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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

سامانه جامع تجارت مبنای عملیات اقتصادی کشور شود
خریدار   رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: کلیه 
فعالیت هایی که در حوزه تولید واردات و صادرات در کشــور 
انجام می شود باید در سامانه های مربوطه وارد شود و سامانه 

جامع تجارت باید مبنای عملیات اقتصادی در کشور باشد.
 محمدرضا پور ابراهیمی  در جریان ارایه گزارش کمیســیون 
اقتصادی درباره تنظیم بازار کاالهای اساســی اظهار گفت: 
عدم اجرای قوانین مرتبط در تنظیم بازار قوانین امروز وزارت 
صنعــت و وزارت جهاد کشــاورزی و همچنیــن رییس کل 
بانک مرکزی و سایر ارکان و مسئوالن ارشد نظام در گزارش 
کمیسیون قیده شده است، چرا که آنها موظف بودند و قانون 
مرتبط با با آن را اجرا کنند که قانون اصلی آن قانون مبارزه با 

قاچاق کاال ارز است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کلیه فعالیت هایی 
که در حوزه تولید واردات و صادرات در کشــور انجام می شود 
باید در ســامانه های مربوطه وارد شود و سامانه جامع تجارت 
باید مبنای عملیات اقتصادی در کشــور باشــد و در کنار آن 
گذرگاه و سامانه های شبیه به آن که دولت تعریف کرده است 

باید اجرایی می شد.
پورابراهیمی  خاطرنشــان کــرد: گزارش میدانی ما نشــان 
می دهد که متاسفانه این ســامانه ها عملیاتی نشده و امکان 
نظارت و کنتــرل دولت را بر حــوزه ورود توزیــع انبارداری 

تسهیل حمل و نقل و همه آنها انجام نداده است؛ سامانه جامع 
انبارها یکی از مهم ترین ســامانه هاست اما به دالیل مختلف 
صدای خود را در خصوص آنها اســتنکاف کــرده یا اجرایی 

نکرده یا بسیار ناقص شده است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: اگــر بازار خوب 

باشد باید نگران بود آنهم به علت عدم اجرای قانون است.
نماینده کرمان بیان کرد: اصــرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی از 
دیگر موارد حائز اهمیت اســت؛ مردم و همکاران من یادشان 
هست که در زمان بررسی بودجه ما موضوع ارز ترجیحی را از 
دســتور کار خارج کردیم چرا که دولت توان اداره  کشور باارز 

ترجیحی را ندارد که نمونه آن را در کشور می بینیم.
وی گفت: در طول سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ برآورد ما این است 
که حدود ســالی۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانتی است که در 
اقتصاد کشور به دلیل عدم نظارت کشور در این فرایند که در 
سامانه های تخصصی حوزه اقتصادی و تجارت تعریف شده، 

در اقتصاد کشور توزیع شده است. 
وی اظهار داشت: اگر نهاده های بخش کشاورزی را به صورت 
کامل آزاد کنیــم قیمت آن بیش از ۲۲ هــزار تومان نخواهد 
شد، پس فاجعه اســت که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاال بدهیم اما 

مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.
پورابراهیمی مهمتریــن موضوع در حوزه مصــرف را تولید 

خواند و افزود: گزارش های میدانی نشــان می دهد که حدود 
۱۵ درصد عرضه مــرغ در مرغداری های کاهــش یافته و در 
برخی از ماه ها ۱۸ درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. 
وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت های 
دستوری به شــدت آســیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار 
خارج شده اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده 
بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کاالهای اساسی از بین 

برده و تولید را هم نابود کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قاچاق کاال 
سومین عامل تاثیرگذار در نابسامانی های بازار است، افزود: 
نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کاال در کشــور است. از طرفی 
دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت ها دارد اما مســئوالن 
در جلسات مختلف بارها اعالم کردند که در سال ۱۴۰۰ هیچ 
افزایش قیمتی نخواهیم داشــت، پس پاســخ دهید افزایش 
قیمت مرغ در هفته های گذشته براساس کدام مصوبه بوده و 

چرا فشار به مردم را افزایش می دهید.
وی قانون انتزاع را دلیل دیگر افزایش قیمت ها دانست و گفت 
که در مجلس تصویب شد که بخش بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مجددا در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد 
که این توافق طی جلساتی با وزرای صمت و جهاد کشاورزی 
صورت گرفت البته آن ها می گویند مسئوالن باالدستی این 

موضوع را قبول نداشته و اجرا نمی کنند.
نماینده کرمان تاکید کرد که قانون انتزاع عملیاتی شــده و 
بخش بازرگانــی وزارت صمت مجددا به وزارت کشــاورزی 
بازگردد، در همین راســتا از رئیس مجلس درخواســت می 
کنم که کمیته نظارتی مرکب از نمایندگان کمیسیون های 

تخصصی تشکیل دهد تا اگر دولت توانایی تصمیم گیری در 
حوزه کاالهای اساســی را ندارد نمایندگان طرحی برای لغو 
نرخ ارز ترجیحی و اختصاص یارانه مســتقیم کاالها به مردم 
ارائه کنند تا هم قیمــت ها کاهش یابد و انتفــاع آن به مردم 

برسد و همچنین تولید تقویت شود.
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شیوع ویروس کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها 
را تحت تاثیر مســتقیم قرار داد و ســبب ضرر 

اصناف و فعاالن اقتصادی در بازار داخلی شد.
 در سنوات گذشته معموال بازار امالک تجاری 
و اداری همواره مشتریان خاص خود را داشته 
اما سال ۹۹ و تعطیلی بسیاری از اصناف تحت 
تاثیر شیوع کرونا، ســبب شد تا اعضای صنوف 
مختلــف فعالیت اقتصادی خــود را به حداقل 
برســانند.امالک تجاری و اداری در ســال ۹۹ 
بیشــترین ضربه را در ســال های اخیر خورد 
و ضــرر هنگفتی متحمل شــد بــه طوری که 
۳۰ تا ۳۲درصد فعاالن صنفــی ترجیح دادند، 

قراردادهای اجاره واحدهای خود را فسخ کنند 
و بدین ترتیــب از گردونه فعالیــت اقتصادی 

خارج شدند.
وضعیت قیمت امالک تجــاری و اداری نیز در 
سال ۹۹ مســیر عکس بازار مسکن را طی کرد 
و بین ۲۰ تا ۳۰ درصــد از قیمت این امالک در 
بازار کاسته شــد.وضعیت رهن و اجاره و خرید 
و فروش امالک تجاری و اداری بسیار اسفناک 
است به طوری که در یک ســال گذشته کمتر 
معامله خرید و فروش و رهن واجاره این امالک 
به ثبت رسیده اســت.رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک درباره وضعیت خریــد و فروش و اجاره 

امالک تجاری و اداری در ســال ۹۹ گفت: هیچ 
کســی اصال به دنبال خرید امــالک تجاری و 
اداری در بازار نبود. مصطفی قلی خســروی در 
مورد فســخ قرارداد اجاره امالک تجاری بیان 
کرد: متاســفانه در ســال ۹۹ به دلیل شرایط 
خاص اقتصادی شــاهد فســخ تعداد فراوان 

قراردادهای امالک تجاری و اداری بودیم.
وی درباره قیمت این امــالک در بازار ملک ۹۹ 
بیان کرد: شــاهد کاهش قیمت امالک تجاری 
و اداری در سال ۹۹ نســبت به سال ۹۸ بودیم 
اما با وجود پایین تر آمدن نرخ ها، مشتری برای 

خرید وجود نداشت.

ملک

رییس اتحادیه مشاوران امالک : مشتری برای امالک تجاری نیست
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دالیل ریزش بورس از نگاه یک کارشناس
یک کارشــناس بازار ســرمایه با اشــاره به عوامل مهم ریزشــی بازار 
سرمایه در نیمه دوم سال گذشــته عنوان کرد: ورود مستقیم و به  دور 
از تحلیل بخش قابل  توجهی از ســرمایه  گذاران جدیــد و بی  تجربه در 
اوج بازار باعث شد اصالح و روند ریزشی قیمت سهام ادامه  دار شده و به 
بی اعتمادی و ترس ســرمایه گذاران دامن بزند اما با این حال نباید بازار 

بدهی را در ریزش قیمت سهام متهم کرد.
مهدی اسالمی بیدگلی  خروج نقدینگی و ترس هیجانی سرمایه گذاران 
خرد را عامل مهم روند ریزشــی بازار در نیمه دوم سال دانست و اظهار 
کرد: جنس سرمایه ها و نقدینگی های بازار بدهی کاماًل متفاوت از بازار 

سهام است و نمی توان این بازار را عامل افت قیمت سهام دانست.
وی بازار بدهی را ابزار کارآمدی برای کنترل ریســک ســرمایه گذاران 
دانست و افزود: این بازار در کنار بازار ســهام قرار دارد و سرمایه  گذاران 
با تکیه  بر دانش می توانند با تشــکیل پرتفویی متنوع از ســهام و اوراق 
بدهی، ریســک های خود را مدیریــت کنند. از ویژگی هــای مهم این 
بازار البته برای ســرمایه گذاران حقیقی دور بودن از هیجان هاست به 
همین دلیل در شرایط  خاص، بازار جذابی است که سودی باالتر از نرخ 

سپرده های ثابت بانکی را به همراه دارد.
این کارشناس بازار ســرمایه در پاسخ به این ســوال که آیا بازار بدهی 
عامل ریزش بازار ســهام اســت یا خیر، گفــت: این بازارهــا هرکدام 
مزیت های مختص خودشان را دارند و ماهیتشان کاماًل متفاوت است، 
این در حالی اســت که قرار گرفتن آن ها در کنار هم می تواند پتانسیل 

 های خوبی برای کلیت بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه بازار بدهی با وجود جوان بــودن و عمر کوتاهش، 
طی ســال های اخیر توسعه خوبی داشته اســت، تصریح کرد: این بازار 
همچنان ظرفیت های باالیی برای رشد دارد اما مهم  ترین نقطه  ضعف و 

خالء موجود در این بازار نیاز به فرهنگ  سازی و آموزش است.

ولی در معامالت بورس  وند نز علت تداوم ر
چیست؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مجموع ابهامات حاکم در بازار مانند 
تصمیم گیری در زمینه دامنه نوســان و عدم ورود نقدینگی به این بازار 

باعث ترس سهامداران و رکود در معامالت بورس شده است.
»نوید خاندوزی« به علت افت اخیر شــاخص بورس اشاره کرد و افزود: 
اکنون نمی توان نظر قطعی درباره وضعیت فعلی بازار ســهام اعالم کرد 
و تاکنون نظرهای مختلفی درباره علت افت شــاخص بورس ارائه شده 
است.وی خاطرنشــان کرد: به نظر می رســد تا زمان ورود شوک هایی 
مانند تزریق نقدینگی یا تغییر دامنه نوســان به بــازار چنین روندی بر 
بازار حاکم باشد و فقط در آن زمان می توان شــاهد تغییر روند و بهبود 

وضعیت بازار باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: براساس پیش بینی های صورت 
گرفته از ســوی اکثر کارشناسان بازار، ممکن اســت شاخص بورس تا 
کانال یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحد افت کنــد و بعد از آن در این کانال 

باقی بماند.
وی با اشــاره به تصمیمات اتخاذ شــده در زمینه تغیرات دامنه نوسان 
گفت: دامنه نوســان نامتقارن از جمله تصمیماتی بود که عجوالنه و به 
صورت غیرمنطقی در بازار اتخاذ شــد و از همان ابتدا با ایرادهای همراه 
بود اما این نکته نباید فراموش شــود که چنین قانونــی زمانی در بازار 

اعمال شد که بازار با روندی غیرمنطقی همراه شده بود.
خاندوزی اظهار داشت: به نظر می رسد تغییر دامنه نوسان در محدوده 
مثبت و منفی ۶ یا مثبت و منفی ۱۰ به همراه افزایش حجم مبنا بتواند تا 

حدودی در شتاب سرعت ایجاد تعادل بازار تاثیرگذار باشد.
 به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بازار سهام به دلیل بهبود وضعیت 
اقتصادی کشــور به طور حتم با رشد همراه می شــود و شاهد روزهای 

بهتری در این بازار خواهیم بود.
وی اظهار داشــت: اکنون با توجه به وضعیت ایجاد شده در بازار و تداوم 
روند نزولی در بــازار نمی توان  توصیه چندان دقیقی را به ســهامداران 

ارائه کرد.
خاندوزی به تاثیر انتخابات ریاســت جمهوری ایران بر روند معامالت 
بورس اشاره کرد و افزود: اکنون زود است که بخواهیم در مورد انتخابات 
ریاســت جمهوری و تاثیــر آن بر بازار اظهــار نظر کنیم اما براســاس 
پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بازار از اواخر اردیبهشت 
ماه تحت تاثیر فضای انتخابــات قرار بگیرد و مانند انتخابات ریاســت 

جمهوری آمریکا وارد مرحله رکود شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورتی که شرایط بازار رو به بهبود 
پیش برود می توان در انتظار رشد بازار ســهام حتی در زمان برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری بود.
وی بازدهی بازار سهام با سایر بازارهای سرمایه گذاری را مورد مقایسه 
قرار داد و افزود: به طور قطع بازدهی بازار ســهام نسبت به سایر بازارها 
تا پایان سال بیشــتر خواهد بود و ممکن اســت دو نیمه متفاوت را در 

معامالت بازار سهام مانند سال گذشته تجربه کنیم.
به گزارش ایرنا، شــاخص کل در بازار بورس روز گذشته )دوشنبه، ۱۶ 
فروردین ماه( ۶ هزار و ۷۳۳ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص 

به رقم یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
حساب های بانکی میلیاردی مشمول مالیات 

می شوند

پارسا گفت: سیاســت اخذ مالیات بر تراکنش حساب های بانکی باالی 
۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و امســال هم به آن توجه ویژه 

می شود.
امیدعلی پارسا رئیس کل ســازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر 
ســپرده های بانکی اظهار کرد: مالیات بر تراکنش بانکی قانون نبوده و 
جایگاه قانونی ندارد، اما این موضوع که اگر ســازمان امــور مالیاتی با 
بررسی تراکنش های مالیاتی به کتمان درآمدهای مالیاتی برسد, سال 

گذشته در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد: امســال هم توجه ویژه ای به این موضوع خواهد شد. براین 
اســاس مالیات بر تراکنش به عنوان درصــدی از تراکنش اصال مطرح 
نیست، اما مســئله بررســی تراکنش های باالی ۵ میلیارد افراد مطرح 
است. این بررسی برای متوجه شــدن این موضوع است که آیا  این افراد 

متناسب با درآمد و ثروت خود مالیات می دهند یا خیر؟
باالترین مقام ســازمان امور مالیاتی در پایان بیان کرد: سیاســت اخذ 
مالیات بر تراکنش حساب های بانکی باالی ۵ میلیارد تومان در دستور 
کار قرار دارد و امســال هم بــه آن توجه ویژه می شــود. روزنه ورود هر 
جامعه به پیشــرفت, تمرکز به درآمدهای کتمان شــده یا مخفی شده 

است.

بازار

خریدار  ســخنگوی دولت بــا بیان اینکه 
نشســت وین فرصتی بــرای تبــادل نظر 
طرف ها برای بازگشــت به تعهدات برجام 
است، گفت: هیچ مذاکره ای بین نمایندگان 

ایران و آمریکا صورت نخواهد گرفت.
 علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت 
خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مذاکرات 
مربوط به احیــای برجام گفــت: در تداوم 
همان کشاکش، امروز سه شنبه شاهد فصل 
تازه ای از روند شکســت زورگویی و تجدید 
حیات برجام هســتیم. همانطور که در اوج 
قلدری ها و فشــارهای رژیــم ترامپ پیش 
بینی می کردیم، ســرانجام آمریکا با ناامید 
شدن از مسیر اشتباه گذشــته، اعتراف می 
کند که فشــار حداکثری شکست خورده و 
چاره ای جز احیای برجام و بازگشــت همه 

طرف ها به تعهدات شان وجود ندارد.
ربیعی گفــت: این موفقیت هرگز بدســت 
نمی آمــد، اگــر خویشــتنداری مــا در 
برابــر تحریک احساســات ملــی از طرف 
جنگ افــروزان نبــود و اگر با وجــود همه 
فشــارهای خارجی و داخلی برای خروج از 
برجام و مقابله به مثــل در برابر رژیم ترامپ 
نمی ایســتادیم و اگر مردم ما این رنج شدید 
و ناجوانمردانه را تحمــل نمی کردند و اگر 
رهبری معظم با درایت در صف مقدم حفظ 
برجام و اصرار بر حق قانونی ایران در مقابله 

با این ظلم بی نظیر نایستاده بود.

ما در سرآغاز فرآیند احیای برجام 
هستیم

وی تاکید کرد: البته ما در ســرآغاز فرایند 
احیای برجام هستیم و امروز هم با اطمینان 
می گوییم کــه در آینده ای بســیار نزدیک 
دولت آمریکا راهی به جــز خاتمه دادن به 

رفتارهای قانون شکن ندارد.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه تحریم های 
یکجانبه و ناقض توافق و مقررات بین المللی 
به پایان خواهد رســید، گفت: نشست وین 
که امروز انجام خواهد شــد، فرصتی برای 
تبادل نظرات همه طرف هــا درباره نحوه و 
زمانبندی بازگشــت به تعهدات در برجام 

است.

هیچ مذاکره ای میان نمایندگان ایران 
وآمریکا شکل نخواهد گرفت

ربیعی تاکید کرد: موضــع اصولی ما کاماًل 
روشن است و توســط مذاکره کنندگان ما 
نیز تکرار خواهــد شــد. همانطورکه بارها 
گفته شده، هیچ مذاکره ای میان نمایندگان 

ایران وآمریکا شکل نخواهد گرفت.
وی ادامــه داد: اما آماده رســاندن این پیام 
به اعضای برجام هســتیم کــه در صورت 
لغو تحریم هــا و اجــرای قطعنامه ۲۲۳۱ 
جمهوری اســالمی ایران هم بطور متقابل 
آماده است که بعد از راســتی آزمایی انجام 
تعهدات طرف هــای دیگــر در کوتاه ترین 
زمان ممکن بــه انجام همــه تعهدات خود 

بازگردد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در حال حاضر 
به نتایج این نشســت خوش بیــن یا بدبین 
نیســتیم اما اطمینان داریم که در مســیر 
درســتی قدم گذاشــته ایم و در صورتی که 
اراده، جدیــت  و صداقت آمریــکا به اثبات 
برســد، می تواند نشــانه خوبی برای آینده 
ای بهتر برای این توافــق و در نهایت اجرای 

کامل آن در هفته های پیش رو باشد.
ربیعی با اشــاره به روز ملی فناوری هســته 
ای گفت: جمعــه روز ملی فناوری هســته 
ای است. طی دهه های گذشته، جمهوری 
اسالمی ایران در راستای یک نگاه بلندمدت 
به منابع انرژی و توســعه اقتصادی کشور، 
توجه به تولید انرژی هســته ای را در دستور 

کار خود قرار داد.
وی تاکید کرد: در طول این مدت و در سایه 
زحمات و تالش های صدها دانشمند ایرانی 
که با وجود همه ســختی ها از پا ننشستند، 
امروز نــه تنها در زمینه توســعه تکنولوژی 
هسته ای با هدف تولید انرژی و بهره برداری 
انســانی و صلح آمیز از آن در حــوزه های 
مختلف از جمله پزشــکی، ایــران از جهان 
عقب نمانده بلکه در میان معدود کشــورها 

پیشرفته در این حوزه قرار دارد.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: با روشــن 
شــدن ابعاد پیشــرفت علمی ما، دشــمن 
صهیونیســتی، نه تنها امنیتی سازی انرژی 
هســته ای را از راه جعــل اخبــار و روایت 
ســازی های دروغین و با کمک البی های 
صهیونیستی خود در دســتور کار قرار داد 
بلکه تا همین امروز با ترفندهای خرابکاری 
و ترور که نتیجه آن شــهادت شــماری از 
بهترین دانشمندان هسته ای ما بود، لحظه 
ای برای متوقــف کردن و به عقــب راندن 

پیشرفت های ملت ما کوتاهی نکرده است.
ربیعی گفت: ما بــرای محافظت در برابر این 
ویرانگری شیطانی که صدماتی به کشور ما 

وارد کرد دو گام بزرگ را برداشتیم.
وی افزود: اولین گام بلند فتــوای بی رهبر 
معظم انقالب بــود که با نگاهــی جدید به 

تولید انرژی هســته ای بدون آثار زیان بار 
و غیرانســانی آن، پیامی روشن و بی شائبه 
پیرامــون ضمانت صلح آمیز بــودن و صلح 
آمیز باقی ماندن فعالیت های هســته ای ما 

به جامعه بین المللی رساند.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: دومین گام، 
انعقاد توافق برجــام بود که بر اســاس آن 
جمهوری اســالمی ایران برخالف القائات 
جنگ افروزان بــه صراحت اعالم کرده هیچ 
فعالیت پنهانی نداشــته و تمام تالش های 
آن در جهت صلح امیــز و خدمت به جامعه 
چه از نظــر اقتصادی و زیســت محیطی و 

حتی سالمت و مواردی از این قبیل را دارد.
ربیعی گفت: برجام یک گام بلندی برای به 
رسمیت شناســاندن حق مدنی شهروندان 
ایرانی در جهان هست و همین موضوع بود 
که دســتگاه پروگاندای طرفداران نظامی و 
امنیتی کردن جعلی برنامه های هســته ای 

ایران را به هراس انداخت.
وی ادامه داد: این دو گام در کنار هم، پروژه 
جعلی امنیتی سازی از برنامه های صلح آمیز 
هسته ای ایران را ناکام گذاشت، هرچند که 
شرارت شــرورترین رژیم جهان و همراهان 
انگشت شــمار آن را عصبانی تر از قبل کرده 

است.
سخنگوی دولت گفت: اکنون کشاکشی دو 
سویه میان فعالیت هســته ای به مثابه یک 
حق مدنی از یک طرف و تالش برای نظامی 
و امنیتــی بازنمایاندن آن از طــرف دیگر 

جریان دارد.
ربیعی خاطرنشان کرد: دولت های یازدهم 
و دوازدهم به رغم همه نامالیمات در اثبات 
فعالیت های قانونی هسته ای به منزله حق 
مدنی مردم ایران نــه تنها کوتاه نیامده بلکه 

به موفقیت های بزرگی دست یافته است.
وی افزود: اتفاقا رئیس جمهور با برخورداری 
از تجربه ای دیرین، از جمله شخصیت هایی 
است که در این زمینه مســئله گسترش و 
نوآوری در زمینه انرژی هسته ای را در طول 
عمر کاری خود دنبال کــرده و هم امنیتی 
زدایی علیه این حق مدنــی را با هم به پیش 

برده است.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: در سایه این 
تالش ها، بــا هدایت مقام معظــم رهبری 
و ایســتادگی مردم در اصرار به داشتن این 
حق طبیعی، اجــازه ندادیم که پروژه جعلی 
امنیتی کــردن و نظامــی نمایاندن صنعت 

هسته ای موفق شود.
ربیعی تاکید کرد: امــروز من اعالم می کنم 
بنابر گزارش سازمان انرژی اتمی، ما همواره 
در جهت گســترش صلــح آمیــز فعالیت 
های هســته ای بوده ایــم و برخالف تصور 
بدخواهان ایران و نیز معتقــدان بی اطالع 
در داخــل، امروز نــه تنهــا از ظرفیت های 
تکنولوژیکی ما کاســته نشــده است بلکه 
گام های بلندتــری در گســترش فعالیت 
با اطمینان بخشــی از صلح آمیــز بودن را 

برداشته ایم.
 IR۲M وی گفت: تاکنــون ۶ زنجیره کامل
در نظنــز، دو زنجیــره کامــل IR۴ و یک 
زنجیــره کامل IR۶ نصب شــده اســت. 
ظرفیت SWU )سو( نصب شــده در حال 
حاضــر SWU ۱۶۵۰۰ اســت و درحالی 
که حداکثر SWU تولیــدی قبل از برجام 

SWU ۱۳۰۰۰ بود.
ربیعی به روز سالمتی و روز جهانی بهداشت 
اشاره کرد و گفت: ۱۹ فروردین روز جهانی 
بهداشت و روز ســالمتی است. بزرگداشت 
ایــن روز، در دومین ســال بــا همه گیری 
ویروس کرونا در جهان،  توام شــده اســت. 
جهان از شوک اولیه و بحران ناشی از کووید 
۱۹ عبور کرده است اما واقعیت این است که 
ما در جهان امروز در کنــار بی عدالتی های 
گوناگون، با یــک بی عدالتــی دیگر در امر 

سالمت نیز مواجه هستیم.
وی افزود: نابرابری در امر سالمت در مقیاس 
جهانی یک واقعیت اســت. امروز شاهد یک 
شــکاف جدید در حوزه ســالمت در عرصه 
جهانی هستیم. البته در مورد ایران تحریم 

های موجود هــم یک بُعد مضاعــف به این 
ماجرا در ایران بخشیده است.

ســخنگیوی دولت گفت: دسترسی ایران 
بــه دارایی های خــود با مانع ســازی های 
امریکایی مواجه شــده اما ایــن فقط یک 
مسئله اقتصادی نیست. همان طور که من 
جلســه ســخنگویی هفته پیش در همین 
تریبون توضیــح دادم، مشــخصا برخی از 
بزرگترین شــرکت هــای جهانــی توزیع 
واکســن کرونا، از ارائه واکسن به ایران منع 
شــده اند. این غیــر از ارعاب گری های غیر 
مستقیم آمریکاســت که دسترسی ایران به 

نظام مالی جهانی را محدود کرده است.
ســخنگوی دولت گفت: یکی از برنامه های 
دولت از ســال ۱۳۹۲ میل بــه یک جهش 
در ارائه خدمات ســالمت و گسترش شبکه 
های بهداشــت بــود. در کنــار آن، اولویت 
دادن پیشــگیری بر درمان و پایین آوردن 
خروج پــول از جیب مردم بــرای درمان و 
در دســترس پذیر نمودن درمان و ارائه آن 
به مردم در اســرع وقت، در کنار گســترش 
بیمه همگانی جــزو برنامه های مهم دولت 
در حوزه ســالمت بود که به رغم مشکالت و 
محدودیتهای متعدد، خوشبختانه این امر 

محقق شده است.
ربیعی افزود: امروز می توانیم اعالم کنیم هر 
ایرانی که بخواهد می تواند صاحب دفترچه 
بیمه و برخــوردار از مزایای آن بشــود و امر 
درمان برای دهک هــای نیازمند نیز به طور 

کامال رایگان صورت می گیرد.
وی ادامه داد: ما خوشــحالیم که حدود ۱۲ 
میلیون ایرانی فاقــد هرگونه دفترچه بیمه، 
امروزه از بیمه درمــان برخوردارند و اکنون 
نیز خوشــبختانه نظام درمانی به ســمت 

الکترونیکی شدن در حال توسعه است.
ســخنگوی دولت تصریح کــرد: در زمینه 
مبارزه با کرونا هم از دنیــا عقب نماندیم. ما 
در شــرایطی مبارزه با ویروس کرونا را آغاز 
کردیم که در مقایســه با ســایر کشورهای 
جهان از هیچ فرصــت برابــری برخوردار 
نبودیم. مــا در یک جهــان نابرابر به مصاف 
با کووید ۱۹ رفتیم و امــروز با توجه به همه 
محدودیتهــا و مشــکالت، عملکــرد قابل 

قبولی در این زمینه داشته ایم.
ربیعی گفت: کادر درمان کشور ما فداکارتر 
از هر کشــور دیگری، در میدان نبرد با کرونا 
ظاهر شــد. در تامیــن لوازم بهداشــتی از 
ماســک گرفته تا تجهیزات درمانی، به حد 

خودکفایی و حتی صادرات رسیدیم.

اولین محموله واکسن کواکس به 
تهران رسیده است

وی با بیان اینکه در تولید واکسن کرونا هم 
جزو چند کشور جهان هستیم که به دانش 
آن دســت یافته ایم گفت: هــر چند موانع 
تحریمی نگذاشتند تا ســرعتمان در خرید 
واکسن و انجام فرایند واکسیناسیون طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده پیش برود. با 
این حال خدا را شکر می کنیم و خوشحالیم 
که امروز ۸۰ درصد کادر درمان کشــورمان 
به رغم همه محدودیت ها واکسینه شده اند 
و واکسیناســیون کرونا برای ســایر افراد 
جامعــه و گروه های پرخطر نیز بر اســاس 
پروتکل های ارائه شــده وزارت بهداشــت، 

مرحله به مرحله در حال انجام شدن است.
ســخنگوی دولت گفــت: در جدیدترین 
تحول، اولین محموله واکســن تهیه شده از 
ســازوکار کوواکس به تهران رسیده است و 

این روند با سرعت ادامه خواهد داشت.

هیچ طرح گام به گامی در برجام را 
نمی پذیریم

ربیعی در پاسخ به سوالی در رابطه با دستور 
کار نشســت وین بیان کرد: دستورکار این 
جلسه، رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ایران و چگونگی اجرای تعهدات طرف های 
مقابل اســت. ایــن موضوع کمیســیون 

مشترک این دفعه بوده است.
وی افــزود: در نشســت روز جمعــه بحث 

جــدی مطرح شــد و در نشســت پیش رو 
معلوم  می شود آیا ۱+۴ می تواند موارد مورد 
نظر ایــران را تامین کند یا خیــر و آن وقت 
می توانیم مسیر روشن تری را داشته باشیم.

 ســخنگوی دولت با تاکید بــر اینکه هیچ 
طرح گامی به گامی هیچ وقت از سوی ایران 
مطرح نبوده و ایــران هم هیچ طرح گامی به 
گامی را نپذیرفته اســت، گفت: آنچه ایران 
انجام خواهد داد در چارچوب اعالمیه قبلی 
است یعنی برداشتن همه تحریم های ایاالت 
متحده و همه تحریم هایی کــه بعد از روی 
کار آمدن ترامپ بر ضد مــردم ایران اعمال 
شده یا مجددا اعمال شده یا تیتر آنها عوض 
شده و زیر تیتر دیگری قرار گرفته اند و همه 
اینها باید برداشته شود و این منطق روشنی 
است و اینها هم باید راســتی آزمایی شود. 
این طوری نیســت که فقط اعالم برداشته 
شــدن مطرح شــود.ربیعی اضافه کرد: در 
کمیسیون مشترک روز جمعه موضع ایران 
کامال تبیین شد. استقبال می کنیم از اینکه 
آمریکا مسیر غلط گذشته را اصالح کند و به 

مسیر درست برگردد.
وی با بیــان اینکــه گفتگوی مســتقیم یا 
غیرمســتقیمی با هیچ طرفی از آمریکا در 
وین و در هیچ جــای دیگری صورت نگرفته 
و نخواهد گرفت، گفت: مســیری که آمریکا 
باید طی کنــد و تحریم های جامعی که باید 

بردارد در اختیار ۱+۴ قرار می دهیم.

 مقدمات تنظیم سند ایران و چین
 از سال ۹2 آغاز شد

ربیعی در پاســخ بــا ســوالی در خصوص 
اظهارات اخیر مصطفی میرسلیم  که در آن 
ادعا شده دولت چین به دلیل اینکه تحرکی 
از سوی دولت برای انعقاد قرارداد راهبردی 
ندیده عمال آن را دور زده اســت، بیان کرد: 
برخی افراد به دلیل بی اطالعی از ســوابق و 
روند تصمیم گیری، نظرات و برداشت های 
شــخصی خود را ارائه می کنند که اظهارات 

براساس همان برداشت صورت می گیرد.
وی افزود: البته این بدیهی اســت که مقام 
معظم رهبری خطوط کلی سیاســت ها را 
روشــن می کنند و جز قوه مجریه و وزارت 
خارجه نیــز به عنوان بــازوی اجرایی برای 

عملی کردن آن رهنمودها اقدام می کنند.
ســخنگوی دولت عنوان کــرد: نکته دوم 
همانگونه که ذکر شــد به لحــاظ اهمیت 
اســتراتژی توســعه روابط با کشــورهای 
موثر در آینده اقتصاد و سیاســت در جهان 
و با یک تحلیل دراز مدت نگــر وزارت امور 
خارجه طراحی ایجاد روابط اســتراتژیک را 
در دستور کار خود قرارداد، این امر حتی در 

مورد کشورهای منطقه هم صادق بود.

ربیعی افــزود: از ســال ۹۲ مذاکراتی بین 
ایران و چین برای مقدمات این ســند آغاز 
شــده بود. در ســفر رئیس جمهــور چین 
به ایران در ۳ بهمن ۹۴ مقدمات این ســند 
راهبردی مورد بحث و بررســی قرار گرفت 
و به موجب پیشنهاد طرف ایرانی به منظور 
تنظیــم روابط بلنــد مدت در بــازه زمانی 
۲۵ساله در حین این سفر طرفین در بیانیه 
منتشر شــده آمادگی خود را برای رایزنی 
و مذاکره جهت انعقاد ســند اعالم کردند و 
سپس رهبری معظم نیز این روابط را کامال 

درست و حکمت آمیز دانستند.
وی خاطرنشــان کــرد: در ۲ اســفند ۹۷ 
رئیس وقت مجلس شــورای اســالمی در 
سفر رســمی به چین به مانند همه سفرها، 
مجموعه برنامه ها و تفاهــم نامه ها را دنبال 
می کند این موضوع را هم مطرح کردند و از 
نهایی شــدن پیش نویس در آینده نزدیک 

خبر دادند.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: نهایتا پس از 
یک بار تبادل نظر در ۳ شهریور ۹۸ وزیر امور 
خارجه ایران پیش نویــس برنامه راهبردی 
را طــرف چینی ارائه داد. طــرف چینی هم 
در فروردیــن ۹۹ نظرات خــود را به ایران 
اعالم کرد و خرداد ۹۹ متن تفاهم شــده در 

دولت به تصویب رســید و نهایتا با مالقاتها 
و مذاکرات طرفیــن در ۷ فروردین ۱۴۰۰ 

سند امضا شد.
ربیعی تاکید کرد: با توجه به اهمیت کشور 
چین به عنوان یک کشور آسیایی و نیز نگاه 
ایران به تحوالت آتی جهان و شــکل گیری 
منظومه های قدرت جدیــد و نیز با توجه به 
رابطه خوب رئیس ســابق مجلس شورای 
اسالمی با دولت و تمایل دو رئیس جمهور به 
داشتن نماینده ویژه برای پیگیری، با آقای 
الریجانی برای پیگیری این ســند موافقت 
شد و ایشان نیز پذیرفتند و رهبری هم این 

امر را تایید کردند.
وی اضافه کرد: الزم به یادآوری است حتی 
در کنار مذاکرات شــانگهای در پی ســوال 
رئیس جمهور چین، مجددا رئیس جمهور 
ما بر حضور آقای الریجانــی تاکید کردند. 
معموال در دولت کمیســیون های مشترک 
به وزرا یا ســایر افراد واگذار می شــود. ولی 
همگی آنهــا در چارچوب سیاســت های 

وزارت خارجه حرکت می کنند.
سخنگوی دولت گفت: قطعا در مورد چین 
به لحاظ اهمیــت آن در یک هوشــمندی 
سیاســی برای بکارگیــری از همه ظرفیت 
های نظام آقای الریجانی انتخاب شــدند تا 
این ســند راهبردی را دنبال کنند. این می 
تواند یک الگوی خوب در مسائل مهم برای 

بهره گیری از ظرفیت های نظام باشد.
ربیعی اظهار کــرد: این روزها برخی مطالب 
مطرح می شود که من نه فایده آن را می فهم 
و نه منشا آن قابل درک است این چه فایده 
ای برای کشــور دارد که عده ای هر روز یک 
دوگانــه راه می اندازند که دولــت به دنبال 
برجام است و نگاهی به شــرق ندارد. این از 
طرف رســانه های خارجی قابل درک است 
ولی تکــرارش در داخل، جفــای به جامعه 

است.
وی افزود: این ادعا کــه دولت چین چون از 
ســوی دولت تحرکی برای انعقــاد قرارداد 
راهبــردی ندید عمال دولــت را دور زده و با 
شخص رهبری معظم وارد مذاکره شد یک 
ادعای بی اساس و فاقد صحت و اساس وهن 
نظام سیاسی ماســت. اصال نمی اندیشند 
وقتی طرفهای خارجی این حرفها را بشوند 

راجع به ما چگونه فکر می کنند!

هیچ تناقضی میان نظر رئیس جمهور و 
مقام معظم رهبری وجود ندارد

ســخنگوی دولت در پاســخ به سوال دیگر 
مبنی بر اینکه آیا پشنهاد و یا توافق جدیدی 
برای احیــای برجام در نشســت امروز وین 
مطرح می شود؟ گفت: موضع رئیس جمهور 
در این باره کاماًل روشن است. هدف نهایی، 
لغو کلیه تحریم هایی است که بعد از خروج 
آمریکا از برجام علیه ایران وضع شــده و یا 

اعمال مجدد شده است.
ربیعی با بیان اینکه ما آمــاده ایم به محض 
آنکه طــرف آمریکایی تحریم هــا را به طور 
کامل و قابل راستی آزمایی لغو کند به همه 
تعهدات خود بازگردیــم، تاکید کرد: هیچ 
تناقض و تفاوتی میان نظــر رئیس جمهور 
و مقام معظم رهبری وجود ندارد. همه این 
اتفاق ها می تواند در یک سلســله اقدامات 
مســتقِل متقابل ولی مرتبط و پیوسته در 
تنها یــک مرحله ی مدت دار امــا کوتاه رخ 

بدهد.

سیاست دولت همچنان کنترل و 
تثبیت قیمت ها ست

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص 
افزایش قیمت مرغ و تورم با وجود  سیاست 
های اعالم شده از سوی دولت برای تثبیت 
قیمت ها تصریح کرد: خداراشکر به یُمن دو 
اتفاق، هیچ حرف مگویــی در دولت وجود 

نداشته و ندارد.
وی ادامــه داد: یکــی، شــفافیت و عــدم 
پنهانکاری در داخل دولت است. از آنجایی 
که دولــت هیچ حرف پنهانی نــدارد لذا هر 
ایده و موضوعی که در دولت مطرح شود، به 
مردم منتقل شــده و دولت همواره به افکار 

عمومی پاسخگو بوده است.
ســخنگوی دولت بیان کرد: باید بگویم به 
نظرم با تجربه چند دهه خودم در مسئولیت 
های مختلف، هیچ دولتی تا این اندازه تحت 
کنترل، نظارت و بازرســی دســتگاه های 
مختلف نبوده و مورد رصد قرار نگرفته است. 
بنابراین هیئت دولت، کامال شیشه ای است 
و پشــت و رویی متفاوت وجود ندارد.ربیعی 
با تاکید بر اینکه سیاســت دولت کماکان نه 
تنها افزایش قیمت ها نیســت بلکه سیاست 
دولت، کنترل بازار و ثبات در قیمت ها همراه 
با تالش برای وفور کاال اســت، خاطرنشان 
کرد: در مورد قیمت مرغ اتحادیه مرغداران 
مدتها بود که معتقد بود قیمت تمام شــده 
مرغ و هزینه مبادلــه آن و نیز قیمت جهانی 
نهاده های دامی، افزایــش یافته و به همین 
خاطــر درخواســت افزایش قیمــت برای 
مقرون به صرفه بودن جوجه ریزی در تولید 

مرغ داشتند.



با تناقض در آمار معامالت مسکن

قیمت مسکن در دست کیست؟

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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 برات کریمی در نشست هم اندیشی با مدیران و اعضای هیئت مدیره
 شرکتهای گروه مالی دی:

 گروه مالی دی بازوی قابل اتکای بانک 
در سودآوری است

هدفمندســازی ســرمایه گذاری ها و تکمیل زنجیــره ارزش گروه و 
شرکت ها در حوزه فعالیت های مالی یکی از اولویت های مهم بانک دی

مدیرعامــل بانک دی در نشســت هماندیشــی با مدیــران و اعضای 
هیئتمدیره گروه مالی دی، بــر لزوم حرکت گروه مالــی بانک بر مدار 

سودآوری تأکید کرد.
در این مراسم که با حضور سیدشمسالدین حســینی، وزیر اسبق امور 
اقتصادی و دارایی و رییس کمیسون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت 
بر اجرای سیاســتهای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی، 
محمد باقری، مشــاور رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران و مدیران و 
اعضای هیئتمدیره شرکتهای گروه مالی دی برگزار شد، برات کریمی 
گروه مالی دی را بازوی قابل اتکای بانک در مســیر سودآوری دانست. 
وی در پایان با اشاره به لزوم ایجاد انضباط مالی در راستای سودآوری هر 
چه بیشتر گفت: هدف هیئتمدیره از ساماندهی گروه مالی دی عالوه بر 
ایجاد انضباط مالی در شــرکتهای تابعه، تبدیل شدن به یک گروه مالی 
سرآمد و تخصصی در سطح کشور و حرکت در مسیر تحقق بخش عمدة 
اهداف مالی بانک است که امیدواریم با همت تمامی همکاران خدوم و 

تدابیر مدیرعامل محترم این گروه، شاهد تحقق این اهداف باشیم.

رییس هیئت امناء صندوق قرض الحسنه شاهد 
منصوب شد 

طی حکمی از ســوی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، رییس هیئت امناء صندوق قرض الحســنه شاهد منصوب 
شــد.به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد، مهندس 
ســعید اوحدی معاون رییــس جمهــور و رییس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران با صدور حکمی محمود باقری مزید آبادی را به عنوان  رییس 

هیئت امناء صندوق قرض الحسنه شاهد منصوب کرد.
بر اســاس این حکم محمود باقری مزید آبــادی جایگزین ملک محمد 

نجفی رییس پیشین هیئت امناء صندوق قرض الحسنه شاهد شد.
باقری هم اکنون مشاور مالی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

در راستای تحقق شعار سال
کارگروه پشتیبانی و رفع موانع از تولید در بانک 

مرکزی تشکیل شد
  در راستای تحقق شعار سال و با هدف پشتیبانی و زدودن موانع از تولید 
به دستور دکتر عبدالناصر همتی کارگروه اختصاصی پشتیبانی و رفع 

موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد.
به گزارش روابــط عمومی، در اجــرای منویات مقــام معظم رهبری 
مدظله العالی، تحقق شــعار سال و به منظور پشــتیبانی از تولید و رفع 
موانع، در بانک مرکــزی کارگروهی با محوریت قائم مقــام و با حضور 

اعضای هیئت عامل و معاونان بانک ایجاد شد.
مقرر شده اســت در این کارگروه درباره راهکارهای حمایت از تولید و 

چگونگی رفع موانع در حوزه بانکی بررسی و تصمیم گیری شود.

 ISO 9001   2015 ایرانسل گواهینامه  بین المللی 
را برای مدیریت تمامی فرایندهای خود 

دریافت کرد
ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایــران، موفق به دریافت 
گواهینامۀ اســتاندارد بینالمللی ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ برای اســتقرار 
IN�نظام مدیریــت کیفیت در تمامــی فرایندهای خود، از شــرکت 

TERCERT Group of MTIC شد.
استاندارد بینالمللی ISO ۹۰۰۱ که با هدف افزایش توان سیستمهای 
مدیریت کیفیت )QMS( طراحی شده اســت، یکی از استانداردهای 

مطرح در کسبوکارهای پیشرو به شمار میرود.
به کارگیری معیارهای این اســتاندارد، موجب پیشــرفت سیســتم 
مدیریت کیفیت و نهایتاً رضایت مشــتریان میشود. همچنین، اجرای 
الزامات نظام مدیریت کیفیت در هر ســازمانی، توانایی آن ســازمان را 

در ارائه محصوالت و خدماتی که دلخواه مشتری باشد، بهینه میکند.
هدف نهایی از استقرار این سیســتم، افزایش رضایت مشتریان است. 
رســیدن به کیفیت مورد نظر مشــتریان و پایداری آن نیز، تنها زمانی 
ممکن اســت که در تمامی فرایندهای مستقیم و غیرمستقیم، کیفیت 
محصوالت و خدمات و همچنین رضایت مشتری، کنترل و برای بهبود 
مستمر آن تالش شــود. ایرانســل، اپراتور پیشــرو در کسب رضایت 
مشــتری، پروژه اســتقرار نظام مدیریت کیفیت در تمامی فرایندهای 
خود بر اساس اســتاندارد فوق را در راســتای نیل به چشمانداز ترسیم 
شده و در مسیر بهبود خدمات ارائه شــده به مشترکان خود اجرا کرده 

است.
ایرانسل، نخســتین ارائهدهندة 5G در ایران، همواره در تالش است تا 
با ارائۀ محصوالت و خدماتی مبتنی بر جدیدترین فناوریهای روز دنیا، 
آخرین دســتاوردهای جهانی را نیز برای ارائۀ خدمات پشتیبانی و پس 

از فروش به مشترکان خود به کار بندد.

خلق فرصت مبتکرانه در پی تغییر مواد اولیه 
 ورودی به مجتمع فوالد خراسان از گندله

 به کنسانتره 
رئیس واحد اتوماســیون ناحیه احیــا و گندله ســازی مجتمع فوالد 
خراســان  در پی تغییر کاربری تجهیــز واگن برگــردان این مجتمع 
از گندله به کنســانتره گفت: سیســتم واگن برگردان به عنوان یکی از 
مبادی ورودی مواد اولیه با توجه به نیازی که شــرکت به تامین گندله 
پیش از تاســیس واحد گندله سازی داشــت، احداث شد. این سیستم 
به منظور تخلیه و انبار گندله استفاده می شــده ولی اکنون با توجه به 
اینکه کارخانه گندله سازی تاســیس شده دیگر مانند گذشته نیازی به 
گندله نیست. بنابر این موضوع، تصمیم گیران شرکت را برآن داشت تا 
از سیستم واگن برگردان با هدف تخلیه کنسانتره مورد نیاز واحد گندله 
سازی استفاده کنند و در همین راستا پروژه تغییر کاربری این سیستم 

در دستور کار شرکت قرار گرفت.
فریبرز ناصحی فر ادامــه داد: پس از انجام مراحل فنــی، اجرای پروژه 
توسط )شرکت پامیدکو( آغاز شد. بعد از نصب تجهیزات و ادوات مورد 
نیاز از جمله نوار نقاله ها، ویبره فیدرها، متال دتکتورها، مگنت سپراتور، 
شوت و غیره توسط پیمانکار مربوطه با هماهنگی واحد طرح و توسعه، 
تغییر سیستم کنترل و اتوماســیون این مجموعه در قالب یک سیستم 

اتوماسیون جدید در دستور کار واحد اتوماسیون قرار گرفت. 
وی توضیح داد: نصب و راه اندازی ســخت افزاری تجهیــزات که بالغ 
بر حدود صد ســیگنال ورودی و خروجی بود و با نصب rack)رکهای( 
مورد نیاز و وایرینگ و ســیم کشــی داخلی تابلوهای plc  انجام گرفت 
و در ادامه مراحل فنی و آزمون های برنامه چــه از لحاظ ایمنی، فنی و 

تولیدی با موفقیت انجام شد.
الزم به یادآوری است که به رغم اینکه کاربری سیستم تغییر یافته ولی 
این امکان در نظر گرفته شده اســت تا بتوان از واگن برگردان همچنان 

جهت تخلیه گندله در شرایط اضطرار نیز بهره برد. 

شعبه

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در جلســه شورای عالی مدیران این 
وزارتخانه که با حضور مدیران عامل بانک های کشــور 
برگزار شــد، با اهدای لــوح ســپاس از عملکرد بانک 
صادرات ایران در فروش و واگــذاری دارایی های مازاد 

خود در سال ۹۹ قدردانی کرد.
در بخشــی از تقدیرنامــه فرهاد دژپســند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک صادرات 
ایران آمده اســت: با توجه به اهمیت نقش بانک ها در 
تأمین مالــی اقتصاد و پشــتیبانی از تولیــد، افزایش 
توان تســهیالت دهی و تخصیص بهینــه منابع بانک، 
از مهم ترین اقداماتی اســت که می تــوان در حمایت 
از بخش های مختلف انجــام داد. در همین خصوص، 

واگذاری اموال مازاد که هــم چالش انجماد 
دارایی ها را مرتفع و هــم افزایش بهره وری را 
در پی خواهد داشــت، به عنوان یک تکلیف 
قانونی، مورد تأکیــد رئیس جمهور محترم 
و همواره یکــی از اولویت هــای وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی در هدایــت منابع بوده 
است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با 

اشاره به ارزیابی های صورت گرفته در بخش واگذاری 
دارایی های مــازاد بانک هــا به عملکــرد موفق بانک 
صادرات ایران در این بخش اشــاره کرد و از کسب رتبه 
برتر این بانــک در واگذاری دارایی هــای مازاد در بین 

بانک های دولتی و خصوصی شده قدردانی کرد.
گفتنی است در این جلسه همچنین در شاخص اصالح 

ساختار مالی از عملکرد بانک صادرات ایران 
قدردانی شد.بانک صادرات ایران همزمان با 
تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در 
ســال ۹۴، فروش اموال و دارایی های مازاد 
خود را با جدیت در دســتور کار قــرار داد و 
در سال ۱۳۹۹ موفق شــد تعداد ۴۲۲ رقبه 
از امالک مازاد خود به بهــای بالغ بر ۷ هزار و 

۱۶۶ میلیارد ریال را واگذار کند.
ایــن بانک همچنین بــا هدف چابک ســازی و اصالح 
ســاختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت 
بخش های تولیدی کشور، در سال ۹۴ حدود ۱۰۳ رقبه 
ملک به بهای بیش از ۵۹۱ میلیارد ریال، در ســال ۹۵ 
تعداد ۱۴۷ رقبــه ملک به بهای بالغ بــر ۸۷۱ میلیارد 

ریال، در ســال ۹۶ حــدود ۴۱۱ رقبه ملــک مازاد به 
بهای ســه هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال، در سال ۹۷ تعداد 
۵۳۳ رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و ۶۷۶ میلیارد 
ریال و در ســال ۹۸ نیز ۴۷۵ رقبه ملک به بهای ۹ هزار 
میلیارد ریــال واگذار کرده و منابع حاصــل از آن را در 
مســیر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در بخش های 

اقتصادی کشور قرار داده است.
فروش این امــوال و دارایی ها بر اســاس نقشــه  راه و 
برنامه های عملیاتی ابالغ شــده بانک صادرات ایران، 
در مســیر عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، 
چابک سازی و اصالح ســاختار مالی، تجهیز و مصرف 
بهینه منابع و تقویت بخش های تولیدی کشــور، مورد 

توجه قرار دارد.

معاون رئیــس جمهور و رئیــس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران شــنبه ۱۴ فروردین ماه ضمــن بازدید از 
مرکز ارائه خدمات طرح جبــران، با مدیران و کارکنان 
شــرکت بیمه دی دیدار و گفت وگو کرد.کشــاورز در 
ادامه افزود: این شرکت در سال گذشته توانسته است 

دســتاوردهای حائــز اهمیتی از جمله؛ دســتیابی به 
توانگری سطح یک شــرکت های بیمه ای، کسب رتبه 
سودآورترین شرکت بیمه کشور، دریافت رتبه برتر در 
شاخص های فروش و بهره وری کل عوامل به تشخیص 
سازمان مدیریت صنعتی و ... را کسب نماید و با اجرای 

برنامه هایــی مانند ایجاد ســودآوری پایدار، توســعه 
فروش، افزایش سرمایه، توسعه کسب و کار دیجیتال، 
ارتقای رضایتمندی مشتریان و ...، افق های روشنی را 
پیش روی خود قرار دهد.وی همچنین اذعان داشــت: 
مجموعه بیمه دی در طول ۴ ســال خدمت رسانی، با 

رویکرد تواضع و خضوع ســعی در بهبود مستمر ارائه 
خدمات داشته است و در سال جدید با برنامه ریزی های 
انجام شــده درصدد اســت ضمن ارتقای ســالمت و 
بهداشت جامعه ایثارگری، به کاهش دغدغه های این 

عزیزان کمک نماید.

صادرات

دی

 محبوبه کباری   ســال هاست که قیمت 
مسکن گرفتار حباب و دالل بازی هاست و 
این بین آمارهای متناقض درباره معامالت 

مسکن هم آن را به هم می ریزد.
 همزمان با شــروع ســال جدید بسیاری از 
متقاضیان مســکن چشــم انتظار قیمت 
مسکن هستند تا ببینند آینده بازار مسکن 

به چه سمت و سویی می رود.
اما باز ایــن بار بانک مرکزی بــا جدیدترین 
آماری مســکنی که ارائه کرده نگرانی برای 

متقاضیان این بازار ایجاد کرده است.
به طوری که بانک مرکــزی اعالم کرده در 
اسفند ســال گذشــته ۵ هزار و ۲۷۳ فقره 
معامله مسکن به ثبت رســید که نسبت به 
ماه قبل از آن )بهمن ۹۹( که ۳ هزار و ۹۱۷ 
معامله مسکن انجام شــده بود، رشد ۳۴.۶ 
درصدی داشته است.این در حالی است که 
در مقایسه میان اسفند ســال گذشته با ماه 
مشابه سال قبل از آن )اســفند ۹۸(، تعداد 
معامالت مســکن ۱۰ هزار و ۲۱۴ فقره بود، 

کاهش ۴۸.۴ درصدی را نشان می دهد.
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
در تهران در اسفند سال گذشته ۳۰ میلیون 
و ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نســبت به 
ماه قبل از آن )بهمن ۹۹( که این شــاخص 
متری ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۰۰ تومان 
بــود، افزایش ۶.۶ درصدی و نســبت به ماه 
مشــابه ســال قبل از آن )اســفند ۹۸( که 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
۱۵ میلیون و ۶۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومان بود، 

افزایش ۹۳.۷ درصدی داشته است.
گران ترین منطقــه تهران در اســفند ۹۹، 
منطقه ۱ با متوسط متری ۶۸ میلیون و ۷۲۳ 
هزار و ۱۰۰ تومان اعالم شــده است. پس از 
آن، منطقه ۳ با متوســط متری ۶۲ میلیون و 
۲۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان و منطقه ۲ با متوسط 
متری ۴۸ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان 
قرار دارد.ارزان ترین مناطق تهران طبق ۱۲ 
ماه سال گذشته، منطقه ۱۸ با متوسط متری 
۱۲ میلیون و ۱۳۴ هــزار و ۷۰۰ تومان بود، 
پس از آن، منطقه ۱۷ با متوســط متری ۱۵ 
میلیون و ۲۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان و ســپس 
منطقه ۱۵ با متوســط متری ۱۵ میلیون و 

۳۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد.
در اســفند ســال گذشــته ۸ منطقه ۱۰، 
۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ بــا کمتر از 

متوســط متری ۲۰ میلیون تومان به عنوان 
ارزان تریــن مناطق پایتخــت در معامالت 
مسکن قرار داشته اند.همچنین ۷ منطقه ۷، 
۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۲۱ در فاصله قیمتی ۲۰ 
تا ۳۰ میلیون تومــان و ۳ منطقه ۴، ۵ و ۲۲ 
در بازه قیمتی ۳۰ تــا ۴۰ میلیون تومان در 
هر مترمربع و ۴ منطقــه ۱، ۲، ۳ و ۶ در باالتر 
از هر متر ۴۰ میلیون تومان قرار داشــته اند.
گزارش بانک مرکزی از بازار مســکن اسفند 
ســال گذشــته درباره تحوالت اجاره بهای 
مســکن حاکــی از رشــد ۳۱.۴ درصدی 
شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 
و ۳۵.۲ درصدی در کل مناطق شهری است.

عملکرد معامالت مسکن در سال ۹۹
بر اســاس اعالم بانک مرکزی، در سال ۹۹ 
مجموعاً ۸۳ هزار و ۳۳ فقره معامله مسکن 
انجام شده اســت درحالی که در سال ۹۸، 
۸۳ هزار و ۵۷۳ فقره معامله مسکن به ثبت 
رســید که تعداد معامالت در سال گذشته 
نســبت به ســال قبــل از آن، کاهش ۰.۳ 

درصدی داشته است.
همچنین تعداد معامالت مســکن در سال 
۹۷ به تعداد ۱۲۶ هزار و ۷۹۵ فقره رســیده 
بود که مقایسه بازار مســکن ۹۹ نسبت به 
۹۷ از کاهش ۳۴.۱ درصدی تعداد معامالت 

حکایت دارد.متوســط قیمت مســکن در 
ســال ۹۹ معادل ۲۳ میلیــون و ۸۶۵ هزار 
و ۹۰۰ تومــان برآورد شــد، درحالی که در 
سال قبل آن )ســال ۹۸( متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۲۳۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان بوده که مقایســه این دو 
ســال، رشــد ۶۱ درصدی قیمت مسکن را 
نشان می دهد.از ســوی دیگر، در سال ۹۷ 
متوســط قیمت هر مترمربــع ۸ میلیون و 
۲۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود که مقایسه این 
شاخص با متوســط قیمت مسکن در سال 
۹۹ نشــان دهنده افزایــش ۸۰.۳ درصدی 
قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به دو 

سال قبل از آن است.

آمار معامالت مسکن منتشر شده 
توسط بانک مرکزی غلط است!

مصطفی قلی خســروی رئیــس اتحادیه 
امالک چندی پیش در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، گفــت: برخالف این آمار 
معتقد است که بازار مســکن از اسفند ماه 
سال گذشــته با کاهش چشــم گیر قیمت 
روبرو بــوده و این کاهــش قیمت همچنان 

ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکــه داده هــا و آمارهای بانک 
مرکــزی در رابطه با قیمت مســکن کامال 

غلط و اشــتباه اســت، گفت: آمارهایی که 
این دو بخش در رابطه بــا قیمت و نرخ های 
مســکن منتشــر می کنند با نرخ های کف 
بــازار متفاوت اســت و همین آمــار غلط، 
بازار را آشــفته می کند.او ادامه داد: آمارها 
و تحلیل های من از کف بــازار حاکی از آن 
است که نرخ و قیمت مسکن به ثبات رسیده 
و در آینده هم بازار به ســمت ثبات و تثبیت 
قیمتــی می رود.رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک توضیــح داد: برخی از رســانه های 
خارجی و همچنین تعدادی از ســوداگران 
تالش می کنند که بازار را نا به سامان جلوه 
دهند امــا من همین جا اعــالم می کنم که 
بازار آرام شده و تا چند ماه آینده هم همین 

آرامش و ثبات قیمتی ادامه خواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک با بیان 
اینکه داده های مرکز آمــار و بانک مرکزی 
درباره بازار مسکن اشــتباه است و منتج به 
ارائه اطالعات اشــتباه می شود، اظهار کرد: 
وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۲۵ درصدی 
قیمت مســکن طبق آمــار و داده های کف 
بازار خبر داده است اما شاهد آن هستیم که 

برخی آمارها خبر از  رشد قیمت می دهند .

مسکن اواخر سال ۹۹ ارزان شد
او با بیان اینکه واقعیت این اســت که سال 

گذشــته بازار مســکن به طور متوســط با 
کاهش قیمت ۱۲ درصــدی و در نهایت ۱۵ 
درصدی مواجه شد، در حالی که عده ای این 
کاهش قیمت را قبول نداشتند و همواره آن 
را انکار می کردند، افزود: چه کسانی کاهش 
قیمت مسکن را نمی پذیرفتند؟ کسانی که 
ذی نفع هســتند و از کاهش قیمت ها ضرر 
می کنند.اسالمی وزیر راه وشهرسازی هم با 
رییس اتحادیه مشــاوران امالک هم عقیده 
بود و اعالم کرد که مــن آمار بانک مرکزی را 
قبول ندارم و طبق آماری که از کد رهگیری 
اســتعالم کرده ایم بازار مســکن به ثبات 

رسیده است.
محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی در 
گفت و گو با خبرنــگار اقتصادی باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، با بیــان اینکه مالک ما 
برای بررســی وضعیت بازار مســکن آمار 
واقعی اســت که از کد رهگیــری اخذ می 
شود، گفت: ما در سال گذشته هم اولین آمار 
قیمتی مسکن در کشــور منتشر کرده ایم و 
طبق برنامه ریزی های صــورت گرفته این 

آمار به صورت فصلی منتشر می شود.
او بیان کرد: ما آمــار بانک مرکزی و افزایش 
۶ درصدی را قبول نداریــم چراکه این آمار 
مربوط به تنها چند منطقه و نقطه اســت و 

ارائه این آمار در بازار التهاب ایجاد می کند.
اواخر سال گذشــته دعوای بین وزارت راه 
وشهرســازی و بانک مرکزی دربــاره این 
آمارها رخ داده و وزارت راه وشهرســازی به 
بانک مرکزی اعالم کرد که این آمارهای که 
منتشر می شــود تنها مربوط به شهر تهران 
و چند نقطه کالن کشــور است و نمی تواند 
مبنای قیمت در بازار مسکن محسوب شود 
و انتشار این امارها که همواره با رشد مواجه 
است خود زمینه ســاز التهاب بازار مسکن 

می شود.
در همین رابطه در بهمن ماه ســال گذشته 
برای اولین بار امار مسکن کشور منتشر شد 
که خود نشــان دهنده کاهش قیمت ها بود 
اما بعد از انتشار آن آمار دیگری منتشر نشد 
که به گفته وزیر راه وشهرســازی مقرر شده 
این آمار هر فصل منتشــر خواهد شد.حال 
در همین خصوص بانــک مرکزی هم اعالم 
کرد که ما طبق اساســنامه آمار را منتشــر 
می کنیــم و دخل و تصرفــی در داده ها 

نداریم.

بانک صادرات ایران بر سکوی نخست واگذاری اموال مازاد

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از شرکت بیمه دی

رئیس کل بیمه مرکزی:

امنیت بخشی به تولیدگران از ماموریت های مهم صنعت بیمه کشور است
خریدار  با رشــد شــاخص های بیمه ای، 
افزایش حق بیمه های تولیدی و همچنین 
کاهش خســارات روزهای درخشــان تر و 
وضعیت مناســب تری در انتظــار صنعت 
بیمه خواهد بود.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی دکتر 
غالمرضا سلیمانی که در جمع مدیران عامل 
صنعت بیمه و اعضای هیات عامل نهادناظر 
ســخن می گفت، با اعالم این مطلب افزود: 
حق بیمه تولیدی صنعــت بیمه به عدد ۸۲ 
هزار میلیارد رسیده که در صورت ادامه این 
روند سهم بیشتری از بازارهای مالی کشور 

به این صنعت اختصاص خواهد یافت.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابــراز رضایت از 
عملکرد شرکت ها در ســال ۱۳۹۹ نسبت 
به ضرورت توجه بیشــتر به توســعه بیمه 
های زندگی در کشــور تاکید کرد و گفت: 

راه اندازی شرکت های متعدد تخصصی در 
حوزه بیمه های زندگــی از جمله ابزار مهم 
برای افزایش ضریب نفوذ این رشــته آینده 

نگر و حمایتی یک ضرورت آشکار است.
وی اظهار داشت: میزان ســرانه حق بیمه و 
همچنین پوشش های متعدد بر آن از رشد 
خوبی برخوردار بوده اما با توجه به معیارها 
و اســتانداردهای جهانی هنوز ظرفیتهای 
بسیاری برای توسعه صنعت بیمه در کشور 

وجود دارد.
دکتر سلیمانی در بخش دیگری از سخنان 
خود به اهمیت تحقق شعار سال ابالغ شده 
از ســوی مقام معظم رهبری اشــاره کرد و 
گفت: امنیت بخشــی به فضــای تولید در 
کشــور از ماموریتهای جدی صنعت بیمه 
است که خود از مصادیق رفع موانع تولیدی 

نیز به شمار می روند.

وی در همیــن راســتا خاطرنشــان کرد: 
تســهیل در امر خدمات رســانی و فراهم 
سازی فضای مطلوب برای تولیدکنندگان 
و همچنیــن توجه بیشــتر بــه بیمههای 
اعتباری ، موسســات تضمیــن بیمه ای و 
رشــته های دیگر بیمهای از بسترهای الزم 

برای تحقق شعار امسال محسوب می شوند. 
وی به موانع و راهکارهای تعامل بین المللی 
اشاره کرد و افزود: ارتباط عمیق و سودمند 
با کشورهای پیشــرفته دنیا در گرو تکمیل 
زیرساخت های توسعه ای و حرکت پرشتاب 
در مســیر دیجیتالــی، هوشمندســازی و 

خدمات الکترونیکی بیمه ای است.
رئیس کل بیمه مرکزی کسب رتبه نخست 
فن آوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی 
را برای ســومین ســال پیاپی از نشانه های 
بــارز اراده صنعــت بیمــه در امر توســعه 
الکترونیکی یاد کرد و گفت: افتخار دریافت 
جایزه نخست از دســت رئیس جمهور برای 
تمامی ارکان صنعت بیمه، ارزشــمند است 
و با تکمیل فعالیت سامانه های الکترونیکی 
صنعت بیمه و تقویــت بخش های مرتبط با 
پرداخت آنالین خســارات، ادامه این روند 

دور از دسترس نخواهد بود.
 دکتر ســلیمانی در بخش پایانی ســخنان 
خود از بــازار ســرمایه به عنــوان فرصت 
ســودآوری و ترغیب ســرمایه گــذاران و 
ســهامداران نام بــرد و اظهار داشــت: اگر 
نقدینگی هــای صنعت بیمه در مناســب 
ترین مســیر ممکن ســرمایه گذاری شود 
استقبال ســهامداران از سپردن منابع مالی 
خود به شرکت های بیمه چند برابر خواهد 

شد.
وی در همین خصوص به اهمیت ســرمایه 
گذاری صنعــت بیمه در تمامــی بازارهای 
قانونی کشور نیز اشاره کرد. گفتنی است در 
این دیدار دکتر سید محمد کریمی دبیرکل 
ســندیکای بیمه گران ایران و تنی چند از 
مدیران عامل شــرکت هــای بیمه به طرح 

دیدگاه ها و برنامه های خود پرداختند.

 



رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیالب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران مطرح کرد

احتمال افزایش تنش آبی در تابستان ۱۴۰۰

در نخستین پویش هر هفته الف -ب- ایران در ۱۴۰۰
وژه برق در کشور آغاز شد بهره برداری از ۴۷۰ پر

 بهره برداری از ۴۷۰ پروژه شــرکت های توزیع نیروی برق کشــور در 
نخســتین پویش هر هفته الف-ب- ایران و با دستور وزیر نیرو در قالب 

ویدئو کنفرانس به میزبانی خراسان شمالی افتتاح شد.
 برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها که در هفت شــرکت توزیع 
برق شامل مازندران، غرب مازندران، گلستان، گیالن، سمنان، خراسان 
رضوی و شمالی اجرا شده، حدود چهار هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه 

شده است.
این پروژه ها در خصوص تامین برق، اصالح و بهینه ســازی شبکه های 
روستایی و شهری، توسعه و بهبود روشــنایی معابر، مدیریت مصرف، 

تعویض کنتور و ایجاد قدرت مانور و طرح های کاهش تلفات برق است.
در اســتان خراســان شــمالی هم همزمان با این پویش طرح احداث 
۶۰ کیلومتر شبکه توزیع،  نصب ۹۹ دستگاه پســت هوایی و زمینی با 
هدف تامین برق متقاضیان و افزایش ظرفیت شــبکه با حجم سرمایه 
گذاری ۱۷۷ میلیــارد و ۳۸۶ میلیون ریال،  اصالح و بهینه ســازی ۵۰ 
کیلومتر شبکه توزیع،  تقویت ۱۰ دستگاه پست توزیع در راستای رشد 
و تاب آوری شــبکه با اعتبار ۶۶ میلیارد و ۵۱۷ میلیــارد ریال به بهره 
برداری رســید.همچنین نصب و جایابی بهینه ۴۸ دستگاه تجهیزات 
قطع کننده هوشــمند شبکه فشار متوســط برای افزایش قدرت مانور 
و اطمینان شــبکه توزیع فشــار با ســرمایه گذاری ۵۷ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال و  نصب ۴۱ هزار دســتگاه چــراغ خیابانی LED  با صرف 
اعتبار۲۹۷میلیارد ریال نیز به منظور ارتقای کیفیت روشــنایی معابر 

شهری به بهره برداری رسید.
 در پایان این پویش از خدمات شرکت توزیع برق این استان شمالشرق 
کشور به دلیل کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد شاخص های کلیدی 

شرکت توزیع برق ایران نیز قدردانی شد.
شرکت برق خراسان شــمالی ۳۵۳ هزار و ۶۹۸ مشــترک دارد که ۸۴ 
درصد مشــترکان در بخش خانگــی و مابقی نیز در بخــش خدمات، 
صنعت، کشاورزی و ســایر مصارف هســتند و ضریب نفوذ برق در این 

استان  ۹۹.۹ درصد است.
خراســان شــمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آنان در 

روستاها سکونت دارند.

حامل های انرژی در سال ۱۴۰۰ گران نمی شوند
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی گفت:هیچگونه 
مصوبه ای مبنی بر افزایــش قیمت حامل های انرژی در ســال ۱۴۰۰ 

ابالغ نشده است.
فاطمه کاهی سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، درباره 
افزایش قیمت فرآورده های نفتی شــامل بنزین، گازوئیــل )اتوگاز(، 
گاز طبیعی فشــرده )CNG( مورد نیاز ناوگان حمــل و نقل عمومی و 
خودرو های شــخصی و همچنین گاز مایع )LPG( و نفت سفید مورد 
نیاز خانوار های فاقد دسترســی بــه گاز طبیعی، بیان کــرد: تاکنون 
هیچگونه ابالغــی مبنی بر افزایــش قیمت این حامل هــای انرژی به 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نرسیده اســت و افزایشی نیز 
نداشــته ایم.او افزود: میانگین مصرف بنزین در ســال ۹۹  حدود ۷۵ 
میلیون لیتر در روز بود؛ در حالی که در سال های گذشته این رقم بسیار 
بیشتر بود و این مسئله نشــان دهنده تاثیرگذاری سهمیه بندی بنزین 
اســت.کاهی ادامه داد:در تعطیالت نوروز مصرف بنزین افزایش یافت 
به طوری که برای اولین بار بعد از ســهمیه بندی با پیک مصرف بنزین 
مواجه شــدیم و پیک مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۰۴ میلیون لیتر 

در روز رسید.
او در مورد شرایط فعلی طرح فروش سوخت به مرزنشین ها برای کاهش 
قاچاق سوخت نیز بیان کرد: پیشــنهاد دهنده و متولی اصلی این طرح، 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســت که شرکت ملی پخش 
فرآروده های نفتی، دستورات آن ها را اجرا می کند اما راجع به جزئیات 

و میزان تاثیرگذاری این طرح خودشان می توانند نظر بدهند.
گفتنی است؛ محمد عسگری ســخنگوی شــرکت ملی گاز ایران نیز 
اعالم کرده است که در ســال جدید تا کنون خبری از افزایش تعرفه گاز 

مشترکان نبوده و قرار هم نیست که تعرفه ها افزایش یابد.
او با تاکید بر اینکه مــدت زیادی از افزایش آخریــن افزایش تعرفه گاز 
گذشــته، گفت: احتمال افزایش تعرفه گاز وجود ندارد و تاکنون در این 

رابطه مصوبه ای ابالغ نشده است.
سخنگوی شــرکت ملی گاز با اشــاره به میزان تعرفه فعلی گاز خانگی، 
اظهار کرد: این موضوع بســتگی به پارامتر های مختلفی همچون اقلیم 
و نحوه محاســبه قبوض دارد و نمی توان یک رقم واحد برای مشترکان 

اعالم کرد.

وزهای  افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق در ر
ابتدایی ۱۴۰۰ 

ســخنگوی صنعت برق گفت: روزهای ابتدایی فروردین ماه با افزایش 
۲۰ درصدی مصرف برق نســبت به مدت مشابه ســال گذشته مواجه 
بودیم که نشان می دهد با توجه به گرمای زودرس روند افزایش مصرف 

برق، محسوس بوده است.
مصطفی رجبی مشهدی درباره برنامه ریزی تامین برق و عدم خاموشی 
در تابستان و ســاعات پیک مصرف اظهار داشــت: یکی از موضوعات 
اساســی صنعت برق تامین برق در اوج بار تابســتان است. امسال چند 
فاکتور مهم داریم؛ نخســت اینکه در روزهای ابتدایــی فروردین ماه با 
افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
مواجه بودیم که نشان می دهد با توجه به گرمای زودرس روند افزایش 
مصرف برق، محســوس بوده اســت.وی افــزود: موضــوع دوم اینکه 
نیروگاه هایی از سال گذشــته در مدار تولید قرار گرفته و حدود ۲۰۰۰ 
مگاوات ظرفیت جدید در بخش نیروگاه های بــزرگ، تجدیدپذیرها، 
نیروگاه های مقیاس کوچک و برق آبی به نیروگاه های کشور اضافه شده 

و منجر به این شده که افزایش تولید داشته باشیم.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: در حوزه مصرف نیز برنامه های 
متنوع تشــویقی برای مدیریت مصرف در بخش اداری کشــور داریم 
که بتوانیم مانند ســال گذشــته روند مصرف را مانیتور و کنترل کنیم 
خوشــبختانه ابزارهای خوبی هم در اختیار ما قــرار گرفته که این کار 
را بــا جدیت برای دســتگاه های اجرایــی از جملــه ادارات، بانک ها و 
شــهرداری ها انجام دهیم. همچنین بتوانیم از ظرفیت های بخش های 

کشاورزی و صنعت کمک در مدیریت مصرف کمک بگیریم.
وی درباره اســتفاده از ظرفیــت برق آبی ها با توجه بــه کم بارش بودن 
امســال گفت: میزان آبگیری مخازن ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته کمتر اســت ولی برنامه ریزی می کنیم که بتوانیم از 
حداکثر توان موجود در نیروگاه های کشور استفاده کنیم و مشکلی در 

تامین برق تابستان نداشته باشیم.

و نیر

 مدیرعامل شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران گفــت: اجرای طرح بــرق امید از آبان پارســال 
تاکنون، تعداد مشــترکان پرمصرف را ۶ درصد کاهش 
داد.»محمدحسن متولی زاده« در مراسم بهره برداری 
از طرح هــای برقی نخســتین پویش هــر هفته #الف 
ب-ایران در ســال ۱۴۰۰ از محل مرکز پایش صنعت 
برق، افزود: اجرای طرح برق امید در چند ماه گذشــته 

موجب شــد بیش از هفت میلیون مشترک کم مصرف 
از تخفیف های این طرح بهره مند شوند.

وی ضمن اشاره به کاهش عرضه سوخت به نیروگاه ها 
در سال گذشته که ســبب کاهش عرضه برق به بخش 
صنایع شد، ابراز امیدواری کرد: امسال با هماهنگی ها 

تامین برق صنایع بیشتر شود.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: تــالش برای پایدار ماندن و 

کنترل رشــد بار از دو ســال پیش انجام شده و امسال 
این موضــوع ادامه خواهــد یافت.متولــی زاده گفت: 
پایدار ماندن این رشــد و کنترل آن، عــالوه بر نیاز به 
اجرای سیاست های تشــویقی، نیازمند سیاست های 
بازدارنده اســت که باید جدی گرفته شود.وی، یکی از 
سیاســت های بازدارنده را لزوم تصویب تعرفه بحرانی 
که اکنون در هیات دولت است دانست و افزود: تصویب 

سریعتر این تعرفه کمک بسیار مهمی به کنترل و پایدار 
ماندن رشد بار است.مدیرعامل توانیر، بر ضرورت آغاز 
نهضت بهینه سازی لوازم برقی مردم تاکید کرد و گفت: 
باید این امر کلید بخورد تا بتــوان از نتایج مثبت آن در 
پایدار ماندن رشد بار برخوردار شــد.وی با بیان اینکه 
سال گذشته سالی بسیار سخت برای صنعت برق بود، 

سال ۱۴۰۰ را نیز سالی بسیار مهم توصیف کرد.

برق

عرفانه تاجیکی   رئیس کمیته تخصصی 
ارزیابــی ســیالب کمیته ملی ســدهای 
بزرگ ایــران گفت: افزایش تنــش آبی در 
فصل تابستان ســال ۱۴۰۰ به دلیل کاهش 
بارندگی های ســال آبــی جاری بســیار 

محتمل است.
 در بند ســوم تبصره دوم مــاده ۱۰۶ فصل 
ســیزدهم قانون برنامه ســوم توسعه ایران 
بر تقویت بازارهای محلی آب تاکید شــده 
اســت. این بند قانونی، همانند بســیاری 
از بندهــا، تبصره هــا و مواد ســایر قوانین 
برنامه های پنج ســاله اول تا ششــم توسعه 
کشــور، معطل مانده و اجرایی نشده است. 
لزوم توسعه بازار آب در طی سال های اخیر 
توســط مدیران صنعت آب، کارشناســان 
اقتصــادی، اجتماعــی، محیط زیســت و 
منابع آب و بســیاری از اســاتید دانشگاه ها 
نیز مورد پیشــنهاد و تاکید قرار گرفته است 
ولی در عمل هیچ اقدام قابل توجهی در این 

خصوص انجام نشده و مسکوت مانده است.
این در حالی اســت که مطابق بــا تجارب 
کشورهای برخوردار از بازار آب، بخش قابل 
توجهی از تنش آبی را می توان با توســعه و 
حمایت از بازارهای آب مهار کرد. بررسی ها 
نشــان می دهد در حال حاضر بــا توجه به 
میزان آب و ســرانه مصرف، ایران در گروه 
کشــورهای مواجه با کمبــود آب قرار دارد 
که ضرورت اهمیت و توجه بیشتر به مقوله 
اقتصاد آب را نشان می دهد. در همین راستا 
گفتگویی داشــتیم با مصطفی فدایی فرد، 
رئیس کمیتــه تخصصی ارزیابی ســیالب 
کمیته ملی ســدهای بزرگ ایــران که در 

ادامه می خوانید:

   برای شروع ارزیابی شما از وضعیت 
ایران به لحاظ تنش آبی چیست و علت 

را چه می دانید؟
 در رتبه بنــدی مؤسســه منابــع جهانی 
)WRI(، ایــران در جایگاه چهــارم تنش 
آبی دنیا قــرار دارد. افزایــش تنش آبی در 
فصل تابستان ســال ۱۴۰۰ به دلیل کاهش 
بارندگی های ســال آبــی جاری بســیار 
محتمل اســت. پیش بینی می شود حدود 
۲۰۰ شــهر ایران با این معضل روبرو شوند. 
البته تعداد دقیق شهرهای دارای تنش آبی 
به میزان بارندگی های ماه هــای باقیمانده 

سال آبی جاری بستگی دارد.

  اساســًا تنش آبی به چه شرایطی 
گفته می شود؟ آیا ایران در دامنه تنش 

آبی قرار می گیرد؟
براســاس طبقه بنــدی فالِکــن مــارک، 
کشــورهایی که ســرانه منابع آب تجدید 
شونده شــان حــدود ۱۷۰۰ مترمکعب و 
پایین تر از آن است، در آستانه ورود به تنش 
آبی هستند. بر همین اساس کشورهایی که 
حدود ۱۰۰۰ مترمکعب ســرانه دارند، وارد 
تنش آبی شــده اند. بر اســاس آخرین آمار 
وزرات نیرو، میزان منابع آب تجدیدشونده 
کشــور به کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب 
رسیده است. بر اســاس این شاخص، برای 
هر ایرانی در حــدود ۱۱۰۰ مترمکعب آب 
وجــود دارد و بر این اســاس وارد تنش آبی 
شــده ایم. بر اســاس شــاخص های دیگر 
که معیــار آن مصرف ۴۰ درصــد آب های 
تجدیدشــونده اســت نیز وضعیت ایران به 
هیچ وجه مناسب نیســت. در ایران به گواه 
آمار، ســاالنه حــدود ۸۰ درصــد از منابع 

تجدید پذیر را مصرف می کنیم!
چالــش آب در ایــران بــه دلیــل کمبود 
ریزش های جوی و خشکسالی نیست، بلکه 
نبود مدیریت تقاضا، سیاسی شدن موضوع 
آب، بهره وری آبی نامناسب و اقدامات فاقد 
مطالعه و سنجیده نشــده گذشته است که 

باعث تشدید این بحران شده است.

  اصلی ترین پیامــد تنش آبی را چه 
می دانید؟

یکی از مهم تریــن پیامدهــای تنش آب، 
پدیده فرونشســت زمین اســت. در پهنه 
ایران، فرونشســت در اغلب دشت های آن 
در حال رخ دادن اســت. از حدود پنج دهه 
قبل ایــن پدیده با شــروع خشکســالی ها 
و افزایش برداشــت آب های زیرســطحی 
تشدید شده و در چند ســال اخیر فراوانی 
وقوع فرونشســت ها شتاب بیشــتری پیدا 

کرده است. بر اســاس برخی از گزارش ها، 
فرونشست زمین در برخی از مناطق کشور 

به بیش از ۳۰ سانتی متر رسیده است.

  فرونشست زمین در کشور بیشتر 
در کدام نقاط دیده شده است؟

در محدوده ۱۸ اســتان، مناطقــی با خطر 
باالی فرونشســت زمین گســترش یافته 
اســت. بر اســاس برهم نهــش مناطق با 
خطر باالی فرونشســت زمیــن و موقعیت 
شهرها، مشــخص شد که اســتان اصفهان 
با ۳۱ شــهر واقع بر پهنه های با خطر باالی 
فرونشســت زمین در ردیــف اول از لحاظ 
تعداد ســکونتگاه های شهری است و پس از 
آن، اســتان های تهران با ۳۰ شهر، کرمان با 
۲۵ شــهر و خراســان رضوی با ۲۴ شهر در 

رتبه های بعدی هستند.

  این فرونشســت ها چــه تبعاتی 
می تواند داشــته باشــد؟ ســهم 
خشکسالی ها در ایجاد یا تشدید این 

پدیده را چه می دانید؟
چنیــن رخدادهایی، باعث خســارت های 
زیادی بــر زیرســاخت ها، ماننــد خطوط 
انتقال نفت و گاز و آب و برق می شــود. آثار 
فرونشست در بخشی از دشت پهناور برخوار 
کــه روزگاری بــا آبخوان هــای غنی خود 
شناخته می شد، با بروز شکاف های ناشی از 

فرسایش تونلی خود را نمایان می کند.
خشکســالی های دهه هــای اخیــر، اثــر 
چشمگیر بر افت ســطح آب زیرزمینی در 
دشــت های ایران گذاشته اســت. نزوالت 
جوی در شکل برف و باران، مهم ترین عوامل 
تغذیه کننده آبخوان ها هســتند و با کاهش 
بارندگی ها، تغذیه سفره های آب زیرزمینی 
نیز کاهش یافتــه و بیالن منفــی آب را در 
آنها شاهد هســتیم. بنابراین به عنوان عامل 
طبیعی، خشکسالی های ممتد در کشور را 
می توان یکی از علل اصلی کاهش سطح آب 
زیرزمینی و به تبع آن گسترش فرونشست 

زمین دانست.

  تأثیر شــکل گیری بازار آب بر کند 
شدن یا متوقف شــدن فرونشست 

دشت ها چیست؟
مهم تریــن عامــل غیــر طبیعــی در این 
خصــوص، فقــدان بــازار آب و ارزانی این 
ماده حیاتی و در نتیجه مصرف و برداشــت 

بی رویه است.
حفاری چاه هــای مجــوزدار و فاقد مجوز و 
استحصال بی رویه آب های زیرزمینی عالوه 
بر خشکســالی های ممتد، مهم ترین عامل 
انسانی وقوع فرونشست زمین است و از میان 
چاه هــای آب، باید تاکید ویــژه بر چاه های 
تأمیــن آب کشــاورزی و زراعــی کرد که 
مؤثرترین عوامل افت ســطح آب زیرزمینی 
و در نتیجه وقوع فرونشســت زمین هستند. 
بی توجهی به این موضــوع منجر به نابودی 
مخــازن زیرزمینی بــرای ذخیره ســازی 
آب می شــود و تداوم این وضعیت منجر به 
کاهش هر چه بیشتر آب تجدید پذیر کشور 
و افزایش فراوانی وقوع ســیالب ها اســت. 
حمایت از بازار آب در ایران می تواند عالوه بر 
افزایش بهــره وری آب، منجر به کاهش افت 
ســطح آب زیرزمینی و جلوگیــری از وقوع 

فرونشست زمین نیز بشود.

  وضعیــت مصــرف آب در ایران را 
چطور توصیف می کنید؟

با توجــه به این کــه در ســال های پرآبی، 
بخشــی از نیاز آبی گیاه بطور مســتقیم در 
اثر بارندگی هــا و افزایــش رطوبت خاک و 
هوا تأمین می شود، به آب کمتری نیاز است 
ولی در سال های خشک، بارندگی ها کاهش 
یافته و موجب افزایــش دما و تبخیر و تعرق 
و نهایتاً افزایش نیاز آبی می شــود، پس در 
سال های خشک، آب بیشتری نیاز است. بر 
این اساس، در کشورهایی با اقلیم خشک و 
نیمه خشک مانند ایران، مدیریت منابع آب 
به خصوص پس از وقوع خشکســالی های 
فراگیــر و طوالنی مــدت، بســیار مهم و 
تأثیرگذار اســت. بررســی آمار و اطالعات 
طوالنی مدت بارندگی و رواناب در کشــور 
نشــان می دهد که عموماً یــا در دوره های 
خشکســالی طوالنی قرار داشــته ایم یا با 

سیالب های بزرگ و فراگیر مواجه بوده ایم.
از طرفی بررســی آمــار و اطالعــات تولید 
محصوالت کشاورزی در ایران حاکی از آن 
اســت که در دوره های خشکسالی، فشار بر 
منابع آب فزونی یافته و عموماً نه تنها تولید 
محصول کاهش نیافته، بلکــه افزایش نیز 
داشته اســت! یکی از مهم ترین دالیل این 
موضوع، فقدان بــازار آب اســت. بنابراین 
در شــرایط کنونی، ایجاد بــازار آب یکی از 
روش های بسیار مؤثر در مدیریت منابع آب 

و کاهش تبعات تنش آبی است.

  سایر کشــورها با شــرایط مشابه 
ایران، چه راهــکاری را برای حل این 

مسئله در پیش گرفته اند؟
بســیاری از کشــورها برای مدیریت منابع 
آب محدود خــود، به ایجاد بــازار آب روی 
آورده اند. کشــور اســترالیا بــرای یکی از 
حوضه های بزرگ خود بــه نام حوضه آبریز 
موری دارلینــگ )MDB( که با مشــکل 
چالــش آب مواجه شــده بود، دســت به 
اصالحاتی زده اند که یکــی از مهم ترین آن 

اقدامات، ایجاد بازار آب است.
 MDB یک بررسی دقیق از بازارهای آب در
با تمرکز بــر قوانین شــارژ آب و معامالت، 
محدودیت هــای تجاری، ســود حاصل از 
تجارت، اطالعات بازار آب، پاسخ قیمت های 
بین بازار و مزایای زیســت محیطی تجارت 
انجام شــده اســت. دوازده درس از توسعه 
بازارهــای آب در MDB بــرای کمک به 
تصمیم گیرنــدگان عالقه مند بــه ایجاد یا 
بهبود بازارهای آب در استرالیا و فراتر از آن 

ارائه شده است.

  عملکرد این بازار آب به چه شــکل 
بوده است و ثمره آن چه بود؟

آب موجــود در MDB را می تــوان به طور 
دائم یا موقــت خریداری کرده یــا فروخت. 
ایــن آب در بازارهــا، در حوضه هــای آبریز، 
بین حوضه های آبریز )در صــورت امکان( یا 
در امتداد سیســتم های رودخانه ای معامله 
می شود. این شــکل از تجارت به کاربران آب 
امکان می دهد تا در پاسخ به نیازهای شخصی 
خود اقدام به خرید و فروش آب کنند. تجارت 
آب برای بسیاری از آبیاران به ابزاری حیاتی 

برای تجارت تبدیل شده است.
تجارت آب بــه کشــاورزان MDB کمک 
می کنــد تــا از آب بهــره وری بیشــتری 

داشــته و به مدیریــت پایــدار آب کمک 
کنند. کشــاورزی در حوضه مذکور حدود 
۶۰ درصــد آب را مصرف می کنــد )میزان 
مصرف آب کشــاورزی در ایران بیش از ۸۰ 
درصد اســت(. بازارهای آب انگیزه هایی را 
برای انتقال آب به مصارف بــا ارزش باالتر 
ایجاد می کننــد. در طول ســال و با توجه 
به عواملــی مانند میــزان بارندگی و میزان 
ذخیــره موجــود، آب توزیع می شــود )یا 
تخصیص داده می شــود(. هنگامی که آب 
به یک دارنده حق اختصــاص می یابد، آنها 
می توانند در صــورت لزوم از آن اســتفاده 
کنند، این تصمیم تجاری آنها اســت. بیش 
از ۱۵۰ نوع طبقه بنــدی حق آب در حوضه 
وجود دارد. تجارت آب در حوضه، ســاالنه 
حدود ۲ میلیارد دالر ارزش دارد. بازارهای 
آب، منجــر به اســتفاده کارآمدتــر از آب 
در سراســر MDB شده اســت، زیرا طیف 
وسیعی از حق و تخصیص آب را می توان در 

این بازارها خریداری کرده یا فروخت.
هم برای فروشندگان و هم برای خریداران، 
تجــارت آب می تواند باعــث افزایش بهره 
وری، امکان انتخاب و انعطــاف پذیری در 
تصمیم گیری در تجارت شود و ریسک های 
ســرمایه گذاری را کاهش دهد. دولت های 
نیو ســاوت ولــز، کوئینزلند، اســترالیای 
جنوبی و ویکتوریا مسئولیت اصلی مدیریت 
بازارهــای آب را بر عهده دارنــد و هر ایالت 
روند و قوانین خــاص خود را برای تخصیص 
زیرســاخت های  اپراتورهــای  دارد.  آب 
آبیــاری، قوانین تجارت را در شــبکه های 

خود ایجاد و حفظ می کنند.

  آیا می توان محدودیتی را برای بازار 
آب توصیف کرد؟

تجــارت آب به دارندگان آب ایــن امکان را 
می دهد تا در مورد نیاز بــه خرید یا فروش 
آب در یک زمان خاص تصمیــم بگیرند. بر 
این اساس تجارت آب دو نوع دائمی و موقت 
اســت. هر کســی که از حق آب برخوردار 
است، می تواند آزادانه تجارت کند، مگر در 
مواردی که محدودیت های فیزیکی )مانند 
جغرافیا یا متصــل نبودن به سیســتم( یا 
مالحظات مربوط به تأمین آب آن را محدود 
کند. قیمــت آب تابعی از عوامــل تأمین و 
تقاضا است. در مناطق مختلف و نوع حق آب 
و همچنین در زمان هــای متفاوت، قیمت 
آب متغیــر و قابل تغییر اســت. دولت های 
ایالتــی حوضــه قوانیــن معامــالت را در 
ایالت های مربوطه خــود تنظیم می کنند. 
این قوانین باید بــا برنامه های کالن حوضه 
ســازگار باشــد و با مجوزهای تجارت بین 
مکان هــای مختلف نیز هم خوانی داشــته 
باشد. چگونگی معامالت تجاری نیز باید در 

داخل ایالت انجام شود.

  ایجاد بــازار آب در ایــران چقدر 
می تواند کمک کننده باشد؟

قرار گرفتن ســرزمین ایــران در منطقه ای 
خشــک و نیمه خشــک، محدودیت منابع 
آب هــای زیرزمینی و ســطحی را به دنبال 
داشــته اســت. ایرانیان قدیم، ایــن منابع 
محدود و ارزشــمند را مدیریت می کردند. 
در این راســتا تالش بهره برداران و کســب 
تجربیات ارزشــمند در بســتر اجتماعی، 
فرهنگــی، اقتصــادی و طبیعــی منجر به 

شــکل گیری نظام بهره برداری پایدار منابع 
آب در کشور شــده بود. در کلیه این موارد، 
نقش مؤثر تشــکل های مردم بومی و محلی 
در مدیریت، ســرمایه گذاری و بهره برداری 
آب در حقیقــت از مهم تریــن نقــاط قوت 
مدیریت پایدار کشاورزی و حکومت محلی 
در تاریخ ایران زمین بوده است ولی در چند 
دهه اخیر به موضوع مدیریت فرابخشی آب 

بی توجهی شده است.

  بازار آب را می تــوان ابزاری برای 
مدیریت حوضــه آب به طــور کلی 

دانست؟
مدیریــت آب یک موضوع بســیار پیچیده 
و فرابخشی اســت. حل تنش آبی در ایران 
تنها درصورتی امکان پذیر اســت که تمام 
ذی نفعان از جمله بخش خصوصی به عنوان 
بــازوی کمکــی وارد میدان شــوند. برای 
پیروزی در این نبــرد و فراهم کردن تعامل 
مــورد نیاز، تنها راه »تشــکیل بــازار آب« 
آن هم با مشــارکت صاحبان تخصیص آب 
اســت. بازار آب باید با مشــارکت صاحبان 
تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط به 

نظارت در این حوزه بپردازد.

  چطور می توان چالش آبی کشــور 
را مدیریت کرد و آثــار منفی آن را به 

حداقل رساند؟
یکی از ضرورت های اصالح سیاســت های 
کالن آبی کشــور، تغییر پارادایم مدیریت 
آبی است تا بر اساس آن از رویکرد سیاسی به 
آب پرهیز شــود و نگاه اقتصادی بر مدیریت 
آب حاکم شــود. بــه منظور دســتیابی به 
اصالح ســاختار اقتصادی آب باید مواردی 
مانند لحــاظ کــردن ارزش اقتصادی آب 
در بازتخصیــص منابع آب، به روز رســانی 
طرح جامع و کالن آب و آمایش ســرزمین، 
بیشینه ســازی ارزش افــزوده حاصــل از 
مصارف آب، استقرار نظام قیمت گذاری آب 
براساس هزینه تمام شده کامل آب با توجه 
به شــرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و محیط زیســتی هــر منطقه بــرای کلیه 
بخش های مصرف در دستور کار قرار گیرد 
تا بتوان موضوع چالش آب در کشــور را به 

سرانجام مطلوب رساند.

  به این ترتیب تعریــف آب به یک 
کاال شــباهت دارد که در بازار معامله 

می شود؟
بله؛ آب در فرآیند توســعه پایــدار، به ویژه 
برای ایران که با رشــد شــدید تقاضا )رشد 
جمعیــت و توســعه بخش کشــاورزی( 
همزمان با کاهش منابع روبه روست، نقش 
مهمی دارد. آب برای مصارف آشــامیدنی، 
کشــاورزی و صنعتــی یــک کاال تلقــی 
می شــود که با مصرف آن به نســبت های 
متناســب، ارزش ایجاد می شود. هر کاالی 
با ارزش و کمیاب، دارای قیمتی اســت که 
به میزان عرضه و تقاضای آن بســتگی دارد. 
آب نیز کاالیی اقتصادی اســت که می توان 
برای آن قیمت بــازاری تعیین کرد. قیمت 
آب می توانــد با توجه بــه ارزش آب و بدون 
دخالت های مســتقیم دولت و بــا تقویت 

نیروهای بازار تعیین شود.

  ســازوکار اجرایــی بــازار آب و 
بازیگرهای آن را چطــور می توان در 

این بستر تعریف کرد؟
با تشــکیل نهاد بــازار آب، شــرکت های 
توزیع کننده آب می توانند به طور رســمی 
و با ثبت در دفاتــر قانونی، اقــدام به خرید 
آب از حقابــه داران کننــد. در ایــن فضــا 
بخش خصوصی می تواند با سرمایه گذاری و 
استحصال آب وارد بازار شود و محصول خود 
را با قیمت بازاری مناسب بفروشد. بنابراین 
الزم است با ســرمایه گذاری، موضوع آب را 
اقتصــادی کنیم. در صــورت تحقق چنین 
اتفاقی است که مشــارکت بخش خصوصی 

هم عملی می شود.
منابع آب زیرزمینی، جریان های سطحی، 
پســاب های تصفیه شــده، جریان هــای 
فاضالب، آب های زهکشــی شــده و سایر 
منابع آب با کیفیت های متفاوت می توانند 
جایگزین هم باشند و تفاوت قیمت هرکدام 
از این منابع با تشــکیل بازار و نهادینه شدن 

آن مشخص می شود.

ح برق امید کاهش ۶ درصدی مشترکان پرمصرف با اجرای طر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

راهی جدید برای واردات کاال به ایران

ونا  وس کر افزایش تولید اقالم پیشگیری از ویر
مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی ضمن اشــاره به افزایش 
تولید اقالم مرتبط با پیشگیری از ویروس کرونا از ۱۰۰ برابر شدن تولید 
لوازم خانگی خبر داد و گفت کــه رکورد تولید لوازم خانگی در ســال 
۱۳۹۹ شکسته شد.کیوان گردان   اظهار کرد: در زمینه صادرات ماسک 
با وجود مازاد تولید حساسیت های وجود داشت که در نهایت مقرر شد 
وزارت صمت در صورتی مجوز صادرات صادر کند که سازمان غذا و دارو 
با آن موافقت کند. در مورد سایر اقالم پیشــگیری کرونا نیز وضعیت به 
همین شکل اســت، چراکه آمار اصلی مصرف این اقالم در دست وزارت 

بهداشت است.
وی در ادامه درباره وضعیت تولید اقالم مرتبط با پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا، گفت: تولید ماسک ســه الیه از ۲۰۰ هزار عدد در ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا، روزانه به ۲۷ میلیون عدد رسید و افزایش ۱۳۵ 
برابری داشــت. همچنین تولید ماســک N۹5 از ۵۰۰۰ عدد روزانه به 
یک میلیون و ۶۶ هزار عدد رســید که ۲۱۳ برابر افزایش رشــد داشته 
است.همچنین به گفته این مقام مسئول تولید دستکش طبی در مدت 
یاد شــده ســه برابر شــده و از دو میلیون عدد روزانه به ۶ میلیون عدد 
رسیده است. تولید لباس یکسره )کاورال( نیز از ۱۱۶ عدد روزانه به ۳۲ 
هزار عدد و تولید شیلد محافظ صورت از ۷۰ عدد روزانه به ۲۱ هزار عدد 

رسیده است.

تولید لوازم خانگی رکورد زد
مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی در ادامه درباره وضعیت 
تولید لوازم خانگی در سال گذشته اظهار کرد: برنامه ریزی شده بود که 
تولید انواع لوازم خانگی در ســال گذشته نســبت به سال ۱۳۹۸ بیش 
از ۳۰ درصد رشد داشــته باشــد و از ۹ میلیون به ۱۲ میلیون دستگاه 
برسد، اما به ۱۵ میلیون دستگاه رسید که یک رکورد تاریخی محسوب 

می شود.
به گفته وی در حال حاضر نیاز کشــور در بخش لوازم خانگی بزرگ به 
طور کامل در داخل تامین می شــود، اما بعضی از اقــالم کوچک هنوز 
تولید نمی شــود که برای برخی از آن ها برنامه ریزی هایی انجام شده و 

بخشی هم باید اقتصادی باشد تا تولید شود.

رئیس شورای رقابت مطرح کرد
وی متفاوت را از نظر قیمت  نباید ۲ خودر

 مقایسه کرد
شــیوا گفت:اینکه افراد دو خودروی متفاوت را از نظر قیمت مقایســه 
می کنند مســئله جالبی نیســت،اگر خودروی به قیمت اعالم شــده 

نمی ارزد آن را خریداری نکنند.
رضا شیوا، رئیس شــورای رقابت با اشاره به بیشــترین شکایت مردم از 
خودروهای داخلی، گفت: کوئیک، شــاهین و پژو ۲۰۷ پاناروما، حدود 
۳۰۰ شکایت داشــتند به همین دلیل جلسه ای با حضور مدیران عامل 
شرکت های خودروساز و رئیس سازمان گســترش برگزار شد تا به این 
شکایات رسیدگی شود. در آن جلســه توافقی به عمل آوردیم تا کمیته 
ای  برای رسیدگی به شــکایت به خصوص برای این ۳ خودرو تشکیل 

شود. 
او بیان کرد:جلســات متعددی هم با خریداران و هم با تولید کنندگان 
برپا شده است. اولین جلسه در ســال جدید دوشنبه هفته آینده برگزار 

می شود که در آن نتیجه بررسی کمیته شکایت پیگیری می شود.
این مقام مسئول ادامه داد:بیشتر شــکایت ها مربوط به قیمت کوئیک 
است. قیمت دست ما نیست و بر اســاس ضوابط تعیین می شود. بیشتر 
شــکایت مربوط به مبلغ واریزی در زمان خرید خودرو است. در زمان 
خرید خودرو افــراد مقداری پول پرداخت می کنند بــه امید اینکه این 
مقدار پول، نصف قیمت خودرو باشــد، اما با توجه بــه تورمی که ایجاد 
شــده پول پرداختی نصف قیمت خودرو هم نمی شــود و آن پول شاید 

یک چهارم قیمت خرید خودرو شود.
رئیس شــورای رقابت گفت: خریداران امیــدوار بودند که نصف قیمت 
خرید خودرو را پرداخت کرده اند در صورتی که افراد خودرو را به قیمت 
روز می خرند. شاید این قرار داد منصفانه نباشد.شیوا تشریح کرد:برای 
قیمت گذاری خودرو کلینیک تجاری تشکیل شــده است و ۱۲ نفر از 
افراد خبره خودرو شــناس در آن فعالیت می کنند. مشخصات کوئیک 
در این جلسه بررســی و تصمیمات الزم برای قیمت آن در نظر گرفته 

می شود.
این مقام مســئول ادامه داد: شورا رقابت ســه قیمت، حداکثر، حداقل 
و منصفانه برای خودرو اعالم می کند و بر اســاس نظر خبرگان قیمت 
نهایی تعیین می شــود. اینکه افراد دو خودروی متفاوت را از نظر قیمت 
مقایسه می کنند مسئله جالبی نیست زیرا اگر خودروی با قیمت اعالم 

شده نمی ارزد آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری را بخرند.

رزم حسینی:
 پیشنهادات تامین اجتماعی برای بهبود فضای 

تولید راهگشا است

 وزیر صنعــت، معدن و تجارت ضمــن قدردانــی از تالش های معاون 
بیمه ای ســازمان تامیــن اجتماعــی در زمینه کمک بــه حل وفصل 
مشکالت واحدهای تولیدی، پیشنهادات این ســازمان را برای بهبود 
فضای تولید و سرمایه گذاری، در دبیرخانه ســتاد تسهیل و رفع موانع 

تولید و تالش در جهت اجرای مصوبات راهگشا برشمرد.
 در نامه علیرضا رزم حســینی به مهرداد قریب نوشــت:  گرچه ایران 
اسالمی در ســال ۱۳۹۹ با چالش نفس گیر شــیوع بیماری کرونا و 
جنگ ظالمانه نظام ســلطه در حوزه اقتصاد مواجه بود، ولی علیرغم 
همه سختی ها و تلخی ها، نتایج درخشــانی در پی داشت که از جمله 
آنها اثبات اتکا به توان داخلــی، ضرورت نگاه ویژه بــه بخش تولید و 
توجه به ظرفیت بــاالی تولیدکنندگان میهن عزیزمــان بود. در این 
مسیر پرفراز و نشیب، خشنودی فعالین اقتصادی، کارگران و شاغلین 
بخش تولید، پاداش گرانســنگی برای تالش های خالصانه مجاهدین 
این عرصه بوده و ان شــااهلل رضایــت حق تعالی را نیــز در پی خواهد 

داشت.«
وی افزود: ضمــن قدردانی از همــکاری و تالش صادقانه و دلســوزانه 
جنابعالی برای کمک به حل و فصل مشــکالت واحدهــای تولیدی و 
ارائه پیشــنهادات راهگشــا برای بهبود فضای تولید و سرمایه گذاری، 
در دبیرخانه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید و تالش در جهت اجرای 
مصوبات، امیدوارم با لطف الهی وعنایت ائمه اطهار)علیه الســالم( این 
همکاری موثر تا سرمنزل مقصود ادامه داشته باشد. موفقیت و سالمتی 
روزافزون شما را ذیل توجهات حضرت ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه 

الشریف( از خداوند متعال خواستارم.

تولید

 معاون وزیــر ارتباطات در واکنش بــه تحریم کاربران 
فضای مجازی توســط گوگل، گفت: ترکیب استفاده 
از خدمات بومی و جهانی، کلید توســعه فناوری و رفاه 
شهروندان است، دسترسی و انتخاب آزادانه در فضای 

مجازی، حوزه فناوری را تقویت می کند.
 از چند روز قبل، گوگل برنامه سخت گیرانه ای برای 
شناســایی کاربران ایرانی و تحریم ســرویس های 
خود بــرای این قشــر در نظر گرفته اســت. عده ای 
از کاربــران فضــای مجــازی معتقــد هســتند 
تحریم هایی که گــوگل آن را آغاز کــرده، به قدری 
سخت گیرانه اســت که حتی کاربرانی که با VPN به 
سرویس های گوگل متصل می شوند را نیز شناسایی 
می کنند. این مســئله باعث شــده بیش از کاربران، 
کســب وکارهای ایرانی که از ســرویس های گوگل 
اســتفاده می کنند احســاس خطر کنند.اگر گوگل 
به همین شــکل پیش برود و ســرویس های خود را 
محدود کند، کســب و کارهایی اســتفاده کننده از 

خدمات گوگل باید چه کنند؟
رئیس ســازمان فناوری اطالعات معتقد است ترکیب 
دسترســی آزادانه و انتخاب از بیــن خدمات جهانی و 

ملی )بومی( می تواند مــا را در حوزه فناوری 
اطالعات تقویت کند.

»امیر ناظمی«  گفت: در ایران به نظر می رسد 
با دو دیدگاه حدی و افراطی روبه رو هستیم. 
دیــدگاه اول به دنبــال بومی ســازی تمام 
محصوالت اســت و راه حل نهایی مواجهه با 
تحریــم را در بی اثر کردن تحریــم از این راه 

می داند. این راه حل به دلیل مقیاس بازار، قابل تعمیم 
برای تمام خدمات نیست.

وی افزود: دیدگاه دوم هم اساســا بومی سازی خدمات 
را نادرســت می داند و راه حل را در رفع تحریم می داند 
و به ایــن ترتیب تنهــا راه را رفع تحریــم و چانه زنی با 

شرکت های جهانی می داند.
»اما به نظر ما هیچ کدام به تنهایــی نمی توانند یک راه 

حل پایدار و موفق برای کشور باشند.«
ناظمی با تأکید بر این که در مقابله با تحریم نگاه های 
مختلفی وجود دارد، گفت: اما نگاه ســومی نیز وجود 
دارد که در چند ســال گذشــته با جدیت آن را دنبال 
کردیم. رویکــرد وزارت ارتباطات بــرای رویارویی با 
تحریم های حوزه فناوری این اســت نــگاه گروه اول 

و دوم را در کنــار هــم پیش ببریــم؛ یعنی 
در حالــی که بــرای رفــع تحریم ها تالش 
می کنیــم، هم زمان نیز برای بومی ســازی 
محصوالت و خدمات کلیــدی قدم برداریم 
تا اگر تحریم ها ســخت گیرانه تر هم شود، با 
ابزارهای بومــی کاهش تأثیــر تحریم ها را 

داشته باشیم.
معاون وزیر ارتباطات گفت: »نگاه گــروه اول و دوم به 
تحریم ها یک نگاه افراطی اســت و قابل تعمیم به همه 

زیرحوزه ها نیست. 
برخی از خدمــات را می توان بومی کــرد، بدون تغییر 
جدی در کیفیت و نه همه خدمات را«. اما وجود نسخه 
بومی همان خدماتی که قابلیت بومی ســازی عمومی 
ندارد، گاه به دلیــل امنیت بــرای بخش های حیاتی 
اهمیت می یابد و از ســوی دیگر می تواند زمینه را نیز 

برای رفع تحریم ها فراهم کند.
وی تصریح کــرد: در اکثر موارد، داشــتن نمونه بومی 
تجهیزاتی که تحریم می شوند، قدرت چانه زنی در رفع 
تحریم را باال می برند و این امتیاز برای کشــورهایی که 

قصد تحریم ایران را دارند یک عامل بازدارنده است.

رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات افــزود: برای رفع 
تحریم همواره ســعی کرده ایم موضوعاتی که به حوزه 
فناوری مربوط اســت را به وزارت  امور خارجه منعکس 
کنیم تا در اجالس های جهانی مرتبط استفاده کنیم و 
تحریم را کاهش دهیم، این فرآیند در بسیاری از موارد 

موفقیت آمیز بوده است.
وی بابیان این که موضوعات مربوط به فناوری اطالعات 
باید در هر نوع مذاکره ای که قرار است برای رفع تحریم 
انجام شــود مدنظر قرار بگیرد تا بتوانیم به واســطه آن 
دسترسی شهروندان به سرویس های جهانی را تسهیل 
کنیم، گفت: رفع تحریم های حــوزه فناوری اطالعات 
به دلیل مشــهود بودن و ســرعت باالی اعمال آن به 
خوبی می تواند یکــی از مهم ترین موضوعات گفت وگو 
در خصوص رفع تحریم ها و حتی ســنجه بررسی رفتار 

آمریکا در لغو تحریم ها باشد.
همچنین نباید فراموش کنیم که ترکیب دسترســی 
آزادانه و ترکیب استفاده از سرویس های جهانی و ملی 
)بومی( می تواند حوزه فناوری اطالعات را تقویت کند و 
هیچ  نگاهی غیر از این نمی تواند راه حل پایدار و موفق 

برای کشور باشد.

ارتباطات

خریدار  رئیس ســازمان توسعه تجارت 
از کاهش ســخت گیری دولت برای واردات 
در ازای صــادرات خبــر داد و اعــالم کرد 
مصوبــه ای جدیــد در این زمینــه اجرایی 

می شود.
 از  ســال ۱۳۹۷ و همزمان با از ســرگیری 
تحریم هــای امریــکا علیه ایــران، دولت 
برای مدیریت منابع محدود ارزی کشــور، 
اعالم کرد کــه واردات حــدود ۲۰۰۰ قلم 
کاال به کشــور ممنــوع بــوده و در کنار آن 
صادرکننــدگان نیــز بایــد ارز حاصل از 

صادرات خود را به کشور بازگردانند.
در ماه هــای بعد اختالف نظرهــای زیادی 
بین بانک مرکــزی و صادرکنندگان درباره 
نحوه بازگشت ارز به وجود آمد اما در نهایت 
بنا شد در کنار سامانه نیما، واردات در ازای 
صادرات نیــز به عنوان یکــی از گزینه های 
موجود در این مســیر اجرایی شود، طرحی 
که هرچند با اســتقبال بخــش خصوصی 
مواجه شد اما در ســال ۱۳۹۹ در ماه هایی 
متوقف شد و بانک مرکزی مجوز آن را قطع 
کــرد. در نهایت اما به نظر می رســد که این 
راهبرد همچنان امکان اجــرا دارد و رییس 
سازمان توســعه تجارت از امکانی جدید در 

این حوزه نیز خبر داده است.
زادبوم گفته بــا مصوبه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال 
۱۳۹۷ تعهد ارزی دارنــد می توانند در ازای 

میزان تعهد خود، واردات داشــته باشــند. 
پیش از ایــن، وضعیت تعهــد ارزی مربوط 
به سال های ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹ تعیین تکلیف 

شده بود.
رئیس کل سازمان توســعه تجارت با بیان 
اینکه بســته سیاســتی بانــک مرکزی در 
تیرماه سال گذشــته، به دلیل آنکه شرایط 
رفــع تعهــد ارزی صرفا شــامل ارائــه ارز 

نیمایی بود، مورد اعتــراض صادرکنندگان 
قرار گرفت، افزود: به دنبال پیشــنهادهای 
اتــاق بازرگانــی، وزارت صمــت ســاز و 
کارهای مربوط به تنوع ســازی در بازگشت 
ارز صادراتــی و ایفــای تعهــدات ارزی 
صادرکنندگان مورد بررســی قــرار داد و 
در نهایــت، مصوبه ۱۷۷ ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت در آبان ماه ســال  ۱۳۹۹ 

تصویب و ابالغ شــد.به گفته وی، بر اساس 
این مصوبه، به صادرکنندگانی که از ابتدای 
سال  ۱۳۹۸ تعهد ارزی داشتند، اجازه داده 
شــد تا در قالب واردات در مقابل صادرات، 
ایفــای تعهــد ارزی کننــد، و واردات با ارز 

اشخاص نیز آزاد شد.
زادبوم افزود: در واقع کمیته ماده ۲، مصوبه 
۱۷۷ ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت را 

جایگزین بسته سیاســتی ۲۵ تیرماه بانک 
مرکزی کرده بود تا بر اســاس آن، مقررات 
پیچیده بخشــنامه تیرماه بانک مرکزی از 
بین برود؛ اما اشــکاالتی در حوزه صادرات و 
واردات در این ابالغیه وجود داشت که قرار 

شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.
معاون وزیر صمــت، گفت: بر این اســاس 
کمیته اقــدام ارزی در ســازمان توســعه 
تجارت با حضور اتاق هــای بازرگانی، تعاون 
و اصناف، ســازمان امــور مالیاتی، گمرک 
و بانک مرکزی تشــکیل شــد تــا مصوبه 
۱۷۷ که آرامشــی را بــه صادرکنندگان و 
واردکنندگان داده بــود، مورد بازنگری قرار 

گرفته و تکمیل شود.
به گفته وی، در نهایت بســته  پیشــنهادی 
که با نظر اتاق بازرگانــی و فعاالن اقتصادی 
تهیه شــد تا به ابالغیه ۱۷۷ اضافه شــود. 
این بسته پیشــنهادی ۱۳ بند داشت و قرار 
بود در ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت 
تعیین تکلیف شــود؛ اما در اواخر اسفند ماه 
گذشــته با حضور نمایندگانی از پنج عضو 
کمیته ماده ۲ در بانک مرکــزی و با حضور 
معاون ارزی ایــن نهاد، مورد بررســی قرار 
گرفت. در این جلســه همچنیــن نماینده 
وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد 
و وزارت صمــت موضوعاتی را مطرح کردند 
و سرانجام پس از بحث و بررسی، این بسته 

پیشنهادی به ۱۴ بند افزایش یافت.

راهکار مقابله با تحریم کاربران ایرانی توسط گوگل چیست؟

کارت بازرگانی حذف می شود؟
خریدار  روال صدور و تمدیــد کارت بازرگانی 
نسبت به چند ماه گذشــته بهبود یافته، اما هنوز 
مشــکالتی وجود دارد. در ایران به دلیل فراوانی 
کاال های صادراتی، تجار زیــاد و ماهری فعالیت 
دارند که مشکالت آن ها با دولت و سیاست های 
تجاری کشــور کم نیست. چند ســالی است که 
تجار با مشــکل کارت بازرگانی مواجه شده اند و 
همچنان نیز ادامه دارد و دولت تاکنون نتوانسته 

این معضل را حل کند.
همچنین از حدود ۲ ســال گذشــته بــه دلیل 
کمبود ارز در کشــور، نیاز به بازگشــت ارز های 
حاصل از صادرات بیش از پیش در کشور حیاتی 
شــد به طوری کــه قوانین جدیدی بــرای این 
مهم در کشور وضع شــد که یکی از آن ها اجبار 
صادرکنندگان به بازگرداندن ارز های صادراتی 

و اعمال تشویق و جریمه در این راستا بود.
در اوایل زمستان سال گذشــته بود که سازمان 
توســعه تجارت متولی صــدور و تمدید کارت 
بازرگانی در کشــور شــد و چند روز بعد از این 
تصمیم علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در یک 
جلسه با فعاالن بخش خصوصی در تاریخ ۷ دی 
ماه ۱۳۹۹ با تاکید بر اینکه در حوزه کسب و کار 
به دنبال تســهیل امور برای انجام بهتر فرآیند ها 
هســتیم، گفت: صدور کارت هــای بازرگانی را 
تســهیل می کنیم و ســخت گیری هایی که در 
فرآیند های صدور کارت بازرگانی از جمله ثبت 
اقامتــگاه اداری و تجاری وجــود دارد باید مورد 

تجدید نظر قرار بگیرد.

700 کارت بازرگانی زنده شد
همچنین حدود دو هفته پــس از اظهارات وزیر 
در این خصوص، حمید زادبوم رییس ســازمان 
توســعه و تجارت اظهار کــرد: کارت بازرگانی 
حدود ۲ هزار صادرکننده غیر تولیدی که کمتر 
از ۳۰ درصد، ایفای تعهد ارزی برای بعد از ســال 
۹۸ داشــتند تعلیق شــد که از این میزان حدود 
۷۰۰ نفر ایفای تعهد کردند و در نتیجه آن، کارت 

بازرگانی آن ها از تعلیق خارج شد.
وی در همین راستا بیان کرد: با اصالحات انجام 
شــده با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران، مشــکالت موجود به حداقل 

رســیده و انتظار مــی رود با تمهیــدات در نظر 
گرفته شــده فرآیند صدور و تمدید کارت های 

بازرگانی با دقت بیشتری انجام شود.

 کارت های بازرگانی همچنان خارج
 از ریل تجارت

جمشــید نفر رئیس کمیســیون صادرات اتاق 
بازرگانی ایــران در خصــوص آخرین وضعیت 
تمدیــد و صــدور کارت بازرگانی اظهــار کرد: 
نسبت به ماه های گذشــته که مشکالت جدی 
در خصوص تمدید یا صدور کارت های بازرگانی 
داشتیم، در حال حاضر شــرایط بهتری را شاهد 
هســتیم و تجار با روال مســاعد تری نسبت به 
دریافت آن اقــدام می کننــد.وی افــزود:، اما 
همچنان با مشــکالتی در ایــن خصوص مواجه 
هستیم و مانند ســال های گذشته، تمام مراحل 

با روال عادی پیش نمی رود.
رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی ایران 
با اشــاره به این که از زمانی که  ســازمان توسعه 
تجارت در این امر دخیل شد شــرایط بهتری را 
شــاهدیم، گفت: هم اکنون نیز اتاق بازرگانی و 
سازمان توسعه تجارت با همکاری یکدیگر روند 

صدور یا تمدید کارت ها را انجام می دهند.
نفر ادامه داد: در هــر صورت تصمیم گیری هایی 
که در ایران در خصــوص کارت بازرگانی گرفته 
می شود کامال غلط و غیر معمول در جهان است 
چرا که چند ســناریو متفاوت در این امر وجود 

دارد که دولت باید آن ها را رعایت کند.
وی تصریح کرد: مــورد اول اینکه دولت نباید برای 
هر فردی که خواهــان انجام فعالیــت اقتصادی 
است، محدودیت ایجاد کند چه برسد به اینکه این 
فرد ماه ها دنبال دریافــت یا تمدید کارت بازرگانی 
خود باشــد.رئیس کمیســیون صــادرات اتاق 

بازرگانی ایران ابراز کرد: مورد دوم اینکه، اگر دولت 
خواستار این است که برای فعاالن و تجار اقتصادی 
محدودیت ایجاد کند تا با سامان دهی بیشتری به 
فعالیت های خود برسد، حداقل در انجام امور اولیه 
آن ها سختگیری نداشته باشــد.نفر افزود: همان 
گونه که در بسیاری از شهر های توسعه یافته شاهد 
هستیم، ثبت هویت بازرگانان و تجار از طریق کارت 
بازرگانی یا موارد فیزیکی نیســت و تنها این امر از 
طریق ثبت هویت فعال اقتصادی و در چند دقیقه 

انجام می گیرد.
وی بیان کرد: به هر حال مشکالت در زمینه تجارت 
کشور به کارت های بازرگانی محدود نمی شود و باید 
در این زمینه تمام سیاســت ها و تصمیم گیری ها 

تغییر و از نو نوشته شوند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار 
کرد: یکی از دالیلی که ســرمایه گذاری و توجه به 
بخش تجارت و تولید در ایران کاهش پیدا کرده این 
است که آغاز فعالیت در این زمینه ها دشوار بوده و 
سرمایه گذاری در زمینه های دیگر مانند داللی در 

ایران بدون هیچ مشکل و سدی انجام می گیرد.
نفر ادامــه داد: مســئله کارت هــای بازرگانی که 
پیشتر به آن ها اشاره شد، دولت و بخش خصوصی 
تالش های بســیاری برای روان تر شــدن صدور و 
تمدید آن انجام دادند، اما به دلیل مشکالت پایه و 
زیر ســاختی که در زمینه تجارت وجود دارد، امور 
اجرایی برای کارت های بازرگانی به همین سادگی 
حل نمی شــود و کماکان شاهد مشــکالت ریز و 
درشت خواهیم بود.وی تصریح کرد: یک بازرگان یا 
تاجر در ایران نباید ماه ها و اغلب تا یک سال منتظر 
این بماند تا کارت بازرگانی یه همان جواز فعالیت 
وی صادر شود، یک فعال اقتصادی که در امر تامین 
منابع ارزی کشور کمک می کند، باید ساعات کاری 

خود را خرج مسائل مهم تری کند.
رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی ایران 
مطرح کرد: زمانی که یک فعال در زمینه اقتصاد 
با مشــکالت کوچک روبه رو شــود و در حل آن 
مشکل بال مشــکالت دیگری برخورد کند قطعا 
رغبت خود را نســبت به فعالیت خود از دســت 
می دهد.حال سوال اینجاست که چرا مهم ترین 
مجوز تجارت ایران بدون پاسخگویی ها با مشکل 

مواجه شده است؟!

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

دفترچه بیمه سالمت حذف نشده است

 توزیع بیش از ۲۳ هزار بسته معیشتی
 در خوزستان

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزســتان از تالش داوطلبان 
جمعیت هالل احمر خوزســتان در توزیع حدود ۲۳ هزار و ۲۰۰ بسته 
معیشتی در بین نیازمندان از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
استان خوزســتان؛دکترعلی خدادادی با اشــاره به مشکالت مضاعف 
اقتصادی بر جامعه به دلیل شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر تعطیلی و یا 
کم رونق شدن بسیاری از کسب و کارها به ویژه برای اقشار کم درآمد و 
بی بضاعت، اظهار داشت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری 
در خصوص کمک بــه خانواده هــای نیازمند، با مشــارکت و حمایت 
خیرین و تالش شــبانه روزی داوطلبان جمعیت هالل احمر استان از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا در خوزستان تا کنون حدود ۲۳ هزار و ۲۰۰ 
بسته معیشــتی تهیه وپس از آماده ســازی در بین گروه های هدف در 

سراسر استان خوزستان توزیع گردیده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان در ادامه،افزود: 
این بسته های معیشــتی که با ارزش ریالی حدود ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریال از دو محــل حمایت های خیریــن و اعتبارات جمعیت 
هالل احمر تهیه شده اســت پس از شناسایی از سوی خانه های هالل 
به دست خانواده های نیازمند و آســیب دیده از شیوع ویروس کرونا 

رسید.
دکتر خدادادی ضمن تشــکر از حســن اعتماد خیریــن و نیکوکاران 
بشر دوســت و تقدیر از تالش بی منت و خدا پســندانه داوطلبان این 
جمعیت تصریح نمود :رســاندن توان توانمندان بــه نیاز نیازمندان که 
یکی از رسالت های جمعیت هالل احمر اســت، بدون اعتماد ،همدلی 
و همبستگی همگانی میســر نخواهد شــد و حال که به لطف خداوند 
این اعتبار و ســرمایه اجتماعی وجود دارد و مردم شــریف خوزستان 
به فرزندان خــود در جمعیت هالل احمر اعتماد نموده اند الزم اســت 
تا با تالش بیشتر ســهم بیســتری در رفع محرومیت ها و رسیدگی به 

نیازمندان ایفا نماییم.

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
عنوان شد

اقدامات مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان 
در جهت تولید و حفظ اشتغال ارزشمند است

 مهندس یزدی زاده مدیرعامل شــرکت با ســردار فدا، فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار که ســرهنگ محمدی فرمانده ســپاه ناحیه لنجان و 
ســرهنگ مختاری فرمانده بســیج ذوب آهن اصفهــان نیز حضور 
داشــتند، فرمانده ســپاه صاحب الزمــان )عج( ضمــن قدردانی از 
اقدامات و فعالیت های موثــر مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان 
در جهت تولید و حفظ اشــتغال، با اشــاره به خدمــات این مجتمع 
بزرگ صنعتــی در دوران دفاع مقــدس گفت: تــالش و همت این 
پوالدمردان در خــط تولیــد، همانند  مجاهدت هــای دوران دفاع 

مقدس است .
وی ضمن حمایت از تولید و اشتغال در این شــرکت، اظهار امیدواری 

نمود که ذوب آهن اصفهان بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.
در ابتدای این نشست، مهندس یزدی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با 
بیان گزارشی از رشد تولید و همچنین تولید ریل ملی و گذر از بسیاری 
مشــکالت و موانع تصریح نمود: هم اکنون این شرکت در جهت تحقق 

منویات مقام معظم رهبری و شعار سال تالش می کند.
 در پایان سرهنگ مختاری فرمانده بسیج ذوب آهن اصفهان ،گزارشی 

از فعالیتهای و اقدامات بسیج این شرکت را ارائه نمود.

مهندس دهناد در آیین تکریم و معارفه مدیر مخابرات منطقه مرکزی: 
 امروز، نیاز به ارتباطات و مخابرات برای مردم

 و حاکمیت، حیاتی ست 

مهندس دهناد، نایب رییــس هیات مدیره شــرکت در آیین تکریم و 
معارفه مدیر جدید مخابرات منطقه مرکزی بــا بیان این مطلب افزود: 
جایگاه شــرکت مخابرات ایران در ارایه خدمات ارتباطی و مخابراتی به 
آحاد جامعه بسیار جایگاه مهمی ا ســت، از اینرو، شایسته ست که همه 

نهادهای باالدستی از این شرکت حمایت کنند. 
مهندس دهناد همچنین خاطرنشــان کرد؛ به هر میزان به مخابرات 
توجه شــود به همان میزان به ارتقاء ســطح رفاه مردم کمک خواهد 

شد.
نایب رییس هیات مدیره شــرکت مخابرات ایران، مانع تراشی در ارایه 
خدمات ارتباطی به مردم را آسیب رساندن به نیاز مخابراتی آنان عنوان 
کرد و افزود: هر کســی که مانعی در روند رشد و توسعه ارتباطات ایجاد 

کند در حقیقت به مردم میهن اسالمی جفا کرده است.
وی در ادامه اظهار داشــت: با تضعیف مخابرات، نه تنها مشکلی از مردم 
حل نخواهد شد، بلکه اختالل در ارایه خدمات به مردم به وجود خواهد 
آمد. از اینرو، هرچقدر به رفع مشــکالت مخابرات توجه شــود، میدان 

خدمات بیشتر به مردم وسیع تر خواهد شد.
مهندس دهناد به توصیف روند رشــد فناوری و حرکت پر شتاب بروز 
ســرویس های نوین مخابراتی پرداخت و تاکید کــرد: عزم ما در جهت 
خدمت به مردم بزرگ ایران اســالمی یک اراده جدی ست، از اینرو، با 
ماهیتی که شــرکت بزرگ مخابرات ایران دارد، می طلبد که با توسعه 
زیرســاخت های فنی، فناوری های نوین را در راه خدمت به مردم بکار 

ببندیم.
نایب رییس هیات مدیره شــرکت مخابرات ایران، در بخش دیگری از 
سخنان خود، به جایگاه ویژه استان مرکزی به لحاظ شرایط جغرافیایی 
و وجود شهرک های صنعتی متعدد اشــاره کرد و اظهار داشت: استان 
مرکزی یکی از قطب های صنعتی بزرگ کشــور اســت، بنا براین ارایه 
خدمات مخابراتی وسهم توسعه زیرساخت های ارتباطی در این استان 

باید مناسب و مطلوب باشد.
وی به ویژگی های دیگر این اســتان اشــاره کرد و بیان داشت: استان 
مرکزی زادگاه امــام راحل و بنیانگذار جمهوری اســالمی و همچنین 
شهر فقیهان بزرگی مانند آیت اهلل العظمی اراکی ست ، از اینرو، انتظار 
می رود، لطف همه مسووالن این استان به ویژه وجود پر برکت نماینده 
ولی فقیه، جناب حجت االســالم دری نجف آبادی شامل حال خادمان 

صنعت ارتباطات در شرکت مخابرات ایران شود.
مهندس دهناد در پایان این مراســم، ضمن تقدیر و تشــکر از خدمات 
ارزنده مهندس ملک حسینی، مدیر پیشین مخابرات منطقه مرکزی و 
آرزوی سالمتی برای ایشان، آقای علی رضا لطفی را به عنوان سرپرست 

جدید مخابرات این منطقه معرفی کرد.

کوچه

 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: دردهه اخیر با وجود اینکه شــرکت آبفا بعضا با 
تنگناهای مالــی و محدودیت منابع آبــی مواجه بوده 
اما به واســطه برخورداری از نیروی انســانی متعهد و 
متخصص توانست بر مشــکالت غلبه کرده و خدمات 

پایدار به مشترکین ارائه دهد.
هاشم امینی در آیین نکوداشت مدیران بازنشسته و 
معرفی مدیران جدید شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیــان اینکه دردهه اخیر شــرکت آبفا در 
بسیاری از زمینه ها  به رشد و شکوفایی قابل توجهی 
دســت یافته، اظهار داشــت: فعاالن صنعت آبفا در 
اصفهان بی وقفه درصدد ارتقــای کیفیت خدمات 
به مردم در سطح استان هســتند به طوری که شعار 

ســال ۱۴۰۰ از سوی شــرکت آبفا استان 
اصفهان حفــظ ارزش آب، ارتقای دانش 
سازمانی، خدمات نوین و پایدار نامگذاری 

شد.
وی  افزود: همه فعاالن صنعــت آبفا باید در 
طول ســال های خدمت به گونــه ای عمل 
کنند که به واســطه انجام درســت و دقیق 

وظایف خود ردپای صحیحی برای نســل های بعدی 
در این شــرکت بزرگ خدماتــی از خود بــه یادگار 

بگذارند.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان با اشاره به عدم 
بارندگی های کافی در سال آبی جاری گفت: بارندگی 
ها در بســیاری از حوضه های آبریز کشور کمتر از حد 

نرمال بوده است، براین اساس بدنه مدیریت 
جدید شــرکت باید با تالش شــبانه روزی و 
به کارگیری دانش و تخصــص الزم درصدد 
تامین  آب شــرب پایدار  مردم در شــهرها و 

روستاهای استان باشند.
امینی اعالم کرد: با ایجاد زیرســاخت ها و و 
به کار گیری از دانش روز، خدمات شــرکت 
آبفا را داخل منازل مردم رساندیم  و دیگر نیازبه حضور 
مردم برای دریافت خدمات به شرکت نیست و سامانه 
۱۵۲۲ به صورت شــبانه روزی در حال ارائه خدمات به 

مردم می باشد.
در این برنامه محمدرضا جواهری به عنوان سرپرســت 
طــرح بازســازی شــبکه فاضــالب شــهر اصفهان، 

مهرداد خورسندی سرپرســت دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی، حســین اکبریان سرپرســت دفتر 
امورقراردادها ، مجتبی اورنگی سرپرســت دفتر بهره 
برداری و توســعه تاسیســات تامین، تصفیه و خطوط 
انتقال آب،  محسن سلمانی سرپرست دفتر حسابرسی 
و نظــارت مالی، عبــاس عباســی خاک بــه عنوان 
سرپرســت مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان، روح اهلل 
سعیدی سرپرست دفترسامانه خدمات غیرحضوری، 
محمدحسین مسلمی سرپرست امور مالی شرکت آب 

و فاضالب استان اصفهان معرفی شدند. 
همچنین به پاس ۳۰ ســال خدمت بی وقفه از آقایان 
محسن بیشه، سید اکبربنی طبا و احمد پورمحمد باقر 

تجلیل به عمل آمد. 

رئیس سازمان فناوری اطالعات و  حسنا فخارزاده 
ارتباطات شهرداری کرمانشاه گفت: سیستم خدمات 
الکترونیک شــهروندان شــامل سیســتم یکپارچه 
شهرســازی، آرشــیو الکترونیک و شــهروند سپاری 

بزودی افتتاح خواهد شد.
مهنــدس محمدرضا لطفی اظهار داشــت: ســامانه 
خدمــات الکترونیک شــهروندان، ســامانه ای برای 
دسترسی راحت شــهروندان کرمانشــاهی به امالک 

است.
وی افزود: این ســامانه در چند آیتم برنامه ریزی شده، 
آیتم اول تحت عنوان سیســتم یکپارچه شهرســازی 

اســت که در مناطق هشــت گانه شهرداری 
راه اندازی شــده که از ثبت درخواســت تا 
استعالم، پیگیری، صدور پروانه، عدم تخلف 

ساخت و ساز و... در آن صورت می گیرد.
لطفی ادامه داد: یکی دیگر از آیتم ها، آرشیو 
الکترونیک اســت که تمامــی پرونده ها در 
حــوزه شهرســازی، معمــاری و... بصورت 

اسکن شده در آن ثبت شده است.
آیتم ســوم، سیستم شهروند ســپاری است که رئیس 
سازمان فاوای شهرداری به آن اشاره کرد و در خصوص 
آن گفت: بعد از دو آیتم اولیه شــامل سیستم یکپارچه 

و آرشیو الکترونیک، سیستم شهروند سپاری 
جهت دسترسی کامل شهروندان به تمامی 
اطالعــات ملکی بصورت الکترونیک اســت 
که از این طریــق می توانند هرگونه اطالعات 
ملکی، رصد پرونده های کمسیون ماده صد، 

درخواست ها و... را کسب کنند.
وی با بیــان اینکه این سیســتم بــه پرتال 
شهرداری متصل اســت و مردم می توانند از این طریق 
وارد نقشه و اطالعات ملکی خود شــوند تصریح کرد: 
هم اکنون آرشیو شهرســازی به اتمام رسیده و ان شاء 
اهلل بزودی با حضور اصحاب رســانه از سیستم خدمات 

الکترونیک رونمایی خواهد شد.
لطفی، هزینــه اجرایی این پروژه تاکنــون را مبلغ ۸۰ 
میلیارد ریال اعالم و بیان کــرد: مبلغ ۵۰ میلیارد ریال 

نیز در سال ۱۴۰۰ برای ادامه پروژه در نظر گرفته ایم.
رئیس ســازمان فاوای شهرداری کرمانشــاه در پایان 
گفــت: راه انــدازی این پــروژه مزایای زیــادی برای 
شــهروندان دارد که می توان به امنیت و حفظ پرونده 
های شهرسازی، حذف فیزیکی پرونده ها، جلوگیری 
از هرگونه کالهبرداری، باالبردن ســرعت کار، کاهش 
تخلفات، تســریع در امور شــهروندان و افزایش سطح 

آگاهی مردم اشاره کرد.

اصفهان

 کرمانشاه

خریدار   مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
با بیان اینکه دفترچه بیمه ســالمت هنوز 
حذف نشده است، گفت: بیش از ۹۵ درصد 
داروخانه های کشــور به سیســتم نسخه 
پیچــی الکترونیــک متصل هســتند، اما 
حذف دفترچــه بیمه تدریجــی و با اعمال 
مشــوق هایی برای جامعه پزشــکی اجرا 

می شود.
محمد مهدی ناصحی افزود: برنامه سازمان 
بیمه ســالمت فعال این اســت کــه نیاز به 
دفترچه بیمه کم شــود نه اینکــه دفترچه 
حذف شــود و این کار به تدریــج انجام می 

شود تا کسی آسیب نبیند.
وی اظهارداشــت: از ســال گذشــته چاپ 
دفترچه بیمه با حداقل نیــاز ممکن انجام 
می شود و صدور دفترچه بیمه فعال متوقف 
نشده اســت اما مثال دفترچه های بیمه ۱۸ 
برگی، شش برگی شــده است و پیش بینی 
می کنیــم، دفترچه هایی که از ســال قبل 
برای مردم صادر شــده فعال کفایت کند اما 
این آمادگی را داریم که در صورت نیاز فعال 

صدور دفترچه بیمه ادامه داشته باشد.  
وی ادامه داد: البته می شــود از سرنســخه 
پزشــکان برای تجویــز دارو و دســتورات 
پزشک استفاده کرد و مشکلی هم به وجود 
نمی آید اما فعال این حاشــیه امنیت را نگه 
داشــته ایم که به صورت حداقلی دفترچه 
بیمه در اختیار مردم و افرادی که نیاز دارند، 

باشد.
مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت درباره 
میزان اجــرای خدمات نســخه نویســی 
الکترونیک در مراکز درمانی کشــور گفت: 
هم اکنون باالی ۹۵ درصــد مراکز درمانی 
کشور به سیستم نسخه نویسی الکترونیک 
متصل هســتند، البته در عمــل در حدود 
۵۰ درصد مراکز درمانی نســخه نویســی 

الکترونیک انجام می شود. در برخی استانها 
این میزان باالی ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد است 
اما در جایی مثل استان تهران شاید به چهار 
درصد هم نمی رســد با این حــال تاکنون 
بیش از ۱۲ میلیون نسخه الکترونیک بدون 

نیاز به دفترچه در کشور صادر شده است.
وی تاکید کرد: با زیرســاخت هایی که برای 
ارائه خدمات الکترونیک ســالمت و نسخه 
هــای الکترونیک فراهم شــده و ارجاع این 
نســخه ها در مراکز ارائه کننــده خدمات 
ســالمت اعم از مراکز درمانــی، دارویی و 
پاراکلینیک، دیگر کســی نیــاز به دفترچه 
ندارد اما هنوز صدور دفترچه بیمه سالمت 
متوقف نشــده و تقریبا همه بیمه شــدگان 
این ســازمان که بیــش از ۴۰ میلیون نفر 

هستند، دفترچه بیمه دارند.

ناصحی ادامه داد: نسخه هایی که پزشکان 
در مطــب ها بــه صــورت الکترونیک می 
نویســند به داروخانه ها ارجاع می شــود 
و حــدود ۹۵ درصد داروخانه های کشــور 
سیستم نســخه پیچی الکترونیک را دارند، 
با وجود این، اگر نیاز باشــد نسخه و دستور 
پزشــک در دفترچه نوشته شــود، این کار 

انجام می شود.
وی گفــت: مزیتــی که نســخه نویســی 
الکترونیک به نســخه کاغــذی دارد این 
است که مثال در گذشته اگر یک داروخانه 
از یــک نســخه یک یا چنــد قلــم دارو را 
نداشت، نسخه پیچیده می شد و  از بین می 
رفت و بیمار باید بقیــه داروها را به صورت 
آزاد مــی خرید امــا اکنون با اســتفاده از 
سیستم نسخه الکترونیک اگر داروخانه ای 

چند قلم داروی یک نســخه را نداشت، می 
تواند نسخه را برای بیمار بپیچد و داروهای 
موجــود را  ارائــه کنــد و بقیــه داروها از 
داروخانه دیگر با همــان تعرفه های دولتی 

و حمایت بیمه ای تهیه شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ادامه داد: 
برای دسترســی بیشــتر مردم به خدمات 
بیمه ای، ســازمان بیمه سالمت در یکسال 
گذشــته با بیش از ۱۲۰۰ مرکــز درمانی و 
دارویی جدید قرارداد بســته اســت.  این 
مراکز جدید تحت قرارداد با بیمه ســالمت 
از ابتدا ملزم شــده اند که خدمات نســخه 
نویسی و نســخه پیچی الکترونیک داشته 
باشــند. در مورد مراکز قدیمــی مقداری 
مراعات می کنیم، پرداختی های این مراکز 
را تســریع کرده ایم و اقدامات تشــویقی و 

انگیزشــی انجام مــی دهیم تا به ســمت 
خدمات نســخه نویســی الکترونیک گام 

بردارند.
ناصحی گفــت: برای تشــویق و توســعه 
خدمات الکترونیک ســالمت مشوق هایی 
در نظر گرفته ایم و منتظریم دولت تصویب 
کند و امیدوارم این مشوق ها در تعرفه های 
پزشکی سال ۱۴۰۰ اعمال شود تا انگیزه ها 
برای نوشتن نســخه الکترونیک در جامعه 
پزشکی بیشتر شود. این روش مزایای بسیار 
زیاد اقتصادی دارد،  تســهیل در دسترسی 
به داروهای گرانقیمــت، داروهای بیماران 
خاص، جلوگیری از تداخــالت دارویی در 
این سیستم وجود دارد و قطعا اجرای کامل 

آن به نفع مردم و نظام سالمت است.
نسخه نویسی الکترونیک یکی از طرح های 
الکترونیک نظام سالمت محسوب می شود 
که در ســال های اخیر در راســتای اجرای 
پرونده الکترونیک سالمت و نظارت بهینه تر 
بر نسخه ها جدی گرفته شده است. هرچند 
این طرح هنوز به طور کامل اجرایی نشده، 
اما اجرای کامل آن می تواند عالوه بر کاهش 
مصرف کاغذ در زمینه چــاپ دفترچه های 
کاغذی بیمــه، منجر به کاهــش خطاهای 
نسخه نویســی و نظارت موثر سازمان های 
بیمه گر درمانی شــود. ســازمان های بیمه 
گر مانند سازمان بیمه ســالمت و سازمان 
تامیــن اجتماعی و ســازمان بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مسلح مجریان اصلی این 

طرح هستند.
اجرای نسخه نویســی الکترونیک یک الزام 
قانونی محســوب می شــود و ایــن تکلیف 
قانونی بــرای ســازمان هایی کــه در ازای 
دریافت خدمات پزشــکی، پرداختی دارند، 
وجود دارد، اما اجرای آن بــه علت آمادگی 

جامعه و پزشکان زمان بر است.

برگزاری آیین نکوداشت مدیران بازنشسته و معرفی مدیران جدید شرکت آبفا استان اصفهان

ودی افتتاح خواهد شد وندان بز ونیک شهر رئیس سازمان فاوای شهرداری کرمانشاه:سیستم خدمات الکتر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد 

ورش در معرض آزمونی سخت آموزش و پر
خریــدار    وزیر آمــوزش و پــرورش با 
بیــان اینکه کرونــا بحرانی جــدی برای 
همه مشــاغل ایجاد کرد، گفت: آموزش و 
پرورش نیز در معرض آزمونی ســخت قرار 

گرفته است.
 محسن حاجی میرزایی در ابتدای سفر خود 
به استان یزد در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: کرونا 
آموزش و پرورش را با یک شــرایط متفاوت 
و تجربه نشــده ای روبرو کرد و در شرایطی 
که دهها ســال روش دیگری برای انجام کار 
آموزش داشتیم، ناگهان با شکل جدیدی از 

کار مواجه شدیم.
وی عنوان کرد: به سرعت روش های جدید 
به کار گرفته شــد و در گام اول از تلویزیون 
کــه تجربــه ای از آمــوزش در دوران دفاع 
مقدس داشت، کمک گرفتیم از هشت تا ۴۰ 

برنامه در چهار شبکه روی آنتن رفت.
حاجی میرزایــی ادامه داد: کمک بســیار 
خوبی بود اما با مشــکالت اساســی مواجه 
شــد زیرا اگر ارتباط معلم و دانش آموز قطع 

شود، عوارضی به دنبال خواهد داشت ضمن 
اینکه آمار درستی از مخاطبان نداشتیم.

وی افزود: بــه تدریج فرهنگیان به ســمت 
شــبکه های مجازی رفتند و مــا نیز تاکید 
داشتیم که آموزش تعطیل نشود و هرکس 
از هر روشی که می توانست، آموزش را ادامه 

می داد.
وزیر آموزش و پــرورش ادامه داد: در همین 
شرایط به دنبال ایجاد بستری برای آموزش 
بودیم تا بتواند یک پنجم جمعیت کشور را 
به یکدیگر متصل کند و شــبکه شاد به این 
ترتیب تشــکیل شــد و در طول این زمان 
یعنی از فروردین گذشــته، کار را آغاز کرد 
و اکنون بیــش از ۱۲ میلیــون و ۷۰۰ هزار 
دانش آموز در این ســامانه احــراز هویت و 

فعال شدند.
وی با بیان اینکه این فضا، فضای امنی است 
گفت: در این فضا بالغ بــر ۱۱ میلیارد فایل 
آموزشــی مبادله شــده و پیوند خوبی بین 
معلمان و دانش آموزان برقرار است و عالوه 
بــر آن ارتباط خوبی بیــن وزارت آموزش و 

پرورش و مناطق آموزشی برقرار شده است.
حاجی میرزایی اظهار داشت: معلم مسئول 
آموزش دانش آموزان اســت و هیچیک از 
ابزارها هرگز نمی توانــد جای معلم را بگیرد 
بلکه به کمک معلم آمد تــا آموزش در این 

شرایط را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: تمام تالش ما این است که 
کســی به دلیل عدم دسترسی به امکانات و 
ابزار از آمــوزش دور نماند بــه نحوی که در 
بررســی های انجام شده، ســه دهم درصد 
دانــش آموزان آمــوزش خــود را پیگیری 
نکرده بودند که تالش می کنیم همین آمار 

را نیز به نحوی جبران کنیم.
وزیر آمــوزش و پــرورش اظهار داشــت: 
طبیعی اســت که هیچ آموزشی جایگزین 
آمــوزش حضــوری نمی شــود و یکی از 
نگرانی هــا، دسترســی دانش آمــوزان به 
اینترنت بود که در این راســتا ساماندهی 
در سامانه شــاد انجام شــده است.حاجی 
میرزایی عنوان کرد: این فضا فرصت هایی 
نیز به وجود آورد که یکــی از آنها افزایش 

توانمندی هــای معلمــان اســت و ایــن 
توانمندی ها باید بیشتر نیز بشود.

وی با بیــان اینکــه صدها هــزار محتوای 
آموزشی تولید شــده اســت، افزود: اینها 
ذخیره های ارزشمند اســت که می تواند به 

کیفیت تدریس کمک کند.
وزیر آمــوزش و پرورش ادامــه داد: همه 
مشــاغل در معــرض این بحــران جدی 
مورد آزمون قــرار گرفتنــد و فرهنگیان 
نیز در یک آزمون ســخت قــرار گرفتند و 

در شــرایطی که کار آنها چند برابر شــد، 
جلوه های نابی از خالقیت و سختکوشــی 
از آنها بــه نمایش گذاشــته شــد و همه 
تالش کردنــد که آســیب های کرونا را به 
حداقل ممکن برســانند.حاجی میرزایی 
تاکید کــرد: تجربیاتی کــه در این دوران 
کســب شــده به طور قطع در دوران پسا 
کرونا نیز به نحو شایسته ای مورد استفاده 
قرار گرفت و به طور قطــع کارآمد خواهد 

بود.



 از هت تریک شاکری تا بازی پر حاشیه پدیده - پرسپولیس

ترین های مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا
دستور AFC به سه تیم عربستانی

کنفدراســیون فوتبال آسیا سه باشــگاه عربســتانی میزبان در لیگ 
قهرمانان آسیا را مجبور کرده اســت که از روز نخست این رقابت ها در 

هتل باشند و حق ندارند خارج از هتل اسکان یابند.
 تیم های فوتبال االهلــی، الهالل و النصر عربســتان میزبان گروه های 

خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هستند.
روزنامه الریاضیه عربســتان خبر داد کنفدراسیون فوتبال آسیا این سه 
باشگاه عربستانی را مجبور کرده اســت که از روز نخست مسابقات در 
هتل های تعیین شده اســکان یابند و حق ندارند در اردوگاه های خود 
 AFC اسکان یابند.این تصمیم در چارچوب اقدامات پیشگیرانه توسط
لحاظ شده اســت.الریاضیه در ادامه خبر داده است سه باشگاه سعودی 
در حال بررسی درخواستی از AFC هســتند که اجازه بدهد بازیکنان 

برای زمان های بیشتری از حباب بهداشتی خارج شوند.
تیم فوتبال اســتقالل در گروه ســوم لیــگ قهرمانان آســیا با االهلی 

عربستان همگروه است و باید به این کشور سفر کند.
فوالد، دیگر نماینده ایران هم ابتدا در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان در 
عربستان به مصاف العین امارات می رود و در صورت پیروزی، همگروه 

النصر عربستان خواهد شد.

برای بازی بیستم در لیگ بیستم
وع  تغییر قطعی در ترکیب پرسپولیس قبل از شر

لیگ قهرمانان آسیا
کادر فنی پرســپولیس تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب این تیم برای 

بازی با نساجی مازندران در هفته بیستم لیگ برتر فصل جاری دارد.
 تیم فوتبال پرسپولیس پنجشــنبه هفته جاری بیستمین بازی فصل 
جاری خود را مقابل نســاجی مازنــدران در ورزشــگاه آزادی برگزار 

می کند.
سرخپوشــان پایتخت در آخرین بــازی خود قبل از حضــور در لیگ 
قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا دنبال کسب یازدهمین پیروزی هستند تا ضمن 
حفظ جایگاه خــود در باالی جدول با روحیه ای مضاعف برای ســفر به 

هند و برگزاری بازی های متمرکز گروه E بروند.
یحیی گل محمدی سرمربی پرســپولیس که در دو بازی اخیر این تیم 
در لیگ برتر ترکیب های متفاوتی را وارد میدان کرده بود قصد دارد در 

بازی با نساجی نیز چینش یازده بازیکن اصلی خود را تغییر دهد.
احمد نورالهی و وحید امیری به ترکیب سرخ ها باز می گردند و احتمال 
حضور ســیامک نعمتی در دفاع راســت نیز وجود دارد تا جای مهدی 

شیری را گرفته و برای بازی های لیگ قهرمانان آسیا نیز آماده شود.
همچنین عیســی آل کثیر که با پشت سر گذاشــتن دوران محرومیت 
خود با هم تیمی هایش تمرین می کند همچنان نیمکت نشین است تا 

به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شود.
تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۵۰ پنجشــنبه هفته جاری میزبان 

نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی است.

آخرین وضعیت سیدمجید حسینی

سه تیم یونانی و یک تیم ترکیه ای به دنبال 
جذب مدافع تیم ملی ایران

سه تیم یونانی و یک تیم ترکیه ای به صورت جدی مذاکره با سیدمجید 
حسینی مدافع ایرانی تیم ترابوزان اسپور را پیگیری می کنند.

 قرارداد سیدمجید حســینی مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابوزان اسپور 
تابستان امســال با این تیم به پایان می رسد. مسئوالن ترابوزان تاکنون 
موفق به جلب موافقت حســینی بــرای تمدید قراردادش نشــده اند و 

احتمال جدایی این بازیکن باال است.
جذب حسینی بدون پرداخت پول به باشگاه ترابوزان اسپور باعث شده 
اســت تا وی مدنظر باشــگاه های زیادی در ترکیه و اروپا باشد. پیش از 
این از تیم های ســمپدوریا ایتالیا و اندرلخت بلژیک به عنوان مشتریان 
حسینی نام برده شــده بود اما رسانه های ترکیه به ســایر پیشنهادات 
این مدافع ایرانــی پرداخته اند.ســایت »fotomac« خبر داد عالوه بر 
باشگاه های آاِک و المپیاکوس یونان، تیم پاناتینایوکوس هم عالقه مند 

به جذب حسینی است و قصد دارد او را به خدمت بگیرد.
همچنین ســایت »yeniasir« خبر داد تیم ُگزتپه که چهارمین فصل 
حضورش در ســوپر لیگ ترکیــه را تجربه می کند، قصــد دارد مجید 
حســینی را به خدمت بگیرد و این موضــوع باتوجه به اتمــام قرارداد 

»الپاسالن اوزتورک« این موضوع جدی دنبال می شود.

پای »شیخ« در میان است
محل هزینه کرد قرض ۵۸۰ هزار درهمی 

استقالل مشخص شد
مدیران وقت اســتقالل ابتدای ســال ۹۹ مبلغی را بــه عنوان قرض به 
صورت درهم از یک فــرد دریافت کرده بودند کــه بازپرداخت آن این 

باشگاه را دچار مشکل کرده است.
 اخیراً اســنادی مربوط به باشگاه استقالل منتشر شــد مبنی بر قرض 
گرفتن مبلغ ۵۸۰ هزار درهم از فردی به نام »احمدی« توســط احمد 
سعادتمند در تاریخ ۱۰ اردیبهشــت ۹۹ که بابت ضمانت بازگشت این 
پول، عالوه بر انعقاد یک قرارداد بین باشــگاه و فــرد قرض دهنده، یک 
برگ چک از سوی »رضا شــعبانی« مشاور وقت ســعادتمند به مبلغ 
۲۸ میلیارد ریــال در اختیار فرد قرض دهنده قرار می گیرد که پشــت 
این چک به عنوان ضمانت از سوی احمد ســعادتمند و مهدی نوروزی 

)معاون اقتصادی وقت باشگاه( امضا می شود.
بر اساس قرارداد مزبور، باشگاه استقالل موظف می شود طی مدت یک 
ماه اصل مبلغ را بازگرداند در غیر این صورت بــه ازای هر روز دیرکرد، 

مبلغ ۱,۰۰۰ درهم به عنوان غرامت به فرد قرض دهنده داده شود.
این چک در موعد مقرر نقد نمی شود و فرد قرض دهنده چک را به اجرا 
گذاشته و با استناد به قراردادی که داشت، باشــگاه را با حکم دادگاه به 

مبلغ ۸۸۸ هزار درهم بدهکار می کند.
پیگیری های خبرنگار مهر در این خصوص مشــخص کــرد در همان 
زمان مبلغ ۸۵۲,۳۹۰ درهم امارات از سوی باشگاه استقالل به حساب 
شیخ دیاباته در امارات واریز شده که این مبلغی از بدهی های باشگاه به 
نامبرده بود تا به واسطه دریافت این مبلغ برای ادامه همکاری به تهران 
بازگردد. واریز این مبلغ از ۳۱ اردیبهشت ســال قبل به حساب دیاباته 
آغاز شــد؛ که این تاریخ با تاریخ دریافت پول از فرد مزبور تقریباً تطابق 

دارد.
شــیخ دیاباته با عنوان آقای گلی فصل نوزدهم تهران را ترک کرده بود 
و این امکان برای او وجود داشــت که به دلیل مطالباتش فسخ قرارداد 
کرده و از این تیم جدا شود. مدیران وقت باشگاه استقالل که منابع مالی 
مناســبی برای پرداخت مطالبات این بازیکن نداشتند، با این فرد که از 
سوی یکی از حامیان مالی قبلی باشگاه معرفی شــده بود ناچار به عقد 

این قرارداد شدند تا در آن مقطع امکان فسخ را از دیاباته سلب نمایند.
مدیران وقت باشگاه اســتقالل مبلغ ۵۸۰ هزار درهم از این فرد قرض 
می کنند و مابقی مبلغ را هم از منابــع دیگر تهیه کرده و مطالبات فصل 

نوزدهم بهترین گلزن خود را پرداخت کردند.
این مبلغ از طریق یکــی از صرافی ها معتبر ایرانــی در دبی و به صورت 
پارت پارت به حساب دیاباته واریز شده است که بخشی از اسناد مربوط 
به این واریزی در زیر منتشر شــده و بخشی دیگر از اسناد مربوطه که به 

رویت خبرنگار مهر رسیده، نزد ما محفوظ می ماند.

میدان

پیشکسوت تیم فوتبال اســتقالل ابراز امیدواری کرد 
این تیم بتواند به هدایت فرهاد مجیدی در فصل جدید 

لیگ قهرمانان آسیا موفق باشد.
محسن یوسفی هافبک پیشــین استقالل در خصوص 
تساوی بدون گل استقالل برابر پیکان گفت: استقالل 
۵ هفته پیش در جام حذفی توانســته بــود پیکان را 
شکســت دهد اما در لیگ برتر به پیروزی نرســید و به 

یک امتیاز این دیدار بسنده کرد.
وی افزود: این بار هم پیــکان با تکنیک های مخصوص 
خود یک امتیاز از اســتقالل گرفت. تیمی که به شدت 
تدافعی بــازی می کنــد و گل زدن به ایــن تیم برای 

مهاجمان بسیار سخت است.
 پیکان از ابتدای بــازی تا پایان بیشــتر در زمین خود 
متمرکز شده بود و بازیکنان اســتقالل هرچه زدند به 
در بســته می خورد. البته یکی دو موقعیت استقالل به 
دست آورد که آن هم با درخشش دروازه بان پیکان به 

گل تبدیل نشد.
یوســفی تصریح کــرد: تعطیالت نــوروز و 
کرونایی شــدن چند بازیکن بــر روند تیمی 
اســتقالل تأثیر منفی گذاشــته بود مهدی 
قائدی از ابتدا به میدان نرفت، بابک مرادی به 
دلیل کرونا غایب دیدار بود و همین مســائل 
باعث شد که تیم از آن شرایط آرمانی که قبل 

از تعطیالت نوروز داشت، کمی دور شود.
هافبــک پیشــین اســتقالل گفــت: در روزی کــه 
پرسپولیس در مشهد به تســاوی رسیده بود، استقالل 
می توانســت با برد در این دیدار فاصله امتیازی خود را 
با پرسپولیس به حداقل برســاند اما الیه های تدافعی 
پیکان ســه امتیاز را از اســتقالل گرفت و آبی پوشان 
همچنان با فاصله ۴ امتیازی با پرســپولیس به راه خود 

ادامه می دهند.
وی در خصوص شــروع ایــن فصل لیــگ قهرمانان 

خاطرنشــان کرد: فصل گذشــته استقالل 
در لیگ قهرمانان موفق نبود و نتوانســت به 
مرحله بعد صعود کنــد. البته لیگ قهرمانان 
با لیگ برتر مــا تفاوت های فاحشــی دارد. 
تیم های عربی از بازیکنــان خوب و با کالس 
استفاده می کنند و شــاید هزینه خرید یک 
بازیکن آنها معادل هزینه یک سال تیم های 
ایرانی باشد ولی بارها اتفاق افتاده تیم های ایرانی با این 
بضاعت کمی که دارند در مقابل تیم های متمول نتایج 

قابل قبولی به دست آورند.
پیشکسوت فوتبال تاکید کرد: امیدوارم مجیدی بتواند 
این بار در لیگ قهرمانان به عنوان ســرمربی عملکرد 
موفقی داشته باشــد. اگرچه کار سختی در پیش دارند 
و باید با شــروع لیگ قهرمانان که زمان زیادی هم باقی 
نمانده به هماهنگی کامل رسیده تا عملکرد موفقی در 

این فصل داشته باشند.

هافبک پیشــین اســتقالل ادامه داد: به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، بازی ها در عربســتان به صورت متمرکز 
برگزار می شــود و امتیاز بازی های خانگی از استقالل 

سلب شده است.
 بارها اتفاق افتاده بود که اســتقالل و یا دیگر تیم های 
ایرانی با حمایت طرفدارانشان، نتیجه را تغییر داده و به 
مرحله بعد صعود می کردند اما امسال همانند سالهای 
گذشته چنین شرایطی وجود ندارد و استقالل مجبور 
است طی چند روز تمام بازی های خود را پشت سر هم 

انجام دهد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: بــرای تیم های ایرانی 
در لیگ قهرمانــان آرزوی موفقیــت می کنم. اگرچه 
فاصله شرایط تیم های ایرانی از لحاظ حرفه ای با دیگر 
تیم های حاضــر در لیگ قهرمانان تفاوت های بســیار 
زیادی دارد اما همــه دعا می کنیم تــا تیم های ایرانی 

بتوانند در لیگ قهرمانان موفق باشند.

با وجود قرمز شــدن ۸۸ شــهر کشــور از نظر شیوع 
ویــروس کرونا که تعــدادی از آن هــا دارای تیم های 
فوتبال هستند، اما مســابقات لیگ برتر، لیگ یک، دو 
و سه کماکان بدون حضور تماشــاگران برگزار خواهد 
شــد و تنها در صورتی با تعویق زمانی روبرو می شوند 
که تصمیم جدیدی از ســوی مسئوالن ذی ربط گرفته 

شود.
 از سوی مجموعه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، تهران و ۸۷ شهرستان دیگر کشور با وضعیت 

قرمز از نظر شیوع ویروس کرونا روبرو شدند 
و مجددا این پرســش مطرح شــد که آیا با 
قرمز شــدن تعداد زیادی از شهرهای کشور، 
مسابقات لیگ برتر فوتبال در نقاطی که تیم 
لیگ برتری دارند برگزار می شــود و در عین 
حال سرنوشــت لیگ های پایین تر از جمله 
لیگ یــک، دو و حتی لیگ ســه چه خواهد 

شد؟
بر اساس اعالم رنگ بندی شهرها از نظر شیوع ویروس 

کرونا، مشاغل دو، ســه و چهار یعنی فعالیت 
مراکز تمرین و انجام مســابقات ورزشــی، 
استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی 
ورزش هــای پربرخــورد از جمله کشــتی، 
کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی در 

مناطق قرمز ممنوع است.
با ایــن وجود فدراســیون فوتبــال ایران و 
سازمان لیگ، از مســئوالن ذی ربط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی مجوز برگزاری مســابقات 

لیگ برتر فوتبــال را بدون حضور تماشــاگران، اخذ 
کرده اند و در یــک مقطع زمانی دیگر نیــز که تهران 
با وضعیت قرمز از نظر شیوع ویروس کرونا روبرو شد، 
شاهد انجام مســابقات در ورزشــگاه آزادی بودیم و 
عالوه بر این طی مدت اخیر نیز در برخی شــهرهای 
کشور که با وضعیت قرمز در این زمینه روبرو شده اند، 
مسابقات لیگ برتر برگزار شده است که به طور مثال 
می توان به انجام مســابقات در آبادان یا اهواز اشــاره 

کرد.

استقالل

لیگ

خریدار   با پایان مســابقات هفته نوزدهم 
لیــگ برتر فوتبــال،  ترین هــای هر بخش 

معرفی شدند.
 هفته نوزدهم لیــگ برتر فوتبــال ایران با 
برگزاری ۸ مسابقه به پایان رسید. این هفته 
۲ تیم مدعی پرســپولیس و استقالل مقابل 
حریفان خود متوقف شــدند تا ســپاهان با 
پیروزی برابر سایپا فاصله خود را با تیم دوم 

جدول بیشتر پیدا کند.  
فوالد خوزستان به دلیل حضور در پلی آف 
لیگ قهرمانان آسیا  این هفته زودتر از سایر 

تیم ها بازی خود را برگزار کرد.

 نتایج هفته نوزدهم رقابت های
 لیگ برتر:

 آلومینیــوم اراک صفر - فوالد خوزســتان 
صفر

  پدیده یک - پرسپولیس یک
 تراکتور صفر - مس رفسنجان صفر

 نفت مسجدسلیمان صفر - نساجی ۲
  ذوب آهن یک - نفت آبادان صفر

  استقالل صفر - پیکان صفر
 گل گهر ۳ - ماشین سازی یک

 سایپا صفر - سپاهان یک

بازی هفته )پدیده - پرسپولیس(
بــازی تیم هــای آلومینیــوم اراک و فوالد 
خوزســتان یکی از دیدار هــای جذاب این 
هفته بود کــه موقعیت های خطرناکی روی 
دروازه تیم ها مخصوصا فوالد شاهد بودیم. 
با این وجود بازی پرسپولیس مقابل پدیده 
مخصوصــا در نیمه دوم رقابــت فوق العاده 
مهیجی بــود. این دیدار در پایــان با نتیجه 
تســاوی یک بر یک به پایان رســید. ابتدا 
امین قاســمی نژآد با یک ضربــه نوک پای 
دقیق دروازه حامد لک را باز کرد. یحیی گل 
محمدی که نمی خواست شکست دیگری را 
در لیگ بیســتم تجربه کند، بازیکنان ملی 

پوش خود را در نیمــه دوم وارد بازی کرد و 
میالد سرلک دقیقه ۶۹ گل تساوی را به ثمر 
رساند. پرسپولیس با این تساوی بدموقع از 

صدر جدول فاصله گرفت.

تیم هفته )سپاهان(
ســپاهان این هفتــه در یک دیــدار خارج 
از خانه به مصاف ســایپا رفت. شاید قبل از 
شروع هفته تیم های مدعی انتظار داشتند 
با توجه به ســبک بازی ســایپا، شاگردان 
محــروم نویدکیا بازی ســختی را پیش رو 
داشته باشــند. با این وجود سپاهان در این 
مســابقه خیلی زود به گل رسید و عزت اهلل 
پورقــاز دروازه محمدحســین اکبرمنادی 
را باز کرد. شــاگردان محــرم نویدکیا که از 
قبل می دانســتند ۲ تیم مدعی اســتقالل 
و پرســپولیس امتیاز از دســت داده اند با 
خیالی آســوده با پیروزی یــک گله مقابل 

ســایپا فاصله خود را با پرسپولیس به امتیاز 
افزایش داد.

بازیکن هفته )یونس شاکری(
اکثر کارشناســان فوتبال اعتقاد داشــتند 
که گل گهر با توجه بــه وضعیت عجیب و بد 
ماشین ســازی به راحتی می تواند در هفته 
نوزدهم لیــگ برتر به برتری برســد. با این 
وجود کار گل گهر در نیمه اول برابر ماشین 
سازی گره خورد و بازی با نتیجه مساوی به 
پایان رســید اما در نیمه دوم ورق برگشت 
و شــاگردان امیر قلعــه نویی بــه پیروزی 

رسیدند. 
چهره برتر این مســابقه و هفته بدون شک 
یونس شــاکری بــود که د ایــن دیدار هت 
تریک کــرد و ۳ بار دروازه تیــم نگون بخت 
ماشین سازی را باز کرد. شــاکری ابتدا در 
انتهای نیمه اول با یک ضربه تماشایی بازی 

را مساوی کرد. او سپس در نیمه دوم ۲ گل 
دیگر به ثمر رســاند تا کار نیمه تمام خود را 

تکمیل کرده باشد.

مربی هفته )ساکت الهامی(
دیگــر مســابقه این هفتــه لیــگ برتر در 
مسجدســلیمان و بیــن تیم هــای نفت و 
نساجی برگزار شد. نســاجی در این دیدار با 
ارائه یک بازی کامال برتر از سد نفت گذشت. 
شاگردان ساکت الهامی با نتیجه ۲ بر صفر و 
با درخشش حسین زامهران )یک گل و یک 
پاس گل( این برد ارزشمند را کسب کردند. 
ســاکت الهامی از زمانی که جانشین مجید 
جاللی در نساجی شــده از ۳ مسابقه ۳ برد 
به دست آورده اســت. این بهترین عملکرد 
نساجی در لیگ بیستم محسوب می شود و 
به طور کامل امیدهای این تیم برای ماندن 

در لیگ برتر را زنده کرده است.

دروازه بان هفته )محسن فروزان(
بی تردید اگر واکنش های زیبای محســن 
فــروزان نبود تیــم فوالد یک شکســت بد 
موقع را قبل از حضور در بازی پلی آف لیگ 
قهرمانان آســیا مقابل آلومینیــوم تجربه 
می کرد. البته در این دیدار ۲ بار هم توپ به 

تیر دروازه فوالد برخورد کرد. 
فروزان ابتدا دقیقه ۱۱ کاشته امید سینگ 
را به کرنر فرســتاد. او ســپس ۲ بــار حامد 
پاکدل مهاجم گلــزن آلومینیــوم را ناکام 
گذاشت و در نهایت ضربه شاهین توکلی را 
در یک موقعیت تک به تک به زیبایی راهی 
کرنر کرد. فروزان با این نمایش قابل قبول، 
تا حدودی خیال جواد نکونام را برای بازی با 

العین راحت کرد.

اتفاق هفته )از تغییرات عجیب سرمربی 
در ماشین سازی تا ماجرای شکایت 

پرسپولیس از پدیده و برعکس(
یکی از اتفاقات عجیــب این هفته لیگ برتر 
در اردوی ماشــین ســازی رخ داد. ماشین 
سازان ابتدا مجتبی خورشیدی را به عنوان 
ســرمربی در نظر گرفتند امــا این مربی در 
آســتانه پرواز به ســیرجان برکنار شد. در 
نهایــت نیز کاظــم محمودی سرپرســت 
ماشین ســازی هدایت این تیم را مقابل گل 

گهر برعهده داشت.
دیگر مورد حاشــیه ای نیز مربــوط به بازی 
پرســپولیس و پدیده بود. این ۲ تیم بعد از 
مسابقه ادعای شکایت از یکدیگر را داشتند. 
باشــگاه پدیده اعتقاد داشت حضور عیسی 
آل کثیر در این مســابقه غیــر قانونی بوده 

است. 
باشگاه پرســپولیس هم این ادعا را در مورد 
فالحیان بازیکن پدیده داشــت. چمن بلند 
ورزشــگاه امام رضا )ع( و حضور تماشاگران 
در این استادیوم دیگر موارد حاشیه ای این 

مسابقه بود.

محسن یوسفی:کار نمایندگان ایران سخت است

لیگ برتر فوتبال ایران تعطیل نمی شود

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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صالحی امیری مطرح کرد

IOC مصمم بربرگزاری المپیک است
زینب حاجی حســینی   رئیــس کمیته 
ملی المپیک با اشاره به دستورالعمل جدید 
کمیته بیــن المللی المپیک کــه برای این 
کمیته ارسال شده گفت که IOC همچنان 

بر برگزاری بازی های توکیو تاکید دارد.
ســید رضا صالحی امیری در پاســخ به این 
پرســش که »لغو مســابقات دانشجویان 
جهــان در چیــن و منتفی شــدن دیدار 
دوســتانه تیم های ملی فوتســال ایران و 
ژاپن که قرار بود به میزبانی ژاپنی ها برگزار 
شود، ابهامات دوباره ای را درباره المپیک و 
برگزاری یا لغو این بازی ها ایجاد کرده است، 
گفت که کمیتــه بین المللــی المپیک دو 
روز پیش دســتورالعمل جدیدی در مورد 
بازی ها برای ایران ارســال کــرد و همین 

مسئله بیانگر برگزاری قطعی بازی هاست.
وی تصریح کرد: در دســتورالعمل جدیدی 

که از سوی کمیته بین المللی المپیک برای 
کمیته ملی المپیک ایران ارسال شده است، 
جزئیات پروتکل هــای جدید در نظر گرفته 
شده برای بازی ها که کاروان کشورها ملزم 
به رعایت آن هســتند، به طور کامل تشریح 
شده است. همچنین نتایج آخرین نشست 
توماس بــاخ بــا برگزارکننــدگان بازی ها 

مطرح شده است.
رئیس کمیتــه ملی المپیک خاطرنشــان 
کرد: کمیته بین المللــی المپیک همچنان 
بر برگزاری بازی های توکیو مصمم اســت و 
به همین دلیل به صــورت متوالی و منظم با 
کشــورها در رابطه با این بازی ها و چگونگی 
حضور در آن در ارتباط است. دستورالعمل 
جدیدی هم که برای ایران ارســال شــده 
مطابق با شــرایط امروز کرونــا در جهان و 
ژاپن است. از ســوی این کمیته هیچ ابهام 

و تردیدی در مورد بازی ها دیده نمی شود.
صالحی امیری تاکید کرد: بر همین اساس 
کمیته ملی المپیک همچنان با لحاظ کردن 
اعزام کاروان به بازی هــای المپیک پیگیر 
فعالیت ها و برنامه ها بــه خصوص در بخش 
مالی است.وی با یادآوری اینکه هنوز الیحه 

بودجه ســال جاری به دستگاه های اجرایی 
ابالغ نشــده است، خاطرنشــان کرد: البته 
بودجه که در الیحه پیشنهادی برای کمیته 
ملی المپیک تعیین شده بود )۱۶۶ میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون تومان( بــدون تغییر مانده 
اســت و همین اتفاق خوبی برای مجموعه 
کمیته خواهد بود. تالش این است به محض 
ابالغ بودجــه، اولین مرحلــه تخصیص را 
از دولت بگیریم تا فدراســیون ها را در سال 
جدید شــارژ مالی کنیم.بــه گفته رئیس 
کمیته ملی المپیک بودجه ویژه این کمیته 
در سال جاری از ۲۰ میلیارد سال گذشته به 

۵۰ میلیارد افزایش داشته است.
»المپیک مردادماه برگزار می شود. کمیته 
ملی المپیک تا پیش از برگزاری این بازی ها 
چند درصد از بودجه فدراسیون ها را به آنها 
تخصیص می دهد؟«، وی در پاســخ به این 

پرسش گفت: تا به امروز حمایت حداکثری 
از فدراســیون ها داشــته ایم و همین روند 
را در ماه های آینده هــم ادامه خواهیم داد. 
فدراسیون ها بدون هیچ دغدغه مالی پیگیر 
فعالیت ها و برنامه های شــان باشند. تالش 
این است به موقع بخشــی از بودجه مصوب 

فدراسیون ها را به حساب شان واریز کنیم.
صالحــی امیــری بــه تغییر رونــد تعیین 
بودجــه پرداختــی کمیته ملــی المپیک 
به فدراســیون ها در ســال جاری اشــاره 
کرد و گفت: امســال پرداخــت بودجه به 
فدراسیون ها طبق شــاخص جدید خواهد 
بود. بر اساس این شــاخص میزان افزایش 
بودجه در همه فدراسیون ها یکسان نیست. 
افزایش بودجه برای برخی فدراســیون ها 
قابــل توجه اســت امــا در مــورد برخی 

فدراسیون ها محدود به چند درصد است.
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تهیه کننده برنامه مطرح کرد

ونایی شد؟ وزی کر چرا »قند پهلو« نور

عطیه موذن  فصل نهم قند پهلــو که با موضوع 
اختصاصی بازآمــوزی مهارتهای فــردی مقابله 
با کویید ۱۹ در نــوروز ۱۴۰۰ تولید شــده بود با 
توجه به شرایط اضطراری همه گیری جدید این 

ویروس، دوباره پخش می شود.
امیر قمیشی تهیه کننده »قند پهلو« که از شبکه 
آموزش روی آنتن می رود دربــاره فصل نهم این 
برنامه که اشــعار شــرکت کنندگان به موضوع 
کووید ۱۹ و ویــروس کرونا پرداختــه بود گفت: 
شعار فصل نهم خالصه شــده در یک مصرع است 
اینکه »کرونا با کسی شــوخی ندارد« و آثار ارائه 
شده در سیزده قســمت در حال تاکید روی این 

نکته هستند.
وی ادامــه داد: ذکر ایــن نکته مهم کــه کرونا 
شــوخی بردار نیســت، گاهی آنقدر جدی است 
کــه می تــوان از ابزاری چــون طنز کــه گاهی 
جدی ترین نقطــه مواجهه موقعیــت تراژیک با 
موقعیت کمیک اســت برای انتقــال پیام های 
هدفمند و اثرگذار که ویژگی اصلی طنز و فکاهه 

است از آن بهره جست.
قمیشــی در ادامه درباره بازپخش این مجموعه 
در شــرایطی که ویروس کوویــد ۱۹ دوباره همه 
گیر شده است، بیان کرد: ما تصمیم گرفتیم یک 
فصل کامل از »قند پهلو« را پس از دو، ســه سالی 

دوری از آنتــن به بازآمــوزی پروتکل های فردی 
کرونا اختصاص دهیم و همان زمان به رســانه ها، 
مجــری و داوران این مهم را گوشــزد کردیم که 
اگر چه ظاهراً با تالش شــبانه روزی کادر درمانی 
وضعیت همه گیری در زمستان گذشته به حداقل 
خود رســید اّما خدای ناکرده در صورت غفلت و 
فراموش کردن کمینــگاه خطرناک نوروز ممکن 
است کشــور دوباره همانگونه که وزیر بهداشت و 
ستاد ملی کرونا رســماً اعالم کرده بودند با بحران 

مواجه شود.
وی اضافه کرد: به همین ســبب هم با برجســته 
کردن عناصر مرتبط با کوییــد ۱۹ در فرم، دکور 
و البته محتوای برنامه خواستیم ۱۳ شب به سهم 
کوچک خود بــه مخاطبانمان یــادآوری کنیم 
همه گیری جــای دوری نرفته و ممکن اســت با 

غفلتی برگردد که متاسفانه برگشت.
تهیه کنــده »قندپهلــو« اظهار کــرد: در حال 
حاضر هم با توجه به روند صعــودی همه گیری 
بی تردید آگاه سازی و تبیین آموزه های مواجهه 
با اپیدمی کرونــا یک ضرورت اســت. مخاطب 
عالوه بــر آگاهی از خطــرات و پیامدهای فردی 
و اجتماعی عدم رعایت پروتکل های اعالم شده 
با زبانی جــدی، گاهی توام با عتــاب یا از طریق 
قالب های مرســومی چون گزارش های خبری 

و… با توجــه به گذشــت بیش از یک ســال از 
آغاز اپیدمی و یکنواختــی طبیعی فرم پیام های 
رســانه ای، قالب هــای نوین دیگــری نیز طلب 
می کند. قالب هایــی که ضمن گوشــزد جدی 
خطــرات، روی مخاطــب اثرگذار هم باشــد و 
این میان طنز و کمدی هوشــمندانه سهم قابل 

توجهی می توانند داشته باشند.
بازپخش فصل نهــم »قند پهلو« ســاعت ۲۳ به 
صورت یک شــب در میــان روی آنتن شــبکه 
آموزش می رود که پس از ۱۳ شب نوروز به پخش 
رسیده اســت. عالوه بر رضا رفیع، شهرام شکیبا 
و ناصر فیض به عنــوان مجــری و داوران ثابت، 
مهدی فرخ سیر پزشــک متخصص بیماری های 
عفونی نیز از نظر پزشکی و داده های درمانی نظر 
مشــورتی خود را به داوران و شرکت کنندگان در 

طول برنامه ارائه می کند.
»قندپهلو« امسال در شــرایطی روی آنتن رفت 
که دکور برنامه و چیدمان لوکیشن کاماًل با محور 
کرونا طراحی شــد و المان های ماسک و ویروس 

کرونا در همه بخش های دکور دیده می شود.
عالوه بــر آن شــعرهای شــرکت کننــدگان و 
طنازی های آنها به موضوع کرونا اختصاص یافت 
با تاکید بر این نکته که کرونا با کســی شــوخی 

ندارد.

زهرا منصوری  علی نوری اســکویی کارگردان 
و تهیه کننده ســینما بیان کرد که کرونا عالوه بر 
گرفتن مجال اکران، سرمایه های انسانی همچون 
زنده یاد محمد ابوالحسنی را هم از سینمای ایران 

گرفته است.
علی نوری اسکویی کارگردان سینمای انیمیشن 
دربــاره جدیدتریــن فعالیت های خــود گفت: 
چندی پیش کار ساخت »درخت خاموش« را به 
پایان رســاندیم که این اثر تولید مشترک ایران و 
ترکیه است و من تهیه کننده آن هستم. به همین 
ترتیب این فیلم در حال حاضر در نوبت اکران قرار 
دارد، اگر کرونا مجال دهد، »درخت خاموش« را 

امسال به نمایش می گذاریم.
وی با بیان اینکه تمام بازیگــران این اثر ترکیه ای 
هســتند، عنوان کرد: ایــن فیلم ســینمایی به 
کارگردانی فایصال سویســال، یک سری عوامل 
ایرانــی دارد. مثــاًل تدوین آن توســط مصطفی 
خرقه پوش و موســیقی آن توســط پیام آزادی 
انجام شده است، ما کارهای جشنواره ای »درخت 
خاموش« را هم انجام داده و تاکنون آن را به چند 

فستیوال ارسال کرده ایم.
نوری اســکویی اظهار کــرد: »درخت خاموش« 
داســتانی اجتماعی دارد و روایت کننده داستان 
زندگی نویسنده ای اســت که به دلیل مشکالت 
اجتماعی و خانوادگی، دیگر نمی تواند بنویسد. به 
گونه ای گذشته او، اتفاقات دوران کودکی و روابط 
بد اجتماعی و خانوادگــی اش روی فضای هنری 
که داشته، سایه انداخته اســت. او سعی می کند 
از این چالش ها عبور کند.وی توضیح داد: سردار 
اورچین بازیگر اصلی »درخت خاموش« است اما 
هیچ بازیگر ایرانی در این فیلم حضور ندارد. تمام 
سکانس های این فیلم هم در ترکیه فیلمبرداری 

شده البته بنیاد سینمایی فارابی در تولید این اثر 
مشارکت داشته است.

نوری اسکویی گفت: ما کار اکران را با ترکیه شروع 
می کنیم. با توجه به شــدت گرفتــن موج چهارم 
کرونا در ایــران و در مقابل آغاز واکسیناســیون 
عمومی در ترکیه به نظر می رســد ســینماها در 
ترکیه زودتر کارشان را آغاز کنند به همین دلیل 
می شــود در چند ماه آینده روی سینماهای آنجا 
حساب باز کرد. البته به محض اینکه در ایران فضا 
بهتر شــود، اکران را در اینجا هم آغاز می کنیم اما 
در غیر این صورت احتماالً به سمت اکران آنالین 
می رویــم.وی در بخش دیگــر از صحبت هایش 
درباره انیمیشن ســینمایی »آبتین« هم توضیح 
داد: تولید این فیلم هم پیشــرفت خوبی داشــته 
اســت اما به دلیل مســائلی ماننــد کرونا مجبور 
می شــدیم کار را متوقف کنیم. انیمیشن معموالً 
کار پرنیرویی اســت که افرادش در استودیو کنار 
هم کار می کنند بــه همین دلیــل رعایت موارد 
بهداشتی الزم است. ضمن اینکه برخی از بچه ها 
را دورکار کرده ایم و این موضوع هم سرعت کار را 

پایین آورده است.
این انیمیشن ساز ادامه داد: از سوی دیگر با توجه 
به مشارکت کره جنوبی در ســاخت این فیلم و با 

توجه به مشکالتی که برای انجام سفرها داشتیم، 
کار کمی کند پیش رفت با ایــن حال در مجموع 
با توجه به شــرایط پیشــرفت خوبی داشــتیم و 
امیدواریم امســال بتوانیم کار ساخت »آبتین« را 

به پایان برسانیم.
نوری اسکویی تأکید کرد: پیگیر هستیم که بحث 
مشکالت نقدینگی کار هم مرتفع شود چون هنوز 
فیلم های قبلی من اکران نشده و محدودیت های 
مالی داریم. از سوی دیگر قرار بود مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی در تولید این انیمیشن 
کمک هایی کند که آنها هم مســائل خودشان را 
دارند به هر حال بحث مالی در همه جای کشــور 
مشــکالتی به وجود آورده است. این عوامل باعث 
کندی کار ما شده اما ســعی می کنیم از جاهای 
مختلف تأمین اعتبار کنیم و کار را به سرعت انجام 
بدهیم.وی در پایان مطرح کرد: اگر روند طبیعی 
داشــتیم باید کار تولید »آبتین« سال گذشته به 
سرانجام می رســید چون هیچ مشکل الینحلی 
در کار نداریم فقط موضوعات پیش بینی نشــده 
برای ما اتفــاق افتاد. مثاًل با قرمز شــدن وضعیت 
شهر ما ناگزیریم مراقب ســالمتی بچه ها باشیم. 
اخیرأ هم متأســفانه محمد ابوالحســنی را که از 
بهترین دوســتانمان بــود از دســت دادیم، این 
افراد مهمترین ســرمایه های مــا بودند که کرونا 
از ما گرفــت از همیــن رو نمی توانیــم بچه ها را 
مجبور کنیم بیشــتر از آنچه که پروتکل ها اجازه 
می دهد درگیر کار شــوند. ضمــن اینکه در حال 
نزدیک شــدن به مشکالت ناشــی از هزینه های 
دالری انیمیشن هم هســتیم. مثاًل سال گذشته 
هم همین اتفاق رخ داد و نوســانات ارز به کارمان 
آســیب زد به همین دلیل امیدوارم زودتر بتوانیم 

کار را به سرانجام برسانیم.

مستند

 حســین معــززی نیــا، منتقد و 
مستندســاز با نگارش نامه ای به 
رئیس سازمان صداوسیما، نسبت 
به ســاخت و پخش مســتند »آقا 
مرتضــی« اعتــراض و اعالم کرد 
که به خاطــر اســتفاده غیرمجاز 
این مســتند از راش های )تصاویر 
خــام( فیلــم خــودش پیگیری 

کرد.پخــش  خواهــد  قضایــی 
مستند ۷ قســمتی »آقا مرتضی« 
به کارگردانی ســید عباس سید 
ابراهیمــی و تهیــه کنندگــی 
مهــدی مطهــر از یکشــنبه ۱۵ 
فرودین از شبکه سه ســیما آغاز 
شده است.حســین معززی نیا، در 
نامه ای کــه تصویرش را در صفحه 

اینســتاگرامش قرار داده مدعی 
شده که تکه های متعددی از راش 
های یک مجموعه تلویزیونی ۳۰ 
قســمتی به نام »روایت راوی« که 
ســال ها پیش او آن را کارگردانی 
و تدوین کرده ، درون مستند»آقا 
مرتضی« گنجانده شده است.وی 
در این نامه خطاب به علی عسکری 

نوشــت: مواد و مصالحی را که من 
تولید کرده ام امــا به هر دلیل کنار 
گذاشــته ام، بدون اجــازه من با 
طرف مصاحبه شونده، در برنامه 
خودشــان مورد اســتفاده قرار 
داده انــد و از راش های کیومرث 
پوراحمــد هم به همیــن ترتیب 

استفاده کرده اند.

اعتراض یک مستندساز به پخش مستند »آقا مرتضی«

علی نوری اسکویی، کارگردان و تهیه کننده سینما :

ونا سرمایه های انسانی سینما را می گیرد کر

ود »مسخ در مسلخ« اردیبهشت به تگزاس می ر

فیلم سینمایی »مسخ در مسلخ« به کارگردانی جواد دارایی به تگزاس 
آمریکا می رود.

 فیلم سینمایی »مسخ در مســلخ« به تهیه کنندگی مهدی کوه زاده و 
کارگردانی جواد دارایــی در هفتمین حضور جهانی خود در هفدهمین 
جشنواره بین المللی »آسیایی آمریکایی هیوستون« به نمایش در می 

آید.
جشنواره فیلم »آسیایی آمریکایی هیوســتون« از ۳ ژوئن تا ۱۳ ژوئن  
برابر با ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشــت با رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی 
و با برگزاری کارگاه آموزشــی، نمایش فیلم های بلند کوتاه و مســتند 
و جلسات پرســش و پاسخ در ایالت تگزاس در شــهر هیوستون برگزار 

خواهد شد.
جشنواره آسیایی آمریکایی هیوســتون زیر نظر بنیاد OCA در سال 

۲۰۰۴ کار خود را آغاز کرد.
عوامل این فیلم ســینمایی عبارتند از تهیه کننده: مهــدی کوه زاده، 
نویســنده و کارگردان: جواد دارایی، مشــاور کارگردان: امیر سیدی، 
امیر فخرالدین صفارنیا، مدیر فیلمبــرداری: جواد دارایی، تدوینگران: 
ملیکا باللی، جواد دارایی، طراح صحنه و لباس: حسین حاج ابراهیمی، 
دســتیاران صحنه و لباس: رامین محمدی، شــقایق عیوضی، عباس 
یاراحمدی، آهنگســاز: پیام آزادی، طراحان و ترکیب صدا: حســین 
قورچیان، صدابردار: احمد اردالن، دستیار صدا: اسفندیار سلطان زاده، 
طراح گریم: مهسا خوش سلوک، مجریان گریم: مهدی معینی، مهرسا 
خوش سلوک، بازیگران: فریبا طالبی، سعید احمدی، فریبا ترکاشوند، 
فوژان احمدی، مهشید خســروی، ایمان صراف، آرزو باللی دهکردی، 
فرحناز منافی ظاهر، رحمت شــکرخنده، ســارینا یوســفی، محمد 
اقلیمی بابانظــر، امیر عباس قضایی، آوین کوه زاده، عســل شــکری، 
خورشــید حق مرادی، وانیا علیزاده، نادیا کلیونــد، مدیر تولید: فرزین 
فرزدنیا، جانشین تولید: علی اکبر صادقی، دستیاران تولید و تدارکات: 
مهدی محمدپور، علیرضا حیدری، دستیار و مشاور تهیه: ایمان صراف، 
برنامه ریز: امیر سیدی، دستیاران کارگردان: رعنا جوادی، نیلوفر باللی 
دهکردی، ســجاد دارایی، دســتیار اول فیلمبردار: محمد حســینی، 
گروه فیلمبــرداری: امیر علیپور، صــادق ربعی زاده، امیــر گودرزی، 
اپراتور دوربین: مرتضی یگانه، منشــی صحنه: ملیکا باللی، جلوه های 
ویژه بصری: ملیکا باللی، اســتودیو روف نیویورک، اصالح رنگ: گلومه 
 )concept( روچرون، اســتودیو تکنی کالر نیویورک، طراح کانسپت
و اســتوری بورد و پوســتر: ملیکا باللی، مدیر تولید بین الملل: گابریل 

بروسن، محصول مشترک، ایران، آلمان، کانادا.

جواد افشار:
گاندو ۲ برگرفته از موضوعات واقعی است

جواد افشــار، کارگردان سریال گاندو درباره حواشــی فراواِن این فیلم 
توضیحاتی ارائه کرد.

جواد افشار، کارگردان سریال گاندو۲ درباره موضوع این سریال گفت: 
گاندو موضوعات مهمی دارد و بخش زیادی از آن بر اساس یک سری از 
موضوعات واقعی است که در این ســریال شبیه سازی شده است. البته 
تصمیم گرفتیم به صورت مستقیم وارد داســتان های امنیتی نشویم. 
فیلمنامه گاندو۲، دارای موصوعات جامعی اســت کــه پرونده ای را به 
نمایش می گذارد. در این سریال با ژانر جاسوسی مواجهیم که این ژانر، 
برای مخاطب نو است. در ســینما و تلویزیون ایران کمتر به موضوعات 

جاسوسی پرداخته شده است و مخاطب آن را جذاب می داند.
وی ادامــه داد: وقتی صحبــت از پرونده ها می کنیم، قرار نیســت یک 
سریال را به صورت مســتند بسازیم. فقط از یک ســری از پرونده های 
تاریخی وام می گیریم تا به عنصر نمایشی برسیم، اما آنچه که می بینید 
۱۰۰% واقعی نیست و در آن دخل و تصرف می کنیم.افشار درباره هدف 
از ساخت ســریال گاندو گفت: سریال گاندو بیشــتر قصه پردازی دارد 
و اثر نمایشــی اســت. الیه های این ســریال برخی برگرفته از واقعیت 
تاریخی اســت. رســالت رســانه و تلویزیون عالوه بر ســرگرمی تاثیر 
گذاشــتن در جامعه اســت و ما برای قدردانی از زحمات افرادی که به 

امنیت این کشور خدمت می کنند باید آثار این چنینی بسازیم.
کارگردان سریال گاندو درباره سختی کار ســاخت گاندو گفت: به هر 
حال پرداختن به پرونده های واقعی در ســریال امنیتی سختی خود را 
دارد و به صبر نیــاز دارد. البته برخی ظرفیت شــنیدن نقد ها را ندارند. 
ممکن اســت برخی افراد در جایگاهی که داشتند، قصوری کرده اند که 
ما آن را در ســریال بازگو کردیم و همین بازگو کردن ســبب شــد که 

نامالیماتی از سوی آن ها نسبت به سریال گاندو مطرح شود.
افشــار درباره واکنش به توییت های منفی منتشــره در فضای مجازی 
بیان کرد: این توییت ها همیشه بوده اســت و چیزی که برای من مهم 
اســت مطالبات مردم اســت. مردم، شــفافیت و صداقت از مسئوالن 
می خواهند؛ اگر به مردم خدمت شــده است آن ها قدردانی کردند و اگر 
به مردم خدمت نشده است آن ها رنجیده اند؛ در شرایطی هم که خیانت 
صورت گرفته اســت، مردم با آن ها برخورد کرده اند. کار ما بررسی این 
ابعاد است البته قصدمان شخم زدن گذشته نیست بلکه در همه این ها 
درس عبرتی برای آیندگان داریم. از طرف کســانی تهدید شــدیم که 

سمت و سوی آن ها مشخص است.
افشار درباره سانســور در این ســریال افزود: در همه جوامع و رسانه ها 
سانســور اتفاق می افتد و سانســور در کنار همه پدیده ها بوده اســت، 
چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید. سانســور طبیعی است و این 
پرونده ها بستری فراهم کرده اســت که ما به آن ها دید نمایشی داشته 
باشیم. ما اسمی از مســئولی خاص نیاوردیم؛ فقط می گوییم مسئولی 
در جایگاهش خالفی انجام داده است و تنها آن را به عنوان اثر نمایشی 
نشان می دهیم. مسئول خطاکار نباید ناراحت شود، زیرا که قصد ما در 

این سریال محاکمه نیست.
وی درباره ادامه ســریال گاندو گفت: گاندو قرار اســت ادامه دار باشد. 
گاندو ۲، ۱۵ قســمت دارد. فعال پخش ســریال فیلم متوقف شده، اما 

تولید آن ادامه دارد. گاندو ۳ تا سه ماه دیگر آماده می شود.

اکران
سرنوشت تلخ دختران هزاره از اسطوره تا واقعیت

»کوه چهل دختر« کجاست؟
عماد رســولی کارگردان نمایش »کوه چهل دختر« درباره شکل گیری 
این اثر نمایشی و روایت تلخ سرنوشــت دختران هزاره و مقاومتشان در 

برابر ظلم توضیح داد.
عماد رسولی کارگردان افغانســتانی نمایش »کوه چهل دختر« که این 
اثر نمایشی را در تماشاخانه مهرگان به صحنه برده است درباره این اجرا 
گفت: این نمایش را هشــتم فروردین ماه در ۲ نوبت به صحنه بردیم که 
متاسفانه سالن های تئاتر تعطیل و اجرای نمایش نیز متوقف شد. با باز 
شدن دوباره تماشــاخانه ها ما ۳ اجرا در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ فروردین 
داشــتیم که پرونده اجراهای نمایش در فروردین ماه بســته شد اما با 
توجه به اســتقبالی که در همین چند اجرا از نمایش شده، قرار است در 

اردیبهشت ماه نیز مجدداً کار را به صحنه ببریم.
وی دربــاره مضمون اثر توضیــح داد: این نمایش روایت رشــادت ها و 
دالوری های دختــران هزاره علیه ظلم و ســتم نیروهای عبدالرحمان 
خان که یکی از فرماندهان وقت و تحت سلطه انگلیس بوده در اوُرزگان 
اســت که در نهایت بعد از ۷ روز مقاومت و اســتقامت به ســرکردگی 
دختری به نام شیرین برای تن ندادن به اسارت و هتک حرمت، تصمیم 
به مرگی خودخواســته می گیرند و خودشــان را از باالی کوه به پایین 
پرتاب می کنند.این هنرمند تئاتر درباره زمان این رخداد گفت: به دلیل 
اینکه برخی این اتفاق را اسطوره می دانند و قبول نمی کنند که واقعاً رخ 
داده است زمان دقیق این رخداد مشخص نیســت اما طبق تحقیقات 
محلی که من انجام دادم این اتفاق مربوط به صدسال قبل و زمانی است 
که انگلیسی ها برای استعمار وارد افغانستان شدند. متاسفانه اطالعات 
زیادی از این واقعه در دسترس نیســت و این دوگانگی بین مردم هزاره 
و قومیت های دیگر افغانســتان درباره واقعی بودن یا نبودن این رخداد 
وجود دارد که همین مساله باعث شــده این اتفاق در تاریخ ثبت نشود و 
دچار تحریف نیز شود. اما در تحقیقات محلی و بومی که من انجام دادم 
به قبرهایی برخوردم که مردم این والیت اعتقاد دارند قبر این دختران 

است.
رسولی ادامه داد: من خودم اهل افغانستان و ســاکن ایران هستم و به 
داســتان ها فولکلوریک عالقه منــدم و ســوژه ها و موضوعاتی هم که 
برای اجرا و یا ســاخت فیلم کوتاه انتخاب می کنــم در همین ارتباط و 
در افغانستان می گذرد. ابتدا قرار بود درباره رابعه بلخی اثری را به صحنه 
ببرم اما به پیشنهاد دوســتم تصمیم گرفتم درباره دختران کوه چهل 
دختر کار کنم. چون این نمایش اثری زنانه و در عین تلخ بودن، شیرین 
نیز است. از آنجایی که مطالب کمی درباره این واقعه در دسترس است 
من با وجود تحقیقاتی که انجام دادم با همراهی امیرحســین عالمی و 
احمد عطایی که دیگر نویســندگان نمایشــنامه هســتند به داستان 
پرو بال دادیم تــا برای تبدیل شــدن به اثری نمایشــی جذابیت های 
بیشتری داشته باشــد. ممکن است که این داســتان واقعی نباشد اما 
چنین اتفاقاتی واقعیت هرروزه زنان ســرزمین من است و رخدادهایی 

اینچنینی زیاد روی می دهد.
این کارگردان تئاتر در پایان با اشــاره به اینکه از ۴ ســال قبل روی این 
نمایش متمرکز بوده اســت و پیش از این ۲ بار دیگر نیز قصد اجرای کار 
را داشته که به دالیلی میسر نشده اســت، عنوان کرد: این نمایش اثری 
پست مدرن و در عین حال ابزورد اســت که شاهد فضاسازی سنتی هم 
در کار هستیم. نمایش تلفیقی از حرکات فرم بازیگران و دیالوگ است 
که ابتدا شاهد هستیم داستان توسط یکی از فرماندهان جنگ که شاهد 
این اتفاق بوده برای همسرش روایت می شود و در ادامه در رویاهای زن 

شاهد حضور این دختران هستیم که با حرکات فرم همراه است.
بازیگران نمایش )به ترتیب حروف الفبا( عبارتند از ســتاره اســحاقی 
شــیر احمد نیک زاد شیال هاشــمی شــهال اکبری عالم صبور فاطمه 
غالم حسینی فرشته ظریفی فاطمه ابراهیمی فائزه احمدی قربان علی 
عظیمی مرضیه موسوی متین کریمی مجتبی حسینی مجید کریمی 

نرگس بختیاری ناهید رجبی نوراهلل ظریفی ندا لشکری.

دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی:
ونا را پیش بینی  اتفاقا موج چهارم کر

 کرده بودیم!

هرچند موج چهارم کرونا بســیاری از مدیران را غافلگیر کرد ولی دبیر 
جشــنواره تئاتر دانشــگاهی می گوید: ما این وضعیــت را پیش بینی 
می کردیم و بــه همین دلیــل بازبینی مرحلــه دوم جشــنواره را در 
اردیبهشــت ماه برگزار می کنیم.ســیدمجتبی جدی که از آغاز اصرار 
داشت بخش صحنه ای بیست و سومین جشــنواره تئاتر دانشگاهی به 
صورت حضوری برگزار شــود، درباره آخرین وضعیت این جشنواره در 
شرایط موجود کرونایی به ایســنا می گوید: بازبینی مرحله اول را انجام 
دادیم که ۱۷۱ کار در این مرحله و در هشــت روز ارزیابی شــدند و ۵۸ 

نمایش به مرحله دوم راه یافتند.
او ادامــه می دهــد: از آن جاکــه پیش بینــی می کردیــم نیمه دوم 
فروردین ماه با مــوج جدید کرونا روبه رو شــویم، مرحله دوم بازبینی را 
در اردیبهشت ماه برنامه ریزی کردیم و قرار است دومین مرحله بازبینی 
دهم تا بیستم اردیبهشت انجام شــود و چون این تاریخ همزمان با ماه 
رمضان اســت، با وزارتخانه صحبــت کرده ایم که در صــورت امکان، 

بازبینی ها از افطار تا سحر انجام شود.
جدی درباره تاریخ برگزاری جشنواره نیز توضیح می دهد: وزارت علوم 
بعد از عید فطر جشــنواره رویش را برگزار می کند و قرار است جشنواره 
تئاتر دانشگاهی هم ۵ تا ۱۲ خردادماه برگزار شود که تاریخ خوبی است 
زیرا پیش از تعطیالت نیمه خرداد اســت که احتماال بعــد از آن هم بار 

دیگر آمار مبتالیان به کرونا باال خواهد رفت.
دبیر جشــنواره تئاتر دانشــگاهی درباره برگزاری بخش صحنه ای این 
جشنواره به شکل حضوری تاکید می کند: حتما بخش اجرای نمایش ها 
را به شــکل حضوری خواهیم داشــت زیرا بعد از دو هفته قرنطینه، بار 
دیگر شرایط بهتر می شــود. ضمن این که تئاتر در گروه مشاغل دسته 
دوم قرار گرفته کــه در وضعیت نارنجی هم امکان اجــرا دارد. بنابراین 

محدودیتی در این زمینه نخواهیم داشت.
جدی در پایان با اشــاره به شور و شــوق جوانان دانشجو برای برگزاری 
جشــنواره تئاتر دانشــگاهی می گوید: بچه ها واقعا زحمت می کشند و 
این جشنواره تنها دلخوشی شان اســت که امیدوارم به شکل مطلوبی 
برگزار شود.جشنواره تئاتر دانشگاهی معموال در اردیبهشت ماه برگزار 
می شــود. بعد از همه گیری کرونا قرار شد جشــنواره بیست و سوم به 
جای نیمه اول سال گذشــته، در فصل پاییز برگزار شــود ولی به دلیل 
تعطیلی های پیاپی تئاتر در دوران کرونــا و از آن جا که برگزارکنندگان 
این جشــنواره بر برپایی آن به شــکل حضوری اصرار داشتند، قرار شد 
جشنواره بیست و سوم ســال ۹۹ برگزار نشود و سال ۱۴۰۰ در تاریخی 

نزدیک به تاریخ برگزاری همیشگی خود برپا شود.

اجرا


