
عقبگرد بازارهای داخلی و خارجی

در هفته گذشــته تمــام بازارهای داخلــی و خارجی 
سیر نزولی داشتند. شــاخص بورس به دلیل نامشخص بودن سیاست ها 
و نااطمینانی نسبت به تصمیمات سیاست گذاران از الگوی خاصی پیروی 
نکرده و همچنان کاهشی است. بازار سکه و دالر نیز با تاثیرپذیری از اخبار 
سیاسی در حال تغییر است. رمز ارز بیت کوین نیز وارد فاز اصالح قیمتی 
شده و قیمت جهانی طال نیز متاثر از رشد بازده ا.راق خزانه آمریکا کاهش 

یافت.
در ابتدای هفته گذشته بازار ارز سیر نزولی مالیمی طی نمود و در انتهای 
هفته قیمت دالر با اندکی افزایش به ۲۵ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. یکی از 
دالیل افت قیمت دالر در ابتدای هفته کنار گذاشتن مکانیزم ماشه توسط 
آمریکا و همچنین عدم اجرای طرح خروج از پروتکل الحاقی توسط ایران 
بوده که منجر به افزایش فروش  ها در بــازار گردید. برخی فعاالن بازار نیز 
معتقدند سودگیری معامله  گران از خریدهای گذشته این کاهش را رقم 
زده است. الزم به ذکر است که خبر آزاد شــدن یک میلیارد دالر از منابع 
ارزی بلوکه شــده ایران در کره جنوبی نیز بر کاهش نــرخ دالر موثر بوده 
اســت. این کاهش ها ناتوانی دالر را برای شکســتن مرز ۲۶ هزار تومانی 

نشان می دهد.
این سیگنال کاهشــی به این بازار نیز منتقل شــد. در دو روز پایانی هفته 
گذشته قیمت دالر و سکه اندکی افزایش یافت و تا حدی افت ابتدای هفته 
جبران گردید. در مجموع نرخ دالر و ســکه در هفته گذشته کاهش ۱.۷ و 
۳.۵ درصدی را به ثبت رســاندند. به عقیده برخــی تحلیل گران افزایش 
دوباره قیمت این دو دارایی ناشی از اختالف بین دولت و مجلس در رابطه 
با نحوه اجرایی شــدن پروتکل الحاقی می باشد. از ســوی دیگر برخی از 
فعاالن دلیل این رشد قیمتی را ناشی از وقوع انفجار در منطقه سبز بغداد 

و متهم شدن ایران به دست داشتن در این انفجار می دانند.
در هفته منتهی به ۸ اسفند شــاخص کل بورس با افت ۲.۶ درصدی بیش 
از ۳۲ هزار واحد ریزش نمود. خروج سرمایه گذاران از بازار بورس به دلیل 
عدم اطمینان ایجاد شده از سوی مقامات کشور عمده ترین دلیل کاهش 
شاخص بورس می باشد. به گفته برخی تحلیل گران با توجه به نامشخص 
بودن متغیرهای سیاســی بازار ســهام و فضای نامعلــوم اقتصاد کالن 
کشور، معامالت از الگوی مشــخصی پیروی نکرده و بازار سهام همچنان 
در وضعیت بالتکلیفی قرار دارد. به نظر می رســد بازنگــری در قوانین و 
مقررات زائد مانند محدودی های حجم مبنا و دامنه نوسان و جلوگیری از 
دخالت در قیمت گذاری و همچنین تصمیمات مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و نرخ ســود بانکی و همچنین انتظارات تورمی ناشی از متغیرهای 
کالن اقتصادی و ریسک های سیاســی تعیین کننده روند قیمت سهام و 

بازار بورس خواهد بود.
در هفته منتهــی به ۲۶ فوریه قیمــت انواع نفت در بــازار جهانی به طور 
نوسانی صعود کرد. ادامه یخبندان گســترده در تگزاس و برخی دیگر از 
ایالت های آمریکا و روند کند بازگشت شرکت  های انرژی آمریکا به چرخه 
تولید نفت، دلیل اصلی افزایش بهای نفت در هفته گذشــته بوده اســت. 
همچنین پایبندی عربستان به کاهش یک میلیون بشکه ای نفت در روز 
دلیل دیگر این جهش قیمتی می باشد. بر اساس پیش بینی های سازمان 

های بین المللی، این روند صعودی ادامه خواهد یافت.
ارزش دالر آمریکا و هر انس طالی جهانی در هفته منتهی به به ۲۶ فوریه 

کاهش یافت.
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خریــدار   رییــس جمهوری بــا بیان 
اینکــه اقدامات ایــن دولــت در احقاق 
حقوق مردم فقط در برجام نبوده اســت، 
گفــت: افزایش بهــره بــرداری از منابع 
مشــترک نفتی و گازی از کارهای بزرگ 
در احقاق حقوق مردم اســت که در این 

دولت انجام شد.
حجت االســالم والمسلمین حسن روحانی 
در پنجاه و ســومین هفته پویش ملی تدبیر 
و امید برای جهش تولیــد و بهره برداری از 
طرح های ملی وزارت نفت در اســتان های 
ایالم و بوشــهر گفت: در طول این ۷ ســال 
تالش بی وقفــه ای چه در مرحلــه اول این 
طرح کــه منجر بــه تولید ۳۰ هزار بشــکه 
شــده و چه در مرحله دوم کــه در مجموع 
۶۵ هزار بشکه می توانیم از این میدان، نفت 
استحصال کنیم انجام شــده است و یکی از 
افتخــارات دولت تدبیر امید این اســت که 
همه این طــرح ها از آغاز این دولت شــروع 

شده است.
رییس جمهوری افزود: ایــن طرح در آغاز 
این دولت ۶ درصد پیشــرفته داشته است 
و ۹۴ درصــد آن در این دولــت اجرایی و 
عملیاتی شده است. به همه عزیزان افتخار 
می کنیم که در سراســر کشــور شبانه روز 
تالش می کننــد و امروز در آســتانه پایان 
ســال عیــدی خوبی را بــه ملــت تقدیم 

می کنیم.
رییــس دولــت تدبیــر و امید با اشــاره به 
طرح هایی که در شــرایط بســیار ســخت 
تحریم و کرونا در سال ۹۹ افتتاح شد، گفت: 
امروز پنجاه و سومین برنامه افتتاح ماست، 
البته مــا افتتاح ها را پنج شــنبه هــا انجام 
می دهیم. آخر سال وقت کم آوردیم و آنقدر 
پنج شنبه نداریم، بنابراین روزهای دیگر را 
هم اضافه کردیم که برنامه های ما به افتتاح 

برسد.
وی با بیان اینکــه صنعت نفــت و صنعت 
پتروشــیمی برای ما بســیار حائز اهمیت 
اســت، گفت: البته صنعت نفت در تاریخ ما 
به عنوان یک صنعت سیاسی، اقتصادی گره 
خورده است. بار بودجه در سال های قبل بر 
دوش این صنعت بوده اســت در سال های 
اخیر مخصوصا در ســالی که گذشــت، ما 
تقریبا اتکایی به نفت نداشــتیم و کشــور با 

کمترین اتکا به نفت اداره شد.

روحانی افزود: البته در ســال ۹۸ و ۹۷ هم 
کشور با اتکای بســیار کم به نفت اداره شد. 
بودجه کشور به طور متوسط در دولت قبل 
۷۰ یا ۸۰ میلیارد دالر و در برخی ســال ها 
باالی ۱۰۰ میلیارد به نفــت متکی بود. در 
این دولت بــا کمترین اتکا بــه بودجه نفت 
مخصوصا در سه سال اخیر کشــور را اداره 

کردیم.
 رییــس جمهوری بــا بیــان اینکه بخش 
اعظمی از بودجــه ما در تاریــخ ایران- از 
زمانی که نفت کشف شــده است- صنعت 
کشــور، فعالیت های اقتصادی کشــور و 
بســیاری از پروژه هــای عمرانــی به نفت 
متکی بوده اســت، تصریح کــرد: نفت یک 
صنعت مهم و عظیم اســت و همین امروز 
اگر خدای نکرده شیر نفت و گاز بسته شود 
همه فعالیت ها متوقف می شــود و از حمل 
و نقل گرفته تا برق  و بســیاری از فعالیت ها 
و خدمــات متکی به نفــت و گاز و میعانات 

است.
رییس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه 
اتکا بودجه جــاری به نفت باید برداشــته 
شود، گفت: صنعت نفت مهمترین صنعت 
کشــور اســت و بقیه صنعت ها و خدمات 
کشــور وابســته به این صنعت هســتند 
بنابراین ما نباید اهمیت ایــن صنعت را از 

یاد نبریم.
روحانی بــا بیــان اینکه در طــول دولت 
یازدهــم و دوازدهم کارهــای بی نظیری 
در بخش نفــت انجام گرفــت، اظهار کرد: 
اگر به تاریخ نــگاه کنیم مقــدار گازی که 
در دولت تدبیر و امید افزوده شــده، باالی 
هزار میلیون متر مکعب است یعنی از ۶۰۰ 
میلیــون متر مکعب در روز بــه باالی هزار 
میلیون یعنی باالی یک میلیارد مترمکعب 

رسیده است.  
رییــس جمهوری بــا تاکید بر ایــن که در 
برداشت از منابع مشترک کارعظیمی انجام 
گرفته اســت، گفت: بعضی ها فکر می کنند 
دولت یازدهم و دوازدهــم در احقاق حقوق 
مردم فقط در ســایه برجام کار کرده است. 
البته برجام کار بســیار بزرگی برای احقاق 
حقوق مردم بوده اســت و از بس بزرگ بوده 
اســت دنیا توطئه کــرد که کمــر برجام را 

بشکند.
 آدم خاصــی مثــل ترامپ آمــد و مجری 

توطئه هــای صهیونیســت ها و ارتجاع در 
منطقه علیه برجام شد.  

روحانی افــزود: یکی از مــواردی که برای 
احقاق حقوق مردم تالش شده است مساله 
بهره برداری از منابع مشترک نفتی و گازی 
اســت که در این بخش کار بســیار بزرگی 

انجام گرفته است.
وی ادامه داد: در منطقــه پارس جنوبی که 
میدان مشــترک ایران با قطر اســت، قطر 
دو برابر اســتفاده می کرد و مــا عقب بودیم 
و امــروز هم طراز و حتی یــک مقدار جلوتر 
از ایــن منابع عظیم مشــترک اســتفاده 

می کنیم.  
رییس جمهــوری اضافه کرد: فــرق منبع 
اختصاصی با مشــترک در این اســت که از 
منبع اختصاصــی هر زمانی کــه بخواهید 
می توانیــد اســتفاده کنید امــا در منبع 
مشترک همسایه استفاده می کند یعنی هر 
ساعتی بخشی از منابع ما از دست می رود. از 
این منبع مشترک هم همسایه عزیز ما باید 
اســتفاده کند و هم ما این کار را انجام دهیم 

که این کار را کردیم.
وی با یادآوری برداشت از میادین مشترک 
غرب کارون گفت:  تولید مــا در این منطقه 
۵ برابر شده اســت بنابرایندولت توانسته با 
سرمایه گذاری در این منطقه  جلو از دست 

رفتن حقوق مردم را بگیرد.
روحانی با اشــاره به احقاق حقوق مردم در 
زمینــه آثار فرهنگــی، خاطرنشــان کرد: 
تاکنون هزاران شیء مربوط به آثار فرهنگی 
کشور در خارج از کشور بود و تالش کردیم 
در دادگاه هــای بین المللی همــه اینها را 
برگردانیم که این هم احقــاق حقوق ملت 

است.
رییــس جمهــوری با بیــان اینکــه قباًل 
اســتفاده از این میدان صفر بوده اســت، 
گفت: با تالش های انجام شده در سال ۹۲ 
و ۹۳ تا پایان ســال ۹۵ بــه تولید ۳۰ هزار 
بشکه در میدان مشترک رسیدیم  و امروز 
فاز دوم آن را افتتاح کــرده ومی توانیم ۶۵ 
هزار بشــکه در روز از این میدان مشترک 

استفاده کنیم.
 رییس دولــت تدبیــر و امیــد گفت: من 
تاکیدا از مســئولین ســوال کردم که آیا 
در اجــرای این طرح بزرگ یــا طراحی آن 
که در این ۷ ســال آیا از نیروهای خارجی 

و مهندسین خارجی اســتفاده کرده ایم و 
پاسخ منفی بود. یعنی جوانان، مهندسین 
و کارگران ایرانی ایــن کار را انجام دادند. 
آن هم حفر چاه های عمیقی که متوســط 
عمق آنها ۴۵۰۰ متر و در بعضی از موارد تا 

۴۸۰۰ متر است.
روحانی در ادامه بخش پتروشــیمی را از 
افتخارات دولت برشــمرد و در عین حال 
گفت: بســیاری از طرح هایی کــه افتتاح 
می کنیم باالدســتی هســتند. مــا باید 
بتوانیم پایین دســتی ها را هــم طراحی 

کنیم.
 وی از وزیــر نفت خواســت طرحــی برای 
اقدامــات دولت بعد در بخش پتروشــیمی 
آماده کند و گفت: طرح های پایین دستی ها 
می تواند اشتغال زیادی هم برای داخل و هم 
برای صادرات ما ایجاد کنند و برای ما بسیار 

مهم است.
رییس جمهوری بــا بیان اینکه در ســال 
۹۹ تا امروز ۱۲ طرح بزرگ پتروشــیمی را 
افتتاح کردیم، اظهار کرد: همین امروز یک 
طرح به ارزش یک و نیم میلیارد یورو و یک 
طرح به ارزش کمتر از یــک میلیارد یورو 
افتتاح شد. یعنی ما امروز دو و نیم میلیارد 
یورو طرح آن هم در این شــرایط ســخت 

افتتاح کردیم.
رییس دولت دوازدهــم با بیــان اینکه در 
بخــش پتروشــیمی از آغاز ســال تاکنون 
این دوازدهمین افتتاح ما بوده اســت، ابراز 
امیدواری کرد تا پایان ســال باز هم افتتاح 
داشــته باشــیم و گفت: در ســال ۱۴۰۰ 
ظرفیــت پتروشــیمی از ۵۰ میلیون تن به 
۱۰۰ میلیون تن می رسد و این نشان دهنده 
این اســت که کار بســیار عظیمی صورت 

گرفته است.
وی گفت: در ســال های اخیر ما در شرایط 
تحریم و شــرایط جنــگ اقتصــادی قرار 
داشــتیم و ناچار بودیم درآمــد ارزی را از 

غیرنفت به دست بیاوریم.
 یکــی از جاهایی که ما را یــاری کرد و یکی 
از افتخارات مــا در این دولت ایــن بود که 
صــادرات غیرنفتی مــان تقریباً هر ســال 

افزایش پیدا کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: البته آغاز امسال 
به دالیل کرونا با کاهش صادرات غیرنفتی 
مواجه بودیم اما با بررســی آمار و ارقام در 

جلســه اقتصادی روز گذشته خوشبختانه 
در این دو ماه آخر مشــابه پارســال شده 

است.
 رییس جمهــوری اضافه کــرد: در آغاز به 
دلیل کرونا برای صادرات مشکل داشتیم و 
امروز شــرایط ما حل شده است و می توانیم 
صادرات غیرنفتی را انجــام دهیم و تاکنون 
۳۱ میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی 
داشته ایم که تا پایان سال این رقم باالتر هم 

خواهد رفت.
به گفتــه رییس دولت تدبیــر و امید بخش 
بزرگی از ایــن صادرات غیــر نفتی مربوط 
به پتروشیمی و فوالد اســت و این دو نقش 
عمده ای در صادرات غیرنفتــی ما ایفا می 

کنند.

 اعتراف دولت آمریکا به شکست 
تحریم و فشار علیه ایران، موفقیت 

بزرگی است
روحانی در ادامه با اشــاره به آغاز کار طرح 
بزرگ دیگر بــا ارزش ۲ میلیارد دالر گفت: 
این طرح در دولت بعد به افتتاح می رســد 
و آن مــورد بســیار مهــم هــم در بخش 

پتروشیمی ماست.
رییس دولت تدبیر و امیــد خطاب به ملت 
ایران گفت: همه آنچه که تا پایان امســال، 
به دســت آورده ایم در ســایه اراده، ایمان 
ایستادگی شما مردم بوده است و اگر افتتاح 
و موفقیتی داشــتیم، مربوط بــه فرزندان 
این ملــت و جوانــان عزیز و همــه مردم از 
همه اقشــار و گروه ها بوده است که تالش 

بسیاری انجام داده اند.
رییس جمهوری تصریح کرد: مطمئنا دنیا 
و آمریکا ناچار خواهد شــد در برابر این ملت 
بزرگ زانو بزند و تحریم های ظالمانه را کنار 

بگذارد.
روحانی یکی از پیروزی های بزرگ به دست 
آمده را ســرنگونی قصاب و قاتل در آمریکا 
عنوان کــرد و گفت: دولــت جدید تاکنون 
چهار بار اعتراف کرده است فشار حداکثری 
دولت آمریکا شکســت خــورده و به نتیجه 
نرسیده است و این بزرگترین موفقیت ما در 
تاریخ است که خود آنانی که این تحریم را بر 
ما روا داشته اند به خاطر ایستادگی ما کاماًل 
اعتراف می کنند که این تحریم و فشــار به 

جایی نرسیده است.

رئیس جمهوری در پنجاه و سومین هفته پویش ملی تدبیر و امید:

 افزایش بهره برداری 
از منابع مشترک از کارهای 

بزرگ دولت بوده است



سخنگوی وزارت  امور خارجه:

در برخی حوزه ها دولت بایدن بدتر از دولت ترامپ است

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه       12 اسفند 1399    شماره 741

عقبگرد بازارهای داخلی و خارجی
   ادامه از صفحه اول

 با رشــد بازده اوراق خزانه آمریکا به باالترین حد در یک ســال اخیر و 
امیدواری ها از بهبود اقتصاد آمریکا، بهای طال به شدت کاهش پیدا کرد 
و تنها در یــک روز افت ۳.۵ درصدی را به ثبت رســاند. به اعتقاد برخی 
کارشناسان ادامه سیاست های پولی انبساطی در کشورهای مختلف و 
اثرات تورمی این سیاست ها، قیمت طال مجددا افزایش یابد. در مقابل 
عده ای دیگر معتقدند با توجه به رشد بازده اوراق قرضه و احیای اقتصاد 

جهانی قیمت طال مسیر نزولی خود را ادامه خواهد داد.
بیت کوین که در هفته منتهی به ۱۹ فوریه رشد ۷.۱ درصدی را به ثبت 
رســانده بود، در هفته گذشــته با کاهش ۵ درصدی به ۴۹ هزار و ۳۸۶ 
دالر رسید. این در حالی است که تنها در روز ســه شنبه قیمت این ارز 
دیجیتال ۱.۴ درصد افت نمود. برخی از تحلیل گران این سیر نزولی را 
ناشــی از اصالح قیمتی می دانند اما معتقدند چنانچه  این ارز دیجیتال 

مرز ۴۵ هزار دالر را بشکند با ریزش های سنگین مواجه خواهد بود.
در هفته گذشــته فلزات اساسی به جز نیکل و ســرب رشد مثبت را به 
ثبت رساندند. اختالل عرضه در کشورهای شیلی، پرو و برزیل به عنوان 
مهم  ترین عرضه  کنندگان فلزات پایه دلیل اصلی رشــد قیمت فلزات 
بوده است. همچنین با توجه به ســرعت پایین واکسیناسیون در نقاط 
مختلف دنیا و نگرانی  هــا از بهبود تقاضای جهانــی همچنان احتمال 

اصالح مجدد قیمت فلزات وجود دارد.

 چرا متقاضیان نمی توانند کارت اعتباری
 سهام عدالت بگیرند؟  

پیش از این مدیرعامل بانــک ملی اعالم کرده بود کــه ۷۰ هزار کارت 
اعتباری سهام عدالت از سوی این بانک برای متقاضیان صادر شده است 
که صدای اعتراض و انتقادات شــدید متقاضیان را بلند کرد. بانک ملی 
در پاسخ به آن ها دلیل مشــکالت ایجاد شده در دریافت کارت اعتباری 
ســهام عدالت را مربوط به مشــکالت فنی و زیرســاختی اپلیکیشن 

مربوطه دانست.  
 از ۲۵ بهمن سالجاری دارندگان ســهام عدالت می توانند با مراجعه به 
اپلیکیشــن دو بانک ملی و تجارت )ایوا و زمرد( به شکل الکترونیکی و 
بدون مراجعه حضــوری به بانک معادل ۵۰ درصد ارزش این ســهام را 
توسط کارت اعتباری دریافت کنند که زمان بازپرداخت این تسهیالت 
سه ساله اســت و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز 

ندارد و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.
در این راستا، مدیر عامل بانک ملی به ایسنا اعالم کرده بود که ۷۰ هزار 

کارت اعتباری سهام عدالت صادر شده است.  

پس از اعالم ایــن خبر، انتقــادات و واکنش های متقاضیــان دریافت 
کارت اعتباری ســهام عدالت مبنی براینکه موفق به دریافت این کارت 
اعتباری نشده اند و با مشکالت اپلیکیشــن های مربوطه دست و پنجه 

نرم می کنند، شدت گرفت.
عده زیادی از متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت می گویند 
که با هر بار مراجعه به اپلیکیشــن بانک ملی با خطا مواجه شــده اند و 

نتوانسته اند اطالعات خود را ثبت کنند.  
یک متقاضی دیگر نیز گفته که در حین ثبــت اطالعات خود با خطای 
تایید وثیقه مواجه شده است درحالیکه این کارت اعتباری طبق اعالم 
مســئوالن نیازی به وثیقه و ضمانت ندارد و فردی دیگری هم می گوید 
که اپلیکیشــن ایوا هر بار به او اعالم می کند که شــنبه بــرای ثبت نام 
مراجعه کند و هر بار در ایــن زمان موفق به ثبت اطالعــات و دریافت 

کارت اعتباری نمی شود.  
برخی دیگر از سهامداران عدالت نیز اعالم کرده اند که حضوری به بانک 
مراجعه کرده اند و موفق به دریافت کارت اعتباری نشده اند، درحالیکه 
روش دریافت این کارت تنها غیر حضوری و از طریق اپلیکیشــن های 

ایوا، بله و شصت بانک ملی و زمرد بانک تجارت امکان پذیر است.  
در این زمینه، متقاضیــان کارت اعتباری ســهام عدالــت بدانند که 
در صورت مواجه شــدن با مشــکل در زمینــه ثبت نام بــرای کارت 
اعتباری می توانند با مرکز ارتباط مردمی شــرکت َســداد با شــماره 
تلفن ۰۲۱۸۳۳۸۶ و مرکــز ارتباط مردمی بانک ملی با شــماره تلفن 
۰۲۱۶۴۱۴۰ و تلفن ۰۲۱۴۲۷۳۹۰۰۰ پشــتیبانی اپلیکیشن ایوا در 

شرکت پرداخت الکترونیک َسداد نیز تماس بگیرند.
عالوه براین، تنها کسانی می توانند کارت اعتباری سهام عدالت خود را 
از بانک ملی یا تجارت دریافت کنند که این دو بانک  را به عنوان کارگزار 
سهام عدالتشان انتخاب کرده و در این بانک ها نیز حساب داشته باشند.  

 انتقاد کانون شرکت های استانی سهام عدالت
 بر نحوه اجرای مجامع

سخنگوی کانون شــرکت های سرمایه گذاری اســتانی سهام عدالت 
ضمن انتقاد از نحــوه برگزاری مجامــع الکترونیکی این شــرکت ها 

توضیحاتی را ارائه کرد.
 علی اکبر حیدری در نشست خبری که برگزار شــد با اشاره به فرآیند 
آزادسازی سهام عدالت با ابالغیه مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه 
ســال جاری اظهار کرد: پس از آزاد ســازی مدتی برای انتخاب روش 
مدیریت سهام در اختیار مشــموالن قرار گرفت و آیین نامه ای توسط 
شــورای عالی بورس به تصویب رسید و قرار شد توســط همه مراجع 

ذیربط اجرایی شود.
وی ادامه داد: کانون از ابتدا درباره مفاد آیین نامه انتقاداتی داشــت که 
به طرق مختلف مطرح کرد زیرا قوانینی مانند قانون تجارت و اصل ۴۴ 

باید در آیین نامه رعایت می شد اما توسط مجریان رعایت نشد.
سخنگوی کانون شــرکت های سرمایه گذاری اســتانی سهام عدالت 
در مورد ترتیبات قانونی پذیرش شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
در بازار ســرمایه اظهار کرد: در ماده شــش آیین نامه ترتیبات بورسی 
شدن شرکت های سرمایه گذاری اســتانی دیده شده که طبق آن بعد 
از افزایش ســرمایه باید روندی طی شــود و بعد این شرکت ها بورسی 
شوند، اما این ترتیبات طی نشد. باید این بررسی شود که آیا طرفین امر 
چه مراجع اجرایی و چه شرکت های سرمایه گذاری استانی طبق قانون 

ترتیبات را رعایت کرده اند یا خیر.
حیدری ادامــه داد: در مفــاد مــاده ۹۲، ۹۵ و ۱۰۱ آیین نامه در مورد 
ترتیبات برگزاری مجامع توضیح داده شده اســت و طبق آن بازرس یا 
حسابرس رســمی یا یک پنجم از سهامداران یا دســتگاه قضایی تنها 
مراجعی هســتند که می تواننــد روی برگزاری مجامــع الکترونیکی 

نظارت کنند نه دولت.
وی اضافه کــرد: طبق قانون تجــارت اجرای این طــرح نباید منجر به 

افزایش یا تداوم تصدیگری دولت در شرکت های سرمایه پذیر باشد.

سرمقاله

 سهام عدالت

خریــدار  ســخنگوی وزارت خارجــه 
کشــورمان تاکید کرد: ما هیچ گفت و گوی 
دو جانبه ای با آمریــکا نداریم و تا زمانی که 
آمریکا مسیر خود را اصالح نکند تغییری در 

سیاست ایران ایجاد نمی شود.
 سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری 
خود با حضور خبرنــگاران داخلی و خارجی 
که در محل وزارت خارجه برگزار شــده بود 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که رژیم 
صهیونیســتی ایران را عامل اتفاق افتاده در 
کشتی این کشور در خلیج فارس دانسته با 
بیان این که این اتهامــات را قویا رد می کنم 
تصریح کرد: رژیم صهیونیستی مبنای تمام 
ناامنی ها و بی ثباتی ها در منطقه اســت و 

این فرافکنی ها کامال خط روشنی دارد.

اتهامات مقامات رژیم صهیونیستی 
درباره انفجار کشتی فرافکنی است

وی ادامه داد: خلیج فــارس و دریای عمان 
حوزه های امنیتی بالفصل ما هســتند و ما 
اجازه نمی دهیم که با ایــن گونه اظهارات 
و مســائل آنها در این منطقه هراس افکنی 
کنند .این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان 
اینکه به نظر می رســد نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی یک بیماری وسواس گونه ای 
در ارتباط با ایران دارد بــه وضعیت داخلی 
رژیم صهیونیســتی اشــاره کرد و گفت: به 
نظر می رسد که مقامات رژیم صهیونیستی 
تصور می کنند کــه بافرافکنی می توانند از 
وضعیت اســفباری که در داخــل این رژیم 

وجود دارد بگذرند.
وی با تاکیــد بر این که ایــن گونه اظهارات 
مقامات رژیم صهیونیســتی فرافکنی است 
خاطر نشان کرد: اقدامات مشکوک دیگری 
نیز رژیم صهیونیستی آغاز کرده است که ما 
این گونه اقدامات را رصد می کنیم و آنها به 
خوبی می دانند که پاسخ ما در برابر هر گونه 

اقدامی همواره دقیق و محکم است .
خطیــب زاده همچنین ادامــه داد: ما این 
اتهام زنی هــا را قویا رد می کنیــم و تاکید 
بر آن داریم که رژیم صهیونیســتی منشاء 

ناامنی و بی ثباتی در منطقه است.

از صحبت های سفیر ایران در عراق 
برداشت نادرستی شد

ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
پاســخ به ســوال دیگری در مورد اظهارات 
اخیر ســفیر ایران در عراق و نوع واکنشــی 
که مقامات ترکیه ای از این سخنان داشتند 
گفــت: از صحبت های ایشــان برداشــت 
نادرستی شــکل گرفته اســت و هم دولت 
ایران و هم دولت ترکیــه به حفظ حاکمیت 
ملی و تمامیت ارضی کشورها از جمله عراق 
تاکید دارند.همــان طور که اشــاره کردم 
برداشت نادرســتی از صحبت های ایشان 
صورت گرفته بود و در مورد این موضوع دو 

کشور با یکدیگر صحبت کردند.

مسائل فنی آزادسازی اموال ایران در 
عراق در حال مرتفع شدن است

این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در 
پاسخ به این ســوال که در جریان سفر وزیر 
خارجه عراق به تهــران صحبتهایی از آزاد 
ســازی منابع مالی ایــران در بغداد صورت 
گرفت و آیا این اتفاق با چراغ ســبز آمریکا 
صورت گرفته اســت گفت: صحبت از آزاد 
ســازی منابع ایران در عراق است و گفت و 
گو در مورد این موضوع مربــوط به امروز و 

دیروز نیست.
وی با اشاره به همکاری ها و گفت و گوهای 
دو کشــور در ایــن زمینه اظهار کــرد: این 
موضوع در مسیر همکاری ها بین دو کشور 
در حال پیش رفتن اســت و ایــن تعهدات 
قطعی عراقی ها اســت و هیــچ وقت دولت 
عراق از انجام اســتنکاف نکرده اســت. در 
ارتباط بــا این موضوع برخی مســائل فنی 

مطرح بوده که در حال مرتفع شدن است.

پیگیری آزادسازی پول های بلوکه 
شده ایران در کره ادامه دارد

ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
مورد گفت و گوهای ایــران و کره جنوبی در 
ارتباط با اموال بلوکه شــده ایران در سئول 
و آخرین تحوالت در ایــن زمینه هم اظهار 
کرد: همان طور که می دانید در ارتباط با این 
مساله گفت و گوهایی در سطح کارشناسی 
و دیپلماتیــک و بانک مرکزی انجام شــده 
پیگیری ها در این ســطوح ادامه دارد من از 
شما درخواســت می کنم که جزییات این 
موضوع را از رئیس بانک مرکزی بپرســید 
ولی همان طور که اشــاره شد در این زمینه 
تحوالت و توافقاتی صورت گرفته و باید دید 

این تحوالت به کجا می رسد.

تا به امروز در عمل هیچ تغییری در 
سیاست های ضد انسانی آمریکا علیه 

ایران ندیده ایم
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
ادامه نشست خبری خود در ارتباط با اخبار 

منتشر شــده مبنی بر اینکه ایران پیشنهاد 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
ارتباط با برگزاری نشســت غیر رسمی بین 
ایران و گروه ۴+۱ با حضور آمریکا را رد کرده 
اســت، گفت: آنچه که در این زمینه مطرح 
شــده بود همان پیشــنهاد آقای بورل بود. 
ما مواضع جمهوری اســالمی ایــران را به 
روشنی، صریح و کامل اعالم کرده ایم و هیچ 

تغییری در آن صورت نگرفته است.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان ادامه داد: 
مسیری که آمریکا باید طی کند مسیر عبور 
از سیاست های غلط دولت قبلی آمریکاست 
اما متاسفانه تا به امروز در عمل هیچ تغییری 
در سیاست های ضد انسانی آمریکا از جمله 
در مــورد بحث تحریــم ها و اعمال فشــار 
حداکثری بــه ایران صورت نگرفته اســت.

وی ادامــه داد: آمریکایی ها تا امروز رســما 
موضوع بازگشــت به تعهدات خود را اعالم 
نکرده اند و کشورهای اروپایی نیز همچنان 
در نقض تعهدات خود ذیل برجام به سر می 

برند.

اگر آمریکا می خواهد به برجام بازگردد 
باید به تعهدات خود ذیل قطعنامه 

2231 عمل کرده و تحریم ها را بردارد
وی ادامه داد: پیشــنهادی بــرای برگزاری 
نشست غیر رســمی از ســوی آقای بورل 
رسیده بود، این پیشنهاد بدون زمان خاصی 
از ســوی اتحادیه اروپا مطرح شده بود و ما 
همانطور که قبال گفتــه بودیم تاکید بر این 
موضوع داریم که مسیری که باید طی شود 
مسیر روشنی است و اگر آمریکا می خواهد 
در کنار میز برجام جایی داشته باشد باید به 
تعهدات خود ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان 
ملل عمل کرده و تحریم ها را به صورت موثر 
بردارد. طی کردن این مسیر نیاز به مذاکره و 

بده بستان ندارد.
خطیب زاده ادامــه داد: دولت آمریکا با یک 
اشــتباه شــناختی می خواهد مسیری که 
ترامپ در پیشــبرد آن موفق نشده بود را با 
چند جانبه گرایی منفی به جلو ببرد که این 
هم موفق نخواهد شد. پیشبرد این سیاست 
از سوی آمریکا جای تاسف دارد و امیدواریم 
که آنها مسیر روشــنی که مشخص است را 
انتخــاب کنند.ســخنگوی وزارت خارجه 
با بیان اینکه ما عمل را با عمــل و اقدام را با 
اقدام پاســخ می دهیم تصریح کــرد: اگر ما 
رفتار متفاوتی از ســوی طــرف های مقابل 
ببینیم پاســخ ما نیز متناســب با این رفتار 
خواهد بود.این دیپلمات ارشــد کشورمان 
تصریح کرد: در اینجا مــی خواهم نقطه ای 
را به شــرکای اروپایی یادآور شوم و آن این 
است که مسیر همکاری بهتر از هر مسیری 
جواب می دهد. مســیر تهدید و اتهام زنی 
مسیر کارساز و موفقی در برابر ایران نیست. 
بلکه مسیر همکاری متقابل پاسخ می دهد. 
در صورتیکه آنها به تعهداتشان عمل کنند 
ایران نیز فورا پاســخ این موضوع را خواهد 

داد.

 مسیر همکاری ایران با آژانس
 در مسیر پادمان روشن است و ادامه 

خواهد داشت
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در 
پاسخ به ســوال دیگری در ارتباط با تالش 
های آمریکا برای تصویب قطعنامه ای علیه 
ایران در شــورای حکام و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و نوع واکنش ایران به این اقدام 
آمریکا گفت: اینکه آمریکا در مســیر غلطی 
گام برداشــته است مســئله روشنی است. 
دولت جدیــد آمریکا در عمل بــه تعهدات 

خود شروع ناامید کننده ای داشته است.
وی در مورد موضوع آژانس نیز گفت: مسیر 
همکاری ایران با آژانس در مســیر پادمان 
روشــن اســت و این همکاری ادامه خواهد 

داشت.
وی همچنین به توافق اخیر سه ماهه ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد 
و گفت: طرف های مقابل باید حســن نیت 

ایران در تفاهم ســه ماهه بــا آژانس را قدر 
بدانند و آن را بــه عنوان دریچــه ای برای 
بازگشــت به تعهــدات خودشــان در نظر 

بگیرند.

روابط ایران و عراق روابطی چند الیه 
است و دو کشور رایزنی های نزدیکی 

در حوزه های مختلف دارند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به ســوال دیگری در مورد سفر وزیر خارجه 
عراق به تهران و اینکه آیا در مورد مســائل 
امنیتی پیرامون ایران نیز در این ســفر بین 
مقامات دو کشــور رایزنــی و گفت وگویی 
صورت گرفته اســت یا نه؟ گفــت: یکی از 
موضوعات مورد بحث در جریان این ســفر، 
برخی تحوالت صــورت گرفته در عراق بود. 
همچنین در جریان این رایزنی ها در ارتباط 
با پرونده ترور شهید ســلیمانی نیز صحبت 
و رایزنی شــد. آقای فواد حسین گزارشی از 
آخرین وضعیت امنیتی عــراق ارائه دادند. 
روابط ایران و عراق روابطی چند الیه اســت 
و طبیعی اســت که دو کشــور رایزنی های 
نزدیکی در حوزه هــای مختلف از جمله در 

مورد بحث تروریسم داشته باشند.

نباید بحث مسلمانان اویغور در چین را 
سیاسی کرد

ســخنگوی وزارت خارجــه در ادامه گفت 
وگوی خود با خبرنــگاران داخلی و خارجی 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چرا تا 
کنــون وزارت خارجه جمهوری اســالمی 
ایــران در مــورد آزار مســلمانان ایغور در 
چین واکنشی نداشــته است گفت: بدترین 
رویکرد به موضوعاتی از این دست سیاسی 
کردن این مسائل است که از سوی برخی از 
کشورهای اروپایی و آمریکا با اهداف کامال 

سیاسی پیگیری می شود.
وی ادامه داد: موضوعاتی از این دســت که 
در حاکمیت ملی کشــورها هستند همواره 
در مسیر خودش مورد گفت وگو بوده است 
ولی اینکه برخی طرف هــا تالش می کنند 
از این موضوعات برای ابزار سیاســی و چانه 
زنی های خود اســتفاده کنند از سوی ایران 
مردود است. ما مســیر گفت و گوهای خود 
را با چین در موضوعات مختلف داشــته ایم 
و این روند را در مســیر محترمانه ای ادامه 

داده ایم.

باید حواسمان باشد روابط ایران و 
چین رقیبان و بدخواهانی دارد

این دیپلمات ارشد کشــورمان در پاسخ به 
ســوال دیگر همین خبرنگار مبنی بر اینکه 
چین در موضوع نفتکش سانچی و وضعیت 
خدمه آن شفاف ســازی نکرد و در مواردی 
نیز در شــورای امنیت ســازمان ملل رای 
مثبت بــه قطعنامه های ایران داده اســت 
و آیا شــما علی رغم همه ایــن موضوعات 
باز هم معتقدیــد که روابط چیــن با ایران 
دوستانه است گفت: در دوران تحریم یکی 
از کشــورهایی که روابط نزدیک با ما داشته 
است کشــور چین است. کشــور چین در 
زمان یاغی گــری های آمریــکا نفت ایران 
را خریداری کــرده و این موضــوع پنهانی 
نبوده اســت. تهران و پکــن در حوزه های 
مختلف مراودات نزدیکی دارند. مشارکت و 
همکاری ایران و چین راهبردی است که در 
برخی از حوزه ها مــردم از آن اطالع دارند و 
در برخی از حوزه های دیگر این همکاری ها 

در وقت مقتضی اعالم می شود.
خطیــب زاده با بیــان اینکه روز یکشــنبه 
۲۵۰ هزار دوز واکســن اهدایــی چین در 
ارتباط با کرونا وارد ایران شد ادامه داد: باید 
حواسمان باشد روابط ایران و چین رقیبان 
و بدخواهانی دارد ولی در دو کشور مدیریت 

درست روابط در دستور کار بوده و است.

رژیم صهیونیستی ریشه بسیاری از 
گرفتاری ها و ناامنی ها در منطقه است

ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین 

در پاســخ بــه ســوال دیگــری در مورد 
اظهارات اخیر نتانیاهو نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی علیه ایــران از جمله اینکه 
تل آویو اجازه نمی دهد که ایران به ســالح 
هسته ای دســت پیدا کند و به دنبال ضربه 
زدن به ایران در منطقه هستیم، اظهار کرد: 
این وسواس ذهنی بیمار گونه ای که نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به ایران دارد 
امر جدیدی نیســت و اینها همــه حاکی از 
آشفتگی عجیبی در سرزمین های اشغالی و 
حاصل رفتارهای ماجراجویانه آنها در داخل 

سرزمین های اشغالی و خارج از آن است.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان با تاکید بر 
اینکه رژیم صهیونیســتی ریشه بسیاری از 
گرفتاری ها و ناامنی ها در منطقه اســت و 
جمهوری اســالمی ایران اقدامات این رژیم 
را با دقت رصد می کنــد گفت: این فرافکنی 
ها فقــط به درد خود نخســت وزیــر رژیم 

صهیونیستی می خورد.
خطیــب زاده با بیان اینکه ایران سیاســت 
های خود را بر اســاس منافع و مصالح خود 
پیگیری کرده اســت ادامه داد: در دکترین 
جمهوری اسالمی ایران سالح هسته ای به 
دالیل مختلف هیچ وقت جایگاهی نداشته 
و در مقابل متاســفانه کشــورهای غربی و 
آمریکا هستند که چشم های خود را بر روی 
سالح های انبار شده و بمب های هسته ای 

رژیم صهیونیستی بسته اند.
خطیب زاده ادامــه داد: اینگونــه ادعاها و 
اظهار نظرها به درد مصرف داخلی نخســت 

وزیر رژیم صهیونیستی می خورد.

آمریکایی ها نمی توانند به نام 
دیپلماسی همان گردن کشی های 

ترامپ را ادامه دهند
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه علی رغم تاکید ایران 
بر موضوع دیپلماســی و پیگیــری امور از 
طریق گفت وگو و رایزنی چرا ایران از مذاکره 
با دولت جدید آمریکا طفره می رود و از این 
امر تا کنون خودداری کرده است در حالیکه 
شعار اول دولت یازدهم و دوازدهم موضوع 
حل مشکالت از طریق دیپلماسی بوده است 
اظهار کرد: دیپلماسی یک واژه نیست بلکه 
یک مفهوم است و با اســم دیپلماسی نمی 
توان جنگ کرد. با اســم دیپلماسی دولت 
آمریکا نمی تواند سیاســت فشار حداکثری 
دولت پیشین این کشــور علیه ملت ایران را 

ادامه دهد. 
آمریکایی ها نمی توانند با اســم دیپلماسی 
نزدیک به دو ماه تمام مســیرهای ارســال 
غذا و دارو به ملت ایــران را مثل دولت قبلی 
این کشور مســدود کنند. آمریکایی ها نمی 
توانند به نام دیپلماسی همان گردن کشی 
های دولت قبلی را در زرورق بپیچند و ادامه 

دهند.
خطیب زاده خطاب به ایــن خبرنگار افزود: 
ما کشوری با تمدن و با محاسبه گری دقیق 
هستیم و تیم پیشــینی که دیپلماسی را به 
پیش برد و به توافق رساند، می گوید مسیر 
دیپلماسی روشن اســت و امروز وقت عمل 
کردن طرف هــای مقابل به تعهداتشــان 

است.

در حل مسائل باید نگاه به داخل باشد 
و هر گاه نگاه به خارج بوده مشکالت 

دو برابر بوده است
ســخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه در 
حل مســائل باید نگاه به داخل باشــد و هر 
گاه نگاه به خــارج بوده مشــکالت دو برابر 
بوده اســت ادامه داد: ایران نه تنها مســیر 
دیپلماســی را باز کرده بلکه مســیر آن را 
روشــن کرده اســت. ما سه قدم ســاده را 
برای آنها اعالم کرده ایم. اعالم برگشــت به 
تعهداتی که داده اند، برداشتن موثر تحریم 
ها و اینکه بعد از این اقدامــات می توانند به 

میز برجام بازگردند.
خطیب زاده ادامه داد: این مســیر برعکس 
نیســت، آنهــا نمی توانند مســیر فشــار 

حداکثــری را حفظ کنند و همــان گردن 
کشی های دولت ســابق آمریکا را با شکل و 
شمایل دیگری ادامه دهند و بعد پشت میز 
بنشــینند و دوباره بخواهند همه چیز را از 
اول شــروع کنند. مســیری که ما گفته ایم 
کامال روشن و مشخص است و احتیاجی به 

نشستن پشت درهای بسته نیست.
وی ادامه داد: تاکنــون دولت آمریکا نه تنها 
مسیر خودش را در برابر ایران اصالح نکرده 
بلکه متاسفانه به نظر می رســد که آنها در 
پی ایجاد مســیرهایی هســتند که به زعم 

خودشان فشار علیه ایران را افزایش دهند.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران 
بر موضوع اقدام در مقابل اقدام تاکید کرده و 
این پاسخ ماست در بخش دیگری از صحبت 
های خود تاکید کرد: مــا هیچ گفت وگوی 
دو جانبه ای با آمریــکا نداریم و تا زمانی که 
آمریکا مســیر غلــط خود را اصــالح نکند 
تغییری در سیاســت های ایران ایجاد نمی 
شــود. تا امروز نزدیک به دو مــاه از آغاز کار 
دولت جدید آمریکا گذشــته است و دولت 
بایدن رســما بازگشــت به تعهــدات خود 
را حتی در کالم نیز اعالم نکرده اســت. در 
حالیکــه آنهــا در کارزار انتخاباتــی خود 
صحبت دیگری می کردنــد ولی اکنون در 

عمل با رفتار دیگری روبرو هستیم.
وی ادامه داد: حرف هایی ایــن طرف و آن 
طرف به صــورت پراکنده مطرح شــده و به 
گوش ما نیز رسیده است ولی مبنای ما عمل 
است نه حرف و ما سیاســت های خودمان 
را بر اســاس حرف ها و اظهار نظرها تنظیم 

نخواهیم کرد.

درخصوص روابط ما با اتحادیه اروپا، 
مسیر دیپلماسی همواره باز بوده است

ســخنگوی وزارت امور خارجــه در مورد 
همکاری ایران با اروپا و نــوع تعامل ایران با 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
گفت: در خصوص روابط ما با اتحادیه اروپا، 
مســیر دیپلماســی همواره باز بوده است و 
مسیر کمیسیون مشــترک برجام در مسیر 
خود ادامــه کار خواهــد داد و آمریکا برای 
اینکه به میز برگردد به عنوان کشــور ناقض 
برجام باید تعهداتــش را اجرا کند و اقدام به 

رفع موثر تحریم ها کند.

واکسن های خریداری شده به تدریج 
وارد کشور می شوند

ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
ارتباط بــا آخرین تــالش ها بــرای خرید 
واکســن کرونا و اقدامــات وزارت خارجه 
در این زمینه گفت: جزئیــات فنی در مورد 
واکســن کرونا را باید از وزارت بهداشــت 
بپرســیم ولی به شــما می گویم که هر گاه 
وزارت بهداشت درخواســتی در این زمینه 

داشت ما جلوتر عملیاتی کردیم.
 مسیرهای متعددی در خصوص واکسن از 
چند ماه قبل انجام شــده، خریدهایی انجام 
شــده اســت و مبالغی پرداخت شده است. 
این خریدها به تدریج وارد کشور می شوند 
و برخــی نیز در اوایــل بهار به کشــور وارد 

خواهند شد.
وی تاکید کرد: مسیر فنی مربوط به موضوع 
واکســن کرونا را از وزارت بهداشــت جویا 
شــوید ولی همانطور که گفتم هر کجا از ما 
در این زمینه وزارت بهداشــت درخواستی 
داشــته ما جلوتر عملیات را انجام داده و کار 

را به جلو برده ایم.

در برخی حوزه ها مسیری که دولت 
جدید آمریکا طی می کند بدتر از 

دولت قبلی است
ســخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه 
موضع ایران اصولی اســت و در حوزه عمل 
تاکنون تفاوتی بین دولــت بایدن و ترامپ 
در ارتباط با موضــوع برجام و رفع تحریم ها 
مشاهده نکرده ایم، تاکید کرد: در سیاست 
آمریکا در مورد ایــران هیچ تغییری صورت 
نگرفته اســت و همانطور که گفتم در حوزه 
عمل تفاوتی بین بایــدن و ترامپ تا به امروز 
وجود نداشته است و چه بسا در برخی حوزه 
ها مسیری که دولت جدید آمریکا طی می 

کند بدتر از دولت قبلی است. 
چنانکه امــروز آمریکا خــودش در صدور 
برخی از قطعنامه ها علیــه ایران پیش قدم 
می شود و آنها به اشتباه تصور می کنند که 
چند جانبه گرایی یعنی دور هم جمع شدن 

برای توطئه.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان ادامه داد: 
مادامی کــه آمریکایــی ها از این اشــکال 
شــناختی فاصله نگیرند همچنــان دچار 

اشتباه محاسباتی خواهند شد.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
مورد آخرین وضعیــت نفتکش کره ای که 
از سوی ایران به خاطر ایجاد آلودگی های 
زیست محیطی متوقف شــده است گفت: 
موضوع این نفتکش مســیر حقوقی خود را 
طی می کند و باید منتظر طی شــدن این 

روند باشیم.
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افتتاح یک واحد تولیدی با حمایت بانک ملی 
ایران در حضور معاون اول رئیس جمهور

در جریان ســفر یک روزه دکتر اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور به استان گلستان، یک واحد اقتصادی بزرگ که با حمایت بانک 

ملی ایران تکمیل شده است، افتتاح شد.
به گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، شــرکت »تجارت گســتر 
ترکمن خــزر«، واحد تولیدکننده انــواع ورقه های الیــاف بتنی موج 
دار )شــبه ایرانیت و فاقد آزبست( جهت پوشش ســقف ساختمانی با 
نام تجاری »گلســتانیت« اســت که در شــهرک صنعتــی پنج پیکر 

بندرترکمن به بهره برداری رسیده است.
در مراسم افتتاح این بنگاه اقتصادی، اســتاندار گلستان از ایفای نقش 
برجسته و چشمگیر اداره امور شعب استان گلســتان بانک ملی ایران 
در کمک به بخش های مختلــف اقتصادی به ویژه حمایــت از تولید و 

اشتغال قدردانی کرد. 
در این واحد تولیدی که ظرفیت تولیــد روزانه ۱۴۰ تُن معادل ۱۰ هزار 
متر مربع از این پوشــش را دارد ۶۵ نفر به طور مستقیم مشغول به کار 

خواهند شد.
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده در فاز اول این طرح ۶۰۰ میلیارد ریال 

با سهم مشارکت ۱۳۰ میلیارد ریالی بانک ملی ایران است.

با ابالغ رئیس کل بیمه مرکزی
مدیرعاملی نیما نوراللهی برای بیمه تجارت نو 

تمدید شد
انتصاب نیما نوراللهی به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه نجارت نو، برای 
مدت باقی مانده از دوره دوســاله اعضای هیئت  مدیره  این شــرکت از 

سوی بیمه مرکزی بالمانع اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ در ابالغ غالمرضا ســلیمانی 
رئیس کل بیمه مرکزی، اظهار امیدواری شــده تا با مســاعدت اعضای 
هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان این مجموعه اهداف تعیین شــده 

توسط این نهاد سیاستگذار محقق شود. 
تدوین برنامه پنج ساله مشتمل براهداف و راهبردهای توسعه شرکت، 
اطمینان از شناســایی صحیح ذخایر فنی شرکت و کفایت آن، توجه به 
طراحی محصوالت جدید بیمه ای با هدف حفظ و تداوم رشــد پرتفوی 
شــرکت و توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در کشــور و ســازوکار  
پوشــش بیمه ای آنها، از جمله هدف گذاری های اعالم شــده توســط 

رئیس کل بیمه مرکزی در این ابالغیه است.

انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های 
 شخص ثالث و حوادث راننده به مالکان

 وسایل نقلیه
تخفیف عدم خسارت در بیمه شــخص ثالث و حوادث راننده متعلق به 
مالک وســیله نقلیه )صاحب پالک انتظامی وسیله نقلیه( است و مالک 
می تواند بعد از انتقال خودرو، تخفیفات خود را به وسیله نقلیه دیگری 

از همان نوع منتقل کند.
به گزارش اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملــل بیمه مرکزی، بر 
اســاس مصوبه هیات محترم وزیران، مالکین وســایل نقلیه موتوری 
زمینی می توانند سابقه تخفیف عدم خســارت بیمه نامه های شخص 
ثالث و حوادث راننده را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع ) مثال سواری 
به سواری( که متعلق به خود، همســر، والدین و یا اوالد بالواسطه آنها 

باشد، انتقال دهند.
 بنابراین فارغ از اینکه خودروي جدید صفر کیلومتر اســت یا کارکرده، 
حق بیمه خودروی جدید مالک وســیله نقلیه، مطابــق بند )ت( ماده 
۸ آیین نامه اجرایي موضوع تبصره ماده ۶ قانون بیمه شــخص ثالث  با 

احتساب تخفیفات عدم خسارت انتقالی محاسبه خواهد شد. 
بر این اساس تخفیفات مالک، همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس 
از آن قابل انتقال است و در صورت در دســترس نبودن انتقال گیرنده 
)اعم از وســیله نقلیه مالک، همســر، والدین و یا اوالد بالواسطه وی(، 
این تخفیفات برای مدت نامحدود در ســوابق بیمه گر مربوطه و بیمه 

مرکزی نگهداری خواهد شد.
 

پرداخت 9 میلیاردی خسارت از سوی بیمه تعاون 
به صاحبان مشاغل آسیب دیده از پاندمی کرونا

بیمه تعاون، در ســال ۹۹ بیش از ۹ میلیارد ریال به صاحبان مشــاغل 
بابت توقف کسب و کار ناشی از پاندمی کرونا خسارت پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، محمد باباکردی، مدیر مسئولیت 
و مهندسی شــرکت بیمه تعاون با اعالم این خبر مطرح کرد: هم اکنون 
۶ شــهر همدان، کرمان، تبریز، تهران، شــیراز، اردبیل و قزوین از بیمه 
تعاون بابت تعطیلی کسب و کار ناشی از پاندمی کرونا خسارت دریافت 

کرده اند.
وی افزود: فروشــگاه های لوازم خانگی و کادویی، فروشگاه های کیف 
و کفش، فروشگاه های لوازم ورزشی، پوشــاک فروشی ها، خرازی ها، 
رستوران ها، قنادی و خشکبار فروشــان، کتابفروشی و طالفروشی ها 
عمده کسب و کارهایی بودند که از بیمه تعاون، خسارت تعطیلی کسب 

و کار ناشی از پاندمی را دریافت کردند.
مدیر مسئولیت و مهندسی شرکت بیمه تعاون ادامه داد: در این میان، 
همدان به لحاظ تعداد کســب و کارها و تبریز به لحاظ مبلغ خسارت در 

زمره بیش ترین بهره مندان از بیمه توقف کسب و کار قرار دارند.

بازدید مدیرعامل بانک صنعت و معدن از شرکت 
داروسازی هما فارمد

دکتر حســین مهــری مدیرعامل بانــک صنعت و معدن از شــرکت 
داروســازی هما فارمد واقع در پــارک فناوری پردیس اســتان تهران 
بازدید کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و معدن مدیر 
عامل این بانک به همراه معاون نظارت حقوقی و وصول مطالبات و مدیر 
امور نظارت بر طرحها صبح روز شــنبه نهم اسفند ماه با حضور در محل 
انجام طرح در حال اجرا، در جریان پیشــرفت مراحل ســاخت و روند 

اجرایی آن قرار گرفت.
یادآور می شــود جهت اجرای این طرح بانک صنعت و معدن مبلغ یک 
هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت اختصاص داده است که زمینه اشتغال 
۳۵۰ نفر بصورت مســتقیم را خواهد داشــت . محصوالت تولیدی این 
شرکت شــامل انواع آمپول، ویال و ســرنگ آماده تزریق می باشد که 

ظرفیت تولید آن ۸۴ میلیون عدد در سال خواهد بود.
شایان ذکر است حجم ســرمایه گذاری در این طرح چهار هزار و یکصد 
میلیارد ریال می باشد و پیش بینی می شود فاز یک این طرح در مهرماه 
سال آینده به بهره برداری برسد که با راه اندازی آن کشور از واردات این 

داروها بی نیاز خواهد شد.

شعبه

خریدار  دبیر کانون انبوه ســازان با بیان 
این کــه قیمت هــر پاکت ســیمان درب 
کارخانه ۱۸ هزار تومان اســت و ۴۸ هزار 
تومان به دست سازندگان می رسد، گفت: 
برای کمک به کاهش قیمت مســکن باید 
خانه بســازیم اما یک روز با دالالن فوالد، 
روز دیگر با دالالن ســیمان مواجهیم و در 
این گیــر و دار پروژه های ســاختمانی به 
دلیل رشــد قیمت مصالح دچار مشــکل 

شده اند.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: آنچه در بازار 
مســکن اتفاق می افتاد انعکاس شــرایط 
اقتصاد کالن اســت اما رکود بازار مسکن از 
سه علت نشــأت می گیرد. هم اکنون گروه 
متقاضیان مصرفی از یک طــرف با کمبود 
نقدینگی مواجهند و از طرف دیگر در انتظار 
تحوالت سیاسی و اقتصادی هستند. وزارت 
راه و شهرســازی نیز به عنوان متولی بخش 
مســکن به جای اینکه به تســهیل فرآیند 
ســاخت و ســاز و خرید و فروش مســکن 
کمک کنــد، مکررا طی حدود یک ســال و 
نیم گذشــته توصیه نخریدن را دنبال کرده 

است.
وی با بیان اینکــه علیرغم کاهش معامالت 
مســکن شــاهد افزایش قیمتها هســتیم 
گفت: هم اکنــون خرید و فــروش در بازار 
مسکن بســیار کاهش یافته و طبیعتا باید 
نرخها پایین بیاید اما رشــد قیمت زمین و 
مصالح ســاختمانی، این بازار را به ســمت 
رکود تورمی کشــانده اســت. بازار مصالح 
ساختمانی تقریبا به حال خود رها شده و در 
یک فرآیند رانت گونه قیمت بعضی مصالح 
بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه 

ها و دالالن سه تا چهار برابر می شود.

این کارشناس بازار مســکن با بیان این ادعا 
که دســتگاههای متولی نظــارت در حوزه 
مصالح ساختمانی مداخالت الزم را صورت 
نداده اند افزود: همه ما بــه اقتصاد آزاد باور 
داریم اما متاســفانه بعضی از سطوح اقتصاد 
کشور ما غیرشفاف اســت. به طور مثال در 
حوزه صنایع مادر، فوالد یا ســیمان انحصار 
را به وضــوح می بینیــم و دســتگاههای 
انحصارگر شــرایط را بر بخش تولید سخت 
کــرده اند. این باعث می شــود مســکن به 
عنوان کاالیی که توســط بخش خصوصی 
تولید می شــود با قیمت باالیی به دســت 

مصرف کننده برسد.
پورحاجت گفت: در آشــفته بــازار کنونی، 

دالالن ســیمان چه هــا که نمــی کنند. 
سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است 
اما تا به دست سازنده برسد ۴۸ هزار تومان 
می شــود. این تخم مرغ نیســت که کسی 
نتواند رصــدش کنــد. ورودی و خروجی 
کارخانجات و افرادی که در این حوزه فعال 

هستند مشخص است.
کارگاههــای  االن  کــرد:  تاکیــد  وی 
ساختمانی نیاز مبرم به ســیمان دارند اما 
اولویت بعضی مســئوالن صادرات سیمان 
به کشورهای دیگر است. بازار مسکن طی 
سه سال گذشــته به اندازه کافی متالطم 
بوده و مهمترین عامــل در کنترل این بازار 
افزایش ساخت و ساز است. ما نمی گوییم 

صادرات مصالح نداشــته باشیم اما اولویت 
باید تامین نیاز داخلی باشد و مازاد مصرف 
را صادر کنیــم. در غیر این صــورت اجازه 
دهند واردات ســیمان هم داشته باشیم تا 
حداقــل بتوانیم مصالح مــورد نیاز خود را 

تهیه کنیم.
دبیر کانون انبوه ســازان درباره پیش بینی 
از آینده بازار مســکن گفــت: دیدیم که با 
وجود افت شــدید معامالت قیمت مسکن 
شــهر تهران در بهمن مــاه بــه میانگین 
۲۸.۳ میلیون تومان رســید. رشدهای ۲ تا 
۳ درصدی برای بازار مســکن غیرمنطقی 
نیســت اما نگرانی ما این اســت که رشــد 
تدریجی ادامه پیدا کند. اگر ساخت و ساز به 

همین منوال در رکود بماند افزایش قیمت، 
محتمل تریــن گزینه در ماههــای آینده 
اســت. البته پیش بینی می کنیم شــرایط 
ساخت و ساز در ســال آینده بهتر شود اما با 
توجه به کمبود پنج میلیون واحد مسکونی 
به این زودی نمی توان تقاضای بازار مسکن 
را پاســخ داد. با این حال می تــوان افزایش 
قیمت را با برنامه ریزی مناسب برای تولید 
مسکن و کاهش هزینه های باالسری حوزه 

ساخت، کنترل کرد.
پورحاجــت ادامه داد: متقاضیان مســکن 
با کمبود نقدینگی مواجهند و تســهیالت 
فعلــی جوابگو نیســت. افزایــش حقوق 
و افزایش ســقف تســهیالت بانکــی باید 
متناســب با رشد قیمت مســکن باشد اما 
دولت فعال چنین سیاســتی را دنبال نمی 
کند. باال بردن سقف تســهیالت مسکن و 
کاهش نرخ سود، برنامه هایی که تمام دنیا 
دنبال کرده اند و کوتاه ترین مســیر برای 

خانه دار کردن مردم است.

 مسکن در تهران متری
 28.3 میلیون تومان

بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط 
قیمت مســکن شــهر تهران ۲۸.۳ میلیون 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد 
افزایش نشــان می دهد. طبــق اعالم بانک 
مرکــزی در ماه مذکــور تعــداد معامالت 
آپارتمان های مســکونی شــهر تهــران به 
۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت 
به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نســبت به 
ماه مشــابه ســال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش 

یافت.

بانک پارســیان که اهمیــت ویژه ای برای ســالمت 
مشتریان خود قائل است بعد از اقداماتی که در راستای 
توســعه بانکداری الکترونیک انجــام داد، هم اکنون 
شــرایطی را فراهم آورده که احراز هویت مشــتریان 
جدید جهت افتتاح حســاب بانکــی و همچنین احراز 
هویت ثبت نام شدگان در ســامانه سجام نیز به صورت 

غیر حضوری انجام شود.
نگرانی ها نسبت به شیوع موج چهارم کرونا بیشتر شده 
اســت. ویروس جهش یافته ای که تنها راه مقابله با آن 
کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور و رعایت پروتکل های 

اجتماعی است. 
بانک پارســیان کــه اهمیــت باالیی برای ســالمت 
مشتریان خود قائل اســت با وقوع بحران کرونا در یک 

ســال گذشــته تالش های زیــادی را برای 
توســعه بانکداری الکترونیک انجام داده تا 
حضور مشتری در شعبه را به حداقل ممکن 

برساند.
 بعد از اقداماتی همچون افزایش سقف مجاز 
انتقال وجــه کارت بــه کارت ، تمدید تاریخ 
انقضا کارت های بانکی بدون حضور مشتری 

و غیره، عملیات احراز هویــت غیرحضوری متقاضیان 
ســجام مورد بهره برداری قرار گرفــت و حاال نوبت به 
افتتاح حســاب و صدور کارت بدون حضور در شــعبه 

رسیده است.
بر این اســاس بانک پارســیان امکان ثبــت تقاضای 
احرازهویــت بــرای متقاضیــان براســاس انطباق 

الکترونیــک چهره متقاضی بــا تصویر ثبت 
احوال را بــه صورت جامع و کامل در بســتر 
همراه بانک محیا کرده اســت و دیگر نیازی 
به مراجعه حضوری برای احراز هویت نیست.

به عبارتی بانک پارسیان در طراحی سامانه« 
احراز هویت غیرحضوری« تالش کرده است 
تا ســه ضلع مثلث را فراهم کند تا مشــتری 
با خیال آســوده خدمات مــورد نیــاز را دریافت کند، 
امنیت،ســهولت و غیرحضوری بودن به صورت توامان 
در این خدمت، زمینه آغاز سفر مشتری در اکوسیستم 

دیجیتال بانک پارسیان را فراهم خواهد آورد. 
کافی است نســخه جدید همراه بانک پارسیان را نصب 
نمایید و با ارســال تصاویر مدارک هویتی و همچنین 

ویدئو زنده، به خانواده بزرگ مشــتریان بانک پارسیان 
بپیوندید و اگر مایل بودید کارت نقــدی خود را درب 
منزل/محل کارتان از مامور پســت تحویــل بگیرید.

آنگونه که آمارها نشــان می دهد از ابتدای آبان تا ۲۴ 
بهمن امســال ۷۵ هزار و ۵۳۲ مورد درخواســت برای 
احراز هویت غیر حضوری ســجام به بانک ارائه شــده 
که از این تعداد ۶۷ هــزار و ۴۷۶ تاییــد و ۸ هزار و ۵۶ 

درخواست رد شده است .
جالب اســت که بدانید تنها در یک هفته گذشته یک 
هزار و۷۳۲ نفــر خواهان احراز هویــت غیر حضوری 
)ســجام( شــده اند که یک هــزار و ۴۱۳ مــورد این 
درخواست تایید و به انجام رســیده و ۳۱۹ تای آنها نیز 

رد شده است .

معاون تعاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از 
اختصاص ۲۱ هــزار میلیارد تومان تســهیالت بانک 

توسعه تعاون به تعاونی ها و فعالین اقتصادی خبر داد.
معاون تعاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از 
احیای تعاونی های اشتغال زا خبر داد و گفت: با ایجاد 
و گســترش مراکز نوآوری و توســعه تعاون بهره وری 
در تعاونی ها بــاال می رود و زمینه تحقیق و توســعه و 

نوآوری در شرکتهای تعاونی فراهم می شود.
محمد جعفــر کبیری در گفــت وگو با ایســنا، درباره 
حمایت از تعاونی های اشــتغال زا اظهــار کرد: یکی از 
اقدامات حمایتــی وزارت تعاون احیــای تعاونی های 
اشتغال زا و کمک به توسعه بازار تعاونی ها با مساعدت 
بانک توســعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
بخش تعاون است که به همین منظور اعتباری معادل 

۲۱ هزار میلیارد تومان از سوی بانک توسعه 
تعاون برای امســال پیش بینی شــد که این 
اعتبار نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد 

داشته است.
وی درعین حال از پرداخــت ۹۰۰ میلیارد 
تومان تســهیالت بــه طرح های اشــتغال 
روســتایی در ســال جاری خبر داد و گفت: 

این تسهیالت در قالب سامانه کارا توسط بانک توسعه 
تعاون پرداخت شده است.

کبیری در ادامه با اشــاره با راه اندازی ســامانه جامع 
هوشــمند بخش تعاون اظهار کرد: این سامانه یکی از 
اقدامات بزرگ و موثر وزارت تعاون در راستای شفافیت 

بود که باعث شد نظارتها بیشتر شود.
وی تصریــح کــرد: در این راســتا برگــزاری مجامع 

الکترونیــک تعاونی ها را بــرای اولین بار در 
شهریور ماه شــاهد بودیم و بنا داریم که در 
ســال ۱۴۰۰ تعاونی ها مجامع خــود را به 
شــکل الکترونیــک برگــزار و از مزایای آن 
اســتفاده کنند و امکان رتبه بنــدی آنها در 
ســال آینده را از طریق این ســامانه فراهم 

خواهیم کرد.
معاون تعــاون وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
درعین حــال تعییــن تکلیف الیحه اصــالح قانون 
تعاون را خواســتار شــد و ابــراز امیــدواری کرد: 
این الیحه با گذشــت ۹ ســال به ســرانجام برسد و 
مشــارکت هرچه بیشــتر تعاونی هــا در اتاق های 

تعاون را شاهد باشیم.
کبیــری همچنیــن درخصوص راه انــدازی مراکز 

نوآوری و توســعه تعاون گفت: توسعه نوآوری یکی 
از رویکردهای جــدی ما در بخش تعاون اســت و 
به همین منظــور با حمایــت از تعاونی های دانش 
بنیان و شــرکتهای نوپا درصدد تحقق این رویکرد 
در بخش تعاون هســتیم. در حــال حاضر ۱۱ مرکز 
نوآوری و توســعه تعــاون )منتا( در کشــور وجود 
دارد که برای فعالیت آنها بودجه مســتقلی درنظر 
گرفته شــده و طبق هدفگــذاری ها قرار اســت تا 
پایان ســال آینده هر اســتان به یک مرکز »منتا« 

مجهز شود.
به گفتــه وی کمک به تشــکیل و تقویــت واحدهای 
تحقیق و توســعه در بخش تعــاون و ارتقای بهره وری 
شرکتهای تعاونی از جمله اهداف ایجاد مراکز نوآوری 

تعاون به شمار می رود.

پارسیان

 توسعه تعاون

بدون حتی یکبار مراجعه به بانک، حساب افتتاح کنید، کارت بانکی را درب منزل تحویل بگیرید
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امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک های کارآفرین و پارسیان
خریدار  مدیــران عامل بانــک های کار 
آفرین و پارسیان درراســتای نقش سازنده 
همکاری بانک ها در ســرعت بخشیدن به 
ایجاد ســامانه ها و کاهش هزینه ها تفاهم 
نامه همکاری در حوزه هــای فناورانه امضا 

کردند.
به گزارش روابط عمومــی بانک کارافرین، 
مراســم امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری 
بین بانــک پارســیان و بانــک کارآفرین 
در حوزه هــای فناورانه عصر روز شــنبه ۹ 
اســفندماه ۹۹ با حضوردکتــر محمد رضا 
فرزین و کــوروش پرویزیان و بــه میزبانی 

بانک پارسیان برگزار شد.
رویکرد تفاهم نامه دوجانبه بانک پارسیان 
و بانــک کارآفریــن، همــکاری طرفین و 
شرکت های زیرمجموعه ی آنها در حوزه ی 
فناورانه و ارائه خدمات نرم افزاری، سخت 
افــزاری، مشــاوره ای و ســرمایه گذاری 
مشــترک از جمله؛ ســامانه های عملیات 
بانکــی و داده، کیف پــول و پرداخت های 

خرد و ... است.
دکتر محمدرضا فرزیــن مدیرعامل بانک 
کارآفرین در مراسم امضا و تبادل این تفاهم 
نامه گفت: بســیاری ازدســتورالعمل های 
جدید محصول مشــترک بین بانکهاســت 
و همــکاری های مشــترک از صرف هزینه 
و زمــان بــرای اجرایــی شــدن روال این 

دستورالعمل ها می کاهد.
فرزین با اشــاره به همــکاری نزدیک به ۷ 
ماهه تیم کارشناســی بانک های کارآفرین 
و پارســیان برای انعقاد تفاهم نامه مشترک 
افزود: تفاهم نامه مذکور در۸ حوزه اساسی 
تنظیم شــده که ظرفیت هــای همکاری 
دو بانــک در ارایه خدمات به مشــتریان را 

افزایش می دهد.
مدیرعامل بانک کارآفرین با تاکید بر اینکه 
ســود حاصل از همکاری هــای طرفین به 
مشــتریان می رســد، خاطر نشــان کرد: 
موضوعی که درکنــار این تفاهــم نامه ها 
اهمیــت دارد اســتفاده از امکانات یکدیگر 

اســت که می تواند بــه نفع مشــتریان و 
مجموعــه بانک هــا باشــد ، بــرای مثال 
دربانک پارســیان مراکز پشتیبان و بحران 
وجود دارد و بانک کارآفریــن نیز به تازگی 
مراکزی را به عنوان مراکز پشتیبان و بحران 
راه اندازی کرده اســت.وی با اشاره فعالیت 
های بانک کارآفرین تصریح کرد: فعالیت با 
تاپ برای پذیره نویسی مربوط به حق تقدم 

افزایش سرمایه آغاز شده است.

همچنیــن دکتــر کــوروش پرویزیــان، 
مدیرعامل بانک پارســیان در این مراســم 
ضمن تشــکر از همکاران بانــک کارآفرین 
و بانک پارســیان در تنظیم این تفاهم نامه 
به ظرفیت ها، قابلیت ها و زیرســاخت های 
مطلوب بانک پارســیان و کارآفرین اشاره و 
هدف از امضای این تفاهم نامه را هم افزایی 
بیشــتر برای دو مجموعــه و کاهش هزینه 
های اضافی برای ســرویس دهــی بهتر به 

مشتریان و مردم ذکر کرد.
 پرویزیان افزود : چارچــوب همکاری بانک 
پارســیان با کارآفرین بلند مــدت و فراتر 
از رابطه اقتصــادی اســت و امیدواریم که 
ظرفیت ها و قابلیت های هــر دو مجموعه 
موجب ایجاد محصــوالت و خدمات جدید 
و بهروری بیشــتر و ارزش افــزوده برای هر 

دوبانک شود .
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به دستور 
العمــل ها و بخشــنامه های جدیــد بانک 
مرکزی و ضرورت ایجاد ســاماندهی جدید 

توسط بانک ها گفت : در همکاری بانک ها، 
ســرعت ایجاد ســامانه ها افزایش و هزینه 
های آن کاهش می یابد و اگر اتحاد و ائتالف 
بین بانک ها بیشترشــود، بهتر می توان به 

مشتریان و مردم خدمت رسانی کرد
 پرویزیان افزود : چارچــوب همکاری بانک 
پارســیان با کارآفرین بلند مــدت و فراتر 
از رابطه اقتصــادی اســت و امیدواریم که 
ظرفیت ها و قابلیت های هــر دو مجموعه 
موجب ایجاد محصــوالت و خدمات جدید 
و بهروری بیشــتر و ارزش افــزوده برای هر 

دوبانک شود .
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به دستور 
العمــل ها و بخشــنامه های جدیــد بانک 
مرکزی و ضرورت ایجاد ســاماندهی جدید 
توســط بانک ها گفت : در همــکاری بانک 
ها، سرعت ایجاد سامانه ها افزایش و هزینه 
های آن کاهش می یابد و اگر اتحاد و ائتالف 
بین بانک ها بیشترشــود، بهتر می توان به 

مشتریان و مردم خدمت رسانی کرد. 



زنگنه مطرح کرد

وژه نفتی بهره برداری رسمی از سه پر

در میدان مشترک آذر صورت گرفت

ثبت تولید تجمعی ۳۶ میلیون بشکه ای نفت 

  تولید ۸۶ میلیون کیلووات ساعت برق 
وگاه های تجدید پذیر کشور در نیر

بر اساس آخرین آمار ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق، 
طی بهمن سال جاری ۸۶ میلیون کیلووات ســاعت انرژی تولید شده 
از نیروگاه های تجدید پذیر به شبکه سراســری برق کشور تزریق شده 

است.
 ســازمان انرژی های تجدیدپذیــر و بهره وری برق ایران در گزارشــی 
آخریــن وضعیت اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر در بهمن ماه 
۹۹ را منتشــر کرده که نشــان دهنده صرفه جویی ۱۹ میلیون لیتری 
در مصرف آب اســت.این گزارش می افزاید، در این مدت اســتفاده از 
انرژی های تجدید پذیر صرفه جویــی معادل ۲۴ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی در بر داشته و توانســته مانع از انتشار ۵۵ هزارتن گاز گلخانه ای 
شــود. همچنین اســتفاده از این نوع انرژی  مانع از انتشار آالینده های 
محلی به میزان ۰.۴ هزار تن شده است.ســهم انواع نیروگاه های انرژی  
تجدیدپذیر در بهمن امســال به عدد ۸۷۵.۴ مگاوات برق رسید که در 
این بین ســهم نیروگاه های بادی ۳۰۵.۱۷ مگاوات، سهم نیروگاه های 
خورشیدی ۴۳۹.۸۹ مگاوات، ســهم نیروگاه های زیست توده ۱۰.۵۶ 
مگاوات، ســهم نیروگاه های برق آبی کوچک ۱۰۵.۶۵ مگاوات و سهم 

بازیافت تلفات های حرارتی ۱۳.۶ مگاوات بوده است.
این گزارش حاکی است، تعداد مولدهای محدود به ظرفیت انشعاب به 
۴ هزار و ۸۴۴ با مجموع ظرفیت ۶۰ هزار و ۱۰ کیلووات واحد رســیده 
است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد رشد را نشان 

می دهد.

وگاه ها   ایجاد رقابت و فرصت برای نیر
وزی برق با راه اندازی بازار میان ر

سه طرح سازوکاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران شامل ایجاد بازار 
میان روزی برق، بومی سازی سیستم سنجش انرژی )کنتورهای بازار 
برق( و راه اندازی مرکز پایش شبکه ICT صنعت برق با حضور وزیر نیرو 

رونمایی شد.
داود فرخزاد، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در این مراسم 
بازار میان روزی را یک بازار نزدیک بــه زمان بهره برداری واقعی معرفی 
کرد و گفت: این بازار ســه بار در روز و در ۳ مرحله )ســاعت های ۲۱، ۷ 
صبح و ۱۵( اجرا می شــود که از عوامل ضروری برای ایجاد و اجرای آن 
می توان به ایجاد رقابت بیشتر و حداکثر سازی رفاه اجتماعی با در نظر 
گرفتن سود تولیدکننده و مصرف کنند و همچنین ایجاد فرصت دوباره 
برای نیروگاه هایی که به دلیل تغییرات بار و یا حوادث شــبکه از رقابت 

مجدد در بازار میان روزی حذف شده اند، اشاره کرد.
وی ادامه داد: کاهش تبعات ناشــی از بهره بــرداری از نیروگاه هایی که 
در بازار روز قبل پذیرفته نشده اند و درروز بهره برداری به دلیل الزامات  
شبکه و درخواســت مرکز کنترل با قیمتی بیشــتر )۱.۲ برابر متوسط 
هزینه تولید( در مدار قرار می گیرند و همچنین کاهش هزینه های کل 
تولید ناشی ازعدم پرداخت هزینه ســلب فرصت به نیروگاه هایی که در 
بازار روز پیش پذیرفته نشــده اند و در روز جاری پذیرفته می شوند، از 

دیگر مزیت های این بازار است.
در ادامه، فرخزاد اهمیت دستیابی به یک شــبکه بدون قطعی و پایدار 
را از ضروریات اجرای پروژه راه اندازی مرکز پایش شبکه ICT  صنعت 
برق کشور دانســت و افزود: با توجه به حساســیت شبکه ICT  صنعت 
برق و در راستای پایش این شــبکه به صورت مستمر )۲۴ ساعته( برای 
دستیابی به یک شــبکه بدون قطعی، این مرکز با اســتقرار به روزترین 
نرم افزارها و با رصــد آنالین حوادث راه اندازی شــده اســت. تمامی 
سرویس های حیاتی شــرکت مدیریت شــبکه برق در حوزه ICT  از 
طریق این مرکز پایش و در صورت مشاهده هرگونه خطا حسب میزان 

تأثیر آن پیگیری الزم برای رفع آن انجام می شود.
وی کاهش چشــمگیر زمان رفع خطا از ۶۵ ســاعت در سال ۹۷ به ۲۱ 
ســاعت در ســال ۹۹ )۶۸ درصد کاهش( و کاهش چشــمگیر خرابی 
تجهیــزات از ۴۷۶ مورد در ســال ۹۷ به ۱۹۴ مورد در ســال ۹۹ )۶۰ 
درصد کاهش( و به تناسب آن کاهش تعداد مراجعه به محل های نصب 

تجهیزات از اهداف کمی این طرح عنوان کرد.
در پایان مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران نیاز شبکه برق 
کشور به کنتورهای بازار برق به منظور پشتیبانی از کنتورهای موجود را 
از عوامل اجرای پروژه بومی سازی سیستم سنجش انرژی و کنتورهای 
بازار برق دانست و اظهار داشــت: قدیمی شدن سیستم سنجش انرژی 
)کنتورهای با عمر بیش از ۱۵ ســال( و نیاز به جایگزینی آنها، افزایش 
قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کنتورهــای وارداتی و محدودیت 
به دلیل  تحریم های بین المللی علیه کشــورمان از دیگر عوامل مهمی 

هستند که ضرورت و اهمیت اجرای این پروژه را تبیین می کنند.
طرح های ســازوکاری با هــدف به کارگیــری بهتریــن فناوری ها و 
کوتاهترین مســیرهای خدمت رســانی به مردم و صرفــه جویی در 
هزینه ها طراحی واجرا می شــوند. به گفته رضا اردکانیان،  وزیر نیرو، تا 
امروز ۲۲۸ طرح ساخت و سازی و ۵۳ طرح سازوکاری با هزینه ۶۵ هزار 

میلیارد تومان در وزارت نیرو انجام شده است.

در مصوبه ای مقرر شد
وگاه ها  مجوز مجلس به دولت برای نوسازی نیر

 و تاسیسات فرسوده برق
نمایندگان به دولت مجوز دادند تا با فــروش اموال و دارایی های خود تا 
سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به اجرای طرح های تملک دارایی و 

نوسازی شبکه های فرسوده برق اقدام کند.
 نمایندگان در جلســه علنی مجلس شورای اســالمی با بند الحاقی ۱ 

تبصره ۲ ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
بر این اســاس، به دولت اجازه داده می شــود تا ســقف ســیصد هزار 
میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه ها، ســهام، ســهم الشرکه، 
اموال، امالک، دارایی هــا و حقوق مالی متعلق به دولت و مؤسســات و 
شرکت های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح های تملک 
دارایی ســرمایه ای و همچنین طرح های نوسازی و بازسازی نیروگاه ها 
و تأسیسات فرسوده شبکه برق و تســویه دیون و تعهدات قانونی دولت 
و دســتگاه های اجرایی ناشــی از اجرای این قانون و یــا قوانین بودجه 
سالهای قبل را به اشــخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی 
غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان 
تجهیزات طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای، قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( و بنیاد مستضعفان انقالب اســالمی پرداخت و یا به 
طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند 
با اعالم باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی 

بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
حکم این بند بر حکم مــاده )۲۹( و جــز )۴( مــاده )۶( قانون اجرای 

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.

و نیر

با موافقت نمایندگان با بنــد الحاقی ۲ تبصره یک ماده 
واحده الیحه بودجه، از ســال آینــده LPG به صورت 

رسمی به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.
 نمایندگان مجلس در نشســت علنی مجلس شورای 
اســالمی در جریان بررســی بخش هزینــه ای الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده 
واحده الیحه بودجه موافقت کردند. با تصویب این بند، 
از ســال آینده LPG به صورت رسمی به سبد سوخت 

کشور اضافه خواهد شد.
در بند الحاقی ۲ تبصره یــک ماده واحده الیحه مذکور 

آمده است:
»وزارتخانه های نفت و کشــور موظفند امکان احداث 
جایگاه ها و زیرســاخت اســتفاده قانونمند از سوخت 

گاز مایع )LPG( در نــاوگان حمل و نقل با 
اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک 
بخش های خصوصــی و عمومی، تا ســقف 

مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. 
وزارت نفــت از طریــق شــرکت های تابعه 
ذی ربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای 
دیگــر و یا تهاتر آن بــا بنزیــن و گازوییل از 

شــرکت ملی نفت ایران و یا سایر شــرکت های تابعه 
وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری 
یا تهاتر شــده،  نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام 
عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت 

خانه واریز می گردد.
 در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

۱- قیمت هر کیلوگــرم گازمایع تحویلی به 
شرکت های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت 
یک لیتر بنزین ســهمیه ای تعیین می گردد. 
منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان 
یارانه ســوخت گازمایع بــرای خانوارهای 
ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی 
و باقیمانده آن مطابق جــدول تبصره )۱۴( 
برای توسعه زیرساخت اســتفاده از گازمایع در ناوگان 

حمل و نقل استفاده می شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشــور موظف است به هر 
یک از خانوارهای ســاکن مناطق فاقد لوله کشــی گاز 
طبیعی یارانه ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه 

اختصاص دهد.

۳- یارانــه هــر کیلوگــرم گازمایــع به انــدازه مابه 
التفاوت قیمت تمام شــده هر کیلوگــرم از آن برای 
مصرف کننده نهایی در مناطــق مختلف جغرافیایی 
معادل قیمــت نیــم )۰.۵( لیتر بنزین ســهمیه ای 
محاسبه می شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار 
واریــز می گردد و صرفــا جهت خریــد گازمایع قابل 

استفاده است.
۴-وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت 
برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد 

جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.
۵- آیین نامه اجرایی این بند ظــرف مدت دو ماه پس 
از ابالغ این قانون، توســط وزارتخانه های نفت و کشور 

تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد«.

 میزان مصرف برق کشور روز گذشــته مرز چهل هزار 
مگاوات را پشت ســر گذاشــته و به چهل هزار و ۱۶۶ 

مگاوات در ساعت ۱۸ و ۴۹ دقیقه رسید.
برپایه تازه ترین اطالعات شرکت مدیریت برق ایران در 
روز گذشته درحالی مصرف برق مرز چهل هزار مگاوات 
را در نوردید که سال گذشته در همین بازه زمانی میزان 
مصرف ۳۸ هزار و ۱۰۵ مگاوات ثبت شده بود که نشان 

از رشد بیش از دو هزار مگاوات دارد.
روز گذشته و در ســاعت ۱۸ و ۴۹ دقیقه بخش صنایع 
نیز مصرف باالی پنج هزار مگاوات را رد کرده و مصرف 
این بخــش هم به پنج هــزار و ۱۵۹ مــگاوات افزایش 

یافت.
میزان باالی مصــرف در ســاعت های عصــر گاهی 
درحالی اتفاق افتاده  که این میزان در ساعت ۱۱ و ۴۴ 

دقیقه ۳۸ هزار و ۴۸۸ مــگاوات بود.این میزان مصرف 
در مقابسه با مدت مشابه پارســال که ۳۵ هزار و  ۷۱۶ 
مگاوات بوده رشدی بیش از ســه هزار مگاواتی را رقم 
زده اســت . همچنین میزان مصــرف در بخش صنایع 
در همین ســاعت روز گذشــته رقم پنج هزار و ۲۵۳ 

مگاواتی را نشان می دهد.
برهمین اساس سخنگوی صنعت برق با اشاره به این که 

پیش بینی ها بیانگر تداوم ســرما و کاهش دمای هوا در 
هفته پیش رو اســت، از مردم خواست به منظور کمک 
به تامین انرژی مــورد نیاز همه بخش هــا، از مصارف 
بی رویه پرهیز کنند.  تداوم روند افزایشــی مصرف برق 
ناشی از تداوم برودت هوا احتمال کاهش عرضه گاز به 
نیروگاه هــا را به همراه خواهد داشــت که این موضوع 

احتمال بروز خاموشی ها را تقویت خواهد کرد.

LPG

برق

خریدار   مجری طرح توســعه میدان آذر 
در شرکت مهندســی و توسعه نفت، از ثبت 
حدود ۳۶ میلیون بشکه تولید تجمعی نفت 
در این میدان مشــترک خبــر داد و گفت: 
قرارداد توســعه میدان چنگولــه نیز که در 
مجاورت آذر قرار دارد، در آینده ای نزدیک 
امضا می شــود.کیوان یاراحمدی در آیین 
بهره برداری رســمی از طرح توسعه میدان 
مشــترک آذر که به صورت ویدئوکنفرانس 
در ارتباط با رئیس جمهــوری و وزیر نفت 
در حــال برگــزاری اســت، بــه موقعیت 
جغرافیایی میدان آذر در اســتان ایالم در 
۱۷ کیلومتــری جنوب غربی شهرســتان 
مهران و نقطــه صفر مرزی اشــاره کرد و 
گفــت: برنامه توســعه این میــدان که با 
میدان »البدره« عراق مشــترک است، در 
قالب قرارداد بیع متقابل به کنسرســیومی 
متشــکل از صندوق های بازنشســتگی و 
رفاه کارکنان صنعت نفت و شــرکت اویک 

واگذار شد.

ذخیره نفت درجا: حدود 4.3 میلیارد 
بشکه

وی مقدار نفــت درجــای میــدان آذر را 
حدود ۴.۳ میلیارد بشــکه خوانــد و درباره 
ذخایــر قابل اســتحصال این میــدان که 
نفتی ســبک با درجه API حــدود ۳۲ تا 
۳۳ اســت، عنوان کرد: برآورد می شــود در 
یک دوره بهره برداری ۴۰ ســاله، افزون بر 
۴۰۰ میلیون بشــکه نفت خام از این میدان 

برداشت شود.
مجری طــرح توســعه میدان آذر بــا بیان 
 )MDP( اینکه در شــرح کار جامع توسعه
این میــدان، تحقق اهداف طــرح در قالب 
دو مرحله زودهنگام و نهایی تعریف شــده 
بود، ادامه داد: بــر این اســاس، در مرحله 
زودهنگام تولید روزانه ۳۰ هزار بشــکه و در 
مرحله نهایی، تولید روزانه ۶۵ هزار بشــکه 
نفت خام پیش بینی شــد که این اهداف به 
ترتیب در اردیبهشت ماه سال ۹۶ و دی ماه 

امسال حاصل شدند.

اهم فعالیت های انجام شده
بــه گفته یاراحمــدی، حفــاری ۱۹ حلقه 
چاه تولیــدی و یک حلقه چاه دفع پســاب 
با میانگین عمــق حفاری حــدود ۴۶۰۰ 
متر، عملیات شــکافت اسیدی و برانگیزش 
اســیدی انتخابی با حجم بــاال در چاه های 
این میدان، احداث تأسیســات سرچاهی و 
۸۰ کیلومتر خطوط لولــه جریانی ۸ اینچ، 
احداث واحد فــرآورش تولیــد زودهنگام 
با ظرفیــت ۳۰ هزار بشــکه نفــت در روز، 
ســاخت واحد فرآورش مرکزی با ظرفیت 
رسمی تولید ۷۱۵۰۰ بشکه در روز، احداث 
اقامتگاه دائم بهره بردار با ظرفیت اســکان 
۲۲۰ نفر از کارکنان بهره بــرداری، احداث 
آبگیر و ایســتگاه پمپــاژ آب و ۴۰ کیلومتر 
خطوط لوله انتقــال آب و تأمین برق مورد 
نیاز طرح بــه میزان ۲۷ مــگاوات و احداث 
پســت بــرق ۱۳۲/۱۱ کیلوولــت از اهم 
فعالیت های اجراشــده در این طرح توسعه 

به شمار می رود.
وی تصریح کرد: همچنیــن ۳۲۰ کیلومتر 

خطــوط لوله ۱۶ اینــچ انتقال نفــت و گاز 
تولیدی میدان به مقاصد مورد نظر ساخته 
شده که مقصد ارســال نفت خام تولیدی، 
واحد بهره برداری چشــمه خوش و مقصد 
گازهای همراه تولیــدی، کارخانه ان جی ال 

۳۱۰۰ )در دست ساخت( است.
مجری طرح توســعه میــدان آذر با بیان 
اینکه مقدار ســرمایه گذاری انجام شده در 
این طرح ۱۲۵۷ میلیون یورو و حدود ۱۰۰ 
میلیون یورو کمتر از مقدار پیش بینی شده 
اولیــه بــوده اســت، ادامــه داد: عمــده 
سرمایه گذاری انجام شــده در این طرح از 
محل تســهیالت صندوق توســعه ملی با 
عاملیت بانک های سپه و خاورمیانه )۸۰۰ 
میلیون دالر با عاملیت بانک ســپه و ۲۰۰ 
میلیون دالر با عاملیت بانــک خاورمیانه( 
تأمیــن شــده و الباقــی را صندوق های 
بازنشســتگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 
تأمین سرمایه کرده اند که با توجه به تولید 
تجمعی قریــب ۳۶ میلیون بشــکه ای که 
تاکنون در این طرح به دســت آمده، افزون 

بر ســرمایه گذاری صورت گرفته، عایداتی 
نیز از محــل تولیدات این میــدان حاصل 

شده است.

پیچیدگی های آذر
یاراحمدی در بخش دیگــری از توضیحات 
خــود خطــاب بــه رئیس جمهــوری، به 
پیچیدگی های میــدان نفتی آذر اشــاره 
کرد و گفــت: میــدان آذر از پیچیده ترین 
میدان هــای هیدروکربوری کشــور از نظر 
ســاختار زمین شناســی اســت که توالی 
الیه های پرفشــار و کم فشــار، حفاری در 
این میــدان را بســیار ســخت و پرچالش 
کرده است، به نحوی  که طول دوره حفاری 
چاه های این میدان چنــد برابر طول دوره 
حفاری در دیگر میدان های حوزه خشــکی 
کشور زمان برده اســت.به گفته وی، افزون 
بر صعوبت عملیات حفاری و پیچیدگی های 
ساختار زمین شناســی این میدان، سیال 
تولیدی آذر نیز حاوی ترکیبات به شــدت 
خورنده ای اســت که این امر، به کارگیری 

مــواد و آلیاژهای مقــاوم در برابر خوردگی 
را در هر دو بخش زیرســطحی و روسطحی 
اجتناب ناپذیــر ســاخته بود کــه به رغم 
وجود شــرایط تحریمی، تأمیــن این اقالم 
با موفقیــت انجــام و این اقــالم در میدان 
به کارگیری شدند.یاراحمدی درباره اجرای 
موفقیت آمیز عملیات شــکافت اسیدی در 
میدان آذر گفت: اجرای این عملیات در چند 
حلقه از چاه های میدان آذر، فعالیتی بود که 
برای نخستین بار در کشور در ابعاد میدانی 
به اجرا درآمد، ضمن آنکــه دیگر چاه های 
این میــدان نیز تحت اســیدزنی انتخابی با 
حجم باال قرار گرفــت و به این ترتیب امکان 
مشــارکت حداکثری الیه هــای تولیدی و 
در نتیجــه افزایش قابل مالحظه شــاخص 
بهره دهی تولیــد از چاه های ایــن میدان 

مشترک فراهم شد.

 سهم بیش از 75 درصدی 
مشارکت ایرانی

وی در حوزه مسائل فنی به مشارکت بیش 
از ۷۵ درصدی ســهم ایرانی اشاره کرد که 
با تکیه بر توان و قابلیت هــای پیمانکاران و 
ســازندگان داخلی و در قالب واگذاری بالغ 
بر ۱۵۰ قــرارداد کوچک و بزرگ به دســت 
آمد و ادامه داد: از دیگر نکات برجســته این 
طرح، می توان به ثبت رکــورد افزون بر ۷۳ 
میلیون نفرســاعت کارکرد مســتمر بدون 
حادثه منجر به فوت یا از کارافتادگی جدی 
اشــاره کرد.مجری طرح توسعه میدان آذر، 
متوسط نیروهای بومی به کارگیری شده در 
این طرح را حدود ۵۷ درصــد عنوان کرد و 
گفت: در حوزه مســئولیت های اجتماعی 
نیز ایــن طرح، جــذب نیروهــای بومی و 
به کارگیری پیمانکاران استانی را در اولویت 
خود قرار داده است.یاراحمدی اظهار کرد: 
مذاکرات توســعه میدان چنگوله نیز که در 
مجاورت میدان نفتی آذر قرار دارد در قالب 
قراردادهای جدید نفتی انجام شده است و 
قرارداد مربوطه متعاقب دریافت مجوزهای 

الزم به زودی نهایی می شود.

خریدار  در پایین دست طرح پتروپاالیش 
کنــگان یــک واحــد الفینی بــا ظرفیت 
یک میلیون تن اتلین و ســه واحــد تولید 
پلی اتیلن ۳۰۰ هزار تنی با ســرمایه گذاری 
۱.۵ میلیارد دالر و در مجمــوع ۴۰ درصد 

پیشرفت در حال ساخت است.
 بیژن نامدار زنگنه در مراســم افتتاح ســه 
طرح ملی نفت که با حضور ویدئوکنفرانسی 
رییس جمهور برگزار شــد اظهار داشت: ما 
در میادین نفتی غرب از ۷۰ هزار بشــکه به 

۴۰۰ هزار بشکه تولید نفت رسیدیم.
وی افزود: میزان تولیــد از میدان آذر صفر 
بود که در قــرارداد بیع متقابل با شــرکت 
سروک آذر که در ســال ۹۱ منعقد شده بود 
شش درصد پیشرفت داشــت. طرح در دو 
فاز اجرا شــد که در فاز اول به تولید ۳۰ هزار 
بشکه و در فاز دوم به ۶۵ هزار بشکه تولید از 

این میدان رسیدیم.
وزیر نفت با بیــان اینکه تولید انباشــته از 
میدان آذر ۳۶ میلیون بشــکه بوده اســت 

افزود: هزینه برداشــت از ایــن میدان ۱.۶ 
میلیارد دالر بــوده که تاکنون بازگشــت 
داشته است.وی با اشاره به ساختار پیچیده 
زمین شناســی منطقــه گفــت: ۱۹ حلقه 
چاه با عمق ۴۵۰۰ متــر در این میدان حفر 
شــده که بیانگر پیچیدگی میدان به لحاظ 
زمین شناســی اســت.وی ادامــه داد: بعد 
از احداث چاه یک واحد فــرآورش بزرگ و 
دائمی و یک واحد فرآورش فوری ایجاد شد 
که محصوالت تولیدی بــه مصرف داخل و 

صادرات می رسد.
زنگنه با بیان اینکه تکمیــل زنجیره ارزش 
در این پروژه دیده شــده است خاطرنشان 
کرد:  گاز همراه ترش میدان جمع آوری و به 
دهلران می رود و در ان جی ال ۳۱۰۰ جمع 
آوری می شــود.وی مجموع سرمایه گذاری 
در این پــروژه را نیز ۸۹۰ میلیــون دالر با 

پیشرفت ۵۸ درصدی دانست.
وزیر نفت یادآور شــد: گازهــای همراه بعد 
از جداسازی بخشــی به شــبکه و بخشی 

نیز خوراک پتروشــیمی خواهد شــد که با 
ظرفیت یــک میلیون تن در حــال احداث 

است.
وی با بیــان اینکه اقدامات گســترده ای در 
زنجیره فعالیــت نفــت و گاز در ایالم اجرا 
می شــود، گفت: عالوه  بر میدان نفتی آذر 
توســعه شــش میدان آبان غرب، چنگوله، 
پایدار شرق، چشــمه خوش، تنگ بیجار و 
دهلران نیز در دســتور کار است که مجموع 

سرمایه گذاری در این پروژه ها ۵.۳ میلیارد 
دالر و بــه اضافه ان جی ال بــه ۶.۸ میلیارد 
دالر می رسد.وی با اشــاره به دیگر پروژه ای 
که امروز بــه بهره برداری می رســد، گفت: 
پتروپاالیش کنگان در عســلویه و در کنار 
فاز ۱۲ پــارس جنوبی به افتتاح می رســد. 
در پایین دســت طرح پتروپاالیش کنگان 
یک واحــد الفینی با ظرفیــت یک میلیون 
تن اتلین و ســه واحد تولید پلی اتیلن ۳۰۰ 
هزار تنی با سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دالر 
و در مجموع ۴۰ درصد پیشــرفت در حال 
ساخت اســت.وزیر نفت ادامه داد: قرار بود 
۱۷ واحد پتروشــیمی با ۱۱.۴ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری به میزان ۲۵ میلیون تن به 

بهره برداری برسد.
وی رقم ســرمایه گذاری در پــروژه کنگان 
را یک میلیــارد دالر و ظرفیــت آن را ۳.۵ 

میلیون تن اعالم کرد.
زنگنه بــا بیــان اینکه طرح هــای خوراک 
امســال ۱۱.۲ میلیون تن اســت ادامه داد: 

ســال آ ینده ان جی ال ۳۱۰۰ و ۳۲۰۰ نیز 
به بهره برداری می رســد که منابع مالی آن 
از صندوق توســعه ملی و با سرمایه گذاری 

صندوق بازنشستگی نفت است.
وی همچنین گفت: چهار طرح پایین دست 
نیز اجرا می شود که پیشــرفت مجموع آنها 
۴۰ درصد و با ســرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد 
دالر اســت.زنگنه خاطرنشــان کــرد: اگر 
تحریم نبود تمامی این طرح ها باهم افتتاح 
می شــدند اما به دلیل تحریم و مشــکالت 

مالی دیرتر به اجرا رسیدند.
وی گفت: طرح امروز یکــی از ابرپروژه ها با 
دو میلیارد دالر ســرمایه گذاری در فاز اول 
اســت که ویژگی آن دریافت خوراک مایع و 
گاز به طور همزمان و با ظرفیت یک میلیون 
تن اســت که به پروژه های جهش ســوم و 
ریل گــذاری اقتصــاد درون زا و برون نگــر 
اضافه شــده اند.وی یادآور شد: این طرح در 
ادامه زنجیره تولید است که در آینده صدها 

کارخانه پایین دست احداث می شوند.

LPG به صورت رسمی به سبد سوخت اضافه شد

عبور مصرف برق از چهل هزار مگاوات

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:

صنایع نمی توانند افزایش قیمت برق را جبران کنند

79 سایت جدید در استان مازندران به شبکه 
همراه اول پیوست

همراه اول از نصب و راه اندازی ۷۹ ســایت جدید تلفــن همراه و ۵۹۳ 
تکنولوژی روز موبایل در روستاها و شهرستان های استان مازندران در 

یکسال اخیر خبر داد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول 
در راستای توسعه عدالت ارتباطی و کسب رضایت حداکثری مشترکان 
تلفن همراه، در یک ســال اخیر اقدام به نصب و راه اندازی ۷۹ ســایت 
تلفن همراه و ۵۹۳ تکنولوژی روز موبایل در روســتاها و شهرستان های 

مازندران با صرف هزینه ۹۴۸ میلیارد ریال کرده است.
انجام این پروژه که توســط تیم های فنی همراه اول، مخابرات استان و 
شرکت نقش اول کیفیت )ناک( صورت گرفته، بخش دیگری از برنامه 

فاز ۸ توسعه اپراتور اول تلفن همراه بوده است.
همراه اول ضمن اجرای بخشی از این پروژه ها در قالب خدمات عمومی 
اجباری ارتباطات و فناوری اطالعات )Uso(، از چالش های بســیاری 
مانند شرایط دشــوار تحریم، حضور در مناطق صعب العبور روستایی، 
شــرایط جوی و آب وهوایی مناطق مختلف و ممانعت های مردمی در 

این استان عبور کرده است.

شهرک های صنعتی غیردولتی از مزایای 
شهرک های صنعتی دولتی برخوردار می شوند

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای فراهم کردن بستر الزم برای 
رقابت عادالنه بخش غیردولتی، پیشــنهاد شمول مزایای شهرک های 
صنعتی دولتی به شــهرک های صنعتی غیردولتی را برای بررســی و 

تصویب، به هیأت دولت ارایه کرد.
 به اســتناد تبصره )۲( ماده )۲( قانون حفظ کاربــری اراضی زراعی و 
باغ ها، شــهرک های صنعتی دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری 
مستثنی هســتند و همچنین مطابق ماده )۵( آیین نامه اجرایی قانون 
اصالح تبصره )۵( بند )الف( ماده )۳( قانون اجرای سیاســت های کلی 
اصل )۴۴( قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن، شهرک های صنعتی 
غیردولتی از مزایای قانونی شــهرک های صنعتی موضــوع این قانون 
راجع به تأسیس شرکت شــهرک های صنعتی ایران برخوردار خواهند 

شد.
در همین راســتا، وزارت صنعت، معــدن و تجارت )ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران( در راســتای شمول شهرک ها و 
نواحی صنعتی غیردولتی از مزایای شــهرک های صنعتی و با توجه به 
این که این امر نیازمند اضافه کردن این طرح ها به مصادیق بند )ز( آیین 
نامه اجرایی قانون اصــالح قانون حفظ کاربری اراضــی زراعی و باغ ها 
می باشد، پیشنهاد اصالح بند مذکور از آیین نامه اجرایی قانون یاد شده 

را برای سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
به موجــب اصالحیه فوق، شــهرک ها و نواحی صنعتــی غیردولتی به 
مصادیق طرح های خدمات عمومی مورد نیاز عمــوم مردم مندرج در 

جدول مربوط افزوده می شود.
پیشنهاد مذکور هم اکنون در ســیر مراحل بررسی در کمیسیون امور 

زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیأت دولت قرار دارد.
حدود یک ماه پیش علی جعفر قدبیگی،   رئیس هیأت مدیره شــهرک 
صنعتی قطب اراک گفته بود که فعاالن شــهرک های صنعتی از ســال 
۱۳۸۸ تاکنون درگیر این موضوع هســتند که مسئوالن شهرک های 
صنعتی معتقدند که شــهرک های خصوصی از قوانین شــهرک های 
دولتی تبعیت می کنند. ۳۰ ســال پیش زمین هایــی را به صنعتگران 
خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه ها از جمله آسفالت 
خیابانها، جدول گــذاری، آب و برق و فاضالب صنعتــی را پرداختند و 

دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایه گذاری نکرده است.
البته طبق اعالم ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 
بر اســاس قانون اصالح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست 
های اصل ۴۴ قانون اساســی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک های 
صنعتی دولتی از جملــه مالیات و معافیت از عوارض شــهرداری ها به 
شــهرک های صنعتی خصوصی هــم تســری دارد. همچنین معاون 
حقوقی ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امســال به صراحت مقرر 
کرد که زمین شــهرک های صنعتی بــه قیمت منطقه ای بر اســاس 

کاربری صنعتی واگذار شود.

 واردات شمش فوالدی در ۱۰ ماهه 99 رشد
 ۶7 درصدی داشت

 آمارهای واردات شــمش فوالدی )بیلت و بلوم و اســلب( در دوره ۱۰ 
ماهه امســال گویای رشد ۶۷ درصدی نســبت به مدت مشابه در سال 

۹۸ دارد.
برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فوالد ایران، امسال در ۱۰ 
ماهه پنج هزار تن شمش فوالدی وارد کشــور شد، در حالی که پارسال 
در مدت زمان یاد شده سه هزار تن واردات ثبت شد.پیش از این وزارت 
صنعت، معدن وتجارت اعالم کرد: بیش از ۹۵ تــا ۹۸ درصد نیاز فوالد 
کشور در داخل تامین می شود و ســهم اندک اختصاص به فوالد های 

مخصوص دارد که این امر هم تاپایان امسال برطرف می شود.

رشد واردات 100 درصدی شمش بیلت و بلوم
واردات شــمش فوالدی )بلیت و بلوم( در ۱۰ ماهه امســال رشد ۱۰۰ 
درصدی را نسبت به مدت مشابه پارســال نشان می دهد و به رقم چهار 
هزار تن رســید، درحالی که در دوره مشابه سال گذشــته به میزان دو 

هزار تن واردات این بخش انجام شد.
واردات شمش )اسلب( در دوره مورد بررسی به رقم یک هزار تن رسید، 
با توجه به اینکه در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۸ نیز به همین میزان واردات 

انجام شده بود، بنابراین تغییری تحقق پیدا نکرد.
ثبات میزان واردات در این بخش گویای تقاضای حداقلی در این زمینه 

است.

افزایش 102 درصدی واردات محصوالت فوالدی
واردات محصوالت فوالدی در این مدت نیز نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۸ 
افزایش ۱۰۲ درصدی را نشــان می دهد، به گونه ای که امسال در دوره 
یاد شــده ۸۰۰ هزار واردات انجام گرفت، درحالی که ســال گذشته به 

میزان ۳۹۶ هزار تن ثبت شده بود.
محصوالت فــوالدی وارداتی در قالب مقاطع تخــت و طویل انجام می 

شود.
واردات مقاطع تخت فوالدی در ۱۰ ماهه امســال در مقایســه با مدت 
مشابه پارسال افزایش ۱۰۹ درصدی دارد وبه رقم ۷۲۶ هزار تن رسید، 
در حالی که در مدت مزبور در ســال ۹۸ به میزان ۳۴۷ هزار تن واردات 
ثبت شــده بود.واردات مقاطع تخت فوالدی )ورق( بیشتر برای مصرف 
سازندگان لوله و پروفیل اســت که از تولید کنندگان داخلی بنابر علل 

مختلف نمی توانند برخوردار شوند.
آمار ۱۰ ماهه امســال گویای آن اســت که ۷۴ هزار تن میزان واردات 
مقاطع طویل فوالدی )تیرآهن، میلگرد، نبشــی، ناودانی و سایر( بوده 
و در مقایســه با مدت مشابه ســال ۹۸ که ۴۹ هزار تن بود، افزایش ۵۱ 

درصدی یافت.
به گــزارش ایرنا، جمهوری اســالمی امروز دهمین فوالد ســاز جهان 
محسوب می شود، دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی در افق ۱۴۰۴ 
زمینه ارتقای ایران به جمع هفت کشور فوالدی جهان را فراهم خواهد 

ساخت.  

تولید

دبیر انجمن لــوازم خانگی بــا بیان اینکه بــا افزایش 
عرضه،آرامــش در بازار لــوازم خانگی حاکم اســت، 
گفت:آنچه تولیدکننده را مجبور بــه باالبردن قیمت 
می کند،قیمت مواد اولیه است که به نرخ جهانی عرضه 

می شود.
عباس هاشــمی دربــاره قیمت لوازم خانگــی، اظهار 
داشــت: علی رغم اینکه لوازم خانگی مشمول قیمت 
گذاری تکلیفی نیســت اما ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان بر قیمت هــای این اقالم 

نظارت مستقیم دارد.
دبیر انجمن صنایــع لوازم خانگی ایران بــا بیان اینکه 
مواد اولیه لوازم خانگی شــامل مس، برنج، آلومینیوم، 
پتروشــیمی و فوالد اســت، افزود: قیمت گذاری مواد 

اولیه لوازم خانگی بر اســاس نــرخ جهانی 
اســت؛ به عنوان مثال قیمت فوالد بر مبنای 
متوســط قیمت ۲ هفته اخیر متــال بلتن 
+ نــرخ روِز ارز+ حاشــیه رقابــت در بورس 
تعیین می شــود. بنابرایــن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی مواد اولیه را بــه نرخ جهانی از 

کارخانجات داخلی خریداری می کنند.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکــه، خرید مواد اولیه 
به قیمت جهانی برای زمانی اســت که مــواد اولیه به 
اندازه کافی عرضه شــود اما معموالً عدم عرضه کافی، 
عاملی برای گرانی اســت؛ حتی در مقاطعی قیمت ها 
۴۰ درصد باالتــر از نرخ پایــه به فروش می رســند و 
تولیدکننده لوازم خانگی مجبور می شــود مواد اولیه 

را به دو برابر قیمت از بــازار آزاد تهیه کند. ما 
محاسبات مربوط به قیمت نهاده های تولید 
را به ســازمان حمایت ارائه می کنیم و بدون 
موافقت این ســازمان، امکان افزایش قیمت 

را نداریم.
هاشــمی با بیان اینکه تولیدکنندگان لوازم 
خانگی اصراری بــه باالبــردن قیمت لوازم 
خانگی ندارند و نهاده های تولید، تولیدکننده را مجبور 
به ترمیم و تعدیل قیمت می کنند، گفت: البته در حال 
حاضر با توجه به تقویت نســبی قــدرت خرید مردم و 
افزایش عرضه لوازم خانگی، بازار به ســمت آرامش در 
حال حرکت است. حتی پیش بینی می شود وارد رکود 
شــویم.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران تاکید 

کرد: باید تکلیف روشن شــود که آیا به بازار آزاد اعتقاد 
داریم و یا بازار کنترل شــده، زیرا اگر قرار اســت بازار 
کنترل شده باشد نیاز اســت که مکانیزم های دقیقی 
پیش بینی شــود. اینکه مواد اولیه با نرخ جهانی عرضه 
شود اما تولیدکننده اجازه تغییر قیمت را نداشته باشد 

منطقی نیست.
وی تصریح کرد: یا باید قیمت در همه بازارها تابع بازار 
آزاد و قیمت جهانی شود و بگویند که بر اساس هزینه ها 
به عالوه یک ســود متعارف کاال قیمت گذاری شــود؛ 
یا اگر قرار بر نظارت اســت و حاکمیت دغدغه مصرف 
کننده نهایی را دارد باید ابزارهای دقیقی به کار گرفته 
و تعادل رعایت شــود و این نظارتها در همه حلقه های 

زنجیره، از مواد اولیه تا کاالهای نهایی را شامل شود.

رئیــس اتحادیــه صنــف دســتگاه های مخابراتی و 
ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران معتقد 
اســت؛ مصوبه اخیر کمیســیون تلفیق مجلس برای 
افزایش تعرفه واردات تنها موجــب افزایش قیمت در 
گوشی های الکچری می شود، اما تجربه نشان می دهد 
هر تصمیمی در این حــوزه موجب تغییــر قیمت در 
تمام بازار می شود. طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق 
مجلس، قرار بر این اســت تا ســود بازرگانــی واردات 
تجاری موبایل باالی ۶۰۰ دالری از یک به هشت درصد 
افزایش یابد. بــه این ترتیب با احتســاب چهار درصد 
حقوق و عوارض گمرکــی، تعرفــه واردات از ۵ به ۱۲ 

درصد افزایش خواهد یافت.
مصوبه کمیســیون تلفیق مجلس به معنی 
افزایش قیمت موبایل در بازار است، اما کدام 

موبایل ها و به چه میزان گران خواهد شد؟
مهــدی محبــی، رئیــس اتحادیــه صنف 
دســتگاه های مخابراتی و ارتباطــی و لوازم 
جانبی تلفن همراه شهر تهران، در گفت وگو 

با ایلنا در پاسخ به این پرســش ها گفت: مصوبه جدید 
کمیســیون تلفیق مجلس بر قیمت درصــد زیادی از 

موبایل ها موجود در بازار بی تاثیر است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر موبایل های که بیشترین 

مایحتــاج بــازار را تامین می کنند شــامل 
این مصوبه نمی شــوند.به گفتــه محبی؛ با 
این مصوبــه باید منتظر افزایــش قیمت در 

موبایل های الکچری باشیم.
شــامل  را  الکچــری  موبایل هــای  وی 
موبایل های دانســت که قیمت  آن ها از ۲۵ تا 
۳۰ میلیون تومان است.محبی درباره میزان 
افزایش قیمت در موبایل هــای الکچری اظهار کرد: در 
مجموع ۱۴ درصد از موبایل هــای گران قیمت مالیات 
دریافت می شد که ۹ درصد آن مالیات بر ارزش افزوده  

است و ۵ درصد عواضی گمرکی بود.

وی تصریــح کــرد: در مصوبه جدید درصــد عوارض 
گمرکی از ۵ به ۱۲ درصد افزایش داشته است.

محبی میزان افزایــش قیمت در گوشــی های گران 
قیمت را در حدود ۱.۵ میلیون تومان عنوان کرد.

به رغم آنکه گفته می شــود تاثیر مصوبه کمیســیون 
تلفیق مجلس بر گوشی های گران قیمت یا به اصطالح 
الکچری اســت، اما تجربه موضوع ممنوعیت واردات 
گوشی های باالتر از ۳۰۰ یورو در تابستان سال جاری و 
طبع آن افزایش قیمت در بازار نشان داد هر تصمیمی 
در ایــن زمینه می توانــد بر قیمت تمام گوشــی های 

موبایل تاثیر گذار باشد. 

 لوازم خانگی

گوشی

خریدار   نایب رییس کمیســیون صنایع 
اتــاق بازرگانــی ایــران اظهار داشــت: به 
بنگاه های اقتصــادی هزینــه ای تحمیل 
می شود که نمی توانند این هزینه را جبران 
کننــد و عمال یک قدم بــه تعطیلی نزدیک 
می شــوند. صنایع چطور می توانند افزایش 

۲۷۶ درصد قیمت برق را جبران کنند؟
عباس جبالبارزی در مورد تصویب افزایش 
۲۷۶ درصدی قیمت برق بــرای صنایع در 
مجلس اظهار داشــت:  گفته می شــود که 
قیمت حامل هــای انرژی در ایــران واقعی 
نیســت و می خواهیم  قیمــت آن را واقعی 
کنیم، ممکن است برای صنایع بزرگ مثل 
فوالد و مس کــه کاالی خــود را به قیمت 
جهانــی عرضه می کننــد تاثیــر چندانی 
نداشته باشــد و حتی آن را به سمت کاهش 
مصرف انرژی ببرد اما واقعیت این است که 
ما اگر قرار است قیمت انرژی واقعی و جهانی 
شود، باید همه بخش های صنعت نیز مانند 

جهان باشد.
سیســتم  در  متاســفانه  افــزود:  وی 
سیاست  گذاری ما نگاه برشــی وجود دارد، 
می گویند قیمت انــرژی در ایران مثال یک 
چهارم اســت و باید واقعی شــود اما آیا نرخ 
بهره را هم یک چهــارم می کنند؟ االن که 
قیمت برق را ۲۷۶ درصــد افزایش داده اند 
باید نرخ بهره را هــم مانند رقبای خارجی ۲ 
درصد کنند. همه شرایط را برای ما با رقبای 
خارجی یکسان کنند در آن صورت ایرادی 
ندارد که قیمت انــرژی را نیز افزایش دهند 
ولی متاســفانه هرجا که بتوانند فشــار به 

بخش خصوصی واقعی وارد می کنند.
جبالبارزی تصریح کرد: این افزایش قیمت 
روی صنایع بزرگی که در اختیار خود دولت 
هســتند مثل پتروشــیمی و فوالد چندان 

تاثیر نمی گذارد.نایب رییس کمیســیون 
صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به تاثیر 
این موضوع  بــر مصرف کننــدگان گفت: 
بخشی از آن روی قیمت تمام شده محصول 
تاثیــر می گذارد کــه مصرف کننده مجبور 
به پرداخت اســت، از طرف دیگر فشــاری 
که به ایــن بنگاه هــا وارد می شــود گاهی 
باعث می شــود که نتواننــد دوام بیاورند و 
به تعطیلی کشانده شــوند. اگر مجلس نظر 
بخش خصوصی را می گرفــت، این تصمیم 
می توانســت پخته تر و کارشناسی تر شده 
باشد. یعنی دست کم ماده ۲ و ۳ قانون بهبود 
فضای کســب وکار را رعایت کــرده و نظر 

تشکل های بخش  خصوصی را می گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ مواد اولیه 

و انرژی را با نرخ ارزان تر می گیرند و محصول 
خود را به قیمت جهانی می فروشــند اما در 
مــورد صنایع کوچــک و متوســط  قیمت 
انــرژی قطعــا در قیمــت تمام شــده اثر 
ملموســی دارد، این صنایــع و به خصوص 
حوزه هایی که رقیــب خارجی دارند ممکن 

است پا دربیایند.
جبالبــارزی همچنیــن بیــان کــرد: در 
این شــرایط کــه تحریم هســتیم؛ فضای 
کســب وکار دچار مشکل اســت، نرخ بهره 
بانکی و نرخ های مالیاتی باال اســت، مالیات 
بر ارزش افــزوده منصفانه اجرا نشــده؛ به 
بنگاه های اقتصــادی هزینــه ای تحمیل 
می شود که نمی توانند این هزینه را جبران 
کننــد و عمال یک قدم بــه تعطیلی نزدیک 

می شــوند. صنایع چطــور می توانند ۲۷۶ 
درصد افزایش قیمت برق را جبران کنند؟

وی افزود: هر تصمیمی که قرار است در این 
حوزه گرفته شــود ابتدا باید با تشکل های 
بخش خصوصــی صحبت شــده و نظر آنها 
گرفته شــود تا نظر کارشناسی شده گرفته 
شــود. ما هم می گوییم ممکن است قیمت 
انرژی در کشور کم باشــد اما باید دید برای 
کدام گروه از صنایع قیمت آن کم اســت و 
به کدام گروه از صنایع آسیب وارد می کند. 
اگر خروجی این موضوع تعطیلی واحدهای 
صنعتی باشد بیشــتری ضرر آن را جامعه با 
بیکاری می بینــد. امروز برای هر اشــتغال 
صنعتی نیاز به یــک میلیــارد تومان پول 

است.

نایــب رییــس کمیســیون صنایــع اتاق 
بازرگانی ایران در ادامــه تصریح کرد:  بهتر 
است مجلس روی این تمرکز کند که با چه 
راهی می توان رتبه ۱۲۸ فضای کسب وکار 
کشــور را به زیر ۵۰ برســاند تــا بتوانیم با 
کشورهای رقیب مان که قرار است در سال 

۱۴۰۴ از آنها جلوتر باشیم، رقابت کنیم.
 روز گذشته نمایندگان مجلس با بند الحاقی 
)۲( تبصــره )۱۵( ماده واحــده این الیحه 
اصالح شــده از سوی کمیســیون تلفیق با 
۱۸۲ رأی موافــق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی 
ممتنع از مجمــوع ۲۴۹ نماینده حاضر در 

جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی )۲( تبصــره )۱۵( اصالحی 
آمده اســت: وزارت نیرو مکلف است بهای 
انــرژی برق تحویلــی به صنایــع فوالدی، 
آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های 
فلزی، واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی 
را با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل 
تحویل به مصرف کننده بر مبنای نرخ خرید 
انرژی بــرق از نیروگاه هــای دارای قرارداد 
تبدیل انرژی )ECA( محاســبه و دریافت 

نماید.
منابع حاصل از افزایش بهای برق این صنایع 
به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل 
کشور واریز می شود. مشــترکین با قدرت 
کمتر از دو مــگاوات و همچنیــن مصارف 
کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشــترکین با 
قدرت بیش از یک مگاوات مشــمول حکم 

این بند نمی باشند.
محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند 
گفت که با این مصوبه قیمــت برق از ۸۰ به 
۳۰۰ تومان افزایش می یابد و این امر باعث 
می شــود برق برای این مجموعه ها هشت 

هزار میلیارد تومان گران شود.

خ مواداولیه است قیمت لوازم خانگی تابع نر

 مصوبه جدید مجلس کدام گوشی های موبایل را گران می کند؟

سرپرست معاونت فروش و بازاریابی شرکت مجتمع فوالد خراسان مطرح کرد:

وش فوالد خراسان در بورس کاال افزایش دو برابری فر
خریدار  فروش و عرضه محصوالت فوالد 
خراســان در بازار، با اســتراتژی های اتخاذ 
شده در بورس کاال نســبت به سال گذشته 
دو برابــر شــده است.سرپرســت معاونت 
فــروش و بازاریابی شــرکت مجتمع فوالد 
خراسان اظهار داشت: ســال جاری توام با 
فراز و نشیب های فراوانی برای صنعت فوالد 
کشــور بود. از یک سو دســتورالعمل هایی 
که برای این صنعت یکــی پس از دیگری از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر 
شدند. از ســوی دیگر، مشــکالت ناشی از 
کرونا و مشکالت زیرساختی کشور موجب 
شــد نه تنها فوالد خراســان، بلکه بسیاری 
از فوالدسازان کشــور با چالش های جدی 
مواجــه شوند.حســین بختیــاری افزود: 
شــرکت فوالد خراســان در ابتدای ســال 
جاری حدود ۲۳ روز به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا تعطیل بــود. بنابرایــن در فرودین 
ماه امســال تولید در شــرکت متوقف شد. 
در طول ســال جاری نیز مشکالت ناشی از 
زیرساخت های استان خراسان رضوی اعم 

از برق و گاز سبب شــد در ماه های گذشته 
حدود ۵۱ روز شــرکت فوالد خراســان با 
توقف تولید مواجه شــود. همین مسائل نیز 
سبب شدند تولیدات شرکت نسبت به سال 

گذاشته کاهش داشته باشد.
سرپرست معاونت فروش و بازاریابی شرکت 
مجتمع فوالد خراسان خاطرنشان کرد: به 
تبع کاهش تولید در شرکت، میزان فروش 
نیز نسبت به سال گذشــته با کاهش مواجه 
شــده اســت. اما با توجه به سیاســت های 
مدیریت عامل و هیئت مدیره برای شرکت 
فوالد خراســان اتخاذ کردند، میزان فروش 
در بورس کاال حدود دو برابر افزایش یافت. 
به طوری که تقریبا تمامی فروش شــرکت 
فوالد خراســان در بورس کاال رقم خورد و 
فروش خارج از بورس نداریم. فوالد خراسان 
دو خط فوالدســازی دارد که محصول یکی 
از آن ها به بخــش نورد اختصــاص یافته و 
محصول دیگــر خط برای فــروش در بازار 
است. این یعنی در هر ســال قادر به فروش 
۶۰۰ تــا ۷۰۰ هــزار تن شــمش فوالدی 

هســتیم و می توانیم ۶۰۰ هزار تن میلگرد 
در خط نورد به بازار عرضه کنیم. 

بختیــاری در خصــوص اســتراتژی های 
فوالد خراســان برای بازاریابی و فروش در 
حوزه صادرات و فــروش داخلی عنوان کرد: 
اســتراتژی شرکت برای توســعه بازارهای 
صادراتی شناخت بازارهای منطقه است و با 
ارتباطات مســتمر با تجار و فعاالن منطقه و 
نیز دست اندرکاران صادرات، تالش کردیم 

صادرات را به نحو احسن افزایش دهیم.

وی ادامــه داد: نزدیکی بعد مســافت فوالد 
خراسان به بازار آسیای میانه یکی از عوامل 
اصلی است که در این حوزه به دنبال فروش 

محصوالت خود باشیم. 
سرپرست معاونت فروش و بازاریابی شرکت 
مجتمع فوالد خراسان اذعان کرد: به دلیل 
کاهــش میزان تولیــد، کاهــش صادرات 
داشتیم و حتی نتوانستیم تعهدات صادراتی 
خود را که از قبل داشــتیم، بــه موقع انجام 
دهیم. چرا کــه ۵۱ روز تعطیلی در مجتمع 
سبب شد بخش زیادی از تعهداتی که قبل 
از تعطیالت برای شــرکت ایجاد کردیم، به 
موقع به دست مشــتریان نرسد و همین امر 

سبب شد صادرات کاهش یابد. 
بختیاری تصریح کرد: شــیوه نامه ای که از 
طرف وزارت صمت منتشر شد، فوالدسازان 
را ملزم کــرده همه محصوالت خــود را در 
بورس کاال عرضه کنند. به طوری که تقریبا 
تمامی محصوالت شــرکت مــا را به عنوان 
تعهدات ما و در بورس کاال برای آن سهمیه 
در نظر گرفتند. بر همین اساس، شیوه نامه 

جایی برای صادرات لحاظ نکرده اســت که 
امیدواریم با توجه به تذکراتی که از ســوی 
انجمن های مختلف در ایــن خصوص داده 
شــد، موضوع صادرات به عنوان یک بحث 
جدی در این شیوه نامه در نظر گرفته شود و 

پس از آن اجرایی شود. 
سرپرست معاونت فروش و بازاریابی شرکت 
مجتمع فوالد خراســان با اشــاره به شفاف 
بودن فروش شــرکت فوالد خراسان، بیان 
کرد: فروش شــرکت غالبا از طریق بورس 
کاال انجام می شود و این شــیوه فروش نیز 
شــفاف ترین شیوه اســت. همه افرادی که 
متقاضی خرید محصوالت مجتمع هستند، 
می تواننــد از طریــق بــورس کاال به این 
محصوالت دست یابند و این شیوه فروش به 
منزله شفافیت است. شرکت فوالد خراسان 
نه انحصاری در امر فــروش ایجاد کرده و نه 
فروش شرکت به صورت مونوپل در انحصار 
شخص خاصی اســت. بر همین اساس یکی 
از شــفاف ترین فروش ها را شــرکت فوالد 

خراسان دارد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ مطرح کرد

ونایی کشور احتمال بحرانی شدن شرایط کر

 کسب رتبه نخست اداره کل راه و شهرسازی 
خوزستان در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد 

به اطالعات
رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان از کسب رتبه نخست این اداره کل در سامانه ملی 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در مجموعه وزارت راه و شهرسازی 

خبر داد. 
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره 
کل راه و شهرسازی خوزستان، سید ســروش نوروزی اظهار داشت: در 
سامانه ملی انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات مجموعه وزارت راه و  
شهرسازی در جدول امتیازی عملکردی نمایندگان در میان ادارات کل 
زیرمجموعه وزارت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به همراه ادارات 
کل راه و شهرسازی هرمزگان و سیســتان و بلوچستان بطور مشترک 

رتبه نخست را کسب کرد.
وی افزود: این اداره کل با مجموع امتیاز نهایــی ۲۲ هزار و ۲۰۰ و رتبه 

عالی مقام نخست را به دست آورد.
نوروزی گفت: خوزستان تا کنون ۱۵۰۰ سند در این سامانه بارگذاری 

کرده و امتیازات کامل را در این بخش بدست اورده است.
رئیس اداره بازرســی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی اداره کل راه 
و شهرسازی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته تا تاریخ ۱۰ 
اسفند ماه سالجاری در ارایه گزارش های یکساله امتیاز کامل ۲۰۰۰ به 
دســت آمده که این امر؛ بیانگری پویایی این اداره کل در ارایه اطالعات 
به شهروندان اســت.نوروزی افزود: اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 
همواره بر این امر تأکید داشته اســت که جریان اطالعات؛ شفاف باشد 
تا مخاطبان بــه راحتی بتوانند به موضوعــات و اطالعاتی که نیاز دارند 

دسترسی پیدا کنند. 
وی با بیان اینکــه تحقق حق دسترســی مردم بــه اطالعات، موجب 
شفافیت و پاسخگویی بیشتر می شــود گفت: در راستای چنین نگاهی 
ســعی شــد تا خدمات مناســب به مخاطبان ارائه و تمام فعالیت ها و 
موضوعاتی که طبقه بندی شــده نیست، به صورت شــفاف و به  موقع 

اعالم شود. 
رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان تصریح کرد: بر اساس دسترسی آزاد به اطالعات؛ 
این اداره کل تالش داشته است اخبار و اطالعات مورد نیاز شهروندان را 

در کمترین زمان ممکن اعالم کند.
 سامانه دسترسی آزاد به اطالعات؛ سایتی اینترنتی است که به منظور 
استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطالعات نهادهای 
دولتی ایجاد شــده اســت و هر فرد ایرانی می تواند بــه همه اطالعات 
طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد و طی ســه سال گذشته؛ ۳۲ 

هزار نفر در سامانه دسترسی آزاد به اطالعات عضو شده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خبرداد
وستایی در دهه فجر  بیش از ۳۵ خانه ورزش ر

افتتاح می شود
 

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت : دهه فجر امسال بیش از 
۳۵ خانه ورزش روستایی در این استان افتتاح می شود.  

عابد حقدادی افزود: بــا افتتاح و بهره برداری از ایــن خانه های ورزش 
تعداد این اماکن به ۲۰۰ عدد می رسد. حقدادی در ادامه اظهار داشت: 
یکی از اهداف مهم و اصلی دولت تدبیر توسعه ورزش همگانی به منظور 
ایجاد نشاط اجتماعی در روستا ها اســت که با بهره برداری از این خانه 

های ورزش گامی بلند در این راستا برداشته می شود. 
وی در ادامه گفــت: برای افتتاح این خانه هــای ورزش ۲۸۰۰ میلیون 
ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی هزینه شده که با همکاری دهیاران و 

شوراهای اسالمی روستا ها اجرا می شود. 

ارائه خدمتی دیگر از خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت برخط وغیرحضوری بدهی های ابالغ 

شده توسط کارفرمایان میسر شد 
به گزارش خبرنگار خریــدار به نقل از روابط عمومــی اداره کل تأمین 
اجتماعی اســتان خوزستان ؛ ســید محمد مرعشــی مدیر کل تامین 
اجتماعی اســتان خوزســتان گفت : به منظور بهره گیری از خدمات 
الکترونیکی در تسهیل فضای کســب و کار ، کاهش مراجعات حضوری 
مردم و جلب رضایت عمومــی مخاطبین ، امکان پرداخت برخط بدهی 
های ابالغ شده و تقسیط غیر حضوری دیون غیراجرائی کارگاه توسط 
es.tamin. کارفرما در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی
ir  فراهم گردیده اســت .کارفرمایان محترم به منظور اســتفاده از این 
خدمت مــی توانند با ورود به ســامانه خدمات غیرحضــوری از طریق 
منوی کارفرمایان / مدیریت بدهی / ثبت درخواســت پرداخت بدهی 

غیرحضوری اقدام به پرداخت برخط بدهی نمایند . 

استاندار قزوین تاکید کرد
لزوم توجه به سالمت منابع انسانی در برابر مواد 

مخدر از سوی مدیران
 اســتاندار قزوین گفت: منابع انســانی از مهم ترین دارایی های کشور 
هستند و به همین علت سالمت آنها در برابر مواد مخدر باید مورد توجه 
مدیران و مسئوالن باشد. هدایت اهلل جمالی پور در ستاد مبارزه با مواد 
مخدر استان قزوین که بعد از ظهر یکشــنبه در سالن شهید سلیمانی 
استانداری قزوین برگزار شد ضمن تشــکر از اعضای ستاد پیشگیری 
و مقابله با مــواد مخدر اظهار کرد: ما از نیــروی انتظامی به صورت ویژه 
تشکر می کنیم چرا که یکی از اعضای به شــدت مؤثر و پیگیر این ستاد 

هستند.
اســتاندار قزوین ادامه داد: فراموش نکنیم که همه مشــکالت سطح 
جامعه به نوعی بــا همراهی نیــروی انتظامی حل می شــود و همین 
موضوع دامنه فعالیت های این نیروی خودم را بیشتر نمایان می کند به 
همین علت همراهی و همکاری همه نهادها با نیروی انتظامی می تواند 

نوید دهنده یک جامعه سالم تر باشد.
وی اذعان کرد: حساســیت روی موضوع مواد مخدر بسیار مهم است، 
یک غفلت در این زمینه ده  ها مســئله دیگر را ایجــاد می کند. فراموش 
نکنیم هر چه شرایط جامعه سخت تر شــود به همان میزان بستر برای 
رواج مواد مخدر بیشتر می شــود و درگیری در این موضوع در طبقات 
مختلف جامعه متفاوت اســت ولی آســیب هایش به مراتب در سطوح 

تنگدست تر جامعه مخرب تر است.

کوچه

معاون استاندار اصفهان گفت: چنانچه وضعیت استان 
اصفهان در زمینه شیوع کرونا زرد و آبی باشد با شرایط 

ویژه پذیرای مهمانان نوروزی هستیم.
حجت اهلل غالمی با اشــاره به آخرین مصوبات ســتاد 
مقابله با کرونای اســتان اصفهان در زمینه ســفرهای 
نوروزی اظهار داشــت: آنچه در این ستاد مصوب شده 
و بر اســاس مصوبات ســتاد ملی کرونا است، چنانچه 
شرایط استان در وضعیت زرد و آبی باقی بماند پذیرش 
مسافران نورزی را در حد هتل ها و مراکزی که تاییدیه 

دریافت کرده اند خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه پذیرش مســافران نوروزی 
با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی انجام 
خواهد شد، ابراز داشت: بر این اساس تاکنون 
برای هتل ها، مهمانســراها، و مهمان پذیرها 
مجوز پذیرش مســافر نوروزی صادر شــده 

است.
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونای استان 

اصفهان با بیان اینکه در خصوص مدارس برای پذیرش 
مســافران نوروزی دســتور قطعی صادر نشده است، 
افزود: اما در نظر داریم از ظرفیت مدارســی که از نظر 

ساختمان دارای کیفیت ویژه هستند در این 
زمینه استفاده کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه پذیرش مســافر از 
استان های نارنجی به ویژه خوزستان، ایالم 
و استان های شمالی در اصفهان ممنوع است، 
افــزود: خودروهای این اســتان ها نیز اجازه 

ورود به استان را ندارند.
غالمی در خصــوص آخرین تصمیمات ســتاد مقابله 
با کرونا در زمینــه فعالیت واحدهای صنفــی نیز ابراز 
داشت: چنانچه اســتان در وضعیت زرد و یا آبی کرونا 

بماند فعالیت اصناف ادامه خواهد داشــت و در غیر این 
صورت در این زمینه بازنگری خواهیم داشت.

وی در ادامه در خصوص وضعیــت فعالیت مدارس در 
اســتان اصفهان نیز گفت: در حال حاضــر مدارس به 
لحاظ شــیوع ویروس کرونای جهش یافته انگلیســی 
در سه شــهر فالورجان، خمینی شــهر و اصفهان در 
همه مقاطع تعطیل اســت.معاون اســتاندار اصفهان 
ابراز داشــت: چنانچه وضعیت ادامه داشته باشد برای 
سال آینده نیز مدارس این شهرها به صورت کاماًل غیر 

حضوری فعالیت خواهند داشت.

 رئیس سازمان ساماندهی مشــاغل شهری و فرآورده 
های کشــاورزی شهرداری ســنندج از پلمب ۲۲ باب 
مغازه غیرمجاز ســیلندر پرکنی در ســنندج خبر داد 
و گفت: ایــن واحدها به صورت غیرمجــاز فعالیت می 

کردند که پس از شناسایی بر اســاس بند ۲۰ ماده ۵۵ 
قانون شــهرداریها پلمب شــدند.تورج سلطنت پوری 
اظهار کرد: برخی از مشــاغل در سطح شهر وجود دارد 
که می توانند برای ســالمت شــهروندان خطرآفرین 

باشد.سلطنت پوری در همین راستا از پلمب ۲۲ واحد 
مغازه غیرمجاز ســیلندر پرکنی در سنندج خبر داد و 
اظهار کرد: ایــن واحدها به صــورت غیرمجاز فعالیت 
می کردند که پس از شناســایی تمامی این مغازه ها در 

سطح شهر و نواحی منصل شهری پلمب شدند.
وی تاکید کرد: برای واحدهای سیلندر پرکنی به هیچ 
عنوان مجوز صادر نخواهد شــد و فعالیــت این مغازه 

غیرمجاز و غیرقانونی است.

اصفهان

سنندج

خریــدار   رئیــس کمیتــه کشــوری 
اپیدمیولــوژی کرونا، رســانه ای شــدن 
اخبار غیر علمی و نامعتبر از ســوی برخی 

متخصصان را مورد انتقاد قرار داد.
 حمید سوری، با اشــاره به اینکه خستگی 
ناشی از طوالنی شدن اپیدمی ها موضوعی 
شناخته شده در دنیا است، اظهار کرد: این 
موضوع در اپیدمی های پیش رونده، زمانبر 

و دارای نوسان و کاماًل طبیعی است.
وی با بیان اینکه در پاندمــی همانند کرونا 
مردم در هیــچ نقطه ای در امان نیســتند، 
افزود: ممکن است بســیاری از افراد جامعه 
به دلیل اجباری شدن اســتفاده از ماسک، 
شستشــوی مــدام دســت ها، ضدعفونی 
کردن وسایل، سفر نرفتن، رعیت فاصله ی 
اجتماعی و قرنطینه های طوالنی از رعایت 
توصیه ها خســته شــده و دچار خستگی و 

فرسودگی ناشی از پاندمی شوند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با تاکید بر اینکه مزمن شدن 
اپیدمی ها حتی می تواند ســالمت معنوی 
جامعــه را تحت تأثیر قرار دهــد، ادامه داد: 
زمانیکه اپیدمــی پیش رونده باشــد تنها 
جســم و جان و معیشــت مــردم در خطر 
نیســت، بلکه محروم شــدن مردم از نماز 
جماعت، عدم برگزاری اجتماعات مذهبی 
و محدویت های حضــور در اماکن مذهبی 
و زیارتگاههــا نیز می تواند ســالمت روان 

جامعه را تحت تاثیرقرار دهد.
ســوری با اشــاره به اینکه کرونا تعامالت 
اجتماعی را تحت الشــعاع قرار داده است، 
گفت: به طور مثــال کرونا حتی روند حضور 
کــودکان در جمع های دوســتانه را تحت 

تأثیر قرار داده است.
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با 
اشاره به اینکه تا پایان ریشه کنی کرونا برای 
حفظ جان خود و عزیزانمان ناچار به رعایت 
پروتکل ها هســتیم ادامــه داد: آمارها گواه 
این مهم که اکثریت جامعــه به رغم مزمن 

شدن بیماری، توصیه ها را رعایت می کنند.
ســوری با بیان اینکه صرفاً نبایــد مردم را 
مسئول گسترش بیماری بدانیم، گفت: الزم 
است سیاســت ها، رویکردها و برنامه های 

بهداشتی از سوی دولت به شکلی اجرا شود 
که مردم با کمترین فشار ناشی از بیماری از 

این بحران خارج شوند.
وی با تاکید بــر اینکه اعمــال برنامه ریزی 
علمی و دقیق بــرای قطع زنجیــره کووید 
۱۹ خصوصاً برای تعطیالت نوروز می تواند 
به میــزان قابل توجهی از شــیوع بیشــتر 
بیمــاری بکاهد، ادامــه داد: اگــر چنانچه 
دستورالعمل های پیشــگیرانه به درستی 
اعمال شــود، قطعاً وضعیت شیوع بیماری 

روند کاهشی خواهد داشت.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی ارتباط مستقیم شیوه زندگی 
و رفتارهای مردم با شــیوع اپیدمی را مورد 
تاکید قرار داد و افــزود: جهش هایی که به 
لحاظ بیولوژی در ساختار ویروس رخ داده 
تا به امروز الگوی اصلی پیشــگیری را تحت 
تأثیر قرار نداده، اگر پیش از این ترشــحات 
از طریق انســان به انســان بود، همچنان 
درگاه های ورودی انتقال ناشی از ترشحات 

بینی و دهان است.
وی ضمن یادآوری ایــن موضوع که الگوی 
متفاوتی برای ســرایت پذیــری در کرونا 

وجود ندارد تاکید کــرد: به رغم جهش های 
کووید ۱۹، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
اســتفاده از ماســک، اجتناب از دورهمی 
های دوســتانه و خانوادگــی راهکار اصلی 

پیشگیری از کرونا است.
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با 
بیان اینکه هنوز ابعاد مختلف کرونا روشــن 
نشــده از متخصصان این حوزه درخواست 
کرد تا روشن شدن ابعاد این بیماری نسبت 
به انتشــار مطالبی که صرفاً بر پایه و اساس 
برخی تجربیات روزمره اســت و از پشتوانه 

علمی برخوردار نیست، پرهیز کنند.
وی گفت: همانطــور که خــوش خیالی و 
خوش پنداری نادرســت در برابر کووید ۱۹ 
می تواند بــرای جامعه خطرناک باشــد به 
همان اندازه و یا بیشــتر ایجاد وحشت هم 

برای جامعه خطرناک است.
ســوری اعالم رســمی و رســانه ای شدن 
اخباری که شــواهد علمی مشخص و اعتبار 
ندارند را از ســوی برخی متخصصان مورد 
انتقاد قــرار داد و افزود: نمی تــوان نتیجه 
هر مشــاهده و تجربه ای را به شکل رسمی 
منتشــر کرد، چرا که تجربیات خام روزمره 

نمی تواند مهر تأییدی بــرای تعمیم به کل 
جامعه باشد.

رئیس کمیته کشــوری اپیدمیولوژی کرونا 
با تاکید بر اینکه سیســتم بهداشتی کشور 
شــبانه روز در تالش اســت تا از جان مردم 
و ســالمت عمومی محافظت کنــد، عنوان 
کرد: محافظت از ســالمت عمومی و هشدار 
دادن کاماًل با ایجاد وحشــت متفاوت است، 
متخصصــان و صاحبنظــران حوزه هــای 
مختلف درمان، بهداشــت و اپیدمی وظیفه 
دارند به ســالمت جامعه کمــک کنند ولی 
هرگز ایجــاد وحشــت و انتشــار مطالب 
غیرعلمی و ثابت نشــده جــز دامن زدن به 
آتش اپیدمی و ایجاد بی اعتمادی در مردم 

آورده دیگری ندارد.
وی با بیان اینکه شــرایط اپیدمی با روزمره 
گی های عــادی متفــاوت اســت توصیه 
کرد: کرونا بیماری نیســت که دستخوش 

برداشت های شخصی شود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی، با اشــاره به اینکه ماهیت 
بیولــوژی کرونــا و تغییرات ویــروس در 
سراســر دنیا یکســان اســت خاطرنشان 

کرد: تنها موضوعــی که اپیدمی هــا از آن 
تبعیت می کننــد الگوی انتشــار بیماری، 
شــرایط و رفتار جامعه اســت به این شکل 
که مــواردی همانند ســاختار جمعیت ها، 
میزان ســالمندان، بیماری های زمینه ای و 
تعامالت اجتماعی می تواند بر شیوع هر چه 

بیشتر بیماری اثر گذار باشد.
وی با اشــاره به رونــد افزایشــی کرونا در 
کشورهای پرجمعیت اروپایی توضیح داد: 
این روند صعودی به این معنا نیست که این 
کشورها در کنترل اپیدمی ناکارآمدند بلکه 
خبر از جهش ها و پیک های مختلف ویروس 
در نقاط مختلف جهان می دهد به ا ین شکل 
که در هر گوشــه ای از دنیا ممکن است در 
بازه هــای مختلــف با پیک هــای مختلف 

کووید ۱۹ روبرو باشیم.
ســوری با بیان اینکه شرایط کشور به لحاظ 
گســترش کرونا شــکننده و ناپایدار است، 
توضیح داد: ریشــه ویروســی که امروز در 
بریتانیا گسترش یافته به شهریور ۹۹ بر می 
گردد به این معنی که تقریباً ســه ماه بعد از 
ویروس جهش یافته پیک ها مشــخص شد. 
این موضوع ایــن پیام مهم را بــا خود دارد، 
احتمال ایــن موضوع کــه در ماه های آتی 
شــرایط کشــور به لحاظ گســترش کرونا 

بحرانی شود، وجود دارد.
اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
بهشتی، گفت: الگوی تعریف شده ای برای 
پیک های اپیدمی کرونا وجود ندارد و کرونا 
تابع هیچ الگوی، ســنی، فصلی و یا زمانی 
مشخصی نیســت به طور مثال آنفوالنزای 
فصلی با ســرد شدن هوا شــیوع بیشتری 
دارد و یــا بیماری هایی نظیر ســرخک و 
سرخچه نیز از الگوی سنی و زمانی خاصی 
پیروی می کنند ولی متأســفانه کرونا تابع 

هیچ قانونی نیست.
رئیس کمیته کشــوری اپیدمیولوژی کرونا 
در خاتمــه خواســتار اطالع رســانی واقع 
بینانه عمومــی در اپیدمی ها شــد و افزود: 
باید خبرهــای علمی از منابع درســت در 
اختیار مردم قرار گیرد چرا که بی اعتمادی 
می تواند برای نظام سالمت بسیار خطرناک 

و اعتماد عمومی را خدشه دارد کند.

وزی را می پذیریم ونا در اصفهان زرد و آبی باشد مسافران نور وضعیت کر
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توقف صدور دفترچه های کاغذی تکلیف قانونی است
خریدار   سرپرســت مدیریــت درمان 
تامین اجتماعی بوشــهر گفت :اجرای طرح 
توقف صدور دفترچه به معنی ارائه نشــدن 
خدمت به دارنــدگان دفترچه هــای بیمه 
تامین اجتماعی نیســت و بیمه شــدگان 
دارای دفترچه و حتی فاقــد دفترچه قادر 
به دریافت خدمات مدنظر خود از ســازمان 

تامین اجتماعی هستند.
به گزارش روابط عمومــی مدیریت درمان 
تامین اجتماعی اســتان ؛ دکتر سید جواد 
رکابپور سرپرســت مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان بوشــهر در نشست خبری 
بــا اصحاب رســانه گفــت: توقــف صدور 
دفترچه های کاغذی تکلیف قانونی اســت 
که با همکاری خوب مراکــز درمانی طرف 

قرارداد درحال انجام است.
دکتر رکابپــور گفت:اکنون ۱۱۴ داروخانه، 
۱۲۳ پاراکلینیــک و ۵۷ درمانــگاه طرف 
قرارداد این ســازمان در ســامانه نســخه 

نویسی الکترونیک فعال شده اند.
سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی 
بوشهرافزود: در حال حاضر از استان بوشهر 
۵۳۶ پزشــک در ســامانه نســخه نویسی 
الکترونیک فعالیت دارند که از این شــمار 

۱۷۸ پزشــک طرف قرارداد سازمان تامین 
اجتماعی هســتند.وی بیان کــرد: اجرای 
این طــرح به معنــی ارائه نشــدن خدمت 
بــه دارنــدگان دفترچه های بیمــه تامین 
اجتماعی نیســت و بیمه شــدگان دارای 
دفترچه و حتی فاقد دفترچه قادر به دریافت 
خدمــات مدنظر خــود از ســازمان تامین 
اجتماعی هستند.دکتر رکاب پور ادامه داد: 
برخی از مرکزهای درمانی اســتان بوشهر 
از زیرســاخت الزم برای نســخه نویســی 
الکترونیک برخوردار نیســتند و این باعث 
شــده تا آنها نتوانند از مزیت های این طرح 

استفاده کنند.
وی یادآور شــد: در این ارتبــاط بانک رفاه 
نیز تســهیالت ۴۰ و ۱۰۰ میلیــون تومانی 
برای درمانگاه ها لحاظ کرده است تا بتوانند 
زیرســاخت های موردنیاز خود برای طرح 

نسخه نویسی الکترونیک  ارتقا دهند.
دکتــر رکاب پور یادآور شــد: اکنون هزینه 
مرکزهایــی کــه طرح نســخه نویســی 
الکترونیــک را اجرایی کردنــد ظرف مدت 
۲۴ ساعت و سایر مرکزها هزینه کرد آنها در 
پایان ماه پرداخت می شــود که این رویکرد 
باعث ابزار تشویقی برای اســتفاده مراکز از 

طرح نسخه نویسی الکترونیک شده است.
وی گفت: در استان بوشهر برای هر بخش از 
طرح نسخه نویســی الکترونیکی مشاورانی 
توانمند بکارگیری شدند تا مشکالت حین 

اجرای این طرح به حداقل برسد.
دکتــر رکاب پور یــادآور شــد: ســامانه 
تلفنی۱۴۲۰ نیز بــرای مرکزهای درمانی 
و بیمه  شــده ها تعریف شــده تا در صورت 
مواجه شــدن با اشــکال در طرح نســخه 
نویســی الکترونیک آن را از طریق سامانه 
پیگیری کننــد.وی در باره افتتــاح مراکز 
درمانــی تامیــن اجتماعــی در اســتان 
بوشــهر گفت: تا نیمه نخست ســال آینده 
۲ درمانگاه تامین اجتماعی خورموج و جم 
و مرکز پاراکلینیک امام موســی کاظم )ع( 
برازجان به بهره برداری می رســد.وی بیان 
کرد: درمانگاه های تامین اجتماعی در دیلم 
عملیات اجرایــی آن از حدود یک ماه پیش 
آغاز و در دلوار نیز پیمانکار پروژه مشــخص 
شده اســت و تا پیش از پایال سال عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود.
دکتــر رکاب پــور ادامه داد: بــرای احداث 
درمانگاه هــای تامیــن اجتماعــی اهرم، 
شــبانکاه و خارگ نیز فراینــد اداری برای 

دریافت مجوز احداث آنها در دست پیگیری 
است.وی افزود: با احداث درمانگاه های یاد 
شــده بار مراجعه بیماران بــه مراکز تامین 
اجتماعی مرکز اســتان کاهش می یابد و از 
لحاظ کمی و کیفی روند خدمات رســانی 
تامین اجتماعی در مرکز اســتان ارتقا پیدا 
می کند.دکتــر رکاب پور ادامــه داد: برای 
شهر بوشــهر نیز با توجه به اینکه درمانگاه 
تخصصی مبعث به تنهایی نیاز بیمه شدگان 
را تامین نمی کند احــداث دومین درمانگاه 
تخصصی تامیــن اجتماعی برای بوشــهر 

در دســتور کار قرار گرفته و اکنون کارهای 
مربوط به کارشناســی و جانمایــی آن در 
دست انجام اســت.وی در ارتباط با خدمات 
تامیــن اجتماعی بــرای مراجعه کنندگان 
به دندان پزشــک نیز اظهار داشــت: بیمه 
شــدگان تامین اجتماعــی در صورتی که 
به دلیــل ازدیاد بیماران موفــق به دریافت 
خدمات مدنظر خــود از مراکــز تابعه این 
مدیریت نمی شــوند باید ســایر مرکزهای 
طرف قراردادهای سازمان تامین اجتماعی 

را برای درمان انتخاب کنند.



رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال:

 امیدوارم لیگ برتر را تا نیمه مرداد تمام کنیم

وعده مدیران عملی می شود؟
دو بازیکن استقالل در انتظار باز شدن پنجره  

بسته نقل و انتقاالت
تیم فوتبال اســتقالل در اولین گام از نقل و انتقاالت زمســتانی اش دو 

بازیکن جدید به خدمت گرفت که فعال امکان استفاده از آنها را ندارد.
 مدیران باشــگاه اســتقالل برای شــروع کار خود در نقــل و انتقاالت 
زمســتانی، یک مهاجم و یک هافبک میانی را از نســاجی و تراکتور به 
خدمت گرفتند. عرفا گل محمدی مهاجم ۲۳ ســاله ای که از نساجی به 
استقالل پیوست و سعید مهری هافبک ۲۵ ساله ای که از تراکتور راهی 

این تیم شد، اولین خریدهای زمستانی آبی پوشان بودند.
این دو بازیکن که قراردادهای خود را به صورت رســمی با آبی پوشــان 
منعقد کردند، در حال حاضر امکان همراهی این تیم را به دلیل بســته 
بودن پنجره های نقــل و انتقاالتی ندارند و برای به میــدان رفتند باید 
انتظار پرداخت بدهی های خارجی این تیم و باز شدن پنجره بسته نقل 
و انتقاالت را بکشند. پنجره ای که مدیران باشــگاه وعده باز شدن آن تا 

قبل از پایان سال )۲۸ اسفند( را داده اند.

عالمی:
رفتن بازیکنان باکیفیت به لیگ لطمه زد

مهاجم سابق اســتقالل با بیان اینکه تعداد زیادی از بازیکنان با کیفیت 
به لیگ های خارجی پیوســتند، گفت: نبود این بازیکنان باعث شده تا 

لیگ ما دچار افت شود.
ایمان عالمی ارزیابی خود را از نیم فصل اول لیگ چنین بیان داشــت: 
به نظرم بازی ها بد نبود اما متأســفانه نسبت به ســال گذشته کیفیت 
آن پائین آمده و تیم ها نتوانســتند همانند نیم فصل اول ســال پیش، 

عملکرد باالیی داشته باشند.
وی افزود: یکــی از علت های آن رفتــن بازیکنان خــوب به لیگ های 
اروپایی و یا کشورهای عربی بوده اســت. وقتی بازیکنان خوبی در لیگ 
نباشند، کیفیت بازی ها هم ناخواســته کم می شود و علت دیگر آن هم 
مشکالت مدیریتی است که ســال ها گریبانگیر فوتبال ما شده و باعث 

شده تیم ها از این موضوع ضررهای زیادی بکنند.
مهاجم سابق استقالل در ادامه خاطرنشــان کرد: در لیگ امسال و در 
پائین و باالی جدول شــرایط حساســی وجود دارد. امتیــازات تیم ها 
نزدیک به یکدیگر است و این باعث شــده تا برخی تیم ها محتاط بازی 
کنند. البته یکی از دالیلی که این اتفــاق رخ می دهد، غیبت مهاجمان 
گلــزن فصل پیش بــود که حاال بیشــتر آنهــا به لیگ هــای خارجی 
پیوسته اند. اما در مجموع لیگ امسال کیفیت سال گذشته را نداشته و 

نبود تماشاگران هم تا حدودی تأثیرگذار بوده است.
ایمان عالمی در مورد وضعیت این روزهای اســتقالل هم تصریح کرد: 
متأسفانه آبی پوشان این روزها دچار حاشــیه های شدیدی هستند و 
اســتقالل وارد یک بحران شده اســت. به اعتقاد من، بحث مدیریت به 
آمدن اعضای هیئت مدیره جدید که از طریق وزارت به باشگاه استقالل 
ورود می کنند، نتوانســته کار مثبتی داشــته باشــد. امیــدوار بودیم 
که وزارتخانه شــرایط بهتری را برای اســتقالل به وجود بیاورد اما این 
داستان تکراری همچنان در حال تکرار اســت و حاال استقاللی که ۷۵ 
ســال قدمت دارد و یکی از با اصالت ترین تیم های فوتبال ایران است به 
دلیل تصمیم گیری های نامناسب و نبود آدم های فوتبالی در رأس آن، 

دچار بحران و ضررهای زیادی شده است.
وی افزود: اگر قرار است اتفاقی در اســتقالل رخ دهد که باعث شود این 
تیم از شرایط بحرانی خارج شود، برکناری ســرمربی نمی تواند ضامن 
این مسئله باشد. اســتقالل مشــکل مدیریتی دارد و با رفتن این و آن، 
اتفاقی در اســتقالل رخ نخواهد داد. هواداران باید از تیمشان حمایت 
کنند. آرامش باید به اســتقالل بازگردد و فکری به جای اینکه فکرش 
به دنبال حاشــیه ها باشــد باید بتواند تمرکز خود و بازیکنان را بر روی 
تمرینات و بازی ها گذاشته تا آبی پوشان بتوانند در نیم فصل دوم موفق 

باشند.

طالب نسب:
 آرامش به استقالل بازگردد این تیم 

قهرمان می شود
پیشکسوت آبی پوشان گفت: تنها چیزی که اســتقالل برای قهرمانی 

کم دارد آرامش است که اگر بازگردد، من در قهرمانی آن تردید ندارم.
اصغر طالب نسب پیشکسوت آبی پوشان اظهار داشت: استقالل در نیم 
فصل نخست روند ثابتی نداشــت و در بعضی بازی ها خیلی خوب و در 
بعضی بازی ها دور از انتظــار بود. فقدان ثبات در نتایــج این تیم هم به 

چشم آمد و بعضاً نتایجی عالی و بعضاً نیز نتایجی ضعیف کسب کرد.
پیشکسوت آبی پوشان بیان داشــت: هرچه به پایان نیم فصل نزدیک 
شدیم، از آرامش و تمرکز تیم کاسته و به حاشــیه اضافه شد. حاشیه و 
آرامش مثل دو طرف یک االکلنگ هستند که اگر هر طرف باال بیاید به 

صورت اتوماتیک طرف بعدی پایین می رود.
طالب نســبت خاطرنشــان ســاخت: البته همه اینها به نتایج تیم هم 
بســتگی دارد و وقتی در تیم های پر هوادار نتایج رو بــه افول می رود، 

حاشیه هم به خودش اجازه می دهد به حریم تیم ورود کند.
وی در خصوص واکنش های هواداران در قبال این تیم بیان داشت: باید 
هواداران را درک کرد چون آنها فقط نتیجه را می بینند و آنچه برای شان 
مهم است موفقیت تیم است. حتی زمانی هم که تیم در صدر جدول قرار 
داشت هواداران درک می کردند احتمال ســقوط از باالی جدول زیاد 
اســت و نگرانی آنها نیز برای همین بود. در آخر هم دیدیم متاسفانه این 

پیش بینی ها درست از آب در آمد.
هافبک پیشین آبی پوشــان گفت: امروز تیم مدیریت استقالل وظیفه 
بســیار مهمی دارد. آنها باید از یک سو حواشــی درون تیم را مدیریت 
کنند و از یک ســو نیز باید بتوانند به وظایف ذاتی یک تیم مدیریتی که 
پشتیبانی و لجستیک از بیرون میدان است بپردازند. تیم مدیریت باید 
هرچه سریع تر پنجره نقل و انتقاالتی را باز کند تا فکری بتواند به منظور 

تقویت تیم، نفرات مورد نظرش را هرچه زودتر به ترکیبش اضافه کند.
طالب نســب در خاتمه بیان داشــت: تاکید می کنم اگر حاشیه از این 
تیم دور شــود و مدیران مجموعه نیز به خوبی و هوشــمندانه رسالت 
پشتیبانی خود را انجام دهند، این تیم ظرفیت قهرمانی در لیگ بیستم 

را دارد.

خداداد افشاریان، رییس جدید کمیته داوران؟
یک پیشکوست داوری معتقد اســت که خداداد افشاریان اگر بخواهد 
ریاســت کمیته داوران را برعهده بگیرد، باید از پذیرفتن ســمت های 

دیگر خوددداری کند.
 رای گیری هیات رییسه فدارسیون فوتبال انجام شد و خداداد افشاریان 
توانست با رای آوردن به عنوان کارشناس، به هیات رییسه راه پیدا کند. 
با توجه به این که رییس کمیته داوران باید عضو هیات رییســه باشد، 

این داور بازنشسته شانس باالیی برای رسیدن به این سمت دارد.
حیدر سلیمانی، پیشکسوت داوری در گفت وگو با ایسنا در این خصوص 
گفت: با توجه به رای گیری های انجام شــده و حضور خداداد افشاریان 
در هیات رییســه جدید و با توجه به این که او تنها داور بازنشسته هیات 
رییسه جدید است، شانس بسیار باالیی برای رسیدن به ریاست کمیته 
داوران را دارد. البته او اگر قرار است این ســمت را قبول کند، نباید زیر 
بار مسئولیت های اجرایی دیگر برود و وقتش را باید برای داوری صرف 
کند. اگر می خواهد به نظارت و نمایندگی اش برســد، همان بهتر است 

که رییس کمیته داوران نشود.

میدان

پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل می گوید شهاب 
عزیزی خادم می تواند عملکرد خوبی در سمت ریاست 

فدراسیون فوتبال ایران داشته باشد.
محمد مومنی پیشکســوت فوتبال اســتقالل درباره 
انتخاب شــهاب الدین عزیزی خادم بــه عنوان رئیس 
فدراســیون فوتبال  اظهار کرد: این  تصمیمی بوده که 
گرفته شده و باید به رای و نظر مجمع احترام گذاشت. 
اگر چه عزیزی خادم چهره جوانــی دارد اما با مدیریت 
کالن آشناســت و در عرصه فوتبال چندین ســال کار 
کرده و قابلیت مدیریتی خوبــی دارد و به همین دلیل 
توانست آرای مجمع را به نفع خود تغییر دهد. امیدوارم 
با آمدن ایشان فوتبال ما بتواند از این نابه سامانی نجات 
پیدا کند و بــا یک برنامه ریزی چارچوب بندی شــده، 
موافقان و مخالفان بتوانند نقطــه نظرات خود را اعالم 

کنند. امیــدوارم در این مســیر از نخبگان 
ورزشی و مدیران باشگاه برای آینده فوتبال 
ایران نظرخواهی شود تا شــرایط به صورت 
مطلوب پیش برود.مومنی در واکنش به رای 
نیاوردن علی کریمی در این انتخابات گفت: 
ما فوتبال بازی می کنیم اما  تصمیم ها را افراد 
دیگری می گیرند. ما افتخارات را دو دســتی 

تقدیم آن ها می کنیم و آن ها برای ما تصمیم می گیرند. 
ما به آن ها مشاوره می دهیم چون آن ها قدرت سیاسی 
باالتری دارند و اعتقادی ندارند که فوتبالی ها می توانند 
به کرســی مدیریت بیایند چون هنوز افــراد بزرگ تر 
قدرت هضم  افراد مخالف را ندارند و این باعث می شود 
هیچ جایگاهی نداشته باشــیم. من برای علی کریمی 
به خاطر برخوردی که با او داشــتند بســیار متاسفم 

البته او قــدم بزرگی برداشــت و راه را برای 
فوتبالی ها باز کرد کــه فوتبالی ها در عرصه 

تصمیم گیری می توانند حضور پیدا کنند.
او در پاسخ به این ســوال که آیا عزیزی خادم 
می توانــد از پــس بدهی های دردسرســاز 
فدراســیون فوتبال برآید؟ خاطرنشان کرد: 
تدبیری که ایشــان دارد، به افراد ورزشــی 
نزدیک اســت. فوتبال پولســاز اســت به شرطی که 
بال های درآمدزایــی فوتبال باز شــوند. آقای عزیزی 
خادم نظرات جدیدی در این زمینه دارد و فکر می کنم 
با توجه به نقطه نظراتی که دارد، بتواند کشــتی به گل 

نشسته فدراسیون را به آب بیندازد.
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در پاسخ به این سوال 
که آیا با حضور عزیــزی خادم، آبی پوشــان پایتخت 

شــرایط بهتری کســب خواهد کرد؟ اظهار کرد: نگاه 
رئیس فدراســیون فوتبــال به معضالت و مشــکالت 
تیم های هواداری تاثیرگــذار خواهد بود. آقای عزیزی 
خادم اگر نگاه ویــژه ای به تیم های پرطرفدار داشــته 
باشد، می تواند تســهیل کننده امور فوتبالی ما شود و با 
این روند می توانیم بازیکنــان خوب و با کیفیتی به تیم 
ملی بدهیم و آینده روشــنی در انتظار مــا خواهد بود. 
عزیزی خادم جــوان و فعال اســت و می تواند قدرت 
ریسک باالیی داشته باشــد.او در پایان در پاسخ به این 
سوال که آینده فدراســیون فوتبال را با عزیزی خادم 
چطور می بیند؟ گفت: کســانی که بــه عزیزی خادم 
رای دادند قطعا به ایشــان اشراف دارند و قطعا کارهای 
خالقانه رئیس جدید فدراسیون می تواند راهگشا باشد 

و ما را به سرمنزل مقصود برساند. 

باشگاه تراکتور تبریز به رأی کمیته وضعیت در پرونده 
علیرضا منصوریان اعتراض کرد.

 باشــگاه تراکتور تبریز پس از محکومیــت در پرونده 
شــکایت علیرضا منصوریان، این پرونــده را به کمیته 

استیناف فرستاد تا حداقل در نقل و انتقاالت زمستانی 
خطری این باشــگاه را تهدید نکند و فرصت بیشتری 

برای تسویه حساب با منصوریان داشته باشد.
این اتفــاق در حالی رقم خورده کــه تراکتوری ها در 

شــش پرونده داخلی دیگر نیز به پرداخت حدود یک 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شــده اند و به 
دنبال راهکاری برای توافق با طلبکاران این باشــگاه 

هستند.

منصوریــان در ابتدای فصل پس از پنــج هفته حضور 
در تراکتور،  از سوی مدیران این باشــگاه برکنار شد و 
با شــکایت به کمیته وضعیت، این باشگاه تبریزی را به 

پرداخت حدود دو میلیارد تومان محکوم کرد.

استقالل

تراکتور

خریدار   رئیس کمیته مسابقات سازمان 
لیگ فوتبال گفت: امیدوارم این فصل لیگ 

برتر را تا نیمه مرداد تمام کنیم.
ســهیل مهدی درباره تنــش  روی نیمکت 
برخی تیم های لیگ برتری در نیم فصل اول 
مسابقات، اظهار داشــت: واقعیت این است 
این آمار برای ما عجیب نبــود زیرا از تیم ها 
خواهش کردیم به ما کمک کنند و کمتر به 
بحث پرخاش، اعتراض بــه داور و برگزاری 
مســابقات روی آورند اما غیبت تماشاگران 

فضا را برای مربیان پرفشارتر کرده است.
وی افزود: در این فضا مربیان روی عملکرد 
خود متمرکز می شــوند. از وقتی هم کرونا 
آمده محیط دیجیتال تر شــده و بچه های 
ما از ایــن طریق درس می خوانند. بیشــتر 
مردم هــم از طریــق وبینارها و ســایت ها 
پیگیر فوتبال هســتند.  فوتبال ســرگرمی 
است که در اولویت قرار گرفته است. برخی 
از این تنش ها هم به بــاال رفتن هزینه های 

تیم داری برمی گردد.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال 
اضافه کرد: مدیران باشگاه به واسطه تأمین 
منابع و درآمد تحت فشار هستند و  باید دید 
برای هــر امتیاز چه مقدار ســرمایه گذاری 
شده است. این موارد فشــار و چالش ها را به 
نیمکت ها منتقل می کنــد و مربیان جوان 

هم درگیر می شوند.
مهدی درباره اینکه برخــی تیم های لیگ 
برتری بــه صــورت مثــال ۱۰ گل به ثمر 
رســانده اما مربیان شــان حدود ۱۷ کارت 
زرد گرفته اند، توضیــح داد: نیمکتی داریم 
که معادل بازیکنان داخــل زمینش کارت 
زرد دریافت کرده است. شاید باید مقداری 
ارکان قضایــی بیشــتر به ما کمــک کنند 
و خویشــتن داری مربیان بیشــتر شود. از 
مربیان خوب فوتبال ایران می خواهم کمتر 

وارد این فضا شوند و آرامش داشته باشند.
وی درباره دلیل چالش هــای عجیب برای 
نیم فصل لیگ اول گفت: عزیزان به ما انتقاد 

می کنند برخالف ســال های گذشــته که 
برنامه کامل در اختیار تیم ها قرار می گرفت 
چــرا در حال حاضــر گام ها بــرای اعالم و 
اجرای برنامه ها کوتاه تر شــده است. اکنون 
در شرایط اطمینان نیستیم. کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به شــکل ناگهانی اعالم کرد 
مسابقات لیگ قهرمانان آســیا که قرار بود 
رفت و برگشت برگزار شــود متمرکز انجام 
خواهد شــد. آن هم در زمانی که در وبینار 

برگزار شده با آن موافق نبودیم.
رئیــس کمیته مســابقات ســازمان لیگ 
فوتبال افزود: به این زمــان اعتراض کردیم 
اما AFC ســازمان باالدســتی ما اســت و 
برنامه خود را اعالم کــرد. فیفا هم اکنون در 
فضایی قرار گرفته که ناچار می شود شرایط 
را تغییر بدهد. فیفا باالترین، تخصصی ترین 
و قوی ترین سازمان ورزشی دنیاست و تمام 
برنامه هایش از دو سه ســال قبل مشخص 
بود اما همین ســازمان هم برنامه های خود 

را تغییر داد.
مهدی درباره احتمال منظم تر برگزار شدن 
مسابقات در صورت انجام شدن دیدارهای 
پرســپولیس قبل از فینال لیــگ قهرمانان 
گفت: ناچار هســتیم در بحث برنامه ریزی 
و ســفر تمام تیم ها را به یک شکل ببینیم. 
باید بازی های پرسپولیس فشرده تر برگزار 
می شد و کم و بیش درباره بازی های این تیم 
چنیــن اتفاقی رخ داد. دیدار  پرســپولیس 
مقابل ذوب آهن هم به دلیل کرونایی شدن 

نفرات حریف به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: پرســپولیس در فینال آسیا 
حضور داشــت و دو بازی اش هم به همین 
دلیل تعویق افتاد به همین دلیل ۴ مسابقه 
این تیم لغو شــد. بعد از لیگ قهرمانان باید 
دو مســیر را طی می کردیم. مسیر اول این 
بود کل لیگ را نگه می داشــتیم تا این ۴، ۵ 
تیم دیدارهای معوقه خــود را برگزار کنند 
و تعداد بــازی همه تیم ها برابر شــود که به 

نظر هیچ یک از کارشناسان این امر منطقی 
نبود .

رئیــس کمیته مســابقات ســازمان لیگ 
فوتبال درباره اینکه به نظر می رســد امکان 
برنامه ریزی بهتری وجود داشــت توضیح 
داد: اکنون اگر بخواهیــم به عقب بازگردیم 
و چالش داشته باشــیم که چه راهی بهتر و 
بدتر بود درست نیســت. باید مسابقات سه 
هفته پایانــی ما همزمان شــود. اکنون اگر 
بزرگ ترین لیگ های دنیــا را هم نگاه کنید 
می بینید یــک تا دو بازی آنهــا عقب و جلو 

شده است. 
مهــدی درباره اعتــراض اســتقاللی ها به  
اســتراحت تیم پرســپولیس پس از فینال 
لیگ قهرمانان آســیا و متهم شدن خودش 
به پرسپولیسی بودن عنوان کرد: هیچ وقت 
کسی چنین اتهامی به من نزد. تعامل خوبی 
با تمام باشــگاه ها داریم. این امر از ســوی 
فضای سکوها به فضای مجازی و گروه های 

تلگرامی و واتس آپی منتقل شده است و در 
فضای فوتبال اتهام ها و ابــراز عالئق پیش 

می آید اما به همه تیم ها احترام می گذاریم.
وی افزود: اگــر به فضــای برنامه ریزی نگاه 
کنیم در وضعیت کرونایی و شــرایطی که 
مجبور شــدیم ۱۵ روز ابتدایی لیگ را هم 
با تأخیر شــروع کنیم مجبور بودیم شرایط 
تمام تیم ها را در نظر بگیریــم. در این میان 
یک تیم شب مســابقه بازیکنانش کرونایی 
می شدند. بیش از ۴۵۰۰ تست در نیم فصل 
اول گرفتیم که در ۶ مرحله و هر یک هفته و 
دو هفته یکبار انجام شد. از این تعداد زیر ۶۰ 

تست مثبت اعالم شد.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال 
در گفت و گــو با برنامه ســالم صبح به خیر 
شبکه سه سیما درباره تاریخ اتمام لیگ برتر 
توضیح داد: امیدواریم این مســابقات را تا 

نیمه مرداد تمام کنیم.
وی در باره احتمــال حضور تماشــاگران 
در ورزشــگاه ها بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی توضیــح داد: در فینــال لیگ 
قهرمانان آسیا با حضور پرسپولیس ۷۵۰۰ 
تماشــاگر در ورزشــگاه حضور داشــتند. 
برای آن بــازی ۱۲۵۰۰ نفر تســت دادند و 
این تعداد ورزشگاه شــدند. نمی گویم تمام 
افرادی که قصد ورود به ورزشــگاه را دارند 
باید تســت بدهند اما فردی که می خواهد 
وارد اســتادیوم شــود باید ســالم باشد و 

سالمتی اش ثابت شده باشد.
مهــدی افزود: ایــن موضوع به ســالمت و 
بهداشــت مســابقات بازمی گردد. سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال امکان و ساز و کار 
جلو بردن ماجرا را دارند امــا باید تعاملی با 
مســؤوالن مدیریت بهداشت کشور صورت 
بگیرد و مردم عزیزمان هــم مراعات کنند. 
اکنون برخی استان ها به سمت قرمز شدن 
شــرایط رفته اند اگر کمک مردم و هواداران 
صــورت بگیــرد می  توانیــم شــاهد ورود 

تماشاگران به ورزشگاه هم باشیم.

مومنی: باید راه را برای فوتبالی ها باز کرد

ونده منصوریان را به استیناف بردند  تراکتوری ها پر
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مهدی پاشازاده: 

نوبت من هم در استقالل می رسد
خریدار   »مهدی پاشــازاده« در پاسخ به 
این پرســش که این شــانس را دارد روزی 
سرمربی استقالل شود گفت: عجله ای ندارم 
و کارم را به عنوان یک مربی ادامه می دهم و 
حتم دارم روزی نوبت به من می رسد تا روی 

نیمکت استقالل بنشینم.
»مهدی پاشازاده« سال ها بازوبند کاپیتانی 
اســتقالل را بر دستان خود بســت و با این 
تیم به افتخارات زیادی رســید اما تا کنون 
هیچ وقت به او فرصت داده نشــده تا هدایت 

آبی پوشان را بر عهده بگیرد.
پاشازاده در پاســخ به این پرسش که آیا این 
شانس را دارد روزی سرمربی استقالل شود 
گفت: روزی نوبت به من می رســد، آن روز 

زیاد دیر نیست.

 قبول کردن هدایت ماشین ســازی 
تبریز ریسک بزرگی نبود؟

ریسک؟ شاید خیلی ها اعتقاد داشته باشند 
ریســک بزرگی را انجــام داده ام اما وقتی 
به کارت ایمان داشــته باشــی می توانی به 
موفقیت برســید. من خودم را قبول دارم، 
می دانم برای رسیدن به جایگاه امروز تالش 

زیادی انجام داده ام و ســختی های زیادی 
کشــیده ام. بنابراین نه تنها نا امید نیســتم 
بلکه مطمئن هســتم جواب این تالش ها را 

خواهم گرفت.

 اما اگر ماشین ســازی سقوط کند 
نقطه تاریکی در کارنامه شــما خواهد 

بود؟
اصال به این موضوع فکر نمی کنم، ســقوط 
در اندیشــه های من جــای ندارد، شــاید 
که نه، بــه طور حتم یک نیــم فصل فرصت 
خواهم داشــت تا تیم را به جایــگاه خوبی 
برســانیم. من برای کادر فنی ماشین سازی 
که زحمات زیادی کشــیده اند احترام قائل 
هستم و به آنها خســته نباشید می گویم اما 

برنامه هایی دارم که مثمر ثمر خواهد بود.

 تیم ماشین ســازی این ظرفیت را 
دارد؟

حتما می خواهید بدانید نگران هستم یا نه؟ 
در این چند روز که هدایت ماشین ســازی 
را بر عهــده گرفتــه ام از بازیکنان تســت 
گرفته ایم و بازیکنان تیم را جوانانی مشتاق 

و با اســتعداد دیدم که در کوتاه ترین زمان 
برنامه هــای تاکتیکــی را در زمیــن پیاده 
می کنند. آنهــا قانونمند هســتند و وقتی 
اشتیاقشان را می بینم به آینده ای که تیمم  

دارم امیدوار می شوم.

مهدی پاشازاده ســال ها بازیکن   
اســتقالل بود، کاپیتانی این تیم را بر 
عهده داشــت و افتخارات زیادی را 
کســب کرد اما هیچ وقت به نیمکت 

آبی ها نرسید، چرا؟
من روی اصول خــودم کار می کنم، اصولی 
که همیشــه به آن پایبند هستم و تا آخرین 
روزی که در فوتبال هســتم بــه آن پایبند 
خواهــم بود، مــن حرفه ای فکــر می کنم. 
مدیر یک تیم مطرح باشگاهی  به من گفت 
تو همانطور که خوب هســتی حرفه ای فکر 
می کنــی و باید با تو رابطــه حرفه ای برقرار 
کرد. من اهل پاچه خواری نیســتم و دنبال 
رابطه و زدو بند نیستم. این اخالق من است 
اما در ایران این ها اتفاقات بدی اســت و باید 
جور دیگری عمل کنی! من اگر در آلمان و یا 
اتریش به دنیا می آمدم و در یکی از تیم های 

آن کشورها بازی می کرد، افتخارات زیادی 
را به دســت مــی آوردم و ســال ها بازوبند 
کاپیتانی شان را بر دســتانم می بستم حتما 
هدایت تیمشــان را یکبار به من می دادند و 
می گفتند او با پاس ایــن کارهایی که کرده 
حتما لیاقت این را داشــته است که یک بار 

سرمربی باشد.

 برای رســیدن به نیمکت استقالل 
باید چه کار کنی؟

نمی دانم! باید البی کرد، من البی نمی کنم، 
هیچ وقت مدیران اســتقالل بــه دنبال من 
نیامدند و رفتند افراد دیگری را آوردند. این 
ها می گذرد و نگران نیســتم آن هم به یک 

دلیل.

 چه دلیلی؟
عجله ای ندارم و کارم را به عنوان یک مربی 
ادامه می دهم و حتم دارم روزی نوبت به من 
می رسد تا روی نیمکت استقالل بنشینم و 
سرمربی آبی پوشان شوم. به طور حتم تا آن 
زمان با تجربه تر شده ام و با توانایی بیشتری 

به این جایگاه می رسم. 
هر مربی برای خود اهداف بزرگی دارد، این 
که بخواهیم به آینده فکــر کنیم و کاری را 

انجام ندهیم درست نیست.
 از روز اولــی که بــه فوتبال آمــدم اهداف 
بزرگی داشــتم و برای رســیدن به اهدافم 
ســخت تالش کردم و االن بــا اطمینان به 
شــما می گویــم در اســتقالل نوبت من 

می شود.
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صبوحی:

قویًا اعتقاد دارم موسیقی مافیا دارد

خریدار  آهنگسازی در برنامه "شب های هنر" 
با اشاره به مافیای موســیقی، گفت: کار به جایی 
رسیده که تهیه کننده ای با افتخار می گوید تیتراژ 

تلویزیونی را آنقدر می فروشم.
یکی از موضوعــات مهم در تلویزیــون، موضوع 
تیتــراژ ســریال ها و حضــور خواننــدگان در 
برنامه های تلویزیونی خصوصاً مناسبت ها است. 
نکته ای که پیــش از این از مدیرکل موســقی و 
سرود سازمان صداوســیما هم پیگیرش شدیم؛ 
چرا که تیتراژها هم مانند سایر قطعات موسیقی 
بایــد از دفتر و موســیقی و ســرود مجوز پخش 

بگیرند.
اتفاقاً در آن گفت وگو محمدمهدی نراقیان به این 
نکته اشــاره کرد که: یک خواننــده با اجرای یک 
تیتراژ به مقدار قابل توجهی در مســیر حرفه ای 
پیشــرفت می کند. از نظر ما صرفــاً مجوز پخش 
داشــتن برای انتخاب تیتراژ برنامه مالک نیست؛ 
بلکه باید بین کیفیت موسیقی تیتراژ و صالحیت 
عوامــل آن با برنامــه و اهمیــت آن تناظر وجود 

داشته باشد.
مدیر دفتر موسیقی و ســرود سازمان صداوسیما 
همچنیــن در پاســخ به این ســؤال کــه برای 
جلوگیــری از رفتاِر تیمــی و به گونــه ای مافیا 
در موســیقی تیتراژ و یا حضــور خوانندگان در 
برنامه های تلویزیونی چه تمهیداتی را در دستور 
کار داریــد، تأکید کرد: جریــان غالبی در فضای 
تجاری موســیقی ما وجود دارد که لزوماً یک نفر 
یا دو نفر هم نیســت. ســازوکارهای اقتصادی و 
سیاســی و ســلیقه و مخاطب جامعه این جریان 
غالب را شــکل می دهد. به هر حــال این جریان 
غلب طبیعتاً اثــرش را روی آنتــن تلویزیون هم 

می گذارد.
تلویزیون . صدا و سیما . شبکه ۴ . موسیقی . شب 
گذشته در برنامه شــب های هنر، بهنام صبوحی 
آهنگساز شناخته شده به نکاتی قابل تأمل درباره 
پرداخت پول برخی از خواننده هــا به برنامه های 
پربیننده برای رونق کنسرت هایشان، پشت پرده 
تیتراژهای تلویزیونی و مافیای موســیقی اشاره 

کرد که مشروح آن در ادامه از نظرتان می گذرد:
بهنــام صبوحی با اشــاره بــه اینکــه خیلی از 

موسیقی های امروزی فســت فودی اند، تأکید 
کــرد: در دهه هــای قبــل کارهایی ســاخته 
می شــدند که تاریــخ مصرف داشــتند و هنوز 
هــم مانــدگار و دلچســبند امــا آرام آرام آن 
عمق بخشی ها در ساخت موسیقی کمرنگ شد 
و موســیقی ها ماهیت فســت فودی به خودش 
گرفت. شــاید یکــی از دالیل دیگــر این توجه 
عمیق در ســاخت موســیقی به ایــن نکته هم 
برگردد که هنــوز آن دوره بحث بیزینس و پول 

مطرح نبود.
وی افزود: متأســفانه بحث بیزینــس و پول وارد 
موســیقی شــد و این درآمدهای آشــفته ای که 
از کنســرت ها بدســت می آیند روند موســیقی 
را به ســمت دیگری برد. در این یکــی دو دهه، به 
جرأت می توانم بگویم با احترام به تمام دوســتان 
خواننده، ما خواننــده مؤلف نداریم. خواننده های 
ما االن بدون نقشه جلو می روند و فقط دنبال این 
موضوع اند که هوادارشــان چه می خواهد و آن را 

می خوانند.
صبوحی خاطرنشــان کرد: خواننده باید خودش 
باشــد و شــنونده را جذب کند. دالیلی که کارها 
ضعیف شده و خواننده های امروزی فکر می کنند 
مردم چه می پســندند آن اثر را اجــرا می کنند؛ 
در گذشــته این طور نبود و مــردم خواننده های 
خوب را خودشــان انتخاب می کردند و خواننده 
تنها به اجــرای کار خوب فکر می کــرد حتی اگر 
طرفدارانش ریزش داشته باشــند. خواننده های 
االن یک مقــداری بالتکلیفند و هرکدام شــان 

هرکاری می کنند.
این آهنگساز شناخته شده به پایین آمدن سلیقه 
مخاطب اشــاره کرد و گفت: امروز ســلیقه ها هم 
تغییر کرده و در این پایین آمدن ســلیقه و ذائقه، 
ما خودمان مقصریــم. البته فکــر می کنم مردم 
هم وظیفــه دارنــد از کارهای خــوب حمایت 
کنند، چون موســیقی جزو هویت فرهنگی یک 
جامعه اســت. همان طور که در کشورهای دیگر 
برای موســیقی، سوبســید و امتیازات ویژه قائل 

می شوند.
او در بخش دیگــری از این گفت وگــو به معضل 
کارهای سفارشــی اشــاره کرد و افــزود: یکی از 

معضالت این ســال ها، کارهای سفارشی و بدون 
هیچ استفاده اســت. گاهی وقتی کار فاخر تولید 
می شود که آن دلچســبی را برای مخاطب ندارد؛ 
در ســینما هم این اتفاق می افتد کــه با بهترین 
لوکیشــن ها و طراحــی صحنه و بازیگــر هم در 
معرض دیِد مخاطب قرار می گیــرد هیچ لذتی را 

منتقل نمی کند.
صبوحی به انتقاد از رها شــدن آموزش موسیقی، 
تأکید کرد: این هزینه کردن چــه فایده ای دارد! 
اگر بخواهیــم برای هنر خرج کنیــم چه بهتر که 
در راه آموزش باشد. نســلی را پرورش بدهیم که 
االن آموزش موســیقی رها شــده است حتی در 
هنرســتان ها؛ ما آموزشــگاه های زیادی داریم 
و با وجود تالش هایی که در دانشــگاه موســیقی 
می بینیم اما آن خروجی و جریان ســازی که باید 

را ندارند.
او در بخــش آخــر ایــن گفت وگو دربــاره مافیا 
در موســیقی صحبــت کــرد و گفــت: دلیل به 
وجود آمــدن مافیا یا بازار ســیاه این اســت که 
سرمایه گذاری درستی نشــده روی یک جریان 
درست! شاید این مافیای موسیقی به این دلیل راه 
افتاده که هیچ وقت جریان سازی درستی نکردیم 
که یکسری نسل درست موســیقیایی را پرورش 
بدهیم. قویاً اعتقاد دارم موسیقی، مافیا دارد؛ چرا 
که به جایی رسیده ایم خیلی تهیه کننده با افتخار 
می گوید تیتراژ تلویزیونی را آنقدر می فروشــم و 

بابتش  آنقدر پول می گیرم.
این آهنگســاز در پاسخ به این ســؤال که صحت 
دارد برخی از خوانندگان رقم های ۱۰۰ میلیونی 
در چنــد برنامه پربیننــده رد و بدل می شــود تا 
کنسرت شــان رونق بگیرد، تصریح کــرد: کاماًل 
صحت دارد؛ من کســانی را می شناســم خیلی 
راحت به عنوان رابط معرفــی کردند. وقتی یک 
خواننده ضعیف به واســطه اینکه پول داده، برای 
تیتــراژ تلویزیونی می خواند یا تیتراژ ســینمایی 
می خواهند و حتی بازیگــری می کند. این دیگر 
می شــود مافیا و اینجا دیگر بحــث هنر و کیفیت 
نیســت. تا وقتی که فقــط جریان پــول، تعیین 
کننده باشد این آشفته بازاری است که شاهدش 

هستیم.

سینما

محســن پاســدار مدیر سینما 
»اســتقالل« با اشــاره بــه نبود 
حمایت مناســب از ســینما در 
شــرایط کرونایی تأکید کرد در 
شــرایط فعلــی تهیه کنندگان 
از اکــران فیلم هــا و هدررفــت 
سرمایه شان ترس دارند.محسن 
پاســدار مدیر ســینما استقالل 
تهران درباره وضعیت ســینماها 
بیان کــرد: در زمــان برگزاری 
فیلم  ســی ونهمین جشــنواره 
فجر متناسب با شــرایط کرونا، 
اســتقبال خوبی از فیلم ها شــد 
چون باید فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت می شــد به همین دلیل بر 
اساس آن دستورالعمل، استقبال 
مخاطبــان را ارزیابی می کردیم 
اما حاال اقبالی نســبت به فیلم ها 
صورت نمی گیرد البته هر ســاله 
اســفندماه وضعیت ســینماها 
مناســب نیست از ســوی دیگر 
فیلم جدیدی هم اکران نشــده 
اســت؛ فیلم خوبی که کشــش 
جذب مخاطب داشــته باشــد. 
هرچنــد »آن شــب« ســاخته 
کوروش آهاری فیلم خوبی است 
ولی بــه اندازه ای کشــش ندارد 
که مخاطــب را در اســفندماه و 

در وضعیــت کرونایی 
راضی بــه تماشــا در 
ســینما کند البته آمار 
بیمــاران کرونا هم باال 
رفتــه و ایــن موضوع 
مزید بــر علت شــده 

است.
وی افــزود: با همه این تفاســیر 
ســینماها بایــد باز باشــند. در 
چنین شــرایطی که مردم جایی 
برای رفتــن ندارنــد، امن ترین 
جا سینماســت، مردم در چنین 
شرایطی نیاز به سرگرمی دارند، 
برای اینکه زمان آنها سپری شود 
نیاز اســت که به ســینما بروند و 
به همیــن ترتیب وقــت آنها پر 
می شــود. اگر در ایــن وضعیت 
ســینماها هم تعطیل باشــند، 

دورهمی ها قوت می گیرد.
این ســینمادار عنوان کرد: ما در 
حال حاضــر در ســینماها تنوع 
فیلم نداریم و ایــن موضوع روی 
وضعیت استقبال مخاطبان تاثیر 
زیادی گذاشــته، ضمــن اینکه 
مخاطبان در این سال ها به دلیل 
مشــکالت اقتصادی، اجتماعی 
و… که بر آنها وارد شــده است، 
نیاز به یــک تنفس دارنــد، نیاز 

دارند کــه فیلم کمدی 
ببینند تا کمــی از این 
فضــا فاصلــه بگیرند 
اما متاســفانه در حال 
حاضــر فیلــم کمدی 
نداریم و تهیه کنندگان 
اکــران  بــه  راضــی 
آثارشــان نمی شــوند. سازمان 
ســینمایی و ارگان های دیگر که 
توانایی حمایت از سینماگران را 
دارند، تاکنــون حمایت چندانی 
نکرده انــد  تهیه کننــدگان  از 
اما الزم اســت چنیــن حمایتی 
صورت بگیرد تا تهیه کننده بداند 
که اگــر فیلمش هم بــه خاطر 
شــرایط کرونایی متضرر شد، اما 

سرمایه اش از بین نمی رود.
پاســدار با اشــاره به طرح های 
حمایتی سازمان سینمایی بیان 
کرد: این طرح ها پاسخگوی نیاز 

تهیه کنندگان نیست.
این مدیر ســینمایی اظهار کرد: 
اگر از ســوی ارشــاد و نهادهای 
از  خوبــی  حمایــت  مرتبــط 
سینماگران و سینماداران صورت 
بگیرد، تهیه کنندگان هم راضی 
به اکران فیلم های خود می شوند 
در غیر این صــورت این اتفاق رخ 

نمی دهد. با این حال باید ببینیم 
در این زمــان باقی مانده به نوروز 
۱۴۰۰ ســازمان ســینمایی و 
شــورای صنفــی نمایــش چه 
تصمیمی اتخــاذ می کنند چون 
به هــر حــال در ایــن وضعیت 
تهیه کنندگان ترســی از اکران و 

هدر رفت سرمایه شان دارند.
از  دیگــر  بخــش  در  وی 
صحبت هایش با اشــاره به اینکه 
آثار ســینمایی تبلیغــات خوبی 
هم ندارند، توضیــح داد: حدود 
یک سال و نیم است که تلویزیون 
از پخش تیزرهای ســینمایی سر 
باز زده اســت آن هم در شرایطی 
کــه کرونا باعث شــد مــردم در 
خانه بمانند و از تلویزیون بیشتر 

استفاده کنند.
پاســدار در پایان با بیــان اینکه 
مردم هنوز از بازگشایی سینماها 
اطالعــی ندارند، مطــرح کرد: با 
توجه به اینکه ســینماها از زمان 
شــیوع کرونــا در چنــد مقطع 
تعطیل شــد، تبلیــغ تلویزیونی 
چندانی نبــود و حمایت چندانی 
از سینماها صورت نگرفت، مردم 
مدام دچار شک می شدند که آیا 

سینماها باز هستند یا تعطیل.

ح کرد؛ترس تهیه کنندگان از اکران فیلم ها یک سینمادار مطر

مدیر شبکه »نسیم«:
هدایای موزه »دورهمی« باالخره فروخته شد

محمد احسانی مدیر شــبکه »نسیم« ضمن تشــریح برنامه های این 
شــبکه، برای پخش در نوروز ۱۴۰۰، از خرید کلیــه اجناس اهدایی به 

موزه »دورهمی« و پرداخت عواید آن به هالل احمر خبر داد.
محمد احســانی مدیر شــبکه نســیم در پشــت صحنــه مجموعه 
»دست انداز« در پاســخ به پیگیری های مهر درباره تکلیف حراج موزه 
»دورهمی« بیان کرد: موزه »دورهمی« به سرانجام رسیده است یعنی 
خریدار مبلغ را پرداخت کرده است و انشــاهلل فیلم تحویل و اتفاقات در 

قسمت آخر پخش می شود.
وی در توضیح بیشــتری اعالم کرد: حراج موزه طی پنج ماه در ســایت 
برگزار شد و پیشــنهاداتی هم انجام شد، یکی از شــرکت ها موفق شد 
حدود یک ماه پیش اجناس موزه را خریداری کند، چک در یک جلسه 
رد و بدل شد، مراجع رسمی و حراجی ها شرکت داشتند که عوائد آن به 

هالل احمر رسید.
احسانی درباره مبلغ این عوائد نیز گفت: در ویدئویی که در قسمت آخر 

در برنامه پخش می شود اعالم خواهد شد.
وی در ادامه و در جمع خبرنگاران درباره برنامه های نوروزی اعالم کرد: 
ما هفت عنوان برنامه داریم یکی سریال آیتمی »دست انداز« و دیگری 
فصل هفتم برنامه »خندوانه« اســت. البته پیش بینی این اســت که 
پخش برنامه زودتر از عید شروع شود و در ایام نوروز نیز پخش می شود و 

بعد از آن هم پخش ادامه دارد. پخش هم سه شب در نوروز خواهد بود.
احســانی در بخش دیگر درباره »دورهمی« و چالش های تولید آن در 
این مدت بیان کرد: »دورهمــی« جزو معدود برنامه هایــی بود که به 
خاطر کرونا و علی رغم همه سختی ها قطع نشــد ما در مواردی مجبور 
شدیم با سی یا چهل نفر تماشاگر برنامه را برگزار کنیم که آقای مدیری 

بتواند در تعامل با آنها پالتوهایش را بگوید.
وی ادامه داد: این برنامه به ســختی و در ایامی که مردم به برنامه مفرح 
نیاز داشــتند خودش را رســاند با مالحظات زیادی هم برای مهمانان 
تولید شــد خیلی از مهمانــان با ماشــین ایزوله به برنامــه رفت و آمد 

داشتند.
مدیر شــبکه نســیم تصریــح کرد: ایــن چالش هــا فقط هــم برای 
»دورهمی« نبود. ما به طور مثال برای »کودک شــو« تدارک وسیعی 
برای تماشــاگران دیده بودیم. جمع بین این ۲ ضرورت یعنی ساخت 
برنامه پربیننده و رعایت پروتکل های بهداشــتی به سختی انجام شد و 

امیدواریم مردم راضی باشند.
احســانی درباره دیگر برنامه های نوروزی یادآور شد: »کودک شو« را 
داریم که در حال سپری کردن مراحل نهایی است. »شوتبال« از دیگر 
برنامه هاســت که ویژگی های متفاوتی با برنامه روتیــن دارد که برای 

نوروز تدارک دیده شده است و در ۱۵ قسمت پخش می شود.
وی اضافه کرد: ســری جدید »هوش برتر« نیز در ایــن ایام روی آنتن 
می رود که دکور آن به کلی تغییر کرده اســت. تفاوت های عمده ای هم 
نسبت به سری های قبل دارد. همچنین سری جدید »شکرستان« را و 

برنامه »نسیم آوا« که باکس موسیقایی شبکه نسیم است.

مهران مهام: 

ساخت »زیر آسمان شهر4« منتفی شد
تهیه کننده ســریال های تلویزیونی گفت: قرار بود سریال »زیر آسمان 
شــهر۴« را با کمک رضا عطاران در مقام مشــاور کارگردان بسازیم و 
مهران غفوریان آن را کارگردانی کند اما خب عمال ســاخت این سریال 

منتفی شد.
»مهران مهام« تهیه کننده ســریال های تلویزیونی درباره اینکه مردم 
این روزها چقدر به کمــدی اجتماعی نیاز دارند؟ گفت: من همیشــه 
معتقدم هر چقدر خودمان مشکالت را بگوییم بهتر است از اینکه شبکه 

های رسانه ای مثل بی بی سی و من و تو آنها را بگویند. 
وی ادامه داد: اما خب متاسفانه دوســتان به ما اجازه نمی دهند که این 
مشکالت را در قالب سریال هایمان بیان کنیم و مشکالت مردم را بازگو 

کنیم. 

این تهیه کننده درباره منتفی شــدن تولید مجموعــه تلویزیونی »زیر 
آسمان شهر۴« نیز گفت:  قرار بود این ســریال را با کمک رضا عطاران 
در مقام مشــاور کارگردان بســازیم و مهران غفوریان آن را کارگردانی 
کند اما خب غفوریان آن زمان مشــغول چند کار شد و عمال ساخت این 

سریال منتفی شد. 
وی افزود: حتی در جلســه هایی که داشــتیم چهارچــوب کلی قصه، 

شخصیت ها، آدم های آپارتمان را طراحی کرده بودیم.
به گزارش فارس، سه فصل ابتدایی »زیر آســمان شهر« به کارگردانی 
مهران غفوریان در ســال ۸۰ تهیه و تولید و از شــبکه سه سیما بروی 
آنتن رفت. در این ســریال مهــران غفوریان، حمید لوالیی، یوســف 
تیموری، مجید صالحی، ملکه رنجبر، کامــران ملک مطیعی، کیومرث 

ملک مطیعی و ... بازی می کردند.

 گالیه تهیه کننده »میانبر« از پخش 
نامنظم سریال

تهیه کننده سریال »میانبر« گفت: علی رغم وعده هایی که دوستان به 
ما دادند اما پخش نامنظمی را در ۹۰ قسمت این سریال شاهد بودیم.

»محمد صالحیان« تهیه کننده ســریال »میانبر« که ابتدای امسال از 
شبکه پنج ســیما بروی آنتن رفت، درباره پخش مجدد سریال خود از 
شبکه آی فیلم گفت: دوستان به ما وعده دادند که این سریال را به طور 

کامل از این شبکه پخش می کنند اما در عمل این اتفاق رخ نداد.
وی ادامه داد: قرار بود این ســریال در ۹۰ قســمت به طور کامل پخش 
شود و حتی ۲۰ قســمت از این تعداد جزو قســمت های جدید بود که 

پخش نشد و امیر نوری در این قسمت ها حضور داشت.
این تهیه کننده افــزود: محور اصلــی مجموعه »میان بــر«، انتخاب 
صحیح در موضوعــات مختلف و مراحــل گوناگون زندگــی از جمله 
انتخاب همسر، انتخاب شــغل و … بود. موضوع این ســریال در قالب 
داســتان هایی بود که برای چند خانواده ســاکن در یک آپارتمان رخ 

می داد.
 غالمرضــا نیکخواه، محمود جعفری، کمند امیر ســلیمانی ، شــهین 
تســلیمی، ســیاوش چراغی پور، آرش نوذری، مهران رجبی، اشکان 
اشــتیاق، امیر نوری، بهراد خرازی، مرضیه صدرایی، حمید نیک نبرد، 
ســاالر کریمخانی، فاطمه مرتاضی، جابر وثوق ، وحید اســمی خانی، 
وحید چنانــی، مرتضی علی آبــادی ، حنانه احدی، تــرگل جعفری، 
ریحانه ســرلک، شــاهکار صالحیان از بازیگران این سریال هستند که 
تعدادی از آنها در ژانر کمدی کارهای شاخصی را تا به حال در تلویزیون 
بازی کرده اند. همچنین تمامی بازیگران مرد این ســریال هر از گاهی 
با هماهنگی قبلی دور هم جمع شــده و به بررســی مشــکالتی که در 

ساختمان رخ می دهند می پردازند.

اکران
 کارگردان نمایش »گورخر سیاه«:

گورخری که خط های سفیدش ناپدید شد!
شــراره طیار کارگردان نمایش »گورخر سیاه« که در جشنواره نمایش 
عروســکی تهران - مبارک حضــور دارد درباره شــکل گیری این اثر 
نمایشی و قولی که به دبیر فقید جشــنواره داده است، توضیحاتی ارائه 

داد.
شراره طیار کارگردان نمایش »گورخر ســیاه« که در بخش صحنه ای 
)مرور( هجدهمین جشــنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک حضور 
دارد، با این توضیح که بربل مایا این نمایشنامه را از افسانه ای آفریقایی 
اقتباس کرده اســت، گفت: موضــوع نمایش »گورخر ســیاه« درباره 
پذیرش تفاوت بین موجودات و احترام به آن اســت. اینکه تفاوت های 
ظاهری تعیین کننده هیچ چیزی نیستند و ما می توانیم نسبت به رفتار 
دیگران با آن ها ارتباط داشــته باشیم. پوســت، قد و چیزهایی که به ما 
رسیده و برای به دســت آوردن آنها تالشی نکرده ایم فضیلت به حساب 

نمی آیند.
وی با بیان اینکه قصه نمایش با ســفر آغاز می شــود، عنــوان کرد: در 
درون مایه بیشــتر نمایش های کودک و نوجوان به ویژه آن هایی که از 
افسانه ها اقتباس شــده اند سفر وجود دارد؛ ســفری که کمک می کند 
شخصیت اصلی به کمال برســد. مانند همان کاری که در زندگی عادی 

از ابتدا تا آخر انجام می دهیم.
طیار ویژگی مهم نمایش »گورخر ســیاه« را از نظر ساختار سادگی آن 
دانست و ادامه داد: در این کار همه چیز ساده مثل نمایش خانگی اتفاق 
می افتد. نمایش برای مخاطب خردســال آماده شــده است در نتیجه 
تکنیک اجرا تاپ تیبل رومیزی جمع وجور است که از خاطر بچه ها دور 
نباشد. معتقدم برای مخاطب خردسال خوب است همه چیز به سادگی 
اتفاق بیفتــد تا بچه ها درگیر فــرم و ظاهر نمایش نباشــند و به محتوا 
برسند. کل دکور نمایش با کاغذهای مچاله درست شده است و با توجه 
به اینکه بچه ها در سن خردسالی مهارت های دست ورزی می آموزند و با 
آن آشنا هستند، خمیربازی می کنند و با مقوا و کاغذ کاردستی درست 
می کنند این موضوع را مدنظر قرار دادم و همین مســاله ایده ای برای 

شکل گیری فرم نمایش شد.
وی درباره حضور در این دوره جشــنواره با توجه به شــرایط کرونایی، 
اظهار کرد: بــا زنده یاد گلزار محمدی دبیر فقید جشــنواره دوســتی 
قدیمی داشتم. او می دانســت که من در حوزه خردســال کار می کنم 
از این رو با من تماس گرفت که کاری را در جشــنواره داشــته باشــم. 
نمایش »گورخر سیاه« در جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان در 
بخش خردسال اجرا شــد و مورد توجه قرار گرفته بود بنابراین تصمیم 
گرفتم با همین نمایش در جشنواره شــرکت کنم. با رفتن گلزار حضور 
در جشنواره خیلی برایم مهم تر و جدی تر شد برای اینکه دوست داشتم 
خواســته او را اجابت کنم. به هر حال اگر شرایط بدتری هم غیر از کرونا 
بود حتماً به خاطر قولی که به گلــزار محمدی داده بودم این کار را انجام 

می دادم.
طیار با تاکید بر اینکه هنر تئاتر تحت هر شرایطی باید زنده بماند، یادآور 
شد: االن شرایط به گونه ای رقم خورده که اجراها به صورت آنالین باشد 
ولی اگر اوضاع کشــور به لحاظ فرهنگی بهتر بود تلویزیون هم باید این 
تئاترها را پخش می کرد. همه هنرمندان از آثارشــان فیلم های خیلی 
خوب و با کیفیتــی دارند و تلویزیون می توانســت با قیمتی مناســب 
فیلم ها را از هنرمندان خریداری کند تا هم به هنرمندان کمک شود هم 
اینکه تئاتر همیشه زنده بماند. اگر در را بر روی هنرمندان تئاتر ببندند 
راه های دیگری برای ورود پیدا می کنند، هنرمندان عروســکی نیز این 
کار را بهتر از همه بلد هستند در نتیجه خوشحالم جشنواره برگزار شد و 
خوشبختانه تا اینجا همه چیز نظم و ترتیب دارد و در آرامش به فعالیت 

خود ادامه می دهد.
وی در پایان یادآور شــد: در ادامه برنامه های امسال با توجه به وضعیت 
کرونا، جشــنواره یک بخش جنبی تــدارک دید بــرای اینکه بچه ها 
عروسک »مبارک« بســازند و نمایش اجرا کنند. بیشتر شاگردانم که 
کالس آنالین داشتند در این بخش شــرکت کرده اند و من نیز به عنوان 
طرح درس بــه این بخش نگاه کــردم و جنب و جوشــی بین بچه های 

کالسم اتفاق افتاد که جالب توجه بود.
در خالصه داستان نمایش آمده اســت: یک روز صبح گورخر از خواب 
بیدار می شــود و می بیند که تمام خط های ســفیدش ناپدید شــدند، 

دوستانش معتقدند که او دیگر گورخر نیست و باید آنها را ترک کند...
نمایشنامه »گورخر سیاه« نوشته بربل مایا توسط مهتاب وثوق ترجمه 
شــده اســت. طراح و کارگردان این نمایش شــراره طیار، بازی سازان 
فهیمه باروتچی و شــراره طیار، شــاعر، آهنگســاز و اجرای موسیقی 
امیرحســین انصافی و عروسک ساز صبا قدیمی اســت. این نمایش به 

مدت چهل دقیقه اجرا دارد.

انتقاد هادی مرزبان از محیط بیرونی تئاتر شهر

کاش حرمت خانواده ها را نگه می داشتند!
هادی مرزبان با تاکید بر اینکه فضای پیرامون تئاتر شــهر باید ســر و 
سامانی پیدا کند، می گوید: دست کم حرمت خانواده هایی را که به این 

مجموعه رفت و آمد دارند، نگه داریم.
این کاگردان با سابقه تئاتر تئاتر شــهر را نماد تئاتر ایران می داند و ابراز 
تاســف می کند: نمی دانم چرا در برنامه ریزی شــهری، تئاتر شهر را به 

حساب نمی آورند و فکری بابت وضعیت غم انگیز آن نمی کنند.
مرزبان ادامه می دهد: با وجود اینکه در این سال ها تئاترهای زیادی راه 
اندازی شده اند، تئاتر شــهر همچنان قبله آمال و مدینه فاضله بسیاری 
از فعاالن تئاتر در تهران و دیگر شهرهاست و بســیاری از جوانان هنوز 
آرزو دارند در این مجموعــه رو صحنه بروند ولی متاســفانه این مکان 
زیبا که یکی از نمادهای مهم شــهر تهران است،  همچنان با بی اعتنایی 

مسئوالن رو به روست.
او اضافه می کند: می گویند حرمت امامــزاده را متولیان نگه می دارند. 
بچه های تئاتری که عاشقانه تئاترشهر را دوست می دارند و عالقه خود 
را به این بنا اثبــات کرده اند و مردم هم از اقشــار گوناگون مخاطب این 
مجموعه هســتند ولی این مکان در برنامه ریزی های شهری به حساب 

نمی آید.
مرزبان با ابراز تاسف از محیط بیرونی تئاتر شهر یادآوری می کند: وقتی 
به این مجموعه نزدیک می شــویم، به جای اینکه بــا فضایی فرهنگی 
و هنری رو به رو شــویم، با هــر چیزی برخورد می کنیــم به جز فضای 
فرهنگی . دستفروشان دور و بر تئاتر شــهر هم محترم هستند ولی هر 
کســی جایی دارد. در این میان بی در و پیکر بودن پارک دانشــجو هم 
قوز باال قوز شده اســت. در این پارک همه جور آدمی و همه نوع خالفی 
وجود دارد. یک خانواده با چه امنیتی می تواند برای تماشــای نمایش 
به تئاترشــهر بیاید یا چگونه به فرزندان جوان خــود اجازه ورود به این 

مجموعه را بدهد.
این کارگردان با سابقه تئاتر خاطرنشان می کند: مراجعه کنندگان یک 
مکان فرهنگی اعم از هنرمند یا تماشــاگر یا کارکنان آن مجموعه باید 
در آن احســاس امنیت داشته باشــند ولی می بینیم که محیط اطراف 
تئاتر شهر از همه جا شلوغ تر است. کســی که قرار است از بیرون به این 
مجموعه مراجعه کند، بعد از دیدن انواع و اقســام خالف ها و شلوغی ها، 
با یک فکر مغشــوش و به هم ریخته، برای اجرا یا تماشای یک اثر هنری 
پای به این مجموعه می گذارد و قرار اســت کاری تفکــر برانگیز انجام 
دهد!مرزبــان اضافه می کنــد: آرزو داشــتیم روی نیمکت های پارک 
دانشجو کســانی را کتاب به دســت و در حال مطالعه ببینیم و جالب 
اینجاست اگر کسی دســت بر قضا در حال کتاب خواندن در این پارک 

دیده شود، احتماال مورد تمسخر قرار می گیرد.

اجرا


