
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
 راه اندازی موسسه های اجاره داری حرفه ای 

با هدف تنظیم بازار اجاره
 معاون مسکن وزیر راه و شهرســازی از راه اندازی شرکت های اجاره داری 
حرفه ای برای نخستین بار در کشور در ســال ۱۴۰۰ با هدف تنظیم بازار 

اجاره در خرداد ماه امسال خبر داد.
»محمود محمــودزاده« دربــاره تنظیم گری بازار اجاره گفت: در ســال 
ســخت اقتصادی ۱۳۹۹ برای تعدیل بازار اجاره اقدام به تعیین ســقف 
برای تمدید قراردادهای اجاره وهمچنین وام ودیعه مســکن کردیم که تا 

حدودی منجر به کنترل قیمت ها و تعدیل شرایط بازار شد.
معاون مسکن وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: امسال در صدد انجام یک 

اقدام سخت افزاری یعنی تاسیس موسسه های استیجاری هستیم.
وی از برنامه دولت برای عملیاتی کردن اجــاره داری حرفه ای خبر داد و 
گفت: آیین نامه اجاره داری حرفه ای نگاشته شده و اکنون در کمیسیون 
های تخصصی دولت در حال بررســی اســت و امیدواریم قبــل از پایان 
اردیبهشت ماه و یا تا نیمه خرداد ماه بتوانیم مصوبه دولت را برای تاسیس 

موسسه دریافت کنیم.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: برای سال ۱۴۰۰ برای اولین بار 
شــرکت های اجاره داری حرفه ای با هدف تثبیت و تنظیم بازار اجاره راه 

اندازی خواهد شد.

اجاره داری حرفه ای چیست؟
به گزارش ایرنا بعد از دو ســال تالش جدی برای ســاماندهی بازار اجاره 
باالخــره وزارت راه و شهرســازی روز ۹ دی مــاه ســال ۹۹ پیش نویس 
آیین نامه اجرایی »حمایت از اجــاره داری حرفه ای« را برای بررســی و 

تصویب به هیات دولت ارائه کرد.
وزارت راه با ارائه این پیش نویس تالش دارد تا بــازار اجاره با تالش برای 
تشویق سرمایه گذاران برای ســاخت خانه های کوچک و قیمت مناسب 
ســاماندهی  شــود؛ تالش دولت این اســت تا با اجرای نظام اجاره داری 
حرفه ای از جمعیت مستاجر کشــور در برابر افزایش سوداگری مسکن، 
رشــد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند. برای همین از دو ســال 
پیش تالش شد تا پای ســرمایه گذاران برای ساخت مسکن استجاری به 

وزارت راه و شهرسازی باز شود.
خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مســکن و افزایش جمعیت مستأجران 
در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده اســت و در 
همین راستا کارشناسان معتقد هســتند که موجودی بازار مسکن بهتر 

است در خدمت عرضه آپارتمان های اجاره ای قرار بگیرد.
ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است و وزارت راه و شهرسازی در راستای 
حرفه ای کردن بازار اجــاره و حمایت از منافع مســتاجران، پیش نویس 
آیین نامه اجرایی »حمایت از اجــاره داری حرفه ای« را برای بررســی و 

تصویب  به هیات دولت ارائه کرده است.
دولت تالش دارد بــا تصویب این پیــش نویس و نزدیک کــردن آن به 
مرحله اجرا ضمن حرفه ای کردن ساختار سنتی اجاره از طریق افزایش 
ارکان و بازیگران بازار اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره ای، شرایط 
به نحوی اصالح شــود که منافع تمام ارکان بازار اجــاره در نظر گرفته 

شود.
در این پیش نویس به دولت اجازه داده شــده به منظور حمایت از تولید و 
عرضه مسکن اجاره ای توســط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین 
تحت تملک خود متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت 
اجاره ای اقدام کنــد، موضوعی که می تواند پای ســرمایه گذاران را برای 

ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز کند.
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رییس سازمان بورس خبر داد

آغاز انتخابات تعیین هیات مدیره شرکت های سهام عدالت از ۱۸ اردیبهشت
خریدار   رییس ســازمان بــورس از آغاز 
انتخابات هیات مدیره شــرکت های سهام 
عدالت در اســتان ها از هجدهم اردیبهشت 
ماه خبــر داد. محمدعلی دهقان دهنوی در 
نشســت خبری درباره برگزاری انتخابات 
شــرکت های ســهام عدالت اظهار داشت: 
انتخابات سهام عدالت شــرکت های سهام 
عدالت در استان ها از روز ۱۸اردیبهشت ماه 

آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: احتماال سامانه انتخابات برای 
هر شرکت ۲ تا ۳ روز باز خواهد بود تا فرصت 

کافی برای حضور در انتخابات فراهم باشد.
وی با بیان اینکه ســهام عدالــت پروتفویی 
اســت از نهادهای ارزشــمند اســت اظهار 
داشت: شرکت های سهام عدالت در استان ها 
بازوی توسعه استان محســوب می شوند و 
می تواننــد در طرح ها و بخش هــای دارای 
توجیه اقتصادی سرمایه گذاری و به توسعه 

اشتغال کمک کنند.
دهقان دهنوی با اشاره به اهمیت انتخابات 
اخیر هیــات مدیره شــرکت های ســهام 
عدالت در اســتان ها اظهار داشــت: به طور 
قطع ورود افراد متخصص در اعضای هیات 
مدیره شرکت ها می توانند به ارتقای سطح 
شــرکت داری و بنگاه داری کمک کند و در 
نتیجه ورود افراد متخصص و حرفه ای سبب 
می شود ارزش دارایی آن شرکت روز به روز 
افزایش یابد که ســهامداران از این موضوع 

منتفع خواهند شد.

رییس ســازمان بورس درباره زمان ثبت نام 
برای کاندیداها در انتخابــات هیات مدیره 
شرکت های اســتانی ســهام عدالت اظهار 
داشت: آخرین مهلت ثبت نام ۲۸ فروردین 
ماه اســت و در اســتان ها از افــراد صاحب 
صالحیت و متخصــص دعوت به عمل آمده 

تا در این انتخابات ثبت نام کنند.
وی با اشاره به شرایط کاندیداها گفت: افراد 
باید در ایــن زمینه تحصیــالت مرتبط و یا 

مدیریت و تجربه کاری مرتبط داشته باشند.
دهقــان دهنوی افــزود:  داوطلبــان برای 
کاندیداتوری باید در سامانه سجام ثبت نام 
کنند و در این سامانه احراز هویت ها بررسی 
می شود و این سامانه ۲۸ فروردین ماه بسته 
خواهد شد و پس از آن احراز هویت افراد در 
پذیرش یا رد آنها برای شرکت در انتخابات 
اعالم خواهد شــد و پذیرفته شــدگان را به 

مردم معرفی خواهیم کرد.

رییس ســازمان بــورس تاکید کــرد: پس 
از بررســی صالحیت هــا و معرفــی افراد 
پذیرفته شــده به عنوان کاندیدا، وارد دوره 
اطالع رسانی می شــویم و تمام موضوعات 
مرتبط با انتخابات در هر اســتان را به مردم 

به صورت کامل اطالع خواهیم داد.
وی با اشاره به برگزاری مجامع شرکت های 
اســتانی اظهار داشــت: امــکان برگزاری 
فیزیکی مجامــع وجود نــدارد و مجامع به 

صورت الکترونیکــی برگزار خاهد شــد و 
الزمه شرکت مردم در این مجامع سجامی 
شــدن و احراز هویت آ نها است. مجمع اول 
باید با حضــور نصف ســهامداران به اضافه 
یک سهامدار برگزار شود و اگر به حد نصاب 
نرسید مجمع دوم ۱۰ روز دیگر با هر تعداد 
اعضا و ســهامدار برگزار می شــود و رسمی 
است.رییس ســازمان بورس با بیان اینکه 
همان طور که گفته شــد اولیــن انتخابات 
۱۸ اردیبهشــت ماه انجام می شــود اظهار 
داشت: هر کاندیدایی بر اساس شرایطی که 
دارد امتیازبندی می شــود و هر شخصی که 
بتواند حداقل امتیاز را داشته باشد به عنوان 
داوطلب پذیرفته خواهد شــد و می تواند در 
انتخابات هیات مدیره شرکت های استانی 
سهام عدالت کاندید شــود.وی تاکید کرد: 
حــق رای هر ســهامدار در ایــن انتخابات 
به اندازه سهم آن اســت یعنی هر سهامدار 
معادل ســهمی که دارد حــق رای خواهد 
داشــت که رویه معمول در تمام انتخابات 

شرکت های بورسی به همین روش است.
رییس سازمان بورس با اشــاره به دریافت 
کارت اعتبــاری از ســهام عدالــت گفت: 
زیرســاخت های مورد نیاز بــرای دریافت 
کارت اعتباری بر اساس وثیقه سهام عدالت 
ایجاد شده است و این قابلیت به دست آ مده 
که برای اخذ تســهیالت و کارت اعتباری از 
بانک ها سهام عدالت به عنوان وثیقه در نظر 

گرفته شود.

صفحه 4

 ســخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت:  چک های 
جدید از ابتدای ســال ۱۴۰۰ در شــبکه بانکی توزیع 
شــده که تاکنــون ۴۴۰ هــزار فقره چــک جدید به 

مشتریان تحویل داده شده است.
 »آمنه نادعلی زاده« به تشــریح چگونگی ثبت، تایید 
و انتقال چک های جدید در ســامانه صیاد پرداخت و 
افزود: چک هــای جدیــد از ابتدای ســال ۱۴۰۰ در 

شبکه بانکی توزیع شــده که بنفش رنگ بوده و عبارت 
»کارســازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و 
انتقال آن در سامانه صیاد است« بر روی آنها درج شده 
است.ســخنگوی اجرای قانون جدید چــک ادامه داد: 
اطالعات چک های جدید باید در ســامانه صیاد ثبت 
شــوند و در غیر این صورت این چک ها توسط بانک ها 

کارسازی نخواهند شد. 

نادعلی زاده گفت: صادرکننــدگان چک های جدید، 
باید اطالعات مربوط به »تاریــخ«، »مبلغ« و »هویت 
گیرنده« را عالوه بــر برگه چک در ســامانه صیاد نیز 
ثبت کنند، این افــراد می تواننــد از درگاه های بانکی 
خــود شــامل »اینترنت بانــک«، »همــراه بانک« یا 
»اپلیکیشن های پرداخت« به سامانه صیاد دسترسی 

داشته باشند. 

وی بیان داشــت: دریافت کننــدگان چک های جدید 
نیز باید اطالعات مندرج در برگه چــک را با اطالعات 
ثبت شده در سامانه صیاد تطابق داده و نسبت به تایید 
یا رد چک اقدام کنند، انتقال چک نیــز فقط از طریق 
ثبت کد ملی گیرنده جدید در سامانه صیاد امکان پذیر 
است و گیرنده جدید نیز ملزم به تایید اطالعات چک در 

سامانه صیاد است.

چک

۴۴۰ هزار فقره چک جدید به متقاضیان تحویل داده شد

 استشمام  بـوی  نفت ایـران
 در  بازارهای  بین  المللی

 نگرانی غول ها از لغو تحریم نفت ایران
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مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی:
سهام عدالت ۱۲۰ هزار اموات واگذار شد

مدیرعامل شرکت ســپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: تاکنون سهام 
عدالت اموات به ۱۲۰ هزار وارث واگذار شده است و با توجه به اینکه در 
شــرایط کرونا قرار داریم امکان مراجعه حضوری برای واگذاری سهام 

عدالت اموات وجود ندارد.
حسین فهیمی در نشست خبری با اشاره به آغاز انتخابات تعیین هیات 
مدیره شرکت های سهام عدالت در استان ها اظهار داشت: این انتخابات 

از نیمه اردیبهشت ماه آ غاز و تا نیمه خردادماه ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه تکلیف آرای سه میلیون متوفی 
که در گروه ســهامداران غیرمســتقیم قرار دارند و هنوز سهام آنها به 
وراث واگذار نشده است اظهار داشــت: واگذاری سهام عدالت اموات به 
وراث نیاز به گواهی انحصار وراثت دارد و هنوز بســیاری از مشــموالن 
و وراث در ایــن مرحله هســتند و تعداد کمــی از وراث گواهی انحصار 
وراثت را دریافت کردند و فعال مشــخص نیســت وراث این سه میلیون 

نفر متوفی چه کسانی هستند بنابراین امکان انتقال سهام وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت سپرده گذاری مرکزی با اشــاره به میزان واگذاری 
ســهام عدالت به اموات به وراث گفت: تاکنون ســهام عدالت اموات به 
۱۲۰ هزار وارث واگذار شده است و با توجه به اینکه در شرایط کرونا قرار 
داریم امکان مراجعه حضوری برای واگذاری سهام عدالت اموات وجود 
ندارد. در حال طراحی ســامانه ای با لینک تمام دســتگاه های مربوطه 

هستیم که کلیه مراحل واگذاری برخط و الکترونیکی انجام شود.
فهیمی ادامه داد: بنابراین در این مرحله ســه میلیون سهامدار عدالت 
فوت شده از انتخابات هیات مدیره شــرکت های استانی سهام عدالت 
حذف می شوند. به استســنثای ۱۲۰ هزار نفری که سهام آنها به وراث 

واگذار شده است.
وی در پاسخ به ســوال دیگر ایلنا مبنی بر جداسازی انتخابات دو استان 
البرز و تهران گفت: استان های تهران و البرز از یکدیگر تفکیک شدند و 
مراحل ثبت سرمایه انجام شده و این دو اســتان هم انتخابات جداگانه 

خواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه امیدواریم در 
این انتخابات اکثریت برای تعیین هیات مدیره نقش داشــته باشند و نه 
اقلیت ادامه داد: مجمع اول ۱۴ استان در ســال ۹۹ برگزار شده اما حد 
نصاب الزم در این مجامع حاصل نشده و مجمع دوم با هر تعداد سهامدار 
برگزار می شود. از تمام سهامداران دعوت می کنیم با سجامی شدن در 
احراز هویت در این مجامع شرکت کنند تا با اکثریت آرا کاندیدای مورد 

نظر و دارای صالحیت انتخاب شود.
فهیمی با بیان اینکه احراز هویت بر اســاس قوانیــن و مقررات مبارزه 
با پولشویی برای هر شــخص الزامی اســت و هر فردی بابت خدماتی 
دریافت می کند باید احراز هویت شده باشد، اظهار داشت: اساس احراز 
هویت در سامانه سجام بر حداقل های استانداردهای مبارزه با پولشویی 
طراحی شــده اما همین مقدار هم قابل اتکا بــرای دریافت اطالعات و 

راستی آزمایی ها است.
وی ادامه داد: البته همچنان امکان احراز هویت و ســجامی شــدن به 
صورت حضوری وجود دارد کــه امکان آن را در شــرایط کرونا توصیه 
نمی کنیم اما افــراد می توانند با مراجعه به دفاتر کارگزاری ها، شــعب 

منتخب بانک ها و دفاتر پیشخوان احراز هویت و سجامی شوند.
فهیمی در پاسخ به ســوال دیگر ایلنا مبنی بر شــرایط سنی افراد برای 
کاندیدا شــدن در این انتخابات گفت: هر فرد باید دارای حداقل مدرک 
کارشناسی باشــد که افراد ۲۲ ســال معموال موفق به دریافت مدرک 

کارشناسی شده اند.

سود مرحله دوم سهام عدالت به محض 
دریافت واریز می شود

مدیر سیستم های تســویه و پرداخت شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
گفت: سود مرحله دوم ســهام عدالت به محض دریافت از شرکت های 

سرمایه پذیر به حساب مشموالن واریز می شود.
حسین قشمی در مورد پرداخت سود سهام عدالت به صورت متمرکز 
گفت: از ۳۶  شــرکت کــه در پرتفوی ســهام عدالت حضــور دارند، 
شــرکت هایی که در مجمع خود ســود مصوب کرده بودند، اقدام به 
واریز 5۰درصد سود مصوب به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی 
و تسویه وجوه، سمات نمودند که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس 
در روش مستقیم ســهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع سهامدار 
بوده اند مشــمول دریافت بوده اند و در روش غیر مستقیم کسانی که 
در تاریخ ۲5 اســفند ۹۹ مالک ســهام عدالت بوده اند این سود به آنها 

تعلق می گیرد.
وی گفت: آخرین مجمع برگزار شــده ۳۶ شــرکت بورسی ۳۰ دی ماه 
۹۹ بود و این شــرکت ها طبق قانون تجارت ۸ ماه مهلت داشــتند سود 
خود را بدهند، اما تصمیم بر این شــد که به صورت علی الحســاب سود 
ســهامداران عدالت را پرداخت کنند و در مرحله اول کــه قبل از عید 
نوروز انجام شــد 5۰ درصد از سود ســهام عدالت به حساب مشموالن 

واریز شد.
مدیر سیستم های تســویه و پرداخت شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
گفت: از این ۳۶ شرکت حاضر در سهام عدالت  تعداد ۲۹ شرکت سودده 
بودند که با دریافت سود این شرکت ها علی الحساب سود سهام عدالت 

واریز شد.
قشمی گفت: ۴ پرتفوی پر تکرار در ســهام عدالت وجود دارد، کسانی 
که سهام عدالت یک میلیون تومانی داشته اند، حدود ۱۸۰ هزار تومان 
به عنوان 5۰ درصد سود عملکرد ســال ۹۸ خود را در سال ۹۹ دریافت 
کردند. کسانی که ارزش اسمی ســهام عدالت آنها 5۳۲ هزار تومان بود 
۹۸ هزار تومان پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی اسمی سهام عدالت ۹۱ هزار 
تومان و پرتفوی ۴5۲ هزار تومانی اســمی سهام عدالت ۸۴ هزار تومان 

سود به عنوان 5۰ درصد در مرحله اول دریافت کردند.
وی گفت: در مرحله دوم مابقی سود به حساب سهامداران محترم سهام 
عدالت واریز خواهد شد که به محض تامین اعتبار از طرف شرکت های 
سرمایه پذیر این سودها در مرحله دوم به حساب ذی نفعان و دارندگان 

سهام عدالت واریز می شود.
وی در مورد اینکه در مرحله اول در مجموع چقدر ســود برای ســهام 
عدالت واریز شــد، گفت: حدود ۴.۳ هزار میلیارد تومان ســود ســهام 
عدالت در مرحله اول در روزهای پایانی ســال ۹۹ به حساب مشموالن 

واریز شد.
قشمی در مورد اینکه از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت چقدر سود خود را 
گرفته اند گفت: از این تعداد در مجموع حدود ۴۳ میلیون نفر که دارای 
اطالعات صحیح هویتی و بانکی بوده اند و کدملی و شــماره شبای آنها 
مطابقت داشته دریافت کردند، تعدادی از ســهامداران عدالت بیش از  

۲.5 میلیون نفر فوت شده اند.
وی این را هم گفت: تعدادی از دارندگان سهام عدالت اطالعات هویتی 
و یا بانکی صحیحی ارائه نکرده اند یا برخی از حســاب ها مسدود بوده و 
یا حساب های مشترک بوده یا حساب های ســرمایه گذاری بلندمدت 
یا شماره شبا کارت های خرید و یا کارت اقســاط را ارائه کرده بودند که 
امکان واریز سود به این گونه حساب ها وجود نداشته و به هر علتی سود 
واریزی به حســاب مقصد برگشت خورده اســت. بنابر این سهامداران 
عدالت فرصت دارند در اسرع وقت در سامانه جامع اطالعات مشتریان، 
سجام، ثبت نام کرده و شماره حســاب و اطالعات هویتی جدید خود را 
اعالم نمایند تا در مرحله دوم واریز سود سهام عدالت، اگر به دالیل ذکر 
شده در فوق موفق به دریافت سود 5۰% مرحله اول نشده اند، کل مبلغ 

سود تحقق یافته به حساب آنها واریز شود.

بازار

با توجــه به اینکه در راســتای صــدور کارت اعتباری 
ســهام عدالت تاکنون تنهــا دو بانک ملــی و تجارت 
اعــالم آمادگی کرده انــد و در حال صــدور این کارت 
به متقاضیان هســتند، معــاون وزیر اقتصــاد از ورود 
ســایر بانک ها به ارائه کارت اعتباری ســهام عدالت تا 

اردبیشهت سال جاری خبر داد. 
دریافــت کارت اعتباری ســهام عدالــت از ۲5 بهمن 
پارســال برای مشموالن این ســهام فراهم شده است 

که تاکنون تنها دو بانــک ملی و تجارت برای 
صدور ایــن کارت اعالم آمادگــی کرده اند و 
متقاضیان می توانند به صورت غیرحضوری 

کارت خود را دریافت کنند.
طبق آخرین اعالم مدیــر عامل بانک ملی به 
ایسنا، تا اوایل اسفند ســال گذشته معادل 
۷۰ هزار کارت اعتباری سهام عدالت از سوی 

این بانک صادر شــده اســت.  همچنین در این زمینه، 

عباس معمارنژاد - معــاون امور بانکی، بیمه 
و شــرکت های دولتــی وزیر اقتصــاد - در 
گفت وگو با ایســنا، دربــاره آخرین وضعیت 
بانک های ارائه دهنده کارت اعتباری ســهام 
عدالت گفت: در این راستا مصوبه ای از سوی 
دولت آماده شده اســت که به جز بانک های 
ملی و تجارت بایــد بانک های دیگر هم برای 

صدور کارت اعتباری سهام عدالت مشارکت کنند.

به گفته او، تا اردبیشهت ســال جاری، سایر بانک ها نیز 
به صدور کارت اعتباری ســهام عدالــت ورود خواهند 
کــرد. معاون وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی درباره 
پرداخت ســود سهامداران وابســته بانک های نظامی 
ادغام شده در بانک ســپه نیز اظهار کرد: ارزش گذاری 
انجام شــده اســت اما اکنون در حال بررسی و راستی 
آزمایی ارزش گذاری هســتیم که سازمان حسابرسی 

در حال انجام این کار است و هنوز نهایی نشده است.

سهام عدالت

طیبه بیــات   رئیس جمهــور خطاب به 
آژانس هسته ای و کشورهای بزرگ صنعتی، 
گفت: شــما بدهکار ما هستید، شــما از ما 
طلبکار نیستید بلکه باید بدهی خود را به ما 

پرداخت کنید.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در مراســم گرامیداشت ســالروز روز ملی 
فناوری هســته ای و افتتــاح و رونمایی از 
دستاوردهای هســته ای ســازمان انرژی 
اتمی پس از اســتماع گزارشی در خصوص 
 IR۶S ،IR۶ گازدهی به ســانتریفیوژهای
و IR۹ در تاسیسات هســته ای نطنز، اظهار 
کرد: فعاًل اگر بخواهیم میان ماشــین های 
ســانتریفیوژ در زنجیره هــای صنعتــی 
انتخابی داشته باشــیم باید از IR۶ استفاده 

کنیم.
روحانی گفت: بقیه سانتریفیوژها همچون 
IR۹ در دست تحقیق و توسعه است و تست 
این ماشــین ها فعاًل به صــورت مکانیکی 
اســت. ســانتریفیوژ IR۹ توان غنی سازی 
5۰ ســو دارد یعنی 5۰ برابر نســل اول این 

ماشین ها می تواند غنی سازی کند.
ضمن ابراز خرسندی بخاطر دستاوردهای 
صنعت هســته ای گفت: افتتــاح امروز ما با 
افتتاح هــای دیگر متفاوت اســت، چرا که 
مربوط می شــود به یک فنــاوری مهم و آن 
فناوری هســته ای اســت. این فنــاوری از 
دیدگاه جهانیان هم بســیار حساس است، 
البته اگر توجه کنند به اهــداف جمهوری 
اســالمی ایران و اخــالق و اعتقاداتی که بر 
این کشور حاکم است، حساسیت آن چنانی 

نباید داشته باشند.
روحانی افزود: این فناوری هم مثل ســایر 
فناوری های علمی و HIGHTEQ اســت 
که در کشــور ما پیگیری می شود؛ اما چون 
خودشــان از این فنــاوری در جهات دیگر 
اســتفاده کردند نگرانی دارنــد، همانطور 
کــه می گوینــد »کافــر همه را بــه کیش 
خود پنــدارد« ما را هم در ردیف و سلســله 
خودشان قرار می دهند و گاهی ابراز نگرانی 
می کننــد؛ درحالیکه جمهوری اســالمی 

ایران از اول اهدافش مشخص بوده است.
رئیس جمهــور با اشــاره بــه اســتفاده و 
بهره برداری از فناوری هســته ای در زمینه 
صنعت، کشــاورزی، پزشــکی و برق اظهار 
کرد: اگر درست بیندیشــند، می فهمند که 
نگرانی های آنها نابجاســت. همین نگرانی 
نابجا نزدیک به ۱5 ســال است که موجب 
دردسر ملت ایران شــده است. اگر این تفکر 
غلط در ذهن آنها نبود و اگر کاماًل اطمینان 
می کردند به آنچه که سابقه ملت ایران است 
که همواره به مســائل دینی و اخالقی توجه 
ویژه دارد، خودبه خود از این مشکالت عبور 

می کردیم.
وی ادامــه داد: اینکه شــما می بینید هنوز 
هم داریــم بــا دنیــا و آمریکایی ها حرف 
می زنیم برای این است که دست از اقدامات 

غیرقانونــی خودشــان را بردارنــد، بر این 
مبناســت که آنها یک تفکــری دارند و بر 
مبنای تفکر خودشــان برای خودشان و ما 

نگرانی و دردسر درست کرده اند.
روحانی بار دیگر تاکید کــرد: یک بار دیگر 
اعالم می کنم تمام فعالیت های هســته ای 
ما صلح آمیز است و برای اهداف غیرنظامی 
استفاده می شود. همانطور که رهبر معظم 
انقــالب چندین نوبت بــر آن تأکید کردند 
از دید اخالق اســالمی و فقه ما اساساً طی 
کردن یک ســالح مخرب که می تواند یک 
خطر بزرگ برای یک جامعه بزرگ باشــند 
می توان فهمیــد که ایران هرگــز به دنبال 

سالح هسته ای نیست.
رئیس جمهور در تبیین آثار مخرب جنایات 
هسته ای در هیروشــیما و ناکازاکی گفت: 
آثار اســتفاده از این کار خطرناک و غلطی 
که در جنــگ جهانی دوم در هیروشــیما و 
ناکازاکی در موزه ها وجــود دارد. به برخی 
از آثار انفجارهای هســته ای یــا معلولین و 
مصدومین باقیمانده از این جنایات که نگاه 
می کنیم می فهمیم که این مسیر، مسیر ی 
غلط، غیر اخالقی و نادرســت اســت. ما در 
انجام فعالیت های هسته ای به دنبال اهداف 

صلح آمیز در این زمینه هستیم.
وی خاطرنشــان کــرد: در دولــت تدبیر و 
امید حداقل دو اقدام بســیار مهم در زمینه 
هســته ای انجام داده ایم؛ البته این اقدامات 
بیشــتر اســت ولی اهم آنها این دو موردی 
اســت که عرض می کنم. اول قبل از اینکه 
دولت یازدهم تشــکیل شود، فعالیتی که ما 
در غنی ســازی انجام می دادیم از دید آنها 

فعالیت غیرقانونی بود.
روحانی با تاکیــد بر اینکه دیــدگاه آنها به 
فعالیت هسته ای ایران غلط و بی مورد بوده 
است، تشــریح کرد: چندین قطع نامه علیه 
ایران در شــورای امنیت برای ما تشــکیل 

داده بودند که در همه آنها از ما خواسته شد 
غنی ســازی را در ایران کاماًل متوقف کنیم. 
پس کاری که ما می کردیم از دید آنها کاماًل 
نامشــروع و غیرقانونی بود. این دیدگاه را ما 
تمام کردیم و همه قطعنامه ها برای همیشه 

به زباله دان تاریخ رفت.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکــه فعالیت 
هســته ای جمهوری اســالمی ایــران از 
ســال ۹۴ کاماًل قانونی شــده است، گفت: 
امروز هیچ کــس در دنیــا نمی تواند بگوید 
فعالیت های هسته ای که ما انجام می دهیم 
غیرقانونــی اســت؛ البته پیــش از این هم 
قانونی بــود اما آنهــا این ادعا را داشــتند. 
بنابراین این بهانه از دســت آنها گرفته شد 
که از لحاظ حقوقی و پایــداری این فناوری 

بسیار حائز اهمیت است.
وی ضمن بیان اینکه یکــی از آثار پر افتخار 
برجام قانونی کردن فناوری هســته ای در 
ایران بود، اظهار کــرد: قانونی کردن صنعت 
هســته ای از حقوق ملت ایران بــود که در 
این دوره بازســتاندن این حــق از جامعه 
جهانی محقق شد و این مسیر و کار را ادامه 
خواهیم داد.روحانی در تشریح دومین اقدام 
مهم دولت در بخش هســته ای عنوان کرد: 
نکته مهم دوم این اســت کــه در این دولت 
فناوری هسته ای را توسعه دادیم. برخی به 
غلط گفتند برجــام را امضا کردند، پول ها را 
از بانک های خارجــی گرفتند، تحریم نفت 
و فلزات و کشــتیرانی و بیمه را برداشــتند 
ولی در عــوض فناوری هســته ای را تقدیم 
خارجی ها کردند. ایــن دروغ بزرگی بود که 

به ملت ایران گفته شد.
رئیس جمهور تصریح کــرد: اخیراً مجلس 
شورای اســالمی تکالیفی را در یک مصوبه 
برای ســازمان انرژی اتمی مشــخص کرد. 
ایــن تکالیــف نشــان داد کــه توانمندی 
هسته ای ما از هر زمان دیگری بیشتر است، 

لذا این حرف دروغ را از بیــن برد. البته دنیا 
و دانشــمندان و فرهیختــگان حقیقت را 
می دانستند؛ اما شــفافیت برای عده ای که 

شک داشتند ایجاد شد.
وی افــزود: امروز شــما می بینیــد که یک 
زنجیــره ۱۶۴ تایی IR۶ افتتاح شــد و این 
زنجیره به گونه ای است که ده برابر زنجیره 
قبلی کارایی دارد و ده سو هست. همچنین 
از لحــاظ تکنولوژی به یک ســانتریفیوژ به 
نام IR۹ رســیده ایم که 5۰ سو است، یعنی 
حدود 5۰ برابر ســانتریفیوژهای قدیمی ما 
می تواند محصول در اختیــار ما بگذارد. لذا 
این روز برای ملت و جهانیان روشــن شده 
است که در دولت یازدهم و دوازدهم چه کار 

عظیم و بزرگی انجام شده است.
روحانی با تاکید بر اینکه در این ۸ ســال هم 
در تولید هم در فناوری اقدامات خوبی انجام 
شده است، اظهار کرد: صنعت هسته ای هم 
تولید است و هم فناوری. نمونه هایی از این 
فناوری در سطح بسیار باال را امروز مشاهده 
کردیــم. در بخــش تولید هم بســیار مهم 
اســت و می تواند در بخش خدمات، صنعت 
و کشــاورزی ما را کمک کنیــد و خود هم 

محصوالت فراوانی را تحویل دهد.
رئیس جمهــور رادیوداروهــا را از دیگــر 
محصــوالت مهم هســته ای برشــمرد و 
خاطرنشــان کــرد: رادیوداروهــا یکی از 
محصــوالت مهم اســت که بــرای بخش 
تشــخیص از آن اســتفاده می شــود و در 
پزشکی بسیار حائز اهمیت و مورد استفاده 
اســت. بنابراین در این بخش صورت یکی از 
افتخارات دولت در این هشت سال، توسعه 
فناوری در زمینه هســته ای در بخش های 
مختلــف اســت، از اصفهان، کــرج، نطنز، 
فردو که هرکدام تاسیســات بسیار عظیم و 

گسترده ای دارند.
وی با بیــان اینکه دولت همچنــان بر عهد 

خود پایبند است، تاکید کرد: عهد ما با دنیا 
NPT بوده است. در NPT دولت ها متعهد 
می شــوند که فعالیتشــان صلح آمیز باشد 
و به ســمت فعالیت نظامی انحراف نداشته 
باشــند. همچنین فعالیت هــای صلح آمیز 
را انجام دهند به اضافــه اینکه دنیا و آژانس 

هسته ای به آن کشور کمک کند.
روحانی کمک آژانس هسته ای به ایران را از 
مطالبات بزرگ کشور دانست و عنوان کرد: 
ما به NPT پیوســتیم و پادمان را هم قبول 
کردیم؛ اما آژانس در ساخت سانتریفیوژها 
که کامــاًل صلح آمیز اســت، در لیــزر، در 
ایزوتوپ هــای پایدار و در آب ســنگین که 
راکتور آن هــم صلح آمیز چقدر بــه ایران 
کمک کردید؟ قرار این بــود که ایران عضو 
این معاهده باشــد و شــما هم یاری کنید و 
وســایل مورد نیاز را در اختیار کشــور قرار 

دهید.
رئیس جمهور افزود: آژانس هســته ای که 
فقط برای بازدید نیســت که بیاید گزارش 
بنویســد، یکی از کارهای آژانــس بازدید 
اســت؛ اما یکی از کارهای مهــم دیگرش 
حمایت و کمک است. شــما چه کمکی به 
ایراان کردید؟ چــه حمایتی از فعالیت های 
ما کردید؟ این طلب مــا از جهان و آژانس و 

کشورهای صنعتی است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه امروز می گوییم 
حتی پروتکل الحاقی را داوطلبانه حاضریم 
اجرایــی کنیــم تا تحــت نظــر باالترین 
نظارت های آژانس باشــیم، در برابر آن این 
نیست که دنیا بگوید در فعالیت های تجاری 
و اقتصادی شــما را تحریم نمی کنم. تحریم 
نکردن حداقل ترین کار ممکن اســت. شما 
در برابر این فعالیت صلح آمیــز، با توجه به 
نظارت آژانــس بین المللی بایــد ما را یاری 
و کمــک کنید.روحانی خطــاب به آژانس 
هســته ای و کشــورهای بــزرگ صنعتی 
تاکید کرد: شــما بدهکار ما هستید. شما از 
ما طلبکار نیســتید بلکه باید بدهی خود را 
به ما پرداخت کنید. ما کشوری هستیم که 
در همه زمینه ها حتی در زمینه غنی سازی 
روی پای خودمان ایستاده ایم. امروز در اداره 
راکتور بوشهر که برق تولید می کند هم روی 
پای خودمان ایستاده ایم. ان شاءاهلل در آینده 
در ســاخت این نیروگاه های پــر قدرت هم 
مستقل خواهیم شــد. ما موظف هستیم که 
در توانمندی هــای علمــی گام های جدید 

برداریم.
رئیس جمهــور در پایان خاطرنشــان کرد: 
در اینجا یاد می کنم از همه شــهدا، به ویژه 
شــهدای هســته ای که جان خود را برای 
ارتقای کشــور و ارتقای دانش کشــور فدا 
کردند. به روان بلند شهیدان علیمحمدی، 
شــهریاری، احمدی روشــن، قشــقایی، 
رضایی و آخریــن آنها شــهید فخری زاده 
درود می فرســتیم و تعالی مقــام و عظمت 

می خواهم.

خریدار  یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفت: روند معامالت بورس در هفته ای که 
گذشت در شــرایطی انجام شد که برخالف 
پیش بینی ها پیش رفــت و روزهای نگران 

کننده ای را پشت سر گذاشت.
پیمان حــدادی به روند معامــالت بورس 
در هفته ای که گذشت اشــاره کرد و افزود: 
اکثر کارشناسان معتقد بودند که معامالت 
بورس بعد از تعطیالت نوروز با تغییر مسیر 
همراه می شــود و ضمــن قــرار گرفتن بر 
مدار صعودی شــاهد افزایش حجم و رونق 

معامالت این بازار خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه بازار هفته گذشــته در 
حالی به معامالت خــود ادامه داد که زمینه 
افزایش هیجــان در رفتار معاملــه گران را 
ایجاد کرد،  خاطرنشــان کــرد: معامالت 
بورس در ســومین هفته فروردیــن ماه با 
روند نزولی آغاز شــد و هر چه به پایان هفته 
نزدیک تر شدیم شاهد کاهش بیشتر حجم 
معامالت و افزایــش تعداد صف های فروش 

در بازار بودیم.

این کارشــناس بازار ســرمایه تاکید کرد: 
کاهش حجــم معامالت به گونــه ای پیش 
رفت که حجم معامالت بــورس و فرابورس 
در روز چهارشنبه به رقمی حدود یک هزار 
و 5۰۰ میلیارد تومان رسید،  با توجه به این 
عدد در هفته ای که گذشت یکی از کمترین 
ارزش معامالت روزانه را از دی ماه سال ۹۸ 

تا کنون تجربه کردیم.
وی افــزود: اکنون براســاس پیــش بینی 
های صــورت گرفتــه نمی تــوان در کوتاه 
مدت شــاهد روزهای چندان پر رونقی در 

معامالت بازار سرمایه باشیم.
حدادی به عواملی که تاثیرگذار بر شــتاب 
روند نزولــی بازار بودند اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: موضوعاتی که این روزها بازار را به 
شــدت تحت تاثیر قرار داده اســت و باعث 
نزول بیش از حد معامالت بورس شد، نبود 
نقدینگی و عدم ورود سرمایه های مردم به 

این بازار بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: فشار 
فروش از دیگر عواملی اســت که به شــدت 

روند بازار را تحت تاثیر خود قرار داد و منجر 
به فــروش و خروج هیحانی ســهامداران از 

بازار شد.
وی تاکیــد کرد: بحــث مذاکرات هســته 
ای در هفته ای که گذشــت بیش از هفته و 
روزهای های گذشته مطرح شد که این امر 
در احتیاط سهامداران برای سرمایه گذاری 

در بورس بی تاثیر نبوده است.
به گفته حــدادی، مذاکرات هســته ای با 
همراه شدن نتیجه مثبت و منفی می تواند 
در قیمــت ارز و به صورت غیر مســتقیم بر 

روی قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
در کنار همه مواردی که بر روند منفی بازار 
تاثیرگذار بودند، همچنان انتقادات زیادی 
از دامنه نوســان نامتقارن در بــازار وجود 
دارد، گفت: دامنه نوســان نامتقارن  سبب 
جلوگیری اصالح تعادلــی قیمت برخی از 
سهام می شــود که این امر باعث باعث شد 
تا خریدار دیگر به صورت موثر به بازار ورود 

نکند.

وی با بیــان اینکه اکنــون در روزهایی قرار 
داریم که در حال نزدیک شدن به انتخابات 
ریاست جمهوری  هســتیم، افزود: با توجه 
به اینکه انتخابــات،  تاثیرگذار بر مســایل 
سیاســی و دیدگاه های اقتصادی هستند، 
بنابراین این امر در بازار سرمایه مزید بر علت 
شده است تا ســهامداران احتیاط بیشتری 
را برای ســرمایه گذاری در دستور کار قرار 
دهنــد، به همیــن دلیل  به نظر می رســد 
معامالت بورس فعال روزهــای پررونقی را 

تجربه  کند.
حدادی خاطرنشــان کرد: هفته گذشــته 

یکــی از ضعیف تریــن هفته هــا را از نظر 
کاهش قیمت ســهام و ارزش معامالت  را 
طی دو سال گذشــته داشتیم که نشان می 
دهد بهار بورس، چندان ســبز آغاز نشده 

است.
به گزارش ایرنا، شــاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهــران در پایان معامــالت هفته ای 
که گذشت )چهارشــنبه، ۱۸ فروردین  ماه( 
با ۴5 هزار واحد کاهش به عدد یک میلیون 
و ۲۴۹ هزار واحد رســید که در مقایســه با 
پایان هفته قبل آن، نزدیــک به ۳.۶ درصد 

افت داشت.

تا آخر اردیبهشت همه بانک ها کارت اعتباری سهام عدالت صادر می کنند
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درخواست کارت اعتباری سهام عدالت را در 
»نشان بانک« ثبت کنید

همزمان با تاکید ریاست محترم جمهور مبنی بر لزوم کمک به معیشت 
مردم با صــدور کارت های اعتباری به تضمین وثایق ســهام عدالت در 
جلســه روز )۱۸ فروردین ماه( هیات دولت، بانک ملی ایران اعالم کرد 
متقاضیان این تسهیالت می توانند درخواست خود را در »نشان بانک« 

ثبت و آن را پیگیری کنند.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران، این بانــک به عنوان یکی از 
بانک های پیشــرو در صدور کارت های اعتباری، همواره در کنار مردم 
و برای کمک به بهبود معیشــت آنها گام برداشــته و اکنون روند ثبت 
درخواســت کارت اعتباری مبتنی بر ســهام عدالت با قوت در جریان 

است.
متقاضیان این تســهیالت می توانند با مراجعه به »نشــان بانک« در 
اپلیکیشن های ایوا، بله و شصت بانک ملی ایران، عملیات احراز هویت و 

ثبت تقاضای کارت اعتباری سهام عدالت را انجام دهند.
متقاضیان این خدمت در هیچ کدام از مراحل درخواســت تســهیالت 

مربوطه به مراجعه حضوری به واحدهای بانک نیازی نخواهند داشت.
ارزش این کارت اعتباری معــادل 5۰ درصد ارزش ســهام عدالت در 
اختیار افراد است و متقاضیان دریافت این کارت ها می توانند اطالعات 
الزم درباره نحوه دریافت و محل مصرف تســهیالت، چگونگی ثبت نام، 

مدارک الزم و ... را در سایت بانک ملی ایران مطالعه کنند.
مرکز ارتباط مردمی شرکت سداد با شــماره تلفن ۰۲۱۸۳۳۸۶، مرکز 
ارتباط مردمی بانک ملی ایران با شــماره تلفــن ۰۲۱۶۴۱۴۰ و مرکز 
پشتیبانی اپلیکیشن ایوا با شــماره تلفن ۰۲۱۴۲۷۳۹۰۰۰ در شرکت 

پرداخت الکترونیک سداد نیز پاسخگوی متقاضیان هستند.

با حضور رئیس جمهوری و مشارکت ۳۵ میلیون یورویی بانک رفاه کارگران:
طرح کالن و ملی خانواده موتورهای کم مصرف 

یورو ۶ افتتاح شد
طی مراســمی با حضور دکتــر روحانی 
رییــس جمهــوری بــه صــورت ویدئو 
کنفرانس، اســتاندار قزوین، مدیر عامل 
بانک رفاه کارگــران و تنی چند از فعاالن و 
پیشگامان صنعت خودروسازی به صورت 
حضوری ، طرح ملی خانــواده موتورهای 

کم مصرف یورو ۶ افتتاح شد.
به گــزارش روابــط عمومی بانــک رفاه 

کارگران، در این مراسم که  نوزدهم فروردین ماه سال جاری و در محل 
شــرکت تولیدکننده موتورهای تیوان در شــهرک صنعتی کاسپین 
قزوین صورت گرفت، پس از  گزارش مهندس میر ســهیل مدیر عامل 
شــرکت توســعه قوای محرکه تیوان و ســخنان دکتر روحانی رئیس 
جمهوری، از طرح ملــی خانواده های موتورهای کــم مصرف و پرتوان 

تیوان رو نمایی شد.
مهندس میر سهیل در گزارش خود اظهار داشت: امروز با حمایت های 
ارزشمند بانک رفاه کارگران و اعطای تســهیالت ۳5 میلیون یورویی 
شــاهد رونمایی از یک طرح ملی مهم و تاثیرگــذار در صنعت خودرو 

سازی هستیم.
در این مراسم آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور 
اقتصادی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، دکتر ستاری معاون علمی 
و فناوری رییــس جمهوری، جمالی پور اســتاندار قزوین، علیمراد پور 
مدیر عامل شــرکت خودروســازی بهمن طی ســخنانی از حمایت و 

مشارکت مالی ۳5 میلیون یورویی بانک رفاه کارگران قدردانی کردند.
بانک رفاه کارگران در این طرح با اعتبار ۳5 میلیون یورو از محل منابع 

صندوق توسعه ملی ، حضور پر رنگی ایفا کرد.
 

رضایت مدیران سیستانی از خدمات بیمه تعاون
مدیر اداره کل اتبــاع و امورخارجه و مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 

سیستان و بلوچستان از خدمات بیمه تعاون ابراز رضایت کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، رضا فراهانی، مدیر شعبه زاهدان 
شــرکت با نبی بخش داودی، مدیرکل اداره اتباع و امور خارجه و ادهم 
کرد زابلی، مدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان دیدار 

و گفتگو کرد.
در این دیدار داودی، با اظهار رضایت از خدمات بیمه تعاون مطرح کرد: 
سایت »درمون« یکی از خدمات کارآمد و تسهیل گری بوده که از سوی 

بیمه تعاون ارائه شده است.
مدیرکل اداره اتباع و امور خارجه سیســتان و بلوچســتان اضافه کرد: 
با توجه به اینکه بیمه تعــاون از جامعیت در خدمات برخوردار اســت 
همکاری های گســترده تر برای بهره مندی از خدمات این شرکت در 

حال انجام است.
ادهم کرد زابلی، مدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان 
نیز ضمن رضایت از خدمات بیمه تعاون در طــی مدت همکاری با این 
شــرکت مطرح کرد: با توجه به خدمات قابل توجه بیمه تعاون در حال 

گسترش دامنه خدمات با این شرکت هستیم.

گشایش نماد شرکت بیمه باران در فرابورس
 به گزارش روابط عمومی بیمه باران، نماد این شرکت با 5۰درصد تادیه 
از روز چهارشنبه در تابلوی زرد بازار پایه فرابورس بازگشایی خواهد شد 

تا با نظارت واحد عملیات و نظارت فرابورس مورد معامله قرار بگیرد.
 شــایان توجه اســت که معامله گران آنالین نمی توانند سفارش خرید 

نماد باران را در مرحله پیش گشایش به ثبت برسانند.
 بیمه باران در ۲۰ فروردین ســال ۹۹ نزد سازمان بورس در گروه بیمه و 
صندوق بازنشستگی بجز تامین اجتماعی و زیرگروه بیمه زندگی با نماد 

باران درج شد و صورت های مالی آن در شبکه کدال به ثبت رسید.
 شــرکت بیمه باران، دومین شــرکت بیمــه ای تخصصــی در حوزه 
بیمه های زندگی اســت که از تاریخ ۱۹ فروردین ماه ســال ۹۹ با مجوز 

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران رسما فعالیت خود را آغاز کرد.
 

 جذب منابع و هدایت آن به سمت تولید 
دانش بنیان، صادرات محور و تکمیل زنجیره 

ارزش در صدر فعالیت های بانك صنعت و معدن
با نام گذاري ســال ۱۴۰۰ به عنوان سال 
تولید، پشــتیباني ها و مانــع زدایي ها از 
ســوي مقام معظم رهبــري، جهتگیري 
برنامه هاي تولیدي و توســعه اي کشــور 
مشــخص شــد. این نامگذاري حاکي از 
توجه ویژه مقام معظم رهبري به حمایت 
از تولید و افزایش تولید ملي و شــکوفایي 

صنعت کشور است.
بانک صنعت و معدن نیز همچون ســال هاي گذشــته با انگیزه و اراده 
جدي در مسیر تعیین شده از ســوي مقام معظم رهبري و در راستاي 
تحقق این مهم و فراهم نمودن بستر مناسب براي افزایش سطح تولید 
و اشــتغال کشــور و رفع موانع موجود گام برمي دارد و سیاســت هاي 

اعتباري، تسهیالتي و عملیاتي خود را در این راستا تدوین نموده است.

شعبه

مدیرعامــل بانــک دی از افزایــش میــزان اعطای 
تسهیالت بانک دی به جامعه ایثارگری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانــک دی، برات کریمی 
در مجمع برنامــه عملیاتی شــعب تهــران گفت: 
بانک دی پس از برگــزاری موفق مجمــع عمومی 
فوق العاده که منجــر به تصویب افزایش ســرمایه 
۲ هــزار و ۲۴۳ درصدی بانــک شــد، برنامه های 
توســعه ای خود را با ســرعت بیشــتری عملیاتی 

خواهد کرد.
وی افزود: تــالش داریم با بهره گیــری از ظرفیت های 
افزایــش ســرمایه در کنــار گســترش ظرفیت های 

بانکداری الکترونیک، سهم بازار بیشتری از 
بازار پول را به دست آوریم.

کریمــی در ادامه با اشــاره بــه اینکه بانک 
دی در یک سال گذشــته توانسته است در 
مســیر اصالح ســاختار مالی موفقیت های 
چشمگیری کسب کند، افزود: در سال ۹۹، 
گروه مالی بانک دی با هدف نظام بخشــی 

و بهبود زنجیــره ارزش خدمات مالی شــرکت های 
گروه بانک دی تشــکیل شد که اســتفاده صحیح از 
ظرفیت هــای این گــروه می تواند موجــب افزایش 
رضایــت همــه ذی نفعان بانک شــامل مشــتریان، 

ســهامداران و خانواده های معظم شــهدا و 
ایثارگران شود.

مدیرعامــل بانــک دی اظهــار داشــت: 
در ســال جــاری همکاری هــای بانــک 
دی و صنــدوق توســعه ملــی به طــور 
چشــمگیری تقویت خواهد شــد و با این 
همکاری ها، در نظر داریــم از بخش تولید 
به ویــژه طرح های تولیدی مطرح شــده از ســوی 
خانواده هــای شــهدا و ایثارگــران حمایــت های 

بیشتری انجام دهیم.
کریمی افزایش ارائه تسهیالت به جامعه ایثارگری را از 

دیگر برنامه های مهم بانک دی در ســال ۱۴۰۰ عنوان 
کرد و افزود: تالش می کنیم روند آغاز شــده از ســال 
گذشــته مبنی بر بهینه سازی نســبت نرخ سود منابع 
و مصارف را ادامــه دهیم و در این میان، تنوع بخشــی 
به تســهیالت و طرح های بازاریابی را جزء اولویت های 

اصلی قرار می دهیم.
در پایان این نشســت که با حضور اعضای هیئت عامل 
بانک دی و مدیران شــعب شــهر تهران برگزار شد، از 
رؤسای شعب شریعتی، وزرا و یافت آباد به دلیل کسب 
موفقیت های بیشــتر در اکثر شاخص های عملکردی، 

تقدیر شد.

مدیر روابــط عمومی بانک ایــران زمین، با اشــاره به 
اهمیت ارتباط با مشتری در بانکداری دیجیتال گفت: 
در سال های اخیر ظهور شبکه های اجتماعی رابطه با 
اندک مشتریان را به یک ارتباط گسترده تبدیل کرده 
است. مشــتریانی که جلب اعتماد آنها به خصوص در 
ارائه خدمات مالی نیازمند ارتباطی نزدیکتر و دوسویه 

است.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد 
حسین اســتاد مدیر روابط عمومی این بانک گفت: اگر 
نگاهی به شــیوه های ارتباطی در عصــر نوین با ظهور 
رســانه های جدید بی اندازیم خواهیــم دید که جمع 

کثیری از افــراد اجتماع از کــودک تا بزرگ 
در شــبکه های اجتماعی در حــال فعالیت 
هستند. بسیاری از شــرکت ها دلیل خود را 
برای حضور در شبکه های اجتماعی ارتباط 
مســتقیم با مخاطبین و معرفی محصوالت 
به آنها می داننــد و در واقع بازاریابی دهان به 
دهان امروز در شــبکه های اجتماعی ظهور 

یافته است.
وی افزود: با ظهور شــبکه های اجتماعی مقوله هایی 
مانند برند، بازاریابــی، ایجاد اعتمــاد و ارتباط با افراد 
ذی نفوذ و معروف همه در یک جــا در هم آمیخته اند. 

بنابراین با توجــه به اینکه همــه این موارد 
امــروز در شــبکه هــای اجتماعــی ظهور 
یافته انــد بنابراین روابط عمومــی باید این 

موضوعات را با هم ترکیب کند.
از این رو اجرای بانکــداری دیجیتال بدون 
اجرای روابط عمومــی دیجیتال و بدون ارائه 
خدمات در شبکه های اجتماعی مفهمومی 

نخواهد یافت.
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشــاره به این 
موضوع که بانک ها امروز برای ارائه خدمات مالی باید 
یک رابطه دیجیتالی با مشــتریان خــود ایجاد کنند 

گفت: این رابطه باید فراتر از پشتیبانی و ارائه خدمات 
آنالین به مشتریان باشــد. ما در آینده باید ابزارهایی 
در اختیار مشــتریان قرار دهیم کــه ضمن دریافت 
خدمات آنالیــن بتواند به مشــتری در پــس انداز، 
ســرمایه گذاری، نحوه اســتفاده از خدمات، انتخاب 
گزینه های مختلف و ارائه خدمات شــخصی ســازی 

شده کمک کند.
وی در پایان گفت: بانکــداری دیجیتال الزاماتی مانند 
ابزار دیجیتال، روابــط عمومی دیجیتــال، ارتباط با 
مشتری دیجیتال و مشتریان دیجیتال می خواهد و هر 

کدام از اینها که نباشد خللی در کار ایجاد خواهد کرد.

دی

 ایران زمین

خریــدار   مدیرعامــل ســازمان بیمه 
ســالمت ایران گفت: در حــال حاضر ۴۲ 
میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش 
خدمات درمانی و پزشــکی بیمه سالمت 

هستند.
به گزارش پایــگاه خبری ســازمان بیمه 
سالمت، محمدمهدی ناصحی در نشست 
هم اندیشــی با رســانه های کردســتان، 
هدف از ســفر به ایــن اســتان را ارزیابی 
اجرای طرح هــای نســخه الکترونیک و 
نظــام ارجاع عنــوان کرد و اظهــار کرد: 
خوشبختانه بسترهای طرح نظام ارجاع در 
کردستان به خوبی اجرا شده و این طرح می 
تواند فواید بسیاری برای خانواده ها داشته 

باشد.
وی افزود: در نظام ارجاع دسترســی برای 
بیمه شــدگان در یکی از صندوق های بیمه 
ســالمت که صرفا از بخش دولتی بهره مند 
بود، فراهم شده تا بتوانند از بخش خصوصی 
نیز اســتفاده کنند و این فرصت مناســبی 
است که بیمه شــدگان تحت پوشش بیمه 
سالمت در کردســتان از خدمات درمانی و 
پزشکی مراکز بخش خصوصی نیز بهره مند 

شوند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران ادامه 
داد: با توجه به هماهنگی مناســبی که بین 

مجموعه دانشــگاه علوم پزشــکی و بیمه 
سالمت کردستان وجود دارد، این طرح در 
استان به خوبی اجرایی شود و حتی در طرح 
نسخه الکترونیک نیز کردســتان رتبه اول 

کشور را دارا است.
ناصحی یــادآور شــد: در حــال حاضر 

برای اجرای طرح نســخه الکترونیک در 
بخش خصوصی پوشــش و قرارداد ۱۰۰ 
درصدی را داریم و در بخــش دولتی نیز 
کارهای مثبتی صورت گرفته و به زودی 
نهایی می شود تا در تمامی مراکز دولتی 
نیز دیگــر نیازی بــه دفترچــه کاغذی 

نداشته باشیم.
وی به آمــار بیمه شــدگان و افــراد تحت 
پوشش بیمه سالمت در کشــور اشاره کرد 
و بیان کرد: در حال حاضــر ۴۲ میلیون نفر 
معادل ۶5 درصد جمعیت کل کشور تحت 
پوشــش خدمات درمانی و پزشــکی بیمه 

سالمت قرار دارند.
مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت ایران 
گفت: در بحث بیماری کرونا نیز ۹۰ درصد 
بســتری شــدگانی که تحت پوشش بیمه 
سالمت بودند را تحت پوشش درمانی قرار 
داده و در این حوزه بیش از ۳ هزار میلیارد 
تومان هزینه شده که ســهم کردستان از 
این رقم حــدود ۴۰ میلیــارد تومان بوده 

است.
ناصحی اظهــار کرد: در بحــث حمایت از 
اقشــار کم درآمد نیز امروز تمامی کسانی 
که در صندوق عشایر و روســتاییان بیمه 
ســالمت تحت پوشــش قرار گرفتــه اند 
خدمات رایگان دریافت کــرده و بابت این 
خدمــات هیچ هزینــه ای را پرداخت نمی 
کنند و تنها ســه دهک بــاالی جامعه قرار 
است که هزینه های بیمه ای و درمانی خود 

را پرداخت کنند.
مدیرعامل سازمان بیمه ســالمت ایران با 
بیان اینکه تنها در چند روز گذشــته از سال 
۱۴۰۰ حدود ۲۸ میلیون نسخه الکترونیک 
در کشــور صادر شــده اســت، یادآور شد: 
کردســتان در این زمینه یک استان پیشرو 
بوده و حدود ۱۰۰ درصد نسخ بیمه شدگان 
بیمه ســالمت در این اســتان بــه صورت 

الکترونیکی صادر می شود. 

اعطای تسهیالت بانک دی به جامعه ایثارگری افزایش می یابد

وابط عمومی دیجیتال و بدون ارائه خدمات در شبکه های اجتماعی مفهمومی نخواهد داشت اجرای بانکداری دیجیتال بدون اجرای ر

خریدار   بانک ســپه رتبه برتر در شاخص 
بهینه سازی شبکه شعب را در بین بانکهای 

دولتی و خصوصی شده کسب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: 
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی در جلســه 
شــورای مدیران این وزارتخانه که با حضور 
مدیران عامل بانکهای کشــور برگزار شد، با 
اهدای لوح ســپاس از عملکرد بانک سپه به 
دلیل بهینه سازی شــبکه شعب در راستای 
ایجاد چابکــی و مولد ســازی دارایی ها و 
همگامی با تحول دیجیتال در سال ۱۳۹۹ 

قدردانی کرد.

بر اســاس ایــن گــزارش در تقدیــر نامه 
فرهاد دژپســند وزیــر امــور اقتصادی و 
دارایی خطاب به محمــد کاظم چقازردی 
مدیرعامل بانک ســپه آمده است: »بانک 
ها در اقتصاد هوشــمند، نقــش موثری در 
هموارسازی مسیر رشد و توسعه اقتصادی 
دارند کــه البته در ایفای ایــن نقش، الزاماً 
نیازی به حضور فیزیکی در ابعاد گسترده و 
در قالب شعب نبوده و می توان از طریق در 
دســترس قرار دادن خدمات الکترونیکی 
در هر مــکان و در هر زمانی بــه اقتصاد و 

هرچند این امر در راســتای شمولیت مالی، جامعه کمک کنند. 

مستلزم تحول در کســب و کار بانکداری، 
متناسب با رشد فناوری است«.

در بخــش دیگری از این تقدیــر نامه آمده 
اســت: »بهینه ســازی شبکه شــعب، در 
راســتای ایجاد چابکــی و مولد ســازی 
دارایی هــا و همگامی با تحــول دیجیتال، 
عالوه بر اینکه همواره مــورد تأکید رییس 
جمهــور محترم قرار داشــته، بــه عنوان 
یکــی از محورهای اصالح نظــام بانکی در 
اولویتهای وزارت امــور اقتصادی و دارایی 

قرار دارد. 
چنیــن برنامــه ای در بانکی کــه با گام 

نهادن در تحول دیجیتال، در شــرف آغاز 
مرحله جدیدی از حیات خود می باشــد، 
از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت که 
خوشــبختانه آن بانک توانســته است در 
ســال ۱۳۹۹ بر اســاس ارزیابی صورت 
پذیرفته توســط این وزارت، رتبه برتر را 
در بین بانکهای دولتی و خصوصی شــده 

کسب نماید.
بدینوســیله ضمــن تشــکر از جنابعالی 
و همــکاران محترمتــان، انتظــار دارم 
ســاماندهی تعداد شــعب کمــاکان مورد 

اهتمام قرار گیرد«.

خریدار  وزیر راه و شهرســازی گفت: 
تمامــی اجــزای واگــن باری از ســوی 
تولیدکنندگان ایرانی تولید خواهد شــد 
و گام تکمیلی آن، تولید واگن مســافری و 

بعد هم لوکوموتیو است.
 به نقل از وزارت راه و شهرســازی، محمد 
اســالمی اظهار کرد: در راه آهــن با ایجاد 
مرکز جهادی پیشــرفته، ســعی شــد با 
احصای مســائلی کــه در راه آهن وجود 
دارد و باهــدف تحقــق و دگرگونی برای 
ایجاد ایمنی و بهره وری در آن، مشکالت و 

اولویت ها شناسایی شوند.
وی گفت: در این مرکــز جهادی، جوانان 
تحصیل کرده با نشــاط و پرانگیزه در کنار 

بازنشســتگان خبره شــرکت راه آهن و 
شرکت های دانش بنیان با شــعار “ایران 
روی ریل به ســوی آینده” گردهم آمدند 
و در همین راستا “سه شــنبه های ریلی با 
طعم فناوری” در این مرکز به منصه ظهور 

رسید.
وزیــر راه و شهرســازی عنوان کــرد: هر 
سه شــنبه تعــدادی از ایــن جوانــان و 
شــرکت های دانش بنیــان بــرای حل 
مســائلی که در راه آهن احصاء می شود، 
پیشنهادهای فناورانه خودشــان را ارائه 

می کنند.
وی تصریــح کــرد: راه آهــن جــزو نادر 
مؤسســات دولتی بود که در سال ۱۳۹۹ 

توانست برای تمام مسائل و دغدغه هایش 
با اســتفاده از الگوی رفتاری مدیریتی در 
مرکز جهادی پیشــرفته راه آهن، راه حل 
پیدا کند و خیلی از مــوارد را به قرارداد یا 

به حصول برساند.
اســالمی تأکید کرد: مهم تریــن رویداد 
در سال گذشــته تولید واگن باری توسط 
راه آهن بود که جشــن خودکفایی آن نیز 

برگزار شد.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: از این به 
بعد تمامی اجــزای واگن باری از ســوی 
تولیدکنندگان ایرانی تولید خواهد شــد 
و گام تکمیلی آن، تولید واگن مســافری و 

بعد هم لوکوموتیو است.

به دلیل کسب رتبه برتر در بهینه سازی شبکه شعب 

پسند از مدیرعامل بانک سپه  تقدیر دژ

وزیر راه :

امسال واگن مسافری و لکوموتیو تولید می کنیم



 نگرانی غول ها از لغو تحریم نفت ایران

استشمام بوی نفت ایران در بازارهای بین المللی

برای نخستین بار در صنعت برق

رکورد راندمان واحدهای تولید برق حرارتی شکسته شد

وگاه های   میزان برق تولید شده از نیر
تجدید پذیر کشور به ۸۹ میلیون کیلووات 

ساعت رسید
آخرین گزارش ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران 
نشان می دهد، میزان برق تولید شده از نیروگاه های تجدید پذیر کشور 
و بهره وری برق طی اسفند سال گذشته به حدود ۸۹ میلیون کیلووات 

ساعت رسید.
ســازمان انرژی های تجدیدپذیــر و بهره وری برق ایران در گزارشــی 
آخرین وضعیت اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر در اسفندماه ۹۹ را 
منتشر کرده که نشان دهنده صرفه جویی ۱۹ میلیون لیتری در مصرف 

آب است.
این گزارش می افزاید، در این مدت اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر 
صرفه جویی معادل ۲5 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بر داشــته و 
توانســته مانع از انتشــار 5۷ هزارتن گاز گلخانه ای شــود. همچنین 
استفاده از این نوع انرژی  مانع از انتشار آالینده های محلی به میزان ۰.۴ 

هزار تن شده است.
سهم انواع نیروگاه های انرژی  تجدیدپذیر در اســفندماه به عدد ۹۲۰ 
هزار و ۲۶۰ مگاوات برق رســید که در این بین سهم نیروگاه های بادی 
۳۱۷ مگاوات، نیروگاه های خورشیدی ۴5۲.۷5 مگاوات، نیروگاه های 
زیســت توده ۱۰.5۶ مگاوات، نیروگاه های برق آبی کوچک ۱۰5.۶5 

مگاوات و سهم بازیافت تلفات  حرارتی ۱5.۱ مگاوات بوده است.

وشیمی افزایش ۱۰ درصدی صادرات پتر
مدیر عامل هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس با اشاره به شروط اجرای 
مگاپروژه پتروشــیمی در خارج از کشــور، گفت: در ســال ۹۹ میزان 

صادرات محصوالت پتروشیمی ۱۰ درصد رشد داشته است.
جعفر ربیعی با اعالم اینکه در ســال ۹۹ نســبت به ســال  ۹۸ میزان 
صادرات محصوالت پتروشــیمی حدود ۶ تا ۱۰ درصد افزایش داشته 
اســت، درباره موانع تحریم در حــوزه این صنعت اظهار داشــت: رفع 
تحریم ها گشایش ایجاد می کند اما به این معنا نخواهد بود که ما اتکا به 
داخل را رها کنیم و دوباره به خارجی ها وابســته شویم، اما رفع تحریم 

استفاده از سرمایه گذاری خارجی و روند صادرات را تسهیل می کند.
وی افزود: ما خوشبختانه به لحاظ ساخت تجهیزات به حدی رسیده ایم 
که بی نیاز باشــیم و به داخل وابسته هســتیم، مگر در برخی تجهیزات 
خاص که اکنون هم در شــرایط تحریم از کشــورهای مختلف تامین 

می کنیم.
مدیر عامل هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس در ادامه با اشاره به روند 
شتابان توسعه صنعت پتروشیمی در ۴ دهه بعد از انقالب گفت: قبل از 
انقالب پتروشیمی معنایی نداشــت، ۹۸ درصد آنچه به عنوان صنعت 
پتروشیمی در کشــور وجود دارد، زاییده انقالب اســت، قبل از انقالب 
فقط یک تا دو مجتمع محدود در شــیراز و بندر امام داشتیم که بیشتر 

در زمینه کود شیمیایی فعال بودند.
وی درباره برنامه ساخت مجتمع در سایر کشورها خاطرنشان کرد: اگر 
مسئله تحریم ها حل شود و مراودات با شــرکت های بزرگ بین المللی 
برقرار شــود، ایران نیز در پروژه های بزرگ بین المللی سرمایه گذاری و 
ورود می کند، این امکان هم به لحاظ فنی و هم بــه لحاظ مدیریتی در 
کشور وجود دارد و ما می توانیم پروژه های بزرگ را در سایر کشورها به 

اجرا برسانیم.
ربیعی تاکید کرد: اکنون پروژه های داخل کشــور در سطح بین المللی 
و در مقیــاس مگاپروژه اســت، بنابراین به راحتی می توانیم در ســایر 
کشورها نیز اجرای پروژه داشته باشــیم، البته این در صورتی است که 

گشایش بین المللی بوجود آید نقل و انتقال پول انجام شود.

روسیه پیش بینی کرد
ونا تا ۲۰۲۴ بر تقاضای نفت تاثیر می گذارد کر

روســیه انتظار دارد که تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای نفت تا سال های 
۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ میالدی ادامه یابد.

 به نقل از رویترز، پیش نویس ســندی دولتی از روســیه روز پنجشنبه 
)۱۹ فروردین ماه( نشــان داد که این کشــور انتظار داد که آثار ناشی از 
همه گیری ویروس کرونا در مصرف جهانی نفت و فرآورده های نفتی تا 

سال های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ادامه داشته باشد.
در این سند همچنین عنوان شــده است که کربن زدایی در اقتصادهای 
پیشــرو جهان تهدیدی بالقوه برای صنعت نفت روسیه به شمار می آید 

که منبع اصلی درآمد بودجه مسکو است.
تولید جهانی نفت و سوخت های مایع در ســال ۲۰۲۰ کاهش یافت و 
به ۹۴ میلیون و ۲5۰ هزار بشــکه در روز رسید، زیرا همه گیری ویروس 
کرونا ســبب قرنطینه کشــورها، توقف ۸۰ درصد از ترافیک هوایی و 
یک چهارم ترافیک جاده ای در اوج خود و کاهش مصرف ســوخت شد. 

این رقم در سال ۲۰۱۹، ۱۰۰ میلیون و ۶۱۰ هزار بشکه در روز بود.
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت با توجه به سناریوی اصلی خود 
انتظار دارد که تقاضای نفت در ســال جاری میالدی، 5 میلیون و ۶۰۰ 

هزار بشکه در روز افزایش یابد.
الکســاندر نواک، معاون نخســت وزیر روســیه نیز رشــدی مشابه را 

پیش بینی کرده است.
این پیش نویس - که به طور خالصه تحوالت صنعت نفت تا سال ۲۰۳5 
را ارائه می دهد- همچنین نشــان داد که ممکن است روسیه سهم بازار 

جهانی نفت را به دلیل محدودیت عرضه و صادرات نفت از دست بدهد.
بر اساس این گزارش احتمال دارد که قیمت جهانی نفت تا سال ۲۰۲5 
در محدوده 5۰ تا ۷5 دالر برای هر بشکه باشــد، این در حالی است که 
قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، 5۰ تا ۶۰ دالر برای هر بشکه بود و 

بعید است به کمتر از 5۰ دالر برای هر بشکه برسد.

وزیر انرژی عربستان:
اوپک پالس تصمیم درستی گرفت

وزیر انرژی عربســتان ابراز اطمینــان کرد که اوپک پــالس تصمیم 
درستی در زمینه عرضه نفت گرفته است.

 به نقل از بلومبرگ، عبدالعزیز بن سلمان، اظهار کرد که توافق سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( برای 

افزایش عرضه در سه ماه آینده، تصمیم درستی بوده است.
وی در مصاحبه ای گفت: معتقدم همچنان تصمیم خوبی اســت. مورد 

نگران کننده ای برای ما یا همکارانم در اوپک پالس نمی بینم.
وزیر انرژی عربستان ســعودی این صحبت ها را یک هفته پس از توافق 
اوپک پالس برای افزودن ۲ میلیون بشکه در روز به عرضه نفت در فاصله 
ماه مه تا ژوئیه امســال، مطرح کرد. از آن زمان تاکنون، قیمت نفت خام 
برنت باالی ۶۰ دالر برای هر بشکه باقیمانده است. این در حالی است که 
همه گیری ویروس کرونا سبب شده موانع بسیاری بر سر بهبود جهانی 

باشد که یکی از آنها کمبود واکسن در هند است.
عبدالعزیز افــزود: تصمیم اوپک پالس برای افزایــش تولید تصمیمی 
بسیار محتاطانه بود. این ائتالف همچنان برای ارزیابی بازار نشست های 
خود را ماهانه برگزار می کند. این به آن معناست که با تغییر شرایط، به 

سرعت می توانیم خود را تطبیق دهیم.
وی تصریح کرد: همیشه با وخیم تر شدن شرایط می توانیم تصمیمات 
خود را تغییر دهیم. این توافق شامل سازوکاری است که اجازه می دهد 
تولید با توجه به تغییر شــرایط، افزایش یابد، تثبیت شــود یا با کاهش 

روبه رو شود.

و نیر

مدیر کل دفتر قرارداد ســاتبا گفت: بــه دلیل عدم به 
کارگیــری برخی از ســرمایه گــذاران در حال حاضر 
چیزی بالغ بر 5۹۰ مگاوات فســخ قــرارداد، رخ داده 

است.
مجتبی لونی مدیر کل دفتر قرارداد ســاتبا  با اشاره به 
ابطال قرارداد هــای نیروگاه هــای تجدیدپذیرگفت: 
به طور کلی فســخ و یا ابطال برخی از قرارداد ها دارای 

شرایط و ضوابطی است.
او ادامه داد: متاســفانه برخی از قرارداد هایی که فسخ 
می شوند به این دلیل اســت که بعضا زمین را به عنوان 
نیروگاه تجدید پذیر می گیرند و صرفــا برای کار های 

دیگر هزینه می کنند.

مدیر کل دفتر قرارداد ســاتبا بیــان کرد: به 
طور کلی قرارداد های ما ۹ ماهه اســت و اگر 
نتواننــد در زمان ۹ ماهه تولید برق داشــته 
باشند این قراردادها فسخ خواهند شد، ولی 
ما در برخی از مواقع ۲۰ الی ۴۰ ماه هم به این 
افراد با توجه به شرایط کرونا وقت دادیم، اما 
متاســفانه به نتیجه ای نرسیدیم و در نهایت 

این قراردادها را فسخ کردیم.
لونی افزود: در حال حاضر چیزی بالغ بر 5۹۰ مگاوات 
فســخ قرارداد نیروگاه های تجدید پذیر به دلیل عدم 
به کارگیری برخی از ســرمایه گذاران بــرای احداث 

نیروگاه های تجدید پذیر رخ داده است.

مدیــر کل دفتر قرارداد ســاتبا در خصوص 
نوسانات نرخ ارز گفت: در واقع در قرارداد و 
یا فســخ آن نرخ ارز مالک نیست. متاسفانه 
برخــی براین باور هســتند که بــا افزایش 
نــرخ ارز، قیمت تجهیزات مــورد نیاز برای 
ســاخت نیروگاه های تولیدکننــده انرژی 
تجدیدپذیــر کــه بیــش از ۷۰ درصد آن 
وارداتی اســت و در کشــور تولید نمی شــود، توجیه 

اقتصادی وجود ندارد.
به گفتــه این مقام مســئول در یک ســال اخیر نرخ 
ارز به صــورت افسارگســیخته افزایــش یافته و با 
این وجود شــاهد ســرمایه گذاری در نیروگاه های 

تجدیدپذیر بوده ایم.
او گفت: در حال حاضر ظرفیت کل نیروگاه های کشور، 
حدود ۸5 هزار مگاوات است که براساس قانون برنامه 
ششم توســعه باید حدود ۴ هزار مگاوات از نیروگاه ها 

تبدیل به نیروگاه تجدیدپذیر می شد.
لونی در پایان تصریح کرد: متاســفانه تا پایان دی ماه 
۹۹ چیزی بیش از ۸5۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 
در بخش خورشیدی و بادی در کشور وجود نداشت، 
اما قرار اســت ۳۰۰ مگاوات نیروگاه جدیــد به بهره 
بــرداری برســد و در نهایت ظرفیــت ۸5۰ مگاواتی 
کشــور به یک هزار و ۲۰۰ مــگاوات افزایش خواهد 

یافت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: 
روزانه اندازه دریاچه چیتگر آب در کالنشــهر تهران 

مصرف می شود که این خود فاجعه ای بزرگ است.
محمدرضا بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران در خصوص آخرین وضعیت آب استان 
تهــران گفت:متاســفانه بارش ها در تهــران آنچنان 

مطلوب نبوده و زیاد جوابگو نیست.
او با بیان اینکه آب ســد های اســتان تهــران از برف 
کوهســتان تامین می شــود، تصریح کرد: زمستان 
سال گذشــته بارش برف مناسبی را شــاهد نبودیم و  
با توجه به کاهش برف جلســاتی را در آب منطقه ای 

در خصــوص مدیریــت رها ســازی آب ها 
داشته ایم.

زنگ کمبود آب به صدا درآمد
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران اضافه کــرد: در حال حاضر ما با توجه 
به کاهــش بارندگی در کشــور و به ویژه در 
تهــران ۸۱ درصــد از آب های ســطحی را 

استفاده کرده ایم.
بختیاری تصریــح کرد: تقریبا روزانــه ۰۳/۳ میلیون 
متر مکعب آب در استان تهران اســتفاده می شود به 
طوری کــه روزانه اندازه دریاچــه چیتگر فقط آب در 

کالنشــهر تهران مصرف می شــود که این 
خود فاجعه ای بزرگ است.

او در خصوص میزان هدر رفت آب در تهران 
گفت: به طور کلی ۲۴ درصد از شــبکه آب 
تهران عمــری بالغ بر ۲5 ســال دارند و این 
در حالی اســت که عمر مفید خطوط آب و 
فاضالب به طور میانگین ۲5 ســال ارزیابی 

می شود.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران بیان 
کرد: هدررفت بــدون درآمد آب حــدود ۲۳ درصد 
اســت و هدر رفت حقیقی حدود ۱۳ درصد است که 

به طور جــد پیگیر کاهش دادن آن هســتیم، اما باید 
بدانیم که کاهش هدر رفت آب شــبکه به رقمی کمتر 
از ۱۰ درصد، امر بسیار دشواری اســت و هزینه قابل 

توجهی نیاز دارد.
این مقام مسئول در ادامه با اشــاره به اینکه ۷ درصد 
به تعرفه آب مشــترکان خانگی و ۱۶ درصد به تعرفه 
مشــترکان پرمصرف آب اضافه شــده است، گفت: از 
محل این افزایــش تعرفه که البته بــه دلیل اختالف 
فاحش هزینه تولید و هزینه پرداختی، رقم درشــتی 
را شامل نمی شــود، در طرح های کاهش مصرف آب و 

همچنین اصالح شبکه استفاده می کنیم.

وگاه نیر

آب

خریدار   مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی برق حرارتــی، گفت: راندمان 
نیروگاه های حرارتی کشور برای نخستین 
بــار در تاریخ صنعت برق ایــران به رقم ۳۹ 

درصد افزایش یافت.
محســن طرزطلب با اعالم این خبر افزود: 
راندمان نیروگاه های حرارتی ایران ســال 
گذشته با رشد بیش از ۰.۴ درصد از ۳۸.5۶ 
درصد بــه ۳۹ درصد افزایش یافته اســت؛ 
رقمی که بیشــترین میزان افزایش ساالنه 
راندمان نیروگاه های حرارتی ظرف هشــت 
سال اخیر بوده و موجب کاهش مصرف ۸۴۶ 
میلیون مترمکعب/لیتر ســوخت معادل در 

سال ۹۹ شده است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش ۰.۴ درصدی 
راندمــان نیروگاه ها بیــش از یک درصد 
صرفه جویــی ســاالنه ســوخت مصرفی 
نیروگاه هــا را بــه دنبال داشــته اســت، 
تاکید کرد: صرفه جویی ســاالنه ســوخت 
موجب ارزش افزوده و حفظ ســرمایه ملی 
می شود، بر این اســاس اقدامات منجر به 
افزایش راندمان با حمایت ها و مشوق های 
دیده شــده در ضوابط، مقــررات و قوانین 
باالدســتی از مهمترین اهداف این شرکت 

است.
طرزطلب یکــی از عوامل مهم دســت یابی 
به راندمان یاد شــده را اجرای کامل برنامه 
تعمیــرات واحدهای نیروگاهی دانســت و 
افزود: واحدها در طول بهره برداری بعضـــاً 
دچار اشــکاالتی می شــوند کــه می  تواند 
بر راندمــان آن هـــا تاثیرگذار باشــد که 
ایــن محدودیت ها در زمان اجــرای برنامه 

تعمیرات واحدهــا مرتفع شــده و کاهش 
راندمان واحدها جبران می شود.

مدیرعامل شــرکت بــرق حرارتی ادامه 
داد: بر همین اســاس با بررســـی دقیق 
و تدویــن اســتراتژی نظام نگهـــداری 
و تعمیــرات واحدهــای نیروگاهــی و 
همچنین انجــام به مـــوقع بازدیدهای 
دوره ای و برنامــه تعمیراتی اشــکاالت 
ایجــاد شــده در دوره بهره بــرداری از 
واحدهـــا مرتفع شده و این اقدام عالوه 
بر رفــع محدودیت های تولیــد، افزایش 

راندمـان واحدهـا را در پی دارد.

وی با اشــاره به نقش احــداث بخش بخار 
نیروگاه های ســیکل ترکیبی در دست یابی 
به راندمــان ۳۹ درصدی، گفــت: راندمان 
واحدهای گازی بزرگ به طور متوســط ۳۱ 
درصد اســت که با احداث واحد بخار متصل 
به آن هــا و تکمیل بلوک ســیکل ترکیبی، 
راندمان مجموعــه به بیــش از ۴5 درصد 
افزایــش می یابد. در همین راســتا ســال 
گذشته در مجموع یک هزار و ۹۳۶ مگاوات 
بلوک ســیکل ترکیبی به ظرفیت شــبکه 

سراسری برق کشور اضافه شده است.
طرزطلب به اجرای برنامه ارتقای واحدهای 

گازی V۹4.۲ اشــاره کرد و افزود: اجرای 
عملیات ارتقا بر روی ایــن واحدهای گازی 
همزمان با تعمیرات اساسی واحدها، باعث 
افزایش ۱۰ مــگاوات در توان تولیدی و ۱/۰ 
درصد افزایش راندمان برای هر واحد شــده 

است.
مدیرعامــل شــرکت برق حرارتــی تاکید 
کــرد: افزایــش بهــره وری واحدهــای 
نیروگاهی، کاهش میزان ســوخت مصرفی 
و اســتفاده بهینــه از ســوخت تخصیص 
یافتــه به نیروگاه هــای حرارتی کشــور از 
جمله مهم ترین مزایــای افزایش راندمان 

نیروگاه های حرارتی است.
طرزطلب با اشاره به برنامه های این شرکت 
به منظــور افزایش راندمــان نیروگاه های 
حرارتی کشــور، گفــت: جهت گیــری به 
ســمت نیروگاه هــای چرخــه  ترکیبی با 
بازدهــی بــاال و آالیندگی کمتر بــا توجه 
به پیشــرفت تکنولوژی و ســاخت داخل 
تجهیزات این نــوع نیروگاه ها، برنامه ریزی 
و اجـــرای کامل برنامه تعمیرات واحدهای 
نیروگاهــی و تبدیــل واحدهــای گازی 
ســیکل باز به واحدهای ســیکل ترکیبی 
از جملــه برنامه های صنعت بــرق حرارتی 
برای ارتقای راندمــان واحدهای تولید برق 

حرارتی است.
وی تاکید کرد: بازنشسته کردن واحدهای 
فرســوده و با راندمــان پایین، ارتقـــای 
بهره وری در فعالیت ها و مشــارکت بیشتر 
بخــش خصوصــی، استفـــاده بیشتـــر 
از تکنولــوژی روز دنیـــا و هماهنگــی  و 
همکاری با شــرکت مدیریت شــبکه برق 
ایران در جهــت آرایش بهینــه تولید نیز 
از دیگر برنامه هایش اســت کــه مجموعه 
بــرق حرارتــی بــرای افزایــش راندمان 
نیروگاه های حرارتی کشــور در دستور کار 

قرار داده است.
مدیرعامــل شــرکت بــرق حرارتــی در 
پایان تاکید کرد: بر اســاس آخرین ســند 
شورای عالی انرژی کشــور مقدار راندمان 
نیروگاه های حرارتی در ســال ۱۴۲۰ برابر 
با 5۰ درصد هدف گذاری شــده است که در 
تالشــیم با اجرا و تحقق برنامه های یاد شده 

به این مهم دست پیدا کنیم.

خریدار  یک کارشــناس حــوزه انرژی 
گفت: وضعیت اقتصادی کشــورها مناسب 
نیســت، همه با کســری بودجه مواجهند، 
اگر به ایران جا ندهند و کاهش تولید اعمال 
نکنند قیمت نفت این پتانســیل را دارد که 
حتی به ۴۰ دالر برگردد و این قیمت پایین 
به نفع هیچ یک از صادرکنندگان نیســت. 
بنابراین به توافق می رســند و جا برای ایران 
باز می کنند تا قیمت هــا را در حد ۶۰ تا ۶5 
دالر نگه دارند. نشست کمیسیون مشترک 
برجام با حضور نمایندگان ایران و طرف های 
مقابل توافق برجام روز ســه شــنبه هفته 
گذشــته در حالی برگذار شــد که قطعا لغو 
تحریــم فروش نفــت مهمتریــن موضوع 
مذاکرات بوده اســت به طــوری که حضور 
معاون امور بین الملــل و بازرگانی وزیر نفت 
برای مذاکره در چارچــوب گفت وگوهای 

۱+۴ در وین نیز دلیل این مدعاست.
جمهوری اســالمی ایران بارها اعالم کرده 
تا آمریکا همــه تحریم ها علیه کشــور ما را 
رفع نکند، تهران به تعهــدات برجامی خود 
بازنخواهد گشــت که اصل ماجرا نیز حول 

محور نفت است.
در همین رابطه و زمزمه های بازگشت نفت 
ایران به بازار در پی مذاکرات ۱+۴؛ مرتضی 

بهروزی فر  به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: 
پیش شــرط مهم اینکه ایران بــه توافقات 
برجامــی برگردد، لغو تحریــم فروش نفت 
اســت. اگر این موضوع حل نشود مشکالت 
اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد. مسلما تمام 
تالش دولت شکســتن تحریم هــا و فراهم 
شدن امکان صادرات آزادانه نفت و بازگشت 
پول اســت. در واقع اولویت تمــام بحث و 
جدل ها حل مســئله فروش نفت اســت تا 

مشکالت کشور و مردم حل شود.
وی با بیان اینکه اگر یک تا یک و نیم میلیون 
بشــکه به صادرات نفت ایران اضافه شــود، 
تردیدی نیســت که روی بازارهای جهانی 

تاثیر خواهد داشــت، اظهار کرد: نفت ایران 
در شــرایطی وارد بازار می شــود که هنوز 
مســئله کرونا حل نشــده، اقتصــاد دنیا با 
LUCK DOWN مواجه اســت و اوضاع 
عرضــه و تقاضا چندان مناســب نیســت. 
در نظر داشــته باشــیم عمده کشــورهای 
صادرکننده نفت مثل روســیه و عربستان 
هم دچار مشکالت شــدید اقتصادی داشته 
و نیازمند قیمت های باالی نفت هســتند، 
در هر حال مسلما اوپک پالس مجبور است 
که به ایران جا بدهــد و در توافق بعدی باید 
میزانی را که از ایــران گرفتند، پس بدهند 
و این بازپس گیــری کار چندان ســختی 

نیســت، ایران کمتر از ۶ ماه به جایگاه قبلی 
برمی گردد. این کارشــناس حوزه انرژی با 
بیان اینکه اکنون ایران موظف اســت تمام 
توان خــود را بکار ببرد تا ســطح تولید را به 
سطح قبل رســانده، وارد بازار کند و مابه ازا 
را با دالر و یورو به اقتصاد کشور تزریق کند، 
درباره مقاومت احتمالــی تولیدکنندگان 
در قبال بازگشــت نفت ایران تصریح کرد:  
مســلما در وضعیــت فعلی نه عربســتان 
و امــارات و نه عــراق و روســیه و دیگران؛ 
هیچ یک تمایــل ندارند که تحریــم ایران 
برداشته شــود چون بار مضاعفی بر دوش 
آنها خواهد بود، اما از ســوی دیگر وضعیت 

اقتصادی کشورها مناســب نیست. همه با 
کســری بودجه مواجهند، اگر بــه ایران جا 
ندهند و کاهش تولیــد اعمال نکنند قیمت 
نفت این پتانسیل را دارد که حتی به ۴۰ دالر 
برگردد و این قیمــت پایین به نفع هیچ یک 
از صادرکنندگان نیست، بنابراین به توافق 
می رســند و جا برای ایران بــاز می کنند تا 

قیمت ها را در حد ۶۰ تا ۶5 دالر نگه دارند.
وی تاکید کــرد: در حال حاضــر صادرات 
ایران به شــدت کم اســت و آنچــه صادر 
می کند بــا قیمــت پایین، تخفیــف باال و 
بصــورت SHIP TO SHIP و یــا تغییــر 
DOCUMENT اســت و هزینه هنگفتی 
هم بابت صادرات می پــردازد، ضمن اینکه 
پول را نیــز یا نمی توانــد بازگردانــد و یا با 

مشکالت عدیده و کسری برمی گردد.
بهروزی فر خاطرنشــان کرد: اگــر بتوانیم 
آزادانه نفت را بفروشیم و بدون مشکل پول 
را به اقتصــاد برگردانیــم، از جنگ قیمتی 
حداقل به نســبت فعلی ضــرر نمی کنیم، 
متضرر اصلی کشورهای بزرگ صادرکننده 
مثل عربســتان و روســیه خواهند بود که 
مجبورند با این قضیه کنــار بیایند و ایران را 
بپذیرند، ایران نیز موظف اســت نفت را به 

جایگاه قبلی برگرداند.

وگاه های تجدید پذیر در کشور ۵۹۰ مگاوات فسخ قرارداد نیر

وزانه آب در تهران به اندازه دریاچه چیتگر است مصرف ر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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کارشناسان صنعت خودرو پیشنهاد می دهند

وهای دودزا مالیات به جای توقف خودر

معاون وزیر صنعت:
ضوابط زیست محیطی استقرار واحدهای 

صنعتی به نفع سرمایه گذاران اصالح شد
 معاون طرح و برنامه وزارت صنعــت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت 
بهبود فضای کسب وکار در افزایش رونق تولید، از اصالح ماده ۳ مقررات 
و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در بخش ضوابط 

محیط زیستی به نفع سرمایه گذاران خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »ســعید زرندی« با تاکید بر 
اهمیت بهبود فضای کســب وکار، کاهش بوروکراسی اداری و تاثیر آن 
در افزایش ســرمایه گذاری در بخش تولید، توجه به آن را یکی از عوامل 
مهم در راستای تحقق شعار سال دانســت.وی گفت: بر اساس مقررات 
و ضوابط اســتقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، دستگاه های 
صادرکننده جواز تاسیس مکلف هستند در زمان صدور مجوز ساخت، 
توسعه، تغییر خط یا محل واحد، اصالح و صدور پروانه بهره برداری این 

واحدها، از اداره کل محیط زیست استان مربوطه استعالم کنند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعــت در ادامه با یادآوری اینکه پیشــتر 
ارزیابی زیست محیطی و زون بندی شهرک های صنعتی به تایید سازمان 
محیط زیست کشور رســیده است، تصریح کرد: شــرکت شهرک های 
صنعتی با توجه به زون بندی مورد تایید ســازمان محیط زیست، زمین 
را به متقاضیان واگذار می کند.زرندی افزود: وزارت صنعت در راســتای 
مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار، به دنبال این بود 
تا برای صدور جواز تاســیس به منظور اجرای طرح های جدید و توسعه 
واحدهای موجود در داخل شهرک های صنعتی، دیگر نیازی به استعالم از 
سازمان حفاظت محیط زیست نباشد و این طرح، پارسال جدی به صورت 

جدی از سوی وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت.
وی بــه مصوبه های چهل و هفتمین نشســت هیــات مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب وکار اســتناد کرد و توضیح داد: در این نشست که 
اواخر اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، موضوع مربوط به اصالح ماده 
۳ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مورد 
تصویب قرار گرفت که بر اســاس آن ســازمان حفاظت محیط زیست 

مکلف شد تا نسبت به اصالح این قانون اقداماتی انجام دهد.
این مقام مسوول، بخشــی از این اصالحات را مربوط به حذف استعالم 
سازمان حفاظت محیط زیســت در زمان صدور مجوز ساخت، توسعه و 
تغییر در واحد تولیدی عنوان کرد و گفت: این مصوبه مسوولیت هرگونه 
تناقض با ضوابط استقرار در مرحله بهره برداری برای این قبیل واحدها 

را بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می داند.

وی در عین حال بیان داشــت: مصوبه یاد شــده بــرای محصوالتی که 
تعیین رده نشــده اند، وزارت صنعت، معدن و تجــارت را مکلف به اخذ 
مجوز از ســازمان حفاظت محیط زیست کرده تا این ســازمان بعد از 

رده بندی محصول، پاسخ را به وزارتخانه اعالم کند.

پایداری شبکه همراه اول در مناطق زلزله زده 
استان کردستان

شبکه همراه اول در مناطق زلزله زده اســتان کردستان پایدار و نرمال 
است. به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، در 
پی وقوع زمین لرزه ای با شــدت 5.۳ ریشتر در ســاعت ۱۹:۴۲ امروز 
سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در استان کردستان، آسیبی به شبکه اپراتور 
اول تلفن همراه کشور وارد نشــده و از زمان وقوع این حادثه غیرمترقبه 
بدون هیچگونه قطعی در حال سرویس دهی به صورت نرمال به تمامی 
مشترکان این استان اســت. کانون این زلزله در ۲۴ کیلومتری مریوان، 
۲۷ کیلومتــری چناره و ۲۸ کیلومتــری بوئین ســفلی و در عمق ۱۰ 

کیلومتری زمین گزارش شده است.
 همراه اول با توجه به شــبکه گسترده خود در کشــور، اعالم آمادگی 
کرده همچون گذشــته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر 

اپراتورها در این مناطق باشد.

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

دریافت کرد
ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایــران، موفق به دریافت 
گواهینامۀ اســتاندارد بین المللی ISO ۹۰۰۱:۲۰۱5 برای اســتقرار 
IN�نظام مدیریــت کیفیت در تمامــی فرایندهای خود، از شــرکت 

TERCERT Group of MTIC شــد.به گــزارش روابــط عمومی 
ایرانسل، اســتاندارد بین المللی ISO ۹۰۰۱ که با هدف افزایش توان 
سیســتم های مدیریت کیفیت )QMS( طراحی شــده است، یکی از 

استانداردهای مطرح در کسب وکارهای پیشرو به شمار می رود.
به کارگیری معیارهای این اســتاندارد، موجب پیشــرفت سیســتم 
مدیریت کیفیت و نهایتاً رضایت مشــتریان می شود. همچنین، اجرای 
الزامات نظام مدیریت کیفیت در هر ســازمانی، توانایی آن ســازمان را 

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

است.
ایرانسل، نخستین ارائه دهندۀ 5G در ایران، همواره در تالش است تا با 
ارائۀ محصوالت و خدماتی مبتنی بــر جدیدترین فناوری های روز دنیا، 
آخرین دســتاوردهای جهانی را نیز برای ارائۀ خدمات پشتیبانی و پس 

از فروش به مشترکان خود به کار بندد.
ایرانسل پیش از این نیز در ســال ۱۳۹۷، موفق به دریافت گواهی نامۀ  
بین المللی سیســتم مدیریت کیفیت براساس اســتاندارد بین المللی 
ISO ۹۰۰۱:۲۰۱5 در زمینــۀ فرایندهــای فــروش و خدمات پس از 
 )TÜV NORD GROUP( فروش خود با تأییدیۀ شرکت توف نورد
 ISO10002:۲۰۱۴ و نیز گواهی نامه های بین المللی اســتانداردهای
در زمینۀ »مدیریت شــکایات مشــتریان« و ISO10004:۲۰۱۲ در 
حوزۀ »ســنجش و پایش میــزان رضایتمندی مشــتری از خدمات 
پس از فروش« )بســتۀ اســتانداردهای مشــتری مداری( از شرکت 
TÜV InterCert GmbH شــده بود.ایرانســل همچنین در ســال 
۱۳۹۹ نیز، برای هفتمین ســال متوالی، با کســب رضایتمندی باالی 
۹۰ درصدی مشترکان، موفق به دریافت تندیس طالیی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان )مربوط به ارزیابی سال ۱۳۹۸(، به عنوان تنها اپراتور 

تلفن همراه دریافت کنندۀ این جایزه شده بود.

تولید

رییس پلیــس امنیت اقتصادی ناجــا، گفت: کمک به 
ایران خودرو، کمک به اقتصاد و تولید کشــور اســت؛ 
خودروی ملی که این شــرکت بــا به کارگیری هوش و 

استعداد ایرانی تولید می کند، باید حمایت شود.
 ســردار محمدرضا مقیمی، در نشســت با مدیرعامل 
گــروه صنعتی ایــران خــودرو، این شــرکت را جزء 
بنگاه های شاخص کشور دانست و با بیان این که کم تر 
نمونه مشــابهی در کشــور مانند ایران خودرو وجود 
دارد، گفت: ایده آل ترین نوع عملکرد ایران خودرو، در 
دو سال اخیر و به خصوص ســال گذشته بوده است که 
مشکالت متعدد ســال های قبل در حوزه تولید، توزیع 

و ســایر حوزه های مرتبط با اقتصاد، کاهش و خروجی 
ایران خودرو نیز بهبود یافته است.

وی افزود: پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها از سال گذشته 
در ایران خودرو آغاز شده اســت و مدیران این شرکت 
روی پای خود ایستادند و با پشتیبانی از سازمان، موانع 
خود را شناسایی کرده و پشت ســر گذاشته اند. پلیس 
امنیت اقتصــادی نیز در بخش هــای مختلف به حوزه 
اقتصادی کمک کرده اســت؛ در حــال حاضر بهترین 
شــرایط را از منظر امنیت اقتصــادی در ایران خودرو 
شــاهد هستیم.ســردار مقیمی با بیان این که در سال 
پشــتیبانی و مانع زدایی در مســیر تولید، باید بتوانیم 

با تمام تــوان تالش کنیم تا این شــعار عملی شــود، 
گفت: باید به تولید و ارتقای تــوان آن کمک کنیم و از 
شــکل گیری اتفاقات ناگوار برای حوزه کار جلوگیری 
کنیم. با حفظ و ارتقای تولیــد می توانیم نیروی کار را 

حفظ کرده و هزینه ها را کاهش دهیم.
وی مشکالت ایجاد شده در حوزه بازار خودرو در سال 
گذشته را ناشــی از حضور واســطه بین ایران خودرو و 
مصرف کنندگان دانست و گفت: مدیران ایران خودرو 
وضعیت ایجاد شــده را با دلســوزی و تــالش دنبال 
کرده اند و نتایج خوبی گرفته شده است؛ آرامش فعلی 
حاکم بر فضای اقتصادی و جامعــه در موضوع خودرو 

حاصل برنامه های اجرا شده توسط ایران خودرو است.
رییس پلیــس امنیت اقتصادی ناجــا، ضمن تاکید بر 
ارتقای کمــی و کیفی محصوالت گفــت: امیدواریم با 
مباهات و ســربلندی از کاالی ایرانی استفاده کنیم که 
به دســت توانمند کارگران ایرانی تولید می شود. این 
امر باعث گردش چرخ اقتصاد و حفظ امنیت و اشتغال 

کشور خواهد بود.
گفتنی است، ســردار مقیمی، عالوه بر ادای احترام به 
مقام شامخ شهید گمنام تدفین شده در ایران خودرو، 
از مرکز تحقیقات این شــرکت بازدید کرد و در جریان 

آخرین دستاوردهای توسعه ای آن قرار گرفت.

و خودر

فائزه شــعبانی اصل  این روزها انتشــار 
دی اکســید کربن برای خودرو های سواری 
و تجاری مخصوصاً پــس از اجالس پاریس 
در حوزه یورو بســیار مورد توجه قرار گرفته 

است.
  حوزه انتشــار دی اکســید کربــن برای 
خودرو های سواری و تجاری مخصوصاً پس 
از اجالس پاریس در حوزه یورو بسیار مورد 
توجه قرار گرفته و در تعامل با ســازندگان 
خودرو اســتراتژی های جدید جهت نیل به 
هدف مطلوب برای انتشــار گاز های گلخانه 

ای در حال پیگیری است.
 بــه نظر میرســد کــه اولیــن و مهمترین 
گام، تشــکیل یــک کارگروه متشــکل از 
همه ذینفعــان اعم از متخصصــان علمی، 
دانشــگاهی و صنعتــی، صنعتگــران و 
خودروسازان، وزارتخانه های نفت، صنعت، 
معدن و تجــارت و نیرو، ســازمان محیط 
زیست، ســازمان اســتاندارد، بهینه سازی 
مصرف سوخت، مجلس شــورای اسالمی، 
وزارت امــور خارجــه  با توجه به مســائل 
خاص کشــور و تحریم ها به منظور تدوین 
راهبرد های بلند مدت کل صنعت کشــور و 
همچنین صنعت خودرو در بخش انتشــار 

CO2 و آالینده ها است.
در اروپا این مقادیر را کمیســیون اقتصادی 
اروپا که در ســازمان ملل قرار دارد تدوین 
می کند. در آمریکا آژانس حمایت از محیط 
زیست که یک ارگان مســتقل بین دولت و 
ســنای آمریکاســت عهده دار این وظیفه 
اســت و در ژاپن قانون توسط سه وزارتخانه 
و در چیــن برگرفته از اســتاندارد یورو این 

استاندارد ایجاد شده است.
ژاپن با توجه به حجم صادرات خود، طبیعتاً 
قواعد محتاطانه ای در نظر می گیرد تا بتواند 
همه اســتاندارد ها را حتی در صورت نبود 
اســتاندارد داخلی ارضا کنــد. در ایران نیز 
یک سازمان مســتقل و غیر ذینفع در بحث 
خودرو که مســئول آن بین دستگاهی بوده 
یا مستقل باشــد و همچنین مصوبه های آن 
ضمانت اجرایی داشته باشــد، باید در وهله 
اول سیاست صنعت خودرو را برای سال ها و 
دهه های آینده تدوین، تصویب و ابالغ کند 

و در ادامه پیگیر و ناظر بر اجرای آن باشد.
امــروزه یکــی از مشــکالت پیــش روی 
خودروسازان نبود یک برنامه و راهبرد بلند 
مدت در این حوزه اســت که موجب اتخاذ 
تصمیمات خلق الســاعه و شتاب زده از یک 

ســو و ســردرگمی صنعت خودرو از سوی 
دیگر شــده اســت. به عنوان مثال در حال 
حاضر هیچ یک از خودروســازان از اهداف 
خود برای انتشــار CO2 در ســال ۱۴۱۱ 
مطلــع نیســتند و بالتبع برنامــه ای برای 

حرکت به آن سمت ندارند.

سیاست صفر و یک در زمینه عدم 
رعایت استاندارد وجود دارد

علی قاســمیان اســتادیار دانشــگاه علم 
و صنعت ایــران  در گفت و گو بــا  خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنــگاران جوان، گفــت: یکی 
از مباحثــی که جــای خالــی آن در حوزه 
سیاســتگذاری در حوزه صنعت خودرو به 
چشــم می آید وضع مالیات بر خودرو های 
با انتشار باالی CO2 است. اکنون سیاست 
صفر و یک در زمینه عدم رعایت اســتاندارد 
وجود دارد که خودروســاز را با موضوع عدم 
شــماره گذاری تهدید کرده و از این طریق 
ســعی در نیل به اهداف مد نظر استاندارد و 

محیط زیست دارد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: این 
موضوع با توجه به شــرایط خاص کشور ما 
عموماً بــا رایزنی هایی که صــورت میگیرد 
بار ها تمدید شــده و بعضــاً اثرگذاری خود 
را از دست می دهند. پیشــنهاد می شود به 
جای عدم شــماره گذاری و توقــف تولید با 

 CO2 وضع مالیات مشخص به ازای هر گرم
بیش از مقدار مجاز هم خودروساز و مصرف 
کننده را به سمت بهبود محصوالت از منظر 
انتشــار CO2 ســوق داد و هم تولید که به 
خصوص در شرایط فعلی کشور، چرخیدن 
چرخ آن برای کشور حیاتی است را با چالش 

و تهدید مواجه نکرد.
قاسمیان بیان کرد: در حوزه یورو همانطور 
که ذکر شــد، مالیات خودروســاز بســیار 
ســختگیرانه در حال توسعه اســت و برای 
مصرف کننــدگان نیز مالیات بــه گونه ای 
است که پس از گذشت ســالیان آن ها را به 
ســمت خرید خودروی جدیدتر با انتشــار 

کمتر سوق میدهد.
این کارشــناس صنعت خودرو تشریح کرد: 
اتحادیــه تولیدکنندگان خــودروی اروپا 
در سایت خود اشــاره به مبلغ ۴۲۲ میلیارد 
یورویی مالیات برای ناوگان در اروپا دارد که 
این مبلغ نمایانگر ارزش بــاالی این مقوله 

است.
اســتادیار دانشــگاه علم و صنعــت ایران 
افزود: موضــوع دیگری که باید در کشــور 
ما به صورت جدی به آن توجه شــود، بحث 
کوچک سازی پیشــرانه اســت. بازار اروپا 
تحت تأثیر قوانین انتشــار CO2 یک دهه 
گذشته شــاهد رشــد شــدید موتور های 
پاشــش مســتقیم بوده به صورتــی که در 
گزارش ســال ۲۱۱۱ مجمع بیــن المللی 

حمل و نقل پاک بعد از شــروع این رشــد 
در سال ۲۱۱۲، ســهم این موتور از بازار به 
حدود ۴۱ درصد رسیده است و پیش بینی 
شده است تا سال ۲۱۹۱ بحدود ۱۴ درصد 

برسد.
او گفت: این موتور به دلیل راندمان و کاهش 
انتشــار دی اکســید کربن مورد توجه قرار 
گرفته است. گزارش تکنولوژی های جدید 
به کار گرفته شــده در خودرو که توســط 
آژانس حمایــت از محیط زیســت آمریکا 
منتشر شده اســت به ســهم 5۱ درصدی 
از بازار نسبت به ســهم ۹ درصدی در سال 

۲۱۱۲ اشاره دارد.

نقش استاندارد خودرو در ارزیابی 
ضریب توسعه و پیشرفت کشور ها 

صفدر جعفری کارشــناس صنعت خودرو 
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
استاندارد خودرو نقش تعیین کننده ای در 
ارزیابی ضریب توســعه و پیشرفت کشور ها 
در صنعت خودرو دارد. تاریخ انقضای خیلی 
از خودرو های تولید داخلی به پایان رسیده 
و باید طبــق اســتاندارد های 55 گانه خط 
تولید آن ها متوقف شود. اما این از رده خارج 
شــدن زمانی باید رخ دهد که خودرو هایی 
ایمن و قابل اطمینان با تســهیالت مناسب 

اقشار کم درآمد به بازار عرضه شود.
این کارشــناس صنعت خودرو تصریح کرد: 

سازمان اســتاندارد مولفه های خوبی برای 
خودروســازان تهیه کرده اســت و اگر این 
کار با تالش و نظارت هــای پیگیرانه انجام 
شود، شاید در سال ۹۸ شاهد افزایش کمی 
و کیفی خودرو ها باشیم. برای رشد صنعت 
خودروســازی باید برنامه ریــزی غول های 
خودروســازی داخلی روی صادرات باشد؛ 
چرا کــه از این طریــق مجبور بــه افزایش 

کیفیت طراحی و ... می شویم.
 موضوع دیگری که به خصوص در کشــور  
باید مورد توجه جدی قرار گیرد استفاده از 
سوخت گاز طبیعی و توسعه صنایع مربوط 
بــه آن و همچنین توســعه جایگاه های آن 
برای مصرف کنندگان اســت. شاید بتوان 
مهمتریــن دلیــل حرکت اروپا به ســمت 
سوخت دیزل را نگرانی جدی آن ها از امنیت 
تأمین این سوخت دانست؛ که اگر نبود این 
دغدغه چه بســا امروز در اروپا شاهد تردد 

انبوه خودرو های گازسوز بودیم.
البته باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که 
اگر این اتفاق در ممالک چشم آبی ها افتاده 
بود شاید ما نیز بیش از پیش قدر این نعمت 
خداداد را میدانستیم! امروزه ضرورت دارد 
کشــور ایران به عنوان دومین کشور دارنده 
منابع گاز طبیعی دنیا یک بازنگری اساسی 
در مورد ســرعت حرکت خود در استفاده از 
گاز طبیعی به عنوان یک ســوخت بســیار 
 CO2 ارزان و پاک بــا آالینده بســیار کم

داشته باشد.
در شــرایط فعلــی حتــی موتور هایی که 
پایه گاز ســوز هم نیســتند یعنی از ابتدا با 
مالحظــات ســوختن گاز طبیعی طراحی 
نشــده اند و صرفاً بجای بنزین در آن ها گاز 
ســوزانده میشــود، در صــدر محصوالت 
خودروســازان از نقطه نظــر مصرف انرژی 
هســتند و با کســب درجــه A در مصرف 
ســوخت و تولیــد CO2 مایــه مباهــات 

خودروسازان در این بخش هستند.
با این تفاصیل چرا نبایســتی تجربه موفق 
موتور EF۷ پایه گازســوز بار هــا و بار ها در 
کشــور ما تکرار گردد؟! در صــورت اتخاذ 
یک رویکرد درســت به این سرمایه ملی، از 
یک سو هزینه ســبد سوخت مصرف کننده 
کاهش چشمگیری می یابد و از سوی دیگر 
دولت ضمن رهایــی از بار ســنگین یارانه 
پنهان بنزین، میتواند بــا صادرات بنزین به 
یک منبع درآمد ارزی مناســب دست پیدا 

کند.

و باید حمایت شود وی ملی ایران خودر رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا:از خودر

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر مطرح کرد

صنعت تایر در پیچ و خم سیاست های متضاد
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان  خریدار 
تایر ضمــن تشــریح موانع پیش پــای این 
صنعت در جهــت مانع زادیی ها برای تحقق 
شعار سال ۱۴۰۰، تاکید کرد که با رفع موانع 
و بهره گیری سیاست گذاران از دانش و تجربه 
فعاالن صنعت تایر، براساس برنامه ریزی ها و 
ســرمایه گذاری های انجام شده، این صنعت 
می تواند افزایش تولیــد را حفظ و ارتقا دهد 
که البته این مهم، باتوجه بیشــتر به اقدامات 
تولیدکنندگان و دیدن آن ها است.مصطفی 
تنها در رابطه با هدف شــعار ســال، تفاوت 
آن با شعار ســال ۱۳۹۹، اظهار کرد: صنعت 
تایر ما علیرغم همه دشــواری هایی که طی 
سال های اخیر  داشته و مبتال به فعالیت های 
تولیدی در کشــور بوده اســت، با زحمات 
بی وقفه تمامی تولیدکنندگان تایرســازی 
کشــور، توفیق آن را یافت تا در سال ۱۳۹۹، 
کماکان جهش تولید دیگری را حاصل کند؛ 
بطوریکه مجموع تولیدی تایر خودرو از مرز 
۲5 میلیون حلقه معادل بالغ بر ۲۷۳ هزارتن 

عبور نیز گذشت.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن 
اشاره به اینکه چنانچه تولید سایر انواع تایر 
و محصوالت تایری شــامل وســایط نقلیه 
دوچرخه، تیوب و نوار را نیز به این مجموعه 
اضافه کنیم، برای اولین بار توفیق مجموعه 
صنعت تایر کشــور در دســتیابی به رکورد 

۳۰۷ هزار تن، مشــخص می گردد، گفت: 
به عبــارت دیگر طی ســالی که گذشــت، 
صنعت تایر کشــور موفق شــد تــا تولید 
انواع تایــر خودرو را ۱۸ درصــد و مجموعه 
تولیدات این صنعت را بــه لحاظ وزنی ۱۹ 
درصد ارتقا دهد.وی تصریح کرد: در صورتی 
که موانــع پیش پای این صنعــت مرتفع یا 
حداقل کاهــش یابند، بــا برنامه ریزی ها و 
سرمایه گذاری های انجام شده و همچنین 
ابداعات مدیریتــی مبذولــه، این صنعت 
قادر خواهد بود تا نــرخ جهش تولید خود را 
در ســال پیش رو همچنان حفظ و حتی تا 

حدودی، ارتقا دهد.
این مقــام صنفــی در رابطه بــا موانع این 
صنعــت و راه حل از میان برداشــتن آن ها، 
اظهار کرد: مشــکالت ناشــی از تحریم ها 
در معامــالت و تعامالت خارجــی، به ویژه 
گشــایش اعتبار اســنادی و انتقال پول از 
جمله موانع پیش پای صنعت تایر کشور به 
حساب می آید؛ چراکه تحت شرایط جاری 
بسیاری از شــرکت های تجاری و تولیدی 
در ســطح جهان، حاضر یا قادر به همکاری 
با صنایع کشــور نیســتند. از ســوی دیگر 
مشــکالت تعامالت خارجی بانکی کشــور 
سبب می شــود تا انجام معامالت خارجی 
بــرای تــدارک مواداولیه، ماشــین آالت، 
تجهیزات و قطعات از طریق گشایش اعتبار 

اسنادی ناممکن شــود؛ این در حالی است 
که پیامد این موضــوع، تحمیل هزینه های 
اضافی را در پــی خواهد داشــت و جریان 
نقدینگی را نامناســب تر و امکان کنترل بر 
کیفیت مواد و تجهیــزات وارداتی را کمتر 

می کند.
وی افزود: همچنین تورم لجام گســیخته 
حاکم بر اقتصــاد ملی که عالوه بــر ایجاد 
مشــکالت در بازار و افزایش حجم مصرف 
تایــر، فشــار مضاعفــی بــر نقدینگــی و 
سرمایه گذاری داشــته و برنامه ریزی های 
آتــی را بــه لحــاظ پیــش بینی پذیــری 
مولفه هــای اقتصادی بــرای برنامه ریزی و 
بودجه بندی دقیق فعالیت هــا در افق های 
زمانی قابل قبول، بسیار دشوار و گاه ناممکن 
می ســازد. ضمن اینکه انعطــاف محدود 
ارگان هــا و نهادهای پشــتیبانی و نظارتی 
صنعت که متناســب با تحــرک و پویایی 
این صنعت نیســت، عمال انگیزه  بنگاه های 
تولیدی را برای جهش تولید بیشــتر، نفع 
می کند؛ اصــرار بر ممنوعیت صــادرات به 
سبب کمبودهای ســال های گذشته نیز از 

همین روی است.
تنها تاکید کــرد: واقعیت این اســت که در 
شــرایط فعلی، میزان تولید برخی اندازه ها 
و انواع تایــر از میزان مصرف کشــور تجاوز 
نمــوده و تولید بیشــتر آن هــا در صورتی 

که صــادرات، ولو به صورت محــدود، آزاد 
نگردد، فاقد توجیــه خواهد بود. چنانچه در 
سیســتم و نظام توزیع در کشور مشکالتی 
دیده می شــود، بطوریکه تمــام تولیدات 
که با رنج و زحمت کارکنــان و مدیران  این 
صنعت صورت می گیرد، به درستی به دست 
مصرف کننده نهایی نمی رسد، نتیجه اعمال 
فشار بر تولیدکننده اســت. مشکالت نظام 
توزیع کشــور به دور از منطق و در منافات با 
سیاســت های جهش تولید و تالش مستمر 

برای تحقق افزایش تولید است.
ســخنگوی انجمن تولیدکننــدگان تایر، 
مشــکالت تخصیص و تامیــن به هنگام ارز  
از دیگر موانع این صنعت دانســته و معتقد 

اســت: این موضوع عالوه بر طاقت فرســا 
نمــودن تــدارکات به هنــگام ملزومات و 
نیازمندی ها، برای سرپا نگه داشتن تولید، 
امکان استفاده از موقعیت های خاص برای 
خریدهای با صرفه تر در بازارهای محدودی 
که حاضر به همــکاری تجاری بــا صنایع 

داخلی هستند، را هم نامیسر می سازد.
وی ادامــه داد: همچنیــن کــم توجهــی 
در  داخلــی  تولیــد  بــه ظرفیت هــای 
سیاســت گذاری برای واردات تایر، صنعت 
تایر کشور را گاه به گاه دچار دشواری نموده و 
برخی حمایت های معقول از صنایع داخلی 
در برابر رقبای خارجــی و مانورهای تجاری 

آن ها را دریغ می کند. 

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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مردم پروتکل های بهداشتی را نادیده گرفتند

ونا؛ سخت تر و کشنده تر خیز دوباره کر

جزئیات مدل جدید پذیرش دانشجو
 پذیرش دکتری بر اساس مدل جدید

معاون آموزشــی وزارت علوم جزئیات مدل جدید پذیرش دانشجو در 
سال جاری را تشریح کرد و گفت: دانشــجویان دکتری بر اساس مدل 

جدید پذیرش شده اند.
علی خاکی صدیق با اشــاره به مدل جدید پذیرش دانشــجو در ســال 
جاری گفت: مدل قبلی پذیرش دانشجو بر اساس رشته بود هر مجوزی 
که صادر می شــد، تعداد معینی هم دانشجو به همراه آن به دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی اختصاص داده می شد.
وی ادامه داد: به عنــوان مثال در دوره کارشناســی ۶۰ نفر ظرفیت در 
دوره کارشناســی ارشــد ۲۰ نفر ظرفیت و دوره دکتری ۷ نفر ظرفیت 
بدون در نظر گرفتن سایر شرایط دانشگاه، دانشکده و یا گروه آموزشی 

ارائه می شد.
معاون آموزشــی وزارت علوم افزود: در مدلی جدیدی که سال گذشته 
تدوین و تصویب شــد و در ســال جاری اجرایی می شــود یک پارامتر 
دیگر تحت عنوان نســبت اســتاد به دانشــجو پیش بینی شد. در این 
روش به هر دانشگاه بر اســاس هیأت علمی و رتبه اعضای هیأت علمی 
دانشگاه یک ظرفیت کالنی اختصاص داده می شــود و اینکه دانشگاه 
چه تعداد دانشــجو می تواند پذیرش کند در داخل دانشــگاه ها تنظیم 
می شود، اکنون ظرفیت های دوره دکتری بر اساس مدل جدید پذیرش 
دانشجو اختصاص داده شده است.وی در پاسخ به این سوال که اعتراض 
دانشگاه ها به ظرفیت دانشجو دکتری اســت یا نحوه پذیرش آن گفت: 
اعتراضی که دانشگاه ها دارند به نحوه پذیرش دانشجوی دکتری است 

نه به ظرفیت دانشجویانی که اختصاص داده می شود.
خاکی صدیق افزود: چون دوره دکتری یک رابطه علمی بین اســتاد و 
دانشجو است و این رابطه علمی باید شــکل گیرد، استاد باید عالقمند 
به کار با یک دانشجو بر اســاس ضوابط علمی باشد. همچنین دانشجو 
نیز استاد را باید بر اساس عالقه پژوهشی انتخاب کند چون این معادله 
در نحوه پذیرش دانشگاه ها به هم می ریزد دانشــگاه ها به این موضوع 

معترض هستند.

وی افزود: پیشــنهادی که وزارت علوم به شورای عالی انقالب فرهنگی 
ارائه کرده و دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی هــم روی این موضوع 
مصاحبه هایی داشــته این بوده کــه 5۰ درصد ظرفیــت پذیرش را به 
دانشگاه ها اختصاص دهند تا دانشــگاه ها بتوانند یک کفی را برای آن 
مشخص کنند تا دانشجویی اگر حداقل مشــخص شده را کسب نکرد، 
پذیرفته نشود امیدواریم که در سال جاری توسط شورای عالی انقالب 

فرهنگی اجرایی شود.

وز آغاز سفارش اینترنتی کتب درسی از  امر
ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ 

-۱۴۰۰ از  امروز )یکشنبه، بیست و دوم فروردین ماه( آغاز می شود.
 طبق اعالم ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی، ثبت سفارش 
کتاب های درســی برای تمام پایه های تحصیلی و رشته ها از  امروز۲۲ 
فروردین ماه آغاز می شود و ثبت نام پایه های ورودی اول، هفتم و دهم 
از ۶ تیرماه خواهد بود.بر این اســاس برای گروه میــان پایه )پایه های 
تحصیلی دوم تا ششم، هشــتم و نهم، یازدهم و دوازدهم( تا ۲۲ خرداد 
ماه فرصت ثبت سفارش وجود دارد و برای پایه های ورودی اول، هفتم و 

دهم نیز تا ۱۶شهریور ماه این امکان دیده شده است.
همچنین از ۱۲ تیرماه امکان ویرایش و اصالح اطالعات فراهم اســت. 
در این زمان، خانواده هایی که فرزندشــان از مدرســه ای به مدرســه 
دیگر منتقل شــده و یا تغییر رشته داشته باشــند، می توانند اطالعات 

را ویرایش کنند.
 قیمت خرید کتاب های درســی با میانگین ۲5 درصد افزایش نسبت 
به ســال قبل در پایه های مختلف این کتاب ها در اختیار دانش آموزان 
قرار خواهد گرفت. برای پایه های تحصیلی ابتدایی بیشــترین قیمت 
۴۲5۰۰ در هفتــم تــا نهــم ۶۴5۰۰ و در پایه های تحصیلــی دهم تا 
دوازدهم در رشــته ریاضی مبلغ ۸۸۷۰۰ و در رشــته علــوم تجربی 

۸۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
امکان ثبت نام با کد ملی و اطالعات شناســنامه ای دانش آموز به شرط 
قبولی در آن پایه تحصیلی فراهم اســت و پرداختها به صورت اینترنتی 
و تنها از طریق ســایت irtextbook.ir  یــا  irtextbook.com  انجام 

خواهد شد.

سردار حمیدی مطرح کرد

جلوگیری از پارکینگ رفتن ۲۳ هزار موتورسیکلت 
ح موتوریار در طر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بــزرگ گفت: با اجرای طرح 
موتوریــار از پارکینگ رفتن حــدود ۲۳ هزار موتورســیکلت که باید 
طبق ضوابط و مقررات اعمال قانون می شــدند، جلوگیری شد.سردار 
محمدحســین حمیدی اظهار کرد: مردم از طرح موتوریار اســتقبال 
خوبی کرده اند چرا که این طرح آســیب های مأموریتی را کاهش داده 
و حواشــی مربوط به این حوزه که در دوران گذشــته بود را به حداقل 
رســانده اســت.وی افزود: با اجرای این طرح، ظرفیت خوبی ایجاد شد 
تا ما بتوانیم از خود مردم کمک بگیریــم تا مجازات های جایگزین را که 

مرجع قضائی به ما اجازه اعمال آن را داده است، اجرا کنیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: مشــابه این اقدام 
را می توانیم بــرای جرم های دیگر انجام دهیم تا هم آســیب اجتماعی 

نداشته باشد و هم واقعاً اثرگذار در حوزه مأموریتی باشد.
وی بیان کــرد: با اجرای این طــرح از پارکینگ رفتن حــدود ۲۳ هزار 
موتورســیکلت که باید طبق ضوابط و مقررات اعمال قانون می شــدند 
و به پارکینــگ منتقــل می شــدند، جلوگیری شــد و نــه تنها این 

موتورسیکلت ها به پارکینگ نرفتند بلکه جریمه هم نشدند.
ســردار حمیدی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا چنین 
طرحی را برای خودرو هم می توانیم داشته باشیم گفت: بحث خودروها 
متفاوت است، چنین طرحی را نمی توانیم برای آنها انجام دهیم چرا که 
خودرو فضای پارک بیشــتری می خواهد ولی برای سایر وسایل نقلیه 

برنامه های متفاوتی داریم.

کوچه

رئیس بیمارستان سینا گفت: بیماران کرونایی هستند 
که از ترس مراجعه به مراکز درمــان، مدت ها در خانه 
ماندند، برای همین ما در این مدت سه الی چهار بیمار 
داشتیم که مرده ی آنها به اورژانس رسید و تا لحظه ی 

آخر در منزل مانده بودند.
»محمد طالب پور « رئیس بیمارســتان ســینا  درباره 
آمار مراجعان بیماران کرونایی به این بیمارستان بیان 
کرد: ورودی بیمارســتان در حال حاضر  5 برابر شــده 
است و میزان بستری ما روزانه به طور متوسط ۱۰ الی 

۱5 نفر است.
وی ادامه داد: خوشــبختانه در بیمارســتان ما میزان 
مرگ ومیر زیاد نیســت و در دو الی سه روز ۱۰ الی ۱۲ 
نفر مرخص می شــوند، یک تعدادی هم به آی ســی یو 
می روند، در واقع از لحاظ مرگ و میــر تعداد فوتی ها، 

کمی بیشتر از قبل شده است.
طالب پور افزود: تعداد مرگ و میر در بیمارســتان در 
طی این دو هفته تقریبا برابر با ماه اسفند است، در کل 

می توانم بگویم شیوع بیماری در محدوده ای 
که بیمارســتان ما ســرویس می دهد از اول 

سال 5 برابر شده است.
رئیس بیمارســتان سینا با اشــاره به شدت 
بیماری مبتالیان ویــروس کرونا، ادامه داد: 
یکسری از بیماران بسیار بدحال هستند که 
حتی وقتی به بیمارستان مراجعه می کنند، 

در همان اورژانس فوت می کنند، یعنی افرادی هستند 
که از ترس مراجعه به مراکز درمــان، مدت ها در خانه 
ماندند، بــرای همین مــا در این مدت ســه الی چهار 
مریض داشتیم که مرده ی آنها به اورژانس رسید، چون 

تا لحظه ی آخر در منزل مانده بودند.
وی افزود: اما بیمارانی که در زمان مناسب تشخیص به 
بیمارستان مراجعه می کنند، اغلب درمان های به موقع 
دریافت می کنند، پزشــکان تبحر باالیی دارند و دارو 
و تجهیزات هم در دسترس اســت، یعنی درمان های 
استاندارد تعریف می شــود  که در این شرایط بیمار دو 

الی سه روز مرخص می شود.طالب پور گفت: 
در این بین بعضی ها بدحال تر می شــوند، ما 
مریضی را داشــتیم که ۴۸ ساعته فوت کرد، 

اما باز هم اکثر بیماران خوب می شوند.
وی در مورد ویروس جهش یافته ی انگلیسی 
افــزود: حداقل در بیمارســتان مــا به نظر 
می رســد، همان مدل ویروس ووهان چینی 
اســت که به دلیل عدم رعایت افراد، انتقال پیک سوم 
و شــکل گیری موج چهارم دوباره باعث شیوع ویروس 
شده، ما تا االن دو الی سه بیمار مبتال به ویروس جهش 
یافته داشتیم که بسیار وحشــتناک بود، بنابراین اینها 
ته مانده ی پیک سوم هستند که با عدم رعایت ویروس 

فعال شده است.
طالب پور افزود: حداقــل در بین بیمــاران ما به وفور 
بیمار مبتال بــه ویروس جهش یافته دیده نمی شــود، 

بلکه به تعداد اندک است.
وی با اشاره به اثر واکسیناســیون گفت: اگر بخواهیم 

درصد بندی ای را مطرح کنیم، اســتفاده از ماســک و 
رعایت پروتکل های بهداشــتی ارزش ۱۰۰ درصدی و 
واکسیناســیون ارزش ۷۰ درصدی خواهد داشت که 
با این حســاب اهمیت پروتکل های بهداشــتی خیلی 
بیشتر خواهد بود، توجه داشته باشــید که هر زمان به 
هر دلیلی مســافرت و ازدحام مردمی افزایش پیدا کرد 
به شکل روشنی ابتالء بیشــتر شد، اما مردم هم خسته 
شــدند و بعد از ۱۴ الی ۱5 ماه افراد دیگر خیلی حرف 
گوش کن نیســتند و انتظار دارند با واکسیناســیون 
مشــکل حل شــود، یا از مردم دیگر چنیــن مواردی 
درخواست نشود، من فکر می کنم تا زمانی که واکسن 
به وفور و حداقل در ســنین ۶۰ ســالگی به باال تزریق 

نشود، باید این نکات را رعایت کنیم.
رئیس بیمارستان ســینا ادامه داد: اگر تا اول تیر سعی 
کنیم این محدودیت و ســختی ها را بپذیریم، بســیار 
خوب است، البته می دانیم مردم بسیار خسته شده اند و 

از طرفی فشار بر روی کادر درمان باالست. 

ونا کر

خریدار   بعد از تعطیــالت نوروزی به یک 
باره با موج شدیدی از بیماران مبتال به کرونا 
در کشــور مواجه شــدیم و آمار مبتالیان با 
رشد صعودی دوباره ســه رقمی شد. اکنون 
شرایط به گونه ای شــده که باید آغاز سال 
۱۴۰۰ را با خیز دوباره ایــن بیماری تجربه 

کنیم.
 گــزارش هــای وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی حاکی از آن اســت که 
تاکنون یــک میلیون و ۹۶۳ هــزار و ۳۹۴ 
نفر به طور قطعی به کرونا مبتال شــده اند و 
از این تعداد ۶۳ هــزار و 5۰۶ جان باخته اند 
آمار جانباختگان کرونا بعــد از نوروز دوباره 
ســه رقمی و ۲۱ فروردین تعداد ۱55 فوتی 
ثبت شد و رکورد مبتالیان روزانه کرونا نیز 
با شناســایی ابتالی قطعی ۲۲ هزار و ۴۷۸ 

بیمار جدید شکسته شد.
البته ســعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی نیز در ماه های پایانی سال 
گذشــته از خیز دوباره کرونا ابــراز نگرانی 
کــرده و گفته بــود: نگران بازگشــت خیز 
بیماری کووید۱۹ هســتیم چــون موارد 
ســرپایی در حال افزایش اســت و این یک 
اعالن و هشدار برای یک خیز جدید در سال 

۱۴۰۰ می تواند باشد.
اکنــون ۱۲۹ شهرســتان نارنجــی، 5۱ 
شهرســتان زرد و ۱۱ شهرســتان آبــی 
هستند، ســرعت افزایش بستری در خیز 
سراســری چهارم به مراتب شــدیدتر از 
خیزهــای قبلی اســت و در رنــگ بندی 
جدید کرونایی شــهرهای کشــور، همه 
مراکز اســتان ها شــامل اردبیل، تبریز، 
ارومیه، سنندج، همدان، کرمانشاه، اهواز، 
بندرعباس، بوشهر، شهرکرد، یزد، رشت، 
گرگان، ساری، ســمنان، مشهد، زاهدان، 
کرمان، یاســوج، بیرجند، بجنورد، قروین 
و قم کــه نارنجی یــا زرد بودنــد به جمع 
شــهرهای قرمز اضافه شــدند. بسیاری از 
این شــهرها در رنگ بندی ایام نوروز آبی 

بودند.

کرونا کشنده ترین ویروس 
مســعود مردانی عضو ســتاد ملــی مقابله 
با کرونــا در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا می 
گوید: ویروس کرونا با توجه به جهش هایی 
که داشــته میزان ســرایت و کشندگی آن 
نسبت به قبل بســیار بیشتر شده، به طوری 
که قبال ایــن ویروس از هر ۱۰ نفر ســه نفر 
را آلوده می کرد اما االن از هــر ۱۰ نفر که با 
ویروس مواجه می شــوند، هفت نفر آلوده 
خواهند شــد. همچنیــن عالوه بــر اینکه 
سرایت و کشــندگی ویروس طی جهش ها 
بیشتر شده، سن ابتال پایین آمده و افراد زیر 

۱۸ سال و اطفال را هم درگیر می کند.

مردم پروتکل های بهداشتی را نادیده 
گرفتند

وی اظهار داشت: اصلی ترین دلیل افزایش 
بســتری ها و تعداد مبتالیان  نادیده گرفتن 
پروتکل های بهداشتی در تعطیالت نوروزی 
بوده و با افت بیماری، مردم به عادی انگاری 

رســیدند و خیلی کرونا را جــدی نگرفتند 
به طوری کــه رعایت پروتکل هــا به میزان 

زیادی نسبت به قبل کاهش یافته است.
این متخصص بیماری هــای عفونی تاکید 
می کنــد: از هر تعــداد تســت مثبتی که 
شناسایی می شــود چندین نفر آنها سابقه 
مسافرت یا دورهمی های خانوادگی دارند. 
مردم نباید پروتکل ها را نادیده بگیرند زیرا 
میزان کاهش بیماری تا حد بسیار باالیی به 
جدی گرفتن بیماری توسط مردم و رعایت 

پروتکل های بهداشتی بستگی دارد.

جوانان ناقالن کرونا
وی می افزاید: جوانان ناقالن کرونا هستند 
و در موارد بســیاری بیماری در آن ها بدون 
عالمت یــا خفیف بروز می کنــد و احتمال 
انتقال بیماری به میانســاالن و سالمندان 
خانواده وجود دارد و نگرانی ما از این اســت 
که در هفته های آینده ابتالی افراد با سنین 
باال به کرونا بیشتر شود و آمار مرگ و میر در 

سنین باال افزایش پیدا کند.
مردانی ادامه مــی دهد: کنتــرل بیماری 
کرونا در شــرایط فعلی در دست مردم است 
و تنها باید با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
شیوه نامه های اجرایی آن از بستری و مرگ 
و میر هموطنان جلوگیــری کنیم، عواملی 
کــه در جامعه تغییــر کرده، مثــل تغییر 
رفتارها، اســتفاده از حمــل و نقل عمومی 
و مترو، بازگشــایی اماکن و مراکز خرید در 
میــزان افزایش ابتال تاثیر داشــته و ممکن 
اســت تا چند روز آینده شــرایط سخت تر 
شــود؛ بنابراین به مردم توصیه می شــود 
کمتر بیرون بروند و از کسبه نیز درخواست 
می شــود پروتکل های بهداشــتی را برای 
ســالمت مردم و جلوگیری از ضــرر و زیان 

بیشتر رعایت کنند.

ویروس کرونا از بین نرفته
علیرضا رئیســی ســخنگوی ســتاد ملی 
مقابله با کرونا نیز در ایــن زمینه می گوید: 

شــهروندان بایــد بدانند که ایــن ویروس 
به هیچ عنــوان نه از بین رفتــه و نه ضعیف 
شــده اســت در نتیجه همچنــان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از جمله ممنوعیت 
هرگونــه دورهمــی و تجمع،  اســتفاده از 
ماســک، رعایــت فاصله گــذاری و همــه 
توصیه های از این دست باید در اولویت همه 

باشند.
وی ادامه می دهد: هم وطنان باید بدانند که 
همچنان ســفر و دورهمی ها  عامل مهمی 
برای گسترش و خیز دوباره ویروس کرونا و 
افزایش موارد ابتال است و هرگونه تجمع در 
این خصوص بــدون رعایت پروتکل ها مورد 

تایید ستاد ملی مقابله با کرونا نیست.
رئیســی می افزاید: بیماران جدید کرونایی 
در کشــور به ویروس جهش یافته انگلیسی 
مبتال هستند و در اکثر اســتان های کشور 
خیز جدیدی از بیماری مشــاهده می شود. 
در ایام عید نوروز تــردد جاده ای صد درصد 
افزایش پیدا کرده و این افزایش نســبت به 
سال گذشته که ترددها بسیار کم و نزدیک 
به صفر بود، باعث می شــود طی هفته های 
آینده شاهد خیز بســیار بلندی از ویروس 

کرونا در کشور باشیم.
وی تاکید مــی کند: در برخی از اســتان ها 
وارد پیــک جدید بیمــاری شــدیم و اگر 
رعایت پروتکل هــا صورت نگیرد شــاهد 
خیز بلندتــری خواهیم بود. مانند اســتان 
خوزســتان که چندیــن ماه گرفتــار این 
بیماری بــود و در حــال حاضر بــا رعایت 

پروتکل ها روند نزولی را طی می کند.
رئیسی با اشــاره به آغاز ماه مبارک رمضان 
و شــب های احیا می گویــد: از مهمترین 
تصمیمات ســتاد ملی مقابله بــا کرونا آن 
اســت که برگزاری مراســم  مــاه رمضان 
بــا رعایت پروتکل هــا در شــهرهای آبی و 
زرد ترجیحاً در فضای باز برگزار شــود و در 
خصوص برگزاری مراســم شــب های احیا 
نیز مجدداً در کمیته تصمیم گیری و اعالم 

خواهد شد.

ونایی که ُمرده به اورژانس می رسند  رئیس بیمارستان سینا:بیماران کر

شهر
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فرمانده ناجا عنوان کرد

 آمادگی برگزاری انتخابات امن و پرشور
خریدار   فرمانده ناجا بــه آمادگی نیروی 
انتظامی بــرای برگــزاری انتخاباتی امن با 
مشــارکت باالی مردم اشــاره و اظهارکرد: 
در این رابطــه نیازمند همکاری بســیج با 
همکارانمان در نیروی انتظامی در سراســر 
کشــور برای حفاظت از صندوق ها هستیم 

که اقدامات الزم نیز انجام شده است.
ســردار “حســین اشــتری” در بیست و 
پنجمیــن همایش سراســری فرماندهان، 
معاونــان، روســا و مدیــران ناجــا ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس، شهدای عرصه نظم 
و امنیت، مدافعــان حرم و امام شــهیدان 
و درود و ســالم بر روح بلنــد و ملکوتی امام 
)ره( و آرزوی ســالمتی بــرای رزمندگان و 
طول عمر باعزت بــرای مقام معظم رهبری 
گفت: خدمت برادر عزیز و بزرگوارم ســردار 
سرلشکر “محمد باقری” - رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح - خیرمقدم عرض می کنم 
و از ایشان سپاسگزارم که با توجه به مشغله 
کاری دعوت نیروی انتظامــی را پذیرفتن 
و در ایــن همایش حضــور یافتنــد.وی با 
اشــاره به اینکه در این همایــش مدیران، 
فرماندهان، روســا و معاونان ناجا و روسای 
عقیدتی سیاســی سراسر کشــور حضور 
دارنــد، ادامه داد: این همایــش به صورت ) 
ویدئو کنفرانســی( و در ۲۲5 نقطه در حال 

برگزاری  است.
فرمانــده ناجا به اهداف برگزاری بیســت و 

پنجمیــن همایش سراســری فرماندهان، 
معاونان و روســای ناجا اشاره و تصریح کرد: 
بررسی ماموریت های سال گذشته، آسیب 
شناســی فرآینــد و آمادگی بــرای اجرای 
ماموریت های ســال ۱۴۰۰ از جمله اهداف 

برگزاری این همایش است.
اشتری به ماموریت های سال ۹۹ ناجا اشاره 
و عنوان کرد: نیروی انتظامی ضمن اجرای 
ماموریت هــای ذاتی خود، کمــک به کادر 
درمان و  انجام مصوبات ســتاد ملی مقابله با 

کرونا را نیز بر عهده داشت.
فرمانده نیــروی انتظامی ضمن تشــکر و 
قدردانی از تالش و زحمــات کادر درمانی 
سراسر کشور گفت: نیروی انتظامی در کنار 
کادر درمانــی در تمامی صحنــه ها حضور 
داشته و تالش کرده است که تمام ماموریت 
های محوله در ایــن حوزه را بــه خوبی به 
سرانجام برســاند.وی در ادامه به راه اندازی 
قرارگاه امام رضا )ع( نیز اشاره  و اظهارکرد: 
از همان روزهای اول ابــالغ راه اندازی این 
قرارگاه ، نیروی انتظامی فعالیت خود را آغاز 
کرد و همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه تمام 
مراکز درمانی و بیمارســتانی ناجا نیز آماده 

ارائه خدمت درمانی به مردم بودند.
اشــتری افــزود: ضدعفونی معابــر با تمام 
تجهیــزات و امکانــات موجــود، مراقبت 
از فضــای مجازی بــه منظــور جلوگیری 
از تشــویش اذهــان عمومی، برخــورد با 
محتکران، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 

بازرســی و کنتــرل صنــوف و ... از جمله 
ماموریت هــای نیروی انتظامــی در حوزه 

مقابله با ویروس منحوس کرونا بود.
فرمانده نیروی انتظامی با اشــاره به اجرای 
محدودیت های ترافیکــی از ابتدای آذرماه 
۹۹ تاکنــون گفــت: در این رابطــه نیروی 
انتظامی با حداکثر توان در شــهرها و جاده 
ها حضور داشته اســت به طوری که به طور 
میانگین و به صــورت روزانه حدود ۱۰ هزار 
نفر نیرو در این ماموریت به کارگیری شدند 
و بیش از ۷۶۰ هزار نفــر روز از همکاران نیز 

مشغول اجرای ماموریت ها بودند.
اشــتری ادامــه داد: در حوزه برخــورد با 
مفاســد اجتماعی و مخالن نظم و امنیت و 
اراذل و اوباش نیــز اقدامات مطلوبی صورت 
گرفته اســت و بیش از ۱۲ هزار نفر از اراذل  
و اوباشــی که ســطح بندی شــده بودند 
شناســایی و با آنان برخورد قانونی صورت 

گرفته اســت.وی افزود: در فراخوان ها نیز 
نیروی انتظامی با اشراف اطالعاتی اقدامات 

پیش دستانه و مطلوبی انجام داده است.
فرمانده ناجا ادامه داد: در اقصی نقاط کشور 
در بحث تقســیمات کشــوری همکاران ما 
برای بهتر انجام شــدن ماموریت ها  حضور 
فعال  و موثری داشــتند. با توجــه به انجام 
مطلوب ماموریــت ها توانســتیم کارنامه 
درخشــانی از خود بر جای بگذاریم که جا 
دارد از تمامــی همکارانمــان در نیــروی 

انتظامی تقدیر و تشکر کنم.
اشتری به پیام مســرت بخش و روح انگیز 
مقام معظم رهبری در ۲۹ مهرماه سال ۹۹ 
نیز اشاره و عنوان کرد: ایشــان از اقدامات و 
ابتکارات ناجــا در برخورد بــا منکرات نیز 
تقدیر و تشــکر کردنــد که این امــر باعث 
افزایش روحیه همکاران در نیروی انتظامی 

شد.
وی با تاکید بــر اینکه امیدواریــم بتوانیم 
منویات مقــام معظــم رهبــری را به نحو 
مطلوب به سرانجام برســانیم به ماموریت 
های ناجا در پایان سال ۹۹ نیز اشاره و تاکید 
کرد: نیروی انتظامی بــا راه اندازی قرارگاه 
نوروزی و امام رضــا )ع( از ۲5 اســفندماه 
ســال ۹۹ تا ۱5 فروردین ۱۴۰۰ برای انجام 
ماموریت ها در ایام نوروز بــه صورت آماده 

باش بود.
فرمانده ناجا به آمادگی ناجا برای برگزاری 
انتخاباتی امن با مشارکت باالی مردم اشاره 

و عنوان کرد: در این رابطه نیازمند همکاری 
بســیج با همکارانمان در نیــروی انتظامی 
در سراسر کشــور برای حفاظت از صندوق 
ها هســتیم که اقدامات الزم نیز انجام شده 

است.
اشــتری تصریح کرد: ســال پیش رو سال 
حساســی اســت که بایــد بــرای اجرای 
ماموریت ها آمادگی کامل داشــته باشیم 
و فرماندهان و آحاد کارکنــان نیز بتوانند با 
برنامه ریزی مطلــوب ماموریت ها را به نحو 
احسن به ســرانجام برســانند.وی در ادامه 
از حمایت های ســتاد کل نیروهای مسلح 
قدردانی و تشــکر کرد و گفت: این حمایت 
ها باعث رشد و پیشــرفت نیروی انتظامی 
شده است که امیدواریم بیش از پیش مورد 

حمایت ستاد کل قرار بگیریم.
فرمانده ناجا بــه تبیین ابعاد فرمایشــات 
مقام معظم رهبری و بیانیه ایشــان در گام 
دوم انقالب نیز اشــاره کــرد و ادامه داد:  در 
این خصــوص اقدامات مطلوبی طی ســال 
های ۹۸ و ۹۹ انجام شــده و تالش ما بر این 
اســت که با اجرایی کردن اهداف معظم له 
در بیانیه گام دوم بتوانیم بــه پلیس در تراز 

انقالب اسالمی برسیم.
به گزارش پایگاه خبــری پلیس ، وی گفت: 
امید اســت که با اجرای منویات مقام معظم 
رهبــری و حمایت های ســتاد کل بیش از 
گذشــته در اجرای ماموریت ها موفق عمل 

کنیم و با اقتدار پیش برویم.



اسکوچیچ  را با کی روش مقایسه نکنید

مهاجرانی: غیرت ایرانی ورق را به سمت ما برمی گرداند

محمد نوری:

عملکرد مجیدی قابل انتقاد نیست
پیشکسوت آبی پوشــان گفت: به عملکرد فرهاد مجیدی در استقالل 
نمره قبولی می دهم و برای صعود تیــم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

شانس خوبی قائل هستم.
محمد نوری پیشکسوت باشگاه استقالل با اشاره به تساوی خانگی آبی 
پوشــان مقابل پیکان گفت: اگر این بازی در حالت عادی برگزار شــده 
بود، می شــد از عملکرد تیم انتقاد کرد. اما با توجه بــه اینکه تعدادی از 
بازیکنان به کرونا مبتال شده بودند و تعداد قابل مالحظه ای از بازیکنان 

تیم روزهای زیادی تمرین نداشتند، جای انتقاد نمی ماند.
وی اضافه کرد: باوجود این شــرایط، باز هم استقالل برتری محسوسی 
نسبت به پیکان داشت و چه بسا اگر بازی بســته و کاماًل تدافعی پیکان 

نبود، فرهاد با ۳ امتیاز کامل بازی از میدان خارج می شد.
عضو پیشین کمیته فنی آبی پوشان تاکید کرد: عملکرد فرهاد مجیدی 
در مجموع این چهار بازی قابل قبول اســت و می توان به او نمره قبولی 
داد. این را هم در نظر بگیرید که او هنوز فرصت زیادی برای کار کردن با 
تیم نداشته و در اصلی ترین زمان که تعطیالت نیم فصل است، کرونا به 
اردوی تیمش زد و فرصت آماده ســازی نیم فصل را گرفت. با اینکه بین 
اســتقالل و صدر جدول فاصله ایجاد شــده، اما این فاصله قابل جبران 

است و آبی پوشان شرایط قهرمانی در این فصل را دارند.
نوری در خصوص حضور آبی پوشان در لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: 
با توجه به فرصتی که تا آغاز این بازی ها مانده، تیم به شــرایط مطلوب 
بدنی خواهد می رسد. با اینکه تیم های خوب و مدعی در گروه سوم قرار 
دارند، اما شاگردان مجیدی شانس قابل مالحظه ای برای صعود از گروه 
خود دارند. منوط به اینکه بازیکنان ما در حد نام و آوازه خودشان در این 

میدان حضور پیدا کنند.
عضو ســابق هیات امنای آکادمی آبی پوشــان در خصوص شــرایط 
تیم هــای پایه و آکادمی گفــت: ابتدای حضور آقای مــددی به عنوان 
مدیرعامل قرار بود من به همراه آقایان علی جباری، خســرو حیدری و 
آرش برهانی اعضای هیات امنای آکادمی باشیم و حتی جلساتی هم در 
این خصوص برگزار کردیم و آقای مددی جلــوی خود ما به آقای فریاد 

شیران گفت باید زیر نظر هیات امنا کار کنی.
وی بیان داشت: فریاد شــیران از دوســتان قدیمی من است و برایش 
احترام زیادی قائل هستم، اما شخصاً بنا به دالیلی از همان ابتدا با حضور 
ایشــان به عنوان مدیر آکادمی موافق نبودم و این عدم موافقتم را ابراز 

کرده و حتی آن را رسانه ای کردم تا بعدها مشکلی ایجاد نشود.

نوری خاطرنشــان ســاخت: اما وقتی کار جدی تر شــد، رفتارهایی از 
آقای مددی مشاهده کردم که برایم مشخص شد در صدد حذف هیات 
امنا است تا خودش شــخصاً با آقای فریاد شــیران برای اداره آکادمی 
سیاســتگذاری کند. در صورتی که کار هیات امنا نظــارت بر آکادمی 
است. من احساس کردم شــاید آقای مددی دوست ندارد از سوی ما بر 
کار آکادمی نظارتی باشــد و برای همین رفتاری با ما انجام داد تا اصاًل 

هیات امنای جدید شکل نگیرد.

فریبا: 
برای سرپرستی تیم ملی باید فرد بزرگتری را 

انتخاب می کردند
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت:توقع من از فدراسیون فوتبال 

این بود که افراد بزرگتری کنار کار باشند.
بهتاش فریبــا در گفت وگو با فارس، در خصوص لغو دیدار اســتقالل و 
نفت آبادان قبل از سفر آبی پوشان به عربســتان و اینکه آیا این موضوع 
به سود شاگردان مجیدی است یا خیر  اظهار داشت: اگر شرایط عادی و 
بدون کرونا بود، استقالل بهتر بود که در آبادان بازی می کرد، اما حاال که 
کرونا وجود دارد بهتر شد که اســتقالل به آبادان سفر نکرد.شما دیدید 
بازیکنان کرونایی اســتقالل در بازی آخر کیفیت الزم را نداشتند و اگر 
قرار بود تیم درگیر کرونا و مسائل دیگر شــود قطعا در عربستان دچار 

مشکل می شد. 
وی در خصوص اینکه االهلی عربستان در شش بازی اخیر خود متحمل 
شکست شده و در شرایط خوبی به ســر نمی برد، گفت: بازی های لیگ 
قهرمانان با بازی هــای داخلی فرق دارد. تیم های ایرانی در آســیا یک 
مدل دیگر بازی می کنند و نمی شود گفت االهلی با همان تفکر شکست 

وارد مسابقات می شود.
 استقالل باید محکم وارد بازی ها شود و اولین مسابقه بسیار مهم است. 
سه امتیاز اول می تواند برای هر تیمی مهم باشــد و امیدوارم استقالل 

مسابقات را با پیروزی آغاز کند. 
پیشکسوت تیم فوتبال اســتقالل در خصوص اظهارات فرشاد ماجدی 
که مدعی شده بود این تیم در هر سه جام قهرمانی می خواهد گفت: این 
تفکر اصال بد نیست. اینکه مربی استقالل تیمش را در حدی می بیند که 
برای سه جام بجنگد نکته خوبی است. نفراتی که استقالل دارد قابلیت 
کسب سه گانه را دارند، اما یک حرف کلیشــه ای هم وجود دارد که یک 
بازیکن حریف آسیایی بودجه اش به اندازه بودجه کل باشگاه استقالل 

است. 
وی خاطرنشان کرد: اســتقالل وقتی با یک تیم قطری بازی می کند که 
سه بازیکن خارجی دارند و سه بازیکن خارجی هم پاسپورت آن کشور 
را گرفته اند، یعنی جنگ نابرابر می کند، البته دو باشگاه در ایران سه بار 
قهرمان آسیا شدند، این توانایی در تیم های ایرانی با شاخصه های غیرت 
و تعصب و البته مهارت های فردی وجــود دارد. ما هم دلتنگ قهرمانی 

استقالل در آسیا هستیم. 
بازیکن اســبق تیم ملی فوتبال ایران در خصــوص انتخاب هایی که 
شــهاب عزیزی خادم برای فدراســیون انجام داده اســت و معرفی 
مجتبی خورشــیدی به عنوان سرپرســت تیــم ملی بــا اعتراضات 
گســترده مواجه شــده، عنوان کرد: توقع من از فدراســیون فوتبال 
با تمام احترامی کــه برای آقایــان منتخب قائل هســتم این بود که 
افراد بزرگتری کنار کار باشــند. این انتخاب ها به جهت تجربه به تیم 
ملی لطمه  خواهد زد، هر چند گفته می شــود ایــن نفراتی که معرفی 

شده اند فوتبالی هستند. 
فریبا تأکید کرد: غیر از مســائل فنی باید به مســائل شخصیتی توجه 
کرد.در پســت سرپرســتی تیم ملی، فردی مثل محمدرضا ســاکت 
که مدیرعامل یک باشــگاه بوده در ســالهای گذشــته انتخاب شده 
که خودم دلیل این موضــوع را نمی دانم، اما شــخصی مثل همایون 
شاهرخی با آن شــخصیت، رزومه و کارنامه مربیگری سرپرست تیم 

ملی بوده است. 
من به سرپرســت کنونــی تیم ملــی بی احترامی نمی کنــم و برای او 
احترام قائلم،اما به نظرم باید افراد بزرگتری را برای این پســت انتخاب 
می کردیم که رزومه قوی در فوتبال ایران داشتند و از لحاظ شخصیتی 

نیز در فوتبال ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند.

میدان

مطابق اســناد و منابــع موجود، مهدی تــاج در طول 
جلسه کمیته اجرایی AFC، فرصتی برای اعتراض به 
موضوع میزبانی بحرین نداشته و طرح مباحثی غیر از 
این موضوع، سندیت ندارد و جریان رسانه ای است که 

نزدیکان به او راه انداخته اند.
 موضوع اعطــای میزبانی به بحریــن در انتخابی جام 
جهانی فوتبال و ســلب میزبانی از ایران، یکی از مسائل 
مهم چنــد روزهای اخیــر فوتبال ایران اســت. عدم 
واکنش مهدی تاج، نایب رئیــس ایرانی AFC به این 
موضوع در ماه های گذشــته نیز یکــی از موضوعات 
مورد بحــث بوده که بارهــا بازتاب های رســانه ایی به 
همراه داشته اســت، تا اینکه در روزهای گذشته و بعد 
از برگزاری جلســه کمیته اجرایی AFC، عنوان شــد 
مهدی تاج در این جلســه به موضــوع میزبانی بحرین 

اعتراض کرده است.
انتشــار این خبر در کنار پاســخ کوتاه ویندزور جان، 
دبیرکل AFC به این موضوع آن هم همراه با عکســی 

از دیدار تاج و دبیرکل در البی محل برگزاری 
جلســه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال 
 AFC آسیا، در شــرایطی بود که پیش از آن
هیچ اشــاره ای به مبحث میزبانی بحرین به 
عنوان دستور کار این جلسه و اعتراض مهدی 

تاج در این نشست نکرده بود.
هم چنیــن تاکنــون هیج ســندی درباره 

گنجاندن موضــوع میزبانی رقابت هــای مقدماتی 
جام جهانی در دســتور کار جلســه مذکــور و حتی 
درخواست مهدی تاج برای اظهارنظر در جریان این 
نشست در دستور کار جلســه کمیته اجرایی منتشر 

نشده است.
در این راســتا، غالمرضا رفیعی، مشــاور عالی حقوقی 
رئیس فدراســیون فوتبال، طرح اعتــراض به میزبانی 
بحرین از ســوی مهدی تاج را نادرست دانست و گفت: 
»بر خالف آنچه که در برخی از رســانه ها مطرح شده 
است، طبق اعالم رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا، 

موضوع اعتراض ایران به میزبانی بحرین در 
مســابقات باقیمانده گروه C مقدماتی جام 
جهانی قطر اصال در دستور کار هیات رئیسه 

نبوده است. 
زمانی که موضوعی در دســتور کار جلســه 
نباشــد، طرح برخی از موارد با توجه به اعالم 
رســمی AFC، ادعایی خالف واقع و فریب 
افکار عمومی می باشــد. اعتراض نماینده ایرانی عضو 
هیات رئیسه AFC آن هم زمانی که موضوع در دستور 
جلسه نبود بســیار دیرهنگام و نمی دانم چه نتیجه ای 

داشته است.«
در واقع طبق آنچه رفعیی، حقوقــدان بین المللی هم 
عنوان کرده، تنها مســائلی در جلســه کمیته اجرایی 
AFC طرح می شود که از قبل در دســتور این جلسه 
وجود داشته باشــد و هیچ فرصتی به اعضا حتی رئیس 
کنفدراســیون برای طرح مفاد خارج از دستورجلسه 

داده نمی شود.

مطابق همین موضــوع، مهدی تاج هــم طبیعتا هیچ 
فرصتی برای طرح اعتراض به میزبانی بحرین نداشته 
اســت و انتشــار خبر اعتراض تاج به این میزبانی هم 
بیش از آنکه واقعیت داشــته باشد به نظر جریان سازی 
رســانه ای یاران نزدیک به او، برای تطهیر و موثر نشان 
 AFC دادن حضور مهدی تاج در پســت نایب رییسی

است.
هرچند براســاس آنچه از تصاویر منتشــره از این خبر 
مشــخص اســت، دیدار تاج و دبیرکل AFC خارج از 
جلسه و به صورت سرپایی بوده که طبیعتا یک عکس از 
یک گفت وگوی کوتاه نیز نمی تواند سندی برای طرح 

اعتراض مورد ادعا باشد.
متاسفانه این یک واقعیت درست است که هیچ یک از 
کرسی ها بین المللی فوتبال ایران در چند دهه گذشته 
نتوانسته هیچ منفعتی را نصیب فوتبال ایران کند و در 
جایگاه دفاع از منافع ایران ظاهر شود. امید است که در 

فدراسیون جدید این روندها نیز تغییر کند.

کارشناس فوتبال ایران با اشــاره به عدم شناخت خود 
از ریاســت فدراســیون فوتبال و انتصابات وی گفت: 
مدیریت نیاز به علم آکادمیــک و ذات آن مدیر دارد اما 

در ورزش ایران »فقر علم مدیریت« داریم.
حســین کالنی دربــاره انتقــادات اهالــی فوتبال به 
انتصابات شــهاب الدیــن عزیزی رئیس فدراســیون 
فوتبال گفت: من واقعاً نمی توانم درباره مجموعه ای که 
هیچ شــناختی از آن ندارم اظهار نظر کنم.کارشناس 
فوتبال ایران افزود: قبل از حضــور آقای عزیزی خادم 

در راس امور مدیریتی فدراسیون فوتبال هم 
گفتم که او را نمی شناسم. االن هم افرادی که 
در فدراسیون حاضر شده اند را نمی شناسم. 
البته اخبار این انتصابات را نیز پیگیری کامل 
نمی کنم امــا اینکه متر و معیــار این عزل و 
نصب ها مشخص باشــد مردم فوتبالدوست 
ایران راحت تــر می توانند آن را بپذیرند. باید 

بپذیریم فقر علم مدیریــت در ورزش بخصوص فوتبال 
داریــم.وی تاکید کــرد: نمی توان تجربــه حضور در 

فوتبال و بازی کردن در مســتطیل ســبز را 
دلیلی بر مدیریت خوب دانست. قطعاً حضور 
در جایگاه هــای مهم که مردم بــه آن توجه 
ویژه دارند نیاز به علم آکادمی مدیریتی دارد.

پیشکســوت فوتبــال ایران دربــاره حضور 
افرادی نظیر مجتبی خورشــیدی در قامت 
سرپرست تیم ملی بزرگســاالن یادآور شد: 
من ایشــان را هم نمی شناســم. سرپرســتی یک تیم 
مسئولیت های سنگین و ویژه ای دارد. پل ارتباطی بین 

بازیکن و مربی و مدیر اســت. چتر حمایتی یک تیم با 
سرپرست بطور کامل پهن می شــود.او راجع به شروع 
رقابت های لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا تاکید کرد: بازی 
در آسیا قطعاً سخت تر از رقابت های داخلی خواهد بود. 
من فکر می کنم تیم هــای ایرانی با توجه به محدودیت 
جذب بازیکن خارجی، شــرایط متفاوتی را نسبت به 
گذشــته خواهند داشــت. من خودم با توجه به توان 
بازیکنان تیم هایی نظیر پرسپولیس، استقالل و فوالد 

و تراکتور امیدوار به خلق بهترین نتایج هستم.

فوتبال

فوتبال

خریدار  پرافتخارترین ســرمربی تاریخ 
فوتبال ایــران گفت: تجربه نشــان داده که 
همواره در لحظات آخر دســت به کارهای 
بزرگ زده ایم؛ وقتی به خــط پایان نزدیک 
می شویم ابزاری به نام غیرت و انگیزه داریم 

که ورق را به سمت ما بر می گرداند.
»حشــمت مهاجرانی« یک نام ماندگار در 
فوتبال ایران اســت، او ســال ها پیش و در 
سال ۱۹۷۸ برای اولین بار در نقش سرمربی 
تیم ملی ایران را به جــام جهانی آرژانتین 

برد.
مهاجرانــی درباره بــازی ایران و ســوریه، 
اسکوچیچ، شانس های تیم ملی برای صعود 
به جام جهانی حرف هــای جالبی را بر زبان 

آورد.
متن ایــن گفــت و گــوی فوتبالــی با پر 
افتخارترین سرمربی تاریخ فوتبال ایران در 

زیر از حضورتان خواهد گذاشت.

 ایران مقابل سوریه به پیروزی رسید 
اما نمایش شاگردان اسکوچیچ  راضی  

کننده نبود؟
بازی و نمایشــی که ایران در بازی با سوریه 
به اجرا گذاشــت نقطه مثبتی نداشــت که 
بخواهیم درباره اش حــرف بزنیم. برای من 

یک پرسش درباره این مسابقه مطرح شد.

 چه پرسشی؟
اســاس و تفکر بازی های دوستانه چیست؟ 
بر چه مبنایی مســابقات تدارکاتی برگزار 
می شود؟ تیم ها برای رسیدن به هماهنگی 

رودروی یکدیگر قرار می گیرند.
 اگر این تفکــر برای تیم ملــی ایران وجود 
داشت باید از نفراتی استفاده می شد که قرار 
است در بازی های مقدماتی جام جهانی به 

میدان بروند.

 یعنی این تیم ملی کامل نبود؟
بله، در فاصلــه کمی که تــا بازی های آتی 
تیم ملی پیش روی ایران اســت نه فرصت 
جوانگرایی  وجود دارد و نــه می توان نفرات 
جدیــدی را مورد آزمایش قــرار داد. باید از 
همه ظرفیت خود که بــه میدان رفته اند و با 

تجربه هستند استفاده کرد.

 سوریه ایران را دقایقی تحت فشار 
قرار داد.

من عالوه بــر اینکه بازی ایران و ســوریه را 
تماشــا کردم بازی بحریــم و اردن را نگاه 
کردم، آنچه مــن دیدم ســوریه قوی تر از 
بحرین اســت و حتی در دقایقــی از بازی 
به قول شــما ما را تحت فشــار قــرار داد و 
می توانست به ایران گل بزند. این نکته را هم 

باید در نظر داشته باشیم چند بازیکن اصلی 
ســوریه در مقابل ایران غایب بودند. مدافع 
چپ آنها که اســمش را فراموش کرده ام اما 
موهایش کوتاه بود و رنگ کرده بود ســمت 

راست ما را به خطر انداخت.

 ایران می تواند بحرین را شکســت 
دهد؟

از نظــر نیروی انســانی ایران بــه مراتب از 
بحرین ســرتر اســت و این تفــاوت قابل 
قیاس با یکدیگر نیست. در بازی رفت روی 
اتفاقات بــه بحرین باختیــم و اگر خودمان 
باشیم این توانایی را داریم در هر کجای دنیا 

بحرین را ببریم.

 ایران به جام جهانی صعود می کند؟

تجربه نشان داده اســت همواره در لحظات 
آخر دســت به کارهای بــزرگ زده ایم، ما 
وقتی به خط پایان نزدیک می شویم ابزاری 
به نام غیــرت و انگیزه داریم کــه ورق را به 
ســمت ما بر می گرداند. بازی با استرالیا در 
ملبورن و بازی با کره جنوبی در خاک حریف 
نمونه هایی  از این اتفاق هستند. ما در ادامه 

راه مقابل بحرین مشکلی نداریم اما...

 اما چی؟
اینکه شاید مقابل عراق به مشکالتی برخورد 
کنیم چرا که آنها از نظر فیزیکی شــباهت 
زیادی به ما دارند و همواره بازی های این دو 

تیم با رقابت میلی متری دنبال شده است.

 نظر حشمت خان مهاجرانی درباره 

اسکوچیچ چیست؟
من شــناخت زیــادی از وی نــدارم و فقط 
می دانــم او پنــج ســال در فوتبــال ایران 
مربیگری کرده است و این سال های حضور 
در ایران، کافی اســت تا شــناخت کافی از 
فوتبالمان داشــته باشــد. او مربی باهوشی 
اســت و امیدوارم تیــم  ملی کشــورم را به 
بزرگ ترین و معتبرترین تورنمنت فوتبالی 

جهان هدایت کند.

 او یا کی روش، به کدام رای می دهید؟
در حال حاضر درست نیســت این دو نفر را 
روی کفه ترازو قرار داد و بخواهیم با یکدیگر 
مقایســه کنیم. هر کــدام از ایــن مربیان 

خصوصیات خاص خودشان را دارند.

را  اســکوچیچ  بــازی  ســبک   
می پسندید؟

یک مربی بر اســاس بازیکنان خود تاکتیک 
و روش تیمش را انتخاب می کند. در بازی با 
ســوریه آنچه از تیم ملی ایران شاهد بودیم 
نه دفــاع مطلق  بــود و نه حمله سراســری 
و اســکوچیچ متعــادل بــود، مــن این را 

می پسندم.

 جای چه نفراتــی در تیم ملی خالی 
اســت که می توانند بــه ایران کمک 

کنند؟
من نمی خواهم از شخص خاصی نام ببرم اما 
آنچه مشخص اســت در درون دروازه و خط 
حمله نفرات و  داشــته های ما همین است 
و نمی توان تغییر داشــت اما در پست های 
هافبــک و دفــاع برخــی نفرات هســتند 
که می توانند بــه تیم ملی کمــک کنند و 
اسکوچیچ باید نگاه ویژه تری به آنها داشته 

باشد.

آیا واقعا مهدی تاج به میزبانی بحرین اعتراض کرده است؟

حسین کالنی:ورزش ایران »فقر علم مدیریت« دارد

ورزش
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بر اساس گروه بندی جدید مشاغل

ونا تیم های ملی و لیگ ها، مجاز به فعالیت در شرایط قرمز کر
خریدار   فعالیت تیم های ملی و لیگ های 
وابســته در رشــته های مختلف از امروز در 
تمامی شهرســتان های کشور مجاز خواهد 
بود و فعالیت باشگاه های ورزشی نسبت به 
قبل تسهیل و در شهرهای زرد امکان پذیر 

شد.
تمامــی مکاتبات و ابالغیه هــا در خصوص 
گروه بندی مشــاغل پیش از ابالغیه مورخ 
۱۳۹۹/۱۱/۱۸جهت اطالع رســانی فاقد 
اعتبار اعالم شد تا بر اساس آخرین اصالحیه 
طــرح مدیریــت هوشــمند محدودیــت 
های متناســب با وضعیت و رونــد بیماری 
کووید۱۹ در شهرهای کشور )مصوبه پنجاه 
و دومین جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا، 
مــورخ ۲۰ دی ۹۹ و پیوســت تصویر نامه 
شماره ۱۸۳۱۶5 مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
ابالغیه اتاق اصناف ایران به اتاق های اصناف 

سراســر کشــور در مــورخ ۹۹/۱۱/۲5 به 
شماره نامه ۱۴۸۶۱/۲۴۱/۷( مشاغل گروه 
۱، در شــهرهایی که در وضعیت قرمز قرار 
گرفته اند مجاز بــه فعالیت بوده و گروه های 
شــغلی ۲، ۳ و ۴ به مــدت ۲ هفتــه )قابل 
تسهیل و تشدید در صورت تغییر شرایط با 
تشخیص وزارت بهداشت( تعطیل خواهند 

بود.

برخورد با متخلفان
بر اساس اعالم ســتاد ملی مبارزه با کرونا،  
واحدهای صنفی متخلــف به مدت ۱5 روز 
پلمپ خواهند شــد. در عین حال مسئول 
پیگیری اجرای ایــن محدودیت ها وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، ناظر بر آن وزارت 
بهداشــت و نیروی انتظامــی، اتاق اصناف 
ایران و اتحادیه های مربوط به عنوان همکار 

اعالم شده اند.

جایگاه ورزش در دسته بندی جدید 
مشاغل

طبق جدول جدید گروه های شــغلی که از 
۲۰ فروردین ســال ۱۴۰۰ ابالغ شده است، 
فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابســته 
در رشــته های مختلف در فهرست مشاغل 
گروه یک اعالم شده اســت تا اینگونه مجوز 

فعالیت آن ها در تمامی شهرستان ها حتی 
در شــرایط قرمز صــادر شــود. همچنین 
اســتخرهای سرپوشــیده و باشــگاه های 
ورزشی در دســته مشــاغل گروه سه قرار 
گرفته انــد تا مجاز به فعالیت در شــهرهای 

زرد باشند.
پیش از این، طبق جدول گروه های شغلی، 
مراکز تمرین و انجام مســابقات ورزشی در 
گروه شغلی دو، اســتخرهای سرپوشیده به 
عنوان گروه شغلی سه و باشگاه های ورزشی 
ورزش های پربرخــورد از جمله کشــتی، 
کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به 

عنوان گروه شغلی چهار تعیین شده بودند.
بنابراین بر اســاس دســته آخریــن به روز 
رســانی فهرســت و گروه بندی مشــاغل 
صنفی، فعالیت تیم هــای ملی و لیگ های 
وابســته در رشــته های مختلف در تمامی 
شهرستان ها، حتی در شــرایط قرمز مجاز 

اعالم شــد،  در حالی که پیش از این فعالیت 
مراکز تمرین و انجام مســابقات ورزشی در 
شهرهای نارنجی مجاز و در شهرهای قرمز 

ممنوع بود. 
همچنین باشــگاه های باشگاه های ورزشی 
ورزش های پربرخــورد از جمله کشــتی، 
کاراته و جودو و نیز باشــگاه ورزشی سالنی 
که در شــهرهای زرد فعالیت آن ها ممنوع 
بــود، اکنــون امــکان فعالیــت آن ها در 

شهرهای زرد فراهم شده است.
این درحالی است که مشاغل گروه دو، مجاز 
به فعالیت در شــهرهای نارنجی و  مشاغل 
گروه چهار مجاز به فعالیت تنها در شهرهای 
آبی هســتند، همچنین تمامــی گروه های 
چهارگانــه مشــاغل در شــهرهایی که در 
وضعیت آبی قرار گرفته اند مجاز به فعالیت 
خواهند بود و تشخیص و مســئولیت آن با 

ستاد استانی است.
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فرهاد آییش و چالش های بازی در نقش مصدق 

چرا در آخرین دادگاه خوابید؟

خریدار  فرهاد آییش شاید تنها بازیگری است 
که تاکنون ســه بار نقش دکتــر محمد مصدق را 

بازی کرده است.
او اولین بار با بازی در نمایش »راپورت های شبانه 
دکتر مصدق«، کار اصغر خلیلــی در نقش دکتر 
محمد مصدق روی صحنه رفــت و بعد از آن هم 
همین نقــش را در فیلم »تختی« ســاخته بهرام 

توکلی ایفا کرد.
آییش به تازگی در فیلم »خائن کشی« تازه ترین 
کار مسعود کیمیایی نیز در نقش این سیاستمدار 
، مقابل دوربین قرار گرفته اســت. همین موضوع 

سبب شد تا گپ و گفتی با او داشته باشیم.
بازی در نقش مردی مانند محمد مصدق ســاده 
نیست. سیاســتمداری که برای عده ای رنگی از 
اسطوره دارد و از سوی دیگر نزدیکی دوره حیات 
او به دوره زندگی ما سبب می شــود تا کار بازیگر 
دشــوارتر هم شــود زیرا هنوز این شخصیت در 

خاطره بخشی از مردم ما زنده و حاضر است.
آییش اما درباره دشواری بازی در نقش مصدق به 
ایسنا می گوید : بازی در چنین نقشی،  مسئولیت 
بزرگی بر دوش بازیگر می گــذارد . او باید تالش 
کند به محبوبیت و دوره تاریخی آن شــخصیت 
وفادر باشــد و بــه او خیانت نکند. این احســاس 

مسئولیت در ناخودآگاه من است.
این بازیگر، بزرگترین چالش خــود را برای بازی 
در نقش مصدق، نزدیکی به این مرد و شــناختن 
او می داند و اضافه می کند: همیشه برای بازی در 
نقش افراد واقعی نگرانی داشــته ام چون همواره 
می کوشــم نقش را در خودم پیــدا کنم و ممکن 
است نتوانم بســیاری از شخصیت های تاریخی را 

در خود بیابم.
او که اولین بار با بــازی در نمایش »راپورت های 
شــبانه دکتر مصدق« در نقش این سیاستمدار 
روی صحنه رفته اســت، یادآوری می کند: برای 
بازی در آن نمایش به مدت دو ســه ماه در دنیای 
مصدق غرق شدم و تالش کردم او را از جنبه های 
مختلف روانشناسی هم بشناســم نه اینکه فقط 
بر زندگی سیاســی اش تمرکز کنم. تالش کردم 
به کمک شــنیده هایم، بــا تحلیــل تصمیمات 
سیاســی اش، دیدن عکس ها و فیلم های اندکی 
که از او بــر جای مانــده و همینطور با شــنیدن 

سخنرانی هایش به او نزدیک شوم.
آییش ادامه می دهد: هر بار که قرار است این نقش 
را بازی کنم تمام مدت عکس هــای او را بر دیوار 
اتاقم نصب می کنــم، در لپ تاپم تصاویــر او را به 
صورت اسالید تماشا می کنم. حتی عکس هایش 
را بر دیوار پشــت صحنه تئاترمــان، نصب کرده 
بودم. اما چــرا فرهاد آییــش برای بســیاری از 

کارگردان ها اولین گزینه بــازی در نقش مصدق 
اســت، خود او معتقد اســت این موضوع به دلیل 
شباهت های ظاهری است: از چند زاویه دوربین 
، خیلی شبیه ایشان هستم. البته اگر قرار باشد از 
رو به رو فیلم بگیرند، به گریم بیشــتری نیاز پیدا 
می کنیم. از گریمی که در فیلــم آقای کیمیایی 
داشــتم، راضی بودم و حس خیلــی خوبی از آن 

گرفتم.
این بازیگر تاکیــد می کند: می توانــم ادعا کنم 
بســیاری از ظرافت هــای شــخصیت مصدق را 
می شناســم؛ آرمان گرایی هایــش، عصبانیتش 
و ... می دانــم چه زمانی برآشــفته می شــده یا 

بیماری اش چرا عود می کرده.
این چهــره هنری کــه جزو دوســتداران جدی 
مصدق است، درباره این عالقه می گوید: او بهترین 
و بزرگترین سیاســتمدار گذشــته مــا بوده که 

شکست و ناکامی اش برای همه ما دردناک است.
یکی از مشــکالت ما نبود اســناد و مدارک کافی 
دربــاره شــخصیت ها و وقایع تاریخی اســت و 
همین موضوع شــاید کار را برای بازیگری که قرار 
است نقش یک شــخصیت تاریخی را بازی کند، 

دشوارتر کند.
 آییــش در ایــن باره توضیــح می دهــد: درباره  
مصدق اســناد سیاســی زیادی وجود دارد. تمام 
سخنرانی دادگاهش یا ســخنرانی اش را در الهه 
را از بر هســتم، می دانــم چــه ظرافت هایی در 
صحبت هایش بوده اســت. تک تک واژگانش را از 

حفظ هستم.
او ادامه می دهد: ویدیوهای خیلی کمی از مصدق 
وجود دارد. فیلم کوتاهی از او باقــی مانده که در 
آمریکا با رییس جمهوری این کشور دیدار دارد و 
از ظاهرش پیداست که دچار کمردرد بوده است. 
حتی همین فیلم کوتاه هم به شــناخت زبان بدن 
این شخصیت خیلی کمک می کند ولی متاسفانه 
چــون فیلم های خیلــی کمی داریم، بیشــتر بر 
عکس ها تکیه کرده  و تالش کردم شخصیت او را 
کشف کنم.آییش درباره یکی دیگر از چالش های 
خود برای بازی در ایــن نقش توضیح می دهد: در 
تئاتر خیلی نتوانستم به صدای او نزدیک شوم ولی 
در فیلم آقای کیمیایی توانستم نزدیکی بیشتری 
ایجاد کنم. نمی خواســتم صداســازی کنم بلکه 
دوســت داشــتم خود کارکتر به صدای درست 

خویش دست پیدا کند.
او اضافه می کند: نوع سخنرانی و گفتار مصدق را 
خوب می شناختم که حالت انشا داشت. جمالت 
او بســیار طوالنی بود در حالیکه سیاســتمداران 
جهان امروز آموخته اند مفاهیــم مورد نظر خود 
را در جمالتی کوتاه و با مکث ارایــه دهند و با باز 

کردن مفاهیم می کوشــند ارتباط بهتری با مردم 
برقرار کنند ولی مصدق شــیوه خود را داشت اما 
جمالت طوالنی او گاهی کار را برای بازیگر دشوار 
می کند. به همیــن دلیل فکــر می کنم برخالف 
روشنفکران، مردم عادی لزوما از سخنرانی هایش 
تاثیــر نمی گرفتنــد بلکه بیشــتر تحــت تاثیر  
شــخصیت، عملکرد و تصمیم های سیاســی او 
بودند و البته تاثیر بســزای او بر روشنفکران زمان 

خودش انکار نشدنی است.
شــاید یکی از کمبودهــای مــا در پرداختن به 
شــخصیت هایی مانند محمد مصدق این اســت 
که بیشــتر بر تصویر بیرونی آنان تمرکز می کنیم 
و کمتر به وجوه انسانی شــان، درونیات، دردها  و 
تنهایی های آنــان می پردازیم و حــال آنکه مثال 
برخی معتقدند مصدق در آخریــن دادگاه خود 
خســته و خواب آلود بــوده ولی کمتر کســی با 
این نگاه به او نزدیک شــده و بــه این گونه حس و 

حال های او پرداخته است.
آییش هم نزدیک شــدن به جهان انســانی این 
شخصیت ها را بســیار بجا می داند و در این زمینه 
می گوید: در نمایــش »راپورت های شــبانه ...« 
سعی کردیم به رابطه مصدق و دخترش بپردازیم 
که البته برایــم چالش زیادی داشــت اما درباره 
اینکه گفته می شــود مصدق در جلسه دادگاهش 
خســته بود و خوابــش می آمده، بایــد بگویم او 
همیشــه قدری مریض احوال بود. شاید از جمله 
افرادی بود که با فکر می توانند خود را بیمار کنند و 
با تمرکز بیشتر بر بیماری می توانند بیماری خود 
را به صــورت تصاعدی باال ببرند. ایــن گونه افراد 
ممکن اســت به طور ناخودآگاه بر بیماری شــان 
کنترل داشته باشــند به همین دلیل بسیاری از 
دشــمنان مصدق معتقدند او خــود را به بیماری 

می زده در حالیکه واقعا مریض می شده است.
فرهاد آییش در پایان با تشریح حس و حال مصدق 
در آخرین جلســه دادگاهــش می گوید: مصدق 
اصال به آن دادگاه باوری نداشت و آن را غیرقانونی 
می دید. تنها دلیل حضــورش در آن دادگاه اجبار 
به دفاع بود و امید داشت که شــاید این دفاعیه در 
تاریخ بماند. می دانســت حاضران در دادگاه چه 
خواهند گفت. می دانســت حرف هایشان چقدر 
بیهوده اســت و به همین دلیل حوصله اش ســر 
می رفت. می گفت وقتی قوانین بین المللی در این 
دادگاه رعایت نمی شود، وای بر ما که می خواهیم 
در چنیــن دادگاهــی محاکمــه شــویم. اگــر 
می خواست می توانســت بیدار بماند ولی ترجیح 
می داد خوابش ببرد و گاهــی هم با صحبت کردن 
و خندیدن با وکیلش، پاسخی متقابل به دادگاهی 

می داد که به او بی احترامی می کرد.

چهره

اســتندآپ  معتضدی  محمــد 
کمدیــن »خندوانــه« از چالش 
خندانــدن مــردم در روزهــای 

کرونایی سخن گفت.
اســتندآپ  معتضدی  محمــد 
کمدیــن »خندوانه« کــه این 
روزها بیشــتر به صداپیشــگی 
فعالیت های  دربــاره  می پردازد 
اخیر خــود بیان کــرد: در مدت 
اخیر در یک ســریال و پنج تئاتر 
بازی کردم همچنین در یک فیلم 
سینمایی حضور داشته ام که همه 
این اتفاقات بعــد از »خندوانه« 
برای من رخ داد و قبل از آن بیشتر 
مشــغول دوبله و صداپیشــگی 

بودم.
وی درباره تمرکز بیشتر خود در 
آینده عنوان کــرد: خیلی جدی 
به دنبال این هستم که در فضای 

بازیگری بیشتر فعالیت 
کنم مراحــل مختلف 
آموزش را طی می کنم 
در کنــار آن کار دوبله 
را هم همچنــان انجام 

می دهم.
دربــاره  معتضــدی 

اینکه همچنــان قرار اســت در 
»خندوانه« به استندآپ بپردازد 
یا خیر گفت: بله خواهم بود و این 
افتخار اســت که در ایــن برنامه 
اســتندآپ داشته باشــم چراکه 
فکر می کنم آقای جوان بستری 
را بــرای عــده ای از جوانان که 
مستعد کار در حوزه استندآپ و 
کمدی بودند فراهم کرد و من هم 
جزیی از آنها بودم و بعد از این هم 
در اجرای استندآپ و حوزه های 
دیگر هــر کاری بتوانــم حضور 

خواهم داشت.
وی که بــا فعالیت های 
استندآپ کمدی دیده 
شد درباره اینکه چقدر 
در یک ســال کرونایی 
توانست از کمدی و طنز 
برای شاد کردن مردم 
بهره بگیرد بیان کــرد: باید دید 
خنداندن مردم در این شــرایط 
سخت تر شده است و یا وظیفه ما 
تغییری کرده است؟ ممکن است 
تصور کنیم به دلیــل فضایی که 
به وجود آمده است مردم سخت 
می خندند، حتی ممکن اســت 
چالشــی با ایــن حال بــد مردم 
داشته باشیم و فکر کنیم واقعاً در 
این شرایط باید به فکر خنداندن 

شان باشیم؟
 مثــاًل وقتــی عــده ای عــزادار 

عزیزانشــان به خاطــر اپیدمی 
کرونا هســتند خندان آنها شبیه 
این نیســت که مثاًل در مراســم 
عزای کسی جوک و لطیفه تعریف 
کنیم؟ اینها سواالتی است که به 

آنها هم فکر می کنیم.
معتضدی در ادامــه عنوان کرد: 
فکر می کنم در ایــن فضا وظیفه 
یک کمدین خطیرتر می شــود 
چون اگــر کمدین هــم در این 
شرایط و احوال بد زانوی غم بغل 
کند و در کنار دیگــران عزاداری 
کند، پس چه کســی قرار اســت 
حال و روحیه مردم را خوب کند؟ 
چه کســی می تواند کمک کند 
تا مردم به حالت عــادی زندگی 
شان بازگردند اتفاقاً خیلی تالش 
می کنم در همین راســتا و برای 

همین حال خوب قدم بردارم.

ح کرد؛ بعد از استندآپ  »خندوانه« وارد بازیگری شدم محمد معتضدی مطر

فرح بخش مطرح کرد
تعطیلی سینماها در صورت تعطیلی همه مراکز 

منطقی است
محمدحســین فرحبخش تهیه کننده و کارگردان سینما معتقد است 
که سالن های سینما نباید بسته باشــد چرا که مردم مختار هستند به 

سینما بروند یا نه.
محمدحســین فرحبخش تهیه کننده و کارگردان سینما که در اکران 
نوروز ۱۴۰۰ فیلم ســینمایی »تکخال« را به عنوان تهیه کننده بر پرده 
سینماها داشــت، با تأکید بر اینکه نباید در مواجهه با بحران سینماها 
بالفاصله تعطیل شــود، گفت: متاســفانه به محض اینکه سینماها باز 
می شــود و تا می آید جان بگیرد، دوباره بسته می شــود، همین مساله 

سبب می شود فیلم ها کمتر مورد استقبال قرار بگیرند.
وی بیان کرد: مدتی پیش با تغییر گروه مشاغل سینمایی، سینماها باز 
شد، اما تا مردم آمدند و به ســینماها اعتماد کردند، دوباره با قرمز شدن 
شرایط درب سالن های سینمایی بســته شد، همین مساله سبب ضربه 
مضاعف به سینما شده است. این موارد سبب شــده که اکران نوروزی 
در سال ۱۴۰۰ هرچند با باز شدن ســالن های سینمایی همراه شد، اما 

نتوانست چندان موفق باشد.
این تهیه کننده ســینما تاکید کرد: معتقدم که نباید درب سالن های 
سینما به دلیل شــیوع ویروس کرونا و یا قرمز شــدن وضعیت شهرها 
بسته شــود، این روزها مردم در خیابان ها حضور دارند و همین حضور 
در خیابان ها خود به گســترش کرونــا کمک می کند، امــا حضور در 

سالن های سینمایی هیچ تاثیری در این زمینه ندارند.
وی ادامه داد: به ســینما رفتن یک امر انتخابی است و این مردم هستند 
که می تواننــد انتخاب کنند به ســینما بروند یا خیر، بــه همین دلیل 
سینماها در هر شــرایطی باید باز باشــد تا مردم خود تصمیم بگیرند، 
البته این را هم باید بگویم که رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی در 
سالن های سینما سبب شده است تا سینماها تبدیل به بهداشتی ترین 

مکان های شهر شود.
فرح بخش در پایان گفت: اینکه ســینماها تعطیل شــوند تنها زمانی 
منطقی است که همه مشاغل جامعه تعطیل شــوند نه اینکه بالفاصله 
با قرمز شــدن وضعیت اولین مکان هایی که بســته می شود سالن های 

سینمایی باشد و سایر فعالیت ها همچنان ادامه داشته باشد.

چرا تلویزیون دیگر رمضان ها کمدی ندارد؟ـ  گفتگو با مهران مهام
پایه گذار سریال های کمدی در رمضان اصغر 

فرهادی بود
مهران مهام که سابقه تهیه ســریالهای کمدی از جمله طنزهای موفق 
رضا عطاران را در کارنامه دارد، با یادآوری سریال های طنزی که پیشتر 
در ایام رمضان مخاطبــان را با خود همراه می کردنــد، از دالیل اصلی 

کمرنگ شدن ساخت سریالهای طنز ماه رمضانی گفت.
مهام در پاسخ به این پرسش که چرا ســریال طنز »بوتیمار« پس از جا 
ماندن از آنتن نوروزی برای پخش در رمضان هم انتخاب نشد؟ و این در 
شرایطی است که تجربه نشان داده ســریال های کمدی در مناسبتی 
مانند رمضان از مخاطب قابل قبولی برخوردار می شــوند و مدتی است 
که شــاهد پخش ســریال طنز قابل توجهی در این مناسبت نیستیم، 
اظهار کرد: یکی از دالیِل نبوِد کار طنز در تلویزیون به این برمی گردد که 
غالبا کمدی سازهای ما از تلویزیون رفته اند. واقعیت این است، فضایی 
که شبکه نمایش خانگی به وجود آورده، اغلب کمدی سازها را به سمت 

خود جذب کرده است.
او همچنین اظهار کــرد: تلویزیون یــک بودجــه ای دارد که مجلس 
مشخص می کند و اعداد و ارقام مشخصی دارد و طبق آن سریال کمدی 
می سازد. برای سریال هایی مثل »پایتخت«، »نون.خ« و برخی سریال 
هایی که قبال ســاختیم، هزینه می کنند ولی با ارقامی که در بیرون از 
تلویزیون می دهند، مشخص است که کســی نمی ماند. سریال ما هم 
اگر برای ایام رمضان روی آنتن نمی رود، به این دلیل است که کار ما ۲۰ 
قسمت است و با توجه به اینکه مناســبت رمضان ۳۰ روز است، پخش 

نمی شود. 

تهیه کننده سریال های متهم گریخت، خانه به دوش، ترش و شیرین، 
من یک مســتأجرم، زن بابا و دردســرهای عظیم، با ابراز تاسف از نبوِد 
کار کمدی در رمضان امسال، همچون ســال های گذشته یادآور شد: 
پایه گذار کارهای کمــدی و طنز در ایام رمضان آقــای اصغر فرهادی 
بودند. آقای فرهادی »یادداشت های کودکی« و »پشت کنکوری ها« 
را در شــبکه پنج شــروع کردند و بعد از آن فضا در تلویزیون شکست و 
مشخص شــد که باید برای ماه رمضان کار کمدی ساخت. بعد از آن هم 
پشِت سر کار را ما گرفتیم و ســال ها برای تلویزیون در ایام رمضان کار 
کمدی ساختیم، ولی وضعیت حاال به گونه ای که در این مسیر سیر می 
کنیم و کاری هم نمی شود انجام داد و اینکه کمدین، نویسنده کمدی و 

کارگردان کمدی ساز در تلویزیون کم داریم.
او در بخش دیگــری از ایــن گفت وگو دربــاره زمان پخش ســریال 
»بوتیمار« کــه در ابتدا از گزینه های نوروزی بــود، اظهار کرد: فکر می 
کنم این مجموعه بعد از ماه رمضان به روی آنتــن برود و ظاهرا اینگونه 

است؛ البته هنوز تاریخ دقیق تعیین نشده است.
این تهیه کننده با اشاره به اینکه »بوتیمار« از گزینه های پخش نوروزی 
بود، اما برای پخش در نوروز انتخاب قطعی نشــده بــود، در این زمینه 
توضیح داد: روزی که تولید ســریال »بوتیمار« آغاز شــد، به ما اعالم 
کردند که از گزینه های نوروز هســتیم. کار آقای منصور ســهراب پور 
)تهیه کننده چوب خط( هــم از گزینه های نوروزی بــود. اما خب در 

نهایت تصمیم، پخش سریال دیگری بود.
مهام تاکید کرد: شــاید از قبل هم قرار بوده است که »گاندو ۲« پخش 
شود اما تشخیص بر این بوده اســت که درباره آن اطالع رسانی نکنند 
اما اینکه چرا یکباره این ســریال برای نوروز انتخاب شــد، من مسوول 

توضیح دادن درباره آن نیستم.
این تهیه کننده قدیمی تلویزیون یادآور شد: ســه سریال »بوتیمار«، 
»چوب خط« و »گاندو ۲« جزو گزینه های پخــش در نوروز بودند که 
»گاندو« انتخاب شــد. آنتن متعلق سازمان صداوسیماست و در نهایت 
ســازمان اســت که تصمیم می گیرد چه کاری را روی آنتن ببرد. نمی 
توان شهر را شــلوغ کرد. آنتن رمضان و عید دســت یک نفر نیست که 
تشــخیص دهد چه کاری را پخش کند. تیمی در سازمان است و خود 
رئیس ســازمان هم در آن نظر می دهد؛ با توجه به اینکه رمضان و نوروز 
آنتن مهمی برای تلویزیون اســت.مهام در پایان گفت وگو با ایســنا از 
آماده سازی مراحل پایانی و آهنگسازی ســریال »بوتیمار« خبر داد و 
گفت: سید حسین فاضل ساخت موسیقی این مجموعه را برعهده دارد.

سریال »بی همگان« نیز از جمله کارهای جدید مهام در ژانر درام است 
که این تهیه کننده از انجام پیش تولید آن در آینده ای نزدیک خبر داد 

و گفت: هنوز کارگردان کار مشخص نشده است.

اکران
در قالب یک آلبوم

»آوازهای محلی ایرانی« شنیدنی شد
رضا والی از آهنگسازان پیشکسوت موسیقی کشــورمان در تازه ترین 
فعالیت موســیقایی خود آلبوم »آوازهای محلی ایرانی« را پیش روی 

مخاطبان قرار داد.
 آلبوم »آوازهای محلی ایرانی« به آهنگســازی رضا والی به عنوان یکی 
از تازه ترین محصوالت موسیقایی کشــورمان در دسترس شنوندگان 

قرار گفت.
در توضیــح آلبــوم آوازهای محلــی ایرانی که شــامل آثــاری از دو 

دوره آهنگسازی رضا والی بوده، آمده است:
از اوایل ســال های ۱۹۹۰ میالدی، والی از زبان موســیقایی مدرنیسم 
اروپایی فاصله گرفت. تمرکز خود را بر روی آثاری بر اســاس موسیقی 
محلی ایران قرار داد. این آثار شــامل ۱۷ مجموعه مختلف می شوند که 

برای انسامبل های متفاوت نوشته شده اند.
آوازهای محلی )مجموعه شــماره ۹(، آوازهای محلی )مجموعه شماره 
۱۱(، آوازهــای محلی )مجموعه شــماره ۱5(، کوارتت زهی شــماره 
۲ قطعه هایی هستند که در این آلبوم گنجانده شــده اند، این در حالی 
است که قطعات »سه گاه، دوبل کنســرتو برای نی، کمانچه، و ارکستر« 
و »کوارتت زهی شــماره« بخش های دیگری از این آلبوم را تشــکیل 
می دهند.رضا والی از آهنگســازان پیشکسوت موســیقی کشورمان 
چندی پیش به بهانه انتشــار آلبوم »خوشنویســی« در توضیح نحوه 
فعالیت های خود نوشــته بود: »در ســال ۲۰۰۰، از نظام موســیقایی 
اروپایی فاصله گرفتم و به ســاخت موسیقی بر اســاس نظام موسیقی 

ایرانی )دستگاه / مقام( روی آوردم.
استفاده از سیستم کوک سنتی ایرانی یا کوک ترکیبی به جای سیستم 
کوک اروپایی مبتنی بر اعتدال مســاوی، استفاده از چندصدایی ایرانی 
/ خاورمیانه ای که ویژگی ذاتی نظام دســتگاهی / مقامی است به جای 
چندصدایی اروپایی، اســتفاده از فرم های موسیقایی نظام دستگاهی / 
مقامی مانند بســط موزائیک وار و الیه بندی ســیال به جای فرم های 
موســیقایی اروپایی، و همچنیــن به کارگیری فرم های موســیقایی 
متعلق به موسیقی ایران / خاورمیانه در قرون وسطا، گسترش ساختار 
ریتمیک موســیقی و افزودن چرخه های ریتمیک نظام دســتگاهی / 
مقامی )موســوم به اصول( از جمله مواردی اســت که از سال ۲۰۰۰ تا 
کنون از اهداف من در حوزه آهنگســازی و زیبایی شناســی به شمار 

می روند.
رضا والی از آهنگســازان و موسیقیدانان پیشکســوت کشورمان است 
که تحصیالت عالی خود را در دانشــگاه موســیقی و هنرهای نمایشی 
وین آموخته و از دانشگاه پتســبرگ نیز دکترای آهنگسازی و تئوری 
موسیقی گرفته اســت. این هنرمند اکنون عضو هیات علمی دانشگاه 

کارنگی ملون است.
ارکستر ســمفونیک پتسبرگ، ســمفونی سیاتل، ســمفونی مدرن 
بوســتون، کوراتت التینو آمریکانو و کوارتت کرونوس از مجموعه ها و 

پروژه هایی هستند که رضا والی در آنها حضور داشته است.

جزییات مسابقه »آوای جادویی« اعالم شد

مسابقه استعدادیابی موســیقی »آوای جادویی« هیات داوران خود را 
شناخت و محمد اصفهانی، رضا صادقی، احســان خواجه امیری، رضا 
یزدانــی، علیرضا افکاری و فــرزاد فرزین به عنوان مربــی/ داوران این 
برنامه معرفی شدند.  بر اســاس اعالم تهیه کننده مسابقه استعدادیابی 
موســیقی »آوای جادویی«، ایــن برنامه به زودی در شــبکه نمایش 

خانگی پخش خواهد شد. 
 محمد تهرانــی درباره این مســابقه گفت: آوای جادویــی یک رویداد 
و یک تریبون رســمی برای به تصویر کشــیدن رقابتی سالم و معرفی 
استعداد های موسیقی کشــور اســت و صرفا یک برنامه ی تولیدی با 
رویکرد ســرگرمی نیســت. بلکه تالش میکند با نمایش به اشــتراک 
گذاشتن تجربیات بزرگان موسیقی کشــور، تبادل نظرات کارشناسی 
و آموزش ها و تمرین های کاربردی الزم، علیرغم خلق لحظات متفاوت 
و جذاب برای بینندگان، روند رقابت شــرکت کننده های مســتعد را 

هدفمندسازی نموده و قضاوت را در نهایت به مخاطبین واگذار نماید.
وی افزود: در آوای جادویی استعدادهای موسیقی در سراسر کشور، که 
به هر دلیل امکان حضور در یک اتفاق موســیقیایی بزرگ و یکپارچه را 
نداشــته اند میتوانند از طریق دنبال کردن صفحات رسمی این برنامه و 
شــرکت در فراخوان های مربوطه که به زودی اعالم میگردد، وارد این 

مسابقه شوند.
 تهرانی درباره اســامی هیات مربیان و داوران منتشــر شده در فضای 
مجازی نیز گفــت: »محمد اصفهانــی، رضا صادقی، احســان خواجه 
امیری، رضا یزدانی، علیرضا افکاری و فرزاد فرزین ستارگان سرشناس 
موســیقی کشــورمان بهنوان مربی/ داور در این رویــداد همراه آوای 

جادویی هستند. 
فراخوان مسابقه اســتعدادیابی موســیقی »آوای جادویی« به همراه 
معرفی مجری و دیگر عوامل این برنامه به زودی در اختیار رســانه ها و 

دوستداران موسیقی قرار خواهد گرفت.

ود وی آنتن رادیو می ر »ماه ماه« ویژه افطار ر
برنامه »ماه ماه« به تهیه کنندگی مسعود حســنی ویژه افطارهای ماه 

مبارک رمضان از رادیو سالمت پخش می شود.
 مسعود حســنی، تهیه کننده برنامه »ماه ماه« در این باره توضیح داد: 
این برنامه با محوریت ماه رمضان به مدت ســه ساعت هر روز پخش می 
شود. البته پخش برنامه از روز سه شــنبه ۲۴ فروردین ماه آغاز خواهد 
شد. برنامه شــامل دو بخش اســت. یک بخش با محوریت برنامه های 
عصرگاهی، شاداب و پر انرژی می رویم و بخش دوم با محوریت افطار و 

اذان پخش می شود.
وی ادامه داد: برنامه با دو مجــری روانه آنتن می شــود. ۱5 روز اول را 
ســیما رســتگاران و ســعید بارانی و ۱5 روز دوم را علی اهلل دانه و زهرا 
عزیری اجرا می کنند. برنامه شامل بخش های متنوع همچون نمایش، 
گزارش، کارشناسی و ... است. در آیتم مرز باریک به موضوع حق الناس 
می پردازیم. در آیتم دام عشق به افرادی می پردازیم که بر اثر یک اتفاق 

خاص به خدا نزدیک شده اند.
این تهیه کننده اشــاره کرد: در آیتم ضمیر روشــن بــه ذهن و آگاهی 
ذهن خواهیم پرداخــت. آیتم قرآن گرام اختصاص به معرفی ســایت 
های قرآنی دارد که بخشی بسیار متفاوت برای شنوندگان خواهد بود. 
برنامه به مدت سه ساعت از ساعت ۱۸ تا ۲۱ پخش می شود. همچنین 
پاسخگویی به مسائل شــرعی، تغذیه در ماه رمضان از دیگر بخش های 
برنامه اســت. یکی از آیتم های ویژه برنامه ماه ماه با نام کرونا مچکریم 
پخش می شود. این آیتم به اتفاقات مثبت کرونا می پردازد، اینکه ما به 
واسطه این ویروس مخوف متوجه ارزش های دورهمی خانواده و با هم 

بودن ها شدیم.

صدا


