
معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: با تصویب 
مجلس شورای اســامی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 

مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.
 به نقل از ســازمان امــور مالیاتی، محمــود علیزاده 
اظهارداشــت: به موجب بند )ت( تبصــره )۶( قانون 

بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور از امســال مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی مشــابه ســرزمین اصلی مشــمول 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
معاون حقوقی و فنــی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشــور افزود: بــر این اســاس ضــرورت دارد فعاالن 

اقتصادی مناطق یادشــده که حائز هر یک از شــرایط 
فراخوان های هشت گانه موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات 
بر ارزش افزوده می باشند، نســبت به ثبت نام در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده و اجرای ســایر مقررات موضوع 
این قانون از جمله صدور صورتحساب، دریافت مالیات 

و عوارض ارزش افزوده از خریــداران، ارائه اظهارنامه 
و… اقدام کنند.

وی تاکیــد کرد: فعــاالن اقتصادی در صــورت انجام 
تکالیف قانونــی مذکور می توانند از تســهیات پیش 

بینی شده در قانون بهره مند شوند.

مالیات

وده هستند مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افز

ونا   وزارت اقتصاد در کاهش آثار کر
چه اقدام هایی انجام داد؟

 وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش اثرات اقتصادی ویروس کرونا 
در سال گذشته ۱۶ اقدام انجام داد که از آن جمله می توان به پرداخت ۱۹ 
هزار میلیارد تومان به دستگاه های اجرایی و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
به مراجع درمانی، ترخیص داروها و واکسن کرونا و ماشین آالت تولیدی 

اشاره کرد.
ویروس کرونا همچنان در حال گسترش اســت و عاوه بر ایجاد موجی از 
ابتا و مرگ و میر در جهان، اغلب کشــورها را درگیر پیامدهای اقتصادی 

بسیاری کرده است.
با شــیوع ویروس کووید ۱۹ برخی از بورس های جهانی ســقوط کردند، 
قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و بسیاری از افراد بیکار شدند 

و در این شرایط چشم انداز اقتصاد جهان در هاله ای از ابهام فرو رفت.
در کشــور ما نیز همچون بســیاری از کشــورهای دیگر که با همه گیری 
بیماری کرونا درگیر هســتند، فعالیت های اقتصادی تحت تاثیر عواملی 
مانند کاهش رفت و آمدهــا، احتیاط مصرف کننــدگان، تعطیلی برخی 
کســب و کارها، کاهش تقاضای بســیاری از صنایع و خدمات و مسدود 

شدن مسیرهای ارتباطی با سایر کشورها قرار گرفت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی که موظف به تنظیم سیاست های اقتصادی 
و مالی کشــور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنهاســت، در دوران شــیوع 

بیماری کرونا در سال گذشته اقدام های مختفی انجام داد.
از جمله این اقدام ها می توان به پرداخت نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان 
در ۱۱ ماهه ســال ۹۹ بابت هزینه های ناشی از شــیوع ویروس کرونا به 

دستگاه های اجرایی ذی ربط اشاره کرد.
در بحث بیمه ای، پرداخت ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی این وزارتخانه به 
مراجع درمانی برای کمک به مقابله با شیوع ویروس کرونا توسط صنعت 
بیمه، ایجاد بیمه درمان کرونا و ایجاد محصول جدید بیمه ای برای توقف 

کسب و کار ناشی از کرونا اشاره کرد.
همچنین وزارت اقتصاد سال گذشته موفق شــد پس از ۱۵ سال، از بانک 

جهانی وام به مبلغ ۵۰ میلیون دالر دریافت کند.
ترخیص کاال از گمرکات همــواره از دغدغه های اصلــی تولیدکنندگان 
کشــور بوده اســت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این ایام تاش کرد 
اقام مرتبط با کرونا از جمله مواد اولیه دارویی و ماشین آالت تولید ماسک 
و ضدعفونی کننده به صورت شــبانه روزی و بی وقفه ترخیص شود. سال 
گذشــته داروهای وارده در حداقل زمان ممکن و با اســتفاده از حداقل 
اسناد و به صورت شــبانه روزی ترخیص و واکســن های کرونا به صورت 

مستقیم و با انجام تشریفات گمرکی در کمتر از ۱۰ دقیقه ترخیص شد.
وزارت اقتصاد بــا اســتفاده از زیرســاخت تامین مالی جمعــی، مبالغ 

نیکوکاری فعاالن بازار سرمایه را برای مبارزه با کرونا جمع آوری کرد.
در طول یک سال گذشــته، وزارت اقتصاد پروانه کســب و کار اشخاص 
حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم را بدون نیاز به اخذ 

گواهی، صادر یا تمدید کرد.
از جمله تســهیاتی که این وزارتخانه در ســال ۹۹ بــرای مقابله با آثار 
اقتصادی بیمــاری کرونا در نظر گرفت، امهال بدهــی مالیاتی مودیان به 
مدتک حداکثر سه ماه و تقســیط بدهی به مدت ۹ ماه از تاریخ درخواست 

اولیه برای امهال و تقسیط بود.
اقدام های این وزارتخانه در موضوع مالیات به امهال مدت بدهی و تقسیط 
محدود نشــد، وزارت اقتصاد مهلت اعتراض بــه اوراق مالیاتی و  را طبق 
قانون مالیات های مســتقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش داد، 
همچنین موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی را 

در دو نوبت تمدید کرد.
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خریدار   چند روزی است که رئیس جمهور موضوع 
وام یا کارت اعتباری ســهام عدالت را برای اســتفاده 

مردم مطرح کرده است.
 روند اعطای کارت اعتباری ســهام عدالت از ۲۵ بهمن 
پارسال برای مشموالن سهام عدالت فراهم شده است 
که تاکنون  فقط دو بانک ملی و تجارت برای صدور این 

کارت اعام آمادگی کرده اند.
این مسئله در حالی رخ داد که سرانجام هفته گذشته 
۱۸ فروردین ۱۴۰۰  رئیس جمهور  در جلســه هیئت 
دولت در رابطه با اعطای کارت اعتبــاری، اظهار کرد: 
از هفته آینده کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت و 
یارانه در اختیار مردم قرار می گیرد، مردم برای گرفتن 
این کارت اعتباری نیاز به مراجعه حضوری به بانک ها 
ندارند و می توانند همه مراحل دریافت این کارت را به 

صورت اینترنتی انجام دهند.
وی افــزود: اعتبار ایــن کارت برای دارندگان ســهام 
عدالت یــک میلیون تومانی برای هــر نفر ۱۴ میلیون 
تومان و برای دارندگان سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی 

۷ میلیون تومان است.

 اعطای کارت های  اعتباری توسط تمام بانک ها 
تا اردیبهشت ماه 

 پیرو صحبت هــای آقــای روحانــی ، ۲۱ فروردین 
۱۴۰۰ نیز  عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت 
بانک های ارائــه دهنده کارت اعتباری ســهام عدالت 
گفت: در راستا مصوبه ای که  از سوی دولت آماده شده 
اســت، به جز بانک های ملی و تجارت باید بانک های 
دیگر هم برای صــدور کارت اعتباری ســهام عدالت 

مشارکت کنند.
 معاون امور بانکــی، بیمه و شــرکت های دولتی وزیر 
اقتصاد تصریح کرد: تا اردیبشهت امسال، سایر بانک ها 
نیز به صدور کارت اعتباری سهام عدالت ورود خواهند 
کرد. حال با توجه به صحبت های صــورت گرفته  در 
خصوص کارت هــای اعتباری  برای تعــداد زیادی از 

سهامداران ســوال پیش خواهد آمد که این کارت ها 
به چه کســانی تعلق خواهد یافت بــه همین خاطر ما 
در این رابطه با یکی از مســئوالن مربوط به گفت و گو 

نشستیم. 

کارت های اعتباری  به چه کسانی اختصاص 
خواهد یافت؟

حسین فهیمی سخنگوی ستاد سهام عدالت در پاسخ 
به این ســوال که کارت اعتباری ســهام عدالت به چه 
کسانی تعلق خواهد یافت؟ اظهار کرد: در این مرحله، 
به کسانی که ســهام خود را فروخته اند کارت اعتباری 
تعلق نمی گیرد. یعنی از مجموع ۴۹ میلیون نفر، ســه 
میلیون و دویست هزار نفری که سهام خود را فروخته 

اند، کارت اعتباری دریافت نمی کنند.
فهیمی در ادامــه اظهار کرد: براســاس تصمیمی که 
گرفته شده قرار اســت که اگر این تسهیات تا یک ماه 
بازپرداخت شود، هیچ گونه هزینه مالی نداشته باشد. 
اما بعد از گذشت یک ماه به وام های سه ساله، سود ۱۸ 

درصد تعلق می گیرد.
پیرو صحبت های سخنگوی ســهام عدالت  و نکته ای 
که به آن اشاره کرد. شرط دریافت کارت های اعتیاری 
چیست و اشــخاصی که این کارت ها را دریافت کردند 
از کدام فروشــگاه ها می توانند کاالی مورد نیاز خود را 
تا ســقف ۷ یا ۱۴ میلیون خریــداری کنند؟ به همین 
خاطر ما برای دســت یابی به پاسخ  این سوال  با یکی از 
مسئوالن کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی 

به گفت و گو پرداختیم.
توکلی، رئیس هیئت مدیره شــرکت تعاونی ســهام 
عدالــت در گفت و گــو با  خبرنــگار بورس  باشــگاه 
خبرنگاران جوان،  در رابطه بــا جزئیات طرح اعطای 
کارت اعتباری سهام عدالت که در جلسه هیئت دولت 
توسط رئیس جمهور بیان شد، اظهار کرد: طبق مصوبه 
سال گذشته که قرار شده بود به سهامدارانی که سهام 
عدالت دارند کارت اعتباری تعلــق بگیرد،  روحانی در 

جلسه هیئت دولت اشاره ای به این مصوبه کردند.

 مبلغ قابل پرداخت از جانب بانک ها فقط 
در قالب کارت های اعتباری

او بیان کرد: سهامداران سهام عدالت برای برخورداری 
از این کارت اعتباری باید ۵۰ درصد از ســهام خود را 
تحت عنوان وثیقه در اختیار بانــک مورد نظر بگذارند 
البته که این مبلغ قرار نیســت  به صورت وجه نقد در 
اختیار ســهامداران قرار بگیرد بلکه بانک ها باید مبلغ  
پرداختی  را  تحت عنوان یک کارت اعتباری در اختیار 

سهامداران بگذارند.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت گفت: 
اشخاص که ارزش برگ سهام عدالتشان یک میلیون یا 
پانصد هزار تومان اســت با در نظر گرفتن پنجاه درصد 
به ترتیــب مبلغ ۱۴ میلیــون و ۷ میلیــون تومان وام 

دریافت خواهند کرد.
توکلی گفت: ســهامدارانی که قرار است برای دریافت 
وام ســهام عدالت اقدام کنند به ســه دســته تقسیم 
می شــوند؛ دســته نخست اشــخاصی هســتند که 
سهامشان را نفروختند و از ســهام عدالتشان به عنوان 
وثیقه استفاده خواهند کرد، دســته دوم سهامدارانی 
هستند که ۳۰ درصد از سهامشان را فروختند که این 
افراد در صورت تقاضا برای دریافت وام باید ۲۰ درصد 
از سهام عدالت و ۳۰ درصد مابقی را از یارانه خود بهره 
بگیرند و دسته سوم سهامدارانی هســتند که به طور 
کل ۶۰ درصد از سهامشــان را فروختــه اند به همین 
خاطر این دسته از افراد در صورت رجوع برای دریافت 
وام فقط می توانند یارانه خود را بــه عنوان وثیقه قرار 

دهند.

 شرط دریافت کارت اعتباری سهام
 عدالت چیست؟

او تصریح کرد: اشخاصی که می خواهند برای دریافت 
کارت اعتباری اقدام کنند باید ســجامی باشــند، اما 
تقاضا داریم به ســبب شــرایط کرونایــی و اقتصادی 
مســئوالن مربوط این الزام این امر را بردارند و از طرف 
دیگر خواهــان آن هســتیم که  تعداد فروشــگا های 

زنجیره ای که اشخاص می توانند از  طریق این کارت ها 
کاالهای مورد نظر خود را خرید کنند افزایش دهند.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت بیان 
کرد: فعا اباغیه اجرایی آن صادر نشــده، ولی قبا دو 
بانک ملی و تجارت به صدور ایــن کارت های اعتباری 
می پرداختنــد، همچنین باز پرداخــت آن بدین نحو 
است که اگر فرد این مبلغ را فقط برای یک ماه دریافت 
کرده باشد ســودی  به مبلغ اخذ شده  تعلق نمی گیرد، 
اما اگر مدت زمان  باز پرداختش طول بکشــد اشخاص 

باید مبلغ دریافت را با سود ۱۸  بازگردانند.

شرایط تورومی عامل افزایش ترخ باز پرداخت 
کارت های اعتباری 

ناصر حکیمی مشاور مدیر عامل بانک تجارت در گفت 
وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با بازپرداخت 
ســود ۱۸ درصد بعد از دریافت کارت اعتباری توسط 
اشخاص، اظهار کرد: نرخ سود در نظر گرفته شده یک 
شــرایط عادی دارد و بازپرداخت آن دو یا سه سال در 
نظر گرفته شده است همچنین باید گفت در شرایطی 
که نرخ تورم باالی سی درصد لحاظ شده تسهیات ۱۸ 

درصدی، ۱۲ درصد نیز نسبت به تورم پایین تر است.
او افزود: همین نــرخ بازپرداخت ۱۸ درصد یک مزیت 
به حساب می آید، به سبب آن اگر پایین تر از یک حدی 
باشد سبب زیان رســاندن به بانک می شود به گونه ای 

که کار دستگاه ها را تا حدودی متوقف می کند.
حکیمی تاکید کرد: باید یک تعادلی بین ســود و زیان 
بانک و نرخی که مردم متقاضی آن هســتند به وجود 

بیاید.
در پایان با توجه به شــرایط و اوضــاع اقتصادی حاکم  
بر جامعه باید گفــت امیدواریم هرچه ســریع تر این 
طرح عملی شــود، اما ناگفته نماند نکته ای که باید به 
آن اشــاره کرد با توجه به اینکه ســهام عدالت  به قشر 
متوســط و ضعیف جامعه تعلق گرفته بهتر اســت که 
مســئوالن توجه ویژه ای را نسبت به سود بازپرداختی 

داشته باشند.

اعطای کارت های  اعتباری توسط تمام بانک ها تا اردیبهشت ماه 

 چگونه وام 
سهام عدالت بگیریم؟

حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و غفران الهی 
مبارک باد
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 از سجامی شدن تا مدیریت شرکت های
 ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت اقتصــاد و دارایی با 
اشــاره به برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت های ســرمایه گذاری 
ســهام عدالت در ۲۸ اردیبهشت و مهلت کاندیدا شــدن برای اعضای 
هایت مدیره این شــرکت ها تا ۲۸ فررودین ماه، توضیحاتی را درمورد 

انتخابات اعضای هیات مدیره شرکت های مذکور ارائه کرد.
پیمان میــراب در گفت و گویی که در الیو اینســتاگرام ایســنا برگزار 
شــد، با بیان اینکه مشموالن سهام عدالت به دو دســته مستقیم و غیر 
مستقیم تقسیم می شوند، اظهار کرد: حدود ۳۰ میلیون از ۴۹ میلیون 
نفر مشمول سهام عدالت، روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده و سهام 
دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند و باید افراد 
را انتخاب کنند تا به عنوان هیات مدیره شــرکت های مذکور، فعالیت 
کنند.وی ادامه داد: در این راســتا، مجامع الکترونیکی شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی، از نیمه اردیبهشــت ماه تا نیمه خرداد ماه سال 

جاری برگزار و عمًا اعضای هیات مدیره انتخاب میشوند.    
رئیس مرکــز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت اقتصــاد و دارایی 
درمورد دارایی شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی توضیح داد: 
مجموع دارایی این شــرکتها که درواقع همان مجموع سهام موشوالن 
غیرمستقیم محسوب میشود، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
است. بر اساس سرمایه ثبت شــده در تیرماه، بزرگترین سرمایه مربوط 

به استان تهران و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

قدم نخست، سجامی شدن است
میراب درمورد نحوع مشــارکت در انتخابات شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی نیز توضیح داد: اگر فردی بخواهد در مجامــع رای دهد، اولین 
قدم این اســت که احراز هویت شــود. دلیل برگــزاری مجامع به صورت 
الکترونیک این اســت که امکان برگزاری مجامع به صــورت حضوری با 
توجه به تعداد مشــموالن و ویروس کرونا، وجود نــدارد. احراز هویت از 
طریق سامانه سجام صورت می گیرد.وی ادامه داد: درحال حاضر بیش از 
۶۵ درصد مشمولین عضو سجام هســتند. البته در برخی استانها از جمله 
فارس و کرمان، بیش از ۸۰ درصد مشــمولین سجامی شده اند. کمترین 
تعداد ســجامی ها نیز متعلق به استان تهران اســت. در مرحله بعد زمان 
برگزاری انتخابات هر استانی به مشموالن آن استان اطاع رسانی میشود 

و فرد میتواند با مراجعه به سامانه دیما، در رای گیری شرکت کند.

چه افرادی میتوانند کاندیدای هیات مدیره شوند؟
رئیس مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت اقتصاد و دارایی در 
ادامه با اشاره به کاندیدا شدن برای عضویت در هیات مدیره شرکت ها، 
اظهار کرد: فردی که می خواهد عضو هیات مدیره شــود باید به سامانه 
ســتان مراجعه و ثبت نام کند. البته فردی که می خواهد کاندیدا شود 
باید سهام دار آن شرکت باشــد. افراد به دو صورت سهامدار شرکت ها 
هستند. نخست آنکه سهام این شــرکت را از طریق سهام عدالت از قبل 

داشته اند و دوم انکه سهام شرکت را در بازار بورس خریداری کرده اند.
میراب ادامه داد: چند روز قبل از برگزاری انتخابات، اســامی و فهرست 
کاندیدا هایی صاحیت عمومی و تخصصی آن ها تایید شــده در سایت 
دیما قرار خواهد گرفت و مشــوالن می توانند این فهرست را ماحظه 

کنند. رزومه کامل افراد در این لیست وجود دارد.

تاثیر عملکرد شرکت ها بر آینده استان و سهام داران
وی به این سوال که شرکت های سرمایه گذاری استانی در آینده استان 
چه تاثیری دارند، پاســخ داد: با توجه به اختیاراتی که بین شرکتها در 
آینده خواهند داشــت در دو حوزه می توانند بســیار تاثیر گذار باشند. 
نخست در حوزه توسعه منطقه ای. زیرا به شــرکت ها اختیار داده می 
شود که در اســتان خود ســرمایه گذاری کنند و باعث توسعه و رونق 
زیرساخت های استان باشــند. دوم نقشــی که برای هر کدام از سهام 
دارها می توانند ایفا کنند. یعنی با عملکرد مثبت شــان ارزش ســهام 
آنها افزایش پیدا کند که روی ارزش سهام افرادی که سهام دار شرکت 

هستند، تاثیرگذار است.

مشموالنی که به اینترنت دسترسی ندارند چه کنند؟
رئیس مرکــز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت اقتصــاد و دارایی 
درمورد نحوه مشــارکت مشــموالنی که به اینترنت دسترسی ندارند 
توضیح داد: با همکاری پســت بانک که ۶ هزار باجه در سراســر کشور 
دارد، تفاهم نامه ای با مجری انتخابات که شــرکت سپرده گذاری است 
منعقد و از پســت بانک به عنوان بازوی اجرایی استفاه خواهد شد تا در 
مکانهایی که مشکل عدم دسترسی به اینترنت وجود دارد، مشموالن از 
این طریق بتوانند در انتخابات شرکت کنند. البته انتخابات در یک روز 

خاصه نشده است و مشمول بین ۵ تا ۷ روز زمان خواهد داشت.

تکلیف انتخابات با به حد نصاب نرسیدن سهام داران
میراب به این ســوال که  اگر تعــداد افراد به حد نصاب نرســد تکلیف 
انتخابات چه می شود نیز پاسخ داد: این شــرکتها تحت قانون تجارت 
فعالیت میکنند، بنابراین اگر در نوبت اول برگزاری مجامع به حد نصاب 
نرسد در نوبت دوم با هر تعدادی که افراد شرکت کنند، انتخابات برگزار 
و اعضا انتخاب می شــوند. تاکنون  در ۱۶ اســتان انتخابات نوبت اول 
برگزار شده و به حد نصاب نرسیده است به همین دلیل نوبت دوم باید با 

هر تعداد که مشارکت می کنند، برگزار شود.
وی ادامــه داد: این امر منطبق بر قوانین باال دســتی کشــور اســت و 
کارمندان نمیتوانند کاندیدا شــوند. افرادی که عما بــا دولت رابطه 
اســتخدامی مســتقیم ندارند مانند اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا 

قرارداد کارمعین دارند می توانند برای هیات مدیره کاندیدا شوند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت اقتصاد و دارایی به این 
سوال که  فردی که ساکن تهران است، میتواند کاندیدا شهری دیگری 
شود یا خیر نیز پاســخ داد: توزیع ســهام عدالت پانزده سال قبل شکل 
گرفته اســت و بخش زیادی از افرادی که در آن زمان ســرمایه دار یک 
شرکت بوده اند ممکن است در حال حاضر ساکن همان استان نباشند. 
با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیــک این محدودیت از بین رفته 

است و نیازی نیست که فرد در همان استان ساکن باشد.
وی درمورد نحوه نظارت بر عملکرد اعضای هیــات مدیره انتخابی نیز 
اظهار کرد: پس از اینکه این ســاختار شکل گرفت عما هر گونه قوانین 
که بر سایر شــرکتها حاکم است بر این شــرکت ها نیز اعمال می شود. 
از سوی دیگر اینگونه نیســت که اعضا مادام العمر باشند. دقیقا پس از 
برگزاری انتخابات به جز یکســری جزئیات که در آیین نامه مربوطه که 
در شورای بورس تصویب شده اســت بقیه موارد همه منطبق بر قانون 
تجارت اســت و بعد از یک دوره هیچ تفاوتی با بقیه نهادهای ســرمایه 

گذاری موجود در کشور نخواهد داشت.

سهام عدالت

خریدار   ســخنگوی دولت با بیان اینکه 
حمله خرابکارانه به تاسیســات هســته ای 
نطنز را در زمان و با شــدتی متناسب تافی 
می کنیم، گفت: حق ایــران برای برخورد با 

عوامل این حادثه محفوظ است.
 علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت 
خبری با اصحاب رســانه که بصورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد با تبریــک حلول ماه 
مبــارک رمضان گفــت: مــاه رمضان یک 
ضیافت الهی است که همه مسلمانان جهان 
و در هر کجای جهــان از خــوان بی دریغ 

خداوند حظ وافر می برند.
ربیعی گفت: رمضــان بهترین فرصت برای 
گســترش و تعمیــق آموزه هــای اخاقی 
اســت و امیدواریم آموزه هــای برگرفته از 
این مــاه فرصتی برابر ما قــرار دهد تا  صبر، 
خویشــتنداری، همدلی، به فکــر دیگران 
بودن در زندگی فــردی و اجتماعی همه ما 

نمود بیشتری پیدا کند.
ســخنگوی دولت تاکیــد کرد: ایــن ماه 
رمضان، دومین سالی اســت که ملت ایران 
همراه با تحریــم و کرونا آن را ســپری می 
کنند و یقین داریم که بــا عنایت خداوند و 
بردباری که تاکنون مردم داشته اند رحمت 

الهی نصیب این کشور و مردم خواهد شد.
ربیعی تصریح کرد: همچنین رمضان برای 
جهان اســام  فرصت صلح و کنار گذاشتن 
منازعات و پایان تنــش در کانون های داغ 
منطقه ای و جهانی است و امیدوارم به برکت 
این مــاه شــریف تحکیم و تقویــت هر چه 
بیشتر مناســبات میان کشورهای اسامی 

فراهم شود.

حق ایران برای برخورد با عوامل 
حادثه نطنز محفوظ است

وی در ادامه با اشــاره به حادثه خرابکارانه 
نطنز و مساله برجام گفت: در یکشنبه حمله 
ای تروریســتی و خرابکارانه در نطنز اتفاق 

افتاد که خسارت هایی هم به همراه آورد.
ســخنگوی دولت گفت: اقدامــی که علیه 
مرکز غنی ســازی نطنز انجام شــد، نشان 
دهنده شکست دشمنان پیشرفت صنعتی 
و سیاسی کشــور برای جلوگیری از توسعه 
چشمگیر کشور از یک سو و مذاکرات موفق 
برای رفع تحریم های ظالمانه از سوی دیگر 

است.
ربیعی تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران 
ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانه 
و با تاکیــد بر ضرورت برخــورد جامعه بین 
المللی و آژانس بین المللــی انرژی اتمی با 
این تروریسم هســته ای، حق خود را برای 
اقدام علیه عاملین، آمرین و مباشــرین این 

حمله را محفوظ می داند.
وی ادامه داد: همینطور برای ناکام گذاشتن 
اهــداف آمرین ایــن حرکت تروریســتی، 
جمهوری اسامی ایران با جدیت گسترش 
فناوری هسته ای از یک طرف و تاش برای 
رفع تحریم های ظالمانــه را از طرف دیگر 
ادامــه خواهد داد.ســخنگوی دولت گفت: 
این خرابکاری هرچند موقتاً آســیب های 
محدودی به فعالیت غنی سازی وارد کرده 
اما سازمان انرژی اتمی اطمینان داده است 
که در مدت زمان کوتاهــی بخش بزرگی از 
آسیب ها را جبران و در مسیر بازسازی بنابر 
تصمیم اتحاذ شــده از فناوریهای جدیدتر 

استفاده خواهد شد.

با شدتی متناسب، اقدام خرابکارانه 
علیه تاسیسات نطنز را تالفی می کنیم

ربیعی گفت: برای ما کامًا روشــن اســت 
که ریشــه این اقدام تروریستی، عصبانیت 
دشــمنان صهیونیســتی از تاش اعضای 
برجام برای احیــای کامل ایــن توافق در 
هفته های گذشته اســت و هدف نهایی آن 
جلوگیــری از ادامه این رونــد دیپلماتیک 

سازنده است.
وی افزود: البته ما متعهد به تافی هم سطح 
در زمان و با شــدتی متناســب هستیم اما 
اجازه نخواهیم داد که دشــمنان به اهداف 
سیاسی خود دســت پیدا کنند.سخنگوی 
دولــت اظهــار کــرد: از همه طــرف های 
برجام و همینطور دولــت آمریکا که خود را 
طرفدار دیپلماســی می داند، انتظار داریم 
که این حمله را محکوم کــرده و تعهد خود 
را به اعام تعــارض اقدامــات خرابکارانه و 
تروریســتی را با فرایندهــای دیپلماتیک 

جاری اعام کنند.
ربیعی با اشــاره به ســفر وزیر امور خارجه 
روسیه به تهران گفت:  دیروز آقای الوروف 
وزیر امور خارجه روســیه به ایران سفر کرد. 
این سفر جهت گســترش روابط همکاری 
های دو جانبه انجام خواهد شــد. این سفر 
برای تمدید ســند ۵ ســاله همکاری های 
دو جانبه موســوم به موافقتنامه تاســیس 
و چارچوب فعالیت مراکــز فرهنگی که به 
امضای دو وزیر خارجه خواهد رسید، انجام 
می شــود. همچنین در خصوص مذاکرات 

وین و رفع تحریم ها تبادل نظر خواهد شد.
وی به مصوبــات مهم دولت اشــاره کرد و 

گفت: در جلسه هیات دولت بنابر پیشنهاد 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
افزایش مســتمری حداقل بگیــران تحت 
پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی به 
میــزان ۳۹ درصد و برای ســایر ســطوح 
)غیرحداقل بگیر( ۲۶ درصد به عاوه مبلغ 
ثابــت ۲۴۸ هزار و ۸۰۰ تومــان به تصویب 

رسید.
ســخنگوی دولت گفــت: بــا تاش های 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، دریافتــی 
بازنشســتگان حداقل بگیر دارای همســر 
و دو فرزند پــس از اعمال مــاده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی)افزایش ســنواتی( نسبت 
به مجموع مســتمری متناســب ســازی 
شده سال۱۳۹۹ و با احتســاب مرحله دوم 
متناسب سازی به ترتیب برای دارندگان ۳۰ 
سال ســابقه از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و دارندگان 
۲۰ ســال ســابقه از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان به ۳ میلیون و ۹۰۰ هــزار تومان در 

فروردین ۱۴۰۰ افزایش می یابد. 
وی افزود: اعمال متناسب سازی در سیستم 
نرم افــزاری موجــب اعتراض بخشــی از 
متوســط بگیران )غیرحداقل بگیران( شد 
لذا بنابر ســنت خوبی که در سازمان تامین 
اجتماعی شــکل گرفته است، ۵ روش برای 
اجرای متناسب ســازی مرحلــه دوم برای 
رفع بخشــی از دغدغه بازنشستگان تامین 
اجتماعی در دست بررسی است که یکی از 
آنها با حضور و مشــارکت مسئولین کانون 
عالی بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
تامیــن اجتماعــی نهایــی و در پرداخت 

اردیبهشت ماه لحاظ خواهد شد.
ربیعی گفت: سیاســت دولــت وهمراهی 
مجلس شورای اسامی از ســال ۱۳۹۹ تا 
به امــروز توجه به قدرت خریــد کارگران و 
بازنشستگان بوده اســت. با اجرای همسان 
ســازی در کنــار افزایــش ۳۹ درصــدی 
حقوق ها به یــاری خدا بخشــی از دغدغه 
بازنشســتگان تامین اجتماعی رفع خواهد 
شد.ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در 
خصوص جزییات حادثه روز یکشــنبه در 
مجتمع نظنز و حجم خسارات آن گفت: روز 
یکشنبه خرابکاری در کانال کابل های برق 
رسان به سامانه ماشین های سانتریفیوژ رخ 
داد. این یــک حمله بیرونی نبــوده و محل 
خرابکاری نیز کاما مشــخص شده است. 
خســارت وارد شده به ســرعت قابل رفع و 
جبران است و پرســنل غیور سازمان انرژی 

اتمی در حال تاش شبانه روزی هستند.
ربیعی بــا بیان اینکــه مقرر شــد به جای 
 IR۶ سانتیفیوژهای IR۱ سانتریفیوژهای
مجددا نصب شــود گفت: قطعــا هدف این 
تخریب هــا از کار انداختن ســانتریفیوژها 
بوده است و من امروز اعام می کنم براساس 
یک تصمیم ملی و یک خواست مدنی چرخ 
ســانتریفیوژهای ما برای همیشــه خواهد 
چرخید، هــر روز بهتر از دیــروز.وی تاکید 
کرد: هدف اصلی این خرابکاری سیاســی 
اســت تا نگذارند دســتیابی مردم ایران به 
حقوق خود در عرصه جهانی به ثمر بنشیند.

ســخنگوی دولت اظهار کــرد: تجربه به ما 
نشــان می دهد هرگاه در عرصــه جهانی 
گام هــای موثــری را بر می داریم دشــمن 
اســتراتژیک ایران و مردم ایران کینه توزانه 
علیــه منافع ملت بــه اعمال تروریســتی 
ناجوانمردانه دســت می زند.ربیعی گفت: 
هــدف این گونــه تخریب ها هــم حمله به 
توانایی های فنی و هم حمله به توانایی های 
سیاسی ایران اســت. آنها به دنبال تضعیف 
روحیه جوانان غیور در صنعت هســته ای و 

ایجاد یاس و ناامیدی در مردم هستند.

پاسخ سه گانه ایران به حادثه 
خرابکارانه در تاسیسات نطنز

وی ادامه داد: ما قطعا پاسخ محکم خواهیم 
داد. ایران به این گونه اقدامات، اســتراتژی 

پاسخ سه گانه را دنبال می کند.
ســخنگوی دولت ادامه داد: اول حق خود را 

برای اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین 
محفوظ دانســته و مجازات خواهند شــد. 
کانون این پاســخ نیز در ســرزمین متجاوز 
خواهــد بــود. پاســخ دوم ما پیشــرفت و 
گســترش فعالیت های صلح آمیز هسته ای 

در کشور است.
ربیعی گفت: پاسخ ســوم در عرصه سیاسی 
اســت. با عقب رانــدن تحریم هــا و تاش 
مضاعف برای کسب حقوق ملت ایران اهدف 
تروریســت ها را ناکام خواهیم گذاشت. ما 
در دام عملیات تحریکی دشــمن ایران قرار 
نمی گیریم، به مسیر درست خود در عرصه 
بین المللی ادامه داده، تحریــم را خواهیم 
شکست و به تامین و گسترش صلح و امنیت 
جهان و منطقه کمــک خواهیم کرد، اجازه 
نمی دهیم زندگی ننگین شما که مثل انگل 
فقط در  فضــای ناامن ممکن اســت ادامه 

دهید.
وی تاکید کرد: شــواهدی بســیار قوی از 
دست داشــتن رژیم صهیونیســتی در این 
حادثه وجــود دارد. اول آنکــه مقامات این 
رژیم از ترس پاســخ قاطع ایران با اظهارات 

دو پهلو شادمانی می کنند.
ســخنگوی دولت اظهار کــرد: دوم اینکه 
خوشبختانه وزارت اطاعات و متخصصان 
ضد جاسوســی ما در ماه های گذشته و پس 
از شهادت شــهید فخری زاده چندین تیم 
ترور و خرابکاری وابســته به سرویس های 
امنیتی اســرائیل را دســتگیر و هم اکنون 
پرونده این افراد در مراحل بررســی قضایی 

قرار گرفته است.
ربیعی گفت: در این حادثه هــم فرد خائن 
به ملت شناســایی و هویت او مشخص شده 
اســت و اقدامات الزم در دســت پیگیری 

است.

گذشت زمان ممکن است احیای 
برجام را بسیار دشوارتر کند

ســخنگوی دولت در پاســخ به این سوال 
که چقدر امکان رفع تحریــم ها وجود دارد 
گفت: ما تا امــروز برای آمریــکا هیچ جای 
ابهامی باقی نگذاشته ایم که برای بازگشت 
همه طرف ها به تعهدات راهی جز لغو تمام 
تحریم هایی که در دوره ترامپ اعمال شده 
وجود ندارد. نوبت آمریکاست که ثابت کند 

برای بازگشت به برجام جدی است.
وی افــزود: مذاکــرات انجــام گرفتــه در 
کمیسیون مشترک برجام تا امروز سازنده و 
در مسیر درستی به پیش می رود. منتظریم 
آمریکا به جای بازی با کلمــات، با گام های 

عملی برای اثبات حسن نیت خود بردارد.
ربیعی گفــت: دولت ترجیــح می دهد که 
میراثــی بدون تحریــم را بــه دولت بعدی 
واگــذار کند، امــا در عین حــال مایل هم 
نیستیم که شتابزده رفتار کنیم. اگر آمریکا 
آماده انجام تعهداتش باشــد، ما هم متقابا 
آماده انجام تمام تعهدات خودمان هستیم 
در غیرایــن صورت، گذشــت زمان ممکن 

است احیای برجام را بسیار دشوارتر کند.

سیاست سخت گیرانه عدم مذاکره 
مستقیم با آمریکا مبتنی بر سال ها 

تجربه است
سخنگوی دولت در پاســخ به این سوال که 
آیا مذاکره مستقیم با آمریکا برای بازگشت 
به برجام و اعام مطالبــات ایران به صورت 
مســتقیم راهکار منطقی تــر و عملی تری 
نیست؟ گفت: سخت گیری ما برای امتناع 
از مذاکره با آمریکا خارج از چارچوب برجام 
پیام روشن و ســختگیرانه ای دارد مبنی بر 
اینکه جمهوری اسامی ایران به هیچ وجه 
مذاکره بــا آمریکا خارج از موضــوع برنامه 
های هســته ای و بیرون از چارچوب برجام 
را به رســمیت نمی شناسد و ضرورتی برای 
انجام چنین گفتگوهایی قائل نیســت. این 
سیاست و ســخت گیری مبتنی بر سال ها 

تجربه است.
ربیعی گفــت: از آنجایی کــه آمریکا هنوز 
به برجام بازنگشــته نمی تواند از ســاختار 

مذاکراتی آن با ایران از جمله در کمیسیون 
مشــترک اســتفاده کند. بعاوه، از نظر ما 
مذاکره تنها زمانی الزم اســت که با مسئله 
پیچیده ای رو به رو باشــیم در حالیکه نحوه 
بازگشــت همه طرف ها به تعهدات روشن 
و تعیین شــده در متن توافق برجام بسیار 

ساده بوده و نیازمند مذاکره نیست.
وی افــزود: اگــر آمریــکا می خواهد طرف 
مذاکره با ایران در کمیســیون مشــترک 
قرار بگیــرد باید به برجام بازگــردد و برای 
بازگشــت به برجام راهی جز لغــو یکباره و 
تمامی تحریم های ناقــض توافق که دوره 
ریاست جمهوری ترامپ اعمال شده وجود 
ندارد. اگــر این اتفاق صــورت بگیرد، ما در 
کوتاه ترین زمــان ممکن و بعد از راســتی 
آزمایی، به همه تعهدات خود مطابق برجام 

بازخواهیم گشت.
سخنگوی دولت در پاســخ به این سوال که 
مواضع روســیه در مذاکرات وین را چگونه 
ارزیابی می کنید گفت: دوســتان روســی 
ما با مواضع ایران به خوبی آشــنایی دارند و 
همانند سال های گذشــته نقش سازنده ای 

را در این گفتگوها ایفا می کنند.
ربیعی گفت: ایران و روســیه هر دو قربانی 
تحریم های غیرقانونــی و یکجانبه آمریکا 
بوده اند و در تاش برای مقابلــه با این نوع 

اقدامات خودسرانه مواضع مشترکی دارند.
وی افزود: ما به رایزنی هــای مداوم با هدف 
اطمینــان از اجرای کامل تعهدات توســط 
همه طرف های ۱+۴ ادامه می دهیم. ســفر 
آقای الوروف هم در ادامه ایــن رایزنی ها و 
مشورت های مرسوم میان دو کشور نه تنها 
درباره اطمینان از اجرای کامل برجام بلکه 
در ســایر موضوعات مورد عاقه طرفین از 
جمله در حفظ و گســترش روابط تجاری و 
همکاری های دو کشــور در مسائل منطقه 

ای است.    
ســخنگوی دولت گفت: در جریان این سفر 
تمدید ۵ ســاله ســند همکاری دو جانبه 
)موافقتنامه تاســیس و چارچوب فعالیت 
مراکــز فرهنگی( بیــن ایران و روســیه به 
امضای وزرای امور خارجه دو کشور خواهد 

رسید.
ربیعی در پاسخ به این سوال که نمایندگان 
مجلــس در حالــی روز یکشــنبه گزارش 
کمیســیون حقوقی  مجلس را تحت عنوان 
اســتکاف رئیس جمهور از ابــاغ ۱۳ فقره 
قانون به قوه قضاییــه ارجاع دادند که تعداد 
زیــادی از لوایــح دولت در مجلــس اعام 
وصول نشده است. نظر شما در این خصوص 
چیست؟ آیا ســازوکاری برای رسیدگی به 
شــکایت احتمالی دولــت از مجلس هم در 
این مورد وجود دارد؟ گفــت: درباره ادعای 
اســتنکاف رئیس جمهور از اباغ ۱۳ فقره 
قانون، قبا صحبت شــده و آقــای امیری 
معــاون امور مجلــس رئیس جمهور هم در 
کمیسیون قضایی مجلس، توضیحات قابل 
توجه و مبســوطی را ارائه کرده اند. هرچند 
که طبق قانــون و روال وی بایــد در صحن 
علنی مجلس نیز صحبت می کــرد اما این 
اجازه به معاون پارلمانی رئیس جمهور داده 

نشد.
وی ادامــه داد: از ۱۳ مــورد ادعایی ۸ مورد 
مربوط به مجلــس دهم اســت و ارتباطی 
به این مجلس ندارد. اتفاقا آنها هم توســط 
رئیس مجلس وقت، به روزنامه  رسمی اباغ 

شده است.
ســخنگوی دولت تاکید کــرد: ۳ مورد هم 
توسط رئیس جمهور اباغ شده اما روزنامه 
رسمی آنها را منتشر نکرده است. ۲ مورد هم 
مرتبط به این مجلس است که توسط رئیس 
مجلس برای انتشار به روزنامه رسمی داده 

شد.
ربیعی تصریــح کــرد: اما اقدام شــکایت 
نماینــدگان از دولت به دلیــل آنچه »اباغ 
نکردن قوانین« خوانده اند، اقدامی عجیب 
و بدعتی اســت تازه و به اعتقاد حقوقدانان، 
این شکایت، اساســا موضوعیت ندارد چرا 
که قانون، فرایند اباغ قوانین را مشــخص 

کرده و گفته کــه د رصورت ابــاغ نکردن 
رئیس جمهــور، رئیس مجلــس می تواند 
قانون را اباغ کند. این شــکایت برای اباغ 

قوانین اصا ضرورت ندارد.
وی افزود: از ایــن منظر، به نظر می رســد 
برخی نمایندگان محترم بیــن اجرا و اباغ 
قوانین، تمیزی قائل نیســتند چون همان 
طور که گفتم اگر بر فرض، رئیس قوه مجریه 
از اباغ قانونی اســتنکاف کنــد، رئیس قوه 
مقننه می تواند آن را اباغ کند. این ســنت 
۴۰ ساله ای است که در مجلس جاری بوده 
است بنابراین ظاهرا اتقاق جدیدی در حال 

رخ دادن است.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: اما برگردیم 
به سوال شما، متاســفانه عکس این قضیه 
وجود دارد یعنــی تعــدادی الیحه دولت 
در مجلس یازدهم در حالــی معطل مانده 
که نمایندگان محترم با عناوین مشــابه و با 
بارمالی قابل توجه، اقدام به تهیه و تصویب 
طرح می کنند که به جــز تحمیل هزینه در 
عمل، مشکاتی را هم ایجاد می کند. تجربه 
گذشته نشان می دهد روند تصویب قوانین، 
اگر از طریــق ارائه لوایح باشــد، آن قانون ، 
دقیق تر خواهد بود چرا که کار کارشناســی 

کامل بر روی الیحه صورت می گیرد.
ربیعی گفــت: عاوه بــر آن، تعــدادی از 
لوایح مهــم دولت علی رغــم پیگیری های 
مکرر، هنوز اعام وصول نشــده است. البته 
دولت تــاش دارد حتی المقــدور موضوع 
را بــا پیگیری هــای اداری و پارلمانی حل 
و فصل کنــد و نیازی به شــکایت به مراجع 
قضایی و ذی ربط نباشــد وگرنه شکایت به 
کمیسیون اصل ۹۰، یا شــکایت به بازرسی 
کل کشور و شکایت به قوه قضاییه استفاده 
از ظرفیت تبصره اصل ۱۱۰ قانون اساســی 
راهکارهایی اســت کــه می توان بــه آنها 

تمسک ُجست.

نگران دارایی مردم در بورس هستیم
 ربیعی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت 
برای حمایت از سهامداران در سه ماه پایانی 
فعالیت دولــت دوازدهم چیســت، گفت: 
اساسا بازار ســرمایه و سیاست های مربوط 
به آن، برای رشــد دارایی و ســرمایه، یک 
اصل اساسی است. به همین خاطر، رسوب 
ســرمایه در بازار دارایی  های فیزیکی آفت 
جدی برای اقتصاد کشــور است که موجب 
تمرکز ثروت نــزد ســرمایه  داران، کاهش 
سطح رفاه دهک  های پایین جامعه، تمرکز 
ثروت نزد دهک  های باال و افزایش جمعیت 
فقیر و حرکت در خاف جهت اقتصاد سالم 

می شود.
وی ادامه داد: برای رهایی از اقتصاد شکننده 
نفتی، نظــام اقتصادی مبتنی بــر مالیات، 
شــفافیت اقتصــادی، مشــارکت عمومی 
جامعــه در اقتصــاد، تقویت تأمیــن مالی 
تولید و تقویت اشــتغال، راهــی جز تقویت 
بازار ســرمایه وجود ندارد و ایــن بازار اهرم 
سیاســتی قدرتمند برای نجات اقتصاد در 
شرایط بحرانی و بروز شــوک  های داخلی و 

خارجی است.
ســخنگوی دولت گفت: در جریان مســاله 
بورس، شهریور ۹۲ شــاخص بورس حدودا 
۶۰ هزار بود که به خاطر تکانه های اقتصادی 
ناشی از تحریم و اهمیت ارز، چند سال بعد 
به حدود دو میلیون رســید و االن هم حول 

و حوش یک میلیون و دویست هزار است.
ربیعــی تاکیــد کــرد: بنابرایــن همــه 
افرادی که در بــورس، نــگاه بلندمدت به 
سرمایه گذاری شــان داشتند، سرمایه سال 
۹۲ آنها با رشــد ۲۶ درصدی مواجه شــده  
است. افراد زیادی با رشــد بازار سرمایه در 
بورس سود کردند. منتها افراد قابل توجهی 
هســتند که در فراز و نشــیب این بازار وارد 

شده و متضرر شده اند.
وی ادامــه داد البته همزمان با رشــد بازار 
ســرمایه، بارها کارشناســان هشــدار می 
دادند که کســی دارایی خــود را تبدیل به 
سهام نکند. یعنی خانه خود را نفروشد. بازار 
سرمایه،  بازار زمان دار اســت و نباید به آن 

نگاه مقطعی داشت.
ســخنگوی دولت گفت: خود بنده بارها از 
همین تریبــون این نکات را اعــام کرده و 
تاکید کرده بودم بورس، بانک نیســت ولی 
این حرف بــه معنای عــدم حمایت دولت 
از مردم و ســرمایه گذاران نیســت. به هر 
حال همه مــا در دولت نگــران دارایی این 
هموطنان عزیزمان هستیم. چون عده ای از 
هموطنان با انتظار انتفاع به بازار سهام آمده 
اند و ما باید نگاهی مســئوالنه به همه مردم 

داشته باشیم.
ربیعی گفــت: در همین راســتا دولت نیز 
اقداماتــی را برای بهبود فضای بازار ســهام 
انجــام داده که برخــی از آنهــا عبارتند از 
۱-پیگیری رعایت حداکثر ســود پرداختی 
بانک ها، ۲- امکان انتشــار اوراق توســط 
شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری برای 
خرید سهام و رشد عالی فروش شرکت ها در 

اسفند و فروردین ماه و تثبیت نرخ ارز.
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NPL بانک ملی ایران به 5.2 درصد رسید
نســبت مطالبات معوق به کل تسهیات 
پرداختــی )NPL( بانــک ملــی ایران 
بــه عــدد ۵.۲ درصــد رســید کــه به 
اســتانداردهای جهانی بســیار نزدیک 

است.
به گزارش روابــط عمومــی بانک ملی 
ایران، نســبت مطالبــات غیرجاری به 
کل تســهیات پرداختــی )NPL( از 

مهمترین شــاخص های ارزیابی فعالیت بانک هاســت و بهبود آن در 
بانک ملی ایران طی ســالهای اخیر به طور جدی در دســتور کار بوده 
است.بررسی اطاعات مالی بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۹ حاکی 
از این است که )NPL( این بانک روند نزولی چهار سال گذشته را حفظ 
کرده است.روند کاهشی نســبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیات 
پرداختی بانک ملی ایران باعث کاهش کل این نســبت در نظام بانکی 
نیز شده اســت، چرا که بخش زیادی از مجموع تســهیات پرداختی 

بانک ها بر عهده این بانک است.
تاش برای وصول مطالبات معوق و نیز ارائه تسهیات جدید با رعایت 
قوانین اباغی به همراه دریافت وثایــق و تضامین معتبر به کاهش این 

نسبت منجر شده است.

نرخ حق الوکاله بانک شهر در سال 1۴۰۰ اعالم شد
نرخ حق الوکاله سپرده های ســرمایه گذاری بانک شهر در سال جدید 

اعام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، در راســتای قانون عملیات بانکی 
بدون ربا و مطابق با مقــررات و ضوابط بانک مرکــزی، نرخ حق الوکاله 
برای هریک از انواع سپرده های به کارگرفته شده جهت مصارف مشاع 
در ســال ۱۴۰۰، معادل ۳ درصد تصویب شد.گفتنی است، حق الوکاله 
مبلغی اســت که بانک ها می توانند در قبال به کارگیری منابع سپرده 

شده توسط سپرده گذاران، از آنان دریافت کنند.

رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن: 
سیاست ها و برنامه های این بانك در راستای 

تحقق شعار سال تدوین و بازنگری شد
اصغر پاک طینت بیان داشــت: از ســال 
گذشته تمامي سیاست ها و برنامه هاي 
بانک همسو با افزایش تولید و اشتغال در 
کشور تدوین شــده بود که با نام گذاري 
ســال جدید به عنــوان ســال »تولید، 
پشــتیباني ها و مانع زدایي ها« از سوي 
مقام معظم رهبري تمامي سیاست هاي 
اعتباري و برنامه هاي بانک در این راستا 

و در جهت تحقق این شــعار مهم قرار گرفت. به گــزارش پایگاه اطاع 
رساني بانک صنعت و معدن، وي ضمن بیان مطلب فوق عنوان داشت: 
انتخاب این شعار و توجه ویژه به بخش تولید کشور، وظیفه خطیري را 
براي حمایت از بخش تولید بر عهده بانک صنعت و معدن قرار مي دهد 

چراکه به عنوان تنها بانک تخصصي در این زمینه فعالیت دارد.
وی با تأکید بر لزوم تاش همگاني در تحقق منویات مقام معظم رهبری 
و اتخاذ سیاســت هاي مناســب در حوزه اقتصاد و بانکداري براي نیل 
به این مقصود، افزود: مهمترین سیاســت هاي اعتباري بانک صنعت و 
معدن براي افزایش ظرفیت تولید در کشور، تسریع و تسهیل پرداخت 
تسهیات با اولویت پرداخت ســرمایه درگردش به واحدهایي است که 
از بانک، تسهیات سرمایه ثابت دریافت نموده اند و این بانک در احداث 

آنها مشارکت داشته است.
وي خاطرنشان کرد: تخصیص تســهیات تکمیلي )سرمایه ثابت( به 
واحدهایي که در بانک در وضعیت اجرا قرار دارند. )با پیشرفت فیزیکي 
بیش از ۷۰ درصد( اولویت دیگري اســت که در پرداخت تسهیات به 
واحدهاي صنعتي و معدني مد نظر قــرار مي گیرد تا واحدهاي تولیدي 

یاد شده نیز در چرخه تولید قرار بگیرند.
پاک طینت اظهار داشت: شــرکت هاي دانش بنیان، صادرات محور و 
فن آور در صدر شــرکت هاي واجد شــرایط براي دریافت تسهیات از 
بانک صنعت و معدن هستند و از ابتداي سال مقرر شده فرآیند پذیرش، 
ارزیابي و پرداخت تسهیات، یکپارچه و سیســتمي شود و در بررسي 
اهلیت و صاحیت متقاضیان و ســوابق آنان با دقت نظر و حساســیت 

بیشتري عمل نماییم.
پاک طینت در خاتمه با تأکید بر اهمیت باالی روحیه تعاون و مشارکت 
در بانک اظهار داشــت: با همدلــی و حمایت همه کارکنــان همگام با 
سیاســت های اعتباري و راهبردی بانک، از ظرفیت های موجود برای 
تحقق شــعار »تولید، پشــتیباني ها و مانع زدایي ها« و ارائه خدمات 

شایسته به صنعتگران، معدنکاران و کارآفرینان استفاده خواهیم کرد.

12۰ ثانیه زمان برای خرید بیمه توقف کسب و کار 
ناشی از کرونا

تمام مشاغل دارای پروانه کسب، می توانند 
در حداکثر ۱۲۰ ثانیه، بیمه توقف کسب 
و کار ناشــی از کرونا را تهیه کرده و بابت 
تعطیلی فعالیــت خود از بیمــه تعاون 

خسارت دریافت کنند.
به گزارش روابــط عمومی بیمه تعاون، با 
توجه به ضرورت حمایت از مشاغل و در 
راستای تحقق شعار سال، بیمه تعاون با 

حرکت در مسیر »پشــتیبانی« و نیز »مانع زدایی« از فعالیت کسب و 
کارهایی که از سوی ستاد ملی کرونا تعطیل شده اند، اقدام به ارائه بیمه 

نامه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی کرونا کرده است.
در راستای مانع زدایی و تســهیل هرچه بیشــتر خدمت رسانی بیمه 
تعاون به صاحبان مشــاغل و نیز با هدف کاهش ترددهای غیرضروری 
برای مبــارزه با ویروس کرونــا، متقاضیان مــی توانند با اســتفاده از 
اپلیکیشــن »آپ« و مراجعه به قســمت بیمه تعطیلی کسب و کار، در 
حداکثــر ۱۲۰ ثانیه ثبت نام کرده و از خدمات این شــرکت اســتفاده 

کنند.
بیمه توقــف کســب و کار، ۲۸ رســته شــغلی در پنج گروه شــامل 
»مهندسین ناظر، دفاتر ازدواج و طاق، خرازی، لوله کشی ساختمان، 
فروش لوازم خانگــی، خدمات چاپ دیجیتال آتلیه و عکاســی، پارچه 
فروشــی، خیاطی، اقامت سرا، آموزشــگاه، فروش لوازم و مواد دخانی، 
گیم نت، اسباب بازی فروشی، خشکشــویی، گل فروشی و محصوالت 
کشــاورزی، آرایشــگاه، کافه و چایخانه، باشــگاه ورزشــی، قنادی، 
لوکس فروشی، پوشاک، فروشگاه قطعات یدکی، شرکت های خدماتی 
نظافتی، تاالرهای پذیرایی، رستوران، مصالح فروشی، هتل و صرافی« 

را تحت پوشش قرار می دهد.
شایان ذکر اســت که بیمه تعاون، به عنوان تنها شرکت بیمه ای در قاره 
آسیا، پس از مطالعات بین المللی و اخذ مجوزهای الزم از بیمه مرکزی، 
بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی و اپیدمی را ارائه کرده و صاحبان 
مشاغل با اســتفاده از پروانه کســب خود می توانند در صورت دستور 
تعطیلی کسب و کار از سوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا، تا سقف ۶۰ روز 

از بیمه تعاون خسارت دریافت کنند.

شعبه

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران تکمیل پروژه 
های نیمه تمام را از اولویت های این بانک توســعه ای 
در ســال جدید عنوان کرد و گفت: منابــع کافی برای 
تکمیل هر چه سریعتر پروژه های نیمه تمام در کشور 

در دسترس بانک قرار دارد.
به گــزارش روابــط عمومــی بانک توســعه صادرات 
ایران دکتــر علی صالح آبــادی اظهار داشــت: پیش 
بینی می شود با سیاســت های اتخاذ شــده در بانک 
توســعه صادرات ایران، پروژه هایی چون پتروشیمی 
گچســاران، فوالد جهان آرا، آریا بنادر) توســعه بندر 
چابهار( و خط انتقال برق ایران و ارمنســتان تا قبل از 

پایان ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
وی افزود: بــا تامین مالی ۱۳۰ میلیــون یورویی بانک 

توســعه صادرات ایران، پروژه فــوالد کاوه 
جنوب کیــش در دو بخش توســعه تولید 
شمش فوالد و آب شیرین کن به اتمام رسید 
همچنین پروژه فــوالد اردکان نیز با تامین 
مالی بالغ بر ۴۶ میلیون یورو سال گذشته به 

بهره برداری رسید.
صالــح آبادی اظهار داشــت: فــوالد جهان 

آرا با ۱۵۹ میلیون یورو، پروژه خــط انتقال برق ایران 
و ارمنســتان با ۹۰ میلیون یورو، پتروشیمی سلمان با 
۱۲۰ میلیون یورو، فوالد آلیــاژی با ۱۱۸ میلیون یورو 
بخشی از پروژه هایی هستند که بانک توسعه صادرات 

ایران تامین مالی کرده است.
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران با اشــاره به 

ارائه خدمات توســط این بانــک، ادامه داد: 
امســال نیزدر کناراعطای تســهیات، این 
بانــک مجموعه ای از خدمات اعــم از اعتبار 
اسنادی ریالی، ضمانت نامه های ریالی را به 

مشتریان ارائه می دهد.
صالح آبــادی در مورد شــرکت هایی که به 
دنبال ارائــه اوراق در بازار ســرمایه و تامین 
مالی از این بازار هســتند، گفت: بانک توسعه صادرات 
ایران آمادگی دارد ضمانت اوراق شرکت ها را بر عهده 
گرفته و از طریق شرکت تامین سرمایه تمدن اوراق این 
شرکت ها را در بازار ســرمایه عرضه کند؛ در این زمینه 
نیز محدودیتی وجود ندارد و هر شــرکت صادراتی که 
فعالیت توجیه پذیر داشته باشد، مشمول این خدمت 

قرار خواهد گرفت.
صالح آبادی اعام کرد: بانک توســعه صــادرات ایران 
آمادگــی دارد همچون ســال گذشــته، ارز حاصل از 
صادرات صادرکنندگان را اخذ و در سامانه نیما عرضه 

و از صادرکننده رفع تعهد ارزی کند.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران به حضور این 
بانک و صرافی توســعه صادرات در بازار متشکل ارزی 
اشاره کرد و گفت: بانک توسعه صادرات از این طریق به 

وضعیت بازار کمک می کند.
وی در مورد اجرای حاکمیت شــرکتی در بانک توسعه 
صادرات ایران گفت: خوشــبختانه مقررات مربوط به 
حاکمیت شرکتی و دستورالعمل های مرتبط با آن در 

بانک توسعه صادرات اجرا می شود.

مدیرعامل بانــک دی از پرداخت بیش از هشــت هزار 
فقره تســهیات اعتباری بــه کادر درمــان و کارکنان 
نظام ســامت خبر داد.برات کریمی، مدیرعامل بانک 
دی در دیدار با پیرحســین کولیوند، رییس ســازمان 
اورژانس کشور، با اشاره به نقش تأثیرگذار کادر درمانی 

بیمارستان های کشــور در خط مقدم مبارزه با ویروس 
کرونا گفت: مدافعان سامت کشور این روزها رسالت و 
تعهد سنگینی در قبال سامت جامعه به عهده دارند و در 
این راستا سامتی خود را نیز در کف اخاص گذاشته اند 
که ایــن فداکاری شایســته قدردانی اســت.بانک دي 

همواره همراه و حامی نظام ســامت و جامعه پزشکی 
بوده و در این راســتا با ارائه خدمات متنوع مالی، آماده 
خدمت رســانی به این طیف ارزشمند است و این روند با 
قوت بیشتري ادامه خواهد یافت.کریمی با بیان این که 
بانک دی همواره توجه ویژه ای به توســعه نظام سامت 

کشور داشته است، گفت: در طراحی محصوالت اعتباری 
مختلف در بانک تاش شده اســت شرایط ویژه ای برای 
پزشکان و کادر درمانی کشــور در نظر گرفته شود که با 
استقبال جامعه هدف در سال گذشته، هشت هزار فقره 

تسهیات به مدافعان سامت کشور اعطا شد.

توسعه صادرات

دی

خریدار   قانون جدید چک می تواند با احیا 
اعتبار چک در مبادالت به تأمین سرمایه در 
گردش بنگاه های اقتصادی کمک شــایانی 
نماید و به این ترتیب تأمیــن نقدینگی در 

محیط کسب و کار ایران را تسهیل کند.
 هر بنگاه اقتصــادی در هنــگام فعالیت با 
عواملی مواجه می شود که گرچه از مدیریت 
بنگاه خارج است اما بر فرایند تولید آن بنگاه 
اثر می گذارد و می تواند مشــکاتی را بر سر 
فعالیت بنگاه ایجاد نماید یا بر عکس موجب 
تسهیل فعالیت های آن شود. این عوامل در 
ادبیات علمی محیط کســب و کار نام دارند 
که شــامل موضوعات مختلفــی از جمله 

قواعد حقوقی حاکم بر معامات می شوند.
چند ســال قبــل نواقــص قانــون صدور 
چک موجب شــده بود تا بــا افزایش میزان 
چک هــای برگشــتی، مشــکاتی برای 
بنگاه هــای اقتصــادی ایجاد شــود. این 
مشــکات در حدی فضای کســب و کار را 
به هم ریخته بود که تشــکل های اقتصادی 
در ارزیابــی مرکــز پژوهش هــای مجلس 
از مؤلفه های محیط کســب و کار در پاییز 
۱۳۹۵، چک برگشتی را به عنوان پنجمین 
عامــل نامســاعد فعالیت هــای اقتصادی 

معرفی کردند.
تأثیــر منفــی چک هــای برگشــتی بــر 
فعالیت های بنگاه هــای اقتصادی موجب 
شد تا در ســال ۱۳۹۷ قانون صدور چک در 
مجلس مورد اصــاح قرار بگیــرد تا به این 
ترتیب با کاهش میزان چک های برگشتی، 

اعتبار چک بار دیگر احیا شود.

بهبود محیط کسب و کار با اجرای 
قانون جدید چک

با اجرای قانون جدید چک، فرایند رسیدگی 
قضائی به چک برگشتی را به گونه ای تغییر 
پیدا کــرد که طلبــکار با صــرف کمترین 
زمان و هزینــه، امکان دسترســی به طلب 
خود را داشته باشــد. در این راستا مقرر شد 
بانک های عامل در صورت مواجه شــدن با 
حســاب خالی صادر کننده چک، در همان 
محل، شناسه عدم پرداخت را بر روی چک 

ثبت کنند تا دارنده چــک بتواند با مراجعه 
به دفاتر خدمات قضائی در خواســت صدور 

اجرایی را ثبت کند.
تســهیل فرایند رســیدگی بــه چک های 
برگشتی در کنار برخی از محدودیت ها برای 
صادر کنندگان چک های برگشتی موجب 
شــد تا با اجرای بخش هایی از قانون جدید 
چک، میــزان چک های برگشــتی کاهش 

پیدا کند.
بررســی های آماری نشــان می دهد که در 
ســال ۹۶ ارزش چک های برگشتی نسبت 
به کل چک های صادره به ۲۳ درصد رسیده 
بود اما اجرای قانون جدید چک موجب شد 
تا ارزش چک های برگشــتی نسبت به کل 
چک های صادره در یک سال منتهی به اول 
اسفند ۹۹ به ۱۱.۲ درصد کاهش پیدا کند 
که این امر قطعاً به ســهم خود تأثیر مثبتی 

بر بهبود محیط کسب و کار گذاشته است.

کاهش چک های بال محل با برقراری 
تقارن اطالعاتی

عاوه بر این با الزامی شــدن ثبت اطاعات 

چک های جدید در ســامانه صیــاد از ابتدا 
سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی گام بلندی برای 
برقراری تقارن اطاعاتی بــه عنوان یکی از 
مفاد قانــون جدید چک برداشــت که این 
موضوع نیز می تواند بر افزایش اعتبار چک 

در مبادالت کمک کند.
با برقراری کامل تقــارن اطاعاتی، بنگاه ها 
و فعــاالن اقتصــادی قبــل از گرفتن چک 
می توانند نسبت به استعام آخرین وضعیت 
صادرکننده چک اقدام نمایند و با آگاهی از 
سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در 
سه ســال اخیر و میزان تعهدات چک های 
تسویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت 
یا رد چــک تصمیم گیری کنــد. موضوعی 
که می تواند از افتــادن بنگاه های اقتصادی 
کوچــک و بــزرگ در دام چک بــا محل 

جلوگیری کند.

قانون جدید چک به تأمین نقدینگی 
بنگاه های اقتصادی کمک می کند

تأثیر قانــون جدید چک بــر بهبود محیط 
کســب و کار به همین جا ختم نمی شود و 

جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه 
معتقد اســت که اجرای قانون جدید چک 
به تأمین نقدینگی واحدهــای تولیدی نیز 

کمک می کند.
وی در گفت و گو با خبرنگار مهر توضیح داد: 
در محیط کسب و کار یک نیاز مهمی به نام 
تأمین اعتبار وجود دارد که فعاالن اقتصادی 
برای رفــع آن دو راه پیــش رو دارند. یکی 
مراجعه به بانک های عامــل و تأمین اعتبار 
مبتنی بر نظام بانکی و دیگری تأمین اعتبار 

از مسیر معامات اعتباری.
این حقوقدان اضافه کرد: فعاالن اقتصادی 
در حال حاضــر به دلیل بروکراســی که در 
بانک ها وجود دارد تمایل دارند تا از مســیر 

معامات اعتباری کار خود را پیش ببرند.
معتمدی با اشــاره به وضعیــت چک های 
برگشــتی قبل از اجرای قانون جدید چک 
گفت: قبًا در بازار عرف بود که از دو یا ســه 
عدد چکی که گرفته می شــد، یکی از آن ها 
برگشت می خورد و همین امر باعث افزایش 
ریســک فعالیت اقتصادی می شد و فعاالن 
اقتصادی را مجبور می کــرد تا برای جبران 

هزینه، قیمت کاالهای خود را باال ببرند.
وی ادامه داد: اما با اجرای قانون جدید چک 
در حال حاضر فعال اقتصــادی می تواند تا 
حدی آسوده باشد و با خیال راحت معامات 
اعتباری خــود را با اســتفاده از چک انجام 
دهد و به این ترتیب اعتبار و نقدینگی مورد 

نیاز خود را تأمین کند.

افزایش اعتبار چک آثار مثبتی برای 
اقتصاد به همراه دارد

این مدرس دانشگاه ادامه داد: یک اشتباهی 
کــه در بخش هایی از نظام حقوقی کشــور 
وجود دارد این اســت که در دعــاوی از فرد 
ضعیف تر و بدهکار حمایت شــده که همین 
موضوع موجب می شود تا طلبکار از رسیدن 
به حق خود باز بماند و در نتیجه اگر طلبکار 
بانک باشــد تســهیات یا خدمات خود را 

کمتر عرضه کند.
معتمدی افزود: این در حالی اســت که اگر 
از طلبکار حمایت شــود هم طلبکار به حق 
خود می رسد و هم طلبکار دوباره تسهیات 

یا اعتبار به بازار عرضه می کند.
وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد قانون 
جدید چک یکــی از گام های کشــور برای 
حمایت از طلبکار و امنیت سرمایه آن است 
و از این جهــت اجرای قانــون جدید چک 
می تواند با افزایش اعتبار چک، آثار مثبتی 

بر اقتصاد کشور بر جای گذارد.

محیط کسب و کار در انتظار نتایج 
اجرای مرحله جدید قانون

اجرای مراحل پیشــین قانون جدید چک 
موجب کاهش بیــش از ۵۰ درصدی ارزش 
چک های برگشتی شــد که نتیجه این امر 
برای بنگاه های اقتصادی محســوس است. 
با این حســاب بخــش دیگــری از قانون 
جدید چــک از ســال ۱۴۰۰ و همزمان با 
سال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها به 
مرحله اجرای رسیده است و انتظار می رود 
در صورت اجرای خوب بانــک مرکزی آثار 
مثبت خــود را تا چند ماه آینــده بر محیط 

کسب و کار نمایان کند.
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بانک دی هشت هزار فقره تسهیالت به کادر درمان و کارکنان نظام سالمت اعطا کرد

حجت اله صیدی در مراسم رونمایی از طرح جدید بانک صادرات ایران تشریح کرد

راهکارهای »محیا« برای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید
خریــدار  بانک صــادرات ایــران طرح 
»محیا« را برای پشــتیبانی  و مانع زدایی  از 
واحدهای تولیدی آســیب دیده آغاز کرده 
اســت.حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک 
صادرات ایران با بیان این مطلب گفت: طرح 
»محیا«ی بانک صادرات ایران برای کمک 
به واحدهای تولیدی آسیب دیده ارائه شده 
تا ضمن رعایــت مقرارت بانــک مرکزی و 
قانون تجارت، بــه کمک واحدهای تولیدی 

بشتابیم.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صادرات 
ایران، حجت اله صیدی در مراسم رونمایی 
از طرح »محیا«ی بانک صــادرات ایران که 
با حضور علــی  آقامحمــدی، رئیس گروه 
اقتصــادی دفتــر مقــام معظــم رهبری، 
عزت اله اکبری، رئیس کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اســامی، عباس 
معمارنــژاد، معاون امــور بانکــی، بیمه و 
شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، 

معدن و تجارت و مسعود خوانساری، رئیس 
اتاق بازرگانی تهران برگزار شــد، با اشاره به 
نام گذاری ســال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم 
رهبری به عنوان سال »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی هــا«، تاکیــد کرد: این شــعار 
وظیفه ای مهم را به عهده ما گذاشته و برای 
عمل به آن در بانک صادرات ایران در صدد 
شناخت مهمترین موانع تولید برآمدیم و با 
اینکه برخی موانع خــارج از اختیار ما بوده 
است، در عین حال برای کمک به واحدهای 
تولیــدی آســیب دیده کــه در فهرســت 
مشتریان بد حساب نظام بانکی قرار داشته، 
چک برگشــتی و یا بدهی های معوق دارند 

برنامه ریزی کردیم.
وی با اشــاره به محدودیت های ناشــی از 
برخی قوانین و مقــررات گفت: البته قوانین 
و مقرارت پولی کشــور کارآمد  است و هنر 
نظام بانکی این است که در چارچوب همین 

قوانین و مقررات کار کند.
صیدی افــزود: پس از چنــد روز همفکری 

با مدیــران ارشــد بانــک طرحی بــا نام 
»محیا«  برای کمک بــه واحدهای تولیدی 
آســیب دیده در رده های مختلف ارائه شد 
تا ضمن رعایــت مقرارت بانــک مرکزی و 
قانون تجارت، بــه کمک واحدهای تولیدی 

بشتابیم.
حجت اله صیدی با اظهار امیدواری نســبت 
به تحقق ســود قابل تقسیم در مجمع پیش 
روی بانک صــادرات ایران گفــت: عاوه بر 

تجدید ساختار مالی بانک صادرات ایران در 
دو ماه پایانی سال ۹۶ و همچنین سال ۹۷، 
همزمان با نامگذاری سال ۹۸ به نام  »رونق 
تولید« توسط مقام معظم رهبری، ماموریت 
اصلی بانک صــادرات ایران بــا ارائه طرح 

طراوت برای رونق تولید آغاز شد. 
صیدی اظهار کرد: با استفاده از طرح طراوت 
تمامی زنجیره تولیــد از تقاضای کل تا ماده 
اولیه را تحت پوشش قرار دادیم و در گردش 
تولید  و بازار توانســتیم ارقام خوبی را از آن 
بانک صادرات ایران ســازیم؛ به طوری که 
در ســال ۹۸ از ظرفیت این طرح در صنعت 
فــوالد، پتروشــیمی، دارو و صنایع غذایی 

استفاده شد.
مدیرعامــل بانک صــادرات ایــران  افزود: 
در ســال ۹۹ دو طرح »طراوت توســعه« و 
»طراوت مسکن« به طرح »طراوت« اضافه 
شــد. با توجه به اینکه متولــی اصلی بخش 
مسکن، بانک مسکن اســت، فعالیت عمده 
و پرحجم بانــک صادرات ایــران در بخش 

طراوت توسعه و  برای کارخانجاتی صورت 
گرفت که قصــد افزایش دو تا ســه برابری 
ظرفیت یا تکمیل زنجیــره محصول خود را 
داشتند و یا به جای واردات، مواد اولیه  مورد 

نیازشان را خودشان تولید می کردند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین از 
امکان لحاظ نشدن چک برگشتی واحدهای 
تولیدی مشــمول طرح محیا سخن گفت و 
افزود: نکته اصلی در ایــن موضوع که دقت 
بانک و تولیدکنندگان را باال می برد، داشتن 
برنامه کسب و کار اســت. تولیدکننده باید 
برنامه عملیاتی داشته باشــد و علت اینکه 
برخــی از واحدها آســیب دیده اند، فقدان 
برنامه جامع و دقیق و در نتیجه بروز مشکل 
در بازاریابی، فــروش، کیفیت و فرایندهای 
مالی  آنهاســت. بنابراین آنچه ما در بخش 
ضوابط بانــک مــورد توجه قــرار داده ایم 
این اســت که واحدهای تولیدی باید برای 
توســعه فعالیت های خود برنامــه و الگوی 

تجاری ارائه دهند



در قالب پویش هر هفته #الف ب-ایران؛

وژه صنعت آب و برق در سه استان به ثمر نشست بیش از 51۴ میلیارد تومان پر

چاه ها آماده اند؟

بازگشت نفت ایران به بازار در سال سخت تعطیلی

تولید نفت ایران می تواند به بیش از ۴ میلیون 
بشکه برسد

یک کارشناس ارشــد حوزه انرژی معتقد اســت که ایران با وارد شدن 
به بازار انرژی می تواند تا ســقف چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بدون 

مشکل تولید داشته باشد.
امیرمحمد اســامی با بیان اینکه ایران با ورود به بازار انرژی مشتریان 
سنتی خود را خواهد داشت و حتی در صورت به نتیجه رسیدن توافق، 
حتما مشتریان قدیمی ایران باز خواهند گشت، اظهار کرد: مشتری به 
دنبال نفت خوب و امنیت عرضه اســت که ایران هر دو این شاخص ها را 

می تواند تضمین کند.
وی با تاکید بر اینکه فروش نفت ایران کار دور از ذهنی نیســت، تصریح 
کرد: وظیفه قانونی تمام کشورهای تولیدکننده نفت این است که ورود 
ایران به بازار را بپذیرند و کارشکنی نکنند و مجموع شرایط گویای این 
اســت که مشــکلی برای ورود ایران به بازار های جهانی وجود نخواهد 

داشت.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی ممکن است این موضوع چند 
ماه زمان ببرد اما به طور کلی مشکلی برای این مساله وجود ندارد و ایران 

به راحتی می توانند جایگاه خود را در بازار جهانی نفت بدست آورد.
به گزارش ایسنا، مذاکرات غیرمستقیم هفته گذشته در وین آغاز شده 
و از سوی مقامات موفقیت آمیز ارزیابی شد که می تواند فصل جدیدی 
را در تاش برای حفظ توافق هســته ای ایران بگشــاید. تهران و دولت 
جدید آمریکا اعام کرده اند آماده اند مذاکرات را برای رفع تحریم های 
آمریکا و بازگشت صنعت نفت ایران به فعالیت عادی خود آغاز کنند. با 

این حال ایران تاکید کرده که آمریکا باید نخست تحریم ها را رفع کند.
طبق اعام اویل پرایس، اگر این مذاکرات به رفع تحریم ها و بازگشــت 
نفت ایران به بازار منتهی شود، اوپک که در حال حاضر تولیدش را برای 
تقویت قیمتها محدود کرده است، ممکن است با مشکل روبرو شود اما 
این مشکل ممکن است به حدی که برخی تصور می کنند بزرگ نباشد. 
ایران در حال حاضر میزان نفت بیشــتری از آنچه آمار رسمی نشان می 
دهند، صادر می کند که عمده آن به مقصد چین اســت. در صورت رفع 
تحریم ها، آمار صادرات روشن تر خواهد شد. شاید مشکل بزرگتر برای 
تولیدکنندگان نفت آمریکا این باشد که صادرات نفت ایران به هند آغاز 
خواهد شد و جای بخشــی از نفت آمریکا را می گیرد. هند پس از توقف 
خرید نفت ایران به دلیل تحریم های واشــنگتن، به واردات نفت آمریکا 

پرداخت.

وگاه های برق  قیمت گذاری دستوری دولت نیر
خصوصی را زمین گیر کرد

رئیس انجمن نیروگاه های برق مقیاس کوچک گفت: انتظار می رود با 
توجه به شعار سال،تولید کننده برق وادار به پرداخت یارانه برق نباشد 

و دولت از محل منابع خود یارانه اقشار آسیب پذیر را تامین کند.
احسان صدر، رئیس انجمن نیروگاه های برق مقیاس کوچک در گفتگو 
با مهر با اشاره به اقتصاد ضعیف صنعت برق گفت: انتظار می رود با توجه 
به شــعار ســال، تولید کننده برق وادار به پرداخت یارانه برق نباشد و 

دولت از محل منابع خود یارانه اقشار آسیب پذیر را تأمین کند.

برق نیروگاه ۴ ماه از سال خریداری می شــود آن هم با نرخ های بسیار 
نازلی که عمًا صرفــه اقتصادی ندارد. در حال حاضــر به خاطر همین 
مشــکل، بیش از ۲۰۰ مــگاوات از نیروگاه های عضو ایــن انجمن در 
خاموشی به ســر می برند و این برای یک طرح سرمایه گذاری که انتظار 

می رود ۱۰۰ سال ادامه یابد به معنی فاجعه است
وی یکی از بزرگترین مشــکات صنعت برق را باتکلیفی بعد از ۵ سال 
اول بهره برداری دانست و گفت: دریافت مجوزها، تأمین مالی و احداث 
نیروگاه حدود ۵ ســال زمان می برد، درآمد در ۵ سال اول بهره برداری 
نیز صرف بازپرداخت بدهی های نیروگاه می شــود. با مقررات فعلی بعد 
از ۱۰ سال تاش و کوشــش مستمر، در حالی که ســرمایه گذار هنوز 
حاوت ســرمایه گذاری خود را نچشــیده، ناگهان با وضعیتی مواجه 
می شود که باید نیروگاه را خاموش و سرمایه گذاری انجام شده را جمع 
آوری کند.وی افزود: برق نیروگاه ۴ ماه از سال خریداری می شود آن هم 
با نرخ های بســیار نازلی که عمًا صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر 
به خاطر همین مشــکل، بیش از ۲۰۰ مگاوات از نیروگاه های عضو این 
انجمن در خاموشی به سر می برند و این برای یک طرح سرمایه گذاری 

که انتظار می رود ۱۰۰ سال ادامه یابد به معنی فاجعه است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اصاح اقتصاد صنعت برق، از نان شب 
برای مملکت واجب تر اســت، تصریح کرد: باید قراردادهای مستقیم و 
فروش دو جانبه برق به سرعت تســهیل شوند و گسترش یابند. از سوی 
دیگر دولت اجازه دهد نرخ بورس و بازار بــرق روند طبیعی خود را طی 

کرده و تعدیل شوند.
صدر اظهار داشت: بخشــی از مصرف کنندگان باید مورد حمایت قرار 
گیرند ولی یارانه تخصیص یافته بــه آنها نباید از جیب تولید کننده برق 
داده شود. دســتورالعمل یارانه های متقاطع وزارت نیرو، عمًا به معنی 
اعطای یارانه به قشر آسیب پذیر از جیب تولیدکننده است که الزم است 
به سرعت اصاح شــود. نکته جالب توجه این اســت که صنایع کشور 
همگی در حال گرفتن یارانه انرژی از دولت هســتند. این یارانه گاهی 
به ۵۰ درصد درآمدهای ناخالص آنها نیز می رســد، این در حالی است 
که نیروگاه ها که زیرساخت همان صنایع هستند نه تنها یارانه دریافت 
نمی کنند بلکه به اجبار بخشــی از یارانه از جیب آنها دریافت می شود و 
همین امر باعث شده که صنعت نیروگاهی که موتور توسعه کشور است 

روز به روز ضعیف تر شود.
رئیس انجمن نیروگاه های کوچک مقیاس در پاسخ به پرسش خبرنگار 
مهر مبنی بر اینکه با توجه به شــعار امســال، بزرگترین مانع در حوزه 
نیروگاه هــای مقیاس کوچک و بهترین پشــتیبانی از آنها چیســت؟، 
توضیح داد: با افتخار اعــام می کنم صنعت برق ما در مقایســه با دنیا 
بسیار پیشرو و بالغ اســت و نیاز به هیچ گونه حمایتی ندارد. تنها انتظار 
این است که با رگوالتوری نادرســت، این صنعت سرکوب نشود و تولید 
کننده برق وادار به پرداخت یارانه برق نباشد و دولت از محل منابع خود 

یارانه اقشار آسیب پذیر را تأمین کند.

و نیر

 وزیر نیرو با اظهار این که ســد الســتیکی از سازه های 
ارزان و زودبــازده در عرصه مهار آب های ســطحی در 
شمال کشور محســوب می شــود، گفت : ساخت این 
نوع سد بویژه در مناطق شــمالی از جمله مازندران در 

اولویت تخصیص اعتبار وزارت نیرو است.
 رضا اردکانیان در مراســم افتتاح ویدئوکنفرانسی سد 
الســتیکی الریم شهرســتان جویبار مازندران افزود : 
یکی از مفیدترین سازه ها در عرصه مهندسی آب، سد 
های الستیکی هستند چون در مکان هایی که احداث 

می شوند، بسیار مفیدند.
وی با بیان این که تامین آب کشاورزی منطقه، توسعه 
گردشــگری،  کنترل تداخل آب شــور با آب شیرین 
ســواحل دریای خزر و از همــه مهم تــر  بازچرخانی 
پساب آب کشاورزی از مزایای سدهای الستیکی روی 
رودخانه های منتهی به ســواحل دریای خزر اســت، 
تاکید کرد : بــه همین دلیل وزارت نیــرو از طرح های 

مطالعاتی و ساخت ســد الستیکی در شمال 
استقبال ویژه می کند.

وزیر نیرو گفت : امــروز جمع آوری آب های  
سطحی در مازندران بســیار مهم است و به 
جای این که طرح های انتقال آب را داشــته 

باشیم،  سد های الستیکی را بیشتر بسازیم.
اردکانیان با اعام این که ساخت سد »زارم« 

شهرســتان ســاری هم طبق برنامه در حال پیشرفت 
اســت، ابراز امیدواری کرد که بزودی آیین کلنگ زنی 

آن آغاز شود.
 ســد الســتیگی »الریم« شهرســتان جویبــار در 
اســتان مازندران  همســو با اجرای پویــش هرهفته 
الف_ب_ایران با حضور ویدئو کنفرانسســی وزیر نیرو 

به بهره برداری رسید.
این ســد با هزینه ۱۸۰ میلیارد ریــال قابلیت تنظیم 
چهار میلیون متر مکعب آب را دارد و می تواند در زمان 

بهره برداری اشــتغال منطقه را تا ۲ هزار نفر 
افزایش دهد.این ســد الســتیکی عاوه بر 
تامین آب برای چهار هــزار و ۲۰۰ هکتار از 
اراضی شالیزاری دشت الریم، از تداخل آب 
شیرین رودخانه با آب شور دریا در فصول کم 
آبی جلوگیری می کند و ظرفیت باز چرخانی 
پساب کشــاورزی را نیز دارد.ســد الریم با 
توجه به واقع شــدن در منتهی الیه رودخانه سیاهرود، 
فضای مناســبی را برای ایجاد ظرفیت گردشگری آبی 
هم فراهم می کند.ســد الریم ســومین سد الستیکی 
مازندران است که از ســال ۹۸ تاکنون افتتاح می شود. 
پیش از این ســد الســتیکی پازوار بابــل و ولیک رود 
فریدونکنار در هفته شانزدهم پویش هر هفته الف - ب 

- ایران در سال ۹۸ افتتاح شده بود.
تکمیل ســد الریم تا پیــش از پایــان فعالیت دولت 
دوازدهم یکی از اولویت های بخــش آب مازندران بود 

که اعتبار مورد نیاز آن در ســفر مرداد ماه سال گذشته 
معــاون رییس جمهــوری و رییس ســازمان برنامه و 

بودجه به استان تامین شده بود.
دکتر محمدباقر نوبخت در ســفر خــود ۱۴۵ میلیارد 
تومان اعتبار ویژه برای طرح های آب رسانی مازندران 
اختصاص داده بود کــه ۲۵ میلیارد تومــان آن برای 
تکمیل چهار سد الستیکی در دست از جمله سد الریم 

جویبار بود.
اســتان مازندران دارای ۲ سد بزرگ شــهید رجایی 
ســاری و البرز در سوادکوه و ۶ ســد کوچک با ظرفیت 

ذخیره ۳۵۰ میلیون مترمکعب است.
۲۰ درصد از آب کشاورزی اســتان مازندران از طریق 
ســدها و آب بندان ها و بقیه از آب های ســطحی و زیر 
زمینی تأمین می شود.مازندران ۴۶۰ هزار هکتار زمین 
کشــاورزی دارد و ســاالنه بیش زا هفــت میلیون تن 

محصول از آن برداشت می شود.

مدیرعامل توانیر از افزایــش ۳۳ درصدی قیمت برق 
برای مشــترکان پرمصرف که تا اردیبهشــت مصرف 

خود را کاهش ندهند، خبر داد.
 محمد حسن متولی زاده، با بیان اینکه براساس طرح 
»برق امیــد« فرصت ۶ ماهه به مشــترکان پرمصرف 
برای کاهــش مصرف داده شــده اســت، گفت: این 
فرصت، ماه اردیبهشــت تمام می شود و اگر مشترکی 
پس از این تاریــخ، روش مصرف برق خــود را اصاح 

نکرده باشــد عاوه بر افزایش ۷ درصــدی عمومی و 
۱۶ درصدی مشترکان پر مصرف در زمان اوج مصرف 
تابســتان که هر ســاله به بها برق اضافه می شود ۱۰ 
درصد نیز براســاس طرح برق امید با افزایش قیمت 
برق مواجه هســتند کــه جمع این ارقــام ۳۳ درصد 

می شود.
وی با بیان اینکه افزایش بها بــرق طبق مصوبه دولت 
در چند ســال اخیر انجام می شــود، ادامه داد: با توجه 

به طرح برق امید مشــترکان برق به ســه گروه تقسیم 
می شوند که شــامل کم مصرف ها، خوش مصرف ها و 
مشترکان پرمصرف اســت که پس از اجرای طرح برق 
امید. ۷ میلیون مشــترک کم مصرف مشمول تخفیف 
صددرصدی شــدند و ۶ درصد نیز از تعداد مشترکان 

پرمصرف کاشته شده است.
متولی زاده با اشــاره بــه اینکه مشــترکان پرمصرف 
می توانند با اقدامات ســاده، میزان برق مصرفی خود را 

کاهش دهند، افزود: قیمت برق از ســال های گذشته 
بصورت پلکانی نیز محاســبه می شــود بــه نحوی که 
اگر مشــترک از الگوی مصرف تجاوز کند قیمت برق 
بصورت پلکانــی و تصاعدی افزایش می یابــد، اما اگر 
اقدام به کاهش مصرف کند با شــیب تندی نیز قیمت 

کاهشی می شود.
به گفته این مقام مسئول به ازای هر ۱۰ درصد کاهش 

تا ۳۰ درصد میزان بها برق کاهش می یابد.

و نیر

برق

خریدار  رئیس کمیته نفت کمیســیون 
انرژی مجلس گفت: کشورها براساس منافع 
اقتصادی خود تصمیم گیــری می کنند. اما 
در کل قطعا عاقه ندارند ایران که سهم آنها 
را بگیرد، بسته به برش سیاسی، شخصیت و 
اقتدار نفتی ایران ما توانیم در بازار بین الملل 
نقش آفرینی کرده و جایــگاه خود را تعیین 
کنیم، بعبــارت دیگر افزایــش و یا کاهش 
تولید نفت تابعی از شــرایط سیاســی هر 

کشوری است.
حسین حســین زاده  درباره اوضاع صادرات 
نفت ایــران بعــد از گشــایش احتمالی در 
تحریم هــا اظهــار داشــت: در صورتی که 
گشایش سیاسی حاصل شــود باید مجددا 
بتوانیم هم بازارهای از دست رفته را بدست 

بیاوریم و هم بازاریابی جدید داشته باشیم.

کار سخت ایران با مشتریان قدیمی
وی افــزود: با توجه بــه اینکــه بزرگترین 
پاالیشــگاه های دنیــا در هند و کــره که از 
جمله مشــتریان ایران بودند، اکنون با نفت 
ابوظبی و سعودی جایگزین کرده اند، کار ما 

سخت اما شدنی است.
 نکتــه دوم اینکه در بازاریابــی جدید باید 
از روش های چانه زنی اســتفاده کنیم، در 
خصوص گاز مشــکل چندانی نداشته و در 
حال حاضــر برنامه های توســعه صادرات 
را دنبال می کنیم، در مورد پتروشــیمی و 
فرآورده ها نیز که تحریــم نبودند و درآمد 
اصلی کشور هســتند، باز هم باید با توسعه 
زنجیــره ارزش و صنایع پایین دســت در 
مسیر ســریع تر جلوگیری از خام فروشی 
و افزایش ســهم از بازارهــای جهانی قرار 

بگیریم.

50 درصد پروژه های نفتی تعطیلند
رئیــس کمیته نفــت کمیســیون انرژی 
مجلــس دربــاره واکنــش کشــورهای 
تولیدکننده نســبت به بازگشت نفت ایران 
گفت: کرونا باعث شــد بیــش از ۵۰ درصد 
پروژه های بزرگ نفتی دنیا تعطیل شــود و 
پایان کرونا که پایان سال ۲۰۲۱ پیش بینی 
شــده قراردادهای قبلی باید احیا شــوند، 
بنابراین حتی اگر گشــایش حاصل شــود 
کار ما برای بازگشــت ســخت می شود، اما 
علیرغم توافق کاهش تولید در اوپک پاس 
که طــی این مــدت رقــم آن ۷.۱ میلیون 
بشــکه بوده اســت ما در مدت تحریم سهم 
خــود را از تولید و صادرات از دســت دادیم 

و تولیدکننــدگان باید بازگشــت تولید و 
افزایش صادرات ما را بپذیرند.

 تابع شرایط سیاسی و اقتدار 
نفتی هستیم

وی یادآور شــد: در بازار بین الملل نفت هر 
کشــوری برای خود چانه زنی می کند مثا 
وقتی عربستان محاسبه می کند که اگر یک 
میلیون کاهش تولید داشــته باشد قیمت 
نفت باال می رود، به نفع اش اســت که زیر بار 
کاهش تولید برود، در نتیجه کشورها برای 
کاهش تولید به بازگشــت نفــت ایران نگاه 
نمی کنند، براســاس منافع اقتصادی خود 
تصمیم گیــری می کنند. امــا در کل قطعا 

عاقه ندارند ایران که ســهم آنها را بگیرد؛ 
بسته به برش سیاسی، شــخصیت و اقتدار 
نفتی ایران ما می توانیــم در بازار بین الملل 
نقش آفرینی کرده و جایــگاه خود را تعیین 
کنیم، بعبــارت دیگر افزایــش و یا کاهش 
تولید نفت تابعی از شــرایط سیاســی هر 

کشوری است.

چاه ها آماده اند؟
حسین زاده درباره وضعیت آمادگی چاه ها 
برای افزایــش تولید بیان داشــت: در مدل 
جدید قراردادی در چند ســال اخیر آیتمی 
بنام صیانت از مخازن گنجانده شده، ضمن 
اینکه باید فشــار چاه کم شــود، روش های 

مختلف ریکاوری نفت هم باید انجام شــود، 
با توجه به اینکه مخــازن در نیمه دوم عمر 
خود قرار دارند، مجبوریم که هزینه  کنیم تا 
نفت و گاز باال بیاید و ایــن هزینه ها در قالب 
صیانت از مخــازن در قراردادهــا گنجانده 

شده است. 

توان تولید قبل از تحریم را داریم
وی تاکید کرد: آنچه مشــخص اســت در 
صورتی که گشایش سیاســی حاصل شود 
کشور ما توان تولید به میزان قبل از تحریم 
را دارد و اگــر موضوع بازاریابی حل شــود 
به لحاظ تولید، نگهــداری، صیانت و انتقال 

هیچ مشکلی نداریم. 

به تکنولوژی نیاز داریم اما روی پای 
خود می ایستیم

این عضو کمیســیون انرژی مجلس درباره 
نیاز به تکنولــوژی و حضور شــرکت های 
تــراز اول بین المللی گفت: مثــا اکنون در 
دنیا در حفاری چاه ها به جــای گل روغنی 
از محصوالت پلیمری اســتفاده می شــود، 
ما از لحاظ تکنولوژی بــا دنیا فاصله داریم و 
قطعا به برخی تجهیــزات و دانش روز دنیا 

نیاز داریم. 
وی ادامــه داد: واقعیت اینکــه ۸۰ درصد 
تجهیزات در داخل کشــور تولید می شود، 
در واقــع تحریم ها به حوزه داخلی ســازی 
تجهیزات نفــت و انرژی کمک کــرد اما در 
عین حال فشــار زیادی هم وارد شد. در هر 
حال ما به تکنولوژی روز دنیا نیاز داریم، اما 
اینگونه نیســت که اگر تکنولوژی و شرکت 
خارجــی نیاید مــا نمی توانیــم روی پای 

خودمان بایستیم.

خریدار   بهره برداری از ۶ پــروژه بزرگ 
صنعــت آب و برق با ســرمایه گذاری ۵۱۴ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی در سه استان 

کشور آغاز شد.
وزارت نیــرو بــا هــدف عملیاتــی کردن 
طرح های صنعــت آب و بــرق از نیمه دوم 
سال ۹۸ برنامه ای را با نام پویش #هر هفته 
الف_ب_ ایران طراحــی و عملیاتی کرد که 
در قالب این برنامه مقرر شــد بهره برداری 
از طرح های مهم صنعــت آب و برق اجرایی 
شود.مرحله نخست این پویش از نیمه دوم 

سال ۹۸ کلید خورد.
»رضا اردکانیــان« وزیر نیرو دربــاره این 
پویش، با اشــاره بــه اجــرای ۲۲۷ پروژه 
پویش هر هفته_الف_ب_ایران در ســال 
۹۸، خاطرنشــان کرد: هدف ایــن پویش 
شــکل دادن به یــک برنامه منظــم برای 
خدمت رســانی به مردم بــوده و کار وزارت 
نیرو به عنوان یک دســتگاه خدماتی تولید، 
تامین و عرضــه آب و برق اســت، اما اینکه 
نشــان دهیم به ویــژه در شــرایط جنگ  
اقتصادی دولت به طور کلــی و وزارت نیرو 

به طور خاص این توانایی را دارد که با وجود 
همه مضیقه ها برنامه ریــزی کرده و مهرماه 
۹۸ اعام کند تا پایان ســال ۲۲۷ پروژه را 
با سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان به 
اتمام می رســانیم، نقطه مثبتی در عملکرد 
اســت.دومین مرحلــه افتتــاح طرح های 
مهم صنعت آب و بــرق در قالب پویش هر 
هفته#الف_ب_ایــران فعالیت خــود را از 

فروردین ماه سال ۹۹ آغاز کرد.
این پویش، بهره بــرداری از طرح های مهم 
صنعت آب و برق را برای سراســر کشورمان 
در شرایط سخت تحریمی به همراه داشت 
و نشان داد با وجود شــرایط سخت تحمیل 
شده به کشور، قطار سازندگی دولت »تدبیر 
و امید« زمین گیر نشــده و همچنان با قوت 

رو به جلو در حرکت است.
وزیر نیرو در زمان راه انــدازی این پویش به 
مردم قول داده بود که تا پایان سال ۹۹، هر 
هفته از پروژه های مهم صنعت آب و برق در 

سراسر کشور رونمایی کند.
در قالب پویش هــر هفته#الف_ب_ایران 
مقرر شــد از ۲۵۰ پروژه مهم صنعت آب و 

برق در سراسر کشــور با سرمایه گذاری ۵۰ 
هزار میلیارد تومان بهره برداری شود.

اهیمت این پویش به قدری بود که »حسن 
روحانی« رییس جمهوری، دهم تیرماه ۹۹ 
در پیامی کــه به وزیر نیرو بابــت این طرح، 
گفت: اقدام های برنامه ریزی شده در زمینه 
دو نیاز اساســی مردم یعنی آب و برق )الف 
و ب(، عبور بی مشــکل از تابستان های گرم 
و خشــک، ایجاد امنیت روحی و اجتماعی 
در جهت اســتمرار بهره گیری از دو نعمت 
ارزشــمند، اعتماد الزم بــرای برنامه ریزی 

اقتصادی و نگاه امیدوارانه به تابســتان ۹۹ 
با وجود مواجهه با پاندمی کووید۱۹ و عدم 
دغدغه مردم بــرای قطعی آب یــا برق در 
بیمارســتان، منزل یا محل کار از یک سو و 
بیان و تشریح الزم در پایان طرح ها و افتتاح 
آنها به سبکی نوین و دل گرم کننده از سوی 
دیگر، برای مردم ایران و دولت تدبیر و امید 

افتخارآمیز و غرورآفرین بود.
ویژگی بارز دومیــن مرحله پویش هر هفته 
#الف ب-ایران این بود که عاوه بر توجه به 
پروژه های ساخت وسازی، برای نخستین بار 
و در قالب این پویش پروژه های سازوکاری 

هم مورد بهره برداری قرار گرفت.
اکنــون و در آغازیــن مــاه ســال ۱۴۰۰ 
خورشــیدی و در دومیــن هفتــه مرحله 
ســوم پویش #هرهفتــه الف_ب-ایران، 
۶ پروژه صنعــت آب و برق بــه ارزش ۵۱۴ 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومان در ســه 
استان خوزستان، سیســتان و بلوچستان و 

مازندران افتتاح شد.
از ۶ پروژه افتتاحی در این ســه استان، سه 
پروژه برای خوزستان، ۲ پروژه سهم استان 

سیستان و بلوچســتان و یک پروژه نیز در 
استان مازندران به صورت ویدئوکنفرانسی 

به بهره برداری رسید.
ســه پروژه آمــاده افتتاح صنعــت برق در 
اســتان خوزســتان شــامل »فاز نخست 
پســت ۱۳۲.۳۳ کیلوولت سردشت و خط 
 GIS ارتباطی آن«، »پست ۱۳۲ کیلوولت
بیدبلند و خطوط ارتباطی آن« و »پســت 
۱۳۲ کیلوولت پاک چــوب و خط ارتباطی 
آن« اســت که در شهرســتان های دزفول، 
ماهشهر و شــوش با هدف افزایش قابلیت 
اطمینان شــبکه، افزایش قــدرت مانور و 

ایجاد رضایت عمومی افتتاح  شد.
 پروژه های »فــاز چهارم آب شــیرین کن 
زاهدان« و »آب رسانی به ۲۰ روستا« برای 
تامین آب پایدار و ســالم پنج هزار و ۱۸ نفر 
جمعیت تحت پوشــش در ۲ شهرســتان 
تفتان و زاهدان، ۲ پروژه در استان سیستان 
و بلوچســتان افتتاح شد.»ســد الستیکی 
الریــم« با حجــم مخــزن یــک میلیون 
مترمکعب و ۴۰ هکتار وسعت دریاچه، تنها 

پروژه افتتاحی در استان مازندران است.

و: ساخت سد الستیکی در اولویت تخصیص اعتبار است وزیر نیر

هشدار به پرمصرف ها؛تعرفه برای مشترکان پرمصرف برق ۳۳ درصد افزایش می یابد

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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واکنش ها به اظهارات اخیر شیوا

وسازان شورای رقابت عامل زیان ده شدن خودر

معاون گمرک اعالم کرد
واردات 14 میلیون گوشی موبایل

معاون فنی گمرک ایران از واردات بیش از ۱۴ میلیون دســتگاه گوشی 
موبایل به روش تجاری و مسافری در ســال گذشته خبر داد که نشان از 

سهم حداقل ۲۱ درصدی گوشی های اپل از این واردات داشت.
 در جریان مصوبه جنجالی قانــون بودجه در مــورد تغییرات حقوقی 
ورودی کاال با تاکید بر حذف  نرخ ۴۲۰۰ برای محاسبه حقوق ورودی و 
محاسبه با نرخ سامانه ای تی  اس بانک مرکزی )نرخی نزدیک به بازار( 
، در مورد گوشی های باالی ۶۰۰ دالر نیز مصوب شد که حقوق ورودی 

گوشی موبایل به روش تجاری از هشت به ۱۲ درصد افزایش یابد.
به دنبال این مصوبه که خود می تواند بر بازار  گوشــی در ســال جاری 
تاثیرگذار باشد و در کنار سایر اقام بخشــی از درآمد گمرکی دولت را 
پوشــش دهد، آخرین وضعیت واردات گوشــی های موبایل از گمرک 

ایران پیگیری شد.
در همین رابطه مهرداد جمــال ارونقی - معاون فنــی گمرک ایران - 
گزارش مفصلی از واردات گوشی موبایل را بر اساس اطاعات دفتر آمار 

و پردازش اطاعات گمرکی به ایسنا اعام کرده است .

افزایش 69 درصدی واردات به روش تجاری
براساس این گزارش، طی ۱۲ ماهه سال گذشــته حدود ۱۳ میلیون و 
۴۹۲ هزار دســتگاه گوشــی تلفن همراه به ارزش بیش از دو میلیارد و 
۴۳۶ میلیون دالر به رویه تجاری وارد کشــور شــده که نسبت به سال 
۱۳۹۸ حدود ۲۰ درصد از نظر تعــداد و ۶۹ درصد از نظر ارزش افزایش 

دارد.
 به عبارتی دیگر میزان واردات گوشــی تلفن همراه در ســال گذشته از 

نظر تعداد حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه رشد کرده است.
این در حالی اســت که در ســال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ میلیون و ۲۴۴ هزار 
دســتگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دالر گوشی وارد شده 

بود.

متوسط قیمت گوشی، 180 دالر
اما متوســط قیمت واحد هر گوشــی موبایل وارداتی در سال گذشته 
حدود ۱۸۰ دالر بوده که نسبت به متوســط ارزش وارداتی هر دستگاه 

در سال ۱۳۹۸ که ۱۲۸ دالر بود، حدود ۵۲ دالر افزایش داشته است.

 بیشترین واردات گوشی در دی ماه با بیش از 1.7 میلیون دالر
بیشترین واردات گوشــی موبایل بر حسب تعداد دســتگاه طی سال 
گذشــته مربوط به دی ماه با یک میلیون و ۷۶۰ هزار دســتگاه، اسفند 
یک میلیون و ۶۶۸ هزار دســتگاه و تیرماه با یک میلیــون و ۶۶۷ هزار 
دستگاه بوده است. کمترین میزان واردات گوشــی تلفن همراه نیز به 

فروردین ماه با ۳۱۷ هزار دستگاه اختصاص دارد.

 مبدأ اصلی واردات، امارات و چین
اما بیشترین واردات گوشی تلفن همراه از کشور امارات متحده عربی و 

چین انجام شده است.

مصرف دانش آموزان ، واردات گوشی را افزایش داد
طبق اعام معاون فنی گمرک ایــران از مهمترین دالیل افزایش تعداد 
واردات گوشی موبایل نسبت به ســال ۱۳۹۸ می توان به گستره نیاز به 
گوشی های تلفن همراه هوشــمند در منازل توســط دانش آموزان به 
دلیل شرایط آموزش مجازی مدارس، ناشــی از اثرات بیماری کرونا و 

تعطیلی مدارس و آموزشگاه ها اشاره کرد.
وی گفت: از ســوی دیگر مدت زمان محدود بهره بــرداری از موبایل به 
دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کاال از دیگر دالیل نیاز بازار به واردات 

آن است.

 21 درصد واردات،اپل است
اما در این گفت و گو ســهم ارزشــی و تعداد واردات گوشــی موبایل 
در سال گذشته براســاس برندهای مختلف اعام شــد که نشان داد 
سهم برند سامسونگ ۴۴ درصد، شیائومی ۲۵ درصد، اپل ۲۱ درصد، 
هواوی شش درصد، نوکیا دو درصد و ســایر گوشی ها دو درصد بوده 

است.
همچنین سهم تعدادی واردات گوشــی موبایل در برند سامسونگ ۴۴ 
درصد، شــیائومی ۲۴ درصد، اپل چهار درصد، هــواوی هفت درصد، 

نوکیا ۱۴ درصد و سایر برندها شش درصد بوده است.

سامسونگ با 5٣ درصد باالترین سهم مصرف را دارد
در مورد ســهم تعداد مصرف در ســال گذشــته به ترتیب گوشی های 
سامسونگ با ۵۳ درصد، شیائومی ۲۸ درصد، هواوی شش درصد، اپل 

شش درصد، نوکیا پنج درصد و سایر  دو درصد بوده است.
تعداد گوشــی های وارداتی به ایران براســاس اطاعات شرکت های 
تولیدکننده موبایل از قبیل سامســونگ، شــیائومی، هــواوی، اپل، 
نوکیا، لیگو حــدود ۱۵ میلیون و ۶۶ هزار دســتگاه اســت که با آمار 
رســمی واردات تجارت گوشــی تلفن همراه و واردات مسافری آن به 
تعداد ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار دستگاه حدود یک میلیون و ۵۷۴ هزار 

دستگاه تفاوت دارد.
ارزش گوشی های فروخته شده توسط این شرکت ها بالغ بر دو میلیارد 
و ۷۸۶ میلیون دالر اســت که با ارزش تجاری رسمی تلفن های وارداتی 
و همچنین توســط مســافران به ارزش دو میلیارد و ۴۳۶ میلیون دالر 
به میزان ۳۵۰ میلیــون دالر تفاوت دارد که به گفتــه ارونقی، طبیعتا 
این تفاوت در تعــداد و ارزش کاال را می توان ناشــی از دالیلی از جمله 

کم اظهاری تلقی کرد.

مجموع واردات گوشی مسافری و تجاری از 14 میلیون گذشت
معاون فنی گمرک ایران در ادامه با بیان اینکه در کنار واردات گوشــی 
تلفن همراه با رویه تجاری، واردات این کاال از طریق مســافر نیز انجام 
شده اســت، توضیح داد: در ســال گذشــته ۶۵۲ هزار دستگاه گوشی 
موبایل از طریق مسافری وارد شده اســت، بر این اساس در مجموع کل 
واردات گوشی تلفن همراه به طریق تجاری و مسافری را به ۱۴ میلیون 
و ۱۴۴ هزار دستگاه افزایش داده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود 

۹۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است.
به گفته ارونقی، واردات گوشــی مسافری در ســال ۱۳۹۸ بیش از سه 
میلیون و ۸۳۹ دستگاه بوده که نشان می دهد ورود گوشی از این طریق 

در سال قبل حدود ۸۲ درصد کاهش داشته است.
این مقام مسئول در گمرک ایران در رابطه با چرایی کاهش ورود گوشی 
همراه مسافر در ســال قبل گفت که کاهش تردد مسافر به دلیل کرونا، 
اعمال قوانین سختگیرانه در ثبت گوشــی های مسافری و محدودیت 

تعدادی برای هر مسافر بر این جریان و مؤثر بوده است.

موبایل

در راســتای تحقــق شــعار ســالجاری و حمایت از 
تولیدکنندگان، بانک صادرات از طرحی به نام "محیا" 
رونمایی کرد که بــا اجرای آن بســیاری از واحدهای 
تولیدی از فهرست مشتریان بدحســاب شبکه بانکی 
خارج شــده و می توانند دوباره از تسهیات و خدمات 

نظام بانکی برخوردار شوند.
 امسال نیز برای چند ســال پی در پی نامگذاری سال 
به تولید و عوامــل موثر بر رونــق آن اختصاص یافت و 
شعار سالجاری تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها از 

سوی مقام معظم رهبری انتخاب شد که در 
این راســتا، نقش و حمایت بانک ها از تولید 
و تولیدکننــدگان بیش از پیــش پررنگ تر 
شده است و باید بخشــی از برنامه های خود 
در سالجاری را به تامین مالی از تولید و مانع 

زدایی و پشتیبانی از آن متمرکز کنند.
در این راســتا، وزیــر اقتصــاد در نامه ای به 

مدیران عامــل بانک ها تاکید کرد که بــا توجه به لزوم 
حمایت از تولید در راســتای تحقق شــعار سال، باید 

نرخ های ســود سپرده و تســهیات مصوب 
شورای پول و اعتبار را به دقت رعایت کنید. 
در غیراینصورت مشــمول جریمه مالیاتی 

می شوند.
عاوه براین، بانک صادرات به تازگی از طرح 
»محیا« رونمایی کرده است که به وسیله این 
طرح همه واحدهای تولیــدی فعال یا دارای 
ظرفیت فعالیــت مجدد که بدهی غیرجــاری به بانک 
دارند، می توانند ضمن تســویه با شــرایط ویژه، برای 

افزایش ظرفیت و تداوم تولید خود با وثیقه ها و تضامین 
پیشین، تسهیات و تعهدات جدید دریافت کنند.

این تســهیات شــامل تســهیات خرید دین بابت 
چک های حاصل از فروش، تنزیل اعتبارات اســنادی 
ریالی مدت دار صادره به سود واحد تولیدی، تسهیات 
اجاره به شرط تملیک و صدور اعتبارات اسنادی ریالی 
مدت دار خواهــد بود.در ایــن روش، بدهی غیرجاری 
واحدهای تولیــدی بدون ایجاد مشــکل در نقدینگی 

واحد، تسویه یا تعیین تکلیف می شود.

تولید

خریدار   در پی اعــام خبر افزایش قیمت 
خودرو برای سه ماه نخســت سال ۱۴۰۰، 
بســیاری از کارشناســان و فعاالن صنعت 
خودرو این اقدام را در مدیریت بازار خودرو 
بی تاثیر دانسته و از آن به عنوان راهی برای 
اســتفاده دولت از ابزاری همچون شورای 
رقابت بــرای کنتــرل و دســتوری کردن 
قیمت ها یــاد می کنند. ضمــن اینکه آنها 
معتقدند با توجه به فاصلــه فاحش درآمد 
مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد تورم 
در کشــور، این تصمیمات راه گشــا نبوده 
و عدم تعادل فعلی بازار خــودرو، در نتیجه 

لجاجت شورای رقابت ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، یکشنبه هفته گذشته رضا 
شیوا - رئیس شــورای رقابت- آغاز رسمی 
کار در ســال ۱۴۰۰ را با اعام خبر افزایش 
قیمت خودرو در سه ماه نخست امسال کلید 

زد.
به گفته او، باتوجه به اینکه شــورای رقابت 
به دلیل پایین بودن نرخ تورم در ســه ماهه 
پایانی سال ۱۳۹۹ با افزایش قیمت موافقت 
نکــرد، اکنون شــورا بــرای تصمیم گیری 
قیمت خودرو در ســه ماه اول سال ۱۴۰۰ 
منتظر اعام تورم بخشــی از ســوی بانک 
مرکزی است تا قیمت های جدید برای سه 

ماه نخست سال ۱۴۰۰ را تعیین کند.
حال قرار اســت قیمت خودرو در شش ماه 
پایانی سال گذشته بررسی و با توجه به نرخ 
تورم بخشــی، قیمت نهایی آن برای سه ماه 

نخست سال ۱۴۰۰ مشخص شود.
در نتیجــه اعام این تصمیم، بــازار خودرو 
ســیگنال های روانــی را به بــازار خودرو 
فرســتاده و قیمت ها را تحت تاثیر قرار داد. 
براین اســاس بازار خودرو پــس از چندین 
ماه ثبــات نســبی و روند نزولــی قیمت ها 
) از آبان ماه ســال گذشــته تا پیش از اعام 
خبر افزایش قیمت ها برای ســه ماهه اول 
ســال جاری(، تغییر مســیر قیمتی را آغاز 
کرده بــود؛ تا جایی کــه رئیــس اتحادیه 
نمایشــگاه داران و فروشــندگان خــودرو 
تهــران، تغییر مســیر قیمت خــودرو در 
روزهای پایانــی هفته  اخیــر را تحت تاثیر 
تصمیم جدید شــورای رقابت و اعمال نرخ 
تورم بخشــی در قیمت خودرو دانســت اما 
این افزایش قیمت را مقطعی و گذرا و ناشی 

ازجو روانی این خبر دانست.
به گفتــه موتمنــی، باتوجه به اثــر روانی 
ایجاد شــده، دارنــدگان خودرو بــه امید 
افزایــش قیمت عاوه براینکــه قیمت ها را 
باال بردنــد، در حالی که پیش تــر )در زمان 
نزول قیمت ها( به دنبــال خردیدار بودند، 
اکنون تا حدودی عقب نشــینی کرده اند. از 
روز شنبه تا دوشــنبه هفته گذشته، قیمت  
تمامی محصوالت بین دو تا شــش میلیون 
تومان نســبت به آخرین قیمت ها در سال 
۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد؛ اما از روز سه شنبه 
قیمت ها دوبــاره پس از چندیــن ماه روند 
افزایشــی یافت. بطور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ 
که تا ۱۹۹ میلیون تومان هــم پایین آمده 
بود، مجدد تــا ۲۰۵ میلیــون تومان پیش 
رفت یا ســمند که تا ۱۹۰ میلیــون تومان 
کاهش یافته بود اما مجددا به ۱۹۴  میلیون 
تومان رسید. در محصوالت سایپا نیز پراید 
۱۳۱ که به ۱۰۶ میلیون تومان رســیده بود 
مجددا در محدوده ۱۰۹ میلیون تومان قرار 

گرفت.
 البته روز یکشــنبه، رئیس شــورای رقابت 
ضمن تاکید براینکه مردم مطمئن باشــند 
قیمت های اعامی از ســوی این ســازمان 
منصفانــه خواهد بود، اعام کــرد: با بهبود 
شــرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی 
خواهد شــد. فعا شــورای رقابت منتظر 
اعام تورم بخشی شش ماهه از سوی بانک 
مرکزی است. باتوجه به اینکه دستورالعمل 
قیمت خودرو، پیشتر ساالنه بوده و در سال 
۱۳۹۹،  ســه ماهه و اکنون شش ماهه شده 
اســت چنانچه ثبات در بازارها و بــازار ارز 
ادامه دار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی 

خودرو به بازه زمانی یک ساله برمی گردد.
به گفته این مقام مســئول، درســت است 
که نوســانات ارزی محدوده شــده و تورم 
نیز رونــد آرامــی در پیش گرفته اســت، 
اما تورم همچنان در کشــور وجــود دارد و 
خودروسازان هم به ما فشــار می آورند که 

تورم بخشی شــش ماهه را در دستورالعمل 
قیمت خودرو لحاظ کنیم؛ بنابراین چنانچه 
بانک مرکزی تورم بخشــی شــش ماهه را 
اعام کند، در رابطه بــا اعمال آن در قیمت 

خودرو تصمیم گیری خواهیم کرد.
در رابطه با این موضــوع در گفت وگو با چند 
کارشــناس اثرات اظهــارات اخیر رییس 
شورای رقابت بر بازار خودرو را مورد بررسی 

قرار داده ایم.

عدم تعادل بازار خودرو، نتیجه 
لجاجت شورای رقابت بر تصمیمی 

است که از ابتدا عملیاتی نبود
فربد زاوه-کارشــناس صنعــت خودرو در 
این باره اظهــار کــرد: صحبت های رئیس 
شــورای رقابــت در ابتدای ســال مبنی بر 
اعمال ۱۴ درصد از تورم بخشــی در قیمت 
خودرو در حالی  است که جغرافیای قیمت 
در کارخانه به شــدت عجیب و غریب شده 
است. در بســیاری از محصوالت که عمدتا 
هم محصوالت پرفروش ایران خودرو است، 
همچنان شــاهد فاصله  قیمــت ۷۰ تا ۸۰ 
درصدی قیمت خــودرو در کارخانه و بازار 

هستیم.
وی افزود: در ســایر محصوالت که به نوعی 
محصوالت جدیدتر محســوب می شــوند 
که البته عمدتا همان محصوالت پیشــین 
هســتند و فقط برخی آپشــن ها بــه آن ها 
 R و  S اضافه شــده و نام پاس گرفته اند یا
به اسمشان اضافه شده اســت و همچنین 
بسیاری از محصوالت سایپا، فاصله قیمتی 
به کمتر از ۱۰ تــا ۱۵ درصد رســیده و در 
برهه ای از زمان )در اواخر ســال گذشته(، 

برخی قیمت بازار را رد کرده و باالتر بردند.
این کارشــناس تصریح کرد: لــذا این عدم 
تعادلــی که در بــازار ایجاد شــده، حاصل 
لجاجت شــورای رقابــت و رئیــس آن در 
پیاده ســازی منویاتی بوده کــه همه از روز 
اول می دانســتیم عملیاتی نخواهد بود. در 
حال حاضر نیز پذیرش این ۱۴ تا ۱۵ درصد 
)اعمال تورم بخشــی در قیمــت خودرو( 
می تواند شــرایط را تا حدودی پییچیده تر 
کند. در واقع در برخی از محصوالت قیمت 
در بازار به زیر قیمت کارخانه خواهد رسید 
و در برخی از محصوالت هم همچنان فاصله 

۵۰ تا ۶۰ درصدی وجود خواهد داشت.
زاوه تاکید کــرد: آنچه کــه می توان گفت 
دراین قضیــه قطعیت دارد، این اســت که 
نهایتا بازار، مســتقل از نظر شورای رقابت 
و صرفــا براســاس سیاســت های کان، 
فاکتورهــای پولی، بحث کســری بودجه و 
تولید نقدینگی که اتفاق خواهد افتاد، بحث 
توزیع قدرت خرید و میزان عرضه محصول، 

مسیر و رفتار خود را تعیین خواهد کرد.
وی ضمن اشــاره بــه اینکه اکنون ســطح 
عمومی قیمت هــا در بازار بــا قدرت خرید 
مردم فاصله فاحشی پیدا کرده و ارزان ترین 
خودروی بازار بیــش از ۳۵ برابــر حداقل 
حقوق اســت، گفت: این در حالی است که 
این تفاوت در ســال  ۱۳۸۴ حدود ۲۰ برابر 
بود یا در ســال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ )قبل از 
شروع موج تورمی( بســیار کمتر و به حدود 
۱۰ برابر رسیده بود. همانطور که اشاره شد 
این اختاف ۳۵ برابری نسبت به ارزان ترین 

محصول  است و در ســایر محصوالت، این 
وضعیت وخیم تر نیز هست.

شرایط حاکم بر بازار خودرو، نوید بازار 
با رکود سنگین دارد...

زاوه ادامه داد: بنابراین این شرایط  حاکم بر 
بازار گویای آن اســت که بازار دچار رکودی 
ســنگین خواهد بود. از سوی دیگر تورم هم 
برمبنای سیاســت های پولی وجود دارد و 
نمی توان کاری برای آن کرد؛ چراکه دولت 
سیاســت های پولی را تغییر نداده اســت. 
اخیرا نیز در اظهــارات وزیر اقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی دیدیم کــه بانک مرکزی 
باالخره پذیرفت که به واســطه اینکه منبع 
اصلی پولی که در اختیار دولــت قرار داده، 
دالرهایی بوده است که در حقیقت دریافت 
نشده و بلوکه شده بود، خلق پول کرده است 
اما از ســوی دیگر وزیر اقتصاد اعام کرد که 
کشور را بدون هیچ قرضی اداره کرده است؛ 
این تضاد و ناراســتی بدین معناست با یک 
فضای اقتصاد آرام در ســال ۱۴۰۰ مواجه 

نخواهیم بود.
این کارشــناس اظهار کرد: باتوجه به تغییر 
دولت در ســال جاری قطعــا دولت جدید 
مدتی را در راســتای تقبیــح دولت قبلی 
خواهد گذراند، رویــه مدیرتی که همه چیز 
به گــردن دولت قبلی خواهــد افتاد، پیش 
خواهد رفت؛ بنابراین عما شاهد اصاحات 
اساســی نخواهیم بود؛ لذا به اعتقاد بنده در 
چنین شــرایطی تورم خواهیم داشــت. از 

طرفی رکود هم ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: ترکیب این ها بازار را تحت 
فشــار دوســویه قرار خواهــد؛ بنابراین در 
این میان، صحبت هــا و تصمیمات رئیس 
شــورای رقابت تاثیــر چندانــی نخواهد 
داشت؛ جز از این منظر که افزایش قیمت ها، 
حداقل ســبب کاهش میــزان بدهی های  
خودروســازان به اشــخاص ثالث و شبکه 
بانکی شود و حداقل اثر تورمی از این سمت 

ایجاد نشود.

شورای رقابت یکجانبه و بدون توجه 
به شرایط تولید، تصمیم گیری می کند

همچنین حسن کریمی ســنجری، دیگر 
کارشــناس صنعت خودرو در این رابطه، با 
بیان اینکه اصوال عملکرد شــورای رقابت و 
فرمولی که اســتفاده می کنــد، چندان با 
شرایط و اقتضای تولید در کشور به ویژه در 
صنعت خودروسازی، مطابقت ندارد تاکید 
کرد: درست است که صنعت خودروسازی 
مــا دولتــی اداره می شــود و تولید تحت 
مدیریت دولت نمی تواند چندان ســودآور 
و اقتصادی باشــد و معموال ســرمایه بیش 
از حدی را متحمل خوردوســاز می کند اما 
این باعث نخواهد شــد که شــورایی نظیر 
شــورای رقابت بخواهد یکجانبه به موضوع 

نگاه کند.
وی افزود: اگــر  صنعت خودرو مــا دولتی 
اســت، اگر تحریم اســت، یا بــه آن اجازه 
نمی دهیم که خــود را رقابتــی اداره کند و 
اجازه اســتفاده بهینه از امکانات و منابع به 
آن داده نمی شــود و اگر صنعت خودرو  ما 
به دلیل ســاختار موجود، اجازه مشارکت با 
قطعه سازان و شرکت های خودروساز بزرگ 

دنیا را برای بهره ور کردن منابع خود را ندارد 
تا بتواند محصوالت جدیدتر را به بازار عرضه 
کند یــا قطعاتی را با قیمــت ارزان تر تامین 
کند یا خودروهــای رقابتــی  و متنوع تری 
را تولیــد کند یا حداقل دانش فنی کســب 
کند، همگی به دلیل ســاختار مشــکل دار 
و نامساعد کســب وکار، اقتصاد و تولید در 

کشور مربوط می شود.
کریمی ســنجری تاکیــد کــرد: بنابراین 
شــورای رقابــت نمی توانــد یکجانبــه و 
تنها به ایــن دلیل کــه خودروســازی ما 
انحصاری اســت و براین اســاس بــازار را 
به صــورت انحصاری در اختیــار دارد، پس 
بایســتی قیمت را هم صرفا آن هم در برخی 
پارامترها، متناســب با تورم محاسبه کند 
و اجازه دهد که صرف نظــر از اینکه قیمت 
خودرو در فــروش کانتری بیــش از قیمت 
تمام شده یا کمتر از آن است، خودروسازان 

را متحمل  ضرر و زیان کند.

دولت هر چند وقت یکبار، از ابزار 
شورای رقابت برای کنترل قیمت 

خودرو استفاده می کند
به اعتقاد این کارشــناس، اصــوال عملکرد 
شــورای رقابت از ابتدا عملکــردی چندان 
منطقی نبوده و هرازچندگاهی دولت برای 
آنکه یک بهانــه  و دلیل به ظاهــر منطقی 
داشــته باشــد تا قیمت خودرو را کنترل و 
دســتوری کم یا زیاد کند، از ابــزاری به  نام 
شورای رقابت استفاده می کند. بطور مثال 
تورمی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شد بیش از 
افزایش قیمتی بوده که برای خودروسازان 

لحاظ شده است.
 هزینه هــای باالیــی کــه شــرکت های 
خودروســاز برای تولید خــودرو متحمل 
شــدند، قیمت مواداولیه که متناســب با 
ارز افزایش پیدا کرده و تاثیر مســتقیمی بر 
قیمت قطعات داشته اســت، همه حاکی از 
این است که قیمت خودرو، کمتر از آنچه که 
تورم عمومی و واقعی کشور نشان می دهد، 
در شــورای رقابت تعیین شــده است.  در 
نتیجه ایــن عملکرد شــورای رقابت، زیان 
انباشته خودروسازان بوده که در دوره های 
متفاوت شکل گرفته و در نهایت هم با کمک 
ابزاری همچــون تجدید ارزیابــی یا تزریق 
منابع دولتی بــه نوعــی می خواهند آن را 

جبران کنند.  
این فعــال صنعت خــودرو تصریــح کرد: 
بنابرایــن، در حقیقــت کارکرد شــورایی 
همچون شــورای رقابت، قابل قبول نیست 
و مخالف آن هســتیم. به نظر می رســد که 
این شــورا کارکرد موثری در اقتصاد کشور 
ندارد و تنها باعث شــده زیان بســیاری به 

خودروسازان تحمیل شود. 

تعیین قیمت های دوره ای؛ عاملی 
برای شوک بازار و افزایش قیمت 

خودرو در بازار
وی ادامــه داد: همچنیــن اینکه شــورای 
رقابت منتظر اعام نرخ تورم فصلی اســت 
تا براســاس آن قیمت های جدید خودروها 
را تعیین کند، همیــن افزایش های دوره ای 
قیمت خودرو، شــوک جدیدی برای بازار 
اســت. اینکه هرچند ماه یکبار که شورای 

رقابت قیمــت جدیــدی را بــرای برخی 
خودروها تعیین و اعام می کند )صرف نظر 
از اینکه برخی از این خودروها اصا تولیدی 
نیستند و جزو خودروهای CKD  وارداتی 
بوده اند و االن وارد نمی شــوند( بازار را وارد 
جو روانی می کند و سبب افزایش قیمت ها 
در بــازار خــودرو می شــود. در صورتیکه 
چنانچــه این افزایــش قیمت بــه صورت 
مســتمر و براســاس تورم ذاتی اقتصادی 
کشور، اعمال شود، شاید مجموع جهش ها و 
شوک هایی که به بازار خودرو وارد می شود، 
بســیار معتدل تر و پایین تــر از این افزایش 

قیمت های دوره ای شورای رقابت باشد. 
این کارشناس تاکید کرد: ضمن اینکه بازار 
خودرو اصوال بازخورد خود را از شاخص های 
اقتصــادی می گیرد تا از قیمــت  خودرو در 
کارخانه؛ به هرمیزان که نرخ ارز و نرخ تورم 
جابه جا می شود، بافاصله در قیمت خودرو 
در بازار تاثیر می گــذارد. بنابراین هرچه که 
تصمیمات شــورای رقابت در ســودآوری 
شرکت های خودروســاز موثر است و سبب 
می شود که مرتبا بر زیان آن ها افزوده شود، 
کمترین تاثیر را بر قیمت خــودرو در بازار 
می گــذارد و برخاف آنکه شــورای رقابت 
تصور می کند، قیمت بــازار را تحت کنترل 

دارد، به  هیچ  وجه اینگونه نیست.
کریمــی ســنجری تاکیــد کــرد: جالب 
اینجاست که هر زمان شورای رقابت بحثی 
جدیــدی را در رابطه با افزایــش قیمت در 
کارخانه مطرح می کنــد، بافاصله دالالن 
اثــر آن افزایــش قیمــت دوره ای و ادعای 
هرچند بی عمل رئیس شــورای رقابت را به 
بــازار منعکس می کنند کــه نمونه آن طی 
روزهای اخیر به وضوح در بازار دیده شــد. 
به محض آنکــه رئیس شــورای رقابت در 
رابطه با افزایش  قیمت خــودرو برای فصل 
بهار ســال جاری صحبت کــرد، ۲۰ درصد 
قیمت خودرو در بازار افزایــش یافت و این 
در حالی است که قیمت ها هنوز در کارخانه 
قیمت های سابق اســت. ضمن اینکه اصا 
نباید این افزایش قیمت مصــوب، تاثیری 
بر قیمت های بازار داشــته باشد و در حقیت 
بایستی شرایط خودروسازان را بهبود دهد؛ 

اما کاما برعکس عمل می کند.

افزایش قیمت کارخانه ای می تواند 
اختالف تا بازار و میزان تقاضای کاذب 

را کاهش دهد
این در حالی اســت که ابوالفضل خلخالی، 
یک کارشناس دیگر صنعت خودرو معتقد 
است که تصمیم شــورای رقابت تصمیمی 
مثبت و ضروری بــوده و باتوجــه به اینکه 
قیمت واقعی خودروهای داخلی، مقادیری 
بیش از نرخ های فعلی اســت و بــا توجه به 
اینکه در بازار خودرو با تقاضای کاذب مواجه 
هســتیم، همین افزایش قیمت در کارخانه 
می توانــد عاملــی بــرای متعادل ســازی 
قیمت ها به منظور کنتــرل تقاضای کاذب 
باشد و ســبب شــود که قیمت کارخانه به 

قیمت بازار نزدیک تر شود.
عضو هیات علمی دانشــگاه علم وصنعت با 
بیان اینکه فاصله قیمت خودرو در کارخانه 
و بازار موجب افزایش جذابیت بازار شــده 
اســت، گفت: وظیفه قیمت گذاری بر عهده 
شورای رقابت است و بایستی زودتر از این ها 
برای افزایش قیمت ها تصمیم گیری صورت 
می گرفت. بنابراین به نظر می رسد شورای 
رقابت نیز به نزدیــک کردن قیمت کارخانه 
به قیمت بازار متقاعد شده و در صدد اصاح 
قیمت خودرو طی چندیــن مرحله برآمده 
است؛ لذا اعمال آن برای سه ماهه اول سال 

جاری نیز اقدامی ضروری است.
وی افزود: البته افزایــش قیمت خودرو در 
کارخانــه تاثیری بر قیمت ها بــازار خودرو 
نخواهد داشــت؛ چراکه قیمــت خودرو در 
بازار تحت تاثیــر پارامترهایی همچون نرخ 
ارز و میــزان عرضه و تقاضاســت و چندان 
تابعــی از قیمــت مصــوب درب کارخانه  
نخواهد بود. ممکن اســت قیمت بازار را به 
طور مقطعی تغییر دهد اما مجددا به سطح 
قبلی برمی گرد. بنابراین چانچه نرخ نوسان 
چندانی نداشــته وبه تبع منجــر به افزیش 
تقاضا نشود، با افزایش عرضه خودروسازان، 

قیمت بازار نیز کنترل خواهد شد.

خ تولید را می چرخاند خبر خوش برای تولیدکنندگان؛ طرحی که چر

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

ونده آزاده نامداری جنایی نیست پر

سخنگوی سازمان انتقال خون عنوان کرد
مشکل اهدای خون بعد از افطار

ســخنگوی ســازمان انتقال خون ایران، با عنوان این مطلب که همه 
ســاله در ماه رمضان از آمار اهدای خون در کشور کاسته میشود، گفت: 
ممنوعیت تردد شبانه مانع از اهدای خون در ســاعات بعد از افطار می 

شود.
بشــیر حاجی بیگی، در خصوص تدابیر الزم بــرای جبران کاهش آمار 
اهدای خون در ماه رمضان، اظهار داشــت: تغییر ساعات فعالیت مراکز 
اهدای خون با توجه به اســتقبال مردم از اهدای خــون در ماه رمضان 
در شیفت های شــب و بعد از افطار، یکی از برنامه هایی است که در نظر 

گرفته ایم.
وی افزود: امسال با توجه به شیوع گســترده کرونا و استمرار قانون منع 
تردد و عبور و مرور شــبانه، این ســازمان با چالش جــدی عدم حضور 

اهداکنندگان و کاهش شدید ذخایر خونی کشور مواجه خواهد شد.
سخنگوی ســازمان انتقال خون ایران ادامه داد: ســازمان انتقال خون 
موظف است و باید جوابگوی حدود ۹۰۰ بیمارســتان و مراکز درمانی 
از نظر تأمین خون و فرآورده های آن نظیر پاکت، گلبول قرمز فشــرده 
شده و پاســما باشــد و باید همکاری های الزم از ســوی مسئولین با 
سازمان انتقال خون به جهت حضور اهدا کنندگان خون طبق سنوات 

گذشته در ساعات منع تردد بعد از افطار صورت گیرد.
به گفته وی، در این خصوص مکاتبات الزم با ســتاد ملی مقابله با کرونا 
صورت گرفته که امیدواریم همکاری های الزم با اهداکنندگان خون از 

نظر تردد به مراکز اهدای خون انجام شود.
حاجی بیگی تاکید کرد: تمامی پروتکل های بهداشتی در مراکز اهدای 
خون سراســر کشــور جهت ســامت اهداکنندگان رعایت می شود. 
اطمینان داریم که تمامی مراجعین جهت اهدای خون از ســالم ترین 

افراد جامعه هستند که اصول خودمراقبتی را به خوبی انجام می دهند.
وی افزود: همچنین تمامی وسایل و تجهیزات استفاده شده در پروسه 

اهدای خون کامًا استریل و یک بار مصرف هستند.
سخنگوی ســازمان انتقال خون ایران، با اشاره به اینکه روزه داری مانع 
اهدا خون نمی شود، گفت: با توجه به نیاز خون و فرآورده های خونی به 

صورت روزانه اهدای خون باید به صورت مستمر صورت گیرد.
وی با تاکید بــر اینکه ۲۰ درصــد خون های اهدایی مــردم به مصرف 
بیماران خاص مانند بیماران تاالســمی می رســد، ادامــه داد: کمبود 
خون و فرآورده های خونی در استان های شــمالی کشور مانند گیان، 
مازندران، خراسان رضوی و اســتان های جنوبی کشور مانند سیستان 
و بلوچستان، فارس، بوشــهر، هرمزگان و خوزســتان بیشتر احساس 
می شود و مردم این استان ها باید اقبال بیشتری نسبت به اهدای خون 
نشــان دهند.حاجی بیگی تصریح کــرد: اهدای خون بایــد با تصمیم 
آگاهانه و مسئوالنه باشــد. در صورت عدم برنامه ریزی مناسب و فوری 
برای حضور اهداکنندگان خون در ساعات پس از افطار با کاهش شدید 
ذخایر خون و مشــکل جدی در تأمین خــون و فرآورده های خونی در 

مراکز درمانی کشور در ماه آینده مواجه خواهیم بود.
سخنگوی ســازمان انتقال خون ایران خاطرنشــان کرد: استمرار منع 
تردد عبور و مرور در شــب امکان حضور داوطلبان اهدای خون را کامًا 
محدود می سازد و این ســازمان را با چالش عدم حضور اهداکنندگان 

خون در مراکز انتقال خون در ساعات پس از افطار مواجه خواهد کرد.
وی ادامه داد: باید در جلسات ستاد مقابله با کرونا امکان لغو منع عبور و 
مرور شــبانه در ماه مبارک رمضان برای اهدا کنندگان خون و پاسما و 

پاکت مورد ارزیابی و بررسی سریع قرار گیرد.

سقف وام های دانشجویی افزایش می یابد

رئیس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم از پیشنهاد افزایش سقف 
وام دانشــجویی برای ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰خبــر داد.ناصر 
مطیعی با اشاره به وام های دانشــجویی گفت: وام های دانشجویی سال 
گذشــته در قالب ۵ وام )تحصیلی، ضروری، دکتری، مسکن، شهریه( 
تجمیع و ساماندهی شدند. پیشنهاد افزایش سقف وام های دانشجویی 
برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در دستور کار هیأت امنای صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت علوم قرار دارد و برای مهرماه سال جاری اجرایی 
خواهد شد.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره جزئیات 
افزایش وام های دانشجویی گفت: جزئیات افزایش وام های دانشجویی 
در حال حاضر مشخص نبوده و پس از تصویب در هیأت امنای صندوق 

رفاه دانشجویان اعام و اجرایی خواهد شد.

آغاز ثبت نام وام ویژه دکتری برای ٣ ماه اول سال 1400
وی همچنین در ادامه با اشــاره به آغاز ثبت نام وام ویژه دکتری برای ۳ 
ماه اول سال ۱۴۰۰ گفت: پورتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
آماده ثبت درخواست وام ویژه دکتری برای ۳ ماه اول سال ۱۴۰۰ است.

مطیعی افزود: دانشجویان دکتری باید درخواست خود را برای دریافت 
وام دکتری ثبت کنند، صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم نیز آماده 

پرداخت آن است.شرایط دریافت وام دکتری به شرح زیر است:
مــدت اســتفاده از وام ِویژه دکتــری تخصصی ناپیوســته حداکثر ۸ 
نیمســال تحصیلی در طول مقطع تحصیلی اســت. پرداخت از منابع 
صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علــوم هر ۶ ماه یــک مرتبه صورت 
می گیــرد. مبلغ تســهیات به صــورت ماهانــه ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال و 
۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال اســت و مدارک مورد نیاز، سند تعهد نامه 

دانشجویی است.

سردار حمیدی:
اعمال محدودیت های شبانه ماه رمضان تابع 

ونا است مصوبه ستاد ملی کر
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بــزرگ گفت: برای برگزاری 

محدودیت های شبانه ماه رمضان تابع ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم
سردار محمدحسین حمیدی با اشاره به برگزاری مراسمات مذهبی در 
ماه مبارک رمضان اظهار کرد: رهبر ما در مراسمات دیگر مذهبی اعام 
کردند هر خانه یک حســینیه است تا بتوانیم از شــیوع کرونا در کشور 

جلوگیری کنیم و این بیماری را مدیریت کنیم.
وی گفت: در ایران نمونه هــای موفقی از همکاری مــردم در برگزاری 
مراســم های مختلف داشــته ایم و نشــان داده ایم برخــاف برخی از 
کشورها که حتی به ماســک زدن اعتقادی ندارند مردم ایران می توانند 

در برابر این ویروس همدل باشند.
رئیس پلیس راهــور تهران بزرگ بیان کرد: مســئوالن و علمای دینی 
تاکید زیادی دارند تا در برگزاری هر نوع مراسم حتماً پروتکل ها رعایت 

شود و این موضوع به ما قوت قلب می دهد تا به وظایف خود عمل کنیم.
ســردار حمیدی در پایان گفــت: لذا هیــچ گونه مراســمی خارج از 
پروتکل های بهداشتی قرار نیست اجرا شــود و هرچیزی که ستاد ملی 

مقابله با کرونا اعام کرد ما هم از آن تبعیت می کنیم.

کوچه

تا چند ماه پیش اگر جرائمی مانند تغییر در ارقام پاک 
خودرو یا مخدوش کردن آن در محدوده های پیرامون 
طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا به چشم می خورد، 
حاال اما با اجرای طــرح منع تردد شــبانه این جرم به 
ساعات پایانی شب رسیده و کم و بیش در بیشتر معابر 
رانندگانی را می توان دید که با پوشاندن، سوزاندن و یا 
دستکاری پاک خودرویشان اقدام به تردد در ساعات 

ممنوعه می کنند.
 گر چــه تاکنون آمار رســمی درباره میــزان افزایش 
مخدوش کردن یا تغییر در ارقــام پاک خودرو درپی 
اعمال محدودیت های شبانه تردد به خاطر کرونا اعام 
نشده اســت، اما آنچه که از شــواهد پیداست، اعمال 
محدودیت های تردد شــبانه در کشــور سبب شده تا 
برخی از رانندگان برای فرار از جریمه اقدام به پوشــش 
پاک خودرو یا حتی تغییر در ارقام آن کنند. موضوعی 
که پیش از این نیز در اطــراف معابر ورودی به محدوده 

طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا نیز 
به چشم می خورد.

در این میــان اما بخــش قابــل توجهی از 
رانندگانی که دست به انجام چنین اقداماتی 
می زننــد از پیامدها و ابعاد آنچــه که انجام 
می دهنــد بی خبرنــد و همیــن بی خبری 
نیز ســبب می شــود تا آنان به دردسرهای 

بزرگتری دچار شوند.
علی نجفی توانا، جرم شناس اســت، او در گفت و گو با 
ایسنا در خصوص مجازات مخدوش کردن پاک گفت: 
بحث تغییر پاک یا سایر مشــخصات وسیله نقلیه، یا 
توجه به نوع کاربرد و اهداف شخص مرتکب دارای کیفر 
و مجازات مختلفی است.  گاهی شخص شماره، پاک، 
بدنه و .. خــودروی متعلق به خــود را تغییر می دهد و 
گاهی مرتکب سرقت می شود و با اهداف خاصی شماره 

خودروی سرقتی دیگری را بر آن می گذارد. 

این جرم شــناس اظهــار کــرد: در رابطه با 
اقداماتی مانند تغییــر پاک، تعویض پاک 
یا تغییر شــماره بدنه اتومبیــل و ..، باید به 
این موضوع توجه کرد که قانــون به منظور 
حفظ هویت وســیله نقلیــه و جلوگیری از 
ایجاد تغییرات شــخص مرتکب را طبق ماده 
۷۲۰ قانون تشدید مجازات مربوط به جرائم 
راهنمایــی و رانندگی، مجازات تعییــن می کند و این 
مجازات تقریبا جنبه تعزیــری دارد و صرفا در رابطه با 

تغییر، تعویض پاک یا شماره شاسی موتور و .. است. 
وی افزود: به نظــر بنده این قانون بــرای جلوگیری از 
وقوع جرایم دیگر به تصویب شــده و جرم انگاری شده 
اســت. پس عاوه بر اینکه این اقــدام می تواند موجب 
وقوع جرائم دیگر شود و این خودرو ابزاری برای جرایم 
دیگری مثل ســرقت شود، مانع از شناســایی اتومیل 
خواهد شد. از سوی دیگر به نوعی جلوگیری از برخورد 

قانونی نسبت به این نوع متخلفین می شود. 
نجفی توانا گفت: اما شــیوه عادی تر ایــن تخلف را در 
رابطه با برخــی از موتوســوارها و خودروها می بینیم. 
افرادی که برای ورود به محدوده های ممنوع ترافیکی 
پاک خودرو خــود را ناخوانا می کنند تــا به نوعی از 
تحمل واکنش های قانونی و رسمی فرار کنند. در این 
راستا قانونگذار در راســتای جلوگیری از چنین جرایم 
جنایی این تغییــر و اصاح را بدون مجــوز نهاد های 
مربوطه جرم تلقی می کند حتی اگر هیچ اســتفاده ای 

از آن نشود. 
وی اظهار کرد: جرایم راهنمایــی و رانندگی از جمله 
جرایــم جنحه ای در نظام ســابق قانونگــذاری تلقی 
می شــد. بعد از انقاب اســامی در واقع این قانون در 
چارچوب جرائم تعزیری قرار دارد، یعنی مجازات های 
آن مقرر برای جرائم تعزیری است و شش ماه تا دو سال 

نیز قابل کیفر است. 

جرم

خریدار   ســخنگوی قوه قضاییــه با رد 
جنایــی بــودن پرونــده »آزاده نامداری« 
مجری ســابق تلویزیون، دربــاره آخرین 
وضعیت پرونده شــکایت ســرباز راهور از 
نماینده مجلس گفت: این پرونده منتهی به 
صدور کیفرخواست شده و بزودی جلسات 

دادگاه آن برگزار خواهد شد.
 غامحســین اســماعیلی در نخســتین 
نشست خبری سال ۱۴۰۰ افزود: امیدوارم 
سال ۱۴۰۰، ســال عزت و برکت و کرامت و 
حسن مدیریت و سال گشایش و فرج برای 
مردم ایران و امت اســام و جهان بشــریت 

باشد.
وی با اشــاره به آغــاز ماه مبــارک رمضان 
اظهارداشــت: ماه مبارک رمضان فرصتی 
برای همه مومنان  در جهــت بهره برداری 
حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم 

است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بر رعایت 
حرمت این مــاه و رعایت حرمــت مومنان 
روزه دار توســط افرادی که به هــر دلیل از 
گرفتن روزه معذورهســتند تاکید می کنم 
همچنین واحدهــای صنفی به ویژه اصناف 
خوردنی و آشامیدنیحرمت این ماه مبارک 
را نگه دارند و از تظاهر به روزه خواری در این 

ماه اجتناب شود.
اسماعیلی با اشاره به نامگذاری سال جاری 
با عنــوان »تولیــد و پشــتیبانی ها  و مانع 
زدایی ها« از سوی رهبر معظم انقاب افزود: 
احیای بیــش از دو هزار واحــد تولیدی و 
صنعتی در دوسال دلیل روشنی بر عملکرد 

قوه قضاییه است.  
ســخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: برخی 
توییت بــازان و افراد صاحــب مناصب در 
اجرای گزارش عملکرد نهــاد مربوط خود، 
عملکرد قوه قضاییه را زیر ســوال بردند. ما 
در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته 
و نمی خواهیم اما فرافکنی را هم شایســته 
نمی دانیــم.وی اضافــه کــرد: حمایت از 
تولید را وظیفه همگان مــی دانیم و به همه 
نهاهــای حاکمیتی هم توصیــه می کنیم 
شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید.

اسماعیلی با اشاره به ســفر اخیر رئیس قوه 
قضاییه به استان لرســتان گفت: حدود ۷۰ 
درصد واحدهــای تولیدی لرســتان نیمه 
فعال و غیرفعال بودند که با ورود قوه قضاییه 
در حال فعال شدن است؛ دیگران هم ورود 
کنند تا مشکل باقی واحدهای تولیدی رفع 

شود.
ســخنگوی دســتگاه قضا درباره عملکرد 

واحدهــای قضایــی افــزود: در واحدهای 
قضایی سراســر کشور در ســال ۹۹ شاهد 
افزایش پنــج درصــدی ورود پرونده های 
یکتا به واحدهای قضایی و شــوراهای حل 

اختاف بودیم.
وی ادامه داد: حدود هشــت درصد ورودی 
پرونده ها نســبت به ســال قبــل افزایش 
یافته اما افزایش ۱۲ درصــدی عملکرد در 
رسیدگی به پرونده ها را داشتیم. همچنین 
۲۰ درصــد افزایش عملکرد همــکاران در 
دستگاه قضا را شــاهد بودیم و رسیدگی به 

پرونده ها به ۱۵ روز کاهش یافته است.
اسماعیلی اظهارداشــت: اباغ الکترونیکی 
به مرز ۹۰ درصد رســیده، همچنین صدور 
احکام جایگزین حبس ۲۹ درصد نسبت به 

سال ۹۸ افزایش داشته است.
ســخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده 
های تصادفــات رانندگی در ســال ۹۹ در 
مقایسه با سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد کاهش 

داشته است.
وی افزود: سال ۱۴۰۰ ســومین سال دوره 
تحول قوه قضاییه اســت و از ایــن هفته تا 
هفته قوه قضاییه در نشست های سخنگویی 
مروری بر عملکرد این قــوه در دوره تحول 
خواهیم داشت. تاش داریم در سال جدید 
بیش از ۵۰ درصد برنامه های سند تحول را 

عملیاتی کنیم.

آزادی 225 محکوم امنیتی در سال 99
اسماعیلی درباره وضعیت زندان و زندانیان 

در ایام کرونا گفت: در سال ۹۹ اهتمام جدی 
به رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در 
فضای زندان ها داشــتیم. در یکساله کرونا 
در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفــر از زندانیان 
در مرخصی بودند و در ایــام اوج کرونا عدد 
مرخصــی زندانیــان از ۱۰۰ هــزار نفر هم 

تجاوز کرد.
وی ادامه داد: در ســال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ 
نفر از محکومان مشمول عفو رهبری شدند 
که این عدد در مقایسه با سال ۹۸، ۸۶ درصد 
رشد داشته و در مقایســه با سال۹۷، ۴۱۸ 

درصد رشد داشته است.
اسماعیلی اضافه کرد: ۲۲۵ نفر از محکومان 
امنیتــی در ســال ۹۹ مورد عفــو رهبری 
قرار گرفتند کــه برخی از آنهــا مربوط به 
اغتشاشــات آبان ۹۸ و فتنه بنزینی بودند 
و ۱۰۳ نفر هم از اتباع خارجه در ســال ۹۹، 
مورد عفو قرار گرفتند که در آســتانه سفر 

رئیس قوه قضاییه به عراق آزاد شدند.

استفاده ٣200 زندانی از پابند 
الکترونیکی 

ســخنگوی قوه قضاییــه اظهارداشــت: 
۹۰۰ اتاق دادرســی الکترونیک داشتیم و 
بیش از ۱۱۱ هزار دادرســی الکترونیکی از 
داخل زندان ها انجام دادیم و در ســال ۹۹، 
۳۲۰۰ نفــر زندانی تحت مراقبــت و پابند 

الکترونیکی قرار گرفتند.
وی گفت: در سال ۹۹ طرح پایش زندانیان 
را اجرا کردیم که اکثریــت زندانیان در این 

طرح پایش مورد بررسی مجدد قرار گرفتند 
و  اسباب آزادی  ۲۰ هزار زندانی فراهم شد. 
برای این امر در ســال ۹۹ بیش از ۵۰ هزار 

مورد بازدید قضات از زندان ها داشتیم.

پاسخ اسماعیلی درمورد احتمال 
 فیلترینگ شبکه اجتماعی 

»کالب هاوس«
اســماعیلی در پاســخ به ســوالی در مورد 
احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی »کاب 
هاوس« گفت: ایــن موضوع را بخشــی از 
حوزه فضــای مجازی کشــور می دانیم و از 

رهاشدگی فضای مجازی گله داریم.
وی ادامه داد: همانطور کــه مرزهای آبی و 
دریایی ســاماندهی و مدیریت می شــوند، 
فضای مجــازی نیز نیازمند ســاماندهی و 
مدیریت اســت و این مســئولیت به عهده 
دولت، وزارت ارتباطــات و نهادهای متولی 
اســت که آنها بایــد این فضــا را مدیریت و 
ساماندهی و از رها شــدگی آن جلوگیری 
کنند و چنانچه در انجام ماموریت های خود 
قصور کنند بایــد در ارتباط بــا قصور خود 

پاسخگو باشند.

آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز 
راهور از نماینده مجلس

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره آخریــن وضعیت پرونده شــکایت 
ســرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این 
پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده 

و بزودی جلســات دادگاه آن برگزار خواهد 
شد.

رسیدگی به 204 پرونده در شعب ویژه 
مفاسد اقتصادی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فرایند 
رســیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی 
گفت: این موضوع همیشه جزو اولویت های 
ما بوده و خواهد بــود و به هیــچ عنوان در 
این حــوزه کوتــاه نمی آییــم. در همین 
راســتا دادگاه رســیدگی به پرونده حسن 
میرکاظمی معروف به »حســن رعیت« در 

حال برگزاری است.
وی ادامه داد: در شــهریور ۱۳۹۹ استجازه 
پرونده های مفاســد اقتصادی تمدید شــد 
و تعــداد ۲۰۴ پرونــده مربوط به مفاســد 
اقتصادی در شــعب ویــژه بــا ۶۲۵ متهم 
رسیدگی شده که از این تعداد ۱۲۱ پرونده 
در ۶ ماه دوم رسیدگی و حکم آن صادر شده 

است.
اسماعیلی در پاســخ به این پرسش که چه 
میــزان دادگاه های مفاســد اقتصادی در 
مبــارزه با فســاد نقش داشــته، گفت: این 
برخوردها نقش بســزایی داشته و شاخص 
اجمالی آن این اســت که در ایام اخیر سیر 
نزولــی پرونده هــای مفاســد اقتصادی را 

شاهد هستیم.
ســخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: البته 
اثرگــذاری ورود قضایی عــاوه بر عبرت 
آموزی و بازدارندگی بــرای دیگران بخش 
های دیگری هــم دارد که بخشــی از این 
اثرگذاری مجازات مفســدان است و بخش 
دیگر مربوط به بازگشت اموال به تاراج رفته 
و به یغما رفته به بیت المال مسلمانان است و 
مکررا درباره بازگشت این اموال اعام کرده 
ایم و در واقع مجموعه اثربخشی قوه قضاییه 
را باید در یک بسته کامل مورد ارزیابی قرار 

داد.

پرونده آزاده نامداری جنایی نیست  
ســخنگوی قــوه قضاییه دربــاره وضعیت 
پرونــده »آزادی نامداری« گفــت: تا امروز 
بررسی های قضایی و پزشکی قانونی جنایی 
بودن این موضوع را منتفی می داند و پرونده 
جنایی نیست و با توجه به بررسی ها در سایر 
جهــات در فضایی مبتنی بر نظر پزشــکی 
قانونی، قاضی پرونــده تصمیم الزم را اتخاد 
خواهد کرد و اجازه دهیم که فضای جامعه 
آرام باشــد و اکنون که جنایتی در کار نبوده 

باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود.

پالک مخدوش؛ جرم در جرم

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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آخرین اقدامات بهزیستی برای »معافیت سربازی« و »بازنشستگی« معلوالن
خریدار  مدیرکل دفتر توانمندســازی 
معلوالن سازمان بهزیســتی کشور اعام 
کرد: در سال گذشــته اقدامات الزم برای 
دریافت پاک ویــژه معلولین برای ۱۶۷۴ 
نفر انجام شــد کــه در مجمــوع در حال 
حاضر بیش از ۲۸ هزار نفــر از افراد دارای 
معلولیــت دارای پــاک ویــژه معلولین 

هستند. 
 دکتر شــهبازی ضمن تشــریح عملکرد 
دفتــر توانمندســازی معلــوالن حوزه 
معاونت توانبخشــی ســازمان بهزیستی 
کشور در ســال ۹۹ بیان کرد: در فعالیت 
توانبخشــی مبتنی بر جامعــه، به بیش از 
۴۸۰ هزار نفــر از افــراد دارای معلولیت 
در مناطق روســتایی خدمات توانبخشی 

ارائه شد. 
به بیش از ۵۰ هزار نفر از افــراد در محات 
در مناطق شــهری کم برخــوردار خدمات 
توانبخشــی از طریق توانبخشی مبتنی بر 

جامعه شهری ارائه شد.
وی افزود: در ســال گذشــته بیش از ۲۷۰ 
صندوق مالی خرد بــا عضویت ۴۰۰۰ نفر از 

افراد دارای معلولیت واجد شرایط تشکیل و 
راه اندازی شد.

مناسب سازی منزل و خودرو معلوالن
شــهبازی درباره فعالیت مناسب ســازی 
منــزل و خــودرو افــراد دارای معلولیت 
بیــان کــرد: در فعالیت مناســب ســازی 
منــزل و خــودرو افــراد دارای معلولیت، 
۱۷ هــزار و ۳۴۰ منــزل و بیــش از ۲۰۰۰ 
مورد از خودروهای افــراد دارای معلولیت 
مناسب ســازی شــد. مدیــرکل دفتــر 
توانمندســازی معلوالن سازمان بهزیستی 
دربــاره حمایت های مالی از دانشــجویان 
دانشــگاه های غیردولتی از طریق پرداخت 
شهریه گفت: به بیش از ۱۳ هزار و ۶۶۰ نفر 
کمک هزینه شهریه دانشــجویی پرداخت 
شــد. همچنین بــه بیــش از ۲۳۰۰ نفر از 
دانشجویان دانشــگاه های دولتی به صورت 
ترمی مشــوق های مالی پرداخت شــد. به 
گفته شهبازی، در ســال ۹۹، ۷۸ هزار نفر 
از دانش آمــوزان دارای معلولیــت از کمک 

هزینه های تحصیلی برخوردار شدند.

ارزیابی تعیین نوع و شدت معلولیت 
حدود 150 هزار نفر

مدیــرکل دفتــر توانمندســازی معلوالن 
سازمان بهزیستی با بیان اینکه بیش از ۱۴۸ 
هزار و ۹۶۰ نفر مورد ارزیابــی تعیین نوع و 
شدت معلولیت در کمیسیون های پزشکی 
تعیین نوع و شــدت معلولیت قرار گرفتند، 
در بخش دیگــری اظهار کــرد: در فعالیت 
حمایت از تردد افــراد دارای معلولیت، در 
بخش پرداخت کمک هزینه های تردد برای 
تردد شــغلی، آموزشــی، درمانی و ورزشی 

و اوقــات فراغت بیش از ۶۷ هــزار نفر مورد 
حمایت های مالی قرار گرفتند. 

وی افزود: در ســال گذشــته اقدامات الزم 
برای دریافت پــاک ویــژه معلولین برای 
۱۶۷۴ نفــر انجام شــد کــه در مجموع در 
حال حاضر بیــش از ۲۸ هزار نفــر از افراد 
دارای معلولیت دارای پاک ویژه معلولین 
هســتند. مدیــرکل دفتر توانمندســازی 
معلوالن ســازمان بهزیستی ادامه داد: برای 
۹۸۹ نفــر متقاضی طرح ترافیک در شــهر 
تهران، بیش از ۵۵ هــزار روز طرح ترافیک 

تامین و ارائه شد. 

بازنشستگی پیش از موعد 120 معلول 
و معافیت از سربازی بیش از 4000 تن

شــهبازی گفــت: در فعالیت اقــدام برای 
بازنشســتگی پیش از موعد افــراد دارای 
معلولیت، ۱۲۰ نفر از افــراد متقاضی مورد 
ارزیابی و اقدامات الزم بــرای بهره مندی از 

این امتیاز قرار گرفتند. 
وی در مــورد بهره مندی افــراد از معافیت 
ســربازی موضوع ماده ۲۶ قانــون حمایت 

از حقوق معلوالن گفــت: بیش از ۴۰۰۰ نفر 
افراد در کمیســیون های پزشکی معافیت 
ســازمان که با همکاری ناجا انجام می شود 
توانســتند اقدامات الزم را برای بهره مندی 

از معافیت سربازی انجام دهند. 
به گفته وی، اقدامات الزم برای بیش از ۱۰ 
هزار نفر مورد ارزیابی بــرای بهره مندی از 
تســهیات آزمون های سراسری در مقاطع 
مختلــف تحصیلی انجام شــد. شــهبازی 
گفت: پیگیری استخدام ۳ درصد و اجرایی 
شدن سهمیه ۳ درصد اســتخدام معلوالن 
به صورت مســتمر انجام شــد که در سال 
گذشــته ۱۳۰۶ مورد مجوز برای استخدام 
افراد دارای معلولیت موجود بود که اقدامات 
الزم و آزمون هــای الزم برای شــرکت در 
آزمون های اســتخدامی صورت گرفت. وی 
اقدام بسیار موثری که در سال گذشته انجام 
شد را انعقاد تفاهم نامه سازمان بهزیستی با 
سازمان بیمه سامت برای بهره مندی بیش 
از یک میلیون و ۶۷ هزار نفــر از افراد دارای 
معلولیت تحت پوشش ســازمان که دارای 

دفترچه بیمه سامت هستند، عنوان کرد.



کار سخت مدافعان

2۰ مهاجم خطرناک غیر ایرانی که باید از آنها ترسید 

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا
مهاجم گل نزن همچنان در ترکیب سرخپوشان

کادرفنی پرســپولیس قصد دارد از شــهریار مغانلو در ترکیب این تیم 
برای شروع بازی های لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا استفاده کند.

رقابت های گروه E لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا از  امروز ۲۵ فروردین ماه 
جاری با بازی تیم های فوتبال پرسپولیس و الوحده امارات از ساعت ۱۷ 

در شهر گوا هند آغاز می شود.
یحیی گل محمدی ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس که هنوز بابت 
برگزاری تمرینات این تیم در شــهر هند ناراضی است فرصت چندانی 
برای هماهنگی بازیکنان خود با شــرایط آب و هوایی شــرجی و گرم 
کشور میزبان ندارد.از این رو کادر فنی سرخپوشان قصد دارند ترکیب 

خود را با کمترین تغییر برای شروع بازی ها روانه میدان کند.
گل محمدی همچنان قصد دارد شهریار مغانلو را که در رقابت های لیگ 
برتر فوتبال ایران موفق به گلزنی نشــده است در خط حمله سرخ ها در 

بازی با الوحده امارات قرار دهد.
شرایط نامطلوب عیسی آل کثیر باعث شــده تا گل محمدی همچنان 
قصد نیمکت نشینی او را داشته باشد تا به عنوان بازیکن تعویضی برای 

سرخپوشان در نخستین بازی آسیایی بازی کند.

علیپور: 
تمایل داشتم در پرسپولیس بمانم اما نخواستند

مهاجم ماریتیمو گفت: با این که دوست داشتم لژیونر شوم اما شخصا به 
باشگاه پرســپولیس رفتم چون مدیون این تیم و این هواداران بودم اما 

برخی از عوامل باشگاه نخواستند که در پرسپولیس بمانم.
 علی علیپور در رابطه با شرایطش پس از جدایی از پرسپولیس و حضور 
در لیگ پرتغال اظهار کرد: در شرایط خیلی سختی برای تصمیم گرفتن 
قرار گرفته بودم اما تمایل خودم را نشــان داده بودم که در پرسپولیس 

بمانم. 
من در این تیم بزرگ شدم و هواداران همیشــه از من حمایت کردند و 
مدیون تیمم بودم اما با وجود این که باشگاه برای ادامه همکاری به من 

زنگ نزد، خودم به باشگاه رفتم تا مذاکره کنم.
 عواملی که در باشگاه پرسپولیس بودند میلی برای ماندن من نداشتند. 
من چهار هفته از لیگ پرتغال را از دســت دادم اما به هر حال تصمیمم 
را گرفتم که به لیگ پرتغال بیایم. با شــرایط ســخت پرتغال دســت و 
پنجه نرم کردم چون اولین تجربه حضورم بود اما خداراشکر توانستم به 

شرایط آرمانی ام برسم.
او درباره جدایی اش از پرســپولیس اضافه کرد: من تمایل داشتم بمانم 
و کار حرفه ای این اســت که باشــگاه با هر بازیکنی که قراردادش تمام 
می شــود، تماس بگیرد و برنامه بازیکن را برای ماندن یا رفتن بخواهد و 
بگوید تمایل دارید بمانید یا نه اما کسی به من زنگ نزد. با این که دوست 
داشتم لژیونر شوم اما شخصا به باشگاه رفتم چون مدیون این تیم و این 
هواداران هســتم. باشــگاه و عوامل به ناحق به من حجمه وارد کردند و 

نخواستند در پرسپولیس بمانم. 

البته این موضوع دیگر گذشته و برای پرسپولیس و نمایندگان ایران که 
در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند آرزوی موفقیت می کنم.

مهاجم ماریتیمو در رابطه با شــرایط تیمش بیان کرد: تیم مان امسال 
شرایط خاصی دارد چون در چند سال گذشته وضعیت سقوط را تجربه 
نکرده بود. من هم بعد از هفته چهارم به تیم آمدم و بعد یک ماه مصدوم 
شدم. برای به دســت آوردم آمادگی ام با درد تمرین می کردم و یک ماه 
با این درد در تمرینات حضور داشتم. خداراشــکر مربی جدید که آمد 
حس خوبی بــه بازیکنان داد و بــا این تیم آینده خوبــی را برای خودم 

می بینم.
او اضافه کرد: امیر عابدزاده در همان اوایل بازی ها نمایش خوبی داشته 
و در هر بازی حداقل ســه ســیو خیلی خوب انجام می دهد و تیم را نگه 
می دارد اما به هر حال شرایط تیم ما خوب نیست و باشگاه اولین بار است 
این شــرایط را تجربه می کند. ما با تیم نهم جدول چهــار امتیاز فاصله 
داریم و راحت می شود از این شــرایط فرار کرد. در ادامه لیگ بازی های 
حساسی داریم و امیدوارم بهترین شــرایط رقم بخورد. خودم هم قول 

می دهم در این شرایط سهیم باشم.
علیپور در پایان اضافه کرد:  بازیکنانی که از پرســپولیس جدا شــدند 
حق شان این نبود. من از جنس هواداران هستم و هیچوقت نیاز به ثابت 
کردن خودم نداشتم. اگر مدیریت پرســپولیس این کار را کردند شاید 
می خواستند فشار را از روی خودشان بردارند اما امیدوارم همه مدیران 

فوتبال ایران در راستای پیشرفت فوتبال قدم بردارم.
 امیدوارم به خاطر این که شرایط را به نفع خودشان کنند، بازیکن را جلو 
هواداران قرار ندهند. من هیچ دلخوری ندارم و همیشــه پرسپولیس را 
خانه خودم می دانــم و اکنون هم که در این تیم نیســتم برایش آرزوی 

موفقیت می کنم.

یحیی گل محمدی:
از AFC انتظار بیشتری داشتیم

سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس ضمن گایه از کنفدراسیون فوتبال 
آســیا بابت نحوه میزبانی لیگ قهرمانان آســیا در کشــور هند، گفت: 
باوجود ســختی ها می توانیم ســومین حضور در فینال آسیا را تجربه 

کنیم.
 یحیی گل محمدی در نشســت خبری قبل از مســابقه پرسپولیس و 
الوحده امــارات در هفته نخســت گــروه E لیگ قهرمانان آســیا که 
بازی هایش به طور متمرکز در شــهر گوا هند برگزار می شود گفت: به 
همه سام می کنم. خوشحالم که در کشــور هند حضور دارم. هرچند 
انتظار استقبال و شرایط میزبانی بهتری از شــهر گوا داشتم. جسارت 
و شــهامتی که تیم گوا برای میزبانی داشت قابل تحســین است اما از 
مسئوالن AFC انتظار بیشتری برای حفظ سامتی بازیکنان و تمامی 

اعضای تیم ها داشتیم. رسیدن به انتظارات، سخت است.
سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس افزود: می خواســتیم قبل از بازی با 
الوحده دو جلسه تمرینی داشته باشــیم اما تنها یک بار تمرین کردیم. 
با این حال شرایط تیم خیلی خوب اســت و بازیکنان نشان داده اند مرد 
روزهای سخت هستند. برای شــادی دل هواداران انگیزه زیادی داریم. 
روزهای سختی در انتظار ما است و باید این روزهای سخت را پشت سر 
بگذاریم.گل محمدی درباره عملکرد تیمش ادامــه داد: انگیزه خوبی 
برای موفقیت داریم که منشا آن انرژی ای است که هواداران می دهند. 
تیم پر هواداری هستیم که ۴۰ الی ۵۰ میلیون هوادار دارد. همین باعث 
انرژی ما می شــود.وی تاکید کرد: نســلی از بازیکنان جنگنده و فوق 
العاده در پرسپولیس حضور دارند. فکر می کنم شرایط برای رسیدن به 
سومین فینال لیگ قهرمانان آســیا مهیا است و بازیکنان انگیزه زیادی 
برای رسیدن به آن دارند. با عبور از سختی ها و با روحیه خوب می توانیم 

سومین فینال را هم تجربه کنیم.

میدان

تیم فوتبال اســتقال یکی از چهار نماینده کشورمان 
در لیگ قهرمانان آسیا کارش را از بامداد جمعه و دیدار 

مقابل االهلی عربستان آغاز می کند.
 اســتقال در حالــی دیدارهای مرحلــه گروهی اش 
در لیگ قهرمانان آســیا را با بازی برابر نماینده کشور 
عربســتان آغاز می کند که دیدارهــای این گروه برای 

آنها در ساعاتی نامتعارف برگزار می شود و هنوز پخش 
بازی های این تیم در ابهام قرار دارد.

یکی از ویژگی های بارز اســتقال بعد از حضور فرهاد 
مجیدی در نقش سرمربی روی نیمکت این تیم، ایجاد 
نظم و ثبات در خط دفاعی و بســته ماندن دروازه این 
تیم بود. آبی پوشــان با فرهاد مجیدی ۳ بار در لیگ و 

یک بار در جام حذفی به میدان رفتنــد که دروازه آنها 
در هیچ یک از دیدارهای لیگ برتر باز نشد و تنها یک بار 

مقابل پیکان در جام حذفی تسلیم شدند.
این آمار نشــان می دهد فرهاد مجیدی به ترکیب خط 
دفاعی اش در آســیا نیز دســت نزند، مگر آنکه ناچار 
باشــد. بر همین اساس اســتقالی ها مقابل االهلی از 

زوج مرادمند و یزدانی در قلب دفاع اســتفاده می کنند 
و وریا غفوری هم برای آنها در پست مدافع راست انجام 
وظیفــه می کند.تنها عامت ســئوال در ترکیب خط 
دفاعی استقال، اســتفاده از »میلیچ« یا محمد نادری 
در دفاع چپ اســت؛ که البته شــانس نادری برای این 

منظور بیشتر از مدافع کروات آبی ها است.

استقالل

خریدار   شــمارش معکوس بــرای آغاز 
مرحله گروهی لیــگ قهرمانان آســیا در 
غرب آسیا آغاز شــده و ۲۰ تیم برتر در قالب 
۵ گروه ۴ تیمی در کشــورهای مختلف به 

مصاف هم می روند.
 مرحلــه گروهی رقابتهای لیــگ قهرمانان 
آســیا در غرب آســیا با حضور ۲۰ تیم برتر 
از ایران، امــارات، قطر، عربســتان، عراق، 
اردن، ازبکســتان، هند و تاجیکســتان در 
کشــورهای مختلف برگزار می شــود تا در 
پایان مرحله گروهی ۵ تیم صدرنشــین به 
طور مستقیم و ۳ تیم برتر دوم از بین ۵ تیم 

دوم نیز به مرحله بعدی صعود می کنند.
در این گزارش نگاهی آماری به ۲۰ مهاجم 
برتر تیم های غرب آســیا به جــز تیم های 
ایرانی داریم. مردان گلزن و گل ســازی که 
می توانند کابوس هر خط دفاعی باشــند؛ و 
بعضاً تیم هــای آنها با تیم هــای ایرانی نیز 
همگروه اســت که قطعاً مربیــان تیم های 
ایرانی آنالیز خوبی از این مهاجمان داشته و 

باید برای مهار آنها برنامه ریزی کنند.
اغلب این بازیکنان که ستاره تیم های خود 
هستند و با صرف مبالغ و هزینه های گزاف 
در آســیا به میــدان می رونــد، ملیتی غیر 
آسیایی دارند و بسیاری از آنها هم در سنین 

باالی ۳۰ سال هستند.

برترین مهاجم آسیا از مراکش می آید
شــاید اغراق نباشــد اگر بغــداد بونجاح، 
ماشــین گلزنــی و الجزایری تیم الســد را 
یکی از بهترین مهاجم فعلی آســیا دانست. 
این مهاجم ۲۹ ســاله که با پیراهن شماره 
۱۱ سالهاست برای الســد بازی می کند، در 
این فصل هم بهترین گلزن لیگ ســتارگان 

است.
بونجاح در این فصــل ۱۹ بار برای تیمش به 
میدان رفته و ۲۱ بار موفق به گلزنی شــده 
است و این به جز ۵ پاس گلی است که برای 
هم تیمی هایش ارسال داشته است. بونجاح 
تنها بازیکنی اســت که تعداد گل های او از 

تعداد بازی هایش بیشتر است.

ستاره کهنه کاری از اسپانیا
»ســانتی کازاروال« مهاجــم ۳۶ ســاله و 
اســپانیایی تیم الســد اســت که در کنار 
بونجاح، زوجــی خطرناک و یا بهتر اســت 
بگوییم خطرناک ترین زوج آسیایی را شکل 
داده اند.الســد که مقتدرانه با ۶۰ امتیاز در 
پایان هفتــه ۲۲ لیگ ســتارگان در صدر 
جدول قرار دارد و فاصلــه آن با تیم دوم که 
الدحیل باشد ۱۳ امتیاز است، با ۷۷ گل زده 
بهترین خط حمله آســیا را در اختیار دارد 
که ارکان اصلی این خط حملــه، بونجاح و 
کازاروال هســتند.مهاجم اســپانیایی السد 
که بــا پیراهن شــماره ۱۹ بــرای این تیم 
بازی می کند، ۲۰ بار بــازی کرده، ۱۲ گل و 
۶ پاس گل را به نام خود ثبت کرده و مجموع 

گل های او و بونجاح ۳۳ است.

اعجوبه تمام نشدنی برزیلی
کازاروال و بونجاح همه داشته های تهاجمی 
السد نیســتند، چرا که پشــت این دو یک 
اعجوبه تمام نشــدنی برزیلــی و کامًا نام 
آشــنا به نام »رودریگو تاباتا« بازی می کند 
که در سن ۴۰ ســالگی یکی از بهترین های 

آسیاست.
»تاباتا« ی ۴۰ ساله که با پیراهن شماره ۱۷ 
برای السد بازی می کند، در ۳۰ بازی ۱۰ بار 
گل زده و ۲ بار هم پاس گل داده تا در بین ۳ 

بازیکن برتر تیمش جا داشته باشد.
در کنار تاباتا، حســن الهیــدوس هافبک 
ملی پوش و ۳۰ ساله الســد هم حضور دارد 
که با ۱۰ پاس گل بهترین پاســور این تیم 
است. الهیدوس به جز ۱۰ پاس گل، ۴ بار هم 
برای تیمش گلزنی کرده است.نمی توان از 
تیم الســد نام برد و از اکرم عفیف، هافبک 
تکنیکــی و بازی ســاز این تیم یــاد نکرد. 
هافبک ۲۴ ســاله ای که در این فصل ۵ گل 
و ۵ پاس گل به نام خودش ثبت کرده و این 
در حالی اســت که او تنها ۱۱ بــار به میدان 

رفته است.

 موتور گلزنی شیر فرانسوی گرم تر
 از همیشه

یکی از مهاجمان برجســته ســالهای اخیر 
آسیا که بیشتر از گلزنی هایش شادی های 
بعد از گلــش شــهرت یافتــه، »بافتیمی 
گومیس«، مهاجم فرانســوی و ۳۵ ساله ای 
است که در نوک حمله تیم الهال همچنان 

خوش می درخشد.
این مهاجم فرانســوی که با شماره ۱۸ برای 
تیمش بازی می کند، در ۲۵ بــازی ۱۸ بار 
موفق به گلزنی شــده و بهترین گلزن لیگ 
عربستان است. الهال عربســتان در گروه 

اول مســابقات با اســتقال تاجیکستان، 
الشــباب امارات و آ. جی. ام. کا ازبکســتان 
همگروه اســت و هیــچ تیم ایرانــی با این 

مهاجم مواجه نمی شود.

خط حمله آتشین الشباب در گروه اول
در گروهی کــه هیچیــک از نماینده های 
ایران حضور ندارد، تیم الشباب با ۳ مهاجم 
قدرتمند حضور دارد کــه مجموع گل های 
زده این ۳ مهاجم روی هم به ۳۰ می رســد. 
این مهاجمان دو نفرشــان اهل برزیل و یک 
نفرشان اهل اسلوونی هســتند، می توانند 

برای هر تیمی در آسیا خطرناک باشند.
»ایگور جســیوس« مهاجــم برزیلی و ۲۰ 
ساله ای که با پیراهن شــماره ۹۹ به میدان 
می رود و در ۲۳ بازی آمــار ۱۲ گل و ۴ پاس 
را ثبت کرده، به همــراه »کارلوس ادواردو« 
دیگر هافبک برزیلی که با ۳۱ ســال سن با 
پیراهن شــماره ۳ به میدان می رود و در ۱۹ 
بازی، ۹ گل و ۲ پــاس گل را به نام خود ثبت 
کرده، از بازیکنان شاخص این تیم هستند؛ 
و البتــه »تیم ماتاو« مهاجم ۳۲ ســاله اهل 
کشــور اســلوونی که با پیراهن شماره ۹ به 
میدان می رود و توانســته در ۱۶ بازی ۹ بار 
گلزنی کند، خط حمله آتشین تیم الشباب 

را در گروه اول نشان می دهد.

مهاجمان خطرناک برای پرسپولیس
با اینکــه پرســپولیس به ظاهــر در گروه 
ساده تری نســبت به دیگر تیم های ایرانی 
قــرار دارد، امــا تیم های حریــف نماینده 
کشورمان از تک ستاره های خطرناکی بهره 
می برند که یک لحظه غفلت از آنها می تواند 

دردسر ساز باشد.
تیم گمنام گــوا از هند کــه میزبانی گروه 
پنجم را هم بــر عهــده دارد، از یک مهاجم 
۳۷ ســاله اســپانیایی به نام »ایگور آنجلو« 

استفاده می کند که وی با پیراهن شماره ۱۷ 
در ترکیب تیمش بازی می کند و توانســته 
در ۲۱ باری که در لیــگ برتر هند به میدان 

رفته، ۱۴ گل زده و ۴ پاس گل بدهد.
این بازیکن پا به ســن گذاشته و گلزن، تنها 
مهاجمی نیست که می تواند در گروه پنجم 
برای سرخ پوشــان تهران دردسر ساز شود. 
چرا که تیم الریان نماینده کشور قطر از یک 
مهاجم ۲۷ ســاله اهل ســاحل عاج به اسم 
»یوهان بویل« بهــره می برد که این مهاجم 
توانســته در لیگ ســتارگان قطر ۱۱ گل 
و ۳ پــاس گل را به نام خود ثبــت کند. این 
بازیکن با پیراهن شــماره ۱۱ برای تیمش 

بازی می کند

استقالل از کدام مهاجمان بترسد؟
کار آبی پوشــان تهران به مراتب دشوار تر از 
سرخ پوشان است؛ آنها نه تنها در گروه مرگ 
قرار گرفته و با تیم های االهلی، الشــرطه و 
الدحیل همگروه هســتند، بلکــه مدافعان 
این تیم به شماره و کیفیت باید با مهاجمان 

سرسخت تری دست و پنجه نرم کنند.
یکی از همگروه های استقال تیم ثروتمند 
الدحیل قطر اســت کــه بــا ۴۷ امتیاز بعد 
از الســد در رده دوم جدول قرار گرفته و از 
مهاجمان بسیار توانمندی استفاده می برد 
که شاخص ترین آنها »دودو«، »ادمیلسون 
جونیــور«، »مایکل اوالنــگا« و البته »معز 

علی« هستند.
دودو مهاجم ۲۹ ســاله برزیلی که با پیراهن 
شــماره ۷۷ در ترکیــب الدحیــل بــازی 
می کند، با ۱۳ گل و ۸ پاس گل در ۲۲ بازی، 
خطرناک ترین بازیکن این تیم است. بعد از 
وی نیز یک برزیلی ۲۶ ساله و مشهور به نام 
ادمیلســون جونیور قرار دارد که با پیراهن 
شماره ۱۰ برای این تیم به میدان می رود و 
در ۱۶ بازی ۱۲ گل به ثمر رسانده و ۴ بار هم 

پاس گل داده اســت. مایکل اوالنگا هم یک 
هافبک تهاجمی ۲۷ ســاله اهل کشور کنیا 
است که با پیراهن شماره ۲۶ باری الدحیل 
بازی می کند و توانســته در ۹ بازی ۶ گل به 

ثمر رسانده و یک بار هم پاس گل بدهد.

آقای گل آسیا
در کنار همه این مهاجمــان هم باید به معز 
علی، آقای گل جام ملت های آســیا اشاره 
کــرد. مهاجم ۲۴ ســاله ای کــه گرچه در 
این فصل تعداد زیادی گل نــزده، اما قطعاً 
نمی توان از کنار این بازیکن به راحتی عبور 
کرد.معز علی در ۲۰ بازی تنها ۶ گل به ثمر 
رسانده و توانســته ۵ بار هم پاس گل بدهد 
که این شــاید آمار خوبی برای او نباشد، اما 
بهرحال او معز علی و آقای گل آســیا است و 

هرگز نباید از این بازیکن غفلت شود.

یک سوریه ای خطرناک
اینها تمام دردســرهای مدافعان استقال 
نیســتند و آنها باید در اولیــن و چهارمین 
دیدار خــود با االهلی، مراقــب یک مهاجم 
ســوریه ای نام آشــنا، باتجربــه و گلزن به 
اسم »عمر ســوما« باشند.ســوما ۳۳ ساله 
که با پیراهن شــماره ۹ بــرای االهلی بازی 
می کند، در ۲۲ بــازی ۱۱ گل و ۳ پاس گل 
به نم خود ثبت کرده که شاید این آمار برای 
خودش جالب نباشد، اما او همچنان یکی از 

خطرناک ترین مهاجمان غرب آسیا است.

4 بازیکن خطرناک مقابل تراکتور
نماینده شــهر تبریز در لیگ قهرمانان آسیا 
که در گروه دوم این مســابقات قرار دارد هم 
ناچار است با برخی از مهاجمان و بازیکنان 
خطرناکی از تیم های الشــارجه و پاختاکور 

مواجه شود.
در تیم الشــارجه امارات دو مهاجم برزیلی 
به نام هــای »ایگور کرونــادو« و »ویلتون« 
حضور دارند که با شــماره های ۱۰ و ۹ برای 
این تیم بازی می کنند. این دو مهاجم که به 
ترتیب ۲۸ و ۳۴ ساله هستند، هر کدام شان 
در ۲۱ و ۱۹ بازی ۱۵ و ۱۳ بار گلزنی کرده و 

در مجموع ۵ بار هم پاس گل داده اند.
پاختاکور دیگر همگروهی تراکتور است که 
این تیم هم از بازیکنــان خوبی بهره می برد 
و شــاخص ترین بازیکنان این تیم »دراگان 

چران« و »سردار رشیدوف« هستند.
دراگان چران یک مهاجم باتجربه، ۳۳ ساله 
و صربستانی اســت که با پیراهن شماره ۱۰ 
برای این تیم بازی می کنــد و در ۵ باری که 
برای این تیم به میدان رفتــه، ۳ بار گل زده 
و ۲ بار هم پاس گل داده تــا بهترین بازیکن 

تیمش در این فصل باشد.
در کنار وی نیز سردار رشیدوف مهاجم ۲۹ 
ساله ای اســت که در ۳ بازی برای تیمش ۲ 
بار گلزنی کرده و می تواند برای خط دفاعی 

تراکتور دردسر ایجاد کند.

ترکیب آشنای خط دفاعی استقالل در آسیا

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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نکونام: 

باید با دست خالی بازی ها را ادامه دهیم
خریدار   سرمربی فوالد خوزستان گفت: 
تیم هایی که در نیم فصل یارگیری می کنند 
شــرایط بهتری را در ادامه فصــل دارند اما 
متاسفانه این شــرایط برای ما رقم نخورد و 

باید با دست خالی بازی ها را ادامه دهیم.
 جواد نکونام پس از پیــروزی تیمش مقابل 
العیــن و حضــور در مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان آســیا اظهار کرد: ابتدا باید بگویم 
سال گذشته تاش بســیار زیادی را کردیم 
و توانستیم رتبه ســوم را در لیگ به دست 
بیاوریم. متاســفانه برخی شــرایط باعث 
شــد ما در پلی آف باشــیم وگرنه با توجه به 
رتبه ای که به دست آوردیم باید مستقیم به 
لیگ قهرمانان صعود می کردیم. شرایط به 
شکلی پیش رفت که باید در پلی آف حضور 

پیدا می کردیم. 
همیشه بازی با تیم های حاشیه خلیج فارس 
و مخصوصا العین که سابقه قهرمانی در آسیا 
را هم دارد خیلی سخت اســت و بازیکنانی 
دارند که در لحظــه می توانند تعیین کننده 

باشند.
او ادامه داد: بچه های مــا خیلی در این بازی 
زحمت کشیدند و به نکات تاکتیکی گوش 
دادند و توانســتیم العین را شکست دهیم 

و اولین قدم را محکم برداریــم. امیدواریم 
در این مرحله هم تمــام تاش مان را انجام 
دهیم تا در آخر سربلند باشیم و به تیم فوالد 
افتخار کنیم و هواداران مان را خوشــحال 
کنیم. ما توانســتیم مقابل العیــن فضا را از 
آن هــا بگیریم و روی نقاط ضعف شــان کار 
کردیم و توانســتیم گل بزنیم. درباره صالح 
حردانی باید بگویم قرارداد این بازیکن ۵۰ 
میلیون تومان اســت و موقعی کــه من به 
فوالد آمدم حتی قرارداد حرفه ای نداشــت 
که من از باشگاه خواهش کردم با او قرارداد 
ببندند و شرایطی را فراهم کنند که بتوانیم 

از او استفاده کنیم.
ســرمربی فوالد خوزســتان اضافــه کرد: 
خداراشــکر او روز بــه روز دارد پیشــرفت 
می کند و از نظر فنی پیشرفت خیلی خوبی 
کرده اســت و به نظر من یکــی از بهترین 
دفاع هایی اســت که می تواند بــه تیم ملی 
کشــورمان کمک کند. می تواند حداقل به 
لیست تیم ملی کمک کند و بهتر از این است 
که بازیکن چپ پا را در سمت راست تیم ملی 
استفاده کنیم. صابر حردانی از آن بازیکنان 
اســت که آینده فوتبال ماست و باید هر چه 
زود تر از او اســتفاده کنیم. مــا باید بتوانیم 

از این جوانان اســتفاده کنیــم. در مجموع 
تیم مــا مقابل العیــن عملکرد بــی نقصی 
داشــت. العین در ۱۷ بازی گذشته در همه 
بازی هایش گل زده اما مقابل ما نتوانســت 

گلزنی کند.
او در رابطــه با محرومیت فــوالد در پنجره 
نقل و انتقاالتی گفت: ما ســال گذشــته در 
نیم فصل دوم با ســه بازیکن جدید قرارداد 
بســت و دیدید که چه حرکت رو به جلویی 
در این نیم فصل داشتیم و در نهایت به جام 
باشگاه های آسیا صعود کردیم. این مشکل 
از یک بازیکن بی تجربه به وجود آمد که هم 
برای ما، هم برای خودش و هم برای باشگاه 

اســتقال مشکل ســاز شــد. من توقعم از 
مسئوالن این بود که به خاطر حضورمان در 
آسیا به ما کمک شود چون ما نماینده ایران 
هستیم. این شــرایط را برای ما سخت کرده 
است و می خواستیم بازیکن جذب کنیم تا 
نماینده شایســته برای فوتبال مان باشیم. 
تیم هایی که در نیم فصل یارگیری می کنند 
شــرایط بهتــری را در ادامه فصــل تجربه 
می کنند اما متاسفانه این شــرایط برای ما 
رقم نخورد و باید با دســت خالی بازی ها را 

ادامه دهیم.
نکونام با بیان این که امیدوارم خستگی روی 
کار ما تاثیر نگذارد، عنوان کــرد: امیدوارم 
شــرایط طوری رقم بخورد که بتوانیم مردم 
ایران و هواداران فوالد را خوشــحال کنیم و 

شرمنده آن ها نشویم.
او درباره میزبانی عربســتانی ها خاطرنشان 
کرد: میزبانی آن ها تا قبــل از بازی پلی آف 
عالی بود اما متاســفانه زمیــن تمرینی که 
در اختیار ما قرار گرفته اســت زمین خوبی 

نیست و شرایط خوبی ندارد. 
دور زمین تمریــن ما دارنــد زمین تنیس 
می ســازند و باعث شده اســت گرد و خاک 
شدیدی به وجود بیاید و تمرین ما به مشکل 

بخورد. من از ســعید آذری خواهش کردم 
به کنفدراسیون فوتبال آســیا نامه بزنند و 
زمین را عوض کنند اما هنوز موافقت نشده 

است. 
قرار بــود توپ های  بازی را بــه ما بدهند که 
هنوز این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر 
شرایط مثل قبل از بازی اول نشده است اما 
قــول داده اند فردا شــرایط را فراهم کنند و 
امیدوارم با تمرکز بیشتری بتوانیم شرکت 

کنیم.
ســرمربی فوالد خوزســتان درباره دیدار 
تیمش مقابل الســد گفت: نتایج این فصل 
السد گویای همه چیز است. تمام بازیکنان 
این تیم بازیکنان با کیفیتی هســتند و یک 
تیم بسیار قوی است. این گروه سخت ترین 
گروه رقابت هاســت و به نظر من گروه مرگ 
است. امیدوارم بتوانیم نماینده شایسته ای 

باشیم. 
اگر مقابل الســد یک لحظه اشــتباه کنید 
شما را جریمه و شــرایط را سخت می کنند. 
چیزی که مهم اســت این اســت که اسم ها 
و رســم ها در زمیــن نتیجه ای به دســت 
نمی آورند. البته شــرایط تیم ما از همه نظر 

با السد خیلی فرق می کند.
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ویژه برنامه های افطار تلویزیون را بشناسید

خریدار  ویژه برنامه های افطار رمضان امســال 
با مضامین و ساختاری مشــابه سال های گذشته 
روی آنتــن خواهند رفت. اغلب ایــن برنامه ها از 
ســاختاری گفت و گومحور برخوردارند که هر بار 

با محوریت یک شخصیت، پخش خواهند شد.
در این گزارش نگاهی داریم بــه ویژه برنامه های 
افطار تلویزیــون که همزمان با آغــاز ماه مبارک 
رمضان پیش از آغاز ســریال ها روی آنتن شبکه 

ها خواهند رفت.

 شبکه یک: »دعوت« با اجرای
 حجت االسالم برمایی

برنامه تلویزیونی »دعوت« امســال هم به عنوان 
ویژه برنامه افطار ماه مبــارک رمضان روی آنتن 
شبکه یک سیما می رود.این برنامه با آغاز رمضان 
۱۴۰۰ و با حضور حجت االسام محمد برمایی به 

عنوان کارشناس خانواده روی آنتن می رود.
محیا اســناوندی ســردبیر، محمد بخشــایش 
سرپرســت گروه ســوژه یابی و محمد آقایی فرد 

مدیر هنری »دعوت« هستند.
»دعوت« سال گذشته با محوریت حفظ و تحکیم 
بنیان خانواده پخش شــد و امســال هم با همان 
حفظ رسالت ذاتی خود یعنی پرداختن به مبحث 
مهم خانواده، نــگاه ویژه ای به خانــدان و بزرگ 
خاندان ایرانی خواهد داشــت. این برنامه هر روز 
حوالی ساعت ۱۹:۱۵ روانه آنتن شبکه یک سیما 
خواهد شد.تهیه کنندگی و کارگردانی »دعوت« 
را مجتبی کشــاورز در گروه اجتماعی شبکه یک 

سیما عهده دار است.

 شبکه دو: »آدم های خوب شهر«
 با کاظم احمدزاده

ویژه برنامه افطار »آدم های خوب شهر« با اجرای 
کاظم احمدزاده از شــبکه دو ســیما روی آنتن 
خواهد رفت. ایــن برنامه برای چهارمین ســال 

متوالی است که پخش می شود.
»آدم هــای خوب شــهر« تــاش مــی کند با 
روایت هایی متفــاوت از زندگی افــراد به ایجاد 
و گســترش حاِل خوب در جامعه بپــردازد. این 
برنامه به شــرح حال افرادی می پردازد که نگاهی 
متفاوت به زندگی داشــته و کوشیده اند در مسیر 

زندگی دیگران نقشی مثبت و موثر ایفا کنند.
در فصل جدید، عاوه بر میزبانــی و گفتگو با این 
افراد گزارش هایــی مســتند از  تاثیرگذاری این 
خیرین که از مسیر آموزش، اشتغالزایی، شرکت 
در امور خیــر و ... می گذرد، پخش خواهد شــد. 
همچنین میان برنامه هایی از مشاغل مختلف در 
لحظه افطار، پرداختن به انسان های خوبی که در 
حال حاضر در قید حیات نیستند به همراه روایت 
قصه آنهــا، معرفی آدم های خوب شــهر از منظر 
بینندگان،  دعا و مناجــات و ... از دیگر بخش های 

این برنامه است.
ورزشــکاران موفــق، زنــان بدسرپرســت و 
بی سرپرســتی که جزو کارآفرینان برتر هستند، 
نخبــگان علمی با سرگذشــت هایی خاص، کادر 

درمان و ... از جمله مهمانان این برنامه هستند.
این برنامه کاری است از گروه خانواده با همراهی 
کمیته امداد امــام خمینــی )ره( و پویش ایران 
همدل به تهیه کنندگــی علی اکبر کریمی که در 
ایام ماه مبــارک رمضان هر روز ســاعت ۱۹:۲۰ 

روانه آنتن می شود.

 شبکه سه: »مثل ماه« با اجرای
 رسالت بوذری

فصل دوم برنامــه ،»مثل ماه« با اجرای رســالت 
بوذری حوالی ســاعت ۱۹، ویژه افطار، روی آنتن 
شبکه ســه خواهد رفت.ماه رمضان سال گذشته، 
شبکه سه سیما بعد از بسته شــدن پرونده »ماه 
عســل«، برنامه ای جایگزین را با نام »مثل ماه« 
روی آنتن برد. امســال فصل جدیــد این برنامه، 
با اجرای رسالت بوذری، هر شــب حوالی ساعت 
۱۹ پخش خواهــد شــد.ویژه برنامه »مثل ماه« 
به تهیه کنندگی هادی آشــتیانی همچون ساِل 
قبل، از همان شــب اول ماه رمضان ویژه افطار به 
آنتن خواهد رسید. رســالت بوذری، پیش از این 
مجری برنامه هایی چون »شــب های روشن« و 

»مخاطب خاص« بوده است.
این برنامه همچون سال گذشته، قهرمانانی دارد 

که از میان مردم انتخاب شده اند.

شبکه چهار: »زندگی پس از زندگی«
شــبکه چهارســیما برای لحظات عرفانی افطار، 
ویژه برنامــه  »زندگی پس از زندگــی « را هر روز 

ساعت ۱۸ روی آنتن می برد.
»زندگی پس از زندگی« روایت افرادی اســت که 
در تجربه ی مرگ تقریبی، از کالبد جســم خارج 

شدند و عالم برزخ را درک کردند و بازگشتند.
در این برنامه با ســفر بــه نقاط مختلــف ایران و 
جهــان، مخاطبــان برنامه مهمــان روایت های 
شــگفت انگیز تجربه گران مرگ تقریبی از عالم 

غیب می شوند.
این برنامه در ۳۳ قســمت ۹۰ دقیقه ای به تهیه 
کنندگی  و اجرای عباس مــوزون در گروه ادب و 

هنر شبکه چهار سیما تولید می شود.
»زندگی پس از زندگی« در ایام رمضان از شــنبه 
تا جمعه ساعت ۱۸ پخش و ســاعت یک بامداد و 

۱۱:۳۰ ظهر روز بعد بازپخش می شود.

شبکه پنج: »شهر زیبا«
برنامــه »شــهر زیبا« بــه تهیه کنندگی ســید 
مصطفــی فاطمــی، ویژه برنامــه افطار شــبکه 
پنج سیماســت که با آغاز ماه رمضــان، با اجرای 

مصطفی امامی روی آنتن می رود.
این برنامه بــا حضــور مهمانان بــه موضوعات 
مختلفی می پــردازد و حوالی ســاعت ۱۹:۴۵ از 

شبکه پنج پخش خواهد شد.

شبکه نسیم: »کتاب باز« سروش صحت
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، شــبکه نسیم 
برنامه »کتاب باز« را در آســتانه افطار پخش می 

کند.»کتاب باز« با اجرای ســروش صحت در ایام 
رمضان هر روز ســاعت ۱۸:۳۰ از شــبکه نسیم 

پخش خواهد شد.

شبکه سالمت میزبان جامعه پزشکی
برنامه »ماِه ماه« ویژه افطار شبکه سامت سیما، 
هر روز، ساعت ۱۹ با اجرای اسماعیل باستانی به 

روی آنتن می رود.
ویژه  برنامه »مــاِه ماه« با مشــارکت مرکز روابط 
عمومی و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت به 
 تهیه کنندگــی سیدمحمدحســین پورفاضلی 
اســت که میزبان اهالی جامعه پزشکی و مدافعان 
سامت کشور است.این برنامه قهرمانانی دارد از 
جنس مردم این ســرزمین و در هر قصه روایتی از 
امید به زندگی و نگاه، توجه خدا و شروع دوباره را 
می توان دید که پزشکان و کادر بهداشت و درمان 

کشور، روایت گر این داستان ها هستند.
ســردبیر این ویژه برنامه مهــدی حاجی میرآقا 
و کارگردان هنری آن حســن نظری اســت که 
از روز چهارشــنبه، ۲۵ فروردین ماه هر شــب در 
ایام رمضان از ســاعت ۱۹ از شبکه سامت سیما 

پخش می شود.

شبکه امید: »رفیق« و قصه های رفاقت
شــبکه امید ویژه برنامــه افطارش را بــا عنوان 
»رفیق« بــرای نوجوانان روی آنتن می فرســتد 
که گفتگو بــا نخبــگان علمی کــه معنویت در 
زندگی شان دیده شده است را در دستور کار دارد. 
رفاقت هایــی از جنس نوجوانی موضــوع برنامه 
رفیق اســت که همــراه نوجوانــان روزه اولی در 

اوقات سحر و افطار شبکه امید خواهد بود.
رفیق هر روز قبــل از اذان مغرب با اجرای مرتضی 
پرنیان و فاطمه کیاپاشا ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن 

خواهد رفت.
مهمانــان برنامه یا خــود نوجوانان هســتند و یا 
افرادی هستند که خاطراتی از نوجوانی خود دارند 
و با قصه هایی از رفاقت و دوستی در استودیو رفیق 
حاضر می شــوند. این برنامه بــه تهیه کنندگی 

محمد حسن حیدری ساخته شده است.

 شبکه های قرآن و افق: »ضیافت« 
و »چشمه«

ویژه  برنامه افطار شــبکه قرآن و معارف ســیما 
»ضیافت« نام دارد که در قالب ترکیبی به بررسی 
زندگی علما و بزرگان دیــن می پردازد و هر روز از 

ساعت ۱۹ به صورت زنده روی آنتن خواهد رفت.
ضیافت که بیش از پنج ســال اســت روی آنتن 
رفته، امســال بعد از دو سال مجددا روی آنتن می 
رود. رویکرد اصلی برنامه ســفارش به دستگیری 
و مواسات با نگاهی به ســیره بزرگان است که به 
همراه ارائه مدل و الگــوی اخاقی ملموس برای 

اقشار مختلف مطرح می شود.
ویژه برنامــه افطار شــبکه افــق هم بــا عنوان 
»چشمه«، با موضوع مســجد محوری روی آنتن 

خواهد رفت.

قرن 1۴

تهیه کننــده و ســردبیر برنامه 
»قرن ۱۴« بیان کــرد که تاریخ 
قابل تحریف نیســت و ما در این 
برنامه قصد داریم روشــنگرانه به 
مباحثی بپردازیم که برای مردم 

جذاب و تاثیرگذار باشد.
داوود مرادیان که تهیه کنندگی، 
ســردبیری و اجرای برنامه »قرن 
۱۴« را به عهده دارد، با اشــاره به 
اینکه هــدف ما در ایــن برنامه، 
نگاهی نو و روشنگرانه به مسائل 
کمتر گفته شــده قرن ۱۴ است، 
به خبرنــگار مهر گفت: شــروع 
کار مــا در برنامه »قــرن ۱۴« با 
یک ایده شــکل گرفت، ایده بیان 
بی پرده موضوعاتــی که در ذهن 

مردم سوال و شبهاتی 
را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه پس از 
طرح ایــده، اتاق فکری 
برای این مســاله ایجاد 
شد، افزود: باید از میان 
صدها موضــوع در قرن 

اخیــر، موضوعات نــاب و کمتر 
مطرح شده را پیدا می کردیم. این 
کار زمان زیادی برد، چون ما فصل 
اول را با موضوع ویژه برنامه دفاع 
مقدس، روی آنتن بــرده بودیم و 
بازخورد خیلــی خوبی هم گرفته 
بودیم و باید به سرعت اما با دقت 
کار را دوباره شــروع می کردیم.

ســردبیر برنامه »قرن ۱۴« ادامه 

داد: در ادامــه اعضای 
اتــاق فکر مشــخص و 
جلسات منظم تشکیل 
شــد، در این جلسات 
دوســتان هرکدام ایده 
و موضوعاتــی را مطرح 
می کردند تا در نهایت، 
به سوژه هایی برسیم که هم مهم 
و جذاب باشــد و هــم تاثیرگذار.
وی با بیان اینکــه پس از طراحی 
سوژه ها، انتخاب مهمان هر برنامه 
مهم بود، گفت: نمی خواســتیم 
فقط یک بحث کارشناسی صرف 
داشته باشیم. ما دنبال این بودیم 
که ســوال های مردم نســبت به 
هر ســوژه، مطرح و پاســخ داده 

شــود.تهیه کننده برنامه »قرن 
۱۴« افــزود: هــدف ما ایــن بود 
که با روشــنگری و بیان بی پرده 
مســائل، قدرت تحلیــل مردم را 
افزایش دهیم تا در مســائلی مثل 
انتخابــات، فرق شــعار و راه حل 
برای عبور از بحران ها و مســائل 
کشــور، به درســتی تشــخیص 
داده شــود.بازخوانی و بررســی 
پرونده های کمتر شــنیده شده 
قرن چهاردهــم هجری، موضوع 
اصلــی برنامــه قرن ۱۴ اســت؛ 
برنامــه ای کــه فصــل دوم آن، 
چهارشنبه ها ساعت ۲۲، به تهیه 
کنندگی و اجرای داوود مرادیان، 

روی آنتن شبکه افق می رود.

وایت شده در »قرن1۴« ونده های کمتر ر واکاوی پر

سینمای امروز را »سرمایه« سانسور می کند

 کاسبی با فیلم های ارزان!
محمود غفاری کارگردان ســینما بیــان کرد که در حــال حاضر یک 
سانسور هوشمند بر ما حاکم است که در قالب آن صاحبان سرمایه پیش 

از وزارت ارشاد دست به سانسور فیلم ها می زنند.
محمود غفاری کارگردان ســینما که به تازگی برای فیلم ســینمایی 
»روز سیب« پروانه ساخت دریافت کرده اســت در گفتگو با مهر درباره 
سرانجام این فیلم گفت: با توجه به شــرایط کرونا و اینکه »روز سیب« 
فیلمی در حوزه کودکان اســت ما همه چیز را متوقــف کرده ایم چون 
نمی شود ریسک کرد. ما به تعداد زیادی از کودکان برای حضور در این 
فیلم ســینمایی نیاز داریم از این رو فعًا دســت نگه داشته ایم. پیش از 
این گفته شده بود واکسیناســیون تا بهار انجام می شود و ما هم، چنین 
محاسبه کرده بودیم که اواخر تابستان پیش تولید را آغاز کنیم ولی در 

حال حاضر همه چیز مبهم است.
وی افزود: در این یک سال کرونایی بخشــی از هنرمندان به فعالیت در 
سریال های شــبکه نمایش خانگی روی آورده اند اما آن دسته از فعاالن 
سینمای مســتقل که هیچ وقت به سمت سریال ســازی نرفتند و وارد 
مسائل گیشه و پول و پول بازی نشــده اند، در این یک سال نابود شدند. 
به نظرم به طور کلی کار کردن در سینمای ایران خودش به لحاظ مالی 
یک ریسک بزرگ است و وقتی مســائل جانی هم به آن اضافه می شود 
قضیه سخت تر می شــود. از همین رو ما منتظر هستیم ببینیم تصمیم 
گیران درباره واکسیناسیون چه می کنند چون در حال حاضر سامتی 

مهم تر از فیلمسازی است.

 بعید می دانم رعایت پروتکل ها در یک پروژه سینمایی
 ممکن باشد

غفاری با اشــاره به اینکه برخی عنوان می کنند پروتکل های بهداشتی 
در آثارشان رعایت می شود، توضیح داد: من بعید می دانم چنین چیزی 
امکان پذیر باشــد به هر حال ما در یک لوکیشــن کوچک و با کمترین 
فاصله دور هم جمع می شویم بنابراین نمی شود پروتکل های بهداشتی 
را مقابل دوربین رعایت کرد حتی پشت دوربین هم امکان پذیر نیست. 
چون به هر حال ماسک زدن شرایط سختی را برای تنفس ایجاد می کند 
با چنین وضعیتی اگر فعالیت سخت و پیچیده هم داشته باشید راندمان 

کاری به شدت پایین می آید.
وی افزود: ســینماگرانی هم که عکس هایی از پروژه های خود منتشر 
می کنند هرچند این موضوع را مد نظــر دارند که تصاویری ارائه بدهند 
که در آن ها پروتکل های بهداشــتی رعایت شده اســت اما در همان ها 
هم می شود تراکم جمعیت را دید. من نمی دانم دوستان شبکه نمایش 
خانگی چگونه جــرأت می کنند بــا چنین وضعیتــی کار کنند چون 

می بینیم که به یکباره ۶۰ نفر در یک لوکیشن محدود کنار هم هستند.
کارگردان فیلم ســینمایی »شــماره ۱۷ ســهیا« توضیح داد: من به 
عنوان فردی از ســینمای مســتقل، می گویم که برای افرادی مثل من 
که در جریان ســینمای مســتقل هســتند، فرقی نمی کند که سینما 
رونق داشته باشــد یا نه چون حتی اگر رونق هم داشته باشد فیلم های 
ما را اکران نمی کنند، چرخه اقتصادی فیلم های مســتقل با فیلم های 
عامه متفاوت تر اســت به همین دلیل آثار این جریان هم تاریخ انقضای 
چندانی ندارند. ولی برخی از فیلم ها چنین هســتند که صاحبانشــان 
برای آن ها ۱۰ میلیارد تومان خرج می کنند، از هنرپیشــه های چهره 
اســتفاده می کنند و… این در حالی اســت که در یک ســال گذشته 

فیلم های زیادی ساخته شده که اکران نشده است.
غفاری ادامه داد: از همیــن رو نمی دانم این افراد چــه افقی می بینند 
که این فیلم ها را می سازند؟ در شــرایط فعلی تکلیف اکران آناین که 
مشخص است چون اصًا ســرمایه اولیه را برنمی گرداند از طرف دیگر 
اکران ســینمایی هم به جایگاه »هنر و تجربه« رسیده است، یعنی آن 
شــرایطی که پیش تر فقط بر »هنر و تجربه« حاکم بــود حاال در اکران 
عمومی اتفاق افتــاده، با توجه به اینکه به خاطر کرونا وضعیت کســب 
و کار صنایع بزرگ مثل ســاخت و ســاز و… کساد شــده است برخی 
از سینماگران به سراغ ســرمایه گذارانی که در آن حوزه ها فعال بودند، 
می روند و آن ها را مجاب می کننــد و برخی آمار و ارقــام وارونه را ارائه 
می دهند تا آن ســرمایه گذاران به حــوزه تولید ورود کننــد. اکثر این 
افراد هــم دغدغه نمایــش را ندارند چون در همان مرحلــه تولید پول 
درمی آورند از همین رهگذر اســت که می تواننــد خانه های بزرگ تر و 
ماشین های بهتر برای خودشان بخرند یعنی هرچه وضعیت اقتصادی 
کشور آشفته تر می شوند چنین افرادی بیشتر به خانه ها و ماشین های 
بهتر فکر می کنند چون هزینه هایش را از یک ســری افــراد پولدار و با 

رانت به دست می آورند.

آن ها که با فیلم لوباجت )کم هزینه( کاسبی می کنند!
وی با بیان اینکه در این میان ســینمای مســتقل به دلیل اینکه ارزان 
است، همیشه یک چرخه مشــخص دارد اظهار کرد: فعاالن سینمای 
مســتقل اصوالً فیلم های لوباجت می ســازند هرچند این روزها برخی 
می گویند فیلم های لوباجت دســت کم با ســه میلیارد تومان ساخته 
می شــود اما این حرف درست نیســت. کســانی که چنین چیزهایی 
می گویند خودشــان از فیلم لوباجت کاسبی می کنند! چون اگر همین 
حاال بخواهید یــک فیلم این چنینی بســازید می توانیــد آن را با یک 
میلیارد هم به اتمام برسانید که غالباً هم سرمایه اولیه آن از محل تفاوت 
قیمت ریال و دالر باز گردانده می شــود. اگر فیلم دو ســه جایزه، چند 
نمایش خارجی، فروش حق پخش تلویزیونی و… داشــته باشد هزینه 

آن حاصل می شود.
غفاری در بخش دیگر از صبحت هایش توضیح داد: بزرگترین دلیلی که 
من تصمیم گرفتم به سمت سینمای کودک بیایم این است که سانسور 
در ســینمای ایران زیاد شده و نمی شــود وارد حوزه های مختلف شد. 
اصًا برخی از این سانسورها از ســوی تهیه کنندگان و سرمایه گذاران 
اعمال می شود چون می گویند ما ســوژه امن می خواهیم تا بتوانیم به 
راحتی فیلم را به نمایــش بگذاریم و از آن پــول دربیاوریم، می گویند 
فیلم را به گونه ای بســازید که در پخش تلویزیونی دچار مشکل نشویم. 
به این موضوع سانسور هوشمند می گویند یعنی حتی اگر وزارت ارشاد 
کار شما را سانسور نکند، سرمایه این کار را می کند. مجموع این عوامل 
باعث شد به ســراغ ژانری بروم که کمترین فشــار سانسوری را داشته 
باشــد. این موضوع البته مسبوق به سابقه اســت چون در دهه ۶۰ هم 
وقتی فشــارها زیاد شد فیلمسازان شاخص به ســراغ سینمای کودک 

رفتند چون دردسر آن کمتر بود.
این کارگردان در پایان بیان کرد: من فقط برای عبور از این دوره این کار 
را کردم. چون بعد از »شماره ۱۷ ســهیا« می خواستم فیلم دیگری با 
موضوع اجتماعی بسازم که اتفاقاً دنباله ای بر همان فیلم بود اما به دلیل 
همین فشارها نتوانستم به این موضوع که اتفاقاً بسیار فراگیر شده است 
بپردازم. به این فکر کردم که من حدود ۵ ســالی است که بیکار هستم 

و باید کاری انجام بدهم به همین دلیل حوزه کودک را مناسب دیدم.

اکران
هادی مرزبان مطرح کرد

توقف تمرین های نمایش »دکتر نون«
هادی مرزبان از توقف تمرین های نمایش »دکتر نون« به دلیل شرایط 
بحرانی کرونا خبر داد و ابراز امیدواری کرد باالخره شــرایط اجرای این 

اثر نمایشی فراهم شود.
هادی مرزبان که قرار بود نمایش »دکتر نون زنش را بیشــتر از مصدق 
دوست دارد« را اردیبهشت و خرداد امســال در سالن اصلی تئاتر شهر 
به صحنه ببرد درباره تعویــق احتمالی اجرای این اثر نمایشــی گفت: 
متاسفانه با شرایط پیش آمده مشخص نیســت که اجرای نمایش کی 
خواهد بود چون این روزهــا با تنها چیزی که نمی تــوان جنگید کرونا 

است و اتفاقات پیش رو قابل پیش بینی نیست.
وی ادامه داد: دورخوانی ها و تمرین های ابتدایی نمایش شــروع شده 
بود و همه چیز به خوبی پیش می رفت اما متاسفانه شرایط جدیدی که 
پیش آمده و قرمز شدن وضعیت تهران باعث نگرانی ام شده است چون 
تعداد بازیگران نمایش زیاد هســتند بنابراین ترسیدم که خدای نکرده 
افراد گروه مبتا شــوند از همین رو طی صحبت هایــی که با مجموعه 
تئاترشهر داشتم قرار بر این شــد در طول مدتی که تهران در قرنطینه 
اســت تمرین های »دکتر نون« نیز تعطیل شــود. به هر حال مجبور به 

پذیرش این شرایط هستیم و نباید گروه را به خطر بیندازیم.
این کارگردان باســابقه تئاتر یادآور شــد: به دلیل بحــران کرونا یک 
سال کار تعطیل شد و ما مجبور شــدیم نمایش را با بازیگران و گروهی 
جدید مجدداً آماده کنیم که همین مســاله باعث شــد دورخوانی ها و 
تمریناتمان را از ابتدا شروع کنیم اما متاســفانه دوباره مجبور به توقف 
تمرین ها شــدیم. در حال حاضر نیز مجدداً تغییری در گروه بازیگران 

داشتیم که به زودی اسامی آنها را اعام خواهم کرد.
مرزبان در پایان صحبت هایش متذکر شــد: امیدوارم باالخره شرایط 
برای اجرای نمایش مساعد شود چون این اثر نمایشی بیش از ۱۲ سال 
اســت که ذهن من را به خود مشــغول کرده و عاقه مند به اجرای آن 

هستم اما هربار بنا به دالیلی به تعویق می افتد.
در خاصه داســتان »دکتر نون …« که ماجرایی عاشــقانه و سیاسی 
دارد و بر اساس داستانی به همین نام نوشته شهرام رحیمیان به صحنه 
خواهد رفت، آمده اســت: اســفندیار و ملک تاج از کودکی چنان به هم 
عاقه مند بودند که دقیقه ای از یکدیگر جدا نمی شــدند و عشق آتشین 
آن دو بــه ازدواج انجامید. حال در کودتای ۱۳۳۲ از اســفندیار )دکتر 
نون( که از یاران نزدیک و وفادار دکتر مصدق اســت، خواسته می شود 
مصاحبه ای ضد نخست وزیر انجام دهد که با مخالفت او مواجه می شود. 
اســفندیار به زندان می افتد و ســاواک برای انجام مصاحبــه به انواع 
شکنجه متوسل و هر بار با مقاومت دکتر نون روبرو می شود تا اینکه پای 
ملک تاج به میان می آید و جدال میان عشــق و وفاداری به نخست وزیر 

آغاز می شود...

حسین مسافرآستانه:
ویدادهای ناگوار هنر انقالب  ون رفت از ر راه بر

دور شدن از سلیقه شخصی مدیران است
حسین مسافرآســتانه تنها راه برون رفت از رویدادهای ناگوار فرهنگ و 
هنر انقاب را تنظیم اساسنامه های درست، سیاست گذاری  های دقیق 

و پایداری آنها و دور شدن از سلیقه شخصی مدیران تازه دانست.
»حسین مسافرآســتانه« دبیر چهلمین جشــنواره تئاتر فجر در مورد 
رویدادهای جشــنواره ای پس از انقــاب و میــزان موفقیت های آنها 
تصریح کرد: جشنواره های انقابی بسیاری پس از انقاب شکل گرفتند 
که امروزه دیگر نامی از آنها نیســت. این جشنواره ها که معموال در دوره 
خود موفقیت هایی هم داشــتند به ســادگی فراموش شــدند، چرا که 
برپایی آنها تداوم نداشت و اساســنامه ای مدون برای آنها تنظیم نشده 
بود. از طرفی هم تغییرات پیاپی مدیریت ها در ســازمان های فرهنگی 
و هنری مربوطه به هر یک از جشــنواره ها و رویدادها، لطمه ای جبران 

ناپذیر به آن جنبش های فرهنگی و هنری می زد.
مسافرآستانه ادامه داد: برخی جشنواره های تئاتری همانند جشنواره 
تئاتر دفاع مقدس که امروزه با عنوان جشنواره تئاتر مقاومت به کار خود 
ادامه می دهد، به خوبی در حوزه هنر انقاب جریان ســازی کردند. این 
جشــنواره که نقطه آغازین بســیاری از چهره های تئاتری موفق امروز 
کشــور بود با تغییرات ناگهانی مدیریت های سازمان های حامی خود، 
دچار اختال های جدی شد و تا حد زیادی نیروها و پتانسیل های واقعی 
هنر انقاب را که در این جشــنواره شکل گرفته، رشــد کرده و در حد 

حرفه ای ظاهر شده بودند از هم پراکنده کرد.
دبیر چندین دوره از جشنواره تئاتر دفاع مقدس یادآور شد: بهترین 
راه حل برون رفــت از این رویدادهــای ناگوار بــرای فرهنگ و هنر 
انقاب کشور، تنظیم اســاس نامه های درست، سیاست گذاری  های 
دقیق و پایداری آنها اســت، آنچنان که هیچ مدیر تــازه ای نتواند به 
راحتی و بر اساس سلیقه های شــخصی خود آن رویداد هنری را به 

دست بگیرد.
مسافرآســتانه همچنین در بخش دیگــری از صحبت هایش، ظهور و 
بروز هنر انقاب در تئاتر را خودجوش و خودســاخته دانســت و گفت: 
هنرمندان تئاتر کشور در آســتانه پیروزی انقاب اسامی و پس از آن 
به صورت خودجوش و خودخواســته به سوی آثاری با مضامین انقابی 
حرکت کردند. این روند تا جایی پیش رفت که حتی در دوران هشــت 
ســال دفاع مقدس و در خط مقدم جبهه های مقاومت برابر ارتش رژیم 
بعث عراق، عاقه منــدان و هنرمندان به تئاتر اقدام بــه تولید و اجرای 

نمایش می کردند.
او ادامه داد: نمایش های تولید شــده در دوران دفــاع مقدس عموما با 
موضوعات انقابی به منظور روحیه بخشی به رزمنده ها بود و بسیاری از 
عوامل اجرای تئاتر نیز همان رزمنده های حاضر در هر منطقه عملیاتی 

بودند.
این مدیر فرهنگی و هنری خاطرنشــان کرد: انقاب مردمی سال ۵۷ 
هنرهای گوناگون از جمله تئاتر جهت دهی کــرد و بیش از پیش آن را 
به سوی مضامین ارزنده انسانی هدایت کرد. ذات حقیقی هنر و تمامی 
رشته های منشــعب از آن پاک و مقدس اســت و انقاب اسامی هم با 
ریشــه و پایه ای دینی و مذهبی هنر را در به نمایش گذاشتن حقیقت 

وجودی هنر یاری کرد.
مسافرآســتانه با تاکید بر نقش و اهمیت هنر در انتقال مفاهیم انقابی 
به جان عموم مردم گفت: به قول مقام معظم رهبری هیچ اندیشــه ای 
ثابت و پابرجــا نخواهد ماند مگر آنکه با هنر آمیخته شــود. بر اســاس 
بیانات رهبری، مفاهیم انقابی به واسطه هنر به جان و دل عموم مردم 
می نشــیند و با تمام وجود درک خواهد شــد. بنابراین اگر امروزه جای 
فرهنگ انقابی در جامعه خالی ست، یعنی اینکه در جامعه هنری نقش 
درستی برای آن فرهنگ ایفا نشده است و اســتمرار فعالیت هنری در 

این زمینه می تواند سرنوشت ساز باشد.
او در همین راســتا اضافه کرد: فرهنــگ انقــاب و مقاومت فرهنگ 
ارزشمندی اســت که هر انســان آزاده ای با هر عقیده ای در هر کجای 
جهان اگر به آن پایبند باشــد زیر بــار ظلم نخواهد رفــت و این همان 

درسی است که ما باید از عاشورا گرفته باشیم.
دبیر چهلمین جشــنواره تئاتر فجر با بیان اینکه »هنــر انقاب محل 
رشــد نهال هایی اســت که امروزه فرهنگ و هنر کشــور از وجودشان 
بهره می برد.« تصریح کرد: ما چه مسئول باشیم چه نباشیم به فرهنگ 
انقاب و دفاع مقدس بدهکاریم. به شهدا بدهکاریم. شعار ندهیم و عمل 
کنیم. هرچــه از دوره تاریخی انقاب و دفاع مقــدس فاصله می گیریم 
باید نگاه تحلیل گرانه و منطقی تری داشــته باشــیم، تا ماندگاری این 

فرهنگ تضمین شود.

اجرا


