
نماینده کارگران:

 رقم سبد معیشت کارگران آخر بهمن ماه 
تعیین می شود

 نماینده کارگران در شــورای عالــی کار درباره فرایند تعیین رقم ســبد 
معیشــت کارگران در ســال ۱۴۰۰، گفت: با توجه به تغییــر لحظه ای 
قیمت ها رقم سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ پس از اعالم نرخ تورم 

بهمن ماه توسط مرکز آمار تعیین می شود.
روزهای پایانی سال عالوه بر کارمندان که منتظر تصویب افزایش حقوق 
خود هستند برای کارگران نیز روزهای تعیین سرنوشت است و تقریبا در 
دو ماه پایان سال زمزمه تعیین ســبد معیشت کارگران و پس از آن میزان 

دستمزد مطرح می شود.
اما باید توجه داشت که امســال با وجود شیوع بیماری کرونا و تحریم های 
ظالمانه آمریکا کــه زندگی را برای اقشــار مختلف جمعــه به خصوص 
کارگران دشوار کرده است، کارگران با حساسیت بیشتری موضوع تعیین 

سبد معیشت و به تبع آن تعیین مزد ۱۴۰۰ را دنبال می کنند.
»سبد معیشت کارگران« که به عنوان شــاخصی برای تعیین مزد در نظر 
گرفته می شود در واقع مجموعه ای از کاالها و خدمات ضروری یک خانوار 
شامل هزینه های خوراک و بهداشت و پوشاک و کاالها و خدمات ضروری 
دیگر است. اما مسکن جزو آن حساب نمی شود. چون طبق روال، کارگران 
کمک هزینه مسکن را جدا دریافت می کنند.سبد معاش کارگران در واقع 
برآوردهایی است که مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارها منتشر 
می کند. در این ســبد بیشــتر برآورد هزینه های خانوارهای کارگری در 
سال پیش رو است.به گزارش ایرنا سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد 
امسال 6 اسفندماه ۱398 تعیین شــد. رقم این سبد برابر چهار میلیون و 
9۴۰ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال قبل از آن یک میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین سبد معیشت کارگران 
و میزان دستمزد ۱۴۰۰ به ایرنا، گفت: تا کنون دو جلسه تعیین دستمزد 

تشکیل شده است و طی این هفته نیز جلسه دیگری برگزار می شود.
»ناصر چمنی« افزود: تعیین سبد معیشــت کارگران نخستین گام برای 
بحث درباره مزد ۱۴۰۰ است که با توجه به تغییر لحظه ای قیمت ها، مقرر 
شد پس از اعالم نرخ تورم بهمن ها و استخراج اقالم خوراکی در بهمن ماه 

سبد معیشت کارگران مشخص می شود.
وی درپاســخ به این ســوال که با توجه به افزایــش ۲۵ درصدی حقوق 
کارمندان در ســال آینده، دســتمزد کارگران به همان میــزان افزایش 
می یابد یا خیر؟ گفت: این تفکــر که حقوق کارگران به نســبت افزایش 

حقوق کارمندان افزایش یابد درست نیست و مخالف این موضوع هستم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: حقوق کارمندان هر ساله 
در بودجه ساالنه کشــور درنظر گرفته می شود و شــاخص های مختلفی 
برای پرداخــت حقوق کارمنــدان در فیش حقوقی آنها لحاظ می شــود 
در حالی که برای کارگران این شــاخص ها وجود نــدارد و امتیازاتی برای 

کارگران در نظر گرفته نمی شود.
وی اظهارداشــت: در ماده ۴۱ قانــون کار درباره میــزان افزایش حقوق 
کارگران عنوان شده که تعیین دستمزد براساس نرخ تورم اعالمی باشد، 

به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه نفره را تامین کند.
چمنی گفت: متاسفانه در طول سال های گذشــته این قانون به درستی 
اجرا نشده است و براین اســاس میزان حقوق کارگران با حقوق کارمندان 
و خط فقر فاصله زیادی دارد.بر این اســاس، ۱۷ خرداد امسال، با تصویب 
شورای عالی کار حق مســکن کارگران در سال 99 مبلغ 3۰۰ هزار تومان 
تعیین شــد. همچنین ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج 
درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اســاس پایه کارگران حداقل بگیر 

در سال 99 که پیش از  ۲۱ درصد رشد داشت، ۲6 درصد شد.
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خریدار  با توجه به کاهش نــرخ ارز، قیمت خودرو از 
کارخانه تا حاشــیه بازار همچنان تفاوت چشمگیری 

دارد.
 چند وقتی اســت که قیمــت خودرو رونــد نزولی به 
خود گرفته اســت و آنطور که مشــخص است شاهد 
کاهش ۱۰ تــا ۲۰ میلیون تومانی قیمــت خودرو در 
بازار هســتیم. اما کماکان قیمت این محصول نسبت 
به اردیبهشت ماه امســال گران است.  ۲۰6 تیپ ۲ در 
اردیبهشت ماه امســال حدود ۱6۰ میلیون تومان بود 
که اکنون به قیمت ۱8۰ میلیون تومان رســیده است. 
همان اردیبهشــتی که وعده دادند بــا برگزاری قرعه 

کشی ها قرار است، قیمت ها کاهشی شود.  

تولید کننده سود منطقی دارد
شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار 
که اردیبهشت ماه امسال برگزار شــد، در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان،  گفت: تالشمان بر این است 
که تولید کننده خودرو ســود منطقی داشته باشد و به 

مصرف کننده هم به قیمت واقعی برسد.  
در اردیبهشــت ماه که این طرح اجرا شــد، پراید ۷۰ 
میلیون تومــان، ۲۰6 تیپ ۲، ۱6۰ میلیــون تومان و 
و ســاینا 9۰ میلیون تومان بود، بعد از برگزاری قرعه 
کشــی ها ۲۰6 به ۱8۰ میلیون تومان، پراید به ۱۰۰ 
میلیون تومان و ســاینا به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده 

است.  
نه تنها قیمت خودرو کاهش پیدا نکــرد، بلکه قیمت 
کارخانه هم دنبال روی آن افزایشی شد و اکنون ایران 
خودرو پژو ۲۰6 را ۱۱۰ میلیون تومان می فروشد، اما 
همین خودرو در بازار آزاد ۱8۰ میلیون تومان خرید و 
فروش می شود که خود این نشان دهنده تفاوت قیمت 

بین کارخانه تا حاشیه بازار است.  
کارشناسان خودرو معتقد هستند که قرعه کشی قرار 
بود تقاضا را کم کند، اما اکنون باعث تحریک آن شده 
اســت. ابوالفضل خلخالی کارشــناس صنعت خودرو 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشــاورزی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: روشی 
مانند قرعه کشی متاسفانه به جای اینکه باعث کنترل 
تقاضا در بازار شــود، باعث تحریک آن شده است. این 
بازار نیاز به برنامه ریزی های دیگری دارد که نیاز است 

مسئوالن به این بازار ورود کنند.
علی قاسمیان کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: یکی از موضوعات و 
مسائلی که در چند سال اخیر در صنعت خودرو مطرح 
بوده، اختالف قیمت خودرو از درب کارخانه تا حاشیه 
بازار اســت. این موضوع دالیل متفاوتی دارد که دلیل 

آن عدم تناسب بین عرضه و تقاضا است.
او بیان کرد: عرضه خودرو در چند ســال اخیر از تقاضا 
بسیار کمتر بوده و عطش بازار به خرید خودرو موجب 
افزایش قیمت شده اســت. بنابراین، تا مادامی که این 
مشکل حل نشود، به نظر می رســد این موضوع یعنی 
اختالف قیمت خــودرو بین کارخانه و حاشــیه بازار 
باقی خواهد ماند.این کارشــناس صنعت خودرو ادامه 
داد: باید برای این مشــکل به صورت ریشه ای راه حلی 
در نظر گرفته شــود و فکری به حال آن کــرد. به نظر 
می رسد راه حل این مشکل تناسب کردن بین عرضه 
و تقاضا باشــد، چه از طریق تولید داخل چه از طریق 

واردات، باید به این عطش پاسخ داد. 
قاسمیان بیان کرد: بدیهی است که اگر تناسب تولید و 
عرضه با تقاضا انجام شود، شاهد اتفاقات مثبتی در بازار 
خواهیم بود چرا که موجب ایجاد اشتغال، عدم خروج 
ارز و داخلی سازی می شود که در هر صورت باید فکری 
به آن شود. در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل عرضه 
بیش از تقاضا، خودروســازان مجبور می شوند خودرو 
را با سود صفر درصد با اقساط بلند مدت تحویل دهند 

تا تولید را حفظ کنند. 
او افزود: ریشــه ای تریــن راه حل برای این مشــکل 
ایجاد یک تناســب بین عرضه و تقاضاســت. بنابراین 
این موضوعاتی که اخیرا مطرح می شــود مانند عرضه 
خودرو در بورس، امــا واگرهایــی دارد. برخی اعتقاد 
دارند با  عرضه خودرو در بــورس اختالف قیمت بین 
کارخانه و حاشیه بازار کم می شــود اما به نظر صحیح 

نیســت، چرا که حالت مزایده ای که در بورس وجود 
دارد و فضای احساســی کــه ایجاد می شــود، به این 

عطش دامن زند و شرایط را از قبل بدتر خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: البته تنها تفاوتی 
که موضوع عرضه خودرو در بورس دارد، این اســت که 
سود ناشــی از اختالف قیمت درب کارخانه تا حاشیه 
بازار، به جــای اینکه به جیب دالالن برود، به ســمت 
کارخانه سرازیر می شــود که این کار منشا مشکالت و 

مفسده های دیگری خواهد بود.
قاسمیان گفت: بنابراین ریشــه ای ترین راه حل برای 
اینکه اختالف قیمت تــا کارخانه را حذف کنیم، ایجاد 
تناســب صحیح بین عرضه و تقاضا اســت و اینگونه 

عطش مشتری کم خواهد شد. 
حال با وجود اینکه بســیاری خودرو خــود را تحویل 
گرفته اند، اما برخی هم هنوز خودرو را تحویل نگرفته 
اند، یکی از خریداران خــودرو در گفت و گو با  خبرنگار 
صنعت، تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: از ســال گذشته خودرو ۲۰6 
ثبت نام کرده ام، امــا تاکنون این خــودرو را تحویل 

نگرفته ام و حتی دعوتنامه ای دریافت نکرده ام.
در این 9 ماه فرمول  محاســبه قیمت خودرو تغییرات 
زیادی داشــت و نه تنها آن قانون ۱۰ درصد اجرا نشد، 
بلکه فرمول افزایش قیمت کارخانه که هر 3 ماه یکبار 

بود تغییر کرد.  
شیوا رئیس شــورای رقابت گفت:  مدتی است مسائل 
مختلــف در خصوص خــودرو مطرح می شــود و هر 
فردی نظــرات جداگانه ای دارد. شــورای رقابت هیچ 
سخنگویی ندارد به جزء رییس شورا  که مسئول است.

او بیان کرد: یکی از وظایف شــورای رقابت  این است 
که تا آنجا کــه می تواند برای بازار هــای رقابتی برنامه 
ریزی کند و بازار را رقابتی کند. شورا وظیفه دارد برای 

کاال های انحصاری، قیمت تعیین کند.
شیوا ادامه داد: باید شــرکت های مختلف به این بازار 
رجوع کنند تا بازار رقابتی شــود، خودرو بازاری دارد 
که می توان آن را رقابتی کرد. تولید کنندگان بیشتری 

باید به این بازار اضافه شوند.

 بــرای قیمت گذاری تعــدادی از خودرو هــا فرمولی 
متفاوت با دســتور العمل در نظر گرفته شــده است. 
آزادسازی زمانی اتفاق می افتد که بازار رقابتی داشته 
باشیم و خودرو ها رقیب دیگری در شرکت های تولید 
کننده  وجود داشته باشــد. اکنون 3 خودروساز دیگر 
به ۲ خودروساز بزرگ اضافه شده اند و به دنبال تقویت 
خودروهایشان هستند. مقرر شــده خودروسازان ۵۰ 
درصد تولیــد را افزایش دهند و خودروســازان بخش 

خصوصی از این دستورالعمل تبعیت خواهند کرد.
او ادامه داد: امســال بایــد موانع تولیــد را رفع کنیم. 
۲ خودروســاز اظهــار می کنند که زیــان می دهند و 
بحث های مفصلی در این خصوص مطــرح کرده اند. 
یکی از بحث ها در اقتصاد صرف به مقیاس است، یعنی 

هر چه تولید افزایش یابد هزینه تولید کاهش می یابد.
شیوا گفت: حمایت بســیار خوب از تولید می کنیم و 
خودروســازانی که به بازار رقابتی اضافه می شــوند از 
آن ها حمایت خواهیم کــرد. آنچه با خودروســازان 
صحبت شده، خودرو ها را به ۲ دسته تقسیم کرده ایم. 
گروه اول خودر وهایی هســتند که در گذشــته وجود 
داشــتند و گروه دوم  شــامل خودرو های می شود که 

جدید تولید شده است.
به موازات این طــرح مجلس هم به ســاماندهی بازار 
خودرو ورود کرد، اما هنوز خروجی نداشــته اســت. 
همه این طرح ها که به نتیجه نرسیده دست نهاد های 

نظارتی را هم بسته است.  

 دست سازمان تعزیرات برای رسیدگی
 بسته است!

رایگانی سخنگوی ســازمان تعزیرات معتقد است که 
اکنون دســت ســازمان تعزیرات برای رسیدگی که 

مشکالت صنعت خودرو بسته است.  
با همه فرمول ها و برنامه ریزی هایی که تصمیم گیران 
صنعت خودرو برای این بازار پر مشتری انجام دادند تا 
آن را کنترل کنند، اما در آن موفق نبودند، بازار خودرو 
روند کاهشــی به خود گرفته اســت و به نظر می رسد 

ادامه دار باشد.

طبق فرمول جدید شورای رقابت

و چقدر ارزان می شود؟ خودر



مالیات جایگزین قرعه کشی در فروش خودرو شود

 مالیات علی الحساب اقتصاد زیر زمینی را حذف می کند

رئیس جمهور:

وس انگلیسی وجود دارد  نگرانی از ویر
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یارانه کم یا زیاد می شود؟
  چکش کاری های نهایی مجلس و دولت

 بر بودجه
یارانه که به عنوان عضو اصلی ردیف های بودجه به شــمار می آید، این 

روز ها توسط مجلس در حال تغییر و تحوالت زیادی قرار گرفته است.
شاید یکی از مهم ترین محور های مهم در بودجه ۱۴۰۰ بعد از حذف ارز 
ترجیحی و تک نرخی کردن آن و همچنیــن  تعیین درآمدهای  نفتی،  
موضوع یارانه ها باشــد که با مصوبات اخیر کمیســیون تلفیق بازار آن 
بیش از پیش داغ شــده است.یکسان ســازی در تخصیص مبلغ یارانه 
به اقشــار مختلف همواره مورد بحث بوده که حاال خبر دو سقفی شدن 
یارانه ها در خالل بررسی های کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به گوش 
می رسد. پای افزایش یارانه ها که به میان آمد، دوسقفی شدن پرداخت 
یارانه ها هم مطرح شد و دیگر قرار نیست همه یکســان یارانه دریافت 
کنند. شاید  تفکیک یاره بگیران اقدام مثبتی باشد،   اما مشخص شدن 
محل تامین افزایش مبلغ یارانه ها از بحث های پر چالشــی بوده که در 
این زمینه مطرح است.البته ناگفته نماند موضوع حذف سه دهک باالی 
جامعه سالهاســت مطرح شــده که به دالیل نامعلوم یا به عبارت بهتر 
ســهل انگاری دولت و مجلس هیچ وقت اجرایی نشده است. قانونی که 
اجرایی شــدن آن  کمک زیادی به از بین رفتن شکاف طبقاتی کرده و 

توزیع عادالنه ثروت و منابع  را در جامعه محقق می کند.

باالخره 1۴00 یارانه دهک های اول حذف می شود؟
اخیرا با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبنی بر تفکیک یارانه 
بگیران،  یا باید فهرســتی جداگانه برای تفکیــک یارانه بگیران تعریف 
شود که یارانه نقدی کمتری، نســبت به مددجویان بهزیستی و کمیته 
امداد و البته یارانه بیشتری نسبت به افراد عادی خواهند گرفت یا اینکه 
این افــراد هم به فهرســت مددجویان اضافه خواهند شد.ســخنگوی 
کمیسیون تلفیق بودجه در این باره می گوید: یارانه نقدی در دو سقف 
پرداخت خواهد شد، به این صورت که ۵8 میلیون نفر یک مبلغ و از ۵8 

میلیون نفر تا 8۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می کنند.

نباید همه مردم یارانه دریافت کنند
برخی نمایندگان  معتقدند نباید همه مردم یارانــه دریافت کنند. قانون 
هدفمندی یارانه ها با هدف کمک به اقشــار کم درآمد جامعه به تصویب 
رسید، اما متاسفانه این قانون به خوبی اجرایی نشد نباید همه مردم یارانه 

دریافت کنند و الزم است که یارانه دهک های باالی جامعه حذف شود.

تخصیص  ارز ترجیحی ضربه زدن به تولید و متناقض با 
سیاست های توسعه

محمدرضا یزدی زاده تحلیلگر و کارشــناس مســائل اقتصادی درباره 
افزایش یارانه ها در بودجه ســال ۱۴۰۰ اظهار کــرد: در رابطه با یارانه 
وارداتی کاال های اساســی این عنوان به تنهایی آنقدر تناقض با منافع 

کشور را نشان می دهد که نیازی به اعتراض به حذف ندارد.
او ادامه داد: اگر یارانه را به کاالی اساســی تخصیص می دهیم و اعتقاد 
داریم که آن کاال نیاز اساسی است قطعا تخصیص یارانه و ارز ارزان برای 
واردات آن کاال و در نتیجه ضربه زدن به تولید داخلی کاری متناقض با 

اهداف و سیاست های توسعه کشور است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر کاالیی اساسی است که باید به 
سمت تولید آن برویم یا اگر قرار اســت تولید کننده باشیم، نمی توان از 
تولید کننده توقع تولید داشت و در مقابل دولت با تخصیص ارز دولتی 

و ارزان قیمت دیگران وارد کنند و با تولید کننده رقابت کنند.
یزدی زاده تصریح کرد: اینکه در تولید کاال های اساســی به جایگاهی 
دســت نیافته ایم، اینکه رهبر انقالب در مورد نهاده های دامی و امنیت 
غذایی را مطرح می کنند ناشــی از دغدغه ایشان از وضعیت نابسامان و 

حمایت های افراطی که صورت گرفته بوده  است.
او گفت: نمی توان انتظار داشــت که به کاالیی ارز ترجیحی تخصیص 
داده شــود و همان کاال در داخل تولید شــود. در این رابطه هدفی که 
مطرح می شــود حمایت از حقوق مصرف کننده است. در رابطه با تولید 

داخلی کشور امکان کنترل سیستم توزیع را ندارد.
او همچنین ادامه داد: فرایند غلط دسترســی به محصوالت کشاورزی 
مصداق بارز در این زمینه است. کشاورز به اصطالح سر زمین محصول 
خود را کیلویی دو هزار تومان به فروش می رســاند، اما دســت مصرف 

کننده به مبلغ باالیی می رسد.
کارشناس ارشد مســائل اقتصادی گفت: فرض را بر این می گذارند که 
کاالی خارجی را با ارز ترجیحی وارد می کنند تا به سفره معیشت مردم 
کمک کنند اما منافع  حاصل از این واردات بعالوه ضربه هایی که به بدنه 

تولید وارد می کند، بیش از هر چیزی مصرف کننده را آزار می دهد.

 تورم موجود در کشور ناشی از سیاست های غلط است
 نه نقدینگی

او افزود: اگر هدف سرکوب  مصرف کننده اســت ابزار آن نابودی تولید 
نیســت. بلکه ابزار آن تقویت بخش داللی و ایجاد رانت در کشور است. 
سیســتم پرداخت قطعی یارانه قطعــا بهترین روش حمایتی اســت 
برخی ادعا می کنند تورم ایجاد می شــود، تورم امری نبوده که بخواهد 
ایجاد بشــود بلکه وجود داشــته و میزان آن کم هم نبوده تورم موجود 
در کشــور ناشی از سیاست های اشــتباه بوده اســت.او بیان کرد: مرغ 
کیلویی 3۵ هزار تومان با ارز ۴۲۰۰ تومان همخوانی ندارد؛ پس نشــان 
می دهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاســتی شکست خورده است. 
این سیاســت نه تنها در زمینه حمایت از مصرف کننده و کنترل تورم 
شکست خورده اســت بلکه مهمترین ضربه را به بدنه تولید داخل زده 

است.

قیمت هیچ کاالیی را نمی توان به طور دستوری کنترل کرد
یزدی زاده تصریح کرد: رئیس مجلس گفته اســت قیمت هیچ کاالیی 
را نمی توان به طور دســتوری کنترل کــرد. قیمت ناشــی از عرضه و 
تقاضاســت اگر به دنبال کنترل قیمت هر کاالیی هستیم باید عرضه و 
تقاضا را مدیریت کنیم و از طریــق مدیریت عرضه و تقاضا باید قیمت ها 
کنترل شوند.او در پایان یادآورشد: نرخ ارز در بازار اگر باالست تقاضای 
بسیاری ایجاد شده اســت. دلیل باال بودن نرخ طال هم ایجاد تقاضا های 
غیر واقعی  است. طال در کشور ما وســیله ای برای فرار مالیاتی، رشوه و 

پولشویی شده است.

تبدیل یارانه  از نقدی به بسته های حمایتی و اعتباری
این تحلیلگر مســائل اقتصادی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه بهتر است 
یارانه ها  از حالت  پرداخت وجه نقدی خارج شده و به صورت غیر نقدی، 

بسته های حمایتی و اعتباری تبدیل تخصیص یابد.
اسالمیان در پایان یادآور شد: بسیاری از افرادی که یارانه نقدی به آن ها 
پرداخت می شود این مبلغ در ســبد درآمد و هزینه آنها عددی نیست 
و منابعی اســت که می توان گفت به هدر می رود .می تــوان از اینگونه 
یارانه ها به عنوان یارانه های بی دلیل و و بیهوده در نظر گرفته شــود که 

آثار و تبعات منفی آن ها بیشتر از بعد حمایتی تاثیرگذار است.
نوبخت، رئیس ســازمان برنامه  و بودجه کشــور بارها قبل از تغییرات 
کالن در سطح بودجه ســال آتی از حمایت ها ویژه کرونایی و همچنین 
پابرجا ماندن یارانه در بودجه ســخن گفته بود اما به نظر می رسد باید 
منتظر ساختاری جدید از یارانه ها در ســال آتی که سال پایانی دولت 
اســت باشــیم. البته ناگفته نماند که انتظارات عمومی جامعه قبل از 
پرداخت انواع یارانه، کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم اقالم معیشتی 

است.

یارانه

گودرزی گفــت:از حدود دو ماه گذشــته با همکاری 
بازار و معاونت توســعه بورس تهــران، طرحی تحت 
عنوان مارکت ایمپکت یا اثر بازار مطرح شد که هیئت 
مدیره بورس تهران هم بــا کلیات طرح موافقت کرده 

است.
محمود گودرزی معاون شرکت بورس تهران  در رابطه 
مارکت ایمپکت ، اظهار کرد: آنچه باید بدانیم این است 
که، بازیگران عمده و خرد در معامالت یک سهم دخیل 

هستند، اما بعضا معامالت خرد توسط بازیگران بزرگ 
بازار تحت تاثیر قرار می گیرند.

وی افزود: تاکنــون بیش از ۱۲۰ پرونــده تخلفاتی در 
حوزه بازار گردانی حدود  ۴۰۰ مورد بررسی معامالت 
بازارگردانی و بیــش از ۱۰۰ مورد بررســی معامالت 
مشــکوک انجام شــده اســت، بحث محدود سازی و 
بررسی کدهای بر خط، ایستگاه های معامالتی، بحث 
معامالت هماهنگ همه و همه از این سامانه انجام می 

شود. نظارت یک منطق صفر و یک  ندارد، بلکه منطق 
فازی  است، شــاید دکتر پورابراهیمی منظورشان این 
نبوده اســت که نظارت انجام نمی شــود. واقعیتی که 
وجود دارد این است ما سامانه هایی داریم که لحظه به 

لحظه به ناظر گزارش می دهند.
معاون شــرکت بورس تهران گفت: ناظران ســازمان 
بورس، فرابورس و بورس تهران، به محض اینکه معامله 
انجام می شود، می توانند با اسم و مشخصات ببینند که 

چه کارگزاری با چه حجم و قیمتی معامله کرده است، 
سامانه پیشرفته بیدار مبتنی بر هوش مصنوعی است و 
تمام خروجی هایی که ناظرین بخواهند با کدنویسی از 
آن استخراج و بررسی می کنند. سامانه هایی مختلفی 
در خود بازار  وجود دارد که ناظر می تواند ورود و اعمال 
قانون کند، تمام مواردی که در دستور العمل معامالت 
و آیین نامه ها وجــود دارد و هر آنچه کــه ناظرین می 

خواهند اجرا می شود.

بورس

خریدار   رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه 
همچنان این نگرانی از ویروس جدید جهش 
یافته به نام ویروس انگلیسی و ویروسی که 
در آفریقای جنوبی دیده شــده وجود دارد، 
گفت: اگر مراقبت نکنیم ممکن اســت این 

ویروس جهش یافته ما را مبتال کند.
 حجت االســالم حســن روحانی در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمــن تاکید بر 
اینکه امــروز بیش از ۱۱ مــاه از دوران ابتال 
به کرونا در کشــور ما می گــذرد و پایان ماه 
بهمن یک سال تمام می شود، گفت: تا پایان 
بهمن سال گذشــته بود که متوجه شدیم 
این بیماری وارد کشور شده و عده ای مبتال 
شــده اند و تســت های آنها مثبت شد و روز 
آخر بهمن اعالم شد که کشــور ما هم با این 

ویروس مواجه شده است.
وی افــزود: یک ســال بر مردم با ســختی 
گذشــت و باز هم باید مراقبــت کنیم چون 
ممکن است ماه های دیگر هم همین سختی 
را پیش رو داشته باشیم و اینکه یک بیماری 
عالم گیر توانســته جان بیش از ۲ میلیون و 
۱۰۰ هزار نفر را تاکنــون بگیرد رقم بزرگی 

محسوب می  شود.
روحانی با بیــان اینکه در مجمــوع باید از 
دســتاوردی که امروز شــاهد آن هستیم 
و در یکی دو هفته اخیر آمــار فوتی هایمان 
دو رقمی شــده از مردم بزرگ و کادر درمان 
تشکر کنیم، اظهار داشت: همه اعم از بسیج، 
نیروی انتظامی و سازمان های مردم نهاد در 
کنار هم این کار بــزرگ را به وجود آوردند و 
این کارنامه غرور آفرین است؛ علیرغم اینکه 
کشــورهایی که در دنیا از لحــاظ صنعتی 
و امکانات پزشــکی قدرتمندتر هســتند، 
گرفتاری و مشکالتشــان بسیار زیاد هست 
و نتوانســته اند این بیماری را به طور کامل 
مهار کنند، پس در کشور ما کار بزرگی انجام 
گرفته و از همه آنهایی که دست اندرکار این 
اقدام ســنگین و بزرگ بوده اند باید تشــکر 

کنیم.
رئیس جمهور با اشــاره به دو نکته در مورد 
این رونــد کاهشــی بیماری کرونــا اظهار 
داشت: این روند کاهشی بدین معنا نیست 
که شرایط مطلوب بوده و آمار کنونی حدود 
۷۰نفری کشــته شــدگان بیماری کرونا 

مطلوب است ولی نسبت به گذشته شرایط 
ما بهتر اســت و باید روند کاهشی باید ادامه 

پیدا کند.
وی افــزود: در بســیاری از اســتان ها روند 
کاهشی بود ولی در برخی اســتان ها روند 
کاهشــی متوقف شــده بود و در برخی نیز 
مقدار مختصری افزایش تعداد بیمار شروع 
شــده بود که این می تواند بــرای ما نگران 

کننده باشد.
روحانی تاکید کرد: نباید به خاطر کاهشــی 
شــدن، مســیر اهمال و عادی نگــری در 
رفتارهای اجتماعی و خانوادگی مان مدنظر 
قــرار بگیرد که بعــدش می توانــد برای ما 

خطرناک باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همچنان این 
نگرانی از ویــروس جدید جهش یافته به نام 
ویروس انگلیسی و ویروسی که در آفریقای 
جنوبی دیده شــده وجــود دارد، گفت: اگر 
مراقبــت نکنیم ممکن اســت این ویروس 
جهش یافته ما را مبتال کند مخصوصاً اینکه 
امروز آمار نگران کننده دیدیم که در برخی 
استانها مواردابتالی جوانان و نوجوانان هم 

را هم شاهد هستیم.
وی با تاکیــد بر اینکه حداقل بایــد تا ۵ یا6 

ماه آینده با همین دقــت و مراعات و کنترل 
و پروتکل ها ادامه بدهیم تا واکســن برسد 
و تزریق شــود، گفت: تا واکسن های ایرانی 
برسد زمان می برد؛ حداقل 6 ماه دیگر پیش 
رو داریم که کاماًل مراقبــت کنیم و ببینیم 
که تا آن موقع شــرایطمان چگونه می شود 
و ممکن است که شــرایط مطلوبی برایمان 

پیش بیاید.
رئیس جمهور افزود: اگــر خدای نکرده ما با 
موج جدیدی مواجه شــویم، موج جدید به 
معنای تعطیلی بخشی از کســب و کارها و 
ایجاد مشکالت روحی در جامعه و اخالل در 
انجام خدمات به مردم اســت و باید با همه 
توان تالش کنیم تا وارد موج جدید نشــویم 
و اگر وارد مــوج جدید شــویم بازگرداندن 

مشکالت برای ما بسیار سخت می شود.
روحانی ضمن تاکید بر اینکــه ما راهی جز 
تشــدید نظارت ها نداریم، اظهار داشــت: 
همچنان بایــد از لحاظ فرهنگــی به مردم 
گوشــزد شــود و تبلیغات ادامه پیدا کند و 
تنها تبلیغات بیان مطلب در صدا و ســیما 
و روزنامه ها و سایر رســانه ها نیست و باید 

نظارت را هم تشدید کنیم.
وی افزود: بایــد از طریق اپلیکیشــن های 

نظارتی نظارت ها را بیشــتر کنیم و نظارت 
چهره به چهــره و مــوردی در برخی جاها 
ســخت می شــود ولی از طریق اپلیکشین 
ها خیلی راحت تر می توانیــم نظارت انجام 
دهیم و از طریق همین اپلیکیشن ها بود که 

جلوی مسافرت ها و ترددها گرفته شد.
روحانی ضمن تاکید بر اینکــه اگر قرارگاه 
بتواند کاری بکند که ما بتوانیم ســفرهای 
بین شــهری را هم بــا این اپلیکیشــن ها 
مرتبط کنیم که اگر کســی تست کرونای 
کســی مثبت بوده نتواند با ماشین شخصی 
مســافرت کند ایــن کار ضــروری و الزم 
اســت، تصریح کــرد: در مجموعه گزارش 
امروز ما این را احســاس کردیم که ویروس 
کرونا در ســطح جهان تضعیف نشده، بلکه 
با موتاســیون هایی که این ویــروس یافته 
بیماری زایی و شرایطش بیشتر شده و حتی 
امروز وزیر بهداشت در گزارش شان گفتند 
که خطــر این بیمــارِی موتاســیون یافته 
بیشتر شــده و مرگ و میر بیشــتری را هم 

می گیرد.
وی افزود: این خیلی مهم است که ما با یک 
ویروسی مواجه بودیم و هســتیم و ممکن 
اســت با یک شــرایط خطرناک تــری در 

آینده مواجه شــویم که نیازمند یک هشدار 
جدی هســت و اگر کوچکترین اهمال برای 
یک مدت کوتاهی انجام بگیــرد، بعد موج 
سرپایی و بستری و آی سی یو و مرگ و میر 

را خواهیم دید.
رئیس جمهور ضمن تاکید بــر اینکه برای 
اینکه این ویروس جدید وارد کشــور نشود 
وزارت راه و سایر مســئولین در فرودگاه ها 
و سایر مبادی ورودی مراقبت کنند که افراد 
جدیدی که از خارج کشور مخصوصا اروپا و 
اخیراً از آفریقا وارد کشــور می شوند بتوانیم 
تست انجام دهیم تا این ویروس جدید وارد 
کشور نشــود، اظهار داشت: همچنان باید با 
قاطعیت جلوی تــردد و تجمع غیر ضروری 
را بگیریــم و هیچ چیــز نباید مــا را از این 

حرکت باز بدارد.
روحانی تاکید کرد: تجمع و تردد غیر ضرور 
نباید انجام بگیرد و همــه باید پروتکل های 
بهداشــتی را رعایــت کنند و ایــن وظیفه 

قانونی و ملی و شرعی ماهست.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه حرکت های 
خوبی در زمینه واکســن داخلی و خارجی 
انجام گرفته اســت، اظهار داشت: در زمینه 
داخلی تقریبا می توانیم بگوییم که ســال 
آینده و در ابتدای تابســتان یــا انتهای بهار 
سه واکســن برکت، رازی و پاستور را پیش 
رو داریم. این ســه واکســن داخلی را سال 
آینده خواهیم داشــت و امیدواریم برخی از 
این ها در فصل بهار و بعضی نیز در تابستان 
به دست ما برســد و از حاال تا پایان سال غیر 
از کواکس که سهم خودمان را داریم و بیش 
از ۱6 میلیون دوز واکســن را وارد خواهیم 
کرد، با جاهای دیگر هــم تالش می کنیم و 
همه تالش ها بر این اســت که در ماه بهمن 
واکسیناسیون در کشور آغاز شود و این کار 

بسیار اهمیت دارد.
روحانی خاطرنشــان کرد: واکسن داخلی 
بــرای ما افتخار اســت و واکســن خارجی 
هم تا وقتی که واکســن داخلی برســد یک 
ضرورت اســت که باید این کار انجام بگیرد 
و امیدواریم با همکاری هم به یاری یکدیگر 
و مراعات دســتورالعمل ها به خوبی از این 
مراحــل بگذریــم و مواجه با مــوج چهارم 

نشویم.

محمد امین دژمــان  یک کارشــناس 
اقتصادی بــا بیان اینکه حجــم اقتصاد زیر 
زمینی کشــور ۴ برابر اقتصاد شفاف است، 
گفت: مالیات علی الحساب بودجه را شفاف 
و با حذف اقتصاد زیــر زمینی، بودجه دولت 

را تامین می کند.
محمد رضا یــزدی زاده در گفت و گو با مهر 
دربــاره نظــام مالیاتی کشــور، گفت: یک 
سیســتم مالیاتــی کارا وظایفــی دارد که 
می توان آن را در پنج دســته کلی قرار داد. 
اولین وظیفه مالیــات، تأمین درآمد دولت 
و دومیــن وظیفــه هدایت ســرمایه ها به 
بخش های مولد اقتصادی اســت به عبارتی 
دیگر مالیات ابزار تخصیــص مجدد منابع 
بر اســاس اهداف اقتصادی کشور را فراهم 

می کند.
وی ادامه داد: وظیفه سوم مالیات جلوگیری 
از بورس بازی های بخشــی در اقتصاد است 
یعنی گاهی در یک بخشی از اقتصاد به دلیل 
تقاضای بورس بازی دچار تورم می شویم و 
سیاست پولی نیز در این زمینه کارایی الزم 
را برای برخورد با تورم بخشــی ندارد در این 
شرایط باید از سیاســت های مالی استفاده 
کرد. وظیفه چهــارم مالیــات، جلوگیری 
از افزایــش شــکاف طبقاتــی و کاهش آن 
همچنین افزایش هزینه های تجمل گرایی 
با هدف توسعه عدالت اجتماعی و پنجمین 
وظیفه ای که بر عهده نظام مالیاتی کشــور 
اســت ایجاد شــفافیت اقتصادی با کاهش 
حجم اقتصــاد زیرزمینــی و جلوگیری از 

فساد مالی است.
عضو سابق شــورای راهبردی نظام مالیاتی 
با اشاره به وضعیت کنونی سیستم مالیاتی 
کشور، گفت: در زمینه تأمین درآمد دولت 
با نگاهی به بودجه ساالنه متوجه می شویم 

کــه بودجــه عمومــی حــدود ۲۰ درصد 
ناخالص داخلی شــفاف ما اســت. بنابراین 
اگر بخواهیم کل بودجــه عمومی دولت را 
به وســیله مالیات و از اقتصاد شفاف تأمین 
کنیم نیاز به این داریم که از ناخالص داخلی 
مان ۲۰ درصد مالیات بگیریم که در مقایسه 
با سایر کشورها نسبتی متوسط و رو به پایین 
اســت.وی با بیان اینکه نســبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود 
6 درصد است، افزود: این درصد پایین ناشی 
از ناکارامدی نظــام مالیاتی اســت؛ طبق 
مطالعات صــورت گرفته بــا همین قوانین 
حداکثر نســبت مالیات بــه تولید ناخالص 
داخلی ۷.۵ درصد خواهد شــد این موضوع 
لزوم تغییر در سیســتم مالیاتی را نشــان 

می دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت 
نظام مالیاتی کشور در دومین رسالت خود 
یعنی هدایت ســرمایه ها به ســمت بخش 
مولد، گفت: شاید اولین اقدام در این زمینه 
را می توان مالیات از خانه های خالی دانست 
که البته هنوز به اجرا در نیامده است. اگر این 
قانون اجرا شــود از این پتانسیل بی نهایتی 
که همیشه غافل بودیم یک نمونه کوچکی 

را اجرا کرده ایم.

با مالیات می توان دست دالالن را از 
بازار خودرو قطع کرد

وی با بیان اینکه مالیــات ابزاری فوق العاده 
کارآمد برای جلوگیری از بــورس بازی در 
اقتصاد اســت، بیان کرد: در بــازار خودرو 
همواره مشــکل توزیع وجــود دارد و با دو 
تقاضای دالالن و مصــرف کنندگان مواجه 
هستیم؛ تنها کاری که توانستیم انجام دهیم 
قرعه کشــی اســت که به عقیده من آبروی 

کشور را با آن برده ایم در صورتی که مالیات 
ابزار جدا کردن این دو از یکدیگر است.

یزدی زاده ادامه داد: اگر قاعده ای گذاشــته 
شــود که وقتی فردی خودرویی را می خرد 
اگر در ســال اول آن را بفروشــد 9۰ درصد 
عایدی بــه عنوان مالیات دریافت شــود در 
سال دوم ۷۰ درصد در سال سوم ۵۰ درصد 
و در سال چهارم از این مالیات معاف شود با 
این اقدام امکان بورس بازی به طور کامل از 
بین می رود و خودرو بدست مصرف کننده 

نهایی می رسد.
وی با بیان اینکه یکــی از کارکردهای مهم 
مالیــات، کاهش شــکاف طبقاتی اســت، 
گفت: متأســفانه علی رغم اینکه کشــور ما 
۵۰ ســال ســرطان تورم دارد که به واسطه 
آن فقیر، فقیر تر و غنی، غنی تر می شــود و 
بازدهی ثروت ده برابر بازدهی اقتصاد است 
اما علیرغم تمام تالش هــا مالیات خودرو و 
خانه های لوکس که در بودجه امسال آمد و 

اقدام کوچکی بود نیز اجرا نشد.

با شفاف شدن اقتصاد زیر زمینی کل 
بودجه دولت تأمین می شود

یــزدی زاده درباره نقش مالیــات در ایجاد 

شــفافیت اقتصــادی گفــت: اهمیت این 
موضــوع در اقتصادهایی مانند کشــور ما 
که اقتصــاد زیرزمینی بزرگی دارد بســیار 
زیاد است. در کشــور ما اقتصاد زیرزمینی 
حداقل ۴ برابر اقتصاد شــفاف است و بعضی 
برآوردها این عــدد را تا 8 برابر نیز نشــان 
می دهد؛ آمارهای فرار مالیاتی داده می شود 
این آمار نوک کــوه یخ فرار مالیاتی اســت 
چراکه تنها اقتصاد شفاف را در نظر می گیرد 
اگر اقتصاد زیر زمینی را شفاف کنیم بودجه 

کل دولت از مالیات تأمین می شود.
وی درباره راهکارهای فعلی کارا شدن نظام 
مالیاتی کشور، گفت: مالیات حقوق بگیر ها 
در هفت ماهه ســال جاری ۱۱ هزار میلیارد 
تومان بوده اســت که حمایــت از آنها بعضاً 
واجب اســت اما در همین زمان تنها ۵ هزار 
میلیارد تومان از مشاغل مالیات گرفته شده 
اســت یعنی تمام فعالیت هایی که توســط 
افراد حقیقی در کشور صورت گرفته مانند 
طال فروشی، خواروبارفروشی، نانوایی و … 
که جمعاً ســه میلیون واحد صنفی هستند 
تنها ۵ هزار میلیارد تومان مالیات داده اند و 
سهم مالیات حقوق ۲.۲ برابر مشاغل است 

و این موضوع عادالنه نیست.
این کارشــناس اقتصادی خاطر نشان کرد: 
یک معضل در مالیات ســتانی این اســت 
که در وصــول مالیات مشــاغل بــه دلیل 
بروکراســی اداری به طور متوسط ۲.3 سال 
وقفه داریم یعنی اگر تورم را در نظر بگیریم 
ارزش واقعی این ۵ هزار میلیارد تومان تنها 

هزار میلیارد تومان است.

مالیات علی الحساب اقتصاد زیر 
زمینی را از بین می برد

عضو سابق شــورای راهبردی نظام مالیاتی 

در پایان درباره راه حل اصالح نظام مالیاتی 
کشــور، گفت: اولین اقدام در زمینه اصالح 
نظام مالیاتی این اســت که باید ماده ۱63 
قانون مالیات های مســتقیم و دریافت علی 
حساب اجرا شود به گونه ای که از هر معامله 
کشــور یک درصد به عنــوان مالیات علی 
الحساب وصول شود وقتی چک های حامل 
را حذف کردیم آن وقت تمام موارد اطالعات 
از طریق بانک انجام می شود و از این طریق 
می توان به تمام معــادالت نظارت کرد.وی 
ادامه داد: برای این کار می توان سقفی مانند 
یک میلیارد تومان قرار داد که افراد بتوانند 
تا این سقف ورودی به حساب داشته باشند 
اما اگر رقم ورودی به حســاب مازاد بر این 
رقم بود مشخص است که فرد کار اقتصادی 
می کند و یــک درصد از آن بایــد به عنوان 
مالیات علی الحســاب وارد پرونده مالیاتی 
شــود اگر فرد پرونده مالیاتی نداشته باشد 
نیز به عنــوان اقتصاد زیرزمینی شــناخته 

می شود.
یزدی زاده افزود: اگر فــردی دلیل موجهی 
برای تبادل خود داشته باشد به عنوان نمونه 
خانه خریده باشــد آن را به ســازمان امور 
مالیاتی اعالم می کند و مانند همه جای دنیا 
پول را پس می گیرد و اگر سازمان پول را دیر 
برگرداند سودش را نیز باید به آن برگرداند 
این کار اقتصاد زیرزمینی را نیز کاهش داده 

و وقفه مالیاتی را کم می کند.
وی خاطرنشــان کرد: سیاست مالیات علی 
الحســاب حرکت به ســمت عادالنه شدن 
پرداخت مالیات اســت که در کنار آن قطعاً 
باید به مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر 
ثروت به صورت جدی دنبال شود تا اهداف 
مالیاتی تحقق یابد و تأمین بودجه از طریق 

مالیات امکان پذیر شود.

بورس چگونه بر تخلفات نظارت می کند؟



اجاره ها کاهش خواهد یافت؟
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برگزاری کمیته تخلفات نمایندگان بیمه آرمان
کمیته تخلفات نمایندگان بیمه آرمان برای بررســی موارد انضباطی 
نمایندگان با حضور مدیران و سرپرســتان مدیریت های عضو کمیته 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمــه آرمان، این کمیتــه تخلفات که برای 
بررســی موارد انضباطی نماینــدگان بود، با حضور مهدی رشــیدپور 
سرپرســت مدیریت امورشــعب و توســعه شــبکه فروش، حســن 
پورکاظمی سرپرســت معاونت مالی و سرمایه گذاری، غالمرضا مددی 
مدیرحسابرسی داخلی و بازرسی، ســید جعفر هاشمی مدیر نظارت بر 
شعب و نمایندگان، زهرا سپار معاون مدیریت حقوقی و امور قراردادها، 
غالمعلی کاظمی مدیر وصول مطالبات و همایون چگنی رئیس انجمن 

صنفی نمایندگان بیمه آرمان برگزار شد.
کمیته تخلفات بیمه آرمان به صــورت دوره ای برای نظارت بر فعالیت 

نمایندگان برگزار خواهد شد.

 تقدیر از نمایندگان برتر جشنواره برکت
 بیمه سرمد

مراسم تقدیر از نمایندگان برتر جشنواره برکت بیمه سرمد برگزار شد.
در مراسمی با حضور دکتر کاتب رئیس هیات مدیره، مهندس مهدوی 
مدیرعامل، جمعــی از مدیران اجرایــی و نمایندگان بیمه ســرمد، از 
برترین های جشــنواره برکت بیمه ســرمد تقدیر و جوایزی به ایشان 
اهدا شد. نمایندگان استانی ســرمد نیز از طریق ویدئوکنفرانس در این 

مراسم حضور داشتند. 
محمودرضا نجفی برزگــر، علی ملک ثابت، مهــدی چهاری زاده، علی 
دهقانی، پریا عدلی و محمد کریمی کشــویه در بخش بیمه های عمر و 
زندگی و شرکت کارن مشاور ســرمد، علی ملک ثابت، شرکت تحکیم 
آتیه نوین، مهدی چهاری زاده، شرکت بیمه زندگی خوب کویر ایرانیان، 
نسرین علیزاده، ناصر رضایی، نمایندگی بیمه طلوع زندگی امن سرمد، 
احمد صادقیان و محبوبه محمدباقری در بخــش جنرال، برترین های 
جشنواره برکت سرمد بودند که از آنان تقدیر و هدایای ارزنده ای تقدیم 

آنان شد. 
هم چنین از ۵ نفر از نمایندگان در بخش جنرال و ۲۰ نفر از نمایندگان 
در بخش بیمه های عمر و زندگی نیز تقدیر شد و جوایز غیرنقدی به آنها 

تقدیم شد.

مقاله مشاور رئیس کل در امور ریسک »برتر« شد
هفتمیــن همایش بیمه کوثر بــا معرفی رتبه های برتــر در حوزه های 
گوناگون با محوریت مدیریت ریسک، چالش ها و راهکارهای آن به کار 

خود پایان داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملل بیمه مرکزی، این 
همایش که با محور »مدیریت ریســک و بیمه با رویکرد ریســک های 
منابع انسانی« برپا شد، سرانجام برگزیدگان خود را شناخت و رتبه دوم 
به مقاله »بررسی ضرورت یکپارچگی مدیریت ریسک و مدیریت منابع 

انسانی در سازمان ها« اختصاص یافت.
شایان ذکر اســت این مقاله علمی و پژوهشی مشــترکا توسط محمود 
اسعد ســامانی، زهره مالمحمدی و مرجان کریمی در بیمه مرکزی به 
رشــته نگارش درآمده مورد توجه هیات داوران و شــرکت کنندگان 

هفتمین همایش مدیریت ریسک بیمه کوثر قرار گرفته است.
شایان ذکر اســت این مقاله لوح ویژه و تندیس این همایش را نیز کسب 

کرده است.

شرکت گل گهر موفق به کسب باالترین رتبه در 
ممیزی عملکرد HSEE سازمان ایمیدرو شد 

در مراســمی با حضور مهندس جعفری رئیــس هیئت عامل ایمیدرو، 
برگزیدگان چهارمیــن دوره ممیزی عملکــرد HSEE ایمیدرو در دو 
سطح »عملکرد خوب« و »افزایش ســطح امتیاز نسبت به سال قبل« 
معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی 
 HSEE و صنعتی گل گهر، ســازمان ایمیــدرو به منظور ارتقا ســطح
شــرکت های تابعه ســازمان، ممیزی معادن و صنایع معدنی  ایران را 
به صورت  ســالیانه در دستور کار خود قرار داده اســت که در چهارمین 
دوره ممیزی HSEE شــرکت های تابعه سازمان، شــرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر با حمایت مدیران ارشد ســازمان و مشارکت کارکنان 
مجتمع و شرکت های همکار موفق به کسب باالترین نمره در بین کلیه 

معادن و صنایع معدنی کشور گردید. 
در این ممیزی واحدهای بهداشت، محیط زیست، ایمنی، آتش نشانی 
و اورژانس در 36 بخش توسط ممیزان ارشد سازمان مورد ارزیابی قرار 
گرفت. شرکت گل گهر نسبت به ســال قبل ۱۱3 درصد رشد عملکرد 

داشته است.

تقدیر فرماندار الهیجان از بانک پارسیان
از بانک پارســیان درکارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری شهرستان 

الهیجان تجلیل شد.
یونس محمودی، فرماندار شهرســتان الهیجان درکارگروه اشــتغال 
وســرمایه گذاری این شهرســتان با اعطای لوح تقدیر به رییس شعبه 
الهیجان بانک پارســیان، ازهمــکاری و تالش هــای صادقانه رییس 

وکارکنان این شعبه در ارایه تسهیالت اشتغالزایی تقدیرکرد.
گفتنی اســت؛ در راســـتای اجرای برنامه ها وســـیاست های بانک 
پارسیان مبنی بر ارایه تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی و همچنین 
حمایت از اقشار محروم و آســـیب پذیر و ایجاد و توســـعه اشـــتغال 
پایدار، همکاران شــعبه الهیجان با ارائه خدمات مطلوب به این اقشار 

توانستند در این خصوص نقش موثری ایفا نمایند.

 پرداخت مستمری به بیمه گذاران عمر بیمه معلم
بیمه معلم در سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین شرکت در صنعت بیمه ایران، 
پرداخت مستمری بیمه نامه های عمر سررسید شده را اجرایی می کند.

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، این شرکت بیمه ای با اجرای طرح 
بیمه عمر مادام العمر انحصاری، پرداخت مســتمری بیمه شدگان را از 
ســال ۱۴۰۰ کلید می زند. براســاس این گزارش، بیمه نامه مستمری 
و مکمل بازنشســتگی بیمه معلم با حقوق مادام العمر و پوشــش فوت 
مادام العمر ، به مرحله سررســید بیمه نامه و پرداخت مستمری رسیده 

است که تحولی در صنعت بیمه محسوب می شود.
سعید گیوه چی مدیر بیمه زندگی و حادثه می گوید:

تحقق پرداخت مســتمری به بیمه های عمر مادام العمر همیشه یکی 
از نکات ابهام برانگیز برای بیمه گذاران عمر محســوب می شــده است 
که آیا تاکنون به بیمه نامه های شــرکت، مســتمری تعلق گرفته است 
یا خیر، در همین زمینه این مهم یکی از شــاخص های رقابتی در میان 
شرکت های بیمه محســوب می گردد. این مقام مسئول در بیمه معلم، 
تمرکز مدیرعامل و هیئت مدیره شــرکت برتوســعه فروش بیمه های 
عمر و زندگی در راســتای اهداف کالن نهاد نظارتی را در این موفقیت 

راهگشا دانست.
گفتنی اســت، از ابتدای ۱۴۰۰ این مســتمری بیمه شــدگان با ارائه 
کارتهای بانکی به بیمه گذاران به حساب آنها پرداخت می شود. بیش از 
هزار نفر در سال ۱۴۰۰ مستمری دریافت می کنند. پرداخت مستمری 
به بیمه نامه های عمر یک مزیت رقابتی شــاخص در میان شرکت های 
بیمه محسوب می شود و بیمه معلم توانسته اســت برای اولین بار این 

مزیت رقابتی را جامه عمل بپوشاند.

شعبه

به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه 
تعاون به منظور جلوگیری از تبعــات احتمالی، هنگام 
ارائه هرگونــه خدمات بانکــی ازجمله افتتــاح انواع 
حساب، وصول چک و امضاء اســناد تعهدآور از هویت 
متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی 
حساب های اجاره ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از 
ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حساب ها، مراتب 
را ســریعاً به اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی 

تروریسم گزارش می کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، سید 
باقر فتاحی، رئیــس هیئت مدیره با تأکیــد بر اینکه 
اجرای ضوابــط مقابله با پول شــویی هنــگام ارائه 

خدمــات بانکی در شــعب بانک توســعه 
تعاون مورد تأکید اســت، اظهار داشــت: 
بنا به گفته مســئولین قضایــی و آمارهای 
موجود، در بررســی بسیاری از پرونده های 
قضایی مطرح شده در دادســرای عمومی 
و انقالب به ویــژه در پرونده هــای مرتبط 
بــا قاچــاق کاال و ارز و پرونده هــای فرار 

مالیاتی، مرتکبین جرائم بــا در اختیار گرفتن اوراق 
هویتی اشــخاص غیر که عمدتاً اشخاص بی بضاعت 
و آســیب دیده اجتماعی هســتند اقدام بــه افتتاح 
حســاب بانکی به نام ایشــان کرده یا با سوءاستفاده 
از حســاب اشــخاص صغیر یا اتباع خارجه و... با در 

اختیار گرفتن حســاب های بانکی متعدد 
به صــورت اجــاره ای عملیات خــود را با 
تراکنش بســیار آن ها به منظور پول شویی 

و فرار مالیاتی استفاده می کنند.
وی افــزود: بنابراین در حــال حاضر اجاره 
کردن حساب تنها باهدف انجام فعالیت های 

مجرمانه صورت می گیرد.
فتاحی تأکید کرد: اداره کل ســازمان ها و روش های 
بانک توســعه تعاون به منظور جلوگیــری از تبعات 
احتمالی، طــی ابالغیه ای بر رعایــت تمامی ضوابط 
و مقررات ناظر بر پول شــویی و دســتورالعمل های 
بانک مرکزی که طــی بخشــنامه ها و اطالعیه ها به 

واحدهای ســتادی و اجرایــی ابالغ شــده، مجدداً 
تأکید کرده است.

به گفته این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون در این 
ابالغیه آمده اســت: کلیه واحدهای اجرایی می بایست 
به منظور جلوگیری از تبعات احتمالــی در زمان ارائه 
کلیه خدمات ازجمله افتتاح انواع حســاب ها، وصول 
چک و امضاء اســناد تعهــدآور، از هویــت متقاضیان 
مشتریان اطمینان حاصل نموده و در صورت شناسایی 
حساب های اجاره ای در شــعب خود، ضمن جلوگیری 
از ارائه انواع خدمات بانکی به ایشــان، مراتب را سریعاً 
به اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم 

گزارش نمایند

توسعه تعاون

برهان محمودی   وزارت راه و شهرســازی 
اخیرا پیشــنهاد اصالح آیین نامــه قانون 
ساماندهی مســکن در بخش اجاره داری را 
به دولت تقدیم کرده که در صورت تصویب، 
اراضی دولتی، 99 ســاله به سازنده و به نفع 

مستأجر، واگذار می شود.
 بازار اجاره مســکن در ماه های اخیر از یک 
ســو به دلیل کمبود واحدهای قابل عرضه 
و از ســوی دیگر به دلیل پایین بودن ارزش 
خالص دریافتی اجاره بها نســبت به ارزش 
ملک )P/E( که ســبب می شود تا خالی نگه 
داشتن ملک نســبت به اجاره دادن آن، به 
صرفه تر شــود، با افزایش شــدید اجاره بها 

مواجه شود.
در گزارش معاونــت مســکن وزارت راه و 
شهرســازی که به بررسی شــاخص حباب 
قیمتی در بازار مسکن شهر تهران پرداخته، 
آمده اســت: تفاوت ارزش حاصل از فرآیند 
اجاره دادن ملک با افزایش قیمت مســکن 
که در اقتصاد به آن نســبت P بــه E گفته 
می شــود، به نوعی حباب سنج بازار مسکن 
نیز هســت؛ بر اســاس اعالم دفتر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی، نسبت 
مذکور )P/E( در سال گذشته به سمت ۲3 
و در 8 ماهه ابتدایی امســال به 3۰ و در آبان 
ماه به رقم 3۷ )بیش از دو برابر میانگین بلند 
مدت( تمایل داشته اســت؛ میانگین بلند 
مدت شاخص مذکور در شهر تهران معادل 
۱8 است. اختالف این شــاخص با میانگین 
بلندمدت موید حباب و حضور ســفته بازان 

در این بازار می باشد.
به عبارت دیگر بازار اجاره مسکن با یک دور 
باطل مواجه است از یک سو با کمبود واحد 
مسکونی مواجه اســت که منجر به افزایش 
اجاره بها شــده و از ســوی دیگــر حتی در 
صورت افزایش تولید، مالکان از عرضه واحد 

به این بازار خودداری می کنند.

تورم بخش اجاره؛ 33 درصد
از همیــن رو، همواره بازار اجاره مســکن با 
تورم روبرو بوده اســت؛ اگرچه تــورم بازار 
اجاره تابعی از تــورم بازار خریــد و فروش 
است، اما بر اســاس اعالم مرکز آمار ایران، 
تورم بخش اجاره مســکن در پاییز امسال 
نســبت بــه تابســتان، در کلیــه مناطق 
شــهری، ۲6 و در اســتان تهران 33 درصد 
بوده است. این در حالی اســت که در پاییز 
امسال رشــد قیمت مســکن در بازار خرید 
و فروش متوقف شــد. یعنی علیرغم توقف 
رشد قیمت مسکن، رشد اجاره بها همچنان 

ادامه دارد.
بنابراین برای رفع مشــکل تورم بازار رهن و 
اجاره مسکن، صرف افزایش تولید نمی تواند 
به کاهش اجاره بها منجر شــود و سیاست 
گذاران می بایست از ســایر روش ها در کنار 
تشویق به تولید مســکن بهره ببرند که در 
این میان، ابزارهای مالیاتی خصوصاً دو پایه 
مالیاتی »مالیات بر عایــدی« و »مالیات بر 
خانه های خالی« تا حدود زیادی می توانند 
به ایجاد تعادل در بازار اجاره مسکن کمک 

کنند.
محمــود محمــودزاده، معاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت 
وگو بــا خبرنگار مهر می گوید در تابســتان 

امسال صرف مطرح و تصویب شدن اصالح 
قانون مالیات بر خانه های خالی در مجلس، 
سبب شــد تا حجم عرضه فایل های اجاره 
مسکن در تابســتان امسال در پایتخت، 3۰ 

درصد رشد کند.
عالوه بــر اینهــا، تشــویق بــه راه اندازی 
شــرکت های اجاره داری حرفــه ای که در 
دنیا نیز تجربه موفقی بوده، یکی دیگر از راه 
کارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن است.

مصوبات ستاد ملی کرونا در بازار اجاره 
مسکن

از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرســازی در 
حوزه اجاره مســکن، اخذ مصوبه ای از ستاد 
ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعیین ســقف 
اجاره بها در تهــران تا ۲۵ درصد رقم مذکور 
در قرارداد سال قبل و همچنین عدم امکان 
جابه جا کردن مســتأجر از ســوی موجر و 
تخلیه واحد اجاره داده شده در سال جاری 
بود.اقدامی که به گفته محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرســازی و محمــود محمــودزاده 
معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه 
در کاهش جابجایی ها در تابستان امسال و 
کنترل رشــد اجاره بها توانست موفق عمل 
کند.هر چند که آمار منتشره از سوی بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایران، افزایش اجاره بها 
در تابستان امسال در تهران را ارقامی بسیار 

بیشتر از ۲۵ درصد اعالم کرده اند.

بازار اجاره مسکن سنتی است
با توجه به کارکردهای ناقص بازار ســنتی 
اجاره مســکن در کشور و آســیب هایی که 
در این ساختار سنتی به مســتأجران وارد 
می شــود، ضرورت دارد در کنــار حرفه ای 
کردن این ساختار سنتی، حمایت از عرضه 
مســکن اجاره ای از طریق افزایش ارکان و 
بازیگران بازار اجــاره با هدف خود تنظیمی 
بازار نیز به نحوی انجام شــود کــه تأمین 
کننده منافع تمام ارکان بــازار اجاره بویژه 

مستأجران باشد.
بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده 
شــده به منظور حمایت از تولیــد و عرضه 
مسکن اجاره ای توســط بخش غیردولتی، 

نســبت به واگــذاری زمین تحــت تملک 
خود متناســب با مدت بهره برداری از واحد 

مسکونی به صورت اجاره ای اقدام کند.
پیش از این نیز معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی توانسته است آئین 
نامه مربوط بــه اجاره داری حرفــه ای را به 

تصویب هیئت وزیران برساند.
اما به نظر می رســد در پــی ناکارآمد بودن 
این آئیــن نامــه، وزارت راه و شهرســازی 
پیش نویس آئین نامه جدیــدی را با عنوان 
»حمایت از اجاره داری حرفه ای« تدوین و 
جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری، 
به کمیســیون امور زیربنایی هیئت دولت 
که ریاست آن با وزیر راه و شهرسازی است، 

ارسال کرده است.

آئین نامه پیشنهادی معاونت مسکن 
وزارت راه چه می گوید؟

بر اســاس آنچه یــک کارشــناس اقتصاد 
مسکن می گوید، در آئین نامه پیشنهادی، 
در حال حاضر اجاره داری یک کســب و کار 
ســنتی اســت و هر کس برای حفظ ارزش 
دارایی هــای خــود، یک واحد مســکونی 
خریداری کرده و آن را اجاره می دهد با این 
قصد تــا دارایی خود را در برابــر تورم حفظ 
کنــد؛ همچنین تعداد افــرادی که چند ده 
واحد مسکونی داشته باشــند و شغل خود 
را اجاره داری حرفه ای عنــوان کنند، یا در 

ایران کم است یا وجود ندارد.
وی افــزود: اجــاره داری در حــال حاضر 
در ایران شــغل نیســت ولی در بسیاری از 
کشورها شرکت هایی هســتند که در شغل 
اجاره داری حرفه ای مشــغولند به این معنا 
که چندین واحد مســکونی دارند و با اجاره 
دادن آنها و نیز خدمــات جانبی این صنعت 
و همچنین خرید و فروش امالک اجاره ای، 

در شغل اجاره داری حرفه ای فعالند.
کارشــناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه 
تفاوت فعــاالن صنعت اجاره مســکن در 
ایران و دیگر کشــورها، نبود تورم مسکن 
در کشورهای توســعه یافته است، گفت: با 
توجه به اینکه نســبت P/E در ایران پایین 
اســت، درآمد عملیاتی از این حوزه بسیار 
پاییــن اســت و نمی تواند مشــوقی برای 

سرمایه گذاری حرفه ای باشد.

زمین دولتی برای اجاره داران 
حرفه ای، 99 ساله می شود

وی ادامــه داد: در آئین نامه پیشــنهادی، 
وزارت راه و شهرســازی قصــد دارد با ارائه 
مشــوق هایی، ایــن نســبت را بــه صرفه 
اقتصادی، نزدیک تر کند؛ در آئین نامه فعلی 
ماده ۲ قانون ســاماندهی و حمایت از تولید 
مســکن، آمده که دولت اراضــی در اختیار 
خود را به بخش خصوصی بــرای حضور در 
صنعت اجــاره داری حرفه ای مســکن به 
صورت فروش اقســاطی ارائــه می دهد اما 
در آئین نامه پیشــنهادی جدید، قرار است 
زمین های دولتــی به صورت 99 ســاله به 

متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شود.
این کارشناس اقتصاد مســکن تأکید کرد: 
بنابراین هزینه زمین تقریباً به صفر متمایل 
شــده و برای ســرمایه گذار صرفــاً هزینه 
 P/E ،ســاخت باقی می ماند در این صورت
)درآمد اجاره به ســرمایه گــذاری( کاماًل 

مثبت خواهد بود.

تسهیالت و مشوق های ورود به اجاره 
داری حرفه ای

وی یادآور شــد: در قبال این امتیاز، دولت 
محدودیت زمانــی فروش ایــن واحدها را 
برای سرمایه گذار اعمال می کند همچنین 
سقف افزایش ســاالنه اجاره بها نیز ممکن 
است از سوی نهاد ناظر )دولت( برای مالک 
یا سرمایه گذار تعیین شــود. از سوی دیگر 
برخی تسهیالت و امتیازات دیگر مانند وام 
ســاخت ارزان قیمت، مالیات بــر درآمد و 
مشــوق های مالیاتی، عوارض صدور پروانه 
ســاختمانی و دیگر امتیازاتی از این دست 
نیز برای ســرمایه گذار در نظر گرفته شده 

است.
ایــن کارشــناس اقتصاد مســکن تصریح 
کرد: در کنار شــغل اجــاره داری حرفه ای، 
شرکت ها، کســب و کارها و مشاغل دیگری 
همچون خدمات حقوقی موجر و مستأجر، 
خدمات مالــی و بانکی دریافــت اجاره بها، 
خدمات تعمیرات و تأسیســات، واحدهای 
نظارت بر شرکت های اجاره داری حرفه ای 

و… راه اندازی خواهد شد.
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان 
تهران نیز در گفت وگو با مهر درباره استقبال 
انبوه ســازان از طرح اجــاره داری حرفه ای 
اظهار داشت: در حوزه ســرمایه گذاری در 
هر کســب و کاری، باید محاسبات، داشتن 
صرفه اقتصادی را تأیید کند؛ اگر سیاســت 
گذاری بــه گونه ای باشــد کــه انگیزه در 
ســرمایه گذار ایجاد کند، انبوه ســازان هم 
از ورود بــه اجاره داری حرفه ای اســتقبال 
می کننــد؛ در غیــر این صورت با شــرایط 
فعلی، تمایلی بــه حضور در اجــاره داری 

حرفه ای نخواهد بود.
وی افزود: در ســال های گذشــته، به دلیل 
نقص قوانیــن، اگر فــردی واحــدی را به 
مســتأجر، اجاره می داد، امــکان تغییر آن 
را نداشــت که با اصالح قوانین، این مشکل 
مرتفع شد؛ اما با مصوبه ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا مبنی بر عدم امکان تغییر مستأجر، 

این شرایط مجدداً سخت شده است.
ایــن انبوه ســاز می گویــد: یکــی دیگر از 
مشکالت اجاره داری حرفه ای، خارج شدن 
ملک مورد اجــاره از بازار خریــد و فروش 
مســکن به دلیل فرسوده شــدن آن است 
که ســرمایه گذار را از ورود بــه اجاره داری 
حرفــه ای دور می کند؛ مگــر اینکه برخی 
مشوق ها از قبیل تســهیالت ارزان قیمت، 
مشــوق های مالیاتی، امکان تخلیه آســان 
ملک از ســوی موجر و… راه اندازی شود تا 

به سرمایه گذار کمک کند.
وی ارائه زمین رایگان دولتی به سرمایه گذار 
یا با اقساط طوالنی مدت را مهمترین مشوق 
بــرای راه اندازی شــرکت های اجاره داری 

حرفه ای از سوی سرمایه گذاران دانست.
به گفته رهبر، ســاخت واحدهای کوچک و 
ارزان قیمت را راهکار دیگــری برای صرفه 
داشتن اقتصادی اجاره داری حرفه ای برای 
سرمایه گذار از یک ســو و کاهش اجاره بها 

برای مستأجر از سوی دیگر خواهد بود.

کارشناس اقتصادی: قانون سال 77 
تاکنون بهره برداری نشده است

مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن 
در گفت وگو بــا خبرنگار مهــر درباره ایده 
دولت در خصــوص اجــاره داری حرفه ای 
اظهار داشت: سالهاست که خأل اجاره داری 
حرفه ای در کشــور ما احساس می شود؛ راه 
اندازی این گونه شــرکت ها می تواند به رفع 

این مشکل کمک کند.
وی افزود: راه انــدازی اجاره داری حرفه ای، 
مانعی برای افزایش تولید مســکن نیست و 
می توانند در کنار یکدیگر پیگیری شــوند. 
در قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید 
مسکن و همچنین قانون تشــویق احداث 
و عرضه واحدهای مســکونی اســتیجاری 
مصوب ۱3۷۷ مجلس شــورای اسالمی نیز 

بر این موضوع تأکید داشته اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد: تهیه 
آئین نامه اجرایــی و ترتیب عمل کردن این 
موضــوع از اهمیت باالیی برخوردار اســت 
و بایــد برای اســتقبال بخــش خصوصی، 
مشــوق هایی در نظر گرفت کــه در قانون، 
هم مشوق های مالیاتی، هم عوارض صدور 

پروانه ساختمانی ذکر شده است.

کید است اجرای ضوابط مقابله با پول شویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأ

رئیس کل بیمه مرکزی:

۵۰ درصد از حق بیمه صندوق حوادث بالیای طبیعی را دولت پرداخت می کند
خریدار  ســلیمانی گفت: ۵۰ درصد حق بیمه 
صندوق حوادث بالیای طبیعی توســط دولت و 

۵۰ درصد دیگر توسط مردم پرداخت می شود.
 ســلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: 
صندوق حوادث بالیای طبیعی تا ابتدای ســال 
۱۴۰۰ عملیاتی می شود. بر این اساس همه 3۰ 
میلیون واحد مسکونی در کشور به طور اجباری 
توسط صندوق بیمه، تحت پوشش بیمه حوادث 

قرار می گیرند.
 او ادامــه داد: ۵۰ درصد حق بیمــه این صندوق 
حــوادث بالیای طبیعی توســط دولــت و ۵۰ 

درصد دیگر توســط خود مردم )صاحبان واحد 
مسکونی( پرداخت می شود. 

در هر نقطه ای از کشــور، در اثر زلزله، سیل یا 
هر حادثه طبیعی به منازل آســیبی وارد شود، 
این صندوق موظف است به ازای دریافت حق 
بیمــه از واحد هــای مســکونی و دولت، همه 
خســارات را در اســرع وقت پرداخــت کند.

بیشتر بخوانید
این مقام مســئول بیان کرد: به طــور معمول 
حــوادث طبیعــی، موجــب به وجــود آمدن 
هزینه های بسیاری می شــود، به همین دلیل 

دولت بــرای کمک به مــردم، ۵۰ درصد از این 
حق بیمه هــا را تقبــل کرده اســت. این طرح 
شامل واحد های مسکونی شــهری و روستایی 

می شود.
ســلیمانی در پایان تصریح کرد: شــهر هایی 
که امکان خطر پذیری در آن ها بیشــتر است، 
پوشش بیمه ای متفاوتی نســبت به شهر های 
آرام تر دارند. هیأت امنای تشــکیل شــده در 
بیمه مرکزی، متشکل از سازمان های بحران، 
وزارت شهرســازی، وزارت تعــاون و رفــاه 

هستند.



بازار نفت آماده افزایش قیمت ها می شود

وحشت رقبای نفتی ایران از سیاست جدید بایدن در قبال تحریم های نفتی

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:

امیدواریم گاز 30 درصد مشترکان مجانی شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مطرح کرد

 تامین پایدار خوراک پاالیشگاه بیدبلند 
با نگهداشت تولید در ۱۰ میدان نفتی

 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: گاز همراه تولیدی 
حاصل از اجرای ۱۲ قــرارداد از طرح های بزرگ افزایش و نگهداشــت 
تولید نفت در ۱۰  میدان نفتی از میادین باالدســت پاالیشــگاه بزرگ 
بیدبلند خلیج فارس، تامین و پایداری بخشی از خوراک این پاالیشگاه 

را  تضمین می کند.
احمد محمدی با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی اغلب این قراردادها 
آغاز شــده اســت، افزود: این قراردادها در قالب  روش قراردادی نوین  
EPC/EPD  و با ســرمایه گذاری بیش از ۱.3 میلیارد دالر در میادین 
رامشــیر، پازنان،  منصورآباد، گچســاران، بی بی حکیمــه، گلخاری، 
چلینگر، گرنگان، ســیاهمکان و ســوالبدر  با پیمانکاران ایرانی منعقد 

 شده است.  
وی با اشاره به سیاســت وزارت نفت در زمینه افزایش ضریب بازیافت 
مخازن نفتــی و با نظر به اینکــه محصوالت گازی پاالیشــگاه بیدبلند 
خلیج فارس شامل ۱.3 میلیارد  فوت مکعب در روز گاز سبک شیرین و 
حدود 3۵۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز تُرش اســت،  اضافه کرد: گاز 
ترش تولیدی پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس به منظور تداوم و پایداری 
تزریق در مخازن نفتی آغاجاری، کرنج و پارسی  در اختیار شرکت ملی 
مناطق نفتخیز قرار می گیرد که عالوه بر افزایش ضریب بازیافت تولید 
نفت، تامین خوراک  مجتمع های پتروشــیمی منطقه که از محصوالت 

این مخازن استفاده می کنند را استمرار خواهد داد.  
به گزارش ایرنا، پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس هفته گذشته توسط 

رئیس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس به بهره برداری رسید.  
با بهره برداری از این پاالیشــگاه گازهای همراه نفت در ســه اســتان 
خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد جمع آوری شده و به عنوان 

خوراک صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار می گیرد.

جای خالی برقآبی ها در خاموشی های کشور
توســعه و تکمیل نیروگاه دوم ســد گتوند، بختیاری، کارون ۲ و سری 
خرسان می توانســت ظرفیت تولید برقآبی کشــور را افزایش بدهد و 

کمکی به ظرفیت نیروگاه های گازسوز و مازوت سوز کشور کند.
حامد محرمی، کارشــناس حوزه انرژی و اکومدرنیســت با اشــاره به 
چالش های اخیــر در بخش گاز و بــرق گفت: علت شــرایط کنونی به 
تفکری در سال 9۲ باز می گردد که عده ای در بدنه دولت تدبیر و امید با 
رد تمام پروژه های زیرســاختی دولت نهم و دهم از تحوالت آن دوره به 
عنوان توهم توسعه یاد می کردند. اینکه این توهم توسعه درست بود یا 
غلط جای بحث دارد اما عده ای با این تئوری توســعه زیرساختی کشور 
را نشــانه گرفتند. با حضور معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست به 
جرأت می توان گفت روند توسعه زیرســاختی خصوصاً در حوزه انرژی 

در کشور کند و در بسیاری از موارد متوقف شد.
وی با بیان اینکه مگاپروژه هایی در حوزه آب، برق و نیروگاهی در کشور 
تعریف شــده بود، ادامه داد: آینده بخش انرژی کشــور می توانست از 
اجرای این مگاپروژه هــا تأثیر مثبت قابل توجهــی بگیرد. نکته ای که 
در وهله نخســت باید به آن توجه کــرد روند صعودی مصــرف برق از 
سال 9۲ تاکنون است. این در حالی اســت که تقریباً توسعه پروژه های 
زیرساختی انرژی کشور به ویژه در بخش برق و توسعه برق نیروگاه های 

برقآبی متوقف شد.

این کارشناس حوزه انرژی دو کارکرد برای نیروگاه های برقآبی برشمرد 
و افزود: زمانی که شبکه برق تحت فشــار بارگذاری شدیدی قرار دارد، 
سدهای برقآبی می توانند بخشی از این فشــار را متحمل شود. از جمله 
کوتاهی های دولت تدبیر و امید می توان به نیروگاه دوم سد گتوند اشاره 
کرد که پروژه بســیار کند تکمیل می شود. ســدهای سری خرسان یا 
کارون ۲ و بختیاری که قرار بود از سال 9۲ ســاخت شأن شروع شود و 
هنوز شروع نشــده را نیز می توان در زمره کوتاهی های این دولت قرار 

داد.
به گفته محرمی بعد از سال 9۲ کشور سه آسیب بزرگ از محل اجرایی 
نشدن این مگاپروژه ها متحمل شــد. نخست خسارات سیالب در سال 
9۷ بود که بــه دلیل نبود این مگاپــروژه ها حدود 3 تــا ۵ میلیارد دالر 
می شد و می توانست هزینه ساخت این سدها شود، را متحمل شدیم. از 
سویی دیگر باتوجه به اقلیم خشک کشور که کمترین میزان ذخیره آب 

نعمت است، میلیاردها مترمکعب سیالب از دست دادیم.
وی با بیان اینکه سومین آسیب اجرایی نشدن این مگاپروژه ها، بی بهره 
ماندن از تولید برق پاک از محل این سدها است، اظهار داشت: برخالف 
کشورهای نروژ، سوئیس، فرانســه، کانادا، ترکیه، برزیل، ژاپن و … که 
در پی توســعه ظرفیت تولید برقآبی هســتند، ایران زیرســاخت های 
موجود خود برای توســعه ظرفیت برقآبی خود را ایجاد نکرده اســت. 
همه ســازمان های پایش محیط زیســتی در جهان، برقابی را در زمره 
انرژی های پاک می دانند. در حالی که پاکستان که همسایه و هم اقلیم 
با کشور ما است، ۴ یا ۵ مگاپروژه در حوزه تولید برقآبی تعریف کرده و با 

مشارکت چین در دست اجرا دارد.
این کارشــناس حوزه انــرژی با تاکید بــر اینکه اصلی ترین مشــکل 
ایران در بخش انرژی، نبود تنوع در منابع تأمیــن انرژی و آدرس غلط 
عده ای در کشور اســت، تصریح کرد: برخالف تبلیغات گسترده، ایران 
ظرفیت تولید انرژی بادی قابل توجهی ندارد و جز کشــورهای فقیر در 
این زمینه است. از طرفی انرژی خورشــیدی در ایران توجیه اقتصادی 
ندارد و آالیندگی های متعدد ناشی از ساخت این نیروگاه ها می تواند در 
بلند مدت برای کشور آسیب زا باشــد. تنها راه حل در این زمینه انرژی 
هســته ای و انرژی برقابی اســت که اولی دچار پیچ و خم های سیاست 
شــده و دومی نیز توســط عده ای در بدنه این دولت دچار ضربه جدی 

شده است.
محرمی گفت: با ســاخت نیروگاه های برقآبی کارون ۲، گتوند و برخی 
دیگر از این ســدها خصوصاً ســدهای جریانی و تولید برق از محل این 
نیروگاه ها می توانســتیم به طور کامل نیروگاه های مازوت سوز کشور 
از جمله رامین اهواز و رجایی قزوین و نیــروگاه حرارتی تبریز را از رده 

خارج کنیم.
 به نظر می رســد دولت باید درباره اجرایی نشــدن چنین پروژه هایی 
پاسخ شــفافی ارائه کند. در همین دولت از محل مخزن سد کارون 3 به 
عنوان یکی از برترین سدهای برقابی کشور چند صد میلیون مترمکعب 
آب برای یکی از شــهرهای خوزســتان با پیگیری های یک نماینده آن 
حوزه اختصاص یافت و عماًل تولید انرژی این ســد و ســدهای پایین 

دست را تحت تأثیر قرار داد. 
این عمل با وجود نقدهای فــراوان هیچ واکنش قابــل قبولی از طرف 
کنشگران حامی محیط زیست به همراه نداشــت. در واقع تولید انرژی 
پاک برای کنشگران ایرانی محیط زیســت کسب و کار جذابی نیست و 

کسی از این گروه ها در کشور دغدغه انرژی پاک ندارد.

و نیر

وزیر نفت گفت: مردم بایــد در مصرف گاز صرفه جویی 
کنند زیرا شرایط به شکلی است که امکان واردات گاز 
وجود ندارد. امسال و در شرایط فعلی، کشوری نیست 
که بتوانیم از آن گاز وارد کنیم. بیژن زنگنه گفت: مردم 
باید در مصــرف گاز صرفه جویی کنند زیرا شــرایط به 

شکلی است که امکان واردات گاز وجود ندارد.
وزیر نفت ادامه داد: امسال و در شرایط فعلی، کشوری 

نیست که بتوانیم از آن گاز وارد کنیم.

رئیس کمیســیون انرژی مجلس نیز در این 
خصوص تصریح کــرد: با توجه به شــرایط 
مصــرف گاز کشــور در این فصــل، امکان 
واردات گاز وجــود نــدارد اما بایــد در این 
زمینه برنامه ریزی درازمدت داشــته باشیم 
تا در سال های آینده از کشــورهای نزدیک 
که دارای گاز هســتند گاز وارد کنیم و البته 

بتوانیم برای آن ها نیز گاز صادر کنیم.فریدون عباسی 

دوانی افزود: اگر بتوانیم از کشورهای شمال 
ایــران گاز وارد کنیم تــا نیــاز گاز مناطق 
سردسیر کشور را تامین کنیم، خوب است. با 
انجام این کار و واردات گاز می توانیم سوخت 
مایع را کمتر مصرف کنیم و آن را صادر کنیم 
زیرا قیمت ســوخت مایع باالتــر از واردات 
گاز اســت.وی در خصوص مازوت ســوزی 
نیروگاه های کشــور با توجه به کمبــود گاز گفت: باید 

واقعیــت را بپذیریم که مازوت از جمله ســوخت های 
مایعی است که باید سوزانده شود و در همه دنیا نیز این 

کار را انجام می دهند.
رئیس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: آلودگی شــهرها بیشــتر به دلیل 
خودروها و موتورســیکلت ها اســت و البته در شرایط 
فعلی، نیروگاه هایی که خارج از شــهرها هستند باید از 

سوخت مازوت استفاده کنند.

 مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت آب شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور گفت: بخشــنامه مشترکی بین 
شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور و وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی درباره کنترل 
کیفیت آب از نظر شــاخص های میکروبی تدوین شد 
که با اجرای آن و تشدید نظارت ها، اطمینان از سالمت 

آب افزایش یافت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی وزارت نیرو، 
کوشــیار اعظم واقفی" افــزود: پس از اجــرای طرح 
یکپارچه ســازی در شــرکت های آب و فاضــالب، 

همــه امکانــات بخــش کنتــرل کیفیت و 
آزمایشــگاهی شــرکت های آب و فاضالب 

شهری و روستایی نیز یکپارچه شده است.
وی ادامه داد: همزمان، بخشــنامه مشترکی 
بین شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی در خصــوص کنترل 

کیفیت آب از نظر شــاخص های میکروبی تدوین شد 
که با اجرای آن و تشدید نظارت ها، اطمینان از سالمت 
آب افزایش قابل توجهی پیــدا کرد.اعظم واقفی گفت: 

از طرف دیگر در برخی از مناطق روســتایی 
کــه آب از کیفیــت پایین تــری برخوردار 
بود، با اتصال شــبکه توزیع آب روستایی به 
شبکه آب شهری مجاور آن، کیفیت آب این 

روستاها هم ارتقا پیدا کرده است.
ایــن مقــام مســوول گفــت: همچنین در 
طرح های توســعه آتی، آبرســانی به شهر و 
روستا توامان در نظر گرفته شده که خود موجب بهبود 

کیفیت آب به ویژه در مناطق روستایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت آب شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور گفت: یکپارچه سازی شرکت های 
آب و فاضــالب شــهری و روســتایی همچنین باعث 

افزایش توان نظارتی شرکت ها شده است.
بــه گــزارش ایرنا،  اجــرای طــرح یکپارچه ســازی 
شــرکت های آب و فاضالب شــهری و روســتایی که 
چندین ســال درگیر نهادهــای تصمیــم گیری بود 

سرانجام امسال به نتیجه رسید.
هدف از اجــرای این طرح، بهبود بازدهی و رســیدگی 
بهتر به صنعت آب و فاضالب بخش شهری و روستایی 

است.

نفت

آب

خریدار   مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 
گفت: پدیده هایی مانند پارس جنوبی کمتر 
اتفاق می افتد و خوشبختانه ما این مخزن را 
در کشــور داریم اما تمام گاز آن را در کشور 
مصرف می کنیم.به گزارش فارس، حســن 
منتظر تربتی، مدیر عامل شــرکت ملی گاز 
ایران در نشســت خبری با اصحاب رســانه 
در محل بیســت و پنجمین نمایشگاه بین 
المللی نفت گاز پاالیش و پتروشیمی، ضمن 
اشــاره به اینکه صنعت نفت و گاز کشور در 
تالش اســت که وابســتگی بــه کاال های 
خارجی را به حداقل ممکن برســاند، گفت: 
انتظار مــی رود که امســال تمرکز ویژه ای 
در تولید داخل داشــته باشیم و صنعت گاز 
کشــور به دلیل نوع شــکل گیری اش روی 
موضوع توســعه داخلی تمرکــز ویژه تری 

دارد.
مدیر عامل شــرکت ملــی گاز ایران ضمن 
تشــریح اینکه بــه دلیــل اینکــه عمده 
فعالیت های شــرکت گاز را بعــد از انقالب 
انجام داده ایــم کمتر وابســتگی به خارج 
کشــور داریم، گفت: 8 میلیون واحد جدید 
گاز به مصرف کنندگان ما اضافه شــده که 
همه تولید داخل بوده و اشتغال زایی خوبی 

ایجاد کرده است.

2 برند داخلی کمپرسور تولید می کنند
وی در بیــان موضوع کمپرســورها، اظهار 
داشت: بحث کمپرســور ها مطرح است که 
خوشــبختانه ما اکنون ۲ برند داخلی تولید 
آن ها را در کشــور داریم، خوشبختانه امروز 
ســاخت قطعات یدکی و تعمیــرات آن به 
صورت کامل در داخل کشور انجام می شود.

این مقــام مســئول، ادامــه داد: در بخش 
پاالیشــگاه ها که بخش عمده ای از مصرف 
کاالیی صنعت گاز را بر عهده دارند، ســال 
گذشته رویدادی را برگزار کردیم و کاال های 
مورد نیاز که قبل از آن از خارج کشور تامین 
می شــد، در آن رویداد که با تولیدکنندگان 

داخلی داشــتیم، به عنوان خریــد بار اول، 
قراردادهایش بسته شده است.

شرکت های دانش بنیان در بحث 
بهینه سازی به کمک ما بیایند

منتظر تربتــی با اشــاره به ایــن نکته که 
پیش بینی می شــود تا ســال آینــده تمام 
مواد شــیمیایی و کاال های مــورد نیاز در 
پاالیشگاه ها به دست تولیدکنندگان داخلی 
تامین شــود، تاکید کــرد: در بحث خطوط 
لوله احداث گاز، ســاالنه هزار کیلومتر خط 
لوله احــداث می کنیم و هر هــزار کیلومتر 
خط لوله که احداث می شود، 3 میلیارد دالر 
هزینــه ارزی دارد که بیشــتر آن مربوط به 

تامین ورق فوالد است.
مدیر عامل شــرکت ملی گاز ایــران بیان 
کرد: ســال گذشته باور آن ســخت بود که 
ورق مورد نیاز صنعت گاز را در داخل تولید 
کنیم، امــا اکنون خوشــبختانه ورق ترش 

خط لوله گوره به جاسک و خط لوله شیرین 
برای صنعت گاز کشور، در کارخانه اکسین 
تبدیل به ورق شده و لوله ســازی اهواز نیز 
مشغول به تولید آن است و تا یک ماه آینده 
می توانیم از آن استفاده کنیم. این کار مانع 
از خروج ارز از کشور می شــود و می توانیم 
ادعا کنیم که یک صنعــت گاز تمام ایرانی 

داریم.

تمام گاز پارس جنوبی در کشور 
مصرف می شود

وی در بیــان جزئیات ارتباط شــرکت های 
دانش بنیان و شرکت گاز، افزود: شرکت های 
دانش بنیــان و اســتارتاپ ها بایــد برای 
بهینه سازی مصرف گاز، پا به پای تولید گاز 

به ما کمک کنند.
منتظ تربتی در بخــش دیگر گفتگوی خود 
به میــدان گازی پارس جنوبی اشــاره کرد 
و گفــت: پدیده هایی مانند پــارس جنوبی 

کمتر اتفاق می افتد و خوشــبختانه ما این 
مخزن را در کشور داریم و تمام گاز آن را در 

کشور مصرف می کنیم.

 باید نگاه ویژه ای به بهینه سازی 
داشته باشیم

این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار 
پیرامون مسئله بهینه سازی و نقش شرکت 
گاز در این موضوع گفــت: باید نگاه ویژه ای 
در بهینه ســازی داشته باشــیم، بستر های 
مختلفــی در بخــش نیروگاه هــا صنایع و 
خانگی نیاز به بهینه سازی دارند. در بخش 
خانگی هم موضوعــات نرم افــزاری و هم 

موضوعات سخت افزاری باید دنبال شود.
منتظرتربتــی افــزود: نرم افــزاری یعنی 
فرهنگ سازی و سخت افزاری یعنی بهینه 
ســازی ســاختمان ها و تجهیزات مصرف 
گاز که امیدواریم در این نمایشــگاه برنامه 
زیربنایی بــرای مدیریت مصــرف گاز در 

سال های آینده ایجاد شود.
وی گفت: باید به ســمت تولید گاز با ارزش 
افزوده باالتر برویم. در شــبکه گاز کشــور 
تقریباً هــزار میلیون متر مکعــب گاز خام 
روزانه تولید می شود که مجموع مصرف گاز 
در بخش خانگی به بیــش از 6۰۰ میلیون 
مترمکعب در روز و نیروگاهی ۱۰۰ تا ۱3۰ 

میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

صادرات گاز به عراق بدون مشکل 
انجام می شود

مدیر عامل شــرکت ملی گاز ایــران تاکید 
کــرد: صنایع نیــز مطابــق روال قبلی کار 
می کننــد و صــادرات گاز هم بــدون هیچ 

مشکلی به عراق و ترکیه در جریان است.
منتظر تربتی در بیان جزئیات طرح امید در 
حوزه گاز، افزود: برنامه داریم که حدود 3۰ 
درصد از مصرف کنندگان گازشــان مجانی 
شــود و اگر مصرف کننــدگان تالش کنند 
که مصرف آنها کمتــر از ۲۰۰ متر مکعب در 
ماه شود، گازشــان مجانی می شود و اولین 
قبــوض گاز مجانــی از نیمه بهمــن صادر 

می شود.
مدیرعامل شــرکت گاز کشــور ادامه داد: 
موتورخانه ها یکی از مراکز عمده مصرف گاز 
هستند و به همین دلیل طرح رایگان اصالح 
آن ها را در دســتور کار داریم و هر کس در 
خانه اش موتورخانه دارد، می تواند در سایت 
شرکت گاز ثبت نام کند تا به صورت رایگان 
موتورخانه آن اصالح شــود. اصالح شامل 

تنظیم و عایق کاری در موتورخانه است.
این مقام مسئول در پایان گفت: واردات گاز 
از ترکمنستان در ســال های گذشته انجام 
می شد. در ســال 86 که قطع گاز آن اتفاق 
افتاد، کشور با مشــکل زیادی مواجه شد. ما 
شــبکه گاز داخلــی را از واردات گاز بی نیاز 
کرده ایم، ولی مذاکرات با ترکمنستان برای 
واردات گاز ادامه دارد، چون واردات اکنون 

دیگر به تجارت مربوط است.

نگارعلی   ایران درحالی پــس از ترامپ 
درحال باز پس گیری سهم خود از بازار نفت 
است که رقبای سرسخت آن در تولید نفت 
مخالفت خود را در بازگشــت ایران به بازار 
نفت اعالم کردند و از این اتفاق وحشــت 
زده اند. جو بایدن چهارشــنبه گذشته در 
جایگاه ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفت 
و بالفاصله اقداماتی را انجام داد که چشــم 
انداز بازار نفت را تغییــر داد؛ لغو مجوز خط 
لوله کی استون و بازگشت به توافق نامه آب 
و هوایی پاریس از جمله اقداماتی اســت که 
بایدن بالفاصله پس از رســیدن به جایگاه 

ریاست جمهوری انجام داد.
تصمیم توقف ساخت خط لوله نفت از کانادا 
در حالی گرفته شــد که ایــن خطوط لوله 
ظرفیت صادرات بیش از 8۰۰ هزار بشــکه 
نفت در روز را داشتند؛ سیاست غیر رادیکال 
بایدن نیز بی تاثیر بر بازار نفت نخواهد بود و 
بازگشت اطمینان به بازارها و کاهش تنش 
های منطقه خود تقاضا بــرای نفت را بهبود 

خواهد بخشید.
در حالــی پیش بینی می شــود که افزایش 
تقاضا قیمت نفت را در بازار باال ببرد که باال 
بردن مالیات توســط دولت بایدن بر حمل 

و نقــل و ممنوعیت حفــاری در زمین های 
فدرال موجــب افزایش هزینــه های تولید 
نفت شوند و همه این ها قیمت نفت را بیش 

از قبل باال ببرند.
در کنار بهبــود تقاضا برای نفــت و افزایش 
قیمت این طالی سیاه ســناریو قوی تری 
برای کاهش قیمت نفــت در نتیجه توافق 
هســته ای ایران و آمریکا پیش رو اســت؛ 
با آغــاز پاندمی کرونــا اعضا اوپــک برای 
جلوگیری از ریــزش بیشــتر قیمت نفت 
اقدام به کاهش تولید نفت کردند تا از مازاد 
عرضه در بازار جلوگیــری کنند و این اعضا 
پس از کاهش ۱۰ میلیون بشــکه ای نفت 
در روز توانســتند قیمت هر بشکه نفت را تا 
۴۰ دالر باال ببرند؛ سیاســت کاهش تولید 
نفت به طور نســبی برای تمــام اعضا اوپک 
و سایر کشــورهای تولیدکننده نفت دنیا از 
جمله روسیه صادق بود و در این میان ایران 
و ونزوئال که تحت تاثیر تحریم های آمریکا 
قادر به عرضــه نفت خود به بــازار نبودند از 
فهرست کشورهایی که باید تولید نفت خود 

را کاهش دهند خط خوردند.
در چنین شرایطی بازگشــت ایران به بازار 
نفت به معنای بازگشــت رقیب قدیمی به 

این بازار و تشــدید محدودیت های ســایر 
تولیدکننــدگان نفت دنیا اســت؛ چراکه 
در حال حاضر بازگشــت ایران به بازار نفت 
موجب عرضه بیشتر نفت و شکستن قیمت 
ها در این بازار میشود و در صورتی که ایران 
بخواهد سهم خود را از بازار نفت پس بگیرد، 
سایر رقبای نفتی برای جلوگیری از ریزش 
بیشتر قیمت نفت باید تولید خود را بیش از 

پیش کاهش دهند.
ســخنان زنگنه وزیر نفت ایران در خصوص 
برنامه بازگشــت به بازار جهانی نفت کامال 
صریح است و نوعی اولتیماتوم برای رقبای 
ایران که در سال های تحریم جایگاه ایران را 

از آن خد کرده اند تلقی می شود. 
افزایش عرضه نفت ایران بــه بازار در حالی 
پیش بینی می شــود که طبــق گفته عضو 
کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات 
مجلس در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون 
بشــکه نفت ذخیره ای ایران بــر روی دریا 
آماده عرضه به بازار نفت اســت.طبق گفته 
زنگنه، وزیر نفت، ایران زودتر از آنچه فکرش 
را بکنید به بازار نفت باز خواهد گشت همان 
طور که طبق آخریــن برآوردهای صورت 
گرفته صادرات نفت ایران ۲۰ هزار بشکه در 

روز افزایش پیدا کرده است.
بازگشــت ایران به بازار نفت در حالی پیش 
بینی می شــود که مخالفان سرســخت آن 
یعنی اعضــا اوپک و رقبای ایــران در تولید 
نفت خام نظیر عربستان ســعودی و عراق 
از این بازگشت وحشــت زده اند و بازگشت 
ایران به بازار نفت را به معنای کاهش بیشتر 

قیمت ها در این بازار می دانند.
بازگشــت نفت ایران به بازار در حالی اتفاق 
می افتاد که لیبی نیز طــی چند هفته اخیر 
تولیــد نفت خــود را افزایش داده اســت و 
عراق نیز کمــاکان در کاهــش تولید نفت 
خود کوتاهــی می کنــد و در کنــار  همه 

این ها عربســتان ســعودی بیش از ســایر 
تولیدکنندگان اوپک تحت فشار قرار دارد.
تحلیلگــران معتقدند در چنین شــرایطی 
عربستان سعودی به یکی از سرسخت ترین 
مخالفان تغییر سیاســت آمریــکا در قبال 
ایران تبدیل شده است.شاهزاده فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، که 
این هفته در واشــنگتن صحبــت می کرد، 
اظهار داشت که فشــار حداکثری در حال 
حاضر جوابگو بوده اســت و مخالفت خود را 
در قبال تغییر سیاســت آمریکا و بازگشت 
این کشور به توافق سیاســی با ایران به طور 

واضح بیان کرده است.

وزیر نفت: امکان واردات گاز وجود ندارد

افزایش اطمینان از سالمت آب

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رونمایی از نخستین پیشرانه سه سیلندر ملی

ویی کشور تحریم ها را به سخره گرفتند متخصصان خودر

وزارت صمت موانع صادرات سنگ آهن را لغو کرد
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در نامه ای خطاب بــه مدیرکل دفتر صادرات گمــرک، موانع صادرات 
سنگ آهن، کنســانتره و گندله )صادرات سنگ آهن منوطد به دریافت 

مجوز معاونت معدنی وزارت صمت( را ملغی اعالم کرد.
 وزارت صنعــت، معدن و تجارت در تیرماه ســال جاری، در راســتای 
حمایت از زنجیره فوالد و صنایع پایین دســتی، صادرات ســنگ آهن، 
کنســانتره و گندله را صرفا با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع 
معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز دانســته و اعالم کرد که 
به منظور حمایت از تولیدکنندگان فــوالد و ضرورت توجه به ارزآوری 
زنجیره تولید این محصوالت، هر گونه صادرات سنگ آهن، کنسانتره و 
گندله صرفاً در شرایطی مجاز خواهد بود که نیاز تولیدکنندگان فوالد 
کشور تأمین شده باشد.هفته گذشته اما سعید عباسپور- مدیر کل دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صمت- در نامه ای خطاب به علی اکبر 
شــادمانی - مدیرکل دفتر مقررات صادرات گمرک جمهوری اسالمی 
ایران- بخشــنامه قبلی این وزارتخانه در رابطه با صادرات اقالم مذکور 

صرفاً با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی را منتفی اعالم کرد.  
در متن این نامه آمده است:

 پیرو نامه ۱8۰۴69/6۰ مورخ 99/۷/۲3 در خصوص لغو نامه شــماره 
868۵۷/6۰ مورخ 99/۴/8 موضوع ســاماندهی صادرات سنگ آهن، 
کنســتانتره و گندله آهن،   بدین وســیله مفاد نامه 86۰98/6۰ مورخ  
99/۴/۷نیز ملغی اعالم می گردد. خواهشــمند اســت دستور فرمایید 

مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابالغ نمایند. 

براساس ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی آذرماه

وانت باالتر از ۳ ستاره کیفی نداریم
آخریــن ارزیابی صورت گرفته از ســوی شــرکت بازرســی کیفیت و 
اســتاندارد ایران)ISQI( از وضعیت کیفیت گــروه وانت های تولیدی 
داخل در آذرماه ســال جاری نشــان می دهــد، عالوه براینکه وانت ها 
)این نوع خودروها با تیراژ تولید باال( نه تنها کیفیتی باالتر از ســه ستاره 

ندارند، بلکه دو مدل آن ها در پایین ترین سطح کیفیت تولید می شوند.
 بر اســاس ارزیابی وضعیت کیفیت خودروهای وانت تولیدی در آذرماه  
۱399، در ســطح قیمتی یک، وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی سه ستاره 
کیفی از پنج ستاره را کسب کرده است.در گروه قیمتی دو نیز وانت کارا 
۲۰۰۰ تک کابین تیپ 3 و وانت کارا دوکابین تیپ 3، وانت نیســان ریچ 
و وانت سایپا ۱۵۱ نیز توانسته اند ســه ستاره کیفی را به خود اختصاص 
دهند.در همین سطح قیمتی وانت آریسان نیز موفق به کسب دو ستاره 

از پنج ستاره کیفی در این ارزیابی شده است.    
همچنان پایین ترین ســطح کیفــی در تولید وانت هــا متعلق به وانت 
نیسان )تک سوز و دوگانه سوز( در ســطح قیمتی دو است که تنها یک 

ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب می کنند.
وضعیت کیفیت وانت ها مدت هاســت که در همین سطح مانده و دیگر 
وانتی باالتر از ســه ســتاره کیفی تولید نمی شــود؛ این در حالی است 
که همسو با ثابت ماندن ســطح کیفیت وانت ها، آمار تولید وانت ها در 
ماه های متوالی، در صدر جدول آمار تولید انواع خودروها قرار داشــته و 

تیراژ باالی تولید را به خود اختصاص داده است.

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران:
واردات پنبه مشکل اساسی صنعت نساجی نیست

 عضو هیــات مدیره انجمــن متخصصان صنایع نســاجی ایران گفت: 
مشکل صنعت نســاجی واردات ســالیانه حدود ۱۰۰ هزار تنی پنبه و 
صرف هزینه بیش از یکصد میلیون دالری نیست، بلکه مشکل آنجاست 
که نتوانســته ایم از امکانات موجود در کشــور به خوبی استفاده کرده و 
درآمدزایی و ارزآوری داشته باشــیم.به تازگی مدیرکل صنایع نساجی 
و پوشــاک و ســلولزی وزارت صنعت، معــدن و تجــارت اعالم کرد: 
ریســندگی های کشــور با ظرفیت کامل در حال کار کردن هستند و 
سال گذشــته ۴۷ الی ۴8 هزار تن افزایش ظرفیت ریسندگی در پنبه 

داشتیم.
افســانه محرابی افزود: واحدهای ریســندگی به خوبی فعالیت دارند و 

ظرفیت مصرف پوشاک کشور نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشــاره به اینکه تا سال گذشــته ۱۲۰ هزار تن پنبه نیاز داشتیم، 
توضیح داد: با افزایش ظرفیتی که انجام شــد، در پایان ســال گذشته 
طرح های توســعه ای و ایجادی به بهره برداری رسید، 98 هزار تن پنبه 

وارد شد و حدود 6۰ هزار تن پنبه داخلی به شکل کامل مصرف شد.
سال های گذشــته اقدام های خوب و مناســبی برای ظرفیت سازی و 
استفاده از توان داخلی در این حوزه انجام شــده، اما عضو هیات مدیره 
انجمن متخصصان صنایع نســاجی ایران معتقد است: مشکل صنعت 
نساجی این نیست که ســالیانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن پنبه با ارزبری 
بیش از ۱۰۰ میلیون دالری باید وارد کند، در حالی که فقط برای چادر 
مشــکی ســالیانه ۱3۰ میلیون دالر ارزبری وجود دارد که قابل توجه 

است.
»علیرضا حائری« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: چنانچه 
در کشور به تولید پنبه پرداخته شــود و بر ارتقای کیفیت این محصول 
اقدام به عمل آید، بهتر است و پیامد صادرات را هم به دنبال دارد، ضمن 

اینکه اصل مطلب متفاوت است.

بنگالدش و توفیق در صنعت پوشاک
حائری معتقد اســت: ایران و بنگالدش شــرایط متفاوتی دارند و این 
کشــور بدون دارا بودن زیرساخت های مناســب آب، برق، گاز، بنادر و 
غیره، سال گذشــته ۴۰ میلیارد دالر ارزآوری از محل صادرات پوشاک 
داشــت و مطابق برنامه ریزی انجام شــده تا ســال ۲۰۲۵ به ارزآوری 
6۰ میلیارد دالری در این صنعت خواهد رســید.وی تصریح کرد: این 
کشور ســالیانه حدود یک میلیون تن پنبه وارد می کند که ارزبری ۱.۵ 
تا ۱.6 میلیارد دالری دارد، اما توانســته با برقراری مناسبات اقتصادی 
و تجاری خوب با همه کشــورهای جهــان و با انجام ســرمایه گذاری 
مشترک با آنها، به اشــتغال زایی و ارزآوری بسیار خوبی در این صنعت 
برسد، به طوری که امروز 9۰ درصد صادرات آن را پوشاک تشکیل داده 

و به اندازه صادرات غیرنفتی کشورمان از پوشاک ارزآوری دارد.

امکان صادرات 5 میلیارد دالری صنعت نساجی
این فعال صنعت نســاجی تصریح کرد: چنانچه به صنعت نساجی اجازه 
داده شود که به شــکل رقابت پذیر کار کرده و منابع ارزی مورد نیاز آن 
تامین شود که سالیانه با احتساب واردات ماشــین آالت بین دو تا ۲.۲ 
میلیارد دالر ارز برای این صنعت مورد نیاز است و می تواند سالیانه بین 
چهار تا پنج میلیارد دالر صادرات داشته باشــد؛ این در حالی است که 
پارسال پیش از شــیوع کرونا صادرات صنعت نساجی به ۷۰۰ میلیون 
دالر رســیده بود که به نظر می رســد این روزها به نصــف این میزان 
کاهش یافته باشد.وی گفت: ایران از نظر تولید محصوالت پتروشیمی 
خودکفاست، اما نحوه عرضه و توزیع این محصوالت بگونه ای است که 
گرانول پلی پروپیلن و چیپس پلی اســتر به عنــوان دو ماده اولیه مورد 

نیاز این صنعت، به خوبی به دست فعاالن آن نمی رسد.
حائری تصریح کرد: امروز مشــکل صنعت نســاجی این نیســت که به 
واردات پنبه بپردازد، بلکه مشــکل ما مکانیزاســیون، باال بودن قیمت 
تمام شده اســت، ضمن اینکه اصل واردات و خرید پنبه به خودی خود 
نکوهیده نیســت، بلکه باید بتوانیم آن را به محصول با ارزش افزوده باال 

تبدیل ساخت که تحقق آن، موفقیت محسوب می شود.

تولید

 معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
اعالم کرد: چهار گروه کاالیی مهم شــامل آشامیدنی 
و غذایی، نســاجی، پوشــاک و کیف و کفــش، گوهر 
سنگ ها و لوازم خانگی سهم باالیی در ارزش تولیدات 
صنعتی کشــور دارند و قرار اســت برای توســعه این 

صنایع، برنامه راهبردی طراحی شود.
 »مهدی صادقی نیارکی« در سلســله نشســت های 
بررسی وضعیت زنجیره صنعت پوشاک و کفش افزود: 
اکنــون در صنعت لــوازم خانگی چند برنــد بزرگ را 
شناسایی و از آنها خواستیم با برنامه ریزی برای تجمیع 
تقاضا در زنجیره تامین، ســبد محصول با اســتفاده از 

ظرفیت های خالی صنایع پایین دستی ارائه دهند.
وی گفت: صنایع شاخص در بخش غذایی و آشامیدنی 
نیز در کنار یکدیگر سند توســعه ای طراحی و بر روی 
موضوعات کلیــدی نظیر پخش هیبریــدی در حوزه 
صنایع غذایــی، تامین مواد اولیه و غیــره برنامه ریزی 

خواهند کرد.

توسعه صادرات پوشاک و کفش با تجمیع تقاضا 
و تکمیل زنجیره ارزش

معاون امور صنایع وزارت صنعت ضمن تشریح مراحل 
زنجیره ارزش در صنعت پوشــاک و کفش اعم از تامین 

مواد اولیه، طراحی و مد، تحقیق وتوســعه، 
تولید بازاریابی و فروش و همچنین خدمات 
پس از فــروش پرداخت و گفــت: وضعیت 
پوشاک و کفش نسبت به دو سال پیش بسیار 
بهتر شده و برای ارتقای وضعیت این صنعت 
ضروری اســت توســعه صادرات با تجمیع 

چندین برند مشترک برنامه ریزی شود.
وی تصریح کــرد: اکنــون در مرحله نخســت زنجیره 
ارزش که تامین مواد اولیه اســت، بزرگان این صنعت 
می توانند با جمع بندی تقاضا، مــواد اولیه این زنجیره 
را به شــکل تجمیعی تولیــد کنند و در اختیار ســایر 
واحدهای صنعتی قرار دهند و در عین حال در مراحل 
بعدی زنجیــره ارزش نیز می توان در کنــار یکدیگر از 
ظرفیت هــای موجــود بهره مند شــد و در نهایت هم 
رقابتی با تشــکیل چنــد برند مشــترک از مجموعه 

شرکت های حوزه پوشاک و کفش شکل بگیرد.
صادقی نیارکی بــر ضرورت برنامه ریزی متناســب با 
ظرفیت های موجود در سه بخش توسعه بازار داخلی، 
خارجی و ارتقای توانمندی های نیروی شــاغل در این 
صنعت با همکاری تشــکل های تخصصــی و صنایع 
پیشــران تاکید کرد و گفت: تشــکیل مگاپــروژه در 
صنعت پوشاک و کفش با هدف تجمیع تقاضا و تکمیل 

زنجیره ارزش و ایجاد چند برند ملی، یکی از 
اهداف برگزاری این نشســت های راهبردی 
اســت.وی یادآورشــد: مالک باید زنجیره 
ارزش باشــد و در این حوزه در کنار یکدیگر 
یک مگاپروژه با مجموعه ای از شــرکت های 
توانمند که هر شرکت شناسه جدای خود را 
داشته باشــد، باید کار را جلو ببرند و فعاالن 
این عرصه از کار انفرادی باید به کار جمعی برسند، اما 

در حوزه محصول نهایی با هم رقابت کنند.
معاون امــور صنایع وزارت صنعت، همچنین رســوخ 
فنــاوری در این صنعت و بهره منــدی از صنایع دانش 
بنیان را مستلزم تجمیع تقاضا در کل زنجیره برشمرد 
و افزود: در حــوزه آی.تی و فناوری هــای نوین باید به 
صورت مجموعه ای و تجمیعی ســرمایه گذاری شود 
دولت در مقام تسهیل گری و تنظیم گری در این حوزه 

ورود می کند.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی 
گفت: با وجود تحریم ها و شــیوع ویروس کرونا، بخش 
صنعت و معدن رشــد بیــش از 6 درصــدی را تجربه 

می کند.
علیرضا رزم حســینی توضیــح داد: وضعیــت تولید 
محصوالت صنعتی و صنایع معدنی در کشــور مطلوب 

و رو به رشــد اســت و در همین رابطه تولید فوالد ۱۰ 
درصد، مس ۱۲ درصد و آلومینیوم ۵۱ درصد افزایش 
داشته اســت و این روند در صادرات این محصوالت نیز 

مشاهده می شود.
وی افــزود: وزارت صنعت،  معدن و تجــارت با تالش 
فراوان تاثیر تحریم ها را کاهش داد و با داخلی ســازی 
بســیاری از محصوالت آن را جبران کرد،  همچنین در 
تامین به موقع کاالهــای مورد نیاز مــردم اقدام های 

خوبی به انجام رساند.
وزیر صنعت اضافه کرد: امروز درحوزه اشتغال صنعتی 
نیز با وجود تحریم ها رشــد ۲3 درصدی تحقق یافت 
و بطــور کل در بخش صنعت،  معــدن و صنایع معدنی 
کشــور وضعیت مطلوبــی دارد و روز بــه روز به تعداد 
واحدهای جدید و صادرات بیشــتر محصوالت ساخت 

ایران افزوده می شود.
رزم حســینی گفت: پیــش بینی می شــود در حوزه 
احیای واحدهای غیرفعال در شهرک های صنعتی نیز 
در دو ماه آینده امیدواریــم بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی 

دوباره فعال شوند.
وی تصریح کرد: اکنون تجارت خارجی ایران به حدود ۵۷ 
میلیارد دالر رسیده و با وجود همه تحریم ها وضع تجارت و 

صادرات محصوالت ایرانی خوب است.

صمت

خریدار   ســاخت نخســتین پیشــرانه 
ســه ســیلندر ملی که با اتکا به توانمندی 
متخصصان و کارشناسان داخلی و در زمان 
تحریم ها به ثمر نشســته، ضمــن محقق 
کردن شــعار »ما می توانیم«، پاسخ به همه 
تحریم کنندگان صنعت خودروسازی ایران 

و فرصت سازی از این تهدید است.
 ۲9 دی ماه نخستین پیشــرانه سه سیلندر 
صنعت خودروی کشــور، در مراســمی با 
حضــور وزیر صنعــت، معــدن و تجارت و 

مسووالن این گروه صنعتی رونمایی شد.
کاهــش مصرف ســوخت بــه پنــج لیتر 
در هــر ۱۰۰ کیلومتــر، کاهــش انتشــار 
آالیندگی و رســیدن به اهداف استانداردی 
محیط زیســت یورو 6، اســتفاده بهینه از 
زیرســاخت ســوخت پــاک گاز طبیعی، 
کاهــش تولیــد گازهــای گلخانــه ای و 
جلوگیری از اثرات مضر آن و ایفای تعهدات 
ملــی و بین المللی، چهــار ویژگی کلی این 

طرح است.
در حالی که در ســال های گذشته با اجرایی 
شــدن برجام، خودروســازان کشــورمان 
حرکتی جدی برای ســاخت ایــن موتور با 
کمک و همراهــی خارجی ها آغــاز کرده 
بودند، اما خــروج یک طرفــه آمریکایی ها 
از برجــام و به دنبال آن ترس شــرکت های 
خارجی از ادامه همکاری بــا ایران، پروژه را 

عقیم گذاشت.
نخستین روز مردادماه ســال 96 بود که در 
مراسمی با حضور »محمدرضا نعمت زاده« 
وزیر وقــت صنعت، معــدن و تجــارت، از 
نخســتین نمونه موتور ملی ســه سیلندر 
پرقدرت و کم مصرف یورو 6 تولید شــده در 
شرکت سایپا رونمایی شد. موتوری که قرار 
بود با مشارکت و اســتفاده از تجربه شرکت 
AVL اتریش ساخته و به تولید انبوه برسد، 

اما در عمل هیچ گاه محقق نشد.

در همان زمان، مشــارکت مشــابه دیگری 
با شــرکت »ماهلــه« آلمان آغاز شــد و با 
اینکــه آلمان ها در برجام باقــی ماندند، اما 
شرکت یاد شــده نیز به صورت غیرقانونی و 
یک طرفه از ترس تحریم های آمریکایی ها 
از این قرارداد خارج شــد و حتی مسووالن 
آن شــرکت گفتند که »دیگر نمی خواهیم 

شما را مالقات کنیم«.
به گفتــه »امیرحســن کاکایی« اســتاد 
دانشــگاه، همان انــدک همــکاری برای 
متخصصان و مهندسان داخلی کافی بود تا 
دانش خود را در عرصه های خودروسازی و 

قطعه سازی ارتقا دهند.
وی به ایرنا گفت: موتوری کــه در روزهای 
گذشــته از آن رونمایی شــد، تا 9۵ درصد 

داخلی سازی شده است.
کاکایی تاکید کرد:  البته هنــوز ابتدای راه 

اســت و موانع تکنولوژی کار رفع شده، اما 
در ادامه برنامه ریزی بــرای تولید انبوه آن 
نیازمند سرمایه گذاری است و دست کم دو 

سال زمان نیاز دارد.
وی بیان داشــت: موتور یاد شده در حقیقت 
یک »خانــواده موتور« از حجــم یک هزار 
سی ســی تــا یک هــزار و 3۰۰ سی ســی 
توربوشــارژ با مکانیســم GDI اســت که 
قابلیت نصب بر روی خودروهای مختلف را 
خواهد داشت و از پرقدرت ترین موتورهای 
 TU۵ و EF۷ داخلی حاضر در بازار از جمله

به مراتب قوی تر خواهد بود.
GDI مکانیسمی اســت که موتور بنزینی 
را از نظر سیســتم پاشش، شــبیه به موتور 

دیزلی می کند.
عضــو هیات علمی دانشــکده مهندســی 
و صنعــت  علــم  دانشــگاه  خــودروی 

خاطرنشــان کرد: قیمت هایی که برای این 
موتور برآورد شــده، کامال رقابتی اســت و 
با توجه به فناوری های بــه کار رفته در آن، 
حتی می توان برای صادرات آن برنامه ریزی 

کرد.
وی اظهار داشــت: الکتریکی ســازی انجام 
شــده، به طوری که منجر به بازدهی بیشتر 
شده و کاهش مصرف ســوخت را به دنبال 
دارد، از دیگــر ویژگی های ایــن موتور ملی 

است.
کاکایی تصریــح کرد:  با ایــن جهش که در 
طراحی موتور در کشــورمان اتفاق افتاده، 
کاهش مصرف ســوخت را به دنبال خواهد 

داشت.
 هرچند این پــروژه با تالش زیــاد و بدون 
کمک خارجی ها به ســرانجام رســیده، اما 
یکی از نگرانی های به حق تولیدکنندگان و 

متخصصان داخلی، باز شدن درهای کشور 
به روی واردات است.

هرچند هیچ کس منکر حضــور خارجی ها 
در راستای توســعه صنعت خودرو، موتور 
و قطعه ســازی و همچنین دســت یافتن 
مردم به رفاه و کیفیت بیشــتر در استفاده از 
خودروها نیست، اما فراموش نکنیم فرآیند 
توســعه، نیازمند تعادل در توجه به داخل و 

استفاده از توان خارجی هاست.
تجربــه تحریم هــا ثابــت کــرد نمی توان 
به حضــور دائــم و همیشــگی و همکاری 
خارجی ها دل بســت، در عیــن حال پروژه 
های این چنینی که اجزای زیادی از زنجیره 
صنعت خودروسازی کشور را با خود درگیر 
کرده، به طور قطع اشتغال زایی زیادی برای 
فرزندان این مرز و بوم به دنبال داشــته و در 

کاهش ارزبری موثر است.
در این زمینه، »محمدرضــا نجفی منش« 
رییس انجمن همگن قطعه ســازان به ایرنا 
گفــت: تحریم ها ثابــت کرد نمی تــوان به 
حضور و کمــک خارجی ها چندان دلخوش 
بود، امــروز باید تــالش کنیم کــه از همه 

پتانسیل های داخلی استفاده کنیم.
وی با اشــاره به این پروژه، یادآور شد: اوایل 
کار شــرکت هایی نظیر ماهلــه آلمان قصد 
مشــارکت و همکاری داشتند، اما در نهایت 

فقط پروژه را به تاخیر انداختند.
نجفی منش تصریح کرد: هرچند منظور این 
نیســت که با خارجی ها کار نکنیم، اما باید 
همچون چینی ها و هندی ها مواضعی برابر 
و قــوی در مذاکرات و همکاری ها داشــته 

باشیم و از توانایی های خود غافل نشویم.
وی تاکید کــرد:  تالش های زیــادی برای 
داخلی سازی این موتور انجام شده و انتظار 
می رود حتی با برداشــته شــدن تحریم ها، 
اجازه واردات قطعات داخلی ســازی شده 

داده نشود. 

وه اولویت دار صنعتی تدوین می شود برنامه  توسعه ای برای ۴ گر

لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه موبایل
خریدار  سخنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایــل، تبلــت و لــوازم جانبــی از لغو 
رجیســتری 3۴۰۰ دســتگاه تلفن همراه 
خبر داد و گفت: این موبایل ها از طریق سوء 
اســتفاده تجاری از رویه مسافری به کشور 

وارد شده بود.
 از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید 
در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام 
می شــد که باعث کاهش چشمگیر واردات 
مسافری آیفون شــد، اما تشکیل صف های 
طوالنی و معطلی فراوان موجب اعتراضات 
زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران 
نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشــکالتی 
در این رابطه مواجه شــد که در مجموع  در 
شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی 
برای شــیوع بیماری کووید-۱9 شده بود، 
بنابراین از اول دی ماه رجیستری به صورت 
غیرحضوری انجام شــد که بر این اســاس 
ثبت اطالعات و مشــخصات گوشــی تلفن 

همراه در بدو ورود انجام می شد.
اما طبق اعالم انجمن واردکنندگان موبایل، 
خألهای قانونی در شــیوه جدید رجیستر 
موبایل مســافری، راه قاچاقچیان را هموار 
کرد و چنــد روز بعد از غیرحضوری شــدن 
رجیســتری،  خرید و فروش پاســپورت به 
قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون 
به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت 

در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسید.

د ر نهایت  مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی 
و امور گمرکی گمرک ایران،  نیز اذعان کرد 
که در جریان ورود گوشی های همراه مسافر 
و رجیستری غیرحضوری که از ابتدای دی 
ماه اجرایی شــد،  رصد ورود گوشــی های 
همراه مســافران ایرانی، اتبــاع و همچنین 
از طریق پســت بعضا با تشــخیص گمرک 
ایران در رابطه با جریــان تجاری آن همراه 
بوده اســت. بنابراین مقرر شد گوشی های 
اتباع خارجی تا یک مــاه از تاریخ ورود آنها 
رجیستر نشود و معافیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی 

گوشی های پستی نیز حذف شد.
حاال محمد رضا عالیان، ســخنگوی انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، 
در گفت وگو با ایســنا، از لغو رجیســتری 
3۴۰۰ دســتگاه تلفن همراه از طریق سوء 
استفاده تجاری از رویه مســافری خبر داد 
و گفت: طبق قانون کاالیی که از طریق رویه 
مسافری به کشور وارد شــده اجازه تجاری 
شدن ندارد. به عبارت ساده تر اگر مسافری 
با پرداخت حقوق و عــوارض گمرکی تلفن 
همراهی با خود به کشــور وارد کند و هزینه 
رجیستری را نیز پرداخت کند، اجازه فروش 
آن را ندارد یعنی نمی تواند کار تجاری با آن 

انجام دهد.  
اما بــه گفتــه وی بررســی ســامانه همتا 
نشــان داد در روزهای اولی که رجیســتری 
غیرحضوری شــد، تعداد زیادی تلفن همراه 
به شکل نامتعارف رجیســتر شدند و انتقال 

مالکیت آنها صورت گرفت. این مسئله برای 
مسئوالن همتا ادله شــد که نشان می داد از 
گوشی های مسافری اســتفاده تجاری شده 
اســت. بنابراین حدود 3۴۰۰ تعــداد از این 
گوشــی ها لغو رجیستری شــدند.  عالیان با 
تاکید بر اینکه الزم اســت حفره های قانونی 
به گونه ای برطرف شــود که کســبه و مردم 
متضرر نشــوند، اظهار کرد: حتی اگر تعداد 
کمی از موبایل های لغو رجیســتری شــده 
در دســت مصرف کننده باشد که حاال دچار 
مشکل شده، با توجه به قیمت ها ضربه بزرگی 
به او وارد شده اســت. بنابراین باید با اصالح 

رویه ها جلوی سوء استفاده گرفته شود.  

تکلیف خریداران چیست؟
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبــی با بیــان اینکه طبق 
قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق 
و عوارض گمرکی و ســود بازرگانی عودت 
داده نمی شــود، تصریح کرد: همچنین اگر 
برای مجری قانون محرز شــود که از کاالی 
مســافری اســتفاده تجاری شــده پیگرد 
قانونــی دارد. بنابرایــن حقــوق و عوارض 
گمرکی 3۴۰۰ تلفن همراه لغو رجیســتر 
شــده هنوز عودت داده نشــده، اما در حال 
حاضــر رایزنی هایــی انجام می شــود که 

مصرف کننده نهایی متضرر نشود.  
وی در ادامه واردات تجاری موبایل به کشور 
را در ســال های ۱398 و ۱399 به ترتیب 

9۴۰ هزار و 96۰ هزار دســتگاه عنوان کرد 
و گفت: در آبان ماه ســال گذشته و امسال 
به ترتیب ۱6۰ هزار و ۱۰ هزار دســتگاه به 
صورت مسافری به کشور وارد شده که نشان 
می دهد اصالح رویه ها در یک سال گذشته 
کمک کرده سوء اســتفاده از رویه مسافری 

به حداقل برسد.  
به گفته عالیان در آذرماه ســال گذشــته و 
امسال نیز به ترتیب یک میلیون و ۱۱ هزار 
دستگاه و 86۰ هزار دستگاه موبایل به کشور 
وارد شــده است. واردات مســافری موبایل 
نیز در آذر سال گذشــته ۱۷۰ خزار دستگاه 
بوده، اما در آذرماه امســال واردات مسافری 
به ۲۰ هزار دستگاه رســید که نسبت به ماه 
قبلش دو برابر شده اســت که احتماالً علت 
آن غیرحضوری شدن رجیستری و تخلفاتی 
اســت که در روزهای ابتدایی صورت گرفته 
اســت. اما پیش بینی می شود با اصالح رویه 
در ماه دی مجددا شــاهد کاهــش واردات 

موبایل از طریق رویه مسافری باشیم.
وی با بیــان اینکه رفتارهای قهری بیشــتر 
شبیه پاک کردن صورت مســئله است که 
در نهایت دودش به چشــم مصرف کننده 
خواهد رفــت، تصریــح کرد: اقــدام قطع 
رجیســتری موبایل های یاد شده منجربه 
شناسایی ســوداگران می شــود و با هدف 
جلوگیــری از سواســتفاده آن هــا صورت 
گرفته امــا گاها باعث متضرر شــدن برخی 
مصرف کننــدگان نهایــی و اصنــاف نیز 
می شــود. ما معتقدیم هر اقدام و تصمیمی 
که در این زمینه گرفته می شود باید در قدم 
اول جلوی آسیب به مصرف کننده را بگیرد 
و پس از آن موجبات مقابله با سودجویان را 
فراهم کند. بنابراین اقدامات بازدارنده برای 
از صرفه انداختن واردات موبایل مسافری، 
همچون تغییر تعرفه ها و ایجاد نرخ برابری 
کاالهای مســافری بــا کاالهــای تجاری، 

درمانی برای حل این معظل است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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در حوزه فرهنگ ایثار،جهاد و شهادت انجام شد

تقدیر از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان

۲۰۸ کالس درس در استان مرکزی ساخته شد

مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: ۲۰8 
کالس درس با زیربنای 3۰ هــزار و ۵۰۷ متر مربــع در قالب ۲۴ طرح 
در ســال جاری در این استان ساخته شد. »حســین محمدی« افزود: 
۷۲ کالس درس در شهرســتان اراک، 6 کالس شهرستان خنداب، ۴3 
کالس شازند، ۴۷ کالس دلیجان، ۲8 کالس محالت، 6 کالس زرندیه 
و 6 کالس درس به مجموع کالس های درس شهرستان تفرش افزوده 
شود.مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: 
تکمیل دبستان 6 کالسه دالور خشــکرود زرندیه، تکمیل دبیرستان 
6 کالسه تفرش، دبیرســتان، کارگاه و آزمایشگاه های اراک، راهنمایی 
9 کالسه شــهرک مهاجران شهرســتان شــازند و تخریب و بازسازی 
هنرستان ۲۴ کالسه طالقانی شازند از جمله این طرح ها است.محمدی 
افزود: توسعه مدرســه ابن حیان نهرمیان شازند، تکمیل و توسعه چهار 
کالس مدرسه ساروق اراک، احداث مدرسه ۱۲ کالسه غالمرضا دامن 
افشان ۲ دلیجان، تکمیل سالن ورزشی حسن پور شهرک پردیس اراک 
و تکمیل مدرسه استثنایی ســاوه از دیگر طرح هایی است که امسال به 
بهره برداری رسید.استان مرکزی دارای ۲۰8 هزار دانش آموز با ۲ هزار 

و ۱۰۷ فضای آموزشی و هشت هزار و ۲۷8 کالس درس است. 

حفر  و تکمیل  6 حلقه چاه خاتمه و ۳ حلقه در 
مراحل اجرایی است 

خوزســتان :مدیر پروژه  های حفــاری 6+8 حلقه چاه اکتشــافی در 
شــرکت ملی حفاری ایران گفــت: در اجرای این دو پــروژه مدیریت 
اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران عملیات حفر  و تکمیل  6 حلقه چاه 
خاتمه یافته و 3 حلقه در مراحل حفاری اســت .نصراهلل عباسی افزود: 
هم اکنون دستگاه های حفاری ســنگین خشکی 3۱، 3۲ و ۴۰ فتح در 
حال حفاری چاه ها می باشــند و  33، ۷۴ و 89 فتح با اتمام حفاری چاه 
های تکمیلی از این پروژه ها منفک و در حــال انتقال به موقعیت های 
جدید قرار دارند.وی اظهار کرد: تعامل و همکاری میان متخصصان این 
شرکت و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، فرصت اجرای موفق 
پروژه های حفاری 6+8 حلقه چاه اکتشــافی را فراهــم آورده و تالش 
بر این اســت تا حفاری و تکمیل چاه های باقیمانــده طبق برنامه اجرا 
گردد.عباسی به آماده سازی دستگاه حفاری فوق سنگین 6۰ فتح برای 
مشارکت در پروژه 8 حلقه چاه اشاره کرد و گفت: این دستگاه قرار است 
برای حفر یک حلقه چاه تعریف شده در این پروژه در منطقه  هندیجان 
مســتقر شــود.مدیر پروژه  های حفاری 6+8 حلقه چاه اکتشــافی در 
شــرکت ملی حفاری ایران افزود: تمرکز حفاری چاه های مورد نظر در 
این پروژه ها در مناطق نفتخیز اســتان های خوزستان، فارس، بوشهر 
و کهگیلویه و بویر احمد بوده اســت.وی یادآور شــد: عملیات اجرایی 
پروژه 8 حلقه چاه اکتشافی در تیرماه و پروژه 6 حلقه در بهمن ماه سال 
۱39۷ آغاز گردید و زمان اتمام کامل دو پروژه نیمه نخست سال ۱۴۰۰ 

خواهد بود.

حذف اثرات تحریم ها در تأمین قطعات 
تجهیزات استراتژیک مجتمع بندر امام خمینی

خوزســتان :قطعات حساس تجهیزات اســتراتژیک تخلیه و بارگیری 
مجتمع بندری امام خمینــی)ره( به همت شــرکت های دانش بنیان 
طراحی و تولید شــد.عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان 
خوزســتان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( با اشاره 
به حمایت های این اداره کل در خصوص اســتقرار و راه اندازی کارگاه و 
البراتورهای تولیدی یکی از شرکت دانش بنیان در مجتمع بندری امام 
خمینی)ره( بیان داشت: این شــرکت ها با نیازسنجی و طراحی مجدد 
قطعات حســاس کنترلی که امکان تأمین آنها به واســطه تحریم های 
ظالمانه از کشورهای سازنده امکان پذیر نیســت، گام بلندی در تولید 
قطعات مهم و استراتژیک و حذف وابستگی برداشتند.دریس در ادامه 
افزود: یکی از شرکت های دانش بنیان کشور موفق شده است بیشترین 
اثــرات را در تولید قطعــات الکترونیکی به خود اختصاص دهد و ســه 
قطعه حســاس در حوزه کنترول مربوط به تجهیزات مهم و راهبردی 
بندری طراحی و تولید کند.وی ســاخت زاویه ســنج، موقعیت سنج و 
جوی اســتیک) Joystick ( تجهیزات صنعتــی را از اهم این تولیدات 
برشــمرد.مدیرکل بنــادر و دریانوردی اســتان خوزســتان کاهش 
وابســتگی به کشــورهای خارجی از طریق ایجاد مجتمع کارگاه های 
صنعتی در این اداره کل و کاهش اثرات تحریم هــای ظالمانه را از اهم 
فعالیت شــرکت های دانش بنیان عنوان کرد.یادآور می شود مجتمع 
بندری امام خمینــی)ره( با اتکا به دانش و تخصــص بومی و با حمایت 
از شرکت های دانش  محور در کشــور تاکنون اقدامات قابل توجهی در 
حوزه طراحی و تولید انواع قطعات مورد نیاز تجهیزات دریایی وبندری 

انجام داده است.

توصیه شرکت گاز استان قزوین بر صرفه جویی 
مشترکین در مصرف گاز طبیعی

به گزارش روابط عمومي شــرکت گاز اســتان قزوین اسماعیل مفرد 
بوشــهری مدیرعامل این شــرکت بیان داشــت: با توجه بــه برودت 
هوا در ایام پیش رو و بــه منظور حفظ تعادل در تولیــد و مصرف گاز از 
تمامي مشــترکین گاز در سطح استان درخواســت مي شود اعتدال و 
صرفه جویي در مصــرف گاز را رعایت نمایند.بوشــهری گاز طبیعي را 
یک سرمایه ملي توصیف کرد و اظهار داشــت: همه ما در مقابل حفظ و 
صیانت از این نعمت الهي و سرمایه ملي مســئول هستیم و مي بایست 
با مصرف صحیح این میــراث را به آیندگان انتقــال دهیم.مدیر عامل 
شرکت گاز با توجه به برودت هوا و افزایش مصرف گاز در استان تصریح 
کرد: مشــترکان با صرفه جویي در مصرف گاز مي توانند این شرکت را 
در ارائه خدمات رســانی بهتر یاري نمایند ، به گفته وي پوشیدن لباس 
گرم و مناسب در منازل، استفاده از پرده هاي ضخیم، بسته نگاه داشتن 
درب اتاقهایي که از آن اســتفاده نمیشــود ، اســتفاده از سیستمهاي 
کنترل هوشــمند در موتورخانه ها ، اصالح و بهینه ســازي موتورخانه 
ها، دوجداره کردن پنجره ها در مکان هایي که از سیستم مرکزي براي 
گرمایش استفاده مي شود، عایق بندي لوله هاي تأسیساتي و استفاده از 
شیرهاي ترموستاتیک بر روي رادیاتورها و... از جمله فعالیتهایي است 
که باعث کاهش مصــرف گاز در منازل مي شود.ایشــان در ادامه بیان 
داشت شرکت گاز استان قزوین آمادگي کامل براي تأمین گاز مورد نیاز 
استان را دارد و امید است با همراهي مردم شریف استان با صرفه جویي 
مصرف گاز ، فصل سرما را بدون دغدغه ســپري کنیم.وي همچنین بر 
رعایت نکات ایمني توسط مشــترکین تأکید نمود و از همه مشترکین 
درخواســت نمود کلیه نکات ایمني در مصرف گاز را رعایت نمایند ، تا 

ایام سرد سال را بدون حادثه سپري نمایند.

کوچه

مدیــر شــرکت پخــش فرآورده های نفتــی منطقه 
چهارمحال و بختیــاری از رشــد۱8.۲درصد مصرف 

سی ان جی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پخش فرآورده های 
نفتــی منطقــه چهارمحــال و بختیــاری، جعفــر 
ساالری نســب با اعالم این خبر، اظهارکرد: این مقدار 
رشد مصرف سی ان جی از ابتدای ســال جاری  تا یکم 
دی ماه،  در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته ثبت 

شده اســت.مدیر منطقه گفت: در این مدت 
زمان ۷9میلیون و ۵۰3 هزار مترمکعب سی 
ان جی  در سطح اســتان مصرف، که موجب 
صرفه جویی حدود ۷9میلیــون لیتر بنزین 

شده است.
وی در خصوص مزیت های از این ســوخت 
پــاک، تاکید کــرد: مصرف ســی ان جی در 

مقایسه با  ســوخت های فســیلی مثل بنزین به لحاظ 

اقتصادی به صرفه  و ارزان تر اســت و محیط 
زیســتی ســالمت و هوایی پاک را برای ما و 

آیندگان به ارمغان می آورد.
مدیر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتی 
اســتان افزود: طــرح رایگان دوگانه ســوز 
کردن خودروهای عمومی بــا اولویت برای 
وانت بارهای ســبک و تاکسی های شهری از 
ماه های قبل در حال اجراســت و مالکان این خودروها 

 GCR.niopdc.ir با ثبــت نام اینترنتــی در ســایت
می توانند برای گاز سوز کردن وسلیه نقیله خود اقدام 

کنند. 
ساالری نســب اظهارکرد: درخصوص رعایت الزامات 
و استانداردســازی جایگاه هــای عرضه ســی ان جی 
برای سوخت رســانی ایمن در جایگاه هــا، پایش ها و 
بازبینی های الزم توســط کارشناســان این شرکت به 

صورت مستمر انجام می گیرد..

چهارمحال و بختیاری

خریــدار  از ســوی امــور ایثارگــران 
اســتانداری، بنیادشــهید و امور ایثارگران 
استان از هاشــم امینی، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب اســتان اصفهان بــه دلیل 
ترویج فرهنــگ ایثار و شــهادت و اقدامات 
جهادگونه در راســتای خدمات رســانی به 

مردم تقدیر به عمل آمد.
دکتــر یــزدی مشــاور امــور ایثارگران 
استانداری در این مراسم با اشاره به ضرورت 
خدمات رســانی بی وقفه به مــردم گفت: 
خدمت رســانی به مردم یکــی از توفیقاتی 
است که خداوند نصیب انسان های خالص و 
متعهد می نماید که در این خصوص در دین 
اســالم احادیث  و روایات زیادی نقل شده 
است .وی حل مشکالت مردم را مصداق بارز 
لطف خداوند برشــمرد و تصریح کرد: لطف 
و رحمت خداوند شــامل افرادی شــده که 
توفیق حل مشکالت مردم را دارند بنابراین 
مسوالن باید قدر فرصت خدمت به مردم را 
غمینت شــمارند و بی وقفه در راستای حل 

مشکالت مردم گام بردارند.
مشاور امور ایثارگران اســتانداری، سقایی 
را یکــی از توفیقات فعــاالن در صنعت آبفا 
دانست و اظهارداشــت: فعاالن صنعت آبفا 
که فرصت ســقایی برای آنها مهیا شده باید 
بی وقفه در زمینه خدمت رســانی به مردم 

تالش کنند والبته مهندس هاشــم امینی، 
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
بعنوان یکی از مدیران متعهد  و مســولیت 
پذیر توانســته به خوبی خدمــات پایدار به 
مردم در ســطح اســتان ارائه دهد.در ادامه 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 

اصفهان بــا بیان اینکه ۱۲ درصد شــاغالن 
شــرکت ایثارگر هســتند اظهارداشــت: 
فعاالن صنعت آبفا شــبانه روزی و بی وقفه 
در راستای خدمت رســانی پایدار به مردم 
فعالیت می کنند که این مهم نشــانگر ایثار 
و تعهد فعــاالن در این صنعت می باشــد.

وی افــزود: با توجه به اقدامــات جهادگونه 
کارکنان آبفا در زمینه ارائه خدمات شــبانه 
روزی به بیش از ۵ میلیون نفر در اســتان، 
به نوعی می توان گفت همــه کارکنان آبفا 
ایثارگر به شــمار می آیند.هاشــم امینی با 
اشــاره به تامین آب شــرب مردم در سطح 

استان خاطر نشان ســاخت: هم اکنون آب 
شــرب بیــش از ۵ میلیون نفــر در بیش از 
۱۰۰ شــهر و بیش از هزار روســتا در سطح 
اســتان بی وقفه تامین می شود. همچنین 
فاضالب بیــش از ۲ میلیون نفر در ســطح 
اســتان به صورت بهداشــتی جمع آوری 
و تصفیه می شــود که این همه در راستای 
ارائه خدمات پایدار در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه شرکت آبفا استان اصفهان 
روزتولد آقاابوالفضل العباس )ع( را به عنوان 
روز ســقا نامگذاری نموده است اعالم کرد: 
شرکت آبفا در راستای قدردانی از تالشهای 
ایثارگران حدود ۱۴۰ واحد مســکونی در 
شهرک شهید کشــوری را به منظور تامین 
مســکن ایثارگران شــرکت، در دستور کار 
قــرار داده اســت. همچنیــن اقداماتی در 
زمینه رفع مشــکالت اشــتغال، معیشت و 
سالمت ایثارگران مدنظر قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان ترویج 
فرهنگ شــهادت و ایثار را در جامعه بسیار 
مهم دانســت و عنــوان کرد: شــرکت آبفا 
به منظور گرامیداشــت یاد و خاطره ۱3۰ 
خانواده شهید شــرکت آبفا استان اصفهان 
تا کنــون ۲ یــادواره برگزار نمــوده و مقرر 
گردیده است که ســومین یادواره شهدا در 

سال آینده برگزار شود.

رشد۱۸.۲درصدی مصرف سی ان جی در چهارمحال و بختیاری 

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 6
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rیکشنبه       5 بهمن 1399    شماره 715

 در هرند اصفهان مهیا شد

شرایط واگذاری بیش از 1100 فقره انشعاب فاضالب
خریدار  مدیر آبفا منطقــه جلگه گفت: 
با احــداث تصفیه خانه فاضالب ، ایســتگاه 
پمپــاژ و اجــرای بیــش از ۲۴ کیلومتــر 
شــبکه فاضالب  در شــهر هرند، هم اکنون  
متقاضیــان می توانند با درخواســت نصب 
انشعاب تحت پوشش دفع، انتقال و تصفیه 

بهداشتی فاضالب قرار گیرند.
 محمدعلی عباســی با بیــان اینکه اجرای 
شبکه فاضالب از ۱۴ ســال پیش در دستور 
کار قــرار گرفــت تصریح کــرد: در طی دو 
سال اخیر با اصالح و بازســازی بیش از ۴۲ 
نقطه از شــبکه فاضالب در این شهر، بستر 
بهره مندی مردم از خدمات شبکه فاضالب 
فراهم شد.وی اجرای شــبکه فاضالب را در 
هرند بسیار ضروری برشمرد و تصریح کرد: 
به دلیل بافت زمین سطح آبهای زیر زمینی 
در این شهر بســیار باالســت بطوریکه در 

شــهرک مهدیه، در عمق یک الی دو متری 
به آب می رسیم.

مدیر آبفــا جلگه دفع بهداشــتی فاضالب 
را یکــی از مطالبات مردم دانســت و اظهار 
داشــت: برخی از نقاط در شهرهرند به گونه 
ای اســت که باید هفته ای یکبــار به دلیل 
جنس خاک چاه فاضــالب را تخلیه کنند، 
که این امر هزینه قابل توجهی را به ساکنان 

این مناطق تحمیل می کند. 
عباسی به نقل از برخی از شهروندان گفت: 
در صورتیکه چاه در موعد مقرر تخلیه نشود 
درکوچه و خیابان ســرازیر می شود که نه 
تنها باعث آســیب رســاندن به ساختمانها 
و منازل مســکونی می شــود بلکه آلودگی 
زیســت محیطی ایجاد کرده و بیماریهای 
بســیاری نیز به دنبال دارد.وی با اشــاره به 
اجرای ۲۴ کیلومتر شبکه فاضالب در شهر 

هرند خاطر نشان ساخت: در حال حاضر 8۰ 
درصد شــبکه فاضالب شهر هرند اجرا شده 
و تنها 8 کیلومتر دیگــر باقی مانده تا اجرای 
شــبکه فاضالب این شــهر تکمیل گردد و 
طی دو ســال اخیر بیــش از ۱۲۰ حوضچه 
فاضالب در شــهر هرند بازسازی، هم سطح 

و مرئی سازی شده است. 
عباســی با اشــاره به اســتقبال مردم شهر 
هرند از نصب انشعاب فاضالب تصریح کرد: 
در حال حاضر امکان فنــی واگذاری هزار و 
۱۰۰ فقره انشــعاب فاضالب به متقاضیان 
وجود دارد این در حالیســت که زمینه های 
واگذاری انشــعاب فاضالب به متقاضیان به 

صورت اقساطی نیز فراهم شده است.
مدیر آبفــا جلگــه تصریح کــرد: فرایند 
تصفیه در تصفیه خانــه فاضالب هرند به 
روش لجن فعال که یکی از پیشرفته ترین 

روشهای تصفیه در دنیا محسوب می شود 
انجام می گیرد و پســاب آن در نهایت در 

اختیار کشــاورزان برای کشت غیر مثمر 
قرار می گیرد.   

فعالیت پاالیشگاه گاز بیدبلند بهبهان 
موجب ارتقای سطح علمی منطقه می شود

به گزارش خبرنــگار خریدار به نقــل از روابط عمومی ســازمان صمت 
خوزستان: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: بهره 
برداری از طرح پاالیــش گاز بیدبلند خلیج فــارس در بهبهان، افزایش 
سطح درآمد و ارتقای سطح علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی در استان 

را به دنبال دارد.
امیرحسین نظری بیان کرد: راه اندازی این پاالیشــگاه با هدف افزایش 
تولید گاز شــیرین، کاهش مصرف فرآورده های نفتی و جایگزینی آنها با 
گازهای طبیعی، تولید گازهای پروپان، بوتان و میعانات گازی، صادرات 
محصوالت جانبی، تامین گاز شــهری، تامین اتان مــورد نیاز واحدهای 
پتروشــیمی و ایجاد اشــتغال در منطقه صورت می گیرد.وی گفت: این 
پروژه در زمینی به مساحت ۲۴۴ هکتار پاالیشگاه در بهبهان و 6۰ هکتار 

تاسیسات ذخیره سازی در ماهشهر است.
نظری اظهار داشت: پاالیشــگاه بیدبلند با تامین سرمایه از سوی شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان سهامدار اصلی و صندوق توسعه 
ملی و از طریق سندیکای بانک های سپه، ملت، تجارت، صنعت و معدن 
با عاملیت بانک سپه احداث شده است.رییس ســازمان صمت استان با 
اشــاره به اینکه تمام تمهیدات الزم برای افتتاح این پروژه فراهم شــده 
اســت بیان کرد: از 6 ماه گذشــته تولید محصوالتی همچون گاز بوتان و 
پروپان که به صورت ال پی جی تولید و به عنوان خوراک پتروشیمی بندر 

امام )ره( ارسال می شود.
نظری بیان کرد: خوراک پتروشــیمی های مارون و بندر امام توسط این 
پاالیشگاه تامین می شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر این پاالیشگاه با 
یک سوم ظرفیت در حال فعالیت است ادامه داد: محصول این پاالیشگاه 
گاز مایع، ال ان جی، اتان، پروپان، نرمال بوتان و گاز شــیرین اســت.وی 
گفت: ظرفیت تولید این پاالیشگاه ۱۴ میلیون مترمکعب در روز و حجم 

سرمایه گذاری در این پروژه 3.۲ میلیون دالر است.
پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فارس در بهبهان بعــد از 36 ماه عملیات 
ســاخت و تامین تجهیزات  به صورت ویدئو کنفرانــس با حضور رییس 

جمهوری افتتاح شد.

بهبهان



قرض های میلیاردی

 راهکار پرسپولیس برای درآمدزایی چیست؟

برای سرخپوش شدن

تنها گزینه پرسپولیس برای جذب در نیم فصل
باشگاه پرسپولیس جز مهدی ترابی با شــخص دیگری برای پیوستن 

به جمع شاگردان یحیی گل محمدی در زمستان مذاکره نکرده است.
 یحیی گل محمدی ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس تصمیم دارد 
لیست بازیکنان خود را در زمستان ســال جاری با خروج چند بازیکن و 
جذب نفرات مدنظر خود دست خوش تغییر کند.با این حال وی تاکنون 
تنها اسم مهدی ترابی را به دلیل خروج او از لیست بازیکنان العربی قطر 
به باشــگاه اعالم کرده اســت تا امور مربوط به جذب این بازیکن انجام 
شود. باشگاه پرســپولیس نیز مذاکره با بازیکنان فصل گذشته خود را 
پس از ترانســفر ناموفق به لیگ ســتارگان قطر آغاز کرده تا او را جذب 
کند.با این حال یحیی گل محمدی قصدی برای اعالم اســامی جدید 
به مدیرعامل باشــگاه قبل از پایان نیم فصل رقابت های لیگ برتر ندارد 
تا برخی بازیکنان فعلی پرســپولیس که عملکرد قابل قبولی نداشته اند 
دچار اســترس نشــده و در ادامه بازی های دور رفت لیگ برتر بتوانند 
آماده نشان دهند.این در حالی است که شایعاتی درباره احتمال جذب 
شــهریار مقانلو، حجت حق وردی و چند بازیکن دیگر نیز مطرح شده 

است اما یحیی هیچ عالقه ای به اعالم اسم جدید به باشگاه ندارد.
ضمن اینکه جعفر سمیعی مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس برای اینکه 
مانع از محرومیت دوباره پرســپولیس از حضور در نقل و انتقاالت شود 
چاره ای جز پرداخت طلب ۴۷۵ هزار یورویی بودیمیر به همراه پنج در 
صد از سود ســالیانه این طلب تا یازدهم بهمن ماه که مربوط به دو فصل 

پیش است ندارد.

تالش سعودی ها برای حفظ سهمیه

وم می شود؟ الهالل از لیگ قهرمانان آسیا محر
فدراسیون فوتبال عربســتان تالش گســترده ای را برای جلوگیری از 
حذف تیم الهالل از رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در سال ۲۰۲۱ به 
کار بسته است. روزنامه »الشرق االوسط« عربستان خبر داد فدراسیون 
فوتبال این کشــور تالش گســترده ای را برای جلوگیری از حذف تیم 
الهــالل از رقابت های لیگ قهرمانان آســیا که قرار اســت از فروردین 

۱۴۰۰ برگزار شود، انجام داده است.
طبق اعــالم این روزنامــه، »ابراهیم القاســم« دبیر کل فدراســیون 
عربستان که در کمیته مسابقات AFC حضور دارد، تماس های زیادی 
را با اعضای این کمیته طی دو ماه گذشــته داشته و تالش کرده است تا 

پرونده کنار گذاشتن الهالل از لیگ قهرمانان را ببندد.
الهالل در فصل گذشته مســابقات لیگ قهرمانان آســیا که به صورت 
متمرکز در کشور قطر برگزار می شــد به بهانه کرونا، از ارائه لیست ۱3 
 AFC نفره بازیکنانش در دیدار با شباب االهلی امارات خودداری کرد و
هم این تیم ســعودی را از مسابقات کنار گذاشــت.بر اساس آیین نامه 
انضباطی AFC، سرپیچی الهالل می توانســت منجر به محرومیت دو 
ساله این باشگاه از حضور در مسابقات آسیایی شود ولی با اعالم الشرق 
 AFC االوسط، رایزنی گسترده مقامات فدراسیون فوتبال عربستان با
تا االن الهالل را از این خطــر بزرگ نجات داده است.مســابقات لیگ 
قهرمانان آسیا قرار اســت از فروردین ۱۴۰۰ و با حضور ۴۰ تیم برگزار 
شــود. ۲۰ تیم در منطقه غرب آســیا در پنج گروه چهار تیمی رقابت 
می کنند. پنج تیم صدرنشین و ســه تیم برتر رده دوم راهی مرحله یک 
هشتم نهایی خواهند شــد.الهالل، النصر و االهلی عربستان به صورت 
مســتقیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان حاضر هســتند و الوحدات 

عربستان در مرحله پلی آف به مصاف القوه الجویه عراق می رود.
از ایران هم پرسپولیس، اســتقالل و تراکتور صاحب سهمیه مستقیم 

شده اند و فوالد خوزستان باید در مرحله پلی آف به میدان برود.

قوچان نژاد بعد از هت تریک:
همیشه به خودم اعتماد دارم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال زوله بعد از به ثمر رســاندن ســه گل در بازی  
این تیم گفت: همیشه به خودم اعتماد دارم بدون آنکه مغرور باشم.

در یکی از مسابقات هفته هجدهم اردیویســه هلند تیم زوله موفق شد 
با نتیجه 3 بر یک تیم ویلم را شکست بدهد و به رده یازدهم جدول لیگ 
هلند صعود کند.رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی زوله همانند مســابقات 
گذشــته در این بازی هم نیمکت نشــین بود و از ابتدای نیمه دوم و در 

حالی که تیمش یک بر صفر از حریف عقب بود وارد زمین شد.
قوچان نژاد در این مسابقه در عرض ۱۲ دقیقه سه گل برای زوله به ثمر 
رساند )دقایق ۵8، 6۲ و 69 - پنالتی( و تیمش را به پیروزی ارزشمندی 
رساند.قوچان نژاد بعد از پایان مسابقه درباره به ثمر رساندن سه گل در 
این مسابقه گفت: در دوران فوتبالم توانسته ام چند بار هت تریک کنم و 

این دومین باری بود که در زوله این کار را می کردم.
وی ســپس با خنده ادامه داد: نبایــد این را با صدای بلنــد بگویم ولی 

تعویض فوق العاده ای می شوم!
مهاجم ایران یادآور شد: ما به این گل ها نیاز داشتیم و من آنجا بودم. این 
خیلی عالی است. می دانم که چه کاری انجام بدهم. یکی از وظایف من 
گلزنی است. گاهی می شود و گاهی هم نمی شــود اما همیشه به خودم 
اعتماد دارم بدون آنکه مغرور باشم. خوشبختانه توانستم به این گل ها و 

کسب سه امتیاز به تیم کمک کنم.
قوچان نژاد درباره نیمکت نشــین بودنش در بازی های گذشته تصریح 
کرد: نزدیک به چهار ماه اســت کــه بازی نکرده ام. هــر مهاجم واقعی 
همیشــه می خواهد گلزنی کند و من هم ایــن کار را می کنم ولی باید 
فرصت بازی کردن داشته باشم. خوشــحالم امروز وقت بیشتری برای 
بازی داشتم.وی ســپس نقش توماس بویتینک مهاجم جدید زوله در 
نیمکت نشین شــدنش را رد و تاکید کرد که در فوتبال حرفه ای چنین 
چیزهایی بی معنی اســت.مهاجم ایران در پایان جدایی اش از تیم زوله 

را هم تکذیب کرد و گفت: رفتن از زوله؟ نباید دیوانه باشیم!

میدان

 پزشــک معالج مهــرداد میناوند و علــی انصاریان دو 
پیشکســوت فوتبال ایران گفت: این دو پیشکســوت 
ورزش ایران در حــال حاضر تحت مراقبــت و درمان 
هســتند و ســطح اکســیژن خون مهرداد میناوند با 

دستگاه  به 9۰ رسیده است.
»محمدرضا هاشمیان« در تشــریح وضعیت درمانی 
»مهــرداد میناونــد« اظهــار داشــت: شــرایط این 
پیشکســوت فوتبال ایران نســبت به روزهای گذشته 
بهتر شــده اما باید رونــدی را طی کند. مــا داروهایی 
را بــرای وی تجویــز کرده ایم. درمان ویــروس کرونا 
طوالنی مدت است و باید اقدامات خاصی بر روی بیمار 
انجام شــود تا در نهایت او بتواند بر مشــکالت ابتال به 

این ویروس غلبــه کند. البتــه میناوند دیر 
به پزشــک مراجعه کرد و این یکی از دالیل 

طوالنی شدن روند درمانی این فرد است. 
وی ادامه داد: در مدتی که این پیشکســوت 
فوتبال ایران بســتری اســت، باید اقدامات 
خاصی انجام شــود تا بتوانیم وی را از حالت 
خواب مصنوعــی خارجی کنیــم.  میناوند 

تحت ونتیالتور یا دســتگاه تنفســی تهاجمی است و 
کارهای بسیار تهاجمی انجام خواهیم داد. 

پزشــک معالج بازیکن اســبق تیم ملی فوتبال ایران 
در پاســخ به پرسشــی درباره احتمال ابتال او به کرونا 
انگلیسی گفت: تشخیص کرونا انگلیسی به این راحتی 

نیست و تنها درباره کســانی می شود به طور 
قطعی نظر داد که در سفر به یک کشور خاص 
بودند. اما دربــاره میناوند تاکنون نشــانه  یا 
دلیلی برای ابتال به کرونای انگلیســی وجود 

ندارد.
وی دربــاره روند درمانی »علــی انصاریان« 
دیگر فوتبالیســت مبتال به ویــروس کرونا 
گفت: اگر وضعیت انصاریان را با میناوند مقایسه کنیم 
باید بگویم که وضعیت مدافع اســبق تیم های فوتبال 
استقالل و پرســپولیس پایدار است. این ۲ پیشکسوت 
در یک برنامه تلویزیونی به ویروس کرونا مبتاال شــدند 
و این نشان می دهد که خطر کرونا هنوز در ایران وجود 

دارد. برخی می گویند چرا انصاریان به بخش ای سی یو 
منتقل شده است؟ در پاسخ به این افراد باید بگویم که 
تمام بیمارانی که شرایط ســخت تنفسی دارند باید به 

این بخش منتقل خواهند شد. 
هاشمیان با اشاره به شرایط این فوتبالیست ادامه داد: 
شرایط او پایدار است و اکسیژن خون به او به باالی 9۰ 
رســیده اســت اما روند درمانی را باید طی کند و تمام 
داروهای خط درمان کووید ۱9 باید برای او نیز تجویز 
شــود. البته تمام داروهایی که برای این ۲ پیشکسوت 
استفاده می شــود باید با دقت و نظارت باشد و هر گونه 
ســهل انگاری ممکن اســت روند درمانی را به مشکل 

مواجه کند.

مجمــع عمومی کمیته ملــی المپیک در حالی 
۵ بهمن برگزار می شــود که در خصوص برخی 

اعضا ابهاماتی وجود دارد.
به گــزارش فــارس، مجمع عمومی و ســالیانه 
کمیته ملی المپیک قرار است  فرداپنجم بهمن 

ماه برگزار شود.
در این مجمع مجید کیهانی، مجید شایســته، 
سیدعبدی افتخاری و علیرضا رحیمی به دلیل 
اینکــه رئیس فدراســیون نیســتند، حق رای 
نخواهند داشــت اما در مجمع حضور دارند. در 
بین فدراسیون ها هم نجات غریق و کارگری که 
سال گذشته به عضویت مجمع در آمدند، نجات 

غریق بدون حق رای خواهد بود.
برای حضور در این مجمع اســامی نمایندگان 
باشــگاه ها، مربیان، ورزشــکاران و کارشناسان 
خبره اعالم شــد امــا نگاهی کوتاه به اســامی 
ســواالتی را در اذهان به وجود می آورد مبنی بر 

اینکه دلیل انتخاب چه بوده است؟

 دلیل انتخاب باشگاه فوتبالی رده 
چهاردهم در مجمع چیست؟

باشــگاه های نســاجی و آرارات در حالی در این 
دوره عضو مجمع هستند که ابهامات زیادی در 

انتخاب آنها وجود دارد.
در اساســنامه جاری کمیته ملی المپیک اشاره 
شــده انتخاب باشــگاه ها با اتحادیه باشگاه ها 
خواهد بود و در صورت نبود این اتحادیه، هیات 

اجرایی نمایندگان را معرفی خواهد کرد.
اما سوالی که در اینجا مطرح است اینکه نساجی 
باشگاهی است که فقط در زمینه فوتبال فعالیت 
دارد و تخصصی در رشــته های غیر فوتبالی که 
اساس المپیک را تشــکیل می دهند ندارد پس 
چه دلیلی داشــته این باشــگاه نماینده ای در 
مجمع عمومی کمیتــه ملی المپیک داشــته 
باشــد؟ نکته دیگر اینکه علی امیری مدیرعامل 
نســاجی در نامه ای بــه رضا حدادیــان مالک 
باشگاه از سمت خود اســتعفا کرده و این باشگاه 

با چالش های زیادی روبه روست. از نظر 
جایگاه هم نساجی شرایط خوبی ندارد 
و در رده چهاردهم جدول رده بندی قرار 
دارد. با توجه به وضعیت تیم مشــخص 
نیســت چرا باید در کمیته ملی المپیک 
نماینــده باشــد.در خصوص باشــگاه 
آرارات هم باید به این نکته اشاره داشت 

این باشــگاه در دهه 6۰ و ۷۰ عملکرد خوبی در 
همه رشته ها داشــته اما سالهاست که در لیگ 
برتر رشــته های مختلف حضور نــدارد این در 
حالی است که باشــگاه هایی در کشور هستند 
که در رشــته هایی غیر از فوتبال مانند کشتی، 
وزنه بــرداری، والیبال، تکواندو، بســکتبال و ... 
فعالیت می کنند و صاحب نام هستند اما نامی از 

آنها در این سالها در مجمع عمومی نبوده است.

 بی تجربه های المپیک در مجمع کمیته
نکته دیگری که الزم اســت در خصوص اعضای 

مجمع به آن اشاره ای داشته باشیم 
مربوط به کارشناسان خبره است.

در خصــوص انتخــاب نصــراهلل 
ســجادی، اصغر رحیمی که سالها 
تجربه حضــور در المپیــک دارند 
ابهامی نیست. در خصوص انتخاب 
مهرزاد حمیدی بــه عنوان نماینده 
دانش آموزی ســوالی باقی نمی ماند اما مسئله 

انتخاب بانوان به عنوان کارشناسان خبره است.
اساســنامه کمیته ملــی المپیک اشــاره دارد 
کارشناســان خبره باید از بین کسانی انتخاب 
شوند که تجربه المپیک داشــته باشند. مهین 
فرهادی زاد معاون امور بانــوان وزارت ورزش و 
فریبا محمدیان معاون ســابق هر دو از افرادی 
هستند که ســالها در ورزش ایران تجربه دارند 
و جای بحثی نیست اما ســوال اصلی اینجاست 
تخصص این ۲ بانوی مســئول کشــورمان در 

حوزه زنان است.

فریبــا محمدیان اگرچه ســالها ریاســت یک 
فدراسیون را هم برعهده داشته اما سابقه حضور 
در المپیک را نه در رشته خود و نه عنوان دیگری 
نداشته اســت. در توانمندی این ۲ مقام مسئول 
هیچ شــکی نیســت اما انتخاب آنها بــه عنوان 

کارشناس خبره جای سوال است.

 عضویت 2 فدراسیون غیرالمپیکی و 
نگرانی از سلطه آنها در مجمع المپیک

و اما نکته پایانی عضویت فدراسیون های نجات 
غریق و کارگری در مجمــع عمومی کمیته ملی 
المپیک است. این ۲ فدراسیون سال گذشته در 
حالی به عضویت مجمــع درآمدند که در همان 

زمان هم مخالفانی داشتند.
در حالی که اساســنامه کمیته ملی المپیک به 
صراحت به این موضوع اشاره دارد اعضای مجمع 
باید فدراســیون هایی باشــند که در المپیک یا 
بازی های آسیایی فعالیت دارند و یا جزو ورزش 

ملی محسوب می شوند، مشــخص نیست چرا 
این ۲ فدراســیون به مجمع اضافه شدند. همین 
موضوع نگرانی هایــی را به وجود می آورد که کم 
کم ســلطه غیرالمپیکی ها به المپیک بیشــتر 
شــود.تاکید کمیته بین المللی المپیک همیشه 
براین بوده تعــداد اعضای المپیکــی مجمع از 
غیرالمپیکی ها باید بیشــتر باشــد با این حال 
شنیده شــده عضویت فدراســیون ناشنوایان 
برای حضــور در مجمع کمیته بررســی خواهد 
شــد. انتخاب فدراســیون نجات غریق در سال 
گذشــته این بود که احتمال می رفت این رشته 
به بازی های پاریس اضافه شــود اما حاال که این 
اتفاق رخ نداده به نظر ضروری نیســت کارگری 
و نجات غریق عضو مجمع باشند.در همه مجامع 
کمیته ملــی المپیک در خصــوص اعضا به نظر 
می رسد ایرادات جدی وارد می شــود اما اینکه 
چرا با وجود گذشت ســال ها باز هم این ایرادات 

وجود دارد و برطرف نمی شود، مشخص نیست.

چهره

مجمع

خریدار  با وجود مشــکالت مالی باشگاه 
پرســپولیس از زمان حضور جعفر سمیعی 
و ابراهیم شــکوری هنوز راهکار عملی برای 
درآمدزایی و تامین منابــع مالی برای این 

باشگاه در نظر گرفته نشده است.
در روزهایی که رســول پناه از سمت خود به 
عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس استعفا 
داد و مدیران جدید سکان هدایت باشگاه را 
در دست گرفتند، باشگاه آنقدر مشکل مالی 
داشــت که همگان پیشــبینی یک بحران 
بــزرگ مالی را داشــتند. در همــان روزها 
ابراهیم شــکوری به عنوان معاون اجرایی 
جدید باشــگاه، در یک مصاحبه تلویزیونی 
رسما اعالم کرد که حدود 8 میلیون تومان 
پول در حساب  باشگاه موجود است که این 

امر عمق مشکالت مالی را نشان می داد.
جعفــر ســمیعی درحالــی روی صندلی 
مدیرعاملی پرسپولیس نشست که به خوبی 
می دانست مدیریت باشــگاهی را در اختیار 
می گیرد که تحــت قرارداد یــک کارگزار 
است و شرکت کارگزار هم به تعهدات مالی 
خود به طور کامل عمل کــرده اما از آنجایی 
که بدهی هــای پرســپولیس زیــاد بوده، 
پرداختی های کارگــزار صرف این بدهی ها 
و مطالبات فصل گذشــته اعضای تیم شده 
اســت. با این حال او مدیریت پرسپولیس را 
پذیرفت تا عالوه به ایجاد آرامش، در آستانه 
فینال لیگ قهرمانان آسیا، مشکالت مالی را 

با درآمدزایی حل کند.

مدیرعامــل جدید که از زمــان حضورش 
تــا فینال لیــگ قهرمانان آســیا فقط ۴۰ 
روز فاصله بــود، در قدم اول به پشــتوانه 
پاداش آســیایی )که در آن مقطع مشخص 
نبود پاداش قهرمانی خواهــد بود یا نایب 
قهرمانــی( از یکــی از اپراتورهــای تلفن 
همراه ۱۵ میلیــارد تومان به صورت قرض 
تامین کرد تا باشــگاه پیــش از مهم ترین 
بازی دو ســال اخیر خود، مطالبات اعضای 

تیم مربوط به آپشن های قراردادهای فصل 
قبل را تسویه کند. شاید از نگاه اول این کار 
بسیار قابل تحسین باشــد که مدیر جدید 
با اعتبار خود تواســته پولی خوبی را تامین 
کند تا موقتا مشــکالت مالی برطرف شود 
اما اینکه این مبلغ بــه صورت قرض تامین 
شد، حاال باشــگاه را با مشــکالتی روبه رو 

کرده است.
حدود ســه ماه از حضور سمیعی و شکوری 

در باشــگاه پرســپولیس می گذرد که در 
این مدت به لطف قرضی که انجام شــده و 
پرداختــی اندک کارگزار، باشــگاه پیش از 
فینال لیگ قهرمانان آسیا توانست بازیکنان 
و اعضای تیم را از نظر مســائل مالی راضی 
نگه دارد اما حاال که یک مــاه از فینال لیگ 
قهرمانان گذشــته و به هفته دوازدهم لیگ 
برتر رســیده ایم، اعضای تیــم که فقط ۱۰ 
درصد از فصل جدید دریافتی داشــته اند، 

انتظار دارند مطالبات فصل جدیدشان هم 
پرداخت شود.

درحال حاضر پرسپولیس پرسپولیس باید 
درصد قابل توجهی از قرارداد اعضای تیم را 
بپردازد و از طرف دیگر قبل ۱۲ بهمن، ۵۰۰ 
هزار یورو هم به ماریو بودیمیر بدهد. در کنار 
این مبالغ، پرداخت مالیات قرارداد برانکو و 
دستیارانش و همینطور مطالبات کالدرون 
و دســتیارانش بر مشــکالت مالی باشگاه 
افزوده اســت. با این حال هنوز مشــخص 
نیست از ســوی جعفر ســمیعی دقیقا چه 
راهکار عملی برای درآمدزایی درنظر گرفته 
شده تا پرسپولیسی ها منابع مالی الزم خود 
را تامین کنند. تا به حــال که ترفند »قرض 
گرفتن« و در دستور کار بوده و معلوم نیست 
آیا برای آینده هم از همین ترفنند استفاده 
خواهد شــد و دوباره به بدهی های باشگاه 
اضافه می شــود و یا راهــکار دیگری درکار 

خواهد بود.
از آنجایی که پرســپولیس با یــک کارگزار 
قرارداد سه ساله دارد و تمام فضای تبلیغاتی 
خود را به این شرکت واگذار کرده، حاال کار 
مدیران جدیــد برای درآمدزایــی خارج از 
قرارداد کارگزار سخت به نظر می رسد. البته 
درباره ایــن موضوع و اقدامات انجام شــده 
پرسپولیس برای درآمدزایی، خبرنگار ایسنا 
از ابراهیم شــکوری معاون اجرایی باشگاه 
سوال کرد که سخنگوی باشــگاه حاضر به 

پاسخگویی نشد.

پزشک معالج:سطح اکسیژن خون میناوند با دستگاه به ۹۰ رسیده است

نگاهی کوتاه به مجمع عمومی کمیته
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ادموند اختر:

مدیریت استقالل از اتفاقات فصل قبل عبرت بگیرد
خریدار  پیشکســوت آبی پوشــان گفت: 
مدیران اســتقالل بایــد از اتفاقــات فصل 
گذشــته در خصوص فرهاد مجیدی عبرت 
بگیرنــد و در این فصــل با همه قوا پشــت 

محمود فکری بایستند.
ادموند اختر مهاجم پیشــین آبی پوشــان 
اظهار داشــت: دربی و حواشــی آن باعث 
شده بود فشــار زیادی روی محمود فکری 
ایجاد شود که این فشــار بعد از پیروزی بر 
تراکتور برداشته شد. زدن 3 گل در تبریز به 
تراکتور بهترین اتفاقی بــود که بعد از دربی 

می توانست برای آبی پوشان روی دهد.
وی بیان داشت: با اینکه از دربی گذشته اما 
بد نیســت در این باره توضیحی بدهم. گل 
زودهنگام اســتقالل باعث شد پرسپولیس 
بازی هجومی انجام دهد و اگر پرســپولیس 
هــم در آن بــازی گل اول را مــی زد، قطعاً 
شــرایط برعکس بود و این استقالل بود که 
فشــار بی امانی وارد می کرد. این خاصیت 
دربی است و مربیان کمترین نقش را در این 

اتفاقات دارند. من بــه عنوان فردی که بارها 
در این مســابقات بازی کرده و طعم گلزنی 
در دربی را چشــیده این صحبــت را انجام 
می دهم.مهاجم پیشــین آبی پوشان گفت: 
حاال استقالل با شــرایط روحی مناسبی به 
تیم ســایپا رســیده و در باره این بازی باید 
گفت ســایپا بر خالف رتبــه جدولی اش، 
تیمی خوب است و قطعاً شــاهد یک بازی 
با کیفیت باال از دو تیــم خواهیم بود. فکری 
و شــاگردانش نباید این تیم را دســت کم 
بگیرند، چون در این صورت تاوان ســختی 

خواهند داد.
اختر در خصــوص گلزنی هــای مهاجمان 
اســتقالل در هفته های اخیر گفت: وظیفه 
مهاجم گل زدن است و وقتی یک تیم خیلی 
خوب باشــد و همه بازیکنان وظایف خود را 
انجام دهنــد، مهاجمان هــم گل می زنند. 
وقتــی االن مهاجمان اســتقالل خوب گل 

می زنند، یعنی حال این تیم خوب است.
پیشکسوت آبی پوشان در خصوص دیاباته 

گفت: گل زدن برای همــه مهاجمان خوب 
و شــیرین اســت اما قطعاً هدف اصلی همه 
مهاجمان موفقیت تیم شــان است. ما همه 
دوست داریم دیاباته باز هم آقای گل شود، 
اما این هدف بر هدف قهرمانی تیم ارجحیت 
ندارد. شیخ مهاجمی است که هرزمان آماده 
باشــد به راحتی به هر تیمی گل می زند. از 
نظر من او هنــوز به فرم ایده آل نرســیده و 
قدری اضافــه وزن دارد. با این حال در تبریز 

مقابل تراکتور دبل کرد.
اختر کــه از مهاجمان خوب اســتقالل در 
دهه هفتاد بــود و بازی هــای خوبی برای 
این تیم انجام مــی داد، در ادامه این گفتگو 
خطاب به مدیران اســتقالل بیان داشــت: 
روی صحبتم با مجموعه مدیریت باشــگاه 
اســت. ما فصل گذشــته یک تجربه تلخ در 
خصوص فرهاد مجیدی داشــتیم و زمانی 
که او و تیمــش خوب نتیجــه می گرفتند، 
صحبت از اســتراماچونی باعث شد تا یک 
قهرمانی از دســت بــرود.وی در ادامه بیان 
داشت: متاســفانه در حالی که استقالل در 
صدر جدول اســت و روند این تیم هم رو به 
جلو اســت، اما زمزمه های مذاکــره با افراد 
مختلف شنیده می شــود که این به معنای 

خالی شدن پشت سرمربی است.
پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: در حال 
حاضر بهتر از فکری برای اســتقالل نداریم 
و باید از تجربیات فصل گذشــته هم عبرت 
گرفته باشــیم و با خالی کردن پشت فکری 

خودمان باعث نشــویم تا زمینه از دســت 
رفتن قهرمانی ایجاد شود.

مهاجم پیشــین آبی پوشــان در خصوص 
عذرخواهــی زاهــدی فــر داور دیــدار 
پرســپولیس و فوالد بیان داشت: اینکه یک 
داور شــهامت عذرخواهی دارد اتفاق خوبی 
اســت و ای کاش همه داوران می توانستند 
در قبال اشــتباهاتی که دارند عذرخواهی 
کنند. و البته ای کاش داوران از همه تیم ها 
و هواداران آنها که با اشــتباه شان به آن تیم 
ضرر رســانده اند عذر خواهی کنند نه فقط 

از یک تیم.
اختر در خاتمه نیز بیان داشــت: از نیمکت 
نشــینان تیم ها نیز انتظار مــی رود با حفظ 
آرامش خود به داوران هــم کمک کنند تا با 
تمرکز بیشتر، کمتر سوت اشتباه بزنند. من 
بعید می دانم هیچ داوری عمداً ســوتی را به 
اشتباه بزند. اما وقتی داوران تمرکزشان را از 
دست می دهند، احتمال خطا و اشتباه آنها 

نیز افزایش پیدا می کند.
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سهیلی زاده:

تالش کردم »آوای باران« در دام سیاه نمایی نیفتد

خریدار  کارگــردان مجموعه تلویزیونی »آوای 
باران« گفت: یکی از وظایف ســینما و تلویزیون 
تربیت بازیگر جدید اســت و سریال مدیوم خوبی 
برای معرفی چهره های جدید اســت. چه بسیار 
بازیگران مشــهور امروز که ابتدا از قاب تلویزیون 

به مخاطب معرفی شدند.
 سهیلی زاده که سریال  »آوای باران« او این شب 
ها روی آنتن شــبکه آی فیلم است، از تالشی که 
در ســاخت این اثر در جهت پرهیز از سیاه نمایی 
اوضاع اجتماعی کرده، سخن گفت. او این سریال 

را تلنگری درباره  ناهنجاری تکدی گری دانست.
سریال آوای باران یکی از پرمخاطب ترین سریال 
های زمان خودش بود کــه برای اولین بار موضوع 
تکدی گری و آســیب های آن را دســتمایه قصه 
خود قرار داد و مورد توجه مــردم قرار گرفت. در 
واقع آوای باران را می توان نوعی آســیب شناسی 

اجتماعی در بستر نمایش دانست.

در دام سیاه نمایی نیفتادیم
کارگردان  »آوای باران« با بیــان اینکه نگاه او به 
شکل آگاهانه و تالشــش بر این بوده که در آوای 
باران یــک قصه اجتماعــی را روایت کــرده و در 
واقع به مســئله تکدی گری به عنوان یک معضل 
اجتماعی بپردازد، گفت: در واقع ســال ها بود که 
به این سوژه فکر می کردم و با توجه به سیاه بودن 
موضوعات این چنینی، تالش کــردم با کمرنگ 
کردن فضای تلخ و سیاه سوژه و حتی تزریق رگه 

هایی از طنز، از زهر قصه کم کنم.
وی ادامه داد: در واقع دوســت نداشتم به سبک 
و ســیاق بســیاری از فیلم های اجتماعی، سیاه 
نمایی کنم. بــه عبارت بهتر تالش کــردم در دام 
ســیاه نمایی نیفتم. به همین دلیل حجم کمتری 
از سریال به گذشته شــخصیت های آسیب دیده 
قصه اختصاص یافت. به هر حال هدف ما نشــان 
دادن یک واقعیت تلخ و تلنگر زدن جامعه نسبت 
به زشتی تکدی گری و ســودجویی هایی پشت 

آن بود.
وی اظهارداشــت: من منکر واقعیــت تلخ تکدی 
گری در جامعه نیستم؛ اگر بودم که اصال به سراغ 
این مســئله نمی رفتم و همانطور کــه گفتم این 
دغدغه من بوده؛ اما مســئله در شــیوه و ساختار 
روایت از این سوژه اســت، از همین رو، از غلظت 
تلخی آن پرهیز کردم تا تماشــای قصه و پیگیری 
آن بــرای مخاطب آزاردهنده نباشــد. از ســوی 
دیگر من خیلی با رویکرد رئالیســتی که لحن یا 
نگاهی مستندگونه به سوژه داشته باشد، در یک 

سریال تلویزیونی مخالفم و به سویه های نمایشی 
و دراماتیک آن بیشــتر بها می دهــم، تا مخاطب 

بتواند ارتباط حسی و عاطفی با قصه برقرار کند.
ســهیلی زاده دربــاره گفت و گوهای ســریال  
»آوای بــاران« اضافــه کرد: در واقــع به نوعی 
شاهد ترکیب ادبیات جنوب شــهری و ادبیات 
نمایشــی در لحن حــرف زدن شــخصیت ها 
هســتیم و به نظرم ایــن بر جذابیــت دیالوگ 

پردازی سریال افزوده است. 
واقعیت این اســت که در یک اثر داستانی به ویژه 
سریال که هم طوالنی تر اســت و هم قرار است با 
مخاطب انبوه ارتباط برقرار کند، باید به جذابیت 
دراماتیک حتی در یک ســوژه رئال توجه داشت 
وگرنه نمی توان مخاطب را با خود همراه کرد. این 
البته به معنای تحریف واقعیت نیست، بلکه تاکید 

بر جذابیت روایت در نمایش واقعیت است.

تعلیق قصه پدر و دختری »آوای باران« را 
جذاب کرد

این کارگردان سینما و تلویزیون به عنصر تعلیق 
در  »آوای باران« هم اشــاره و عنــوان کرد:این 
تعلیق است که کشــش دراماتیک به وجود می 
آورد و ذهن مخاطب را درگیر خــود می کند. ما 
به دلیل پردازش قصه پدر و دختــر این انتظار را 
در مخاطب ایجــاد کردیم؛ اما معنــی دیگر این 
انتظار، همراه شــدن مخاطب با شخصیت های 

قصه است.
 البته اینکه آنها بــه هم برســند، انتظار طبیعی 
مخاطب اســت و طوالنی شــدن آن ممکن است 
مخاطب را عصبی کند؛ اما این از شوق مخاطب به 
پایان خوش آنها برمی آید که دوست دارند زودتر 
این اتفاق بیفتد، ولی از منطق درام به دور نیست 

و به نظر من مخاطب را آزار نمی دهد.
 تعلیق مثل مســیر سفر اســت، نه مقصد. وقتی 
مسیر جاذبه داشته باشــد، خود راه جذابیت پیدا 
می کند؛ نه لزوما رسیدن به مقصد. به نظرم اینکه 
مخاطب با این ســریال در زمان خــودش همراه 
شده و با شخصیت های آن ارتباط برقرار کرده به 

خاطر لذت بردن از این تعلیق ها بوده است.

ساختارشکنی آوای باران
ســهیلی زاده علت موفقیت  »آوای بــاران« را در 
جذابیت قصــه و روایت آن دانســته و اظهار کرد: 
به نظرم آوای باران از الگوهای متداول و کلیشــه 
ای سریال سازی اســتفاده نکرد و در واقع دست 
به نوعی ساختارشــکنی زد که این مسئله شامل 

قصه آن هم می شد. مردم ما پیش از اینکه درباره 
تکدی گری و آسیب های آن سریالی ندیده بودند 
و بنابراین قصه این ســریال تازگی داشت. ضمن 
اینکه قصــه و موقعیت، خیالی هــم نبود و مردم 
در زندگی روزمره خود با این مســئله رو به رو می 
شــوند و همین باعث کنجکاوی آنها در پیگیری 
این قصه هم شد. مردم ما به شــنیدن قصه هایی 
درباره واقعیت های زندگی و مسائل اجتماعی که 
خودشان  در زندگی تجربه می کنند، عالقه دارند 
و به نظرم تلویزیون باید از ســاخت ســریال های 
اجتماعی که مخاطب باالیی هــم دارد، حمایت 

کند.

تربیت بازیگر وظیفه سینما و تلویزیون است
شیوه کار ســهیلی زاده در اســتفاده از بازیگران 
جدید و جوان و معرفی آنها بــه دنیای بازیگری، 
نکته قابــل توجه دیگر در ســریال  »آوای باران« 
اســت که به عنوان نمونه منجر به شناخته شدن 

بازیگرانی چون آزاده زارعی شد. 
کارگردان ســریال در این باره بیان کرد: به اعتقاد 
من یکی از وظایف سینما و تلویزیون و کارگردان 
این اســت که بازیگر جدید تربیت کند. ســریال 
مدیوم خوبی بــرای معرفی چهره هــای جدید 
است و چه بســیار بازیگران مشهور امروز که ابتدا 
از قاب تلویزیون به مخاطب معرفی شدند. حضور 
چهره های جوان هم به کار من کارگردان می آید 
و هم فرصتی برای معرفی جوان هایی اســت که 

استعداد بازیگری دارند و دیده نمی شوند.
او در مورد ایــن موضوع که خــودش هم مثل 
هیچکاک در یک صحنه از ســریال حضور دارد، 
گفت: این در واقع امضای من در کارهایم است. 
در ســریال دلنوازان هــم همیــن کار را انجام 

دادم.
سوال دیگر این مصاحبه درباره مهران احمدی و 
ایفای نقش  »شکیب« بود که سهیلی زاده پاسخ 
داد: مهران احمدی بازیگر بسیار مستعد و توانایی 
است که با خالقیتی که دارد و گریم خوبی هم که 
روی او انجام شد، توانســت یک نقش ماندگار از 

خودش در این سریال به جا بگذارد.
کارگردان  »آوای باران« از بازپخش این ســریال 
از آی فیلم ابراز رضایت کــرده و گفت: مردم ما به 
تماشای ســریالی که دوست داشــتند، عالقمند 
هســتند و تکرار آن می تواند تداعــی خاطرات و 
نوســتالژی های آنها از یک ســریال باشد. ضمن 
اینکه فرصتی است برای کســانی که قبال سریال 

را ندیده اند.

چهره

 در ادامــه سلســله گفتگوهای 
تاریخ شفاهی موزه سینما اینبار 
بازیگر  پورعــرب«  »ابوافضــل 
سینما، تئاتر و تلویزیون میهمان 

این بخش شد.
 تاریخ شفاهی ابوالفضل پورعرب 
کــه شــامل دوران کودکــی، 
نوجوانی، نحوه آشنایی و ورود به 
سینما و خاطرات نقش آفرینی ها 
در سریال ها و فیلم های سینمایی 
اســت، در گفتگــو با هوشــنگ 
گلمکانــی ۱۴ دی مــاه ۱399 

ضبط شد.
ماکت ابوالفضــل پورعرب بازیگر 
ســینمای ایران از دهــه ۷۰ در 
بخش نام آوران موزه ســینمای 
ایران در معــرض دید برای عموم 

عالقمندان قرار گرفته است.
پورعرب فارغ التحصیل بازیگری 
و کارگردانی تئاتر از دانشســرای 

اســت. نخستین  هنر 
ایــن  حرفــه ای  کار 
هنرمنــد در ســینما 
دســتیار کارگردانــی 
فیلم دزد و نویســنده 
در سال ۱36۴ است و 
در سال ۱369 با بازی 

در فیلم عروس به شکل حرفه ای 
وارد سینما شد و به عنوان چهره 
اول فیلم های دهه ۷۰ نقش های 

زیادی بازی کرد.
وی برای فیلم مردی شبیه باران 
در پانزدهمین دوره جشــنواره 
فیلم فجر برنده ســیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقــش اول مرد و 
همچنین برای فیلــم عروس در 
جشنواره بین المللی فیلم پیونگ 
یانگ برنده بهترین بازیگر نقش 

اول مرد شده است.
عــروس، قربانی، نرگــس، آواز 

مهاجــران،  تهــران، 
دو روی ســکه، نیش، 
بهشــت  چهــره، 
کمــال  در  پنهــان، 
خونســردی، بی قرار، 
باران،  شــبیه  مردی 
حماســه  غریبانــه، 
قهرمــان، جوانــی، مــردی از 
جنس بلور، دســت های آلوده، 
تو را دوســت دارم، عشق کافی 
نیســت، مجنون لیلی، ســایه 
های موازی، بــه وقت خماری، 
روزهــای بی قــراری، شــرم، 
مســافر، تنهاتریــن ســردار، 
جــاده،  انتهــای  زیرزمیــن، 
شــهرزاد و ... از جمله فیلم ها و 
ســریال هایی است که پورعرب 
در آن نقــش آفرینی داشــته 

است.
گفت وگوهــای تاریخ شــفاهی 

موزه ســینمای ایــران با هدف 
عالقمندان  بیشــتر  شــناخت 
ازســینما به ویژه جوانان و نسل 
های آینده با تاریخ و رویدادهای 
سینمای ایران  و آشنایی و بهره 
مندی از ســیر زندگــی هنری 
هنرمنــدان  و  پیشکســوتان  
شاخص  تهیه می شود  و تاکنون 
تعداد زیادی از هنرمندان جلوی 
دوربین مــوزه ســینمای ایران 
قرار گرفته اند و تاریخ شــفاهی 
ابوالفضــل پورعرب بــه صورت 
تصویــری بــه زودی منتشــر 

خواهد شد.
این بازیگر ســینما امسال با فیلم 
غیبــت موجه در ســی و نهمین 
جشــنواره فیلم فجر حضور دارد. 
این بازیگر ســینما امسال با فیلم 
غیبــت موجه در ســی و نهمین 

جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

ابوالفضل پورعرب دیگر راوی تاریخ شفاهی سینما شد

همراه با جشنواره »فیلم کوتاه ۳۷«
وایت »سفیدپوش« از پیرزن و قالب پنیرش ر

رضا فهیمی کارگردان فیلم کوتاه »ســفیدپوش« از فیلم های راه یافته 
به سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران درباره داستان 

این فیلم و دغدغه های خود در حوزه فیلمسازی توضیحاتی ارائه کرد.
رضا فهیمی کارگردان فیلم کوتاه »ســفیدپوش« از آثار حاضر در سی 
و هفتمین جشــنواره فیلم کوتاه تهران درباره این اثــر گفت: این فیلم 
۲۰ دقیقه ای در ژانر کودک ساخته شده اســت و قصه پیرزنی را روایت 
می کند که قالب پنیری را درســت کرده اســت. او این قالب پنیر را به 
پسربچه ای به نام احمد می دهد، پدر احمد معلم روستاست و پیرزن از 

این پسربچه می خواهد پنیر و پیغامش را به پدرش برساند.
وی با اشاره به شرایط کرونایی بیان کرد: زمانی که فیلمبرداری این اثر 
تمام شد و به تهران بازگشتیم، متوجه شدیم کرونا شیوع پیدا کرده و به 
همین دلیل مراحل پس تولید »سفیدپوش« دچار مشکالت کرونایی 

شد.
فهیمی ادامه داد: متأســفانه کار فیلمبرداری و ساخت فیلم به گونه ای 
نیســت که بشــود پروتکل ها را کامل رعایت کرد چون کار به صورت 
گروهی اســت و گاهی در فضاهای بســته و گاهی در میان جمعیت به 
ســر می بریم. برای مثال به یاد دارم یکی از بچه های فیلمساز می گفت 
بازیگر فیلمش از شرایط می ترســیده، به این فکر می کرده است که اگر 
ماسک نزند، ممکن است ناقل شود و پدر و مادرش مبتال شوند به همین 
ترتیب به دلیل اســتفاده بلندمدت از ماســک و کمبود هــوا به یکباره 
ســر صحنه غش کرده اســت. البته می دانم که واقعاً این موضوعات در 
مقابل زحمات کادر درمان هیچ اســت و ما هم تافته جدا بافته نیستیم 
اما ما با ضبط فیلم ســر و کار داریم و از آنجایی که قرار است این تصاویر 
ضبط شــده به مخاطب ارائه شــود، این موضوعات در اتمسفر کلی کار 

تأثیر می گذارد و البته گذاشته است.
این کارگردان در پایان با اشاره به اینکه در این سال ها در آثار سینمایی 
بیشــتر به معضــالت اجتماعی پرداخته می شــود، گفت: می شــود 
این موضوع را با گذشــته مقایســه کرد، اگر نگاهی به گذشــته داشته 
باشیم و فیلم ها را مقایســه کنیم، متوجه می شــویم که آن موقع چه 
دغدغه هایی وجود داشــته و حاال چه دغدغه هایی. به هر حال وظیفه 
و رسالت فیلمساز این است که در بین مردم و جامعه خود باشد، ببیند، 
کشــف کند و واقعیت موجود را بازنمود کند. چیزهایی که ما می بینیم 
و در آثارمان به نمایش می گذاریم همه یک واقعیت اجتماعی اســت، 
فیلمســاز هم همین ها را می بیند و به تصویر می کشــد. هرچند گفته 
می شــود درباره چیزهای سرخوشــانه و خوب فیلم بسازیم ولی وقتی 

چنین موضوعاتی در سطح جامعه نیست، چه باید کرد؟

 اهمیت وجود ویژه برنامه برای آنتن
 عصر تلویزیون

اگر کسی ماشــین زمانی در اختیار داشته باشــد و بتواند با آن روزگار 
بیســت ســال قبل برگردد، خیلی چیزهایی را که امروز وجود دارند و 
حضورشــان عادی شــده را نمی بیند. همین طور می تواند بســیاری 
موضوعات اشــیا و یا مشــاغلی را ببیند که در ایران بیست سال قبل با 

زندگی مردم عجین بوده ولی حاال اثری از آنها نیست.
یکی از آن چیزهایی که بیست ســال قبل برای مردم عادی بود و امروز 
اثری از آثار آن نیست، روزنامه های نوبت عصر است. آن روزها همانطور 
که پیشخوان دکه های روزنامه فروشــی صبح ها میزبان عابرانی بود که 
دنبال جدیدترین خبرها می گشــتند، عصرها هم میزبان شاغالنی بود 
که در بازگشت از محل کارشــان دنبال تحلیلی بر رویدادهای آن روزها 
بودند. اما رفته رفته و با گســترش تکنولوژی، بساط روزنامه های عصر 
جمع شد تا تمام رسانه های نوشتاری در ایران که روزانه چاپ می شدند، 
صبحی شــوند! روزنامه ها هر روز صبح منتشر شــدند تا تقریبا معدود 
رسانه هایی که ویژه عصر بودند هم از میدان پر رمز و راز رسانه در ایران 

خارج شوند.

آنطور که بســیاری از کارشناسان رســانه و حتی روانشناسان معتقد 
هستند، خوراک رسانه ای متناسب با هر ســاعت از شبانه روز متفاوت 
اســت. مثال همه می دانند که رســانه ها در ســاعات اولیــه روز باید 
برنامه هایی پر انرژی و با نشــاط و شــادابی فراوان را مدنظر قرار دهند. 
روزنامه های صبح اغلب صفحات شــاداب و پر از رنگ هــای متنوع را 
می بندند. در رسانه های مالتی مدیا هم تقریبا تمام شبکه های رادیویی 
و تلویزیونی در ایران در ساعات صبح برنامه های جذاب و با ریتم سریع 
را در دســتور کار خود قرار می دهند. مثل برنامه سالم صبح بخیر که در 

روزهای کنونی هر روز صبح مهمان آنتن شبکه سوم سیما می شود.
مثال دیگر هم ســاعات پایانی شــب هست، در این ســاعات که مردم 
خســته از فعالیت های روزانه و درگیری های کار خــود در جمع گرم 
خانواده حضور دارند، برنامه های ســرگرم کننده در دســتور کار قرار 
می گیرند. مثل برنامه های عصر جدید و خنداونه که در این حوزه زبانزد 
و پر مخاطب هستند. البته پخش سریال های جذاب هم یکی از همین 
دست برنامه های ســرگرم کننده است که شــب ها مهمان خانه های 

مردم می شوند.
اما شــاید آنچه در تلویزیون ایــران غریب و مغفول مانده اســت، آنتن 
عصرگاهی است. آنتنی که روزگاری با میزبانی »به خانه بر می گردیم« 
در روزهای اوجش، اندکی رونق یافت اما رفته رفته خودش را از هرگونه 
برنامه مناســب که ویژه عصر باشــد خالی دید. از این حیث البته رادیو 
کمی بهتــر عمل کرده بــود، بســیاری برنامه های جــذاب مثل انواع 
مسابقات از شــبکه های رادیویی در ســاعات عصر پخش می شود که 
بسیاری از ایرانی ها شاید هنگام بازگشــت از محل کار بخشی از آنها را 
در رادیو شنیده باشند.شــاید در زندگی این روزهای بشر تعریف عصر 
با آنچه نسل های پیشــین آن را تجربه کرده بودند، متفاوت شده باشد. 
امروز جمع قابل توجهی از بانوانی که در روزگار پیشین خانه دار بودند، 
به زنان کارمندی تبدیل شــده اند که دیگر آن فراق بال و اوقات فراغت 
روزانه را ندارند. آن روزهای قدیم، مردانی بودند کــه اکثرا یا مغازه دار 
بودند و یا کارمندانی بودند که ســاعت ۱۵ از کار تعطیل شده و نهایت 
با یک ســاعت فاصله به خانه می رســدند. »عصر« در آن روزها تعریف 
دیگری داشــت، تا جایی که حتی برای روزهای طوالنی بهار و تابستان 

فرصتی برای خواب هم داشت!
اما این روزها »عصر« خــودش هم تبدیل به یک »صبح« دیگر شــده 
اســت. عصر برای خانم های کارمند، آغاز بخش دوم روز در خانه است، 
آغاز خانــه داری همراه با کوله باری از خســتگی های روز اســت. عصر 
برای کودکانی که به خاطر مشــغله های والدینشان از صبح ساعت های 
عمرشــان را در مهدکودک ســپری کرده اند، آغاز نیمی دیگر از روز در 
کنار خانواده اســت و همین طور »عصر« در دنیای متحول شده امروز 
برای مردان هم ســاعت رســیدن به خانه پس از یک روز پرکار و یا آغاز 

شیفت دوم کار در مغازه و کسب و کاری دیگر است.

اکران
 اگر کرونا اجازه دهد!

»دکتر نون« بهار ۱۴۰۰ وارد تئاتر شهر می شود
هادی مرزبان اعالم کرد در صورتی که شرایط کرونایی در سال ۱۴۰۰ 
بهبود پیدا کند، اردیبهشت و خرداد سال آینده نمایش »دکتر نون« را 

در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد برد.
هادی مرزبان کارگردان تئاتــر درباره برنامه ریزی خــود برای اجرای 
نمایش »دکتر نون« که قرار بود اســفند سال گذشــته در تاالر وحدت 
روی صحنه برود ولی به دلیل شــیوع ویروس کرونا این اتفاق رخ نداد، 
گفت: ۱۲ ســال اســت که روی اجرای نمایش »دکتر نــون« متمرکز 
هستم ولی هر بار به دلیلی اجرای این نمایش به تعویق می افتد. آخرین 

بار شیوع کرونا باعث به صحنه نرفتن »دکتر نون« شد.
وی اعالم کرد: با مدیریت مجموعه تئاتر شــهر صحبــت کرده ام و اگر 
کرونا اجازه دهد اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ نمایش »دکتر نون« را 

در سالن اصلی مجموعه روی صحنه خواهم برد.
مرزبان اظهار امیدواری کرد که در ســال جدید تکلیف کرونا مشخص 

شود و این ویروس از بین برود.
کارگردان »دکتر نون« درباره احتمال وجود تغییرات در گروه بازیگری 
نمایش، یادآور شــد: فعاًل هیچ تغییری در گروه بازیگری ایجاد نشــده 
ولی احتمال دارد یک یا ۲ تغییر داشته باشیم که امیدوارم این تغییرات 
را هم نداشته باشیم.رضا کیانیان بازیگر با سابقه سینما و تئاتر از جمله 
بازیگرانی اســت که در نمایش »دکتر نون« که داســتانی عاشــقانه 

سیاسی دارد، به ایفای نقش می پردازد.

علیرضا امینی خبر داد
ثبت ملی »طنزخوانی با موسیقی ایرانی«

یکــی از پژوهشــگران و نوازنــدگان موســیقی ایرانــی از ثبت ملی 
»طنزخوانی با موســیقی اصیل ایرانی در فهرســت میــراث فرهنگی 

ناملموس« بعد از بیست سال پیگیری آن خبر داد.
علیرضا امینی پژوهشــگر و نوازنده موســیقی ایرانی از به ســرانجام 
رســیدن پروژه ثبت ملی »طنزخوانی با موســیقی اصلــی ایرانی در 
فهرســت میراث فرهنگــی ناملموس« خبــر داد و گفــت: این پروژه 
پژوهشی و اجرایی را توانســتم بعد از یک تالش بیست ساله برای ثبت 

ملی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس به سرانجام برسانم.
وی افزود: خوشــبختانه با پیگیری های مداومی که در این زمینه انجام 
گرفت، پرونده ثبت برای امضای نهایی به دســت وزیر میراث فرهنگی 

رسیده است.
علیرضا امینی همچنین در یادداشــتی به تشــریح اهمیت »ثبت ملی 
طنزخوانی با موســیقی اصیل ایرانی در فهرســت میــراث فرهنگی« 
پرداخته اســت. مشــروح این یادداشــت که برای انتشــار در اختیار 

خبرگزاری مهر قرار گرفته است را در ادامه می خوانید.

خنداندن مردم »هنر« است
در نخستین تعامالت جوامع بشــری از بدوی تا مدرن ابراز احساسات 
فرد در مقابل جامعه اش با بیان ابزارهای آوایی و صوتی آغاز می شــود 
و در تکامل، این بروز حس برای ایجاد همــدردی و تجانس با مخاطب 
شــاعرانگی متبلور می گردد و نوع خاصی از آثار صوتی در قالب خوانش 
اشــعاری مشــخص تبدیل به گنجینــه ای از میراث قومی و بشــری 
می شــود که اســاس و پایه پژوهش های موســیقی بوم شناســان یا 

اتنوموزیکولوژیست ها خواهد بود.
گریاندن مردم برای یادآوری غــم یا دردی خاص در طــول تاریخ هر 
قوم محدود به مراسم و مناســکی خاص شده اســت که از روز فوت یا 
سالگردها شروع می شود و به یادبود فقدان اسطوره ها منتج می گردد و 
هرگز کسی که مخاطب را می گریاند متخصص یا هنرمند یا شومن نام 
نمی گیرد، ولی خنداندن مردم در یک قوم یا قبیله یا طایفه همیشه در 
هر گردهمایی از پیش تعیین شده یا تعیین نشده مثل معرکه گیری ها 

یا اســتندآپ کمدی ها و یا دورهمی های خانوادگی همیشــه یک هنر 
محسوب شده است و چه بسیار خانواده هایی که در سفرها یا دورهمی 
هایشان به هم تاکید می کنند که فالن عمو یا فالن دایی باشد که خوش 

می گذرد.
خنداندن هنر خاصی اســت که هم در فرهنگ ما و هم در فرهنگ های 
دیگر در طول تاریخ شاهد ظهور چهره های خاصی بوده ایم یعنی چه به 
شخصیت چارلی چاپلین برگردیم که با یک حرکت ناشیانه مخاطب را 
می خنداند و چه به شــخصیت بهلول برگردیم که با یک مثل و متل و یا 
حاضرجوابی جمع را می خنداند، همه و همه شــاخه هایی از هنر طنز و 
کمیک اجرای صحنه ای هستند که گاهی با بازی و گاهی با گویش و در 

نوع هنرمندانه آن با خوانش همراه می شوند.
در ایران از گذشــته که ما مردمانی ساده زیســت بودیم با کوچک ترین 
دلقک بازی هنرمند یا مجری همه می خندیدیم و قهقهه می زدیم و به 
مرور که پرستیژهای روشنفکری نمود یافت خیلی ها قهقهه ها را قورت 
دادند و به لبخندی بســنده کردند که از این جای تاریخ ما کم کم عادت 
کردیم راحت گریه کنیم و ســخت بخندیم. خندیدن و خنداندن مردم 
در همه جای دنیا از سنتی تا مدرن یک هنر و تخصص است و مجری آن 

اگر موفق باشد هم نام به دست می آورد هم مال.
گرچه در تاریخ ادبیات ما ایرانیان شــعر طنز و طنازی قلم بسیار کهن 
اســت ولی از حدود ۱۵۰ ســال پیش که می توان به سنت شفاهی آثار 
موسیقی دار و ریتم محور موجود در اسناد مکتوب و مضبوط اشاره کرد 
همیشه از میان پرده های نمایشی طنز تا ترانه های طنز در عامیانه ترین 
سطوح اجتماعی بین مردم ما طرفدار داشته است و در کافه ها و گذرها 
و مهمانی های اعیان و اشــراف و حتی طبقه متوســط نیز دسته جات 
مطرب یک میان پرده خوان داشته اند و شــاهد بودیم که کم کم انتقال 
صحنه های نمایش به یک مهمانــی و مخلوط کردن چند بازیگر در یک 
نفر در یک اجرای کوچک تر نقش سیاه را در میان پرده های نمایشی ما 

در تهران قدیم به وجود آورد.
متاسفانه از این لحظه همان گونه که حرکات آیینی سنتی ایران کهن، 
که برگرفته از حرکات نمادین اقوام ایرانی بود به واسطه اکسسوارهایی 
مانند ریتم های کشدار و نقطه دار افراطی، از بین رفت؛ به همان نسبت 
ترانه های فاخــر طرب انگیز و طنز عامیانه ما نیز دســتخوش عناصری 
مانند: هجو و هــزل و نیش و کنایه شــد تا مردم بتواننــد متلک های 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و غریزی خود را در بین این آثار بشنوند 
و این سوپاپ تخلیه فشار به مذاق بانیان هنر اجتماعی نیز خوش آمد و 
گاهی سر نخ را شل کردند تا فشــار از مردم برداشته شود و گاهی سفت 
کشــیدند تا آن متلک ها به جاهای باریک نکشــد. ولی این نوع از آثار 
طنز که در نســل دوم بر اثر تحوالت اجتماعی شــبه مدرن شایع شده 
بود هرگز ربطی به هنر اصیل طنزخوانی فاخر و اصیل موســیقی ایرانی 

نداشت.

اجرا

موسیقی


