
معاون وزیر راه و شهرسازی:
 مالیات خانه های خالی به صندوق ملی

ود  مسکن می ر
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: هر مالیاتی که از خانه های بدون سکه 
اخذ شــود به صندوق ملی مســکن می رود و به پرداخت تسهیالت برای 
مسکن گروه های کم درآمد اختصاص می یابد.محمود محمودزاده  اظهار 
کرد: سامانه امالک و اسکان یک اقدام پایه برای شناسایی وضعیت مسکن 
کشور است. هدف هم صرفا مالیات نیســت بلکه برنامه اصلی، شناسایی 

اوضاع سکونتی خانوارها برای برنامه ریزی های حوزه مسکن است.
وی افزود: هر مالیاتی از خانه های خالی گرفته شــود مستقیم به صندوق 
ملی مسکن می رود و به عنوان تسهیالت برای مسکن کم درآمدها هزینه 
می شــود. اینکه تصور کنیم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، این 
سامانه را ایجاد کرده تصور اشتباهی اســت.معاون وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه مطالبه عموم مردم ســاماندهی بازار مسکن است، گفت: برای 
کنترل بازار مسکن باید ابتدا اطالعات داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی 
کنیم. این سامانه یک اقدام خوب و مهم اســت و با قانونی که آذرماه سال 

گذشته از سوی مجلس تصویب شد ضمانت اجرایی پیدا کرد.
محمودزاده تاکید کــرد: هم میهنان عزیز از این منظــر به ثبت اطالعات 
ملکی خود نگاه کنند که اگر موضوع مسکن قرار است ساماندهی شود نیاز 

به این اطالعات پایه دارد و از طریق این سامانه انجام می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم ثبت اطالعات، بسیاری از 
خدمات شامل یارانه، افتتاح حساب بانکی، گذرنامه، پالک خودرو و غیره 
قطع می شود گفت: بله به هر حال این موضوعی است که در بند ۷ تبصره ۸ 
اصالحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم به آن اشاره شده است. کسانی 
که ظرف دو ماه اطالعات سکونتی را ثبت نکنند و موفق به دریافت کد یکتا 
نشوند ارایه خدمات دســتگاههای دولتی به آنها دچار اختالل می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره جرایم مالیاتی خانه 
های خالی گفت: هــر خانوار می تواند یک اقامتــگاه اصلی و یک اقامتگاه 
فرعی در شــهری دیگر داشته باشد که مشــمول مالیات خانه های خالی 
نمی شــود. صاحبان واحدهای نوســاز نیز پس از ۱۲ ماه و در حالت انبوه 
ســازی پس از ۱۸ ماه در صورت خالی بودن مالیــات پرداخت می کنند. 
همچنین خانه های خالی شــهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر و روســتاها 
مشــمول مالیات نیست اما اگر در سامانه ثبت نشــود مشمول ۲۰ درصد 
مالیات متعلقه خواهد شــد. معافیتهای دیگری نیز برای برخی گروهها از 
جمله دانشجویان، دانش آموزان، مبتالیان به بیماریهای خاص و غیره در 

نظر گرفته شده است.
به گفته محمودزاده، در مواردی بجز موارد مذکور، واحدهای مســکونی 
پس از چهار ماه از زمان خالی بودن در سال اول مشمول شش برابر مالیات 
متعلق به واحدهای اجاری می شــود که در سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم 

۱۸ برابر خواهد شد. 
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در جلسه کمیته های ستاد کرونا اعالم شد

وز محدودیت اعمال می شود وز در همه شهرهای قرمز ۱۰ ر وحانی:از امر ر
سید مهدی حســینی  رئیس جمهوری 
از اعمال محدودیت ۱۰ روزه در شــهرهای 
دارای وضعیت قرمز خبــر داد و گفت: این 
محدودیت ها از روز شــنبه در این شــهرها 

اعمال می شود.
 حسن روحانی رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی را مهمترین دلیل افزایش ابتالء و 
بستری بیماران کووید ۱۹ در کشور و مواجه 
شدن با موج جدید این بیماری در بسیاری 
از استان ها و شهرســتان ها دانست و افزود: 
بهتریــن و مؤثرترین راه مقابلــه و مهار این 
پاندمی همچنان رعایت نکات بهداشــتی، 
پرهیــز از تجمع و تــردد غیر ضــروری و 
دورهمی ها است و همه مردم باید این موارد 

به طور کامل و دقیق رعایت کنند.
جلسه کمیته های تخصصی ســتاد مقابله 
با کرونا عصــر پنج شــنبه در حضور رئیس 
جمهوری برگــزار شــد. در این جلســه، 
رؤســای کمیته های بهداشــت و درمان، 
امنیتــی- اجتماعــی و قــرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا گزارشی از آخرین 
وضعیت شــیوع بیماری در کشور، وضعیت 
رنگ بندی شهرها و اســتان ها و همچنین 
اقدامات انجام شــده و اعمال محدودیت ها 
و تقویــت نظارت هــا بــر اجــرای دقیق 
دســتورالعمل ها برای کنتــرل و مهار موج 

جدید کرونا در کشور را ارائه کردند.
در این جلسه رؤسای کمیته های تخصصی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا پیشــنهادهای 
قــرارگاه عملیاتــی ایــن ســتاد را مورد 
بحث و بررســی قرار دادند. بر اســاس این 
پیشــنهادها، ستادهای اســتانی در مراکز 
و شــهرهای با وضعیــت قرمــز و نارنجی 
موظفند مطابق طرح مدیریت هوشــمند، 
کلیه محدودیت هــای الزم را در بخش های 
اصناف، ترددها و نحوه حضور کارمندان در 

ادارات به دقت اعمال و دستگاه های اجرایی 
مرتبط نیز نظارت هــای الزم را انجام دهند. 
همچنین همه استان ها در هر وضعیتی که 
قرار دارند موظف به رعایــت و اجرای همه 
شــیوه نامه های بهداشــتی و مراقبت های 

الزم هستند.
کمیته عالی نظارت با محوریت و مسئولیت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
می بایســت نظارت دقیق را بر نحوه رعایت 
شــیوه نامه ها اعمال و افرادی کــه الزامات 
قانونی در این خصوص را رعایت نمی کنند 
برای برخورد به مراجــع ذیربط معرفی کند 

تا اقدامات الزم در این زمینه صورت گیرد.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی می بایســت افرادی را که تست آنها 
مثبت شــده و قرنطینه را رعایت نمی کنند 

برای اعمال مجازات به مراجع قانونی معرفی 
کند.

براساس پیشــنهاد دیگری همچنین مقرر 
شــد وزارت راه و شهرســازی با همکاری 
هالل احمر، بــا افزایش ظرفیــت نیروها و 
تجهیزات، ضمن کنترل دقیق تر فرودگاه ها 
و پایانه های پرتردد مرزی و تسهیل در رفت 
و آمد مردم از نقض شیوه نامه های بهداشتی 

جلوگیری کند.
رئیس جمهوری با تاکید بــر اجرای موارد 
پیشنهادی قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا 
گفــت: بی تردیــد راه اصلی خــروج از این 
وضعیت رعایت همه دســتورالعمل ها است 
که تجارب گذشــته نیز گــواه این موضوع 

است.
روحانی با بیان اینکه هماهنگی و انســجام 

در تصمیمات و اقدامــات الزم در مدیریت 
مقابله با کرونا به عنــوان یک اصل ضروری 
است، افزود: رعایت نشدن دستورالعمل ها 
و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی مقابله 
با کرونا مهمتریــن دلیل ایجــاد وضعیت 
کنونی است و اگر همه اقدامات در چارچوب 
مصوبات ستاد ملی از سوی مردم، اصناف و 
دستگاه ها به دقت اجرا می شد حتمًا شاهد 

این وضعیت نبودیم.
براســاس مصوبه این جلســه از روز شنبه 
در همه شــهرهایی کــه در وضعیت قرمز 
قرار می گیرند مطابق مفــاد طرح مدیریت 
هوشــمند بــه مــدت ۱۰ روز محدودیت 
اعمال می شــود و بدیهی است سایر شهرها 
هم طبــق رنگ بنــدی اعمال شــده باید 

محدودیت ها و پروتکل ها را مراعات کنند.

در این جلســه همچنین مقرر شــد کمیته 
بهداشــت و درمان با همکاری ســتادهای 
اســتانی و دانشــکده های علوم پزشــکی، 
بیمارســتان ها، تخت های بیمارســتانی و 
مراکز درمانی بیشتری را برای ارائه خدمات 
به بیمــاران و مبتالیان به کرونــا تجهیز و 

آماده کنند.
براساس گزارش ســازمان برنامه و بودجه، 
تأمین مالــی و پرداخــت فوق العاده های 
ویژه به کارکنان وزارت بهداشت و درمان و 
دانشکده های علوم پزشــکی و تأمین مالی 
برای تکمیل و تجهیز بیمارستان ها و اعالم 
آمادگی برای تأمین مالی بهره برداری از ۱۳ 
هزار تخت جدید و گسترش امکانات درمانی 
و نیز تأمین مالی خرید واکسن های داخلی 
و خارجی از جمله اقدامات سازمان برنامه و 

بودجه است.
رئیس جمهوری با تاکید بــر حمایت همه 
جانبه معنوی و مــادی دولت از کادر درمان 
در یکســال گذشــته و در جریــان مقابله 
با پاندمی کووید ۱۹ تصریــح کرد: در تمام 
مدت مقابله با ایــن ویروس اجازه ندادیم در 
جنگ نفس گیر و فشارهای اقتصادی ناشی 
از اعمال محدودیت های کرونایی، حمایت 
مادی و معنوی از کادر سالمت و درمان که 
شجاعانه و ایثارگرانه در حال مبارزه با کرونا 

هستند، متوقف شود.
روحانی با اشــاره به اهمیت اطالع رسانی و 
آگاهی بخشــی جامعه در زمینه لزوم پرهیز 
از عادی انــگاری و از طرفــی جلوگیری از 
ایجاد نگرانــی بیهوده و غیــر واقعی تاکید 
کرد: براساس تصمیم ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، جریان اطالع رســانی ها و مدیریت 
افکارعمومی در مقابله با ویروس کرونا باید 
متمرکز، ســازماندهی شده، منظم و شفاف 

صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

خ ارز را سرکوب نمی کنم  نر

صفحه 3

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران می گوید، 
برخی تصمیمات غلط دولتی به عنوان بخشی از موانع 
اصلی تولید بایــد کنــار بروند.محمدرضا نجفی منش 
در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: یکــی از اصلی ترین 
مسائلی که بخش خصوصی در طول سال های گذشته 
همواره بر آن تاکید داشته و آن را مقدمه ای برای بهبود 
تولید می داند، کاهش دخالت هــای دولت در اقتصاد و 
امکان باز گذاشتن دســت فعاالن اقتصادی برای تولید 

و حضور در عرصه های مختلف اســت.وی با بیان اینکه 
مداخله در شرایط بازارهای مختلف، پیشبینی پذیری 
اقتصاد ایران را بســیار دشــوار کرده، توضیح داد: یک 
ســرمایه گذار برای ورود به حوزه تولید، نیاز به آن دارد 
که شرایط را رصد کرده و حدس بزند که در آینده چه بر 
سر سرمایه اش خواهد آمد اما وقتی مداخالت ادامه یابد 
و مشخص نباشد که مسیر واقعی اقتصاد به کدام سمت 
است، شرایط برای ســرمایه گذار دشوار می شود.عضو 

اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به وضعیــت بازار خودرو 
در سال های گذشته گفت: در شــرایطی که بسیاری از 
بازارها بدون مداخله دولت و به تناسب افزایش قیمت ها 
و تورم، با قیمت های جدید محصــوالت خود را عرضه 
می کنند، در بازار خودرو دولت اصرار دارد که قیمت ها 
باید به شکل دستوری تعیین شده و از یک حدی باالتر 
نرود که نتیجه آن را به وضوح در بازار خودرو می بینیم.

وی با اشاره به مشــکالتی که ارز چند نرخی در اقتصاد 

ایران به وجــود آورده، بیان کرد: ما بارهــا گفته ایم که 
در فضای رقابت، رانت و شرایط ویژه نباید وجود داشته 
باشــد و طرف ها باید در فضای برابــر رقابت کنند و اگر 
دولت قصد کمک به اقشــار کم درآمد را دارد این کمک 
باید به شکل مستقیم انجام شــود. از این رو اگر بحث بر 
سر مانع زدایی باشد، به نظر می رسد همین تصمیمات 
غلط و محدود کننده، اصلی ترین مانع هایی هستند که 

باید از سر راه تولید برداشته شود.

اتاق

عضو اتاق بازرگانی تهران: دولت خود مانع اصلی تولید است
اناهلل و انا الیه راجعون

 جناب آقای حجت اله مهدیان، مدیرعامل محترم
 بانک توسعه تعاون درگذشت اخوی محترمتان را تسلیت 

 عرض می کنیم و برای شما و خانواده بزرگوارتان 
صبر و شکیبائی مسئلت داریم.

روزنامه خریدار    
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اطالعیه شماره یک سهام عدالت:
مشموالن سهام عدالت برای ثبت نام در سامانه 

سجام اقدام کنند
 براساس اطالعیه شماره یک سهام عدالت اعالم شده است: سهامداران 
مشمول ســهام عدالت نســبت به ثبت نام در ســامانه جامع اطالعات 

مشتریان)سجام( به آدرس www.sejam.ir اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )ســنا(، متن اطالعیه به شرح زیر 
است: بدینوسیله به اطالع آن دسته از ســهامداران غیر مستقیم سهام 
عدالت و همچنین سایر افرادی که سهام این شرکت ها را از بازار سرمایه 
خریداری کرده اند و دارای سهام در یکی از شرکت های سرمایه گذاری 
استانی هســتند می رســاند بر اســاس آخرین تصمیمات و مصوبات 
شــورای عالی بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت های سرمایه گذاری استان ها با دستور انتخاب 
اعضای هیئــت مدیره به صورت الکترونیکی در نیمه دوم اردیبهشــت 

سال جاری تا نیمه اول خرداد ماه در همه استان ها برگزار خواهد شد.
برای شرکت در این انتخابات که بزرگترین مشارکت جمعی هموطنان 
در فعالیت های اقتصادی است الزم است سهامداران مشمول نسبت به 
www.ثبت نام در ســامانه جامع اطالعات مشتریان)سجام( به آدرس
sejam.ir اقدام کنند.امید اســت با اهتمام کامل نســبت به مشارکت و 
حضور در این مجامع زمینه انتخاب مدیران دلسوز و کارآمد و پاسخگو، 
برای صیانت و ارتقای ارزش دارایی های مالی آن شرکت ها فراهم آید.

بدیهی اســت اســتفاده از حق رای و حضور حداکثری سهامداران در 
مجمع زمینه را برای مدیریت صحیح و ارتقــای بهره وری دارایی های 

سهامداران فراهم خواهد کرد.
یاد آور می ســود، این مجامع فقط به صورت الکترونیکــی و از طریق 
سامانه الکترونیکی یکســانی برگزار می گردد که مشخصات و آدرس 
آن متعاقبا اعالم خواهد شد؛ بنابراین از کلیه مشمولین سهام عدالت به 
روش غیر مستقیم )سهامداران شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت( دعوت به عمل می آید جهت تعیین سرنوشت مدیریت دارایی 
های خود در تاریخ هایی که متعاقبًا اطالع رســانی می گردد مشارکت 

نمایند.

رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال مطرح کرد

»اورژانس کسب و کار« ناجی بنگاه های اقتصادی 
و مانع تعدیل نیرو

رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال گفت: راه اندازی 
اورژانس کسب و کار، ناجی کســب و کارها و به تبع آن مانع تعدیل نیرو 
اســت و به کمک اطالعات جمع آوری شده سیاســت های اشتغال نیز 

رصد و پایش می شود.
 ایجاد اشتغال همواره مهمترین دغدغه دولت هاســت اما در کنار این 
موضوع باید حفظ اشــتغال موجود نیز مورد توجه قــرار گیرد و نباید 
ایجاد واحدهای تولیدی جدیــد ما را از مشــاغل و تولید موجود غافل 
کند. مقوله ای که سال گذشته از اولویت های نخست وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی بود.
اشــتغالزایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشت و طرح ها و برنامه های مختلفی از 
جمله طرح کارورزی دانش آموختگان دانشــگاهی، معافیت های بیمه 
کارفرمایی، مهارت آمــوزی در محیط کار واقعی و یارانه دســتمزد در 

سطح استان ها ایجاد شد.
در کنار طرح های مذکور در روزهای پایانی سال گذشته وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از اورژانس کسب و کار رونمایی کرد و طی روزهای اخیر 
در حســاب کاربری خود در در توئیتر اعالم کرد که به کمک این سامانه 

از ریزش ۳۰۰ هزار نیروی کار خبر داد.
در این راستا با رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال 

در خصوص چگونگی راه اندازی این سامانه گفت وگو کردیم.
»مرتضی محرم خانی« درباره ایــده راه اندازی اورژانس کســب و کار 
اظهارداشت: ایده تشــکیل مرکز مدیریت اورژانس کسب و کار توسط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شــد زیرا شــاهد بودیم با وجود 
سیاستگذاری در زمینه کســب و کار با تعدیل و ریزش اشتغال مواجه 

بودیم.
وی افزود: در صورتی که ســالیانه یک میلیون شــغل ایجاد می کردیم 
و حدود ۳۵۰ هزار نفر شغل خود را از دســت می دادند و دوباره با صرف 
هزینه هنگفت و سیاستگذاری جدید ناچار بودیم برای این افراد برنامه 

اشتغال تهیه کنیم.
رییس مرکز ملی پایش سیاســت ها و برنامه های اشــتغال اضافه کرد: 
بنابراین تصمیم گرفتیم سیســتم هشــداری تهیه کنیم تا بنگاه های 
اقتصادی که با مشکالت مختلف مواجه می شوند پیش از تعدیل نیروی 
کار، اعالم کنند تا با ارائه راه حل مناســب از بیــکاری ۳۰ درصد نیروی 

انسانی جلوگیری کنیم.
وی بیان کرد: اواسط سال گذشــته ایده اورژانس کسب و کار مطرح و 
مطالعات الزم در این زمینه انجام شــد و پس از آن با مشــارکت جهاد 

دانشگاهی این مرکز به صورت رسمی توسط وزیر تعاون افتتاح شد.
محرم خانی اظهارداشــت: مرکز ملی پایش برنامه ها و سیاســت های 
اشتغال در کنار اورژانس کســب و کار فعال اســت و در این مرکز پس 
از اخذ داده هــای مرکز اورژانس دربــاره عواملی کــه موجب اختالل 
فعالیت کســب و کارهــا می شــود، سیاســتگذاری ها و برنامه های 
اشــتغال رصد و پایش می شــود و این اطالعات مهمترین آورده برای 

سیاستگذاری هاست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر مرکز ملی پایش برنامه ها و سیسات های 
اشتغال کار خود را شروع کرده اســت و طبق برنامه از پیش تعیین شده 
در حال توافق با دســتگاه های اجرایی هستیم چرا که نیاز به هماهنگی 

بین دستگاهی داریم.

بازار

خریــدار   معاون نظــارت بــر نهادهای 
مالی ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
نامزدهایــی که قصد شــرکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران را دارند باید بازار 
سرمایه را به واسطه تاثیر این بازار بر اقتصاد 

کشور در اولویت قرار دهند.
"محمدحسن ابراهیمی سروعلیا" با اشاره 
به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ایران از 
جمله مسایل مهمی است که در سال ۱۴۰۰ 
با آنها روبرو هســتیم و از چند ماه گذشــته 
تاثیر خود را بر بازار ســرمایه گذاشته است، 
گفت: رییــس جمهوری به عنــوان رییس 
دولــت به دلیــل تصمیمــات مختلفی که 
اتخاذ می کند می تواند بر رونــد بازار تاثیر 
بگذارد، شــاید تا دوره قبل افــرادی که می 
خواستند کاندید شــوند توجه زیادی را به 

بازار نداشتند.
ابراهیمی اظهار داشــت: اکنون به واسطه 
حضور چشــمگیر مردم در بورس، شناخت 
آنها بــه این بازار و فرصت های ایجاد شــده 
برای ســرمایه گذاری هیچ کاندیدایی نمی 
تواند نســبت به بازار بی تفاوت باشــد و به 

سادگی از آن عبور کند.
 معــاون ســازمان بورس بــا بیــان اینکه 
کاندیدایــی که قصد شــرکت در انتخابات 
رییس جمهوری را دارند بایــد برنامه های 
خود برای بازار سرمایه را به واسطه تاثیر این 
بازار بر اقتصاد کشور  در اولویت قرار دهند، 
گفت:  سازمان بورس این آمادگی را دارد تا 
در جلسات مختلف راه های بهبود وضعیت 
بازار را مورد بررسی قرار دهد و دیدگاه های 
آنها را برای سیاست گذاری در بازار سرمایه 

بررسی کند.
وی بــا اشــاره به اینکــه اقدامــات رییس 
جمهوری آینده در مورد بازار ســرمایه یک 
تصمیم یا انتخاب نیســت بلکــه یک اجبار 
است که باید به این مساله توجه کافی شود، 
افزود: مســایل بازار ســرمایه و توجه به آن 
تبدیل به یــک مطالبه حق عمومی شــده 
اســت و هیچ کس نمی تواند این مطالبه را 

نادیده بگیرد.

بازدهی ٣00 درصدی شاخص بورس 
در نیمه نخست سال ٩٩

 معاون ســازمان بورس ســال ۹۹ را سالی 
متفاوت در معامالت بازار ســرمایه دانست 
و افزود: در ســالی که گذشت شاهد افزایش 
قابل توجه حجــم و ارزش معامالت و تعداد 
ســهامداران بودیم که رکــورد تاریخی در 

معامالت بازار را به ثبت رساند.
وی با بیان اینکه ارزیابــی معامالت بورس 
در ســال  ۹۹ را باید به دو نیمســال نخست 
و نیمسال دوم تقســیم کرد، اظهار داشت: 
نیمسال نخســت خوش بینی قابل توجهی 
نســبت به معامالت بورس در بــازار وجود 
داشــت و تعداد قابل  توجهی از افراد اقبال 
زیادی را نسبت به سرمایه گذاری در بورس 
نشان دادند.معاون نظارت بر نهادهای مالی 
سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تا 
نیمه مرداد ماه بازدهی بازار سرمایه نسبت 
به اوایل ســال به حدود ۳۰۰ درصد رسید، 
گفت: در نیمه دوم ســال با بحث انتخابات 
آمریکا همراه بودیم که در این زمینه به دلیل 
وجود برخی از انتظارات نرخ دالر در مســیر 
نزولی قــرار گرفت که این امــر تا حدودی 
باعــث کاهش هیجانــات در بــازار و اقبال 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بورس 

شد.
وی تاکید کرد: شــاخص بــورس از ابتدای 
ســال ۹۹ از  ۵۰۰ هزار واحد بــه بیش از دو 
میلیون واحــد در مرداد ماه رســید که در 
نهایت بعــد از اصالح های صــورت گرفته 
پرونده شــاخص بورس در پایان اسفند ماه 
با شــاخص یک میلیــون و ۳۰۷ هزار واحد 
بســته شــد.ابراهیمی با بیان اینکه به طور 

طبیعی اقبال مردم به  ســرمایه گذاری در 
بــورس در افزایش بازدهــی آن تاثیرگذار 
بوده است، اظهار داشــت: مقایسه بازارها به 
لحاظ بازدهی با یکدیگر نشــان می دهد که 
بورس با توجه به ریزش های شــدیدی که 
داشت، بازدهی بسیار بیشــتری را در سال 
۹۹ نسبت به بازار ارز، مســکن، طال و سکه 

کسب کرد.
معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار با اشــاره بــه عوامل 
تاثیرگذار در نوســان پرشــتاب شــاخص 
بورس در سال ۹۹ گفت: همه بازارها نسبت 
به عرضه و تقاضا واکنش نشان می دهند که 
بازار سرمایه هم نســبت به این امر مستثنی 
نیســت، زمانی که اقبال  به سرمایه گذاری 
در بازار افزایش پیدا می کند بازار با بازدهی 
زیادی همراه می شــود، در مقابل با کاهش 
تمایل سرمایه گذاران به بازار مدنظر، میزان 
بازدهی افت پیــدا خواهد کــرد؛ بنابراین 
نمی توان گفت که بازار ســهام در نیمه دوم 
سال روند غیرطبیعی را در پیش گرفت زیرا 
چنین اصالحی بعد از رشــد شدید شاخص 

بورس، طبیعی است.

 اجرای آزادسازی سهام عدالت
 در زمانی بهتر

ابراهیمــی به آزادســازی ســهام عدالت و 
تاثیر آن بر معامالت این بازار اشــاره کرد و 
افزود: در ســال ۹۹ با بحث آزادسازی سهام 
عدالت روبرو بودیم که دولت تصمیم گرفت 
تا امکان فروش بخشــی از ســهام عدالت را 
برای افرادی که روش مدیریت مســتقیم را 

انتخاب کرده بودند فراهم کند.
وی با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت به 
عنوان نوعی تکلیف بر عهده دولت بود و باید 
هر چه زودتر به ســرانجام می رسید، گفت: 
ما نمی توانیم منکر تاثیر آزادســازی سهام 
عدالت در بازار سرمایه و روند معامالت این 
بازار باشــیم اما میزان آزادسازی و زمان آن 
می توانســت به نحوی بهتر انجام شود که تا 

این حد تاثیر خود را بر روند بازار  نگذارد.
معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار با بیــان اینکه متولیان 
مختلف بازار ســرمایه مانند دولت و مجلس 
و ســازمان بورس باید هر چه در توان دارند 
انجام دهند تا ســرمایه مردم در بازار مورد 
حفاظت قرار گیرد، گفــت: به طور طبیعی 
باید اقدامی صــورت گیرد تا ســهامداران 
عدالت با ورود به این بازار  آســیب نبینند و 
به بازار سرمایه هم در ســطح کالن آسیب 

وارد نکنند.

عوامل مختلف تاثیرگذار بر روند 
صعودی شاخص بورس

وی با بیان اینکه عوامــل مختلفی در روند 

صعودی شــاخص بورس در ابتدای ســال 
۹۹ تاثیرگذار بود، افزود: افزایش قابل توجه 
نقدینگی در کشور باعث شد تا این نقدینگی 
به دنبال بازاری برای سرمایه گذاری باشد، 
این امر باعث شــد تا مردم تصمیم به ورود 

نقدینگی خود به بازار سهام بگیرند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه هدایت  نقدینگی 
به بورس تصمیم بسیار درســتی بود که از 
ســوی دولت و مردم اتخاذ شد، تاکید کرد: 
این حجــم از نقدینگی به هر جــا که ورود 
می کرد ممکن بود خســارات زیــادی را به 
بخش های واقعی اقتصاد کشــور  وارد کند 
و می توانســت قیمت ارز کــه تاثیر زیادی 
را بر معیشــت مردم دارد را به صورت قابل 
توجهی افزایش دهد و مســکن را گران تر 

کند.
معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشــاره به اینکه بازار 
سرمایه همیشــه می تواند فرصتی را برای 
تصمیم گیران فراهم کند تا بتوانند سرمایه 
خود را به فعالیت های مولد اقتصادی سوق 
دهند، افزود: تعداد کثیری از مردم با سرمایه 
های خرد وارد بازار سرمایه شدند و تصمیم 
گرفتند تا سرمایه های بیشــتری را به این 

بازار برای سرمایه گذاری وارد کنند.
وی با بیان اینکه عوامــل دیگر تاثیرگذار بر 
روند صعــودی بازار مانند عوامل سیاســی 
و اقتصــادی را نمی توان در ایجاد نوســان 
معامــالت بــورس نادیده گرفــت، گفت: 
رویدادهای مختلف سیاســی که در کشور 
رخ داد بــه طــور طبیعــی بر بازار ســهام 
تاثیرگذار بــود و منجر به هجوم گســترده 
سرمایه گذاران به بازار سرمایه و ایجاد روند 

صعودی در معامالت بازار شد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه در نیمه دوم سال 
بیشــتر عوامل روانی بر معامالت بازار تاثیر 
بود، اظهار داشت: همیشه سرمایه گذار باید 
در بازار احساس اطمینان داشته باشد و در 
صورت عدم اطمینان برای سرمایه گذاری 

در بورس سرمایه ها از بازار خارج می شوند.
 معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار گفت: اگــر بخواهیم  
معامالت بــورس مانند گذشــته به حالت 
منطقی و متعــادل بازگردد بایــد از لحاظ 
روانی ســرمایه گذار را  آماده کنیم و به آنها 
اطمینان دهیم که بازار ســرمایه نمی تواند 
برای همیشــه وضعیت با ثبات و منطقی را 

پیش رو داشته باشد.

کمک دولت و سازمان بورس برای 
بازگشت رشد به معامالت بورس

وی بــه عوامــل تاثیرگذار در بهبــود روند 
معامالت بورس در ســال ۱۴۰۰ اشاره کرد 
و افزود: عوامل متعددی می تواند در بهبود 
روند بازار در ســال جدید تاثیر گذار باشند، 

در ابتدا باید شــفافیت در معامالت این بازار 
برقرار باشــد و  این بازار باید از نقدشوندگی 
کافی برخوردار باشــد،  اغلب ســهم هایی 
که در بازار حضور دارنــد دارای بازارگردان 
هســتند که این بازار گــردان ها کمک می 

کنند تا نقدشوندگی در بازار افزایش یاید.
معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازگشــت 
اعتماد دوباره به بازار توسط ارکان مختلف 
رخ می دهد، گفــت: ارکان تصمیم گیرنده 
در کشور مانند دولت می تواند موثر در روند 
معامالت این بازار باشد تا دوباره سهامداران 

به بازار اعتماد کنند.
 وی اظهار داشــت: در کنار دولت، سازمان 
بورس هم می تواند نقــش ویژه ای را در این 
زمینه ایفا کند و باید تالش شود تا معامالت 
به صورت شــفاف و منصفانه صورت گیرد تا 
افرادی که در بازار حضــور دارند اطمینان 
خاطر داشته باشند سرمایه ای که وارد بازار 
کرده اند به صورت مطلوب در حال کمک به 

اقتصاد کشور است.
ابراهیمــی با اشــاره به اینکــه تصمیمات 
مختلفی که دولــت در حوزه های اقتصادی 
و سیاسی می گیرد تاثیرگذار بر بازار سرمایه 
خواهد بود، اظهار داشــت: بخشی از سهم 
هایی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد 
متعلق به دولت است و تعامل دولت با سایر 
ارکان در بازار ســرمایه مانند تعامل مجلس 
با دولت می توانــد تاثیر زیــادی را بر بازار 
سرمایه داشته باشــد، هر گاه یک همگرایی 
را بین این دو رکن مشاهده کردیم بالفاصله 

شاهد تاثیر مثبت آن بر بازار بوده ایم.
معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بورس و اوراق بهــادار تاکید کــرد: اکنون 
مســایل مختلفی در بازار وجــود دارد که 
نیازمند تعامل بین این دو رکن اســت و اگر 
آنها با یکدیگر تعامل داشته باشند راحت تر 
می توان مشکالت بازار ســرمایه را برطرف 

کرد.

بی انصافی سهامداران در مورد 
عملکرد حقوقی ها در بازار

وی به عملکرد حقوقی هــا که در معامالت 
ســال ۹۹ مورد انتقاد اکثر ســهامداران و 
فعاالن بازار قــرار گرفته بود، اشــاره کرد و 
گفت: تقسیم بندی ســیاه و سفید حقوقی 
ها برای حمایت از بازار خوب نیســت، همه 
افرادی کــه در بازارهای ســرمایه گذاری 
حضور دارنــد به دنبــال منفعــت از بازار 
هســتند، بنابراین نباید به بحث حقیقی و 

حقوقی در بازار دامن زد.
 ابراهیمی اظهار داشت: می توان با اطمینان 
اعالم کرد که در مواقــع مختلف و زمانی که 
با کاهش شــاخص همراه بودیم عده زیادی 
از شــرکت های بــزرگ حقوقــی در قالب 

بازارگردان کمک کردند تــا اعتماد به بازار 
بازگردد و دیگر هیچگونــه نااطمینانی در 
بازار وجود نداشــته باشــد؛ بنابراین اینکه 
اعالم کنیــم حقوقی ها در بــازار کم کاری 

کرده اند به هیچ عنوان منصانه نیست.
معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار گفت: ممکن اســت 
از بین تعداد زیادی از حقوقــی ها در بازار، 
تعداد انگشت شماری وظیفه خود را در بازار 
انجام نداده باشــند اما بخش قابل توجهی 
ســعی کردند تا بــازار به حالــت منطقی و 

متعادل بازگردد.

توصیه به سهامداران
وی سهامداران را برای ســرمایه گذاری در 
بورس در سال ۱۴۰۰ مورد خطاب قرار داد 
و گفت: افــرادی که به دنبــال ورود به بازار 
هســتند باید دیدگاه بلندمدتی را نسبت به 
این بازار داشته باشند، در بلندمدت بازدهی 
بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی طال، 
ارز و مسکن بیشــتر است و اغلب افرادی که 
با این دید وارد بازار می شوند سود بیشتری 

را نسبت به سایر بازارها کسب کردند.  
ابراهیمی با اشــاره به اینکه مساله دیگر که 
ســرمایه گذاران باید بــرای ورود به بورس 
توجه کنند نیازمندی ایــن بازار به تحلیل و 
دانش است، اظهار داشــت: سرمایه گذاری 
در بازارهــای موازی بســیار راحــت تر از 
بازارهای گســترده ای مانند سهام است که 
بیشــتر از ۷۰۰ ناشــر وجود دارد و سرمایه 
گذاری در هر یک از آنهــا نیازمند اطالعات 
مالــی و وضعیت کالن اقتصــادی و عوامل 

سیاسی تاثیرگذار بر آنها است.
معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار اظهار داشــت: سرمایه 
گذاران اگر از دانش کافی برای ورود سرمایه 
های خود به بازار برخوردار نیســتند باید از 
طریق ســرمایه گذاری غیرمستقیم مانند 
شــرکت های ســبدگردان و صندوق های 

سرمایه گذاری وارد بازار سهام شوند.
وی گفت: ســرمایه گذاران باید این موضوع 
را مدنظر قرار دهند که ســرمایه مازاد خود 
را وارد بازار ســرمایه کنند و به هیچ عنوان 
نبایــد دارایی هــای ضروری خــود مانند 
خودرو و مسکن را به فروش برسانند و وارد 
بــازار کنند.ابراهیمی تاکید کرد: ســرمایه 
گذاران در بورس  باید مراقب افراد سودجو و 
منفعت طلب باشند زیرا این افراد به واسطه 
کسب منافعی که خود به دنبال آن هستند 
اطالعات و مشــاوره های اشــتباهی را  می 
دهند و عده ای را گمراه می کنند، در حالی 
که ســرمایه گذاران باید از افراد موثقی که 
مورد تایید ســازمان بورس است مشورت 
بگیرند و بعد اقدام به سرمایه گذاری در بازار 

کنند.

 پیش بینی روند معامالت بورس
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ابراهیمی رونــد معامالت بورس در ســال 
۱۴۰۰ را پیــش بینــی کرد و افــزود: روند 
معامالت بورس در ســال ۱۴۰۰ وابسته به 
عوامل مختلفی اســت، برخــی از عوامل به 
وضعیت داخلی شــرکت ها ماننــد تولید و 
فروش و برنامه های طرح و توســعه مربوط 
اســت، بخشــی دیگر هم به عوامل کالن و 
متغیرهایی مانند قیمت جهانی، متغیرهای 
سیاســی و اقتصادی، نرخ بهره و کامودیتی 
ها و رشــد نقدینگی وابسته اســت که این 
عوامل مــی تواند بــر روند بازار ســرمایه 

تاثیرگذار باشد.
معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار خاطرنشــان کرد: به 
طور طبیعی اگر شرایط باثباتی را در اقتصاد 
کشور شاهد باشــیم، وضعیت بازار سهام در 

سال آینده مطلوب و متعادل خواهد بود.

خریدار   نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر ضمن اشــاره به 
اینکه طی یک هفته اخیر تحت تاثیــر مذاکرات و بحث های 
سیاسی، از اواسط هفته قیمت جهانی طال و نرخ ارز در داخل 
افزایش یافــت افزود: امــا در مجموع هفته ای که گذشــت 
علیرغم همه باال و پایین شدن نرخ ارز و قیمت اونس جهانی، 
در پایان هفته شــاهد ریزش قیمت ها نســبت به آغاز هفته 

بوده ایم.
محمد کشــتی آرای در تشــریح وضعیت بازار سکه و طال 
در اولین هفته کاری از ســال ۱۴۰۰ در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کــرد: روزهای پایانی ســال ۱۳۹۹ با قیمت ۱۷۰۰ 
دالر اونس جهانی سال برای ما به پایان رسید. اما در اوایل 
هفته ای که گذشــت،   قیمت اونس جهانی به ۱۷۳۱ دالر 

هم رسید. 
باتوجه به ثبات قیمتی که قیمت جهانی داشــت، نرخ ارز نیز 
از ثبات نسبی خوبی برخوردار بود اما در اواسط هفته، مسائل 
هســته ای ایران و نشســت وین، مجدد نرخ  ارز را در داخل 

تحت تاثیر قرار داد و برای ساعاتی نرخ ارز رشد یافت.  
نایب رئیــس دوم اتحادیه طال و جواهر تهــران افزود: همین 

افزایش نرخ ارز به انضمام افزایش قیمت جهانی طال، ســبب 
شد تا قیمت ســکه برای ســاعاتی تا ۱۱ میلیون تومان هم 
افزایش پیدا کند؛ اما باتوجه به نتایج نشســت وین، قیمت ارز 

کاهش پیدا کرد.
 البته در پایان هفته به سبب شــاخص های اقتصادی آمریکا، 
مجددا شــاهد افزایش قیمت اونس جهانی بودیم؛ بطوریکه 
بطور متوســط طی این هفته، ۱۳ دالر افزایش قیمت جهانی 
را داشته ایم و قیمت هر اونس جهانی از ۱۷۳۱ به ۱۷۴۴ دالر 

افزایش پیدا کرد.
وی اعالم کرد: از روزپنجشنبه که روز پایانی هفته بود، قیمت 
ارز مجدد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر رکود در بازار و نبود 
تقاضا در بازار، به ویژه برای قطعــات کوچک تر همچون نیم 
سکه، ربع سکه و ســکه های یک گرمی، ســبب شد کاهش 
بیشتری در قیمت ها شکل بگیرد. البته الزم به ذکر است که 
در حقیقت حبــاب این قطعات از بین رفته اســت؛ وگرنه که 
همانطور که اشاره قیمت جهانی طال ۱۳ دالر افزایش داشته 

است.  
کشــتی آرای تصریح کرد: بنابراین طی هفته ای که گذشت، 

شاهد کاهش حباب ســکه به ویژه نیم سکه و ربع سکه بودیم 
که هریک حــدود ۲۵۰ هزار تومان کاهش همــراه بود که به 
دلیل کاهش تقاضا ایجاد شده است. در مجموع داد و ستدی 
چندانی در بازار در اولین هفته کاری سال جدید شکل نگرفت 

و بازار هنوز به صورت کامل فعال نشده است.
 همین نبود تقاضا همانطور که واضح اســت، حباب ســکه را 
کاهش می دهد و سبب شده )حباب ســکه( باتوجه به اینکه 
در روزهای پایانی ســال تا حدود ۶۰۰ هــزار تومان افزایش 
یافته بود، طی این هفته به حدود ۳۵۰ هزار تومان رســیده 

است.

اونس طال گران، نرخ ارز و قیمت سکه ارزان شد
نایب رئیــس اتحادیه طال و جواهــر تهران تاکیــد کرد: در 
مجموع اما بصــورت کلی، طــی این هفتــه، قیمت جهانی 

افزایشی و قیمت ارز و قیمت انواع سکه کاهشی بوده است.  
این مقامی صنفــی در رابطه با آخرین قیمت ســکه و طال و 
تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید  و طرح قدیم هریک بطور متوســط کاهش 

۱۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته داشته اند و به ترتیب 
در پایان هفته ســکه، تمام طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۶۶۰ 
هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان رسیده اند. 
هر قطعه نیم سکه و ربع ســکه نی هریک همانطور که اشاره 
شــد طی این هفته ۲۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته اند. 
آخرین قیمت ثبت شــده در پایان هفته برای نیم سکه شش 
میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و ربع سکه چهار میلیون و ۵۰ هزار 
تومان است. همچنین سکه های یک گرمی نیز با کاهش ۵۰ 

هزار تومانی به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده  است.    
کشــتی آرای افزود: هر مثقال طال تغییرات چندانی نداشته 
اما نســبت به ابتدای هفته کمی کاهش قیمت داشــته و در 
حال حاضر چهار میلیون و ۵۴۵ هزار تومان به ازای هر مثقال 

است. 
هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با کاهش ۱۰ هزار تومانی نســبت 
به اوایل هفته به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رســیده است. 
آخرین نرخ ثبت شــده برای اونس جهانی نیز با افزایش ۱۳ 

دالری در طول هفته،   ۱۷۴۴ دالر است.
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بانک صادرات ایران بر سکوی نخست واگذاری 
اموال مازاد

بانک صادرات ایران رتبه برتر در شــاخص واگــذاری دارایی های مازاد 
بانک ها در بین بانک های دولتی و خصوصی شــده را کســب کرد و به 
همین مناســبت در این شاخص و شاخص اصالح ســاختار مالی مورد 
تقدیر وزیر امــور اقتصادی و دارایی در جلســه شــورای مدیران این 

وزارتخانه قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، وزیــر امور اقتصادی و 
دارایی در جلسه شورای عالی مدیران این وزارتخانه که با حضور مدیران 
عامل بانک های کشور برگزار شد، با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک 
صادرات ایران در فروش و واگذاری دارایی های مازاد خود در ســال ۹۹ 

قدردانی کرد.
در بخشــی از تقدیرنامه فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
خطاب به مدیرعامل بانک صادرات ایران آمده است: با توجه به اهمیت 
نقش بانک ها در تأمین مالی اقتصاد و پشــتیبانی از تولید، افزایش توان 
تســهیالت دهی و تخصیص بهینه منابع بانــک، از مهم ترین اقداماتی 
اســت که می توان در حمایت از بخش های مختلف انجام داد. در همین 
خصوص، واگذاری اموال مازاد که هم چالش انجماد دارایی ها را مرتفع 
و هم افزایش بهره وری را در پی خواهد داشــت، بــه عنوان یک تکلیف 
قانونی، مورد تأکید رئیس جمهور محترم و همواره یکی از اولویت های 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در هدایت منابع بوده است.
بانک صادرات ایــران همزمــان با تصویب قانــون رفع موانــع تولید 
رقابت پذیر در ســال ۹۴، فروش امــوال و دارایی های مــازاد خود را با 
جدیت در دستور کار قرار داد و در ســال ۱۳۹۹ موفق شد تعداد ۴۲۲ 
رقبه از امالک مازاد خود به بهای بالغ بر ۷ هــزار و ۱۶۶ میلیارد ریال را 

واگذار کند.
فروش این اموال و دارایی ها بر اساس نقشــه  راه و برنامه های عملیاتی 
ابالغ شده بانک صادرات ایران، در مسیر عمل به قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر، چابک سازی و اصالح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه 

منابع و تقویت بخش های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد.

تمدید جشنواره بهار موبایل بانک سامان
جشــنواره بهار موبایــل بانک ســامان 
)موبایلت( بــا بیش از یک میلیــارد ریال 

جوایز نقدی تمدید شد.
به گزارش سامان رسانه، جشــنواره بهار 
موبایلــت )همــراه بانک ســامان( با یک 
میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال جایزه نقدی 
از ۲۰ اســفند آغاز و تا ۳۱ فروردین ادامه 

دارد.
در این جشنواره تمامی کاربران اپلیکیشــن موبایلت می توانند با انجام 
حداقل ۷ تراکنش مختلف اعم پرداخت انواع قبض، خرید شــارژ تلفن 
همراه، خرید بســته اینترنت، انواع انتقال وجه کارت به کارت، ســاتنا، 
پایا و سپرده به ســپرده در قرعه کشی یک جایزه ۷۰ میلیون تومانی و ۷ 

جایزه ۷ میلیون تومانی شرکت کنند.
 الزم به ذکر اســت کــه کاربران ایــن اپلیکیشــن با افزایــش تعداد 
تراکنش های خود، می توانند شــانس خود را برای کســب جوایز این 

جشنواره باال ببرند.
همچنین افرادی که مشــتری بانک سامان نیســتند هم می توانند با 
افتتاح حساب در یکی از شــعب این بانک در سراسر کشــور و دانلود و 
فعال سازی اپلیکیشن موبایلت و انجام حداقل ۷ تراکنش، شانس خود 

را برای برنده شدن جوایز این جشنواره بیازمایند.

امکان استعالم چک های صیادی و مفقودی در نرم 
افزار فام موسسه اعتباری ملل

  با هدف تســهیل در انجام امور بانکی و دسترسی مشتریان به خدمات 
مختلف امکان اســتعالم چک های صیادی و مفقودی و سرقتی در نرم 

افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد.
 به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری ملل؛ این موسســه در نرم 
افزار فام و در بخش امور بانکی امکانی را فراهم نموده است که مشتریان 
محترم مــی توانند ضمن فعالیت هــای بانکی خــود از قبیل کارت به 
کارت نسبت به ثبت استعالم چک های سرقتی و مفقودی و همچنین 

استعالم وضعیت اعتباری چکهای صیادی اقدام نمایند.

اقدامات اجرایی در استراتژی نماینده محوری 
بیمه رازی آغاز شد

در راستای سیاستهای مدیرعامل بیمه رازی حول محور چرخش های 
اســتراتژیک ، اقدامات اجرایی در خصوص نماینده محوری بیمه رازی 

انجام شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه رازی ، پیرو دســتور دکتر جباری مدیر 
عامل بیمه رازی ، کارگروهی با حضور ۱۴ نفر از معاونین و مدیران ارشد 
این شرکت بمنظور بررسی درخواستها و راهکارهای ارائه شده  توسط 

نمایندگان در سالن همراز بیمه رازی تشکیل شد.
در این جلســه  به هجده مورد مطروحه از عناوین مشکالت ارائه شده از 
سوی نمایندگان و اقدامات مقتضی جهت مرتفع نمودن  آنها پرداخته 

شد.
گفتنی است طبق تصمیم مدیرعامل مقرر شــد در جلسات آتی برای 
مشــارکت نمایندگان در تصمیم گیری ، از اعضــای انجمن صنفی نیز 

جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آید .

بانک پاسارگاد بهار ۱4۰۰ را با صدرنشینی در ارزش 
بازار سهام آغاز کرد

عملکرد بی نظیر بانک پاســارگاد، در بازارهای مختلف به خصوص بازار 
ســرمایه همچنان ادامه دارد و نتیجه این عملکرد منجر به صدرنشینی 
این بانک در ارزش بازار سهام در گروه بانک ها و موسسات اعتباری شده 

است.
بانک پاسارگاد بهار ۱۴۰۰ را با صدرنشــینی در ارزش بازار سهام آغاز 
کرد، بدین ترتیب با گذر از میانه فروردین ماه، این بانک گوی سبقت را 
در ارزش بازار از سایر بانک های حاضر در بازار سرمایه ربود و روند مثبت 
عملکردی خود را تداوم بخشید.بدون شک حمایت های گسترده بانک 
پاسارگاد از سهام و مدیریت آینده نگرانه، این بانک را به ارزشمندترین 

بانک بورسی تبدیل کرده است.
در خصوص فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰اســفند۱۳۹۹ نیز اهم موارد 

قابل توجه به شرح زیر می باشد:
# رشــد ۵۰درصدی ســپرده های جذب شــده، رشــد ۵۵درصدی 
تسهیالت اعطایی و رشد ۵۰درصدی درآمد تسهیالت اعطایی نسبت 

به ابتدای سال۱۳۹۹
# رشد ۱۰درصدی سپرده های جذب شده و رشد ۴درصدی تسهیالت 

اعطایی نسبت به مانده پایان ماه قبل
# رشد ۲۵۶درصدی تراز بانک نسبت به عملکرد مشابه سال قبل )تراز 

بانک در سال ۱۳۹۹ مجموعًا ۵۶۱۱میلیارد تومان مثبت بوده است.(
با در نظــر گرفتن عملکــرد عملیاتی بانک، پتانســیل و تــداوم روند 
مثبت بانک، پیش بینی می شــود در دوره های آتی نیز شاهد عملکرد 

درخشان تری از بانک پاسارگاد باشیم.

شعبه

مدیرعامل بانک دی در نشســت هم اندیشی با مدیران 
و اعضای هیئت مدیره گروه مالــی دی، بر لزوم حرکت 

گروه مالی بانک بر مدار سودآوری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در این مراســم که 
با حضور سیدشمس الدین حســینی، وزیر اسبق امور 
اقتصادی و دارایی و رییس کمیســیون ویژه جهش و 
رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاســت های اصل ۴۴ 
قانون اساسی مجلس شــورای اسالمی، محمد باقری، 
مشاور رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران و مدیران و 
اعضای هیئت مدیره شرکت های گروه مالی دی برگزار 
شــد، برات کریمی گروه مالی دی را بازوی قابل اتکای 

بانک در مسیر سودآوری دانست.
مدیرعامل بانک دی در این مراســم ضمن قدردانی از 
مدیرعامــل و اعضای هیئت مدیره گــروه مالی دی در 
پیاده سازی و طراحی ســاختار یکپارچه و منسجم در 
گروه مالی گفت: هدف از ایجاد گروه مالی دی، تقویت 
و بهینه سازی زنجیره ارزش گروه اســت تا با استفاده 

از این ظرفیت، دامنه و گستره خدمات قابل 
ارائه به ذی نفعان و جامعه تکمیل شود.

وی افزود: امیدوارم بــا یکپارچگی و تقویت 
زنجیره ارزش گروه مالی دی، شــرکت های 
تابعه بتوانند عالوه بر شناســایی حوزه های 
مؤثر در خلق ارزش برای ذی نفعان، در مسیر 
بهره وری و افزایش ســودآوری نیز گام های 

مؤثری بردارند.
کریمی بــا اشــاره بــه لــزوم تــداوم موفقیت های 
کسب شــده در شــاخص های عملکــردی بانک دی 
گفــت: هدفمندســازی ســرمایه گذاری ها و تکمیل 
زنجیره ارزش گروه و شــرکت ها در حوزه فعالیت های 
مالی یکی از اولویت های مهم بانک دی اســت تا از این 
طریق موفقیت های کسب شــده در یک سال اخیر در 

حوزه های دیگر نیز تسری یابد.
وی یکپارچگی گــروه مالی دی را راهــکاری مؤثر در 
توســعه و بهبود فعالیت های کســب وکار دانســت و 

تصریح کرد: بــا مدیریت یکپارچه و هدفمند 
گروه مالی دی در بازارهای پول و ســرمایه، 
در  هدفمنــدی  اســتراتژی  می توانیــم 
بهره برداری از زنجیــره ارزش افزوده ایجاد 

کنیم.
وی افزود: گــروه مالی دی بــا برخورداری 
از شــرکت هایی مانند بیمــه دی، نیروگاه 
دماونــد، صرافی دی، تجــارت الکترونیــک و... گروه 
قدرتمند و مؤثــری در نظام مالی کشــور اســت که 
امیدوارم با استراتژی مناسب همگام با استراتژی های 

بانک در مسیر سودآوری گام بردارد.
وی در پایان با اشــاره به لــزوم ایجاد انضبــاط مالی 
در راســتای ســودآوری هر چه بیشــتر گفت: هدف 
هیئت مدیره از ســاماندهی گروه مالــی دی عالوه بر 
ایجاد انضباط مالی در شرکت های تابعه، تبدیل شدن 
به یک گروه مالی ســرآمد و تخصصی در سطح کشور و 
حرکت در مسیر تحقق بخش عمدة اهداف مالی بانک 

اســت که امیدواریم با همت تمامی همکاران خدوم و 
تدابیر مدیرعامل محترم این گروه، شــاهد تحقق این 
اهداف باشــیم.در ادامه این مراســم محسن امیری، 
مدیرعامل گروه مالی و اقتصــادی دی ضمن قدردانی 
از حســن اعتماد مدیرعامل و اعضــای هیئت مدیره 
بانک بــه برنامه های گروه مالی گفت: پس از گذشــت 
۱۰ سال از تشکیل بانک دی، ساختار جدید بنگاه داری 
مالی با تشــکیل گروه مالی پیاده شــد که این امر، گام 
مهمی در حــوزه فعالیت های بانک اســت.وی تأکید 
کرد: امروز به لطف حمایت های همه جانبه بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و مســاعدت های بانک مرکزی، تمام 
شرایط الزم برای بهبود روندهای عملیاتی و سودآوری 
بانک دی با تحقق افزایش ســرمایه فراهم شده است و 
امیدوارم در این بین، با ایجاد هم افزایی اســتراتژیک 
در گروه مالــی دی، از ظرفیت های بالقــوه گروه مالی 
در راســتای توســعه دامنه خدمات بــه جامعه هدف 

بنیادشهید و امور ایثارگران بهره ببریم.

دی

خریدار  رئیس کل بانــک مرکزی با بیان 
اینکه افزایش قیمت بنزین به نرخ ارز شوک 
وارد کرد، گفت: اعتقادی به ســرکوب نرخ 
ارز ندارم و بانک مرکزی بــرای ثبات در این 
بازار دخالت می کند. نــرخ ارز در بازار ثانویه 
تعیین می شود که بازار ثانویه )نیما( به روز 
و در حال تغییر اســت و بانک مرکزی در آن 
دخالتی ندارد و اقدامات بانک مرکزی صرفا 

برای ثبات و جلوگیری از نوسانات است.
عبدالناصر همتی با حضور در کالب هاوس 
بــه پرســش های کارشناســان و فعاالن 
اقتصادی پاســخ داد و گفت: تصمیم اینکه 
من سفیر چین شــوم گرفته شده بود و ۱۰ 
روز سفیر چین بودم ولی برای اجالس سفرا 
به تهران برگشــتم و همان روز دوم رییس 
جمهور بنده را خواستند و برای شرایط ارزی 
مشورت خواستند و ایشان پیشنهاد پذیرش 

مسئولیت بانک مرکزی را به من دادند.
وی افزود: احســاس کردم که نیاز است این 
ســکان را به دســت بگیرم و می دانستم که 
چه سختی هایی دارم ولی خوشحال هستم 
که ســختی ۳۲ ماه را تحمل کــردم و برای 
مردم تا حدی که تــوان دارم خدمت کردم 
و می دانم مردم ســختی می کشند و تحریم 
بسیار سخت اســت و به خاطر اینکه دشمن 
نتواند اطالعــات بگیــرد نمی توانم خیلی 

توضیج بدهم.

 دو مشکل در مدیریت بازار 
در سال های ٩8 و ٩٩

همتی با بیان اینکه در این دوره با پشتیبانی 
مقام معظم رهبــری و کل مجموعه دولت 
توانستیم این پیچ اصلی فشار حداکثری را 
رد کنیم، افزود: در پایان سال ۹۸ و در سال 
۹۹ مشــکالتی پیش آمد که مدیریت بازار 
ارز را با دشواری همراه کرد. یکی بحث گران 
شــدن نرخ بنزین و دیگری رفتن اسم ایران 

به لیست سیاه FATF بود.
رئیــس کل بانک مرکــزی با بیــان اینکه 
در ســال ۹۸ مشــکل از افزایش نرخ بنزین 
شــروع شــد و افزایش قیمت بنزین به نرخ 
ارز شوک وارد کرد، گفت: اواخر همان سال 
نیز مباحث مرتبط با اف ای تی اف و ورود به 
لیست سیاه به عنوان شوک های سیاسی و 
روانی بر بازار ارز تاثیر گذار بــود و لذا بعضًا 
فشارها و عوامل سیاســی و بیرونی کار را از 
دست ما خارج کرد.من که توانستم نرخ ارز 
را برای یکســال ۱۱تا۱۳هزارتومان حفظ 

کنم با نرخ ۱۵هزارتومان مواجه شدم.
وی با بیــان اینکــه در ســال ۹۹ اتفاقات 
زیــادی رخ داد کــه اثر منفی شــدیدی بر 
نرخ ارز گذاشــت، ادامــه داد: از جمله این 
اتفاقات، درخواســت مکانیزم ماشه توسط 

آمریکایی ها بود کــه علیرغــم اینکه رای 
نیاورد، ولــی اثر منفی بر بازار ما گذاشــت. 
همچنین ۱۸ بانک ما تحریم ثانویه شــدند 
که همین امر باعث تشــدید شرایط مخرب 
شــد و افزایش انتظارات تورمی را به دنبال 
داشــت.رئیس کل بانــک مرکــزی ادامه 
داد: من  تمام تالشــم را کــردم و در اذهان 
از دالر ۴۵هزار تا۶۰ هــزار تومانی صحبت 
می کردند و همه این هــا به انتظارات تورمی 
دامن زد و هدفگذاری تورمی ما را با مشکل 
مواجه کرد؛ هدف گذاری تورمی به این معنا 
نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن 
نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم. ما اوراق 
فروختیم و با آن کســری بودجه و تشــدید 

تورم را کنترل کردیم.

 تاثیر انتشار اوراق بر جلوگیری
 از افزایش نقدینگی 

همتی ضمن تأکید براینکه کارگزاری بانک 
مرکزی توانســت ۱۲۵ هزار میلیارد تومان 
اوراق به فروش برساند، افزود: اگر این اقدام 
انجام نمی شــد به تنهایی می توانست ۳۲ 
واحد درصد به نقدینگی اضافه کند که از آن 

جلوگیری شد.
رئیس کل بانــک مرکزی درباره بــازار ارز 
و سیاســت های ارزی این بانک نیز اینطور 
توضیح داد کــه اعتقادی به ســرکوب نرخ 
ارز ندارم. دخالت بانک مرکــزی در بازار ارز 
و تعیین نرخ را به طــور قطعی رد می کنم و 
بانک مرکــزی برای ثبــات دخالت می کند 
و من اعتقادی به ســرکوب نرخ ارز ندارم و 
نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین می شــود. بازار 
ثانویه )نیما( به روز و در حال تغییر اســت و 

بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد و اقدامات 
بانک مرکزی صرفا برای ثبات و جلوگیری از 

نوسانات است.
وی در ادامه در خصوص تسعیر نرخ ارز افزود: 
تسعیر ارز صندوق توسعه ملی بر اساس اصل 
قانونی است و کسی نمی تواند از آن استنکاف 
کند علیرغم ایــن موضوع بنده تــا حد توان 
مقاومت کردم. اقتصاد ما بر ارز آوری صادرات 
غیر نفتی متکی است.همتی با بیان اینکه در 
سال گذشته ۳۷ میلیارد دالر واردات داشتیم 
که دو سوم آن توسط صادرات غیرنفتی تامین 
شد، افزود: خالص دارایی ارزی بانک مرکزی 
بر اساس سیاست های مدون است و ارزپاشی 
در این خصــوص وجود ندارد. نــرخ ارزی که 
سرکوب بشــود و باعث خروج سرمایه شود از 

نظر من مردود است.

بانک مرکزی اجازه خروج سرمایه 
نمی دهد

به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: اگر بخواهیم خالص دارایی های ارزی بانک 
مرکزی را خرج کنیم بر اســاس سیاست های 
ارزی این کار را انجام مــی دهیم و اجازه خروج 
ســرمایه نمی دهیم. تقریبا ۶.۵ میلیارد تومان 
ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشــور بازنگشته 
است. دو ســوم تامین واردات ما در کل کشور را 
صادرات غیرنفتی تامین می کند و ما هیچ وقت 

صادرات را سرکوب نکردیم.

آخرین خبر از صادرکنندگان 
کارتخوان خواب

وی با اشــاره به این که ما ۲۵۰ نفر داشتیم 
که صادرکننده واقعی نبودنــد و قانون هم 

گفته این ها را بررســی کنیم و ۶.۵میلیارد 
دالر ارز را به کشــور وارد نکردند گفت: بعدا 
فهمیدیم نه آدرس درســت داشــتند و نه 
کارت بازرگانی درســتی داشــتند و از بین 
این ۲۵۰ نفــر، ۷۰ نفر را خــود قوه قضاییه 
اعالم کــرد که از افراد بســیار تهی دســت 
کارت بازرگانی گرفته بودند و ۳۰ نفرشــان 
هم االن دستگیر هســتند.همتی پیرامون 
پیوستن به FATF گفت: اگر از من پرسیده 
بودند حتما FATF را تایید می کردم ولی من 
صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم 
بگیرند.رئیس کل بانــک مرکزی در ادامه با 
بیان اینکه خیلی از مشکالت و فشارهای من 
را بخش خصوصی نمی داند؛ گفت: سال ۹۹ 
بدترین سال کشور بود؛ من بازارساز هستم 
و وقتی که ابزار من محدود شود، نمی تواند 
بدون ارز بازار را کنترل کند؛ شــرایط ما اما 
اکنون دارد بهتر می شود. با صادرکنندگان 
هر روز جلسه دارم این طور نیست که ارز را 
نیاورند؛ اما پتروشــیمی ها ارز ارزان بدهند، 

من نمی توانم جلوگیری کنم.
همتی گفــت: تیمی االن در وین هســتند 
که این مســائل را پیگیــری می کنند و این 
مســائل را پیگیری می کنیم که فقط گفته 
نشود تحریم بانکی برداشته شد؛ بلکه نحوه 
استفاده منابع و سایر ابزارها را هم برای رفع 

تحریم ها باید به کار بگیریم.

 اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه
 با پولشویی 

وی در خصوص مبارزه با پولشــویی گفت: 
در ســال ۹۷ چک های تضمینــی را جمع 
کردم که میلیاردهــا تومان را در دوبی خرج 

می کردند و االن در زمینه پولشویی کارهای 
خوبی انجام شده است و به تدریج سیستم ما 
بهتر شــود؛ نمونه آن هم شرط بندی و قمار 
است که ســامانه ها به سرعت عمل می کند 
و در آینده نزدیــک خبرهای خوبــی را از 

کنترل های پولشویی ارائه خواهم داد.

انجام روزانه 40 هزار میلیارد تراکنش
همتی با بیــان اینکه روزانــه ۱۵۰ میلیون 
تراکنش شــتابی و ۱۰۰ میلیون تراکنش 
شــاپرک داریم، تصریح کــرد: ضمن اینکه 
االن روزانه ۴۰ هزار میلیارد تومان تراکنش 
صورت می گیــرد؛ بنابراین اعــداد و ارقام 
نشــان می دهد که کنترل سخت است ولی 
با کنترل و سامانه کار راحت می شود؛ اکنون 
سیســتم فاش را داریم که به بانک مرکزی 
اجازه می دهد که شبکه ها و سرشاخه.های 

قمار و جابجاکننده پول را شناسایی کند.
وی ضمن تأکید براینکه اکنون نســبت به 
سال گذشــته ۵ برابر کنترل ما بیشتر شده 
اســت، افزود: البته ایــن تراکنش ها صرفا 
کار پولشــویی انجام نمی دهند بلکه مالیات 
نمی پرداختند؛ این در حالی است که مجوز 
دو میلیون پوز را باطــل کردیم و ۷ میلیون 
دیگــر را اطالعاتش را به ســازمان مالیاتی 
دادیم؛ اما شــعب بانک های ما بــه این امر 
کمک می کردند و با برخی از افراد همراهی 
می کردند کــه بتوانند پــول کالن جابجا 

شدند.

دیگر اضافه برداشت نداریم
همتــی در ادامــه در خصــوص بدهکاران 
بزرگ بانکی گفت: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی 
۹۰ هزار میلیــارد تومان بدهــی دارند که 
البته متعلق به اکنون نیســت؛ پس ساختار 
عظیمی در سیستم بانکی ما شکل گرفته که 
رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند به تنهایی 
آن را مدیریت کند؛ امــا اکنون با اختیاراتی 
که از ســران ســه قوه به بانک مرکزی داده 
شده است، موسســات ناتراز در کنترل قرار 
گرفته اند؛ ایــن در حالی اســت که اکنون 
دیگر اضافه برداشــت در کشــور نداریم و 
۸۰ هزار میلیارد تومان در نیمه دوم ســال 
۹۷ اضافه برداشت داشتیم اما اکنون برخی 
از موسســات دیگر به نقطه سخت ناترازی 

رسیده اند؛ پس زمان نیاز داریم.
تا زمانی کــه بانک هــا را بتوان بــه صراط 
مستقیم آورد، ۵ سال زمان نیاز داریم؛ اما در 
مسیر هستیم و بخش مهمی از وقت رئیس 
کل بانک مرکزی روی این موضوع متمرکز 
شده است که نمونه آن هم ادغام بانک های 
نیروهای مسلح است. پس ما در حال کار بر 

روی این موضوع هستیم.

وی قابل اتکای بانک در سودآوری است وه مالی دی باز گر

کارت اعتباری بانک ملی ایران، جایگزینی حرفه ای به جای خرید با پول نقد
خریدار   بانک ملی ایــران کارت اعتباری 
خــود را در اختیــار همه متقاضیــان قرار 
می دهــد و بــرای ارائه ایــن خدمت هیچ 
محدودیتی ندارد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، کارت اعتباری که یک ابزار 
برای خرید غیرنقــدی و بازپرداخت مبلغ 
خرید به صورت اقساطی است، این امکان را 
به خریدار می دهد کــه بدون پرداخت وجه 
نقد و تنها به اعتبار بانک، نیاز خود به خرید 
مایحتاج عمومــی را در لحظه برآورده کرده 
و پرداخت مبلــغ آن را با تاخیر قابل توجهی 

آغاز کند.
این ابزار جایگزین بســیاری مناسبی برای 
تســهیالت خرید کاالســت، چرا که تنها 
به میزان مورد نیاز از اعتبار آن کاســته می 
شود و نرخ سود تسهیالت نیز تنها به میزان 
اعتبار اســتفاده شــده از متقاضی دریافت 

خواهد شد.
همچنین دریافت کننــده کارت اعتباری 

می توانــد از تمامــــی فروشــــگاه هاى 
داراى پایانــه فــــروش و فروشــگاه هاى 
اینترنتــــی، نســبت بــــه خریــد کاال 
و دریافــــت خدمــــات اقــــدام کرده و 
اعتبــار مصــرف شــــده را بــه صــورت 

اقساط دلخواه به بانك پرداخت کند.
کارت اعتبــاری بانک ملی ایــران که بــه 
صــورت انفــــرادى و گروهــی از مبلــغ 
۱۰ میلیــــون ریــال تــــا مبلــغ ۵۰۰ 
میلیــون ریــال در تمامی شعب ارائه می 
شود، تنها به شــرط داشتن حداقل سن ۱۸ 
سال تمام، داشــتنن یک حساب نزد شعب 
ایــن بانک، عدم ســابقه چک برگشــتی و 
نداشــتن بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی 
کشــور در کنار ارائه تضامین یا وثایق مورد 

قبول بانک تحویل می شود.
نرخ ســود کارت اعتباری بانــک ملی ایران 
ســاالنه ۱۸ درصد اســت و یــک درصد از 
اعتبار تخصیصی در کارت هــای اعتباری، 

به عنوان حق اشــتراک ارائــه خدمات یک 
ساله دریافت می شــود.حق اشتراک کارت 
های اعتباری در اولین صورتحساب پس از 
خرید، بعد از انتخاب قســط دلخواه تنها با 
کارمزد ســاالنه )یک درصد سقف اعتبار( و 
ســود دوره خرید در صورت انجام تراکنش 
در طــی دوره صورتحســاب قابل پرداخت 
است و مبلغ اولین قسط آن نیز در نخستین 

صورتحساب بعد از آن دریافت خواهد شد.
همچنین کسانی که از کارت اعتباری خود 
استفاده نکنند تنها کارمزد یک درصد سقف 
اعتبار را پرداخت خواهنــد کرد و مبلغی به 

عنوان سود برای آنها محاسبه نخواهد شد.
ســقف وام ازدواج در بانک توســعه تعاون 

افزایش یافت
مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک 
توســعه تعاون در ســال ۱۴۰۰, تا سقف ۱ 
میلیارد ریال برای هر زوج جوان با احتساب 

دوره بازپرداخت ۱۰ ساله افزایش می یابد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
تعاون، این بانک مبلغ و شــرایط پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در سال 

۱۴۰۰ را تشریح کرد.
بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از سوی 
بانک مرکزی ج.ا.ا و همگام با شــبکه بانکی 
کشور، بانک توســعه تعاون مبلغ تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ را برای 

هر یک از زوج ها به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال، 
با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله افزایش داد.

همچنیــن به منظور کاهش ســن ازدواج، 
مبلــغ تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
برای زوج های زیر ۲۵ ســال و زوج های زیر 
بیست وسه ســال واجد شرایط دریافت وام، 
تا ســقف یک میلیارد ریال افزایش خواهد 
داشــت.در خصــوص تضامیــن موردنیاز 
نیز، یکی از ســه مورد اعتبارسنجی یا یک 
ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه 
هدفمنــدی به منزلــه ضمانــت پذیرفته 
خواهد شــد.گفتنی اســت کلیه زوج هایی 
که تاریخ عقد ازدواج آن ها از ۱/۱/۹۷ به بعد 
بــوده و تاکنون تســهیالت ازدواج دریافت 
نکرده اند، در اولویت پرداخت خواهند بود. 
متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه 
به شــعب بانک توســعه تعــاون و تکمیل 
پرونده، نســبت به دریافت تسهیالت مزبور 

اقدام نمایند.



وزیر نفت:

و توسعه گاز شهری است حل اصولی مشکالت سیستان و بلوچستان در گر

در سال ۹۹ انجام شد؛تحقق برداشت تکلیفی گاز از پارس جنوبی

 با آغاز مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا

آینده بازار نفت برای ایران چگونه است؟

برق رسانی در ایران ۲۰ درصد جلوتر از دنیا
آمار برق رســانی به روســتاها در جهان و ایران از فاصله معنادار بیش 
از ۲۰ درصدی ایران بــا میانگین جهانی حکایــت دارد؛ به این معنا که 
میانگین برق رسانی به روســتاها در دنیا هم اکنون ۷۹ درصد و در ایران 
۹۹.۷ درصد است. چهل و دو سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، آمار 
روستاهای برق دار کشــور بیش از ۱۳ برابر افزایش یافت، به طوری که 
روستاهای برق دار کشور از ۴۳۶۷ روستا در سال ۵۷ به ۵۷ هزار و ۶۴۴ 

روستا در حال حاضر رسیده است.
تعداد روســتاهای برق دار کشــور از ابتدای انقالب تا مرداد ۹۲، به ۵۴ 
هزار و ۶۴۱ روستا رســید که این آمار در پایان دی ماه سال ۹۸  به ۵۷ 
هزار و ۶۴۴ روستا افزایش یافته اســت. برق رسانی به روستاهای باالی 
۲۰ خانوار در کشــور به اتمام رســیده و هم اکنون صنعت برق در حال 

برق رسانی به روستاها و سکونتگاه های کمتر از ۱۰ خانوار است.
همچنیــن تعداد روســتاهای برق دار شــده توســط سیســتم های 

خورشیدی نیز تاکنون به ۲۴۱ روستا رسیده است.
در دولت تدبیر و امید نیز ۲۹۶۱ روســتای کشور از این نعمت بهره مند 
شده اســت، که ۸۰۹ روســتا مربوط به دولت دوازدهم می شود بر این 
اســاس، عملکرد مقایســه ای نشــان می دهد تا ابتدای تشکیل نظام 
جمهوری اسالمی ایران، ۴۳۶۷  روستا در کشور از نعمت برق بهره مند 
بودند که این رقم تا ابتــدای دولت یازدهم به ۵۴ هزار و ۶۴۱ روســتا 
رسیده و بعد از دولت یازدهم با اضافه شــدن ۲۱۵۲ روستای دیگر در 

آغاز دولت دوازدهم ۵۶ هزار و ۷۹۳ روستا برق دار شد.
از شــروع دولت دوازدهم تا نیمه ۱۴۰۰ نیز با بهره مند شــدن ۱۲۷۰ 
روستای دیگر قرار است تعداد روســتاهای دارای برق به رقم ۵۸ هزار و 
۶۳ روستا برسد. در مجموع دولت تدبیر و امید از سال آغاز فعالیت خود 

تا نیمه ۱۴۰۰ تعداد ۳۴۲۲ روستا را برق دار خواهد کرد.

پوشش برق رسانی در کشور به صددرصد رسیده است
محمدحســن متولی زاده مدیرعامل شــرکت توانیر در ایــن رابطه به 
ایســنا گفت: صنعت برق ایران به خودکفایی کامل رسیده،   به طوری 
که پوشــش برق رسانی در کشــور به صددرصد رســیده است و حتی 
روســتاهایی با بیش از ۱۰ خانوار بدون برق نیســتند. از لحاظ کمی و 
کیفی خدمات قابل توجهی در حوزه برق در کشــور ارائه می شــود به 
طوریکه طی بحران هایی نظیر سیل ابتدای سال و قطعی ارتباط به علت 
بارش برف در برخی از مناطق کشور نیروهای فعال در حوزه برق پیشتاز 

در ارائه خدمت بوده اند.
وی با اشــاره به اینکه همکاران ما اقتصاد مقاومتی را در اجرای برنامه ها 
مد نظر دارند و اقدامــات خوبی صورت می گیرد، اعــالم کرد: صنعت 
برق ایران به خودکفایی کامل رســیده اســت.به طور متوسط در طول 
فعالیت دولت تدبیر و امید هر ماه ۳۵ روستا برق رسانی شده که به دلیل 
اتمام برق رسانی به روســتاهای باالی ۲۰ خانوار و در ادامه روستاهای 
باالی ۱۰ خانوار، بعد مســافت و سخت گذری روســتاهای باقی مانده، 
برق رســانی به طور طبیعی روند کاهشــی دارد.   در حال حاضر ۱۰۰ 
درصد جمعیت شهری و ۹۹.۷ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت 
برق برخوردار هستند که این آمار در ســال ۲۰۱۸ در جهان به ترتیب 

معادل ۹۶ درصد و ۷۹ درصد است.

ایران و اوپک درباره بازگشت به بازار نفت تبادل 
نظر کردند

رئیس هیئت عامل و دبیرکل اوپک درباره بازگشــت ایران به بازار نفت 
درصورت حصول توافق گفت وگو و تبادل نظر کردند.

 امیرحسین زمانی نیا پس از دیدار با محمدسانوسی بارکیندو، دبیرکل 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( در وین درباره محور این 
دیدار اظهار کرد: دبیرکل اوپک در این دیــدار اظهار امیدواری کرد که 
در نتیجه مذاکرات کنونی درباره برنامه هسته ای ایران که در وین ادامه 
دارد شرایط غیرعادالنه ای که بر ایران تحمیل شــده است پایان یابد و 
تحریم ها برطرف شود.وی افزود: همچنین در این دیدار درباره مسائل 
جاری مدیریتی هیئت عامل اوپک از جمله اســتخراج نیروهای جدید 
در شرایط کرونا با دبیرکل گفت وگو و خواهان انجام مصاحبه به صورت 
برخط شــدم.نماینده ایران در هیئت عامل اوپک افزود: در این مالقات 
که یک ساعت و نیم طول کشید دبیرخانه اوپک یادواره مرحوم حسین 

کاظم پور اردبیلی را تقدیم کرد.
زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیــر نفت برای مذاکره در 

چارچوب گفت وگوهای ۱+۴ در وین به سر می برد.

  نصب ۸۵ هزار دستگاه کنتور هوشمند برق 
در تهران

مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: این شرکت با نصب 
بیش از ۸۵ هزار دستگاه کنتور هوشمند، جایگاه نخست را در بین همه 

شرکت های توزیع برق کشور، به دست آورده است.
 به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، حسین صبوری، گفت: 
در راستای اهداف صنعت برق کشــور به منظور ایجاد شبکه هوشمند 
انرژی، در نخستین گام، طرح ملی فراســامانه هوشمند اندازه گیری و 
مدیریت انرژی که بــه اختصار »فهام« نامیده می شــود بعنوان فرایند 
اندازه گیری انرژی به شکل هوشــمند، تعریف شده و در مرحله نخست 
این طرح، با نصب کنتورهای هوشمند دیماندی برای همه وزارتخانه ها، 
سازمان ها، مراکز تجاری و فرهنگی، امکان قرائت و بررسی روند مصرف 
انرژی برق در کشور به شــکلی مؤثرتر و دقیق تر فراهم شده و کنترل و 

توزیع بار در شبکه با دقت باال امکان پذیر می شود.
وی افزود: با نصب ۸۵ هزار کنتور هوشــمند در تهــران، در حال حاضر 
نزدیک به ۴۰ درصد از مصرف انرژی برق در پایتخت، توسط کنتورهای 

هوشمند، پایش شده و تحت نظارت لحظه ای است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ادامــه داد: ایجاد 
امکان قرائت از راه دور کنتور مشترکان و مقادیر ولتاژ، جریان و ضریب 
قدرت، کاهــش مصارف غیرمجاز، فراهم شــدن بســتر اصالح الگوی 
مصرف و امکان مشارکت مشــترکان در برنامه های مدیریت مصرف و 
پاسخگویی بار و کاهش تلفات غیرفنی و مانیتورینگ تلفات فنی شبکه 
توزیع را به عنوان مهم ترین دســتاوردهای اجرای این طرح است که در 
همین راستا، با برنامه ریزی های انجام شده و تالش نیروهای متخصص 
این شرکت، همه انشعابات ولتاژ اولیه نصب شده در پایتخت و همچنین 
تمامی مولدهای خودتامین مشــترکانی که در طرح هــای کنترل بار 
تابستان، مشــارکت داشــته اند مجهز به کنتورهای هوشمند شده و 
مصارف آنان به صورت لحظه ای از مرکز پایش فراسامانه هوشمند اندازه 
گیری و مدیریت انرژی که در این شرکت راه اندازی شده است، بررسی 
و ارزیابی می شود. همچنین با استفاده از فناوری کنتورهای دیجیتالی 
در حال حاضر امکان کنترل ولتاژ حدود یک میلیون مشــترک فراهم 
شده است که به صورت خود کار در زمان قرائت لوازم اندازه گیری، ولتاژ 
مشــترکان، ثبت و در صورت هرگونه مغایرت با استانداردهای تعیین 
شده، داده های ثبت شــده، به منظور رفع مغایرت به مناطق برق ارجاع 

می شود.
صبوری، با اشــاره به اینکه راه اندازی این مرکــز را گامی مهم در پایش 
کنتورهای هوشــمند نصب شــده و جمع آوری اطالعــات از وضعیت 
مصرف برق مشترکان و همچنین داده های شبکه است، اظهار داشت: 
این طرح می تواند به ویژه در شــرایط بحران همچون افزایش ناگهانی 
بار در زمان اوج مصرف تابســتان، کنترل مناســب مصرف برق و حفظ 

پایداری شبکه توزیع برق پایتخت را به دنبال داشته باشد.

و نیر

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تاکنون ۱۲ هزار میلیارد 
تومان برای گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان 
هزینه شده است، تاکید کرد که گازرسانی به چابهار در 

سواحل مکران رونق صنعتی ایجاد می کند.
 حســن منتظرتربتی در نشســت پیگیری طرح های 
گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان که با حضور 
بیژن زنگنه، وزیر نفت و مســئوالن استانی برگزار شد، 
گفت: موضوع گازرسانی به سیســتان و بلوچستان از 
ابتدای تشــکیل دولت یازدهم به عنوان یکی از مسائل 
مورد توجه ریاســت جمهوری و وزارت نفت مطرح شد 
در حالی که به دلیل فاصله طوالنی آن از پارس جنوبی 
نســبت به انجام آن ناامیدی ها و امــا و اگرهایی وجود 

داشت.

وی افزود: خــط لوله هفتم سراســری هم 
با محوریــت اینکــه گاز از عســلویه برای 
صادرات بــه پاکســتان بیاید اجرا شــده 
بود امــا هم موضوع پاکســتان بــه دالیلی 
متوقــف بــود و هم اینکــه گازرســانی در 
سیستان و بلوچســتان مطرح نبود تا اینکه 
بحث گازرســانی بــه زاهدان دنبال شــد 

و خوشبختانه در اســفندماه ســال ۱۳۹۵ با حضور 
رئیس جمهوری نخســتین بخش خط لوله ایرانشهر 
به زاهدان بــه بهره برداری رســید، پیــش از آن هم 

ایرانشهر هم به شبکه گاز متصل شده بود.
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران تصریــح کرد: در 
مجموع در اســتان سیســتان و بلوچســتان به دلیل 

پهنــاوری ۲ هزار خــط لولــه گاز طراحی و 
برنامه ریزی کرده ایم که مقدار زیادی است؛ 
۳۰۰ کیلومتر آن تا شهر زاهدان اجرا شده و 
۷۷۰ کیلومتر خطوط لوله در حال اجراست 
و توســعه در ســه محور شــمال )زاهدان و 
زابل(، جنوب )ایرانشــهر و چابهار( و شــرق 
استان )پالیزان و میرجاوه( برنامه ریزی شده 
است و اجرایی می شود که گازرسانی در محور جنوبی 
اســتان به دلیل رونق صنعتی که در ســواحل مکران 

ایجاد می کند بسیار راهبردی است.
تربتی بــا بیان اینکه ســرمایه پیش بینی شــده برای 
اجرای ایــن خطوط لوله با شــبکه گازرســانی داخل 
شهرها بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است که تأمین 

ورق و لوله آنها انجام شده اســت، گفت: تاکنون بیش 
از ۱۲ هــزار میلیارد تومــان در مجمــوع پروژه های 

گازرسانی استان هزینه شده است.
وی با اشــاره بــه بهره گیــری از ۵ اســتان دیگر به 
عنوان اســتان معین در گازرســانی به این استان، 
اظهار کــرد: خطوط لولــه ۳۶ اینــچ و ۲۴ اینچ در 
استان سیستان و بلوچستان تا شــهریورماه امسال 

راه اندازی می شوند.
معاون وزیر نفت در امــور گاز یادآور شــد: هم اکنون 
شــبکه توزیع گاز در زهک ۲۳ درصــد، در محمدآباد 
۵۴ درصد، در دوســت محمد ۲۲ درصــد و در ادیمی 
۹۰ درصد پیشرفت داشته اســت و خطوط تغذیه نیز 

به زودی در این شهرها اجرایی می شود.

 ســخنگوی صنعت بــرق گفت: مراکز اســتخراج 
رمز ارز برای تامیــن برق مورد نیاز خــود نیروگاه 
تجدیدپذیر احداث کنند کــه وزارت نیرو نیز مازاد 
تولید آنها را به صــورت تضمینی خریداری خواهد 

کرد.
»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: یکی از اقداماتی که 
دارندگان مراکز استخراج رمز ارز می توانند انجام دهند 
این است که انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر تامین کنند.وی ادامه داد: مراکز استخراج 
رمزارز برای این کار می توانند نسبت به احداث نیروگاه 

های مختلف انرژی هــای تجدیدپذیر نظیر 
نیروگاه بادی، خورشیدی و برق آبی کوچک 

اقدام کنند.
معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت تولید، 
انتقال و توزیع نیــروی برق ایران گفت: البته 
برق تولیدی از طریق انرژی های تجدیدپذیر 
با توجه بــه وزش باد یا نور خورشــید کم و یا 

زیادمی شود بر همین اســاس وزارت نیرو پذیرفته آن 
میزان نوسان ها را جبران کند.

رجبی مشــهدی افــزود:  عــالوه بــرآن وزارت نیرو 

ســاعت هایی کــه این نیــروگاه هــا برق 
بیشــتری تولیدکنند را به نرخ تجدیدپذیر 
از آنها خریداری کند.وی ادامه داد:  بنابراین 
اگر کســی فکر ســرمایه گــذاری در بخش 
تجدیدپذیرها را داشــته باشــد وزارت نیرو 
می تواند هم پشــتیبانی کنــد از جهت آن 
نوســان های تولیــد برقی که انــرژی های 
تجدیدپذیر دارنــد و همچنین اگر تولیــدی مازاد بر 
مصرف داشــته باشــند به نرخ تجدیدپذیر خریداری 

کند.

ســخنگوی صنعت برق خاطرنشــان کــرد:  فکر 
می کنیــم بــا این راهــکار بــه نوعی ایــن مراکز 
می تواننــد به نوعــی درآمد و نقدینگی متناســب 
را از رمز ارزها کســب کنند و عالوه بــر آن مازاد 
برق تولیدی را وزارت نیرو به صــورت تضمینی به 

فروش برسانند.
پیشــتر وزیر نیرو گفته بــود: وزارت نیرو امســال 
برنامه ای برای اســتخراج کنندگان رمز ارزها تدوین 
کرده که گشــایش خوبی در کار ایــن بخش خواهد 

بود.

نفت

برق

خریــدار  همزمان بــا آغــاز مذاکرات 
غیرمســتقیم با آمریکا برای بازگشــت به 
برجام پیش بینی می شــود که بازگشت 
نفت ایران به بازار، باعث شــوکه شــدن 
بازار نشــود و آنطور که کارشناسان اعالم 
کردند قطعا به تدریج ایــران جایگاه خود 
را در بازار نفت بدست می آورد و می تواند 
میــزان تولید و صادرات خــود را افزایش 

دهد.
 تحلیلگران گلدمن ســاکس در یادداشتی 
اعالم کردند بــه نظر می رســد اکنون که 
اوپک پالس در حــال مدیریت خــروج از 
توافــق کاهش تولیــد اســت، نگرانیهای 
عرضه به سوی بازگشــت احتمالی ایران به 
برجام تغییر جهت پیدا خواهد کرد. آمریکا 
درباره توافق هسته ای ایران با دیپلماتهای 
اروپا، روســیه و چین در وین وارد مذاکرات 

غیرمستقیم شده است.
در حال حاضــر تحریم هایی کــه در زمان 
دولت ترامپ علیه صادرات نفت ایران وضع 
شد، باعث شده اســت بسیاری از خریداران 
در سراســر جهان به دلیل واهمه از مجازات 
آمریکا، قادر به خرید نفت ایران نباشــند. با 
این حال جو بایدن، رییــس جمهور آمریکا 
تمایل خود را برای بازگشت به توافق هسته 
ای اعالم کرده اســت مشــروط بر این که 
ایران به طور کامل به تعهدات برجامی خود 

برگردد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
روز دوشــنبه اظهار کــرد: انتظــار نداریم 
پیشرفت اولیه یا فوری داشــته باشیم زیرا 

انتظار داریم این مذاکرات دشــوار باشد اما 
بر این باوریم که مذاکرات با شــرکایمان و 
مذاکرات شــرکایمان با ایران گام مثبتی به 

جلو خواهد بود.
گلدمن ســاکس پیش بینی کرد رسیدن به 
توافقی که به برچیده شدن کامل تحریمها 
علیه ایران منجر شــود، ماهها زمان خواهد 
برد. گــروه اوپک پــالس طی ایــن مدت 
رویدادها را زیر نظر خواهد داشت و اگر الزم 
باشد سیاســتها را تغییر خواهد داد تا فضا را 

برای بازگشت نفت ایران به بازار فراهم کند.
بر اســاس گزارش اویل پرایــس، گلدمن 

ســاکس همچنان به نفت خوش بین است 
و انتظــار دارد عالوه بر دو میلیون بشــکه 
در روز تولیدی که قرار اســت عربســتان 
ســعودی و متحدانش در فاصلــه ماه مه تا 
ژوییه احیا کنند، تقاضــای قوی، افزایش 
تولید اوپک پــالس به میــزان دو میلیون 
بشــکه در روز دیگر در ســه ماهه سوم را 

ایجاب کند.

آینده روشن در انتظار نفت ایران
در این راستا محمد خطیبی نماینده سابق 
ایران در اوپک به ایسنا گفت: ایران مشتریان 

ســنتی خود را دارد و اگر تحریم ها برداشته 
شود ممکن اســت که در کوتاه مدت نتواند 
به روال ســابق بازگردد اما بازگشت ایران به 
بازار نفــت و وقوع یک تحول امری شــدنی 
است.وی با بیان اینکه مشتریان سنتی ایران 
منتظر رفع تحریم ها هســتند تا مراودات 
نفتی خود را با ما از ســربگیرند، اظهار کرد: 
اگر تحریم ها برداشــته شود ایران به تدریج 
می تواند به بازار نفت بازگردد و مشــتریان 

خود را داشته باشد.
نماینده ســابق ایران در اوپک بــا تاکید بر 
اینکه میزان فــروش نفت ایران بســتگی 

زیادی به میزان تقاضــا دارد، تصریح کرد: 
اگر تقاضا خوب باشــد، بازگشــت ایران به 
بازار زمان زیادی نخواهد بــرد اما اگر تقاضا 
ضعیف باشــد، حتی برای کشــورهایی که 
تحریم نیستند نیز مشکالتی را برای فروش 

نفت ایجاد می کند.
خطیبی با اشــاره به تصمیــم اوپک پالس 
برای افزایش تولید و سرنوشت ایران در این 
شرایط برای بازگشــت به بازار، گفت: پیش 
بینی می شــود که تا حدود ســه ماه آینده 
حدود دو میلیون بشکه نفت به تولید اوپک 
پالس اضافه شود، طبیعتا این مساله بازار را 
با اشباع مواجه خواهد کرد اما ایران شرکای 
خود را دارد و مشــتریان ســنتی ما منتظر 

خرید نفت هستند.
وی ادامه داد: کشورهایی وجود دارند که 
تمایل دارند با ایران مراوده تجاری داشته 
باشــند اما به دلیل تحریم ها نمی توانند 
اما اگر تحریم ها برداشــته شــود و آن ها 
از ما نفت بخرنــد انتظار دارنــد که ما نیز 
از آن ها کاالهایی را خریــداری کنیم که 
این مســاله یک باالنس تجــاری را ایجاد 

می کند.
به گفتــه نماینده ســابق ایــران در اوپک 
طبیعتا اگر تحریم ها برداشــته شود ایران 
می تواند ارتباطات تجاری خود را ســریع 
تر گســترش دهد و کشــورها می توانند 
بدون نگرانــی از جریمه با ما داد و ســتد 
داشته باشند و این موجب می شود که یک 
باالنس تجاری به وجود آیــد و در مجموع 
ایران می تواند مشــتریان ســنتی خود را 

حفظ کند.

خریدار   وزیــر نفت گفت: شــرکت گاز، 
استانداری و ســایر مسووالن شــبکه گاز 
شهری را توســعه داده تا مشکل به صورت 
اصولی حل شــود چون معتقدم زیر ۲ سال 
زاهدان و مناطق شهری سیستان می تواند 

زیرپوشش گاز قرار گیرد.
 بیژن نامــدار زنگنه در نشســت پیگیری 
طرح هــای گازرســانی در سیســتان و 
بلوچستان اظهارداشــت: منطقه سیستان 
)شهرهای شمالی سیســتان وبلوچستان( 
با همــت مدیران آرام آرام راه توســعه خود 
را پیــدا کرده و از یک ســنگالخ و اســارت 
در هیرمند خود را رها کــرده و در این بین 
دانشــگاه ها، نیروهــای تحصیل کــرده و 

فکرهای تولید شده زیربناهای بسیار خوبی 
برای این منطقه شده است.

وی افزود: توسعه به زیرســاخت نیاز دارد و 
آنچه که عامل این توسعه بوده عقل و انسان 
توسعه یافته است و باید در سیستان به غیر 
از کارهایی که برای آب می شود این جا را بر 

پایه چیزهای فراتر از آن بسازیم.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه شرکت ملی، 
انتقــال و اســتانی گاز زحمــات زیادی 
کشــیدند تصریــح کــرد: بــرای اتمام 
پروژه هــا حداکثر زمانتان آخر تیر اســت 
و ســعی کنید تا آخر خــرداد پروژه ها را 
تمام کنید زیــرا در شــهریور و مهر نه ما 
هســتیم و نه شــما و باید کار  برای مردم  

انجام شــود و دوبــاره در دور تصمیم ها 
نیافتد.وی با بیان اینکه شــرکت گاز کار 
بزرگی در سیســتان و بلوچســتان کرده 
و  ۲۰ هــزار میلیارد تومــان در این حوزه 

سرمایه گذاری شــده و باید با همت کار را 
تمام کنیم خاطرنشــان کــرد: طرح رزاق  
ابتکار ســپاه پاســداران قــرارگاه قدس 
اســت و به نظر من با نیــت خیلی خوب، 
واقع بینانــه و معقوالنــه کار کردنــد و 
از این رو باید کمکشــان کــرده و در این 
راســتا تا کنون حدود ۶۰ میلیــون لیتر 
موادســوختی برای این طــرح تخصیص 
داده شده اســت.زنگنه با اشــاره به اینکه 
مطالعه خط انتقال گاز چابهــار- کنارک و 
خاش- ســراوان حتمًا دنبال می شود و بعد 
از ماه مبارک رمضان سفر به مناطق جنوبی 
و مرکز سیستان و بلوچســتان برای همین 
موضــوع انجام خواهد شــد، تاکیــد کرد: 

سال گذشــته ۲۲۱ میلیون لیتر گازمایع و 
نفت ســفید درزابل توزیع شــده که تقریبًا 
۳۰ درصد نسبت به ســال ۹۸ بیشتر بود به 
طور کل توزیع نفت سفید در کل کشور ۴.۷ 
میلیون لیتر در روز است که ۲.۲ میلیون آن 

در این استان توزیع شده است.
وی با اشاره به اینکه تقریبًا پنج میلیون نفر 
در کشــور گاز طبیعی ندارند و ۹۵ درصد از 
جمعیت کل کشــور به این گاز دسترســی 
دارند گفت:  ایــن پنج میلیون نفر شــامل 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار می شود که 
ماهی سه کپسول یعنی در ماه ۳۶ هزار تن و 
روزی یکهزار و ۲۰۰ تن  می شده و اما در این 

بین پنج هزار و ۵۰۰ تن توزیع کردیم.

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس گفت: 
در زمســتان ســال ۹۹ روزانه حــدود ۱۵ 
میلیون مترمکعب مازاد بــر برنامه مصوب 
وزارت نفــت، از میــدان مشــترک پارس 
جنوبــی گاز غنی برداشــت شــد.محمد 
مشکین فام در نشســت با مدیران معاونت 
عملیات و پشــتیبانی، تحقق تولید تکلیفی 
گاز از پــارس جنوبــی را در ســال ۹۹ مایه 

مباهات و ســربلندی کارکنان شرکت نفت 
و گاز پارس دانســت و گفت: خوشبختانه با 
تــالش همکاران مان در بخــش عملیات و 
پشتیبانی، در زمستان ســال گذشته بدون 
هیچ نقیصه ای، روزانه حــدود ۱۵ میلیون 
مترمکعب مــازاد بر برنامه مصــوب وزارت 
نفت از میدان مشــترک پارس جنوبی گاز 
غنی برداشت شد.وی با اشاره به تدوین سند 

چشم انداز ۲۰ ساله پارس جنوبی در بخش 
توسعه و نگهداشــت تولید، افزود: ضروری 
اســت در بخش عملیات تولید نیز با تشکیل 
کارگروهی، سند راهبری تولید پایدار گاز از 
پارس جنوبی در بازه های زمانی کوتاه مدت 
و بلندمدت تهیــه و تدوین شــود تا ضمن 
شناســایی مشــکالت و برنامه ریزی برای 
رفع گلوگاه های تولید پایدار و مســتمر گاز، 

نقشه راه بخش عملیات و تولید گاز از میدان 
مشترک پارس جنوبی مشخص شود.

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس با بیان 
اینکه حدود ۷۰ درصد از گاز مصرفی کشور 
از میدان گازی پارس جنوبی تأمین می شود، 
تصریح کرد: مشــکالت موجود شامل شیوع 
بیماری کرونا، تغییرات در سطوح مدیریتی 
و تنگناها و کمبود منابــع مالی نباید مانعی 

در دســتیابی به تولید و تأمین ۷۰ درصدی 
گاز کشــور ایجاد کند.مشکین فام همچنین 
با اشــاره به موضوع نگهداشــت تولید گاز از 
مخزن گازی پارس جنوبی، گفت: شــرکت 
نفت و گاز پارس در ســال ۱۳۹۹ توانست در 
حوزه نگهداشت تولید به خوبی عمل کند که 
انتظار می رود این موضوع در سال پیش رو به 

مراتب مطلوب تر از پارسال دنبال شود.

ونق صنعتی در سواحل مکران با گازرسانی به چابهار ایجاد ر

وگاه تجدیدپذیر احداث کنند سخنگوی صنعت برق:مراکز استخراج رمز ارز، نیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 روحیه راحت طلبی برخی مسئوالن

اصالح قوانین؛ پیش نیاز پشتیبانی از تولید

بازار بزرگ تهران ۲ هفته تعطیل شد
اتاق اصناف تاکید کرده که عالوه بر مشــاغل غیرضروری، بازار بزرگ 

تهران نیز از امروز شنبه به مدت دو هفته تعطیل است.
اتاق اصناف طی اطالعیه ای اعالم کرد که بازار بزرگ تهران و مشــاغل 
گروه های ۲، ۳ و ۴ از امروز شنبه ۲۱ فروردین به مدت دو هفته تعطیل 

هستند.
بر این اســاس با توجه به وضعیت قرمز کرونایی در تهران فقط مشاغل 
گروه ۱ شامل کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، 
کشاورزی، شیالت، کشــتارگاه، انبار و ســردخانه عمومی؛ مراکز زیر 
ساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، 
فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، پاالیشــگاه ها و جایگاه های 
ســوخت؛ حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شــهری شامل ریلی، 
هوایی، جاده ای و دریایی؛ کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی؛ 
مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی؛ فروشگاه های مواد غذایی، زنجیره ای، 
سوپرمارکت ها، میوه فروشــی ها و سبزی فروشــی ها، میادین میوه و 
تره بار؛ مراکــز تولید، نگهداری، توزیع و فــروش محصوالت پروتئینی 
و خدمات وابســته؛ مراکز تولید و عرضه فرآورده هــای لبنی و نانوایی 
)تولید فراورده های نانوایی(؛ مراکز بهداشتی، درمانی، اورژانس و تامین 
آمبوالنس دولتی و خصوصی و مشــاغل مشــابه؛ داروخانه ها، مراکز و 
فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی و بذر؛ 
مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایــی و خوراکی آماده و صرفا بیرون بر 
)شامل تمام گروه های غذایی ســرد، گرم، آشامیدنی، بستنی و آبمیوه، 
خشکبار، شیرینی و مشــاغل مشــابه(؛ خدمات اپراتورهای ارتباطی، 
خدمــات الکترونیــک و فعالیت های پســتی؛ شــرکت های خدمات 
اینترنتی )اعم از تامیــن کنندگان اینترنت، فروشــگاه های اینترنتی 
و شــرکت های خدماتی مبتنی بر اینترنت(؛ رســانه های مکتوب و بر 
خط و مشاغل مشابه؛ مراکز نگهداری خدماتی ســالمندان، معلوالن، 
جانبازان، مراکز توان بخشــی و مراقبتی و آسایشگاه ها؛ تعمیرگاه های 
انواع خــودرو، لوازم خانگــی، الکتریکــی، الکترونیکــی، کامپیوتر، 
تاسیســاتی، کلیه خدمات فنی و کارواش؛ فروشگاه های انواع قطعات، 
لوازم یدکی، الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، کشــاورزی و تاسیساتی 
و سایر ملزومات مورد نیاز تولید؛ فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی 
از قبیل گچ، سیمان، ســرامیک، لوله و اتصاالت(، محصوالت فوالدی 
)آهــن و آلومینیوم( و پاســاژهای تخصصی نظیر الســتیک، قطعات 

یدکی، آهن آالت، کامپیوتر )به استثناء پوشاک، کیف، کفش و موبایل( 
و آهن آالت؛ کارگاه های صنعتی و ســاختمانی )مانند جوشــکاری و 
تراشکاری و مشــابه آن(؛ لیتوگراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، 
دفاتر آگهی تبلیغاتــی، فروشــندگان کاغد و مقوا؛ خشکشــویی ها؛ 
مراکز فروش عینک هــای طبی؛ فروش گل و گیــاه تزیینی و طبیعی؛ 
فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی؛ ســینما خودر/ تئاتر خودرو؛ 
مراکز اقامتی )شــامل هتل، متل، مهمان پذیر، پانســیون و مشــاغل 
مشابه(؛ فروشــگاه های مواد شــیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی؛ 
فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشــته های مختلف؛ غذا 
و ملزومات حیوانات خانگــی، ملزومات و تجهیزات دامپزشــکی؛ که 

مشاغل ضروری محسوب می شوند در تهران مجاز به فعالیت هستند.

رشد ۱۸ درصدی تولید تایر در کشور در سال ۹۹

بررسی آمار عملکرد کارخانجات تایرسازی حاکی از تولید ۲۷۳ هزار و 
۳۸۶ تن انواع تایر در سال ۹۹ و رشد ۱۸ درصدی آن در مقایسه با سال 
۹۸ است.این تناژ تولیدی مشــتمل بر ۲۵ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۴۰۷ 
حلقه تایر است که از نظر تعداد حلقه نیز رشد ۱۸ درصدی در مقایسه با 

سال ۹۸ به ثبت رسید.
برپایه این گــزارش، ۵۸.۵ درصد وزنی و ۸۷.۳ درصــد تعداد تایرهای 
تولیدی در ســال ۹۹ را تایرهای بایاس و رادیال خودروهای ســواری 
تشــکیل می دهد، به طوری که تا پایان اســفند ماه سال گذشته ۱۶۰ 
هزار و ۹۱ تن شــامل ۲۲ میلیون و ۷۷ هزار و ۹۳۵ حلقه تایر ســواری 
توسط کارخانجات داخلی تولید شد که به ترتیب از نظر وزنی و تعدادی 

رشد ۲۱ و ۱۸ درصدی داشته است.
در سالی که گذشت تایرسازان داخلی ۲۵ هزار و ۹۲۶ تن )یک میلیون 
و ۶۷۰ هــزار و ۷۶۵ حلقه( تایر وانتی تولید کردند کــه به ترتیب از نظر 

وزن و حلقه رشد ۹ درصدی و هفت درصدی داشته است.
تولید تایرهای باری و اتوبوسی نیز در سال گذشته با رشد ۱۴ درصدی 
به ۵۸ هزار و ۴۸۰ تن رســید. این مقدار تولید مشــتمل بر ۹۱۲ هزار و 

۲۵۰ حلقه تایر است که از این نظر نیز رشد ۱۷ درصدی نشان می دهد.
بر اساس آمارهای یاد شده، در ســالی که گذشت در مقایسه با سال ۹۸ 
تولید تایر کشاورزی سبک با رشد ۴۸ درصدی به چهار هزار و ۳۰۵ تن، 
کشاورزی سنگین با رشد هشت درصدی به ۱۸ هزار و ۱۲۶ تن و تولید 

تایر راه سازی و صنعتی با رشد ۱۳ درصدی به ۶ هزار و ۴۵۸ تن رسید.

تولید سایر محصوالت
عالوه بر آمار تایرهای خودرو، در سال ۹۹ کارخانجات داخلی ۱۹ هزار 
و ۷۲ تن تایر دوچرخه و موتور تولید کردند که در هم سنجی با سال ۹۸ 

رشد ۳۰ درصدی نشان می دهد.
در ۱۲ ماهه پارســال همچنین ۱۰ هزار و ۸۵۷ تن تیوب تولید شد که 

حاکی از رشد ۳۶ درصدی است.
بر اســاس این گزارش، در سالی که گذشــت یک میلیون و ۲۹۳ هزار و 
۷۸۶ حلقه فلپ، تسمه نقاله، شــیلنگ و غیره به وزن چهار هزار و ۷۳۸ 

تن توسط شرکت های داخلی تولید شد.
 تایرسازی از جمله صنایع موفق کشور در سال ۹۹ بود که شعار »جهش 

تولید« مد نظر رهبر معظم انقالب را به خوبی اجرایی کرد.
در این زمینه شــاهد شکســتن رکوردهای تولید در تولیــد انواع تایر 
بودیم و برای نخستین بار تایرسازان از مرز ۲۵ میلیون حلقه تولید عبور 
کردند.عالوه بر توفیقات به دست آمده در زمینه تیراژ و شمارگان تولید، 
تایرسازان در عرصه های جدیدی نیز ورود کردند که از جمله آنها تولید 

تایر پاپهن و تایر خودروهای شاسی بلند قابل اشاره است.

تولید

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات با بیان اینکه کالب 
هاوس فیلتر نیست، گفت: فیلتر قواعد و ضوابط خود را 

دارد و نباید تشویش اذهان عمومی کرد.
 در پی اختــالل در دسترســی بســیاری از کاربران 
اپلیکیشــن کالب هاوس، نگرانی ها از فیلتر شدن این 

اپلیکشن مبتنی بر صدا در کشور افزایش یافت.
در این زمینه، محمد جواد آذری جهرمی که در نشست 
آنالین رئیس کل بانک مرکزی با کارشناسان و فعاالن 

اقتصادی در کالب هاوس حضور داشت، در 
واکنش به قطع مکرر ارتباط اعضای نشست 
و مطرح شــدن گمانــه فیلتر شــدن کالب 
هاووس از عصــر پنج شــنبه در ایران گفت: 
کالب هاوس فیلتر نیســت و مشکالتی که 
برای کاربران ایجاد شــده ممکن است ناشی 

از مسائل فنی باشد.
وی افــزود: این اختالل فقط در زمــان ۴ عصر روز پنج 

شــنبه رخ داد ولی اکنون کالب هاوس فیلتر 
نیســت و همه بدون فیلتر شــکن می توانند 

وارد شوند.
آذری جهرمی گفت: هــم اکنون ۶۴۰۰ نفر 
در ایــن روم حضور دارند و به نظر می رســد 
ماجــرای فیلتر بودن، بیشــتر یک فرافکنی 
است؛ این در حالی است که »فیلتر کردن«، 
قواعد خاص خــودش را دارد و نباید بــا مطرح کردن 

»فیلتر شــدن کالب هاوس«، اقدام به تشویش اذهان 
عمومی کرد.

وی با بیان اینکه منشــأ اختالل عصر پنج شنبه هنوز 
مشخص نیست، گفت: در حال حاضر به جز اختالالت 
مختصری کــه روی ارتباطات همــراه اول ادامه دارد، 
اختالل جدی دیگری وجود ندارد و کاربران این شبکه 
بدون استفاده از فیلترشکن می توانند به کالب هاوس 

وصل شوند.

ارتباطات

خریدار  صنعتگران کشــور ایــن روزها 
بیش از پیش نیازمنــد اصالح برخی قوانین 
و رویه های قبلی هستند تا با رفع مشکالت 
و تســهیل امور مربوط به تولید، زمینه برای 
تحقق شــعار »تولید، پشــتیبانی ها و مانع 

زدایی ها« فراهم شود.
به گزارش فارس، در ســالی که بــا عنوان 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها« 
نامگــذاری شــده، رفــع برخــی موانع و 
مشــکالت پیش روی تولید نیازمند اصالح 
قوانین قبلی اســت تا ضمن ایجــاد امکان 
رشد کارخانه های موجود صنعتی و معدنی، 
زمینه ایجاد ظرفیت های جدیــد تولید به 
ویژه در بخش هایی که وابستگی به واردات 

وجود دارد، نیز فراهم شود.
در ایــن زمینه اخیــراً کمیســیون صنایع 
مجلس بررســی هایی را برای اصالح برخی 
قوانین صنعتــی از جمله قانــون حمایت 
صنعتی انجام داده و هــم اکنون رفع برخی 
ایرادات این قانون در دستور کار اعضای این 

کمیسیون است.
حجت اهلل فیروزی، ســخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلــس در این مورد گفت: 
اصالح »قانون حمایت صنعتی و جلوگیری 
از تعطیلــی کارخانجات« در دســتور کار 

کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: امسال شعار بسیار مهمی 
از سوی مقام معظم رهبری تعریف شده که 
اگر ســه قوه به خوبی به آن بپردازند، قطعاً 

خروجی الزم را برای کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه محور شعارها در سال های 
اخیر، تولید، جهش تولید و رونق تولید بوده 
است، گفت: متاسفانه آنگونه که باید به این 
شــعارها عمل نشد و در حد شــعار و حرف 

باقی ماند.
این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: علت 
اینکه مقــام معظم رهبــری در کنار تولید، 
بحث رفــع موانع و پشــتیبانی را نیز مطرح 
فرمودنــد، این اســت که اگــر تولید مورد 
حمایت مستمر نباشد و موانع پیش پای آن 
برداشته نشود، نتیجه ای نخواهد داشت و بر 
این اساس، امسال شعار کامل تری را مطرح 

فرمودند.
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس عنوان کرد: ما در کمیسیون صنایع 
و معادن چند برنامه مهم را در دســتور کار 
قــرار دادیم کــه در صورت نهایی شــدن، 
تحرک ملموسی در بخشــی از تولید کشور 

ایجاد خواهد شد.
وی بــا اعــالم اینکــه اصــالح »قانــون 
حمایت صنعتــی و جلوگیــری از تعطیلی 
کارخانجات« در دستور کار کمیسیون قرار 
گرفته است، گفت: اصالح قانون معادن نیز 
از جمله مواردی است که باید در دستور کار 

مجلس قرار گیرد.

 اصالح فرآیند نظام مجوزدهی
ســعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت نیز در این مورد بــا تاکید بر اهمیت 
بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی 
کشــور، کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز را 
موجب توســعه ســرمایه گذاری در بخش 
تولید عنوان کرد و از پیگیری وزارت صنعت 
برای اجرای مصوبــات و قوانین موجود خبر 

داد.
وی در مــورد برنامه ها و اقدامــات وزارت 
صمت در راستای توســعه و رونق در بخش 
تولید، با اشاره به نظرســنجی انجام شده از 
نخبگان صنعتــی و فعــاالن اقتصادی در 
حوزه تولید کشــور، گفت: همــان طور که 
پیش تر نیز اعالم شده است، در نظر سنجی 
انجام شــده از حدود هزار نخبــه صنعتی 
کشــور، فضای کســب و کار به عنوان یکی 
از مهم تریــن عوامل در رشــد و رونق تولید 

عنوان شد.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمت با 
تاکیــد بــر اینکه تســهیل و تســریع در 
شــروع فعالیت هــای اقتصــادی یکی از 
شاخص های مهم در بهبود فضای کسب و 
کار و به دنبال آن، افزایش جذب ســرمایه 
به بخش تولید اســت، تصریــح کرد: در 
همین راســتا، شــورای عالــی اداری در 
بهمن سال گذشته مصوبه ای را به منظور 
ساده سازی مراحل راه اندازی کسب و کار 
ابالغ کرد کــه در آن، ایــن موضوع مورد 

توجه قرار گرفت.
وی بــا توضیــح اینکــه مصوبــه مذکور، 
دســتگاه های اجرایی متولی یــا همکار در 
صــدور مجوزهــا را موظف می کنــد تمام 
الزامات و مقــررات ذی ربــط را در ابتدای 
کار بــه متقاضیان فعالیت هــای اقتصادی 

اطالع دهند، گفت: با اجــرای این مصوبه، 
متقاضیان کسب و کار می توانند درخواست 
خود را برای شــروع کار بــدون هیچ پیش 
شرط و درگیر شــدن در فرآیندهای اداری 

خاص ارائه داده و پیگیر فعالیت خود شوند.

به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صمت، 
با این مصوبه، شــروع یک کسب  و کار صرفا 
با خوداظهاری و تعهد متقاضی نســبت به 
رعایت دســتورالعمل ها و مقررات مصوب 
اســت و پس از ارائه تعهد از طرف متقاضی، 
بالفاصله مجوز آغاز فعالیت برای وی صادر 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه موجب 
تغییر و تبدیل نظارت دستگاه های مسئول 
از بررســی های پیشــینی به نظارت های 
پســینی می شــود، افزود: در این طرح با 
ایجاد ســاز و کارهای جدید نظارتی حین 
اجرا، اگــر هرگونــه انحــراف از ضوابط و 
مقررات صورت گیرد، بالفاصله نســبت به 
ابطال مجوز، تعلیق مشــروط، تذکر برای 
رفع نقص و ســایر جرایم و ضوابط تنبیهی 

اقدام خواهد شد.
زرندی بــا تاکید بر پیگیــری وزارت صمت 
بــرای اجــرای این مصوبــه گفــت: وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت طی نامــه ای به 
تمام دســتگاه های مرتبط با صدور مجوز، 
بر ضرورت انتشــار و اطالع رسانی ضوابط 
و مقــررات آن دســتگاه در هنــگام ثبت 
درخواســت به متقاضیان و اخــذ تعهدات 
الزم تاکید کرده و با قید فوریت خواســتار 
اعالم ضوابط و مقررات آن دستگاه و ارسال 
متن تعهدنامه)های( مربوطه برای درج در 
سامانه ها شده است و امیدواریم با همکاری 
و هماهنگی همــه دســتگاه ها و نهادها در 

اجرای سریع تر این مصوبه، شاهد تسریع و 
تسهیل در حوزه تولید کشور باشیم.

 روحیه راحت طلبی برخی مسئوالن 
مانع تولید است

مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه امام صادق )ع( نیــز در این یاره 
با اشــاره به موانع تولیــد در بخش اجرایی 
و مدیریتی کشــور، گفــت: روحیه راحت 
طلبی و نبــود رویکرد جهــادی در اداره و 
تولید کشــور یکی از موانع جدی محسوب 

می شود.
سمیعی نسب گفت: در حال حاضر شاهد در 
هم تنیدگی مسائل و چالش های اقتصادی 
هســتیم و همزمانی چالش های اقتصادی 
با موانع مختلف تولیدی نیز باعث شــده که 
رویه تصمیــم گیری ها به ســمت دیگری 

تغییر کند.
وی افزود: در شــرایط کنونی تولید داخلی 
باید انتخاب های بهینه ای داشــته باشیم تا 

بهترین عایدی را حاصل کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع( با 
انتقاد از عدم اولویت بندی اهداف در فضای 
سیاســت گذاری کشــور، گفت: مشکالت 
کشــور در عرصه تولید مانند وابســتگی به 
درآمدهای نفتــی، عدم پشــتیبانی نظام 
بانکی از تولید و گران بودن فضای کســب 
و کار هر ســال انباشــته تر می شود و هیچ 

تغییری هم ایجاد نشده است.
سمیعی نسب همچنین به موانع دیگر تولید 
در بخش اجرایی و مدیریتی کشــور اشاره 
کرد و گفــت: روحیه راحت طلبــی و نبود 
رویکرد جهادی در اداره و تولید کشور یکی 

از موانع جدی محسوب می شود.
وی، تولید را ســتون فقرات و اساس اقتصاد 

دانســت و گفت: برای همین است که مقام 
معظم رهبــری بارها مســائل اقتصادی از 
جمله تقویت تولید داخلی را مطرح کرده و 

بر آن تأکید دارند.
وی، رفع مشــکالتی مانند رکــود تولید 
را نیازمند همــکاری بین دســتگاهی و 
جلب اعتماد مردم دانست و افزود: مردم 
بایــد از اولویت بندی مســئوالن در رفع 
چالش های اقتصادی حداکثر اســتفاده 

را ببرند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق )ع( 
با اشــاره به نقش آفرینی ضد تولیدی گروه 
های ذی نفع در برخی سطوح نظام تصمیم 
گیری، گفت: مشکالت نظام بانکی در تأمین 
مالی بنگاه هــا و یا ورود کاالهــای وارداتی 
غیرضرور چند سال اســت که حل نشده و 
دلیلش هم این اســت که منافع عده ای در 
عدم تصمیم گیری های درست و به هنگام 

است.

 بهره وری پایین کارخانه ها به دلیل 
تکنولوژی قدیمی خطوط تولید

اصغــر آهنی هــا، نماینــده کارفرمایان در 
شــورای عالی کار نیز در گفت وگو با فارس 
در مــورد اینکه چگونه می تــوان بهره وری 
بنگاه های تولیدی کشــور را افزایش داد و 
موانع موجود در ایــن بخش را برطرف کرد، 
گفت: در ایران شاخص های مشخصی برای 
بهره وری وجود ندارد و اســتاندارد ســازی 
تولید صورت نگرفته است، هنوز خط تولید 
بســیاری از کارخانه ها بر اساس نسل دوم 
تکنولوژی اســت، در حالی که اکنون نسل 
چهارم تکنولــوژی صنعتی بــه کار گرفته 

می شود.
وی افــزود: یکــی از دالیل پاییــن بودن 
بهره وری، کهنه بودن ماشین آالت و فناوری 
در کارخانه ها اســت. از طرف دیگر به خاطر 
تحریم ها و کمبود منابــع ارزی، نمی توانیم 
مواد اولیه کافــی و به موقع تهیــه کنیم و 
مشــکالت نقدینگی به این مســئله افزوده 
اســت، در نتیجه راندمان مناسبی در تولید 

به دست نمی آید.
آهنی ها گفت: بحث دیگر قوانین پایه برای 
حمایت از تولید است که باید در جهت رشد 
تولید اصالح شــوند تا بهــره وری باال برود، 
در مورد نیروی انســانی نیز هــر چه نیروی 
انســانی دارای انگیزه و حرفه ای تر باشــد، 

بهره وری افزایش پیدا می کند.
در هر حال، تحقق شعار امســال عالوه بر 
اصالح رویه هــا و برخی قوانیــن، نیازمند 
عملیاتی شــدن این اصالحیــه ها و تالش 
بیشتر مســئوالن نیز هســت تا با اجرای 
دســتورالعمل هــای جدیــد، راه بــرای 
پیشــرفت صنعتی و معدنی کشور فراهم 

شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد؛ تکذیب فیلتر کالب هاوس

معاون وزیر صمت:

نگاه سیاه و سفید به تجارت نداریم
خریدار  رییس ســازمان توسعه تجارت 
اظهار داشــت: ما باید برنامه خود را برای هر 
کشــوری که می توانیم با آن توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری داشــته باشیم بر اساس 
اصول جمهوری اســالمی ایــران طراحی 
کنیم. بنابرایــن اینکه بگوییم یک ســند 
همکاری؛ نگاه ما رابه ســمتی برده که دیگر 
به ارتباط اقتصادی با ســایر کشورها توجه 

نمی کنیم، نگاه درستی نیست.
حمیــد زادبوم در مــورد ســند همکاری 
۲۵ ســاله ایران و چین اظهــار کرد: چنین 
برنامه های همکاری  باید بلندمدت باشــد 
البته جزییات آن در کوتاه مدت مشــخص 
می شــود. االن چیــن با ۴۷ کشــور جهان 
چنین برنامه های همــکاری  دارد و با برخی 
از کشــورها از قبل هم برنامه های مشابهی 
داشــته اســت و درازمدت بودن این برنامه 

مزیت آن محسوب می شود.
وی افزود: از آنجا که این ســند برنامه اقدام 
نبــوده و یک برنامه همکاری جامع اســت، 
تنها کلیات را مطرح کرده و بلندمدت بودن 
آن مشــکل ایجاد نمی کند. امــا زمانی که 
پروژه ها را در حوزه های مختلف مانند نفت، 
صنعت، معادن و تجــارت تعریف می کنیم، 

با پشــتیبانی این برنامــه در کوتاه مدت یا 
میان مدت اجرا می شود. 

رییس ســازمان توســعه تجارت بــا بیان 
اینکه یکــی از اهــداف این ســند، جذب 
ســرمایه گذاری خارجــی اســت، اظهار 
داشــت: در برنامه توسعه کشــورها جذب 
ســرمایه گذاری خارجی یــک نقطه عطف 
مهم محســوب می شــود؛ چراکه همیشه 
ســرمایه های داخلــی کفایت توســعه را 
نمی کند. در برنامه ریزی شــخصی تجار و 
شــرکت ها هم این موضوع دیده می شــود 
بطوریکــه برنامه ریزی آنها تنها بر اســاس 
ســرمایه و دارایی خودشــان نیست بلکه 
تالش می کنند کــه از منابــع دیگر تامین 
مالی کرده و به  پتانســیل خود اضافه کنند 
تا بتوانند برنامه های خود را پیش ببرند. لذا 
برای برنامه های توســعه باید به فکر جذب 

سرمایه های خارجی بود. 
زادبوم تصریح کرد:  بنابراین یکی از مسائلی 
که در این ســند در میان مدت به آن توجه 
شــده، جلب ســرمایه های خارجی برای 
ســرمایه گذاری های بــزرگ در پروژه های 
مانند پاالیشــگاهی، پتروشــیمی، مناطق 
آزاد، انرژی های پاک، خطوط مترو، صنایع 

معدنی و ... اســت. چون موضــوع پروژه ها 
بلندمدت و میان مدت طراحی شــده، یکی 
از مسائل مهم در پروژه های میان مدت هم 

بحث سرمایه گذاری است. 
معاون وزیــر صمت در پاســخ بــه برخی 
تحلیل ها مبنی بر گردش به شــرق تجارت 
کشور گفت: اینکه در نظام اقتصاد و تجارت 
بین الملل نگاه مان به شــرق یا غرب باشد، 
شــاید چندان کارشناسی  شــده نباشد. ما  
می توانیم با کشــورهای مختلــف چنین 
برنامه همکاری داشته باشیم، البته ممکن 
اســت کشــوری در مقاطع زمانی احساس 
کند که از یک ســری منابــع و همکاری با 

برخی از کشــورها جامانده ، بنابراین سعی 
می کند که نگاه خود را به طرف آن معطوف 
کنند اما این بدان معنا نیست که با این اقدام 

از طرف دیگر غافل باشد.
وی در ادامــه بیان کرد: بنابرایــن باید نگاه 
متعادلی به توسعه همکاری های اقتصادی 
و تجاری خود با دنیا داشــته باشــیم. باید 
توجه داشــت اگــر تحلیل مان بر اســاس 
غرب یا شرق باشــد، نگاه به آفریقا را چطور 
می بینیــم؟ آیا ایــن نگاه به غرب اســت یا 
شــرق؟ درحالی که عطف توجه مــا باید به 

آفریقا و کشورهای همسایه هم باشد. 
زادبوم همچین افــزود: ما باید برنامه خود را 
برای هر کشوری که می توانیم با آن توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری داشــته باشــیم 
بر اســاس اصول جمهوری اســالمی ایران 
طراحی کنیم. بنابرایــن اینکه بگوییم یک 
ســند همکاری؛ نگاه ما رابه سمتی برده که 
دیگر به ارتباط اقتصادی با دیگر کشــورها 

توجه نمی کنیم، نگاه درستی نیست. 
معاون وزیر صمت خاطرنشــان کرد: ما باید 
توجه خود را به کشــورهایی که می توانیم 
با آنهــا روابط تجاری خود را توســعه دهیم 
مانند آفریقــا، آمریکای التیــن، آمریکای 

جنوبی و بعضــی کشــورهای خاورمیانه و 
همسایه معطوف کنیم. بنابراین نباید نگاه 
افراطی و ســیاه و ســفیدی داشت.وی در 
پاسخ به ســوالی پیرامون ادعاهای مطرح 
شــده درباره امضــای توافقنامه مشــابه با 
روسیه گفت:  االن جمهوری اسالمی ایران 
به پیشــبرد مذاکــرات موافقتنامه تجارت 
آزاد با اوراســیا توجه ویژه دارد و باید در نظر 
داشت که کشور اصلی این حوزه روسیه بود 
که نشــانگر توجه به همکاری با کشورهای 
اوراسیا و باالخص روسیه اســت. اما اینکه 
برنامه همکاری با این کشــور نوشــته شود 
بی اطالع هستم.زادبوم اضافه کرد: بنابراین 
نگاه متعــادل به همکاری هــای اقتصادی 
و بین المللــی می تواند جــو متعادل تری را 
برای همکاری های اقتصــادی ایران با همه 

کشورها در پی داشته باشد. 
وی افزود: به نظرم به اســتثنا رژیم اشغالگر 
قدس و کســانی که ما را تحت تحریم قرار 
دادنــد اگر ایــران بتواند با دیگر کشــورها 
همکاری هــای اقتصادی و تجــاری خود را 
گســترش دهد تا جایی که بــه نفع اقتصاد 
کشور باشــد، این موضوع جزو برنامه های 

سیاست گذاران خواهد بود.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد

افزایش بیماران بدحال در بیمارستان ها 

جلسه پیام گزاران سالمت دستگاه های اجرایی 
استان در دانشگاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از وب دا خوزســتان، چهارشنبه ۱۸ 
فروردین ماه ۱۴۰۰ جلسه پیام گزاران ســالمت دستگاه های اجرایی 
اســتان با حضور رابطین ســالمت دســتگاه  های اجرایی تحت عنوان 
پیامگزاران ســالمت در محل ســالن جلســات حوزه ریاست دانشگاه 

برگزار شد.
در این جلســه ابتدا مهندس جالل ملتجی رئیس گروه ســالمت کار 
معاونت بهداشــت دانشــگاه به بیان نحوه اجرای بســته خدمات پایه 
ســالمت کارکنان دولــت پرداخت و اظهار داشــت: یکــی از راه های 
پیشــگیری و کنترل بیماری های غیــر واگیر، بررســی های دوره ای 

سالمت و شناسایی زود هنگام بیماری ها است.
وی افزود: تامین محیط کار ســالم ســبب کاهش هزینه بیماری های 
ناشی از شــرایط کار و عوامل زیان آور محیط کار، فراهم آوردن محیط 

کار ایمن و شاداب و نهایتا موجب افزایش کارایی و بهره وری می گردد.
در ادامه مهندس الهام احمدپور سرپرســت دبیرخانه سالمت و امنیت 
غذایی استان ضمن اشــاره به مصوبات کارگروه ساغ استان در سال ۹۹ 
در زمینه کنترل بیماری های غیرواگیر، به بیان شــیوه نامه تشــکیل 

دبیرخانه سالمت دستگاه های اجرایی استان پرداخت.
وی اظهار داشت: ماموریت های دبیرخانه سالمت دستگاه های اجرایی 
مشارکت در فرآیند سیاســتگذاری درون بخشی و بین بخشی، تدوین، 
تصویب و اجرای سیاست های تضمین کننده سالمت جامعه را تسهیل 
نموده و با اســتفاده از ابزارهــای قانونی و مقررات موجــود، خطرات و 
عوامل تهدید کننده سالمت در سایر سیاست ها و برنامه ها را به حداقل 

می رساند.

در دیدار صمیمی صیاداِن بندرامام خمینی)ره( با مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان

هم افزایی دستگاه های اجرایی برای تسهیل 
فعالیت صیادان

 در نشست مشــترک مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان، 
مدیرعامل تعاونی صیــادان، نمایندگان قایق داران و لنج داران شــهر 
بندرامام خمینی)ره( مشکالت و چالش های صنف صیادی مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت و در خصوص هم افزایی برای رفع  این مشکالت 
تصمیم گیری شــد. به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان، در این نشست مشترک 
که در محل دفتر مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان برگزار 
شد، با اشــاره به لزوم حمایت از صنف صیادی به عنوان قشری تالشگر 
که به رونق و شکوفایی اقتصادی جامعه کمک می کند، بر لزوم تسهیل 

زمینه ی فعالیت آنان تأکید شد.
ارتقای کیفیت ضربه گیر دیواره اســکله صیادی و الیروبی آن، تقویت 
قدرت موتور قایق های صیادی، ایجاد سازه های مصنوعی برای تقویت 
ماهی گیری، اعطای تســهیالت برای نوســازی قایق ها و لنج ها از اهم 
خواســته ها و مشــکالت فعاالن حوزه صیادی بود که در این نشست 

مطرح شد. 
در این نشست عادل دریس با ابالغ دستورهای الزم برای پیگیری و رفع 
مســائل مبتال به صیادان به ادارات تحت مدیریت خــود، بر لزوم تداوم 

همکاری ها به منظور مساعدت و  یاری به صیادان تأکید کرد.

 پست 132 کیلو ولت پاک چوب در شوش 
برقرار شد 

 مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان گفت: عملیات احداث 
پســت ۱۳۲ به ۳۳ کیلو ولت پاک چوب به همراه خــط ورودی آن، در 

شهرستان شوش به پایان رسیده و برقدار شده است.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی شــرکت ســهامی 
برق منطقه ای خوزستان، محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: این پست 
در منطقه هفت تپه شهرســتان شوش واقع شــده و دارای دو دستگاه 
ترانســفورماتور با مجموع ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپــر و چهار بی خط 

ورودی است.
وی با بیان اینکه خــط ورودی دومداره آن حدود یــک کیلومتر طول 
دارد، افزود: ارزش سرمایه گذاری پســت و خط پاک چوب بالغ بر یک 
هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال  بوده که توسط شــرکت پاک چوب متقاضی 

تامین برق دیماند ۱۵ مگاوات، انجام شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: پست مذکور 
آماده بارگیری و در رینگ شــبکه قرار گرفته و بهره بــرداری، تعمیر و 
نگهداری بخش ۱۳۲ کیلو ولت آن بر عهده شــرکت بــرق منطقه ای 
اســت و در صورت نیاز منطقه، فضای توسعه پســت برای دو دستگاه 
ترانسفورماتور ۱۳۲.۳۳ کیلو ولت و فیدرهای خروجی نیز پیش بینی 

شده است.

تحقق شعار سال رهبر انقالب در اولویت شرکت 
آبفا بوشهر قرار گرفت

به گزارش روابــط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشــهر، 
عبدالحمید حمزه پور در تشــریح این خبر اظهار داشت: شرکت آب و 
فاضالب اســتان بوشهر در چند ســال گذشــته پروژه های شاخص و 
متنوعی را در استان بوشــهر اجرا کرده که اتمام آنها نوید بخش پایان 
کمبود آب شرب در استان بوشهر است.وی بیان کرد: در راستای تحقق 
شعار سال سعی بر این است تا با پشتیبانی و مانع زدایی از پروژه ظرفیت 

تولید آب شیرین کن  های استان به ظرفیت موردنیاز استان برسد.
وی گفت: اجرا شــبکه فاضــالب در شهرســتان های ســاحلی، آب 
شیرین کن ها و نوسازی شــبکه  های توزیع از اولویت  های اصلی شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر اســت که در این زمینه پروژه های مختلفی 
در اســتان وارد فاز اجرایی شــده و برخی دیگر نیز عملیات اجرایی آن 
در ســال جاری آغاز می  شــود.حمزه پور اظهار داشــت: رسالت اصلی 
شــرکت آبفا بوشــهر در بخش تولید مرتبط با تولید آب شرب از دریا با 
آب شــیرین کن ها اســت که در این حوزه پروژه های شاخصی در حال 
اجرا است.وی افزود: با بهره  برداری از این پروژه شاخص مشکل تاریخی 

کمبود آب شرب این مناطق برای همیشه برطرف خواهد شد.
حمزه پور اظهار داشت: در موضوع تامین آب شرب بخش مهمی از این 
رسالت بر عهده مشترکان اســت که باید با مصرف بهینه ّآب به پایداری 
آب شرب استان کمک کنند.وی افزود: شــرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر نیز در این راســتا تالش دارد تا نوسازی شــبکه  های فرسوده و 
کاهش هدررفت بتواند به سهم خود گامی ارزشمند در جهت پایداری 

منابع تامین آب شرب استان بردارد.

کوچه

خریدار  عضو کمیته علمی ستاد مقابله با 
کرونا با اشاره به وضعیت مراجعات بیماران 
کرونا بــه بیمارســتان ها در خیــز چهارم 
بیماری، گفت: متاســفانه حداقل دو ســه 
هفته ســخت و پرمرگ را در پیش خواهیم 

داشت.
دکتر حمید عمــادی با اشــاره به وضعیت 
گردش ویــروس کرونا در کشــور گفت: در 
حال حاضر بیمارســتان ها به ســرعت پر 
شدند و بیمارانی که داریم بستری می کنیم، 
عمدتا بیماران بدحالی هستند و نمی توانیم 
ســریع مرخص شــان کنیــم و مجبوریم 
بیماران را بیشــتر در بســتری نگه داریم تا 
بهبــودی حاصل کنند. ایــن موضوع باعث 
می شود که بیمارستان ها زودتر به ظرفیت 
اشباع برسند و نتوانند پذیرش بیمار داشته 
باشــند. این وضعیت نگران کننده اســت و 
ممکن است نتوانیم ســرویس درست را به 
مردم ارائه کنیم. زیرا بیمــاران هم زیادند و 

هم بدحال.

افزایش شدت بیماری زایی کرونا
وی با بیان اینکه افزایــش بدحالی بیماران 
به دلیل افزایش شدت بیماری است، گفت: 
درصد عمده ای از ویروســی که اکنون افراد 
را آلــوده می کنــد، کرونای جهــش یافته 

انگلیسی است.
عمادی دربــاره برخی اظهــارات مبنی بر 

احتمال ســیاه شــدن وضعیت تهــران و 
شــهرهای قرمز طی چند هفته آتی، ادامه 
داد: امیدوارم اینطور نشود، اما این موضوع 
بستگی دارد که مسووالن ســریعا اقدامی 

کنند و تصمیمات جدی بگیرند.
 اقدامــات و محدودیت هایی را اعمال کنند. 
اقداماتی که در آذر ماه در کشور انجام شد و 

اعالم تعطیلی عمومی کنند. 

در این صورت شــاید بتوانیم جلو پیشروی 
کرونا را بگیریم تا از مرحلــه قرمز به مرحله 
ســیاه کرونایی نرســیم. بســتگی به روند 
تصمیم گیری و اقدام از ســوی مســئوالن 
دارد، اگر با همین روند پیــش رود، ممکن 
اســت در شــهرهای قرمز به وضعیت سیاه 
هم برســیم.وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این 
اســت که در شــهرهای قرمز مانند تهران 

تعطیلی ها و ممنوعیت هــای جدی اتفاق 
افتد و باید این اتفاق بیفتد.

 ادامه مرگ های ٣ رقمی تا چند
 هفته دیگر

عمــادی دربــاره احتمــال افزایش مرگ 
و میرهــای ناشــی از کرونا در کشــور نیز 
اظهار کــرد: واقعا دوســت نــدارم چنین 

پیش بینی هایــی کنم، مردم خســته اند و 
دیگر تحمل اخبــار ناگــوار و ناامیدکننده 
را ندارنــد. با ایــن حال واقعیت این اســت 
که اکنون مرگ و میر ما ســه رقمی شده و 
حاالحاالها و حداقل تا دو ســه هفته آینده  
سه رقمی خواهد ماند. شرایط بعد از آن هم 
بســتگی به تصمیماتی دارد که گرفته می 

شود و اقداماتی که انجام داده می شود.
وی با بیان اینکه متاســفانه حداقل دو سه 
هفته ســخت و پرمرگ را در پیش خواهیم 
داشــت، گفت: موجی که اکنون شاهد آن 
هستیم، موج شلوغی های آخر اسفند ماه و 
سفرهای فروردین ماه است که مرگ هایش 
را طی دو ســه هفته دیگر نشــان می دهد. 
مسئوالن باید سریع تر تصمیم گیری کنند 
و مردم هم رعایــت کــرده و پروتکل های 
بهداشــتی را جدی بگیرند. کادر بهداشت و 
درمان واقعا دیگر خســته اند. نمی دانید در 
بیمارستان ها چه وضعیت بدی حاکم است.

عمادی درباره عدم تعلیق خطوط هوایی ترکیه 
و خطرات این موضوع، گفت: همیشه در نهایت 
تصمیم درســت را می گیریم، امــا آنقدر دیر 
این اقدام را انجام می دهیــم که وضعیت مان 
بدتر می شــود. در حالــی که باید ســریع تر 
تصمیم گیری کنیــم. اگر مقــداری زودتر و 
جدی تر برخورد می کردیم اکنون چنین آمار 
ابتال و مرگی در کشــورمان نداشتیم. مانند روز 

روشن بود که چنین اتفاقی می افتد.

  مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در اولین جلسه 
شورای معاونین این شــرکت بر مانع زدایی در زمینه 
ارائه خدمات پایدار آبفا در شــهرها و روســتاها تاکید 

کرد.
هاشــم امینی با بیان اینکه رهبر انقالب در ادامه شعار 
ســال ۹۹ که جهش تولید نام داشــت، امسال را سال 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« نام گذاری 
کردند، عنوان کرد: در ســال ۱۴۰۰ تمام تالش ها در 
جهت ارتقا و توسعه خدمات آبفا در سطح استان انجام 

می شود. 
وی اعالم کرد:  با توجه به کم آب بودن کشــور و تکرار 
خشکسالی، برای سازگاری و کاهش اثرات مخاطرات 
پیش رو، باید برنامه ریزی داشــت و مدیریت منابع آب 
از اقدامات عملی برای دســتیابی به این مهم محسوب 

می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره 
به اهمیت مدیریت مصرف آب در کاربری های مختلف 
عنوان کرد: شــاخص های بارندگی ســال آبی جاری 
نشــان می دهند که  منابع آبی کشور وضعیت مطلوبی 
ندارند و بنابراین برای برون رفت از آثار ناشــی از پدیده 
خشکسالی باید مصرف آب در تمام زمینه ها به خوبی 

مدیریت شود. 

وی با اشاره به اینکه متاســفانه هنوز برخی 
از مردم موضوع کــم آبی را جــدی نگرفته 
اند، ادامه داد: در چند ســال اخیر شــرکت 
آبفا اســتان اصفهــان با آمــوزش، فرهنگ  
سازی، در اختیار گذاشــتن لوازم کاهنده و 
سیاســت گذاری های مناســب،  مشترکین 
خود را ترغیب بــه کاهش مصــرف نمود و 

گواه این مطلب کاهش سرانه مصرف آب شرب از ۱۸۶ 
لیتر در ســال ۱۳۸۹ به ۱۵۰ لیتر در شبانه روز در سال 

۱۳۹۹ است. 
امینــی  با بیــان اینکــه اســتان اصفهــان یکی از 
استان های اسیر خشکسالی است که به علت  کاهش 
نزوالت جــوی و در نتیجه کاهش میــزان آب های 
سطحی و زیرزمینی با مشکالت بسیار زیادی دست 
و پنجه نرم می کند تصریح کرد: در دهه اخیر با هدف 
تامین پایدار آب شرب مشترکین، اقدامات متنوعی 
در دستور کار قرار گرفته است که از جمله مهم ترین 
آنها می توان به حفر چاه ها، راه اندازی آب شــیرین 
کن، بهره مندی از سیســتم تله متری و تله کنترل، 
سامانه پایش فشار شبکه، کشف انشعابات غیر مجاز 
، توجیه مشترکین پرمصرف و فعالیت های فرهنگی 

نام برد.  

وی با تاکید بر اینکه بهره وری منابع آبی باید 
افزایش یابد اضافه کــرد:  با توجه به اهمیتی 
که آب شرب و بهداشــت مردم دارد، شرکت 
آب و فاضالب اســتان به گونهای عمل کرد 
که امروز میزان هدررفت شــبکههای استان 
اصفهان کمترین میزان در کشــور است و از 

۳۴ به ۱۶ درصد در سال ۹۹ رسیده است. 
وی علت تحقق این مهم را اصالح و نوسازی شبکههای 
آبرســانی و همکاری خوب مردم اصفهــان بیان کرد. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان بر فرهنگ سازی 
مناســب در زمینه مصرف آب تاکید کــرد و ادامه داد: 
برای رفع مشــکالت آب نیاز به هم گرایی و هم اندیشی  
در بسیاری از بخش ها و دســتگاه ها است  و بر همین 
اساس از سال ۱۳۹۷ تا کنون،  کارگروه سازگاری با کم 

آبی در این شرکت تشکیل شده است . 
وی توجه به مســائل آموزشی و اســتفاده از ظرفیت 
تشــکل ها را یک ضرورت دانســت و خاطرنشان کرد: 
هم اکنون شــرکت آبفا اســتان اصفهان با بیش از ۱۸ 
ســازمان مردم نهاد در زمینه نهادینــه کردن مصرف 

بهینه آب در جامعه همکاری دارد. 
وی خواســتار ادامه همــکاری خوب رســانه ها در 
زمینه رفع مشــکالت  کم آبی شــد و بیان داشــت: 

تاکنون رســانه ها در زمینه فرهنگ ســازی مصرف 
صحیح آب همکاری بســیار مطلوبی با شــرکت آبفا 
داشــتند و از این به بعــد نیز  رســانه ها نقش مهمی  
در  آمــوزش فرهنگ صحیح مصــرف در جامعه ایفا  
خواهند کــرد.  امینی گفت: راهی جز ســازگاری با 
کم آبی نیســت و به همین دلیل باید شــیوه مصرف 

اصالح شود .
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان افزود: 
همانند سال های گذشته شرکت آبفا استان اصفهان  با 
توجه به رویکرد ارائه خدمات آبفا به مردم در شــهرها 
و روســتاها شــعار "حفظ ارزش آب، ارتقــای دانش 
ســازمانی، خدمات نوین و پایدار" را به عنوان سرلوحه 

کار در سال۱۴۰۰ قرار داده است. 
وی با اشاره به اینکه دردهه گذشته  فعاالن صنعت آبفا 
در استان اصفهان به دلیل وقوع خشکسالی های پیاپی 
تالش های بسیاری را به منظور تامین پایدار آب شرب 
مردم در سطح استان در دســتور کار قرار دادند، عنوان 
کرد: در ســال ۱۴۰۰ به دلیل بارندگــی های محدود 
شرایط ســختی از لحاظ تامین پایدار آب شرب مردم 
در سطح اســتان پیش رو داریم اما همچون گذشته با 
مدیریت مصرف بهینه آب می توان بر این چالش غلبه 

نمود.

اصفهان

وستاها مدیرعامل  شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد:رفع موانع ارائه خدمات پایدار آبفا در شهرها و ر

منصور یــزدی زاده مدیرعامــل و معاونین ذوب آهن 
اصفهان با آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان ۱۶ فروردین 

ماه دیدار و گفتگو کردند.
آیت ا... طباطبایی نژاد در این  دیدار گفت: انتظار است 
در سال جدید که با اعیاد شــعبانیه آغاز شد و از سوی 
مقام معظم رهبری تحت عنوان سال تولید، پشتیبانی 
ها، مانع زدایی ها نامگذاری گردید، تدابیر الزم از سوی 
دولت برای اســتفاده کامل از ظرفیت هــای تولیدی 

ذوب آهن اصفهان اندیشیده شود .
 امام جمعــه اصفهان افــزود: تولید ریل توســط این 
مجتمع عظیم صنعتی اقدام بســیار خوب و ارزنده ای 
بود و درج عنوان ســاخت ایران بر روی این محصوالت 

بسیار غرور آفرین است.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به امضای 
قرارداد ۲۵ ســاله باچین، گفت: این قرارداد، کاماًل بر 
مبنای شریعت و قانون اســت و تمام موارد آن توسط 

نهادهای نظارتی، کنترل می شود.
 آیت ا... طباطبایی نژاد اظهار داشــت: این قرارداد در 
خنثی سازی تحریم های ظالمانه آمریکا نقش مهمی 
دارد و این کشــور را وادار می کند کــه رفتار خصمانه 

خود را تغییر دهد. 
امام جمعه اصفهان گفت: اســالم، مبادلــه و ارتباط با 
کسانی که بر سر دیانت با ما ســرجنگ دارند و یا قصد 
سلطه گری دارند را حرام دانســته اما سایر ارتباطات و 

مبادالت را تشویق کرده است .
 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان، مانع 
تراشــی بر ســر صادرات را از جمله موانع پیش روی 

تولیدکنندگان دانســت و گفت: نبایــد گرانی کاالها 
را حاصل صادرات آن ها دانســت چرا که دستیابی به 
بازارهای صادراتی به ســختی انجام می شــود و مانع 
تراشــی در برابر صــادرات باعث از دســت رفتن این 
بازارها مــی گــردد. در این خصوص سیاســت های 
بازاریابی ما نیز در حــوزه صادرات نیــاز به بازنگری 

دارد.
 آیت ا... طباطبایی نــژاد از مدیریت ذوب آهن اصفهان 
که موفق شده مشکالت این شــرکت را کاهش دهد و 
دستاوردهای خوبی حاصل کرده است، قدردانی نمود 
و گفت: نقــش ذوب آهن در اقتصاد، توســعه صنعت و 
اشتغال زایی بسیار مهم اســت و این صنایع مادر باید 
همیشه رونق داشته باشــند چرا که شکوفایی صنعت 

کشور به این صنایع وابسته است .

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان نیز در ایــن دیدار، 
گزارشی از عملکرد این شــرکت در سال ۹۹ ارائه نمود 
و گفت: در سال گذشــته با وجود مشکالت مختلف از 
جمله عدم دسترســی به مواد اولیه وشیوع کرونا، این 
شــرکت به لحاظ کیفی موفق به تحقق رونق تولید شد 
و محصــوالت جدید و مهمی به ســبد محصوالت این 
شرکت اضافه گردید که سرآمد آن، تولید ۵۰ هزار تن 
ریل بود که ۳۰۰ کیلومتر خط آهن تمــام ایرانی را به 

دنبال داشت .
وی با اشــاره به اقدامات ذوب آهن اصفهان در راستای 
کاهش مصرف آب، گفت: امیدوارم در ســال جاری با 
همت پوالد مــردان ذوب آهن اصفهــان و همچنین 
پشــتیبانی الزم از تولید، شــاهد رشــد کمی و کیفی 

تولیدات این شرکت باشیم. 

اصفهان

ور آفرین است امام جمعه اصفهان در دیدار مسئولین ذوب آهن اصفهان :ریل ذوب آهن اصفهان به عنوان یک محصول ایرانی ، غر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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با راه اندازی یک توربوکمپرسور جدید توسط متخصصان نفت و گاز آغاجاری 

ظرفیت ایستگاه تزریق گاز پارسی 4۰ درصد افزایش یافت 
خریدار  بــا هدف افزایــش ۴۰ درصدی 
تزریــق گاز بــه میــدان نفتی پارســی و 
همچنین امــکان تزریق در میــدان نفتی 
پرنج، یک دســتگاه توربوکمپرسور با توان 
نامی ۱۷ مگاوات از نوع سه محوره به عنوان 
ردیف چهارم ایســتگاه تزریــق گاز ۷۰۰ 
پارسی توسط متخصصان مناطق نفت خیز 

جنوب راه اندازی شد.
 به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی نفت خیز، مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفــت و گاز آغاجــاری با بیان 
این خبر اظهارداشــت: ایــن ردیف دارای 
تنها توربین ســه محوره در ســطح مناطق 
نفت خیز جنوب اســت که ظرفیت ایستگاه 
تزریق گاز ۷۰۰ پارســی را حدود ۴۰ درصد 
افزایش داده و امکان تزریق در میدان پرنج 

را نیز فرآهم آورده اســت. مهندس پژمان 
قضائی پــور گفت: راه انــدازی و بکارگیری 
این توربوکمپرســور به واســطه تحریم ها 
میسر نشده بود و بســیاری از سیستم ها و 
بخشهای این توربوکمپرسور دارای نواقص 
بود، به نحوی که امکان راه اندازی و کارکرد 
مستمر آن بدون پشــتیبانی فنی و قطعاتی 
سازنده اصلی بسیار مشــکل و امکان ناپذیر 

به نظر می رسید.
 وی تصریح کرد: با استفاده از توان نیروهای 
متخصص و متعهد، بسیاری از سیستمهای 
این توربوکمپرسور و قطعات آن بازطراحی و 
یا تغییر طراحی شد و نقص های این ماشین 
با تکیه بر دانش فنی  و مهندســی موجود در 
ســطح مناطق نفتخیز جنوب بر طرف شد 
و در ابتدای ســالی که مزین به نــام تولید، 

پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها اســت، این 
توربوکمپرسور راه اندازی و بدون اشکال در 

سرویس عملیاتی قرار گرفت.
 مهنــدس قضائیپور گفــت: راه اندازی این 
توربوکمپرســور با اســتفاده از توانمندی و 
دانش کارشناســان و متخصصان شــرکت 
بهره- بــرداری نفــت و گاز آغاجــاری در 
بخش هــای تعمیــرات مکانیــک، بــرق، 
ابزاردقیق، راه انــدازی و فرآیند  وهمچنین 
مشــارکت مدیریــت تولید  شــرکت ملی 
مناطــق نفت خیــز جنوب، بــدون حضور 
شرکت سازنده و هزینه ارزی، در کوتاه ترین 
زمان ممکــن انجــام شــد، بطوریکه این 
اقدام جهــادی بالغ بــر ۱۰۰ میلیارد ریال 

صرفه جویی مستقیم دربر داشته است.
 مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفت 

و گاز آغاجــاری خاطرنشــان ســاخت: 
ایســتگاه تزریق گاز ۷۰۰ پارســی یکی از 
راهبردی ترین ایســتگاه های تزریق گاز در 

سطح شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
اســت که امکان تزریق گاز در میدان نفتی 

پارسی را فرآهم می آورد.



 به آکادمی باشگاه رحم نکردند

استقالل در آسیا دست و پا بسته نیست

AFC با درخواست امارات موافقت کرد

وه پرسپولیس   دلیل تغییر ساعت بازی های گر
در آسیا مشخص شد

ساعت بازی های گروه پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا بعد از صعود 
الوحده به این گروه و درخواست فدراسیون فوتبال امارات تغییر کرد.

 تیم فوتبال الوحده امارات با غلبه بر الزورا عراق در مرحله پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا، راهی مرحله گروهی شــد. این تیم در گروه پنجم لیگ 
قهرمانان در کنار پرسپولیس ایران، گوا هندوســتان و الریان قطر قرار 
گرفت. بازی های این گــروه به میزبانی گوا هند برگزار می شــود و روز 
گذشته با اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا، ساعت بازی های این گروه 

تغییر کرد.
علت تغییر ساعت بازی های گروه پنجم درخواست فدراسیون فوتبال 
امارات و تالش این فدراسیون بوده اســت. همزمانی بازی های مرحله 
گروهی با ماه رمضان باعث شــد تا مســئوالن الوحده از کنفدراسیون 
فوتبال آســیا بخواهند بازی های این تیم را به زمان بعد از افطار موکول 

کنند.
AFC هم بعد از موافقت با درخواست اماراتی ها، ساعت مسابقات گروه 
پنجم را جابجا کرد.به این ترتیب ســاعت بازی های پرسپولیس به این 

ترتیب خواهد بود )ساعت به وقت تهران است(:

:E گروه
چهارشنبه - 14 آوریل )25 فروردین(

 پرسپولیس - الوحده امارات، ساعت ۱۹

شنبه - 17 آوریل )28 فروردین(
 الریان قطر - پرسپولیس، ساعت ۲۱:۳۰

سه شنبه - 20 آوریل )٣1 فروردین(
 پرسپولیس - اف سی گوای هند، ساعت ۲۱:۳۰

جمعه - 2٣ آوریل )٣ اردیبهشت(
 اف سی گوا - پرسپولیس، ساعت ۲۱:۳۰

دوشنبه - 2۶ آوریل )۶ اردیبهشت(
 الوحده امارات - پرسپولیس، ساعت ۱۹

پنجشنبه - 2٩ آوریل )٩ اردیبهشت(
 پرسپولیس - الریان، ساعت۱۹

اسکوچیچ چند روز دیگر برمی گردد
واز مستقیم تیم ملی فوتبال ایران از کیش  پر

 به بحرین
تیم ملی فوتبال ایــران روز دهم خــرداد و بعد از برپایــی اردوی یک 

هفته ای، از جزیره کیش مستقیم عازم بحرین می شود.
 تیم ملی فوتبال ایــران در مرحله دوم انتخابی جــام جهانی ۲۰۲۲ و 
انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا، روز ۱۳ خرداد در بحرین به مصاف 
تیم هنگ کنگ می رود. تیم ملــی در ادامه این رقابت هــا به ترتیب با 

بحرین، کامبوج و عراق دیدار می کند.
تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به بحرین، اردویی را در جزیره کیش 
برگزار می کند. کاروان ایران ۴ خرداد به کیش می رود و روز ۱۰ خرداد، 

این جزیره را به صورت مستقیم به سمت بحرین ترک می کند.
به گفته مجتبی خورشیدی سرپرســت تیم ملی، »دراگان اسکوچیچ« 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران عازم کشــور کرواسی شده است و چند 
روز دیگر به ایران بــاز می گردد تا برنامه های نهایی تیــم ملی را قبل از 

سفر به بحرین دنبال کند.

مربی پرسپولیس عنوان کرد
نیمکت نساجی »شلوغ کاری« کرد

مربی تیم  فوتبال پرســپولیس با تاکید بر اینکه مســئوالن باشگاه باید 
بیشتر از قبل مشــکالت مالی بازیکنان را حل کنند گفت: آنهایی که در 

ورزشگاه بودند دیدند نیمکت تیم نساجی دنبال شلوغ کاری بود.
حمید مطهری پس از پیروزی دو بر صفر پرســپولیس مقابل نســاجی 
مازندران در هفته بیســتم لیگ برتر فوتبال گفت: تمام بازی ها در دور 
برگشت لیگ برتر خیلی سخت است. همه تیم ها قابل احترام هستند. 
امروز هم بازی ســختی داشــتیم و این برد را به هواداران، بازیکنان و 

مجموعه پرسپولیس تبریک می گویم.
مربی تیم فوتبال پرســپولیس افزود: خوشــبختانه خیلی زود به گل 
رسیدیم. در نیمه اول بازی مالکانه انجام دادیم. فشار زیادی مخصوصاً 
به دفاع راست نســاجی آوردیم که منجر به تعویض زودهنگام این تیم 

هم شد.
او ادامه داد: مهدی ترابی را با پاس هایی که طول بیشــتری داشــت به 
موقعیت های گلزنی زیادی رســیدیم. سپس آنها ســعی کردند بازی 
مســتقیم انجام دهند. چیزی که ما آنها را وادار کردیــم تا انجام دهند. 
در فضاها برای مهاجمان نســاجی خواســتند موقعیت سازی کنند اما 

اجازه ندادیم.
مطهری یادآور شد: در گل دوم هم ســه بازیکن تعویضی خیلی خوب 
عمل کردند و یک بازی تیمی خیلی خوبی انجام دادیم و بازی ترکیبی 
قابل قبولی داشــتیم. تعویض های خیلی خوبی انجــام دادیم. دیدید 
که کامیابی نیا، عالیشــاه و آل کثیر چقدر خوب بودند. از سید جالل تا 

مهاجمان همه خوب کار کردند.
مربی ســرخ ها از توقع خود از مدیران باشــگاه صحبت کــرد و گفت: 
می دانم مدیران باشــگاه زحمت می کشــند اما واقعاً تاکنون کمترین 
دریافتی را داشــتیم. امیدوارم مدیران ما را همراهی کنند. بازیکنان با 

دل و جان کار می کنند و امیدوارم مسیر را برای ما مهیا کنند.
او درباره اعتراضــات به داور بازی تصریح کرد: به خود نســاجی مربوط 
می شود که می خواهند شــکایت کنند اما خیلی مشخص است شروع 
کاری از جانب کدام نیمکت بود. از داوران می خواهم با شــجاعت رفتار 
کنند و اجازه ندهند اینگونه امتیاز بگیرند. من در این باره صحبتی ندارم 
اما کسانی که در ورزشــگاه بودند می توانند شــهادت دهند چه کسی 

شلوغ کاری می کرد.
مطهری درباره انتقادات از گل نزدن های این تیم گفت: هرکاری کنیم 
باز هم از ما انتقاد می شود. البته انتقادات را می پذیریم اما امیدوارم روی 
یک نفر زوم نکنند.او درباره رقابت با ســپاهان اصفهان یادآور شد: آنها 
تیم قابل احترامی هستند اما تمرکز ما روی تیم خودمان است. بازی به 
بازی پیش می رویم و شــرایط تیم را در نظر می گیریم. همه تیم ها قابل 

احترام هستند.

میدان

یک پیشکستوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید این 
تیم در لیگ قهرمانان آسیا شانس اول قهرمانی است.

سپهر حیدری درباره  پیروزی پرسپولیس برابر نساجی 
مازندران اظهار کرد: پرســپولیس هفته ها اســت که 
بازی های خوبی به نمایش می گذارد و هیچ تیمی مثل 
این تیم نمی تواند فرصت گلزنی خلق کند. به شــخصه 

از تماشای بازی لذت بردم.
 فکر می کنــم در نیمه نخســت پرســپولیس ۱۴ و یا 
۱۵ فرصت گلزنی داشــت آن هم مقابــل تیمی مثل 
نساجی که با پرس شدید بازی می کند و همه  فضاها را 
می بندند. پرسپولیس در دیدار برابر نساجی هر زمانی 
اراده کرد، صاحب فرصت گل شد و بازی مثل بازی های 
ســالنی شــده بود. اگر بازیکنان کمی دقت می کردند 
تفاضل گل تیم بهتر می شــد چون همین تفاضل گل 

می تواند در پایان فصل به تیم کمک کند.
او افزود: یکــی از اتفاقات خــوب این دیدار 
گلزنی عیســی آل کثیر بود. روی این صحنه 
امید عالیشاه از خود گذشتگی کرد چون در 
شرایطی که می توانســت خودش به سمت 
دروازه شوت زنی کند، فرصت گلزنی را برای 
عیسی آل کثیر ایجاد کرد. این موضوع باعث 

می شود عیســی هم با روحیه در لیگ قهرمانان برای 
پرسپولیس بازی کند. 

درســت اســت که مهاجمــان پرســپولیس گلزنی 
نمی کنند اما فکر می کنم مهم نیســت چه کســی گل 
می زند و مهم این است که تیم به گل برسد. اگر در بازی 
دقت کنید می بینید مهاجمان خودشان برای سایرین 

فرصت گلزنی ایجاد می کنند.

حیــدری هم چنیــن گفــت: مهاجمــان 
پرسپولیس با حضور در میان مدافعان حریف 
و حرکت های بدون توپ، توجه مدافعان را به 
خود جلب می کنند تا سایر بازیکنان فرصت 

گلزنی به دست بیاورند.
وی درباره عملکرد مهــدی عبدی هم گفت: 
این بازیکن تحت فشــار است. او در شرایطی 
برای پرسپولیس گلزنی کرد که این تیم مهاجم نداشت 
و هافبک های نفوذی هم از تیم جدا شــده بودند. با این 
حال با تمرکز باال این بازیکنــان می تواند دوباره گلزنی 
کند. شهریار مغانلو هم از زمانی که آمده واقعا عملکرد 
خوبی داشــته واقعا دفــاع حریف را بــه خوبی برهم 

می زند.
او در بخش دیگــری از صحبت هایــش درباره حضور 

پرســپولیس در لیــگ قهرمانان آســیا هــم گفت: 
پرسپولیس تیم بی تجربه ای نیســت و در سه سال دو 
بار به فینال لیگ قهرمانان آســیا صعود کرده اســت. 
مطمئنا همین تجربه به بازیکنــان کمک می کند. در 
این فصل پرســپولیس با کیفیتی را در لیگ قهرمانان 
آســیا خواهیم دید و اگر با همیــن کیفیت پیش برود 

شانس اول قهرمانی در آسیا خواهد بود.
حیدری هم چنین گفت: یک عادتی به وجود آمده که 
نیمکت های مقابل پرســپولیس دائم به داور اعتراض 
می کنند چون احســاس می کنند فقط با این تاکتیک 
می تواننــد مقابل پرســپولیس نتیجــه بگیرند. این 
رفتارها منسوخ شده است و بهتر است با تاکتیک های 
فوتبالی سعی کنیم مقابل پرســپولیس قرار بگیریم و 

قبول کنیم مقابل پرسپولیس ضعیف تر هستیم.

پرسپولیس

خریدار  پیشکسوت باشــگاه استقالل با 
بیان اینکه این تیم کار سختی در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا دارد، گفت: با این حال 

استقالل تیم دست و پا بسته ای نیست.
 محمد رضا مهران پور پیشکســوت باشگاه 
اســتقالل که در دهه هفتاد برای ۵ ســال 
در این تیم بازی کرد و بیشــتر از ۱۰۰ بار با 
پیراهن آبی پوشــان در دیدارهای مختلف 
داخلی و خارجی به میدان رفت، سالهاست 
در زمینــه مربیگــری فعالیــت دارد. این 
بازیکن پیشین آبی پوشــان که خاطره گل 
زیبا و سرنوشت ســازش در سال ۷۳ به تیم 
ســایپا که با شــوتی از راه دور به ثمر رسید 
همچنان در ذهن هــواداران کمی قدیمی 
تر آبی پوشــان نقــش بســته، در گفتگو با 
خبرنگار مهر در خصــوص وضعیت این تیم 

توضیحاتی داد.

شرایط آسیا با لیگ متفاوت است
این یک اصل است که شرایط لیگ قهرمانان 
آســیا با لیگ داخلی کاماًل متفاوت است و 
تیم های باتجربه تر مثل اســتقالل همواره 
عملکردی موفق تر در آســیا دارند. لذا باید 
از استقالل هم در آسیا انتظار بازی هایی به 
مراتب زیباتر و با کیفیت تــر از دیدارهایی 
که در رقابتهای داخلی از آن شاهد هستیم، 

داشت.

حریف دست و پا بسته ای نیستیم
بازیکنان ایرانی نســبت به دیگر بازیکنان 
آسیایی باهوش تر هســتند و این وجه تمایز 
فوتبال ایران از آسیاست. تیم های ایرانی به 
خصوص استقالل به لطف بازیکنان باهوشی 
که دارند مقابل تیم های ِگــران و بازیکنان 
خارجی تیم های رقیب چندان دســت و پا 
بسته نیســتند. من به توانایی استقالل در 
گروه بسیار دشوار سوم لیگ قهرمانان آسیا 

امید دارم.

کمک داور ویدئویی
از آنجایی کــه بازی ها در خاک عربســتان 
اســت، ممکن اســت داوری ها به سود تیم 
میزبان باشــد که در این صــورت ما و دیگر 
تیم ها صدمه می بینیــم. نمی دانم در جده 
VAR هســت یا خیر، اما واقعــاً امیدوارم 
کمک داور ویدئویی در عربســتان باشــد 
تــا حداقل ما بــا خیالی کمی آســوده تر از 

داوری ها در این بازی ها حضور یابیم.

شانس صعود استقالل
در حال حاضر که بازی ها شــروع نشــده، 
شــانس صعود همه تیم ها یکســان است و 

این نتایج بازی هاست که شــانس تیم ها را 
کم و زیاد می کند. من پیشکسوت و هوادار 
استقالل هستم و امیدوارم شانس استقالل 
از سایر تیم ها بیشتر باشد. واقعیت این است 
که کار برای صعود بســیار سخت است، اما 

نشدنی نیست. 
البته منظورم این اســت که کار صعود برای 
هر چهار تیم ســخت اســت نه تنهــا برای 
اســتقالل و هر چهار تیم واقعاً به یک اندازه 

شانس صعود از گروه خود را دارند.

مدیریت باشگاه ضعیف است
مجموعه مدیریت باشــگاه فعاًل دارد کارش 
را انجام می دهد، اما این مجموعه مدیریتی 
ضعیف اســت و این یک واقعیــت غیر قابل 
انکار اســت. مدیریت ضعیف است و چیزی 
هم نمی شــود گفــت. چیزی نمی شــود 
گفت چون تیم در آســتانه حضــور در جام 
باشــگاه های آسیا اســت و این زمان خوبی 
برای حرف زدن نیســت. وگرنه حرف برای 

گفتن بسیار است.
 البته این موضوع جدیدی نیست و با اینکه 
گالیه بســیار اســت، معموالً همیشه زمان 
برای طرح این گالیه ها مناسب نیست؛ چون 
همیشــه بهانه ای هســت که اگر گله کنیم 
بگویند زمان مناســب نبود و تیم به حاشیه 

رفت.

نمره 1٩ برای مدیر عامل؟!
شــنیده ام که آقــای مددی بــه مدیریت 
خودشــان نمره ۱۹ داده اند و این برای من 
بسیار عجیب است. آقای مددی خودش را 

با چه کســی قیاس کرده و مالک نمره دهی 
او به چه بود؟ نمره را کارشناسان یا هواداران 
باید عملکرد مدیر عامل بدهند نه خودش. 
نمره دادن آقای مددی مثل مربی است که 
تیمش در پایین جدول قرار دارد و خودش 
به خودش نمره ۱۹ بدهــد. این را هم بگویم 
به شــخصه دنبال نمره دادن و نمره گرفتن 
نیســتم؛ به نظر من مجموعه تیم باید موفق 
و هوادار راضی و خوشــحال باشد. بعضی از 
مدیران این باشــگاه تنها با رفتن شان از این 
مجموعه می توانند هواداران را خوشــحال 

کنند.

مدیر ورزشی نداریم
باشگاه کلی مدیر و معاون دارد اما حتی یک 
مدیر ورزشــی یا یک عضو ورزشی در هیات 
مدیره نیست. برای همین است که این همه 
تصمیمات غیر کارشناســی در این باشگاه 

گرفته می شود. 
این یک درد برای باشــگاه استقالل هست 
که از ایــن همه پیشکســوت، حتی یک نفر 
هم در هیچ کجــای مدیریت این باشــگاه 
نیست و پیشکســوتان کوچک ترین نقشی 
در تصمیمات این تیــم ندارند. حتی همان 
کمیته فنــی تشــریفاتی را هــم از چرخه 
مدیریت باشــگاه حذف کردند تــا به طور 

کامل پای پیشکسوتان را از باشگاه ببرند.

به آکادمی هم رحم نکردند
قبل از هر صحبتی این را بگویم که حرفهای 
من جنبه شــخصی ندارد و اگــر صحبتی 
درباره آقای فریادشــیران بیــان می کنم 

به شــخصیت شــخصی ایشــان جسارت 
نمی کنم.

 ایشان یک پیشکســوت، بزرگ تر ما و اهل 
فوتبال هســتند و بسیار انســان محترم و 
با شــخصیت. اما انتخاب ایشــان به عنوان 
مدیــر آکادمــی یعنــی توهین بــه همه 
پیشکســوتان اســتقالل. آنهایی که برای 
اســتقالل تصمیمات عجیــب می گیرند، 
حتی بــه آکادمی هم رحــم نکردند. یعنی 
در بین حدود ۲۰۰ پیشکســوت استقالل 
حتی یک نفر هم نبود مدیر آکادمی شــود 
که رفتند یک غیر اســتقاللی را آوردند؟ در 
بین پیشکسوتان این باشــگاه از هر قشری 
که بخواهید پیــدا می کنید. پیــر و جوان، 
تحصیل کرده، باتجربه در تیم های پایه و… 
شاید هم آقایان، پیشکسوتان باشگاهی که 

در آن مدیریت می کنند را نمی شناسند.

کمیته فنی
چرا کمیتــه فنــی را منحل کردنــد؟ چرا 
آقایان اعضای کمیته فنی که پیشکســوت 
این باشــگاه هســتند را به اتاق خــود راه 
ندادند و طــوری برخورد کردنــد که بروند 
و پشــت سرشــان را هم نگاه نکنند؟ اینها 
برای این باشگاه درد اســت. با اینکه کمیته 
فنی تشــریفاتی بود، اما همین کمیته فنی 
تشــریفاتی را هم از بین بردند. کمیته فنی 
اگر باز هم تشکیل شود نباید نمایشی باشد. 
باید با یک ســاز و کار درست انتخاب شود و 
این کمیته بــه تایید دیگر پیشکســوتان 
هم برســد تا بــا قــدرت و پشــتوانه همه 

پیشکسوتان کار کند.

 پیشکسوتان در استقالل 
احترام ندارند

در همه جای دنیا پیشکسوتان سرمایه های 
باشگاه هســتند که یا مســتقیم به باشگاه 
خود خدمت می کنند و از تیمشان حمایت 
می کنند. اما پیشکسوتان به جای خدماتی 
که ارائه می دهند، از باشــگاه خــود انتظار 
حمایت معنوی و احترام دارند. روی معنوی 
بودن حمایت تاکید می کنم، چون تا اســم 
پیشکســوت و حمایت می آیــد، بعضی ها 
فکر می کنند این جماعت مو ســپید کرده 
و ســینه ســوخته به دنبال منافــع مادی 

هستند. 
خــدا را شــکر اکثــر قریــب بــه اتفــاق 
پیشکسوتان این باشــگاه نیاز مالی ندارند 
و تنهــا انتظارشــان از باشــگاه حرمــت و 
احترام اســت. باشــگاه باید به پیشکسوت 
خود احترام و جایگاه بدهــد تا از او حمایت 
ببیند. پیشکسوت ســرمایه باشگاه است، 
مثل مردمی که سرمایه یک کشور هستند. 
اقتدار هر باشــگاهی هم به پیشکسوتانش 
بســتگی دارد. این توضیح را هم بدهم من 
اگر گله و انتقــادی دارم، به هیچ وجه خودم 
را نمی بینم. من دارم از جایگاه پیشکسوت 

حمایت می کنم.

کوتاهی استقالل در قبال 
پیشکسوتان

نــام اســتقالل بســیار بزرگ تــر از مدیر، 
بازیکن، مربی و پیشکســوت است و حفظ 
بزرگی این نام منوط به این اســت که همه 
سر جای خودشان باشند. یکی از آن قشری 
که باید سر جای خودش قرار گیرد تا بزرگی 
استقالل حفظ شود، پیشکسوتان هستند. 
پیشکســوتانی که باید حرمت آنها از سوی 
باشگاه حفظ شود، نه اینکه این طور نادیده 

گرفته شوند. 
همه بازیکنانی که امروز ستاره تیم هستند 
و در اوج شهرت به ســر می برند، باید بدانند 
خیلی زودتر از آنچه کــه فکر می کنند به ما 
پیشکســوتان اضافه می شــوند. منظورم 
این اســت کــه روز بــه روز بر تعــداد این 
پیشکسوتان اضافه می شــود و ما االن شاید 
هفت هشت نسل پیشکسوت داشته باشیم. 
این چرخه روزگار است که نمی توان جلوی 

آن را گرفت. 
یک فوتبالیســت در ســن بازنشستگی به 
توجه نیاز دارد و این وظیفه باشگاه است که 
به پیشکسوتان خود تکریم کند. اما باشگاه 
بزرگ اســتقالل در این مقطع در خصوص 
تکریم به پیشکســوتانش به شدت کوتاهی 

کرده است.

حیدری: پرسپولیس شانس اول قهرمانی در آسیا است
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امیری، کنعانی زادگان و نورالهی

سه گانه تمدید قرارداد بازیکنان ملی پوش با پرسپولیس
مهدی مرتضویان   سه بازیکن ملی پوش 
پرســپولیس برای تمدید قراردادهایشان 
شرایط کامال متفاوتی نســبت به همدیگر 

دارند.
 باشــگاه پرســپولیس در فصــل جاری 
رقابت های لیــگ برتر بازیکنــان زیادی 
را به جمع شــاگردان یحیی گل محمدی 
اضافه کرد اما همچنان با تاخیر در تمدید 
قرارداد ســه بازیکن ملی پوش خود روبرو 

است.
و  نورالهــی  احمــد  امیــری،  وحیــد 
محمدحســین کنعانــی زادگان در پایان 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر بیســتم 

قراردادشان به اتمام می رسد.
جعفــر ســمیعی مدیرعامــل باشــگاه 
پرســپولیس کــه نمی خواهــد همچون 
مدیران پیشــین این تیم با حاشــیه های 
همیشــگی تمدیــد قــرارداد بازیکنان 
اصلی در تابستان روبرو شــود با شرایط 
کامــاًل متفــاوت در مذاکره اولیــه با آنها 

مواجه شده است.

وحید امیری »اوکی« داد
هافبک ملی پوش پرســپولیس با پیشنهاد 
تمدید دوســاله قرارداد خود با این باشگاه 
موافقت کرده اســت. وحید امیــری که در 
آخرین بازی تیم ملی ایران مقابل سوریه نیز 
در ترکیب حضور داشــت یکی از بازیکنان 

تاثیرگذار پرسپولیس محسوب می شود.
امیری ابتدای فصل گذشــته، پس از حضور 
ناموفق خود در فوتبال باشــگاهی ترکیه به 
پرسپولیس بازگشت و توانســت با این تیم 

بار دیگر به قهرمانی برسد.
او کــه پیشــنهادی از لیگ هــای خارجی 
دریافت نکرده اســت تصمیم به ماندن در 
ایران گرفته تــا بتواند همچنــان در جمع 

سرخپوشان بازی کند.

احمد نورالهی در شک و تردید
بدون شــک نورالهی یکی از تاثیرگذارترین 

بازیکنــان پرســپولیس در یــک فصل و 
نیم اخیر بوده اســت. بازی هــای خوب او 
و پختگی اش در خط میانی ســرخ ها تاثیر 
به ســزایی در موفقیت های این تیم داشته 
است. نورالهی به واسطه همین عملکرد نیز 
تبدیل به یکی از ملی پوشان ثابت در اردوها 

شده است.
او که پیشــنهادی خیــره کننــده از لیگ 
ستارگان قطر دریافت کرده است همچنان 
تمایل بــه مانــدن در پرســپولیس دارد. 
کاپیتان سوم سرخپوشان در نیم فصل پای 
میز مذاکره با مسئوالن باشگاه نشست تا در 
صورت افزایش قراردادش دو فصل دیگر در 
جمع سرخپوشــان باقی بماند. با این حال 
نتوانست با مدیران باشگاه به توافق برسد تا 

حضورش در فصل آینده مورد ابهام باشد.

کنعانی زادگان در مسیر لژیونر شدن
مدافع میانــی تیم ملی ایران کــه موفق به 
گلزنی در آخرین بازی این تیم با سوریه شد 

قصد جدایی از پرسپولیس و حضور در لیگ 
ستارگان قطر دارد. از این رو مدافع سرخ ها 
همچنان حاضر به مذاکره با ســمیعی برای 
تمدید قرارداد خود نشــده اســت. کنعانی 
زادگان به احتمال فراوان پیشنهاد میلیون 
دالری خود از قطر را بپذیرد و در تابستان به 

این کشور سفر کند.
به این ترتیب ســه ملی پوش پرســپولیس 
رویکردهای مختلفی را در قبال پیشــنهاد 
تمدید قراردادشــان پیش رو دارند و ممکن 
است سرخپوشان را در نقل و انتقاالت آینده 

دچار چالش کنند.
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مدیرعامل خانه تئاتر از چرخه تکراری بازگشایی و تعطیلی سالن های نمایش گفت  

طعمه کارنابلدان برای عادی سازی شرایطیم

نرگس کیانی   شــهرام گیل آبادی، مدیرعامل 
خانــه تئاتر، معتقد اســت مســئولین فرهنگی 
با بی سیاســتی و بی کیاســتی، اهالی تئاتر را به 
طعمه هایی تبدیل کرده اند که نقش شــان عادی 
نشان دادن شــرایط است.          از اســفند ۱۳۹۸ تا 
فروردین ۱۴۰۰؛ بیش از ۱۴ ماه اســت که اهالی 
تئاتر در چرخــه بالتکلیفی چرخاننــد و از نفس 
افتاده اند.با اعالم رســمی شــیوع کرونا در ایران، 
بازشــدن ها و بسته شــدن های مکرر سالن های 
نمایش که جــان اهل تئاتر به جــان صحنه های 
آن بسته اســت، چنان جسم وجانشان را فرسوده 
که می توان تلخ اندیشــانه از خود پرسید آیا پایاِن 
تلِخ تعطیلی قطعی به تلخــِی بی پایاِن تعطیلی  و 

بازگشایی  ُمدام ارجح نبود؟!

نه از توان مان بهره گرفتند و نه یاری دیدیم
شهرام گیل آبادی، نویســنده و کارگردان تئاتر، 
مدرس دانشــگاه و مدیرعامل خانه تئاتر که خود 
در پی ابتال به ویروس کرونا، به دشــواری سخن 
می گوید، در باره وضعیت اهالی هنرهای نمایشی 
در ۱۴ ماه گذشته  به خبر آنالین گفت: »واقعیت 
این اســت که بی برنامگــی در اوج خود اســت و 
بی پناهی، موقعیــت اهالی تئاتر را دشــوارتر نیز 
کرده است. با توجه به زیرســاخت های فرهنگی 
ناموجــود، امــکان پیش بینــی وضعیتــی که 
تئاتری هــا اکنون در آن گرفتارند، از اســفند ۹۸ 
وجود داشــت و نکته قابل تامل این که در چنین 
وضعی، اهالی تئاتر علی رغم تواِن بالقوه شــان، نه 
مورد پذیرش واقع شــدند و نه از توانایی هایشان 
بهره گرفته شد و دردناک این که برای گذر از این 

روزهای سخت نیز یاری نشدند.«

طعمه کارنابلدان برای عادی سازی 
شرایطیم

او کــه صحبت هایش با ســرفه های پیاپی همراه 
بود، با بیــان این که به نظر می رســد اهالی تئاتر، 
طعمه انــد، توضیــح داد: »تئاتری هــا طعمــه 
سیاست مداران کارنابلد برای عادی سازی شرایط 
شــده اند. در حالی کــه اهالی این هنــر در دیگر 
نقاط دنیا براســاس یک آینده پژوهی واقع بینانه 
گام برمی دارند، مســئولین فرهنگی ما که اساسا 
در جایگاه اشــتباهی قرار دارند و در فرآیندهایی 
ناقص در راس کار قرار گرفته اند، با بی سیاستی و 
بی کیاستی به طعمه هایی تبدیل مان کرده اند که 

نقش شان عادی نشان  دادن شرایط است.«

 به خطرافتادن جان اهالی تئاتر برای 
امرار معاش

کارگردان نمایــش »عاشــقانه های خیابان« با 
بیان این که نهاد صنفی خانــه تئاتر در روزهای 
آغازین اعالم رسمی شــیوع کرونا در ایران طی 
نامه هایی جداگانه بــه رئیس جمهور، معاون اول 
او و وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی درخواست 
کرده بود کــه با بهره گیــری از توانایی های بدنه 
قدرتمنــد فکری تئاتــر طی یک هم اندیشــی 
برنامه ریزی روشــنی صورت گیــرد، ادامه داد: 
»چنین کاری انجام نشــد و اکنــون به نقطه ای 
رســیده ایم که اهالــی تئاتر نه فقــط در چرخه 
بالتکلیفی گرفتار آمده اند که ناچارند برای امرار 
معاش جان خود را هــم به خطــر بیاندازند که 
معنایش به خطرافتادن مفهوم توســعه فرهنگی 

یک کشور است.«
مدیرعامل خانه تئاتر با اشــاره بــه این که آن چه 
اکنون بــا آن مواجه ایم فقط یــک ندانم کاری در 
مدیریت فرهنگی نیســت، ادامه داد: »شــرایط 
پیش رو مفهومی جز رهاشدگی را به ذهن متبادر 
نمی کند. یک رهاشــدگی جمعی که اهالی تئاتر 
را مانند بســیاری از مردم در تامیــن قوت روزانه 

ناتوان کرده است.«

واژه هایی دهان پُرکن، بی پشتوانه عملیاتی
کارگردان نمایش »آواز از دورترین کرانه مه آلود 
زمین« در پاســخ به این ســوال که پس از آن که 
در بهمن ۹۹ خبر راه اندازی فاز نخست تلویزیون 
تئاتر ایران به عنوان بخشــی از »پــروژه حمایت 
از تولید آثار بــرای عرضه در فضــای مجازی« از 
ســوی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی 
منتشر شد، چه ثمری از آن دید، گفت: »متاسفم 
که ما برخی مفاهیــم را بی آن که بــه چگونگی 
عملیاتی شــدنش فکر کنیم به صرف دهان پُرکن 

بودنش، به کار می بریم.
 اولین سوال من در همان روزها این بود که توضیح 
دهید تئاتر آنالین را چه می بینید و چگونه؟ اگر به 
عنوان بازاری تازه به آن نــگاه می کنید آیا برایش 
بازاریابی کرده اید؟ و اتکاءتان به کدام زیرساخت 

است؟«
او با اشــاره به دســتاویز تبلیغاتی بــودن چنین 
ایده هایی گفــت: »اگر می خواهیــم درصد تاثیر 
سیاست های فرهنگی جاری را بدانیم کافی ست 
نگاهــی بــه اقتصاد فرهنــگ و هنر و معیشــت 
هنرمندان بیاندازیــم تا ببینیم بــا چه وضعیت 

اسفناکی مواجه ایم.«
گیل آبادی بــا بیان ایــن که مدیــران فرهنگی 
بســیاری از کشــورها براســاس لحظه و آن، از 
توانمندی اهالی هنــر و مرجعیت آن ها برای بیان 
آموزش هایی عمومی در بسترهای متعدد جهت 
آگاه ســازی مردم بهره برده اند، افزود: »حال آن 
که هنرمندان ما که تنها به مــدد خالقیت خود و 
با بهره گیری از امکانات شخصی و آن چه سوشال 
مدیا در اختیارشان گذاشته است به کار پرداختند 
هیچ حمایتــی ندیدند و صرفا بخشــی از آن ها با 
وعده دریافت اعانه هایی در نقش ُمَسِکن دستاویز 
شعار تبلیغاتی مدیران شــدند که حاصل نگاهی 

شرم آور است.«

سرنوشت صندوق کارآفرینی تئاتر چه شد؟
او با اشــاره بــه پیشــنهاد راه انــدازی صندوق 
کارآفرینی تئاتر برای حمایــت از خالقیت های 
تئاتری در دوران کرونــا که طرح آن به محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور داده 
شد اما مســکوت ماند، گفت: »ایشان قول دادند 
که حمایت خواهند کرد اما این اتفاق هیچ گاه رخ 

نداد.«
گیل آبادی در پایــان گفت: »به نظر می رســد 
سیاست گذاران ما با اندیشه ای کارمندی اساسا 
در صدد بهره گیری از توان اهــل فرهنگ و هنر 
برای عبور از انســدادهایی که خــود توان عبور 
از آن ها را ندارند، نیســتند کــه نمایان گر عدم 
توجه و عدم اطمینان به نخبگان جامعه اســت. 
متاسفم که اگر بخواهیم با همین فرمان حرکت 
کنیم روزهای روشــن در انتظارمــان نخواهد 

بود.«

 استقبال آنالین از فیلمی که دیدنش 
»جرم« است!

هادی اسماعیلی معاون توزیع سازمان ســینمایی حوزه هنری عنوان 
کرد:مطابــق پیش بینی هــا فیلم ســینمایی »دیدن ایــن فیلم جرم 
اســت« در اکران آنالین توانســت طی ســه هفته به فروش حدوداً ۲ 

میلیاردتومانی دست یابد.
هادی اسماعیلی معاون توزیع سازمان ســینمایی حوزه هنری درباره 
وضعیت فــروش فیلم ســینمایی »دیــدن این فیلم جرم اســت« به 
کارگردانی رضا زهتابچیان گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته پس 
از اکران این فیلم در سینماهای سراسر کشور و کسب گیشه خوب ۱.۲ 
میلیارد تومانی، از هفته آخر اســفند برنامه اکران آنالین این فیلم را در 

پلتفرم های مطرح اینترنتی آغاز کردیم.
وی افزود: همانطور که پیش بینی می کردیم به دلیل اشتیاق مخاطبان 
برای تماشای این فیلم، استقبال از آن در نمایش آنالین نیز ادامه یافت 

و توانست طی سه هفته به فروش حدوداً دو میلیارد تومانی دست یابد.
اســماعیلی ادامه داد: این آمار بســیار امیدوارکننده اســت و در میان 
فیلم های اکران آنالین شــده نمونه موفقی محســوب می شود. تمام 
تالش ما این اســت علیرغم محدودیت های حاصل از کرونا در صنعت 
فیلم و سینما، بتوانیم ســرمایه تولید فیلم ها را بازگردانیم و چه بسا به 
سوددهی برسیم. در این مسیر معتقدیم باید از تمامی بسترهای توزیع 

برای جذب مخاطب استفاده حداکثری کرد.
معاون توزیع ســازمان ســینمایی حوزه هنری بیان کرد: ما در حوزه 
هنری با تجمیع این ظرفیت ها در عرصه پخش ســینمایی آثار، نمایش 
آنالین، عرضــه در پلتفرم هــای اینترنتی و پخش خانگی و ســرانجام 
نمایش در تلویزیون تمام تالش خود را انجام می دهیم تا چرخه معیوب 

پخش فیلم را در شرایط فعلی به بهترین شکل احیا کنیم.
وی درباره وضعیت ادامــه برنامه توزیع »دیدن این فیلم جرم اســت« 
گفت: فیلم با فروش خوبی در اکران آنالین همراه شــد و مخاطبان در 
پلتفرم های فیلیمو، نماوا، فیلمگردی و عماریار از آن اســتقبال کردند. 
قاعده اکران های آنالین سه هفته اســت و طبیعتاً همین روزها به اتمام 
می رسد و سپس با برنامه ریزی صورت گرفته به ترتیب پخش خانگی و 

نمایش تلویزیونی آن را در دستور کار داریم.
اســماعیلی همچنین در پایان درباره برنامه ســازمان سینمایی حوزه 
هنری برای عرضه سایر آثار ســینمایی گفت: وضعیت به گونه ای است 
که نمی توان به طور دقیق گفت چه خواهد شــد، اما مــا برنامه توزیع 
چندین فیلم سینمایی و انیمیشــن را داریم و در تالش هستیم با نگاه 
به مخاطب و اقتضائات هر فیلم، زمانبندی مشــخصی برای عرضه آثار 
مختلف داشته باشیم. در این فضا، تأمین محتوا در بسترهای مختلف را 
اولویت خود می دانیم و همانطور که طی سال گذشته نشان دادیم، اراده 

حوزه هنری احیای صنعت سینما است.

برای پخش در ایام ماه مبارک رمضان

»فرمول جاذبه« از شبکه دو تماشایی می شود

»فرمول جاذبه« عنوان یکی از تازه های شبکه دو سیما در حوزه تاریخ، 
تمدن و هویت ایرانی -اسالمی است که در ایام ماه مبارک رمضان روانه 

آنتن می شود.
به نقل از روابط عمومی شــبکه دو، »فرمول جاذبه« با شــعار ماجرای 
آدم هایی که جذابند به معرفی و زندگی نامه ۱۳ شــخصیت تاثیرگذار و 

بزرِگ  مدفون در سرزمین تخت فوالد اصفهان می پردازد.
تخت فوالد بعد از وادی الســالم به عنــوان دومین گورســتان بزرگ 
اســالمی مطرح اســت که شــخصیت های بزرگی در آن آرمیده اند. 
۱۳ شــخصیتی که در »فرمول جاذبه« به آنان پرداخته شده به عنوان 
استوانه و پایه های فرهنگ، تمدن و  هویت ایران و اسالم منظور شده اند 
و تالش می شــود تا طی این برنامه این بزرگان به نســل جوان معرفی 

شوند.
این برنامه از گرافیک خاصــی بهره می برد و طی آن چهار پژوهشــگر 
جوان با ســفر به تخت فوالد اصفهان درباره یکی از این شخصیت های 

بزرگ با یکدیگر گفتگو و به ارائه اطالعات می پردازند.  
جالل الدین همایی، ابوالقاســم میرفندرســکی، جالل تاج اصفهانی، 
محمدحســین مصورالملکی، ســید محمــد صمصــام، عبدالجواد 
فالطوری، محمدباقر زند کرمانی، ســلیمان خان رکن الملک، ســید 
محمدباقر درچه ای، حســین خرازی، بی بی مریــم بختیاری، نصرت 
ســادات امین، رحیم ارباب، عناوین ۱۳ شــخصیتی هستند که در این 

برنامه به آنها پرداخته شده و معرفی می شوند.
»فرمول جاذبه« کاری اســت از گروه معارف بــه تهیه کنندگی وحید 
ملتجی که در ایــام ماه مبارک رمضان از شــبکه دو ســیما روانه آنتن 

می شود.

رضا کمالی مطرح کرد

»حورا« اولین کارگردانی سریالی ام بود
رضا کمالی کارگردان »حورا« درباره این سریال ۱۰ قسمتی که اولین 

تجربه اش در ساخت سریال بوده است توضیح داد.
رضا کمالی کارگردان سریال ۱۰ قســمتی »حورا« که این شب ها از 
شبکه سه ســیما روی آنتن می رود درباره این ســریال ملودرام بیان 
کرد: من در این ســال ها چند تله فیلم ســاخته ام و این اولین سریال 

من است. 
از آنجایی که خودم آدم ســخت گیری هســتم طرح های سینمایی و 
ســریال هایی را که به دستم می رسید دوست نداشــتم و یا کاری را که 
می خواســتم در نهایت به تصویب نمی رســید و حاال خوشحالم که با 

»حورا« اولین سریالم را به تولید رسانده ام.
وی درباره موقعیت ســریال »حورا« که در آن فرزنــدی نزد پدر و مادر 
دیگری بزرگ می شود و بعد مادر واقعی خود را پیدا می کند، بیان کرد: 
هسته اصلی این قصه ممکن اســت تکراری باشد اما پرداخت آن جدید 

است و از این حیث امتیاز دارد.
کمالی که در هفته اخیر ســاخت این ســریال را به پایان رسانده است 
درباره فشــار کاری در تولید این مجموعه بیان کرد: مهمترین سختی 
این کار این بود که به ما تاریخ پخش دادند و ســریالی که باید در ۲ ماه و 
نیم به تولید می رسید در یک ماه و نیم ساخته شد و ما حتی در ایام نوروز 

هم در حال کار بودیم و هیچ شرایطی برای استراحت نداشتیم.
وی اضافه کرد: ما پیش تولید و حتی تولید فشرده ای داشتیم و روز سه 

شنبه هفته ای که گذشت کار فیلمبرداری به پایان رسید.
وی درباره ریسک شــروع کار با فیلمنامه های غیرآماده عنوان کرد: کار 
فیلمسازی همیشه ریسک دارد فیلم ها و ســریال های زیادی ساخته 
شــده اند که حتی در بهترین شــرایط با فیلمنامه های آماده و بهترین 
عوامل بوده اند اما کارهای بدی هم شده است و من اتفاقاً از خروجی این 

کار برای اولین سریالم راضی هستم.

اکران
نقش تئاتر خیابانی در آگاهی سازی مردم

 راهی برای ورود جوان ها نیست
معصومه عموری فعال تئاتر خیابانی با اشاره به نقش تاثیرگذار نمایش 
خیابانی در آگاهی سازی مردم از مورد حمایت قرار نگرفتن فعاالن این 

عرصه و نبود راهی برای رشد استعدادهای جوان گالیه کرد.
معصومه عموری بازیگر و کارگردان تئاتر خیابانی اهل خوزستان درباره 
نقش تئاتر خیابانی در آگاهی ســازی به مردم در دوران پاندمی کرونا 
گفت: معتقدم تئاتر خیابانی نقش بسیار تاثیرگذاری در این دوران دارد 
و حتی بیشتر از تئاتر صحنه ای می تواند مردم را آگاه کند و به آنها نکات 
آموزشــی را یادآور شــود. جدا از بحران کرونا که این روزها دامن گیر 
جامعه شده این سال ها شاهد هســتیم که آسیب های اجتماعی روز به 
روز بیشتر می شود در حالی که تئاتر خیابانی می تواند در آگاهی سازی 
مردم و رهگذران بســیار موثر باشد. تماشــاگران گذری که در خیابان 
شــاهد یک اجرای خیابانی هســتند می توانند نکاتی را از این نمایش 
ها به یاد بســپارند. نمی گویم که با دیدن یک نمایش خیابانی می توان 
به صورت صددرصد آســیب های اجتماعی و یا رعایت نکات بهداشتی 
و خطرات کرونــا را به مردم یادآور شــد ولی اگر هر تماشــاگر این نوع 
تئاتر نکته و یا جمله ای را به خاطر بســپارد و به دیگران انتقال دهد ما 

رسالتمان را درست انجام داده ایم.
وی ادامه داد: من به عنوان کســی که سال هاســت هم در تئاتر صحنه 
ای و رادیویی و هم تئاتر خیابانی فعال هســتم معتقدم که تاثیرگذاری 
تئاتر خیابانی بســیار بیشــتر از گونه های دیگر نمایشــی اســت اما 
متاســفانه تئاتر خیابانی کاماًل انحصاری شــده و از تئاتر کاربردی که 
در خدمت فرهنگ و نهادینه کردن ارزش های جامعه اســت، دور شده 
است. همچنین برنامه ریزی مدون و سیاســت شفافی برای رشد تئاتر 
خیابانی در شهرستان ها وجود ندارد. در طول یک سال گذشته حمایتی 
از هنرمندان تئاتر خیابانی در خوزســتان صــورت نگرفته و حتی هیچ 

پیشنهادی نیز برای اجرا به ما داده نشده است.
عموری با اشاره به نبود فضای مناسب برای رشد استعدادهای جوان در 
این عرصه، تصریح کرد: تنها موفقیت های فــردی و فعالیت های گروه 
های شاخص در ارتقای جایگاه تئاتر خیابانی نقش داشته است اما برای 
ورود اســتعدادهای جوان به این عرصه هیچ تالشــی صورت نگرفته و 

هنرمندان کم تجربه ما جرات نمی کنند وارد این حوزه شوند.
این بازیگر و فعال تئاتر خوزســتانی یادآور شــد: متاســفانه در سال 
های اخیــر تئاتــر خیابانی جشــنواره محور شــده و میدانــی برای 
افراد »جشــنواره باز« فراهم شــده اســت. چرا تاکنون جلسه آسیب 
شناســی تئاتر خیابانی و کارگاه های مداوم آموزشی برای هنرمندان 
شهرستان ها برگزار نشده اســت در حالی که این گونه نمایشی نیازمند 
توجه و برنامه ریزی صحیح مدیران اســت و جایی بــرای رابطه بازی و 

دورهمی اختصاصی نیست.
عموری در پایان با تاکید بر اینکه تئاتر خیابانی نیازمند اتحاد و همدلی 
است، بیان کرد: نارســایی های موجود ناشــی از عملکرد ضعیف اداره 
کل هنرهای نمایشــی در قبال هنرمندان تئاتر خیابانی اســت چراکه 
هنرمندان همواره در شــرایط ســخت و با کمترین امکانات، حضوری 
فعاالنه و متعهدانه داشــتند و گاهی این حضور همه جانبه باعث شده 

نگاه ابزاری به تئاتر خیابانی داشته باشیم.

مسعود دلخواه:
هنوز وارد سال ۱4۰۰ نشده ایم!

مسعود دلخواه معتقد اســت برای تئاتر و مردم ایران هنوز سال ۱۴۰۰ 
آغاز نشــده زیرا همچنان وضعیت بد اقتصادی و ویروس کرونا در سال 
۹۹ ادامه دارد و تغییری که احساس جدید شــدن سال را بدهد، ایجاد 

نشده است.
 مســعود دلخواه مدرس، کارگردان و بازیگر با ســابقه تئاتر اســت که 
در کارنامــه کاری خود اجرای آثــار قابل توجهی از جملــه »بیگانه«، 
»مفیستو« و »شــاه لیر« را به ثبت رسانده اســت. وی حدود یک سال 
است علیرغم پروژه هایی که برای اجرا روی صحنه تئاتر مدنظر دارد، به 

دلیل شرایط کرونایی آنها را به تعویق می اندازد.
دلخواه یک ســال گذشــته را با پژوهش، مطالعه و تألیف سپری کرده 
اســت. این مدرس تئاتر که طی سال های گذشــته در عرصه تدریس 
بازیگری نیز فعالیت مستمر داشته اما طی یک سال اخیر حضور در این 
عرصه را هم به تعویق انداخته زیرا موافق برگزاری کالس های بازیگری 
به صورت آنالین نیست و معتقد اســت که تدریس و آموزش بازیگری 

امری حضوری است.
وی درباره اینکه آیا چشــم اندازی برای اجرای یک اثر نمایشی در سال 
جاری مدنظر دارد یا نه، به خبرنگار مهر گفت: از ســال گذشته تا کنون 
چند پروژه از بزرگ تا کوچک را برای تولید و اجرا مدنظر دارم ولی همه 
چیز بســتگی به شــرایط دارد. در حال حاضر به خاطر ریسکی که در 
تجمعات وجود دارد، در فاز صبر و انتظار به ســر می برم و اینکه بخواهم 
یک گروه تئاتــری را در شــرایط کرونایی موجود گــرد هم جمع کند 

ریسک باالیی دارد.
دلخواه ادامه داد: منتظرم تا تابستان فرا برسد و ببینیم شرایط به لحاظ 

وضعیت شیوع ویروس کرونا پایین تر می آید یا نه.
این کارگردان تئاتر اظهــار کرد: فکر نمی کنم با توجه به ریســکی که 
وجود دارد در ۶ ماهه اول سال جاری کاری را تولید و اجرا کنم زیرا هنوز 

واکسیناسیون برای مردم شروع نشده و باید تا اواخر تابستان صبر کرد.
بازیگر نمایش »روال عــادی« در بخش پایانی ســخنان خود تصریح 
کرد: فکر می کنم هنوز وارد سال ۱۴۰۰ نشــده ایم زیرا سال ۹۹ چه به 
لحاظ شرایط بد اقتصادی و کرونا همچنان ادامه دارد. اگر ذهنمان را از 
کلیشه های تقویمی جدا کنیم گویی وارد ۶ ماهه سوم سال ۹۹ شده ایم. 
امیدوارم این شــرایط هر چه زودتر به پایان برســد تا تغییر سال و سال 

جدید را حس کنیم.

رحیم هاشمی:
وایت»ضیافت« از جوانی که در سوریه   ر

مدرسه ساخت
تهیه کننده فیلم مســتند »ضیافت« بیان کرد این مستند داستان مرد 

جوانی است که در سوریه مدرسه می سازد.
رحیم هاشــمی تهیه کننده مستند »ضیافت«  با اشــاره به اینکه قرار 
بود این مستند در نوروز از صدا و ســیما پخش شود، گفت: بنا به دالیلی 
»ضیافت« از تلویزیون پخش نشد اما قرار اســت به زودی زمان دقیق 
پخش آن مشخص شود.وی بیان کرد: »ضیافت« داستان جوانی به نام 
حاج اکبر است که در سوریه دست به ساخت یک مدرسه می زند. با این 
سوژه زمانی آشنا شــدم که به سوریه ســفر کرده بودم و شنیدم که در 
حلب مدرسه ای ساخته شده است که تعداد بســیاری از دانش آموزان 

آن منطقه به این مدرسه می روند.
این تهیه کننده مســتند ادامه داد: البته این را هــم باید بگویم که حاج 
اکبر از ابتدا دوســت داشت که برای جنگ به ســوریه برود که موفق به 
این کار نشــده بود اما بعد از آزاد سازی شــهرک های نوبل و الزهرا، به 
سوریه می رود و برای بازسازی شهر تالش می کند، وی ابتدا با بازسازی 
خیابان ها و بهشت زهرا و کارگاه های کوچک شــروع می کند و کم کم 

یک تیم ۶۰ نفری برای بازسازی شهر تشکیل می دهد.
وی ادامــه داد: حاج اکبــر در ادامه به شــهر حلب ســفر می کند و به 
فعالیت های خود در آنجا ادامه داده و از ادیــان و مذاهب مختلف برای 

همکاری استفاده می کند.

اجرا

مستند


