعدتاً مبتنی بر تحقیقات و تجربه ایشــان 
است، به خصوص ایشان تجربه بسیاری در دشمن 
شناســی دارند، آمریکایی ها دوست ایران و مردم 
ایران نیستند و این مســاله کاماًل مشخص است، 
انگلیسی های خبیث خودشان در مصاحبه هایی 
اعالم کرده اند که حتی واکســن خــود را با توجه 
به اینکه نمی دانند نتیجه اش چه می شــود روی 
مردم کنیا آزمایش کنند، کــه صدای مردم کنیا 
بلند شده اســت. ما باید به توانمندی های داخلی 
خودمان و به جوانان خودمــان اطمینان کرده و 

آنها را تشویق کنیم.

تهیه کننــده فیلم »خاک و آتش« بیــان کرد: به 
تازگی با یکی از مســئوالن ســتاد اجرایی فرمان 
امام صحبت کــردم و گفتم در معرفی واکســن 
کرونا کار شــما غلط بود، از من پرسید چرا؟ گفتم 
شما پیوست تبلیغاتی برای این کار نداشتید، اگر 
پیوست تبلیغاتی داشــتید تأثیرگذاری بیشتری 
نیز به همــراه بود. من اگر بودم ایــن امر را تبدیل 
به یک جشــن ملی می کردم، چرا که جشن ملی 

کردن واکسن بسیار مهم و تأثیرگذار بود.
وی ادامه داد: اینکه مــردم جوانان ما را باور کنند، 
امید به جامعه تزریق می شــود. اینکــه ما اولین 
کشور مســلمان هســتیم که توانســته ایم این 
واکســن را تولید کنیم، مایه افتخار است. مردم 
باید به این باور برســند که جنــس ایرانی و تولید 
ایرانی برای آنها به صرفه تر اســت از جنســی که 

خارج از ایران وارد کنند و از آن استفاده کنیم.

مشکل ما مدیریت پول است
قهرمانی همچنین درباره تأثیر ســینما در ایجاد 
آگاهی و اطمینان در جامعه گفــت: ما باید تولید 
ســینمایی خود را افزایش دهیم، در حال حاضر 
تنها ساالنه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ فیلم در کشور تولید 
می شــود، به نظر من ظرفیت تولیــد فیلم های 
سینمایی در کشــور باالی ۶۰۰ فیلم است. توجه 
کنید اگر هالیوود ســالی بیش از هزار فیلم تولید 
می کند، تنها ۲۰ فیلم شاخص در طول یک سال 
دارد، باقی فیلم های تجاری اســت کــه به نوعی 
ترویج فرهنــگ غرب را می کند. مــا باید بتوانیم 
آنچه کــه ارزش های نظام و انقــالب و ارزش ها و 
باورهــای مردم و اعتقاداتشــان اســت در حوزه 

سینما به تصویر بکشیم.
وی توضیح داد: بخشی از این ارزش ها اتکا به خود 
اســت یعنی باورهای ایرانی اســت. عقل و فکر و 
توانمندی های ایرانی اســت که باید در چارچوب 
فیلم نمایش داده شود، هرچند برخی می گویند 
این فیلم ها شعاری می شــود، اما باید بگویم که ما 
در جامعه خود نیاز به شعار داریم، به عنوان مثال 
در هالیوود فیلمی مانند »مرد عنکبوتی« ساخته 
می شود که در آخر برای اینکه بتواند قدرت خود 
را نشان دهد، کنار پرچم آمریکا قرار می گیرد که 

این خود یک شعار و تبلیغ است.
قهرمانی در پایان گفت: موضوعاتی از این دســت 
واقعاً جــای کار دارد، در آمریکا و اروپا برای جنگ 
جهانی دوم همچنان فیلم ســاخته می شود، آن 
وقت ما برای دفاع مقدس شــاید تنها ۱۰۰ فیلم 
ساخته ایم. ما مشــکل پول نداریم بلکه مدیریت 
پول مشکل ما اســت، اگر این مساله برطرف شود 
می توانیم ظرفیت ســینما را برای تقویت مردم و 

امید دادن به آنها افزایش دهیم.

سینما

منوچهر محمدی معتقد است که 
شاید درست تر بود که سالن های 
سینما با تب و تاب جشنواره فجر 
باز شــوند، چون برای برگرداندن 
هنجار ســینما رفتن بایــد ابتدا 
اقداماتی انجام شود.این سینمادار 
درباره اینکه آیا شــرایط باز شدن 
سینماها را مناسب می داند؟ بیان 
کرد: به نظرم اگر بخواهیم سینما 
را به عنوان یــک چرخه ی تولید، 
توزیع و نمایش نگاه کنیم، سینما 
در آخرین خط زنجیــره  آن قرار 
دارد و به طور طبیعــی اگر فیلم 
وجود داشته باشد ســینما معنا 
دارد، اگر فیلمی نباشــد ســینما 
هم معنایــی نــدارد. در این بین 
اینکه وضعیت شیوع کرونا چطور 
پیش می رود و یک شــهری زرد 
می شود و دیگری نارنجی و قرمز 

و آبی یک امر جداگانه 
برهمیــن  و  اســت 
اساس کســانی که در 
این حــوزه )ســینما( 
تصمیم گیرنده هستند 
-هم در بخــش دولتی 
و هم بخــش صنفی - 

باید به این فکر کننــد که این به 
اصطــالح صنعت ســینما همه 

اجزایش باید با هم جور باشد.
او افــزود: اگر صاحبــان فیلم ها 
رغبتی به اکــران فیلم های خود 
ندارند که من در این شــرایط به 
آن ها حــق می دهــم، طبعا باید 
اقداماتی می شــد تا دست کم دو 
یا ســه فیلم مطرح و قابل قبول 
و پرمخاطــب راضی می شــدند 
کــه بــا کمــک و حمایت هایی 
به ســمت اکران بیاینــد. نفس 

بازگشایی به این شکل 
که فقط ســینماها باز 
شــوند، ممکن اســت 
اثر منفی هم داشــته 
باشــد. بنابرایــن اگر 
نظــر مشــورتی مــن 
خواسته شــود، خواهم 
گفت کــه باید اجــازه دهیم هم 
یک فیلم خوب داشــته باشیم و 
هم شــرایطی برای نحوه اکران 

مناسب وجود داشته باشد.
مدیر پردیس سینمایی زندگی و 
مگامال گفت: یک چرخه در سال 
۹۸ و ســال های قبل از آن وجود 
داشــته که حاال دچــار اختالل 
شده اســت. اگر بخواهیم هنجاِر 
ســینما رفتن را در مــردم ایجاد 
کنیم و به شــکل نســبتاً طبیعی 
برگردانیم نیاز است که اقداماتی 

صورت گیرد.اینکه فقط ســینما 
را باز کنیم خیلی راهگشــا نیست 
و بخصــوص بدتریــن حالت این 
اســت که خدای ناکــرده اوضاع 
دوبــاره بدتر شــود و آن وقت این 
باز و بســته کردن ســینما برای 
خود سینما، پرسنل و مدیریتش، 
ســرمایه گذاران در عرصه سالن 
و ســینماداران پیامدهای منفی 
بیشتری دارد؛ بنابراین باید تامل 
کرد تا به اطمینان و یقین بیشتری 
رسید و ببینیم وضعیت به سمت 
ثبات پیش می رود یــا خیر. البته 
در حال حاضر وضعیــت اینطور 
است که عده ای ســینماها را باز 
کردند و دیگران هم اگر احســاس 
کنند شرایط کمی به سمت عادی 
شدن حرکت می کند سالن های 

خود را باز می کنند.

» هنجار سینما رفتن « چگونه برمی گردد؟

»دینامیت« اکران می شود اگر...
پخش کننده فیلم »دینامیت« می گوید، اگر سازمان سینمایی شرایط 
حمایتی ویــژه ای را در نظر بگیرد می تــوان این فیلــم را در آینده ای 

نزدیک اکران کرد.
فیلــم »دینامیت« بــه کارگردانــی مســعود اطیابی با بــازی پژمان 
جمشیدی، محســن کیایی، نازنین بیاتی، نادر ســلیمانی، میرطاهر 
مظلومی، امید روحانی، مجید شهریاری و زیبا کرمعلی از مدت ها قبل 
به عنوان یکی از گزینه هایــی مطرح بود که ســینمادارها برای جذب 
مخاطب به آن امید بســته بودند. این فیلم قرار بود آبان ماه اکران شود 
اما  با بسته شدن دوباره سینماها این مســئله منتفی شد. حاال که یک 
روز از بازگشایی رسمی سالن های سینما می گذرد این سوال را می توان 
پرســید که آیا صاحبان این فیلم در فاصله کم باقی مانده تا جشــنواره 

فجر متقاضی نمایش دادن آن هستند؟
در این باره سعید خانی به ایسنا پاسخ داد:   اولین نکته ای که باید در این 
مورد گفت، این اســت که به نظر می رســد آنقدر از وضعیت زرد تهران 
و بازگشایی ســینماها ذوق زده شــده ایم که اصاًل به این فکر نکردیم 
قرار است چه فیلمی در ســینماها اکران کنیم! و بهتر بود برنامه ریزی 
مشخصی برای اعالم بازگشــایی صورت می گرفت.او ادادمه داد: درباره 
اکران فیلم »دینامیت« هیچ مذاکره ای با ما نشــده و آخرین صحبت ما 
مربوط به همان آبان ماه بود که پیشنهاد خود را مطرح کرده بودیم و بعد 
از آن هیچ حرفی زده نشده است. اینکه ســینماها باز شده اتفاق خوبی 

است، اما چه باید کرد اگر چند روز دیگر دوباره وضعیت قرمز نشود؟
خانی درباره اینکه برخی معتقدند بهتر بود ســالن های سینما همزمان 
با جشنواره فیلم فجر یا یک فیلم خوب بازگشــایی می شدند و عده ای 
هم منع تردد از ســاعت ۲۱ را عاملی منفی در فعالیت سینماها عنوان 
می کنند و آیا در این شرایط حاضر است تا پیش از جشنواره فجر فیلمی 
را اکران کند؟ گفت: با این شرایط خیر، چون شــخصا فکر می کنم اگر 
ستاد کرونا اجازه بازگشایی ســینماها را داده، بهتر بود در این شرایط 
ســالن ها را باز نکنیم تا بســتر آن به لحاظ تدارک یک فیلم خوب و نیز 
شرایط حضور مخاطب آماده شــود. محدودیت ساعت مشکلی بزرگ 
است چون پیک کاری سانس های سینما ۸ و ۹ شب است. ضمن اینکه 
اگر سینماها با جشنواره فجر راه می افتادند، شــرایط برای مردمی که 
سینما رفتن دیگر جزء تفریح  روزمره شان نیســت مناسب تر بود و آن 
وقت فرصت کافی هم بود تا برای اکران فیلم ها بعد از جشــنواره تبلیغ 

کنیم.
وی تاکید کرد:  با این حال اگر پیشــنهادهایی که پیش تر به شــورای 
صنفی نمایش ارائــه کرده ایم مورد موافقت باشــد بــرای اکران فیلم 
آمادگی داریــم، چرا که منافع فیلم و ســازندگان آن را هــم در در این 

شرایط باید درنظر گرفت.

اخوان: »گوهر« باخانمان شبیه خودم است

دوست ندارم در کمدی بمانم

بازیگر ســریال »باخانمان« گفت: از نظر خصوصیات اخالقی و رفتاری 
شبیه گوهر هستم. دختری عاشــق فیزیک و نجوم که همیشه دوست 

دارد مشکالت اطرافیانش را حل کند.
»الهام اخوان« بازیگر ســریال »باخانمان« به کارگردانی برزو نیک نژاد  
درباره تجربه حضور در تلویزیون، گفت: قطعا این حضور برایم جذابیت 
های فراوانی داشــته و دارد و اولین موضوعی که در کارهای تصویری و 

هنری برای یک بازیگر مهم است مردم هستند.
وی ادامه داد: در ســریال باخانمان این اجازه به من داده شد که در سی 
قســمت ریســک کنم و از مردم بازخورد بگیرم. روزهای ابتدایی کار 
بیشتر نگران بودم و می ترســیدم اما االن که می بینم مردم از دورترین 
نقطه ایران سریال ما را تماشــا می کنند، واقعا خوشحالم.از نگاه مردم و 

انرژی های مثبتی که می فرستند ممنونم.
این بازیگر درباره تفاوت میان مدیوم ســینما و تلویزیون نیز ادامه داد:  
سینما مخاطب های خاص تری به نسبت تلویزیون دارد. انتخاب مدیوم 
تلویزیون شاید روزهای اول برایم خیلی سخت بود چونکه نمی دانستم 
از عهده بازی در نقش کمدی برمی آیــم یا نه اما کم کم که جلوتر رفتیم 
دیدم این شانسی بود که من داشتم و با بازی در این سریال به تجربیاتم 

افزوده شد و بهتر دوربین را شناختم.
اخوان درباره تفاوت بین نقش مریم در فیلم سنیمایی دو زیست و نقش 
گوهر در سریال باخانمان گفت:  اگر از هر بازیگری بپرسید چرا بازیگری 
را دوست دارید؟ همه می گویند به خاطر اینکه می توانید در همه قالب 

ها و نقش های مختلف قرار بگیرید و آنها را زندگی کنید.
وی ادامه داد: این خیلی جذاب اســت که من بتوانــم نقش مریم یک 
دختر رنج کشیده را در دو زیســت بازی کنم و یک سال بعد نقش گوهر 
دختری شلوغ و شاد و مخترع را بازی کنم و این چالشی است که نه تنها 

برای من بلکه برای هر بازیگری جذاب است.
اخوان با بیان اینکه از نظر شخصیتی شبیه به گوهر هستم، بیان داشت:  
شاید برایتان جالب باشــد بدانید من اصال شبیه به مریم نبودم و بیشتر 
شبیه به گوهر هستم. عاشق فیزیک و نجوم هســتم و همیشه دوست 
دارم مشکالت اطرافیان را حل کنم. حتی آقای برادران نویسنده سریال 
روزهای ابتدایی کار به من می گفت گوهر در ذهنم شــبیه به شما نبود 

اما چند روز پیش گفت خیلی شبیه به گوهر قصه من هستی!
وی درباره همکاری با برزو نیک نژاد نیز گفت:  آقای نیک نژاد همیشــه 
بازیگر را ســورپرایز می کند و در زمینه کمدی هم مرا سورپرایز کردند. 
نکته های درســت لحظه های درســتی را به من می گفتند. وقتی می 
خواستم در این سریال بازی کنم از این نگران بودم که تا به حال تجربه 
بازی در کار کمدی نداشتم اما بعد از اینکه مشــغول به کار شدیم یک 
زمانی دیدم می توانم ایــده کمدی بدهم و پا به ای آقای پورشــیرازی 
با هم کمــدی بازی می کردیــم و همه اینهــا را مدیــون زحمت ها و 
اعتمادی هستم که آقای نیک نژاد به من داشت.بازیگر فیلم سینمایی 
»دوزیســت« درباره آینده کاری خود نیز گفت:  واقعیت این اســت که 
تلویزیون برای هــر بازیگری می توانند ســکوی پرتاب باشــد اما من 
هیچ وقت به این فکر نکردم که بین ســینما و تلویزیون بخواهم یکی را 
انتخاب کنم و بیشتر دوســت دارم اغلب نقش ها را تجربه کنم. دوست 
ندارم فقط در نقش کمدی بمانم و آرزو دارم که بهترین نقش ها را بازی 
کنم.به گزارش فارس، این سریال در طول هفته ساعت ۲۰:۴۵ پخش و 

روز بعد ساعت های ۱:۴۵ بامداد، ۹:۴۵ و ۱۴:۱۵ تکرار می شود.
عوامل اصلی این پروژه تلویزیونی عبارتند از: نویســنده: امیر برادران، 
مدیر تصویربــرداری: امیر معقولی، مدیر صدابــرداری: امیر پرتوزاده، 
مجری طرح و مدیر تولید: مهدی بدرلو، طراح صحنه: مهدی سعیدی، 
تدوین: مهدی ســعدی، طــراح چهره پــردازی: مرتضــی کهزادی، 
آهنگســاز: آریا عظیمی نژاد، طراح لباس: الهام شــعبانی، مدیر برنامه 
ریزی: حامد مختاری، دســتیار یک کارگردان: نوید صالحی، منشــی 
صحنه: فرشته حجازی، مدیر تدارکات: حسین میرزامحمدی، عکاس: 

محمد تقوایی، برنامه ریز: حمید قاسمی.

اکران
اعالم آثار راه یافته به بخش »سرباز انقالب« 

جشنواره تئاتر فجر
 هیــات انتخاب آثار بخش »ســرباز انقــالب« نمایش هــای خیابانی 
ســی ونهمین جشــنواره تئاتر فجر، ۱۲ اثر را برای حضور در این بخش 

ویژه معرفی کردند.
ســامان خلیلیان به عنوان مدیر بخش نمایش هــای خیابانی و توحید 
معصومی، ســعید خیراللهی و محمد الرتی به عنــوان اعضای هیات 
انتخاب بخش ویژه »سرباز انقالب«، سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر را 

همراهی می کنند.
بر این اســاس نمایش هــای »آن ســال ها« به نویســندگی مرتضی 
اسدی مرام و کارگردانی بهاره سعیدی پناه، »انگشتری« به نویسندگی 
مصطفی جعفری جوزانــی و کارگردانی نســا ســلیمانی، »او پهلوان 
اکبره« به نویسندگی افشین ســلطانی و کارگردانی مصطفی دهشت 
و بهار بردبار، »به نام« به نویســندگی و کارگردانی اکبر قهرمانی، »پیله 
انقالب« به نویســندگی محمدجــواد صرامی و کارگردانی ســیدپویا 
امامی، »زندگی با طعــم باروت« به نویســندگی و کارگردانی مجتبی 
خلیلی، »زهی خیال باطل« به نویســندگی و کارگردانی سیدمهرداد 
کاوسی حسینی، »ژنرال« به نویســندگی و کارگردانی سعید بادینی، 
»سرباز سردار« به نویســندگی مرتضی شــاه کرم و کارگردانی امین 
پورمند، »سردار حرم« به نویسندگی و کارگردانی امیر امینی، »قاصد« 
به نویســندگی روح اهلل اریس و کارگردانی حســام الدین ایرانمنش و 
»هیچکس همچون تو مرد میدان نیست« به نویسندگی و کارگردانی 
بهنــام کاوه، ۱۲ اثر راه یافته به بخش »ســرباز انقــالب« نمایش های 

خیابانی سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر را شامل می شوند.
سی ونهمین جشــنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآستانه ۱۱ تا 

۲۱ بهمن ۹۹ برگزار می شود.

سیروس همتی مطرح کرد
»سوپ خفاش« در انتظار دریافت مجوز

سیروس همتی ابراز امیدواری کرد موانع پیش رو برای انتشار مجموعه 
داستان »ســوپ خفاش« برطرف شــود و یادآور شــد که نمایشنامه 

»تمساح« را برای حضور در جشنواره تئاتر فجر ارائه داده است.
ســیروس همتی نویســنده، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره تازه ترین 
فعالیتــش گفت: در شــرایطی که تقریباً یکســال اســت همه جهان 
با بحران کرونا درگیر شــده اند من نیز بیشــتر وقتم را در منزل به سر 
می برم و بیشتر مشغول نوشتن داستان، نمایشنامه و فیلمنامه هستم از 
همین رو مجموعه داســتانی به نام »سوپ خفاش« به نگارش درآوردم 
که شامل داســتان هایی طنز اســت که بی ارتباط با کرونا نیست. این 
مجموعه داســتان در این وضعیت می تواند برای مردم اثری خواندنی 
و جالب باشد اما متاسفانه به من گفته اند که فعاًل شرایط چاپ این کتاب 
فراهم نیســت. نمی دانم چرا مســئوالن ما نمی خواهند در این شرایط 
نامناســب اقتصادی و بحرانی که گریبان همه ما را گرفته اســت کمی 

خنده روی لب های مردم بنشیند.
وی دربــاره ویژگی های این مجموعه داســتان توضیح داد: »ســوپ 
خفاش« دومین اثر من بعــد از »ننه کاراته« در زمینه داســتان کوتاه 
است که شامل ۸ داستان می شــود. معتقدم در این شرایط سخت آثار 
طنز می توانند در روحیه بخشــیدن به مردم راهگشــا باشند از این رو 
امیدوارم با تالش نشر نیستان موانعی که بر سر انتشار این کتاب وجود 

دارد برطرف شود.
همتی یادآور شــد: همچنین مجموعه داســتان »ننــه کاراته« نیز در 
آستانه چاپ ســوم قرار دارد و قرار اســت تا یکی دو هفته دیگر مجدداً 
منتشر شود. قصد دارم نمایشنامه »تمســاح« را که متاسفانه تا امروز 
شرایط مناســب برای روی صحنه بردنش فراهم نشده است، به بخش 

مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر ارائه دهم.

کارگردان نمایش »مزا مزا« در پایان دربــاره دیگر فعالیت هایش بیان 
کرد: به دلیل تعطیلــی فعالیت های تئاتری در این چنــد ماه تمرکزم 
بیشــتر بر نوشــتن و حضور در آثار تصویری بوده اســت. این روزها در 
سریال »میراث مجید« به کارگردانی حســین تبریزی در نقش برادر 
شهید مجید شهریاری که دانشمندان هســته ای کشورمان بوده است 
به ایفای نقش می پــردازم. همچنین بازی در فیلم ســینمایی »طبقه 
یک و نیم« به کارگردانی نوید اســماعیلی را به پایان رســاندم که یک 
کمدی اجتماعــی اســت و در آن هنرمندانی چون مهدی هاشــمی، 
شهره ســلطانی، صحرا اســداللهی، بهروز پناهنده و… به ایفای نقش 
می پردازند. این فیلم اثر جذابی اســت و مطمئنم که حرفی برای گفتن 

خواهد داشت.

بحران ها همیشه چاره ساز بوده اند

 استفاده از شیوه های نو در جشنواره فجر
عضو هیئت انتخاب نمایش های صحنه ای)رقابتی( جشنواره تئاتر فجر 
بیان کرد که بشر همیشــه در بحران ها چاره ســازی کرده است و این 
روزها جشــنواره تئاتر فجر به بهره گیری از شــیوه های نو برای اجرای 

بهتر در شرایط کرونا می اندیشد.
»شــهرام زرگر« عضو هیئت انتخاب آثار رقابتــی بخش نمایش های 
صحنه ای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر درباره کیفیت آثار این دوره 
و معیارهای داوری در گفت وگو با خبرنــگار تئاتر فارس گفت: ویژگی 
هایی مانند بدیع بودن، عدم تکرار مضمون و نمایشنامه و... عمده ترین 
مواردی بودند که در آثار به آن ها رسیدیم و خوشــبختانه تعداد کارها 

هم قابل توجه بود. 
وی افزود: این در حالی اســت که بعضــی از کارها کیفیــت مطلوبی 
نداشتند. به نظرم کسی که می خواهد کار خوبی را خلق کند و در سطح 
اول کشــور مطرح شــود باید پیش از هر چیزی با دریافتن تعریفی از 
توان و توقع خود، به تولید بپردازد. هنرمنــدان ابتدا باید خود بازبین و 

انتخاب گر اثرشان باشند. 
زرگر با اشاره به شیوه برگزاری جشــنواره تئاتر فجر در شرایط کرونا و 
دوره سی و نهم عنوان کرد: واقعیت این است که هنوز قطعیتی به دلیل 
شرایط درباره شکل اجرایی جشنواره وجود ندارد. تصور می کنم بخشی 
از آن به شکل آنالین برگزار می شــود. البته من پیش تر داور جشنواره 
تئاتر »مقاومت« هم بودم و همزمان که ما کارها را می دیدیم، گروهی به 
تصویربرداری از آن ها می پرداختند و تصاویر ضبط شده پخش می شد. 
به نظر می رسد این شیوه نیز برای خود ســبکی در شرایط کنونی است 
که می تواند مــورد توجه قرار بگیرد. عضو هیئــت انتخاب نمایش های 
صحنه ای ســی و نهمین جشــنواره تئاتر فجر تاکید کرد: باید بدانیم 
زندگی جریان دارد، کرونا رویدادی است که به داخل آن پرتاب شده ایم 
و هیچ چیز از پیش اندیشیده ای برای مواجه با آن نبود. به طور کلی بشر 

همیشه در بحران ها چاره سازی می کند.

اجرا


