
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران مطرح کرد
ثبت نام بیش از ۲۲۳ هزار نفر در مرحله سوم 

ح اقدام ملی مسکن طر
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت: بیش از ۲۲۳ هزار نفر در 
طرح مسکن ملی ثبت نام انجام دادند که ۲۵ درصد از آن مربوط به استان 

تهران بوده است.
خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی اســتان تهران  با بیان اینکه 
مهلت  ثبت نام دور سوم طرح اقدام ملی مسکن  ۲۵ دی ماه به اتمام رسید 
گفت: در پایان این مرحله از ثبت نام ،  در نصیر شــهر به میزان ۸۰۰ واحد 

مسکونی  مختص ساکنان این منطقه  ظرفیت جدید در نظر گرفته شد.
او با بیان اینکه ســاکنان نصیر شهر، رباط کریم، نســیم شهر، صالحیه و 
گلســتان بیش از ۵۶ هزار نفر ثبت نام کرده اند افزود: در روز های ابتدایی 
این دور از ثبت نام متاسفانه برخی از ســاکنان شهر تهران ثبت نام کردند 
که تمامی آن ها در پاالیش حذف شدند به همین دلیل اخطار های الزم را 
به متقاضیان دادیم که تهرانی ها ثبت نام نکنند.این مقام مســئول گفت: 
مهلت این ثبت نام در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه به پایان رسیده 
اســت. همکاران اداره کل راه و شهرسازی اســتان تهران از اولین ساعات 
صبح روز شــنبه کار پاالیش متقاضیان را آغاز کرده اند و تا کنون بیش از 
هزار نفر پاالیش شــده اند.محبت خواه با بیان اینکه در اســتان تهران در 
۲۰ شهر در مرحله قبل ثبت نام انجام داده ایم و در مراحل اول و دوم بسته 
به ظرفیت های ایجاد شــده ثبت نام در پردیس، پرند، هشتگرد، ایوانکی 
و خود شهر تهران انجام شــده است، افزود: در شــهر های جنوبی، غربی 
و شــرقی تهران و بخش هایی که فرصت ثبت نام در آن ها وجود داشــت، 
ثبت نام انجام داده ایم و در این دوره تنها برای نصیر شــهر توانســته ایم 
ظرفیت ایجــاد کنیم.محبت خواه تاکید کرد: اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان تهران عملیات اجرایی پروژه های مسکن ملی را عالوه بر تهرانسر 
در سایت های شهریار، رباط کریم، قرچک، اسالمشــهر و پاکدشت آغاز 
کرده است.مدیر کل راه و شهرسازی اســتان تهران توضیح داد: از بیش از 
۲۲۳ هزار ثبت نام دور جدید طرح اقدام ملی مسکن در کل کشور ، حدود  

۵۶ هزار نفر معادل ۲۵ درصد متقاضیان مربوط به استان تهران بوده اند.
محبت خواه بیان کرد: در این دور از ثبت نام، ۱۸۳ شــهر در ۱۹ اســتان 
کشور ظرفیت دارند و اراضی الزم تامین شــده است. تعداد شهر های زیر 
مجموعه طرح مســکن ملی به ۷۷۰ شهر می رســد و تاکنون با همکاری 
بسیاری از دستگاه ها و مدیران کل اســتان ها، ظرفیت های جدید ایجاد 
شــده اســت.محبت خواه تصریح کرد: در این دور از ثبت نام مسکن ملی 
، ظرفیت جدید در یکی از شــهر های تهران فراهم شــد و با  احتساب این 

شهر، تعداد شهر های استان تهران در طرح مسکن ملی به ۲۰ رسید.
او اظهار کرد: استان های ایالم، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، سیستان 
و بلوچســتان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرســتان، گیالن، قزوین، 
مازنــدران، آذربایجان غربــی، مرکزی، ســمنان، خوزســتان، فارس، 
هرمزگان، همدان و خراسان رضوی از جمله ۱۹ استانی هستند که در این 

دور از طرح اقدام ملی مسکن، ثبت نام در آن ها انجام شد.

مسکن
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نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو :

و ۱۰ درصد دیگر ارزان شد خودر
خریدار  نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران، از ریزش ۱۰ 
درصد دیگر قیمت خودروهــا در بازار طی 
یک هفته اخیر خبــر داده و اعالم کرد که با 
توجه به کاهش نرخ ارز در کشور، به تبع آن 
کاالهای سرمایه ای همچون خودرو و سکه 

نیز با کاهش قیمت مواجه شده اند.
اسد کرمی در تشــریح وضعیت بازار خودرو 
طــی روزهــای اخیــر و پس از بازگشــت 
قیمت ها به سایت های فروش، اظهار کرد: به 
یاد داریم که از آبان ماه سال جاری تاکنون 
روند قیمتی بازار خودرو کاهشی پیش رفته 
و حدودا ۳۲ درصد کاهش قیمت داشــت؛ 
پس از آن نیز روند بازار دارای ثباتی نســبی 
با نوسان های محدود کاهشــی بوده است؛ 
اما طی یک هفته اخیــر، در پی کاهش نرخ 
ارز، قیمت خودرو در بــازار ۱۰ درصد دیگر 

ریزش پیدا کرد.  
نایــب رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو تهران ادمــه داد: این 
روزها نرخ ارز کاهــش یافته و قیمت خودرو 
نیز به دنبال آن کاهــش یافت. این در حالی 
اســت که میــزان تقاضا در بازار به شــدت 

پایین اســت و آنقدر که فروشــنده در بازار 
وجود دارد، خریدار نیست.

وی در رابطــه با تاثیــر بازگشــت دوباره 
قیمــت  خــودرو بــه ســایت های خرید و 
فروش اینترنتی از حدودا ۱۰ روز گذشــته، 
گفت: زمانی که بــازار روند نزولی دارد، درج 

قیمت ها در ســایت ها نیز مشکلی نخواهد 
داشــت؛ بنابراین باتوجه به اینکه قیمت ها 
در بازار خودرو در چند ماه گذشــته شوک 
قیمتی نداشــته و کاهشی پیش رفته است، 
مجوز دوباره درج قیمت ها در سایت ها داده 
شده است. این در حالی است که با بازگشت 

مجدد قیمت ها به سایت ها، بازهم ریزش در 
قیمت ها دیده شــد و تاثیر بیشتر بر شرایط 

فعلی )کاهش نرخ ارز( داشت.  
کرمی در رابطه با آخرین تغییرات قیمت ها 
و آخریــن قیمت ها اظهــار کــرد: به طور 
معمول کاهش قیمــت ۵۰۰ هزار تومانی تا 

پنج میلیون تومانــی در قیمت محصوالت 
گروه خودروســازی ســایپا و ریزش ۵۰۰ 
هزار تومانی تا ۱۰ میلیون تومانی در قیمت 
محصــوالت گــروه صنعتــی ایران خودرو 
نســبت به آخرین معامالت هفته گذشــته 
نسبت به روز گذشــته دیده می شود)امروز 

بازار خودرو نیز تعطیل بوده است(.
طبــق اعــالم نائــب رئیــس اتحادیــه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
آخرین قیمــت  پرتیراژها بدین صورت بوده 

است که: 
در گــروه محصوالت ایران خــودرو به طور 
مثال پژو ۲۰۶ تیپ۲ حــدودا ۱۸۸ میلیون 
تومان و تیــپ۵ آن ۲۴۷ میلیــون تومان، 
ســمند )LX(  ۱۷۵ میلیون تومان و مدل 
EF۷  آن ۱۹۶ میلیــون تومان قیمت دارد.   
پژو پارس ســال ۲۰۵ میلیــون تومان، پژو 
GLX ۴۰۵ دوگانه ســوز ۱۸۲ میلیــون 
تومان، ســورن ۲۲۹ میلیون تومان، ۲۰۷ 
دستی ۲۷۴ میلیون تومان و پانوراما آن در 
محدوده ۳۰۹ میلیون تومان قرار گرفته اند.

همچنین رانا و راناپالس نیز به ترتیب ۱۹۸ 
و ۲۲۵ میلیون تومان قیمت دارند. 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

ایران آماده افزایش تولید نفت به میزان پیش از تحریم هاست
صفحه 4



آن ها که مردم را برای بورسی شدن تشویق می کردند، باید پاسخگو باشند!
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وحشت زیر پوست بازار طال خزید
وحشت در بازار طال بیداد می کند و بســیاری از تحلیلگران به افزایش 
مبتالیان به کوویــد ۱۹، وخامت اوضاع اقتصــادی آمریکا و احتمال به 
تاخیر افتادن بسته کمک کرونایی ۱.۹ تریلیون دالری پیشنهادی جو 

بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا اشاره می کنند.
 پیتر هاگ، مدیر معامــالت جهانی کیتکومتالز بــه کیتکونیوز گفت: 
چشم انداز اقتصادی کوتاه مدت همچنان نگران کننده به نظر می رسد. 
مردم به وحشت افتاده اند و نقدینگی جمع می کنند. بازار آسیب پذیر 
مانده است.آمار اقتصادی به کندی قابل توجه در ابتدای سال میالدی 
جدید اشاره می کند زیرا تدابیر قرنطینه بیشــتری اجرا شده و احیای 

اقتصادی را متاثر کرده اند.
اندرو هانتر، اقتصاددان آمریکای موسســه کپیتال اکونومیکس در این 
باره اظهار کرد: مشاهده کاهش دوباره خرده فروشی به دلیل آمار ابتال 
و محدودیتهای وضع شــده در سراســر آمریکا، عجیب نیست. به نظر 
می رسد که رشــد مصرف در انتهای سال گذشته به میزان چشمگیری 
آهسته شــد و چنین اوضاعی را در ابتدای ســال رقم زد.به گفته هاگ، 
ابهام باعث ریزش بازار طال و سهام شــده زیرا افراد بیشتری در بحبوحه 

رشد ارزش دالر آمریکا و بازده اوراق خزانه به دنبال نقدینگی هستند.
 فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشــد بازار در شرکت بلو الین فیوچرز 
اظهار کرد: عالوه بر آمار اقتصادی بد، بازارها با دالر قویتر و رشــد بازده 
اوراق خزانه دست و پنجه نرم می کنند. شــاخص دالر باال رفته و بازده 

اوراق خزانه باالتر می رود و مردم به وحشت افتاده اند.
بهای هر اونس طال برای تحویل در فوریــه در معامالت روز جمعه بازار 
آمریکا ۲۱ دالر و ۵۰ ســنت معادل ۱.۲ درصد کاهش یافت و در ۱۸۲۹ 

دالر و ۹۰ سنت بسته شد و برای کل هفته ۰.۳ درصد کاهش ثبت کرد.

برنامه محرک مالی بایدن
به گفته تحلیلگــران، واکنش بازارها به پیشــنهاد کمک کرونایی ۱.۹ 

تریلیون دالری بایدن که روز پنج شنبه رونمایی شد، منفی بود.
 هاگ در این باره گفت: پیشــنهاد ۱.۹ تریلیــون دالری بایدن کمک 
خواهد کرد اما اندکی زمان می برد. وی ابتدا باید قدرت را تحویل بگیرد 
و بسته کمک کرونایی را درمجلس و ســنا به تصویب برساند. همزمان 
بایدن در تالش برای استیضاح ترامپ اســت و اوضاع کمی آشفته می 
شود. وی خاطرنشــان کرد بخشی از سوال این اســت که بایدن چقدر 
ســریع می تواند پیشــنهادهای مالی خود را به تصویب برساند. رییس 
جمهور منتخب آمریکا با مقاومت ســنا روبرو خواهد شــد زیرا بخشی 
از این پول به ایالتهــا می رود و ایــن موضوع در گذشــته مانعی برای 
توافق جمهوریخواهان بوده اســت.هفته جاری بازارها به این موضوع 
متمرکز می شوند که بایدن در هفته نخســت حضورش در کاخ سفید 
چه دستاوردی خواهد داشــت. با توجه به جریان اســتیضاح، وی چه 
موفقیتی خواهد داشــت؟ اگر تدابیر محرک مالی به دلیل استیضاح به 
تاخیر بیافتند، ممکن است برای بازارهای سهام مسئله ساز شود و ابهام 

بیشتری ایجاد کند و باعث حرکت بیشتر به سمت نقدینگی شود.

داستان تورم
شــون الســک، یکی از مدیران شــرکت والش تردینگ به کیتکونیوز 
گفت: موضوع تورم را نمی توان امســال نادیده گرفت. بازار نگران چاپ 
پول اســت. تورم بانک مرکزی آمریکا سالهای بســیاری اندک بوده و 
اگر ســرانجام به نرخ دو درصد صعود کند، یکی از شرایطی خواهد بود 
که کنترل آن دشوار اســت و این امر برای طال خوب خواهد بود.جروم 
پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در ســخنرانی که پنج شنبه گذشته 
در دانشگاه پرینستون داشت، درباره تورم اظهار کرده بود بانک مرکزی 
در خصوص میانگین تورم جدیدی که هــدف گرفته، خود را به فرمول 
ریاضی خاصی محدود نکرده و تورم بسیار اندک، خطرناکتر است. وی 
افزوده بود رشد تورم در کوتاه مدت ممکن است تسریع شود. یک نکته 
که پاول اشــاره کرد، انتظار برای رشد چشمگیر تورم مبنا و تورم کل در 

ماههای آینده به دلیل افت شدید قیمتها در سال گذشته بود.

تحوالت مهم هفته جاری
برگزاری مراســم تحلیف بایدن در روز چهارشــنبه که ممکن اســت 
با ناآرامی طرفداران ترامپ همراه شــود و جلسه اســتیضاح ترامپ دو 
رویداد سیاســی مهمی هســتند که بازارها در هفته جاری مورد توجه 
قرار می دهند. به گفته تحلیلگران، احتمال ناآرامی اندک اســت و تاثیر 

چندانی روی قیمت طال نخواهد گذاشت.
یک رویداد مهم دیگر، جلســه تایید جانت یلن به عنــوان وزیر خزانه 
داری آمریکا در روز ســه شــنبه خواهد بود. بازارها انتظار دارند در این 
جلســه اظهارنظری درباره دالر آمریکا مطرح شود.همچنین نشست 
سیاســت پولی بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی کانادا، ژاپن و نروژ 
هفته جاری برگزار می شود.آمار مجوز ساخت مسکن و فروش خانه در 

آمریکا از جمله آمارهای اقتصادی مورد توجه خواهند بود.

سطوح قیمت طال
به گفته دنیــل گالی، استراتژیســت ارشــد کاال در شــرکت تی دی 
ســکیوریتیز، ضعف بیشــتر در طال هفته جاری به دلیل شلوغ شدن 
صف فروشندگان متحمل است. اگر طال از محدوده معامالت ۱۸۰۰ تا 

۱۹۰۰ دالر نزول کند، سطح بعدی ۱۷۷۵ دالر خواهد بود.
هاگ پیش بینی کرد اونس طال در معامالت هفته جاری سطح ۱۸۲۵ 
دالر را حفظ می کند اما اگر این ســطح شکسته شــود، سطح حمایتی 

بعدی ۱۸۰۰ دالر و پس از آن ۱۷۷۵ دالر خواهد بود.

مقدمات تعیین مزد منطقه ای فعال فراهم نیست
یک فعال کارگری با بیان اینکه در بیشتر کشــورها دستمزد نیروهای 
کار در قالب پیمانهای دســته جمعی تعیین می شود، گفت: منطقه ای 
کردن دســتمزد کارگران به این معنا نیست که حداقل دستمزد حذف 
شــود بلکه مزد منطقه ای مقوله ای فراتر از حداقل دستمزد است که بر 
اساس شرایط و هزینه های زندگی در برخی صنوف و گروههای خاص 
اعمال می شــود.علی حیدری  به ارزیابی تعیین دســتمزد کارگران به 
شــکل منطقه ای پرداخت و گفت: معتقدم قبــل از ورود به بحث مزد 
منطقه ای و اجرای چنین طرحی باید همــه ابعاد و جوانب و پیامدهای 
آن را مورد ارزیابی قرار بدهیم. مزد منطقه ای جدا از مزد حداقلی است 
که همه ساله در شــورای عالی کار تعیین می شــود. در تمام کشورها 
حداقل مزد تعریف شده و بر اساس آن به کارگران حقوق می دهند ولی 
مزد منطقه ای فراتر از مزد حداقلی اســت و بر اســاس شرایط و هزینه 

های زندگی در برخی مناطق و صنوف صورت می گیرد.
وی درباره آغاز پژوهشها برای بررســی مزد منطقه ای و احتمال تعیین 
دستمزدها در سالهای آینده به شــکل منطقه ای، گفت: معتقدم وقتی 
می توانیم به سمت منطقه ای کردن دســتمزدها برویم که اوال حقوق 
حداقلی نیروی کار را بپذیریم و ثانیا حداقل مزد پاسخگوی هزینه های 
زندگی کارگران باشد؛ وقتی حداقل دســتمزد هزینه های معیشت را 
پوشــش داد و کارفرمایان مشکالت خود را ناشــی از افزایش دستمزد 

ندانستند آن زمان می توانیم به مزد منطقه ای ورود کنیم.
این فعــال کارگری تاکیــد کــرد: مطالعــات گســترده و تحقیق و 
پژوهش برای بررســی جوانب این طرح خوب اســت چون مقدمات و 

زیرساختهای اولیه آن حتما باید فراهم شود. 
درتمام نقاط کشور هزینه های یکســان نیست و باید درباره اجرای این 
طرح در شــهرهایی که هزینه های زندگی بیشتر است و اداره زندگی با 

مزد حداقلی ممکن نیست، بررسی شود.

بازار

یک کارشــناس رمز ارزها توصیه کرد که برای ورود به 
این بازار حتما درباره انواع رمز ارزها مطالعه و ســپس 
معامله کنید زیرا، نوســانات در این بازار بسیار شدید 
است و ممکن است در طول چند روز معادل ۵۰ درصد 

افت یا رشد کند. 
علیرضا شــامخی اظهار کرد: در حال حاضر روند بازار 
رمزارزها سریع پیش می رود. از این رو نمی توان چشم 
انداز بلندمدت این بــازار را با قطعیت پیش بینی کرد و 
نیاز اســت تا به صورت روزانه و هفتگی بازار را تحلیل 

کرد. امــا در این زمینــه دو نکته حائز اهمیت اســت. 
اول اینکه دوران رونق بازار با ســرعت تندی ســپری 
شد. معموال در زمانی که بازار با ســرعت زیادی عمل 
می کند، انتظار داریم که طول دوره استراحت یا اصالح 

بازار طوالنی باشد. 
وی افزود: نکته دوم این است که عامل اصلی رشد بازار 
رمزارزهــا در ماه های اخیر، ورود پول های هوشــمند 
شــرکت های اروپایی و آمریکایی است. در صورتی که 
در آینده نزدیک، پول های شرکت های روسی و چینی 

هم وارد این بازار شــوند، دوره جدیــدی از صعود بیت 
کوین خواهیم داشت. 

این کارشناس رمز ارزها در پاسخ به اینکه آیا نقدینگی 
از بازار ســهام به ســمت بازار رمزارزها حرکت کرده 
است؟ گفت: ممکن اســت به دلیل رشدهای نجومی 
هفته های اخیر بازار رمزارزها، این اتفاق افتاده باشد اما 
این موضوع به معنی خروج ارز از کشور نیست زیرا، در 
داخل کشور امکان تولید بیت کوین داریم. همچنین، 
انتقال پول از بورس به بازار بیت کوین تاثیری بر قیمت 

آن نمی گذارد زیرا، بازار رمزارزها بین المللی اســت و 
حجم بازار ســهام ایران در مقایسه با آن بسیار کوچک 
است و از این رو بازار سهام ایران اثری بر آن نمی گذارد. 

شامخی درباره اینکه مردم وارد این بازار شوند یا خیر؟ 
بیان کرد: به کســانی که قصد ورود به این بازار را دارند 
توصیه می کنم که دربــاره تمام رمز ارزهــا مطالعه و 
سپس معامله کنند زیرا، نوســانات در این بازار بسیار 
شدید است و ممکن است در طول چند روز معادل ۵۰ 

درصد افت یا رشد کند. 

رمزارز

طیبه بیــات  رئیس جمهــور گفت: همه 
تالش خود را انجام می دهیم که در سال ۹۹ 

واکسیناسیون در ایران شروع شود.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
عرض تسلیت ایام شــهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( اظهار داشت: انصافاً وجود فاطمه 
زهرا )س( و مــوال امیرالمومنیــن )ع( دو 
معجزه انســانی بزرگ پیامبر عظیم الشان 
اسالم بود. یعنی اگر بگوییم پیامبر اسالم که 
این معجزات را داشــت، اگر هیچ معجزه ای 
جز این دو نفر نداشت، برای رسالت، عظمت 
و اتصال پیامبر به آســمان کافی بود. البته 
پیامبر شاگردان و انســان های واالیی را در 
مکه و مدینه تربیت کــرد اما این دو بزرگوار 

جزء معجزات پیامبر اکرم است.
وی عنوان کرد: فاطمه اطهر همان کســی 
است که فرزندانی چون امام حسن مجتبی 
)ع( که باعــث وحدت، صلــح و نجات امت 
بود و حضرت ابی عبداهلل الحســین )ع( که 
باعث نجات دین از انحراف و هدایت راستین 
مردم در راه ثواب شــد و آن شیر زن کربال و 
همچنین حضرت ام کلثــوم را به دنیا آورد. 
ان شــاءاهلل همه ما بتوانیم پیرو راه پیامبر، 
شاگردان ایشــان، ائمه هدی و فاطمه اطهر 

باشیم.
رئیس جمهور گفت: معمــوالً در این ایام به 
دلیل احترام به حضرت صدیقه کبری و یک 
ســنت، همواره عزاداری را اجرا می کردیم، 
امســال هم اجرا می کنیم. امســال همه ما 
موظف هستیم در کنار این مستحب بزرگ، 
یک واجب بــزرگ یعنــی پروتکل ها را هم 
مراعات کنیم و باید بدانیم روح پیامبر و ائمه 
هدی زمانی شاد می شــود که ما به وظیفه 
شــرعی، عقلی و واجب خود به خوبی عمل 

کرده باشیم.
روحانی تاکید کرد: امــروز هم حفظ حیات 
خود و هم حفظ حیــات دیگران بر ما واجب 
است و نباید موجب شویم که جان خودمان 
به خطــر بیافتد و یــا خدای ناکــرده جان 
دیگری به خطر بیافتــد. هر دوی اینها برای 
ما یک وظیفه و واجب است. ان شاءاهلل مردم 
ما هم در عزاداری حضــور خواهند یافت و 
هم پروتکل ها را مراعات می کنند که اجر و 

ثواب مضاعف شامل حال آنها شود.
روحانی تصریح کرد: خوشحال هستیم که 
امروز در شیب مناســبی هم شاهد کاهش 
ابتال و هم مرگ و میر هستیم. از اینکه بیش 
از یک هفته است در مســیر مرگ دو رقمی 
قرار گرفتیم بــرای ما افتخار آمیز اســت، 
گرچه همان دو رقم هم خیلی زیاد اســت و 
باید یک روزی به نقطه صفر برســیم اما در 
عین حال شاهد کار بســیار بزرگی هستیم. 
کادر درمان ما و مدیران کشــور کار بزرگی 

انجام دادند و از همــه مهمتر خود مردم که 
همه پروتکل ها را مراعات کردند و امروز کار 

بزرگی انجام گرفته است.
وی افزود: اینکه امروز اعالم می کنیم بخشی 
از کشور وضعیت آبی و بخشی وضعیت زرد و 
نسبتاً متناسبی دارد به مفهوم این نیست که 
پروتکل ها را ضعیف کنیم یا مراعات نکنیم. 
همه بازگشایی ها در صورتی مفید است که 
با دقت در اجرای همه پروتکل ها توام باشد. 
اگر پروتکل ها اجرا نشــود یا ضعیف شــود 
مجدد گرفتــار و وارد فاز بعدی می شــویم. 
ما دیدیم در طول این ۱۱ مــاه این بیماری 
فراز و نشــیب داشــت و گاهی اوج گرفت و 
گاهی کاهش داشــت. هر جا مــردم همه 
مراعات کردند توانســتیم کنتــرل کنیم و 
هر جا مراعات مورد تردید قرار گرفت دچار 

مشکالت زیادی شدیم.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: الحمدهلل 
در زمینــه مشــاغل و کســب و کارهــا 
دســتورالعمل ها در حال مراعات شــدن 
هستند. اگر هم جایی مراعات نشود شدید 
برخورد یا پلمب و بسته می شود. در مسائل 
اداری هم تقریباً در حال مراعات هســتند 
و آنجایی که الزم اســت برخــی ادارات با 
دورکاری، کارها را انجام می دهند که در این 

شرایط وضعیت را مهار و کنترل کردیم.
روحانی بیان کرد: در زمینه آموزش، گرچه 
به آمــوزش نوجوانان و جوانــان ما لطماتی 
وارد شــده اما بخاطر پروتکل، حفظ حیات 
و جان مردم، دانــش آمــوزان، معلمین و 
اســاتید، آموزش حضوری بــه یک نحوی 
تقریباً به حالت تعطیلی در آمده و به صورت 
مجازی است و آموزش حضوری هم محدود 
در حال انجام اســت. دو موضوع اســت که 

اهمیت دارد. یکی مســائل مربــوط به امور 
فرهنگی و مذهبی اســت و دیگری مربوط 
به اجتماعات و ترددها اســت که باید کاماًل 

مراعات شوند.
وی ادامه داد: امور فرهنگی و مذهبی گاهی 

تعطیل و گاهی باز شده است. 
گاهی گفتیــم نماز جمعه نباشــد و گاهی 
گفتیم با پروتکل آزاد اســت. گاهی گفتیم 
این مرکــز تفریحی بســته شــود و گاهی 
گفتیم با پروتــکل باز شــود. گاهی گفتیم 
سینما و تئاتر باز شــود و گاهی گفتیم بسته 
شود. این جایی اســت که ما در لبه هستیم 
و خیلی باید مراعات کنیــم. اینها می تواند 
باز شود به شرط اینکه ۱۰۰ درصد مراعات 
انجام گیــرد و اگر خدای ناکــرده مراعات 
نشود ۱۰۰ درصد خطرناک است. پس این 
مورد از موارد حاشــیه دار است و باید کاماًل 
مراقبت کنیم. گزارشــی در جلســه داده 
شد که در برخی شــهرهای دینی، مذهبی 
و گردشــگری همه ضوابط و اصول مراعات 
نشــده و اظهار نگرانی شد که واقعاً هم جای 

نگرانی دارد.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: در زمینه 
اجتماعات و ترددها، مــردم خیلی مراعات 
می کنند. ایــن ایام، ایام عزا اســت و بعد به 
آخر ماه و ایام میــالد حضرت صدیقه کبری 
و شــعبان و رجب و ماه عروسی ها می رسیم 
که ان شــاءاهلل مردم مراعــات می کنند. در 
این مســأله تردد افراد درون شهری و برون 
شــهری و حضور در اجتماعات خانوادگی 
و دورهمی ها باید خیلی مراعات شــود که 
لب مرز است و ممکن اســت ما را بلغزاند و 
خدای نکرده با خطر دیگری مواجه شــویم. 
در این جلسه، مســئولین محترم بهداشتی 

مخصوصاً وزیر بهداشت نســبت به آینده و 
اینکه اگر پروتکل ها صد در صد اجرا نشود، 
مبتال به مــوج چهارم شــویم اظهار نگرانی 

کردند.
روحانــی تصریح کــرد: وقتی مســئولین 
اظهــار نگرانی می کنند دلیلش این اســت 
که نگرانی وجود دارد. به دالیل و شــواهدی 
که می بیننــد اظهار نگرانــی می کنند و به 
تعبیری آنچه دیگــران در آیینه می بینند را 
آنها در خشــت خام می بینند. عده ای باید 
ببینند تخت ها پر شده است و عده ای از قبل 
با توجه به عدم مراعات هــا می دانند که دو 
هفته دیگر هجوم به بیمارســتان و خدای 
نکرده چند هفته دیگر به آرامســتان ختم 

می شود. پس اظهار نگرانی به حق است.
وی گفت: ســه دلیــل وجــود دارد که این 
نگرانی به حق است. غیر اینکه خود ویروس 
در ایران ریشه کن نشــده و فعال است یک 
نگرانی این است که این ویروس موتاسیون 
یافته اســت که امکان دارد یا در داخل یا از 

بیرون وارد شود.
 ما امــروز می بینیم در آمریــکا و اروپا با چه 
مشــکل عظیــم و بزرگی مواجه هســتند 
البته ما برای آنها هم متاســف و نگرانیم. هر 
انسانی در دنیا از بین رود ما متاثر و متاسف 
می شویم. همه انســان ها، انسان هستند و 
برای ما مهم است هر جا که می توانیم کمک 
کنیم. این مشکل می تواند پیش روی ما هم 
باشد و نمی توانیم بگوییم شرایطی جدای از 

شرایط دنیا داریم.
رئیس جمهــور اضافه کــرد: نگرانی دیگر 
زمســتان و ســردی هوا اســت و درهایی 
که بســته می شــوند و همه یــک جا جمع 
می شوند. تا این سرما هســت، این نگرانی 

هم وجود دارد و تا آخر زمستان این نگرانی 
را داریم. مســأله ســوم هم بحث هوا است. 
وقتی هوا ساکن می شود و باد و باران نیست 
وارونگی هوا اتفاق می افتاد و هوا نامســاعد 
می شود که این شرایط به ویروس و بیماری 

از جهات مختلف کمک می کند.
روحانی بیــان کرد: امروز هــم در خصوص 
مجالس سوگواری تاکید شد که باید کاماًل 
در همه شــهرها مراعات کنیم. آنجایی که 
مراکز دینی و مذهبی و تفریحی است توقع 
ما بیشــتر اســت و مردم باید همه مراعات 
کنند که ایــن مســاله می تواند بــرای ما 
مشکل درست کند. همچنین برای مراسم 
۲۲ بهمن که در چند هفتــه آینده پیش رو 
داریم تصمیم گرفتند که با توجه به شرایط 
ویژه ای که داریم، مراســم با شرایط خاصی 
که عمدتاً به صــورت خودرویی، موتوری و 
نمادین است، برگزار شــود. ان شاءاهلل هم 
مراسم داشته باشیم هم مشکلی برای مردم 

و جمع ما اتفاق نیافتد.
وی ادامــه داد: بحثی هم راجع به واکســن 
داشــتیم. ما در چند مرحله بایــد به دنبال 
واکسیناســیون برویــم که اولیــن مرحله 
آن در زمستان اســت. یعنی ما داریم همه 
تالش خود را انجام می دهیم که در سال ۹۹ 
واکسیناسیون در ایران شروع شود و آنهایی 
که شــرایط پرخطری دارند و کادر درمان 
هســتند بتوانند از این واکســن در امسال 

استفاده کنند نه ۱۴۰۰.
رئیس جمهــور اظهار داشــت: در ســال 
۱۴۰۰ هم باز واکســن های دیگری داریم و 
واکسن هایی که از کواکس خریداری کردیم 
ممکن است آخر امسال یا اوایل سال آینده 

به دست ما برسد. 
واکســن های دیگری هم که خریدیم هم به 
دست ما می رسد. واکسن دیگری هم هست 
که با کمک یک کشــور دیگر مشترکا داریم 
نهایی می کنیم به اسم پاستور که در اختیار 
مردم قرار خواهد گرفت و به بهار سال آینده 

مربوط می شود.
رئیس جمهور در پایان خاطرنشــان کرد: 
واکســن های دیگری هم داریــم که برای 
دو موردش مجوز تســت بالینی صادر شده 
اســت و عمدتاً مربوط به تابســتان ســال 
آینده می شود و ان شــاءاهلل امیدواریم در 
مراحل مختلف زمســتان، بهار و تابستان 
به تدریج واکســن های مورد نیاز در اختیار 
مردم قرار گیرد تــا از این معضــل فاصله 
بگیریم. باز هم تاکید می کنم اگر واکســن 
هم در اختیار باشــد و واکسیناســیون هم 
انجام گیرد همچنــان برای یک برهه زمان 
باید پروتکل ها را همچنــان رعایت کنیم 
زیرا آثار واکســن ها معلوم نیســت و باید 

روشن شود.

خریدار  بازار سرمایه نســبت به گذشته 
دارای شــرایط متفاوتی اســت تا ان جا که 
اعتماد ســهامداران به این بازار از بین رفته 
و هر روز بیشتر از روز قبل ســرمایه آنها در 
این بازار ســوخت مــی شــود. اتفاقی که 
یک کارشــناس بازار ســرمایه اعتقاد دارد 
مســئوالنی که روزی مردم را برای حضور 
در این بازار تشــویق میکردنــد، حال باید 

پاسخگوی مردم باشند.
شــاخص کل بــورس روز گذشــته برای 
نخســتین مرتبه وارد کانال یــک میلیون 
و ۱۰۰ هزار واحد شــد. درواقــع از زمانی 
که اصالح یــا همان ریزش در ایــن بازار در 
مردادماه آغاز شــد تا روز گذشته، هیچگاه 
شــاخص به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
واحد عقب گرد نکــرده و کف یک میلیون و 
۲۰۰ هزار واحد برای بورس حفظ شده بود. 
اما ادامه روند ریزشی در این بازار باعث شد 
اتفاق مذکور رخ دهد و روز گذشــته شاهد 
صف فروش در انواع ســهم هــای کوچک 
و بزرگ بــازار بودیم. درواقــع  درحالی که 
تا قبل از مردادماه بســیاری از کارشناسان 
صعود شــارپی بــازار را غیــر منطقی می 
دانســتند حال بر این باورند که سقوط این 
بازار در ایــن روزها غیرمنطقی نیســت و 

اعتماد در این بازار از دست رفته است.

بی اعتمادی مردم به بورس همه چیز را 
باهم میسوزاند

در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار 
ســرمایه در گفت و گو با ایســنا، با تاکید بر 
اینکه بایــد روان شناســی بــازار صورت 
بگیرد، اظهار کرد: اســفند ماه سال ۱۳۹۸ 
و فروردین و اردیبهشــت ســال ۱۳۹۹ با 
وجود شیوع کرونا، ریزش بازارهای جهانی 
و دالر ۱۴ هــزار تومانی، بــازار پرقدرت باال 
میرفت به طوریکه  بازار بیش از ارزش ذاتی 
خود معامله میشــد.  در آن روزها بازار بیش 
واکنشی داشــت و نه تنها توجهی به اخبار 
منفی نمیکــرد بلکه  به اخبــار مثبت بیش 
از حــد وزن میداد. درحال حاضــر پارادایم 

فکری بازار برعکس شده است.
وی ادامه داد: در اوایل ریزش بازار در مردادو 
شهریور، این پیشــنهاد مطرح شد که برای 
جلوگیری از روند ریزشی بازار، باید تجدید 
ارزیابی از محل دارایی های استهالک ناپذیر 
یعنی از محل امالک و دارایی اجرایی شود. 
البته در آن زمان با این پیشــنهاد مخالفت 
شد ، اما درحال حاضر  نوشدارو بعد از مرگ 
سهراب شده است. بازار به جایی رسیده که 
مردم عادی به شــدت بدبین شــده اند. تیر 
آخر هم صندوق پاالیش یکم بود که ارزش 
آن نصف شده است. بســیاری از افرادی که 

این صندوق را خریــداری کرده بودند مردم 
عــادی بودند کــه سررشــته ای از بورس 
نداشــتند و فقط بر اساس ســبقه دارایکم 

اقدام به خرید کرده بودند. 

ریزش بورس آثار اقداماتی است که در 
گذشته صورت گرفته است

ایــن تحلیلگر بــازار ســرمایه با اشــاره به 
مباحثی کــه درمورد کاهــش قیمت دالر 
می شــود، گفت: بازار به طور باورنکردنی  به 
اخبار مختلف وزن می دهد.  صحبت از دالر 
۱۰ هزار تومانی می شود بازار به این موضوع 
وزن میدهــد.  از ازاد شــدن ارز های بلوکه 
شده و دالر ۱۵ هزار تومانی صحبت به میان 
می آید ، بــازار بــه آن وزن میدهد. هرچند 

نرخ دالر کاهشی است اما بازار بورس میزان 
کاهش را حســاب و کتاب نمیکنــد. بازار با 
چنان ســرعتی میریزد که مشخص نیست 
در سیکل نا امیدی است یا ترس و وحشت. 
این ریزش منطقی نیســت. فقط باید گفت 
این اتفاق آثار اقداماتی است که در گذشته 

صورت گرفته است.
شــریعتی با تاکید بــر اینکــه اعتماد به 
بورس با حرف برنمیگــردد، توضیح داد: 
مردم بــه این بازار اعتمــاد کردند و ضربه 
خوردند. تکنیکالیســت ها هم دچار ترس 
شــده اند. اینکه همه ســهم ها، از جمله 
ســهم هایی که  به بازار جهانــی مرتبط 
هستند، چه ســهم هایی که در بورس کاال 
هســتند  و چه ســهم هایی که میخواهند 
تجدید ارزیابی دهند و گزارش های خود 
را  در کــدال ثبت کنند باهــم دارای صف 
فروش هســتند، یعنی مشــخص نیست 

نقطه تعادل کجا است.
وی ادامــه داد: امیدواریم شــاخص کل در  
محدوده یک میلیــون  و ۵۰ تا یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار واحد  بایســتد. با حرف چیزی 
درســت نمیشــود. در هفته قبل، جلساتی 
برگزار شــد  اما اتفاق مثبتی رخ نداده است. 
زیرا دیگر پولی در اختیار حقوقی ها نیست 
و از طرف دیگر صندوق های بازنشســتگی 

پول الزم دارند و سهم میفروشند. ادامه نگاه 
یک طرفه به تامین مالی از بــورس به بازار 
بیشتر اسیب زده است. امیدواریم متغیرها 
به ثبات برســند که بتوانیم بازار را منطقی 
نگاه و قیمت گــذاری کنیم. امیدواریم دالر 
کاهش یابد، صــادرات نفت از ســرگرفته 
شــود، اما بازار ملک و خودرو هم کاهشــی 
شــوند. با زمزمه های کاهــش قیمت دالر، 
بازار ملک کال ۱۰ درصــد و بازار خودرو ۱۵ 
درصد اصالح کرده اند اما بازار ســرمایه ۵۰ 

درصد اصالح کرده است.

دولت باید پاسخگو باشد
این تحلیلگر بازار ســرمایه افــزود: حدود  
۴۰ هزار میلیارد تومان پــول از بازار بیرون 
رفت و مردم به حضور در بازار تشویق شدند. 
حداقل باید از  مسووالن سوال شود که شما 
که مردم را بــرای حضور در بازار ســرمایه 
تشویق کردید، االن چه پاسخی برای مردم 

دارید؟ 
دولت نمیتوانــد پولی به بــازار تزریق کند 
اما همین که برای کســری بودجه و حقوق 
و پــاداش  جلوی فــروش صنــدوق های 
بازنشستگی و تامین اجتماعی را در بورس 
بگیرد، اقدام خوبی است. یعنی منبع درامد 

دیگری برای کسری های خود پیدا کند.

توصیه کارشناسی برای ورود به بازار رمزارزها
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قرعه کشی پایان فصل و برترین لیگ استانی 
فصل پاییز ۱۳۹۹باشگاه مشتریان بانک ملت

قرعه کشی پایان فصل و برترین لیگ استانی فصل پاییز ۱۳۹۹ باشگاه 
مشتریان بانک ملت برگزار شد.

 مراســم قرعه کشــی پایان فصــل لیــگ پاییــز ۹۹ و برترین لیگ 
استانی)اســتان البرز( باشگاه مشــتریان ملت سه شــنبه ۲۲ آذرماه 
با حضور نمایندگان مدیریت های امور حراســت، بازرســی و نظارت، 
ادارات کل ســازمان و بهبود روش هــا، امنیت اطالعــات، بانکداری 
شخصی و بهبود تجربه مشتری، دفتر مدیریت و روابط عمومی و شرکت 
مهندســی نرم افزار شــقایق، در محل اداره کل مدیریت بازاریابی این 

بانک برگزار شد.
در این دوره از قرعه کشــی ۱۲۵۰ جایزه به ارزشی بالغ بر ۱۵۰ میلیون 

تومان در بین اعضای باشگاه توزیع شد.
این گزارش می افزاید، به منظور شــفاف سازی ســاز و کار لیگ های 
اســتانی در طرح امتیازی جدید، باشگاه مشتریان جهت افزایش سطح 
ارتباط اعضا با فعالیت های متنوع باشگاه و همچنین ایجاد حس رقابت 
درون گروهی میان مشتریان، تقسیم بندی اعضا در لیگ های استانی 
بر اساس منطقه جغرافیایی و مدیریت شعب صورت پذیرفته است و هر 

مدیریت شعب بانک ملت معرف یک لیگ با نام اختصاصی خود است.
بر این اساس در هر لیگ استانی، مشــتریان با توجه به میزان کارشای 
کســب کرده در بازه های زمانی ســه ماهه رتبه بندی می شوند و رتبه 
آن ها در فواصل زمانی هر ۴۸ ســاعت یک بار به روزرســانی می شود و 
با توجه به عملکرد ســایر افراد حاضر در همان لیگ، دستخوش تغییر 

خواهد شد.
در طرح امتیازی جدید، اعضای باشگاه می توانند به فراخور فعالیت در 
لیگ اســتانی خود جهت بهبود جایگاه و رتبه، به استفاده هر چه بیشتر 
از خدمات الکترونیک بانکی اقدام کننــد که نهایتاً با ارتقای رتبه اعضا و 
قرار گرفتن در جایگاه برترین نفرات لیگ استانی خود، در انتهای فصل 

پاداش نقدی مستقیم دریافت خواهند کرد.
باشگاه مشــتریان به منظور قدردانی از همراهی اعضای باشگاه طی ۹ 
سال از آغاز فعالیت، قرعه کشی ویژه ای برای تمامی اعضا در نظر گرفته 
که در این حالت، در پایان هر فصل، تمامی افــرادی که در مدت زمانی 
سه ماهه اقدام به کسب کارشا کرده اند، در این قرعه کشی شرکت داده 
خواهند شد و میزان کارشای کسب شــده توسط هر فرد، معرف میزان 

شانس قرعه کشی وی خواهد بود.
به منظور آشنایی با ســازوکار لیگ های فصلی به نشــانی زیر مراجعه 

https:/ /club.bankmellat.ir /league -rewards:کنید
در ادامه، باشــگاه مشــتریان به منظور ارج نهادن بــه اعضای فعال در 
برترین لیگ استانی، با محاســبه میانگین کارشای کسب شده توسط 
افراد حاضر در هر یک از لیگ های اســتانی، پس از تعیین برترین لیگ 
استانی در هر پایان فصل، قرعه کشی ویژه ای را با اهدای ۲۵۰ جایزه ۲ 

میلیون ریالی برگزار خواهد کرد.
جهت مشاهده فهرســت برندگان قرعه کشی های فوق به بخش کسب 
کارشــا، قســمت تاریخچه لیگ های  وب سایت باشــگاه مشتریان به 

آدرسClub.bankmellat.ir مراجعه کنید.
براســاس اعالم اداره کل مدیریت بازاریابی بانک ملت، اعضای باشگاه 
مشــتریان می توانند جهت بهره مندی هر چه بیشتر از خدمات متنوع 
باشــگاه نظیر دریافت کدهای تخفیــف برندهای برتر فروشــگاهی و 

اینترنتی، به وب سایت باشگاه مشتریان مراجعه کنند.

افتتاح حساب غیرحضوری در بانک صادرات
رییــس اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایــران همزمان با معرفی 
سامانه شمس )شعبه مجازی ســپهر( بانک صادرات ایران، از عملیاتی 

شدن افتتاح حساب مجازی در ایام دهه فجر سال جاری خبر داد.
کاوه رزاقی در معرفی سامانه شمس در ششــمین نمایشگاه تراکنش 
ایران افزود: مشــتریان و متقاضیان اســتفاده از شــعب مجازی بانک 
 https://shams.bsi.ir :صادرات ایران می توانند با مراجعه به نشــانی
بدون مراجعه به شــعبه، خدمات متنوع بانکی را از این سامانه دریافت 
کنند. با ورود ساده و اســتفاده از کد ملی می توان خود را به این سامانه 
معرفی و بــه خدماتی کــه بانک صادرات ایــران و شــبکه بانکی ارائه 

می دهند، دسترسی یافت.
وی افزود: در آخرین نســخه ای که از این ســامانه بــرای رونمایی در 
دهه مبارک فجر آماده شــده اســت، امکان افتتاح حســاب به صورت 
غیرحضوری نیز فراهم شــده و می توان ضمن واریز پول، سایر خدمات 

بانکی را نیز انجام داد.
رزاقی گفت: تمامی مواردی که مشــتریان از بانک انتظار دارند، به مرور 
به این سامانه افزوده خواهد شد. یکی از مهمترین نیازهای شبکه بانکی 
و بانک صادرات ایران که این ســامانه در حال پوشش دادن به آن است، 
تکمیل فرم های انجام خدمات بانکی در یک بســتر ســهل و آسان و به 
صورت غیرحضوری اســت که بر خالف شرایط سنتی در تکمیل کردن 
عجوالنه این گونه فرم ها در شــلوغی شــعب برای دریافت یک خدمت 
خاص، این امکان فراهم شــده اســت تا در منزل با آرامش کامل، این 
فرم تنها یک بار توسط مشتری تکمیل  شــود و برای دفعات بعد نیازی 
به تکمیل کردن این فرم ها نیست و در ســوابق مشتری در سامانه ثبت 

خواهد شد.
رئیس اداره کل انفورماتیک بانک صــادرات ایران افزود: در حال حاضر 
به دلیل مشــکالت احراز هویت غیرحضوری، برخی از خدمات نیازمند 
مراجعه به شــعبه اســت اما به مرور با حل شدن مشــکل احراز هویت 
مجازی با کمک واحدهای ذی ربط، الزامی برای مراجعه به شعبه برای 
دریافت خدمات بانکی وجود نخواهد داشــت و همه فعالیت ها قابلیت 

انجام از درون منزل را خواهد داشت.
رزاقی اظهار کرد: ســامانه شــمس شروع حرکت به ســوی یک بانک 
مجازی است که ســود و زیان مجزایی برای آن دیده شده است. رئیس 
شــعبه مجزایی داشته و سیســتم جداگانه از سیســتم بانکی دارد. به 
سمتی در حال حرکت هستیم که تمامی کارهای بانکی را درون همین 
شعبه انجام دهیم. با استفاده از این ســامانه تالش شده بعد از ایام کرونا 
نیز تا جایی که امکان پذیر بوده، مراجعه به شعب بانک صادرات ایران را 
کاهش دهیم. ۴۵ روز اســتفاده از این سامانه نشان می دهد تالش شده 
تا شیب نزولی تبلیغات و پایداری سامانه را به حدی برسانیم تا بهترین 

بازدهی را برای شبکه بانکی کشور و بانک صادرات ایران داشته باشد.
رئیس اداره کل انفورماتیــک بانک صادرات ایران اظهــار کرد: افتتاح 
حســاب به صورت غیرحضوری، مهمترین گزینه  ای است که در دهه 
مبارک فجر به قابلیت های این سامانه اضافه خواهد شد و تمامی مراحل 
دریافت این تســهیالت از طریق این ســامانه صورت خواهد گرفت. با 
افتتاح حســاب و تکمیل مدارک، مراحل دریافت این تسهیالت انجام 

خواهد شد.

شعبه

نرگس رمضانی  تصمیم کمیسیون تلفیق 
دربــاره تعیین نــرخ ارز ۱۷ هــزارو پانصد 
تومانی در بودجــه ۱۴۰۰ هجمه هایی را به 

دنبال داشته است.
 از همان ابتــدی اعالم نــرخ ارز در بودجه 
۱۴۰۰ مخالفت هــا و موافقت هــا پیرامون 
نرخ  های عنــوان شــده ۴۲۰۰، ۱۱هزار و 
پانصد تومانــی و۱۷ هــزار تومانی مطرح 
شد. البته که بســیاری از کارشناسان چند 
نرخی بودن نرخ ارز را موجب به وجود آمدن 
رانت، وبه تبع فســاد می دانند.اماموضوعی 
که اخیرا سروصدای زیادی را در بازار ارز به 
راه انداخته مصوبه اخیر کمیســیون تلفیق 

است.

منتقدان نگران از تبعات تورمی نرخ 
تسعیر ارز 17 هزارو500تومانی

مجلــس از ابتدا در تــالش بــود ارز را تک 
نرخی کند و حاال کمیســیون تلفیق بودجه 
در مصوبه خود نرخ تســعیر ارز را ۱۷ هزارو 
پانصد تومانــی اعالم کرده اســت. نقدها و 
اظهار نظرات متفاوتــی درباره این مصوبه از 
سوی کارشناسان مطرح شد. صاحبنظران 
معتقدند این افزایــش قابل توجه، تغییرات 
بســیاری را در نرخ کاالهای مختلف در پی 
خواهد داشــت. البته نماینــدگان مجلس 
این  تصمیم خود را در جهت شفافیت های 
اقتصادی  و قطع دســت رانت خواران  می 
داننــد. البته منتقدان مصوبه  کمیســیون 
تلفیق از تبعات تورمی نرخ تســعیر ارز ابراز 

نگرانی کرده اند.
ناگفته نمانــد رئیس کل بانــک مرکزی  با 
رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان 
مخالف اســت.همتی در واکنش به مصوبه 
کمیســیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ 
تسعیر ارز توضیح داد: »تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ 
تومان به ازای هر دالر و رســمیت دادن به 
این نرخ تســعیر ارز در بودجه را با توجه به 
توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های 
نفتی و خنثی کــردن تحریم های جاری و از 
طرف دیگر روند تحوالت و احتمال کاهش 
تحریم ها در ســال آتی، به صــالح اقتصاد 

کشور نمی دانم.«
در همین راســتا زارع سخنگوی کمیسیون 
تلفیق گفته است: مردم بدانند مابه التفاوت 
ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها را 
می خواهیم به حوزه های اشــتغال معیشت 
و سالمت بیاوریم. ما براســاس محاسبات 
دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام 
دادیم و آن طور که در برخــی مصاحبه ها، 
خبر از گرانی دالر می دهند، این طور نیست.

توزیــع ارز ترجیحــی فقــط  در میان ذی 
نفعان!

میثم خسروی کارشناس و تحلیلگر مسائل 
اقتصادی و عضو مرکز پژوهش های مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به تعییــن نرخ های مختلــف ارز در بودجه 
۱۴۰۰ اظهار کرد:  حــذف ارز۴۲۰۰ با تک 

نرخی شدن ارز متفاوت است.
او ادامه داد: حتی اگر ارز ۴۲۰۰حذف شود 
سامانه نیما وجود دارد که نرخی درخصوص 
با حواله ارز دارد و ســامانه ســنا هست که 
اسکناس در آن قیمت می خورد بنابراین ارز 
تک نرخی نشــده و مبلغی تحت عنوان ارز 
ترجیحی یا ۴۲۰۰که به برخی کاال ها داده 
می شــد حذف شده اســت. تجربه دو ساله 
درباره ارز ترجیحی نشــان می دهد منابعی 
که به این طریــق تخصیص داده شــده به 

هدف نرسیده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:کافی 
است مقایســه کنید تورم و افزایش قیمت 
کاال هایــی کــه ارز ترجیحــی دریافــت 
می کردند با کاال های که مشمول دریافت ارز 
ترجیحی نبودند تفاوت معناداری مشاهده 
نمی شــود. وقتی به اصطــالح ارز را به اول 
زنجیره می دهید به آخر زنجیره نمی رسید. 
در واقع این ارز تنها بیــن ذی نفعان توزیع 
می شــود و مصرف کننده با نــرخ بازار کاال 

خریداری می کنند.

اعطای ارز ارزان فراهم کردن بستر 
تخلف کارگزاران اقتصادی

مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  عضــو 
معتقداســت:این که گفته می شــود چند 
نفر تخلف داشــتند که باید گفت  فقط چند 

نفر نیســتند. دولت نباید خود بستر فساد 
را فراهم کرده و با اعطــای ارز ارزان قیمت 
شرایط و زمینه تخلف را درمیان کارگزاران 

اقتصادی فراهم کند.
او تاکید کــرد: ارز ترجیحــی فراهم کردن 
زمینه فســاد در برابر ذی نفعان است. این 
تصمیم شــاید یکی از بهتریــن تصمیمات 
کمیسیون تلفیق بودجه اســت. در بودجه 
نرخ ارز تعیین نمی شد فقط به یک نرخ الزم 
اســت که درآمد های ارزی دولت را به ریال 

تبدیل کنیم.
خســروی بیان کرد: اگر نرخ ارز را ۵۰۰/۱۷ 
محاســبه کنیم حاصل این است که برآورد 
پیش فــروش نفــت کاهش یافتــه و یک 

میلیون بشکه در نظر گرفته می شود.

 هر کاالی دو نرخی زمینه ساز
 رانت است

هادی حق شــناس کارشــناس اقتصادی  
درباره حــذف ارز ترجیحــی و تک نرخی 
شــدن ارز در الیحه بودجــه ۱۴۰۰ اظهار 
کرد: قبل از اینکه بگوییــم ارز های مختلف 
۴۲۰۰ تومانی یا ۱۱ هــزارو پانصد تومان و 
۱۷ هزار و پانصد تومانــی و و نرخ ارز در بازار 
آزاد خوب است یا بد باید، دو فرض را مد نظر 
داشته باشــیم. فرض اول این است که تورم 
در اقتصاد براســاس قیمت بازار آزاد شکل 
می گیرد  فرقی نمی کند دو نرخی نان یا ارز 
هرگونه دو نرخی حتما زمینه و بیشتر فساد 

و رانت  را ایجاد می کند.
او ادامــه  داد: نوســانات قیمــت مرغ هم 
دلیلش این بــود که بخشــی از نهاده های 
کشــور با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می شــد 

مقداری در بازار آزاد توزیع شــد؛ و قیمت 
مرغ هم براساس آن تعیین شد. مرغداران 
هم می گفتند نــرخ نهاده ها را براســاس 
قیمت نــرخ ارز ازاد تعیین می کنیم به نظر 
می رســد که برای جلوگیــری از دو اتفاق 
اول واقعی شــدن تورم و دوم زمینه و بستر 
فساد و رانت حذف شود یکسان سازی نرخ 

ارز اجتناب ناپذیر است.
حق شــناس افزود: اما طبیعتا بخشــی از 
دغدغه ها هم درســت است اینکه قیمت ارز 
واقعی بشــود قیمت ها بــه خصوص قیمت 
کاال هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می شد 

به چه قیمتی می رسند.
این کارشــناس اقتصــادی افــزود: به نظر 
می رســد که همچنان کــه مجلس و دولت 
انــواع یارانه های معیشــتی یــا یارانه های 
حاصل از افزایش قیمــت حامل های انرژی 
توزیع می کننــد اگر آن هــا بتوانند جامعه 
هدف که عمدتا خانوارهای تحت پوشــش 
نهاد های حمایتــی و امــدادی و صندوق 
ها ی بازنشستگی هســتند. یارانه مستقیم 
پرداخت کنند، ولی در قبــال آن قیمت ها 
واقعی شوند و دســتگاههای نظارتی  دیگر 
قیمت ها را کنترل نکننــد که ارز تخصیص 
داده شده به آن کاال ارز ترجیحی یا نیمایی 

بوده است.
او تاکید کــرد: این گونــه نظارت ها موفق 
نبوده و مردم از قیمت ها ناراضی هســتند و 
تصور می کنند نظارت ها به درســتی انجام 
نمی گیــرد باید قیمت ها واقعی شــوند و به 
جامعه هدف تنها یارانه تخصیص داده شود 
به نظر می رســد راه حل درست تری است و 

منجر به شفافیت اقتصاد می شود.

حق شــناس تصریح کرد: در سال گذشته 
حــدود ۱۰ میلیارد دالر ارز خــرج واردات 
کاال هــای یارانه ای می شــود؛ که شــامل 
نهاده ها تا دارو هاســت. اما بخشــی از این 
کاال ها در بازار آزاد به فروش می رســد و ما 
به التفاوت ارز ترجیحــی و ۲۵ هزار تومانی 

بسیار است.
او افزود: اگر نیمی از مابه التفاوت این دو ارز 
به اقشار هدف برســد تاثیر بهتری در سطح 
رفاه این اقشــار اتفاق می افتد تا تخصیص 
یارانه هــای مختلف که در حــال حاضر  به 

طور یکسان توزیع می شود.

    سال آینده قیمت دالر چقدر می شود؟
حق شــناس با تایید تلویحی اقدام مجلس 
در تک نرخی کردن ارز گفت: مهم این است 
که اقتصاد یا یک نرخ ســروکار داشته باشد.

چند نرخی بودن با فساد همراه است.
او با اشــاره به تبعات تک نرخی شــدن ارز 
هم افزود: قطعا افزایش کاال های اساســی 
خواهیم بود و تردیــدی در آن وجود ندارد 
نکته این است که می خواهیم به کدام دهک 
کمک کنیــم دولت می توانــد کاالیی را که 
وارد می وشــد را در قالب بن الکترونیکی در 
سبد کاال تحویل جامعه هدف بدهد یا مابه 
التفاوت کاال را هر دو مســیر امــکان پذیر 

است.

کاهش کسری بودجه از حیث در آمد 
هزینه با افزایش نرخ ارز

معصومی  دیگر کارشــناس پولی بانکی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصــاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد 
تک نرخی کردن ارز و به ویژه تبعات حذف 
نرخ ارز ۴۲۰۰ و تغییــر آن به ارقام باالتر که 
در مصوبه اخیر مجلس بــه ۱۷۵۰۰تومان  
اعالم شــده؛ گفت: به نظر می رسد افزایش 
نرخ ارز درســت که موجب کاهش کسری 
بودجه از حیــث در آمد _هزینه می شــود 
اما موجبــات افزایش قیمــت ها بخصوص 
کاال های اساسی و نیز تورم را در پی خواهد 

داشت.
او تصریح کــرد: ضمن اینکــه این افزایش 
به نوعی منجر به عمیق تر شــدن شــکاف 
درآمدی و طبقاتی عامــه خانوار ها خواهد 
شــد که از اثــرات و تبعات ناشــی از آن 
موجبات ناامنی اجتماعی و اقتصادی را هم 
می توان اشاره کرد.نرخ ارز بودجه، درواقع 
نرخی است که به واســطه آن، درآمد های 
دالری دولت به ریال تبدیل می شــود. این 
نرخ کــه به آن نــرخ تســعیر ارز نیز گفته 
می شــود هر ســال توســط دولت تعیین 

می شود.

ح جاماندگان سهام عدالت در کدام مرحله قرار دارد؟ طر
خریدار  ســخنگوی کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس با بیان اینکه بررســی و به 
سرانجام رســاندن طرح جاماندگان سهام 
عدالت نیازمند همکاری قوا اســت، گفت: 
با توجه به اینکه اجرای ایــن تصمیم، اقدام 
بسیار پیچیده ای اســت، بنابراین نمی توان 
زمان دقیقــی را برای اجرایی شــدن اعالم 
کرد.ســهام عدالت که از اردیبهشــت ماه 
سال جاری آزادسازی شــد، این فرصت را 
به دارندگان ســهام عدالت داد تا نسبت به 
مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم سهام خود 

تصمیم گیری کنند.
از همــان زمان اعالم شــد، افــرادی جزو 
مشموالن ســهام عدالت به حساب می آیند 
که در گذشته نســبت به ثبت نام در سامانه 
سهام عدالت اقدام کرده باشــند، این افراد 
می توانند نســبت بــه نحــوه دارایی خود 
مدیریت داشته باشند.در این میان افرادی 
بودند که بارها اعالم کردند، دارای برگه های 
ســهام عدالت هســتند و جــزو دارندگان 
سهام عدالت تلقی می شوند و در عین حال 
مسووالن بارها در این زمینه اعالم کردند که 

مالک ســهامدار بودن، اطالعات سیستمی 
اســت و افرادی که قــادر به ورود ســامانه 
ســهام عدالت نیســتند نشــان دهنده آن 
است که ســهامی به آنها تعلق نگرفته است.

این موضوع هجمه ای از گالیــه ها را میان 
مشــموالن ســهام عدالت به دنبال داشت 
که در این زمینــه، مســووالن در واکنش 
به صحبــت دارندگان ســهام عدالت اعالم 
کردنــد در آینده ای نزدیــک اقدامات الزم 
برای جاماندگان ســهام عدالت در دستور 
کار قرار خواهد گرفت و می توانند نسبت به 

دارایی خود مدیریت داشته باشند.
با توجه بــه پیگیری های صــورت گرفته از 
سوی جاماندگان سهام عدالت، »محمدرضا 
پورابراهیمی«، رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در شــهریور ماه اعالم کرده بود که 
طرح ســاماندهی ســهام عدالت موسوم به 
جاماندگان در کمیســیون اقتصادی نهایی 
شد و در نخستین جلسات علنی مجلس در 

دستور کار بهارستان قرار می گیرد.
حال بــا گذشــت حدود هشــت مــاه از 
آزادسازی سهام عدالت، همچنان وضعیت 

جامانــدگان ســهام عدالــت در هاله ای از 
ابهام قرار دارد که در این زمینه ســخنگوی 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس به 
آخرین اقدامات صــورت گرفته در مجلس 
برای جاماندگان ســهام عدالت اشاره کرد 
و افــزود: مطالبات زیادی در ایــن زمینه از 
طرف مردم مطرح شــده و اعــالم کرده اند 
جزو جاماندگان ســهام عدالت هستند که 
در گذشــته قادر به ثبت نام در سامانه برای 

دریافت سهام عدالت نبوده اند.
»حجت اهلل فیروزی« اظهار داشت: سامانه 
در آن زمــان در اختیار دولت بــود، اکنون 
مجلس به دنبال راهکار برای افرادی اســت 

که از ثبت نام سهام عدالت جامانده اند.
فیروزی خاطرنشــان کرد: اکنون در حال 
انجام فعالیت هایی برای باز کردن ســامانه 
مربوط به سهام عدالت هســتیم که در این 
زمینــه باید در ایــن ســامانه اقدامی برای 

تعریف سهام عدالت صورت گیرد.
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس افزود: اگر قرار اســت افــراد به این 
سامانه اضافه شوند و ســهام عدالت به آنها 

اختصاص یابد، باید اعالم شــود که از محل 
سهام کدام شــرکت ها قرار اســت به افراد 

سهام تعلق گیرد.
وی به نخســتین گام بــرای اجرایی کردن 
اقدامــات مربوط بــه جاماندگان ســهام 
عدالت اشــاره کــرد و گفت: در ابتــدا باید 
شرکت های دولتی که قرار است سهام آنها 
به بخش خصوصی واگذار شــود، مشخص 
و اعالم شــود که چه میزان از این ســهام به 
بخش ســهام عدالت اختصاص می یابد تا از 
این طریق افراد جامانده بتوانند از آن محل 

سهامدار شــوند.فیروزی ادامه داد: بررسی 
و به سرانجام رســاندن این موضوع نیازمند 
همکاری مجلس و دولت اســت که اعضای 
کمیســیون اقتصــادی مجلس بــه دنبال 
رفع هر چــه زودتر این مشــکل و کمک به 

جاماندگان سهام عدالت هستند.
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس افزود: با توجه بــه اینکه اجرای این 
تصمیم، اقدام بســیار پیچیده ای اســت، 
بنابراین نمی تــوان زمان دقیقــی را برای 

اجرایی شدن اعالم کرد.

ونده مالیاتی وشگاهی فاقد پر قطع ۱۲۰ هزار پایانه فر
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اتمام مراحل عملیاتی 
سازی ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان 
امسال گفت: تا تاریخ ۲۵ دی  امسال، ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده 
مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص دارند یا دارنده پایانه فوت شــده اســت، قطع 
شــد. مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و ســازمان امور مالیاتی در 
خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان اشاره و اظهار کرد: 
در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شــد از ۲۲ دی  امسال دستگاه 

کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.
وی افزود: در این زمینه هماهنگی الزم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته 
و مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به 
صورت خودکار انجام شود.در خصوص سه میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش 
که پرونده مالیاتی نداشته اند هماهنگی الزم با سازمان امور مالیاتی صورت 

گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.

مرکزی



چگونه نفت شیل آمریکا بازار جهانی نفت را بهم ریخت؟

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

ایران آماده افزایش تولید نفت به میزان پیش از تحریم هاست

مقام مسئول در وزارت نفت:
و  دسترسی ساکنان کالنشهرها به بنزین یور

 ۴ فراهم شد
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: وزارت 
نفت به همه تعهدات خــود در زمینه توزیع بنزین یــورو ۴ عمل کرده 

است.
 فاطمه کاه ی اظهار داشــت: وزارت نفت ۸۵ درصد تأییدیه ســازمان 
محیط زیســت در خصوص توزیع نفت گاز یورو ۴ را دریافت کرده و به 

همه تعهداتش در زمینه توزیع بنزین یورو ۴ عمل کرده است.
وی با اشــاره به وضعیت توزیع بنزین یورو ۴ گفت: شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی بر اســاس مصوبه هیئت وزیــران در خصوص توزیع 
بنزین یــورو ۴ در تهران، مدت هاســت در همه جایگاه های ســوخت 
پایتخت بنزین یورو ۴ توزیع می کند و پایش های مســتمر ســازمان 

محیط زیست این مسئله را تأیید می کند.
مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با بیان اینکه در همه کالن شــهرها حتی حومــه تهران گازوئیل 
یورو ۴ توزیع می شــود، اضافه کرد: در بعضی مــوارد از وظیفه قانونی 
بیشتر عمل کرده ایم مثاًل در شهر اصفهان دو برابر میزان مصوبه هیئت 

وزیران گازوئیل یورو ۴ توزیع می شود.

در بزرگترین برنامه مبارزه با انشعاب های غیرمجاز؛
۴۵ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز جمع آوری شد

مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: بیش از ۴۵ هزار دستگاه استخراج  رمز 
ارز که به صورت غیرمجاز به این کار اقدام کرده بودند، جمع آوری شد.

 به نقل از شــرکت توانیر، محمدحســن متولی زاده، مدیرعامل توانیر 
در جلسه امروز شــنبه ۲۷ دی ماه سال جاری ســتاد مدیریت سوخت 
نیروگاه ها، صنایع و مدیریت مصرف انرژی )برق و گاز کشــور( از جمع 
آوری بیش از ۴۵ هزار دستگاه استخراج رمز ارز که به صورت غیرمجاز 

به این کار اقدام کرده بودند و جمع آوری شد، خبر داد.
وی افزود: این تعداد ماینر غیرمجاز که در روزهای گذشــته شناسایی 
شده بودند، همزمان با اجرای برنامه سراسری تعدیل روشنایی و اصالح 

انشعاب و رمز ارزها، جمع آوری شد.
مدیرعامل توانیر مصــرف برق این دســتگاه های غیرمجــاز رمز ارز 
را نزدیک به ۱۰۰ مگاوات عنــوان کرد و گفت: در حالــی که ما از همه 
مشــترکان می خواهیم مصرف خود را حتی در حد خاموش کردن یک 
المپ اضافه کم کنند، اجازه نخواهیم داد عده ای با ســو استفاده، باعث 

ناپایداری در شبکه برق شده و احتمال بروز خاموشی را افزایش دهند.
متولی زاده ادامه داد: در مجموع در دو روز گذشته با اقدامات انجام شده 
نه تنها به تعدیل روشــنایی معابر اقدام شده است، بلکه سعی در اجرای 
برنامه های جدیدی در حوزه مدیریت بار داشته ایم. ما روزانه باید ۱۰۰ 

هزار مگاوات ساعت را مدیریت کنیم تا دچار خاموشی نشویم.
وی از شرکت های برق سراسر کشور خواست که هماهنگی ها با صنایع 

را افزایش دهند.
به گفته این مقام مسئول ما حتی راضی به خاموشی دادن به میزان یک 
کیلووات به مردم نیستیم و در این شــرایط همه صنایع و مشترکان را 
همکار خودمان می دانیم و همان طور که در تابســتان همکاری خوبی 
داشــتیم، امیدواریم این روند در فصل جاری هم با توجه به محدودیت 

ها ادامه یابد.
در این جلسه همچنین غالمعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع 
توانیر گفت: بررسی ها نشــانگر آن است که در پنجشنبه گذشته شاهد 
کاهش مصرف برق بودیم که به دلیل برنامه های همزمان و سراســری 
تعدیل روشــنایی ها و مبارزه با مراکز اســتخراج غیرمجاز رمز ارز و… 

بوده است.
به گفته وی به دلیل آنکــه در روزهای آینده و براســاس پیش بینی ها 
جبهه هوای سردی وارد کشور می شــود، عالوه بر تداوم اجرای برنامه 
های مذکور، برنامه هــای جداگانه ای برای مدیریت انرژی در شــب و 
روز به اجرا بگذارند. بایــد در این خصوص با صنایع بیشــترین میزان 
هماهنگی را داشته باشــند به ویژه با صنایع پر مصرف فوالد و سیمان 

این هماهنگی ها باید بیشتر باشد.

مدیرعامل توانیر:
وشنایی در معابر اصالح شد ۱۶۰ هزار چراغ ر

 مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید، انتقــال و توزیع نیروی برق 
ایران گفت: در قالب طرح سراسری اصالح روشنایی معابر تاکنون ۱۶۰ 

هزار چراغ اصالح و تعدیل شده است.
 محمد حســن متولی زاده در حاشــیه جلسه ســتادمدیریت سوخت 
نیروگاه ها، صنایع و مدیریت مصرف انرژی که به صورت آنالین برگزار 
شــد در پاســخ به خبرنگاران افزود: اصالح این روشــنایی ها منجر به 

کاهش ۴۰ مگاواتی در مصرف برق شد.
وی ادامه داد: در برنامه سراســری تعدیل روشنایی ها و اصالح انشعاب 
ها ورمز ارزها،  ۴۵هزار دستگاه ماینر غیرمجاز که بخش عمده ای از آنها 
با گزارش های مردمی شناســایی شــده بود، جمع آوری شد که باعث 

کاهش مصرف به میزان ۹۵ مگاوات شد.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: مجموع مصارف کاهش یافته معادل 

مصرف یک شهر با جمعیت بیش از نیم میلیون نفری بود.
متولی زاده  گفت: با ایــن کار معادل ۷۰۰ هزار لیتــر روزانه در مصرف 

سوخت نیروگاه ها صرفه جویی شد.  
وی ادامه داد: با وجود کارهایی که انجام شده است، اما همچنان نیازمند 
همکاری مردم هســتیم چرا که میزان مصــرف گاز در بخش خانگی، 

هشت برابر مصرف گاز در صنعت نیروگاهی است.
مدیرعامل توانیر افزود: مشــترکان  در بخش خانگــی می توانند تنها با 
اقدام های ساده ای مانند پوشیدن لباس گرم در منزل، خاموش کردن 
المپ های اضافه و کاهش تنها یک درجــه ای دمای منزل،  مصرف گاز 
کشــور را ۱۰ درصد کاهش دهند که می تواند به تامین گاز نیروگاه ها 

کمک کند.
 غالمعلی رخشانی مهر روز پنجشنبه در مراسم اقدام فراگیر و سراسری 
تعدیل روشنایی معابر و اصالح انشعاب ها  در محل مرکز پایش صنعت 
برق افزود: امــروز و در قالب این مانــور برای جمــع آوری مرکزهای 
غیرمجاز استخراج کننده رمز ارز ها اقدام خواهد شد.   این مانور به شکل 
هماهنگ در سراسر کشور و در پنجشنبه و جمعه پایان هر ماه برگزار و 

این امر تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

ابالغ مصوبه مربوط به تعیین قیمت نفت کوره 
مصرفی کارخانه های سیمان

دولت مصوبه مربوط به تعیین قیمت نفــت کوره مصرفی کارخانه های 
سیمان را ابالغ کرد.

 به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه 
مورخ ۱۴ دی ۱۳۹۹، پیشــنهاد وزارت نفت در خصوص تعیین قیمت 
نفت کوره مصرفی برخی کارخانه های سیمان را با هدف فراهم نمودن 

امکان فعالیت بدون مشکل آنها، به تصویب رساند.
به موجب این مصوبــه، قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی آن دســته از 
کارخانه های سیمان که به دلیل مدیریت شبکه گاز به تشخیص وزارت 
نفت، از ابتدای مهر ماه تا پایان اســفند سال ۱۳۹۹ مکلف به استفاده از 
نفت کوره می شــوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن 

تعیین شد.

و نیر

یک عضو هیئت رئیســه کمیســیون انــرژی مجلس 
شورای اســالمی تاکید کرد که کشــور از نظر ظرفیت 
نیروگاهی در تولید برق مشــکلی نداشته بلکه مشکل 
افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تامین ســوخت 

برای نیروگاه های تولید برق است.
هادی بیگی نژاد درباره دالیل خاموشــی های اخیر در 
ســطح کشــور، بیان کرد: در بحث قطع برق در سطح 
کشــور چندین نکته وجود دارد که بایــد مورد توجه 
قرار گیرد. بخش اعظمی از گازی که در داخل کشــور 
تولید می شود به بخش خانگی تعلق می گیرد. مقداری 
از آن نیز در صنایع نظیر فوالد و پتروشــیمی ها مورد 
مصرف قرار گرفته و بخشــی دیگر نیز جهت تولید برق 

به نیروگاه ها تخصیص می یابد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری 
مصــرف گاز خانگــی افزایش یافته اســت، 
نیروگاه ها مجبــور به اســتفاده از مازوت یا 
گازوئیل برای سوخت خود شدند، اما از آنجا 
که آلودگی مازوت و گازوئیــل چندین برابر 
است جلوی اســتفاده از آن نیز در نیروگاه ها 
برای تولید برق گرفته شــد در نتیجه میزان 

تولید برق در کشــور کاهش یافته و ما با خاموشــی در 
برخی نقاط مواجه شدیم.

نماینــده مردم مالیــر در مجلس تصریــح کرد: حال 
ســوال این اســت که آیا ما ظرفیت نیروگاهی تولید 
برق به اندازه کافی داریم؟ که پاســخ آن مثبت است و 
ما در روز توان تولید ۵۸ هزار مگاوات برق را در کشــور 

داریم. کمــا اینکه در ایام تابســتان و در اوج 
مصرف این میزان برق در کشــور تولید می 
شــود. ما در فصل زمســتان حدود ۴۰ هزار 
مگاوات برق برای مصرف نیاز داریم و اکنون 
از تمام ظرفیت نیروگاهی خود نیز اســتفاده 
نمی کنیم. مــا از نظر نیروگاهــی در تولید 
برق مشــکلی نداریم بلکه مشکل ما افزایش 
مصرف گاز در بخش خانگــی و تامین گاز برای نیروگاه 

ها است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: 
بنابراین اینکه امروز بحث استخراج بیت کوین مطرح 
شــده و عده ای قطعی برق را به این موضوع ارتباط می 
دهند، غیر تخصصی اســت. چراکه مــا از نظر ظرفیت 

نیروگاهی برای تولید برق مشکلی نداریم و حتی امروز 
از تمام ظرفیت کشور اســتفاده نمی شود. پس مسئله 

بیت کوین در قطعی برق موضوعیتی ندارد.
بیگی نژاد در پایان با اشــاره به چالش هایی که کشور 
در آینده در حوزه برق با آن مواجه اســت، بیان کرد: با 
توجه به این چالش ها ضروری است که تنوع بخشی به 
حوزه برق بیشتر مورد توجه قرار گیرد. توسعه صنعت 
برق هسته ای و سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه چه 
از لحاظ علمی و چه از لحاظ مالی باید مورد توجه باشد. 
از ســوی دیگر تولید برق با اســتفاده از نور خورشید و 
نیروگاه بادی باید در برنامه کاری کشــور قرار گرفته تا 
بتوانیم با تکیه بر انرژی های تجدیدپذیر نیز برق ارزان 

تولید و در اختیار مردم قرار دهیم.

مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و گاز پارس گفت: 
هر چنــد تحریم هــا محدودیت هایــی را در صادرات 
میعانات گازی ایجاد کرده است اما با این حال ما تقریبا 
۱۰۰ درصد برنامه ابالغی وزارت نفت برای تولید گاز از 

پارس جنوبی را محقق کرده ایم.
علیرضا عبادی با اشــاره به میزان تولید گاز از میادین 
پارس جنوبی گفت:  برنامه تولید گاز هر ســاله از طرف 
وزارت نفت به ما ابالغ می شــود و بر این مبنا ما موظف 
هستیم در ماه های مختلف، تولید گاز از میادین پارس 
جنوبی را به ارقام تعیین شده برسانیم. طبیعتا با توجه 
به افزایش مصرف گاز در فصل زمســتان، پیک اعداد 
مربوط به تولید گاز در ابالغیــه وزارت نفت نیز در این 

دوران تعریف شده است.
وی افزود: در این برنامه عدد تولید روزانه ۶۷۶ میلیون 
مترمکعب گاز بر ما تکلیف شــده است. در سال جاری 
در طول دوره زمســتان ما تقریبــا ۱۰۰ درصد تولید 
تکلیف شــده را محقق کردیم و اتفاقات همین دیروز 
دقیقا عدد تولیــد گاز از میادین پــارس جنوبی دقیقا 

۶۷۶ میلیون مترمکعب بــود که یک رکورد 
بی نظیر است.

عبادی گفــت: البته از زمانی کــه گاز تولید 
می شــود تا زمانی که گاز به دســت مصرف 
کننده می رســد، محدودیت هــای زیادی 
وجــود دارد. وقتــی مــا گاز را در میادیــن 
پارس جنوبــی تولیــد می کنیــم، آن را به 

پاالیشــگاه های گازی در خشکی منتقل می کنیم و در 
این پاالیشگاه ها گاز غنی، تصفیه و جداسازی می شود. 
در پاالیشگاه ها محدودیت هایی وجود دارد. مخصوصا 
در بحــث تولید میعانــات گازی، ایــن محدودیت ها 
جدی تر اســت زیرا به دلیــل تحریم هــای آمریکا در 

صادرات این محصول با مشکل مواجهیم.

میزان تولید گاز از پارس جنوبی روزانه 60 میلیون 
متر مکعب نسبت سال گذشته افزایش یافت

مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و گاز پارس اظهار 
داشت: در پاالیشــگاه های گازی، گاز متان که در واقع 

گاز مصرفــی بخــش خانگــی، نیروگاه ها و 
صنایع اســت، از مابقی هیدروکربن ها مثل 
اتــان، LPG و میعانات گازی جداســازی 
می شــود و برای مصرف در شبکه سراسری 
گاز طبیعی تزریق می شــود.وی اضافه کرد: 
میزان تولیــد گاز از میادین پــارس جنوبی 
نسبت به ســال گذشــته حدود ۶۰ میلیون 
متر مکعب در روز افزایش یافته اســت. گاز متان بخش 
عمده ای از گاز ارســالی از میادین به پاالیشــگاه های 
گازی را تشکیل می دهد و از هر ۵۷ میلیون مترمکعب 
گاز غنی تولیدی ۵۰ میلیون مترمکعب آن متان است 

که این متان در شبکه انتقال تزریق می شود.

آیا کمبود گاز و قطعی برق ناشی از افت تولید گاز 
از پارس جنوبی است؟

عبادی گفت: به بیان دیگــر از ۶۷۶ میلیون مترمکعب 
گاز تولیــدی از میادیــن پارس جنوبی حــدود ۵۹۲ 
میلیون متــر مکعب متان تولید می شــود و به خطوط 

سراسری گاز طبیعی تزریق می شود. بنابراین بنده این 
گزاره را که گفته می شــود »دلیل کمبود گاز و قطعی 
برق نیروگاه ها، افت تولید گاز از میادین پارس جنوبی 

است« را قاطعانه رد می کنم.
مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و گاز پارس تصریح 
کرد: مباحثی که درباره افت فشار و افت تولید از پارس 
جنوبی مطرح می شود، بیشــتر ناظر به آینده است و ما 
باید برای چند ســال آینده خودمان را برای رویارویی 
با پدیده افت تولیــد گاز از میادین پارس جنوبی آماده 

کرده و برنامه ریزی های الزم را انجام دهیم.
وی افزود: البته  مــا االن امکان افزایــش تولید گاز از 
میادین پارس جنوبی به مقــداری بیش از عدد تعیین 
شــده داریم، اما محدودیت های دیگر هم در این بین 
وجود دارد. مثاًل اگر ما تولید گاز غنی را بیشــتر کنیم، 
ولی پاالیشــگاه گازی نتواند آن را جــذب کند، خب، 
فایده ای ندارد. البته با همه این اوصاف و محدودیت ها 
ما تقریبا صد درصد برنامه ابالغی وزارت نفت را عملی 

کردیم.

بیت کوین

گاز

خریدار  مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب گفــت: ایران آماده اســت 
کاهش تکلیفی تولید نفــت را هر زمانی که 
اعالم شــود، متوقف کرده و تولیــد نفت را 
در یک روز بــه ۹۵ درصــد از تولید پیش از 

تحریم ها برساند.
»احمد محمدی« با تاکید بر اینکه عالوه بر 
طرح های نگهداشــت و افزایش تولید نفت 
که هفته گذشــته به امضا رسید طرح های 
دیگری نیــز برای حفظ ســطح تولید خود 
دارد، ادامه داد: عالوه بر این طرح ها، پروژه 
هایی به صورت برنامه های مالی و عملیاتی 
سالیانه داریم که پیگیری می شود و شامل 
بخش های ســطح االرضی و تحت االرضی 
مانند عملیات چاه ها، تاسیسات و خط لوله 

است.
وی افزود: پروژه های متعدد ساالنه و روزانه 

در این طرح تعریف شده است.
محمدی تاکید کرد: بــا اجرای این طرح ها، 
عالوه بر آنکه از کاهش تولید جلوگیری می 
شود، ســطح و توان تولید مناطق نفتخیز را 
باال می بریم، تا اهداف وزارت نفت و شرکت 
ملی نفت ایــران را در دوره زمانی مورد نظر 

فعال کنیم.
وی گفت: بیــش از ۸۰ درصــد از ظرفیت 
تولید نفت در کشــور در مناطــق نفتخیز 

جنوب اســت. بنابراین با توجــه به هدف 
گذاری دولت برای صــادرات ۲.۳ میلیون 
بشــکه نفت و میعانــات گازی در روز طی 
سال ۱۴۰۰، ســهم بزرگی از نفتی که قرار 
است تولید و صادر شود، در مناطق نفتخیز 

جنوب خواهد بود.  

مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفتخیز 
جنوب ادامه داد: در هر بــازه زمانی مد نظر 
شرکت ملی نفت ایران، آماده توقف کاهش 
تکلیفی تولید نفت و بازگشــت به ســطح 

تولید پیش از تحریم ها هستیم.  
به گفته محمدی، آمادگی بازگشــت تولید 

نفت در این شــرکت تا آنجا است که در یک 
روز مــی توانیم تولید نفــت را به حدود ۹۵ 

درصد تولید پیش از تحریم ها برسانیم.
به گزارش ایرنا،   صادرات نفت ایران در سال 
جاری و به دلیــل تحریم های دولت ترامپ، 
کاهش داشته اما همانگونه که وزیر نفت نیز 

تاکید کرده،   هیچ گاه به صفر نرسیده است. 
حتی خبرگــزاری رویترز در مهرماه ســال 
جاری تایید کرد که صــادرات نفت ایران در 
ماه جاری به شــدت افزایش داشته و تا ۱.۵ 

میلیون بشکه در روز نیز برآورد می شود.
همچنین بــا انتخاب جو بایــدن به عنوان 
رئیس جمهوری بعدی آمریــکا که حدود 
یک ماه دیگر به کاخ ســفید می رود،  امیدها 
برای بازگشــت آمریکا به میز برجام تقویت 
شده اســت. با بازگشــت آمریکا به برجام، 
ایران امیدوار خواهد بــود تا بتواند مبادالت 
تجاری در حوزه های نفت و تبادالت بانکی 

را گسترش دهد.
موضوعی که بعد از اجرایی شــدن برجام در 
ســال ۹۵ نیز محقق شــد و ایران به فاصله 
۳ ماه توانســت تولید نفت خــود را به ۳.۸ 
میلیون بشــکه در روز برســاند. در مجموع 
تولید نفــت و میعانات گازی ایــران در آن 
ســال روزانه به ۴.۸ میلیون بشکه رسید و 
صادرات نیز به رقم ۳ میلیون بشکه نزدیک 

شد.
بنابراین دور از ذهن نیست که ایران این بار 
نیز در صورت رفع تحریم ها بتواند به سرعت 
تولید نفت را افزایش دهد و به صادرات ۲.۳ 
میلیون بشــکه نفت و میعانات گازی در روز 

برسد.

خریدار   آمریــکا ممنوعیت صادرات نفت 
به کشــورهای دیگر بجز کانادا را در ســال 
۲۰۱۵ لغو و رقیــب جدیــدی را وارد بازار 
جهانی نفت کرد که معــادالت آن را تغییر 

کرد.
 افزایش تولید نفت شــیل آمریــکا در پنج 
سال اخیر عالوه بر این که وابستگی آمریکا 
بــه واردات نفــت خارجی را کاهــش داد، 
بازیگر جدیــدی را در بــازار جهانی ایجاد 
کرد و ســهم بازار بزرگانی چون عربســتان 

سعودی و روسیه را ربود.
رونق نفت شــیل به خصوص در فاصله سال 
۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ که صــادرات نفت آمریکا 
دیگر محدود نبود، تالشــهای گروه اوپک 
پالس به سرکردگی عربســتان سعودی و 
روســیه برای محدود کردن عرضه و تقویت 
قیمتها را تا حدودی بی اثر کــرد. هر بار که 
اوپک پالس موفق شــد قیمت نفــت را به 
باالی ۵۵ تا ۶۰ دالر در هر بشــکه برساند، 
تولیدکنندگان نفت آمریکا فعالیت حفاری 
خود را افزایش داده و از قیمتهای باالتر بهره 
برداری کردند و با وارد کردن سیل بی رویه 
عرضه به بــازار جهانی، مانع رشــد قیمتها 

شدند.
این امر باعث شــد اوپک و روسیه که متحد 

اصلی اش در اوپک پالس اســت، در زمان 
تصمیم گیــری در سیاســت تولید نفت، 
واکنش نفت شــیل آمریکا بــه قیمتهای 
باالتــر را بررســی کننــد. این گــروه با 
سیاســتهایی که در چند ســال گذشته به 
اجرا گذاشته اســت اعالم کرده که با وجود 
وسوسه کســب درآمد نفتی باالتر بواسطه 
قیمت نفت بــاالی ۶۰ دالر، تمایلی ندارد 
با محدودیت بیــش از حد عرضه، ســهم 
بــازارش را فدا کــرده و به رقیبان شــیل 

واگذار کند.
آمریــکا در ســال ۲۰۱۸ بــه بزرگتریــن 
تولیدکننده نفت جهان تبدیل شــد و باالتر 
از عربستان ســعودی و روسیه ایستاد و این 
جایــگاه را با وجود کاهــش تولید که تحت 
تاثیر پاندمــی کوویــد ۱۹ روی داد، حفظ 
کرده است. از سوی دیگر عربستان سعودی 
بیش از چهار ســال اســت که تحت توافق 
اوپــک پالس، تولیدشــان را محــدود نگه 

داشته اند.
طبق آمــار اداره اطالعات انــرژی آمریکا، 
رونق نفت شــیل و لغو ممنوعیت صادرات 
کمک کرد صــادرات نفت آمریکا در ســال 
۲۰۱۹ به حدود ســه میلیون بشکه در روز 
صعود کند. از اواخر ســال ۲۰۱۹ میانگین 

صادرات ماهانــه نفت آمریکا هــر ماه بجز 
ماههای مه و ژوئن از ســه میلیون بشکه در 

روز فراتر رفت.
رشد صادرات به کاهش وابستگی آمریکا به 
نفت خارجی در مقایســه با اوجش در سال 
۲۰۰۵ کمک کرد و همچنین مانع افزایش 
قیمت نفــت در هنگام وقــوع رویدادهای 

ژئوپلیتیکی در خاورمیانه شد.
واردات نفت آمریکا در ســال ۲۰۱۹ به 
۶.۸ میلیون بشــکه در روز نزول کرد که 
حدود یک ســوم کمتر از حجم واردات 
۱۰.۱ میلیــون بشــکه در روز در ســال 

۲۰۰۵ بود.
رونــق نفت شــیل آمریکا یکــی از دالیلی 
بود که پــس از حمله ســپتامبر ۲۰۱۹ به 
تاسیسات نفتی عربستان سعودی و مختل 
شدن صادرات این کشــور، قیمت نفت سه 
رقمی نشــد. رشــد صادرات نفــت آمریکا 
همچنین مانع از افزایــش قیمت نفت پس 
از اقدام دولت ترامــپ در وضع تحریم علیه 
صادرات نفت ایران در ســال ۲۰۱۸ و نفت 

ونزوئال در سال ۲۰۱۹ شد.
اکنون هم صــادرات نفت آمریکا شــانس 
زیادی برای تصاحب ســهم بازار وزنه های 
قدرتمندی نظیر عربستان سعودی و روسیه 

در چین دارد. اما دولت بایدن ممکن اســت 
محدودیتهایی را بــرای فعالیت حفاری در 
زمینها و آبهــای فدرال وضع کنــد و منابع 
نفت آمریکا بــرای صادرات بــه بازارهای 

خارجی را محدود کند.
صادرات نفت آمریــکا به چیــن در نوامبر 
با افزایش خرید نفت از ســوی چین تحت 
فاز اول توافق تجاری واشــنگتن و پکن، بر 

مبنای ساالنه سه برابر شد.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، با این حال 

موسســه امریکن پترولیوم با اشاره به این 
که وعده بایدن بــرای ممنوعیت لیزینگ 
زمینها و آبهای فدرال برای توســعه منابع 
نفــت و گاز ممکن اســت رونــد کاهش 
واردات نفــت آمریــکا را معکــوس کند، 
هشــدار داد حدود یک میلیون شــغل تا 
ســال ۲۰۲۲ از بین خواهند رفت و واردات 
نفت آمریکا از منابع خارجی ممکن اســت 
تا ســال ۲۰۳۰ دو میلیون بشــکه در روز 

افزایش پیدا کند.

یک عضو کمیسیون انرژی: استخراج بیت کوین در خاموشی های اخیر موضوعیت ندارد

وزانه گاز از پارس جنوبی به ۶۷۶ میلیون متر مکعب رسید تولید ر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مجلس دیپلماسی اقتصادی را دنبال می کند

 بیش از ۷۵ درصد بازار سیگار در اختیار 
برندهای خارجی

مدیرعامل شــرکت دخانیات ایران با اشــاره به اینکه بر اســاس قانون 
تجارت خارجی، شــرکت های خارجی حداکثــر می توانند ۳۵ درصد 
سهم بازار را داشــته باشــد، اظهار کرد: این در حالی است که در حال 
حاضر بر اســاس آمار مرکــز برنامه ریزی و نظارت بــر دخانیات، فقط 
دو شرکت اصلی خارجی تولید سیگار در کشــور ۶۵ تا ۷۰ درصد بازار 

مصرف را در اختیار دارند.
ســیاوش افضلی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از صنعت دخانیات حق 
نمایندگان است و درست اســت که استفاده شود، تصریح کرد: نکته ای 
که در این میان پنهان مانده این اســت در طرح تحقیق و تفحص فقط 
شــرکت دخانیات مورد توجه قرار گرفته نه کل صنعــت. این در حالی 
است که از ســال ۱۳۹۱ پس از اجرای خصوصی سازی و انتزاع وظایف 
حاکمیتی و واگذاری آن بــه وزارت صنعت، شــرکت دخانیات بخش 
کوچکی از صنعت دخانیات ایران است، به طوری که از گردش مالی ۴۰ 
هزار میلیارد تومانی صنعت دخانیات تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان، یعنی 

کمتر از ۱۰ درصد از آن مربوط به شرکت دخانیات است.
وی با بیان اینکه الزم است مسئله سهم پایین شرکت دخانیات ایران از 
بازار هم مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد، گفت: در حال حاضر وضعیت 
تولید و سهم از بازار شــرکت دخانیات ایران نســبت به دهه ۸۰ خوب 
نیســت که باید دلیل آن مشخص شــود. این در حالی است که قدمت 
صنعت دخانیات به نزدیک ۱۰۰ سال می رســد، گستردگی زیادی در 
سطح کشــور دارد و معنای واقعی زنجیره صنعت از جمله کشاورزی، 
عمل آوری و تولید خرمن تا تولید ســیگار و فروش در این شرکت ایجاد 
شده است. همچنین باید وضعیت دقیق ۳۹ هزار میلیارد تومان گردش 
مالی، یعنی بیش از ۹۰ درصد از گردش مالی صنعت در شــرکت های 

چندملیتی مشخص شود.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به صدور مجوزهایی در حوزه 
صنعت دخانیات از ســال ۱۳۹۱ و رفع انحصار از ایــن صنعت، تصریح 
کرد: حال حاضر ۷۰ تــا ۸۰ درصد بازار ســیگار در اختیــار برندهای 
خارجی و نهایتاً ۱۴ درصد از بازار دخانیات در اختیار شرکت دخانیات 
ایران اســت که البته این رقم در سال گذشــته هفت درصد بوده است. 
البته با توجه به اینکه محصوالت شــرکت دخانیات ایران در کالس C و 
D و در نتیجه ارزان است به لحاظ ریالی سهمی کمتر از ۱۰ درصد بازار 

دخانیات را به خود اختصاص داده است.

چگونه شرکت های چندملیتی، گوی رقابت را از دست 
تولیدکنندگان سیگار ربودند؟

افضلی همچنین بــا بیان اینکه وضعیت امروز شــرکت دخانیات ایران 
نتیجه سیاســت گذاری های یک دهه اخیر اســت که نیاز به تحقیق و 
تفحص دارد، گفت: در دهــه ۸۰ عمده محصــوالت خارجی از طریق 
قاچاق وارد کشــور می شــد، بنابراین در ســطح کالن طرحی تحت 
عنوان مبارزه اقتصادی با قاچاق آغاز شــد که بر اســاس آن در یک بازه 
زمانی سه ســاله حدود ۸۵ درصد بــازار دخانیات بــه مدیریت دولت 
درآمد و هم زمان از برندهای داخلی حمایت شــد، به طوری که قرار بود 
شــرکت های خارجی برای بخشی از بازار ســیگار تولید کند که امکان 
تولیــد آن در داخل وجود نداشــت. همچنین شــرکت های خارجی 
حق نداشــتند به طور مســتقیم در ایران کارخانه تأســیس کنند و یا 
کارخانه های شرکت های ایرانی را خریداری نمایند، بلکه قرار بود ذیل 
شــرکت دخانیات به عنوان شرکت ملی با اســتفاده از نیروی انسانی و 
انتقال تکنولوژی فعالیت کنند و همچنین بابت تولید هر پاکت سیگار 
در ایران به شرکت دخانیات ایران که به عنوان یک شرکت زیرمجموعه 

وزارت صنایع که نماینده دولت بود حق تولید پرداخت کنند.
این در حالی اســت که به گفته این مقام مســئول از سال ۱۳۹۱ به بعد 
شــرکت های چندملیتی توانستند به طور مســتقل در کشور فعالیت 
تولیدی داشــته باشــند، هر محصولی که می خواهند در کشور تولید 
کنند و مانند گذشته هم به دولت پرداخت نداشتند. همچنین در حال 
حاضر عمده محصوالت شرکت های خارجی، هم رده محصوالت داخلی 
است. به عبارت دیگر شرکت های خارجی، حلقه سودده زنجیره صنعت 
دخانیات را در دست گرفتند، درحالی که هیچ گونه مسئولیتی در زمینه 
بخش کشاورزی و اشتغال نمی پذیرند و حتی خرمن آماده را به صورت 
۱۰۰ درصد به کشــور وارد می کنند و در ســیگار پر می کند که مشابه 
واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو است. به عبارت دیگر در حال 
حاضر تمام هزینه صنعت دخانیات برای شرکت دخانیات و حلقه های 
سودده آن برای شرکت های خارجی است که الزم است این موضوع هم 

در طرح تحقیق و تفحص مجلس بررسی شود.
وی همچنین با اشاره به لزوم واردات بخشی از خرمن برای تولید سیگار، 
اظهار کرد: هیچ کشــوری خرمن کامل برای تولید سیگار را در اختیار 
ندارد، اما شــرکت های خارجی به طورکلی از توتون هــا و خرمن های 
داخلی استفاده نمی کنند. همچنین در کشــورهای دیگر تعرفه هایی 
برای واردات خرمــن در نظــر گرفته می شــود که عدم اســتفاده از 

خرمن های داخلی جبران شود، اما در ایران این اتفاق نمی افتد.
افضلی همچنین با اشــاره به اینکه بر اســاس قانون تجارت خارجی، 
شــرکت های خارجی حداکثر می توانند ۳۵ درصد سهم بازار را داشته 
باشــد، اظهار کرد: این در حالی اســت که در حال حاضر بر اساس آمار 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، فقط دو شــرکت اصلی خارجی 

تولید سیگار در کشور ۶۵ تا ۷۰ درصد بازار را در اختیار دارند.
این اظهــارات در حالی مطرح می شــود که انجمــن تولیدکنندگان، 
واردکننــدگان و صادرکنندگان محصوالت دخانــی اخیراً اعالم کرده 
بود در حال حاضر ۵۵ درصد بازار در اختیــار برندهای بین المللی و ۴۵ 

درصد در اختیار تولیدکنندگان داخلی است.

تولید

زهرا علیدادی  رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلــس گفت: دولــت بودجه ای 
سیاســی و حتی می توان گفت پوپولیستی 

برای سال آینده تدوین کرده است.
 می گوید تغییر ســاختاری بودجه مطالبه 
مقام معظم رهبری اســت امــا دولت آن را 
در بودجه ســال آینده در نظر نگرفته است. 
بودجــه ۱۴۰۰ را پوپولیســتی می داند و 
تاکیدش بر آن است که مجلس این بودجه 

را اصالح می کند.
گذری به ظرفیــت عظیم ســرمایه بخش 
خصوصی می زنــد و از دولــت گالیه دارد 
که چرا در تنظیم بودجه ســاالنه کشــور، 
توجهی به این ظرفیــت ندارد. فرآیند فعلی 
خصوصی ســازی را قبــول نــدارد و بر این 
باور اســت که ما به جای خصوصی سازی، 

خصوصی فروشی می کنیم.
از عملکرد ضعیف ســفارتخانه های کشور 
انتقــاد می کنــد و می گوید کــه مجلس 
شورای اسالمی دست به کار شده و به دنبال 
پیگیری دیپلماسی اقتصادی است تا چهره 
ســفارتخانه های ایران اقتصادی شــود. به 
فلسفه تشــکیل صندوق توسعه ملی اشاره 
می کند و می گوید که اگر صندوق توســعه 
ملی مورد دســتبرد دولــت ناکارآمد قرار 
نمی گرفت، می توانســت پشتوانه عظیمی 

برای اقتصاد کشور و فعاالن اقتصادی باشد.
اعتمــاد به غــرب و گرگ هــای کراواتی را 
خیانت به مردم می دانــد و تاکیدش بر این 
است که دولت به جای باال بردن دستش در 
مقابل دشمنان، باید برنامه منسجمی برای 

خنثی کردن تحریم ها داشته باشد.
مشــروح گفتگوی مهر با عــزت اهلل اکبری 
تاالرپشــتی، رئیس کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شــورای اســالمی را در زیر 

می خوانید:

 ارزیابــی شــما از الیحــه بودجه 
پیشــنهادی دولت برای سال 1۴00 

چیست؟
بودجــه ۱۴۰۰ منطبــق بر سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و همچنین شــرایط جنگ 
اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، نیست. 
دولــت بودجه ای سیاســی و حتی می توان 
گفت پوپولیستی برای ســال آینده تدوین 
کرده است. برای مثال، دولت پیشنهاد داده 
اســت که حقوق کارمندان در ســال آینده 
۲۵ درصد افزایــش یابد امــا منابعی برای 
تحقــق آن در نظر نگرفته اســت. این گونه 
بودجه نویسی از ســوی دولت برازنده نظام 
جمهوری اسالمی نیســت و به همین دلیل 
رئیس مجلس جلســات متعددی با رؤسای 
کمیسیون های مجلس و اعضای کمیسیون 
تلفیق برگزار کرد و نظــر همگی این بود که 
باید کلیات الیحه بودجه ســال آینده رد و یا 

تغییرات اساسی در آن اعمال شود.

 یعنی اصالحات ساختاری در بودجه 
سال 1۴00 در نظر گرفته نشده است؟

تغییر ساختاری بودجه مطالبه مقام معظم 
رهبری است اما دولت آن را در بودجه سال 
آینده در نظر نگرفته اســت و می توان گفت 
که این بودجه خیلی پوپولیســتی اســت. 
مجلس به دنبال آن اســت کــه بودجه را از 
لحاظ ســاختاری اصالح کنــد. بودجه ای 
که در آن اصالحات ســاختاری اعمال شده 
باشد، این گونه نیست که هزینه های آن ۷۰ 
درصد و برای مثال بودجه بخش عمرانی ۱۴ 

درصد باشد.

 مجلس شورای اسالمی چه برنامه ای 

برای اصالح ساختار بودجه دارد؟
مردم از مجلــس توقع دارند که دســت به 
کارهای اساســی بزند و مجلس هم تصمیم 
خودش را گرفته است تا ســاختار بودجه را 
تغییر دهد. اما اصالح ساختار بودجه ظرف 
یک سال به اتمام نمی رسد و شاید حداقل ۳ 
ســال زمان ببرد تا اصالح ساختار بودجه به 

حد مطلوب برسد.

 اخیراً مجلس طرح اصالح ســاختار 
بودجه را به تصویب رساند. آیا در زمان 
بررسی الیحه بودجه سال آینده، این 
مصوبه در ســند دخل و خرج کشور 

برای سال 1۴00 اعمال می شود؟
یکی از مأموریت های اصلی مجلس به ویژه 
کمیسیون تلفیق، اصالح ساختاری بودجه 
است و قطعاً این اصالحات در بودجه لحاظ 
خواهد شد تا آغاز یک دگرگونی در ساختار 

بودجه ریزی کشور باشد.

 بــه نظر شــما برای حل مشــکل 
بودجــه ای کشــور بایــد بــه چه 

ظرفیت هایی توجه کرد؟
در تمام قوانین باالدســتی ما تاکید شــده 
که به بخــش خصوصــی توجه شــود اما 
متأســفانه در الیحه بودجه ما به هیچ وجه 
به این مســئله توجه نمی شــود. در واقع، 
ســرمایه زیادی در بخش خصوصی وجود 
دارد که دولت می تواند بــه انحای مختلف 
ســرمایه های آنان را به ویژه در حوزه های 
تولید، صنعت و معدن به میــدان بیاورد اما 
دولت به ایــن ظرفیت ها توجــه نمی کند. 
کشوری که تا این حد معدن دارد، چرا باید 

شرایط اقتصادی مردمش این گونه باشد؟

پس شــما معتقدید که در بودجه به 
ظرفیت های بخــش خصوصی توجه 

نمی شود؟
متأســفانه به ســرمایه تمام نشدنی بخش 
خصوصــی توجهی نمی شــود در حالی که 
باید این ســرمایه ها را در عمــران و آبادانی 
کشور صرف کنیم و همچنین می توان از این 
ظرفیت ها به ویــژه در حوزه صنعت، معدن، 
شرکت های دانش بنیان و صادرات استفاده 
کنیم و باید برای بخش خصوصی مشــوق 

ایجاد شود.
برای مثــال االن دولت می گویــد که برای 
اکتشــاف در معدن، بودجه کافی ندارد در 
حالی که دولت باید از سرمایه گذاران دفاع 
کند و ریســک این امــور را بپذیرد تا بخش 
خصوصی با تمــام قوا به میــدان بیاید. اگر 

بخش خصوصی به ویــژه در حوزه صنعت و 
معدن وارد کار شــوند، قطعاً شرایط کشور 
را متحول می کنند اما دولت از این ظرفیت 
غافل اســت و یا آنکه به آن اعتقادی ندارد. 
دولت توجهــی به بخش خصوصــی ندارد 
در حالــی که ســرمایه بخــش خصوصی 
ظرفیت بســیار خوبی اســت و دولت باید 
ســازوکارهایی را فراهم کند تا این سرمایه 

مورد استفاده قرار گیرد.

 به نظر شــما وضعیت واگذاری ها و 
خصوصی سازی در کشورمان چگونه 

است؟
ما االن شاهد خصوصی ســازی نیستم و به 
عبارت دقیق تر اصاًل خصوصی سازی نداریم 
بلکه شــاهد خصوصی فروشــی هستیم. 
خصوصی ســازی به این معنا است که یک 
واحد به بخــش خصوصی واگذار شــود تا 
توسعه یابد و احیا شود اما آیا االن خصوصی 
ســازی های ما این گونه است؟ االن ما فقط 
شاهد خصوصی فروشی هســتیم و فروش 
اموال با خصوصی سازی تفاوت زیادی دارد 
و خصوصی سازی انجام نمی شود بلکه فقط 

یکسری اموال به فروش می رسد.
بخــش خصوصی یــک ظرفیت بــی انتها 
اســت و باید ســرمایه بخــش خصوصی را 
به میدان آورد و ســوال ما آن است که چرا 
دولت این ظرفیت را به میــدان نمی آورد و 
در قانون بودجه از این ظرفیت برای عمران و 
آبادانی کشور استفاده نمی کند؟ دولت باید 
ریسک ها را بپذیرد تا سرمایه گذاران بخش 
خصوصی وارد عمل شــوند امــا این دولت 
تدبیر، همه امور را بــه نوعی مخدوش کرده 

است و به این ظرفیت ها توجهی نمی کند.

 با توجــه به اینکه در ســال جهش 
تولید هســتیم، آیا دولــت از تولید 

کنندگان به خوبی حمایت می کند؟
دولت هیــچ اقدامــی در این راســتا انجام 

نمی دهد و کاماًل امور را رها کرده است.

 مجلــس بــرای بهبــود وضعیت 
اقتصادی کشــور چه اقداماتی را در 

دستور کار دارد؟
در حــال حاضر مجلس به دنبــال پیگیری 
دیپلماسی اقتصادی اســت و جلساتی را در 
این زمینه برگزار کردیم چرا که ما معتقدیم 
زمانی که جهش تولید اتفاق بیافتد، به این 
معناست که میزان تولید چندین برابر شده 
است و در این شــرایط باید بازار فروش این 

محصوالت هم مورد توجه قرار گیرد.

دولت باید بــازار جهانــی و همچنین بازار 
کشورهای همسایه و منطقه را برای فروش 
تولیدات ایرانی آمــاده کنــد و باید چهره 
ســفارتخانه های ایران در خارج از کشــور 
اقتصادی شود اما االن سفارتخانه های ما چه 
خاصیتی دارند؟ آنان هیچ کارکردی ندارند 
و ســوال ما آن اســت که کارکرد سیاسی و 
اقتصادی شان چیســت و چه ارتباطاتی را 
برقرار کردند؟ آقای ظریف بــه عنوان وزیر 
امورخارجه االن کجاست؟ وی کاماًل غایب 
اســت و به عبارت بهتر در عرصه دیپلماسی 

سیاسی و اقتصادی حضور حداقلی دارد.
مجلس به دنبال آن اســت که هر چه زودتر 
چهره دیپلماسی ما دگرگون شود و به سمت 
اقتصادی حرکت کند چرا که وقتی جهش 
تولید داریــم، باید بازار کافــی برای فروش 
محصوالت ایرانی وجود داشــته باشد. اگر 
چه مقوله بازار خیلــی به وزارت امورخارجه 
ارتباطــی پیدا نمی کند امــا وزارت خارجه 
باید تســهیل گری و ارتباط با کشــورها و 
دیپلماسی را در دســتور کار خود قرار دهد 
و بســتر آن را فراهم کنــد و در دولت هیچ 

اراده ای برای این امر وجود ندارد.

 وابستگی بودجه 1۴00 به نفت بسیار 
زیاد است در حالی که ما ظرفیت های 
زیادی بــه ویژه در صنعــت و معدن 
داریم. چرا دولت از ایــن ظرفیت در 

تدوین بودجه غافل است؟
این دولــت پرادعــا و ناکارآمد اســت و از 
تحوالت اقتصادی در جهان و کشــورهای 

همسایه غافل است.

 میزان برداشــت دولت از صندوق 
توسعه ملی بســیار زیاد است. به نظر 
شــما چرا دولت برای حل مشکالت 
تا این حــد از صندوق توســعه ملی 

برداشت می کند؟
ما در مجلس هشــتم به فرمان رهبر معظم 
انقالب، طرح ایجاد صندوق توســعه ملی را 
تصویب کردیم و بر اساس قانون قرار بر این 
بود که هر ســال ۲۰ درصد از درآمد حاصل 
از صادرات نفــت، گاز و میعانــات گازی به 
صندوق توسعه ملی تزریق شــود و تا پایان 
قانون برنامــه پنجم توســعه، دولت هیچ 
برداشــتی از صادرات نفــت، گاز و میعانات 

گازی برای هزینه های جاری نداشته باشد.
مفهوم این مسئله آن اســت که دولت باید 
آنقدر صنعــت و تولیــد را فعال کنــد تا از 
محل مالیــات و عوارض بتوانــد خودش را 
اداره کند امــا دولت اینگونه نبوده اســت. 

صندوق توســعه ملی اگر مورد دســتبرد 
دولت ناکارآمد قرار نمی گرفت می توانست 
پشــتوانه عظیمی بــرای اقتصاد کشــور و 

فعاالن اقتصادی باشد.

 دولت بعضًا علت مشــکالت کشور 
را به عــدم تصویب لوایــح FATF و 
تحریم ها نســبت می دهد. آیا علت 
اصلی مشکالت ما چنین موضوعاتی 

است؟
اشکال کار این است که این دولت و شخص 
رئیس جمهور گرایش شــدید بــه غربی ها 
دارند و هیــچ برنامــه و اعتقادی بــه بقیه 
ظرفیت های موجود در دنیا و همســایه ها 
ندارند و فرصت های زیادی را نابود کرده اند. 
اعتماد به غرب وحشی و گرگ های کراواتی 
و عدم توجه به ظرفیت های فراوان داخلی از 

نظر بنده خیانت به مردم است.

 تــا چه حــد ضــرورت دارد که از 
ابزارهای نظارتی خــود برای مقابله با 
مشکالت و به ویژه گرانی ها استفاده 

کند؟
از زمانی که مجلس یازدهــم روی کار آمده 
اســت، دولت خیلی خودش را جمع و جور 
کرده و بســیاری از مواضع بــی ربط خود 
را کنار گذاشــته اســت. مردم باید قدرت 
خریدشان افزایش یابد و این مسئله مستلزم 
آن اســت که تورم کاهش یابد و قیمت ارز و 
کاالها تثبیت شــود. اما این دولت اعتقاد و 

کفایت الزم برای انجام این کارها را ندارد.

 به نظر شما برای کنترل تورم و رفع 
گرانی ها چه باید کرد؟

کل نقدینگی باید به سمت تولید و خدمات 
وابســته به تولید اعم از صنعــت، معدن و 
کشــاورزی هدایت شــود و همچنین باید 
صادرات محــور کار قرار گیرد نــه واردات، 
چرا که واردات بی رویــه، مملکت را بدهکار 
می کند. نکته مهم دیگر آن اســت که بنده 
معتقدم که دولت خودش با غفلت از ظرفیت 
مردم و خودتحریمی ها به نوعی با کســانی 
که کشــورمان را تحریم می کنند، همراهی 
می کند.دولــت نباید دســت های خود را 
در برابر تحریم کنندگان بــاال ببرد. ما عضو 
ســازمان ملل متحد هســتیم و آمریکا هم 
عضو سازمان ملل متحد است و ما یک رأی 
و آنان هم یک رأی دارنــد اما آمریکا قوانین 
خودش را به کل جهان تســری می دهد که 
این موضوع بر خالف قوانین بین الملل است 
و متأسفانه دولت ما هم دستش را در مقابل 
آنان باال برده است و برنامه منسجمی برای 
خنثی کــردن تحریم ها ندارد و ســوال آن 
اســت که دولت چه اقداماتی را برای خنثی 
ســازی تحریم ها در دســتور کار دارد و یا 

انجام داده است.

 مردم از گرانی ها و نوســان شدید 
قیمت کاالها گله دارند. آیا در بودجه 
ســال آینده حمایت از اقشار ضعیف 

جامعه مورد توجه قرار می گیرد؟
ساماندهی امور مردم در اجرا بر عهده دولت 
است و وقتی که پول داشته باشید اما قدرت 
خریدتان کم باشد، فایده ای ندارد. مجلس 
در ساماندهی اقتصاد کشور و دفاع از حقوق 
ملت بسیار جدی اســت و برنامه های الزم 
در این زمینــه دارد اما به نظــرم بودجه ای 
که دولت برای ســال آینده ارائه کرده است، 
ایرادات اساســی دارد و خیانت به کشــور و 
ملت است که یک بودجه غیرقابل تحقق به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شود.

وری بر سابقه کوچ کاربران از پیام رسان های اجتماعی مر
معصومه بخشــی پور   تصمیم اخیر پیام رسان واتس اپ 
برای در اختیــار قرار دادن اطالعات کاربــران به فیس بوک، 
از تجارتی به نــام » فروش داده« پرده برمــی دارد و بار دیگر 

اهمیت حکمرانی داده در کشور را گوشزد می کند.
 کــوچ کاربران فضــای مجــازی از پلتفرم هــای اجتماعی 
ســابقه ای چندین ســاله دارد و در فواصــل زمانی مختلف، 
کاربران بسیاری به دالیل مختلفی چون نارضایتی از کیفیت 
سرویس و یا نارضایتی از قوانینی که بر آنها اعمال شده است، 

پلتفرمی را ترک کرده و به سکوی دیگری مهاجرت کرده اند.
نمونه ایــن اتفاقــات را می تــوان در مهاجــرت کاربران از 
یاهومسنجر، وایبر، الین، واتس اپ، وی چت، تلگرام، ویسپی 

و اپلیکیشن هایی از این قبیل مشاهده کرد.
ســال ها پیش یاهو مســنجر منبع مهم ارتباطات اینترنتی 
به شــمار می رفت و مکالمه های زنده و عــدم وجود تاخیرها 
یا محدودیت هایی کــه در ایمیــل وجود داشــت، آن را به 
محبوب ترین راه ارتباطــی کاربران تبدیل کــرده بود. اما با 
گسترش ابزارهای جدید در دنیای اینترنت و توسعه اینترنت 
روی موبایل، دیگر پیام رســان یاهو به دلیل آنکه همه جا در 
دسترس نبود، نیاز کاربران را تأمین نکرد و کاربران به سمت 
اپلیکیشــن های پیام رســان موبایلی که در هر شرایطی در 

دسترس بودند کوچ کردند.
پس از آن رقابتی در دنیــای اپلیکیشــن هایی مانند واتس 
اپ، الین، تلگرام، وایبر و تانگو شــکل گرفت و هر یک از این 

پلتفرم ها ســعی کردند با ویژگی های متفاوتی کاربران را به 
سمت خود جذب کنند.

در ایران پلتفــرم وایبر در یک بازه زمانی محبوب شــد اما به 
دلیل عدم کیفیت مناســب خدمات این پیام رســان، کند 
شدن و اختالل در فرآیند خدمات رسانی، این برنامه از دیگر 

رقیبان خود جا ماند و کاربران به سمت تلگرام کوچ کردند.
نمونه دیگــری از اینگونه مهاجرت و تغییرات که بیشــتر به 
دلیل آن رقم می خورد که اپ های قبلی نیاز کاربر را آن طور 
که باید بــرآورده نمی کردند و یا بعضاً مشــکالتی را به وجود 
می آوردند، می توان به مهاجرت به اپ هایی مانند الین و وی 

چت اشاره کرد.
در برهه ای از زمان و پس از فیلتر شــدن پیام رســان تلگرام 
در ایران کاربران ایرانی به ســمت اپلیکیشن تلگرام طالیی، 
هاتگرام و ویســپی نیز کوچ کردند و برای مثال تلگرام طالیی 

بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در اختیار گرفت.
ناگفته نماند که در ســال ۹۸ کوچ کاربران ایرانی به ســمت 
اپلیکیشن های داخلی مانند بله، ایتا، سروش، آی گپ و گپ 
نیز قابل توجه بود.در تازه ترین رویداد، کاربران بســیاری در 
سراسر جهان به دلیل سیاســت هایی که از سوی پیام رسان 
واتس اپ مطرح شــد و مربوط به اشــتراک گذاری اطالعات 
شخصی کاربران با فیس بوک می شــود، به سمت پیام رسان 

های دیگری کوچ داده شدند.
ناگفته نماند که همیشــه این کوچ ها از اپلیکیشــن بدتر به 

ســوی اپلیکیشــن بهتر نبوده به عنوان مثال در نمونه اخیر 
تالش شــد که کاربران از واتس اپ به ســمت پیام رسانی به 
نام »ســیگنال« کوچ داده شــوند. ســوال مهم این است که 
اجمــاع برای کوچ به ســیگنال کــه تاریخچه درخشــان و 
مشــخصی ندارد، از کجا آمده اســت و در نهایت پشت پرده 
این کوچ چیست و چه کســانی از آن سود می برند. در همین 
زمینه می توان به اخباری نظیر داشــتن باگ امنیتی در این 
اپلیکیشن اشــاره کرد که پیش از این توسط محققان گوگل 
کشف شــده بود. براســاس این گزارش باگی در اپلیکیشن 
اندروید سیگنال ردیابی شــده بود که به هکرها اجازه می داد 

تماس های صوتی کاربر را شنود کنند.
امــروزه دیگر بــر هیچکس پوشــیده نیســت کــه بخش 

قابل توجهی از ارتباطات بین انســان ها از طریق شبکه های 
اجتماعی و پیام رســان ها شــکل می گیــرد و داده هایی که 
توســط کاربران تولید می شــود در این پلتفرم هــا میزبانی 
می شــوند. به بیــان دیگــر پلتفرم هــای ارتباطــی نظیر 
پیام رسان ها و شــبکه های اجتماعی، اصلی ترین ابزار جمع 
آوری داده هــا هســتند و از آنجایی که پس از طــال و نفت، 
»داده« و »اطالعــات« ارزشــمندترین کاالی جهان امروز 
به شــمار می آیند، شــرکت های بزرگ فنــاوری اطالعات، 
سرمایه گذاری هنگفتی برای تصاحب سهم هرچه بیشتری 

از این داده ها انجام می دهند.
بررسی مدل های کسب و کار شــرکت های بزرگ پلتفرمی 
نشــان می دهد، یارانه هــای خدماتی یکــی از اصلی ترین 
ابزارهای این شــرکت ها برای ســلطه بر بازارهــای فناوری 
اطالعــات و ســپس کســب درآمدهــای خیره کننــده از 
انحصارهــای طبیعی ایجاد شــده در این صنعت به شــمار 
می آید. به عنوان مثال گــوگل در قانونی ترین حالت در قبال 
ارائه خدمات رایگان و با کیفیت جســتجو در وب با استفاده 
از داده های حاصل از جســتجوی کاربران به تبلیغ هدفمند 
و دقیق شــرکت های تجاری در محیط وب پرداخته و کسب 

درآمد می کند.
شاهد جدید از اهمیت حکمرانی داده در دنیای امروز همین 
عقب نشینی واتس اپ بود که پس از مشاهده کوچ کاربران از 
این پیام رســان رخ داد. در واکنش به خروج عظیم کاربران از 

واتس اپ و نگرانی این شــرکت از خللی که در حکمرانی اش 
بر داده های کاربران ایجاد می شــود، این شرکت روز گذشته 
اعالم کرد که مهلت تعیین شــده برای تغییرات قوانین این 
پیام رســان از ۸ فوریه به ۱۵ می )۲۵ اردیبهشــت ۱۴۰۰( 

تغییر یافته است.
در کشور ما قوانینی برای صیانت از اشتراک گذاری اطالعات 
افراد و حفظ حریم شــخصی آنها به طور مشــخص و مدون 
وجود ندارد و به دلیل نبود قوانیــن مربوط به حکمرانی داده، 
حقوق کاربران نادیــده گرفته می شــود. همچنین به دلیل 
عدم تبیین ایــن موضوع، کاربران ایرانی حساســیت زیادی 
روی اشــتراک گــذاری اطالعاتشــان در اپلیکیشــن های 
خارجــی ندارند.اکنون ایــن اتفاق اخیر بایــد زنگ خطری 
باشــد تا قانون گذاران کشــور ما هر چه ســریع تر به سمت 
تدوین و تصویــب قوانین حریم خصوصــی و حکمرانی داده 
برای اپلیکیشــن های خارجــی حرکت کنند تــا در جریان 
ایــن اتفاقات، حریــم خصوصی کاربــران به خطــر نیافتد.
در کنار آن نیز توســعه و گســترش پلتفرم های بومی در این 
فضا و اعتمادســازی برای هدایت کاربران به سمت استفاده 
از اپلیکیشــن های بومی از دیگر الزاماتی است که در فضای 
کنونــی باید بــه آن پرداخته شــود. از طرفــی پلتفرم های 
ایرانی فعال در کشــور نیز باید بیش از گذشته تالش کنند تا 
جایگزین امن، مناسب و با کیفیتی برای نمونه های خارجی 

باشند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل کشت و صنعت مغان:

 در کشت و صنعت مغان با کمترین هزینه بیشترین درآمد را خواهیم داشت

اولویت گرمایش خانگی برمصارف صنعتی 
غیرضروری درفصول سردسال 

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:واحدهای صنعتی پرمصرف 
گازنسبت به تامین سوخت جایگزین درفصول سردسال بایستی اقدام 
نمایند. ســمیعی افزود:تامین گازخانگی درفصل زمســتان دراولویت 
قرارداردومشــترکین پرمصرف صنعتی نســبت به تامین ســوخت 
جایگزین خودبایســتی اقدام نمایند.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گازاستان مرکزی ،محمدرضاسمیعی بااشاره به اینکه مشترکین خوش 
مصرف می توانند از بهره ی رایگان شــدن تعرفــه گازبهره مندگردند 
،ادامــه داد:بــه موجب تصمیــم دولــت مقررگردیدکه مشــترکین 
گازطبیعی بخش خانگی که مصرف گازآنهادردوره زمانی ۱۶ آبان تا۱۵ 
اسفندماه هرسال ،نسبت به دوره مشابه ســالهای ۹۶تا۹۷درمیانگین 
دمای یکسان دوره صورتحساب ،بیش ازده درصدکاهش یابد،مشمول 
تخفیف)پــاداش صرفــه جویــی درمصــرف گازطبیعــی (معادل 
۱۵درصدگازبهای صورتحســاب دوره شوند.براســاس همین گزارش 
واحدهای پرمصرف بایدنسبت به تامین سوخت جایگزین اقدام نموده 
ودرقراردادفی مابین شــرکت گازاســتان مرکزی وصنایع به صورت 
مشــخص درباره قطع گازدرزمان افت فشــار درفصل سردتاکیدشده 
اســت.وی اشــاره کرد:جهــت جلوگیری ازافــت فشــارگازخانگی 
،درشــرایط لزوم به صورت مقطعی مجبوربه قطع گازصنایع خواهیم 
بودواین موضوع ومشکل ایجادشــده راازطریق فرمانداران ومسئولین 
سیاســی منتقل میکنیم.ســمیعی خاطرنشــان کرد:به صورت کلی 
تولیدکنندگان وفعالیــن صنعتی درمجموع بایدبــرای رفع نیازهای 
مقطعی خودسوخت دوم دراختیارداشته باشندودرایام فصل سردسال 
،شــرایط متفاوت تری خواهندداشت.مدیرعامل شــرکت گازاستان 
مرکزی درپایان ضمن تشــکرازمردم فهیم این استان به جهت رعایت 
الگوی مصرف بهینه،گفت:باتوجه به برودت هوا،مردم باادامه همکاری 
خوددراستفاده ازگازطبیعی ،کمال صرفه جویی رادرمصرف این نعمت 
الهی به عمل آورده تابدین وســیله ازطرفی گازاستان رادرارائه خدمات 
هرچه بهتر بــه منظورتامین گازبه اقصی نقاط این اســتان یاری کرده 
وازطرف دیگر،زمینه سازاستمرارجریان گازدرسایرنقاط کشورباشند. 

تعلیق فعالیت غیر ضروری واحدهای صنعتی که 
نیازمند مصرف برق زیاد است 

مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی آذربایجان شــرقی با توجه به 
شرایط به وجود امد در مورد قطعی برق در کشور گفت : هر گونه فعالیت 
غیر ضروری در واحدهای تولیدی که نیازمند مصرف برق زیاد اســت 
تا زمان پایداری مجدد شــرایط تعلیق گردد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت شــهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی ســید مرتضی نیرومند 
اسکویی در جمع خبرنگاران گفت : مدیریت شرایط پیش آمده به جهت 
قطعی برق طی روزهای اخیر جز با مشــارکت جمعــی و یاری یکدیگر 
میسر نخواهد بود.وی افزود : اولویت اول پیشــگیری از بروز خاموشی 
ها یا کاهش تعداد آن هاســت که در این خصوص الزم اســت .هر گونه 
فعالیت غیر ضروری در واحدهــای صنعتی تولیدی  که نیازمند مصرف 
برق زیاد است تا زمان پایداری مجدد شــرایط تعلیق گردد. مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی گفت :تدابیر مقتضی جهت مواجهه با قطعی 
احتمالی برق در خصوص حجم مواد اولیه، مواد موجود در صف فرآیند 
تولید و محصوالت نهایی اتخاذ گردد، حداکثر صرفه جویی در مصارف 
برق تمام بخش های تولیــدی، اداری، رفاهی و ... اعمال گردد.ســید 
مرتضی نیرومند اســکویی خاطر نشــان کرد : در صورت الزام بر اعمال 
خاموشــی و قطع برق نیز هماهنگی الزم با شــرکت های توزیع برق به 
عمل آمده اســت تا قبل از اعمال خاموشــی، مراتب به نحو مقتضی به 

واحدهای صنعتی اطالع رسانی گردد.  

جایزه ویژه همایش مسئولیت های اجتماعی 
صنعت نفت، به مناطق نفتخیز جنوب رسید

در پنجمیــن همایش مســئولیت های اجتماعی صنعــت نفت، که با 
حضور  بیژن زنگنه وزیر نفت، مدیران ارشد  شــرکت های تابعه وزارت 
نفــت، مدیر عامل شــرکت ملی مناطــق نفتخیز جنوب و ســیدامیر 
طالبیان مشاور اجتماعی وزیر نفت برگزار شد، جایزه ویژه این همایش 
به دلیل ایفای نقش فعــال اجتماعی به ویژه در مدیریت بحران  ســیل 
بهار ۹۸ خوزســتان، به مناطــق نفت خیز جنوب اختصــاص یافت.به 
گزارش خبرنگار خریــدار به نقل از پایگاه اطالع رســانی نفتخیز، وزیر 
نفت در مراســم اختتامیه ایــن همایش که  بصــورت ویدیو کنفرانس 
برگزار شد، گفت: مســئولیت های اجتماعی مبحث تقریباً  جدیدی در 
کشور است که صنعت نفت به شکلی پیشتاز، فعال و جدی آن را دنبال 
می کند. بیژن زنگنه با تاکید بر تعامل با دانشــکده های علوم اجتماعی 
افزود: در طرح هایی که در صنعت نفت انجام می شود  ارتباط تنگاتنگی 
با مردم و طبیعت وجــود دارد و ما باید تعامل مطلوبی با هردو داشــته 
باشیم که خوشبختانه  جامعه شناســان و پژوهشگران حوزه اجتماعی 
توانستند پیشــنهادهای قابل اجرایی ارائه دهند که در نهایت می تواند 
منجر به بهبود زندگی مردم و رشــد صنعت نفت شود.  وی بیان داشت: 
در حــوزه ایفای مســئولیت های اجتماعــی صنعت نفــت، هراندازه 
طرح های عمرانی به دور از فشار و  خواســته های سیاسی شکل بگیرد 
و منطبق بــا منافع درازمدت مردم منطقه باشــد یقیناً اثربخشــی آن 
بیشتر خواهد  بود و رضایت مندی مردم را به دنبال خواهد داشت. بیژن 
زنگنه درنظرگرفتن ۴ درصد از اعتبارات برخی پروژه های صنعت نفت 
برای مســئولیت های اجتماعی را ابتکار  جدیدی دانست و بیان داشت: 
امیدواریم این طرح که با اســتقبال دولت روبرو شد یک الگو برای سایر 
سازمان ها  شود و نگاه ما این باشد که محورهای مناسب برای ادامه کار 

و تغییر در روند امور را از طریق مطالعه شناسایی  کنیم. 

عملیات اجرای روکش آسفالت گرم منطقه پشت 
برج آغاز شد

عملیات اجرای روکش آسفالت گرم منطقه پشت برج توسط مدیریت 
خدمات شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان آغاز شد .طی 
این پروژه که با دســتور و مســاعدت مهندس قباد ناصری مدیرعامل 
این شرکت و در راستای عمل به مســئولیت های اجتماعی صورت می 
گیرد خیابان اصلی منطقه پشــت برج که از جمله مناطق کم برخوردار 
مسجدسلیمان می باشــد آســفالت می شــود .الزم به توضیح است 
جاده اصلی خیابان پشــت برج که یکی از مناطق کم برخوردار شــهر 
مسجدسلیمان اســت بدلیل حفاری ادارات مختلف دچار آسیب های 
فراوان می باشــد و از کیفیت نامطلوب و ضعیفی بــرای تردد خودروها 
برخوردار می باشــد که با این اقدام شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان این نقیصه مرتفع و سامان می یابد .

کوچه

خریدار   جلسه نشست توجیهی- تبیینی 
دادگســتری اســتان اردبیل با مدیرعامل 
و اعضــای هیئت مدیره و مدیران شــرکت 
کشت و صنعت و دامپروری مغان  در شرکت 

برگزار گردید.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت کشت و 
صنعت و دامپروری مغان در این نشســت 
اســداله محســن زاده مدیر عامل شرکت 
کشــت و صنعت و دامپــروری مغان ضمن 
خیر مقدم گویی به جمــع میهمانان عزیز 
به ویــژه رئیس کل دادگســتری اســتان 
اردبیل اظهار داشــت: در مدت کوتاهی که 
در خدمت عزیزان شــرکت کشت و صنعت 
و دامپروری مغــان بودیم  از مدیریت درآمد 
ها، منابع و پرداخت حــق و حقوق به موقع 
پرسنل و همچنین برنامه ریزی در خصوص 
ادامه روند تولید اقدامــات مقتضی صورت 
گرفته اســت و حضور دستگاه های  نظارتی 
و قضایی  اســتان نیز پشــتوانه خوبی برای 
مدیریت شرکت است و از مباحث ارشادی، 
ســخت افزاری و نرم افــزاری و بهره گیری 
برای توســعه و بهبود بخــش های مختلف 
اعم از زراعت، باغات، دامپــروری و صنایع 

شرکت بهره مند خواهیم شد.
محسن زاده افزود: وضعیت شرکت کشت و 
صنعت و دامپروری مغان با توجه به تعهد و 
صیانت از اموال شــرکت و تولید محصوالت 
اســتراتژیک و محصــوالت غذایــی برای 
کشور با تالشهای شبانه روزی بهتر خواهد 
شد و ســعی خواهیم کرد با کمترین هزینه 
بیشــترین درآمد را با حفظ سیاست های 
مدون دولت کســب نماییم که ایــن امر با 
همکاری و همراهی اعضــای هیئت مدیره، 
مدیران امورها و پرسنل زحمتکش و خدوم 

شرکت عملی خواهد شد.
در ادامــه علی اشــرف منصــوری رئیس 
مجمع شرکت کشت و صنعت و دامپروری 
مغان و مدیرعامل شــهرکهای کشاورزی 

با بیان ســابقه نیم قرنی شــرکت کشــت 
و صنعــت و دامپــروری مغــان و فــراز و 
فرودهایی که شرکت در این سالها به خود 
دیده اظهار داشــت: بازنگری اساسی زیان 
دهی شــرکت باید صورت پذیرد تا بررسی 
هــای بعمل آمــده را بــه وزارتخانه جهاد 
کشــاورزی اعالم نماییم تا مثل سالیان و 
دهه های گذشــته ضعف در برنامه ریزی 
و عدم مدیریــت در بهره بــرداری و تولید 
محصوالت اســتراتژیک و مدیریت نهاده 
ها را نداشــته باشــیم و برای تولید و رونق 
اقتصادی و مدیریت شرکت منابع جدیدی 
را خلق نموده و با بررسی  و کار کارشناسی  
هزینه ها را کاهش داده و سیســتم نظارتی 
را به دقت ساماندهی نماییم   زیرا که هزینه 
های مازاد بیشتر از عملکرد آن در هر واحد 
است که بررســی و دقت بیشتری از سوی 

تیم مدیریت جدید را می طلبد.

وی افزود: با توجــه به اهمیــت و جایگاه 
مشــخصی که کشــت و صنعت مغان در 
کشــور دارد یکی از فاکتورهای مشــخص 
که باعث شده اســت به این امر حساسیت 
زیادی داشته باشــند تولید بیش از ۵۰۰ 
هزار تن بذور کشــور از این مجموعه ملی 
است پس باید قدر منابع موجود  در شرکت 
مغان را بــه واقع درک بکنیم تــا با افزایش 
تولید و عملکرد بهتر در هر هکتار شــرکت 
مغان را بــه جایگاهی کــه میخواهیم آنرا 

برسانیم.
رئیــس مجمع شــرکت کشــت و صنعت 
و دامپــروری مغــان گفــت: در انتخــاب 
مدیرعامــل و اعضای هیئــت مدیره جدید  
بررسی ها و اســتعالم های قانونی با دقت و 
حساسیت با تبادل نظر بین وزارت خانه ها 
اتفاق افتاد و با حفظ نیروهای انسانی موجود 
و بهره بــرداری از این نیروهــا در افزایش 

ظرفیت هــا و برنامه  مزرعــه محور جهت 
تولید و مدیریت منابع بایــد پیش برویم  و 
با جلوگیری از خام فروشــی محصوالت در 
جهت رونق و بازدهی اقتصادی الگوی قابل 

توجهی در کشور باشیم.
عتباتی رئیس کل دادگستری مرکز استان 
در دیدار با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 
جدید شرکت کشــت و صنعت و دامپروری 
مغان در جلسه نشســت توجیهی- تبیینی 
اظهار داشــت: شرکت کشــت و صنعت و 
دامپــروری مغان بــا توجه بــه تصمیمات 
کالن و شــرایط گذشــته دولتی به بخش 
خصوصی واگذار شــده بود که بعد از ۲۰ ماه 
این واگذاری ابطال شــد و نهایتاً مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره که متشــکل از افراد 
بومی منطقه مغان هستند انتصاب گردیدند 
و ضمــن تبریک به همه اعضــای جدید که 
ترکیبی متخصص و تحصیلکرده هستند بی 

شــک انتظار داریم با تعهد و نگاه دلسوزانه 
شــرکت را به جایگاه اصلی خود بازگردانند 
و نــه تنها مدیریت شــرکت بلکــه وظیفه 
همه ماســت که چنین ثروت عظیم ملی را 
مدیریت و نگهداری کنیم در همین راســتا 
دادگستری مرکز اســتان با تمام وجود در 
اختیار این عزیــزان خواهد بود و مادامی که 
کارها در مسیر قانون و حفظ و حفاظت بیت 
المال پیش بــرود هیچ مشــکلی نخواهیم 

داشت ...
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان 
اینکه در خصــوص پرداخت حقوق ماهیانه 
پرسنل زحمتکش این شرکت هیچ مشکلی 
پیش نخواهد آمد افزود: امیدوارم تیم جدید 
هیئت مدیره کشت و صنعت مغان با برنامه 
ریزهــای مــدون و پشــتکارانه در تمامی 
حوزهای شرکت همیشــه در امر خدمات 
رســانی به پرســنل و بخصــوص پرداخت 
حقوق ماهیانه بصورت مرتب هیچ مشکلی 

نداشته باشند.
قاسم محمدی رئیس هیئت مدیره شرکت 
کشــت و صنعت و دامپروری مغان در ادامه 
نشســت و جلســه توجیهی– تبینی گفت: 
خوشــبختانه برای اولین بــار همه اعضای 
منتخب و مدیران فعلی اهل مغان هســتیم 
و دغدغه آبادانی منطقه مغان را بیشتر از هر 
فرد و گروهی را داریم و با توجه به سوابق هر 
کدام از عزیزان کامال هویداست که امانتدار 
و والیتمــدار بــوده و وامدار مردم ســخت 
کوش منطقه هستیم  و یقینا بنده با روحیه 
جهادی که در بین پرسنل شرکت مشاهده 
نمودم مطمئنم میتوان بــا ایجاد کار گروه 
متشکل از همین کارشناسان و متخصصین 
در تمامی حوزه ها و با حفظ کرامت انسانی 
و با هدف گــذاری واحد به واحد و بررســی 
مجــدد و نوین بــا برنامه ریزی منســجم 
کارهای زراعــی، دامی، باغــی، تولیدی و 

صنعتی را پیش ببریم  .

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
آذربایجان غربی از ســرعت بخشــیدن به اتمام و بهره 
برداری از مدول ســوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه با 

انجام حمایت های مالی و اعتباری خبر داد.
آیدین رحمانی در بازدیــد از روند عملیــات اجرایی 
مدول ســوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه با بیان اینکه 
این پروژه جــزو مهمترین پروژه های عمرانی اســتان 
و در راستای تصمیمات ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
اجرا می شود، اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه 
همراه و همزمان با ســایر پروژه های عمرانی اســتان 
در حــال انجام بوده و از پیشــرفت فیزیکــی مطلوبی 

برخوردار است.
وی با قدردانی از تالش هــا و جدیت صورت 
گرفته از سوی مشاور، پیمانکار و کارفرمای 
پروژه گفــت: با توجه به پیشــرفت فیزیکی 
اجرای پروژه، امید می رود فاز نخســت آن تا 
اسفند ماه سال جاری افتتاح و وارد مدار بهره 

برداری شود.
وی افزود: با اتمام فاز دوم این پروژه تا خرداد ماه ســال 
آینده، انتقال پساب پیش بینی شده به دریاچه ارومیه 
محقق خواهد شــد.معاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه مدول سوم 

تصفیه خانه فاضالب ارومیه جزو پروژه های 
مصوب در سفر رییس جمهور به استان است، 
اظهار کرد: با توجــه به برنامــه ریزی های 
دولت برای اتمــام پروژه هــای نیمه تمام، 
مقرر گردیده با هماهنگی ســازمان برنامه و 
بودجه، اعتبار ویــژه ای به میزان ۳۰ میلیارد 
ریال برای تســریع در اتمام این پروژه و بهره 

برداری از آن تخصیص یابد.
رییــس هیئــت مدیــره و مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجــان غربی نیز در ایــن بازدید با ارائه 
گزارش از رونــد اجرایی پــروژه، از توجــه و اهتمام 

مسئولین عالی  رتبه اســتان و معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری آذربایجان غربی در مساعدت و 
پی گیری اجرای مدول ســوم تصفیــه خانه فاضالب 

ارومیه قدردانی کرد.
علیرضا رضوی با بیان اینکــه در حال حاضر با فعالیت 
مــدول اول و دوم تصفیه خانه فاضــالب ارومیه، ۶۰ 
هزار متر مکعب فاضــالب در شــبانه روز تصفیه می 
شــود، اظهار داشــت: با اتمام و بهره برداری از مدول 
سوم این تصفیه خانه، ظرفیت تصفیه فاضالب در آن 
به ۱۴۰ هزار مترمکعب در شــبانه روز افزایش خواهد 

یافت.

آذربایجان غربی

ومیه تسریع می شود با حمایت های مالی اتمام و بهره برداری از مدول سوم تصفیه خانه فاضالب ار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
گفت: با ســردی هوا و افزایش مصرف گاز مشترکین، 
فشــار مضاعفی بر نیروگاه هــای برق وارد شــده و با 
صرفه جویی ۱۰درصدی توســط مردم، شبکه برق و 

همچنین گاز پایدار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
آذربایجان غربی، اکبر حسن بکلو با اشاره به کاهش دما 
در سطح آذربایجان غربی اظهار کرد: کاهش دما سبب 
افزایش مصرف گاز و برق توســط مشترکان می شود و 
با توجه به اینکه برای کاهش آلودگی هوا نیروگاه ها از 

سوخت گاز استفاده می کنند مشترکین اگر 
در مصرف برق و گاز خود صرفه جویی کنند 
هر دو شــبکه توزیع برق و گاز پایدار خواهد 

ماند.
وی افزود: کاهش ۱۰ درصــدی در مصرف 
گاز و برق با رعایت نکات آموزشی ساده قابل 
تحقق بوده و درصورت رعایت نکات مدیریت 

مصرف، بــرق مصرفی مشــترکین رایــگان خواهد 
شد.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی خاطرنشان کرد: بر اســاس طرح شرکت توانیر 

تالش شده اســت تا ســاعت ۲۱ به بعد که 
محدودیت تردد وجود دارد روشنایی معابر و 
بزرگراه ها کاهش یابد تا فشار بر شبکه توزیع 

در ساعات سرد شب کاهش یابد.
حســن بکلو اعالم کرد: صاحبان مشــاغل، 
ادارات و بانک هــا هم با خامــوش یا کم نور 
کردن تابلو هــا و بیلبورد هــای تبلیغاتی از 
هدررفت ســرمایه ملی جلوگیری کنند تا خانه مردم 

گرم و روشن بماند.
وی اشــاره کرد: بر اساس اعالم شــرکت توانیر و با یک 

درمیان کــردن روشــنایی معابر و حذف روشــنایی 
غیرضروری در جاده هــا حداقل به میزان ۵۰۰ مگاوات 

صرفه جویی شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی بــرق آذربایجان 
غربی تاکید کرد: اســتفاده حداکثــری از نور طبیعی 
و خاموش کــردن المپ های اضافی، تنظیم وســایل 
گرمایشی در دمای آســایش و جلوگیری از هدررفت 
انرژی با پوشــاندن درز هــا و ...، راهکار های ســاده 
و بدون هزینه بــرای مدیریت مصرف بــرق در فصل 

زمستان است.

آذربایجان غربی

برق مشترکان کم مصرف آذربایجان غربی رایگان است

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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بامحوریت تعدیل روشنایی معابر و مقابله با برق های غیر مجاز و رمز ارزها:

اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی  شبکه برق استان کرمانشاه
خریدار  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان کرمانشــاه در آغاز اقدام فراگیر 
تعمیرات و بهینه سازی  شــبکه برق که به 
صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیرعامل 
شــرکت مادر تخصصی توانیر برگزار شــد، 
بیان داشــت: این اقدام، بامحوریت تعدیل 
روشــنایی معابر و مقابله با بــرق های غیر 
مجاز و رمز ارزهــا ۲۵ و ۲۶ دی ماه همزمان 
با سراسر کشور در استان کرمانشاه، در حال 

انجام است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان کرمانشاه، مهندس امید 
علی مراتــی در این باره عنــوان کرد: بهینه 
سازی و تعمیرات شــبکه برق در محورهای 

چهار گانه استان درحال انجام است. 
وی با اشــاره بــه اینکه در هــر محور یک 
شهرســتان یا امــور  به عنــوان مرکز این 
اقدام انتخاب شده اســت، گفت: این اقدام 
فراگیر در امور برق جنوب شهر کرمانشاه و 
شهرســتان های جوانرود، اسالم آباد غرب 
و هرسین با حضور ۱۰۰ نفر در ۲۵ اکیپ و  
با ۳۰ دســتگاه خودرو در حال انجام است.

مهندس مرآتی هــدف از اجرای این اقدام 
را تعدیل روشــنایی معابر، اصالح انشعاب 
و جمع آوری مراکز رمــز ارزهای غیر مجاز 
عنوان کرد و گفت: حذف کانون های خطر 
در شبکه های توزیع برق و رفع مخاطرات 

جامعه از دیگر اهداف این اقدام اســت.وی 
با اشــاره به صرفه جویی در مصرف برق و 
گاز، یکــی از محورهای تعمیرات شــبکه 
را اجــرای طرح هــای اصالحی شــبکه 
بامحوریت تعدیل روشــنایی معابر عنوان 

کرد و گفــت: یک در میان نمودن شــبکه 
های روشــنایی معابر و جمــع آوری برق 
های غیرمجاز در راستای کمک به کاهش 
پیک بــرق انجام مــی گیرد.رئیس هیئت 
مدیره شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 

با اشــاره به موضوع رمز ارزها تصریح کرد: 
شناســایی و جمــع آوری ماینرهای رمز 
ارزهای غیرمجاز به عنوان انشــعاب گیری 
غیرمجاز یکــی از موردهای این اقدام اخیر 
اســت که متخلفین این موضوع به مراجع 

قضایی معرفی می شوند.
وی در راســتای جلوگیری از انشــعابات 
غیر مجــاز از اصالح شــبکه با اســتفاده 
از کابــل هــای خودنگهــدار خبــر داد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
استان کرمانشــاه اظهارداشت: با توجه به 
ابالغ شــرکت توانیر هماهنگی های الزم 
با ســازمان حمل و نقل پایانه و راهداری 
برای جاده ها ی سطح استان و شهرداری 
ها برای عملیات های درون شهری انجام 

گرفته است.
وی در پایان از مشــترکین شــرکت توزیع 
برق اســتان کرمانشاه خواســت تا با صرفه 
جویی ۱۰ درصــدی مصرف بــرق و گاز و 
کاهش حداقل۱ تــا ۲ درجه از دماي منازل 
و محل کار خود، از خاموشی های احتمالی 

جلوگیری کنند.



حمید مطهری:

با قهرمانی پنجم ابدی و دست نیافتنی خواهیم شد

تا نیم فصل لیگ بیستم
وی پرسپولیس »هفت خوان« پیش ر

تیم فوتبال پرسپولیس که نتوانسته از دیدارهای عقب افتاده اش برای 
رسیدن به باالی جدول استفاده مطلوبی ببرد، یک بار دیگر این فرصت 

را دارد که با عبور موفق از هفت خوان به جمع مدعیان اضافه شود.
 تیم فوتبال پرســپولیس پس از چهار قهرمانــی متوالی در رقابت های 
لیگ برتر شرایط خوبی در فصل جاری این رقابت ها ندارد. سرخپوشان 
پایتخت پس از نایب قهرمانــی در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آســیا چهار 
تســاوی متوالی در لیگ برتر کســب کردند تا در پایان هشــت دیدار 
ابتدایی خود تنها ۱۲ امتیاز کسب کنند.شاگردان یحیی گل محمدی 
که حاال باید خود را برای کشیدن به رده های باالی جدول آماده کنند با 

تقویمی فشرده در زمستان سال جاری روبرو هستند.
سرخپوشان تهرانی  امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه با فوالد خوزستان بازی 
می کنند. این تیم ســپس میهمان آلومینیوم اراک در ششم بهمن ماه 
خواهد بود و بالفاصله باید به تهران بازگردد تا ۱۱ بهمن با ماشین سازی 
تبریز بازی کند.سرخ های پایتخت ســپس به تبریز می روند تا یکی از 
حســاس ترین بازی های لیگ برتر را مقابل تراکتور تبریز در تاریخ ۱۶ 

بهمن برگزار کنند.
شــاگردان یحیی در ادامه ســفرهای خود باید بار دیگــر به پایتخت 
بازگشته و با پیکان بازی کنند. دیداری که ۲۶ بهمن ماه انجام می شود 
و ســرخ ها آخرین بازی دور رفت خود را مقابل گل گهرسیرجان در اول 
اســفند برگزار خواهند کرد.هفت خوان سخت پرسپولیس در زمستان 
فوتبال باشگاهی ایران که می تواند نقش تعیین کننده ای برای سرخ ها 
در لیگ برتر داشته باشد. دیدارهایی که تک تک امتیازاتش نقشی ویژه 

در جایگاه قهرمان چهار دوره متوالی لیگ برتر دارد.
شــاید ۲۱ امتیاز باقیمانده بازی های پرســپولیس تا پایــان دور رفت 
رقابت های فصل جاری در ادامه حضور برخی اعضای این تیم نیز نقش 

خود را ایفا کند.

سعید بیگی:

خیلی ها در حرف از فکری حمایت می کنند
پیشکسوت آبی پوشــان گفت: حمایت از محمود فکری از سوی همه 
ارکان باشگاه با همه توان انجام نمی شــود و بعضی  تنها ادای حمایت را 

در می آورند.
 تیم فوتبال اســتقالل در هفتــه یازدهم رقابتهای لیــگ برتر باید روز 
دوشــنبه به مصاف تراکتور برود که این دیدار به لحاظ جدولی بســیار 
حائز اهمیت اســت. این دیدار درســت یک هفته بعــد از دربی بزرگ 
پایتخت برگزار می شود که آخرین دیدار ســرخابی ها قبل از حضور در 

هفته یازدهم بود و با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

سعید بیگی پیشکسوت آبی پوشــان در خصوص این بازی به خبرنگار 
مهر گفت: انتظار داریم این دیدار به لحاظ فنی یکی از دیدارهای خوب 
لیگ برتر باشد و دو تیم که از تیم های مدعی هستند، با کیفیت مطلوب 
به مصاف هم بروند. هر دو تیم پتانســیل باالیی دارنــد و روی کاغذ هم 
توانایی هــای آنها به انــدازه ای فاصله ندارد که بتــوان گفت کدام یک 
شانس پیروزی شان بیشتر است. هر دو تیم در این بازی شانس پیروزی 
دارند اما تصور من این اســت شانس آبی پوشــان بنا به دالیلی بیشتر 
است.وی اضافه کرد: مشــکالت این روزهای اســتقالل بیشتر از آنکه 
فنی باشد، حواشــی اســت که از خارج از چارچوب تیم به این تیم وارد 
می شــود. با اینکه به لحاظ نتیجه آبی پوشــان عملکرد خوبی داشتند، 
اما حمایت های الزم از فکری انجام نمی شــود و به نظر می رسد گروه یا 
گروه هایی هستند که به ســود گزینه خودشان شرایط را برای سرمربی 

سخت می کنند.
پیشکسوت آبی پوشان گفت: حتی احســاس می شود بعضی ها ظاهراً 
از فکری حمایت می کنند اما در عمل اینگونه نیســت و اینها تنها ادای 

حمایت از سرمربی را در می آورند.
بیگی گفت: یکی از مشکالتی که استقالل در سال های اخیر با آن مواجه 
بوده همین اســت که مثاًل یک نفر سرمربی می شــود، خیلی ها به سود 
گزینه خودشــان هر نحوی که بتوانند برای آن سرمربی حاشیه درست 
می کنند و عرصه را به او تنگ می کنند. استقالل در همین فضا پشت سر 
هم سرمایه های خودش را از دســت می دهد و با این روش تمام ذخایر 
مربیگری این تیم پشــت سر هم می ســوزند و آنکه بیشتر از همه ضرر 

می کند، تیم و هوادارانش هستند.
هافبک ســابق آبی های پایتخت در خصوص میلیچ گفت: او از نظر فنی 
بهترین بازیکن فعلی لیگ ایران در پســت خودش است. اما راستش را 
بخواهید این نوع رفتار و این نوع رفتن را من هم نپسندیدم. او هرچقدر 
هم که از باشگاه طلب داشــت یا حتی مطالبات اخالقی و غیره، با اینکه 
قانونا می توانســت برود؛ اما بهتر بود می ماند و مشــکل را از راهش حل 

می کرد.
وی افزود: به نظر من باشــگاه باید همه تالشــش را انجام دهد تا میلیچ 
بازگردد. االن این شائبه برای بســیاری از هواداران پیش آمده که شاید 
رفتاری به عمد صورت گرفته تا میلیچ برود. باشــگاه باید برای تلطیف 
این فضا هم که شــده کاری کند تا این مدافع کروات هرچه ســریع تر 

بازگردد.

بر خالف روال گذشته
دوری سوال برانگیز بازیکنان پرسپولیس از جنگ 

گل محمدی و رسول پناه!
بازیکنان پرســپولیس حاضر به حمایت از ســرمربی خــود در جریان 

درگیری لفظی اش با رئیس هیات مدیره باشگاه نشدند.
 یحیی گل محمدی ســرمربی پرســپولیس پس از تســاوی دو - دو 
پرسپولیس مقابل استقالل تهران در هفته گذشته به طور مستقیم وارد 

درگیری لفظی با مهدی رسول پناه رئیس هیات مدیره باشگاه شد.
گل محمدی پس از عدم برکناری رســول پناه از سوی مسعود سلطانی 
فر وزیر ورزش در مدت زمــان دو روزه ای که پس از دربی پایتخت اعالم 
کرده بود در تمرینات تیمش حاضر شــد تا سرخ ها را برای بازی با فوالد 

خوزستان آماده کند.
با وجود اینکه پیشکسوتان پرســپولیس حمایت تمام قدی از یحیی در 
جریان درگیری لفظی با رسول پناه داشــتند خبری از بازیکنان فعلی 
پرســپولیس نبود.شــاگردان یحیی گل محمدی در حالــی در قبال 
درگیری لفظی ســرمربی و رئیس هیات مدیره خود سکوت کردند که 
در فایل ویدئویی منتشرشده از سوی رسول پناه به تنی چند از بازیکنان 

فصل گذشته این تیم نیز تهمت هایی زده شده بود.
بازیکنان پرسپولیس که هر بار با کوچک ترین موضوعی اتحاد مجازی 
به راه می انداختند این بار از ســرمربی خود حمایــت نکردند تا یحیی 
گل محمدی تنها دلخوش به حمایت دســتیاران خــود در مصاحبه و 

پست های آنها در فضای مجازی باشد.

میدان

هافبک سابق اســتقالل ابراز امیدواری کرد کادر فنی 
آبی پوشــان با تمریناتی که در نظر می گیرد مشکالت 

خط دفاعی را به حداقل برساند.
محسن یوسفی با اشــاره به وضعیت آبی پوشان پس از 
تساوی در دربی گفت: در چند هفته گذشته انتقادهای 
زیادی از مدافعان استقالل شده بود اما انتظار می رفت 
آنها هفته به هفته هماهنگ تر باشند ولی متاسفانه در 
دربی اشــتباهات فوق العاده زیاد آنها ایــن امکان را به 
پرسپولیس داد تا بتواند به راحتی دو گل بزند و یکی دو 

موقعیت صد درصد را هم از دست بدهد.
این بازیکن پیشین استقالل خاطرنشان کرد: نمی دانم 
در استقالل چه گذشته بود که مدافعان این تیم اینقدر 
ضعیف بازی می کردند. تا به حال چنین اشــتباهاتی 

را از خط دفاع اســتقالل ندیده بودم. آنقدر 
ســر درگم بودند که پرســپولیس توانست 
موقعیت های زیادی مقابل دروازه شان خلق. 
در یک صحنه اگر شــجاعت مسئول ریگی 
نبود به طور حتم دروازه استقالل باز می شد 

و وضعیت برای این تیم سخت تر می شد.
هافبک ســابق اســتقالل در مورد عملکرد 

مهاجمان این تیم هم گفت: مطهری توانست در همان 
دقایق ابتدایی از اشــتباه مدافعان پرســپولیس سود 
بــرده و گل اول را بزند و در ثانیه هــای پایانی بازی که 
خیلی ها فکر می کردند بازی با همــان نتیجه به پایان 
خواهد رسید و نیمکت پرســپولیس هم منتظر سوت 
پایان بازی بود، مهدی قائدی توانســت گل تساوی را 

وارد دروازه سرخ پوشــان کند و اجازه ندهد 
این تیم خوشحال به رختکن برود.

وی ادامــه داد: اگر چه قائــدی در طول ۹۰ 
دقیقه نتوانســت آن مهدی همیشگی باشد 
اما نشــان داد که مرد لحظه هاســت و یک 
لحظه اشــتباه از مدافعان پرســپولیس به او 
اجازه خودنمایی داد و او هم استادانه دروازه 

پرسپولیس را باز کرد.
یوســفی در مورد قهر و بازگشــت میلیچ به کشورش 
گفت: میلیچ یــک مدافع حرفه ای و خوب اســت. در 
اینکه چرا او قهر کرده و به کشورش بازگشته مسئوالن 
باشگاه استقالل باید پاسخگو باشند. برایم عجیب بود 
که او تا چند وقتی پیش به دنبال تمدید قراردادش بود. 

اما به یکباره و به خاطر مشــکالتی که در یک دو هفته 
پیش و ســرمربی تیم به دلیل حضور در فضای مجازی 
پیدا کرده بود ایران را ترک کرد. حاال باید مســئوالن 
باشــگاه در این خصــوص تصمیم قطعــی بگیرند تا 

استقالل بیش از این متضرر نشود.
وی در مورد دیدار روز دوشــنبه استقالل برابر تراکتور 
تبریز ادامه داد: تراکتور یک تیم بسیار خوب و پرمهره 
است. آنها همیشه مقابل استقالل نمایش قابل قبولی 
دارند و به طور حتــم نمی خواهند در تبریــز امتیاز از 
دســت بدهند. فکری و بازیکنان هم باید دربی را کاماًل 
فراموش کنند و با انجام تمرینات فشرده و منظم خود 
را آماده ایــن دیدار کنند و بتوانند با شکســت تراکتور 

دوباره خود را به صدر جدول برسانند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس از عملکرد هافبک 
این تیم بــه نیکی یاد کــرد و گفت: نورالهــی بازیکن 

بزرگی است اما در دیدار برابر استقالل بدشانس بود.
 محسن خلیلی مهاجم پیشــین سرخپوشان پایتخت 
با اشــاره به وضعیت این تیم در روزهــای اخیر، اظهار 
داشت: »فوتبالی که پرســپولیس مقابل استقالل در 
دربی ۹۴ به نمایش گذاشــت، یک بازی زیبا و شــناور 
بود. همه بازیکنان به خوبی از پس اجرای وظایف خود 
برآمدند و گل های استقالل روی اندک موقعیت ها رقم 
خورد وگرنه طبق آمار و ارقام به دســت آمده، نبض و 

ضربان بازی در دست پرسپولیس بود.«

وی ادامــه داد: »جدا از دو گل زیبایی کــه بازیکنان ما 
به ثمر رساندند، چند فرصت بســیار خوب گلزنی هم 
ساخته شد که به علت بدشانسی، همه این موقعیت ها 
از دســت رفت. جــا دارد از احمد نورالهــی که بازی 
موثری را به نمایش گذاشــت، تقدیر کنیم. او به خوبی 
در موقعیت گلزنی قــرار گرفت و در اجــرای تفکرات 
کادر فنــی هم عملکرد جالبی داشــت اما بدشــانس 
بود که ضرباتش بــه گل تبدیل نشــد. مطمئناً احمد 
در آینده می تواند این شــرایط را تغییــر بدهد چون او 
بازیکن بزرگی اســت و در کنار سایر ستاره های تیم، از 
جمله حامد لک، سیدجالل حســینی، محمدحسین 

کنعانی زادگان، ســعید آقایی، سیامک نعمتی، مهدی 
عبدی، وحید امیری، کمال کامیابی نیا، میالد سرلک، 
امید عالیشاه، احسان پهلوان، و… پتانسیل تاکتیکی 
باالیی دارد.«خلیلی در خصوص دیــدار مقابل فوالد 
خوزســتان افزود: »بدون تردید این تیم که سابقه دو 
بار قهرمانی در لیگ برتر را داراســت، بــا جواد نکونام 
به یکی از مدعیان تبدیل شــده اما ما هم پرسپولیس 
هســتیم و هیچ ترس و واهمه ای از حریفــان نداریم. 
بازیکنان ما با وجود فشــردگی بازی هــا و اتفاقاتی که 
تجربه کرده اند، با تمام وجــود مقابل فوالد صف آرایی 
می کنند و شــک ندارم با ارائه یک بازی خوب و جذاب، 

توانایی کســب نتیجــه را دارند. فرامــوش نکنید که 
پرسپولیس شخصیت قهرمانی خود را حفظ کرده و این 
فاکتور برای تکرار قهرمانی در ســال های آینده بسیار 
مفید است.«پیشکسوت پرســپولیس در نهایت گفت: 
»امیدوارم هواداران پرســپولیس که یکی از مهم ترین 
رکن های موفقیت های تیم هستند، با انرژی بیشتر به 
حمایت از یحیی گل محمــدی و بازیکنان ادامه دهند. 
من هم یک فوتبالیســت بودم و ارزش این حمایت ها 
را درک می کنم. طرفداران پرسپولیس همیشه حامی 
تیم خود بوده انــد و اگر موفقیتی در ســال های اخیر 

حاصل شده، به خاطر همین حمایت هاست.

استقالل

پرسپولیس

خریدار   مربی تیم فوتبال پرســپولیس 
گفت: از امروز کار خودمان را برای قهرمانی 
پنجم در لیگ آغاز می کنیم تا پرســپولیس 

به رکوردی ابدی و دست نیافتنی برسد.
حمید مطهــری در نشســت خبری پیش 
از دیــدار تیمش برابر فوالد خوزســتان در 
هفته یازدهم لیــگ برتر  فوتبال با اشــاره 
به این مســابقه اظهار داشــت: باید به تیم 
خودمان تبریک بگویم چرا کــه از دل تیم 
ما در نظرسنجی های کنفدراسیون فوتبال 
آســیا، بهترین ها انتخاب شدند. این حاصل 
کار تیمی ما بود. ما پرســپولیس هستیم و 
نیاز داریم که همیشــه بهترین باشیم. البته 
یکســری افرادی هســتند که خوب تیم ما 
را نمی خواهنــد و یکســری عوامل دروانی 
و بیرونــی علیه ما اســت اما بایــد محکم و 
استوار به ســمت هدفمان حرکت کنیم. ما 
پرسپولیس هستیم و برای پنجمین بار باید 
قهرمانی لیگ برتر را بدست آوریم تا ابدی  و 

دست نیافتنی شویم.
وی با اشــاره به حواشــی ایجاد شده برای 
پرســپولیس، افزود: در هفته گذشته تیم ما 
آرامش نداشت و از مســووالن می خواهیم 
آرامش را به تیم ما تزریق کنند. دوست دارم 
تصمیمات خوب و منطقی بــرای ما گرفته 
شود و با آرامش، به سمت هدف های بزرگی 

که داریم گام برداریم.
مربی تیم فوتبال پرســپولیس خاطرنشان 
کرد: فوالد تیــم قابل احترامی اســت. این 
تیم روی ضربات ایستگاهی هدفمند ظاهر 
می شــود و نباید به حریف ضربه ایستگاهی 
بدهیم چرا که بیشــتر گل های خود را روی 
این ضربات به ثمر رسانده است. باید حریف 
را کنترل کنیــم و این را مــی دانیم فوالد 
تیم جنگجو و دونده اســت. ما راه های گل 
خوردن فوالد و دقایــق گل خوردن این تیم 
را بررسی کردیم تا بتوانیم به نتیجه دلخواه 

در بازی امروز برسیم.
مطهری ضمــن انتقــاد از برنامــه ریزی 
سازمان لیگ خاطرنشــان کرد: من دوست 
دارم فنــی صحبت کنیم امــا برخی اوقات 
اتفاقاتی رخ می دهد که برای تیم ما چندان 
خوب نیســت. کادرفنی ما همیشه از برنامه 
ریزی ســازمان لیگ تمکیــن می کند اما با 
توجه به صحبت هایی که ســرمربی برخی 
تیم ها مطرح مــی کنند برنامه ما فشــرده 
شــد. باید همیشــه قوی کار کنیــم توقع 
داشــتیم ســازمان لیگ تحت تاثیر برخی 
صحبت ها این برنامه ریــزی را انجام ندهد. 
ما می خواهیم پرســپولیس واقعی را  نشان 
دهیم و از  امروز برای قهرمانــی کار را آغاز 

خواهیم زد.
وی گفت: اگــر پرســپولیس می آید چهار 
ســال متوالی قهرمان می شــود نشان داده 

آدم های زیادی زحمت کشــیدند و از نظر 
فنی زحمات زیادی برای تیم کشــیده شده 
است. اطمینان داشــته باشید این تیم برای 
پنجمین سال متوالی قهرمان خواهد شد و 

این اتفاق برای همیشه ماندگار خواهد بود.
مربی تیم فوتبال پرســپولیس در خصوص 
ضعف این تیم در حفــظ نتیجه اظهارکرد: 
تمهیداتی بــرای حفــظ نتیجــه در نظر 
گرفته ایم. بایــد تمرکز تیمی مــان را بعد 
از گلزنی حفــظ کنیم. باید بیشــتر مالک 
توپ باشــیم و اجازه ندهیم حریف صاحب 
موقعیت شــود. بخشــی از این موضوع به 
تمرکز بستگی دارد و بخشی با تمرین قابل 

حل است تا این اتفاقات تکرار نشود.
وی در رابطه با اینکه آیا از عملکرد نوراللهی 
در خط حمله پرســپولیس راضی هستید یا 
خیر، خاطرنشــان کرد: ما مربیان همیشه با 

چالش هایی در مورد آرایش تیمی، تعویض 
و فرم بازی مواجه هســتیم. نوراللهی بسیار 
تواندمند و خــوب بازی کــرد و وظایفش 
را به خوبــی اجرا کرد. نحــوه جای گیری او 
در موقعیت هــا عالی بــود و از فضا به خوبی 
اســتفاده می کرد. متاســفانه برخی افراد 
فقط موقعیت هایی را می بینند که نورالهی 
از دســت می دهد و به عملکــرد خوب این 
بازیکن بی توجه هســتند. نورالهی بازیکن 
بزرگی اســت و این را می توانیــد از تعداد 
دفعاتی که خــود را در موقعیت گلزنی قرار 

می دهد متوجه شوید.
مطهری در مورد بازگشــت مهدی ترابی به 
پرسپولیس، تاکید کرد: ترابی از نظر اخالفی 
و فنی بازیکــن توانمندی اســت و در این 
مساله هیچکس شــکی ندارد. پرسپولیس 
امروز نهمین بازی خود در لیــگ را برگزار 

خواهد کرد و راه زیادی تا پایان مســابقات 
دارد و بی تردید باید خــود را در خط حمله 
تقویت کنیــم. باید ببینیم شــرایط ترابی 
در قطر چگونه اســت و اقدامــات الزم را در 
صورت نیاز در زمان خودش انجام خواهیم 

داد.
وی در رابطه با حواشــی که از سوی برخی 
تیم هــا مطــرح می شــود، اضافــه کرد: 
نمی خواهم در مورد نیمکت تیم های دیگر 
صحبت کنم اما ایــن تبدیل به یک تاکتیک 
شــده که نیمکت برخی تیم ها جو را به هم 
می زنند و داور را تحــت تاثیر قرار می دهند. 
این اتفــاق برای خیلی از تیم هــا می افتد و 
منظورم فوالد نیســت. امیدوارم داوران ما 
مقتدر ظاهر شوند که این حواشی عملکرد 

داور را تحت تاثیر قرار ندهند.
مربی پرســپولیس در خصوص اینکه چرا از 
مهدی مهدیخانی در ترکیب پرسپولیسش 
استفاده نمی شــود گفت: خیلی ها شرایط 
فنی تیم مــا را نمی داننــد. مهدیخانی دیر 
به تیم ما اضافه شــد و او توانایی های زیادی 
دارد. با توجه به شــناختی که داشتیم او را 
جــذب کردیم اما ایــن بازیکن هــم دچار 
بیماری بود و هم مصدوم بود اما او رفته رفته 
شــکل واقعی خودش را پیــدا می کند و در 

بازی های آینده از او استفاده خواهیم کرد.
وی در رابطه با مشــکل رادوشوویچ گفت: او 
یک بازیکن حرفه ای و در اختیار تیم است و 
هیچ مشکلی بین کادر فنی و او وجود ندارد. 
ســخنگوی باشــگاه در مورد رادو صحبت 
کرده اســت. بعید می دانم او با مدیریت نیز 
مشکل داشته باشــد. فقط بحث سر مسائل 
مالی است و امیدوارم این مشکالت هم حل 
شــود.دیدار تیم های پرســپولیس و فوالد 
خوزستان امروز دوشنبه در چارچوب هفته 
یازدهم از ساعت ۱۶:۴۰ در ورزشگاه آزادی 

برگزار خواهد شد.

یوسفی:اشتباهات مدافعان استقالل عجیب است

محسن خلیلی: نورالهی بازیکن بزرگی است
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اصغر حاجیلو:

اتفاقی که برای استقالل افتاد هر ۱۰ هزار سال یک بار تکرار می شود!
خریدار  پیشکسوت و سرپرست سابق تیم 
فوتبال اســتقالل با تاکید بر این که فکری 
باید بر هیجانات خود کنترل داشــته باشد 
گفت: اتفاقی که در دیدار با پرسپولیس رقم 
خورد هر ۱۰ هزار سال یکبار تکرار می شود!

اصغر حاجیلو بــه ارزیابــی اش از عملکرد 
آبی پوشــان در نــود و چهارمیــن دیدار با 
پرســپولیس پرداخــت و گفــت: انتظار از 
استقالل بیشــتر بود. نمی دانم در نیمه اول 
چه اتفاقی افتاد که تیم کاماًل به هم ریخت. 
در نیمه دوم هم همین اتفــاق رخ داد و این 
اتفاقــات خصوصــاً در نیمــه اول ربطی به 
فکری نداشت. شــاید هر ۱۰ هزار سال یک 
بار چنین اتفاقــی می افتاد که یک تیمی که 
گل اول را زده و باید با آرامش بیشــتری کار 
کند نظمش به هــم می ریزد و تیمی که گل 

خورده شرایط بهتری پیدا می کند.
وی تاکید کرد: بعــد از گل زودهنگامی که 
اســتقالل زد به جای اینکه پرســپولیس از 
خوردن گل شوکه شــود این استقالل بود 

که شوکه شد و نتوانست بازی خوبی از خود 
ارائه دهد.

حاجیلــو تصریح کــرد: پرســپولیس بر 
بازی مسلط شــد و توانســت دو گل وارد 
دروازه اســتقالل کنــد. زیرا آبی پوشــان 
نظم خاصی نداشــتند اما در دقایق پایانی 
توانســتند تالش زیادی برای جبران گل 
خورده کننــد و در ثانیه های پایانی مهدی 
قائدی که در طول ۹۰ دقیقــه عماًل بیکار 
بود توانســت گل مســاوی را وارد دروازه 

پرسپولیس کند.
سرپرســت ســابق تیم فوتبال استقالل در 
مورد عملکــرد خط دفاع آبی پوشــان هم 
گفت: بدون تعــارف بگویم من بازی غالمی 
را خیلی دوســت دارم. او سبک فوتبالی اش 
بسیار خوب اســت اما نمی دانم چه غذایی 
خورده بوده و یا چه اتفاقی برایش افتاده بود 
که اینقدر بد بازی کــرد. عارف غالمی یکی 
از دفاع های محبوب من اســت اما نمی دانم 
چرا اینقدر اشتباه فردی داشــت. نه تنها او 

بلکه مدافعــان دیگر اســتقالل هم همین 
اشتباهات داشتند. مرادمند که یک بازیکن 
جنجگوســت او هم کمتر از دیگر مدافعان 

اشتباه نداشت.
وی تاکید کرد: در نیمه دوم دلم برای فکری 
ســوخت. فشــار زیادی بر روی او بــود اما 
خوشحالم که توانســت در ثانیه های پایانی 

به گل تساوی دست پیدا کند.
اصغر حاجیلو در ادامه تصریح کرد: به اعتقاد 

من باید یک روز قبل از دربــی چند فیلم از 
بازی های گذشته استقالل و پرسپولیس به 
بازیکنان نشــان داده می شد. چه آنهایی که 
اســتقالل برده و چه آنهایی که باخته بود تا 
بازیکنان بدانند چطور بایــد جنگنده برابر 

حریف به میدان بروند.
وی در مــورد تعویض هــای محمود فکری 
هم گفت: داریــوش دیر به میــدان آمد. او 
می توانست زودتر وارد زمین شود. ارسالن 
مطهری، هــم گل زد و هم جنگیــد و فکر 
می کنم آنقدر خسته شده بود که باید زودتر 
تعویض می شــد اما در مجمــوع هر دو تیم 
بازی خوبی از خود به نمایش گذاشــتند و 
عالقه مندان به فوتبال یک بازی پرهیجان 

را تماشا کردند.
وی در مورد دیدار اســتقالل برابر تراکتور و 
اینکه آیا نتیجه دربی در روند استقالل تاثیر 
منفی خواهد گذاشت یا خیر، افزود: فکری 
از تجربه باالیــی برخوردار اســت. او تا روز 
بازی با تراکتور تفکــر بازیکنانش را از دربی 

پاک خواهد کرد و اعتقاد دارم آبی پوشــان 
می تواننــد باارائه یک بــازی منطقی برابر 
تیم خوب تراکتــور به نتیجه الزم دســت 
پیدا کنند. تراکتور تیم پرمهره ای اســت و 
همیشه برابر استقالل و پرسپولیس نمایش 
خوبی از خود نشــان داده ولی استقالل هم 
شــرایط خوبی دارد و اعتقاد دارم یک بازی 
خوب و تماشــایی را شــاهد خواهیم بود و 
امیدوارم این استقالل باشــد که برنده این 

بازی شود.
حاجیلو در پایان خاطرنشــان کرد: فکری 
باید در کنار زمین آرامش خود را حفظ کند. 
من مدت زیادی کنار وینفرد شــفر بودم و 
یکی از دالیلی که او نتوانســت نتیجه بگیرد 
هیجانات بیش از اندازه او بود. فکری باید به 
بازیکنانش روح جنگندگی را القا کند اما نه 
با عصبانیت و درگیری و جــر و بحث با دارو 
زیرا بازیکنان به چهره او نگاه می کنند و اگر 
سرمربی تیمشــان آرامش داشته باشد آنها 

هم آرامش خواهند داشت.
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تهیه کننده برنامه مطرح کرد

»نسیم آوا« همنوای مردم در فاطمیه شد

لطفی که کرونا به برخی فیلم ها کرد
 فرصت دیده شدن در »فجر ۳۹«

کارگــردان فیلم ســینمایی »شــیرجه بــزرگ« از آثــار راه یافته به 
سی ونهمین جشــنواره فیلم فجر درباره فرصت این رویداد برای دیده 

شدن بهتر برخی از فیلم ها توضیحاتی ارایه کرد.
کریم لک زاده کارگردان »شیرجه بزرگ« که از فیلم های واجد شرایط 
سی و نهمین جشــنواره فیلم فجر اســت درباره این دوره از جشنواره 
گفت: شرایط کرونا همه چیز از جمله جشنواره فیلم فجر را تحت تاثیر 
قرار داده و ما کار دیگــری نمی توانیم انجام بدهیم به جــز اینکه با این 
شرایط ســازش کنیم حداقل توقعی که یک فیلمساز دارد این است که 
دست کم اثرش برای اصحاب رسانه به نمایش گذاشته شود این طبیعی 
است که مخاطبان مانند ســال های پیش نتوانند آثار را ببینند اما بهتر 
این است که شرایطی فراهم شــود که منتقدان و اصحاب رسانه بتوانند 

فیلم ها را ببینند.
وی افزود: نمی دانم این نحوه حضور فیلم ها در جشــنواره خوب است یا 
نه برای مثال هرچند فیلم من در فهرســت فیلم های واجد شرایط قرار 
دارد ولی رسماً نمی توانیم درباره نمایش آن صحبت کنیم چون امسال 
هر فیلمی که تولید شد در این فهرست قرار گرفت. در دوره های گذشته 
حتی اگر فیلم ها در بخشی نامزد دریافت جایزه نمی شدند باز هم روی 
فیلم ها تمرکز و درباره آنها صحبت می شد ولی حاال این امکان از دست 
رفته است ولی از سوی دیگر فیلم ســازانی مثل من که متعلق به جریان 
اصلی نیستیم به نوعی با یک شــانس مواجه شدیم چون اگر کرونا نبود 
فیلم من حتی وارد جشنواره نمی شــد اما حاال هیات داوران مستقیم 
می توانند فیلم امثال من را هم ببینند چــون ممکن بود هرگز فرصتی 
پیش نیاید کــه داوران فیلم را ببینند. ممکن اســت حتی با نامزدی در 
یک بخش افراد بیشــتری موفق به تماشای فیلم شــوند ولی اگر فیلم 
ما در انبوه فیلم ها قرار می گرفت این شــانس را پیــدا نمی کرد که وارد 

جشنواره شود.
لک زاده بیــان کرد: یک ســوم از فیلم های این فهرســت ۶۲ تایی این 
شانس را پیدا می کنند که به نسبتی دیده شوند معموالً هر سال چنین 
اســت که چهار، پنج فیلم در همه بخش ها نامزد می شــوند اما حاال به 
خاطر شــرایط موجود شــاید هیات داوران ســخاوتمندانه با فیلم ها 

برخورد و تعداد بیشتری را در بخش های مختلف نامزد کنند.
این کارگردان در پایان گفت: به نظرم هیات داوران در بررسی آثار نباید 
به شرایط کرونایی توجه کنند آنها خودشان سینماگر هستند و باید به 
جنبه های هنری اثر توجه کنند اینکه فیلم در چه شرایطی ساخته شده 
ارتباطی به بررسی آنها ندارد مثل این اســت که من بگویم به این توجه 

داشته باشید که من فیلمم را با پول کمی ساخته ام.

رقابت نابرابر فیلم اولی ها در»فجر۳۹«
شرایط جشنواره را پذیرفته ایم

تهیه کننده فیلم سینمایی »لیپار« از فیلم های راه یافته به سی ونهمین 
جشــنواره فیلم فجــر، شــرایط داوری فیلم هــای اول در کنــار آثار 

فیلمسازان باسابقه را یک رقابت نابرابر توصیف کرد.
سعید خانی تهیه کننده فیلم ســینمایی »لیپار« به کارگردانی حسین 
ریگی که یکی از فیلم اولی های حاضر در ســی ونهمین جشنواره فیلم 
فجر است، گفت: برگزار شدن این مدل از جشنواره فیلم فجر نمی تواند 
ایده آل همه باشــد، البته معتقدم با توجه به شرایط کرونا برگزار شدن 

جشنواره بهتر از برگزار نشدن آن است.

وی بیان کرد: طبیعتاً وقتی این جشــنواره با شــیوه جدید یعنی بدون 
حضور هیأت انتخاب و در قالب داوری همــه فیلم ها در کنار هم برگزار 
می شــود، می تواند نواقصی را به همراه داشــته باشــد، معتقدم اینکه 
فیلم های اول با دیگر آثار سینمایی در یک رده داوری شوند، یک رقابت 
نابرابری است که باید به آن توجه کرد. البته ما نیز با همین شرایط قبول 
کرده ایم که جشنواره برگزار شود و امیدوارم فیلم های اول نیز این قدر 

قابلیت و توانایی را داشته باشند که با دیگر فیلم ها رقابت کنند.
این تهیه کننده ســینما ادامه داد: امیدوارم برگزارکنندگان جشنواره، 
همه تالش خود را بکنند، تا آثاری که انتخاب می شوند، توسط اصحاب 
رسانه و مخاطبان دیده شــود، چرا که برگزاری جشنواره ای که بدون 
نمایش فیلم باشــد، جذابیتی ندارد، متأســفانه در شرایط فعلی عادت 
ســینما رفتن از بین رفته است و باید شــرایطی فراهم شود تا با رعایت 
پروتکل های بهداشتی مخاطبان برای دیدن فیلم ها به سینماها بیایند.

وی بیان کرد: همچنین امیدوارم جلسات پرسش و پاسخ برای فیلم ها 
در طول جشنواره، برگزار شود تا فیلم ها بهتر دیده شود.

خانی گفت: تجربه فیلمساز اول نسبت به کارگردانانی که چندین فیلم 
ساخته اند، کمتر اســت، به همین دلیل باید هیأت داوران در این زمینه 
دقت ویژه ای داشته باشــند، اگر داوران در این دوره برای فیلم های اول 
یک جایزه ویژه در نظر بگیرند، می توان به بهتر دیده شدن فیلم های اول 

کمک کرد تا دلگرمی برای آن ها باشد.
وی توضیح داد: معتقدم چندان اسم مهم نیست، اگر فیلم خوب باشد و 
پتانسیل سینمایی داشته باشد به خوبی دیده می شود و توجه داوران را 

به خود جلب می کند.

»عشق پرسپولیس« در مرحله تدوین
حضور پرسپولیس در فینال جام باشگاه های 

آسیا سوژه یک مستند شد
مســتند ســینمایی »عشــِق پرســپولیس« به کارگردانی مرتضی 

اسماعیلی به مرحله تدوین رسید.
 مستند سینمایی »عشِق پرســپولیس« بعد از یک پروسه طوالنی در 
برنامه ریزی، هماهنگی برای تولیــد و تصویربرداری به مرحله تدوین و 

صداگذاری رسید.
این مستند سینمایی که از ســال ۹۷ کلید خورده اســت بعد از فراز و 

نشیب های فراوان به مراحل نهایی رسیده است.
مرتضی اسماعیلی کارگردان »عشِق پرســپولیس« در این باره گفت: 
یک پرسپولیسی در هر شــرایطی پرسپولیســی می ماند و چه با برد و 
باخت و چه با تســاوی کنار تیمش می ماند. این فیلم بــه بهانه فینال 

باشگاه های آسیا در ورزشگاه آزادی در سال ۲۰۱۸ ساخته شده است.
وی با تاکید بر تجربه هیجان انگیز و ارتباط مســتقیم با جامعه هوادار 
پرســپولیس برای تولید این فیلــم درباره مشــاهداتش از طرفداران 
پرسپولیس، بیان کرد: این تیم بزرگ طرفدارانی دارد که چه با قهرمانی 
و یا نائب قهرمانی تیمشون سربلند هســتند و به آن افتخار می کنند و 

هواداری و عشق به این تیم را رسالت و هویت خود می دانند.
وی در پایان یادآور شد: بهانه دیگر تولید این پروژه، پرداختن به یکی از 
رویدادهای مهم ورزشی بعد از انقالب اسالمی در کشورمان ایران است؛ 
فینال باشگاه های آسیا، روشن شدن مشــعل ورزشگاه و اولین حضور 
رسمی بانوان در یک مسابقه مهم، همگی می تواند انگیزه ای باشد برای 

ساخت »عشِق پرسپولیس«.

اکران
آرش دادگر مطرح کرد

شرایط فعلی تئاتر اصال طبیعی نیست
آرش دادگر از آمادگی گروه کوانتوم برای اجرای چند متن نمایشی در 
سال ۱۴۰۰ خبر داد و ابراز امیدورای کرد که شــرایط فعالیت تئاتری 

برایشان فراهم شود.
آرش دادگر کارگردان و مدرس تئاتر درباره فعالیت هایش در شــرایط 
این روزهای تئاتر گفــت: گروه تئاتر کوانتوم همیشــه آمــاده به ثمر 
رساندن یک پروژه است در حقیقت این موقعیت فراهم است اما شرایط 
روی صحنه رفتن نمایش به ســرعت فراهم نمی شود. فعاًل در حال کار 
کردن روی چند متن هســتیم تا در صورت مناسب بودن شرایط کرونا 

یکی از آنها را سال آینده به صحنه ببریم.
وی ادامه داد: من امسال برای اجرا در تماشــاخانه ایرانشهر یک نوبت 
اجرا داشــتم که احتماالً به ســال آینده موکول می شــود. متأسفانه 
شرایط تئاتر اصاًل نرمال و طبیعی نیست و تماشاخانه ایرانشهر هم کاًل 
تعطیل اســت و حتی اجازه تمرین هم به گروه ها نمی دهد در حالی که 
تماشاخانه ها می توانند در صورت فراهم نبودن اجرای تئاتر برنامه های 

دیگری نیز تدارک ببینند.
دادگر که با اجرای نمایش »ادیســه ۲۰۲۰« جزو اولین هنرمندانی بود 
که در دوران کرونا نمایشــی را به صحنه برد در این باره بیان کرد: تئاتر 
شهر در آن مقطع زمانی شــرایط مناســب برای اجرای تئاتر را در این 
مجموعه فراهم کرد و ما با خیال راحت ســر تمریــن و اجرا می رفتیم. 
می توان گفت مجموعه تئاترشــهر ۶۰-۷۰ درصد ایمنی برای گروه ها 
فراهم کرده بــود و ما با فراغ بــال و بدون دغدغه در ایــن مکان حضور 
پیدا می کردیم و مطمئن بودیم که خطری گــروه و مخاطبان را تهدید 
نمی کند. اما ممکن است فراهم آوردن شــرایط ایمن برای سالن های 
دیگر هزینه بر باشــد و یا مشــکالت دیگری برای تأمین امنیت سالن 
داشته باشند اما در صورت فراهم بودن شرایط و رعایت نکات بهداشتی 

می توان در این وضعیت هم تئاتر اجرا کرد.
این کارگردان تئاتر در پایان صحبت هایش متذکر شــد: در حال حاضر 
سه متن نمایشی »اورستیا« نوشته امین طباطبایی، »مکبث« شهرام 
احمدزاده و »بی نام بی اســم« مهدی تاج الدین را آماده اجرا داریم که 
در طول این دو سه ســال به نگارش درآمده اند البته فعاًل متن ها آماده 
هســتند اما فعاًل نمی توان درباره اینکه کدام متــن را به صحنه ببریم، 
اظهار نظر کرد و اینکه اصــاًل در این وضعیت کرونایی اجرایی شــکل 
خواهد گرفت یا نه. البته برنامه هــای دیگری هم مد نظر داریم که به هر 
حال باید شرایط مساعد برای اجرایشــان فراهم شود در حال امیدوارم 

بتوانیم در سال پیش رو نمایشی را روی صحنه داشته باشیم.

برای میزبانی بخش صحنه ای
تاالرهای نمایشی سی و نهمین جشنواره تئاتر 

فجر مشخص شد

تاالرهای نمایشی آثار صحنه ای و رادیو تئاتر ســی و نهمین جشنواره 
تئاتر فجر اعالم شدند.

 به نقل از روابط عمومی ســی و نهمین جشــنواره تئاتــر فجر، با حفظ 
موارد و نکات بهداشــتی تعدادی از تاالرهای نمایشــی با ظرفیت ۵۰ 
درصدی پذیرای آثار و مخاطبان ســی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در 

ایام برگزاری این رویداد هستند.
نمایش های بخــش صحنه ای جشــنواره در تاالر وحــدت، مجموعه 
تئاترشهر با اختصاص ۴ ســالن اصلی، چارسو، قشــقایی و سایه، تاالر 
مولوی، تاالر حافظ، تماشاخانه ایرانشهر با ۲ ســالن ناظرزاده کرمانی 
و ســمندریان روی صحنه می روند. همچنین در سالن عباس جوانمرد 

خانه تئاتر آثار رادیوتئاتر اجرا خواهند شد.
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حســین مسافرآستانه ۱۱ 
www.fitf. تا ۲۰ بهمن ۹۹ برگزار می شود. آدرس ســایت جشنواره

ir است.

خانه موزه انتظامی تا ۱۴۰۰ اجرا ندارد
مدیر خانه مــوزه انتظامی اعالم کرد با توجه به شــرایط فعلی تئاتر این 
مکان هنری تا سال ۱۴۰۰ میزبان اجراهای نمایشی نخواهد بود و تمام 

برنامه های خود را به صورت مجازی برگزار می کند.
شــکرخدا گودرزی مدیر خانه موزه انتظامی درباره برنامه های اجرایی 
این مکان هنری با توجه به پایان تعطیلی سالن های تئاتر، گفت: با توجه 
به شرایط کرونایی موجود و اینکه ســالن تئاتر خانه موزه انتظامی نیز 
کوچک اســت، تمامی برنامه ریزی برای میزبانی از اجراهای نمایشی را 

به سال آینده موکول کرده ایم.
وی درباره دیگر فعالیت های مدنظر خانه موزه انتظامی، اظهار کرد: در 
فضای مجــازی چندین برنامه که اکثریت آنها بــا موضوع فعالیت های 

استاد عزت اهلل انتظامی است را تدارک و انجام می دهیم.
گودرزی ادامه داد: »انتظامی در آینه عکاســان«، »شناختنامه تئاتر«، 
»آقای بازیگــر در نگاه کاریکاتوریســت ها«، »آقــای بازیگر به روایت 
اسناد«، »شناختنامه کتاب های ســینمایی«، »چهره ها«، »انتظامی 
در آینه رسانه«، »شــناختنامه کارگردان های سینما«، »گذر زمان« و 

»آشنایی با سبک های هنری جهان« از جمله این برنامه ها هستند.
مدیر خانه موزه انتظامی با اشاره به برگزاری برنامه »شاهنامه خوانی« 
در شب یلدا، گفت: تا پایان ســال ۲ برنامه دیگر در این زمینه خواهیم 

داشت.
وی از نمایشــنامه خوانی آثار چخوف توســط گــروه »تئاتر مردم« به 
سرپرستی داریوش مؤدبیان و پخش این اجراها از طریق فضای مجازی 

به عنوان یکی دیگر از برنامه های مدنظر خانه موزه انتظامی نام برد.
گودرزی در پایان ســخنان خود گفت: قرار اســت با همکاری مرکز 
دراماتراپی ایران بــا مدیریت مجید امرایی و بــا مرکزیت خانه موزه 
انتظامــی و همراهــی پردیس تئاتر تهــران، فرهنگســرای بهمن 
و فرهنگســرای معرفت برنامه »تئاتر درمانــی« را برگزار کنیم که 
بخشی از این برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی برای خانواده ها 
به صورت حضوری و بخشــی نیــز به صورت مجــازی انجام خواهد 
شــد. امیدواریم برنامه »تئاتر درمانی« را از بهمن سال جاری برگزار 

کنیم.

اجرا

عطیه موذن   محمدرضا محبــی تهیه کننده و 
مجری برنامه »نســیم آوا« درباره تغییر رویکرد 
تولیــد و پخش ایــن برنامــه در ایام شــهادت و 
مناسبت های ملی و مذهبی توضیحاتی ارائه کرد.

محمدرضا محبــی تهیه کننــده و مجری برنامه 
تلویزیونی »نســیم آوا« که از شــبکه نسیم روی 
آنتن می رود درباره تغییر رویکــرد این برنامه در 
مناسبت ها بیان کرد: ما با حمایت مدیران شبکه 
مناســبت ها را در این برنامه جدی تر می بینیم و 

رویکرد منفعل یا خنثی به آنها نداریم.
وی با اشــاره به برنامه هایی که در ایام شــهادت 
سردار ســلیمانی پخش شــد، گفت: ما در زمان 
شهادت حاج قاسم سلیمانی ســفری دو روزه به 
کرمان داشتیم، به مزار ایشــان رفتیم و کلیپ ها 
و تصاویری با محور وی تولید شــد. فکر می کنم 
برنامه ما در آن ایام جزو معدود برنامه هایی بود که 
اینقدر متمرکز و مناســبتی برای شهادت سردار 

سلیمانی برنامه ریزی داشت.
محبی در ادامه درباره دیگر مناســبت ها گفت: ما 
برنامه را در مناســبت ها تعطیل نمی کنیم و اتفاقاً 
متناســب با این رویدادها و زمان ها برنامه ریزی 
دیگری ترتیب می دهیم. در ایام فاطمیه هم چهار 
شب برنامه داشتیم که سه شب پخش شد که در 
آن از گفتگو با خوانندگان هم استفاده شده است 
و این دومین سال است که سراغ گفتگو در برنامه 

هم رفته ایم.
وی اضافه کرد: در این برنامه ها قطعاتی به صورت 
کلیــپ از خود خواننــده ضبط و ســپس پخش 
می شود و یا قطعاتی از فیلم ها انتخاب شده است 
مثل فیلم »شــیار ۱۴۳« و صحنــه ای که خانم 

مریال زارعی با پیکر فرزندش مواجه می شود.
مجری »نسیم آوا« درباره این چند شب بیان کرد: 
چهار خواننده برای این شب ها انتخاب کردیم که 
هرچه به شــهادت نزدیک می شویم تم و مضمون 
کارهای فاطمــی پررنگ تر و قوی تر می شــود. 
مهدی شــکوهی، محمــد حشــمتی و چنگیز 
حبیبیان طی شب های گذشــته به برنامه آمدند 
و مهراج محمدی امشــب یکشــنبه ۲۸ دی ماه 

مهمان برنامه است.
وی افــزود: مــا خوانندگانی را بــه برنامه دعوت 
کردیم که آثار شــاخصی را در حوزه آیینی تولید 
کرده بودنــد. چنگیــز حبیبیان به طــور مثال 
قطعه ای به نام »در سوگ زهرا« دارد که در برنامه 
پخش شــد و قطعاتی هم را هم در تم مداحی به 

صورت زنده خواند.
وی یادآور شــد: این خواننــدگان در چند محور 
گفتگو می کنند و حتی درباره موســیقی های روز 
نظر می دهند. البته این نظــرات صرفاً به صورت 
نقد نیســت و مثاًل محمد حشــمتی در برنامه ای 
که گذشــت از خوانندگان جوان مورد عالقه خود 

می گوید که یکی از آنها علی زند وکیلی اســت و 
حتی بخش هایــی از قطعه ای که او بــرای تیتراژ 

سریال »آقازاده« تولید کرده است را می خواند.
تهیه کننده »نســیم آوا« تصریح کــرد: ما به این 
ترتیب سعی کردیم با رویکرد مناسبت ها حرکت 
کنیم نه خنثی باشــیم و نه برنامه را تعطیل کنیم 
بلکه با حال و هوایــی برنامه را پخش کنیم که هم 
رضایت نسبی مخاطب را داشته باشیم و هم آداب 

آن مناسبت را رعایت کرده باشیم.
وی درباره حضور خواننــدگان قدیمی در برنامه 
نیز توضیح داد: ما در برنامه قطعاتی از خوانندگان 
نســل جدید و جــوان پخــش می کنیــم اما در 
مناسبت ها ســراغ خوانندگانی می رویم که شاید 
جوان ترها کمتر بشناســند اما در حوزه موسیقی 
وزنه ای هســتند و اتفاقاً در صفحه مجازی برنامه 

هم بازخوردهای خوبی داده شده است.
محبی در پایان با اشاره به پرداختن به مناسبت ها 
گفت: به هر حال در هر مناســبتی شــبکه های 
مختلف رســالت های مختلفی دارند. ما این فضا 
را در برنامــه ایجــاد کردیم تا بگوییم موســیقی 
هــم می تواند با همدلــی و هم نوایــی در چنین 
مناسبت هایی به همراهی با مردم بپردازد و اینکه 
در برخی برنامه ها آن هــم در فضاهای تک بعدی 
سراغ برخی قطعات شــاد رفته اند صرفاً بخشی از 

این فضا را نمایش دادن است.


