
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا:
مخالفانFATFهنوزبازتابآنرامطالعهنکردهاند

مشاور عالی ریاســت اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: توصیه می کنم بعد 
از FATF  به پیمان ها و پروتکل هــای جهانی بپیوندیم، چراکه در غیر این 
صورت هزینه بیشــتری می دهیم. اگر شــرایط ما باز و تحریم ها برداشته 
شود و عضو FATF هم شــویم اما اگر عضو این پیمان های جهانی نباشیم 

نمی توانیم سهم خود را بگیریم.
احمد پورفالح در مــورد اهمیت و تاثیــر تصویب لوایــح FATF اظهار 
کرد: اهمیت FATF برای اقتصاد کشــور به حدی اســت که برنامه هایی 
 FATF که در مورد حذف تحریم ها از سپهر کشــور داریم بدون پذیرفتن
و پیروی از قوانیــن آن، عمال نتیجه ای نخواهد داد. بســیاری از مخالفان 
FATF اندیشمندانی هستند که فرصت نکرده اند این مکانیزم را بخوانند 
و بازتاب های آن را بررسی کنند. تصورشان این است که برای هر تراکنشی 
باید از یک سازمان مشخص اجازه بگیریم یا یک ســازمان به عنوان ناظر 

مدام به ما بگوید چرا این کار یا آن کار را انجام داده اید. 
وی افزود: ما معتقدیم که برای دســتیابی به اقتصاد آزاد، باید شفافیت را 
در ســاختار و رفتارهای اقتصادی خود حاکم کنیم، بنابراین نباید نگران 
باشیم که اگر منابعی را به مقاصدی منتقل می کنیم ممکن است منبع آن 
نامطمئن باشد. ما کشوری هســتیم که به توانمندی خود متکی است، نه 
از جایی پول بی دلیلی به ما داده می شود و نه ما قبول می کنیم. پول کشور 
ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی ما است که به سختی انجام می دهیم تا به 
جامعه خدمت کنیم، بنابراین نباید ترســی داشته باشیم که از جایی نگاه 

کنند که این پول از کجا آمده و به کجا می رود.
مشــاور عالی ریاســت اتاق بازرگانی ایــران همچنین افــزود: امیدوارم 
با محدودیت هایی که ناشــی از نپیوستن ما برای بســیاری علنی شده و 
به همین دلیل دوباره در دســتورکار قرار گرفته، ایــن بار بتوانیم تصویب 
FATF را از مجمع تشــخیص مصلحت نظام با موفقیــت خارج کنیم و 
یکی از خاکریزهــای بزرگ خود در جهت پیوســتن به خانــواده بزرگ 
اقتصادی جهان حل کنیم.پورفالح خاطرنشــان کرد: اگر بخواهیم سهم 
خود را از اقتصاد جهانی بر مبنای جمعیت، وســعت کشــور، استراتژیک 
بودن منطقه ای که در آن حضور داریم، بگیریم راهی جز سرنهادن به این 
قوانینی نداریم که بیشتر مردم دنیا پذیرفتند و سیستم های بانکی و مالی 

بر اساس آن عمل می کنند.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و ایتالیا با تاکید بر لزوم پیوســتن 
به پیمان های جهانی گفت: توصیه می کنم بعــد از FATF  به پیمان ها و 
پروتکل های جهانی بپیوندیم، چراکه در غیر این صورت هزینه بیشــتری 
می دهیم. اگر شــرایط ما باز و تحریم ها برداشته شــود و عضو FATF هم 
شــویم اما اگر عضو این پیمان های جهانی نباشــیم نمی توانیم ســهم 
خــود را بگیریم. وقتی محصوالت مــا با عوارض 3 یا 4 برابری نســبت به 
مثال عربســتان که به FAFT پیوســته به کشــورهای هدف صادر شود، 
طبیعی است که شانس مان را از دســت می دهیم. یا باید به دیگر کشورها 
ارزان فروشی کنیم تا دوباره بســته بندی و فروش برود و عماًل آنقدر گران 

شود که بازار را از دست بدهیم. 
وی افزود: فضا با فضای سیاسی که مجلس ایستاد و گفت نمی خواهیم به 
FATF بپیوندیم متفاوت اســت. امیدوارم هرچه زودتر شرایط بگونه ای 
باشد که بتوانیم به اقتصاد بین المللی بپیوندیم و حق طبیعی و اقتصادی 
خود را حوزه های مختلــف در جهان بگیریم. اگر یک گردشــگر نتواند با 
سیستم بانکی پول بپردازند یا دریافت کند یا یک بازرگان نتواند از طریق 

سوئیفت حواله کند در همان حلقه بسته می افتیم.
پورفالح در مورد تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرد: 
من به این مسئله بســیار خوشبین هســتم و بیش از ۹۰ درصد احتمال 

می دهم که FATF از مجمع تشخیص مصلحت نظام رای بیاورد.
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نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک مطرح کرد

انتشارآگهیهایانبوههدایتشدهدرسایتهابرایافزایشقیمتمسکن
خریدار  نایب رییس اتحادیه مشــاوران 
امالک اســتان تهــران با بیــان اینکه نبود 
نظارت  در کنار امکان درج قیمت در آگهی ، 
تهدید بالقوه ای برای بازارها اســت، گفت: 
شــبکه ای از افراد که مشــخص هســتند 
آگهی های انبوه از اموال خود یا شرکت های 
وابســتگان خود را به ســایت های پذیرنده 
آگهی ارائه می دادنــد و از آنجایی که بابت 
این آگهی ها پول کالنی وارد این شرکت ها 
می شــود شــرکت هم تمام ایــن آگهی ها 
را می پذیرفت. ایــن در حالی بــود که این 
آگهی های انبوه به صورت هدایت شده وارد 

و قیمت ها در بازار را تغییر می داد.
»درج قیمــت« بــه آگهی هــای اینترنتی 
مسکن برگشته اســت و از امروز آگهی های 
و  اینترنتــی  ســایت های  در  مســکن 
اپلیکیشــن ها پــس از گذشــت چندماه 
با قیمت بــه نمایش گذاشــته می شــود. 
اردیبهشــت ماه بود که با حکم دادســتانی 
قیمــت از این آگهی ها به دلیــل اثر گذاری 
انتشار آگهی های غیرواقعی بر بازار مسکن 
و رواج گرانفروشــی در این بازار حذف شد. 
حاال با برگشــت دوباره قیمت هــا، عده ای 
نگران تکــرار تخلفات انجام شــده در این 
جریان هســتند و می گویند برگشت قیمت 
به آگهی هــا باید با نظارت ســختگیرانه ای 
همــراه باشد.حســام الدین عقبایــی در 
گفت وگو با ایلنا درباره برگشت درج قیمت 
در آگهی هــای اینترنتی خریــد و فروش 
مســکن اظهار داشــت: ما با فرایند تجارت 
الکترونیک مواجه هســتیم و نمی توانیم از 

تجارت الکترونیک فرار کنیــم و دنیا هم به 
این سمت پیش رفته اســت اما ایران در این 
حوزه رتبه باالیی نــدارد و عقب ماندگی در 
این بخش باعث شــده افــراد غیرحرفه ای 
و آماتــور بــا ورود به چنین بســترهایی به 
دنبال منافع خــود باشــند.وی ادامه داد: 
از این رو شاهد آن هســتیم که سودجویان 
به شــبکه های تبلیغاتی در بخش های مهم 
اقتصادی دسترســی پیدا می کنند که یکی 
از ایــن شــبکه های تاثیرگــذار در اقتصاد 
بخش مسکن اســت.نایب رییس اتحادیه 
مشاوران امالک با اشــاره به ورود این افراد 
به بازار مســکن و ارائه آگهی هــای انبوه در 
ســایت های و اپلیکیشــن ها تاکیــد کرد: 
ما مخالف توســعه فضای مجــازی در بازار 
نیســتیم و اساســا نمی توانیم با این روند 
مخالفــت کنیم چراکه چشــم انداز اقتصاد 
در دنیــا هم به همین ســمت مــی رود اما 

تفاوت ایران با سایر دنیا این است که در این 
زیرساخت ها و این فعالیت ها نظارت وجود 
ندارد. البته نظارت نه به عنوان سانسور بلکه 

به عنوان پیشگیری از وقوع تخلف.
عقبایی ادامــه داد: نبود ایــن نظارت ها از 
موجبات اختالل و بی نظمی در بازار اســت 
که می تواند موج های گرانــی فصلی ایجاد 
کند که شاهد این اتفاق هم در بازار مسکن 
بودیم و فعالیت عــده ای در فضای مجازی 
و انتشــار آگهی های انبوه و غیرواقعی باعث 

ایجاد موج گرانی در بازار مسکن شد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان 
اینکه مســکن از جمله بازارهای اقتصادی 
مهم کشور است که اثر عمیقی بر سایر بازارها 
دارد گفت: درج قیمت یا عــدم درج قیمت 
در آگهی های مســکن مهم نیست و موضوع 
بحث نظارت است. در روزهای اول که با ورود 
ســایت های اینترنتی به آگهی های مسکن 

و معامالت مخالفــت می کردیم نگران ایجاد 
موج گرانی با فعالیت این سایت های اینترنتی 
در بازار بودیم چرا کــه دیدیم در برخی از این 
آگهی ها قیمت های درج شــده از میانگین و 
معدل قیمت های منطقه ای درصدی باالتر 
بود و همین آگهی ها باعث شد بازار هم خود 
به خود قیمت ها را بــاال ببرد.عقبایی با تاکید 
بر اینکه معتقدم باید نظارت شدیدی بر روی 
شــرکت ها و کمپانی هایی که این تبلیغات 
را می پذیرند انجام شــود گفت: معتقدم در 
ایران این نظارت باید از ســوی وزارت ارشاد، 
وزارت ارتباطــات وزارت اقتصــاد و وزارت 
صمت صورت بگیرد و ایــن چهار ضلع مربع 
در کنترل ســایت ها و اپلیکیشن های فعال 
در بخش آگهی های مســکن دخالت داشته 
باشــند.وی افزود: در همه دنیا هم نهادهای 
مربوطه نظارت دقیق بر فعالیت سایت هایی 
که در بخش تبلیغات مشغول به کار هستند 

دارند تا تفکرات سرمایه داری به این شبکه ها 
نفوذ نکند و این نابســامانی ها در بازار ایجاد 
نشود اما در ایران متاسفانه این نظارت وجود 
ندارد یا بســیار کم رنگ و ناکارآمد اســت.

عقبایی ادامه داد: معتقدم نمایندگان مجلس 
یا هیــات دولت باید قانونی بــرای نظارت بر 
فعالیت شرکت هایی که آگهی می پذیرند و 
در این بخش فعال هستند تصویب کنند تا از 
ســوی نهادهای ناظر و مجری به اجرا برسد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک با تاکید 
بر اینکه فیلترهای سخت گیرانه باید برای این 
کمپانی ها در نظر گرفته شــود اظهار داشت: 
این کمپانی هــا باید تعهدهای ســنگینی به 
دستگاه های نظارتی ارائه دهند و مجازات های 
ســنگینی هم برای کوتاهی و بــروز تخلفات 
در این سایت ها تعیین شــود تا شرکت های 
پذیرنده آگهی جرات نکنند وارد چنین فضایی 
شــوند.وی با بیان اینکه نبود این نظارت ها 
در کنار امکان درج قیمــت در آگهی  تهدید 
بالقوه ای برای بازارها است، گفت: دیدیم که 
این تهدید عملی شد و فعالیت این شرکت ها 
و درج آ گهی هــای غیرواقعــی در افزایــش 
قیمت های بازار مسکن اثرگذار بود.عقبایی 
گفت: شــاید عنوان شــود که در این مدتی 
که ســایت ها بدون درج قیمــت آگهی ارائه 
می دادند هم بازار نابسامان بود و قیمت های 
نامتعارف وجود داشت اما این نکته باید گفته 
شود که بازار مســکن یک بازار مقاوم است و 
هر اثری در این بازار طوالنی مدت خواهد بود 
و نباید بازار مســکن با بازارهایی مانند طال و 

ارز مقایسه کرد.
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 عضو شورای عالی بورس:
زیانمیلیونهاسهامدار؛تنهاثمره

قیمتگذاریدستوری
عضو شــورای عالی بورس از بررســی موضوع قیمت گذاری فوالد در 
جلسه 3۰ دی ماه این شــورا خبر داد و گفت: قیمت گذاری دستوری، 
ثمره ای جز زیان میلیون ها ســهامدار و جابجایــی منافع برای عده ای 
خاص ندارد.سعید اســالمی بیدگلی با اشــاره به موضع گیری صریح 
رئیس جمهور و معــاون اول رئیس جمهــور در خصوص فصل الخطاب 
بودن مصوبات شــورای عالی بورس در تصمیمات مرتبط با عرضه کاال 
در بــورس و قیمت گذاری دســتوری در حوزه برخی کاالها از ســوی 
وزارتخانه هــای تخصصــی گفت: شــورای عالی بــورس در خصوص 
تصمیم گیری برای موارد مختلف مرتبط با بازار ســرمایه، کمیته های 
تخصصی تشــکیل داده که بــر این اســاس، در خصــوص تغییر در 
دستورالعمل قیمت گذاری کاالهایی همچون فوالد، کمیته تخصصی 

مربوطه، بررسی های کارشناسی الزم را صورت داده است.
عضو شــورای عالی بورس افزود: بر این اساس با توجه به اظهارنظرهای 
اخیر رئیس جمهور و معاون اول وی، قرار اســت در خصوص تعیین نرخ 
فوالد در بورس، موضوع در دســتور کار جلسه سه شــنبه هفته آینده 

شورای عالی بورس قرار گیرد.
وی با ابراز مخالفت با هر گونه قیمت گذاری دستوری در بورس تصریح 
کرد: هــر گونه قیمت گذاری در بورس، اساســًا مخالف با فلســفه بازار 
سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ ضمن اینکه معتقدم قیمت گذاری 
در بورس، منجر به کنترل تورم نمی شود و صرفًا جابجایی منافع ایجاد 
خواهد کــرد؛ به ویژه در مــورد قیمت گذاری محصوالتی که شــرکت 
تولیدکننــده آن، در بورس حضــور دارد، نرخ گذاری عمــاًل به منافع 
میلیون ها سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی عاید عده ای 
خاص خواهد شد.اسالمی بیدگلی اظهار داشت: چنانچه موضوع قانونی 
بودن یا نبودن قیمت گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفًا 
به لحاظ فنی و اقتصادی با موضــوع برخورد کنیم، بازهم قیمت گذاری 

دستوری در بورس، کار صد درصد غلطی است.
وی گفــت: مطابق بــا قانون، قیمت گــذاری کاالهای پذیرفته شــده 
در بورس، ممنوع اســت؛ ضمن اینکه قانون اصــل 44 نیز به صراحت 
اعالم کرده اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یــا حاکمیتی، تصمیم به 
قیمت گذاری کاالیی بگیرد، حتمــًا مکلف اســت مابه التفاوت نرخ را 
برای شــرکت های تولیدکننده، از طریق »ردیف های بودجه« و »کسر 
مالیات« جبران کند؛ بنابراین هر گونه قیمت گذاری دســتوری ممنوع 

یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن، دارای ضوابط خاص خود است.
وی اظهار داشت: به عنوان یک پژوهشــگر حوزه اقتصادی، معتقدم که 
قیمت گذاری دســتوری اقدامی بسیار اشــتباه بوده و منطبق بر ساز و 

کارهای بورس نیست.
عضو شــورای عالی بورس، در پاسخ به این ســوال خبرنگار مهر که چه 
موضوعی وزارت صنعت را به مسیر اشتباه قیمت گذاری دستوری فوالد 
در بورس کشانده است، گفت: نظر شــخصی من این است که »فساد« 
وزارت صنعت را به ســمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، 
اما اگر نخواهیم به این موضوع اشــاره کنیم، باید گفت که بهانه وزارت 
صمت آن اســت که قیمت ها را کنترل کند؛ در حالــی که این هدف از 
طریق قیمت گذاری دســتوری رخ نخواهد داد و در نهایت، آنچه که به 

دست مصرف کنندگان نهایی می رسد، کاالیی با نرخ بازار آزاد است.

وعدههایضدونقیضدرموردجاماندگان
سهامعدالت

از همان ابتدا پیرامون توزیع ســهام عدالت بین افراد و اینکه چه افرادی 
باید مشمول سهام عدالت شــوند حرف و حدیث های بسیاری مطرح 
بود، موضوعی که با آزادسازی سهام عدالت دوباره اوج گرفت و مجلس 
نشــینان هر چند وقت یکبار صحبت جدیدی در این راســتا میکنند 
که با صحبت های قبل در تناقض است.با آزادســازی سهام عدالت در 
اردیبهشــت ســال جاری دوباره این موضوع که توزیع ســهام عدالت 
عادالنه نبوده ســر زبان ها افتاد و افراد بســیاری از دهــک های پایین 
جامعه ضمن اعتراض به این موضوع که چرا مشــمول ســهام عدالت 

نیستند از مسئوالن تقاضا کردند فکری به حال آن ها کنند.
بر این اســاس، مجلس جدید از زمان روی کار آمــدن پرونده ای برای 
جاماندگان ســهام عدالت باز کرد و نمایندگان هر از چند وقت درمورد 

طرح جاماندگان سهام عدالت اطالعاتی ارائه می کنند.

به گفته پورابراهیمی، رییس کمیســیون اقتصادی مجلس حدود ۲۰ 
میلیون نفر از کســانی که در زمان تصمیم برای عرضه سهام عدالت در 
سال های ۱3۸4 و ۱3۸۵ مالک ســهام عدالت شدند، افرادی بودند که 
جزو شش دهک پایین درآمدی کشــور محسوب نمی شدند، یعنی ۲۰ 

میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم هستند.
به گفته وی، براســاس گزارش کمیته امداد یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 
نفر از افراد تحت پوشــش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام عدالت 
و حدود دو میلیــون و 3۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشــش ســازمان 

بهزیستی نیز در حال حاضر فاقد سهام عدالت هستند.
نه تنهــا پورابراهیمی بر این موضــوع که باید برای ایــن افراد تدبیری 
اندیشــیده شــود تاکید کرده، بلکه دیگر نمایندگان نیز به این موضوع 

اشاره و از پیگیری آن در مجلس خبر داده اند.
در این راستا تابستان بود که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد که طرحی برای جاماندگان سهام عدالت ارائه شده و 

مجلس درحال بررسی آن است.
البته جمعیــت جامانــده از ســهام عدالت نیز مشــخص نیســت و 
پورابراهیمی درحالی از جمعیت ۲۰ میلیــون نفری صحبت کرده که 
زارع، ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱4۰۰  به جمعیت 
هفت میلیونی اشــاره کرده و گفته اســت که موضوع واگذاری سهام 
عدالت به هفت میلیون ایرانی در این کمیســیون به تصویب نرسیده و 

جهت بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شده است.
اما در آن سوی ماجرا عزیزی، عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی از موافقت این کمیسیون با پیشنهاد ثبت نام هفت میلیون نفر 

از جاماندگان سهام عدالت در کل کشور خبر داده است!
این درحالی اســت که بیگی، نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو در 
مجلس شــورای اســالمی در مورد آخرین وضعیت جاماندگان سهام 
عدالت گفته که ما این موضــوع را از طریق مجلــس از دولت پیگیری 
کردیم اما دولت می گوید ســهام عدالت ندارد و علــی القاعده اگر ما در 

این وضعیت این قانون را تصویب کنیم، شورای نگهبان رد خواهد کرد.
ضد و نقیض گویی های مجلس نشــینان در مورد جاماندگان ســهام 
عدالت درحالی ادامــه دارد کــه ارزش واقعی این ســهام تحت تاثیر 
نوسانات بازار همچنان درحال کاهش است. درصورتی که در مردادماه 
ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان تا 3۰ 

میلیون هم رسیده بود.

بازار

خریــدار  ســخنگوی دولت گفــت: گر 
تعهــدات طرف هــای برجام اجرا نشــود، 
ناچاریم طبق قانون پروتــکل الحاقی را در 
اســفند ماه متوقف و میزان بازرســی های 

آژانس را محدود کنیم.
علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت 
خبری بــا اصحاب رســانه اظهار داشــت: 
عصر دیروز جلسه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا برگزار شــد. در ابتدای 
جلســه پیرامون الیحه بودجــه تقدیمی از 
ســوی دولت و مباحثات اولیه کمیســیون 
تلفیق پیرامــون الیحه و برخــی تغییرات 

مطرح شده بحث و بررسی صورت گرفت.
ربیعی افــزود: با توجه به ضــرورت نزدیک 
شــدن دیدگاه ها و اجتنــاب از اختالفات 
احتمالی، اعضای جلسه متفق بودند که راه 
حل، هماهنگی و مفاهمه است، لذا تصمیم 
گرفته شد جلسات مشــترکی بین اعضای 
اقتصادی دولــت و تعــدادی از نمایندگان 
کمیسیون تلفیق در خصوص منابع و سپس 
مصارف تشکیل شود. طرفین استدالل های 
یکدیگــر را شــنیده تــا زمینــه نزدیکی 

دیدگاه ها فراهم شود.
وی تاکید کرد: در ادامــه یکی از محورهای 
ابالغی مقام معظم رهبری در جلســه ستاد 
مبنی بر توجه به جهش تولید، در خصوص 
حمایــت از تولیــد و پیشــگیری از توقف 

واحدهای صنعتی مصوب شد.
ســخنگوی دولت گفت: با توجه به شرایط 
موجود اقتصادی تا پایان ســال ۱4۰۰، به 
منظور جلوگیری از بــروز اختالل در روند 
تولید و اشــتغال، و با هدف امکانپذیر کردن 
وصــول مطالبــات مالیاتــی از بنگاه های 
تولیــدی غیردولتی، مدت زمان تقســیط 
مندرج در مــاده )۱۶۷( قانون مالیات های 
مســتقیم، صرفًا برای بنگاه هایی که برنامه 
احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید 
ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده 

است، به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می یابد.
ربیعی گفت: به ســتاد ملی تســهیل و رفع 
موانع تولید اجازه داده می شود تا به منظور 
جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی که 
طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به 
تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق 
یکســاله و فقط برای یک بار اجرائیه هایی 
که به درخواست سازمان های امور مالیاتی 
کشــور، تامین اجتماعی، شرکت های آب، 
برق، گاز، شــبکه بانکی و شهرداری ها علیه 
بنگاههای مذکور صادر شــده اســت و در 
صورت تعیین تکلیف، اســتمهال و تقسیط 

بدهی ها توسط ستاد مذکور اقدام کند.
وی افزود: دســتگاه های مزبــور و بانک ها 
می تواننــد در صورت تصویب ســتاد ملی 
تســهیل و رفع موانع تولید نسبت به تعویق 

اجراییه های مربوط اقدام کنند.
سخنگوی دولت گفت: اعتبار زمانی مصوبه 
جلســه چهل و چهارم مــورخ ۱4 دی ماه 
۹۸ شــورای عالی هماهنگی اقتصادی در 
خصوص چک های تضمینی به مدت شش 
ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه تمدید می شود. 
تبصره آن این است که چنانچه الیحه مورد 
رســیدگی در مجلس شــورای اسالمی در 
همین خصوص، طی شــش ماهــه مذکور 
مصوب و ابالغ گردد، قانــون جدید مالک 

عمل خواهد بود.
ربیعی گفــت: هچنیــن هیات وزیــران با 
توجه به فعالیــت شــبانه روزی کارکنان 
در  طــب  تشــخیص  آزمایشــگاه های 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی شبانه روزی 
دولتی و غیردولتی که به منظور جلوگیری 
از تضییع حقــوق آنها، آییــن نامه اجرایی 
قانون ارتقاء بهــروری کارکنان بالینی نظام 
سالمت اصالح و شــاغالن آزمایشگاه های 
تشــخیص طبی به زمره شــاغالن بالینی 

اضافه کرد.
وی ادامه داد: تقلیل ســاعت کاری از جمله 
مواردی که به موجب قانون ارتقاء بهره روی 
کارکنان بالینی نظام ســالمت شــامل این 
افراد می شــود. اصالح آییــن نامه حمایت 
از شــرکت های نوپــا از دیگــر مصوبــات 
جلســه هیات دولت بود که بــه موجب این 
اصالحیــه وزارت ارتباطــات و فنــاورری 
اطالعات موظف اســت از طریق سازمان ها 
و شــرکت های تابعــه خــود، در صندوق 
پژوهش و فناوری نوآفریــن که با ماموریت 
توسعه شرکت های مورد حمایت و با سرمایه 
حداقــل یک هــزار میلیارد ریــال از محل 
اعتبارات مصوب مربوط بودجه ســاالنه با 
مشارکت بخش غیردولتی تشکیل می شود 

مشارکت کند.
ســخنگوی دولت تاکید کــرد: اتفاق مهم 
دیگری کــه در روزهای گذشــته رخ داد، 
حمله به ســاختمان کنگره آمریکا بود. این 
البته با همــه ابعاد عظیمش یک مســئله 
داخلی آمریکاســت که ما عالقه ای به ورود 
به آن نداریــم اما آنچه برای ما مهم اســت، 
هشــدارهایی اســت که ما از تقریبًا ابتدای 
دولــت ترامپ دربــاره پیامدهــای قانون 
شــکنی و یکجانبه گرایــی رژیــم ترامپ 

می دادیم و بارها تکرار کردیم که سیاســت 
قلدری محدود به ملت ایران نخواهد ماند.

ربیعی تاکید کرد: هزینه ســکوت و گاهی 
همراهی منتقدان ترامپ در داخل آمریکا با 
سیاست های ضد ایرانی او، سرانجام گریبان 
آمریکایی ها را در کشورشان نیز گرفت.وی 
افزود: در چهارسال گذشته، این شر بزرگ، 
فشــارهای زیادی بر ملت ایران وارد کرده و 
زندگی عادی مردم را تحــت تاثیر قرار داد 
و تعادل معیشــتی را در جامعــه به هم زد. 
ترامپ، ســخن از فروپاشــی جامعه ایران 
می گفت و با صدای بلند اظهار می داشــت 
که آنچنان عرصه را بر زندگی ایرانیان تنگ 
خواهد کرد که جامعه را به شورش وادارد و 
از سقوط سه ماهه و یک ســاله ایران سخن 

می گفت.
ســخنگوی دولت گفــت: متاســفانه در 
چهار ســال گذشــته عده ای هم در داخل 
کشور خودمان هم نخواســتند و هنوز هم 
نمی خواهند در مورد این شرارت بی سابقه 
و نقش مخرب آن به درســتی حرف بزنند 
و ناخــودآگاه ظلم ترامپ بر مــردم ایران را 
نادیــده انــگاری می کردند تا جایــی که با 
درصدبندی های عجیــب و غریب، عامدانه 
سهم کمی برای این یاغی گری بین المللی 

اختصاص می دهند.
ربیعی گفت: این در حالی اســت که دولت 
برای ایجاد شــرایط مقاومت، دور کردن شر 
جنگ طلبی ترامپ و نیز حفظ معیشــت و 
سالمت مردم، مسیر ســخت و دشواری را 
پیمود بــه نحوی کــه در دوران کرونا حتی 
برای خرید واکسن و دارو با مشکالت زیادی 
از ســوی دولت و خزانه داری آمریکا مواجه 
بودیم.وی افزود: شکســت واقعی سیاست 
قلدری، نــه در انتخابات آمریــکا بلکه آن 
روزی اتفــاق افتاد که رژیــم ترامپ به طور 
بی سابقه ای در شــرارت هایش علیه ایران، 
در ســازمان ملل تنها ماند و سه بار شکست 
فضاحت بار را تجربه کــرد و در دادگاه های 
بین المللی نیز به طــور ناباورانه ای در برابر 

دولت ایران محکوم شد.
ســخنگوی دولت گفت: اما در این 4 سال، 
این مدیریــت اقتصادی و سیاســی دولت 
بود که باعث شکســت تحریم های ظالمانه 

ترامپ علیه مردم ایران شد.
ربیعی اظهارکرد: مردم رنج کشیده و صبور 
ایران ایــن تحریم های ظالمانــه ترامپ و 
شــرارت هایی که علیه ایران انجــام داد را 
هرگز فراموش نخواهند کــرد و امیدواریم 
نتیجه مقاومت مردم در به عقب رانده شدن 

تحریم های ظالمانه به زودی محقق شود.
وی در ادامه با اشــاره به مساله کرونا، گفت: 
متاســفانه باالخره ردپای کرونای انگلیسی 
در ایران دیده شد و به مردم توصیه می کنیم 
تبدیل وضعیت برخی شــهرها به زرد نباید 
برای ما فریبندگی ایجــاد کند و نباید دچار 
نوعی خوش خیالی یا آسودگی خیال شویم 
زیرا بــا توجه به تنوع منطقه ای، زیســتی و 
قومی در ایران که زمینــه جهش مختلفی 
را دارد غفلت از رعایــت پروتکل ها موجب 
افزایش و خســارات زیادی به دنبال خواهد 

داشت.
ســخنگوی دولت گفــت: تولید واکســن 
داخلــی در 3 مســیر و همچنیــن تولید 
مشترک در حال پیشــرفت است و هر هفته 

گزارش آن به ستاد ملی ارائه می شود.
ربیعــی گفت: بنابــر اســتراتژی اطمینان 
ســازی به جامعه بــا ایجاد شــفافیت در 
واگذاری و تزریق، ســامانه هوشمند برای 
توزیع واکســن طراحی شــده که وضعیت 
تمام افراد آســیب پذیر و اولویت بندی ها به 
تفکیک شهرهای مختلف به طور شفافی در 

آن قابل رویت خواهد بود.
وی تصریح کرد: در این راســتا ســند ملی 
برنامه واکسیناسیون براساس شواهد علمی 
و اخالقی در چهار فاز تدوین و در آن اولویت 
دریافت واکســن با جزییات تعیین شــده 
است. بنابر تصمیم ســتاد ملی کرونا خارج 
از این اولویت بندی به هیچ فردی واکســن 

تزریق نخواهد شد.
ســخنگوی دولت گفت: هــم چنین دولت 
سیاست افزایش تســت را با شدت و جدیت 
دنبــال می کنــد. امیدواریــم کــه برخی 
مسئوالن استانداردهای دوگانه را در رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی کنــار بگذارند و 
مسئوالنه رفتار کنند. متاسفانه عدم مراعات 
هشــدارهای بهداشــتی در جریان برخی 
سفرهای مســئوالن و برخی مراسم تشییع 
و خاکسپاری از نظر مسئوالن کنترل نگران 
کننده است.ربیعی ادامه داد: انتظار می رود 
همگان به مراعات پروتکل های بهداشــتی 
پایبند باشــند. مصونیــت و پیــروزی بر 
ویروس کرونا سخت نیست اما به شرطی که 
توصیه های ساده و روشن بهداشتی توسط 

همگان را رعایت کنیم.
وی در ادامــه با بیــان اینکه روز گذشــته 
سالگرد تشکیل شــورای انقالب بود، گفت: 
تشــکیل این شــورا اقدامی بی ســابقه در 
تاریخ انقالب ها اســت. نگاهــی اجمالی به 
شــورای انقــالب و مباحــث دموکراتیک 
شــورا به خوبی تفاوت انقالب اســالمی و 
انقالب های کالســیک دنیای آن روز را که 
بر عنصر نظامــی و مســلحانه تاکید عمده 
داشت را نشان می دهد.ســخنگوی دولت 
گفت: مباحث مطرح شــده در این شــورا 
نشــان از ترکیب جمهوریت و اســالمیت 
است و ایده های مطرح شده در دل آن شورا 
هسته اولیه مردم ساالری دینی را در کشور 

عملیاتی کرد.
ربیعی تاکید کرد: ترکیب شــورای انقالب 
نشــان می دهد که برخالف انقالب های آن 
عصر این انقــالب یک انقالب مســلحانه و 
نظامی بنیاد نبود، بلکــه از همان ابتدا مردم 
بنیاد بوده است و بر محور یک انقالب بزرگ 
اجتماعــی و به تعبیــر امام »همــه با هم« 

استوار شده است.

 نیازی به مذاکره مجدد برای برجام
 وجود ندارد

وی در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی 
رفع تنش ها میان ایران و آمریکا، گفت: آنچه 
آمریکا باید انجام دهد توقف قانون شکنی و 
نقض تعهدات بین المللــی و قطعنامه های 
شــورای امنیت اســت. این کار نیــازی به 
مذاکــره ندارد چــون اجــرای وظیفه یک 
کشــور نباید موضوع مذاکره و بده بســتان 

باشد.
ســخنگوی دولت گفت: ایــران بارها اعالم 
کرده که اگر آمریکا تعهداتش را انجام دهد 
و تحریم ها را رفع کند، ایــران هم به اجرای 
کامل تعهدات خود بازخواهد گشت. این هم 
نیازی به مذاکره ندارد اما برخی کشورهای 
قبلی می خواهند مواردی کــه قباًل مذاکره 
شده اســت و در برجام آمده است را دوباره 
مذاکره کننــد که چنین چیــزی از نظر ما 

ممکن نیست.
ربیعی گفــت: البته ایران، چین و روســیه 
صراحتًا مخالفت خودشان را با این موضوع 
اعالم کردنــد. اگر دولت بعــدی آرمیکا به 
تعهداتش عمل کند و روش های گذشته را 
کنار بگذارد امــکان اینکه در چارچوب های 
قانونی به معنای اینکه زبان مشــترکی بین 
ما پیدا شود، وجود دارد. ما نیازی به مذاکره 
نداریم، برگشــت به تعهدات به طور متقابل 
نیازی به گفتگو و مذاکره نــدارد و مواردی 
که قباًل در مورد آنها بحث شــده و ما حدود 
برجام را مشخص کردیم، اضافه کردن آنها 
بر برجام مورد قبول ما نیست و درخصوص 

این مسائل هم نیازی به مذاکره نداریم.

برخی تعابیر درباره الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
سیاسی و غیراقتصادی است

وی در ادامه در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه رئیــس مجلس گفتــه الیحه بودجه 
به نحوی تنظیم شــده که بیشترین عواید 
آن نصیب دالالن و ســودجویان می شود و 
ثمره کسری آن برای مردم جز تورم سنگین 
و گرانی افسارگســیخته نخواهد داشت، از 

سوی دیگر رئیس کمیســیون تلفیق گفته 
این بودجه برای فروپاشی نظام تنظیم شده 
است، پاســخ دولت به این ادعاها چیست، 
اظهار کرد: من می خواهم پاســخ هایی که 
می دهــم در جهــت همدلی بیشــتر برای 
آینده باشد، زیرا نیاز داریم خارج از هیاهوها 
وتنازعــات بیهوده بودجه مناســب را برای 
آستانه قرن جدید و دورانی ترامپ شکست 

خورده است، ببندیم.
ســخنگوی دولت گفــت: الیحــه بودجه 
محصول مطالعات همه جانبه کارشناسان 
خبره دولت با توجه بــه الزامات و اقتضائات 
اقتصادی کشــور بوده اســت. این بودجه 
براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم 
شده اســت. کلی گویی درخصوص بودجه 
از ســوی برخی افراد و بیان اینکه بیشترین 
عواید بودجــه نصیب دالالن خواهد شــد، 
جمله درستی نیســت. یا اینکه می گویند 
بودجه باعث فروپاشــی نظام می شــود یا 
دوست دیگری گفته اســت دولت ارزها را 

پنهان کرده است.
ربیعی گفت: امروز تعابیری غیراقتصادی و 
غیرکارشناسی زیادی امروز بیان می شود. 
این به مصلحت جامعه نیست. مصادیق این 
کلی گویی ها باید مشخص شود تا ما بتوانیم 
به آن پاســخ بدهیم. االن من چه پاســخی 

می توانم به این ادعا بدهم؟
وی افزود: ســخنانی نظیر اینکــه الیحه با 
رویکرد سیاســی برای فروپاشی نظام است 
اساســًا فاقد بنیه علمی و اقتصادی اســت، 
بیشتر نوعی رفتار سیاســی و اتهامی علیه 
دولت اســت. ما که نمی خواهیــم منازعه 
سیاســی کنیم. اگر قرار اســت پاسخ داده 
شــود، به ما بگویند کدام تصمیم کجا مورد 
رانت و سواســتفاده و دالل بازی می شود و 
کجا باعث فروپاشــی نظام است و شما چه 

تصمیم جایگزینی دارید؟
سخنگوی دولت اظهار کرد: این حرف های 
بی محاســبه و سیاســی هیــچ دردی را از 
دردهای مردم ترحیــم زده و نگران از کرونا 
دوا نمی کند. ارزیابی های دقیق کارشناسی 
از روند تصمیم ســازی های گذشته نشان 
می دهد کــه جــدای از عوامــل بیرونی و 
تحریم هــای اقتصــادی، مهمترین عاملی 
که باعث بروز نوســانات عدیــده در فضای 
اقتصادی کشور و معیشــت مردم می شود، 
برخــی تصمیم ســازی های اقتصــادی و 
راهبردی غیرکارشناســی و خلق الســاعه 

است.
ربیعی گفت: این تصمیمات ریشــه اصلی 
تشدید نوســانات بازار و افزایش تکانه های 
تورمی اســت. در ایــن برهه حســاس هر 
تصمیمــی کــه باعث بــروز نوســان و بی 
ثباتی در اقتصاد شــود برخالف منافع ملی 
و عمومی و مردم اســت و بایــد از آن پرهیز 
کنیم. دولت بودجه سال آینده را شفاف، در 

منظر افکار عمومی قرار داده است.
وی تاکید کرد: افزایش سهم نفت در منابع 
عمومی آن هم از محــل افزایش قیمت ارز، 
قطعــًا ارزش پول ملی را کاهــش می دهد. 
تعرفه ها اگر در مجلس تصویب شــود، قطعًا 
باعث تورم خواهد شد. البته در زوهای اخیر 
خبر تصمیم برای افزایش نرخ تســعیر ارز 
در بودجــه ۱4۰۰ و افزایش آن به ۱۷,۵۰۰ 
تومان شنیده می شود. به اعتقاد بسیاری از 
کارشناســان اقتصادی، این تصمیم انتظار 
تورمی را افزایش می دهــد و دادن عالمت 

نامناسب به ثبات بازار است.
ســخنگوی دولت گفت: امروز بدون درک 
شــرایط زندگی مردم در هر دوره تاریخی 
خــود، نمی توانید قضاوت کنیــد. خیلی ها 
امروز درباره کوپن در دوران جنگ تحمیلی 
قضــاوت می کنند اما بایــد منابع دولت آن 
زمــان را در نظر بگیرید و ببینید سیاســت 
کوپن آن زمان درسته بوده یا غلط؟ زندگی 

مردم در بحران ها باید حمایت شود.
ربیعی گفت: ما اگــر ارز 4۲۰۰ تومانی را با 
همه اشــکاالتی داشــت، برای حمایت از 
زندگی مردم در دوران بحران تحریم اتخاذ 

شــد. وقتی یک اقتصادی در تعادل نباشد و 
فشار بین المللی زیاد برای برهم زدن تعادل 
اقتصادی و فشــار بر زندگی مــردم وجود 
دارد، ناچار تصمیماتی اتخاذ می شــود تا از 

زندگی مردم حمایت شود.
وی افزود: خیلی از دولت ها در شرایط خاص 
عدم تعادل تصمیماتــی را می گیرند. ما هم 
در شرایطی که امیدواریم فشار حداکثری به 
پایان می رسد، قطعًا سیاست های حمایتی 
مردم در دوران گذار را مدنظر قرار خواهیم 
داد و در شرایطی که ارز به یک قیمت تثبیت 
شده رسید، آن زمان می شود شکل دیگری 
تصمیم گیری کرد. ما صراحتًا اعالم کردیم 
ارز 4,۲۰۰ تومان را بــاری تامین کاالهای 
اساسی قرار دادیم و هرکســی سو استفاده 

کرده باشد، به قوه قضائیه معرفی می شود.
سخنگوی دولت گفت: این ارز را در تصمیم 
دولت و در الیحه پیشنهادی به نحوی پیش 
بینی کرده بودیم و اگر شــرایط را شــرایط 
رو به تعادل می دیدیم، معتقــد بودیم ما به 
التفاوت این ارز را باید در جهت قدرت خرید 
مردم مصرف کنیــم. مــا در بودجه تالش 
کردیم ۲۵ درصد افزایــش حقوق بدهیم، 
فوق العاده ویژه بازنشستگان و فرهنگیان را 
پرداخت کنیم. ما در شرایط اقتصادی امروز 
که ســفره مردم نســبت به قبل خالی شده 

است، تصمیماتی را نیاز داشتیم بگیریم.
ربیعی گفت: من می شــنوم که این تصمیم 
ارز 4۲۰۰ تومانــی در زمان خودش رانت زا 
بوده، اما در دوره خودش با بیشــترین دقت 
انجام شــده اســت و اگر هم رانتی صورت 
گرفته و کســی می شناســد به قوه قضائیه 

معرفی کند.
وی افزود: آنچه مــا در بودجه ۱4۰۰ پیش 
بینی کردیم، طوری بود که اگر به شــرایط 
متعادل رســیدیم در این مرحله هم باید از 
زندگی مردم حمایت کنیــم و آن را تبدیل 

به نوعی افزایش قدرت خرید مردم کنیم.
ســخنگوی دولــت در پاســخ به ســوالی 
درخصوص تصمیم مجلس برای تغییر نرخ 
ارز مبنا به ۱۷,۵۰۰ تومان در بودجه ۱4۰۰، 
گفت: امیدواریم در جلســات مشــترکی 
که میان دولت و مجلس برگزار می شــود، 
دیدگاه ها به هم نزدیک شود. آنچه تاکنون 
درخصوص ارز مبنا از ســوی کمیســیون 
تلفیق اعالم شــده تصمیم قطعی نیســت 
زیرا نیاز دارد که اکثریت مجلس درباره آن 

تصمیم بگیرند.
ربیعی گفت: بــا افزایش مبنای نــرخ ارز و 
ســپس با افزایش پیش بینی های مالیاتی، 
یک درآمد واهــی پیش بینی شــده که در 
مقابل هزینه های قطعی را خواهیم داشت. 
اولین نگرانــی ما درآمدهای واهی اســت، 
هزینه ها به قوت خودش باقی خواهند ماند 
و درآمدهای واهی، دو دولت را در ۱4۰۰ با 

چالش بزرگی مواجه خواهد ساخت.

ذخیره منابع ارزی برای زمان روی کار آمدن 
»بایدن« کذب محض است

وی گفت: من تعبیری دیــدم که می گفت 
دولت منابع ارزی را ذخیره کرده اســت تا با 
روی کار آمدن بایــدن، قیمت دالر کاهش 
زیادی پیدا کند. این حــرف را نایب رئیس 
مجلس می گویــد، البته ایشــان گفته من 
این را شنیدم و معلوم نیست صحت داشته 
باشــد. من نمی دانم چرا دوستان ما از آثار و 
تبعات این گفتار مطلع نیستند. این موضوع 
اگــر اندکی هم صحت داشــته باشــد یک 
خیانت بزرگ محســوب می شود، بیان این 
موضوع بودن تحقیق هــم جفای بزرگ در 

حق ملت و دولت است.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: این ســخن 
کذب محض اســت و تکرار افترائاتی است 
که معمواًل از رســانه های ضد ایرانی شنیده 
می شــود. در صحبــت گفته می شــود که 
نمی دانم درست است یا نه، خب مطلبی که 
نمی دانید درست اســت نباید بیان بکنید. 
مــن واقعــًا از وزارت نفت و بانــک مرکزی 
پرسیدم و کســی همچنین اطالعی ندارد، 
کافی اســت یک مورد را اعالم کنند که این 
پول کجاســت؟ یک کارشناســی برای من 
محاســبه می کرد که اگر قرار باشــد ظرف 
سه ما ارز را به ۱۱ هزار تومان کاهش دهیم، 
چند ملیــارد دالر ارز نیاز داریــم. خب این 

پول کجاست؟
ربیعی افزود: آثار روانی ترامــپ حتمًا نرخ 
ارز را کاهــش داد، روی کار آمــدن دولت 
جدیدی که تهدیــد نمی کند قطعــًا ارز را 

پایین آورد.
وی افزود: دولــت دوازدهــم دوره ای قابل 
قبــول در دور زدن تحریم همــراه با حفظ 
ســالمت اقتصادی و غیرفســاد آمیز بودن 
داشته اســت. من به تالش های سالم وزیر 
نفت و کارشناســی رئیس کل بانک مرکزی 
باید اشــاره کنم. اینها اقدامات بزرگی بود. 
شــما یادتان هســت که در دوره ای از دور 
زدن تحریم آدم های دادگاهی را آوردند که 
نمی خواهم اســم بیاورم. ولی در این دوره 

شاهد این اتفاقات نیستیم.
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 مهدیان در سفر به کرمان:
تقویتظرفیتهایاقتصادیاستانی،اولویت

مهمبانکتوسعهتعاوناست
مدیرعامل بانک توســعه تعاون در ادامه سفر به اســتان کرمان ضمن 
بازدید از طرح های تولیدی و تعاونی در شهرستان بافت در جریان روند 

پیشرفت آن ها قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، طرح گردشگری توسعه 
عمران و پرورش شترمرغ شرکت تعاونی آبانگاه کویر ازجمله طرح هایی 
بود که حجــت اهلل مهدیان در دومین روز از ســفر به اســتان کرمان از 

نزدیک در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.
مدیرعامل بانک توســعه تعاون همچنین با شرکت در جلسه رفع موانع 
و مشــکالت تعاونی های مشــکل دار در شهرســتان بافت گفت: بانک 
توســعه تعاون با تمام امکانات و منابع موجــود در خدمت رونق بخش 
تعاون کشور اســت و تقویت ظرفیت های اقتصادی اســتان همواره از 

اولویت های مهم در برنامه های بانک توسعه تعاون است.
مهدیان همچنیــن در بازدید از مرکز نوآوری تعاون اســتان کرمان در 
نشســتی با مدیران شرکت های مســتقر در این مرکز گفت: حمایت از 
مراکز نــوآوری یکی از اولویت هــای مهم در برنامه های بانک توســعه 

تعاون است.
بازدید از شعبه شــهید ســلیمانی کرمان و ادای احترام به مقام شامخ 
سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی بر ســر مزار این شــهید از دیگر 

برنامه های مدیرعامل بانک توسعه تعاون در سفر به کرمان بود.
گفتنی اســت مهدیان در ســفر به کرمان، محمدجواد کبیری معاون 

تعاون وزیر تعاون کار و امور اجتماعی را همراهی می کرد.

معاون امور شعب استان ها در بازدید از شعب استان گلستان اعالم کرد:
اولویتمهمبانکایرانزمین
»سرمایهانسانی«است

محمد حســین مس فروش معاون مدیریت امور شــعب استان ها طی 
سفر به استان گلســتان با هدف دیدار با همکاران و ابالغ پیام مدیریت 
امور شــعب استان ها با روسای شــعب و همکاران این اســتان دیدار و 

گفتگو کردند.
به نقــل از روابط عمومــی: مس فروش معاون امور شــعب اســتان ها 
طی سفر به استان گلســتان از شعب اســتان بازدید و پس از ابالغ پیام 
حسینی کناروئی مدیرامور شعب استان ها به دیدار و گفتگو با همکاران 
مستقر در شــعب پرداخت و اظهار داشت: اولویت اســتراتژیک بانک 
»سرمایه انسانی« است و چرخش و تحرک مناسب حرفه ای کارکنان 
به ویژه تحول فکری و رفتاری بیش از انتقــال دانش و مهارت حرفه ای 

ضرورت است.
مس فروش افزود: کارکنان در نقش ها و موقعیت های جدید سازمانی با 
یکدیگر تعامل موثر پیدا می کنند و »خویشتن سازمانی« و »خویشتن 
حرفه ای« خود را عرضــه می کنند که این روند بــه »تربیت و پرورش 
رفتار حرفه ای کارکنان« و »توانمندسازی آینده حرفه ای بانک« منجر 

خواهد شد و امکان رشد و پرورش کارکنان را نیز فراهم می کند.
وی همچنین ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات همکاران در ٩ ماهه سال 
جاری و با عنایت به اهمیت ســالمت کارکنان بر رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی توسط همکاران و حفظ ســالمت آنها به تبیین اهداف 
طرح های جاری بانک از جمله طرح انگیزشــی جــذب منابع )برنامه 
١٠٠ روزه پایانی بانک در سال ٩٩( و دوره ســوم طرح توسعه خدمات 
بانکداری الکترونیک توسط گروه پیشاهنگ و همچنین طرح افزایش 
درآمدهای کارمزدی غیر مشــاع بانک در بخش خدمــات پرداخته و 
راهنمایی الزم در خصوص دقت در افتتاح حساب و احراز هویت کامل 
مشتری نمودند و با توجه به حساســیت درگاه های پرداخت تأکیدات 

الزم در مورد چگونگی اختصاص درگاههای IPG به همکاران دادند.
در ادامه این بازدید معاون امور شــعب اســتان ها به بررســی عملکرد 
شــعب در بخش های مختلف پرداخت و در خصوص چگونگی اعطای 
تســهیالت و تعهدات مطابق سیاســت های اعتباری سال ٩٩، جذب 
منابع ارزان قیمت و کاهــش مانده مطالبات معوق، تشــکیل به موقع 
کارگروه های سطح سه و برگزاری جلســات هفتگی بخشنامه خوانی، 
رعایت سلسله مراتب اداری و نظم اداری نیز راهنمایی الزم به کارکنان 

شعب ارائه کردند.

نخستینشعبه»ملیپالس«افتتاحشد
امروز طی مراســمی حضوری – مجازی و با رعایت حداکثری پروتکل 
های بهداشتی، نخستین شعبه »ملی پالس« بانک ملی ایران با رویکرد 
بانکداری دیجیتال و ارائه مشــاوره های حضوری به مشتریان فعال در 

حوزه های مختلف اقتصادی، افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده 
مدیرعامل بانک که بــه صورت ویدئوکنفرانس در این مراســم حضور 
داشــت با بیان این که صنعت بانکداری جهان و کشــور ما با سرعت به 
سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، اظهار کرد: بانک ملی ایران در این 
زمینه پیشتاز است و تا کنون ده ها محصول در این حوزه را به مشتریان 

خود عرضه کرده است.
وی با اشاره به این که بانک ملی ایران تا کنون بیش از 8٠٠ شعبه خود را 
کاهش داده و این روند ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: بدون شک نمی 
توان همه شعب بانک ها را تعطیل کرد، بلکه باید تعادل در این زمینه را 
حفظ کرد، اما رویکرد تعامل شعب با مشــتریان باید تغییر کند و »ملی 

پالس« نخستین گام در همین راستاست.
حسین زاده با بیان این که »ملی پالس« نخستین شعبه با رویکرد نوین 
در نظام بانکی اســت، ارائه خدمات ویژه به مشتریان، فعاالن اقتصادی، 
دانشــجویان و اســتارت آپ ها در این شــعبه را باعث تغییر رویه های 
بانکی خوانــد و ادامه داد: در این شــعبه پول تبادل نمی شــود و همه 

فرایندها بر مبنای بانکداری دیجیتال است.
وی اظهار کرد: فضای در نظر گرفته شده در شــعبه برای تعامل چهره 
به چهره با مشتریان و ارائه مشــاوره های بانکی، مالی و پولی می تواند 
تصویر تازه ای از بانکداری را در کشــور به نمایش بگذارد و بدون شک 
مشتریان پس از خروج از »ملی پالس« خاطره بسیار متفاوتی از حضور 

در بانک ملی ایران خواهند داشت.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که چند شــعبه جدید »ملی 
پالس« در تهران افتتاح خواهد شــد، گفت: برنامه ریزی شده تا در هر 

استان، دست کم یک شعبه »ملی پالس« راه اندازی شود.
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این مراسم با تقدیر از خدمات 
دست اندرکاران راه اندازی نخستین شــعبه »ملی پالس«، تاکید کرد 
که نظام بانکی باید به ســمت ایجاد طرح های نو و متناسب با نیازهای 

جامعه حرکت کند.
عباس شــفیعی با تاکید بر این که روش های ارتباط میان مشــتری و 
بانک باید به روزرسانی شود، خاطرنشان کرد: »ملی پالس« ایده بسیار 
جدیدی بود کــه با همت طیف وســیعی از مدیــران و کارکنان بانک، 

عملیاتی شد و این تجربه باز هم ادامه خواهد داشت.
وی با اظهار امیدواری نسبت به این که فعالیت های بانک ملی ایران در 
این حوزه بتواند چشــم انداز تازه ای از بانکداری در کشور را به نمایش 
بگذارد، افزود: بانک ملــی ایران همواره در پیاده ســازی فعالیت های 
حوزه بانکداری دیجیتال پیشــتاز بوده و امروز نیز بــرگ تازه ای از این 

فعالیت ها ورق خورد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز پاســخگویی به عالیق و ســالیق 
جوانان را از برنامه های اساســی بانک خواند و گفــت: »ملی پالس« با 

همین رویکرد طراحی و اجرا شده است.

شعبه

خریدار   وزیر راه و شهرســازی در دومین 
همایش راهبــردی اســتاندارد و کیفیت 
نیروهای مســلح بــا تاکید بر ایــن که اوج 
تعامل بخش کشــوری و لشکری را می توان 
در ارتبــاط وزارتخانه هــای دفــاع و راه و 
شهرسازی مشــاهده کرد، گفت: امکانات و 
ظرفیت های داخلی کشــور باید به هم گره 

زده شود.
به گــزارش روابــط عمومــی وزارت دفاع؛ 
محمــد اســالمی در دومیــن همایــش 
راهبردی اســتاندارد و کیفیــت نیروهای 
مسلح با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا به 
ویژه شهید دانشمند محســن فخری زاده 
اظهار کرد: ســال های ســال از نزدیک در 
جریان تالش های علمــی و تحقیقاتی این 
دانشــمند فرزانه بودیم و به معنای واقعی 
کلمه نقش این شــهید واال مقام در توسعه 

تکنولوژی دفاعی بسیار مهم و اثر گذار بود.
وزیر راه و شهرسازی در همین زمینه ادامه 
داد: شــهید فخری زاده حرکــت و جریان 
صنعت دفاعی را به ســمت دانــش بنیانی 
سوق داد و در این زمینه فرآیندهای صنعتی 
و تحقیقاتی نوین را در وزارت دفاع به شکل 

جهشی و با شتاب فزاینده به تثبیت رساند.
 اســالمی با بیان اینکه شــهید فخری زاده 
دســت برتــر را در حوزه اطالعات داشــت 
گفت: ۲۱ ســال پیش نیز دشــمنان قسم 
خورده جمهوری اســالمی به او سوء قصد 
کرده بودنــد؛ اما ایــن اقدام آنهــا ذره ای 
درتالش هــای این دانشــمند برجســته و 

ممتاز خللی وارد نکــرد و او مصمم تر از قبل 
و با اراده راســخ مرزهای دانش را در نوردید 
و یادگار های جاویدانــی در حوزه فناوری 
باقی گذاشت.وی بخش مهمی از تالش های 
صنعتی و فناورانه در بدنه دفاعی را کشور را 
مرهون تالش های شهید فخری زاده عنوان 
کرد و گفت: امروز جمهوری اســالمی ایران 
به برکت هدایت هــای مقام معظم رهبری و 
تالش دانشــمندان عرصه دفاعی به قدرت 
اطمینان بخش و قدرت بازدارنگی ســطح 

باال دست یافته اســت که ضروری است به 
عمق آن افزوده شود.

اسالمی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره 
به تعامل تنگاتنگ وزارت راه و شهرســازی 
بــا وزارت دفــاع، گفــت: اوج تعامل بخش 
کشوری و لشــکری را می توان در ارتباط و 

تعامل تنگاتنگ این دو وزارتخانه دید.
وی بــا بیــان گســترگی فعالیت هــا و 
مأموریت های متنوع وزارت دفاع در بخش 
حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی و دریایی و 

... گفت: اقدامات مشترکی را با وزارت دفاع 
با رعایت همه اســتانداردها به منصه ظهور 
رساندیم و ظرفیت های خوبی در این زمینه 
ایجاد شده است.وزیر راه و شهرسازی با بیان 
تفاهم نامه و تعامالت مشترک دو وزارتخانه 
در حــوزه های مختلــف گفت: بــه دنبال 
افزایش تعامل در بخش هوایی هســتیم و 
معتقدیم ســطح همکاری ها در این حوزه 

باید توسعه یابد.
اسالمی با تأکید بر تکیه بر توانمندی داخلی 

در عرصه هــای گوناگون گفــت: برخی از 
شــرکت های هواپیمایی که قطعات خود را 
برای بازآماد سازی و اورهال به سایر کشورها 
ارســال کردند، نه تنها اقدامی برای تعمیر و 
بازآماد سازی قطعات نشد بلکه این قطعات 
به دلیل تحریم های ظالمانه نیز به کشــور 
بازنگشــت.وی با بیان اینکــه باید امکانات 
و ظرفیت های داخلی کشــور را به هم گره 
بزنیم تصریح کرد: تعامالت وزرات خانه های 
دفاع و راه و شهرســازی به صورت همگن و 
همگرا در راســتای منافع ملی و عمومی با 
شتاب زیاد در جریان اســت و این مهم باید 

در تمامی بخش های کشور تسری یابد.
اســالمی با بیان اینکه اســتانداردها دائما 
و توامان باید به روز و در تمامی دســتگاه ها 
پیاده ســازی شــود گفت: ســازمان ملی 
اســتاندارد در این مقوله نقشی خطیری به 
عهــده دارد و باید به گونه ای باشــد که هر 
کس وارد این سازمان شــد، » آینده « را در 

این سازمان به صورت عینی مشاهده کند.
با حضــور وزرای دفاع و راه و شهرســازی، 
رییس ســازمان ملــی اســتاندارد، رییس 
ســازمان عقیدتی سیاســی وزارت دفاع، 
مســووالن ســتاد کل نیروهــای مســلح 
و مدیــران عامــل ســازمان وزارت دفاع، 
دومین همایــش  راهبردی اســتاندارد و 
کیفیت نیروهای مســلح و رونمایی از تمبر 
اختصاصــی اعطای جایزه ســال ســپاس 
نیروهای مسلح میزبانی موسسه استاندرد 

ملی وزارت دفاع برگزار شد.

برگزاریدومیندورجایزهسالاستیکرباهمراهیهمراهاول
خریدار  دور دوم جایزه ســال اســتیکر با 
همت آیگپ و همراهی همــراه اول برگزار 

می شود.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران، بعد از برپایی موفق 
دوره اول جایزه ســال اســتیکر و بازخورد 
خوب هنرمندان، نشســت خبری دور دوم 
این رویــداد که به همت آیگــپ و همراهی 
همراه اول برگزار می شــود، صبح روز شنبه 
٢٠ دی ماه در فرهنگســرای اندیشه برگزار 

شد.
سیدمســعود شــجاعی طباطبایی، دبیر 
جایزه ســال اســتیکر در این نشســت با 
بیان اینکه سال گذشــته ۵٠ استیکر ثابت 
انتخاب و به عبارت دیگر ۵٠ بسته ٢٠ تایی 
فراهم شــد، اظهار کرد: نحوه فراخوان دوره 
اول نیز به این صورت بود کــه هنرمند باید 
۵ اســتیکر را طراحی می کــرد و در نهایت 
پــس از داوری نهایی آثار انتخاب شــدند. 
ســال گذشــته بازخورد خوبی گرفتیم و 
آیگپ اجازه داد که این اســتیکرها در دیگر 

شبکه های مجازی نیز استفاده شود. 

دبیر جایزه سال استیکر اظهار داشت: سال 
گذشــته دوســتان در آیگپ به این نتیجه 
رســیدند که برخی از اســتیکرها قابلیت 
متحرک سازی دارند که در نهایت باعث شد 
۳٠ بســته ٢٠ تایی از این استیکرها در نظر 
گرفته شود ؛ اما امسال تصمیم گرفتیم خود 
هنرمندان اســتیکر متحرک تولید کنند و 

این بخش به جشنواره اضافه شد.
وی با اشــاره به اینکه مرحله نخست داوری 
انجام شده اســت، اظهار کرد: ٢٠٢ هنرمند 
در دوره دوم شرکت کرده اند که رقم بسیار 
باالیی اســت. تعداد آثار در بخش استیکر 
ثابت ٩٩٠ اثر و در بخش اســتیکر متحرک 
۷8 اثر بود که طبیعی اســت تعداد کمی در 
بخش استیکر متحرک شــرکت کنند. در 
دور اول 8١ نفر برای بخــش ثابت و ١۳ نفر 

برای بخش متحرک انتخاب شدند.
دبیر جایزه سال اســتیکر درباره جوایز این 
دوره خاطرنشــان کــرد: مبلــغ ٢ میلیون 
تومان بــه همه کســانی که ۵ اســتیکر با 
حالت های طبیعی صــورت طراحی کنند، 
اهدا می شود و جوایز اصلی برای نفرات اول 

و دوم و ســوم به ترتیب ١۳، ١٠ و ۷ میلیون 
تومان است.

میثم عســگری مدیرعامل آیگپ و رییس 
دومین جایزه سال استیکر نیز در سخنانی 
اظهار کرد: آیگپ در راســتای یک حرکت 
فرهنگی توانســت به یکــی از مرتبط ترین 
مســئولیت های اجتماعی خود دست پیدا 
کند و آن هم برگــزاری دومین دوره جایزه 
سال اســتیکر بود که سال گذشــته اولین 

دوره آن را برگزار کرد.
 بــه گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 

ارتباطات ســیار ایران، بعد از برپایی موفق 
دوره اول جایزه ســال اســتیکر و بازخورد 
خوب هنرمندان، نشســت خبری دور دوم 
این رویــداد که به همت آیگــپ و همراهی 
همراه اول برگزار می شــود، صبح روز شنبه 
٢٠ دی ماه در فرهنگســرای اندیشه برگزار 

شد.
سیدمســعود شــجاعی طباطبایی، دبیر 
جایزه ســال اســتیکر در این نشســت با 
بیان اینکه ســال گذشــته ۵٠ اســتیکر 
ثابت انتخاب و به عبارت دیگر ۵٠ بســته 
٢٠ تایی فراهم شــد، اظهار کــرد: نحوه 
فراخــوان دوره اول نیــز به ایــن صورت 
بود که هنرمند باید ۵ اســتیکر را طراحی 
می کرد و در نهایت پــس از داوری نهایی 
آثار انتخاب شدند. سال گذشته بازخورد 
خوبی گرفتیم و آیگپ اجــازه داد که این 
استیکرها در دیگر شبکه های مجازی نیز 

استفاده شود. 
دبیر جایزه سال استیکر اظهار داشت: سال 
گذشــته دوســتان در آیگپ به این نتیجه 
رســیدند که برخی از اســتیکرها قابلیت 

متحرک سازی دارند که در نهایت باعث شد 
۳٠ بســته ٢٠ تایی از این استیکرها در نظر 
گرفته شود ؛ اما امسال تصمیم گرفتیم خود 
هنرمندان اســتیکر متحرک تولید کنند و 

این بخش به جشنواره اضافه شد.
وی با اشــاره بــه اینکه مرحله نخســت 
داوری انجام شده است، اظهار کرد: ٢٠٢ 
هنرمنــد در دوره دوم شــرکت کرده اند 
که رقم بسیار باالیی اســت. تعداد آثار در 
بخش اســتیکر ثابت ٩٩٠ اثر و در بخش 
اســتیکر متحرک ۷8 اثر بــود که طبیعی 
اســت تعــداد کمــی در بخش اســتیکر 
متحرک شرکت کنند. در دور اول 8١ نفر 
برای بخش ثابــت و ١۳ نفر بــرای بخش 

متحرک انتخاب شدند.
دبیر جایزه سال اســتیکر درباره جوایز این 
دوره خاطرنشــان کــرد: مبلــغ ٢ میلیون 
تومان بــه همه کســانی که ۵ اســتیکر با 
حالت های طبیعی صــورت طراحی کنند، 
اهدا می شود و جوایز اصلی برای نفرات اول 
و دوم و ســوم به ترتیب ١۳، ١٠ و ۷ میلیون 

تومان است.

 بانک ســامان باهدف حفــظ و تأمیــن امنیت غذایی 
کشور، محصوالت ویژه ای را برای شرکت های فعال در 

صنعت غذای کشور ارائه می دهد.
به گزارش ســامان رســانه، صنایع غذایی در طول دو 
دهه گذشــته به یکی از مهم ترین صنایع کشور تبدیل 
شــده و با توجه به امکانات موجود، مواد اولیه مناسب 
و ظرفیت های فناوری، از پتانســیل بسیار باالیی برای 
رشد برخوردار است. در کنار این اهمیت حفظ و تأمین 

امنیت غذایی کشــور بانک ســامان را بر آن 
داشــته تا از طریق اختصاص تیم بانکداری 
متخصــص در ایــن صنعــت، خدمــات و 
محصوالتی نو در حوزه های گوناگون ازجمله 
تأمین مالی و پرداخت هــای بین المللی در 

اختیار فعاالن این صنعت قرار دهد.
در کنــار ایــن موضــوع، بانک ســامان با 

خدمت رســانی ســریع تر از دیگر رقبا توانسته اعتماد 

مشتریان را جلب کند و از طریق همکاری با 
فعاالن بزرگ این صنعت، تجربه گران بهایی 
را برای ارائه خدمات بانکــی و مالی بیاموزد. 
الزم به ذکر اســت که مشــتریان ما در این 
صنعــت در حوزه هایــی از قبیــل لبنیات، 
شــیرینی و شــکالت، محصــوالت دامی و 

نوشیدنی فعالیت دارند.
بر این اســاس، بانک ســامان خدمات خــود را برای 

فعاالن این صنعــت در قالب تأمین مالــی، اعتباری، 
ارزی و خدمات پایه بانکی و ســایر خدمات نوین بانکی 

سازمان دهی کرده است. 
عالقه منــدان بــرای دریافــت اطالعات بیشــتر در 
خصوص خدمات قابل ارائه به فعــاالن صنایع غذایی 
می توانند به صفحه اختصاصی این صنعت در ســایت 
بانک سامان مراجعه و یا با شماره ٠٢١٢۳٠٩۵٢٢٢ 

تماس بگیرند.

سامان

خدماتویژهبانکبرایفعاالنصنایعغذایی

جوایــز نمایندگان بیمــه تجارت نو که توانســتند به 
حدنصاب حق بیمه تولیدی مندرج در دســتورالعمل 
جشــنواره”میم تا میم” دســت یابند به صورت نقدی 

اهدا شد.
به گزارش روابــط عمومی؛ در این جشــنواره که از 
اول مرداد تا پایان مهرماه ســال جاری ادامه داشت، 

رقابت میان نماینــدگان بیمه تجارت نو برای فروش 
بیمــه نامه در ســه رشــته آتش ســوزی، حوادث 
انفرادی و بدنــه اتومبیل شــکل گرفت کــه نتایج 

خوبی به دست آمد.
عملکرد شــبکه فروش شــرکت بیمــه تجارت نو به 
گونه ای است که در ۶ ماهه نخســت سال ٩٩ موفق به 

تحقق بودجه تکلیفی یکساله خود شد و چندی پیش 
نیز به باشگاه شرکت های ١٠٠٠ میلیاری پیوست.

در نگاه کلی، هدف از برگزاری این جشــنواره و ســایر 
جشــنواره ها ایجاد فرصت برای کلیــه نمایندگان به 
منظور توســعه ی فروش و گســترش پوشــش های 
بیمه ای در ســطح جامعه با اســتفاده از فرصت های 

مالی نهفته در جشــنوارها و همچنین ایجاد تمایز در 
ارائه محصوالت بیمه ای به جوامع هدف است.

گفتنی اســت؛ در پی اســتمرار برگزاری این دســت 
جشــنواره ها در بیمــه تجارت نو، شــبکه فروش این 
شرکت قصد دارد ایام دهه فجر جشــنواره ای در ابعاد 

بزرگتر برگزار کند.

تجارتنو

جوایزنمایندگانبرترجشنواره“میمتامیم”تجارتنواهداشد



وزیر نیرو خبر داد

سطحمبادالتتجاریایرانوعراقبه۲۰میلیارددالردرسالمیرسد

معاون وزیر نفت پاسخ داد

چنددرصدسوختنیروگاههابامازوتتأمینمیشود؟

به میزبانی وزارت نیرو
چهارمینکمیسیونمشترکاقتصادیایران

وعراقآغازبهکارکرد
چهارمین کمیســیون مشترک اقتصادی توســعه همکاری های ایران 
و عراق، با حضــور مدیران عالی  رتبه دو کشــور و تنی چنــد از فعاالن 
اقتصادی به مدت دو روز آغاز به کار کرد.به نقل از وزارت نیرو، بررســی 
ظرفیت های همکاری مشترک در بخش های مختلف با توجه به وجوه 
مشــترک جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی بین دو کشور از جمله اهداف 
این کمیسیون است.این گزارش حاکی است، توسعه روابط اقتصادی، 
بررســی راه های توســعه صادرات و همکاری های متقابــل، ارزیابی 
بازار طرفین برای بهره وری بهینه در زمینه هــای حمل و نقل، انرژی، 
گردشــگری، فعالیت های عمرانی و صنایع آب و برق از جمله مواردی 
اســت که در تعامل با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و دولتی موجب 

عمق بخشیدن به همکاری های طرفین می شود.
این گــزارش می افزاید، ظرفیت بــاالی محصوالت و خدمــات ایرانی 
در کشــور عراق، از جمله پارامترهای مثبــت در تعامل با فعاالن بخش 
خصوصی و دولتی به شــمار می آید. کمیســیون مشــترک اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران و عراق به منظور توسعه همکاری های بین دو 

کشور در مهر ماه سال جاری تشکیل شد.

بیستمیننمایشگاهبینالمللیصنعتآبوبرق
افتتاحشد

 بیستمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران با حضور وزیر نیرو ایران 
و وزیر تجارت عراق در محــل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران آغاز 

به کار کرد.
بیســتمین نمایشــگاه تخصصی بین المللی صنعــت آب و بــرق با حضور 

رضااردکانیان وزیر نیروی ایران و وزیر بازرگانی عراق افتتاح شد.
این نمایشــگاه که دارای مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا اســت، از امروز ۲۳ تا 
۲۶ دی ماه سال جاری در هشت سالن نمایشــگاهی در فضایی شامل ۱۲ هزار 
و ۹۴۵ متر مربع فضای سرپوشیده داخلی و ۱۲ هزار متر مربع فضای سرپوشیده 
خارجی و شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و تاسیســات آب و 
فاضالب ایران در همین تاریخ و در دو ســالن نمایشــگاهی در فضای دو هزار 

و ۴۰۰ متر مربع فضای سرپوشیده داخلی و ۱۰۰ متر فضای باز، آغاز بکار کرد.
همچنین دراین نمایشــگاه ها که با مجوز ســتاد ملی مقابله با کرونا از ساعت 
۹ تا ۱۷ برای بازدید دایر است، همه ضوابط، شــرایط و تمهیدهای الزم برای 
پیشــگیری از ابتال به کرونــا پیش بینی شــده و فقط بــرای بازدیدکنندگان 
تخصصی و فعاالن اقتصادی صنعت آب و برق دایــر و امکان بازدید عمومی 

ندارد.
براســاس برنامه ریزی صورت گرفته در این دوره از نمایشگاه ها که با حضور 
۲۷۵ شــرکت داخلی و خارجی برپا می شود، ۲۰۰ شــرکت کننده در بیستمین 
نمایشــگاه تخصصی بین المللی صنعت برق ایران و بیش از ۷۵ شرکت کننده 
در شانزدهمین نمایشــگاه تخصصی بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و 

فاضالب ایران حضور دارند.
قرار است در نمایشــگاه تخصصی صنعت برق ایران کاالهایی در بخش های 
روشــنایی، گروه ســیم و کابل، تابلوســازان، تجهیزات برقی، اتوماسیون و 
سیستم های ابزار دقیق، خطوط انتقال، کارفرما، مشاوران و پیمانکاران عرضه 

شد.
همچنین درشــانزدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت آب و تاسیسات آب و 
فاضالب ایران نیز کاالهایی در بخش هــای لوله و اتصاالت پلیمری، تصفیه، 
فیلتراسیون و آب شیرین کن، لوله و اتصاالت و شیرآالت، کارفرما، مشاوران، 
پیمانکاران، اتوماسیون و سیســتم های ابزار دقیق، سیستم های اندازه گیری و 
تجهیزات آزمایشگاهی و آب و فاضالب، تجهیزات صنعتی، لوله و اتصاالت به 

نمایش گذاشته شد.
طبق اعالم ســتاد برگزاری نمایشــگاه های صنعت آب و برق، در حاشیه این 
رویداد بین المللی سه کارگاه آموزشی پیرامون بحث های روز صنعت آب، برق 

و همسو با اهداف برگزاری نمایشگاه برپا است.

خاموشی در ۱۰ منطقه پایتخت

افزایشمصرفگازخانگیعلتخاموشیاست
سخنگوی صنعت برق گفت: در برخی نقاط کشور مجبور به اعمال محدودیت 
و خاموشی شــدیم که دلیل اصلی آن افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت 

تحویل سوخت به نیروگاه تلقی می شود.
مصطفی رجبی مشهدی، ســخنگوی صنعت برق با اشــاره به قطعی برق در 
مناطقی از پایتخت و همچنین در برخی از اســتان های کشور، گفت: بر اساس 
بررسی های انجام شده در برخی از نقاط کشــور مجبور به اعمال محدودیت و 
خاموشی شــدیم که دلیل اصلی آن افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت 

تحویل سوخت به نیروگاه تلقی می شود.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این ســوال که چرا محدودیت های اعمال 
شده از پیش به اطالع مردم نرسیده اســت، تاکید کرد: تاکنون شرایطی پیش 
نیامده است تا محدودیت  و خاموشی ها به شکل متواتر و پیوشته ادامه پیداکند، 
قطعا اگر به آن شرایط برسیم، پیش از اعمال خاموشی نسبت به اطالع رسانی 

اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به این نکته که شــرایط بحرانی فعلی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد 
کرد، گفت: در حال حاضر برنامه های گسترده ای برای صرفه جویی در مصرف 
انرژی از جمله کاهش مصرف ادارات، اصالح روشــنایی معابر و سایر برنامه ها 
در دست تدوین است و انشااهلل با صرفه جویی مردم از این شرایط عبور خواهیم 

کرد.
رجبی مشــهدی در بیان توصیه هایی برای کاهش مصــرف انرژی گفت: اگر 
مردم دمای محل زندگی خود را ۱ درجه ســیلیوس کاهش دهند، تا ۶ درصد در 
مصرف گاز صرفه جویی خواهند کرد، حال اگر موارد مرتبط با کاهش مصرف 
برق را نیز در دستور کار قرار دهند، این کاهش مصرف گاز طبیعی به ۱۰ درصد 

خواهد رسید.
ســخنگوی صنعت برق، در پایان با تاکید بر اینکــه صرفه جویی ۱۰ درصدی 
مردم در مصرف گاز طبیعی می تواند از اعمال محدودیت و خاموشی جلوگیری 
کند، گفت: از مردم عزیز به خصوص در مناطق شمالی کشور خواهشمندیم، به 

صرفه جویی در مصرف انرژی اقدام کنند.
الزم به ذکر اســت، برق بســیاری از منازل  اســتان تهران از ساعتی پیش در 
مناطق ۱،۲،۳،۴،۶،8،۹،۱۰،۱۳ و ۱۴ قطع شده است و این قطعی برق کماکان 

ادامه دارد.
همچنین بر اساس گزارشــات مردمی، برق شهرهای اســتان گیالن، البرز، 

مرکزی، اصفهان، سمنان، قم و اردبیل نیز قطع شده است.

نیرو

خریدار   معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: 
از ابتدای امســال تاکنون تنهــا پنج درصد 
ســوخت نیروگاه ها با مازوت تأمین شده، از 
سویی امسال تأمین ســوخت نیروگاه های 
مازوت ســوز نزدیک کالن شــهرها به طور 
کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز انجام شــده 

است.
 حســن منتظرتربتــی در واکنــش بــه 
گفته هایی مبنی بر اینکــه افزایش غلظت 
مازوت در هوا به دلیل استفاده بعضی صنایع 
و نیروگاه ها و کم کاری شــرکت ملی گاز در 
تحویل گاز به آنهاســت، اظهار کرد: امسال 
موضوع کمبــود تولید گاز بــه هیچ عنوان 
مطرح نبوده اســت، زیرا با توسعه فازهای 
جدید پارس جنوبی تولید روزانه گاز به طور 
میانگین از ابتدای امســال تاکنون نسبت 
به زمان مشابه پارســال روزانه 3۹ میلیون 

مترمکعب افزایش یافته است.
وی افزود: ایــن افزایش تولیــد در دی ماه 
امســال نیز نسبت به زمان مشــابه پارسال 
روزانــه ۶4 میلیون مترمکعب هم بیشــتر 
شده است.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
تصریح کرد: در زمــان موازنه منفی تولید و 
مصرف، مصرف مــازوت در نیروگاه ها برای 
تأمین بخش کمی از نیاز سوخت نیروگاه ها 
متداول است و در مدت سپری شده امسال 
نیز تنهــا پنج درصــد ســوخت موردنیاز 
نیروگاه ها با مازوت تأمین شــده، از سویی 
امســال تأمیــن ســوخت نیروگاه هــای 
مازوت ســوز نزدیک کالن شــهرها به طور 
کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز انجام شــده 

است.
طبق اعــالم وزارت نفت، تربتی با اشــاره 
به مســئولیت شــرکت ملــی گاز و وزارت 
برای حفظ جان شــهروندان آسیب دیده از 
آالینده ها، گفت: موضوع حفاظت از محیط 
زیســت به طور عام که به طبع به طور خاص 
شامل جلوگیری از آلودگی هوا نیز می شود، 
همواره از رئــوس راهبردی شــرکت ملی 
گاز ایران بوده و این شــرکت در بیانیه های 
مختلــف، از جمله بیانیه خط مشــی نظام 
مدیریت یکپارچه، بیانیه مســئولیت های 
اجتماعی و اســناد دیگر به بهبود مســتمر 
فرآیندها و کیفیت محصــوالت و خدمات، 
حفاظت و صیانت از محیط زیست و رعایت 

حقوق شهروندی در محدوده فعالیت های 
شرکت متعهد شده اســت، اما فرآیندهای 
دیگر ســازمان ها را شــامل نمی شود و هر 
سازمانی مطابق با الزام های قانونی موجود، 
مســئول پیامدهای ناشــی از فعالیت های 

خود است.

شرکت گاز درباره نوع سوخت نیروگاه ها 
تصمیم نمی گیرد

وی ادامه داد: تخصیص سوخت گاز طبیعی 
نیروگاه ها خــارج از حیطــه اختیارات این 
شرکت اســت و تصمیم گیری در این باره از 
ســوی کمیته های ذی ربط در سطح وزارت 
نفت و با در نظر گرفتن منابع تأمین شــده 
از باالدســت )شــرکت ملی نفت ایران( و 
اولویت های تأمیــن گاز بخش های مختلف 
انجام می شــود.معاون وزیر نفــت در امور 
گاز تصریــح کــرد: اولویت هــای مذکور و 
نیز مقــررات و الزام های مربــوط به تأمین 
تقاضای مصارف گاز طبیعی از مدیریت های 
ذی ربــط همچــون مدیریــت هماهنگی 
امــور گازرســانی، برنامه ریــزی تلفیقی و 

دیسپچینگ قابل استعالم است.

تربتی گفت: از آنجا که مصرف سوخت های 

ســنگین از جمله مازوت توسط نیروگاه ها 
به عنوان مهم ترین عوامــل آلودگی هوا در 
روزهای اخیر یاد شــده، بعضی از الزام های 

قانونی مرتبط با موضوع را تشریح می کنیم.

وی با اشــاره به این مواد قانونی تاکید کرد: 
ماده 44 قانون برنامه ششــم مصوب سال 
۱3۹۵ مجلس شــورای اســالمی دولت را 
مکلف کرده است به منظــور افزایش ارزش 
و  ارزش  زنجیره  تکمیل  و  انرژی  افزوده 
برای  انرژی  انرژی، مصرف  کاهش شدت 
واحد تولیــد در طول اجرای قانون برنامه 

اقدام هایی را انجام دهد.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران در این 
باره اظهار کرد: بر این اســاس باید ترتیبی 
اتخاذ کند که ساالنه تلفات انرژی در بخش 
ساختمان پنج درصد کاهش یابد، آیین نامه 
اجرایــی این جزء، در مدت ۶ مــاه پس از 
الزماالجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه 
نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می شود و 

به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وظیفه  وزارتخانه و دستگاه های دیگر برای 
مهار آالینده ها چیست؟

تربتی تصریح کرد: همچنیــن وزارت نیرو 

موظف است برای افزایش بازدهی و ضریب 
بهرهوری نیروگاه هــا، موافقت اصولی برای 
ایجاد نیروگاه ها با بازدهی ۵۵ تا ۶۰ درصد 
صادر کند، همچنین طبــق ماده 44 قانون 
برنامه ششم مصوب ســال ۱3۹۵ مجلس، 
نیرو موظف انــد  و  نفت  وزارتخانه هــای 
با همکاری دیگــر دستگاه هــای اجرایــی 
ذی ربط، برنامه اجرایی »طرح جامع انرژی 
کشور« را تا پایان سال نخست اجرای قانون 
برنامه در چارچوب قوانین مربوطه و همسو 
با ســند ملی انرژی کشــور مصوب شورای 
عالی انرژی کشــور، تهیه کنند و به تصویب 

هیئت وزیران برسانند.
وی یادآور شــد: براســاس ماده ۱3 قانون 
هوای پاک مصــوب ســال ۹۶ مجلس هم 
حداکثر یک ســال پس از الزم االجرا شدن 
این قانون، همه مراکز صنعتــی، تولیدی، 
عملیــات معدنــی، خدماتــی، عمومی و 
کارگاهــی شــامل دولتــی و غیردولتــی 
موظف اند از ســوخت اســتاندارد مصوب 
استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت 
مناســب، واحدهای یادشده مکلف  هستند 
به هر نحو ممکن ترتیبــی در نظر بگیرند تا 
آالینده های منتشره در حدود مجاز انتشار 

آالینده های هوا باشد.

معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز ادامه 
داد: مــاده ۱۸ قانون هــوای پاک مصوب 
ســال ۹۶ مجلس وزارت نفــت را مکلف 
کرده اســت حداکثر تا سه ســال پس از 
الزم االجــرا شــدن این قانون، ســوخت 
تولیــدی کشــور از جمله بنزیــن، نفت 
گاز، نفت کــوره و نفت ســفید را مطابق 
با اســتاندارد ملــی مصوب عرضــه کند. 
ســازمان مکلف اســت از تولید ســوخت 
غیراســتاندارد جلوگیری کنــد و پس از 
مهلت موضــوع این قانون، ســازمان ملی 
اســتاندارد موظف اســت جلــو واردات 
ســوخت فاقد اســتاندارد ملی را بگیرد. 
وزارت نفت و ســازمان ملی اســتاندارد 
ایران موظف اند گــزارش عملکرد موضوع 

این ماده را هر ۶ ماه یک بار منتشر کنند.
تربتی همچنیــن توضیــح داد: طبق ماده 
3 آیین نامــه اجرایی مــاده ۲ قانون هوای 
پاک مصوب ســال ۹۷ هیئــت دولت هم از 
ابتدای ۱4۰۰ کل ســوخت تولیدی بنزین 
و نفت گاز کشــور براساس اســتاندارد ملی 
خواهد بود و براســاس مــاده ۲3 آیین نامه 
اجرایی مــاده ۲ قانون هــوای پاک مصوب 
همین ســال، وزارت نیرو موظف اســت تا 
پایان تیرماه سال ۱3۹۸ همه نیروگاه هایی 
که در طول ســال ۱3۹۷ بــه دلیل مصرف 
سوخت مازوت بیش از 3۰ روز حدود مجاز 
انتشــار آالیندگی را رعایت نکنند، با تأیید 
ســازمان به نصب تجهیزات کاهش نشــر 

آالینده های هوا مجهز کند.
وی تأکید کــرد: طبق مــواد قانونی فوق، 
ضمن کاهش تلفات در بخش ســاختمان 
و ارتقــای راندمــان نیروگاه های کشــور 
همســو با کاهش مصرف، سوخت مصرفی 
از جمله گاز طبیعی باید مطابق استاندارد 
ملی تولید شــود و از طرفی، هیئت دولت 
با علم بــه کمبود ســوخت گاز طبیعی در 
بعضــی از فصــول و به منظــور آمادگی به 
اســتفاده از ســوخت مازوت برای تولید 
برق، وزارت نیرو را بــه تجهیز نیروگاه های 
مصرف کننده سوخت مازوت به تجهیزات 
کاهش نشر آالینده های هوا تا تیرماه سال 
۹۸ موظف کــرده، به  نحــوی  که خروجی 
آنها مطابــق با حدود انتشــار آالینده های 

هوا باشد.

خریدار   وزیر نیرو از تــالش ایران و عراق 
برای رســاندن ســطح مبادالت تجاری دو 
کشــور به بیش از ۲۰ میلیارد دالر در سال 
خبــر داد. »رضــا اردکانیان« در نشســت 
تجاری کمیســیون مشترک همکاری های 
اقتصادی ایــران و عراق افزود: رســیدن به 
این هدف مستلزم رفع موانع گمرکی، پولی 
و بانکی، حمل و نقل پــول و میدان دادن به 

بخش خصوصی است.
وی همچنین بر رفع موانعی مانند مســایل 
اســتاندارد، گمرک، تعرفه هــای ترجیهی 
و ســایر اقدام های مشــابه برای رسیدن به 
ســطح مبادالت تجاری بــا الی ۲۰ میلیار 

دالر در سال تاکید کرد.
اردکانیــان ادامه داد: این مســتلزم میدان 
دادن وســیع بــه بخش هــای خصوصی 
دو کشــور و بــاز کــردن راه هــا، برطرف 
کــردن موانع،  ایجــاد صندوق مشــترک 
ســرمایه گذاری در عرصه فعالیت ها و رفع 
موانعی است که بر ســر مسائل حمل و نقل، 
 اســتاندارد، مســائل گمرکی،  تعرفه های 
ترجیحــی و اقداماتی از این دســت وجود 

دارد.
وی خاطرنشــان کرد: ســه مــاه پیش که 
بــا تصویــب دولــت جمهوری اســالمی 
ایران،  مســئولیت کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی دو کشور به وزارت 
نیرو محول شــد، اولین برنامه ما این بود که 
بعد از ۶ سال اجالس کمیســیون را برگزار 

کنیم که این توفیق امروز فراهم شد.
اردکانیان افزود: هدف اصلی اجالس چهارم 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشور ایجاد تســهیالت برای بخش های 
خصوصــی در زمینه فعالیت هــای تجاری 
و اقتصادی اســت و البتــه زمینه هایی هم 
برای توسعه های بیشــتر در همکاری های 
سازمان های دولتی و برنامه ها و پروژه های 

مربوط به دستگاه های دولتی وجود دارد.
وزیــر نیــرو گفــت: امیدواریــم در خالل 
مذاکراتی که امروز و فــردا در چهار کمیته 
تخصصی این اجالس که مربوط به خدمات 
فنی مهندسی، امور کنسولی، مسائل پولی 
و بانکی و نیز تجاری اســت به تصمیمات و 

توافق های مورد نیاز دست پیدا کنیم.
اردکانیان اظهار داشت: کارهایی که از سوی 
ما مسئوالن باید انجام شــود سرعت دادن 

به پروژه های بین دو کشــور در زمینه های 
مختلــف انــرژی، حمــل و نقل، مســائل 
گمرکی، همچنین فعالیت ها در عرصه های 
عمرانی و بهداشتی اســت، اما مهمتر از آن 
این که بایــد در ســازمان های دولتی دقت 
کنیم تــا ضوابــط، مقررات، بروکراســی و 
نگاه های بخشی در سازمان ها مانع و مشکل 
برای بخش های خصوصی دو کشــور فراهم 

نکند.
وزیر نیــرو گفــت: امیدوارم ایــن اجالس 
بویــژه همایش اقتصادی ایــران و عراق که 
همایش گفت و گوهای دو جانبه بخش های 
خصوصی دو کشور است فرصت خوبی باشد 
که بتوانیم در پایــان دو روز، گزارش دلگرم 
کننــده ای را بــه دو ملت ایــران و عراق در 
جهت توسعه روابط اقتصادی که زمینه ساز 
افزایش آســایش و امنیت خاطــر دو ملت 
است، عرضه کنیم.در پایان این همایش رضا 
اردکانیان وزیر نیرو به همــراه وزیر تجارت 
عراق از نمایشگاه جانبی کاالهای اقتصادی 
ایران و عــراق در محل ورودی ســاختمان 

ستادی وزارت نیرو بازدید کردند.
 آمادگــی ایران بــرای تشــکیل صندوق 
سرمایه گذاری مشترک میان تهران و بغداد

همچنین اردکانیان در مراســم آغاز به کار 
چهارمین اجالس کمیســیون مشــترک 
همکاری هــای اقتصادی و تجــاری ایران 
و عراق ،در محــل وزارت نیرو  راهبرد اصلی 
ایران را توسعه روابط با کشورهای همسایه 
دانســت و گفت:  آمادگی داریم تجربه های 
کسب شــده خود را در اختیار همسایگان 

قرار دهیم.
وزیر نیرو افزود: حضور کارآفرینان، شرکت 
ها و بخش خصوصی ایران در کشــورهای 
همســایه بیانگر همین سیاست راهبردی 

ایران است.
وی با بیــان اینکه کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی ایــران و عراق بعد 
از ۶ سال وقفه امروز دوباره آغاز به کار کرد، 
یادآور شــد: همزمان با ســالگرد شهادت 
ســرداران شــهید ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس، ذلت دشــمنان آنها را شــاهد 

هستیم.
اردکانیان افــزود:  برگــزاری این اجالس، 
مسیر توســعه روابط تجاری و اقتصادی دو 

کشور را هموار تر خواهد کرد.
وزیر نیرو به سفر رییس جمهوری کشورمان 

به عراق و سفر نخســت وزیر عراق به تهران 
اشــاره کرد و گفت: امید است این اجالس 
بتواند طرح های اجرایــی مربوط به عملی 
کردن اهداف سیاسی دو کشور را به نتیجه 
برساند.وی گفت:  در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندســی به عراق آمادگی داریم که 
امکان تشــکیل صندوق ســرمایه گذاری 
مشترک را بین دو کشــور فراهم کنیم تا از 
این طریق بخش های خصوصی دو کشــور 
بتوانند با امکان بیشــتری طرح های خود را 

به اجرا دربیاورند.
وزیر نیرو افــزود: در زمینه انــرژی، برق و 
گاز و همچنین منابع آبــی، آمادگی داریم 
توافق های انجام شده را عملیاتی و همچنین 
توافقنامه هــای جدیــدی را در چارچوب 

موافقت نامه هــای قانونی موجــود تدوین 
کنیم و همکاری های دو کشــور در این دو 

عرصه نیز توسعه پیدا کند.
وزیر نیرو اضافــه کرد: بعد از ســفر رئیس 
جمهوری اســالمی ایران به عراق و ســفر 
نخست وزیر فعلی و نخست وزیر سابق عراق 
به تهران و توافق هایی که در ســطوح عالی 
میان رهبران دو کشــور انجام گرفته امید 
اســت کمیسیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی بتواند طرح هــای اجرایی مربوط 
به عملی کردن منویات رهبران سیاسی دو 

کشور را به نتیجه برساند.
وی گفت: برای توســعه مناســبات تجاری 
نیازمنــد موافقت نامه هــای متعــددی از 
جملــه اجتنــاب از اخذ مالیــات مضاعف، 

تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل، 
تعرفــه ترجیحی، همکاری هــای گمرکی 
و توافق هایــی از این دســت هســتیم که 
امیدواریم مراحل تدویــن،  امضا و پیگیری  

آنها در دستور کار قرار بگیرد.
وزیر نیــرو گفــت: بحث توســعه خطوط 
مواصالتی بین دو کشور و تسهیل امر حمل 
و نقل از جملــه حمل یک ســره کاال نقش 
مهمی در توســعه روابط تجــاری خواهد 
داشــت، امیدواریم با مذاکــرات پیش رو و 
جلســاتی که وزیر تجارت عــراق با وزرای 
ایرانــی و مقام های مســئول و همچنین با 
معاون اول رئیس جمهوری در خالل ســفر 
خواهند داشــت ، قدم های خوبی نیز در این 

عرصه برداشته شود.

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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تغییر فرمول قیمت گذاری خودروهای گران به نفع افزایش تولید

تقاضاهایسوداگرایانهکنترلمیشود

آغازیازدهمینفروشفوقالعادهایرانخودرو
گروه صنعتی ایران خودرو، در راســتای پاســخگویی به نیاز مشتریان 
خود، عالوه بر اینکه قرعه کشی اولین پیش فروش محصول جدید خود 
)تارا( را انجام داده اســت، ثبت نام یازدهمین مرحلــه از طرح فروش 
فوق العاده محصوالت خود را با عرضه ســه محصول راناپالس، ســورن 
پالس و دنا به مدت ســه روز )تا پایان روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه( به اجرا 

خواهد گذاشت.
 این خودروســاز پس از اجرای اولین مرحلــه از پیش فروش محصول 
جدید ایرانی خود با نام " تارا"  قرعه کشــی آن را  نیز در حضور نهادهای 
نظارتی در محل شرکت ساپکو انجام شد، ثبت نام  یازدهمین مرحله از 

فروش فوق العاده سه محصول خود را آغاز کرد.
در یازدهمیــن طرح فــروش فوق العــاده محصوالت گــروه صنعتی 
ایران خودرو، سه محصول راناپالس، سورن پالس و دنا با موعد تحویل 
حداکثر ۹۰ روزه و با قیمت قطعی به مرحله اجرا گذاشــته است. مهلت 

ثبت نام در این طرح تا پایان روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه خواهد بود.
همچــون روال همیشــگی طرح هــای فــروش فوق العــاده، پس از 
پایان مهلــت ثبت نام و احراز هویــت متقاضیان، قرعه کشــی از میان 
ثبت نام کنندگان واجد شــرایط در حضور نهادهــای نظارتی صورت 
خواهد گرفت و پس از اعالم اسامی منتخبان، پنج روز فرصت برای واریز 
وجه خودرو به حســاب ایران خودرو وجود خواهد داشت. پس از انجام 
فرآیند قرعه کشی، اسامی منتخبان از طریق سایت فروش محصوالت 

ایران خودرو و ارسال پیامک اعالم خواهد شد.
همچنان به منظور توزیع خودرو میان مشتریان واقعی و مصوبه کمیته 
خودرو، محدودیت های ثبت نام شــامل اختصاص یک دستگاه خودرو 
به هر کد ملــی، دارا نبودن پالک فعال شــخص متقاضــی، دارا بودن 
گواهینامه، فاصله دســت کم 4۸ ماه از آخرین زمان ثبت نام یا تحویل 
خودرو از شــرکت های ایران خودرو و ســایپا و تعلق شــماره حساب و 

شماره تماس به شخص متقاضی، بر قوت خود باقی است.
همچنین عدم مراجعه به شــبکه خدمات پس از فروش با گذشــت سه 
ماه از تحویل خودرو به معنای ابطال گارانتی خودرو خواهد بود. امکان 
صلح و نقل وانتقــال خودرو حتی به صورت وکالتــی مطابق با مصوبات 
کمیته خــودرو وجود ندارد و ثبت نام برای مشــتریان حقوقی میســر 
نخواهد بــود. کد نمایندگی کــه در زمان واریز وجه توســط متقاضی 
انتخاب می گردد، می بایســت با آدرس و کد پســتی متقاضی به لحاظ 
استانی مطابقت داشته باشد. انتقال حقوق ناشــی از انتخاب شدن در 

قرعه کشی نیز به اشخاص ثالث ممنوع است.
طبق روال همیشــگی طرح های فــروش فوق العاده خودروســازان، 
گارانتی خودرو پس از سه ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به 
نمایندگی برای دریافت ســرویس اولیه باطل می گردد و در مراجعه به 

نمایندگی کارکرد حداقل ۱،۰۰۰ کیلومتری خودرو نیز الزامی است.
ســند و فاکتور فروش خودرو نیز به مدت یک ســال رهن، نزد شرکت 
ایران خودرو باقی خواهد ماند. واجدین شرایط می توانند در مهلت مقرر 
esale. از طریق سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو به نشانی

ikco.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
کماکان منتخبان طرح های قبلی نیز که موفق به واریز وجه نشــده اند، 

می توانند نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام نمایند.

یک مقام مسوول انجمن واردکنندگان تلفن همراه:

رجیسترکردنتبلت،هزینهاضافهایبرای
مصرفکنندهندارد

 رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن 
همراه گفت: طرح رجیســتر کردن تبلت چنانچه با تخصیص ارز و ثبت 
سفارش به موقع همراه شــود، هیچ هزینه اضافه ای برای مصرف کننده 

نخواهد داشت.
 مدتی است زمزمه های رجیستر شدن تبلت به گوش می رسد. کاالیی 
که امروزه به شیوه قاچاق وارد کشــور می شود و به دست مصرف کننده 
می رسد. رجیستر شدن به اشــتباه در کشــور با پرداخت پول اضافی 
هم ردیف شــده اســت، اما در واقع این مبلغ گمرکی و ارزش افزوده ای 

است که افراد برای هر کاالیی پرداخت می کنند.
»رضا قربانی« رییس کمیســیون ســاماندهی و تنظیم بــازار انجمن 
واردکنندگان تلفن همراه روز ســه شــنبه در گفت و گو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایرنــا، اضافه کرد: عملیاتی شــدن طرح رجیســتری تبلت 

برقیمت آن تاثیری نمی گذارد و برای مصرف کننده دارای منافع است.
وی پیرامون گران شــدن قیمت تبلت به واســطه طرح رجیســتری 
توضیح داد: رجیســتری تبلت باعث گران شدن آن نمی شود و از حالت 

قاچاق به سود مصرف کننده، خارج می شود.
قربانی افــزود: زمانی کــه واردات کاالی IT قانونی شــود، اصالت کاال 
مورد تایید مراجع ذیصالح قرار می گیرد و دو سازمان تنظیم مقررات و 
استاندارد، زمان ثبت سفارش و ترخیص، اصالت آن را بررسی می کنند. 
نمونه برداری، انجام تست سار )تشعشعات مضر( و تست امنیت اصالت 
کاال را تایید می کند و پس از تایید اصالت، امــکان ترخیص فراهم می 
شود.وی اشاره کرد: بنابراین زمانی که کاالی غیر اورجینال وارد شود، 
امکان ترخیص از گمرک را پیدا نمی کنــد در صورتی که کاالی قاچاق 
را می توان بدون بررســی های الزم وارد کرد. نکته بعدی این اســت که 
کاالی اصل، گارانتــی و خدمات پس از فروش اجبــاری پیدا می کند. 
شــرکت واردکننده کاال موظف اســت، از زمانی که ســیم کارت وارد 
دستگاه شود تا ۱۸ ماه گارانتی و سه ســال خدمات پس از فروش به آن 

اختصاص دهد.
رییس کمیســیون ســاماندهی و تنظیم بازار انجمــن واردکنندگان 
موبایل با بیان اینکه رجیســتر شــدن تبلت باعث می شــود هر زمان 
مشــکلی پیش آمد، واردکننده کاال برای رفع آن در دســترس باشد و 
افزود: حقوق گمرکی و ارزش افزوده تبلت سه میلیونی تومانی، حدود 
3۰۰ هزار تومان است. زمانی که قاچاقچی تبلت را به کشور قاچاق کند 

نیز همین هزینه شامل حالش می شود.
اکنون کل بازار تبلت قاچاق است و امکان ندارد قاچاقچیان برای قاچاق 
هر دستگاه تبلت از دبی و عراق به داخل کشور کمتر از4۰۰ تا ۵۰۰ هزار 
تومان دریافت کنند. تفاوت قانونی شدن ورود تبلت و رجیستری، این 
است که مبلغی بســیار کمتر از آن ۵۰۰ هزار تومان از این به بعد توسط 
دولت دریافت شــده و همه خدمات به شکل قانونی برای مصرف کننده 
در نظر گرفته می شــود. ضمن این که با ورود دولت به این ماجرا، دست 

دالالن را نیز از بازار کوتاه می شود.
وی تاکید کرد: رجیستر شــدن تبلت هزینه اضافه ای به مصرف کننده 
وارد نمی کند به این شــرط که بانک مرکزی ارز را به موقع تامین کند و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به موقع ثبت ســفارش را انجام دهد. 
چنانچه این دو سازمان که به موازات یکدیگر فعالیت می کنند، کارشان 
را درست و بموقع انجام ندهند، قیمت باال می رود که نمی توان آن را به 

ریجستر کردن تبلت ربط داد.

تولید

در حالی که پیش بینی می شــد بســیاری از کسب و 
کارها در فاصله ۶ تا ۷ سال آینده بر بستر فضای مجازی 
شکل بگیرند، شیوع کرونا باعث شد تا سرعت پیوستن 
کسب و کارها به فضای آنالین و تجربه فروش اینترنتی 

بیشتر شود.
 به دنبال انتشــار ویروس کرونا در کشــور بسیاری از 
کســب و کارهای خرد، کارگاههای کوچک و مشاغل 
و صنوف خدماتی دچار آسیب شدند. این امر باعث شد 
تا صاحبان بسیاری از مشــاغل عمدتا خدماتی آسیب 

دیده و با توقف فعالیت روبه رو شوند.
در این بین برخی کســب و کارها بــرای جلوگیری از 
رکود و تعطیلی مسیر دیگری را در پیش گرفته و تالش 

کردند فعالیت خود را در بســتر اینترنت و از 
طریق شبکه های اجتماعی ادامه دهند و به 

نوعی فروش آنالین را تجربه کنند.
گزارشها نشــان می دهد که آن دسته کسب 
و کارهایی که در دوران کرونا در بستر فضای 
مجازی شکل گرفته و به فعالیت ادامه دادند، 
از عملکرد قابل قبول و موفق تری برخوردار 

بوده اند.
آنطور که سخنگوی اتحادیه کشوری کسب  وکارهای 
مجازی گفته، پیش بینی می شــد که ۷٠ درصد کسب 
کارها طی ۶ تا ۷ ســال آینده وارد فضای آنالین شوند 
ولی شــیوع کرونا باعث شــد تا این زمان به ٢ تا ۳ سال 

کاهش یابد.
امروز اینترنت بیشــترین تغییرات در دنیای 
کســب و کار را به وجــود آورده و ســرعت 
دستیابی به اطالعات، محصوالت و خدمات 
را باال برده اســت؛ بر همین اساس تمایل به 
ایجاد شغل در بستر فضای مجازی روز به روز 

در حال گسترش است.
آمارها نشان می دهد که در شــش ماهه نخست سال، 
تمایل به راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و صدور 
پروانه تاسیس کسب و کارهای آنالین افزایش داشته و 
تداوم شــیوع کرونا در این زمینه اثرگذار بوده است. در 
نیمه دوم ســال نیز 8۶ درصد مجوزهای صادره برای 

کســب وکارهای مجازی متعلق به مردان و ١۴ درصد 
متعلق به زنان بوده است. بررســی روند اعطای مجوز 
کسب وکارهای مجازی حاکی از آن است که سهم زنان 
از کسب پروانه کار در مقایسه با پاییز سال گذشته رشد 
سه درصدی داشته و تمایل زنان به راه اندازی کسب و 

کارهای آنالین افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا،  کارشناسان توصیه می کنند با توجه 
به بســتری که در حــال حاضر در حوزه شــبکه های 
اجتماعی وجود دارد، راه اندازی و گســترش مشاغل 
اینترنتی بــه ویژه در دوران کرونــا نتیجه بهتری دارد 
و افراد را به درآمدزایی بیشــتر در ایــن زمینه ترغیب 

می کند.

بر اســاس آخرین گــزارش وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت )صمت(، از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، 
تمامی مجوزهای معدنی صادر شده به لحاظ تعدادی 
در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته افزایش 
یافته اند.در ۹ ماهه ســال ۱3۹۹ معــادل ۷۰۱ فقره 
پروانه اکتشــاف صادر شده که نســبت به ۶۶۹ فقره 
صدور پروانه اکتشــاف صادر شده در مدت مشابه سال 

گذشته 4.۸ درصد افزایش داشته است.

طی مدت مذکور ســال جاری با افزایش ۱.4 
درصدی در صــدور گواهی کشــف معادن، 
3۶۷ فقره این مجــوز معدنی صادر شــده 
است. در مجموع ۹ ماه ابتدایی سال گذشته 

3۶۲ فقره گواهی کشف صادر شده بود.
طبق آمــار وزارت صمت، در صــدور پروانه 
بهره بــرداری طی ۹ ماهه ســال ۱3۹۹؛ نیز 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3.۸ درصدی 

دیده می شــود. در ۹ ماهه امسال 4۶۲ فقره 
پروانه بهره برداری صادر شــده اســت؛ این 
در حالی اســت که میــزان صــدور پروانه 
بهره برداری در مدت مشــابه ســال گذشته 
44۵ فقره بوده اســت.  همچنیــن در این ۹ 
ماه ســرمایه مجوزهای صادره برای گواهی 
کشــف معادن که معادل هزینه صرف شده 
برای عملیات اکتشاف بوده اســت، رشد ۸.4 درصدی 

داشته اســت. در این مدت، بیش از ۹۱۰ میلیارد ریال 
صرف عملیات اکتشــاف شــده اســت؛ در صورتی که 
در مدت مشابه سال گذشــته حدود ۸4۰ میلیارد ریال 
صرف شد.عالوه بر این میزان اشــتغال به واسطه صدور 
پروانه های بهره برداری در ایــن مدت افت ۰.3 درصدی 
داشته است. در ۹ ماهه سال گذشته، 3۷۱۵ نفر مشغول 
شدند اما در مدت مشابه ســال جاری، میزان اشتغال در 

این حوزه ۱۱ نفر کم شده و به 3۷۰4 نفر رسیده است.

کرونا

معدن

سمیه رســولی  با تصمیم جدید شورای 
رقابت، قیمت خودروهای گران و آپشن دار 
به شرط افزایش تولید، واقعی خواهد شد تا 
به این ترتیب خودروســازان انگیزه افزایش 

تولید و رفع نیازهای مردم را پیدا کنند.
 پس از شــوک ارزی ســال ٩۷ بود که بازار 
خودرو دچار آشفتگی شد و قیمت ها در بازار 
آزاد روند افزایشی خود را آغاز کرد تا جایی 
که قیمت برخی خودروها در بازار آزاد تا دو 
برابر قیمت کارخانه رسید و نارضایتی های 

زیادی را میان خریداران خودرو ایجاد کرد.
شکاف بین قیمت کارخانه ای خودرو و قیمت 
آن در بازار آزاد از یک سو موجب شد تا عالوه 
بــر دالالن، برخی مردم نیز بــا انگیزه حفظ 
ارزش سرمایه های خود به بازار خودرو ورود 
کنند و به عنوان خریدار در قرعه کشــی های 
خودروســازهای مطرح کشور شرکت کنند 
تا اگر در قرعه کشــی برنده شدند، خودرو را 
با قیمت کارخانه ای تحویــل گرفته و بعد با 
قیمت بیشتر در بازار آزاد به فروش برسانند.
از سوی دیگر شکاف قیمتی به وجود آمده در 
بازار خودرو در کنار قیمت گذاری نامناسب 
شــورای رقابت موجب شــد تا ســود اصلی 
بازار خودرو بــه جیــب دالالن و خریداران 
سرمایه ای خودرو برود و شرکت های خودرو 
ســازی به دلیل افزایــش هزینه های خود با 
زیان انباشــته زیــادی مواجه شــوند. برای 
مثال زیان انباشته شــرکت ایران خودرو در 
حد فاصل ســال های ٩۶ تا ٩8 حدود ۶ برابر 
افزایش یابد اما اجازه افزایش قیمت خودرو 

به اندازه افزایش هزینه ها به آن داده نشد.
این در حالی بــود که هزینه هــای ارزی و 
ریالی شرکت های خودرو ســازی در چند 
ســال اخیر افزایش یافته بود اما فرمولی که 
شــورای رقابت برای تعیین قیمت مصوب 
کارخانــه ارائه مــی داد، توانایــی جبران 

هزینه های انجام شده را نداشت.

تغییر فرمول قیمت گذاری 
خودروهای گران قیمت و آپشن دار

در نهایت چنــدی پیش شــورای رقابت با 

هماهنگی دولت اقــدام به تغییــر فرمول 
محاســبه قیمت خودرو برای خودروهای 
گــران قیمت کــرد بــه گونه ای کــه اگر 
خودروسازان نسبت به افزایش ۵٠ درصدی 
تولید هر خودرو گران قیمــت اقدام کنند، 
اجازه خواهند داشت تا قیمت آن خودرو را 
به اندازه تفــاوت بین قیمت مصوب و قیمت 

بازار آزاد افزایش دهند.
این تصمیم شــورای رقابت موجب خواهد 
شــد تا افزایش سود خودروســازان در گرو 
افزایــش تولید باشــد که با ایــن کار عماًل 
عرضه خودرو در بازار افزایش خواهد یافت و 
قیمت خودرو در بازار به دلیل افزایش تولید 
و نزدیک شــدن عرضه به تقاضا به ســمت 

تعادل حرکت خواهد کرد.
بر اساس تصمیم شــورای رقابت در حالی 
فرمــول قیمــت گــذاری خودروهایــی 
همچون پــژو پارس اتوماتیــک، پژو ٢٠۶ 
اتوماتیک، ٢٠۷ پانوراما، ســمند ســورن 
پــالس، رانا پــالس، رانــا پــالس توربو، 
دنا پالس توربوشــارژ دســتی، دناپالس 

 S۵ توربوشــارژ اتوماتیک، هایمــا توربو
 K۱۳۲ ،اتوماتیک S۷ دستی، هایما توربو
)تارا(، ســاینا S، کوئیک، شــاهین، آریا، 
برلیانس، چانگان و زوته تغییر کرده اســت 
که قیمت ســایر خودروهای ارزان قیمت و 
معمولی بدون تغییر باقــی خواهد ماند تا 
اقشــار ضعیف همچنــان امــکان تأمین 

نیازهای خود را داشته باشند.

 افزایش قیمت خودرو به شرط
 افزایش تولید

در همین زمینه رضا شــیوا، رئیس شورای 
رقابت گفت: در فرمــول جدید یک ضریب 
به نام الندا قرار دارد که میزان عرضه به بازار 

است.
 در مصوبه جدید عالوه بر اینکه تولیدکننده 
باید به هدف افزایش ۵٠ درصدی در تولید 
برســد میزان عرضه محصــوالت هم مورد 
محاسبه قرار می گیرد، بر همین اساس اگر 
خودروســاز با افزایش تولیــد عرضه را هم 
افزایش داد ضریب کامل را کســب و امکان 

افزایش قیمت را پیدا می کند.
وی ادامــه داد: برخالف فرمول گذشــته 
که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی 
هنوز اجرایی می شود ما مالک را افزایش 
تولیــد قرار داده ایــم تا افزایــش قیمتی 
نصیب خودروساز شــود، البته باید بگویم 
مــا در فرمول جدیــد به دنبــال افزایش 
خاصــی در قیمت خــودرو نیســتیم، در 
گذشته بر اســاس تورم بخشی که معموالً 
هر سه ماه مورد محاســبه قرار می گرفت 
تغییــرات قیمتــی انجام می شــد اما در 
فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر 
عوامل دیگــری از جمله متغیــر افزایش 

تولید و افزایش عرضه است.

کنترل تقاضاهای سوداگرایانه بازار 
خودرو با واقعی شدن قیمت ها

عالوه بر این امیــر جعفرپور، کارشــناس 
صنعت خــودرو در گفــت و گو بــا مهر در 
خصــوص فرمــول جدیــد قیمت گذاری 
خودروهای گــران قیمت گفــت: تقاضای 

مردم بــرای خرید خــودرو در حال نزدیک 
شدن به میزان عرضه اســت و این تصمیم 
جدیــد عماًل ســود را از جیب ســوداگران 
خارج می کند تا در خودروســازی ها صرف 

فعالیت های تحقیق و توسعه شود.
وی افزود: بــا تدبیر جدید بخشــی از بازار 
خودرو که خودروهای پر تیراژ و خودروهای 
پر تقاضا را شامل می شــود با قیمت قبلی و 
بخش دیگری از بــازار خودرو که شــامل 
خودروهای لوکس تر و آپشــن دار می شود 
با قیمت بیشــتری از ســوی خودروساز به 

فروش می رسد.
این کارشــناس صنعت خودرو در خصوص 
مزیت هــای واقعی شــدن قیمــت خودرو 
خاطر نشــان کرد: این شیوه بهترین راهکار 
برای کنترل سوداگرانی اســت که تا ١٠٠ 
درصد قیمت خودرو ســود می بردند آن هم 
بدون اینکه هیچ گونــه فعالیت اقتصادی و 

تولیدی داشته باشند.
جعفرپور در خصوص تأثیــر تغییر فرمول 
قیمت گذاری بــر قیمت خــودرو در بازار 
گفت: اگر خودروســازان متوجه شوند که 
خودرو ســاختن برای آن ها نــه تنها ضرر 
ندارد بلکه یک ســود معمولی قابل قبولی 
هــم دارد، قطعاً تولیــد خــود را افزایش 
خواهند داد و دو شــیفت و سه شیفت کار 

خواهند کرد.

انتظار غلط ثبات قیمت ها با وجود 
افزایش هزینه ها

در حال حاضر به نظر می رسد که با توجه به 
جهش قیمت دالر و تأثیر آن بر هزینه های 
خودروسازان کشور، انتظار ثبات قیمت ها 
در بازار خودرو منطقی به نظر نمی رســد 
بلکه حداقل انتظار آن است که قیمت ها به 
میزان افزایش هزینه هــای تولید، افزایش 
پیدا کند تــا به این ترتیب خودروســازان 
ورشکســته نشــوند و همچنان بــه تولید 
خــودرو و تأمین شــغل در کشــور ادامه 
دهند. انگیــزه تولید برای خودروســازان 

باقی بماند.

کروناسرعتاینترنتیشدنکسبوکارهارابیشترکرد

افزایشمجوزهایمعدنیطی۹ماههامسالنسبتبهسالگذشته

۹ ماهه ۹۹ ثبت شد

رشدمتوسطتولیدبیشاز۱۶درصدیکاالهایمنتخبصنایعمعدنی
خریدار  کارنامه ۹ ماهه امســال مربوط به 
۶ قلم کاالی منتخب بخش معدن و صنایع 
معدنی گویای رشــد تولید متوسط ۱۶.۱ 
درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ 

است. 
به اســتناد جداول آمــاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشــان می دهد، فوالد خام 
)شــمش(، محصوالت فوالدی، کاتد مس، 
شمش آلومینیوم خالص، آلومینا و سیمان 
از جمله اقالم مورد بررســی در مدت مزبور 
بودند که با رشد تولید نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته روبه رو شدند.

شمش آلومینیوم باالترین رشد تولید
براســاس آمار مــورد بررســی در ۹ ماهه 
امســال، تولید شــمش آلومینیوم خالص 
باالترین میزان رشد را در بین اقالم منتخب 
بخش معــدن و صنایــع معدنی بــه خود 
اختصاص داد و ۵۱.۲ درصد نسبت به مدت 

مشابه پارسال افزایش عملکرد داشت.
میزان تولید شــمش آلومینیوم خالص در 
دوره ایــن گزارش به رقــم 3۰۸.۲ هزار تن 
رسید و در مقایســه با عملکرد ۹ ماهه سال 
۹۸ که ۲۰3.۸ هزار تن بود، افزایش بازدهی 

را ثبت کرد.

افزایش تولید سیمان 
برابر داده هــای وزارتخانه یاد شــده، تولید 
سیمان در ۹ ماهه امسال به رقم ۵3 میلیون 
و ۶۰۶.۹ هزار تن رســید که نسبت به تولید 
4۶ میلیون و ۶۹۱ هــزار تن عملکرد مدت 
مشابه سال گذشته، افزایش ۱4.۸ درصدی 
را رقم زد.امروز ظرفیت تولید سیمان کشور 
نزدیک به ۹۰ میلیون تن اســت که در دوره 
این گزارش نزدیک بــه ۶۰ درصد ظرفیت 
تولید انجام شــده و پیش بینی می شــود تا 
پایان امســال بیش از ۷۰ میلیون تن تولید 

سیمان تحقق یابد.

رشد بیش از ۱۱ درصدی تولید کاتد مس
تولید کاتد مس نیز در دوره مورد بررسی به رقم 
۲۱4.۱ هزار تن رسید که رشد ۱۱.۲ درصدی 
در مقایســه با رقــم ۱۹۲.4 هزار تــن ۹ ماهه 
سال ۹۸ دارد.پیش بینی شــده در افق ۱4۰4 
ظرفیت تولید مس کشــور بــه ۸۰۰ هزار تن 
برسد و در پایان ســال گذشته تولید مس کاتد 
برای نخستین بار در تاریخ فعالیت شرکت مس 

به رقم ۲۵۰ هزار و ۱33 تن رسید.

افزایش تولید ۹.۵ درصدی تولیدات فوالدی
وزارتخانــه مزبــور در جداول آمــاری خود 
میزان تولیدات فوالدی را در ۹ ماهه امســال 
۱۹ میلیون و ۱۹۹.۱ هزار تــن ثبت کرد که 
در مقایســه با رقم ۱۷ میلیون و ۵3۰.۷ هزار 
تن عملکرد دوره مشــابه پارسال افزایش ۹.۵ 
درصدی دارد.هشت ماهه امسال یک میلیون 
و ۶۷۹ هزارتن تولیــدات فوالدی به بازارهای 
هدف صادر شــد.ایران دهمین فوالد ســاز 
جهان جهان محسوب می شود و قرار است در 
قالب سند چشــم انداز ۱4۰4 به ظرفیت ۵۵ 

میلیون تن شمش فوالدی برسد.

رشد ۸.۳ درصدی تولید شمش فوالدی
شــمش فوالد تولیدی در ۹ ماهه امسال به 
رقم ۲۱ میلیون و ۶۵۰.۱ هزار تن رســید و 
در مقام مقایســه با عملکرد در دوره مشابه 

سال گذشــته که ۱۹ میلیون و ۹۸۶.۱ هزار 
تن بود، افزایش ۸.3 درصدی دارد.

بررسی ظرفیت ۸4 شرکت فوالدساز کشور 
در سال ۹۹، حاکی از دســتیابی به ظرفیت 
3۹ میلیون و ۸۲۱ هزار تنی است که 3۶.۸ 
درصد آن مربوط به ســه شــرکت شاخص 

فوالدساز است. 

تولید بیش از ۱۷۵ هزار تن پودر آلومینا
پودر آلومینای تولیدی توسط تنها شرکت 
فعــال در این بخــش )جاجرم - خراســان 
شمالی( در ۹ ماهه امســال به رقم ۱۷۵.3 
هزار تن رســید و نســبت به عملکرد دوره 
مشــابه ســال ۹۸ که ۱۷۲.۱ هزار تن بود، 

افزایش ۱.۸ درصدی دارد.
میــزان تولید پودر آلومینا در هشــت ماهه 
امســال ۱۵۸ هــزار و ۹۰۵ تن بــود که در 
مقایسه با هشت ماهه ســال گذشته چهار 

درصد افزایش بازدهی داشت.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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با همکاری شرکت ماشین سازی اراک:

رونماییازشیردروازهایطرحانتقالنفتخامگورهبهجاسک

ارتقایضریبمکانیزاسیونکشاورزیبه۱.۸اسب
بخاردرهکتارتاپایانسالجاریدراستانمرکزی

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 ۱۰3۲فقره 
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.

اجرایطرحساماندهیخودروهایعرضه
کنندهفرآوردههایغذاییسطحشهررشت

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشــاورزی شــهرداری رشــت، کلیه خودروهای عرضه کننده 
فرآورده های غذایی ســطح شهر رشت ســاماندهی شدند.سرپرست 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
رشــت ضمن اعالم این خبر افزود: پیرو تفاهم نامه با مرکز بهداشــت 
شهرستان رشت، فاز اجرایی طرح ســاماندهی آغاز و به بهترین شکل 

ممکن انجام پذیرفت.
علیرضا حســنی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و حساسیت های 
به وجود آمده در زمینه بهداشــت مواد غذایی، ســازمان ســاماندهی 
مشاغل شــهری و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری رشت اقدام 
به دعوت از کلیــه خودروهای عرضه کننده فــرآورده های غذایی )ون 
کافه ها( نمود تا ضمن تشــکیل پرونده، عقد قرارداد و شناســنامه دار 
شدن، با مراجعه به مرکز بهداشت شهرســتان رشت نسبت به دریافت 
کارت سالمت اقدام نمایند.وی افزود: در این راستا با توجه به همکاری 
های ارزشمند و همدالنه مرکز بهداشــت شهرستان رشت و همچنین 
مشــارکت باالی فعاالن صنف عرضه کننده فرآورده های غذایی سیار ، 
اکثریت خودروها مراحل مربوطه را تکمیــل و روند الزم را انجام دادند. 
مطمئنا اجرای این طرح می تواند موجبات اطمینان خاطر و آسودگی 
شــهروندان را جهت تهیه فرآورده های غذایی از این خودرو ها، فراهم 

آورد .

تاکیدبرمدیریتمصرفگازوبرقدرنشست
مدیرانگازوبرقخوزستان

در دیدار مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان و مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان بر همکاری های دو جانبه و کاهش مصرف برق و 
گاز تاکید شــد.بخش قابل توجهی از تولید انرژی برق در خوزستان در 
نیروگاه های حرارتی انجام می شــود که خوراک اصلی آن گاز است از 
ســوی دیگر بخش بزرگی از صنابع نفت و گاز در اســتان از برق تغذیه 
می کنند که همین موارد موضوع نشســت عبدالله ابول پور مدیرعامل 
شرکت گاز خوزســتان و محمود دشــت بزرگ مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان، در این شرکت بوده است.با توجه به فصل سرما و 
افزایش مصرف انرژی، موضوع چگونگــی صرفه جویی در مصرف گاز و 
برق در این جلسه مطرح و مقرر شــد که دو شرکت با همکاری همدیگر 
اقدامات مدیریت مصرفی را ادامه و به صورت مستمر در ایام سال انجام 

دهند.
تامین خوراک ) گاز( برای نیروگاه تولید پراکنده برق از دیگر محورهای 
این نشست بوده و بنا شــد مطالعات مکان یابی احداث چند نیروگاه در 
شهرهای دزفول، شــوش دانیال، ایذه و رامهرمز با همکاری دو شرکت 
انجام تا در مکانی مناســب در نزدیکی لوله های گاز با فشــار مناسب و 
نیز پست های فوق توزیع، احداث شوند.بررســی مدیریت مصرف گاز 
در نیروگاه ها، از دیگر محورهای صحبت مدیــران عامل و معاونین دو 

شرکت برق منطقه ای خوزستان و گاز استان بوده است.

نقشماندگاروبیبدیلبانوانایراناسالمیدر
مدرسهسازیدرتاریخباافتخارمیماند

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن جلسه 
هم اندیشــی اجرای پویش ملی »من مادرم، بچه های ایران فرزند من« 
با حضور مهندس علی دقیق مدیر کل نوســازی مدارس استان گیالن، 
میر مسعودی رئیس مجمع خیرین مدرســه ساز و سایر اعضاء برگزار  و 
در خصوص تبیین و تشریح  و نحوه اجرای این پویش ملی بحث و تبادل 
نظر شــد.مهندس دقیق مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
استان گیالن در ابتدای این جلسه ضمن تشــکر از همراهی و همدلی 
مردم و مسئولین اســتان گیالن در اجرای پویش محرمی آجر به آجر 
افزود: امیدوارم این همت ملی نیز در اجرای این پویش بتواند حماســه 
ماندگار دیگری را نیــز در حمایت از تامین زیر ســاخت های فرزندان 

گیالنی رقم بزند.
وی با بیان اینکه اجرای این پویش هماننــد پویش محرمی عزم جدی 
آموزش وپرورش را می طلبد، تصریح نمــود: صمیمانه باید از زحمات 
ادارات آموزش و پرورش به ویژه مناطق آســتارا، املش و تالش تشــکر 
داشته باشم که دلســوزانه با نگرشــی عمیق به آینده فرزندان گیالنی 
بصورت جهادی در اجــرای پویش محرمی تــالش نمودند.مدیر کل 
نوســازی مدارس گیالن با بیان اینکه پویش ملی »من مادرم، بچه های 
ایران فرزند من« اقدام فرهنگی با ارزشــی اســت، افــزود: اعتقاد دارم 
اجرای این طرح در تامین زیر ســاخت های آموزشی حتما به حول قوه 

الهی موثر خواهد بود.
وی با اشــاره به حمایت ارزشمند اســتاندارمحترم، فرمانداران و سایر 
مســئولین در اجرای پویش محرمی، اذعان داشــت: پویش ملی »من 
مادرم، بچه های ایران فرزند من« نیز در راســتای اجرای طرح تحولی 
مشــارکت های مردمی و طرح آجر به آجر که از تأکیدات وزیر محترم 

آموزش وپرورش است، اجرا می شود.
مهندس دقیق هدف از انجام این طرح  افزایش آگاهی و جلب مشارکت 
بانوان در امر مدرسه ســازی اســت که با رویکرد گســترش فرهنگ 
مدرسه سازی و بهره گیری از ظرفیت عظیم بانوان و مادران نیک اندیش 
کشورمان اجرایی شده است.وی با بیان نقش مهم بانوان در اجرای این 
طرح افزود: ما اعتقاد داریم بــه اینکه نقش ماندگار و بــي بدیل بانوان 
ایران اسالمي در مد رسه ســازی در تاریخ با افتخار می ماند و امروز هم  
از ظرفیت باالي بانوان و مادران خّیر در در اجرای این پویش ملی بهره مند 

خواهیم شد.

کوچه

خریــدار  به گــزارش روابــط عمومی و 
صنعتی ماشین سازی اراک با حضور دکتر 
ســتاری معاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری، شــیرهای دروازه ای4۲ اینچ 
ساخت ماشــین ســازی اراک برای اولین 
باردر ایران رونمایی شــد. سورنا ستاری در 
آیین رونمایــی این محصــول بهره گیری 
از اســتارتاپ های جدیــد را بهتریــن راه 
برای جذب نــوآوری عنوان کــرد و گفت: 
همکاری شــرکت مادرتخصصــی و دانش 
بنیــان ماشــین ســازی اراک با شــرکت 
خصوصی گداختار در تولید شــیر 4۲ اینچ 
نمونه موفقی از کار مشــارکتی در توســعه 
کسب و کار محسوب می شوند که توانسته 
اســت یکی از محصوالت تحریمی کشور را 
داخلی ســازی کند و این اقدام شایسته باید 
در تمامــی واحدهای تولیــدی مرتبط در 
کشــور مورد توجه قرار گیرد.جعفر صفری 
مدیرعامل شرکت ماشین ســازی اراک در 
این مراسم اظهار داشــت: عملیات ساخت 
شیرهای دروازه ای باالی 3۰ اینچ  به منظور 
»طرح راهبردی و ملی خط انتقال نفت خام 
گوره به جاســک« با مشــارکت دو شرکت 
»ماشــین ســازی اراک« و »گداختار« در 
حال انجام اســت و در فرایند این همکاری 
شــیرهای دروازه ای تروکاندوئیــت 4۲ 
اینچ کالس ۶۰۰ نخســتین  بار با توجه به 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری و پتانســیل های باالی شــرکت 
مادر تخصصــی ماشــین ســازی اراک و 
سیاست های این شــرکت مبنی بر حمایت 
و مشــارکت با واحدهای صنعتی متوسط و 

کوچک در ایران طراحی و تولید شده است.
وی افزود: طرح انتقال نفــت خام از منطقه 
گوره بــه بندر جاســک به طــول تقریبی 
یک هــزار و ۱۰۰ کیلومتــر از مهمتریــن 
طرح های جاری کشــور اســت کــه برای 
انتقال روزانــه ۲ میلیون بشــکه نفت خام 
استفاده می شــود و یکی از تجهیزات مهم 
و حســاس این خط انتقال، شیر های خط 
لوله Through conduit ســایز »4۲ از نوع 
شــیر دروازه ایی Gate valve کالس ۶۰۰  
اســت که 3۰ عــدد از ۵۰ عــدد آن به طور 
مشــترک در واحدهای ماشین سازی اراک 

و گداختار برای اولین بــار در ایران در حال 
ساخت اســت.مدیرعامل شــرکت ماشین 
ســازی اراک خاطر نشــان کرد: اکنون که 
ساخت این محصول در ماشین سازی اراک 
بومی ســازی شــده از وزارت صمت انتظار 
می رود نســبت به ممنوعیــت واردات این 
محصول اقدام کند، همچنیــن انتظار می 
رود معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور 
نیز حمایــت های خود را تداوم بخشــد و از 
آنجا کــه نقدینگی یکی از مشــکالت حاد 
اجرای پــروژه هاســت، کمک کننــد تا از 
طریق بانک ها این نقدینگی فراهم شــود.

جعفر صفری با اشــاره بــه ارزش افزوده و 
صرفه جویی ارزی چشــم گیر ایجاد شده و 
تقویت بنیه اقتصادی صنایع کوچک دیگر 
در این پروژه افزود: اگر اکنون استان مرکزی 
به عنوان قطب چهارم صنعت کشور مطرح 
است مرهون ماشین سازی اراک در کارخانه 
ســازی همراه با بالنده سازی نقش مهارتی 
و آموزشــی در این واحد صنعتی است. وی 
با اشــاره به رویکرد شــرکت ماشین سازی 
اراک نســبت به اقدامات دانش بنیان اظهار 
کرد: تربیت نیروهــای تخصصی و مهارتی و 
دانشی مهمتر از تولید است و ماشین سازی 

اراک توانســته در این حوزه به خوبی نقش 
آفرینی کند. وی گفت: ماشین سازی اراک 
به دنبال گســترش ســریع توسعه صنعتی 
در کشور اســت و این امر محقق نمی شود 
مگر بــا مشــارکت بخــش خصوصی که 
خوشــبختانه این مشــارکت در نخستین 
قدم با شــرکت گداختار اجرایی شده است.
در ادامه این مراســم معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری و تیم همــراه از خط 
تولید شــیرهای 4۲ اینچ دروازه ای کالس 
۶۰۰ در شرکت ماشین سازی اراک بازدید 
بعمل آوردند و  همچنیــن از اولین چکش 
هیدرولیک ســاخت کشــور که در نتیجه 
همکاری مشــترک ماشین ســازی اراک 
و  شــرکت هوپاد ماشین اســت، رونمایی 
شد. سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری  همچنین ضمن بازدید 
از کارخانه نوآوری شــرکت ماشین سازی 
اراک از نزدیک در جریان کار شــرکت های 
مســتقر در این مرکز قرار گرفت. شــایان 
ذکر اســت کارخانه نوآوری ماشین سازی 
اراک اولین کارخانه نوآوری در غرب کشور 
است که در نتیجه تفاهم نامه مشترکي بین 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، 
ماشــین ســازي اراك و پارك علم و فناوري 
استان مرکزي در شهریور ماه سال گذشته 
با حضور دکتر ستاری در محل مرکز آموزش 
ماشین سازی اراک راه اندازي شده و هدف 
از راه اندازي این واحد، توسعه فرآیند کسب 
و کار، تجمیع منابع، تســهیل رشد کسب 
و کارها و افزایش شــانس موفقیت آنها می 

باشد.

مدیرکل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان 
مازندران عنوان نمود : بــا اعمال محدودیت های تردد 
مصوب ســتاد ملی مقابله با کرونا و اجتنــاب از انجام 
ترددهای غیــر ضروری شــاهد کاهــش ۱3 درصد 
در تردد کل اســتان درطول ۹ ماه گذشــته نسبت به 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده ایم و میزان تردد 

به حدود 4۱۷ میلیون تردد رسیده است.
عباســعلی نجفی ضمن اعالم این مطلــب افزود: این 
میزان از کاهش تــردد ها در محور هــای مواصالتی 
اســتان حدود ۲3درصد و به بیــش از 3۱ میلیون و 
۶۰3 هزار تردد رسیده اســت.مهندس نجفی خاطر 

نشان ساخت : بر اســاس این محدودیت ها 
تردد وســایل نقلیه با توجه به شماره پالک 
در سطح محورهای شهرســتانهای دیگر و 
استانهای دیگر ممنوع بوده و شامل جریمه 

می شود.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
مازندران افزود:همچنین با توجه به دســتور 

ســتاد ملی مبارزه با کرونا پالک وســایل نقلیه خاطی 
توســط دوربین های هوشــمند پالک خوان این اداره 
کل در سطح محورهای اســتان مازندران ثبت شده و 
جهت بررسی و اعمال جرائم به پلیس راه کشور ارسال 

می گردد.وی خاطر نشان ساخت: در طی ۹ 
ماه نخست سال جاری به طور متوسط در هر 
ساعت بیش از ۵۹۲۶ وســیله نقلیه سنگین 
در استان در حال تردد بوده اند که این میزان 
از تردد در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 

حدود ۱ درصد کاهش یافته است.
وی گفت:وسایل نقلیه ای که اقدام به دریافت 
مجوز تردد از اســتانداری و یا فرمانداری ها کرده اند از 
این قاعده مستثنی بوده و در پایان دوره محدو دیت ها 
در صورتیکه جریمه ای برای آنها صادر شود می توانند 
با ارائه مجوز و مستندات به پلیس راهور ناجا نسبت به 

رفع جریمه اقدام نمایند.مهندس نجفی اظهار داشت: 
مجوزهای صادره تنهــا برای پالک آن وســیله نقلیه 
صادره شده و استفاده از آن توســط سایر وسایل نقلیه 
سبب اعمال جریمه ناشی از ثبت پالک توسط سامانه 
های هوشــمند خواهد شد.گفتنی اســت : مسافرین 
و رانندگان محترم مي توانند جهت کســب اطالعات 
از آمار و ارقــام تردد در محورهاي اســتان و کشــور 
همچنین آگاهي از آخرین وضعیت راهها و انســدادها 
یا محدودیت هــاي احتمالي تردد و  شــرایط جوي به 
سایت ir.۱4۱.www مراجعه نموده و یا با تلفن گویاي 

۱4۱ تماس حاصل فرمایند.
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گفت و گو با دانش آموز استثنایی خوزستانی که برای تامین مخارج خانواده تابلوفرش می باَفـد:

دستـانیکهنقِشآرزومیزند
خریدار  شــقایق برای اینکه بــه اقتصاد 
خانواده کمــک کند تابلوفرش مــی بافد و 
دســتمزد حاصل از این کار را بــه پدرمی 
دهــد. آرزوی او خریدن یــک تلفن همراه 
اســت.به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از 
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش خوزســتان، برای خــوب دیدِن 
بـــرخی انسان ها باید سکوت کرد. باید در 
سکوت نشست مقابِل شان، ُزل زد به چشم 
هاشان و خیره شد به حرفهایی که می زنند. 
باید غرق شد در کلماتـی که از اعماِق جاِن 
شان بیرون می َتـراود. کلماتی که حرف به 
حرف و صــدا به صدا؛ اشــتیاق و تالِش آنها 
برای نیـــکو زیستن را واگـــویه می کند. 
اشــتیاقی که هر صبِح شان را ُپـــر از عطِر 
دلنشین رویـــاهای سبز و ُسرخ و صورتی و 

آبی می سازد.
شقایق از انسان هایی اســت که باید خوب 
دیـــد و شنید و بــــاورش کرد. او هر روز با 
دستاِن آســمانی اش نقِش آرزو می زند بر 
تار و پود داِر قــالی. آرزوهایی که در دامـاِن 
تابلو فرش ها جان می گیرند. سبز می شوند. 
جوانه می زنند. می شــُکفند و تا عرش پرواز 

می کنند. آرزوهای به ُگل نشســته دختری 
که ُهنـــر را با تمامی زوایای روشن و نورانی 
اش می فهمد.شــقایق باقالنی؛ دانش آموز 
مدرسه اســتثنایی حضرت فاطمه )س( در 

اهواز )منطقه خروسی( است.
 او با معلولیت کم توانــی ذهنی، در خانواده 
ای کم برخودار چشم به دنیا گشود. شقایق 
وقتی در پایه ششم ابتدایی تحصیل می کرد 
پی به تـوان دستهایش در خلق اثـر ُهنری 
برد و این بــرای او؛ َدری به سـوی روزهای 

روشن گشود. 
روزهایی که می توانســت در لحظه لحظه 
اش بنشــیند و بــا سرانگشــتانش معجزه 
کند.او که بــا بافت عروســک گام به وادی 
ُهنرهای دستی نهاد، به الــفبا گفت: طرِح 
عروســکهایم را در ذهنم مجسم می کردم 
و آرام آرام آنهــا را می بافتم و می ســاختم. 
یکی از خاطــره های خوبم از ســاخت این 
عروســک ها این اســت که توانستم یکی 
از آنها را به بهترین دوســتم یاســمن هدیه 
دهم. عروســکی با موهای طالیی و پیراهن 
چهارخانه قرمز.پدر شقایق بّناست. از وقتی 
که کرونــا آمد بیشــتر وقتها بیکار اســت. 

شقایق  گفت: برای اینکه به اقتصاد خانواده 
کمک کنم عــالوه بر عروســک؛ رومیزی و 
تابلوفرش هم می بافم و دســتمزد حاصل از 
این کار را به پدرم می دهــم تا برای مخارج 
زندگی خانواده هفت نفری مان هزینه کند. 
مدیر و معلمان مدرســه ام در تامین وسایل 
مورد نیاز بــرای فرش بافی مثــل دار قالی، 
نقشه و نخ به من کمک می کنند.به شقایق 
گفتم تصاویری از تابلو فرش هایی که بافته؛ 

برایم بفرستد و فرستاد. 
در یکی از این آثــار؛ کوچ عشــایر از میان 
کوه ها و رودها نقش بســته بود. نقشی که با 

دیدنش ایـمان آوردم به اعجاز سرانگشتانی 
که از میــان داِر قـــالی رنگ و عشــق می 
ُسـرایند. به او گفتم آرزویت چیست. شقایق 
گفت: آرزوهایم این اســت که بتوانم آنقدر 
کار کنم که یک تلفن همــراه بخرم اما فعال 
باید برای تامین مخــارج خانه به پدر کمک 
کنم. البتــه از این بابت خوشــحال و راضی 

هستم. 
امیدم به خداســت و می دانم کــه خداوند 
از بندگانــش مراقبت می کنــد و آرزوها و 
رویاهایشان را می شنوند.شقایق در مدرسه 
ای تحصیل می کند که مدیــرش تمام قد 
ایستاده برای حمایت از دانش آموزانی چون 
او. شــهناز بابایی مدیری اســت که دانش  
آموزان مدرســه اش را فرزندانش می داند 
و در همه حال کنارشان است. او به الـــفبا 
گفت: مدرســه اســتثنایی حضرت فاطمه 
)س( دارای ۶3 دانش آموز با نیازهای ویژه 
اســت و به دلیل اینکه نیازهای آموزشی در 
این دانش آموزان نســبت به دانش آموزان 
عادی متفاوت اســت حمایت همکاران من 
برای تعلیــم و تربیت و مهــارت آموزی به  
این دانش آموزان در شــرایط شیوع کرونا 

و تعطیلــی مدارس بیشــتر شــد.او  گفت: 
اســتعدادها و توانایی هــای چنین دانش 
آموزانی باید دیده شــود و در این راستا من 
و همکارانم از تمامــی ظرفیت های موجود 

استفاده می کنیم. 
برخی از دانــش آموزان این مدرســه مثل 
شقایق با پرورش خالقیت و هنر خود حتی 
قادر به ورود به بــازار کار و کمک به چرخه 
اقتصاد خانواده شده اند. همچنین ما دانش 
آموزان دیگــری نیز داریم که آثــار آنها در 
نمایشــگاه ها و جشــنواره های کشــوری 
نظیر هفتــه پژوهش و جشــنواره نوجوان 
سالم موفق به کســب مقام شدند. حمایت 
از مهارت آموزی دانش آمــوزان با نیازهای 
ویژه، به عنوان سرمایه های انسانی در کشور 
یک ضرورت است. داستان شقایق و شقایق 
های دیگر داســتاِن انســان هایی است که 
معلولیت حریِف تالش آنها برای رســیدن 
به رویاهایشان نمی شود. آنها با ایستادگی، 
قصــه ی خودباوری شــان را در جای جای 
تاریخ ثبت می کنند. داستاِن آنها در کوچه 
های پیچ در پیچ و تاریک و روشــِن زندگی 

ادامه دارد.

با حضور وزیر نفت

۷قراردادجدیدطرحنگهداشتوافزایشتولیدنفتدرمناطقنفتخیزجنوبمنعقدشد
خریدار  مرحله سوم امضای قراردادهای 
طرح نگهداشــت و افزایش تولیــد نفت با 
انعقاد ۷ قرارداد به  ارزش ۷۷۸ میلیون یورو، 
بین شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و پیمانــکاران داخلی به امضاء رســید.به 
گزارش خبرنگار خریدار، در گام سوم انعقاد 
قراردادهای طــرح نگهداشــت و افزایش 
تولید موســوم به ۲۸ مخزن، روز دوشــنبه 
۲۲ دی مــاه ۱3۹۹ با حضور بیــژن زنگنه 
وزیر نفــت، تعدادی از اعضای کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اســالمی، مسعود 
کرباســیان مدیرعامل شــرکت ملی نفت، 
رضا دهقان معاون امور توســعه و مهندسی 
شــرکت ملی نفت ایــران و احمد محمدی 

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب قراردادهای ۷ بسته دیگر از این طرح 
با پیمانکاران ایرانی منعقد شد.این ۷ بسته 
قراردادی که در اســتان های خوزســتان، 
بوشــهر و کهگیلویــه و بویراحمــد اجــرا 
می شوند شــامل بی بی حکیمه، گلخاری، 
اللی بنگستان، گچساران 34، بینک، اهواز 
۲3۵ و سوالبدر است.بســته بی بی حکیمه 
با مشــارکت ماشــین ســازی اراك، بسته 
گلخاری توســط شــرکت حفاری شمال و 
بســته اللی بنگستان توســط شرکت های 
ملی حفــاری ایران و شــرکت مهندســی 
و ســاختمانی جهانپارس اجرا می شــود.

همچنین پیمانکار بســته گچســاران34 

شــرکت مهندســی و ســاخت تأسیسات 
دریایی ایران، پیمانکار بســته بینك شرکت 
توســعه پتروایران، پیمانکار بســته اهواز 
۲3۵ قرارگاه خاتم االنبیاء و پیمانکار بسته 
سوالبدر شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی 
قشم و شرکت مارون کاران هستند.مجموع 
میزان اعتبار مسئولیت اجتماعی در این ۷ 
بسته 3۱.۲ میلیون یورو است که در مناطق 
عملیاتی این طرح هزینه می شود.شــایان 
ذکر اســت در طرح  توسعه ۲۸ مخزن پیش 
از این پیمانکاران ۶ بســته قراردادی شامل 
منصوری آســماری، رامشــیر، گچساران 
خامــی، اللی آســماری، کبود و نرگســی 
مشخص شــده بود که عملیات اجرای این 

قراردادها از ابتدای ســال ۱3۹۸ در جریان 
است.در مردادماه امســال نیز قراردادهای 
۱۱ بسته شــامل اهواز ۱4، مارون 3، مارون 
۶، مارون ۱4، مــارون ۲۵، رامین، باالرود، 

منصورآباد، زیالیی، ســیاهمکان، چلینگر 
و گرنگان امضاء شــد.بر این اساس تا کنون 
قراردادهای ۲4 بسته از ۲۷ بسته این طرح 

با پیمانکاران امضاء شده است.



زمستان سختی که بر فوتبال ایران گذشت

پایان۵سالشکستوناکامی؟

آرش برهانی:
مقابلپرسپولیسسورپرایزشدیم

مربی تیم فوتبال اســتقالل می گوید این تیم با اشتباهات خط دفاعی 
خودش در بازی با پرسپولیس سورپرایز شده است.

 آرش برهانی مربی تیم فوتبال استقالل درباره تساوی ۲ - ۲ این تیم در 
دیدار با پرسپولیس و عقب نشــینی آبی ها بعد از گل برتری گفت: این 
طبیعت فوتبال اســت. نمی خواهم درباره تیم های دیگر صحبت کنم 
ولی در بازی )پرسپولیس( مقابل ذوب آهن شما یک نیمه کامل دروازه 
بان ذوب آهن را ندیدید و آنها روی ضد حمالت برنامه داشــتند. وقتی 
گل زدیم شیخ دیاباته را به زمین آوردیم تا توپ را جلو حفظ کند و تیم را 
باال بیاورد ولی چیزی که از تعویض دیاباته در ذهنمان بود محقق نشد. 

با این حال موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم.
برهانی در پاسخ به این سئوال که استقالل در نیمه دوم به جز صحنه گل 
چه موقعیت دیگری برای گلزنی داشــت؟ تصریح کرد: قبل از گل، یک 
صحنه به همین شــکل نصیب قائدی شــد. مهدی در این کار تخصص 
دارد ولی یک مقــدار عجله کرد. اگر مثل صحنــه گل، توپ را به عرض 

می برد به نتیجه می رسید.
مربی استقالل تصریح کرد: روی دو دفع توپ موقعیت به حریف دادیم. 
وقتی تیم گلهــای بدی دریافــت می کند از نظر روحــی افت می کند 
بخصوص در دربی. جزو معدود بازی هایی بود کــه در جریان بازی گل 
خوردیم و سورپرایز شدیم. روی دفع توپ، دفاع ما متزلزل کار کرد و در 
جریان بازی گل خوردیم.برهانی در پاســخ به این سئوال که به نظرش 
نتیجه عادالنه در دربی چه بود؟ گفت: اگــر داور پنالتی ما را می گرفت 
و آن را تبدیل به گل می کردیم، این مســابقه دو بر صفر می شــد و بازی 

متفاوتی به نمایش می گذاشتیم.
وی درباره اینکه کارشناسان داوری عنوان کردند برخورد توپ به دست 
بازیکن پرسپولیس پنالتی نبوده اســت، خاطرنشان کرد: این یک چیز 
واضح بود. حاال آقایان می گویند پنالتی نبود. خواهش می کنم حمایت 
کورکورانه نکنید چون به ضرر فوتبال ما اســت. حاال می خواهید از رضا 
کرمانشاهی داور بازی حمایت کنید. هرکسی فوتبال را هم دنبال نکند 

می گوید آن صحنه پنالتی است.
مربی استقالل در پایان گفت: قبل از دربی سعی ما این بود به نظر کمیته 
داوران و انتخاب کرمانشــاهی احترام بگذاریم ولی متاسفانه اتفاقاتی 
افتاد که خوب نبــود. آمدند صحبتهایــی مطرح کردنــد. اینها باعث 
می شــود داور تحت فشــار قرار بگیرد و یک پنالتی واضح در این بازی 

حساس را نبیند و نگیرد.

 کنایه به سرمربی سابق تیم ملی ایران!

بیرانوندهمهرانگرانکرد

یک روزنامه نگار بلژیکی با بیان اینکه علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی 
تیم آنتورپ با عملکردش همه را نگران کرده است، به اظهارات سرمربی 

سابق تیم ملی ایران کنایه زد.
 واکنش ها به عملکــرد علیرضا بیرانوند دروازه بــان ایرانی تیم فوتبال 
آنتورپ در بلژیک همچنان ادامه دارد. بیرانوند در هفته بیســتم لیگ 
بلژیک مقابل تیم میشــلن درون دروازه قرار گرفت و ســه گل دریافت 
کرد. این عملکرد انتقاد رســانه های بلژیک و هواداران آنتورپ را در پی 

داشت.
»پیتر َوندن بم« روزنامه نگار بلژیکی در گزارشــی به ارزیابی شــرایط 
تیم های مختلف بلژیک در هفته بیســتم پرداخت و بخشی از گزارش 

خود را به عملکرد علیرضا بیرانوند اختصاص داد.
این روزنامه نگار گفت: درون دروازه، ایــن دروازه بان ایرانی با عملکرد 
تردیدآمیز خود، همه را نگران کــرد. او بازی خوانی خوبی ندارد و اغلب 

در زمان بندی خروج از دروازه اشتباه می کند.
وی افزود: او از نظر فنــی و تکنیکی هم عالی نیســت. بیرانوند مطمئنًا 

نگران کننده است.
روزنامه نگار بلژیکی ســپس به اظهارات »مارک ویلموتس« سرمربی 
سابق تیم ملی ایران درباره بیرانوند کنایه زد و گفت: فکر می کنم باید از 
مارک ویلموتس ســئوال کنیم که منظورش از اینکه گفته بود بیرانوند 
در حد »کورتوا« و مینیوله« اســت، چیســت. ما تاکنون چنین چیزی 

ندیده ایم.

حمایت هواداران از یحیی در فضای مجازی
مدیرعاملپرسپولیسدنبالوقتمالقات

باوزیرورزش
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس درباره خواســته یحیی گل محمدی 
مبنی بر برکناری رئیس هیات مدیره این باشــگاه با مسعود سلطانی فر 

وزیر ورزش جلسه می گذارد.
 یحیی گل محمدی پس از تســاوی دو - دو پرسپولیس مقابل استقالل 
تهران در دربی نود و چهارم پایتخت به طور مستقیم علیه مهدی رسول 
پناه سرپرست سابق این باشگاه و رئیس فعلی هیات مدیره پرسپولیس 

صحبت کرد.
سرمربی پرسپولیس یکی از عوامل نتیجه نگرفتن تیمش در رقابت های 
فصل جاری لیگ برتر را عدم حمایت از ســوی هیــات مدیره و حضور 

رسول پناه رئیس هیات مدیره در جمع مدیران پرسپولیس دانست.
یحیی حتی پا را فراتر گذاشــت و به وزیر ورزش اولتیماتوم 4۸ ساعته 

بابت تصمیم گیری درباره ادامه حضور رسول پناه در پرسپولیس داد.
یحیی که پس از ناکامــی در فینال لیگ قهرمانان آســیا تاکنون چهار 
تساوی متوالی با پرسپولیس در لیگ برتر داشته است در حالی خواهان 
برکناری رسول پناه شده که رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در 
دوران سرپرستی اش در این باشگاه جدال لفظی با سرمربی و تنی چند 

از بازیکنان داشت.
جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قصد دارد امروز دیداری را 
با مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش برگزار کرده و او را در جریان جزئیات 

درخواست و تهدید گل محمدی نسبت به اخراج رسول پناه بدهد.
این در حالی است که سلطانی فر تا کنون حاضر به تغییر در هیات مدیره 
باشگاه پرسپولیس نشــده است و حامی رســول پناه در تیم مدیریتی 
پرســپولیس اســت.از ســوی دیگر، اظهارات گل محمدی با حمایت 
هواداران همراه شده و »اخراج رســول پناه« به یکی از ترندهای فضای 

مجازی تبدیل شده است.

میدان

پیشکسوت باشگاه اســتقالل گفت: با این که استقالل 
مقابل پرســپولیس بــه لحاظ فنی عملکــرد مطلوبی 
نداشت، اما نتیجه خوب بود و شاگردان فکری به اهداف 
جدولی رســیدند.محمد نوری در خصوص دربی ۹4 و 
مسائل مربوط به آن بیان داشت: گل زود هنگام شیرین 
اســت اما این گل تمام معادالت بازی را بــر هم زد. هم 
استراتژی پرســپولیس و هم برنامه های استقالل بعد 

از آن گل به هم خورد و در یــک کالم تعادل 
بازی از بیــن رفت.وی اضافه کــرد: البته من 
منکر این نیستم که گل زودهنگام بد است، اما 
بعضی مواقع این گل های زودهنگام نظم بازی 
را بر هم می زند که این هم یکــی از آن موارد 
بود.پیشکسوت آبی پوشــان گفت: در نیمه 

دوم بازی کاماًل یک طرفه از ســوی پرسپولیس دنبال 

شــد و آنها با اســتفاده از توپ های بلند بین 
هافبک های دفاعی و مدافعان میانی استقالل 
عبدی و نورالهی را صاحب توپ می کردند که 
این تاکتیک صحنه هــای خطرناکی را روی 
دروازه اســتقالل ایجاد کرد و پرسپولیسی ها 
نه تنها گل نیمه اول را جبــران کردند، بلکه 
یک گل هم پیش افتادند و این فشــار روحی و روانی را 

بر تیم دو چندان کرد.عضو کمیته فنی آبی پوشــان با 
بیان اینکه گذشته از کیفیت بازی، نتیجه قابل قبول بود 
ادامه داد: استقالل از این بازی دو هدف را دنبال می کرد 
که از نظر من هدف اول و بزرگتــرش جدول لیگ بود. 
تساوی در این بازی باعث شد فاصله امتیازی استقالل و 
پرسپولیس در جدول حفظ شود و این یک پوئن مثبت 

برای شاگردان فکری بود.

استقالل

خریــدار  دوره مدیریت هیات رئیســه 
فدراســیون فوتبال بــا تمام مشــکالت و 
روزهای تلخی که به فوتبال ایران گذشــت، 
رو به پایان اســت امــا همچنــان برخی از 
چهره های کنونــی از صندلی های خود دل 
نکنده اند و دنبال حضور مجدد هســتند. در 
چنین شــرایطی کارنامه این افراد بهترین 
قاضی درباره آن هاست که آیا حضورشان به 

نفع فوتبال ایران است یا خیر؟
به گزارش ایســنا، فدراســیون فوتبال در 
تدارک برگزاری انتخابات هیات رئیســه و 
تعیین ریاســت جدید این فدراسیون است 
و به این ترتیب دوره کنونی بعد از گذشــت 
حدود ۵ سال به پایان می رسد؛ دوره ای که 
به جز جام جهانی ۲۰۱۸ و برخی موفقیت ها 
در فوتســال و فوتبال ســاحلی، سراســر 
شکســت و ناکامی بود و در شرایط به پایان 
راه می رسد که کوهی از بدهی ها روی دست 

این فدراسیون باقی مانده است.
با این حال اهالــی فوتبال هــم مانند تمام 
عرصه هــای زندگی و در تمام شکســت ها، 
امیدوار به روزهای بهتر هســتند که نقطه 
آغــاز آن برگــزاری انتخابــات و روی کار 
آمدن چهره های جدیــد خواهد بود. بدون 
شــک ابقای افراد فعلی با توجــه به کارنامه 
مدیریتی شــان در حدود ۱۰ سال گذشته 
نمی توانند دردی را از فوتبال ایران دوا کند.

در آســتانه برگــزاری انتخابــات و وجود 
زمزمه هایــی مبنــی تــالش برخــی از 
چهره های فعلی برای باقــی ماندن در این 
فدراســیون، به بررســی عملکرد اعضای 
هیات رئیسه در پنج سال اخیر می پردازیم 
و اتفاقــات عمدتا تلــخ ایــن دوره را مرور 

خواهیم کرد.

بزرگترین شکست؛ ویلموتس و غرامت 
۶.۲ میلیون یورویی

ماجرای آمــدن و رفتن مــارک ویلموتس 
به فدراســیون فوتبال بــرای زمین زدن هر 
مجموعه ای کافی اســت. از نحوه معرفی این 
سرمربی از مجازی غیر مرتبط مانند انجمن 
فرهنگی ایــران و هلند و حضور دوســتان 
و آشــنایان مهدی تاج در جلسات مذاکره با 
ویلموتس بــه جای افراد نخبــه و همینطور 
عدم ارائه قــرارداد این ســرمربی بلژیکی به 
وکالی فدراسیون تا پرداخت نشدن حقوق 
و دستمزد وی، باعث شــده یکی از بدترین 
قراردادهای تاریخ ورزش ایران ثبت شــود و 
حاال سرمربی بلژیکی در انتظار پرداخت ۶.۲ 
میلیون یورو برای کاری است که انجام نداده 

است.

دیپلماسی ضعیف در آسیا و سلب حق 
میزبانی در رقابت های بین المللی

یکی از عجیب ترین اتفاقات در ســال های 
گذشته، تضییع حق میزبانی تیم های ایرانی 
بود. بعد از گرفتن حق میزبانی ایران مقابل 
تیم های عربســتانی و ناتوانی فدراســیون 
فوتبال در وتوی این تصمیم، ســال گذشته 
هم کنفدراســیون فوتبال آســیا در اتفاقی 
غیرمنتظره و غیرمنطقــی، فوتبال ایران را 
از میزبانی در لیگ قهرمانان آســیا محروم 
کرد. در ادامه هیاتــی از فوتبال ایران راهی 
مالزی و مقــر AFC  شــدند و اعالم کردند 
که این کنفدراســیون حق میزبانی ایران را 
به شــرط برگزاری بازی های دور رفت لیگ 
قهرمانان در خــارج از خانه و برگزاری بازی 

های خانگی در دور برگشت پذیرفته است.
البته مجالی برای راستی آزمایی این تصمیم 
نبود چرا که کرونا تمام رقابت ها را تعطیل و 
در ادامه باعث برگزاری متمرکز آن شــد اما 
همان زمان هم این ســوال وجود داشت که 
چرا AFC قول میزبانی در سه بازی برگشت 
را به ایران داده است وقتی هر عقل سلیمی 
میزبانی در ســه بازی پایانی را به سه بازی 

ابتدایی ترجیح می دهد؟

عدم اصالح اساسنامه و پشت کردن به 
دستور فیفا و در نهایت لغو انتخابات

اگر انتخابات فدراســیون فوتبال ۲۵ اسفند 
سال گذشــته برگزار نشــد، به خاطر سهل 
انگاری و تمرد از دســتور فیفا برای تصویب 
اساسنامه اصالحی بود. در واقع فدراسیون 
جهانــی فوتبــال و کنفدراســیون فوتبال 
آســیا در تابســتان ۹۸ نامه نگاری هایی با 

فدراســیون فوتبال برای اصالح اساسنامه 
انجام می دهند و در ادامه جلساتی با حضور 
کارشناســان دو طــرف برگزار می شــود 
تا برای انتخابــات قانونی در اردیبهشــت 
۹۹ شــرایط فراهم شــود اما مهــدی تاج 
و برخــی از اطرافیــان او به خاطر مســائل 
شخصی خود، این اساســنامه را به اعضای 
مجمع نشــان نمی دهنــد!در نهایت وقتی 
فیفا سرپیچی این فدراســیون را از اجرای 
دســتوراتش و تصویب اساسنامه اصالحی 
را دید، جلوی برگزاری انتخابات را گرفت و 
پروسه اصالحات یک سال به طول انجامید 
و در نهایت فدراســیون فوتبال راهی را که 
باید پنج ســال قبل طی می کرد، به زور فیفا 
و با تاخیرهای فــراوان انجــام داد.اصالح 
اساسنامه موضوع دیروز و امروز نبود و حتی 
در انتخابات ســال ۹۵ هم این موضوع مورد 
بحث قرار گرفت و به بعد از انتخابات موکول 
شــده بود اما تــاج و همکارانــش در هیات 

رئیسه این موضوع را پشت گوش انداختند.

اختالف با کمیته انضباطی و اخالق در 
ماجرای فینال جام حذفی

فاجعه فینــال جام حذفــی و بی نظمی در 
دیدار پرســپولیس و دامــاش گیالن باعث 
شد تا این دیدار با تاخیری دو ساعته برگزار 
شود و جان بســیاری از هواداران دو تیم نیز 
به خطر بیفتــد. پس از این ماجــرا، کمیته 
اخالق حکم به محرومیت متولیان برگزاری 
لیگ یعنی ســعید فتاحی، حیــدر بهاروند 
و عبدالکاظم طالقانــی داد. صدور این آرا از 
سوی این نهادهای مســتقل علیه اعضای 
هیات رئیســه خیلی زود لغو شــد و همین 
باعث ایجاد اختالف بین تاج با حسن زاده و 
تورک شــده که در نهایت سبب شد این دو 
خیلی زودتر از رییس فدراســیون فوتبال از 

سمتشان استعفا دهند.

جنگ برای بقا در فوتبال
بــا تصویــب قانــون منــع به کارگیــری 
بازنشســتگان از ســوی مجلــس، خیلی 
از نهادهــای دولتــی از وزارتخانه هــا تــا 
ســازمان های حســاس و کلیــدی، قید 
استفاده از بازنشســته های خود را زدند اما 
در فدراسیون فوتبال جریان دیگری حاکم 
بود. در مجموعه ای کــه خیلی از مدیرانش 
بازنشسته بودند، همه دســت به دست هم 
دادند و با پناه گرفتن پشــت فیفــا، اعالم 
کردند که از فدراســیون فوتبــال نخواهند 
رفــت.در اتفاقی عجیب و غیرقابــل باور، با 
وجــود فشــارهای وزارت ورزش و مجلس 
شورای اســالمی، بازنشسته ها کرسی های 
خود در هیات رئیسه را ترک نکردند و اعالم 
کردند که این فدراسیون دولتی نیست! در 
شــرایطی که طبق قانون نهادهای عمومی 
غیردولتی هم زیرمجموعه دولتی بودند و از 

بودجه دولتی بهره می بردند.

حذف تیم ملی فوتبال ساحلی و صعود 
نکردن به جام جهانی

فدراسیون فوتبال ایران در تمام این سال ها 
به لطف فوتســال و فوتبال ساحلی توانسته 
ناکامی هــای فوتبال را جبــران کند اما در 
همین زمینه هــم اتفاقات تلخــی به وقوع 
پیوست. تیم ملی فوتسال ساحلی ایران که 

مدال برنز جام جهانی را کسب کرده بود، در 
جام ملت های آسیا از گروهش صعود نکرد 
و حذف شــد؛ حذفی که به قیمت از دست 
رفتن ســهمیه جام جهانی تمام شد و این 
تیــم در دوره اخیر در ســال ۲۰۱۹ حضور 

نداشت.

تقسیم میز و صندلی های فدراسیون میان 
دوست و رفیق

بعد از انتخابات ســال ۹۵، مهــدی تاج که 
بــا حمایت اعضــای هیات رئیســه تبدیل 
به رئیس این فدراســیون شــده بــود، میز 
و صندلی هــا را میان رفقــا و حامیان خود 
تقســیم کرد. هر کسی ســمتی را بر عهده 
گرفت و در مواقعــی فرزندان و دوســتان 
فرزنــدان اعضــای هیــات رئیســه هــم 

سمت هایی را به دست آوردند.
برای نمونــه دختر محمود اســالمیان که 
دانشــجوی رواشناســی بود، بــه عنوان 
روانشــناس تیم های بانون انتخاب شد! در 
شرایطی که این فدراسیون اگر دغدغه ای از 
این بابت داشت می توانست بهترین نفرات 
را با بیشترین سابقه در هر زمینه ای انتخاب 
کند ولی به دســت آوردن اعتماد رفقا و ژن 

های خوب در ارجحیت قرار داشت.

VAR وعده های سر خرمن برای نصب
تقریبا تمــام مســئوالن ســازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال از سال ۹۷ به این سمت و 
اجرا شدن کمک داور ویدیویی در لیگ های 
مختلف اروپایــی، وعده اجرای سیســتم 
کمــک داور ویدیویی را داده انــد. حتی در 
مقطعی برخی از اعضای کمیتــه داوران با 
اســتفاده از یک تلویزیون قدیمی و پالسما 
با المپ تصویر و یک عــدد دوربین، تالش 
داشــت مدل VAR کشــورهای اروپایی و 
پیشــرفته را پیاده کند اما همــان زمان هم 
همه چیز شبیه به یک نمایش کمدی بود تا 

اجرای سیستم کمک داور ویدیویی!
در نتیجه تمام ایــن اتفاقات منجر به اجرای 
VAR نشــد و چوب این اتفاقات را فوتبال 
ایــران در رقابت های داخلــی و بین المللی 
به خاطر اشــتباهات عجیــب بازیکنان به 
علت عدم آشــنایی با این سیستم خوردند. 
حتی در رقابت هــای داخلی هــم به علت 
نبود سیســتم کمک داور ویدیویی اتفاقات 
 ،VAR عجیبی به وقوع پیوست که با وجود

این اتفاقات رخ نمی داد.

اختالف اعضای هیات رئیسه و تخلف در 
انتخاب نبی و کنار گذاشتن شکوری

یکی از تخلفات فدراســیون فوتبال و عدم 
اجرای اساسنامه، مربوط به انتخاب مهدی 
محمدنبــی و کنار گذاشــتن شــکوری از 
دبیرکلی این فدراسیون بود. حیدر بهاروند 
بــدون تشــکیل جلســه، در گفت وگوی 
خصوصی به شــکوری اعالم می کند که او 
از این پس سرپرســت دبیرکلی فدراسیون 
فوتبــال نیســت. در حالــی کــه مطابق 
اساسنامه، این اتفاق باید در حضور شکوری 
و اعضای هیات رئیســه رخ می داد و ســایر 

اعضا هم به این موضوع رای می دادند.
در عوض فدراسیون جلســه ای را با حضور 
نبی برگزار و او را بــه عنوان دبیرکل انتخاب 
کرد که این تخلف به علــت اختالف برخی 

از چهره ها از جمله بهارونــد و ممبینی، به 
گوش مسئوالن AFC رسید و فوتبال ایران 

تا مدتی با خطر جریمه مواجه بود.
در این ماجــرا ممبینی که دل خوشــی از 
برخی اعضای هیات رئیســه به خاطر کنار 
گذاشــتن او از کمیتــه داوران نداشــت، 
تنها عضــو هیات رئیســه بود کــه از ورود 
کنفدراســیون به این موضوع استقبال کرد 
تا اختالفش با ســایر اعضای هیات رئیسه را 

علنی کند و دغدغه اجرای قانون نداشت.

تیم ملی در خطر حذف از انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر

جدای از هزینه گزاف مارک ویلموتس روی 
دست فدراســیون فوتبال، تیم ملی فوتبال 
ایران هم در وضعیت بغرنجــی قرار گرفته 
اســت. ناکامی ایران مقابل عراق و بحرین 
در انتخابی جام جهانــی، باعث قرار گرفتن 
این تیم در رده ســوم گروهش شده و با این 
وضعیت ایران کار دشواری برای رسیدن به 
رده نخســت گروهش و صعود به عنوان تیم 
اول دارد. ناکامی در صعــود به جام جهانی 
قطر می تواند تلخ ترین اتفاق چندین سال 

گذشته برای فوتبال ایران باشد.

امضای قرارداد با اسکوچیچ بدون اطالع 
هیات رئیسه

ماجرای روی کار آمدن اسکوچیچ همچنان 
برای اهالــی فوتبال مبهم اســت. در حالی 
که همه در انتظار معرفی ســرمربی ایرانی 
بودنــد و اعضای هیات رئیســه هــم بارها 
وعده این اتفاق را داده بودند، اســکوچیچ و 
بهاروند در عکسی دو نفره برای هدایت تیم 
ملی به توافق رســیدند.خبر به حدی شوکه 
کننده بود که دبیرکل فدراســیون فوتبال 
و مســئول اجرایی این مجموعه هم خبری 
از ایــن توافق نداشــت؛ توافقی کــه اخبار 
مختلفی درباره سفارش افرادی خارج از این 
فدراســیون درباره آن به گوش می رسد اما 
هنوز جزییات این موضوع از سوی بهاروند و 

اسکوچیچ اعالم نشده است.
دقیقا ۱۰ روز قبل از این ماجرا، ســخنگوی 
فدراسیون فوتبال هم در مصاحبه ای اعالم 
کرده بود که ســرمربی تیم ملی قطعا ایرانی 
است اما مشخص نیســت چه فعل و انفعالی 
رخ داد که اســکوچیچ که بــه علت بیماری 
آبادان را ترک کرده بود، به تیم ملی پیوست 

و غرامت این موضوع را هم پرداخت کرد.

حذف تیم ملی بانوان از رنکینگ فیفا
چندی پیش رده بندی فدراســیون جهانی 
فوتبال اعالم شد که تیم ملی فوتبال بانوان 
ایران در رده بندی قبلی در جایگاه هفتادم 
بود، امــا در رده بندی جدیــد نامش حذف 
شــده بود و جایگاهی را در اختیار نداشت. 
طبق قوانین فیفا، تیم هایــی که بیش از ۵ 
بازی و بیشــتر از ۱۸ ماه با تیم های رسمی 
بازی نکرده باشــند در این رده بندی حضور 
ندارند و به همین دلیل تیــم ملی بانوان در 

رنکینگ فیفا حضور ندارد.
تیم ملــی فوتبال بانوان ایــران بیش از یک 
سال اســت که در بالتکلیفی به سر می برد و 
مشخص نیست چه زمانی این تیم بار دیگر 
تشــکیل خواهد شــد تا بتواند به رده بندی 
فیفا بازگردد. بعد از ایــن اتفاق، هیچ یک از 

مسئوالن فدراســیون فوتبال به خصوص 
نایب رئیس بانــوان هیچ توضیحــی ارائه 

نکرده اند!

 ناتوانی در پرداخت پاداش ۲۲ میلیونی 
قهرمانی تیم ملی فوتسال  بانوان

۲۲ اردیبهشت ماه ۱3۹۷ تیم ملی فوتسال 
قهرمان آســیا شــد و ۲۲ میلیــون تومان 
پاداش برای آنهــا در نظر گرفته شــد اما با 
وجود گذشــت بیش از دو ســال، هنوز این 
پاداش ها پرداخت نشده است. در این مدت 
وعده های زیــادی برای پرداخــت پاداش 
داده شــد اما در حد وعده باقــی ماند. البته 
فدراســیون فوتبال در این مدت پول های 
زیادی صرف تیم ملی مردان، پاداش صعود 
به جام جهانی، حــذف از قهرمانی آســیا،  
قرارداد ویلموتس کرد اما لیال صوفی زاده به 
عنوان حامی زنان ورزشــکار و مدیر بخش 
زنان قدرت و جســارت کافی برای پرداخت 
پاداش ناچیز ملی پوشان فوتسال که جمع 
آن به اندازه قرارداد یــک روز ویلموتس هم 

نبود را نداشت.
بدعهدی و ناتوانی دراین زمینه باعث شــد 
تا یک فرد نیکوکار مبلغــی را تحت عنوان 

قدردانی به ملی پوشان بدهد.

تخلفات گسترده در اجرای اساسنامه 
فدراسیون فوتبال

سناریو تخلف و پشــت کردن به اساسنامه 
فدراســیون فوتبال زمانی نوشــته شد که 
مهدی تاج برای بازگرداندن اســالمیان به 
هیات رئیسه، از حیدر بهاروند کمک گرفت؛ 

کمکی که زندگی بهاروند را زیر و رو کرد.
تا قبل از این اتفــاق، بهاروند در انتخابات به 
عنوان کارشناس هیات رئیسه انتخاب شد 
اما به حدنصاب نرســیدن آرای اســالمیان 
برای نایب رئیــس دوم، او را از گردونه خارج 
کــرد. در نتیجه تاج، بهاروند را سرپرســت 
نایب رئیسی دوم و سرپرست سازمان لیگ 
کرد تا جا برای نامزدی اسالمیان برای عضو 

کارشناس هیات رئیسه خالی شود.
انتخاب بهاروند به عنــوان نایب رئیس دوم 
مصــداق بارز تخلف آشــکار بــود. در واقع 
بهاروند بــرای این جابجایی باید از ســمت 
کارشناس هیات رئیســه استعفا می داد که 
طبق بند ۸ ماده 33 اساســنامه فدراسیون 
فوتبال کسی که از ســمت خود استعفا می 
دهد نمی تواند دســت کم در یک دوره برای 

هیچ سمت دیگری کاندید شود.
اما در آن مقطع این موضــوع برای متولیان 
فوتبــال اهمیتی نداشــته چرا کــه همه 
کاره بودند و کســی برای اینکه یقه آن ها را 
بگیرد و علت تخلف از اساســنامه را بپرسد 
وجود نداشــت. در نتیجه مهره های تاج در 
جایگاه جدیــد خود نشســتند و آب از آب 
تکان نخورد.چند ســال بعد تخلف دیگری 
در انتخاب ابراهیم شــکوری صورت گرفت. 
با اتمــام فرصت بازنشســته ها و کنار رفتن 
محمدرضا ســاکت از دبیرکلی فدراسیون 
فوتبال، نیاز به کسی بود که بدون مزاحمت، 
درخواســت مدیران باالدســتی را امضاء 
کند. در نتیجه مدیران به انتخاب شــکوری 
رضایت دادند و به طور غیرقانونی او به مدت 

۱۶ ماه عهده دار این سمت بود.
در اساســنامه قبلــی فدراســیون فوتبال 
پیرامون شــرایط دبیر کل فدراسیون آمده: 
»دارا بودن ۱۰ ســال ســابقه مدیریت که 
حداقل پنج سال آن در ورزش بوده باشد.« 
نگاهی به ســابقه شــکوری گویای وجود 
نواقص در کارنامه او اســت اما در آن مقطع 
تاج برای مصــالح خود و رفقایــش، قانون 
را در نظر داشــت تا انتظاراتشان به سرعت 

برآورده شود.
تخلف بعدی در انتخاب دبیرکل فدراسیون 
یعنی مهــدی محمدنبــی بود کــه باالتر 

توضیحات درباره این موضوع ارائه شد.
فدراسیون فوتبال برای پرداخت قسط اول 
و دوم ویلموتس هیچ پولی در بساط نداشت 
و در نهایت با البی مهدی تاج و قبل از صدور 
مصوبه شــورای مقابله با تحریم، دو میلیون 
یورو به حســاب مارک ویلموتس در ترکیه 
منتقل شد. این اتفاق در شــرایطی بود که 
ســرمربی بلژیکی قراردادش را فسخ کرده 
بود. در نهایت ویلموتس رفت و فدراســیون 

ماند و بدهی دو میلیون یورویی.

نتیجهدربیازنظرجدولیبرایاستقاللخوببود

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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 کدام سالن های سینمایی نمایش فیلم دارند؟

بالتکلیفیدربازگشاییسینماها

خریدار  با وجود این که ســتاد مقابلــه با کرونا 
مجوز بازگشــایی ســینما ها را صادر کــرد، اما 
همچنان برخی پردیس ها و سالن های سینمایی 

فعالیت خود را آغاز نکرده اند.
 باالخــره پس از گذشــت چندین مــاه تعطیلی 
سینما ها و مشــکالت فراوانی که به سبب شیوع 
کرونا به وجود آمده بود، سالن ها باز شد و فیلم ها 

به چرخه اکران برگشتند.
در بین آثاری که در ســینما ها اکران می شوند و 
همگی از قبــل در چرخه اکران بودنــد، دو فیلم 
جدید »دیدن این فیلم جرم اســت« و »پیشــی 
میشــی« به چشــم می خورد. اولــی موضوعی 
سیاســی و ملتهــب دارد و پس از ســختی های 
فراوان بــرای دریافت پروانه نمایــش و آمدن به 
ســینما ها نمایش داده شــد و دیگری در حوزه 

کودک و نوجوان است.
معضلی که پس از بازگشایی ســینما ها به وجود 
آمده، نبود فیلم است. یعنی کمتر پخش کننده و 
تهیه کننده ای تمایل دارد، فیلم خود را به چرخه 
اکران اضافه کند. اســتدالل تهیه کنندگان برای 
عدم ورود به اکران این اســت که این روزها کسی 
به ســینما نمی رود و فــروش فیلم بــا ضرر مالی 
روبرو می شــود. تهیه کنندگان همچنین عنوان 
می کنند که نیاز به تضمین و کمک مالی از سوی 

دولت و شورای صنفی نمایش دارند.
با نگاهی به ســینما هایی که باز شدند، نام بیشتر 
ســینما ها و پردیس های تهران و شهرستان ها به 
چشــم می خورد. البته باید با اکران فیلم جذاب و 
پر مخاطب به سینماداران کمک شود که بتوانند 
رونقی مانند گذشته به سینماها بازگردانند. البته 

تعدادی هم به علت نبود فیلم قوی منتظر ماندند 
که اگر اثری داوطلب اکران شد، کار خود را از سر 

بگیرند.
در کل ســینما در وضعیت نامتعادلی در موضوع 
اکران قــرار دارد؛ چراکه فیلــم باکیفیت فراوان 
نیست، هر لحظه امکان دارد دوباره وضعیت کرونا 
تغییر رنگ دهد و ســینماها مجدد تعطیل شوند. 
به همین دلیل تضمیــن مالی برای صاحبان فیلم 
وجود نــدارد؛ روز به روز به جشــنواره فیلم فجر 
نزدیک شدیم و این روی اکران فیلم ها در سینما 
البته در صورت نمایش دادن فیلم های جشنواره 

برای مردم، تاثیر می گذارد.
پس می توان گفــت االن مهمتریــن زمان برای 
گرفتــن بهتریــن تصمیم از ســوی ســازمان 

سینمایی برای رونق کلیت سینما است.

داوران جشنواره فیلم فجر:
یکیازسختتریندورههاراپشت

سرمیگذاریم
داوران بخش مســابقه جشــنواره فیلم فجر پیش از آغــاز داوری آثار 
»سودای ســیمرغ« با اشــاره به اینکه فقط فیلم های نامزد شده برای 
جایزه امکان نمایش در جشنواره را خواهند داشت، نوشتاری را خطاب 

به مخاطبان سینمای ایران منتشر کردند.
به نقــل از روابط عمومی جشــنواره فیلم فجر با حضــور داوران بخش 
ســودای ســیمرغ در دبیرخانه ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر، 
»ســیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد« احکام داوران این دوره جشنواره 
را به آنها اعطا کرد و هیأت داوران بر اساس برنامه ریزی انجام شده، کار 

داوری آثار  حائز شرایط شرکت در جشنواره را آغاز کردند.
بر اساس این خبر، هیأت داوران سی و نهمین جشنواره فیلم فجر پیش 
از آغــاز داوری خود، متن زیــر را خطاب به مخاطبان ســینمای ایران 

منتشر کردند: 
امسال در شــرایط همه گیری ویروس کرونا هزاران جاِن عزیز را از میان 
هم وطنانمان از دســت داده ایم. در چنین زمانی، چــه انگیزه ای برای 
تماشا و قضاوت و تشویق سینمای ایران می ماند جز ایمان راسخ به این 
باور که هرگز نباید تسلیم تاریکی و مرگ شــد و تسلیم شدن تنها مایه 

خوشحالی آنانی است که سینمای ایران را از اساس نمی خواهند.
هیأت داوران جشــنواره ســی و نهم فیلم فجر با اشــراف به این امر که 
ارکان ســینمای ایران در میانه بحران های متعدد، آسیب جدی دیده 
و تمامی صنوف دچار مشکالت متعدد شــده اند، امیدوار است امسال و 
در خاص ترین دوره جشنواره فیلم فجر، بتواند بدون هیچ پیش داوری 
و با کمترین خطای ممکن، به داوری عادالنه فیلم های ســینمای ایران 
بنشیند.ما به عنوان بخشی از بدنه سینمای ایران همراه شما هستیم و 
قطعا کارمان، بی کاستی نخواهد بود. پر واضح است که در این دوره ویژه 
جشــنواره فیلم فجر، به دلیل نبود هیات انتخاب و منوط شدن نمایش 
فیلم ها به نامزدی شان توسط داوران، هیات داوران یکی از سخت ترین و 

پرمسئولیت ترین دوره ها را پشت سر خواهد گذاشت. 
این چند خط در حکم سالِم ما به شــما مخاطبان عزیز جشنواره فیلم 
فجر بود. به امید داشــتن جشــنوارهای که بتواند لحظاتــی، دلمان را 

روشن کند و با آرزوی روزهای بهتر برای ایراِن عزیزمان.
هیأت داوران سی و نهمین جشــنواره فیلم فجر، محمداحسانی، ساره 
بیات، مرتضی پورصمــدی، بهرام توکلی، نیما جاویدی، ســیدجمال 

ساداتیان و مصطفی کیایی«

انیمیشن»پسردلفینی«متقاضیفیلمفجر
انیمیشن سینمایی »پسر دلفینی« به نویسندگی و کارگردانی محمد 
خیــر اندیش و تهیــه کنندگی محمــد امین همدانی متقاضی ســی 
و نهمین جشــنواره فیلم فجر اســت.روابط عمومی اوج اعالم کرد که 
همچنین همزمان با اعالم حضور این انیمیشن سینمایی در جشنواره 

فیلم فجر از پوستر ایرانی این اثر نیز رونمایی می کند.
پسر دلفینی تازه ترین محصول ســازمان هنری رسانه ای اوج است که 

پس از طی حدود ۲ سال از تولید آماده نمایش شد.
عوامل ساخت این انیمیشــن عبارت است از: نویســنده و کارگردان: 
محمد خیراندیش، تهیــه کننده: محمد همدانــی، کارگردان هنری: 
مهدی فارســی، کارگردان فنی: مصطفی شــاهمردانی، مدیرتولید: 
علیرضا اسماعیلی، داود اسدالهی، سرپرســت رندر: سعید گرمابدری، 
سرپرست انیمیت: جالل رهبری، آهنگساز: بهزاد عبدی، مجری طرح: 

آسمان خیال.

اکران
یادی از ترانه سرای »تبریز در مه« و »معمای شاه«

افشینیداللهیاینترانهرادر۱۰دقیقهسرود!
محمدرضا ورزیـ  کارگردان »تبریز در مــه«ـ  درباره یکی از ترانه های 
این سریال، یادآور شد: زنده یاد افشــین یداللهی ترانه »خون مرا بریز 
به رگ های میهنم ...« را که در لحظه امضــای عهدنامه ترکمنچای در 
سکانسی از این سریال پخش شــد، فقط در ۱۰ دقیقه سرود! ورزی در 
تکمیل حرف خود اینگونه ادامه داد: افشــین روح بزرگی داشت و انگار 

که ترانه هایش به او الهام می شد.
 افشین یداللهی، شاعر و ترانه ســرایی که ترانه هایش به چندین سریال 
تلویزیونی جان بخشــیده اســت، ۵۲ ســال قبل در چنین روزهایی 
به دنیا آمد. او عالوه بر اینکه پزشــک و متخصص اعصــاب و روان بود، 
ترانه ســرایی توانا بود که تیتراژ فیلم ها و سریال های تلویزیونی را برای 
مخاطبان مانــدگار کرد.یداللهی چهار ســال قبل بر اثــر یک تصادف 
رانندگی به ناگهان از دنیا رفت اما ترانه هایی که ســرود، یاد و نامش را 

برای همیشه در ذهن مخاطبان زنده نگه داشته است.
محمدرضا ورزی، کارگردانی که در دو سریال »تبریز در مه« و »معمای 
شاه« با یداللهی همکاری داشت، از سروده های او در آغاز، میان و پایان 
آثارش بهره گرفت.ورزی گفت: هنوز باورم نمی شود افشین رفته است. 
او زندگی را خیلی دوست داشت. آدم ها را خیلی دوست داشت. جامعه 
را دوست داشت. ایران را دوست داشــت و خودش هم دوست داشتنی 
بود؛ من این ها را در زمــان حیاتش به خودش هم گفته بودم. افشــین 
یدللهی روح بزرگی داشــت؛ جایش خیلی خالی است. ما ترانه سرایی 

مانند او واقعا کم داریم و خیلی نادر است.
این کارگردان با بیان اینکه مرحوم یداللهی از دوستان او نیز بوده است، 
افزود: من از ســال های خیلی دور با اشــعار و ترانه هایش آشنا بودم و 
خیلی خوشــحالم از اینکه در زمان حیاتش به او گفتم که آثار تو آدم را 
مسحور می کند. گاهی بعد از فوت اشخاص خوبی هایشان را می گویند 
اما اینکه احساســمان را در زمان حیات اشــخص به آن ها منتقل کنیم 
خیلی ارزشمندتر است. به او می گفتم عالوه بر اینکه روانپزشک هستی 
با کلمــات ترانه هایت هم روان درمانی می کنی. بــه اعتقاد من بهترین 
ترانه های وطنی را افشــین یداللهی ســرود و ســروده هایش برابری 
می کرد با اثر مرحوم حســین گل گالب که یکی از اولین ترانه  سراهای 

وطنی بود.
ورزی درباره همکاری یداللهی با ســریال »تبریــز در مه« توضیح داد: 
در ســریال »تبریز در مه« با آقای بابک زرینـ  آهنگســازـ  که صحبت 
کردیم، تصمیم گرفتیم افشــین را که دوست مشترکمان بود برای این 
کار انتخاب کنیم. تمام اقشار مختلف جامعه با واژگان ترانه های او آشنا 

بودند.
این کارگردان با یادآوری خاطــره ای ماندگار از مرحــوم یداللهی که 
نشان از نبوغ او دارد، ادامه داد: در ســریال »تبریز در مه« در سکانسی 
مرتبط با امضــای عهدنامه ترکمن چای، من به بابــک زرین گفتم این 
لحظه ای که ترکمن چای امضا می شود خیلی مهم تر از لحظه ای است 
که رگ امیرکبیر را در حمام کاشــان می زنند یا لحظه ای که قائم مقام 
فراهانی را خفه می کنند زیرا در ترکمن چای گوشت تن کشور ما کنده 
شد. دلم می خواست ســاالر عقیلی برای این لحظه قطعه ای بخواند که 
می توانست برای مخاطبان هم عبرتی باشــد تا قدر امنیت کشورشان 
را بدانند. افشــین یداللهی هم آنجا بود، گفت چنــد دقیقه صبر کنید، 
رفت در اتاق و در ۱۰ دقیقه شــعر »خون مرا بریز به رگ های میهنم...« 
را ســرود. مرحوم یداللهی نابغه بود و انگار که ترانه ها به او الهام می شد. 
ســاالر عقیلی این ترانه را در دســتگاه خواند و بعد بابک زرین برایش 
آهنگ سازی کرد. امکان ندارد کسی عاشق ایران باشد و با شنیدن این 

آهنگ گریه نکند.

موسیقی

کارستان علیرضا عرب

جشنواره ای از توسعه و عمران در پرند
نشـاط واژه ای اسـت که شاید بسـیاری به سـادگی از 
کنـار آن بگذرنـد امـا واضح اسـت که بـی توجهی به 
ایـن امر چـه پیامدهای شـگفت انگیزی در پـی دارد. 
موضوعـی که امروزه بسـیار در بین نوجوانـان و جوان 
و بـه ویـژه بانـوان حایـز اهمیـت اسـت. دین اسـام 
انسـان مسـلمان را فردی با نشـاط می داند و دوری از 
نشـاط صحیح مبتنی بـر اصـول دین را نمی پسـندد. 
بـه عـاوه اینکـه انسـان بـا دوری از نشـاط بـه مرور 
پرخاشـگر شـده و در درجه نخسـت از خانـواده خود 
دور خواهـد شـد، در نتیجه تا خانوده ها شـاد نباشـند 
نمی توان به جامعه شـاد، دارای سـامت روح و جسـم 

سـالم و موفـق در هر زمینه ای رسـید.
ورزش کـردن نقـش مهمـی در ایجـاد روحیـه، پشـتیبانی 
از سـامت، ایجـاد شـور و نشـاط در بخش هـای مختلـف 
اجتمـاع دارد. امـا پرنـد در سـالهای گذشـته درزمینـه زیـر 
سـاخت ها و سـرانه های ورزشـی وضعیت مناسبی نداشت 
همیـن امـر باعـث شـد تـا ایـن موضـوع مهـم که یکـی از 
مطالبـات جـدی شـهروندان اسـت به عنـوان یـک موضوع 
اولویـت دار در دسـتور کار شـهردار جـوان و جهـادی پرنـد 

مهنـدس علیرضـا عـرب قـرار گیرد 
 

مهنـدس علیرضا عرب معتقد اسـت: پرند از وضعیت ایده آل در سـرانه 
هـای ورزشـی فاصلـه  زیادی دارد و سـرانه ورزشـی نیازمند توسـعه و 
تقویـت بـرای گروه هـای سـنی مختلـف به ویـژه نوجـوان و جوانان اسـت.
وی یکـی از اقدامـات مهـم  شـهرداری را توسـعه فضاهـای ورزشـی و 
تأمین آن برای رفاه حال شـهروندان و گسـترش آن در سـطح محات 

دانسـت و گفـت: بـا ایجـاد اماکن ورزشـی، 
توسعه سـرانه ورزشی پرند در آینده نزدیک 

به سـطح اسـتاندارد نزدیک می شـود. 
شـهردار پرنـد بـا اشـاره بـه پـروژه هـای 
در دسـت اقـدام شـهرداری،  اظهـار کرد: 
ایجـاد روحیـه نشـاط، شـادابی و نهادینه 
کـردن فرهنـگ عمومـی و فراهـم کردن 
محیـط هـای مناسـب فرهنگـی، هنـری 
و ورزشـی بـرای جوانـان و نوجوانـان در 
نشـاط،  ایجـاد  نشـینی،  شـهر  زندگـی 
شـادابی و سـامتی اجتماعـی در سـطح 
مراکـز  ارتقـاء  و  ترویـج  توسـعه،  شـهر، 
فرهنگـی هنـری و ورزشـی، بسترسـازی 
الزم جهت مشـارکت مناسـب شهروندان 
از جملـه مهمتریـن اهـداف پـروژه هـای 

ورزشـی در پرنـد اسـت.
مهنـدس عـرب نقـش مدیریـت شـهری بـا طیـف وسـیعی از وظایف 
عمرانـی و خدماتـی در زمینـه توسـعه فضاهـای ورزشـی را مهم تلقی 
کـرد و افـزود: یکـی از پـروزه های وزرشـی در دسـت اقدام شـهرداری 
پـروژه زورخانه شـهر پرنـد که با 2۷۰۰ متر مسـاحت و ۷۵۰ متر مربع 

زیربنـا  در دهـه فجـر امسـال افتتاح می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه ورزش زورخانه ای ورزشـی 
کامـًا ایرانی با خاسـتگاهی ایرانی اسـت، گفت: 
ورزش زورخانـه ای و باسـتانی متأثـر از اخـاق 
نبـوی و سـیره اهـل بیـت عصمـت و طهـارت 
و  حریـت  جوانمـردی،  و  اس  السـام  علیهـم 
آزادگـی که جملگی در فرهنگ ورزش باسـتانی 
و پهلوانـی گـرد آمده انـد، عاقبـت بخیـری بـه 
همـراه مـی آورد و ان شـااهلل همـه پهلوانـان و 
جوانـان ایـن آب و خـاک عاقبـت بخیر شـوند.
شـهردار پرند ادامه داد: سـاخت سـوله ورزشی در 
فـاز صفر بـا 13۰۰ متر مربع زیر بنا بـا در مرحله 
سـاخت اسـت و ایـن پـروژه نیـز در دهـه فجر به 
بهـره بـرداری خواهـد رسـید و یکـی از شـاخصه 
هـای ایـن پـروزه نـگاه محلـه محـور آن اسـت تا 
ضمن دسترسـی اهالی به امکانات ورزشـی وغنی 
شـدن اوقـات فراغـت، اسـتعداد یابـی در میـان 

جوانـان و نوجوانان را تسـریع بخشـد.
نـگاه تخصـص محـور به توسـعه زیرسـاخت ها و 

اماکـن ورزشـی پرنـد در سـال جاری موجب شـد تا احداث نخسـتین 
خانه کشـتی شـهر پرند نیز در دسـتور شـهرداری و شـورای اسـامی 
شـهر پرنـد قـرار بگیرد تـا عاقه منـدان به ایـن ورزش محبـوب برای 
اولیـن بـار محلی اختصاصی و مجهز را در شـهر پرند در اختیار داشـته 

باشند.
مهنـدس عـرب بـا تشـریح جزئیـات این پـروژه ورزشـی بیان داشـت: 
خانه کشـتی اولین مجموعه ورزشـی اختصاصی بـرای عاقه مندان به 
ایـن رشـته محبـوب و پرطرفدار ورزشـی در شـهر پرند اسـت که روند 

اجرایـی آن بـا سـرعت و دقـت در حال اجرا اسـت.
وی افـزود: ایـن پـروژه بـا 132۰ متر مربـع مسـاحت از جمله پروژه 
شـورای  و  شـهرداری  عمرانـی  پُرشـمار  هـای 
اسـامی شـهر پرنـد اسـت کـه در ایام دهـه فجر 
افتتـاح مـی شـود و بـه سـالن اداری، رختکـن، 
سـرویس هـای بهداشـتی و اسـتحمام و ... بـرای 
ورزشـکاران عزیـز مجهـز اسـت کـه در ایـام اهلل 

دهـه فجـر افتتـاح می شـود.
احداث سـوله ورزشـی اختصاصی بانوان که در تنها 
پـارک بانوان شـهر پرند در حال احداث اسـت، یکی 
دیگـر از پـروژه هـای عمرانـی شـهرداری و شـورای 
اسـامی شـهر پرند برای توسـعه اماکن ورزشـی در 

این شـهر به شـمار مـی رود.
بـه گفتـه شـهردار پرنـد ایـن فضـای ورزشـی بـا 
12۵۰۰ متـر مربـع از پـروژه های عمرانی شـاخص 
شـهرداری اسـت کـه فـاز نخسـت آن در زمسـتان 

سـال گذشـته احداث شـد.
فـاز دوم ایـن پـروژه نیز شـامل احداث سـوله 
زمیـن  قابلیـت  بـا  ورزشـی  منظـوره  چنـد 
باشـگاه  و  رزمـی  هـای  ورزش  بسـکتبال،  والیبـال،  فوتسـال، 
بدنسـازی ویـژه بانـوان گرامـی شـهر پرنـد اسـت کـه عملیـات 

اجرایـی در دسـت اجـرا اسـت.


