
وم نگاه چند وجهی در نظام شهرسازی کشور لز

 از انتقادات اساســی بر نظام شهرسازی کشور رویکرد 
صرف کالبدی در طرح ها و برنامه ها به ویــژه در بعد اجرا و عملیاتی کردن 
طرح هــا  و فقدان توجــه و تأکید بــر حوزه های دیگر شهرســازی نظیر 
مدیریت کاربری ها و فعالیت ها، حمل ونقل و ترافیک، زیســت محیطی، 

اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است.
سامانه های شهرسازی در شهرهای کشــور صرفاً سامانه هایی هستند که 
مجوزهای ساخت وســاز و نگهداری ســوابق کالبدی را در بر می گیرند و 
مدیریت و برنامه ریزی بــه هنگام در حوزه های کاربری هــا و فعالیت ها، 

اقتصادی و اجتماعی و غیره در آن ها تعریف و طراحی نشده است.
این در حالی است که به نظر می رسد نظام شهرســازی پویا و همه جانبه 
گرا باید عالوه بر سامانه های ســه بعدی که وضعیت کالبدی را مدیریت، 
برنامه ریزی، نظارت و پایش می کند در دیگــر حوزه ها نظیر کاربری ها و 
فعالیت ها، حمل ونقــل و ترافیک ، محیط زیســت و اکولوژی، حوزه های 
اقتصــادی ، اجتماعــی و فرهنگی نیز ســامانه هایی را تعریــف و تلفیق 
گزارش ها تحلیلی مبنــای برنامه ریزی ها و تصمیم گیــری های خرد و 

کالن قرار گیرد.
در حال حاضر صرفا در حوزه کالبــدی و به صورت محدود و تقلیل گرا این 
ساختار وجود دارد و در هیچ یک از حوزه های دیگر سامانه های تخصصی 

و شبیه ساز و مدل ساز و تحلیل گری نیست.
پیگیری نظام جامع شهرســازی با توصیفات فوق الذکــر ابزار قدرتمند 
و رافع بســیاری از چالش ها و معضــالت وضعیت موجود شهرســازی و 

معماری کشور است.
فقدان نظام جامــع و چالش عدم کنتــرل و نظارت موثر بــر برنامه ها و 
اقدامات شهرها در حوزه شهر سازی و معماری و همچنین صدور مجوزها 
و ســاخت و ســازها موجب وقوع حجم عظیم تخلفات، ناهماهنگی ها و 
همپوشــانی های غیر ضروری در برنامه ها و عملکرد شهرهای کشور و به 
دنبال آن تضییع مادی و معنوی گســترده منابع کشور در این حوزه شده 

است.
با عنایت به مراتب فوق و مجموعه چالش هــا و ناهماهنگی های موجود  
هیات وزیران به پیشنهاد دو وزارتخانه کشــور و امور اقتصادی و دارایی و 
ارتباطات و فناوری اطالعات  طی ابالغیه شماره 131505 / ت 56576ه 
مــورخ 1399/11/14 »آیین نامــه اجرایی نحوه ایجاد بســتر یکپارچه 
ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت وســاز در کل کشــور و تسهیل 

فرایندهای مربوط« را صادر کرده است.
 با توجه به گســتردگی و پیچیدگی موضوع مدیریت و برنامه ریزی شهر 
سازی و معماری شهر های کشــور و رویکرد تقلیل گرای این ابالغیه که 
منحصر به کنترل مجوزها ی ســاخت و ســاز و ســاماندهی فرایندهای 
مرتبط است، به نظر می رسد رویکرد جامع مشتمل بر انعکاس فرایندهای 
مطالعاتی و پژوهشــی، اجرایی و عملیاتی و پایشی بر ســامانه ها است و 
موضوع شــهر ســازی نیز در تمام حوزه های کالبدی،عملکردی،حمل و 
نقل و ترافیکی،زیســت محیطی،اقتصــادی و اجتماعی بایــد تعریف و 

پیگیری شود.
 با این توصیفات موارد ذیل قابل توجه و تأمل است:

1- شایسته است سامانه یکپارچه شهرســازی در مقیاس ملی به صورت 
جامع تعریف شده و مجموعه نیازهای کلیه وزارتخانه ها و شهرهای کشور 

و سکونتگاه ها را پاسخگو باشد.
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از افزایش ۳۷ درصدی حق بیمه تا نحوه پرداخت خسارت

تغییرات بیمه شخص ثالث
خریدار   بیمه نامه شخص ثالث از ابتدای 
سال جاری با تغییرات متعددی همراه بوده 
که از آن جملــه می توان بــه راننده محور 
شــدن ســوابق تخفیف بیمه و افزایش 37 

درصدی حق بیمه اشاره کرد.
 اسفند ماه هر سال موضوع تعیین حق بیمه 
شــخص ثالث مطرح می شــود و طی آن با 
توجه به افزایش نرخ دیه، حــق بیمه نیز با 

افزایش همراه خواهد بود.
در اسفند ســال گذشــته نیز گفت و گو ها 
برای تعیین حق بیمه شــخص ثالث انجام 
شــد و ســرانجام آن گونه رئیس کل بیمه 
مرکزی اعالم کرد، حق بیمه شخص ثالث، 
رشــدی 37 درصــدی را در ســال 1400 

خواهد داشت.
رشد قیمتی که به عقیده بسیاری از مالکان 
خودرو در شــرایط فعلی اقتصــاد و وجود 
تورم، بسیار زیاد اســت و این در شرایطی 
اســت کــه بســیاری از افراد بــرای حل 
مشــکالت اقتصادی، مسافرکشی و کار با 
ماشین را به عنوان شغل دوم خود انتخاب 

کرده اند.

افزایش حق بیمه، کمتر از رشد نرخ دیه
اگرچه وجود این مشکالت بر هیچ کس 
پوشیده نیست اما نگاهی به روند تعیین 
حق بیمه شخص ثالث برای سال 1400 
نشــان می دهد که افزایــش حق بیمه 
در مقایسه با رشــد نرخ دیه، کمتر بوده 

است.
در حالــی که نرخ دیــه در ســال 99 برای 
ماه هــای غیرحــرام 330 میلیــون تومان 
تعیین شــده بود این رقم برای سال 1400 
و برای ماه های غیرحرام 4۸0 میلیون تومان 
قیمت گذاری شده است. مقایسه این اعداد 
حکایت از آن دارد که نرخ دیه رشدی 45.5 

درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که نرخ حق بیمه شخص 
ثالث 37 درصد یعنــی ۸.5 درصد کمتر از 

حق بیمه افزایش داشته است.

در واقــع افزایش 37 درصــدی حق بیمه 
شــخص ثالث در شــرایطی تعیین شد که 
شــرکت های بیمه گذار به دلیل رشد 100 
درصدی حق خســارت تــالش می کردند 
تا عالوه بر رشــد 45.5 درصــدی دیه، 1۸ 
درصد نیز از این محل به حــق بیمه اضافه 
کنند و بر اســاس پیشــنهاد آنها، نرخ حق 
بیمه شــخص ثالث به جــای افزایش 37 
درصدی فعلی، 63.5 درصد رشــد را ثبت 

می کرد.

راننده محورشدن سابقه بیمه
یکی دیگر از تغییراتی که در سال 1400 در 
بیمه شخص ثالث ایجاد شده، راننده محور 
شدن سوابق بیمه اســت. در قانون جدیدی 
که توســط بیمه مرکزی ابالغ شــده است، 
بیمه شــخص ثالث به طور کامــل راننده 

محور شده است. 
به این معنا که تخفیف های عدم خسارت با 
فروش خودرو به خریدار منتقل نمی شوند. 

در این قانون جدید انتقــال تخفیف فقط از 
خودروی فرد به خودروی دیگــر او و از فرد 
به خانواده درجه یک او )والدین، همســر و 

فرزندان( امکان پذیر است.
همچنین اگر فرد در زمان فروش خودروی 
خود قصد خرید خودروی جدید نداشــته 
باشد، شرکت بیمه باید به او گواهی مبنی 
بر حفظ تخفیف های عدم خسارت شخص 
ثالث ارائــه دهد تــا فرد در زمــان خرید 
خودروی جدیــد بتوانــد از تخفیف های 
قبلی خود بــرای خودرو جدید اســتفاده 

کند.
البته باید توجه کرد کــه انتقال تخفیف در 
صورتی ممکن اســت که کاربری خودروی 

قبلی با خودروی جدید یکسان باشد.
به این ترتیــب بیمه نامه های شــخص 
ثالث خودروها حتی پس از فروش آنها تا 
زمان انقضــای بیمه نامه معتبر بوده ولی 
در وقت تمدید دیگر این تخفیف اعمال 
نخواهد شــد بلکه تخفیف به فروشــنده 

برمی گــردد و خریــدار بایــد بیمه نامه 
جدیــد بخرد آن هــم بــدون تخفیف یا 
این که از تخفیف های خودش اســتفاده 

کند.
پیش از این نیز، رئیــس  کل بیمه مرکزی از 
امکان انتقال تخفیف بیمه نامه شخص  ثالث 
خودروها خبر داده و ســقف تخفیف بیمه 
شخص  ثالث را 70 درصد اعالم کرد و گفت: 
طبق قانونی که در سال 95 با 16 آیین نامه 
اجرایی تهیه و در سال 97 تصویب شد همه 
شــرکت های بیمه ای موظف به اجرای این 
قانون شــدند اما برخی از اجرای آن سر باز 

زدند.
در واقع از این پس، تخفیف بیمه روی پالک 
خودروها اعمال می شــود و استفاده از این 
تخفیف محدودیت زمانــی ندارد و منقضی 
نخواهد شــد وحتی اگر نیروی انتظامی به 
ابطال پالک خــودرو اقدام کنــد، تخفیف 
آن در پرونده مالکیــت صاحب پالک ثبت 

می شود.

نحوه پرداخت خسارت در قانون 
جدید بیمه شخص ثالث

این اقــدام اگرچه برای تشــویق رانندگان 
برای رعایــت فرهنگ رانندگی اســت اما 
نگرانی هایــی را نیز در  جامعــه ایجاد کرده 
است. یکی از این نگرانی ها این است که »با 
توجه به راننده محور شدن بیمه، در صورتی 
که فردی به جز مالک، راننده خودرو باشد و 
تصادفی رخ دهد، بیمه خسارت را پرداخت 

نکند.«
در جواب باید گفت که خسارت در صورتی 
که فردی بــا گواهینامه معتبــر رانندگی 
پشــت فرمان باشــد – فارغ از اینکه مالک 
باشد یا خیر- از سوی شرکت بیمه پرداخت 
می شود زیرا این ماشین است که بیمه شده 

است.
اما در مورد ســابقه بیمه و تخفیــف آن، با 
وقوع تصادف اگر مالک، راننده باشد سابقه 
تخفیــف بیمــه وی و در صورتــی که فرد 
دیگری رانندگی کند، ســابقه بیمه هر دو 

پاک می شود.
همچنین از آنجا که ممکن است بیش از یک 
نفر به صورت مداوم از یک خودرو اســتفاده 
کنند، امکان ثبت گواهینامه برای چند نفر 
در یک پالک برای ســابقه بیمه امکان پذیر 
شــده اســت. اگر خودرو تصادفی نداشته 
باشــد برای تمامی این افراد سابقه تخفیف 
لحاظ خواهد شــد و در صورتی که تصادفی 
رخ دهد و مــدارک شناســایی راننده ثبت 
شده باشد، تنها سابقه تخفیف بیمه آن فرد 

صفر می شود.
در واقع، ثبت جنسیت، تصویر گواهینامه و 
کارت ملی راننده در سیســتم ثبت بیمه ای 
صرفاً برای شفافیت موضوع است و ارتباطی 
بــا پرداخت خســارات خودرو نــدارد زیرا 
خسارات بیمه ای به  خودرو تعلق می گیرد نه 
راننده، در ضمن ثبت نشدن برخی اطالعات 
ممکن است به دلیل بروز مشکالت اینترنتی 
و سامانه ای باشــد که با صرف اندکی وقت و 

تأمل و تأخیر این مشکل هم رفع می شود.
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رهبرمعظم  انقالب:
سردار حجازی در مسئولیت های بزرگ سپاه 

سربلند و موفق بود
رهبر انقالب فرمودند: سردار حجازی در مسئولیت های بزرگ و اثرگذار 
در سپاه پاسداران انقالب خدمت کرده و در همه ی آنها، سربلند و موفق 
بوده است؛ فقدان او حقاً مایه  تأسف و اندوه است. به نقل از پایگاه اطالع 
رســانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی 

درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:

با تأســف فراوان خبر درگذشت ســردار پر افتخار، ســردار سیدمحمد 
حجازی رضوان اهلل علیه را دریافت کردم. عمری سراپا مجاهدت، فکری 
پویا، دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ، و نیرویی 
یکسره در خدمت اسالم و انقالب، خالصه ای از شخصیت این مجاهد فی 
سبیل اهلل است. او در مســئولیت های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی خدمت کرده و در همه ی آنها، سربلند و موفق بوده است. 
فقدان او حقاً مایه ی تأسف و اندوه اســت. الزم می دانم به همسر گرامی و 
فرزندان و دیگر افراد خاندان و به دوســتان و همکاران ایشان صمیمانه 
تســلیت عرض کنم و صبر و تســاّل برای آنان از خداوند متعال مسألت 

نمایم. رحمت و مغفرت و رضوان الهی بر این برادر فقید باد.
سّیدعلی خامنه ای، 30 فروردین 1400

وم نگاه چند وجهی در نظام شهرسازی کشور لز
   ادامه از صفحه اول

2- رویکرد ابالغیه در حوزه حکمرانی بوده و تســهیل فرایندها در صدور 
مجوزها مطمح نظر اســت درصورتی که مدیریت و برنامه ریزی در حوزه 
شهرسازی اساساً و اصوالً موضوع چند ســطحی و پیچیده است و اصالح 
رویه یک سویه نگرانه گذشــته الزم و ضروری اســت. با توسعه نظری و 
عملی ابالغیه امــکان تأمین اهداف کمی و کیفی از ســطح حکمرانی تا 
شهرسازی و محلی امکان پذیر اســت.بدین منظور الزم است شوراهایی 
مدیریتی و تخصصی در آیین نامه به صورت مشخص تعیین شود تا فرایند 

تعریف سامانه جامع و موضوعات مرتبط با اجرا را، پشتیبانی کنند.
همچنین شــوراهای مدیریتی و کارگروه های تخصصی باید به صورت 

مستمر سامانه ملی و یکپارچه را پایش و موانع و نیازها را مرتفع کنند.
3- ســامانه شهرســازی عــالوه بــر تعریــف زیرســامانه در حوزه 
کالبدی)به صورت سه بعدی(  باید زیرســامانه های دیگر در حوزه های 
مدیریــت کاربری هــا و فعالیت هــا، حمل ونقــل و دسترســی ها، 
زیســت محیطی ،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگــی را تعریف و عملیاتی 

کنند و مانع یک سویه نگری موجود در حوزه شهرسازی شوند.
4- موضوع شفافیت و مشارکت با تعریف ســاختار فعالیت تشکل های 
تخصصی ، حرفه مندان و پژوهشــگران در ســامانه جامع و یکپارچه 
موردتوجه قــرار گیرد.5- بــا توجه به گســتردگی و تنوع شــهرها و 
سکونتگاه ها در کشور سامانه قابلیت و انعطاف پذیری الزم به منظور در 

نظر گرفتن اقتضائات مکانی و زمانی را در خود پیش بینی کند.
6- با توجه بــه کثرت شبیه ســازها و مدل ها که در هریــک از حوزه ها 
تعریف و مورد بهره برداری قرار می گیرند سامانه باید به گونه ای تعریف 
شــود که امکان اتصال و ارتباط با ایــن ابزارها ذیل نظارت شــوراها و 

دبیرخانه های مدیریتی و تخصصی قابل پیش بینی باشد.
7- موضوعاتی مثل  ســامانه ملی ثبت امالک و اســکان کشور،سامانه 
بیمه تأمین اجتماعی، ســامانه اســتاندار و غیره در اتصــال و پیوند با  
سامانه ساخت وساز  تعریف شــود.با نگاهی به تجربیات گذشته به نظر 
می رسد سامانه یکپارچه ای در ســه حوزه مطالعات طرح های شهری، 
صدور مجوزهای قانونی، اجرا و پایش ساخت وسازها به صورت کلی باید 
تعریف شود.این سامانه یکپارچه شامل زیرسامانه های متعدد و مرتبط 
در مقیاس ملی اســت و مجموعه فعالیت ها را در سه حوزه کلی فوق را 
تحت پوشش خود قرار خواهد داد. به بیان دیگر شایسته است سامانه ای 
جامع طراحی شــود که ســه حوزه مطالعات ، پژوهش ها و طرح های 
توسعه شهری، صدور مجوزها و نظارت و کنترل بر اجرا و پایش مستمر 
طرح ها و ساخت وســازها را به صورت هم زمان در نظر گرفته و بســتر 
ارتباط و اتصــال مجموعه برنامه ها و فعالیت های ســازمان و نهادهای 

ذیربط و ذیمدخل در حوزه شهرسازی و معماری باشد.

 چرا برخی سرمایه گذاران بورسی نگاه 
سفته بازی دارند؟

یک کارشناس بازار سرمایه یکی از دالیل نگاه کوتاه مدت سهام داران به 
بازار سرمایه را عدم ثبات در سیاست های تقسیم سود و عدم اطمینان 
در خصوص میزان و زمان دریافت سود تقســیمی شرکتها و همچنین 

عدم شفافیت در نحوه نگهداشت سود در شرکت ها عنوان کرد.
مجید امروی با بیان اینکه بسیاری از سرمایه گذاران به دالیل متعددی 
خرید و نگهداری )به عنوان منبع سود( دارایی های فیزیکی را به دارایی 
های مالی ترجیح می دهند، اظهار کرد: این امر منجر به ایجاد نگاه کوتاه 
مدت به بازار ســرمایه و تمرکز بر سود ســرمایه ای )capital gain( به 

جای تحلیل و خرید سهام دارای جریان نقدی شده است.
وی ادامــه داد: از جمله دالیل ایــن موضوع می توان بــه عدم ثبات در 
سیاست های تقسیم سود و عدم شــفافیت در نحوه نگهداشت سود در 
شرکت اشاره کرد. از این رو ســهامدار در روز مجمع با یک جعبه سیاه 
مواجه می شود. به نحوی که اطالعی در خصوص میزان سود تقسیمی 

شرکت و بازه زمانی پرداخت آن ندارد.

به اعتقاد این کارشــناس بازار سرمایه، شــرکت ها می توانند با اعالم 
سیاست تقســیم ســود پنج ســاله آتی خود امکان انتخاب استراتژی 

سرمایه گذاری با نگاه بلند مدت را برای سرمایه گذاران فراهم کنند.
امروی در ادامــه با تاکید بر اینکه یکی دیگــر از عواملی که منجر به کاهش 
تمایل ســرمایه گذاران به خرید و نگهداری ســهام با دید بلند مدت شده، 
پرداخت سود سهام به صورت ســاالنه و با تاخیر پرداخت فرسایشی و زمان 
بر اســت، گفت: در صورتی که ســایر دارایی ها غالبا دارای جریانات نقدی 
ملموس و کوتاه مدت )مانند اجاره امالک( هســتند. این در حالی اســت 
که در بسیاری از بورس ها، سود ســهام به صورت مقاطع فصلی و پرداخت 
ماهانه تنظیم شده است.وی افزود: از سوی دیگر، عالوه بر ساالنه بودن سود 
تقســیمی، پرداخت آن در بازه زمانی هشــت ماه و بعضا بسیار بیشتر پس 
از روز مجمع است. در این حالت ســرمایه گذار تمایل خود را برای خرید و 
نگهداری سهام و استفاده از سود ســاالنه از دست می دهد. همچنین عدم 
کنترل و نظارت بر نحوه پرداخت سود تقسیمی موجب شده است پیگیری و 
دریافت سود سهام به خصوص برای سهامداران حقیقی کاری دشوار تلقی 

شده و بسیاری حضور و دریافت سود تقسیمی در مجامع را مطلوب ندانند.

رهبری

سرمقاله

بازار

خریدار  ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان تأکید کرد: ایران همواره از گفت و 
گو با پادشاهی سعودی استقبال کرده و این 
موضوع را به نفع مردم دو کشور و همچنین 

صلح و ثبات در منطقه می داند.
سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ 
به سوالی در ارتباط با گزارش برخی از رسانه 
های غربی مبنی بر انجــام مذاکرات میان 
ایران و عربســتان در منطقه ســبز بغداد و 
اظهارنظرهای مقامات غربی و عراقی در این 
ارتباط گفت: این گزارش های رســانه ای و 
مطبوعاتی را در مورد آنچه که شــما اشاره 

کردید ما نیز دیده ایم.
 البتــه نقل قــول هــای مختلــف و بعضا 

متضادی منتشر شده است.
وی ادامــه داد: چیــزی که اهمیــت دارد 
این اســت که ایران همــواره از گفت وگو با 
پادشاهی سعودی استقبال کرده و آن را به 
نفع مردم دو کشور و همچنین صلح و ثبات 

در منطقه می داند.
خطیــب زاده در پاســخ به پرســش مکرر 
خبرنــگاران مبنی بر اینکه آیــا ایران انجام 
چنین گفت وگوهایی را بین تهران وریاض 
در بغداد تأیید می کند یا نه، گفت: ما درباره 
گزارشات ضد و نقیض رسانه ای اظهار نظر 
نمی کنیم. با توجه به اینکه برخی از رســانه 
های منتشــر کننده این اخبار نیز ســابقه 

طوالنی در خبرسازی دارند.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در 
پاسخ به ســوال دیگری در ارتباط با اهداف 
ســفر ظریف به اندونزی اظهار کرد: ســفر 
آقای ظریف به اندونزی یک ســفر دوجانبه 
اســت. همان طــور که مــی دانیم ســال 
گذشته هفتادمین ســالگرد برقراری روابط 
دیپلماتیک بین دو کشــور بود. در طی دو 
سال اخیر نیز هر گونه روابط تجاری بین دو 
کشور تقریبا دو برابر شــده است و این سفر 
برای پیگیری روابط دوجانبه، ارتقای روابط 
و رفع موانع تجاری انجام شده است. از قبل 

انجام این سفر در دستور کار بود.
وی همچنین ادامه داد: در بین کشــورهای 
اســالمی در ماه مبارک رمضان بازدیدها و 
رفت و آمدهایی با عنوان دیپلماسی رمضان 
مرسوم است و انشــاءاهلل دیپلماسی رمضان 
از ســوی آقای ظریف در طی این ماه ادامه 

خواهد داشت.
خطیب زاده همچنین در پاســخ به ســوال 
دیگری مبنی بر اینکه طبق اخبار منتشــر 
شــده قرار بود در ســفر آقــای الوروف به 
تهران دو ســند بین تهران و مسکو به امضا 
برسد ولی به نظر می رســد که طبق اخبار 
منتشر شده فقط گســترش همکاری های 
فرهنگی در جریان این سفر به امضا رسیده 
اســت، اظهار کرد: ما در حــال تکمیل دو 
سند موازی هســتیم. آنچه که برنامه سند 
همکاری دو کشور است هر پنج سال یک بار 
تمدید می شود. فروردین امسال مدت زمان 
آن به اتمام رســید ولی مطابق با مندرجات 
سند به شــکل خودکار تمدید شده است و 
سندی معتبر بین دو کشور است. ما در حال 
کار کردن روی یک سند ارتقا یافته هستیم. 
توافقات خوبی برای پیگیری این سند انجام 

شده است.
وی بــار دیگــر تأکیــد کرد: آن ســند 
همکاری که اشــاره کردم بــه صورت 
خودکار تمدید شده اســت و در جریان 
سفر آقای الوروف به تهران سند گسترش 
همکاری های فرهنگی بین دو کشور نیز 

تصویب شد.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن با 
اشــاره به اینکه وزیر خارجه پاکستان روز 
چهارشــنبه به تهــران ســفر خواهد کرد 
در ارتباط با اهــداف این ســفر گفت: این 
سفر، سفر مهمی اســت. روابط اسالم آباد 
و تهران روابط عمیق و گســترده ای است و 
در جریان این ســفر دو کشور عالوه بر گفت 
و گو در ارتباط با موضوعــات دو جانبه مرز 
سوم مشترک بین دو کشور را نیز افتتاح می 

کنند.
خطیب زاده همچنین در پاســخ به ســوال 
دیگری در ارتباط با نــوع نگاه ایران در مورد 
نشست استانبول که قرار است در ارتباط با 
موضوع صلح در افغانستان در ترکیه برگزار 
شــود و این که آیــا ایران در این نشســت 
شــرکت خواهد کرد یا نه، گفت: امروز آقای 
طاهریان )نماینده ویژه وزیــر امور خارجه 
در مورد افغانستان( با آقای عبداهلل عبداهلل 
گفت وگوهایی را در مورد مســائل مختلف 
نشست استانبول داشتند. ما با دقت مسائل 
مرتبط با این موضوع را بررســی می کنیم. 
ایران همواره در کنار دولت و ملت افغانستان 
بوده و با توجــه به بررســی هایمان اگر این 
گفت وگوها )نشست استانبول( با اصولی که 
مد نظرمان در ارتباط با صلح در افغانســتان 
است همخوانی داشته باشد شرکت خود در 

این نشست را در نظر خواهیم گرفت.
ســخنگوی وزارت خارجــه در ارتباط با 
پیگیری های دســتگاه دیپلماسی کشور 

در مورد خرید واکسن کرونا از کشورهای 
مختلف از جمله هنــد گفت: در خصوص 
خرید واکســن کرونــا وزارت خارجه از 
همان روز اول بــه صورت بســیار جدی 
مســائل مرتبط با این موضــوع را به جلو 
برده اســت. نامه نگاری کــرده، پیگیری 
های مختلف را در ســطوح مختلف انجام 

داده است.
وی با بیان اینکه یکی از کشــورهایی که در 
این زمینه با آن هــا گفت وگو صورت گرفته 
اســت، هند بوده اســت، خاطر نشان کرد: 
مذاکرات فشــرده ای را با هندوستان انجام 
داده ایم و بخشــی از واکسن از هند وارد شد 
ولی در ادامــه به خاطر برخی از مســائل از 
جمله شیوع گســترده کرونا در هندوستان 
به دســتور قضایی این کشــور بر این روند 

تداخلی ایجاد شد. 
در این ارتباط بــا هند رایزنی کــرده ایم و 
طرف هندی اعالم کرده اســت که در حال 
برطرف کردن موانع است تا به تعهدات خود 

عمل کند.
خطیب زاده با بیان اینکــه دولت و وزارت 
خارجه از مجاری مختلــف موضوع ورود 
واکسن کرونا به کشور را پیگیری کرده اند، 
افزود: سعی می کنیم طی روزهای آینده 
یک اینفوگرافی از اقدامات وزارت خارجه 
در این زمینه منتشــر کنیم تا مشــخص 
شود که وزارت خارجه چگونه کمک کرده 
اســت که این مقدار واکسن به کشور وارد 

شود.
وی بار دیگر با تأکید بــر نقش و تالش های  
وزارت خارجه و وزیر امــور خارجه در روند 
این موضوع )ورود واکســن کرونا به کشور( 
اظهار کرد: مهم این اســت کــه در این بازار 
آشفته کرونا ما همه تالش کنیم منافع مردم 
ایران را تأمین کنیم. در این مســیر همه در 
یک قایق هستیم و باید همه با هم کار کنیم 
تا هر چه زودتــر آالم مردم کشــور در این 

زمینه کاهش پیدا کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به ســوال دیگری در ارتباط با ســفر هفته 
گذشته مشاور امنیت ملی عراق به تهران و 
برخی از گمانه زنی های رسانه ای در ارتباط 
با اهداف این ســفر اظهار کرد: روابط ایران 
و عراق راهبردی اســت. رایزنی های منظم 
و دقیقی بین دو کشــور وجود داشته است. 
در سفر مورد اشاره نیز موضوعات مختلف با 
اهمیت باال مورد بحث و رایزنی قرار گرفت. 
میزبان این سفر آقای شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی بودند و ایــن مقام عراقی 
در جریان این سفر با آقای ظریف نیز دیدار 

کردند.
وی با تأکید بــر اینکه روابط ایــران و عراق 
چند الیه و عمیق اســت، گفت: ما همواره با 
دوستان عراقی خود در ارتباط با موضوعات 

مختلف رایزنی و گفت وگو می کنیم.
وزارت خارجــه در مــورد  ســخنگوی 
رایزنی هــای تلفنــی اخیر وزیــران امور 
خارجــه افغانســتان و ایــران و همچنین 
آخرین وضعیت سند جامع همکاری های 
دو کشــور اظهار کــرد: در گفت وگوهای 
آقایــان ظریــف و اتمــر )وزیــر خارجه 
افغانســتان( و همچنین گفت وگوی آقای 
ظریف بــا رئیــس جمهور افغانســتان در 
دوشــنبه پایتخــت تاجیکســتان و دیگر 
مذاکــرات بین مقامــات تهــران و کابل 
مســائل مربوط به روند صلح در افغانستان 

مورد پیگیری قرار گرفته است. 
برای ما افغانســتان با ثبات و با امنیت کامل 
دارای اولویــت باالیــی اســت. همان طور 
که پیش از ایــن گفته ایم مــا تأکید داریم 
که گفت وگوهــای صلح افغانســتان باید 
گفت وگوهــای بین االفغانی باشــد و ایران 
همواره آمادگی داشته اســت که به عنوان 
یک همسایه تمام تالش خود را در راستای 
تحقق این موضــوع به کار گیــرد. ما همه 
باید کمــک کنیم که گفــت وگوهای صلح 
در افغانســتان ادامه پیدا کند و کسی نباید 
با طرح دیکته شــده برای افغانستان در این 

مسیر ورود پیدا کند. 
مهم این اســت کــه گفت وگوهــای بین 
االفغانی صورت گیرد و مردم افغانستان در 

ارتباط با آینده کشورشان تصمیم بگیرند.
خطیب زاده در مورد آخرین وضعیت ســند 
جامع همکاری های ایران و افغانســتان نیز 
گفت: بیش از 99 درصد از این ســند محقق 
شــده اســت. در برخی از موضوعات گفت 
وگوها همچنان ادامــه دارد و امیدواریم در 
آینده نزدیک این مقدار انــدک باقی مانده 

نیز به نتیجه برسد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در ادامه 
گفت وگوی خــود با خبرنــگاران داخلی و 
خارجی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط 
با سفر سال گذشــته آیت اهلل رئیسی رئیس 
قوه قضاییــه به عراق و پیگیــری نتایج این 
ســفر خاطر نشان کرد: ســفر سال گذشته 
آقای رئیســی به عراق ســفر موفقی بود و 
یکی از دستاوردهای آن ســفر هم آزادی و 
همچنین انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی 

در عراق به داخل کشور بود.
خطیب زاده ادامه داد: ما زندانیانی در اقلیم 
کردســتان عراق نیز داریــم و تالش داریم 
که در چارچوب همین گفت وگوها و ســفر 
رئیس قوه قضاییه به عــراق این افراد نیز به 

ایران منتقل شوند.
وی همچنین در پاســخ به سوال دیگری در 
مورد گفت وگوها بین ایــران و 1+4 در وین 
و اینکه ایــن گفت وگوها به چــه نتیجه ای 
رسیده اســت، اظهار کرد: آنچه که در وین 
در جریان است گفت وگوهای فنی پیرامون 
چگونگی رفع تحریم هــای ظالمانه آمریکا 
و بازگشت این کشــور به تعهدات خودش 
ذیل برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت 

سازمان ملل است.
خطیب زاده ادامــه داد: در ایــن مذاکرات 
پیشــرفت هایی حاصل شده اســت و ما در 
مسیر درســتی هســتیم. البته این به این 
معنا نیست که به مرحله نهایی گفت وگوها 

رسیده باشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
ما موافق فرسایشی شــدن این گفت وگوها 
نیســتیم، ادامــه داد: هیــأت ایرانی برای 
فرسایشی شدن گفت وگوها در وین حاضر 
نشده اند و در همین چارچوب ما سعی کرده 
ایم که متون خود را به طرف های مقابل ارائه 
کنیم و از طرف های مقابل هم خواسته ایم 
که ســریعا وارد مصادیق و متون مشــترک 
شوند و هر چه زودتر این اتفاق بیفتد ما بهتر 
می توانیم به نتیجه فکــر کنیم. االن خیلی 
زود اســت به آن فکر کنیم. االن در مرحله 
ای هســتیم که باید گفت وگوهــا در مورد 

موضوعات سختی انجام شود.
این دیپلمات ارشد کشورمان تأکید کرد: ما 
عجله ای نداریم و آنچه که مهم اســت این 
است که در چارچوب فرمایشات مقام معظم 
رهبری و سیاســت های کلی نظام حرکت 
کرده و در این چارچوب مــی توانیم منافع 
مردم ایــران را تأمین کنیــم و همان طور 
که گفتم تا االن این گفت وگوها در مســیر 

درستی حرکت کرده است.
خطیب زاده در پاسخ به ســوال دیگری در 
ارتباط با فهرست تهیه شــده از سوی ایران 
و اینکه آیا طرف های مقابــل در وین آن را 
پذیرفته اند، گفت: جزئیات گفت وگوها در 
وین شــاید به نوعی که شما فرمودید نباشد 
و در اینجا نیز نیســتیم که گفت وگوها را در 

فضای عمومی به جلو ببریم.
وی ادامه داد: آنچه که مهم اســت این است 
که ایران در کمیســیون مشــترک برجام 
نظرات خود را به صورت قاطع در چارچوب 
سیاســت های نظام بیــان کرده اســت. 
موضوعات ســختی وجود دارد و ما فکر می 
کنیم که اگر دولت آمریــکا تصمیم خود را 
بگیرد که از میراث شکســت خورده ترامپ 
فاصله بگیرد و ســعی کند در مســیر انجام 
تعهدات قدم بردارد این مسیر راحت تر جلو 

می رود.
خطیب زاده خاطر نشــان کرد: در این گفت 

وگوها ما منافــع مردم ایــران را به صورت 
دقیق پیگیری می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در 
پاسخ به ســوال دیگری در خصوص آخرین 
وضعیــت دریافت وام از ســوی ایــران از 
صندوق جهانی پول با اشاره به سپرده های 
ایران در بانک جهانی گفت: ما این موضوع را 

پیگیری کرده ایم.
 البتــه بانک مرکــزی در جریــان آخرین 
جزئیات این موضوع است ولی تا آنجایی که 
می دانم هنوز به نقطه مشــخصی در ارتباط با 

دریافت وام نرسیده ایم.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان در پاسخ 
به ســوال دیگری در ارتباط با اخبار منتشر 
شــده در مورد بازداشــت عامل خرابکاری 
تروریســتی در نطنز و آیا ایــران از طریق 
پلیس اینترپــل پیگیر بازداشــت این فرد 
هست با توجه به اینکه اینترپل این موضوع 
را تأیید و یا تکذیب نکرده است، اظهار کرد: 
در خصوص ابعاد امنیتی و اطالعاتی حادثه 
تروریســتی نطنز باید اجازه دهیم مراجع و 
نهادهای ذیربط اظهارنظــر کنند. آنچه که 
مسلم است این است که اتفاق رخ داده یک 
تروریسم آشــکار هسته ای اســت و دولت 
ایــران در ابعاد مختلف پیگیــر این موضوع 

است.
وی همچنین در پاســخ به سوال دیگری در 
ارتباط با مذاکرات وین در بخشی از صحبت 
های خــود تأکید کرد: در ویــن هیچ گفت 
وگوی مستقیم و یا غیرمســتقیم با ایاالت 
متحده آمریــکا نداریم. ما فکــر می کنیم 
که دولت آمریکا بهتر از هر کســی می داند 
که ایران تمــام اقداماتــش را در چارچوب 
پارامترهای برجام انجــام داده و تنها زمانی 
این هــا را متوقف می کند کــه تمام تحریم 
های اعمال شده و یا بازاعمال شده را بردارد 
و ما بتوانیم این موضوع را راســتی آزمایی 

کنیم.
خطیــب زاده در پاســخ به ســوال دیگری 
در مورد نــوع واکنش های صــورت گرفته 
به موضوع غنی ســازی 60 درصد در ایران 
و همچنیــن اظهــارات یکــی از مقامات 
آمریکایی مبنی بر اینکه واشــنگتن تحریم 
ها علیــه ایــران را برنخواهد داشــت مگر 
اینکه از پایبندی ایران به تعهدات هســته 
ای اش اطمینــان پیدا کنــد، تصریح کرد: 
در خصوص غنی ســازی 60 درصد همان 
طور که مقام معظم رهبری نیز پیش از این 
گفته بودند ایران براساس نیازهای خود در 
چارچوب برجام این هــا را انجام می دهد و 
این موضوع به اطالع آژانس رســیده شده و 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی از این اقدام 

ایران آگاه است.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه ادامه داد: 
آنچه که تصمیم ایــران در این زمینه بود در 
پاسخ به اقدام تروریستی است که در خاک 

ایران انجام شد. 
عملیات تروریســتی که با بی عملی و عدم 
محکومیت ایــن اقدام بســیار خطرناک از 
سوی آمریکا و کشورهای اروپایی همراه بود. 
این بی عملی نقطــه تاریکی در ادعاهای آن 

ها است.
خطیب زاده با بیان اینکه مســیر ما روشن 
اســت، گفت: آمریکا در برجام نیســت، 
از برجام خارج شــده و آن را نقض کرده و 
این ایاالت متحده آمریکاســت که باید در 
ابتدا به تعهدات خود برگــردد و ما بتوانیم 
آن را راستی آزمایی کنیم، بعد از آن ایران 
اقدامات جبرانی خود را متوقف می کند و 
همان طور که پیش از ایــن گفتم تمامی 
این اقدامــات در چارچوب برجــام بوده 

است.
وی همچنین ادامه داد: نگرانی های اروپایی 
ها در این زمینه نیز نقطه شــرمی برای آن 
هاست. اروپایی ها شــریک نقض برجام از 
ســوی آمریکایی ها بودند و از ســوی دیگر 
شاهد اعمال استانداردهای دوگانه از سوی 
اروپایی ها هســتیم. اروپایی ها باید بدانند 
که با ایــن جور لفاظی ها قدرتــی پیدا نمی 

کنند بلکــه ارزش خود را بیــش از پیش در 
بین مردم ایران از دســت می دهند و میزان 
تأثیرگذاری شــان در مذاکرات را کمتر می 

کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با 
ادعاهای مطرح شــده از سوی دبیرکل اتاق 
بازرگانی ایران و عراق مبنی بر آزادســازی 
پول های بلوکه شده ایران در عراق طی یک 
ماه آینده اظهار کرد: مناســب است که در 

این مورد از خود ایشان بپرسید.
وی ادامه داد: مجرای اطالع رسانی و اعالم 
نظر درباره این موضوعــات با بانک مرکزی 
و وزارت خارجه اســت و عزیزانی که در این 
حوزه ها مسئولیت مستقیم ندارند از ورود 
و اطالع رســانی در این مــوارد خودداری 

کنند.
خطیب زاده در ادامه این نشست در پاسخ به 
سوال دیگری در مورد مذاکرات وین  اظهار 
کرد: ما در ارتباط بــا برجام در این مذاکرات  
گفت وگو و مذاکره نمی کنیم بلکه در مورد 
چگونگی اجرای تعهدات از ســوی آمریکا 

گفت وگو می کنیم .
 این گفت وگوها فنی و تکنیکی است. ما باید 
مطمئن شــویم که آمریکا به تعهدات خود 
عمل می کند و ما بایــد بتوانیم این موضوع 
را راســتی آزمایی کنیم. کوچکترین نکات 
در ارتباط با این موضوع باید مورد گفت وگو 
قرار بگیرد. چرا که همان طور که گفتم باید 
مطئن شویم که آمریکا این بار همه تعهدات 
خود را انجام می دهــد و موضوعات در تمام 

ابعاد قابل راستی آزمایی باشد. 
در این ارتباط باید تعهــدات آمریکا بر روی 
لیست مشترک باشد و همان طور که گفتم 
قابل راســتی آزمایــی. البته ایــن موضوع 
به ســرعت حاصل نمی شــود ولی ما اجازه 
نمی دهیم که گفت وگوهــا و مذاکرات نیز 

فرسایشی شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در 
بخش دیگــری از صحبت های خود تصریح 
کرد: قرار نیســت توافقنامــه جدیدی کنار 
برجام داشــته باشــیم. همان طور که بارها 
گفته ایم آمریکا باید تمام تحریم ها را بردارد 
و بعد این اقدام از سوی ایران راستی آزمایی 
شود در ادامه آن وقت می تواند در چارچوب 
برجام حضور داشته باشــد. اکنون آمریکا 
پشت درهای کمیسیون مشــترک برجام 

حضور دارد.
وی ادامه داد: اگر دولــت آمریکا بخواهد به 
تعهداتش برگــردد این تصمیــم، تصمیم 
سختی نیســت. اگر دولت آمریکا تعهدات 
خود را انجام دهــد خواهد دید کــه ایران 
نیز بالفاصله بعد از راســتی آزمایی اجرای 
تعهدات از سوی آمریکا، تعهداتش را انجام 

خواهد داد.
خطیب زاده همچنین در پاســخ به ســوال 
دیگری مبنی بر اینکــه برخی از نمایندگان 
مجلس اعالم کرده اند که موضوع راســتی 
آزمایی اجــرای تعهدات از ســوی آمریکا 
باید توسط مجلس شورای اسالمی صورت 
بگیرد، گفت: مســائل سیاســت خارجی و 
ابعاد مرتبط بــا آن دارای مجاری تخصصی 

و فنی است. 
در مــورد تمامی موضوعات در این ســطح 
در شــورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته 
می شــود. رئیس مجلس شــورای اسالمی 
نیز عضو شــورای عالی امنیت ملی اســت 
و تصمیمات این شــورا نیز بــه اطالع مقام 

معظم رهبری رسانده می شود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: 
موضوع راســتی آزمایی یک موضوع فنی، 
تکنیکی و میان سازمانی است و موضوعی 
نیســت که یک نفر یــا چند گــروه انجام 

دهند.
وی اضافــه کرد: وزارت خارجــه نیز در این 
ارتباط هماهنگ کننده اســت و مجلس نیز 
مثل همیشه در این مسیر در صورت تمایل 
خودشان از مسائل مطلع هستند و هم ورود 

دارند.
این دیپلمات ارشد کشــورمان در پاسخ به 
این ســوال که آیا فرقی بین تحریم ها قائل 
می شــویم با توجه به نوع اظهارنظر مقامات 
آمریکایی اظهــار کرد: مواضع ما روشــن 
اســت. این گفت وگوها در چارچوب 4+1 
انجام می شــود. مذاکرات ادامه دارد البته 
توفیق ها و پیشرفت هایی حاصل شده است 
و به مرحله ای رســیده ایم کــه تحریم ها را 
لیســت کنیم و آمریکا نیز بایــد به تعهدات 

خود عمل کند.
خطیب زاده در ابتدای این نشست با تبریک 
فرا رســیدن روز ارتش گفت: ارتشیان عزیز 
همواره در کنار سیاست خارجی کشور بوده 

اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین فرا 

رسیدن روز سعدی را نیز تبریک گفت.
وی با بیان اینکه آقای ظریف روز گذشــته 
به اندونزی ســفر کرده اند و در روز دوشنبه 
دیدارهایی با مقامات این کشــور داشــته 
اند، تأکید کرد: در روز چهارشــنبه نیز وزیر 

خارجه پاکستان به تهران سفر خواهد کرد.



تداوم فرارمالیاتی درگاه های پرداخت

 بازار اجاره داغ شد

سرمایه
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امضای قرارداد همکاری فیمابین بانک توسعه 
تعاون و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

قــرارداد عاملیــت اعطای تســهیالت وجوه 
اداره شــده به امضــای مدیــران عامل بانک 
توســعه تعاون و صندوق اشتغال و کارآفرینی 

ایثارگران رسید.
حجت الــه مهدیان مدیر عامل بانک توســعه 
تعاون در جلسه انعقاد قرارداد بانک با صندوق 
اشــتغال و کارآفرینی ایثارگران اظهار داشت: 

بنیاد شــهید و امور ایثارگران از جمله دستگاههای همکار بانک توسعه 
تعاون طی ســالهای اخیر بوده اســت که حاصل این همکاری موجب 

اعطای تسهیالت اشتغال آفرین به ایثارگران گردیده است.
وی افزود: صندوق اشــتغال و کارآفرینی ایثارگران بــه عنوان بازوی 
اجرایی بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران گامهای مثبتــی در جهت 
توانمندســازی و حمایت از اقشــار ایثارگر برداشــته اســت و توسعه 
همکاری با این صندوق موجب افزایش اشــتغال در میان اقشار ایثارگر 

می گردد.
مهدیــان در توضیح قرارداد مذکــور اظهار داشــت: نگهداری گردش 
عملیاتی اعتبــارات مربوطه توســط بانک و اعطای تســهیالت وجوه 
اداره شده از محل اعتبارات صندوق، تســهیالت یارانه دار ، کمک های 
حمایتی به متقاضیان واجد شــرایط معرفی شــده از سوی صندوق از 

مهمترین محورهای همکاری است.
وی افزود: بخشی از تسهیالت وجوه اداره شده به صورت قرض الحسنه 
500 میلیون ریالی با کارمزد چهار درصد است که بابت تسهیالت خود 

اشتغالی از محل اعتبارات صندوق قابل پرداخت است.

دبیر هشتمین جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه خبر داد
هشتمین جشنواره روابط عمومی در روز ارتباطات 

برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد
هشتمین جشــنواره روابط عمومي هاي صنعت بیمه باهدف برقراري 
پویایي و تبیین مقایســه بین روابط  عمومي هاي صنعت بیمه کشــور 

برگزار مي شود. 
    به گزارش اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملــل بیمه مرکزی، 
مصطفی زندی از برپایی  این جشــنواره  با اهــداف »تقدیر و تجلیل از 
فعاالن عرصه روابط عمومي هــاي صنعت بیمه و معرفــي آثار برتر«، 
»ایجادرقابت، تحول، پویایي و نــوآوري در روابط عمومي هاي صنعت 
بیمه«، »به اشــتراک گذاردن تجربیات پدیدآورندگان آثار برتر با سایر 
مجموعه هاي همکار« و »برقــراري وحدت رویه در فرهنگ ســازي 
بیمه« خبرداد و گفت: آثار و مستندات تهیه شده در محورهاي مختلف 
توســط هیات داوران مورد ارزیابي قرار گرفته و از پدید آورندگان آثار 
برتر در 27 اردیبهشت ماه ســال جاري همزمان با روز روابط عمومی و 

ارتباطات تقدیر خواهدشد.  
    دبیر جشــنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه کشــور، رعایت 
استانداردهای علمی در محورهای نه گانه  توسط هیات داوران را شرط 
شرکت در هشتمین جشــنواره اعالم کرد و افزود: با توجه به محدویت 
زمانی، آثاری که پس از زمان اعالم شده به دبیرخانه جشنواره )یازدهم 

اردیبهشت(ارسال شوند به هیچ عنوان ارزیابی نخواهند شد.
مدیرکل روابط عمومــی و امور بین الملل بیمــه مرکزی از بخش های 
انتشــارات، ارتباط با رســانه ها، تبلیغــات و مراســم، روابط عمومی 
الکترونیک، مطالعات اجتماعی، ارتباطات درون ســازمانی، سالمت و 
بیمه، خالقیت و نوآوری و مدیریــت و برنامه ریزی به عنوان محورهای 

اصلی این جشنواره یاد کرد.
شایان ذکر است تاکنون هفت دوره جشــنواره روابط عمومی هایبرتر 
صنعت بیمه  با حضور حداکثری مدیــران و فعاالن صنعت بیمه برگزار 

شده است.

برای نخستین بار محقق شد
  ایران معین در آستانه ورود

 به باشگاه ۱۰۰۰ میلیاردی های صنعت بیمه
 نخستین نشست سال1400 مدیران اجرایی شرکت بیمه ایران معین 
با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ســتادی و روســای شعب این 

شرکت برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران معین، داریوش محمدی در ابتدای 
این جلســه که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت آنالین 
برگزار شد، ضمن تبریک آغاز ســال نو و فرارسیدن ماه مبارک رمضان 
و آرزوی ســالمتی و توفیق برای همه همــکاران، از حمایت و  همراهی 
اعضای هیات مدیره و تالش و جدیت کلیه همکاران ســتادی، شعب و 

شبکه فروش شرکت در سال 99 قدردانی کرد.
 محمدی در ادامــه افــزود: در ســال 99 اتفاقات خوبی بــرای بیمه 
ایران معین رقم خــورد از جمله با تالش های هیــات مدیره و حمایت 
سهامداران شرکت، دو مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه برگزار 
شد و بدین ترتیب سرمایه شرکت از مبلغ 2500 میلیارد ریال به 5600 
میلیارد ریال افزایش یافت و در اواخر ســال 99 به ثبت رســید و بدین 
ترتیب ایران معین عالوه بر اینکه از حیث ســرمایه کماکان در بین 10 
شرکت اول صنعت بیمه قرار گرفت، توانست تمامی شاخصها و شرایط 
مدنظر بیمه مرکزی را برای تمدید مجوز قبولی اتکایی شــرکت فراهم 

آورد.
 وی در ادامه با تشکر از زحمات همه ارکان شــرکت در سال 99 گفت: 
سال دشواری را در شرایط سخت اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کرونا 
پشت سر گذاشــتیم ولی موفق شــدیم از لحاظ حجم فروش، ترکیب 

پرتفو و سودآوری نتایج مطلوبی را رقم بزنیم.
 محمدی با اعــالم اینکه هیات مدیــره بیمه ایران معین در ســال 99 
توانسته است استفاده هوشــمندانه ای از پتانسیل مجوز قبولی اتکایی 
داشته باشد، از رســیدن پورتفوی بیمه ای این شــرکت به مرز 1000 
میلیارد تومان برای نخســتین بار خبر داد و افزود: ایــن رویداد، اتفاق 
بزرگی اســت که مدیون تالش ها و زحمات تمامی دســت اندرکاران 

شرکت است.
 مدیرعامل بیمه ایران معین در بخش دیگری ازســخنان خود اجرای 
طرح مهر ایــران معین را از برنامه های اثربخش ســال99 عنوان کرد و 
افزود: اجرای این طرح که برای نخستین بار در سطح مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و با همکاری یکی از بانکهای قرض الحســنه کشور عملیاتی 
شد ضمن همراهی با مردم و  مساعدت به بیمه گذاران در دوران سخت 
اقتصادی، به معیشت نمایندگان فعال شــرکت در این طرح نیز کمک 

شایانی کرده است.
 مدیرعامل بیمه ایــران معین ورود به بازار ســرمایه را مورد تاکید ویژه 
ســهامدار و از اولویت های هیات مدیره شــرکت در سال جدید عنوان 
کرد و گفت: در تالش هســتیم که این مهم را باتوجه به مقتضیات بازار 
ســرمایه و با مالحظه تحقق حداکثری منافع سهامدار محترم اجرایی 

کنیم.
 مدیرعامل بیمه ایران معین همچنین به تشــریح جزئیات برنامه ها و 
بودجه درنظر گرفته شده برای ســال جدید پرداخت و اظهار امیدواری 
کرد که همه ارکان شــرکت همانند سال 99 با انســجام، همدلی و کار 
گروهی و تیمی و با تمرکز بر استراتژیهای اصلی شرکت، اهداف ترسیم 
شده برای سال جدید را تحقق بخشیده و موفقیت های جدیدی را رقم 

بزنند.

شعبه

سرپرســت مدیریت امور مشــتریان شــرکت بیمه 
تجارت نــو، بابیان اینکــه “ماموریت اصلی شــرکت 
متبوع وی در مدار مشتری مداری لحاظ شده است.”، 
اظهارکرد: با هدف افزایش رضایتمندی مشــتریان و 
توسعه مدیریت ارتباط با مشتری این شرکت از ابتدای 

سال 1400 مرکز تماس خود را راه اندازی کرده است.
“فرزانه سلیمانی”، در گفت وگو با چابک آنالین، گفت: 
رایج ترین و شــاید بزرگترین مانع برســرراه عملکرد 
مبتنی بر مشــتری مداری، در اصــل، فقدان فرهنگ 
مشــتری مداری ســازمانی اســت وهنوز هم بیشتر 
ســازمان ها غالباً برمبنای تمرکز برمحصول و فروش 

عمل می کنند.
وی، ادامــه داد: بــه این ترتیب، مشــتری 
مداری تنها در بخش هــای خاصی از قبیل 
بازاریابی، دراولویت قرار می گیرد درحالیکه 
برای پیاده ســازی و اجرای یک اســتراتژی 
مشتری مداری، سازمان باید دارای فرهنگی 

هماهنگ با این مساله باشد.
سرپرســت مدیریت امور مشــتریان شــرکت بیمه 
تجارت نو، معتقد اســت که مشــتری مداری به ویژه 
در ســازمان های خدماتــی و به خصوص موسســات 
بیمه گری ، دارای نمود بیشــتری اســت چرا که یکی 

از ویژگی های اصلی خدمــات و تفاوت آن با 
محصوالت فیزیکی، تفکیــک ناپذیری آن 

است.
سلیمانی، توضیح داد: خدمات از ارائه دهنده 
آن جدا نیســت پس می بایست این فرهنگ 
در جای جای سازمان نهادینه گردد تا بتوان 

انتظار ارائه خدمات مطلوب را داشت .
وی، بیان کرد: شــرکت بیمه تجارت نو ســعی کرده 
اســت تا ماموریت اصلی خــود را در کلیه ســاختار 
شــرکت بر مدار “مشــتری مداری” لحــاظ کند و با 
اولویت اهمیت به مشــتری مداری اقدامات مختلفی 

را طراحی و راه اندازی کند.
سرپرســت مدیریت امور مشــتریان شــرکت بیمه 
تجارت نــو، در خصوص اقدامات اخیر شــرکت متبوع 
خود در راســتای مشــتری مداری ، طــرح وام بیمه 
تجارت نــو در راســتای ارائــه خدمات به مشــتریان 
ســازمانی و کارکنان آن ها، سیســتم مدیریت خرده 
فروشی با هدف توسعه کانال توزیع و سهولت دسترسی 
مشــتریان و افزایش ضریب نفوذ بیمه و همچنین راه 
اندازی مرکز تماس این شــرکت از ابتدای سال 1400 
با هــدف افزایش رضایتمندی مشــتریان و توســعه 

مدیریت ارتباط با مشتری اشاره کرد.

تجارت نو

محبوبه فکــوری   علیرغم الــزام قانونی 
بانک مرکــزی و ســازمان مالیاتــی برای 
شناســایی وگســترانیدن چتر مالیاتی بر 
سر دســتگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به 
گونه ای بوده که بازار اجاره کارتخوان های 

قدیمی را داغ کرده است.
 ســاماندهی درگاه های پرداخت اینترنتی 
در ایســتگاه بانک مرکزی گیر کرده است. 
ماههای متمادی اســت مقرر شده جلوی 
فــرار مالیاتی ایــن درگاه هــای پرداخت 
گرفته شده و ســازمان امور مالیاتی ذره بین 
خود را بر عملکرد این درگاه هــا قرار دهد؛ 
اما همچنان کار به کنــدی پیش می رود و 
تعلل گریبانگیر اجــرای بخش های مهمی 
از قانونی شده اســت که می توانست فضای 
خاکستری فعالیت کارتخوان ها و دارندگان 
دســتگاه های پوز بانکی را صاف و شــفاف 

نماید.
11 آبان 139۸ بود که قانــون »پایانه های 
فروشگاهی و ســامانه مودیان« به تصویب 
مجلس رسید و از ســوی دولت برای اجرا به 
ســازمان های امور مالیاتی و بانک مرکزی 
ابالغ شــد. بانــک مرکزی و ســازمان امور 
مالیاتی یکســال فرصت داشتند تا مر قانون 
را اجرا کنند و آنگونه کــه در ماده 10 و 11 
آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دســته 
از پذیرنده هایی را که می خواهند از شــبکه 
پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در 
ســامانه مالیاتی ثبت نام کرده و کد مالیاتی 

دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.
آنگونه که آمار نشان می دهد در حال حاضر 
9 میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت 
کشــور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار 
این بوده که جلوی فــرار مالیاتی را بگیرد و 
پذیرنده هــای بزرگ و دارای فــرار مالیاتی 
را شناســایی نماید اما اطالعــات دریافتی 
از منابــع اگاه حکایــت از آن دارد که برای 

نظــارت پذیر کــردن پذیرنده هــای فعال 
در شــبکه اقدام موثری انجام نشــده و چتر 
نظارتی بر سر پذیرنده های جدید به گونه ای 
گســترانیده شــده که ثبت این پذیرنده ها 
متوقف شده اســت.آذرماه ســال گذشته 
معاون فناوری بانــک مرکزی در واکنش به 
گــزارش انتقادی خبرگزاری مهــر از تعلل 
در اجرای قانون، اعالم کرد: ماده 11 قانون 
پایانه های فروشــگاهی پس از ماه ها برنامه 
ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی 
شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که 
مودی مالیاتی نیســتند، با تکمیل و صحت 
ســنجی اطالعات، پرونده مالیاتی تشکیل 

خواهد شد.
دی ماه ســال 1399 نیز وی در گفتگویی 
اعالم کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده های 
قبلی و قدیمی اجرا شــده و سپس بر روی 

پذیرنده های جدید اعمال خواهد شــد. بر 
این اســاس، قرار بود که به صورت خودکار، 
تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور 
مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این 
شــده که نه تنها پذیرنده هــای قدیمی به 
عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده اند بلکه 
هم اکنون جلوی ثبــت پذیرنده های جدید 

از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.
بررســی های میدانی مهر و گفتگو با فعاالن 
صنعت پرداخت کشــور حکایت از آن دارد 
که موج جدیدی از نقل و انتقاالت کارتخوان 
بین دارندگان قدیمی دســتگاه های پوز و 
متقاضیانی که پشــت درهای بانک مرکزی 
مانده اند، بــه راه افتاده و بر این اســاس آن 
دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه 
کارتخوان بوده اند، یک تا دو کارتخوان خود 
را به متقاضیان جدید اجــاره می دهند چرا 

که خود را از زیر چتر مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی خارج می بینند.

اکنون برخی از پذیرنده های دســتگاه های 
کارتخوان که ســابقه طوالنی در اســتفاده 
از این دســتگاه ها دارند به خبرنــگار مهر 
می گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد 
مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه 

برای آنها ارسال نشده است.
یک مقام مســئول در این رابطه به خبرنگار 
مهــر می گوید: بــه دلیل عدم اســتنکاف 
دســتگاه های دولتی از اجــرای قانون، 9 
میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها 
شــده اند و فقط جلوی ثبــت پذیرنده های 
جدید گرفته شده اســت؛ در حالیکه قانون 
این بنا را نگذاشــته بود کــه پذیرنده های 
قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین 
حال، از ثبت نام پذیرنده هــای جدید نیز از 

سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به 
نظر می رســد قانون به نوعی دور زده شده 

است.
وی افزود: در این میان دو راه بیشــتر برای 
اینکه پذیرنده هــا ترغیب بــه دریافت کد 
مالیاتی شــوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک 
مرکزی سرویس های ارائه شــده به آنها را 
قطع کند، یــا اینکه پذیرنده ها راســا اقدام 
به دریافت کد مالیاتــی نمایند؛ در حالیکه 
معاون فنــاوری بانــک مرکزی در ســال 
گذشته اعالم کرده بود که برای پذیرنده ها 
به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی 
و دریافت کد مالیاتی نیفتنــد، برای آنها به 
صورت خودکار کد مالیاتــی صادر خواهد 
شد؛ به نحوی که شاپرک اطالعات آنها را به 
سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی 

صادر شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.
این مقام مســئول اعالم کرد: قرار بود که تا 
آبان ماه ســال 99 این کار به سرانجام برسد 
اما اکنون یکســال و نیم از قانــون مصوب 
مجلس گذشــته و هنوز هم خبری از اقدام 
نیســت و دولت در اجرای قانــون مجلس 
ســهل انگاری می کند.وی افــزود: بیم این 
وجــود دارد که بانــک مرکزی بــه خاطر 
نارضایتی هــای احتمالی و نفع شــرکتهای 
بزرگ از اجرای این قانون خودداری می کند؛ 
اما عماًل ضربــه اصلی به کســب و کارهای 
کوچک وارد می شود؛ پس بهتر است عالوه 
بر اینکه ســازمان امور مالیاتی آمار عملکرد 
خود را ارائه دهد و به صراحت اعالم کند که 
برای چند پذیرنده کــد مالیاتی صادر کرده، 
بانک مرکزی هم آمار و گزارشــی مستند از 
آخرین وضعیت دریافت کــد مالیاتی برای 
این پذیرندگان و گزارشــی از عملکرد خود ا 
ز اجرای یکســال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ 
ضمن اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن 

اجرای قانون نظارت داشته باشد.

مشتری مداری از اولویت های اصلی شرکت بیمه تجارت نو

 بین بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

انعقاد سه تفاهم نامه همکاری مشترک
خریدار  تفاهم نامه همکاری مشــترک 
بانــک آینــده و وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی با حضور دکتر 
فطانت مدیرعامل، دکتر مرادی و حســین 
مجاهــدی، اعضای هیأت مدیــره، جمعی 
از مدیران بانک و محمــد خیاطیان معاون 
توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر 

مدیران این وزارت خانه منعقد شد.
در مراســم امضــای تفاهم نامــه همکاری 
متقابــل، طرفین ضمن اشــاره بــه دامنه 
گسترده صنعت گردشگری و تعداد مشاغل 
متعددی که با آن در ارتباط هستند، بر نقش 
به ســزای این صنعت در توسعه و شکوفایی 

کشور تاکید نمودند. 
مدیرعامل بانک آینده با اشاره به مشارکت 
بانک در پروژه های بخش گردشگری طی 
سه سال گذشته و شــرایط کنونی گفت: 
متاســفانه ویروس کرونا مشکالت زیادی 
را برای فعاالن اقتصــادی به وجود آورده 
اســت که در این میان، بخش گردشگری 
بیشترین آسیب را دیده است. با این حال، 
بانک آینده در ســال »جهــش تولید«، با 
درک شرایط حاکم بر کشــور و به منظور 
مســاعدت با فعاالن این بخش و حمایت 
از تولیدکنندگان داخلــی، همواره تالش 
نمود منابع الزم برای تامین مالی پروژه ها 
را در اختیار ســرمایه گذاران قرار دهد و با 

تمدید دوران مشــارکت تسهیالت آن ها، 
شــروع بازپرداخت اقســاط را به تعویق 

بیندازد.

 بر این اســاس، بانــک آینده نســبت به 
تمدید دوره مشارکت 23 فقره تسهیالت 
پرداختی اقدام نموده اســت. هم چنین، 
مقوله تامین مالی طرح هــای نیمه تمام، 
در دســتور کار بانــک در ســال »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« نیز قرار 

دارد.  
محمــد خیاطیان معاون توســعه مدیریت 
و امــور مجلــس وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی، تصریح کرد: 
وزارت متبوع برای مشــارکت و تســهیل 
فرآیند تکمیل پروژه هــای نیمه تماِم دارای 
اولویت، در تالش است تا با تشکیل کارگروه 
مشترکی از نمایندگان بانک آینده و وزارت 

میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی، در این زمینه اقدام نماید.

وی افــزود: مطمئــن هســتیم صنعــت 
گردشــگری پس از دوران کرونا، به سرعت 
به رشد چشــم گیری دســت خواهد یافت 
و آینــده این صنعت با حمایــت و همکاری 

بانک ها، درخشان خواهد بود. 
در پایــان این مراســم، »تفاهم نامه اعطای 
تسهیالت برای توســعه و تکمیل طرح های 
بخش گردشــگری از محل منابع صندوق 
توســعه ملی« و »دو قرارداد عاملیت وجوه 
اداره شده برای اعطای تسهیالت با شرایط 
مناســب از محل منابع داخلی بانک آینده« 

به امضای طرفین رسید.

برندگان مرحلــه اول طــرح »همراهی 2« 
برای دعوت به استفاده از خدمات بانکداری 
غیرحضــوری و اپلیکیشــن پرداخت صاپ 
بانک صادرات ایران یک میلیارد ریال جایزه 

گرفتند.
بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
صــادرات ایــران، 69 برنــده مرحلــه 

اول طرح »همراهــی 2« این بانک مشــخص 
شــد و جایزه برتر این دوره به آقای ماکان نعمتی 
هریکنده از مدیریت شعب اســتان مازندران تعلق 

گرفت.
طرح توسعه و ترویج اپلیکیشــن پرداخت بانک 
صــادرات ایران )صاپ( به مناســبت شــصت و 
نهمین ســال فعالیــت این بانک بــا عنوان طرح 
»همراهی2« صــاپ در چهار دوره ســه ماهه با 
مجموع چهــار میلیــارد ریال جایــزه نقدی از 
ابتدای زمســتان ســال 99 تا پایان پاییز ســال 
1400 عملیاتی می شــود و در هــر دوره به 69 

نفــر برتر یــک میلیارد ریــال جوایز 
ارزنده تعلق می گیرد.

بر اســاس این طرح که با هــدف ارائه 
بیش از پیش قابلیت های اپلیکیشــن 
»صاپ« و ســهولت اســتفاده کاربران 
از خدمــات بانکــداری غیرحضــوری 
این اپلیکیشــن عملیاتی شده، تمامی 
هموطنــان و مشــتریان بانک صــادرات ایران و 
ســایر بانک های عضو شــبکه شــتاب می توانند 
ضمن معرفــی و دعوت بــه عضویت دوســتان و 
ســایر کاربران بــرای نصب اپلیکیشــن »صاپ«، 
امتیاز کســب کرده و با تداوم ایــن دعوت در طول 
دوره هــای ســه ماهه، بــدون قرعه کشــی از پنج 
میلیون ریال تــا 200 میلیون ریال جوایز این طرح 

برخوردار شوند.
انتخاب 69  کاربر برتر این طرح به مناســبت شصت  
و نهمین ســال فعالیت بانک صادرات ایران صورت 

گرفته است.

مدیرعامل بانــک کارآفرین گفــت: یکی از 
سیاست ها و اولویت های اصلی این بانک در 
سال 1400 حرکت به سمت نئوبانک و ارائه 
خدمات با بهره گیری از استارتاب های فعال 

در حوزه تکنولوژی مالی است .
  دکتــر محمدرضــا فرزیــن  در جلســه 
گردهمایی سال 1400 این بانک که با حضور 

اعضای هیات مدیره، مدیران ارشــد صف و ســتاد و 
مدیران عامل شــرکت های تابعه به صورت حضوری 
و آنالین برگزار شــد ،  ضمن تبریک ســال نو،  افزود :  
نئوبانک با جدیــت دنبال می شــود .نئوبانک نوعی 
بانک دیجیتالی است که توسط استارتاپ های فعال 
در حوزه تکنولوژی های مالی راه اندازی می شــود، 
هیچ شــعبه فیزیکی ندارد، کامال آنالین بوده و تنها 
راه ارتباطی با آن گوشی تلفن همراه است. جامعه این 
نوع بانک نیز مشــتریانی هستند که دنیای دیجیتال 
بخش جدانشدنی از زندگی آن هاســت؛ افرادی که 
ترجیح می دهند همه خریدهای خــود را به صورت 

غیر حضوری و آنالین انجام دهند.
مدیرعامــل بانک کارآفریــن ادامه داد:  
تــالش خواهیم کــرد زیرســاخت ها و 
فناوری های مورد نیاز بــرای تحقق نئو 
بانک را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم 
کنیم تا مشــتریان بانک بتوانند خدمات 
کامل و متنوعــی را از طریق همراه بانک 

دریافت کنند.
وی تصریح کرد:  حرکت به سمت نئو بانک در راستای 
کسب رضایتمندی هرچه بیشــتر مشتریان است، 
باید تالش کنیم بــا برنامه ریزی هــای الزم، بانکی 
پیشرو و کارآمد در عرصه داخلی و بین المللی داشته 
باشــیم.مدیرعامل بانک کارآفرین همچنین برنامه 
محور بودن را اولویت دیگر بانک کارآفرین در ســال 
جدید خواند و افزود:  برای داشــتن عملکردی موفق 
باید براســاس برنامه ریزی دقیق و همه جانبه عمل 
کرد، درغیراین صورت برنامه ها مقطعی، کوتاه مدت 

و گذرا خواهد بود.

کارآفرینصادرات

۱۰ اولویت بانک کارآفرین در سال ۱۴۰۰برندگان »همراهی2« صاپ یک میلیارد ریال جایزه گرفتند



سیاست روسیه در قبال ایران و یک رقیب نفتی

 مسکو در مذاکرات وین کنار تهران است؟

کاهش ۹۸ درصدی بارندگی در تهران

وز خشکسالی ظاهر شد نشانه های بر

کاهش تقاضا نفت را ارزان کرد
کاهش تقاضا برای نفت در پی افزایش شمار مبتالیان به کرونا در جهان 
و اعمال محدودیت های اقتصادی و قرنطینه در بســیاری از کشورها، 
قیمت نفت را کاهــش داد. با وجود آغاز واکسیناســیون کرونا در اغلب 
کشورهای جهان اما کند بودن روند واکسیناسیون موجب شده تا کرونا 
همچنان بر بازارهای مختلف تاثیرگذار باشــد و بــه عنوان مهمترین 
شــاخص این روزها خودنمایی کند.ایــن موضوع بر بــازار نفت تاثیر 
بیشتری داشته زیرا کرونا فعالیت های اقتصادی را کاهش داده و سفرها 
نیز جز بر اساس ضرورت انجام نمی شــود.بنابراین تقاضا برای سوخت 

نیز در جهان با افت همراه بوده و قیمت نفت را کاهش داده است.
اگرچه در یک ماه گذشــته قیمت نفت روند صعودی به خود گرفته، اما 
افزایش شمار مبتالیان به ویژه در کشــورهای آسیایی، قیمت نفت را با 

کاهش همراه کرده است.
با افزایش شمار مبتالیان به کرونا در هند و ژاپن این نگرانی وجود دارد 
که برای کنترل بیماری، قرنطینه دوباره به دستور کار دولت ها بازگردد 

و تقاضا برای نفت از گذشته نیز کمتر شود.
این در شرایطی است که تولید اوپک پالس از ابتدای ماه آینده میالدی 
افزایش خواهد داشــت و با توجه به روند مذاکرات ایران و 4+1 در وین، 
بازگشــت نفت ایران به بازارهای جهانی نیز محتمل به نظر می رسد که 

می تواند فشار بیشتری بر قیمت ها داشته باشد.

سخنگوی صنعت برق:
 برق امید مشترکان کم مصرف را ۴ درصد 

افزایش داد
ســخنگوی صنعت برق گفت: در فصول گرم )ابتدای خــرداد تا پایان 
شــهریور( الگوی مصرف تغییر می کند، یعنی الگوی کم مصرفی برای 
مناطق عادی از 200 کیلووات ســاعت به 300 کیلووات ساعت و از ۸0 

کیلووات ساعت به 100 کیلووات ساعت می رسد.
مصطفی رجبی مشــهدی درباره تاثیر اجرای طرح برق امید بر کاهش 
مشترکان پرمصرف اظهار داشــت: تعداد مشترکین پرمصرف 6 درصد 
نسبت به دوره مشــابه یعنی از آبان ماه تا پایان سال 99 )مدت 5 ماهه( 
کاهش پیدا کرد و متناسب با آن تعداد مشترکان کم مصرف 4 درصد و 

مشترکان خوش مصرف 2 درصد اضافه شدند. 
وی افزود: به نظر می رســد طرح برق امید در مســیر خود قرار گرفته و 

مشترکان نسبت به این موضوع مطلع شده اند. 
ســخنگوی صنعت برق گفت: در فصول گرم )ابتدای خــرداد تا پایان 
شــهریور( الگوی مصرف تغییر می کند، یعنی الگوی کم مصرفی برای 
مناطق عادی از 200 کیلووات ســاعت به 300 کیلووات ساعت و از ۸0 

کیلووات ساعت به 100 کیلووات ساعت می رسد. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر الگوی کم مصرفی در ماه های گرم 
ســال، اگر مشــترکان برنامه ریزی دقیق تر کرده و در استفاده از انرژی 
راهکارهای پیشنهاد شــده را رعایت کنند هم از تخفیف صددرصدی 
رایگان شــدن قبوض برق بهره مند می شــوند و هم اینکه مشــترکان 
خوش مصرف از پاداش مدیریت مصرف این دوره استفاده خواهند کرد.

رجبی مشــهدی یادآور شــد: در هر حال ما باید برای یک سال آینده از 
ابتدای آبان ماه تا آبان ســال آینده نتیجه کلی طرح را تجزیه و تحلیل 

کنیم تا اطالعات دقیق تر  از نتایج برق امید ارائه دهیم.

 اختصاص ۴۴ میلیون مترمکعب پساب 
به فضای سبز شهرداری تهران

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع 
آب ایران، از اختصاص 44 میلیون مترمکعب پســاب به فضای ســبز 
شــهرداری تهران خبر داد و افزود: تهیه اطلس جانمایی فضای ســبز 
شهری، چاه ها و منابع آب سطحی پایتخت نیز توسط شهرداری تهران 

در دست اقدام است.
قاسم تقی زاده خامســی در تشــریح اقدامات انجام شده در خصوص 
امضای تفاهم نامه با شهرداری تهران با موضوع تامین آب پایدار فضای 
سبز شهر تهران از محل پساب و دیگر منابع آبی تا پایان سال 99، گفت: 
در این راستا کارگروه ســه جانبه ای بین شرکت آب منطقه ای، شرکت 
آب و فاضالب و شــهرداری تهران تشــکیل یافته و تاکنــون نیز چهار 

جلسه مشترک در این خصوص برگزار شده است.
وی افزود: برنامه ریزی در خصوص اختصاص پســاب تولید شده سال 
99 تصفیه خانه های فاضالب به فضای سبز شــهرداری تهران با میزان 
تقریبــی 44.1 میلیون مترمکعب انجام گرفته اســت کــه در فاز اول 
منطقه دو شهری به دلیل وجود چاه های غیرمجاز شهرداری و منطقه 5 
شهری به دلیل اضطرار شهرداری تهران به عنوان مناطق تحت پوشش 

استفاده از پساب و مدیریت منابع آبی انتخاب شده اند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران ادامه داد: پیگیری شرکت آب و فاضالب استان تهران در خصوص 
پیشــنهاد قیمت تمام شــده یک مترمکعب پســاب قابل واگذاری به 
فضای سبز توسط شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور انجام و جهت 

تصویب به شورای شهر ارسال شده است.
تقی زاده خامســی اظهار کرد: جلســه ویژه ای در خصــوص آب های 
ســطحی موضوع بند دو تفاهم نامه که در آن مقرر شــده تا ســازمان 
بوســتان ها و فضای سبز شهر تهران تا پایان ســال 99 نسبت به ارسال 
گزارش و اطالعات مرتبط با مشــخصات نقاط برداشت، نحوه برداشت 
و میزان منابع آب به همراه ســطوح آبیاری به تفکیک مناطق در وضع 
موجود از مجاری آب های سطحی اقدام کند، با شهرداری تهران برگزار 

شده است.

 جواد گلی مدیر برند، مسئولیت اجتماعی 
وابط عمومی هلدینگ خلیج فارس شد و ر

با حکم مدیرعامل شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، جوادگلی 
که پیش از این بــه عنوان مدیر روابــط عمومی و امــور بین الملل این 
هلدینگ فعالیت می کرد، با توجه به تصویب ســاختار جدید سازمانی 
هلدینگ، به عنوان »مدیر برند، مســئولیت اجتماعی و روابط عمومی« 

هلدینگ خلیج فارس منصوب شد.
با این حکم، حوزه مســوولیت اجتماعی در حوزه روابط عمومی تثبیت 
شد، حوزه برند نیز به عنوان یکی از مأموریت های اصلی روابط عمومی 
تعریف شــد و حوزه بین الملل نیز همچنان به عنــوان یکی از وظایف 

روابط عمومی باقی مانده و بر آن تاکید شد.
اجرای برنامه های مسوولیت اجتماعی با هدف توسعه پایدار و افزایش 
رضایتمندی مردم مناطــق همجوار صنعــت در دوره مدیریت فعلی 
هلدینگ خلیج فارس؛همواره دارای اولویــت و توجه ویژه مدیران این 

شرکت بوده است.

و نیر

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به 
اینکه روتور توربین بخار نیروگاه بعثت، فردا سه شنبه 
در قالب هفته ســوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
توســط وزیر نیرو رونمایی می شــود، گفــت: ایران با 
ساخت این روتور توربین بخار در میان پنج کشور برتر 

سازنده این روتورها قرار گرفته است.
عبدالرسول پیشــاهنگ با اشــاره به اینکه این روتور 
توربین ۸2.5 مگاواتی توســط متخصصان شــرکت 
تعمیرات نیروگاهی ایران ساخته شــده است، افزود: 
به منظور خرید خارج توربین یاد شــده بایستی 900 
میلیارد ریال )حدود سه میلیون یورو( برای تامین ارز 

مورد نیاز اختصاص می یافت که با ســاخت 
داخل این روتور، تمامــی هزینه های صرف 
شــده به 350 میلیارد ریال کاهــش یافته 

است.
وی با اشــاره به آمادگی کامل این شــرکت 
برای انجام پروژه های مشــابه برای ســایر 
نیروگاه های کشــور، گفــت: دور نامی این 

توربین ســه هزار دور در دقیقه، تعداد مراحل پره 19 
ردیف، تعداد پره 2539 عدد، فشــار نامی بخار ورودی 
۸6.1۸ بــار و دمای نامــی بخــار ورودی 510 درجه 

سانتی گراد است.

مدیرعامل شــرکت تعمیــرات نیروگاهی 
ایران، مدت زمان عملیاتی ساخت این روتور 
توربین را 6 ماه برشــمرد و افزود: در ساخت 
این توربین 75 هزار نفر ســاعت کارکرد در 
بخش های مهندســی متالورژی، مکانیک و 
ساخت، تدارکات، ماشــینکاری، پره سازی، 
تســت های غیرمخــرب و کنتــرل ابعادی 

برنامه ریزی و اجرا شده است.
پیشــاهنگ با تاکید بــر اینکه این روتــور دمای بخار 
باالی 500 درجه سانتی گراد را تحمل می کند، گفت: 
سازنده پیشــین این روتور شــرکت جنرال الکتریک 

آمریکا بوده کــه تیم مهندســی شــرکت تعمیرات 
نیروگاهی ایران بــا وجود عدم دسترســی به مدارک 
ساخت، نقشــه های مربوطه و امکان ارتباط با شرکت 
سازنده، توانسته است با اندازه برداری از روتور موجود 
در نیروگاه و از روش مهندسی معکوس اقدام به ساخت 

داخل روتور توربین یاد شده کند.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: ایران با ســاخت این 
روتور توربین بخار در میان پنج کشور برتر سازنده این 
روتورها و شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران نیز در بین 
شرکت های برتر در زمینه ساخت روتور توربین جهان 

قرار گرفته است.

روند نابرابر واکسیناســیون در سراســر دنیا همچنان 
جمعیت بزرگی از جهان را در معرض این ویروس قرار 
می دهد که باعــث اوج دوباره کرونا خواهد شــد و این 
به معنای محدودیت های بیشــتر و در نتیجه تقاضای 
کمتر نفت اســت. آژانس بیــن المللی انــرژی، اداره 
اطالعات انرژی آمریکا سازمان کشورهای صادر کننده 
نفت، هر سه پیش بینی خود از تقاضای نفت در 2021 
را افزایش داده اند. این اولین بار اســت که هر ســه این 

نهادها نسبت به قبل خوشبین تر شده اند.
 اما در میان خوشبینی این نهادها یک نگرانی هم وجود 
دارد. این پیش بینی ها شدیدا وابسته به واکسیناسیون 

گسترده کرونا و ایمنی ایجاد شده توسط آن 
در برابر بیماری کووید 19 است.

 عالوه بــر واکسیناســیون، پیش بینی این 
نهادهــا از دیــدگاه خوش بینانه تر صندوق 
بین المللــی پول از رشــد اقتصــاد جهان 
ناشــی می شــود. ولی تخمین های صندوق 
بین المللی پول هــم تا حد زیــادی به موثر 

بودن واکسیناسیون کرونا بستگی دارد.
  روند نابرابر واکسیناســیون در سراســر دنیا جمعیت 
بزرگی از جهان را همچنان در برابر کرونا آســیب پذیر 
نگه مــی دارد کــه خــود می تواند عامل گســترش 

دوباره این ویروس باشــند. برداشــته شدن 
محدودیت های کرونایی در آمریکا و انگلیس 
باعث بهبود شــدید تقاضا برای سوخت های 
جاده ای مخصوصاً بنزین شــده اســت که 
پیش برنده تقاضــا برای نفت اســت. دولت 
انگلیس اعالم کرده مصرف بنزین در جاده ها 
در دوازدهــم آوریل 91 درصد ســطح قبل 
از بحران کرونا بوده و در این بیــن مصرف خودروهای 
شــخصی بســیار کمتر بوده اســت. این در شرایطی 
است که ســفرهای هوایی همچنان محدود هستند و 
این محدودیت احتماالً ادامه خواهد داشــت. در حالی 

که تعداد مســافران آمریکایی در تعطیالت عید پاک 
به باالترین رقم از آغاز بحران کرونا رســید، ولی هنوز 
بیش از یک ســوم کمتر از تعداد مســافران در همین 
دوره در 2019 بوده است. بیشتر پروازهای انجام شده 
در آمریکا داخلی اســت و پروازهای بین المللی هنوز تا 

رسیدن به سطح قبل از کرونا فاصله زیادی دارند.
 حتی اگــر محدودیت های اعمال شــده طی ماه های 
آینده برداشته شوند، باز شــدن مرزها برای تعطیالت 
تابســتانی در نیمکره شــمالی زمین آنقــدر که برای 
بهبود تقاضای نفت الزم اســت، باعث افزایش پروازها 

نمی شود.

وگاه  نیر

نفت

عرفانه تاجیکی  یک مقام مسئول با اشاره 
به اینکه ورودی آب به ســدها بدلیل گرمای 
هوا و آب شدن ذخایر برفی نسبت به پارسال 
تغییری نکــرده، گفت:اما میــزان بارندگی 
درفروردین در سطح استان تهران 9۸ درصد 
کاهش یافته اســت.محمد شهریاری، مدیر 
بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی و 
برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با بیان 
اینکه فصل بهار در فرآیند بهــره برداری از 
منابع آبی فصل ســیالب و آبگیری سدها به 
شــمار می رود، گفت: با توجه به ذخایر برفی 
حوضه آبریز هر ســد، در فصل بهــار با گرم 
شــدن تدریجی هوا، این ذخایر برفی ذوب 
شده و با همراه شدن بارش ها و نزوالت جوی 
تبدیل به روان آب و ســیالب شــده و نهایتاً 
به مخازن سدها رســیده و آبگیری مخازن 
شــکل می گیرد؛ ایــن در حالی اســت که 
متأسفانه در سال آبی جاری و فصل زمستان 
ســال 99 بارش برف چندانــی را در حوضه 
آبریز سدهای تهران تجربه نکردیم و با شروع 
فصل بهار نیز تا امروز بارش چندانی نداشته 
ایم.وی با اشــاره به بودجه برفی ســدهای 
تهران افزود: در حوضه آبریز ســد لتیان آب 
معادل برف در ســال آبی جاری در مقایسه 
با مدت مشابه ســال آبی گذشته 36 درصد 
کاهش، در سد امیرکبیر 77 درصد و در سد 

طالقان ۸5 درصد کاهش داشته است.

آبگیری مطلوبی پیش بینی نمی شود
این مقــام مســئول بــا اعــالم اینکه در 

فروردین ماه ســال جاری میزان بارندگی 
در ســطح اســتان تهــران 2.3 میلی متر 
بوده است، اظهار داشــت: در مدت مشابه 
سال گذشــته میزان بارندگی تهران 132 
میلیمتر بوده اســت که مقایســه این دو 
رقم، کاهش 9۸ درصــدی بارندگی های 
امسال نســبت به سال گذشــته را نشان 

می دهد.
شهریاری ادامه داد: با توجه به وضعیت برفی 
حوزه آبریز سدها و شرایط بارش های بهاری 

انتظار می رود امسال آبگیری قابل توجهی 
در مخازن ســدهای پنجگانه تهران نداشته 

باشیم.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیســات 
آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران 
با تاکید بر شرایط نامناســب بارندگی ها به 
افزایش محســوس درجه حرارت هوا بویژه 
در حوضه های آبگیر ســدها نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته، توضیح داد: اثرات 
منفی این موضوع می توانــد به محدودیت 

منابع آبی و افزایــش مصرف آب در ماه های 
آتی منجر شود.

آب شدن ذخایر برفی باعث شد 
ورودی آب به سدها ثابت بماند

وی میــزان ذخیــره آب ســدهای 5 گانه 
تهــران را 745 میلیون متــر مکعب عنوان 
کرد و گفت: البته این میزان در روز مشــابه 
سال گذشــته 776 میلیون متر مکعب بود 
که کاهــش 31 میلیون متــر مکعبی را در 

سال جاری نشــان می دهد. اما به طور کلی 
می توان گفت درحال حاضر مقایسه حجم 
ورودی آب به ســدها از ابتدای ســال آبی 
تاکنون با سال آبی گذشــته تقریباً همتراز 
اســت. گفتنی اســت حجم ورودی آب به 
مخازن سدهای پنجگانه تهران در سال آبی 
گذشــته 730 میلیون متر مکعب بود و این 
حجم در ســال آبی جاری 735 میلیون متر 
مکعب است. این افزایش ورودی به مخازن 
ســدها به دلیل گرم شــدن هوا و آب شدن 

زودهنگام ذخایر برفی است.

مردم صرفه جویی کنند
شــهریاری با اشــاره بــه اینکه بــا وجود 
شــرایط کرونایی حاکم در اســتان تهران، 
همشــهریان باید بیش از پیش در مصرف 
آب صرفه جویی کنند، تصریح کرد: وضعیت 
ورودی ها و بارندگی ها حاکی از بروز شرایط 
خشکسالی و احتمال تداوم و تشدید آن در 
ماه های بعد و ســال آبی آتی است، چرا که 
از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون شــاهد 
235 میلیمتر بارندگــی در تهران بوده ایم. 
این در حالی اســت که در مدت مشابه سال 
آبی گذشــته میزان بارندگی هــای تهران 
397 میلیمتر بود کــه کاهش 41 درصدی 
را تاکنون نشــان می دهد.این مقام مسئول 
میزان ذخیره فعلی آب در ســد امیرکبیر را 
15۸ میلیون متر مکعب، سد لتیان 51، سد 
الر ۸0، ســد طالقان 319 و سد ماملو 137 

میلیون متر مکعب اعالم کرد.

خریدار   یک کارشــناس حوزه بین الملل 
انرژی گفت: ماجرا این اســت که نفت ایران 
در توافق 25 ســاله به چیــن می رود، چین 
به برنامــه امریکا برای کنتــرل قیمت نفت 
پاتک زده و بــا ذخیره 10 و نیــم میلیارد و 
توســعه حجم فروارش بازار را به جای غرب 
و اوپک کنترل می کند، بنابراین ما طی سند 
می توانیم در کنار این کشور نفت را پاالیش 
و یک اتحاد ایجاد کنیم و در این بین خطری 
متوجــه بازارهــای نفتی روســیه در اروپا 
نخواهد بود، نتیجه اینکه تمایل روســیه در 
مذاکرات وین به ســرانجام رسیدن و ایجاد 

توافق است.
محمود خاقانی درباره اینکه آیا روســیه به 
عنوان رقیب نفتــی و گازی ایران تمایلی در 
به ثمر رســیدن مذاکرات وین دارد یا خیر، 
اظهار داشت:  شــرایط حال حاضر، ما را به 
یاد اتفاق دهه 1970 می اندازد. در آن زمان 
که هنوز چین تبدیل به قدرت نشــده نبود، 
شــوروی و امریکا بعنــوان ابرقدرت مطرح 
بودند، ریچارد نیکسون در سفری به چین با 
مائو دیدار داشت که هزینه سفر را نیز تماما 
کوکاکوال پرداخت کرد، آن سفر آغاز روابط 
سرمایه داری غرب برای سرمایه گذاری در 
چین برای اســتفاده از کارگران و امکانات 

ارزان این کشور شد. 
وی ادامه داد: نیکســون در سال 1972 هم 
سفری به روســیه داشــت و با برژنف دبیر 

کل حزب کمونیســت شــوروی سابق که 
نگرانی هایــی به خاطر تفــاوت ایدئولوژی 
با مائو و همچنین گســترش روابط با چین 
داشــت، دیدار کرد. در نهایت کســینجر 
پیشنهاد داد که دوران تنش زدایی را تجربه 
کنند و به جای رقابت نظامــی با هم رقابت 
تجاری و اقتصادی داشــته باشــند، بعد از 
دیدار نیکسون از مسکو توافقی برای کنترل 
تســلیحات و همکاری های بازرگانی شروع 

می شود.
این کارشــناس حــوزه بین الملــل انرژی 
تصریــح کــرد: شــوروی در ایــران نیز به 
نیروهای چپ کمتر کمک می کرد که علیه 
حکومت بجنگند و نمونه آشــکار همکاری 
تنش زدایی بین شــوروی ســابق و امریکا 
ذوب آهن اصفهان اســت که توسط روسیه 
ساخته شــد و به جای آن گاز ایران از مسیر 
آستارا به شــوروی و اروپا صادر می شد و در 
قبال گاز  به ارتش شاه سالح و وسایل حمل 

و نقل نظامی می فروختند. 
وی ادامــه داد: در نتیجه امریکا و شــوروی 
به این نتیجــه رســیدند که در ایــن دنیا 
نمی توانیــم با تنــش و نظامی گری زندگی 
کنیــم در مناطقــی در امریــکای التین 
حکومت های دیکتاتوری نظامی را بر ســر 
کار آورد و شــوروی هم دخالت نمی کرد تا 
اینکه در سال 1979، انقالب در ایران پیروز 
شــد و یک خالئی در جهان بوجود آمد که 

باعث شد برخی رقابت ها در جهان پا بگیرد. 
از طرفی چین هم در شــرایط دیگری قرار 
گرفت، حکومت کمونیســتی این کشــور 
تبدیل به ســرمایه داری شد، شــوروی از 
فرصت اســتفاده و به افغانستان حمله کرد، 
امریکا هم که مخالف بود القاعده و طالبان را 
به کمک پاکستان ایجاد کرد تا شوروی را از 

این کشور بیرون کنند. 
خاقانی گفــت: در تقابل امریکا و شــوروی 
آنها یک همکاری مشترک هم داشتند و آن 
اینکه انقالب ایران برای شــوروی، امریکا و 
اروپا یک خطر مساوی بود و نمی خواستند 
انقالب موفق شود بنابراین در جنگ ایران و 

عراق از صدام حمایت کردند.
وی بیان داشــت: بنابراین از زمان شوروی 
سابق در دوره یلتســین که این کشور دچار 
فساد اقتصادی شــده بود، نمی خواست گاز 

ایران به اروپا بــرود، بنابراین روی صادرات 
گاز ایــران به پاکســتان و هند فشــار وارد 
کرد، امریکا هــم دنبال خط لولــه تاپی از 
ترکمنستان، افغانستان و پاکستان به هند 
و بنابراین تحریم ایران بود. به این ترتیب هم 
روســیه و هم امریکا که تمایلی نداشتند که 
گاز ایران به اروپا برود، منافع مشــترک پیدا 
کرده اند، در همین حال اقتصاد شرق و چین 
هم که در حال رشــد بود، منافعی پیدا کرد 
و آن اینکه اگر ایــران نتواند نفت را به جایی 
بفروشد مجبور است با قیمت ارزان به چین 
صادر کند و این کشــور ذخایر استراتژیک و 
حجم پاالیش نفت خام را توســعه داده و در 

آینده در بازار تاثیرگذار خواهد بود. 
این کارشــناس انرژی خاطرنشان کرد: از 
سوی دیگر روسیه هم تمایل نداشت نفت 
ایران به اروپا برود و در شــمال غرب اروپا با 
نفت روســیه رقابت کند بنابراین درواقع 
چین، امریکا و روســیه منافع مشــترک 
پیدا کردنــد. در این رابطــه امریکا تمایل 
نداشــت که صنعت گاز ایران توسعه پیدا 
کند، زیــرا صنعت گاز مدیترانــه که اخیرا 
نیز نمایندگان امریــکا دنبال این بودند که 
لبنان را راضی کنند با اسرائیل برای توسه 
منابع گازی کــف دریــای مدیترانه کنار 
بیاید، با بیرون نگه داشــتن ایــران از بازار 
جهانی گاز و نفت تحقق می یابد. همچنین 
امریکا می توانست سرمایه ها را به در بخش 

نفت و گاز غیرمتعارف گســیل داشــته و 
قیمت ها را بصورت مصنوعی باال نگه دارد 
که ســرمایه گذاری در این حوزه به صرفه 

باشد.
وی تاکید کرد: در وین هر دو کشــور چین، 
روســیه و امریــکا می خواهند سیاســت 
تنش زدایی حاکم شــود، امریکا در شرایط 
اجتماعی بانضمــام مشــکالت اقتصادی 
بی سابقه دچار تحول شــده و وقتی از تاپی 
حمایت می کند به خاطر جلوگیری از ورود 

روسیه است.
خاقانی گفــت: اکنــون ماجرا این اســت 
که نفت ایــران در توافق 25 ســاله به چین 
می رود، چین به برنامــه امریکا برای کنترل 
قیمت نفت پاتک زده و بــا ذخیره 10 و نیم 
میلیارد و توســعه حجم فروارش بازار را به 
جای غرب و اوپک کنترل می کند، بنابراین 
ما طی ســند می توانیم در کنار این کشــور 
نفــت را پاالیش و یک اتحــاد ایجاد کنیم و 
در این بین خطری متوجــه بازارهای نفتی 
روســیه در اروپا نخواهد بود، نتیجه اینکه 
تمایل روسیه در مذاکرات وین به سرانجام 
رســیدن و ایجاد توافق اســت. بــه عبارت 
دیگر در ایــن مذاکرات برخالف اســرائیل 
و جمهوری خواهــان امریــکا؛ روســیه در 
کنار چیــن، امریکا و اروپا بــه خاطر منافع 
اقتصادی که دارند؛  بدنبال هسته ای نشدن 

ایران هستند.

وتور توربین بخار  ایران در میان ۵ کشور برتر سازنده ر

 راه زیادی مانده تا بازارهای نفت به شرایط طبیعی بازگردند

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون وزیر صمت خبر داد

تخفیف ۱۰ درصدی برای تعهد ارزی صادرکنندگان

در سال ۹۹
 افزایش ۲۲۴.۲ درصدی صدور گواهی

ونیکی  امضای الکتر
بر اساس آمار ارایه شــده از ســوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در 12 ماهه سال گذشته، شاهد افزایش 224.2 درصدی 
در صدور گواهی امضای الکترونیکی و همچنین رشــد 5۸.2 درصدی در 
صدور پروانه صنفی بودیم.به گزارش وزارت صمت، معاونت طرح و برنامه 
وزارت صمت در گزارشــی تعداد پروانه های صنفی صادره در ســال را 99 
در حدود 665 هــزار و 607 فقره اعالم کرد که در مقایســه با صدور 420 
هزار و 675 فقره پروانه صنفی در مدت مشــابه سال ماقبل آن، رشد 5۸.2 
درصدی را نشان می دهد.همچنین بر اســاس گزارش اعالم شده از سوی 
این معاونت، در حوزه تجارت الکترونیک نیــز گواهی امضای الکترونیک 
صادره در بازه زمانی 12 ماهه سال گذشــته، 5۸9 هزار و 544 فقره اعالم 
شده است که با در نظر گرفتن 1۸1 هزار و ۸5۸ فقره گواهی صادر شده در 
سال 9۸، شاهد رشــد 224.2 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی 
صادره توسط مراکز میانی در سال 99هستیم.آمارها در زمینه صدور نماد 
الکترونیکی در سال گذشته نیز از افزایش 150.۸ درصدی خبر می دهد؛ 
به طوریکه تعداد نماد اعتماد الکترونیکی درســال 9۸ از 13 هزار و 177 

فقره به 33 هزار و 44 فقره در سال 99 افزایش پیدا کرد.

افزایش 5.4 درصدی صدرو پروانه بهره برداری نرم افزار
حوزه پروانه  بهره برداری نرم افــزار نیز افزایش 5.4 درصدی صدور را در 

سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 9۸ تجربه کرده است.
همچنین تعداد جواز خدمات فنی و مهندســی از 334 فقره در ســال 

139۸ با رشد 6 درصدی به 354 فقره در سال 99 افزایش پیدا کرد.

و در بورس  وسازان مکلف به عرضه خودر خودر
کاال با قیمت مصوب شورای رقابت شدند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که خودرو سازان 
مکلفند انواع خودروهای تعیین شــده توسط شــورای رقابت را صرفا 
از طریق بــورس کاال عرضه کنند، گفت: قیمت پایــه عرضه خودرو در 

بورس کاال، قیمت مصوب شورای رقابت است.
 روح اله ایزدخــواه با اشــاره به اصالح طرح ســاماندهی خــودرو در 
کمیســیون صنایع و معــادن مجلس گفــت: هرچند مــاده 4 طرح 
ســاماندهی خودرو اعاده شــده از شــورای نگهبان در این کمیسیون 
اصالح شد و گزارش کمیســیون در صحن علنی رای نیاورد، این ماده 
در جلســه دیروز دوباره بررســی و اصالح شــد.نماینده مردم تهران، 
شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در تشریح اصالحات انجام گرفته 
در ماده 4 افزود: در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و 
تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شــورای رقابت بیشتر از عرضه 
آنها باشد، خودرو ســازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط 

شورای رقابت را، صرفا از طریق بورس کاال عرضه کنند.

وی با بیان اینکه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کاال، قیمت مصوب 
شورای رقابت است، اضافه کرد: براســاس این طرح فروش خودروهای 
خریداری شده از بورس کاال تا مدت 3 سال پس از زمان خرید، مشمول 

مالیات به میزان 30 درصد قیمت خریداری شده می شوند.
این نماینــده مردم در مجلس یازدهــم ادامــه داد: 30 درصد از منابع 
حاصل از مابه التفــاوت قیمت پایه و فروش خودروهــا در بورس کاال، 
صرف توســعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی 

خودروهای فرسوده می شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن تصریح کرد: 70 درصد از منابع باقی 
مانده نیز بصورت تسهیالت قرض الحســنه و با یارانه تسهیالت با موعد 
باز پرداخت حداکثر پنج ســاله بــا ترتیب اولویت طــرح های افزایش 
شــمارگان تولید خودروهای مشــمول این ماده، اعطای مشوق های 
صادراتی، طرح های اعالمی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به 
واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری سازی پلتفرم های خودرویی 
با حداقل مشــارکت مالی 30 درصدی خودروســازان، توسعه فناوری 
های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی هیبریدی( 
و طرح های بومی ســازی قطعات در تمامی رشــته های صنعتی که با 
تضمیــن خرید محصــول همــراه هســتند در اختیار شــرکت های 
دانش بنیان با حداقل 51 درصد ســهام بخــش خصوصی ایرانی جهت 

تحقیق، توسعه و تجاری سازی قرار می گیرد.
ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس نیز در تشریح نشست 
این کمیســیون گفــت: جلســه روز گذشــته کمیســیون صنایع به 
منظور بررســی و تصمیم گیری درباره ماده 4 طرح ســاماندهی بازار 
خودرو ارجاعی از شــورای نگهبان با حضور نماینــدگان دولت و مرکز 
پژوهش های مجلس تشکیل و پس از تبادل نظر حاضران ایراد شورای 
نگهبان که در جلسه قبل مرتفع شــده بود، به شرح پیشین مورد تاکید 
قرار گرفت و در ذیل این مــاده، با عنایت به پیشــنهادهای دریافتی از 
تعدادی از نماینــدگان مجلس متنی بعنوان مصوبه کمیســیون مورد 
تصویب قرار گرفت.نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی افزود: 
براساس پیشــنهاد کمیسیون مقرر است در شــرایطی که بازار خودرو 
با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشــخیص شورای 
رقابت بیشتر از عرضه آنها باشــد، خودروسازان باید خودروهای تعیین 

شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کاال عرضه کند.

پهلوانان کشتی آزاد ایران با حمایت همراه اول 
»قهرمان آسیا« شدند

تیم ملی کشــتی آزاد ایران با حمایت همراه اول موفق به کسب عنوان 
»قهرمانی آسیا« در رقابت های آلماتی قزاقستان شد.

 تیم ملی ورزش اول کشور در ســی و چهارمین دوره رقابت های کشتی 
آزاد بزرگساالن قهرمانی آســیا که در آلماتی قزاقســتان برگزار شد، 
موفق به کسب عنوان »قهرمانی« گردید.شاگردان غالمرضا محمدی، 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با کسب ۸ مدال رنگارنگ طال، 
نقره و برنز و کســب 179 امتیاز در این دوره از رقابت های آســیایی که 
در روزهای 2۸ و 29 فروردین ماه برگزار شــد، خوش درخشیدند و بر 

سکوی قهرمانی ایستادند.
همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشــور و حامی مالی 
فدراسیون کشتی ایران، این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان 
کشتی آزاد تبریک گفته است.چند روز پیش نیز تیم ملی کشتی فرنگی 
کشــورمان با حمایت همراه اول موفق به کســب عنوان قهرمانی آسیا 
شده بود.اپراتور اول در راستای مســؤولیت اجتماعی خود و توجه ویژه 
ای که به مقولــه ورزش دارد، در مقاطع مختلف ســالیان اخیر همواره 
حامی تیم هــای ملی فوتبال، والیبال، شــطرنج، بوکــس و همچنین 

باشگاه های فوتبال استقالل و پرسپولیس بوده است.

تولید

هرچند تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو 
بــرای ســال 99 برنامه ریزی شــده بود، اما بررســی 
آمارهای رســمی وزارت صنعت، معدن حاکی از تولید 
991 هزار و 692 دستگاه خودرو و کمتر از برنامه در 12 

ماهه پارسال است.
 میزان تولید یاد شده مشتمل بر تولید 903 هزار و 314 
دستگاه سواری )بیش از 91 درصد کل تولیدات(، ۸0 
هزار و 54۸ دســتگاه وانت، پنج هزار و ۸40 دســتگاه 
کامیونت، کامیون و کشــنده، 944 دستگاه اتوبوس، 
7۸9 دســتگاه مینی بوس و میدل باس و 257 دستگاه 
ون اســت.با توجه به تولید ۸31 هزار و 996 دســتگاه 
انواع خودرو در سال 9۸، رشــد 19.2 درصدی در این 

حوزه به ثبت رسید.

برپایه این گزارش، ایران خودرو در سالی که 
گذشــت با تولید 505 هزار و 13۸ دستگاه 
خودرو، عنوان بزرگترین خودروســاز کشور 
را از آِن خــود کــرد. تولیــد ایران خودرو در 
هم سنجی با سال 9۸ با رشد 35.6 درصدی 

همراه شد.
پس از آن، ســایپا با تولید 420 هزار و 460 

دســتگاه خودرو در جایگاه دومین خودروساز بزرگ 
کشور قرار گرفت. تولید این خودروساز نیز در مقایسه 

با سال 9۸، رشد 1.3 درصدی تجربه کرد.
به گــزارش ایرنا، پیــش از این وزیر صنعــت، معدن و 
تجــارت اعالم کرد: سیاســت این وزارتخانــه رقابتی 
کردن صنعت خــودرو در داخــل و اســتفاده از همه 

شرکت های توانمند در این حوزه است.
»علیرضا رزم حســینی« بیان داشت: مطابق 
طرح وزارت صنعت، افزایــش 50 درصدی 
میزان تولید خــودرو تا پایان خرداد ســال 

1400 به اجرا درخواهد آمد.
»بهمن صالحی نیــا« رییس هیــات عامل 
ایدرو نیز برنامــه امســال وزارت صنعت را 
تولید یک میلیون و 250 هزار دســتگاه خودرو اعالم 
کرد که یک میلیون و 100 هزار دســتگاه از آن در دو 
خودروســاز اصلی یعنی ایران خودرو و ســایپا و 150 
هزار دســتگاه در شــرکت های بخش خصوصی تولید 

خواهد شد.
در ایــن زمینــه، دبیر انجمــن ســازندگان قطعات و 

مجموعه هــای خودرو بــه ایرنا گفت: دســت یابی به 
منویات رهبر معظم انقالب و تحقق شعار سال 1400، 
با رفع مشکالت نقدینگی و تامین مواد اولیه مورد نیاز 

امکان پذیر است
»مازیار بیگلو« افزود: هرچند سال گذشته در مقایسه 
با ســال 9۸ جهشــی در روند تولید خودرو و قطعه در 
کشــور شــاهد بودیم، اما می توانســتیم با رفع برخی 
مســائل و مشــکالت، همچنیــن تامیــن امکانات و 

زیرساخت ها تولید بیشتری را در کشور رقم بزنیم.
وی ادامه داد: این در حالی اســت کــه در صورت رفع 
مشــکالت نقدینگی و اصالح قیمت گذاری ها، به طور 
بالقوه تــوان تولید قطعه برای ســه میلیون دســتگاه 

خودرو در کشور در سال وجود دارد.

مدیــرکل صنایع حمــل و نقل وزارت صمــت اظهار 
داشــت: این موضوع که قیمت خودروهــای ایرانی در 
بازار خارجی کمتر از بازار داخلی اســت کامال تکذیب 
می شــود و رقم 1500 دالر برای برخــی خودروها در 

بازار خارجی نیز صحت ندارد.
ســهیل معمارباشــی در مورد اخباری مبنی بر قیمت 
بسیار ارزان تر از داخل خودروهای ایرانی در بازارهای 
خارجی مانند عراق، لبنان و ســوریه اظهار کرد: قیمت 
خودروهای صادراتی شرکت های ایران خودرو و سایپا 
در بازارهای خارجی در مقایســه با قیمت رقبا تعیین 
می شــود. پس اینکه با وجود هزینه حمل، بازاریابی و 
خدمات پس از فروش؛ در این بازارهــا با قیمت کمتر 

از داخل و با زیان بفروشند به هیچ وجه صحت ندارد.
وی افزود: قیمت های صادراتی این خودروها بیشــتر 
از قیمت داخلی اســت. یعنی اگر ایــران خودرو همه 
محصوالت خــود را به بازار خارجی صادر کند بســیار 
بیشــتر از اینکه در داخل بفروشد نفع می کند، شرکت 
ســایپا نیز محصوات خود را با قیمت باالتری نسبت به 

بازار داخلی عرضه می کند.
معمارباشــی در ادامه تصریح کرد: ارزش پول ملی ما 
به شدت کاهش داشته اســت لذا محصوالت ایرانی با 
60 تا 70 درصد محصول مشابه در بازار عراق به راحتی 
به فروش می رونــد. بنابراین این موضــوع که قیمت 
خودروهای ایرانی در بازار خارجی کمتر از بازار داخلی 

اســت کامال تکذیب می شــود. رقم 1500 دالر برای 
برخی خودروها در بازار خارجی نیز صحت ندارد.  

وی با اشــاره به اینکه قیمت خودروهای ایرانی نسبت 
به خودروهای هم کالس دیگر ارزان تر اســت، گفت: 
در کالس جهانــی خودرویــی که بتواند اســتاندارد 
۸5 گانه را بگیرد، قیمت کمتــر از 12 یا 13 هزار دالر 
ندارد. برخی از خودروهای کوچک خاص هستند که 
الزامی به رعایت بسیاری از استانداردها ندارند و تردد 
محدود دارند، ممکن اســت قیمت کمتری داشــته 

باشند.
 اما برای خودروهایی با این استانداردها، قیمت کمتر از 
12 یا 13 هزار دالر در بازار وجود ندارد. بنابراین فروش 

خودروهای ایرانی در بازارهای خارجی باالتر از قیمت 
داخلی است.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت درباره نحوه 
قیمت گــذاری خودروهای صادراتی بیــان کرد: برای 
فروش خودروی صادراتی باید خودروســاز بازاریابی 
و عرضه کند. بازارهای خارجی هــم عموما ممنوعیت 
واردات ندارد و همه خودروسازان حضور دارند، در این 
بازارها قیمت خودروهای ایرانــی نیز در فرآیند رقابت 
مشخص می شود. خودروهای ایرانی با 60 تا 70 درصد 
قیمت یک خودروی هم کالس خارجی با آپشــن های 
مشابه عرضه می شــود و فروش خوبی هم در بازارهایی 

که الزامات استانداردی با آنها همخوان است را دارند.

و خودر

و خودر

خریدار  معــاون وزیر صمــت گفت: بر 
اســاس مصوبه جدید، بــه صادرکنندگان 
از 139۸.1.1 تا پایــان 1400 تخفیف 10 

درصدی برای ایفای تعهد ارزی داده ایم.
 حمید زادبوم در نشســتی خبــری، اظهار 
داشت: از فروردین سال 97 و بنا به تصمیم 
شورای هماهنگی ســران قوا، صادرکننده 
موظف به بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
شد و در همان ســال نیز ضوابطی از سوی 
بانک مرکزی و کمیته مــاده 2 )رئیس کل 
بانــک مرکزی، رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجه، وزرای صمت، نفت و اقتصاد( ابالغ 

شد.
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران افزود: 
در تیر ماه سال 99 بخشــنامه ای صادر شد 
که مبنــای بازگشــت ارز صادراتی میزان 
عرضه ارز در سامانه نیما بود. پس از اعتراض 
به این موضوع در آبان 99 ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت مصوبــه 177 را صادر کرد 
که بر مبنای آن عالوه بر ارائه در نیما، ایفای 
تعهد از طریــق واردات در برابر صادرات نیز 
بعنوان یکی از کانال های رفع تعهد ارزی به 

رسمیت شناخته شد.
وی ادامه داد: در ادامه نیز ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت در 15 فروردین 1400 
مصوبــه 214 را ابــالغ کرد کــه جایگزین 
مصوبه 177 شــد که تکمیل کننده مصوبه 
177 اســت. همچنین کمیته مــاده 2 نیز 
موضوع تســهیل ایفای تعهــدات ارزی را 
تصویب کرد که تکملــه همان مصوبه 214 

است.
زادبــوم گفــت: در واقع در حــال حاضر 2 
مصوبه بــرای ایفای تعهــدات ارزی داریم 

که یکی مصوبه 214 اســت که بیشتر روی 
صــادرات تمرکــز دارد و یکی هــم تکمله 
کمیته مــاده 2 اســت که بیشــتر رویکرد 

وارداتی دارد.
معــاون وزیر صمــت افــزود: از مهم ترین 
مباحــث ایــن مصوبــات تعییــن تکلیف 
تعهد ارزی ســال 97، تعیین تکلیف میزان 
تعهد ارزی صادرکننــدگان خدمات فنی و 
مهندســی، تعیین تکلیف ســهمیه و تعهد 
ارزی مرزنشــینان و پیله وران و تخفیف 10 
درصدی به کلیه صادرکنندگان اســت؛ بر 
این اساس از یک فروردین سال 9۸ تا پایان 
سال 1400 تعهد ارزی بر مبنای 90 درصد 

صادرات افراد خواهد بود.
زادبــوم در ادامه در خصوص مشــوق های 
صادراتی در ســال 1400 گفت: با پیشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه و با تصویب مجلس، 
ســه مبلغ بــرای مشــوق های صادراتی 
پیش بینی شده اســت. بر این اساس عالوه 
بر تخصیص اعتبار ۸00 میلیارد تومانی در 
بودجه، 200 میلیارد تومان نیز برای حمل و 
نقل و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی 
با کمک وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان 
برنامــه و بودجه پیش بینی شــده اســت. 
همچنین مقرر شــده درصــدی از درآمد 
حاصل از عوارض صادراتی به عنوان مشوق 

در نظر گرفته شود.
وی افزود: ســال گذشــته میزان مشــوق 
صادراتــی پیش بینــی شــده در بودجــه 
600 میلیــارد تومان بود امــا در نهایت 50 
میلیارد تومان دریافت کردیم که این مبلغ 
برای زیرســاخت های صادراتی به ویژه در 
اســتان های مرزی هزینه شد. عالوه بر این، 
از این مبلغ برای کمک هزینه ســود بانکی 

صادرکنندگان استفاده شد.
رئیس ســازمان توســعه تجارت در مورد 
وضعیت کولبران نیز گفت: کولبری افتخار 
نیســت و باید کاری کنیم تا میزان کولبری 
در کشــور کاهش یابد. باید بــا برنامه ریزی 

به ســمتی حرکت کنیــم کــه از کولبری 
به تجــارت مــرزی و در ادامه بــه تجارت 
بین الملل برســیم. ایــن مســائل نیاز به 
برنامه ریزی و آمــوزش کولبران و تخصیص 

مشوق دارد.
زادبــوم همچنیــن از افتتاح ســه بازارچه 
مرزی جدید با پاکســتان در روز چهارشنبه 

هفته جاری خبر داد.

صادرات ریالی منجر به بروز اتفاقات 
غیرقانونی می شود

معاون وزیر صمت در مــورد صادرات ریالی 
نیــز گفت: معاملــه ریالی معمــوالً بین دو 
صراف ایرانــی و خارجــی بــدون در نظر 
گرفتن ضوابط بانکی ایران انجام می شــود 
بنابرایــن از نظر ما صــادرات ریالی صحیح 
نیســت. ما مشــکالت صادرکننــدگان را 
قبول داریم اما صادرات ریالی منجر به بروز 
اتفاقــات غیرقانونی می شــود. ازاین رو به 
صادرکنندگان توصیه می کنیم که حتماً به 

صورت ریالی کاال را صادر کنند.
وی تصریح کرد: معموالً روال کار به گونه ای 
اســت که صادرکننده کاال را مثاًل به عراق 
صادر می کنــد و در آنجا صــراف خارجی 
معــادل ارزی را به صــراف ایرانی می دهد 
اما صراف ایرانی مبلــغ را به صورت ریال در 
اختیــار صادرکننده قرار می دهــد و از آن 
طرف، ارز دریافتی را به شکل دیگری برای 

خود خرج می کند. 
به عنوان مثال آنچه که شاهد بودیم صراف 
ایرانی ارز دریافتی را در کشور ترکیه هزینه 
کرده بود که این موضوع به مثابه خروج ارز 

از کشور است.

و تولید کردند؟ وسازان در سال ۹۹ چند دستگاه خودر خودر

وهای ایرانی در کشورهای عربی وش ارزان خودر تکذیب فر

رییس اتاق ایران و ایتالیا مطرح کرد

اعالم آمادگی شرکت های ایتالیایی برای حضور در ایران
خریدار  رییس اتاق مشــترک بازرگانی 
ایران و ایتالیا اظهار داشــت: با رصدی که از 
اتاق ایتالیا و ایران در رم کردیم، بســیاری از 
شــرکت های ایتالیایی خود را برای حضور 
مجدد در ایــران آماده می کننــد. ما نیز به 
بیش از 5 هــزار عضوی که در اتــاق ایران و 
ایتالیا داریم توصیه کردیم که خود را آماده 

کنند.
احمد پورفــالح در مــورد وضعیت تجاری 
ایران و ایتالیا و تاثیر لغو احتمالی تحریم ها 
بر آن اظهار کرد: بعد از کنار رفتن تحریم ها 
در دوره قبل شاهد بیشــترین حضور تجار 
ایتالیایی در ایران بودیم. حتی اولین چهره 
سیاســی بلندمرتبه ای که به ایران آمد وزیر 
امور خارجه ایتالیا بود، تا حدی پیش رفتیم 
که نخست وزیر ایتالیا نیز به ایران سفر کرد. 
این نشان دهنده عالقه  ایتالیایی ها به کار با 

ایرانی ها است.
وی افزود: ســال های طوالنی ایتالیا شریک 
اول تجاری ما بود و تنها کشــور اروپایی بود 
که تراز تجــاری ما با آن مثبــت بود. یعنی 
خیلی بیشــتر از آنکه به ما کاال بفروشــد از 

ما خریــد می کرد در حالی که زیرســاخت 
بســیاری از صنایع ما از جمله صنایع چرم، 
ســنگ، لوازم خانگی و حتی بخش هایی از 
صنایع فوالد و نفت، گاز و پتروشــیمی ما را 
ایتالیایی ها ایجاد کرده بودنــد، به تبع این 
موضوع می طلبید که ما مقدار زیادی لوزم 

یدکی و مواد اولیه از ایتالیا وارد کنیم.
پور فــالح در ادامه اضافه کرد: بــا این حال 
فــروش ما بــه ایتالیا بســیار بیشــتر بود، 
چراکه ایتالیا نفت مورد نیــاز خود را تنها از 
ما خریــداری می کرد و پتروشــیمی های 
ایتالیــا با نفت ایــران تنظیم شــده بودند. 
حدود ۸ یا 9 ســال پیش ما رکورد مبادالت 
7 میلیارد دالری را با ایتالیا داشتیم. االن به 
علت محدودیت ها به زیــر یک میلیارد دالر 
رسیده اما هرگز قطع نشده است و بسیاری 
از شــرکت های کوچک و متوســط ارتباط 

خود را با ما حفظ کردند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا 
دربــاره تاثیر لغــو تحریم ها بــر تجارت دو 
کشور خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 
که بالفاصله با جاری شــدن مجدد برجام و 

حذف تحریم هــا مجددا، خیز شــرکت ها 
و بنــگاه داران ایتالیایی را در ایران شــاهد 
باشیم. با رصدی که از اتاق ایتالیا و ایران در 
رم کردیم، بسیاری از شرکت های ایتالیایی 
خود را برای حضور مجــدد در ایران آماده 
می کنند. ما نیز به بیش از 5 هزار عضوی که 
در اتاق ایران و ایتالیا داریم توصیه کردیم که 

خود را آماده کنند. 
دوره قبل متاســفانه ما آمادگی نداشتیم و 
نتوانســتیم از فرصتی که با آمدن گروه های 
مختلف از اروپا به خصــوص ایتالیا و آلمان 

ایجاد شد استفاده کنیم.
وی در پاســخ به ســوالی پیرامــون تعداد 
شــرکت های ایتالیایی آماده بــرای ورود 
به کشــور گفت: آمــار مشــخصی از تعداد 
شــرکت های ایتالیایی که اعــالم آمادگی 
برای حضــور در ایران کرده انــد نداریم اما 
همه اعضای ایتالیا و ایــران در رم که بیش 
از 105 شرکت هستند آمادگی خود را برای 
حضور در ایران در رشته های مختلف و حتی 

سرمایه گذاری اعالم کرده اند.
وی افــزود: بنابرایــن مــا فرصــت جذب 
ســرمایه گذاری از ایتالیا را داریم مشروط 
بر اینکه در بقیه پارامترها مشــکالت را رفع 
کنیم. اگر مــا فردا هم تحریم ها رفع شــود 
ولی به FATF و پالرمــو نپیوندیم، مطمئنا 
نمی توانیــم از فرصت های بــه وجود آمده 
اســتفاده کنیــم. بنابراین زیرســاخت ها، 
شفافیت و پارامترهایی در بخش مدیریتی 

ما مورد نیاز است.
پورفالح با اشــاره به فروش نفت بــه ایتالیا 
گفت: درست است که تحریم این صدمه را 
زد که ایتالیایی ها به ســراغ نفت کشورهای 

دیگر ماننــد الجزایر و لیبی رفــت، اما فکر 
می کنــم ایتالیایی هــا به دالیــل مختلف 
مایل به داد و ســتد بــا تجــار، بازرگانان و 
فضای کسب وکار ایران هســتند. بنابراین 
اگر امیدوار نباشــیم که همــه تقاضایی که 
در گذشــته از طرف ایتالیا برای نفت ایران 
وجود داشــت بازگردد، می توانیم امیدوار 
باشیم که در میان  مدت نیمی از آن بازگردد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا 
ادامــه داد: ایتالیایی هــا از مزیت های نفت 
ایران اطــالع دارند که کیفیــت آن از نفت 
بســیاری از دیگر کشــورها بیشــتر است. 
احساس می کنیم که برای احیای روابط در 
این مورد از همین امــروز جنب و جوش در 

ایتالیا آغاز شده است.
وی در پاســخ به ســوالی در مورد پول های 
بلوکه شــده ایران در ایتالیا اظهار داشــت: 
طبق آخرین رصدها ما رقم باالیی در ایتالیا 
بستانکار نیســتیم و رقم آن از پول ایران در 
بسیاری از دیگر کشورها کمتر است. هرگز 
هم در این مورد مثل بقیه کشــورها با ایتالیا 

به مشکل برنخورده ایم.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران:

وخانه هاست وی دوش دار ونیک تنها ر بار اجرای نسخ الکتر

وری بازنشستگان  پرداخت نوبت پنجم وام ضر
وز کشوری امر

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشســتگی کشوری از پرداخت پنجمین 
نوبت وام ضروری بازنشســتگان کشــوری تا عصر امروز سه شنبه 31 

فروردین خبر داد.
علی خدامــی گفت: نوبت پنجــم وام ضروری بازنشســتگان و وظیفه 
بگیران صندوق بازنشســتگی کشــوری تا عصر امروز ســه شنبه 31 

فروردین 1400 به حساب 24 هزار نفر از مشموالن واریز می شود.
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشســتگی کشوری تاکید کرد: مبلغ وام 
10 میلیون تومان است و بازنشستگان کشــوری قباًل برای دریافت وام 

ثبت نام کرده بودند.
وی افزود: این وام در اقســاط 36 ماهه از حســاب بازنشســتگان کسر 

می شود و همچنین کارمزد آن نیز 4 درصد است.

سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان دانشجویان اعالم کرد
خوابگاه ها همچنان تعطیل می مانند

سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان دانشــجویان وزارت علوم با 
تاکید بر اینکه آزمایشــگاهها و کارگاه های دانشگاهی تعطیل هستند، 
گفت: خوابگاه هــای ما در پیک فعلی کرونا همچنــان تعطیل خواهند 
ماند و اگر قرار باشــد دانشگاه ها پس از عبور از شــرایط فعلی باز شوند 

آموزش ما همچنان به صورت ترکیبی از حضوری و مجازی خواهد بود.
 دکتر مجید صفاری نیــا ضمن بیان این مطلب، با بیــان اینکه در حال 
حاضر محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها تعطیل هستند، 
گفت: به دلیل افزایش شیوع کرونا ویروس، امکان پذیرش دانشجویان 
در خوابگاه ها وجود ندارد و محیط های آزمایشــگاهی و کارگاهی نیز 

تعطیل هستند.
سرپرست دفتر مشاوره و ســالمت سازمان دانشــجویان وزارت علوم 
خاطرنشــان کرد: در برخی خوابگاه ها صرفا در مــوارد خاص آن هم با 
مجوز شورای دانشگاه به دانشجویان اجازه حضور داده می شود که البته 
این افراد عمدتا دانشــجویان تحصیالت تکمیلی یا دکتری هستند که 
پروژه تحقیقاتی دارند ضمن اینکه خوابگاه های متاهلی نیزدر شرایط 
فعلی تعطیل نشــده اند.دکتر صفاری نیا گفت: ما تــالش کردیم این 
واقعیت را به دانشــجویان بقبوالنیم که باید زندگــی در حباب را پیش 
ببرند. یعنی یــاد بگیرند برای محافظت از خود در این شــرایط،فضای 
فیزیکی و ارتباطی آنها در درون یک حباب قرار بگیرند بر این اســاس 

بتوانند در این فضا تعامالت خود را پیش ببرند.
وی همچنین با بیان اینکه مراکز مشاوره و سالمت دانشگاه ها آمادگی 
ارائه گواهی سالمت به دانشجویان را دارند، گفت: تاکنون دانشجویانی 
که از فضاهای خوابگاهی اســتفاده می کردند ناگزیر می شــدند ابتدا 
غربالگری شــوند یعنی اقدامات تب ســنجی و حتی در برخی از موارد 
انجام تســت های PCR را انجام دهنــد و گواهی آن را به مســئوالن 
خوابگاه ارائه دهند.اما در حال حاضر این آزمایشــگاه ها در بسیاری از 
دانشگاه ها مستقر هســتند و ابن تست ها در دانشــگاه از دانشجویان 
خوابگاهــی گرفته می شــود. مــا آمادگــی ارائه گواهی ســالمت به 

دانشجویان را نیز داریم.
سرپرست دفتر مشاوره و سالمت ســازمان دانشجویان وزارت علوم در 
پایان با تاکید بر اینکه خوابــگاه ها تا عبور از مــوج فعلی کرونا تعطیل 
خواهند ماند، گفت: اگر قرار باشد دانشگاه ها بعد از شیوع کرونا مجددا 
بازگشایی شــوند شــیوه آموزش ما همان آموزش ترکیبی حضوری و 

مجازی خواهد بود.

به کارگیری موتورسیکلت های برقی در مجموعه 
دریاچه شهدای خلیج فارس

مدیرعامل شــرکت عمرانی کارکنان شــهرداری تهران از به کارگیری 
موتورســیکلت های برقی در مجموعه فرهنگی گردشــگری دریاچه 

شهدای خلیج فارس خبر داد.
 فریدون رضوی کیــا در این باره گفــت: با توجه بــه گرمایش زمین و 
آلودگی هوای کالنشهر تهران، اســتفاده از انرژی های پاک، در دستور 
کار قرار گرفت و مجموعه فرهنگی گردشــگری دریاچه شهدای خلیج 
فارس پیش قدم شــد تا ضمن اســتفاده از فنــاوری و حمایت از یک 
شــرکت دانش بنیان، به اولین مجموعه  گردشگری تبدیل شود و تولید 

آالینده های هوایی و محیطی را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه به همین منظور، ناوگان موتورهای الکتریکی مجموعه 
به بهره برداری رسید و هم اکنون مورد اســتفاده قرار می گیرد، اضافه 
کرد: با توجه به وســعت مجموعه دریاچه شــهدای خلیج فارس، الزم 
بود که یگان حفاظت مجموعه، تمامی پیمانکاران نگهداشــت، ناظران 
و ... مجهز به موتورسیکلت باشــند. از این رو 11 دستگاه موتور سیکلت 
برقی و یک دستگاه اسکوتر برقی آفرود جمعا به مبلغ 1 میلیارد  و 300 
میلیون تومان در اختیــار همکاران مجموعه فرهنگی و گردشــگری 

شهدای خلیج فارس قرار گرفت.
رضوی کیا با اشــاره به مصوبه شــورای شــهر تهران مبنی بــر »الزام 
شــهرداری تهران به ســاماندهی موتورهای دیزل بــا کاربرد زمینی، 
ماشــین آالت عمرانی و ناوگان خدمات و حمل و نقل عمومی و خدمات 
شهری« مصوب سال 1395، گفت: بر مبنای این مصوبه خرید ناوگان 
سنگین موتوری برای شــهرداری تهران منحصراً به فناوری های دیزل 
فیلتردار )یورو 4 + فیلتر یا باالتر(، گازسوز و برقی )باالسری یا باتری( در 
چارچوب قانون باید در دســتور کار بخش های مختلف قرار می گرفت، 

اما این موضوع متاسفانه مغفول باقی مانده بود.
بر اســاس گزارش روابط عمومی شــرکت عمرانی کارکنان شهرداری 
تهران، رضوی کیا تاکید کــرد: اما با توجه به میــزان آالیندگی موتور 
سیکلت های بنزینی، تصمیم گرفته شد تا با همکاری یک شرکت دانش 
بنیان ایرانی نســبت به تجهیز یگان حفاظت بــه موتورهای الکتریکی 
اقدام کنیم. ایــن اقدام، ضمن حــذف آالینده های هوا، نقش بســیار 
پررنگی در کاهش آلودگی صوتی محیط دریاچه شهدای خلیج فارس 

ایفا کرده است.

وناست هر عالئم »شبه سرماخوردگی«، کر
معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران با بیان اینکه آلودگی 
کرونا به شدت زیاد است؛ به طوری ویروس به صورت یکدست در همه 
جا وجود دارد، گفت: هرگونه عالئم شبه  ســرماخوردگی در حال حاضر 

کروناست.
نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران در پاسخ 
به این پرسش که »آیا در حال حاضر با کمبود تخت و تجهیزات پزشکی 
در استان تهران روبه رو هستیم؟«، گفت: قطعا یکسری بیماران هستند 
که به خدمات ویــژه نیاز پیدا می کنند؛ در واقع ماســک های تخصصی 
اکسیژن و دستگاه اکسیژن توســط تعدادی از مراکز درخواست شده 
که این نیز موضوع حادی نبوده و مرتفع خواهد شــد. وی با اشــاره به 
توصیه هایی به مردم در جهــت جلوگیری از ابتال کرونا، ابراز داشــت: 
اکنون بیماری در سطح جامعه پخش است و طبیعتا مهمترین مسئله 
این اســت که اگر فردی در طول بیســت و چهار ســاعت به طور کامل 
نکات الزم را رعایت کند اما نیم ساعت این موضوع را رعایت نکند، دچار 
این بیماری می شود.معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران 
گفت: در نتیجه توصیــه اکید داریم که از جمع هــای خودمانی پرهیز 
کنید و هرگونه عالئم شبه  ســرماخوردگی در حال حاضر منتســب به 

کروناست و تقریباً همه موارد جزو کرونا هستند. 

کوچه

معاون آموزش و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور تهران 
بزرگ از تشــدید طرح برخورد با مخدوشی و پوشش 
پالک در سطح شهر تهران و برخورد قاطع با متخلفان 

این نوع تخلف خبر داد.
 ســرهنگ علی همه خانی ضمن بیان ایــن خبر اظهار 
کرد: طرح برخورد با مخدوشــی و پوشــش پالک در 
سطح شهر تهران و برخورد قاطع با متخلفان در دستور 

جدی کار پلیس راهور فاتب قرار گرفته است.
ســرهنگ همه خانــی بیــان داشــت: با توجــه به 
محدودیت های اعمال شده به دلیل عدم شیوع ویروس 
کرونا این امر موجب گردیده معدود رانندگانی اقدام به 

تخلف پوشــش و مخدوشی پالک نمایند که 
این اقدام آنها از دید و رصد پلیس دور نیست.

وی افــزود: رانندگانی که اقدام به پوشــش 
پالک خود از طریق پوشــاندن یا گذاشــتن 
کاور و … بــر روی پالک به منظــور ورود به 
محدوده طرح ترافیک یــا محدوده کاهش 
آلودگی هوا و… می نمایند نیز برابر مقررات 

عالوه بر اعمال قانون به مبلغ 60.000 تومان، برای آن 
تخلف هم جریمه خواهند شد.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور تهران 
بزرگ خاطرنشــان کرد: عوامل پلیس راهور در سطح 

معابر پایتخت به صورت فیزیکی حضور دارند 
و همچنین با استفاده از دوربین های نظارتی 
و ثبت تخلف شــهری به صــورت مکانیزه با 
رانندگان متخلفی که پالک خودرویشــان 
را به هــر نحــوی دســت کاری و مخدوش 
می نماینــد و یــا بــا اســتفاده از کاورهای 
مختلف می پوشانند، برخورد و اعمال قانون 
می نماید.سرهنگ همه خانی ادامه داد: به استناد ماده 
720 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( هرگونه تغییر 
در ارقام پالک و مخدوشــی آن جرم بوده و در صورت 
مشــاهده مأمورین پلیس ضمن جلوگیری از تردد این 

خودروها جهت رســیدگی و برخورد قانونی به مرجع 
قضائی معرفی می گردند.

وی افزود: برخــی از رانندگان بــرای ورود به محدوده 
طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا نیز دســت به 
پوشــاندن پالک می زنند که عالوه بر اعمــال قانون با 
هماهنگی های به عمل آمده این افراد به مراجع قضائی 

معرفی تا برخورد قانونی الزم نیز صورت پذیرد.
راننــدگان توجه داشــته باشــند که پالک وســیله 
نقلیه شــان همواره باید همانند روز اولــی که پالک را 
تحویل گرفتند بدون هیچ گونه مخدوشی و دستکاری 

در جلو و عقب خودرو نصب شده باشد.

اســدی گفت: دومین مرحله متناســب سازی حقوق 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی درحالی اجرا شــد که 

هنوز منابع مورد نیاز واگذار نشده است.
 محمد اســدی دبیر کانون عالی بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی با تأکید بــر لزوم اجــرای مصوبات مجلس 
شورای اسالمی برای تقویت بنیه مالی سازمان تأمین 
اجتماعــی گفت: باید مصوبه ســال گذشــته مجلس 
شورای اسالمی برای واگذاری 32 هزار میلیارد تومان 
سهام شرکت های دولتی به تأمین اجتماعی اجرا شود 
تا این سازمان بتواند به پشــتوانه منابع مالی قابل اتکا 
عالوه بر اجرای متناســب ســازی، خدمات مطلوب و 

مورد نیاز جامعه تحت پوشش را ارائه دهد.
وی ادامــه داد: پــس از پیگیری های فراوان 
صــورت گرفته توســط مدیرعامــل و تیم 
مدیریتی ســازمان تأمین اجتماعی مبایعه 
نامه مربوط به واگذاری ســهام شرکت های 
دولتی به ارزش 32 هــزار میلیارد تومان در 
اجرای مصوبه ســال گذشته مجلس شورای 

اسالمی به سازمان تأمین اجتماعی تحویل شده است 
و انتظار داریم فرآیند واگذاری هرچه ســریعتر تکمیل 
شــود و در گام بعد نیز به دنبال دریافت منابع ۸9 هزار 

میلیارد تومانی مروبط به بودجه سال جاری هستیم.

رئیس کانون بازنشســتگان اســتان قزوین 
تحقــق مطالبــات بازنشســتگان و بهبود 
وضعیت معیشــت آن هــا را تنهــا از طریق 
بهبود و ارتقاء مداوم خدمات سازمان تأمین 
اجتماعــی امکان پذیر دانســت و گفت: این 
سازمان در ســال جاری ماهیانه بیش از 15 
هزار میلیارد تومان هزینه دارد و برای ایفای 
تعهدات خود عالوه بر دریافت بــه موقع حق بیمه که 
مهمتریــن منبع مالــی تأمین اجتماعی اســت، باید 
مطالبــات از دولت را نیــز با ســازوکاری دقیق و موثر 

دریافت کند.

اســدی افزود: امیدواریم منابع مرحله دوم متناســب 
سازی حقوق بازنشســتگان بهتر و ســریعتر از منابع 
مرحله اول به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و 
دولت به زودی سازوکار موثری را برای ایفای تعهدات 
خود در قبــال بیمه شــدگان و بازنشســتگان تأمین 

اجتماعی ایجاد کند.
وی ادامــه داد: تکلیــف قانونی دولت در ســال جاری 
پرداخت ۸9 هــزار میلیارد تومان به ســازمان تأمین 
اجتماعی است و بهتر اســت پرداخت ها از ابتدای سال 
شروع شود تا بازنشستگان نسبت به ایفای تعهد دولت 

در قبال این سازمان دلگرم و خوش بین شوند.

پلیس

 تامین اجتماعی

خریدار   نایب رئیس انجمن داروســازان 
استان تهران گفت: بســیاری از پزشکان در 
اجرای نسخه نویســی الکترونیک همکاری 
نمی کنند و بار اجرای نسخ الکترونیک روی 

دوش داروخانه ها افتاده است.
 بهمن صبور با حضــور در برنامه »گفتگوی 
اجتماعی« با اشاره به اینکه در اجرای طرح 
صدور نســخه های الکترونیکی زورشــان 
به قشــر خاص تولید کننده ســند پزشکی 
و دارویی نمی رســد، به داروخانه ها فشــار 
مــی آورند ، گفــت: در تمام دنیا اســتارت 
اول اجــرای نســخه الکترونیــک از مطب 
پزشک شــروع و در نهایت توسط داروساز 
در داروخانــه پذیرش می شــود.وی افزود: 
سامانه های الکترونیکی باید باعث سهولت 
کار شوند اما متأسفانه در کشور طرح حذف 
نســخ کاغذی که طرح بســیار خوب و ملی 
است منجر به ســردرگمی و ایجاد تداخل و 

شلوغی  برای داروخانه ها شده است.
صبور در ادامه بابیان اینکه قــرار بود طرح 
نسخ الکترونیک که اســم اصلی آن پرونده 
الکترونیک است، در قالب سامانه »سپاس« 
به طور همه جانبه اســتقرار یابد تا 17 بیمه 
فعال در کشــور به ایــن ســامانه متصل و 

اطالعات در آن ثبت شود اما اجرای پرونده 
الکترونیــک ســالمت به دالیلــی نامعلوم 
نیمه کاره رها شد و ســازمان  های بیمه گر 
به شــکل جزیره  ای به اجرای طرح نســخه 

الکترونیک اقدام کردند.
وی ادامه داد: قرار بود با صدور نســخه های 
الکترونیکــی کار ســهولت یابــد ولی کار 
داروخانه ها و مردم سخت تر شده است و باید 

در داروخانه نســخه هر بیمار بررسی و ثبت 
الکترونیک شــود که این امر زمان بر بوده و 
موجب اتالف وقت بیمــاران در داروخانه با 

توجه  به شرایط کرونایی می شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران 
با بیان برخی مشــکالت که تبدیل نســخه 
کاغذی بــه الکترونیک بــرای داروخانه و 
بیماران ایجاد می کنــد گفت: بد خط بودن 
برخی نسخه های پزشکان و اشتباه خوانده 
شدن آنها و تحویل داروی اشتباه به بیماران 
می تواند خطرات بســیاری بــرای بیماران 
داشته باشــد و مشــکالت حقوقی زیادی 
برای داروخانه  ها بوجــود خواهد آوردوی 
درباره راهکار حل مشکل نسخ الکترونیک 
گفت: متولــی اجرای پرونــده الکترونیک 
ســالمت، وزارت بهداشت اســت در حالی 
اســت که وزارت بهداشت و ســازمان های 
بیمه گر ســامانه یکپارچه ای بــرای اجرای 
نسخه الکترونیک ندارند و باید سازمان های 
بیمه گر همگی به یک سامانه وصل شوند تا 
مشکل حل شود، از سوی دیگر پزشکان باید 
ملزم به نوشتن نســخه الکترونیک شوند تا 
معطلی بیمــاران در داروخانه ها به حداقل 
برســدصبور در ادامه تاکید کرد: با اجرای 
نســخه و پرونده الکترونیک، شفاف سازی 
مصرف دارو و بررسی و کنترل میزان مصرف 
داروها، صورت می گیرد و از بروز تخلفات و 

خطاهای پزشکی جلوگیری می شود.

ح برخورد با تخلفات مخدوشی و پوشش پالک در پایتخت اجرای طر

سازمان تامین اجتماعی هنوز منابعی بابت متناسب سازی حقوق بازنشستگان دریافت نکرده است
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مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعالم کرد

ونا با ارز نیمایی شرط وزارت بهداشت برای واردات واکسن کر

فوت ۱۸۹ نفر به علت گازگرفتگی در سال ۹۹

خریدار   مدیرکل امــور دارو و مواد تحت 
کنترل ســازمان غذا و دارو با اشاره به میزان 
واکســنهای وارد شده به کشــور، در عین 
حال شروط وزارت بهداشــت برای واردات 
واکسن کرونا از ســوی بخش خصوصی و با 

ارز نیمایی را تشریح کرد.
دکتر ســید حیدر محمدی  درباره وضعیت 
واردات واکســن کرونــا در کشــور، گفت: 
تاکنون 520 هزار ُدز اســپوتنیک وی وارد 
کشور شــده، 650 هزار ُدز واکسن چینی، 
700 هزار ُدز واکســن آســترازنکا و 125 
هزار ُدز واکســن بهارات هند وارد کشــور 
شده اســت که تاکنون حدود 500 هزار ُدز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
وی افزود: به طور کلی کووکس قرار بود 16 
میلیون و ۸00 هزار ُدز واکســن به ما بدهد، 
اما فعال فقط 700 هزار ُدز به مــا داده اند یا 
مثال بهارات هند قرار بود طبق قرارداد به ما 
2.5 میلیون ُدز واکسن دهند، اما فقط 125 
هــزار ُدز دادند. در عین حال روســیه برای 
واکسن اسپوتنیک از قرارداد 10 میلیونی 2 
میلیون ُدزش را نهایی کرد که از آن هم فعال 

520 هزار ُدز به ما داده اند.

 واکسیناسیون کرونا رایگان و فقط
 از طریق مراکز بهداشتی درمانی

وی تاکیــد کــرد: در حال حاضــر وزارت 
بهداشــت واکسیناســیون را فقط از طریق 
مراکز بهداشت و درمانی و به صورت رایگان 
است. بنابراین اگر کســی گفت که واکسن 
کرونا می فروشــم، مردم مطمئن باشــند 
که واکســنش تقلبی اســت. مگر اینکه ما 
خودمان رســما اعالم کنیم کــه فالن جا 

واکسن را عرضه می کند.

واردات واکسن با ارز نیمایی و شروط 
وزارت بهداشت

محمدی درباره واردات واکســن از ســوی 
بخش خصوصی و بــا ارز نیمایی که چندی 
پیش از ســوی رییس جمهور مطرح شده 
بود نیز گفت: ما از تیر ماه ســال گذشــته 
این اطالع رســانی را کرده بودیم که بخش 
خصوصی اگــر می توانــد در زمینه واردات 
واکســن کرونا وارد شــود، اما خیلی مورد 
اســتقبال قرار نگرفت و برخی هم که اعالم 
آمادگــی کردند، موفق به واردات واکســن 
نشــدند. در حال حاضــر اما بســیاری از 

شــرکت ها بــرای واردات واکســن اعالم 
آمادگی کردند.

وی گفت: در واردات واکسن از سوی بخش 
خصوصی تنها چیزی که برایمان مهم است، 
این است که شــرکت واردکننده، از طرف 
خارجی که کمپانی تولید کننده واکســن  
اســت، یک برگه نمایندگی داشته باشد که 
به تایید اتاق بازرگانی آن کشور و سفارت ما 
در آن کشور برسد. یعنی کسی که داوطلب 
واردات واکســن کرونا به ایران اســت، اوال 
باید یک شــرکت دارویی مورد تایید وزارت 
بهداشت ایران باشد و دوما از طرف خارجی 

که تولیدکننده واکســن اســت، یک نامه 
نمایندگی برای ما بیــاورد که اتاق بازرگانی 
کشور مبداء و سفارت ما در آن کشور، آن را 
تایید کند. بنابراین الزم است از سمت طرف 
خارجی یک نامــه نمایندگی یا معرفی نامه 

مورد تایید داشته باشند.  
محمدی ادامــه داد: بنابراین شــرکت یا به 
طور مستقیم با شرکت تولیدکننده واکسن، 
قــرارداد می بنــدد و کمپانی یــک نامه به 
شرکت می دهد و می گوید شــما نماینده 
کمپانی هستید یا یک معرفی نامه می دهد و 
می گوید شما می توانید از ما واکسن بخرید. 
شرکت آن نامه را باید به تایید سفارت ایران 
در آن کشور رسانده و برای ســازمان غذا و 

دارو بیاورد. 
وی افزود: حالت دیگر این است که یکسری 
شــرکت های بازرگانی بیــن المللی داریم 
کــه اصطالحا عمــده فروش بیــن المللی 
هســتند که اعالم می کنند واکسن معتبر 
مورد تایید ما دارند. در این حالت شــرکت، 
نامه نمایندگی یا معرفــی نامه کمپانی را از 
عمده فروش بین المللی می گیرد و به تایید 
سفارت می رســاند و یک نامه هم از واسطه 

گرفته و برای ســازمان غذا و دارو می آورد. 
شــرکت های خصوصی از ایــن دو راه می 
توانند برای واردات واکسن کرونا از سازمان 

غذا و دارو مجوز دریافت کنند.

مجوز واردات به 3 شرکت خصوصی؛ 
تاکنون

وی گفــت: تاکنون ســه شــرکت از بخش 
خصوصی مجــوز واردات واکســن کرونا را 
از ســازمان غذا و دارو دریافت کردند و قرار 

شده واکسن را وارد کنند.
گفتنی است که پیش از این رییس جمهور 
اعالم کرده بود که بخش خصوصی می تواند 
با ارز نیمایی نسبت به واردات واکسن کرونا 
البته با مجوز و تایید وزارت بهداشــت اقدام 

کند.
همچنین پیــش از ایــن دکتــر کیانوش 
جهانپور _ ســخنگوی ســازمان غذا و دارو 
به ایســنا تاکید کرد که »هر واکسن مجاز 
از هرجا وارد کشــور شــود توســط وزارت 
بهداشــت خریداری و در چارچوب برنامه 
واکسیناسیون ملی علیه کووید19 بصورت 

رایگان توزیع و تلقیح خواهد شد.«

خریدار  مدیرکل پزشــکی قانونی استان 
تهران گفت: 1۸9 نفر طی ســال گذشته در 
استان تهران به علت مســمومیت ناشی از 

گازگرفتگی با منواکسیدکربن فوت کردند.
 مهدی فــروزش مدیرکل پزشــکی قانونی 
تهران اظهار کرد: از این 1۸9 نفر فوت شده 
به دلیل مســمومیت با منواکسید کربن 55 

نفر زن و 134 نفر مرد بودند که به نســبت 
مشــابه ســال قبل که این تعداد 136 نفر 

بودند، 39 درصد افزایش یافته است.
 CO( وی تاکید کرد: گاز منو اکســید کربن
(گازی اســت ســمی که از احتــراق ناقص 
کربن به وجود می آید که رنگ و بوی خاصی 
ندارد و به همین دلیــل آن را قاتل خاموش 

می نامند.فــروزش گفت: وقتــی CO وارد 
سیستم تنفسی شخصی شــود بالفاصله با 
گلبول های قرمز وارد واکنش شــده و باعث 
می شود تا اکســیژن کمتری به اعضای بدن 
برســد که اولین عوارض این مساله در ابتدا 
سوزش چشم ها و پس از سپری شدن زمانی 
بین 1 الی 2 ساعت بسته به غلظت گاز کربن 

منواکســید موجود در مکان، فرد احساس 
خواب آلودگی و احســاس خستگی مفرط 
می کنــد.وی با بیــان اینکــه در این حالت 
اعضای بدن ِگزِگز کرده و اگر بدن شــخص 
حساس باشد دچار خونریزی بینی می شود، 
ادامه داد: اگر شخص سعی کند سرپا بایستد 
دچار ســرگیجه به همراه حالت تهوع شده و 

چشم ها در این حالت اغلب سیاهی می رود. 
در ادامه ممکن است شخص دچار بیهوشی 
شود.وی تصریح کرد: کودکان، سالمندان، 
افراد با ســابقه بیماری های قلبی - ریوی و 
افراد مبتال به بیماری های خونی بیشــتر از 
ســایرین دچار عوارض ناشی از مسمومیت 

با گاز CO می شوند.



خوردبین:

این پرسپولیس باید قهرمان آسیا شود

رضاوند:
 با برنامه توانستیم الشرطه را شکست دهیم

بازیکن تیم فوتبال استقالل می گوید 10 نفره شدن تیم الشرطه عراق 
باعث شد تا شرایط برای پیروزی تیمش هموارتر شود.

آرش رضاونــد بازیکن تیم فوتبال اســتقالل پس از پیــروزی تیمش 
مقابل الشــرطه عراق در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: ما 
می دانستیم بازی سختی در پیش داریم. تیم حریف در دقیقه 10 بازی 
10 نفره شــد و این باعث شد شرایط برای ما بهتر شــود.او ادامه داد: ما 
می دانستیم الشــرطه یک تیم فیزیکی است اما با برنامه ای که داشتیم، 

توانستیم به پیروزی برسیم. امیدوارم این روند ما ادامه دار باشد.

ایران در کنار عربستان و کامبوج
کدام کشورهای آسیایی حق پخش لیگ 

قهرمانان آسیا را خریده اند؟
کنفدراسیون فوتبال آسیا حق پخش تلویزیونی مسابقات این قاره را به 
34 کشور جهان از جمله ایران، اسپانیا، آلمان و عربستان فروخته است.

»نضال بحران« ســخنگوی کنفدراسیون فوتبال آســیا در واکنش به 
انتقادهایی کــه از AFC بابت مبلغ گزاف حق پخش مســابقات لیگ 
قهرمانان آســیا صورت می گیــرد، گفت: AFC در ماه های گذشــته 
موافقت نامه های پخــش تلویزیونی زیادی را در کشــورهای مختلف 
امضا کرده اســت و این توافق نامه ها حتی فراتر از قاره آسیا به شکل بی 
سابقه ای به قاره اروپا هم رسیده است. این یک موفقیت قابل توجه برای 
بازاریابی کنفدراسیون آسیا محسوب می شود که موفق شده مسابقات 

قهرمانی خود را به مناطق جدید جغرافیایی برساند.
بحران ادامه داد: AFC حــق پخش را به چندیــن منطقه جغرافیایی 
تقسیم کرده اســت تا بتواند بیشترین تعداد ایســتگاه های رسانه ای را 
برای پوشش مســابقات خود ایجاد کند. درها هنوز هم برای شبکه های 

که مایل به کسب حقوق پخش هستند، باز است.
طبق اعالم روزنامه الریاضیه عربستان، AFC اخیراً توافق نامه هایی را 
برای پخش مسابقات خود در بزرگترین فروش تاریخ خود با 34 کشور 
جهان امضا کرده است که شــامل کشــورهای اروپایی مانند اسپانیا، 
آلمان، بالروس، اوکراین، ســوئیس، سوئد، کرواســی، ترکیه، اتریش، 
صربســتان و بلغارستان اســت. همچنین کشورهای آســیایی مانند 
عربســتان ســعودی، کامبوج، ویتنام، ازبکســتان، ایران، مغولستان، 

الئوس و قزاقستان هم این توافقنامه را امضا کرده اند.

فالحت زاده:
 استقالل می توانست ۶ گل به الشرطه بزند

یک پیشکســوت تیم فوتبــال اســتقالل می گوید شــاگردان فرهاد 
مجیدی می توانستند گل های بیشــتری به الشرطه عراق بزنند.فرشاد 
فالحت زاده، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل  درباره پیروزی شاگردان 
فرهاد مجیدی مقابل الشــرطه عراق در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
اظهار کرد: بازی خیلی خوبی بود. بازیکنان خیلی خوب ظاهر شــدند 
و از شانس تیم ما، الشرطه 10 نفره شــد و تیم بهترین استفاده را از این 
مساله کرد. حتی استقالل می توانست گل های بیشتری به ثمر برساند. 
شیخ دیاباته در این بازی می توانست بیشتر از یک گل بزند اما از فرصت 

خود استفاده نکرد. به نظر من می شد تا 6 گل به الشرطه زد.
او ادامــه داد: تعویض های خوبی انجام شــد و بازیکنانــی که مقداری 
شرایط مصدومیت داشتند بیرون رفتند و افراد خوبی به میدان آمدند و 
هم در بحث دفاعی و هم در بحث حمله تیم را پوشش دادند. اگر اینطور 

پیش برود استقالل می تواند ستاره سوم را به دست بیاورد.
او درباره نقاط قوت استقالل مقابل الشرطه عراق گفت: استقالل در این 
بازی فعل خواســتن را صرف کرد و حضور مسعود ریگی در مرکز زمین 
اتفاق بســیار خوبی بود و باعث شد شــرایط برای استقالل خوب پیش 
برود. شاید همه نگاه ها به مهدی قایدی بود و چند بازیکن درگیر قایدی 
بودند اما این باعث شد فضا برای دیگر بازیکنان به وجود بیاید و بتوانند 

برای خود فرصت گلزنی ایجاد کنند.

اسماعیلی: 
در لیگ قهرمانان جز برد به چیز دیگری فکر 

نمی کنیم
 هافبک تیم فوتبال اســتقالل گفت: پیروزی مقابل الشرطه را فراموش 
می کنیم و رو به جلو به کارمان ادامه می دهیم. از ابتدا غیر از برد به چیز 
دیگری فکر نمی کردیم و نخواهیم کرد. »فرشــید اسماعیلی« پس از 
برد استقالل برابر الشرطه عراق اظهار داشــت: با آنالیزی که از الشرطه 
داشتیم، می دانســتیم که آن ها بســته بازی می کنند اما خدا را شکر 
که الشرطه همان ابتدا 10 نفره شــد و این موضوع باعث شد تا فضاهای 
بیشتری بدست بیاوریم.وی افزود: به هواداران تبریک می گویم. ما بعد 
از برد، آن را فراموش می کنیم و رو به جلــو می رویم. از االن هم به بازی 
الدحیل فکر می کنیم و می خواهیم کــه روی آن تمرکز کنیم. از زمانی 
که بازی هایمان در لیگ قهرمانان آسیا شروع شد به فکر پیروزی بودیم 
و جز آن هم فکر دیگری نداریم.تیم های استقالل ایران و الشرطه عراق 
از ســاعت 00:45 دقیقه بامداد روز دوشــنبه در دومین بازی خود در 
مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا بــه مصاف هم رفتند 
که این مســابقه در پایان با نتیجه سه بر صفر به ســود نماینده فوتبال 
کشــورمان خاتمه پیدا کرد.استقالل باید ســه روز دیگر در سومین و 

آخرین بازی دور رفت مرحله گروهی به مصاف الدحیل قطر برود.

مومنی: 
باید به استقالل افتخار کرد

پیشکسوت تیم فوتبال اســتقالل در خصوص بازی آبی پوشان مقابل 
الشرطه توضیحاتی را بیان کرد.

 محمد مومنی پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در مورد بازی  استقالل 
مقابل الشــرطه در لیگ قهرمانان آسیا گفت: اســتقالل در فاز حمله 
کارهای مثبتی انجام داده اســت. در مسابقات آســیایی با هماهنگی و 
وحدت تاکتیکی، بازیکنان استقالل یکدیگر را به خوبی پیدا می کنند. 
گل های اســتقالل تاکتیکی بود. قایدی پاس گل خوبی داد. دیاباته بار 
خط حمله استقالل را زیاد کرده است. اعتماد به نفس بازیکنان در بازی 

شب گذشته زیاد بود و آنها  از تمام مناطق زمین استفاده کردند.
او در ادامه افزود: با اخراج بازیکن الشــرطه، کار استقالل سخت تر شد. 
الشــرطه در ضد حمالت خطرناک بــود. تیم عراقی، اتوبوســی دفاع 
می کرد. الشرطه نسبت به تیم های عراقی، ضعیف تر بود. بعد از 50 سال 
توانســتیم، یک تیم عراقی را شکســت دهیم. تیم های عراقی همیشه 

دردساز هستند. باید به این استقالل افتخار کرد.

میدان

سرمربی تیم فوتبال اســتقالل پس از دومین پیروزی 
تیمش گفت: مقابل الشرطه خیلی منطقی بازی کردیم 
و برای رسیدن به پیروزی به آب و آتش نزدیم تا انرژی 

مان برای دیدار با الدحیل حفظ شود.
تیم فوتبال اســتقالل از ســاعت 45 دقیقه بامداد روز 
دوشنبه در شــهر جده به مصاف الشــرطه عراق رفت 
که این دیدار با برتری 3 بــر صفر نماینده ایران به پایان 
رســید. محمد نادری در دقیقه 44، فرشید اسماعیلی 
در دقیقه 55 و شیخ دیاباته در دقیقه 65 برای استقالل 

گل زدند.
فرهاد مجیدی در نشســت خبــری پس از 
بازی با الشرطه عراق اظهار داشت: همانطور 
که قباًل گفته بودم پیش بینی بازی ســختی 
را داشتیم، خوشــبختانه همان نیمه اول به 
گل رسیدیم و نیمه دوم ســعی کردیم بازی 

را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: چــون می دانســتیم 3 روز بعد بازی 
ســنگینی داریــم. در کنتــرل بازی موفــق بودیم 

و تیم الشــرطه هم با اینکه 10 نفره شــد 
بازیکنانــش خیلی خــوب دویدند و بازی 
خوبــی انجام دادنــد و به آنها هم خســته 

نباشید می گویم.
ســرمربی آبی پوشان خاطرنشــان ساخت: 
تجربه نشــان داده بازی کــردن مقابل تیم 
10 نفره همیشه سخت تر است. چون آنها با 
از دســت دادن یک بازیکن دیگر بازیکنان شأن بیشتر 
تالش می کنند و این کار را برای تیم مقابل ســخت تر 

می کند. اما ما در همــه دقایق بازی منطقی بازی کردم 
و به جز بردن نتیجه، خیلی هم بــه آب و آتش نزدیم تا 

برای بازی بعدی انرژی مان را حفظ کنیم.
مجیدی تصریح کرد: مســلماً از پیروزی در این بازی 
خوشــحالیم. تیم الدحیل در این مرحله سخت ترین 
حریف ماســت. اما آنچه که ما و هواداران می خواهیم، 
قهرمانی است. من و بازیکنان هم خودمان را برای این 
آماده کردیم و همه تالشــمان را می کنیم تا هوادران را 

خوشحال کنیم.

کارشــناس فوتبال ایران با اشــاره بــه روحیه باالی 
بازیکنان تیــم فوتبال پرســپولیس و پیــروزی برابر 
نماینده قطر گفت: اعتماد به نفــس و تمرکز روی برد 

باعث تغییر نتیجه بازی با الریان شد.
فرزاد آشوبی درباره عملکرد پرســپولیس در دو بازی 
ابتدایی گروه E لیگ قهرمانان آسیا که منجر به کسب 
حداکثر امتیازات از این دیدارها شــده اســت گفت: 
رطوبت باالی شهر گوا هند کار را برای پرسپولیس که 
از ایران به این منطقه از آســیا رفته است سخت کرده 

است.
 این موضوع در دیدار اول مقابــل الوحده امارات نیز به 
وضوح دیده شــد. بازیکنان پرسپولیس تقریباً در نیمه 

دوم ســعی بر حفظ مالکیت توپ داشتند تا 
بازی را با همان یک گلی که به ثمر رســیده 

بود تمام کنند.
پیشکسوت تیم فوتبال پرســپولیس افزود: 
مدیریت توپ نیز بخشــی از فوتبال هدفمند 
اســت که پرســپولیس به خوبی در بازی با 

الوحده پیاده کرد.
وی درباره تغییر نتیجه شکســت یک بر صفر در نیمه 
اول بازی با الریان قطر که با ســه گل شاگردان یحیی 
گل محمدی در 45 دقیقه دوم همراه بود تصریح کرد: 
پرســپولیس خیلی خوب بازی کرد. عالوه بر عملکرد 
فنی بســیار خوبی که بازیکنــان این تیم داشــتند 

روحیه آنها بــرای بازگردانــدن نتیجه نیز 
ستودنی است.

این کارشــناس فوتبال تاکید کرد: من فکر 
می کنم تمرکز بازیکنان این تیم در شــرایط 
کنونی حــرف اول را می زند. آنهــا از باخت 
بیزار شده اند و وقتی نقطه ضعف خود را پیدا 
می کنند تمام تــالش الزم برای جبران آن را 

به کار می گیرند.
آشوبی یادآور شد: عملکرد کادر فنی پرسپولیس و در 
رأس آنها آقای گل محمدی نشــان داد کــه حتماً نیاز 
نیست اسم شما در جهان پیچیده باشد بلکه نیاز است 
شناخت خوبی از توانایی بازیکنان خود داشته باشید و 

بازی خوانی الزم را از حریف انجام دهید.
وی دربــاره صحبت از تکــرار حضور پرســپولیس در 
فینال لیگ قهرمانان آســیا نیز اظهار نظر کرد و گفت: 
شــناخت تیم های قدرتمند آســیایی از پرسپولیس 

بیش از پیش است. 
قطعاً تیم های بزرگ هم با تمام تــوان خود مقابل این 

تیم قرار خواهند گرفت.
 من فکر می کنم پرســپولیس کار ســختی نسبت به 
سال های گذشــته دارد اما ذهنیت این بازیکنان برای 
رسیدن به فینال هم آماده اســت. آنها گام به گام پیش 
می روند و همین دیدگاه می تواند به پرسپولیس کمک 

کند.

استقالل

پرسپولیس

خریدار   پیشکســوت پرسپولیس گفت: 
تیمی که در دو دیدار اخیر در لیگ قهرمانان 
آسیا به میدان رفته این شانس و استحقاق را 
دارد که دل میلیون ها هوادار را شــاد کند و 

باید قهرمان آسیا شود.
»محمود خوردبین« یکی از متعصب ترین 
پرسپولیســی های تاریــخ ایــن باشــگاه 
محسوب می شــود، او در کســوت بازیکن 
و سرپرســت به تمام افتخــارات ممکن در 
فوتبال بــا قرمزپوشــان تهرانی رســید تا 
نامش برای همیشه در کلکسیون افتخارات 

سرخپوشان به ثبت برسد.
خوردبین از عملکرد خوب پرســپولیس در 
بازی با الریان قطر تقدیــر و ابراز امیدواری 
کرد این تیم بــا ادامه روند فعلــی بتواند به 
طلســم قهرمان نشــدنش در مهم ترین و 
معتبرترین تورنمنت باشــگاهی قاره کهن 

پایان داده و اول شود.
مشروح این گفت و گو را در زیر می خوانیم.

  یک پیروزی دیگر در لیگ قهرمانان 
آســیا برای پرســپولیس، نظرتان 

چیست.
پرســپولیس عملکــرد خوبــی در ایــن 
جدال داشــت و در نهایت به آنچه لیاقت و 
استحقاقش را داشت رسید. قرمزپوشان در 
نیمه دوم توپ و میدان را در اختیار داشتند و 
قدرتشان را به نماینده پر قدرت قطر دیکته 

کردند.

  شــاید خیلی ها فکــر نمی کردند 
پرســپولیس بتواند به الریان قطر سه 

گل بزند.
پرســپولیس پرســپولیس اســت و باید از 
این تیم انتظــار کارهای بزرگ را داشــت، 

ما درباره تیمی حــرف می زنیم که قهرمان 
چهــار دوره اخیر لیگ برتر اســت و 2 بار به 
فینال لیگ قهرمانان آســیا صعــود کرده 
است. پرسپولیس در این جدال عالوه بر این 
که سه گل زد می توانســت تعداد گل های 

خود را افزایش دهد.

  پرســپولیس یک گل خورد اما به 
بازی برگشت.

من همان لحظه که پرســپولیس گل خورد 
مطمئن بودم می تواند برنده از زمین خارج 
شود، آنها در کار تیمی فوق العاده هستند و 
به یک ثبات رسیده اند که حس برنده شدن 
دارند و لحظه ای به چیزی جز هدف خود که 

می خواهند فکر نمی کنند.

  روی گل خــورده خــط دفاعــی 
پرسپولیس چقدر مقصر بود؟

خط دفاعی پرســپولیس به جز گل خورده 
عملکرد خوبــی در این جدال داشــت و به 
بازیکنان حریف اجازه خودنمایی نداد. آنها 
به خوبــی  فضاها را بســتند و در زمان هایی 
که بازیکنان الریان صاحب توپ می شــدند 
فضاها را بستند. عملکرد پرسپولیس در این 

بازی نمره قبولی می گیرد.

  به خــط هافبک پرســپولیس چه 
نمره ای می دهید.

وقتی تیمی می تواند ســه گل بزند یعنی خط 
هافبک این تیم نمــره قبولی گرفته اســت، 
بازیکنــان این منطقه هــم در کارهای دفاعی 

خوب بودند و هم در حمــالت حضوری فعال 
داشــتند. یکی از اتفاقاتی که در بازی با الریان 
رخ داد این بود کــه دوندگــی در خط میانی 
قرمزپوشــان حرف اول را مــی زد. آنها توپ را 
در اختیار داشــتند به خوبی در زمین چرخش 
می دادند و در هنگامی که توپ در اختیار حریف 
بود با پریسینگ خود اجازه نمی دادند به راحتی 
پاسکاری کنند. کمال کامیابی نیا در این جدال 

عملکرد عالی داشت و از ارکان اصلی برد بود.

  و طلســم مهاجمان پرســپولیس 
شکسته شد.

مهاجمان پرســپولیس در این مدت تحت 
فشــار بودند، شــهریار مغانلــو دو گل زد و 
به طور حتــم در بازی های آینــده تاثیرات 

بیشــتری در پرســپولیس خواهد داشت. 
او بهتریــن راه را برای بازگشــت به فوتبال 
ایران انتخاب کرد و حاال در پرسپولیس این 
شانس را خواهد داشــت پیشرفت بیشتری 
داشته باشــد. عیســی  آل کثیر نیز با پایان 
یافتــن دوران محرومیتــش آرام آرام بــه 
شــرایط مطلوب باز خواهد گشت و با مغانلو 

زوج مناسبی را تشکیل خواهند داد.

  پرســپولیس در گروه خــود اول 
خواهد شد؟

در این موضوع شــک نداشته باشــید و به 
طور حتم پرســپولیس در ادامــه راه خود 
در مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان آســیا با 
پشت سر گذاشــتن حریفان خود به عنوان 
تیم اول صعود خواهد کــرد و من به اتفاقات 

بزرگ تری فکر می کنم.

  چه اتفاقاتی؟
پرسپولیس در سه سال اخیر دو بار به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده و دیگر وقت 
آن است که قهرمان شــود، پرسپولیس در 
حال حاضر کادر فنــی و بازیکنان خوب و با 
انگیزه ای در اختیار دارد که برای رســیدن 
به اتفاقات بزرگ خود را آماده می کنند. اگر 
به تاریخ پر افتخار باشــگاه نگاه بیندازید به 
طور حتم متوجه خواهید شــد فقط و فقط 
جام لیگ قهرمانان در آن خالی اســت. من 
حتم دارم تیمــی که در دو بــازی اخیر در 
آســیا به میدان رفته این شانس و استحقاق 
را دارد کــه دل میلیون هــا هوادار را شــاد 
کند. به مجموعه پرســپولیس بابت دو برد 
اخیر تبریک می گویــم و از آنها می خواهم 
با همین فرمان جلو بروند چرا که شایســته 

افتخارات بزرگ  هستند.

مجیدی:هدف استقالل قهرمانی در آسیاست

فرزاد آشوبی:بازیکنان پرسپولیس از باخت بیزار شده اند
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 آبی ها در یک قدمی صعود

وزی پرگل دیگر برای استقالل در آسیا یک پیر
رضا خســروي   تیم فوتبال اســتقالل 
دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا را 
با پیروزی پرگل به پایان برد تا صدرنشــین 
گروه سوم این مســابقات شود و شانس اول 

صعود از این گروه لقب بگیرد.
 تیم فوتبال استقالل که در نخستین دیدار 
خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا 5 
بر 2 تیم االهلی عربستان میزبان گروه سوم 
این دوره از مســابقات را شکست داده بود، 
از ساعت 45 دقیقه بامداد دوشنبه در شهر 
جده به مصاف الشــرطه عراق رفت که این 
دیدار با برتری 3 بر صفــر نماینده ایران به 
پایان رســید. محمد نادری در دقیقه 44، 
فرشــید اســماعیلی در دقیقه 55 و شیخ 
دیاباتــه در دقیقه 65 برای اســتقالل گل 

زدند.
محمدحسین مرادمند و سبحان خاقانی در 

این دیدار کارت زرد گرفتند.
تیم آبی تهران که در این دیــدار با پیراهن 
ســفید به میدان رفته بود با ترکیب رشید 
مظاهــری، وریا غفــوری )66 موســوی(، 
محمد حسین مرادمند، ســیاوش یزدانی، 
محمد نادری )66 غالمــی(، هرویه میلیچ 

)46 سبحان خاقانی(، مسعود ریگی، آرش 
رضاونــد، فرشــید اســماعیلی )66 مهر(، 
دیاباتــه و مهدی قایــدی )77 رمضانی( به 

مصاف الشرطه رفت.
اســتقالل که بــه خاطر پیــروزی در بازی 
نخســت از روحیه بســیار خوبی برخوردار 
بود برای رســیدن به گل بــی تابی می کرد 
اما اخراج زودهنگام بازیکن تیم الشــرطه تا 

حدودی شرایط بازی را متفاوت کرد.
در دقیقه 11 ایــن دیدار در شــرایطی که 
فرشید اسماعیلی برای مهار توپ تکل رفته 
بود، حسام کاظم روی پای او آمد و به دلیل 
اینکه نتوانست خودش را کنترل کند با هر 
دو پا روی بدن اسماعیلی فرود آمد که داور 
این صحنه را خطای عمد و خشن تشخیص 
داد و بــا کارت قرمز مســتقیم بازیکن تیم 

عراقی را اخراج کرد.
البته این بازیکن و اعضای تیم الشــرطه به 
این تصمیم اعتراض شــدید داشتند و برای 
دقایق بازی را متوقف کردنــد اما در نهایت 

داور تصمیمش را اجرایی کرد.
بعد از این اتفاق اســتقالل تالش کرد نبض 
بازی را در اختیار بگیــرد و حمالتی را روی 

دروازه الشــرطه پی ریزی کند که در یکی 
از صحنه ضربه فنی آرش رضاوند از پشــت 
محوطه جریمه را دروازه بان الشــرطه دفع 

کرد.
در ادامه بازی دو تیــم در میانه های میدان 
در جریان بود و الشــرطه با تعــداد نفرات 
بیشتری دفاع می کرد و دل به ضد حمالت 
بسته بود و اســتقالل هم تالش می کرد از 

دیوار دفاعی این تیم عبور کند.
در حالی که نیمه اول بازی کم موقعیتی را از 
استقالل شاهد بودیم اما در معدود حمالت 
ســرعتی و خطرناک این تیم در دقیقه 44 
مهدی قایدی از تکنیک خود استفاده کرد و 
توپ زیبایی را درون محوطه جریمه حریف 
ارسال کرد که محمد نادری از راه رسید و با 
ضربه ای محکم دروازه الشرطه را باز کرد تا 
نیمه اول با برتری آبی های ایــران به پایان 

برسد.
شــروع نیمه دوم برای اســتقالل همراه با 
یک تعویض بــود که ملیچ جــای خود را به 
سبحان خاقانی داد. آبی ها در همان دقایق 
ابتدایی نیمه دوم توســط دیاباته و رضاوند 
دو موقعیت خوب برای گلزنی داشــتند اما 

ضربه آنها را دروازه بان حریف مهار کرد.
در دقیقــه 55 فرشــید اســماعیلی که تا 
نزدیکی محوطــه جریمه حریف پیش رفته 
بود روی ارسال زیبای آرش رضاوند با نفوذ 
درون محوطه و ضربه ای محکم برای دومین 

بار دروازه الشرطه را باز کرد.
اســتقالل که در نیمه دوم نمایش هجومی 
تری داشــت در دقیقه 65 هم توسط شیخ 
دیاباته به گل رسوم رســید. در این صحنه 

آرش رضاوند پاس زیبایــی را برای مهاجم 
بلندقامــت آبی ها ارســال کرد کــه او هم 
با ضربه ای دقیــق دروازه حریــف را برای 

سومین بار باز کرد.
اســتقالل با این پیروزی 6 امتیازی شد و با 
توجه به تساوی االهلی عربستان و الدحیل 
قطر در دیدار دوم خود، حاال شاگردان فرهاد 
مجیدی شــانس اول صعود از گروه ســوم 

هستند.
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معاون امور هنری وزیر فرهنگ تاکید کرد:

موازی کاری ها هنر را به چالش می کشد

خریدار   معــاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، »هنر« را فرصتی مغتنم برای رشــد 
جامعــه در حوزه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، 
اقتصادی و تعامالت بین المللی دانســت و تاکید 
کــرد: موازی کاری ها، تعدد نهادهــا، کم توجهی 
در اختصاص اعتبار و تســهیل قوانین و مقررات، 

توسعه هنر را با چالش مواجه کرده است.
ســید محمد مجتبــی حســینی بــه تعیین و 
نامگذاری شعار سال 1400 از سوی رهبر معظم 
انقالب اســالمی با عنوان» »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها«، گفت: این موضوع بیانگراین است 
که جهش تولید برای رونق هرچه بیشــتر آن باید 
سال جاری با حمایت همه جانبه وبا رفع موانع، با 
همدلی، همکاری و تالش مضاعف وبا ریل گذاری 

درست اقتصادی به سمت تولید حرکت کنیم.

هنر از هر منظری یک فرصت مغتنم است
وی با بیان اینکه هنر ظرفیت هــای فراوانی دارد 
که در جنبه های گوناگون مــی تواند مورد توجه 
قرار گیرد و زمینه های توســعه آن فراهم شــود، 
ادامه داد: بی شک رشــد و توسعه هنر همه جنبه 
های جامعه و در حــوزه های اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی و تعامل و ارتباط بین المللی موثر است.
به گفته حســینی، اگــر به هنر با همــه جوانب و 
مختصاتش درست و دقیق نگاه شود، مسیرهایی 

را برای جامعه هموار می کند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی با ذکر این 
نکته که در واقع هنر یک فرصت اســت و ضرورت 
دارد از هر منظر سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی به عنوان یک فرصت دیده شود، تصریح 
کرد:  هنوز هنر به عنوان یک فرصت ارزشــمند و 
پویا در همه جنبه ها باور نشــده یا بهره مندی از 

این فرصت به درستی انجام نشده است.

موازی کاری ها هنر را به چالش می کشد
حسینی اظهار داشــت: از طرفی موازی کاری ها، 
تعدد نهادها، کم توجهــی در اختصاص اعتبار و 
تســهیل قوانین و مقررات هنر را با چالش مواجه 
کرده و حتــی تصویر غیرواقعــی از آن ارائه کرده 

است.
    هنر امــروز ما ثروتی ارزشــمند اســت که می 
تواند در حوزه های توســعه فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی جامعه نقش موثری ایفا کند اما حمایت 

و پشتیبانی الزم و کافی از هنر انجام نشده است.
به گفته وی، نیروی انســانی فراوان خالق و فعال 
یکی از داشــته های گرانقدر هنر ایران اســت که 
متناسب با آنان بسترها و امکانات فعالیت هنری 
فراهم نشده است و این استعدادهای هنری جوان 

امکان بروز خالقیــت های خــود را چنانکه باید 
نمی یابند. در واقع می توان گفت پشــتیبانی ها 
و حمایت های الزم بر اســاس مطالعه و پیمایش 

دقیق از هنر انجام نشده است.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
سوی دیگر شرایطی در ارتباط باهنر در جامعه ما 
وجود دارد که موجــب کندی حرکت جریان هنر 

می شود و می توان از آنها با عنوان مانع نام برد.
    تعدد نهادهایی که خود را سیاســتگذار هنر می 
دانند موجب می شــود اطمینان و انســجام در 
فعالیت های هنری آســیب ببینــد، در حالی که 
بر اســاس قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سیاســتگذار و ناظر بر فعالیت های هنری است و 
الزم است با سیاستگذاری های منسجم فعالیت 
ها دنبال شــود اما گاهــی تعــدد نهادهایی که 
سیاســتگذاری و نظارت می کننــد در حالی که 
چنین وظیفه و اختیاری ندارند، می تواند مانعی 

برای فعالیت های هنری شود.

توسعه وتقویت اقتصاد هنر با تسهیل کسب 
و کارهای هنری و تشکیل نظام صنفی

 معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اشــاره به ظرفیت های مهم هنر در حوزه اشتغال، 
اقتصاد و نیاز ایجاد زمینه هــای قانونی برای آن، 
تاکید کرد: همکاری نهادها و بســترهای مناسب 
در کنار تدوین و تصحیح قوانین و قواعد متناسب 
با شرایط امروز، تســهیل کسب و کارهای هنری، 
ثبت مشاغل هنری و تشکیل نظام صنفی هنر می 

تواند توسعه و اقتصاد هنر را تقویت کند.
حســینی در ادامه »هنر« را فرصتی مغتنم برای 
رشد و توسعه همه جنبه های جامعه در حوزه های 
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، ارتباطات، 
تعامــالت بین المللی دانســت و اظهار داشــت: 
امروز مقوله هنر ثروتی ارزشــمند به شــمار می 
رود که می تواند در توســعه فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی و دیگر جنبه های جامعه نقش موثری 
ایفا کند امــا حمایت و پشــتیبانی الزم و کافی از 
هنر انجام نشــده است و نیاز اســت که این مهم 

بیش از پیش مورد لطف و عنایت قرار گیرد.

تاثیر کمبود اعتبار هنر بر پویایی آن
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی همچنین 
تصریح کرد: کمبود اعتبار هنر و اینکه این اعتبار 
در نهادهای مختلف بدون توجه بــه اولویت ها و 
ضرورت های هنــر صرف می شــود، رویدادها و 
جشنواره های فراوانی که تعدادی از آنها کارکرد 
و تاثیری برای هنر ندارنــد هم بر پویایی هنر موثر 

است.

حســینی در ادامه یکی از ضرورت هــای هنر را 
تدوین یــا تصحیح قوانین و قواعد برای تســهیل 
فعالیت هــای هنــری از جمله حــوزه اقتصاد و 
کســب و کارهای هنری عنــوان کــرد و اظهار 
داشــت: هنر ظرفیت مهمی در حوزه اشــتغال و 
اقتصاد دارد و اگر زمینه هــای قانونی، همکاری 
نهادها و بسترهای مناسب فراهم شود، می تواند 
اشــتغالزایی کند و در حوزه اقتصاد هنر نیز رونق 

قابل توجهی را شاهد باشیم.
به گفته وی، در کنار تدویــن و تصحیح قوانین و 
قواعد متناســب با شــرایط امروز، تسهیل کسب 
و کارهای هنری، ثبت مشــاغل هنری و تشکیل 
نظام صنفی هنر می تواند توســعه هنر و اقتصاد 

هنر را تقویت کند.

 تحقق آینده امید بخش و روشن برای
 هنر ایران

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
در ادامه سخنان خود با اشــاره به اینکه، سرزمین 
ما میراث تاریخی فرهنگی و هنری ارزشــمندی 
دارد که در جهان نیز فرهنگ و هنر ایران شناخته 
شــده اســت، تاکید کرد: امروز در کشــور ما با 
چنین پیشــینه هنری، اســتعدادها و توانمندی 
های انســانی و خالقیت های هنری یک فرصت 
ارزشمند اســت که سیاســتگذاری مشخص و 
روشــن در نهاد متولی یعنــی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، هماهنگی نهادها با سیاست های 
این وزارتخانه بر اساس قانون، افزایش اعتبار هنر 
و صرف اعتبار برای توســعه هنر بر اساس اولویت 
ها، ایجاد زمینه هــای قانونی و اجرایی برای رونق 
کســب و  کارهای هنری و اقتصاد هنر و همچنین 
ارائه شایســته هنر ایران در عرصه بین المللی می 
تواند از این فرصت آینده ای امیدبخش و روشــن 

برای هنر ایران محقق کند.

ادامه راه هنر با آغاز اقدامات مناسب
حســینی خاطرنشــان کرد: معاونت امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در دو سه سال 
اخیر با تدوین سند توسعه اقتصاد هنر که نیازمند 
بررسی و تصویب در مراجع باالدستی است، طرح 
شبکه شــهرهای خالق فرهنگ و هنر که فرصتی 
برای بیان خالقیت های هنری همچنین تقویت 
کسب و کارهای هنری در شهرهای مختلف است 
و رصد و بررسی جشنواره ها و رویدادهای هنری 
برای ساماندهی رویدادها اقداماتی را در این مسیر 
آغاز  کرده اســت و بی تردید همراهــی نهادها و 
دستگاههای دیگر می تواند شرایط مناسب تری 

را برای ادامه راه هنر فراهم کند.

چهره

 بازیگر فیلم التــاری گفت: خبر 
منتشــر شــده درباره درگیری 
شــدید ریه های من بــه کرونا و 
توقف یک پروژه سینمایی صرفا 
یک شیطنت تبلیغاتی برای دیده 

شدن بیشتر آن اثر بود.
علیرضا اســتادی درباره آخرین 
وضعیت جســمانی خود گفت: 
خوشــبختانه پــس از ابتــال به 
بیماری کرونا تالش پزشــکان و 
دعای خیر مردم عزیز کشــورم 
باعث شد تا به سرعت بر بیماری 
فائــق شــوم، در حــال حاضر 
مرخص شــده و در خانــه دوران 

نقاهت خود را سپری می کنم.
وی درباره شدت بیماری کرونای 
خود اضافه کــرد: درصد کمی از 
ریه هایم به بیمــاری کرونا مبتال 
شــده بود و همین باعث شــد تا 

بتوانم سریع بیماری را 
پشت ســر بگذارم، بی 
اغراق تالش پزشــکان 
در خصــوص خــودم 
بیمــاران  تمامــی  و 
کرونایی کــه در بخش 
بودند ســتودنی است 

و خالصانه دســت تک تک آنها را 
می فشارم.

بازیگــر فیلم ســینمایی التاری 
درباره بازگشــت خود به عرصه 
بازیگــری افــزود: فعــال طبق 
تشخیص پزشــکان باید دوران 
نقاهت و قرنطینه پس از بیماری 
را پشت ســر بگذارم، باید منتظر 
بمانم تــا بیماری به طــور کامل 
از بدنم بیرون برود تــا بعد از آن 

بتوانم جلوی دوربین بروم. 
وی درباره خبر منتشــر شــده 

پیرامــون اوضاع وخیم 
بیمــاری خــود اضافه 
در  متاســفانه  کــرد: 
قبال خبــر بیماری من 
توســط یکی از رسانه 
هــا بزرگنمایی شــد، 
من ســر هیچ پروژه ای 
نبودم که بخواهم از عوامل کرونا 
گرفته باشــم و یا اینکه پروژه به 
علت بیماری من متوقف شــود، 
آن فیلمــی کــه در خبــر آمده 
بــود نزدیــک به یکســال پیش 
فیلمبرداری اش به اتمام رسیده 
اســت و این خبر منتشر شده در 
قبال درگیری شدید ریه های من 
به کرونا و توقــف آن پروژه صرفا 
یک شیطنت تبلیغاتی برای دیده 

شدن بیشتر آن اثر بود. 
اســتادی با تاکید بر لزوم رعایت 

پروتکلهای بهداشتی اضافه کرد: 
هرچند بیماری کرونا برای من به 
سرعت گذشت و شدت چندانی 
نداشــت اما به واقع از همه مردم 
اســتدعا دارم که این بیماری را 
جدی بگیرند و هم به خودشان و 
هم به کادر درمان رحم کنند زیرا 
شرایط بسیار سختی بر پزشکان 

و پرستاران ما می گذرد. 
رابطــه  همیــن  در  اســتادی 
خاطرنشــان کرد: امیــدوارم که 
این بیمــاری هرچه ســریعتر از 
بین برود تا همــه بتوانیم با خیال 
راحت زندگی کنیم، به امید خدا 
پــس از پایــان نقاهــت و عادی 
تر شــدن اوضاع بیمــاری کرونا 
برای بازی در ســریال تلویزیونی 
»خودخواســته« جلوی دوربین 

خواهم رفت.

ونا دنبال تبلیغ بودند علیرضا استادی: با خبر ابتالی من به کر

محمدرضا داودنژاد:
 برای دستمزدهای آنچنانی باید به چیزهایی 

تن دهی که من ندادم
 محمدرضــا داودنژاد بازیگر قدیمی ســینما و تلویزیــون، دلش برای 
روزهایی تنگ شده که "خلع ســالح" ساخته می شد و به گفته خودش 

نمی خواهد به هر قیمتی باشد و به هر چیزی تن دهد.
بعد از مدت ها که گفت وگویی از او ندیدیم، کم پیدا شده و به تازگی هم 
جراحی کرده است؛ به ســراغ او رفتیم. بخش هایی از صحبت های او را 

مرور می کنیم.

 امروز برخی از بازیگران در مواجهه با پیشنهاد فیلم کودک یا 
برنامه کودک، طوری رفتار می کنند انگار کسر شأن شان است. 
در حالی که بازیگرهای حرفه ای مثل شــما، در کارنامه شان 

کارهای کودک ماندگاری دارند. دلیش چیست؟
چون نمی توانند خودشــان را در قالبی به غیر از آن قالبی که در آن گیر 
کرده اند، قرار دهند. سیســتم بازیگری یعنی نقــش را زندگی کردن و 
وقتی این اتفاق می افتــد همواره بازیگر می توانــد نقش های متفاوتی 
تجربه کند. امــا انگار این بچه های ما در قالب سیســتم پیش نمی روند 
و همواره یک قالب ظاهری پیــدا می کنند و بر این باورنــد از آن قالب 

ظاهری هم نباید خارج شوند؛ چون اصطالحاً برایشان افت دارد.
تهیه کننده های غیرحرفه ای هم به آن بازیگــر می گویند "عین همان 
فیلمت باش!" عین همان فیلمت باش این تکرار شدن ها را برای بازیگر 
به  وجود آورده است. به همین خاطر این شکســتن قالب های تکراری 
و قدیمی در ایفای شخصیتی که بچه ها دوســتش داشته باشند، برای  

آن ها خیلی سخت است.

 آقای داودنژاد؛ یک مدتی مریض احوال شدید و خبر جراحی 
و بیمارستان شما منتشر شد...

آسیب دیدگی شدید زانوهایم باعث شــد جراحی کنم و پروتز بگذارم. 
باألخره یادگاری های جنگ است دیگر... 

 یادگاری های کدام عملیات؟
عملیات های مختلف؛ هرکدام برای یک جا است. فاو، مجنون و...

 اما هیچ کجا درباره اش حرف نزدید؟
کل جبهه ام فی سبیل اهلل بوده؛ دنبال جانبازی بروم و یا کارت ایثارگری 
بگیرم هیچ چیز در این زمینه ندارم. جنگ که تمام شد گفتم خداحافظ. 

من برای این جنگ رفتم چون دلم حکم داد که بروم.  

 این روزها چه چیزهایی در سینما و تلویزیون شما را ناراحت 
می کند؟

نبودِن کار خــوب. معموالً وقتی همه چیز ســر جای خودش نباشــد 
هیچ چیز بازدهی ندارد. نه بیمه ام و نه دســتمزد مشخصی دارم! یعنی 
در اکثر اوقات بین دو کار 6 ماه تا یک ســال بیکارم. از کجا باید زندگی ام 
را بگذارنم و معیشــت و اجاره و مایحتاج یک خانــواده را تأمین کنم؟ 
این نکته باعث می شود ما هیچ وقت با آن آسودگی خیالی که بازیگران 
خــارج از ایران زندگی می کننــد زندگی نکنیم. مــن هیچ وقت ذهنم 
راحت نیســت و به صورت مدام نگران آینده ام؛ در صورتی که نباید این 
قدر نگران باشــم و اتفاقاً باید در کارم غرق باشم و با نقشم زندگی کنم و 

نهایتاً کار خوبی را به یادگار بگذارم.

نگرانی های مختلف، نه تنها من را بلکــه اکثر بازیگران را اذیت می کند. 
من خیلی قدیمی ام؛ وقتی 16 ســاله بودم در همان دهه 1350 کمک 
کارگردان فیلم "شاهرگ" بودم. از آن موقع تا االن در سینما، تلویزیون 
و تئاتر، هیچ گونه آســودگی خیالی ندارم. این بچه هایی که عشق این را 
دارند بازیگر بشوند، باید این ها را بدانند. قدیمی ای که منم این وضعیت 
را دارم، هیچ وقــت نمی توانم بگویم وســیله ای را قســطی بخرم چون 

درآمد ماهیانه ای ندارم. 

 اما بازیگرانی هم دســتمزدهای آنچنانی می گیرند و یا در 
اینستاگرام و تلویزیون و خیلی جاهای دیگر کارهای تبلیغی 

می کنند...
این دستمزدهای آنچنانی، مستلزم یکسری چیزهایی است که باید به 
آن تن بدهی که من ندادم. من نمی توانم، چون تربیت نشــدم برای این 
کارها. بحث مســئله آگهی تبلیغ کردن و کار تبلیغاتی نیســت. امکان 
دارد کار تبلیغاتی خوبی به من هم بخــورد، در آن بازی کنم. من تربیت 
شــده 60 ســال پیش هســتم؛ ما راحت دروغ نمی گوییم و نمی توانم 

بگویم و از طرفی دیگر به طور ذاتی خیلی از کارها را نمی توانم بکنم.
االن این را می دانم، ممکن است به سراغ کارهای جنگی بروم، وضعیتم 
تغییر کنــد. اما چون برای این چیزها جنگ نرفتم؛ ســه ســال لبنان، 
داوطلب مردمی ســازمان الفتح بــودم. ما را شــناختند و گفتند ایران 
بیایید جنگ شــده و نیرو نیــاز داریم. می گفتند ما در جبهه کســی را 
نداریم که به اندازه شما دوره دیده باشــند. ما آمدیم ایران از آن اول در 
خط مقدم و تا آخر همان جا ماندیم. هیچ وقت به این فکر نکرده بودم اگر 
این طور بشود آن طوری می شــود. برای تیر و تخته جبهه نرفتیم، برای 
دل مان رفتیم. نمی توانستیم فکر این را بکنیم در ازای این صدمات یک 

چیزی را دریافت کنیم و حتی فکر آن را نکردیم و نمی کنیم. 

 در این وضعیتی که خیلی ها دارند تن می دهند و به هر قیمتی 
کار می کنند حتی برخی از پیشکسوتان...

مسئله آن تربیت است. اشاره کردم باید به برخی از کارها تن داد که من 
نمی توانم. یعنی اصاًل تصور هم نمی توانم بکنم کــه این کارها را انجام 
بدهم. واقعیت این است برای پول هیچ وقت کار نکردم. هنوز هم قرارداد 
می بندم تا به حال بازاری برخــورد نکردم که چانه بزنم. وقتی قصه ای را 

دوست داشته باشم مسئله ام دیگر آن قصه است. 

 یک زمانی محمدرضا داودنژاد بازیگر معرفی می کرد و برخی 
می گفتند این ها مافیا هســتند؛ همان طور که امروز هم این 
نام را بر روی عده ای دیگر می گذارند. البته امروز بســیاری از 
بازیگران می گویند که نقش ها در میهمانی ها تقسیم می شود و 
یا پول می گیرند فالن بازیگر در فالن فیلم و سریال باشد؛ شما 

بگویید ماجرا چیست؟
من ممکن اســت در جریان ارتباطاتــی که دارم، تئاتــر و کارهایی که 
می کنم با بچه هایی روبرو شــوم که واقعاً اســتعداد دارند، ممکن است 
آن فرد مســتعد را به برادرم و یا بــه کارگردانانی کــه می دانم دلی کار 
می کنند، معرفی کنم؛ اما اینکه در ازایش این را بگیرم، هیچ وقت نه من 
و نه علیرضا برادرم این شکلی نبوده ایم و فکرش هم به ذهن مان خطور 

نکرده است. 

اکران
جشن »هجده سالگی« در شهرزاد

 وقتی آنقدر می خندید تا گریه کنید
فردین رحمانپــور از اجرای نمایش »هجده ســالگی« بــا بازی امید 

زندگانی و نوشین تبریزی در پردیس تئاتر شهرزاد خبر داد.
فردین رحمانپور درباره داستان نمایش »هجده سالگی« که قرار است 
اردیبهشــت ماه و بعد از تعطیالت کرونایی در پردیس تئاتر شهرزاد به 
صحنه برود، گفت: این داســتان به بیان احساسات گروهی می پردازد 
که در حد فاصل میان سکوت تا فریاد، آرامش تا خشم و شادی تا اشک 
به گونه ای دراماتیک در می مانند و مســیر رویا تا کابوس را در گذشته 
ذهن خود به شــکلی طی می کنند که گویی همه آنچه به عنوان خاطره 
در میان گذاشته می شود، رویایی است شــیرین در مختصات کابوسی 

ابدی.
وی افزود: »هجده ســالگی« در فضای واقع گرایانه شــکل می گیرد اما 
تالش کردیم که فرم معناشناســانه ای متناســب با مفاهیم نمایش در 

میزانسن ها به کار ببریم.
ایــن کارگردان با بیــان اینکه در ایــن نمایش بیننده بــدون برخورد 
با بازیگران، خــود را مقصر بســیاری از اتفاقات داســتان می پندارد و 
ناخودآگاه خود را در رخدادهای نمایش مســئول می بیند، عنوان کرد: 
در پایان اثر بیننده پس از طی فاصله میان کمدی و تراژدی با شــعری 
حماسی با بازیگران به طور مســتقیم و با بیانی اکسپرسیون وار همراه 
می شود اما در نهایت با تمامی سواالت پیش رویش تنها می ماند. در این 
نمایش بازی ها بــا روایت فانتزی ذهن کاراکترهــا و در تقابل با کابوس 
زمان حال با 2 شیوه اجرایی کارگردانی شده اند به شکلی که در بازی ها 

زمان وقوع خاطرات و زمان حال از هم متمایز هستند.
رحمانپور در پایان صحبت هایش یادآور شــد: در ایــن نمایش آنقدر 

می خندید تا گریه کنید.
در نمایش »هجده ســالگی« امید زندگانی، نوشــین تبریزی، فردین 
رحمانپور، محمد کرمی، مصطفی دارایی، آزاده جاوید، حامد کریوند، 
هانیه گلپایگانی، کامیار مهدی زاده، شــعبان حاتمی، لیال فرداد، نگار 
والی دوست، آوا مهماندوســت، آرمیتا لطفی، پارسا داداش زاده و سارا 

داداش زاده ایفای نقش می کنند.
سایر عوامل این نمایش عبارتند از محسن میرزاخانی مشاور کارگردان 
و دراماتورژ، آتنا محمدی دستیار کارگردان، فرزانه جدید طراح گریم، 
مجتبی گیویان طراح نور، مهسا حامدی طراح لباس، داود زارع گاریزی 
مدیر تولید، پارسا خسروی آهنگساز و صداگذار، آرزو باقری برنامه ریز، 
امیرحسین قلندری مدیر صحنه، ســمیه طیبی روابط عمومی، سعید 
بینا و نادر خدابخش مسئول هماهنگی با سازمان ها و ارگان های دولتی 
و شرکت های خصوصی، مهشید ســلطانی منشی صحنه و اجرای نور و 
صدا، کیانا تاجیک دســتیار طراح لباس، آرام آهنچی و اردالن آشناگر 
گروه عکاسی، هومان مهرآذین طراح پوســتر، داود زارع گاریزی تهیه 

کننده.

 اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
به 45 تماشاخانه بخش خصوصی

مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر گفت: در ســال 1399 برای جبران 
بخشی از خســارت های دوران کرونا، 45 تماشاخانه بخش خصوصی 

برای دریافت تسهیالت کارآفرینی به بانک عامل معرفی شدند.
مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر گفت: در ســال 1399 برای جبران 
بخشی از خســارت های دوران کرونا، 45 تماشاخانه بخش خصوصی 

برای دریافت تسهیالت کارآفرینی به بانک عامل معرفی شدند.
سیدحسین سیدزاده با اعالم این خبر تصریح کرد: در پی شیوع ویروس 
کرونا و اجرای محدودیت های مصوب ســتاد بحــران کرونا، اصحاب 
فرهنگ، هنر و رســانه با مشکالت بســیاری بدلیل توقف فعالیت های 

فرهنگی و هنری مواجه شدند.
او افزود: شــیوع ویروس کرونا و تداوم آن ضربه سنگینی به پیکره حوزه 
نمایشــی وارد کرد ارائه تســهیالت با نرخ ســود چهار درصد ازسوی 
صندوق اعتباری هنر به تماشــاخانه های بخش خصوص راهکاری از 
سوی صندوق برای کاهش آسیب های کرونایی در کنار دیگر اقدامات 

حمایتی در این حوزه  بوده است.
 وی در ادامه گفت: در ســال گذشته 45 تماشــاخانه از سوی صندوق 
اعتباری هنر  برای دریافت وام قرض الحســنه  بــه بانک عامل معرفی 
شدند که از تعدادی از تماشاخانه های معرفی شده بدلیل عدم مراجعه 

و یا ارائه مدارک ناقص موفق به اخذ تسهیالت نشدند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به فرصت دوباره به تماشاخانه 
ها برای دریافت تسهیالت کرونایی گفت: طی ارزیابی آخرین وضعیت 
پرداخت تسهیالت به تماشاخانه ها در سال 1399 تصمیم گرفته شد؛ 
فرصت دوباره برای تماشــاخانه هایی که بدلیل عدم ارائه مستندات  در 
فرصت اعالم شده موفق به دریافت تســهیالت نشده اند ،فراهم شود.از 
این روی متقاضیان می توانند با هماهنگی صندوق اعتباری هنر ضمن 
مراجعه به بانک عامل نسبت به دریافت تسهیالت در مهلت تعیین شده 

اقدام نمایند.

 کمترین کار در حق هنرمندانی که 
محل اجرایشان کوچه و خیابان است، چیست؟

محســن شــریفیان با بیان این که محل اجرای »ُدم ُدم سحری نوازان« 
بوشــهر به عنوان برگزارکننــدگان یک آیین موســیقایی رمضانی نه 
روی اســتیج که در کوچه و خیابان اســت، کمترین کار را »تجلیل« از 
این خنیاگران دانست. محسن شریفیان موزیســین، نوازنده سازهای 
نی انبان و نی جفتی و محقق موسیقی بوشــهر و جنوب ایران به سوال 
»ُدم ُدم ســحری نوازان« بوشــهر به عنوان برگزارکنندگان یک آیین 

موسیقایی رمضانی در چه وضعیتی به سر می برند، پاسخ داد. 
سرپرســت گروه لیان با بیــان این کــه »می پذیریم کــه آن بخش از 
موسیقی رمضان که به عنوان نوایی برای بیدارکردن هنگام سحر به کار 
می رفت، به واسطه پیشرفت علم و توســعه تکنولوژی کارکرد خود را به 
شکل طبیعی از دست داده اســت«، توضیح داد: »با وجود این، معتقدم 
همچنان می توان به عنوان هنری اســالمی و یکی از نقاط عطف پیوند 
موســیقی و مذهب به آن توجه کــرد و از آن لذت برد. بارها پیشــنهاد 
داده و گفته ام کمترین کار تجلیل از کسانی ســت که این هنر را بی هیچ 
چشم داشتی زنده نگه داشــته اند. کســانی که اهل روی استیج آمدن 
نیســتند و برای دیدنشان باید به کوچه های شــهر و دیار خودشان سر 
زد. دست کم می توانم بگویم من هیچ گاه شاهد تجلیل از این خنیاگران 
نبوده ام و اگر تجلیلی هم اتفاق افتاده است، من ندیده ام. معتقدم هنوز 
هم برای انجام این کار دیر نیســت و همچنان می توان از این هنرمندان 

قدردانی کرد.«     

اجرا

موسیقی


