
کورسوی امید مردم را قطع نکنید

پس از مشــخص شــدن منتخبین مجلــس یازدهم 
بسیاری از فعاالن اقتصادی بر این عقیده استوار هستند که بیشتر وقت و 
انرژی مجلس صرف تنش با دولتی می شود که یک سال از عمر آن بیشتر 
باقی نمانده و این مورد مجلس را از وظیفه اصلی خویش که قانون گذاری 

در حوزه های مختلف کشور است دور می دارد.
چه بسا می بایست  مجلس هوشــیارانه از حواشــی به دور باشد و دولت 
خسته را به کار وا دارد تا در این شرایط حساس کورسوی امید مردم قطع 

نشود.
اما امــروز با انتخاب اعضای کمیســیون اقتصادی مجلــس بارقه امید بر 
خاکستر اقتصادی کشور زده شده و بســیار مایه خوشحالی و خرسندی 
است که در کمیســیون اقتصادی مجلس افرادی کارشناس، با تجربه و با 
دانش اقتصادی حضور دارند و مســئولیت خطیر در این زمان حساس که 
مهم ترین مشکل کشور بحث معیشت است را پیگیری و در جهت حل آن 

قدم بر می دارند.
نظر به این که مقــام معظم رهبری در روز نخســت آغاز بــه کار مجلس 
یازدهم مهم ترین مسئله پیش رو در کشور را اقتصاد نام برده اند، به عنوان 
یک فعال اقتصادی که ســالیان طوالنی در این مسیر پر فراز و نشیب قدم 
برداشــته ام چند نصیحت برادرانــه برای عزیزان کمیســیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی دارم:
- حمایت از کارآفرینان که قلب اقتصادی یک کشــور هســتند در قالب 

سیاست های تشویقی و حمایت های بیمه ای و مالیاتی.
- اصالح قوانین پولی و مالی کشور در راستای جلوگیری از کاهش ارزش 

پول ملی.
- تقویت صادرات با حــذف قوانین زائد و دســت و پا گیر و تســهیل در 

برگشت ارز صادراتی و حمایت های گمرکی.
- تدوین الیحه تعارض منافع ویژه مدیران ذینفع اقتصادی دولتی.

- واگذاری شــرکت های زیان ده دولتی به منظور افزایــش بهره وری به 
بخش خصوصی.

- تشکیل کمیته های تخصصی متناسب با بحران اقتصادی ایران امروز.
- بهره گیری از تجارب تشــکل ها، اصناف و اتاق های بازرگانی در جهت 

تدوین قوانین کاربردی.
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در جلسه ستاد اقتصادی دولت؛

وحانی: شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و گذرا است ر
خریدار  رییس جمهوری بــا بیان این که 
بازگشت درآمدهای ارزی به کشور، بازار ارز 
را متعادل خواهد کرد، گفت: شــوک ایجاد 
شــده در بازار ارز موقت و گذرا بوده و ریشه 
و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید تعادل 

به بازار ارز برگردد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
در چهل و ششمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، گفــت: آنچه دولت بدنبال 
آن اســت، هدایــت نقدینگی بر اســاس 
سیاســت های پایدار در جهت تقویت تولید 

و پایه های اقتصاد مولد است.
رییس جمهوری تاکید کرد: برنامه اجرایی 
این سیاست به طور منسجم آغاز شده است 
و موضوعاتی نظیــر فعال کردن بورس برای 
عرضه منطقی سهام یا فعال کردن معادنی 
که عــده ای مالکیــت آن را در طی ســال 
های گذشــته در اختیار گرفته اند، اما هیچ 

فعالیت اقتصادی ندارند، پیگیری می شود.
وی افزود: فــروش اوراق به صــورت کامال 
اقتصادی و باصرفه به مــردم و از آن مهمتر 
فــروش امــوال و زمین هــای دولتی برای 
ساخت مســکن از دیگر اقدامات مهم دولت 
برای تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است 
تا بتواند نقدینگی کشــور را به ســمت یک 

اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.
روحانی تشــکیل »بورس امالک« را نیز از 
جمله اقدماتی برشــمرد که موجب تشویق 
و حمایت از ســرمایه گذاری و تولید مسکن 
در سطح گســترده از طریق تامین زمین و 

تسهیالت مالی الزم خواهد شد.
رییس جمهوری در ادامه تاکید کرد: دولت 
با جدیت سیاســت های پولی خود را اعم از 

کنترل نقدینگی و تورم و همچنین مدیریت 
بازارهای مالــی و بویژه قیمــت ارز، دنبال 

می کند.
 روحانی بــا بیان اینکه مردم شــریف ایران 
شرایط کشور و مشکالتی که ناخواسته مانع 
پیشــبرد برنامه های اقتصادی کشور شده 
است را درک می کنند، گفت: اطمینان دارم 
با همراهی یکدیگر از این شــرایط سخت و 

ناخواسته عبور خواهیم کرد.
روحانی با تاکیــد بر اینکه نوســانات اخیر 
در بــازار ارز و شــوک ایجاد شــده دلیل و 
ریشــه بنیادی اقتصــادی نــدارد، افزود: 
برخی تحرکات و عملیــات روانی در عرصه 

بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک 
نگرانی غیــر واقعی در بین مــردم از عوامل 
اصلی آشفتگی و نوســانات اخیر در بازار ارز 

است.
رییس جمهوری بــا بیان اینکه مســوالن 
اقتصادی کشــور بویژه دســت اندرکاران 
اصلی بازارهای مالی باید بــا قوت و جدیت 
اجرای سیاســت ها و برنامه هــای تصویب 
شــده برای کنترل و مدیریت این بازار را در 
دستور کار داشته باشــند، گفت: همه باید 
تالش کنیم تا مانع از ایجــاد بار روانی تاثیر 
افزایش قیمــت ارز بر قیمت ســایر اقالم و 
کاالها شــویم و مراقبت کنیم که نوسانات 

کوتاه مدت و گذرای ارز کنترل شود.
روحانی با بیــان اینکه همه دســتگاه های 
نظارتی و انتظامی در کنــار بانک مرکزی و 
با همکاری موثر خود مانع از برخی فعالیت 
های سودجویانه از سوی سوداگران شوند، 
اظهار داشت: مطمئن ترین راه  برای آرامش 
بــازار ایفای تعهــد صادرکننــدگان برای 
برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک 
مرکزی در فضای آرام و باثبات بازارها است .

رییس جمهوری با تاکید بــر اهمیت نقش 
رســانه ها در ایجاد فضــای آرام در اقتصاد 
و کاهــش نگرانی هــای مردم و بــار روانی 
نوســانات کوتاه مدت و گــذرای ارز، گفت: 

کمک دســتگاه های تبلیغی و رسانه ها در 
کنار مساعدت نهادهای نظارتی و اقدامات 
در دســت اجرای بانک مرکزی، هیجانات 

غیر واقعی را مهار می کند.
روحانــی همچنیــن گزارش هــای واصله 
مبنی بــر بــاز شــدن مرزها و بازگشــت 
وضعیت صادرات و واردات به شــرایط قبل 
از شــیوغ کرونا را در آرامش بــازار مالی و 
ارز موثر خواند و افــزود: افزایش صادرات و 
تالش هــای موفقیت آمیز برای بازگشــت 
درآمدهــای ارزی بــه کشــور و همچنین 
عرضــه ارز حاصــل از صادرات از ســوی 
صادرکنندگان، وضعیت آرام تری را در بازار 

ارز به وجود خواهد آورد.

بسته حمایتی برای تنظیم بازار اجاره 
مسکن آماده شده است

در بخش دیگری از جســله ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت ، موضوع تنظیم بازار مسکن 
بویژه بازار اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و رییس جمهوری با اشاره به شرایط 
ناشــی از محدودیت های ایجاد شده برای 
مقابله با شیوع کرونا و تاثیرات آن در فضای 
اقتصادی کشــور و درآمد و معیشت مردم ، 
گفت: سیاست دولت مســاعدت و حمایت 
از قشــرهای کم برخوردار و آسیب دیده از 
این شرایط اقتصادی اســت و در کنار بسته 
های حمایتی و ارائه تسهیالت برای کسب 
و کارها، پیش نویس بســته حمایتی برای 
تنظیم بازار اجاره مســکن آماده شده است 
که به زودی در ســتاد ملی کرونا بررســی و 
تصویب خواهد شــد که تنگنای ایجاد شده 

را کاهش دهد.

صفحه 3

اگرچه یک مقام مســئول اقدام معامله گران بورس در 
خرید اوراق تسه برای سرمایه گذاری را اشتباه خوانده 
بود اما با اوج گیری بازار ســرمایه، قیمت این اوراق باز 
هم با افزایــش همراه شــد.قیمت اوراق تســهیالت 
مســکن، در معامالت فرابورس با افزایش نســبت به 
روزهای گذشــته مواجه بود. به گونه ای که تقریباً همه 
نمادهای معامالتــی زیرمجموعــه اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیالت مسکن در تابلوی معامالت، سبزپوش 
بودند.در این معامالت، قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
در بیشتر نمادهای معامالتی تســه، به باالی ۶۰ هزار 

تومان رســید و در تعدادی نیز بین ۵۷ تا ۵۹ 
هزار تومان در نوسان بود؛ این در حالی است 
که اوراق تسهیالت مسکن صادره در خرداد 
ماه امســال )تســه ۹۹۰۳( وارد بازار شد که 
معموالً انتشــار اوراق تازه، بازار این برگه ها 
را بــا افزایش عرضه و کاهــش قیمت مواجه 

می کند.
با این حال کمی بیــش از ۳۸ هزار برگه تســه ۹۹۰۳ 
)اوراق مسکن خرداد امسال( به فروش رسید در حالی 
که در نیمه نخســت خرداد امســال که قیمت اوراق 

تسهیالت مســکن به نزدیک ۸۸ هزار تومان 
رســیده بود، تعداد فروش برگه هــای تازه 
انتشــار یافته متعلق به اردیبهشت ۹۹ )تسه 
۹۹۰۲(، بــه روزانه ۱۰۰ تــا ۱۵۰ هزار برگه 

می رسید.
صابر عســگرپور مدیر امور مالی بانک عامل 
بخش مسکن نیز هفته گذشــته همزمان با 
کاهش قیمت اوراق تسهیالت مســکن از ۸۸ به دامنه 
۵۰ هزار تومان، علــت افزایش قیمت ایــن برگه ها را 
اشتباه ســرمایه گذاران غیر حرفه ای در بورس عنوان 

کرد و افزود: این ســرمایه گذاران به دلیل عدم اطالع 
از محدودیت هــای خرید و فروش اوراق تســهیالت، 
به دلیل ایجــاد هیجــان در معامــالت، وارد چرخه 
خرید و فروش اوراق تســهیالت مســکن شدند که به 
دلیل افزایش تقاضای خریــد، افزایش قیمت ها نیز به 
وقوع پیوست. ضمن اینکه انباشــت تقاضای دریافت 
تسهیالت مسکن در ماه های کرونایی که بازار مسکن 
را به تعطیلی کشــانده بود، یکی دیگر از دالیل افزایش 
قیمت مسکن برگه های تســه در نیمه نخست خرداد 

ماه بود.

مسکن

صعود دوباره قیمت اوراق تسهیالت مسکن 

رئیس کل بانک مرکزی:

ز  خ   ار  افـزایش  نـر
ماندگار   نیست



مجلس با شعار نمی تواند مشکالت معیشتی مردم را حل کند

معاون سازمان خصوصی سازی خبر داد

آزادسازی باقی سهام عدالت تا یک سال آینده
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وند بی سابقه قیمت سکه و طال در ۵۰ سال اخیر ر
نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و 
سکه تهران در گفت وگو با خبرنگاران ضمن پاسخگویی به سواالت آنان 

آخرین وضعیت بازار سکه و طال را تشریح کرد.
مســعود یزدانی در ابتدای صحبت های خود به بیــان کلیاتی در رابطه 
با وضعیت بازار ســکه و طالی داخلی پرداخت و گفت:  اگر بخواهیم به 
بازار ســکه و طال از منظر التهاب آن بپردازیم، باید گفت که این التهاب 
تنها به دو پارامتر که یکی داخلی و دیگری خارجی اســت بستگی دارد. 
پارامتری همچــون افزایش نرخ انس جهانــی از ۱۲۰۰ دالر به ۱۷۵۰  
دالر از بُعد خارجی و نرخ ارز و نوســانات آن از بُعد داخلی تاثیر مستقیم 

بر قیمت سکه و طال در بازار داخلی دارند.
نایب رییــس اول اتحادیه طــال و جواهرتهران اظهار کــرد: با توجه به 
همه گیری  ویروس  کرونا در جهان، بورس ، نفت و پتروشیمی محدوده 
شــده اند؛ بنابراین ســرمایه های ذخیره شــده باید به سمتی حرکت 
می کرد که دارای گردش بود؛ لذا دیده شــد بهترین کاالیی که حتی با 

یک تلفن می توان آن را خرید و فروش کرد، طال است.
وی افزود: بنابراین اکثریت سرمایه داران به سمت فعالیت در بازار سکه 
و طال حرکت کردند. به همین دلیل انس طــال از ۱۲۰۰ - ۱۳۰۰ دالر 
آرام آرام افزایــش پیدا کرد تا ۱۷۵۰ دالر هم رســید. این افزایش ۴۲۰ 
دالر در یک ســال طی ۵۰ ســال اخیر که تقریبا عرضه و تقاضا روندی 
معمول داشته است، بی ســابقه بود. عالوه براین بعد خارجی که بسیار 
تاثیرگــذاردر قیمت ها بوده اســت، بعد داخلی موثر بر قیمت ســکه و 
طال، همیشه ارز بوده است. مشــکالت ارزی ما این روزها دیگر برکسی 
پوشیده نیســت. اکنون نفت چهار میلیون بشکه ای به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار 

رسیده است.
یزدانی تاکید کرد: ضمن اینکه  تهیه ارز نیز برای کشــور مشکل شده و 
با محدودیت منابع تامین ارز مواجه شده ایم. بنابراین  مسائل آشفتگی 
بازار سکه و طال در چندماهه اخیر به لحاظ قیمت، به دلیل افزایش نرخ 

انس جهانی، کروناویروس  و نوسانات افزایشی نرخ ارز رخ داده است.
نایب رییــس اتحادیه طال و جواهر تهــران با بیان اینکــه امروزه گران 
شــدن طال برای صنعت ما هیچگونه مزیتی ندارد و بــرای ما همچون 
ابزاری است که از آن استفاده می کنیم، تصریح کرد: طال همچون سایر 
کاالهایی است که تا چندی پیش قیمت حداقل یک سوم قیمت امروز 
خود را داشت؛ لذا بیش از آنکه، این گران شدن به معنای افزایش قیمت 
آن کاال باشــد، کاهش ارزش ریال اســت. یک کاال در طول یک ســال 
نهایت ۵ الی ۱۰ درصد گران می شــود؛ الباقی افزایش قیمت به سبب 

ضعیف شدن پول کشور ماست.

کرونا برود، بازارها فعال و التهابات کاهش می یابد
یزدانی تاکیــد کرد: ما نیز راضی هســتیم که نــرخ دالر و انس جهانی 
مجدد کاهش یافته و طال به طور مثال به همان گرمی ۱۰۰ هزار تومان 
چند ســال گذشــته خود بازگردد. دراینصورت گردش ما نیز بیشــتر 
خواهد شدکه برای ما بهتر اســت؛ چراکه سود ما در همان گردش است 
و می خواهیم  طال بیشــتر خرید و فروش شــود و گردش وجود داشته 
باشد تا ماهم از اجرت ساخت سود ببریم. ســود ما تنها در همان اجرت 
ساخت هاست.  طال کاالی فصلی نیست که بتوان آن را احتکار و ذخیره 

کرد تا در زمان خودش به طور مثال به سه برابر قیمت عرضه کرد.
این مقام صنفی پیش بینی کرد: چنانچه کرونا دســت از ســر ما بردارد 
و مجدد بازارهای دنیا فعال شــوند، نرخ انس ۲۰۰ دالر کاهش خواهد 
یافــت. اتفاقات اخیر متاثر از کرونا و ســقوط قیمت نفت و این دســت 
مسائل، ســبب التهابات بازاری همچون طال شده اســت؛ چنانچه این 
مســائل برطرف شــود، از این رکود خارج می شــویم و التهابات هم کم 

خواهد شد.
یزدانی در رابطه با اســتقبال مردم و میزان تقاضا در بــازار ، گفت: این 
روزها مردم چندان تمایلی برای خرید طــال ندارند. در حقیقت قدرت 

خرید از بین رفته است؛ لذا میزان تقاضا بسیار کاهش یافته است.  

عرضه سکه توسط بانک مرکزی، رونقی برای صنعت سکه و 
طال ایجاد نمی کند

وی در رابطه با حرکت موازی طال و بورس، اظهــار کرد: کار ما دو جنبه 
مصنوعات طال و طالی خام دارد. اینکــه می گوییم بازار وضعیت خوبی 
دارد، منظورمصنوعات طال )قطعات طالی ساخته و آماده( است. اما در 
شــرایطی که برخی بر روی طالی خام سرمایه گذاری می کنند، بورس 
می تواند تاثیرگذار باشد. در بحث خرید طالی خام، صنعت ما هیچ کاره 
اســت. شــمش طالی خام از خارج وارد و در داخل فروخته می شود و 

گردشی در صنعت طال و جواهر کشور ایجاد نمی کند.
نایب رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران با بیان اینکه قیمت ســکه و 
خرید و فروش آن ارتبــاط  چندانی با صنعت طال کشــور ندارد، گفت: 
بانک مرکزی ســکه به میزان میلیون قطعه تولیــد می کند و به بیرون 
عرضه می کند که ما بــه آن رواج بازار نمی گوییم. منظــور ما از بازاری 
که رواج دارد، بازاری اســت که یک واحد طالفروشی در روز چه میزان 
طال آماده )مصنوعات طال می فروشــد(. زمانی بازار فعال است که این 
طالفروشــی در روز به طور مثال ۱۰۰ یا ۲۰۰ گرم طال بفروشــد اما در 
حال حاضر به جز ۱۰ درصد از واحدهای ما در تهران روزانه ۳،۵ و ۸ گرم 

می فروشند؛ بنابراین گردش چندانی ایجاد نخواهد کرد.
یزدانی در رابطه با مجوز صرافی های بانکی برای فروش ســکه، تصریح 
کرد: تعدادی از صرافی های بانکی مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی 
دریافت کرده انــد و از ما )اتحادیه طال و جواهر( مجــوز ندارند که ما نیز 
به آن ها انتقاد داریــم. برخی مجوزها را هم اتحادیــه صادر می کند که 
مختص صرافی ها نیســت، بلکه برای واحدهای فروش سکه  است. در 
گذشته که فروش ســکه به  طور کامل در دست صنف طال وجواهر بود، 
عالوه بر مجوزی که از بانک می گرفتند به عنوان صرافی، یک مجوز هم 

از اتحادیه می گرفتند برای فروش سکه.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: ما به همه مشتریان اعالم 
می  کنیم که در خرید خود بسیار دقت کنند. تا جایی که ممکن است نیاز 
خود را از واحد مربوطه خریداری کنند. به طور مثال سکه را از واحدهای 
معتبر مختص سکه، جواهر را از جواهرفروشــی  ها که تخصص در این 
زمینه دارند، طال را از واحدهای معتبر طال که پروانه کســب از اتحادیه 
دارند و در آن منطقه شهره هســتند و نقره را از واحد خودش خریداری 

کنند.
 علی  الخصوص تاکید ما بر سکه  هاســت که حتما از سکه فروشی هایی  
خریداری شــود که نام واحد صنفی با نام درج شــده در پروانه کسب  و 
بر روی وکیوم سکه مطابقت داشته باشد. ســکه  ای که به مشتری داده 
می  شود با نام صنفی واحد باید یکی باشد؛ در اینصورت درصد تخلف  ها 
نیز بسیار کاهش خواهد یافت. اما اگر ســکه را از طالفروشی خریداری 
شــد، باتوجه به اینکه  طالفروش تخصص سکه ندارد، درصد تخلف باال 

خواهد رفت.
البته ما محدودیت  هایی برای عدم فروش سکه در طالفروشی  ها ایجاد 
کرده  ایم. مشــتریان اگر گزارش دهند، آن واحــد جریمه  و برای مدت 
چند روز بســته می  شــود. اتحادیه طال و جواهر تهران شامل ۲۰ رسته 
است  که هر رسته باید در صنف مختص خود فعالیت کند. به طور مثال 
تعمیرکار طــال یا مخراج  کار حق فــروش ندارند. ایــن موضوع دقت و 

حساسیت مشتری را می  طلبد.
یزدانــی تصریح کــرد: موضوع بســیار مهم دیگر، بحــث فروش  های 
اینترنتی طالست. اخیرا عده  ای در فضای مجازی فعالیت می  کنند که 
نه از اتحادیه طال و جواهر تهران و نه از اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
پروانه کســب دارند. این  ها به صورت آنالین پول را دریافت می  کنند اما 

طال تحویل نمی  دهند. 

بازار

خریدار  اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای شــهری از 
این حکایت دارد که با متوســط درآمد ۵۴ میلیونی در 
سال، میزان درآمد آنها حدود شــش میلیونی بیش از 
هزینه هایشان اســت. طرح آمارگیری هزینه و درآمد 
خانوار، برای بررســی متوســط هزینه ها و درآمد یک 
خانوار شهری و یک خانوار روســتایی در سطح کشور 
و استان ها است، بر این اساس مرکز آمار در سال ۱۳۹۸ 
حدود ۱۹ هزار و ۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شــهری و 
۱۸ هزار و ۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روســتایی کشور 
را مورد بررســی قرار داده اســت.اما نتایج بررســی ها 
نشــان می دهد که متوســط هزینه  کل خالص ساالنه  
یک خانوار شــهری ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزارتومان بوده 
است که نســبت به رقم مشابه در ســال قبل)۱۳۹۷( 
۲۰.۶ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه  کل ساالنه  
خانوار شــهری۱۱ میلیون  و ۷۵۲ هزار تومان با سهم 
۲۴.۸ درصد مربوط به هزینه هــای خوراکی و دخانی 
و ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان با ســهم ۷۵.۲ درصد 

مربــوط بــه هزینه هــای غیرخوراکی بوده 
اســت.در بین هزینه های خوراکی و دخانی، 
بیشــترین ســهم با ۲۲.۰ درصد به هزینه  
گوشــت و در بین هزینه هــای غیرخوراکی 
بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه 

مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص دارد.

درآمد بیشتر از هزینه
اما متوسط درآمد اظهار شده  ســاالنه  یک خانوار شهری 
۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، 
۲۴.۴ درصد افزایش داشته اســت. بر این اساس در سال 
۱۳۹۸ رشد متوســط درآمد ســاالنه خانوارهای شهری 
بیشتر از رشــد متوســط هزینه کل ســاالنه بوده است.

وضعیت منابع درآمد خانوارهای شهری نشان می  دهد که 
۳۲.۵ درصد درآمد از مشــاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۱ 
درصد از مشاغل آزاد کشــاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ 

درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

اوضاع دخل و خرج در خانوار روستایی
بررســی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای 
روستایی در ســال ۱۳۹۸ نشان می دهد که 
متوسط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار 
روستایی ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده 
اســت که  نسبت به ســال قبل ۲۱.۷ درصد 
افزایــش دارد. از هزینه  کل ســاالنه  خانوار 
روســتایی ۱۰ میلیــون و ۲۶۶ هزار تومان با ســهم 
۳۹.۳ درصد مربوط به هزینه هــای خوراکی و دخانی 
و ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان با ســهم ۶۰.۷ درصد 
مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده اســت.این در 
حالی اســت که در بین هزینه های خوراکی و دخانی، 
بیشترین سهم مربوط به هزینه  آرد، رشته، غالت، نان 
و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام ۲۲ درصد و در بین 
هزینه های غیرخوراکی، بیشــترین سهم با ۳۰ درصد 

مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
 از سوی دیگر  متوســط درآمد اظهار شده  ساالنه  یک 

خانوار روســتایی ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده 
اســت که نســبت به ســال قبل ۲۷.۴ درصد افزایش 

داشته است.
درآمد خانوارهای روســتایی  ۳۰.۷ درصد از مشــاغل 
مزد و حقــوق بگیــری، ۳۳.۵ درصد از مشــاغل آزاد 
کشــاورزی و غیرکشــاورزی و ۳۵.۸ درصــد از محل 

درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

در استان ها چه می گذرد؟
اما جریــان هزینه و درآمــد خانوارهــا در به تفکیک 
استان ها در سال گذشته اینگونه بوده که استان تهران 
۷۲ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان 
بــا۲۶ میلیون و ۳۲۰ هــزار تومان   هزینه را در ســال 
۱۳۹۸ داشته اند.همچنین استان تهران با ۸۱ میلیون 
و ۳۱۷ هزار تومان  بیشترین و اســتان کرمان با حدود 
۳۴ میلیون کمترین متوسط درآمد ساالنه یک خانوار 

شهری را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.

تحلیل

خریدار   معاون ســازمان خصوصی سازی 
گفت: براســاس صحبت های انجام شــده 
قرار اســت تا شــورای عالی بورس در یک 
ســال و به صورت تدریجــی اقدامات الزم 
برای آزادسازی باقی ســهام عدالت را انجام 
دهد اما نحوه اجرای آن تاکنون به ســازمان 

خصوصی سازی ابالغ نشده است.
آزادسازی ســهام عدالت از جمله اقدامات 
مهمی بود که از چند سال گذشته در دستور 
کار مســووالن قرار گرفت، با توجه به اینکه 
رییــس ســازمان خصوصی ســازی وعده 
آزادسازی آن را تا پایان آبان ماه سال جاری 
داده بود اما براســاس پیگیری های صورت 
گرفته این اقدام بســیار زودتر از موعد مقرر 
اجرا و در تاریخ ۹ اردبیهشــت ماه به دستور 

رهبر معظم انقالب آزاد شد.
از فــردای روز آزادســازی ســهام عدالت، 
اقدامات مربوط در دســتور کار قرار گرفت 
و به سهامداران فرصت داده شــد تا با ورود 
به سامانه www.samanese.ir  نسبت به 
تعیین روش مدیریت خود تصمیم گیری و 
اعالم کنند که آیا می خواهند سهام عدالت 
در اختیار خودشان باشــد و خود نسبت به 
ســهام مدیریت و مالکیت داشــته باشند 
و یا به دنبــال این هســتند که ســهام به 
صورت غیرمســتقیم از طریق شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی مورد معامله قرار 

بگیرند.
آزادســازی ســهام عدالت در حالی از روز 
نهم اردیبهشــت ماه به مرحله اجرا رســید 
که دارندگان این سهام تا هشتم خرداد ماه 
فرصت داشــتند با مراجعه به سامانه سهام 
 www.samanese.ir عدالت به نشــانی
روش مســتقیم را برای فروش ســهام خود 
انتخاب کنند که البتــه این مهلت در ابتدا تا 
۱۵ خرداد تمدید شد اما باز هم این فرصت 
یک روز دیگر تــا ۱۶ خردادماه و در نهایت تا 
۲۹ خرداد ماه تمدید شد، بعد از پایان مهلت 

مقرر، سیســتم به صورت خــودکار روش 
غیرمســتقیم را برای مابقی سهامداران که 
در تعیین روش مدیریت مشارکت نداشتند 
انتخاب خواهد کرد.بر این اساس باید گفت 
در صورت انتخاب روش مدیریت مســتقیم 
توسط مشموالن سهام عدالت، آنها مالکیت 
و مدیریت ســهام خود را بصورت مستقیم 
و بدون واســطه در اختیــار می گیرند، در 
انتخاب روش مدیریت مستقیم مشموالن 
فقط مدیر سهام خود در ۳۶ شرکت بورسی 
و فرابورسی در سبد سهام عدالت می شوند 
و مدیریت باقی سهام شــان در شرکت های 
غیربورســی ســهام عدالــت در اختیــار 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام 

عدالت قرار می گیرد.
ســاز و کار مربوط به نحوه معامالت ســهام 
عدالت به دســتور رهبر معظــم انقالب در 
اختیار شــورای عالی بورس قرار گرفت و در 

ابتدا بیشتر کارشناســان تصور می کردند 
که مراحل آزادسازی ســهام عدالت نیاز به 
فرصتی چند ماهه داشــته باشــد در حالی 
که برخالف تصورات ایجاد شــده شــورای 
عالی بورس به صورت اضطراری جلســه ای 
را برگزار و تصمیمــات الزم را در خصوص 

معامالت سهام عدالت اتخاذ کرد.
براســاس این جلسه به مشــموالن سهام 
عدالت که روش مدیریت مستقیم را انتخاب 
کرده بودند فرصت داده شــد تا با مراجعه به 
بانک هایی که شــماره شــبای خود را برای 
دریافت سود در ســامانه سهام عدالت ثبت 
کرده اند، فرم فروش وکالتــی ۳۰ درصد از 
سهام خود را پر کرده و یکی دو روز بعد، وجه 
حاصل از فروش این قسمت از سهام عدالت 

خود را دریافت کنند.
در این زمینه اعالم شد مشموالنی که دارای 
کد معامالتی هســتند نیازی به مراجعه به 

بانک ها ندارنــد و می تواننــد از طریق کد 
بورسی که در اختیار دارند جهت فروش ۳۰ 

درصد از سهام عدالت خود اقدام کنند.
به دنبال آن، »روح اهلل میرصانعی« دبیرکل 
کانــون کارگــزاران بورس اعــالم کرد که 
دارندگان سهام عدالت می توانند با مراجعه 
به ۱۰۸ ســایت کارگزاری دارایی ســهام 
عدالت خود را مشــاهده کنند و سهامداران 
می توانند با کد ملی و شماره رهگیری وارد 
سامانه سهام عدالت شــوند و نسبت به داد و 

ستد سهام خود تصمیم بگیرند.
میر صانعی بیان کرد: در گام اول دارندگان 
این ســهام می تواننــد ۳۰ درصد از ســبد 
سهام خود را بفروش برســانند و با مراجعه 
به کارگزاری سفارشــات خود را ارســال و 
کارگزار فردای روز سفارش، اقدام به فروش 
کند، البته سهام عدالت به قیمت بازار همان 

روز بفروش می رسد.

آزادسازی باقی سهام عدالت تا یک 
سال آینده

اکنون ســوالی که ذهن مشــموالن سهام 
عدالــت را بــه خــود درگیر کــرده زمان 
آزادسازی باقی ســهام عدالت است که در 
این زمینه »حسین عالیی «، معاون سازمان 
خصوصی ســازی به خبرنــگار ایرنا گفت: 
تصویب پروسه آزادســازی سهام عدالت در 
اختیار شــورای عالی بورس اســت که قرار 
است برنامه ریزی های الزم برای آزادسازی 
باقی ســهام را در چند مرحله در دستور کار 

قرار دهد.
وی اعالم کرد، براساس صحبت های انجام 
شده قرار است تا شورای عالی بورس در طی 
یک سال و به صورت تدریجی اقدامات الزم 
برای آزادسازی باقی ســهام عدالت را انجام 
دهد اما نحوه اجــرای آن تاکنون به ما ابالغ 

نشده است.
عالیی خاطرنشــان کرد: پرتفوی ســهام 
عدالت از جمله سهم های بسیار خوبی است 
و تاکید ما به مشــموالن این ســهام جهت 
انتفاع از ایــن درآمد آتی نگهــداری از این 

سهم ها است.
معــاون ســازمان خصوصی ســازی بــه 
افرادی که روش غیرمســتقیم را انتخاب 
کرده اند اشــاره کرد و گفت: ســاز و کار 
روش غیرمســتقیم در حال دنبال شــدن 
اســت، پرتفویی در این زمینه به شرکت 
ســپرده گذاری اعالم شــده و این شرکت 
قرار اســت براســاس پرتفــوی اعالمی 
افرادی کــه روش غیرمســتقیم را اعالم 
کردند وارد شرکت های ســرمایه گذاری 
اســتانی شــوند و از طریق این شــرکت 

ساماندهی شوند.
شــرکت  کــرد:  خاطرنشــان  عالیــی 
سرمایه گذاری استانی قرار است تا وارد بورس 
شود که زمان بندی آن توســط شورای عالی 

بورس اعالم خواهد شد.

خریدار   اســتاد دانشــگاه الزهراء اظهار 
داشــت: سیاســت های اقتصادی کشــور 
باید به گونــه ای طراحی شــوند که تأمین 
نیازهای مــردم امکان پذیر باشــد بنابراین 
در این راستا راهی جز سهمیه بندی کاالها 
وجود ندارد که دیر یا زود این سیاســت در 
کشور اجراء می شود. بنابراین سهمیه بندی 
یک راه ناگزیری حداقــل در افق میان مدت 
اســت. تا در این بازه زمانــی ظرفیت تولید 
ارتقاء، اشتغال کشــور افزایش و هزینه های 
ارزی واردات مدیریت شود.حســین راغفر 
در مــورد شــرایط اقتصادی کشــور اظهار 
داشت: زمانی که آقایان برای تامین کسری 
بودجه به افزایش نرخ ارز متوســل شدند و 
این جهش های بی ســابقه را ایجاد کردند، 
پیامدهای آن کامال مشخص بود. متاسفانه 
این تقریباً ویژگی همه دولت های فرومانده و 
درمانده است که برای تامین کسری بودجه 
به ســمت کاهش ارزش پــول ملی حرکت 
می کنند تا هــم ارزش بدهی هــای خود را 
تقلیل دهنــد و هم منابع مــردم را از جیب 
آنها به جیب دولت منتقل کنند. اما عوارض 
این موضوع کوتاه مدت نیست و آسیب های 

جدی به اقتصاد کشور وارد می کند.
وی ادامــه داد: وقتی دولت هــا مبادرت به 
افزایش نرخ ارز می کنند، کسری بودجه آن 
در سال های بعد بزرگتر می شود چون خود 
دولت بزرگترین متقاضی اســت. همچنین 
تجربــه نشــان داده وقتی دولت کســری 
بودجه دارد بانــک مرکزی مبادرت به چاپ 
پول می کند که این اقدام نیــز نقدینگی را 
افزایش می دهد. ســپس برای هدایت این 

نقدینگی هــم راه حل های اشــتباهی ارائه 
می کنند کــه آن نیــز شــرایط را پیچیده 
می کند، پیامدهای این سیاســت در ســه 
دهه اخیر و حداقــل در ۴ جهش نرخ ارزی 
و نیــز در افزایش حامل های انــرژی تقریباً 
این تاثیــر را دارد. بنابراین این تصمیم های 
نادرســت باعث ایجاد عدم تعادل در سطح 
خرد، میانه و کالن اقتصاد می شــود که در 
بازارهای مانند سرمایه، پول، کاال و... شاهد 

آن هستیم.
راغفر تصریح کرد:مثال شرکت های دولتی 
و شبه دولتی با نشــان دادن سودآور بودن 
بنگاه، ســهام خود را در بازار سرمایه عرضه 
می کننــد و این تأثیــر زیادی بــر زندگی 
مردم عــادی می گذارنــد و زندگی فردی 
و خانوادگی افــراد را متاثــر می کند که به 
اشــکال مختلف موجــب ناهنجاری های 
اخالقــی، فســاد مالــی و جــرم و جنایت 
می شــود. در ســطح بنگاه ها نیــز به دلیل 
افزایــش هزینه های تولیــد و نهادها مانند 
نیروی کار و افزایــش هزینه های ارزی این 
بنگاه ها با مشــکالت زیادی روبرو شده اند. 
بســیاری از این بنگاه ها در ۱۵ ســال اخیر 
ورشکسته شــده و یا منابع خود را از بخش 

تولید و بخش سفته بازی منتقل کرده  اند.
این اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهراء اظهار 
داشت: امروزه شــاهد فساد در دستگاه های 
دولتی هســتیم که همه اینها توانایی دولت 
در مواجهــه با مشــکالت را تقلیــل داده و 
اعتماد عمومی آسیب خورده که همه اینها 
وضعیت کنونی کشور را پیچیده تر می کند. 
این بی اعتمادی ها باعث می شــود افراد به 

به جــای تولید به فعالیت های ســفته بازی 
روی بیاورند. این یک دور باطلی اســت که 
در سه دهه اخیر ایجاد شده و امواج گرداب 
گونه ای ایجــاد کرده که هر بار شــعاع این 
گرداب گسترده تر می شود و مردم بیشتری 
را با خود بلعیده و فساد را گسترش می دهد. 
در این شــرایط نیازمند یک عزم سیاســی 
قدرتمنــد و ســازماندهی مجــدد نظــام 
اقتصادی کشــور هســتیم. البته اقدامات 
دولت تنها مختص مدیریت اقتصاد نیســت 
و در همه پدیده ها شاهد آن هستیم، بطوری 
که در همین موضوع کرونــا، دولت فرصت 
اســفند و فروردین را از دست داد و کماکان 

خطر بازگشت این بیماری وجود دارد.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت معیشتی 
خانوارها گفت: امروزه بســیاری از مردم با 
مشکالت معیشتی روبرو هستند و مجلس 
نیز با شــعار نمی توانــد کاری از پیش ببرد. 
می طلبد که شــرایط کنونی بعنوان شرایط 
اضطراری به رسمیت شناخته و متناسب با 

آن سیاست های کشور تنظیم شود.

وی تاکید کــرد: ما سیاســت گذاری های 
هشــت ســال جنگ را در تجربه داریم که 
می تواند بــه ما کمــک کنــد. حداقل دو 
ســال اســت که بارها این حرف ها را تکرار 
می کنیم که نباید ارز کشــور برای کاالهای 
غیرضــروری تخصیــص یابــد. حــاال که 
میلیاردها دالر ارز کشور از دست رفته، تازه 
بانک مرکزی اعالم می کند که برای واردات 
کاالهای غیراساسی ارز تخصیص نمی دهد. 
سوال این اســت که چرا در دو سال گذشته 
این اتفــاق نیفتاده اســت که البته پاســخ 
روشن اســت؛ چون منافع گروه های زیادی 
در مجلس، دولت و حتی خــود قوه قضاییه 
این اجازه را نمی دهد که شرایط اضطراری 
در کشــور ایجاد شــود.وی ادامــه داد: در 
حال حاضر بایــد محدودیت های جدی بر 
فعالیت های ارزی کشــور اعمال شود و  این 
سیاســت ها معطوف به حفظ منافع مردم و 
نیروی کار باشد. سیاســت های اقتصادی 
کشــور باید به گونه ای طراحی شــوند که 
تأمین نیازهای مــردم امکان پذیر باشــد 
بنابراین در این راســتا راهی جز ســهمیه 
بندی کاالها وجود نــدارد که دیر یا زود این 
سیاست در کشــور اجراء می شود. بنابراین 
ســهمیه بندی یک راه ناگزیری حداقل در 
افق میان مدت اســت. تا در این بازه زمانی 
ظرفیت تولید ارتقاء، اشتغال کشور افزایش 

و هزینه های ارزی واردات مدیریت شود.
راغفــر در مــورد نقــش سیســتم بانکی 
کشور در شــرایط دشــوار اقتصادی گفت: 
برای تســهیالت بانکی باید قیــود زیادی 
اعمال شــود و منابع تنها به ســمت تولید 

اقتصادی اختصاص یابد. اینگونه نباشد که 
تسهیالت به ســمت خرید ویال و کاالهای 
لوکس اختصــاص یابــد. امروزه شــاهد 
ســرمایه گذاری های بانک ها در بخش های 
مســکن، ارز و سکه و حتی ســهام هستیم 
که این موضوع ریشــه در عدم توانایی بانک 
مرکزی در انجام وظیفــه نظارتی خود دارد 
و بنوعی مجوز ســرمایه گذاری در بازارهای 
مالی و کاالیی را می دهد تا منابع به ســمت 

بازارهای سفته بازی سوق یابند.
این استاد اقتصاد اضافه کرد: همین افزایش 
قیمت ســکه در بازار را مشــاهده کنید که 
عمال یک بانــک در ماه های اخیــر اقدام به 
خرید ســکه با اختالف ۷۰۰ تا ۵۰۰ تا هزار 
تومانی در بازار آتی می کــرد که امروز باعث 
شده قیمت ســکه به باالی ۸ میلیون تومان 
برسد. بانک مربوطه قیمت سکه را باال می برد 
و بانک مرکزی به خاطــر اعتراض صنف طال 
فروشان خرید و فروش ســکه در بازار آتی را 
ممنــوع می کند اما واکنش دیگر مشــاهده 
نمی شــود. آیا مدیریت آن بانک صالحیت 
الزم برای بانکداری ســالم را دارد؟ آیا مدیر 
آن نباید عزل شــود؟ این حکایت از آن دارد 
که گویی همه در خدمت سوداگران و منافع 
آنها هستند و البته منتفع نیز می شوند جزء 
مردم.راغفر افزود: البته این اقدامات مخرب 
برخی از بانک ها از سال های ۸۱ و ۸۲ تا امروز 
صورت گرفته که پیش از آن نیز موسســات 
مالی این کار را انجام می دادنــد. باید توجه 
داشــت که شــرایطی تورمی به ضــرر خود 
بانک ها نیز اســت چون ارزش مطالبات آنها 

نیز به نوعی کاهش می یابد. 

ج خانوارهای ایرانی جزئیات دخل و خر
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سقف صادرات بار اول کارتهای بازرگانی ۵۰۰ هزار 
دالر شد

دولت تصمیم گرفته بــه منظور اطمینــان از بازگشــت ارز صادرات 
کارت های بازرگانی تازه صادر شده، ســقف ۵۰۰ هزار دالری را تعیین 
کند و اگــر صادرکننده، رفع تعهــد ارزی کرد، دوبــاره اجازه صادرات 

داشته باشد.
 بر اســاس تصمیم جدید دولت، از دو هفته آینده قرار اســت که سقف 
۵۰۰ هزار دالری برای صادرات آن دســته از کارتهای بازرگانی در نظر 
گرفته شود که به تازگی از سوی ســازمان های صنعت، معدن و تجارت 
و اتاق های بازرگانی صادر شــده اند و اولین باری اســت که قرار اســت 

صادرات انجام دهند.
بر این اســاس دولت تصمیم گرفته تا به منظور اطمینان از بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، تنهــا زمانی به این صادرکننــدگان اجازه صادرات 

مجدد دهد که تعهد ارزی ۵۰۰ هزار دالر اولیه خود را ایفا کرده باشند.
شــب گذشــته صمد کریمی، رئیس اداره صادرات اعــالم کرد که ۲۷ 

میلیارد دالر از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

تحلیل کارشناسان از تاثیر نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی روی بازارها

خ سود بانکی افزایش می یابد؟ نر
برخی کارشناســان و تحلیلگــران اقتصادی اعتقاد دارنــد تصمیم بر 
کاهش نرخ ســود بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت به ۸ درصد 
آن هم در شــرایطی که نرخ تورم کشــور باالی ۴۰ درصد است، باعث 

خروج منابع از سیستم بانکی و ورود آن به بازارها شده است.
 همزمان با افزایش نــرخ دالر در بازار، این روزها بحث تغییر نرخ ســود 
بانکی میان کارشناسان داغ شــده اســت. به باور آنها، با توجه به تورم 
۳۵ درصدی اقتصاد ایران نرخ ســود بانکی ۱۵ درصدی، نرخ سو بانکی 
حقیقی در شــرایط فعلی منفی ۲۰ درصد است و این یعنی پولی که در 
بانک گذاشته می شود، حداقل ۲۰ درصد در یک سال آینده از ارزشش 
کم می شــود.آخرین تصمیم درباره نرخ سود بانکی به اوایل بهار امسال 
برمی گردد. ۳۱ فروردین امسال طی جلســه ای مدیران عامل بانک ها 
تصمیم گرفتند نرخ ســود بانکی را به مصوبه ســال ۱۳۹۶ بازگردانند، 
بنابراین نرخ سود بلندمدت یک ساله ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده های 

کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد اعالم شد.

تغییرات تصمیم گیری در نرخ سود بانکی چگونه بود؟
پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپرده ها به شکل غیررسمی تا 
محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. از این بُعد می توان گفت که 
با بازگشت به مصوبه گذشته و نرخ ســود ۱۵ درصد، نرخ سود بانکی در 

عمل ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت.
البته در تیر ماه ۹۵ تصمیم گرفته شــد که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد 
کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشــته شد، اما وجود موسسات مالی 
غیرمجاز باعث شد بازی نرخ ســود بر هم بخورد. در آن زمان، موسسات 
مالی غیرمجاز برای جذب هر چه بیشتر ســپرده های مردم، نرخ سود 
خود را باالتر از ۱۵ درصــد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شــد تا 
بانک ها نیز برای فرار از شکســت، مجبور شــوند نرخ ســود پرداختی 
خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ ســود بــه ۱۵ درصد عمال با 
شکست مواجه شــد.دوباره، در دوم شــهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول 
و اعتبار تصویب کرد که از ۱۱ شــهریور همان ســال تمامی بانک ها و 
موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵ درصد و سود 
سپرده های کوتاه مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. این اتفاق در حالی 

رقم می خورد که این بار خبری از موسسات مالی غیرمجاز نبود.
گزارش ها نشان می دهد بازگشت به تصمیم سال ۱۳۹۵، یک تغییراتی 
را در حساب های کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کرد؛ به طوری که سپرده 
گذاران، پول های خود را از حســاب های بلندمدت خــارج کردند و در 
حساب های کوتاه مدت با سیالیت بیشتر قرار دادند. رفته رفته واگرایی 
حساب های کوتاه مدت از بلندمدت بیشتر شــد و این نشان دهنده آن 

بود که پول ها در حال خروج از بانک ها بودند.

سود بانکی بازارها را برهم ریخت؟
بررسی وضعیت بازارها طی سه ماه اول امسال، حاکی از روند رو به رشد 
قیمت هاست، به طوری که نرخ دالر در این مدت از کانال ۱۴ هزار تومان 
در بازار آزاد وارد کانال ۲۰ هزار تومان شده است. به اعتقاد کارشناسان 
و تحلیلگران اقتصادی، نــرخ بهره منفی ۲۰ درصد، بــازار دارایی ها از 

جمله بورس و مسکن را باد کرد و حاال در حال به هم زدن بازار ارز است.
سید محمد صادق الحسینی عنوان می کند: زمانی که بانک ها برای نرخ 
۱۵ درصد سود بانکی تصمیم گرفتند، گفتم این یعنی افزایش نرخ ارز. 

آن روز دالر ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان بود.
به گفته وی، ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵ درصد خطاست. سریعا 

باید اوراق منتشر و نرخ سود بین بانکی به کانالی باالتر هدایت شود.
ســیامک قاســمی، اقتصاددان نیز معتقد اســت: با توجه به تورم ۳۵ 
درصدی اقتصاد ایران نرخ ســود بانکی ۱۵ درصدی، نرخ ســو بانکی 
حقیقی در شــرایط فعلی منفی ۲۰ درصد اســت و این یعنی پولی که 
در بانک گذاشــته می شــود، حداقل ۲۰ درصد در یک ســال آینده از 
ارزشش کم می شود.محمدجواد رضایی، تحلیلگر اقتصادی نیز درباره 
علت رشد قیمت سکه، ارز، طال و ســهام شرکت های بورسی، می گوید: 
تصمیم گیری در تغییر و تعیین نرخ سود بانکی آن قدر باید با حساسیت 
و کار کارشناســی انجام و تبعات آن به خوبی در نظر گرفته شــود که 

اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل مواجه نکند.
به باور وی، تصمیم بر کاهش نرخ ســود بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود 
کوتاه مدت به ۸ درصد آن هم در شــرایطی که نرخ تورم کشــور باالی 
۴۰ درصد است، در کوتاه مدت تصمیمی اشتباه و غیرکارشناسانه بود؛ 
چرا که این موضوع باعث خروج منابع از سیســتم بانکــی و ورود آن به 

بازارهای پر تنش ارز، طال، سکه و بورس شده است.

نرخ سود بانکی تغییر می کند؟
اما در این شرایط، رییس کل بانکی معتقد است که وضعیتی که در بازار 
ارز به وجود آمده، موقتی اســت. به گفته عبدالناصر همتی،   تمام تالش 
خود را برای کنترل بازار ارز انجام می دهیم تا تعادل به این بازار بازگردد.
بنا به تاکید او در یــک برنامه تلویزیونی، سیاســت های پولی به نحوی 
برنامه ریزی شــده تا بتوانیم نقدینگی را کنتــرل کنیم و هدف گذاری 
تورمی برای یک سال آینده را اعالم کرده ایم که همان ۲۲ درصد است و 

امیدواریم با امکاناتی که داریم در راه تحقق آن بکوشیم.
به گقته رییس کل بانک مرکزی، در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ 
درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایســه کنیم ۰.۶ درصد زیاد 

شده که این ۰.۶ درصد نمی تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
به اعتقاد همتی، این شــوک ها گذرا است و علت آن این است که قیمت 
ارز در سامانه نیما مهم است که تجارت کشور در آنجا صورت می گیرد، 
میانگین قیمت ارز در ســامانه نیمــا زیر ۱۶ هزار تومان اســت و امروز 

نزدیک ۱۲۰ میلیون دالر تامین ارز در نیما صورت گرفته است.
بر این اســاس، بنا به تاکید او، میانگین یک ماه گذشــته درهم ۴۴۰۰ 
تومان و دالر ۱۶ هزار تومان اســت که نشــان می دهد این یک شوک 
موقتی است که برای شوک های موقتی نمی توانیم سیاست های پولی 
را تغییر دهیم.به گفتــه همتی، اگر نرخ ارزی که برای تولید اســتفاده 
می شــود دچار تغییر شــود، سیاســت های پولی را متناظر آن تغییر 
می دهیم اما اکنون کنترل ها انجام شده و در روزهای آینده تعادل بین 
عرضه و تقاضا در ســامانه نیما برقرار می شود و ســعی می کنیم ثبات و 

تعادل را به اقتصاد بازگردانیم.

شعبه

خریدار   رئیس کل بانک مرکزی نوسانات 
اخیر نرخ ارز را موقتــی و کوتاه مدت خواند 
و با تاکید بر لزوم حفظ ذخایر ارزی کشــور 
گفت: در صورتی که نوســان ماندگار باشد، 

قطعا در بازار مداخله خواهیم کرد.
 عبدالناصر همتی با حضور در بخش خبری 
ساعت ۲۱ شبکه یک سیما درباره تحوالت 
اخیر بازار ارز و افزایــش قیمت دالر گفت: 
نوســانات اخیر نرخ ارز موقتی و کوتاه مدت 

است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ ذخایر ارزی کشور 
گفت: در صورتی که ببینیم نوسان ماندگار 

است قطعاً در بازار مداخله خواهیم کرد.
وی با بیــان اینکه سیاســت پولــی بانک 
مرکزی به نحوی تدوین شــده اســت که 
نقدینگی کنترل شود، گفت: هدف گذاری 
تورم را برای یک ســال آینده اعالم کردیم 
که همان ۲۲ درصد اســت و مصر هســتیم 
با اقداماتی که در پیش داریــم آن را تحقق 
بخشــیم. همچنین ســال گذشــته رشد 
نقدینگی، ۳۱ درصد بــود که اگر با میانگین 
بلندمدت این میزان را مقایســه کنیم، تنها 
۶ واحد درصد اضافه شــده که این ۶ واحد 
درصد نمی تواند چنین التهابــی را در بازار 

ارز ایجاد کند.
وی با اشــاره به اتفاقات ماه هــای ابتدایی 
ســال جاری به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
تصریح کرد: پیش از ایــن نیز گفته ام و االن 
هم مجــدداً تأکید می کنم کــه دراتفاقاتی 
کــه در دو مــاه اول ســال به دلیــل کرونا 
اتفاق افتــاد و همچنین از نظــر ارزش نیز 
محصوالت صادراتی مانند فراورده ها، نفت 
و پتروشیمی دچار کاهش شــدند و بعد از 
اینکه دوباره این مرزها باز شد و رفت وآمدها 
و ورود کاال به طور جــدی راه افتاد، طبیعی 
بود که ناترازی هایی بیــن عرضه و تقاضای 
ارز به وجــود آمد. همــه این مــوارد و نیز 
شوک های روانی که به دلیل تصمیم آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گرفت و قطعنامه ای 
به ناحق علیه جمهوری اســالمی صادر کرد 
موجب ایجــاد جو روانی علیــه ایران ایجاد 

شد.
همتی بــا بیان اینکــه شــوک های ارزی 
گذراست، عنوان کرد: باید توجه داشت که 
این شوک ها گذراســت. آنچه برای ما مهم 
است قیمت ارز در ســامانه نیماست چراکه 
تجــارت کشــور در آنجا تأمین می شــود. 
همین امروز میانگیــن دالر در نیما زیر ۱۶ 

هزار تومان مبادله می شــود و امروز چیزی 
در حدود ۱۲۰ میلیون دالر در ســامانه نیما 
عرضه صورت گرفته اســت. روز گذشته نیز 
باالی ۱۲۰ میلیــون دالر در ســامانه نیما 
عرضه شــده بود. میانگین یک ماه گذشته 
ســامانه نیما، درهم حدود ۴,۴۰۰ تومان و 

قیمت دالر زیر ۱۶ هزار تومان است.
وی در ادامه یادآور شد: پس آنچه در بازار رخ 
داده شوک موقتی اســت و برای شوک های 
موقتــی نمی توانیــم سیاســت های پولی 
مان را تغییر دهیم. تغییر در سیاســت های 
پولی باید زمانی فرابرسد که احساس کنیم 
فروضی که برای پیــش بینی تورم داریم که 
یکی از آنها نیــز نرخ ارز اســت، آن هم نرخ 
ارزی که بــرای تولید ما مصرف می شــود، 
اگر اینها دچار تغییر شود دخالت می کنیم. 
تمام تالش ما این اســت که بازار را کنترل 
کنیم وتا حدودی نیز کنترل کردیم. انشاهلل 
تعادلی که بیــن عرضه و تقاضا در ســامانه 
نیما باید اتفاق بیفتد و اکنــون نیز در حال 
رخ دادن اســت، طی هفته های آینده، تمام 
تالشمان را برای بازگشت تعادل به اقتصاد 
به کار می گیریم.رئیس کل بانک مرکزی با 
بیان اینکه در حال حاضر از اقتصاد نفتی به 
اقتصادی غیرنفتی گذر کردیم، عنوان کرد: 
ایفای تعهدات صادرکنندگان برای ما مهم 
است. ســال گذشــته چیزی نزدیک به ۴۲ 
میلیارد دالر واردات داشــتیم و این واردات 

بخشی از آن از طریق بانک مرکزی و ذخایر و 
درآمدهای نفتی که داریم، تأمین می کنیم 
ولی بخش عمده از طریق صادرات غیرنفتی 
تأمیــن می شــود و بایــد صادرکنندگان 
غیرنفتی بــه تعهدات خود عمــل کنند. ما 
ظرف دوسال گذشته چیزی نزدیک به ۷۲ 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتــی مان بوده 
اســت که باید ارزش برمی گشــته و از این 
میزان در حدود ۴۵ میلیارد دالر بازگشــته 
اســت. یعنی ۲۷ میلیارد دالر بازنگشــته 

است.
دهمتی با اشــاره به ضرب االجــل تعیین 
شــده تا پایان تیر ماه عنوان کرد: امیدواریم 
صادرکنندگان شتاب بیشتری در بازگشت 
ارز بدهنــد. از شــخصیت های حقیقــی و 
حقوقی که ۴۵ میلیــارد دالر را بازگردانده 
اند تشــکر می کنیم و به بقیه نیــز که به هر 
دلیــل نتوانســته اند ارز را بازگردانند اعالم 
می کنیم االن صادرکنندگان باید به وظیفه 
ملی خود عمل کنند، در زمانی که دشــمن 
فشــار حداکثری را بر مــردم وارد می کنند 
حداقل کاری که صادرکنندگان می توانند 
بکنند این است که ســریع تر ارز را به کشور 

بازگردانند.
وی با اشــاره به اطالعیه روز گذشته وزارت 
صمت درخصــوص صادرکنندگانی که ارز 
را به کشــور بازنگردانده انــد، گفت: وزارت 
صمت دیروز اعالم کرده اســت، کسانی که 

ارز به کشــور برنگردانده انــد، دیگر کارت 
بازرگانی به آنها تعلق نمی گیرد، دوم اینکه 
به هر حال ابزاری که شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قانون است به ما این اجازه را داده 
است و می توانیم این موارد را به قوه قضائیه 
ارجاع دهیم و ســال گذشــته نیز بخشی را 
ارجاع دادیم. امیدواریم کــه به این مرحله 
نرســیم. روابط ما صادرکنندگان صمیمی 
و دوســتانه اســت. امیدواریم تا پایان سال 
بخش اعظم ارز به کشــور بازگردد که نیاز 

نباشد این کار را انجام دهیم.
رئیس شــورای پول و اعتبار ضمن تشریح 
نحوه دخالــت در بــازار ارز، تأکیــد کرد: 
دخالت در بــازار ارز دو نوع اســت. یک نوع 
ارز پاشی است که اگر آن را ضروری ندانیم، 
انجــام نمی دهیم. اگر نوســانات را به مانند 
نوســانات فعلی را کوتاه مدت ببینیم، برای 
آن سیاست های کلیمان را تغییر نمی دهیم 
و ذخایرمــان را صرف ایــن کار نمی کنیم. 
اگــر احســاس کنیم کــه این نوســانات 
بلندمدت تر شــود حتماً مداخله می کنیم و 
اجازه نمی دهیم برای فرضــی که در هدف 
گذاری تورم بــرای نرخ ارز دیدیــم و برای 
بانک مرکزی مشخص است اگر از آن فاصله 
بگیریم و حــس کنیم میان مدت اســت، 

حتماً دخالت می کنیم.
وی افــزود: دوم اینکه ما دخالت را بیشــتر 
در حــد تأمین منابــع الزم بــرای واردات 

می دانیم. ما تنها امــروز ۱۲۰ میلیون دالر 
بــرای واردات کاال تأمین کردیــم، این در 
حالی اســت که کل حجم مبادله در بازار ارز 
اســکناس زیر ۴ میلیون دالر است. یعنی از 
۵ درصد نیز کمتر است. اگر بخواهیم با نرخ 
پایین دخالت کنیم در واقع نسبت به خروج 
ســرمایه اجازه داده ایم و این همان چیزی 
است که آمریکا می خواهد. ما نمی خواهیم 
در تله آمریکا قــرار بگیریــم. ذخایرمان را 
حفظ می کنیم، ثبــات بازار بــرای ما مهم 
اســت و از همه مهم تــر تأمین بــا قیمت 

مناسب کاال برای تولیدکنندگان است.
رئیس کل بانــک مرکزی در ادامــه یادآور 
شد: من گفتم گشاده دســتی در واردات با 
ارزهای ترجیحی نداریم. یعنــی اینکه ارز 
ترجیحی برای واردات اساسی کشور است 
و برای واردات غیرضروری صرف نمی کنیم. 
در حال حاضر براساس اســتاندارد صمت 
ثبت ســفارش انجام دهنــد و از ارز نیمایی 
تخصیص می دهیم و مانعی وجود ندارد. در 
مورد کاالی اساســی دو وظیفه مهم داریم. 
یکــی تأمین کاالهــای اساســی و داروی 
مردم است. االن کشور ما از این نظر از تمام 
کشــورهایی که دچارکرونا شــده اند بهتر 
اســت. همه امکانات در کشــور وجود دارد 
پس تأمین نیازهای روزمــره مردم برای ما 
مهم است. نوســانات کوتاه مدت نرخ ارز نیز 

رفع می شود.
وی بــا اشــاره به ســفر خــود به عــراق و 
دســتاوردهای آن عنوان کــرد: من درباره 
نکته ای توضیح دهم که عــده ای گفتند در 
ســفر به عراق نفت در برابر غذا بوده اســت 
این گونه نیســت اوالً گاز بوده است، ثانیاً ما 
پولمان در عراق اســت و می خواهیم خرید 
کنیم و دوســتان عراقی کمک می کنند از 
طریق کانال شــرکت های آنان خرید مان را 
از خارج کشــور انجام می دهیم. باالخره ما 
درحدود ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دالر دارو و کاالی 
اساسی باید برای مردم تهیه کنیم. من با هر 
وسیله ای شود این کار را انجام می دهم و در 
برابر آنها متعهدم. اولویت اول ما این اســت. 
اولویت دوم ما تأمین مــواد اولیه و قطعات 
کارخانجات و سوم نیز کاالهای ضروری که 
احساس کنیم در این شــرایط مردم به آنها 
نیاز دارند. مطمئن باشــید بانک مرکزی با 
برنامه پیش می رود و سیاســت های پولی 
اش انشاهلل جواب خواهد داد و مهم برای ما 

کنترل تورم است.

واحدهای اولین صنــدوق واســطه گری مالی یکم از  
امروز )چهارشــنبه ۴ تیر ماه( و حــدود یک ماه پس از 

پایان پذیره نویسی قابل خرید و فروش می شود.
 وزارت امــور اقتصــادی و دارایی چنــدی پیش طی 
اطالعیه ای فراخوان واگذاری )شماره ۱( پذیره  نویسی 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه  گذاری قابل 
معامله )ETF( “واسطه گری مالی یکم” را منتشر کرد. 
در این اطالعیــه آمده بود که وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی از طریق این واگذاری، بــه نمایندگی از دولت 
جمهوری اســالمی ایــران، باقیمانده ســهام خود در 
بانک های ملت، تجارت و صادرات ایــران و بیمه های 
البرز و اتکایی امین را واگــذار خواهد کرد. به طور کلی 

قرار اســت ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیــارد تومان 
باقیمانــده ســهام دولت در ســه بانک و دو 
شرکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق 
 )ETF( سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
با عنوان »واســطه گری مالــی یکم« عرضه 

شود.
ویژگی بــارز ایــن واگــذاری، بهره مندی 

کلیه ایرانیــان از تخفیــف ۲۰ درصدی بود. ســقف 
سرمایه گذاری هر شــخص حقیقی )هر کد ملی( ۲۰ 
میلیون ریــال )دو میلیون تومان( تعیین شــد. پذیره  
نویســی برای هر فرد دارای کد ملــی امکان پذیر بود و 

محدودیت سنی برای متقاضیان وجود نداشت.

بر این اســاس مهلت پذیره نویســی حدود 
یک ماه پیش به پایان رســید و بیش از ســه 
میلیون و چهار صد و هشــتاد و یک هزار نفر 
با ســرمایه گذاری بیــش از ۵۸۸۶ میلیارد 
تومان در پذیره نویســی برای خرید ســهام 
دولتی مشارکت کرده اند. در این راستا از اول 
تیرماه نماد دارایکم در بورس باز شــد  و افراد 
می توانستند ارزش آن را در پرتفو )ترکیب سهام( خود 

ببینند.

شرایط معامله دارایکم در بورس
با توجه به اینکه از فردا واحدهای صندوق واسطه گری 

قابل معامله اســت هر کســی می خواهد آن را بخرد یا 
بفروشد باید اول کد بورســی بگیرد و در سامانه سجام 
ثبت نام کند. افرادی که زیر ســن قانونی هســتند نیز 
باید از طریق ولی آنها در ســامانه سجام ثبت نام شوند 
و کد بورسی گرفته شــود تا بتوانند معامله واحدهای 
صنــدوق واســطه گری مالــی را انجام دهــد. از روز 
چهارشــنبه که واحدهای این صندوق در بورس قابل 
خرید وفروش می شــود هم افراد حقیقی و هم حقوقی 

می توانند آن را خرید و فروش کنند.
 طبق آخرین آمار ارزش هر واحــد ۱۰ هزار تومانی آن 
به بیش از ۲۰ هزار تومان یعنی بیش از دو برابر افزایش 

یافته است.

بورس

وز در بورس آغاز معامله دارایکم از امر

وختند ج از شبکه فر و ارز را خار ۲۵۰صادرکننده  قالبی که۶.۸میلیارد یور
خریدار   بانک مرکــزی از آماری رونمایی 
کرده که بــر مبنــای آن،۲۵۰صادرکننده 
معــادل ۶.۸میلیــارد یــورو ارز حاصــل 
از صــادرات را بــه چرخــه اقتصــادی 
بازنگردانده اند. داده هایــی عجیب و غریب 

که برای اولین بار اعالم شد.
 صادرکنندگان برای ایفــای تعهدات ارزی 
ســال ۹۸ خود کمتر از ۲۹ روز دیگر زمان 
دارند. آنها باید حداکثر تا پایان تیرماه سال 
جاری، ارز حاصل از صــادرات خود را برای 
ســال ۹۸ را به چرخه اقتصادی برگردانند؛ 
در غیر این صورت با عواقــب بعدی آن باید 

دست و پنجه نرم کنند.
تا این لحظه، بانک مرکزی دســتکم سه بار 
در اطالعیه هایی اعالم کرده است که تمامی 
صادرکنندگان باید حداکثر تا اول مردادماه، 
ارز حاصل از صادرات خود را به شــیوه های 
اعالمی بانک مرکزی به کشور بیاورند و البته 
تاکید شده اســت که این مهلت هم تمدید 
نخواهد شــد. اما تا این جــای کار، علیرغم 
اینکه در چهارماهه گذشته یعنی اسفند ۹۸ 
و فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۹ به دلیل 
بسته بودن مرزها و شیوع ویروس کرونا در 
تمامی کشــورهای هــدف صادراتی ایران، 
عملیات صادرات و نقــل و انتقاالت ارزی با 
مشکل مواجه بوده اســت، اما بانک مرکزی 

اصرار دارد تا همه صادرکننــدگان تا پایان 
تیرماه، ارز را به روش های اعالمی به کشــور 

برگردانند.
اکنون اما داســتان به شــکل دیگری پیش 
رفته است. بازار ارز از تالطماتی رنج می برد 
که بیشترین دلیل آن به گفته مقامات بانک 
مرکزی، نرخ حواله جات اســت که افزایش 
یافته اســت و البته آنها معتقدنــد که این 
شــرایط مدیریت خواهد شــد. عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانــک مرکزی می گوید 
که مجموعــه سیاســت های ارزی علیرغم 
نوسانات زودگذر تغییر نخواهد کرد و بانک 
مرکزی هم البته، قصدی برای پول پاشی از 
نوع ارزی برای آرام کــردن وضعیت کنونی 

بازار ندارد.
اما آمار عجیــب و غریبی که بــرای اولین 
بار از ســوی بانک مرکزی رونمایی شــده، 
حکایــت از آن دارد کــه علیرغــم همــه 
ســخت گیری های بانک مرکــزی، چیزی 
حــدود ۲۷ میلیــارد دالر ارز حاصــل از 
صادرات به کشور بازنگشــته است که این 
معادل نیاز ارزی دو سال پیاپی کشور برای 
واردات کاالهای اساســی و اقالم پرمصرف 
کشــور اســت. در حالی که این رقم فعاًل به 
کشــور برنگشــته و حتی ممکن است که 
خارج از شــبکه رســمی بانک مرکزی به 

فروش رسیده باشد.
نکته حائز اهمیتی کــه در این رابطه وجود 
دارد، آن دســته از افرادی هستند که شاید 
نام آنها را حتی صادرکننــده نیز نمی توان 
گذاشــت، بلکــه افــرادی هســتند که با 
کارتهای بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف، 
راه صادرات را در پیــش گرفته اند تا بلکه از 
جذابیتی که فروش ارز در بازار دارد و ریالی 
که حاصل می شود، استفاده کرده و به نوعی 

راه صدساله را یک شبه بپیمایند.
حال بانک مرکــزی می گوید کــه چیزی 
حدود ۶.۸ میلیارد یــورو از این رقم، فقط و 
فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد 
که عمدتاً حق العمل کار هســتند. در واقع، 
این افراد نه تولیــدی دارند و نه صادرکننده 
واقعی هســتند، اما کمر همت بسته اند که 
صادرات کشور را نابود کنند؛ اینجا است که 
موضوع از جنس دیگری می شــود و باید به 

صورت ریشه ای با آن برخورد کرد.
این همان الیــه پنهانــی از اطالعات بانک 
مرکزی اســت که هیچگاه تا به حال منتشر 
نشــده بود و اکنون باید پس پرده را دید که 
چرا این آمار منتشر شده است. بانک مرکزی 
سال گذشــته هم اعالم کرده بود که اسامی 
متخلفان از دســتورالعمل های ارزی و آن 
دســته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از 

صادرات خود را به کشــور بازنگردانده اند را 
به دستگاه های قضائی معرفی کرده است و 
اکنون که این آمار رونمایی شده، مسئوالن 
بانک مرکزی می گوینــد که آمار تکمیلی از 

صادرکنندگان سال های ۹۷ و ۹۸ است.
بانــک مرکــزی می گویــد آن دســته از 
صادرکنندگانی کــه ارز حاصل از صادرات 
خود را به کشــور برنگردانده باشــند، نباید 
هیچ گونه خدماتی بــرای صادرات و واردات 

خود دریافت کنند. 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیز در 
یک اقدام هماهنگ با بانــک مرکزی اعالم 
کرده که در راســتای سیاست های اعالمی 

بانک مرکزی، کارت بازرگانی آن دســته از 
صادرکنندگانی که بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات آنها تا این لحظه صفر است را تعلیق 
خواهد کرد و اگر اســناد مثبته ارائه دهند 
که به روش هــای اعالمی بانــک مرکزی، 
ارز حاصــل از صــادرات خود را به کشــور 
برگردانده اند، کارت بازرگانی آنها از تعلیق 

خارج خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید که انتشــار این آمار 
اولیــه و اعمــال ســختگیری های اعالمی 
چه تعداد از صادرکننــده نماها را برای رفع 
تعهد ارزی به پای میز بانک مرکزی خواهد 

کشاند.



وزیر نیرو اعالم کرد:

وژه وژه آب و برق در قالب ۲۵۰ پر افتتاح ۹ هزار میلیاردتومان پر

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین بیان کرد

تنفس مصنوعی ترامپ برای زنده ماندن موقتی نفت شیل

نوسان قیمت نفت در پی اظهارنظر مشاور ترامپ 
قیمت شاخص نفت خام برنت روز سه شنبه، ســوم تیرماه به ۴۳ دالر و 
یک سنت و قیمت شــاخص دبلیوتی آی آمریکا به ۴۰ دالر و ۵۹ سنت 

رسید.
به نقل از رویترز، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز دوشنبه )دوم 
تیرماه( ۴۲ دالر و ۹۴ ســنت و قیمت شــاخص دبلیوتی آی آمریکا ۴۰ 

دالر و ۴۵ سنت بود.
قیمت نفت پس از اظهار نظر غافلگیرانه پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ 
ســفید بی ثبات بود. وی گفت توافق تجاری ایاالت متحده و چین »به 
پایان رسیده است«، این در حالی است که او بعد از این اظهار نظر اعالم 

کرد حرف هایش تحریف شده است.
نگرانی های ناشــی از ایــن اظهارنظر پــس از توییت دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا مبنی بــر برقرار بودن توافــق تجاری با چین 

برطرف شد.
ترامپ افزود امیدوار است که چین همچنان به پیروی از شرایط توافق 

ادامه دهد.

ادوارد مویــا، تحلیلگر ارشــد بازار شــرکت تجاری اونــدا در این باره 
گفت: کســی انتظار چنین اظهارنظری از ناوارا نداشت. در صورتی که 
چینی ها نتوانند وعده های خود در زمینه محصوالت کشاورزی )خرید 
محصوالت( را عملی کنند، معامله گــران انرژی احتماالً در مورد روابط 

آمریکا و چین با تردید برخورد خواهند کرد.

چرا مصرف سی.ان.جی نوسانی است؟
مصرف سی.ان.جی در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۱۵ میلیون 
متر مکعب رسید، اردیبهشــت ماه دوباره افزایش مصرف داشتیم و به 
میزان حــدود ۲۰ میلیون متر مکعب در روز رســیدیم اما هنوز تا پیک 

۲۵ میلیون متر مکعبی بعد از سهمیه بندی و قبل از کرونا فاصله داریم.
محســن جوهری دربــاره رونــد تغییر مصــرف ســی.ان.جی بعد از 
سهمیه بندی و ســال جاری اظهار داشــت: بعد از اعمال سهمیه بندی 
بنزین در ۲۴ آبان ســال گذشــته مقدار مصرف ســی.ان.جی به ۲۵ 
میلیون متر مکعب در روز  رســید ، ولی به دلیل شــیوع کرونا در اسفند 
ماه روند مصرف کاهشــی و به حدود کمتراز ۲۰ میلیون متر مکعب در 

روز رسید.
وی با بیان اینکه مصرف ســی.ان.جی در فروردین ماه ســال جاری به 
کمتر از ۱۵ میلیون متر مکعب رســید، افزود: اردیبهشــت ماه دوباره 
افزایش مصرف داشتیم و به میزان حدود ۲۰ میلیون متر مکعب در روز 
رســیدیم اما هنوز تا پیک ۲۵ میلیون متر مکعبی بعد از سهمیه بندی و 

قبل از کرونا فاصله داریم.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی گفت: یکی از دالیل مهم 
کاهش مصرف، تعطیلی بسیاری از شــرکت ها، کارخانه ها و اصناف به 
دلیل جلوگیری از شــیوع کرونا و یا ورشکســتگی های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا بوده کــه این موضوع تاثیر زیادی بر حمل ونقل داشــته 

است.
وی با اشاره به برنامه گازســوز کردن خودروهای عمومی تصریح کرد: 
قرار بر این اســت که یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو گازســوز شوند، 
فرایند ثبت نام این خودروها آغاز شده اســت ولی با توجه به مشکالتی 
که در رابطه  با کمبود مخزن و قطعات وجود دارد به نظر می رســد، این 

فرایند طوالنی و تاثیر آن بر روند افزایش مصرف زمان بر باشد.
جوهری گفت: بعــد از ســهمیه بندی قیمت بنزین، شــاهد افزایش 
چشــمگیر انفجار مخازن خودروهای گازسوز غیر اســتاندارد و تلفات 
جانی و مالی این حوادث در جایگاه های ســی.ان.جی بوده ایم و در این 
زمینه نیاز به تسهیل فرایندهای تعریف شده و حمایت از دارندگان این 
خودروها، جهت انجام بازرسی و آزمون مخازن آنها و جلوگیری از بروز 

حوادث و آسیب های جانی و مالی احتمالی به مردم و جایگاه ها است.

امضای بزرگترین قرارداد انرژی سال جهان

بزرگترین قرارداد ســرمایه گذاری در زیرساخت انرژی در خاورمیانه و 
بزرگترین قرارداد انرژی جهان در ســال ۲۰۲۰ به ارزش ۲۰.۷ میلیارد 

دالر میان شش شرکت و شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( امضا شد.
 کنسرسیومی از شش سرمایه گذار جهانی در راستای توافق با ادنوک، 
۱۰.۱ میلیارد دالر برای خرید ۴۹ درصد ســهم در شرکت خط لوله گاز 
ادنوک که یک مجموعه تازه تاســیس اســت، هزینه خواهند کرد و از 
حق لیزینگ ۳۸ خط لوله برخوردار خواهند شــد. ادنوک عمده سهام 
به میزان ۵۱ درصد و مالکیت خطوط لوله را خواهد داشــت و مدیریت 

فعالیتها را برعهده داشته و مسئول هزینه سرمایه خواهد بود.
شــرکت ادنوک اعالم کرد که ایــن توافق بزرگترین قرارداد ســرمایه 
گذاری در زیرســاخت انرژی در منطقه و بزرگترین قرارداد در ســطح 
جهانی در سال ۲۰۲۰ اســت. همچنین این توافق بخشی از استراتژی 
شــرکت ملی نفت امارات متحده عربی برای جذب ســرمایه گذاری و 

حداکثر کردن ارزش دارایی هایش است.
این شش شرکت شــامل GIP، شــرکت مدیریت دارایی بروک فیلد، 
صندوق سرمایه گذاری دولتی GIC سنگاپور، هیات طرح بازنشستگی 
 Snam و NH معلمان اونتاریو، شرکت ســرمایه گذاری و اوراق بهادار
هستند.ســلطان الجابر، مدیر اجرایی گروه ادنوک و وزیر کشور امارات 
متحده عربی اظهار کرد: ما از تکمیل این قرارداد خوشحالیم و بار دیگر 
با بزرگترین ســرمایه گذاران موسسه ای و زیرســاخت جهان شریک 
شدیم.بر اســاس گزارش شــبکه CNBC، الجابر گفت: این قرارداد به 
ادنوک اجازه می دهد سرمایه گذاری مجدد مسئوالنه ای داشته باشد و 

فعالیتهایی که سوددهی باالتر دارند را تامین مالی کند.
وی همچنین گفت: نشــانه هایی از کاهش اشباع عرضه بازار نفت تحت 
تاثیر توافق کاهش تولید اوپک پالس و بهبود تقاضا در سراســر جهان 

وجود دارد.

و نیر

سید احســان حســینی   رئیس دفتر 
مطالعات انرژی وین گفت: امروز نفت شیل 
ورشکست شده اســت، زیر چادر اکسیژن 
زنده مانده و نمی توانــد تنفس کند. ترامپ 
می خواهد با مدد عربســتان، اوپک و اوپک 
پالس حیات شیل را تا نوامبر ۲۰۲۰ و موعد 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا حفظ 

کند.
 همه گیری جهانی ویــروس کرونا تقاضای 
جهانی نفت را با کاهــش جدی مواجه کرد. 
در نتیجه ایــن کاهش تقاضــا قیمت نفت 
افت بی ســابقه ای را تجربه کــرده و قیمت  
هر بشکه نفت از ارقام ۶۰-۷۰ دالری به زیر 
۱۰ دالر رســید. در پی این اتفاق بسیاری از 
شــرکت های فعال در صنعت نفت شــیل 
آمریکا به خاطر افزایش شــدید هزینه ها و 
پایین آمدن قیمت نفــت در بازار جهانی در 
معرض ورشکستگی قرار دارند و بعید به نظر 
می رسد که دوباره شاهد رشــد قابل توجه 

صنعت تولید نفت شیل در آمریکا باشیم.
در ایــن بین تعــداد دکل های نفــت و گاز 
آمریکا، برای هفتمین ماه متوالی، در هفته 
منتهی به ۱۹ ژوئن، رکــورد کمترین تعداد 
در تاریخ این صنعت را ثبت کرد و با کاهش 
۱۳ عددی به ۲۶۶ دکل رســید.همچنین 
بســیاری از شــرکت های میان دستی در 
صنعت نفت آمریکا به خصوص اپراتورهای 
خطوط انتقــال نفت این کشــور شــاهد 
کاهش شــدید درآمد خود بوده و بسیاری 
از آنها دیگر نمی توانند در برابر فشارها تاب 
بیاورند. در این راســتا برای بررسی دقیق تر 
وضعیت صنعت نفــت آمریکا بــا فریدون 
برکشــلی رئیس دفتر مطالعات انرژی وین 

به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

  برخــی کارشناســان معتقدند که 
با افت شــدید قیمــت جهانی نفت، 
صنعت شــیل آمریکا نیــز به مرحله 
ورشکســتکی رسیده اســت. شما 
وضعیت فعلی ایــن صنعت را چگونه 

برآورد می کنید؟
شــرایط صنعت نفــت آمریــکا مانند بقیه 
کشــورهای تولیدکننده نفت جهان دچار 
بحران شده است. وقتی قیمت  WTI)نفت 
خام شاخص امریکا( برای اولین بار در تاریخ 
صنعت نفت آمریکا و جهان منفی شــد و در 
نهایت در روز ۲۰ آوریل بــه ۳۷,۵- دالر در 
بشکه رســید، اقتصاد جهانی و بازار جهانی 
نفت، متوجه عمق بحران شد. ما در صنعت 
برق و بازارهــای منطقه ای الکتریســته به 
ندرت، قیمت صفر یا منفــی را دیده بودیم 
ولــی تجربه قیمــت منفی نفــت، آنهم در 

ابعادی به این شدت مشاهده نشده بود.
از طرف تقاضا شروع کنیم، بر اساس گزارش 
ماه دســامبر ۲۰۱۹ دبیرخانه اوپک در وین، 
مصرف جهانی نفت بــرای اولین بار اندکی از 
روزانه ۱۰۰ میلیون بشکه در روز فراتر رفت. 
این سطح از تقاضا که پیش از آن آژانس بین 
المللی انرژی هم کم و بیــش، نزدیک به آن 
را اعالم کرده بود، توســط بازار جهانی نفت و 

تولید کنندگان مورد استقبال قرار گرفت.
اما رشــد تقاضای جهانی و طیف متوســط 
قیمت بیــن ۶۰ الی ۷۰ دالر در هر بشــکه، 
برای آمریکا، مانند رویایــی بود که به مدت 
۶۰ ســال در انتظار آن بود. آمریکا در نیمه 
دوم ۲۰۱۹ با تولید روزانــه ۱۳,۷ میلیون 
بشــکه در روز به بزرگ تریــن تولیدکننده 
نفت جهــان تبدیل شــده بود. روســیه و 
عربســتان جایگاه های بعدی را در اختیار 

داشــتند. آمریکا بعد از ۶ دهه مجددا به یک 
صادرکننده خالص تبدیل شده بود، اگرچه 
میزان خالــص صادراتش کمتــر از امارات 
متحده عربی بــود. البته ایــن افزایش و در 
واقع جهش تولید نفــت در آمریکا، مدیون 

صنعت نفت شیل است.
این ســطح از قیمت ها، دقیقــا ارقامی بود 
که مورد نظــر دولت وقت آمریــکا و دونالد 
ترامپ بود. یعنــی قیمت ها نــه آنقدر باال 
باشــد که مصرف کننــدگان آمریکایی در 
پمپ بنزین هــا بهای بیــش از ۲,۵ دالر در 
گالــن بپردازند و نه ســطح قیمت ها آنقدر 
پایین باشــد که تولیدکننــدگان نفت خام 
غیرمتعارف )نفت شیل( از حرکت پرشتاب 

افزایش تولید، بازمانند.
از اواسط ژانویه ۲۰۲۰ و با همه گیری شیوع 
کرونــا ورق به ضــرر صنعت نفــت آمریکا 
برگشت. ویروس کرونا، تقاضای جهانی را به 
شدت از نفس انداخت. طرف تقاضا تخریب 
شد. آنالیســت ها و تحلیلگران بازار نفت از 
تخمیــن کاهش تقاضای نفت، مســتاصل 
شدند. بیشتر ارقام کاهش حول و حوش ۲۵ 
الی ۳۰ میلیون بشــکه در روز بود. بنابراین 
تولیدکنندگان هم که از طرف تقاضا مایوس 
شدند به ناچار عرضه نفت را اضافه کردند تا 
دامنه درآمد و ســود خود را از طریق فروش 
بیشتر تامین کنند. در واقع از یکسو، تقاضا 
در حد تخریب، آسیب دید و در طرف عرضه 
هم تولید کنندگان کمــاکان به تولید ادامه 
دادند و در این شرایط قیمت نفت آمریکا به 

۳۷,۵- دالر به ازای هر بشکه رسید.
واقعه ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ که شــاید در تاریخ 
صنعت نفت جهان برای همیشه ثبت شود، 
پایان زود هنگام آمال و آرزوی نفتی آمریکا 
را آشــکار کرد. عمر چیرگــی نفتی آمریکا 
بســیار کوتاه بود. فقط طی ماه های فوریه، 
مارس، آوریل و مه، تعداد دکل های حفاری 
در مجموع صنعت نفت آمریــکا از ۷۹۲ به 

۳۰۱ دکل رسید. 
گزارش پترولیــوم ارگــوس در ۱۷ ژوئن، 
بازار نفت را برای پذیرش ارقام کمتر از ۲۶۵ 
آماده می کند، که هنوز به صورت رســمی 

اعالم نشده است.
در حــال حاضر فعالیــت ۳۰۰ دکل در روز 
معادل تعدادی اســت که در ســال ۲۰۰۲ 
در صنعــت نفت امریکا، مشــغول عملیات 
اســتخراج بود. البته در بقیه کشــورها هم 
شــرایط چندان بهتر نیســت، امــا آمریکا 
دوره جدید نفت ســاالری خود را با عملیات 
فراکینگ و نفت شــیل به دســت آورده که 

در مناطق مختلــف در قیمت های متفاوت 
ازحدود ۴۰ دالر در بشــکه تــا ۶۵ دالر در 

بشکه قابل تولید است.

  با توجه به نزدیک بــودن انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا و تاثیرگذار 
بــودن وضعیت نفت شــیل در نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری، میخواستم 
بدانم سیاســت دونالــد ترامپ برای 
جلوگیری از ورشکستگی صنعت نفت 
آمریکا چه بوده و این سیاســت تا چه 

حد موفقیت آمیز بوده است؟
صنعت نفت شیل از اوایل دهه ۲۰۰۰ شروع 
به کار کرد. در سال ۲۰۰۵،  تولید آن به ۲,۳ 
میلیون بشکه در روز رسید. در ۲۰۱۸ تولید 
نفت شــیل برابر با تولید نفت خام متعارف 
آمریکا یعنــی ۵,۳ میلیون بشــکه در روز 
رسید. در ســال ۲۰۱۹ تولید شیل از میزان 
نفت خام متعارف آمریکا پیشــی گرفت. اما 
جهش تولید نفت شیل و تحمل هزینه های 
ســنگین در پرتو قیمت های جهانی ســه 
رقمی، میسر شــد. قیمت نفت در سال های 
بعد هم با کمی افت و خیز همــواره باالتر از 

۵۰ دالر بود.
تولیــد کننــدگان نفــت شــیل عمومــا 
شــرکت های کوچک و متوسط هستند که 
منابع مالی خود را از بانک ها تامین می کنند. 
تعداد آنها زیاد است و منابع مالی مستقل یا 
بورس های نفتی در بین آنها فعال نیســتند 
اما بانک ها در قیمت هــای باال با اطمینان از 
بازگشت سرمایه و در حاشــیه امن سود، از 
شــیل حمایــت می کردند. از اواخر ســال 
۲۰۱۹ هــم برخی از بانک ها در گزارشــات 
مالی خود، ضرورت احتیــاط در اعطای وام 
به تولیدکنندگان شــیل را در نظر داشتند. 
اما در اوایل ســال ۲۰۲۰، احتیاط به هراس 
جدی تبدیل شــد. احتماال طی هفته های 
آتی، یا قبل از پایان ســه ماهه ســوم سال 
جاری، بــاز پرداخت وام تعــدادی از تولید 
شرکت های شیل، سررسید می شود که این 

رقم حدود ۳۷۰ میلیارد دالر است.
در این بین ترامپ که بــه خودکفایی نفتی 
آمریکا و بازگشت به بازار جهانی نفت و عصر 
نوینی در تفوق نفتی آمریــکا در جهان دل 
بسته بود، با شرایط بســیار دشواری مواجه 
شــده اســت. ترامپ ابتدا صحبت از اعمال 
تعرفه بــر واردات نفــت از خارج کــرد تا با 
درآمد حاصل از آن به تولیدکنندگان شیل 
کمک کند. اما برای اعمال این تعرفه فرایند 
قانون گذاری طوالنی و شــاید بی نتیجه ای 

باید طی شــود. ترامپ برای بررسی اعطای 
یارانه به نفت تولیدی متوصل شد که آن هم 

دشواری های بی شماری دارد.
در نهایــت ترامپ، ترجیح داد تا عربســتان 
را تحت فشــار قرار دهــد تا با اعمــال نفوذ 
عربستان، اوپک پالس تولید خود را کم کند. 
برای عربســتان هر خدمتی برای کمک به 
ترامپ جایز اســت، اما واقعیت این است که 
هیچ تولیدکننده ای مایل نیســت که سهم 
بازار خود را به تولیدکننــدگان دیگر واگذار 

کند.
 آنچه که اوپک پالس در اجالس وزارتی روز 
چهارشنبه ۱۷ ژوئن مصوب کرد، دستیابی 
به قیمتی از نفت است که نه شیل به تمامی، 
به بــازار بازگردد، و نه قیمتــی که آن چنان 
پایین باشــد که بودجه کشورها تحت فشار 

فزاینده بازار جهانی به زانو درآید.
البته توجه داشته باشید که ۵۵ درصد بودجه 
عربستان از درآمدهای نفتی حاصل می شود. 
این رقم برای روســیه ۳۰ درصد بوده اما برای 
آمریکا این رقــم فقط ۴,۵ درصد اســت. لذا 
تاب آوری آمریکا از بیشــتر تولید کنندگان 

بیشتر است. 
در واقع هدف ترامپ این اســت که در آستانه 
انتخابــات در اوایل نوامبر، قیمــت بنزین در 
آمریکا برای مصرف کنندگان مقبول باشــد و 
در عین حال شیل هم بتواند به رشد خود ادامه 
دهد. اما در هرصورت نمی توان تردید کرد که 
بخشی از صنعت نفت شیل امکان ادامه حیات 

نخواهند داشت.

 علیرغم فشار ناشی از کاهش قیمت 
نفت، نفت شــیل همواره تحت تاثیر 
رقبای داخلی و خارجی خود نیز قرار 
گرفته است. از نظر شــما در شرایط 
فعلی برای نفت شــیل چه رقبایی در 

داخل و خارج آمریکا وجود دارد؟
در اینجا خوب اســت اشــاره ای به اقتصاد 
سیاســی نفت در آمریکا داشــته باشــیم. 
کمپانی های بزرگ نفتــی آمریکا، در نفت 
شیل حضور ندارند. شرکت های بین المللی 
عمدتا در نفت و گاز متعارف فعال هســتند. 
در واقع برای از صحنه خارج کردن شــیل از 
بازار جهانی نفت، کمپانی های بزرگ مانند 
اکســان موبیل، شــورون، آرامکو، ادناک و 
دیگر شــرکت های نفتی اعم از شرکت های 

ملی یا بین المللی اتفاق نظر دارند.
 یعنی این شــرکت ها تمایل به ورشکسته 
کردن و از صحنه راندن شرکت های کوچک 
و متوسط شــیل را دارند. لذا در آینده قطعا 

تعدادی از شرکت های فعال در بخش تولید 
نفت و گاز شیل ورشکســته شده و مالکیت 
آنها عوض می شود و از شرکت های کوچک 
یا متوســط به کمپانی های بــزرگ منتقل 

می شوند.
البته بنــا به دالیــل فنی بخشــی از تولید 
نفت شــیل برای همیشــه از چرخه عرضه 
اقتصادی بــازار خارج می شــود. حاال هم 
قریب به ۱,۵ میلیون بشــکه از نفت شــیل 
دیگر در بازار نیســت و آمریــکا هم مجددا 
به واردکننده خالص تغییــر وضعیت داده 
اســت. لیکن در یک فرآیند زمانی مناسب 
و بــا قیمت هــای بــاالی ۵۰-۶۰ دالر، 
شــرکت های بزرگ می توانند بــا امکانات 
بیشــتر و قوی تر وارد بازار شود. چنانچه در 
آن فرایند زمانی، تقاضا بازســازی و ترمیم 
نشــود، بازار کماکان با عرضه مازاد مواجه 

خواهد بود.
در عین حال نقش فناوری های جدید را هم 
نمی توان از نظر دور داشــت. شــرکت های 
صاحب تکنولــوژی ماننــد هالیبرتون در 
شــرایط بدی هســتند، اما از منابــع مالی 
انباشته خود و سهامداران استفاده می کنند. 
به بانک ها وابســته کمی دارند. شرکت های 
تولیدکننــده انرژی هــای نــو هــم برای 
کمپانی هــای بزرگ رقیــب ناراحت کننده 
بــا  بــزرگ  ای هســتند. شــرکت های 
تولیدکنندگان انرژی های نــو و طرفداران 
محیط زیســت تا حدی مصالحــه و تعامل 

می کنند که به منافع آنان لطمه وارد نشود.
صنعت نفت آمریکا همیشــه با مشــکالتی 
مواجه بــوده اســت. در یک نظرســنجی 
دانشــگاه اســتانفورد در ۲۰۱۵ درباره ۱۰ 
گروه اقتصادی نظرســنجی شــد. هدف از 
نظرســنجی، میزان محبوبیت یــا فقدان 
محبوبیت در رشــته های مختلف اقتصادی 
و صنعتــی بــود. منفورترین شــرکت ها، 
تولیدکنندگان دخانیات و ســیگار بودند. 
رتبــه بعــدی متعلــق بــه کمپانی های 
تولیدکننــده محصوالت شــیمیایی بود و 
صنعت نفت آمریکا ســومین فعالیت مورد 

تنفر جامعه آمریکایی است.
شــرکت های نفتی آمریکایی بــرای بهبود 
روابط عمومی و افزایش محبوبیت چهره خود 
هزینه باالیی را اختصــاص داده اند اما صنایع 
انرژی های نو عمدتا در اختیار وال اســتریت 
اســت. بورس نیویورک حامــی انرژی های 
نو اســت. خانم گرتا تونبرگ که بــه عنوان 
قهرمان حمایت از محیط زیست و جانبداری 
از انرژی های نو فعالیت می کــرد هم تماما با 

هزینه وال استریت فعالیت میکند.
منظور از طــرح این مطلب آن اســت که با 
وجود مخالفت کمپانی هــای بزرگ نفتی 
با حضور نفت شــیل در بــازار و همچنین 
مقبولیت مردمی انرژی هــای نو، ظاهرا در 
آینده  نفت شیل توســط کمپانی ها بلعیده 
 خواهد شــد و به حیــات خود بــا مالکیت 

متفاوت ادامه خواهد داد.
 البته بیشــتر میادین نفتی متعارف آمریکا 
هم نیمه دوم عمــر خــود را می گذرانند و 
احتماال آینده تولید نفت آمریکا در شــیل 

خواهد بود.
در اینجا این نکته مهم اســت که نفت شیل 
چگونه و تحت چه شــرایطی در مدیریت و 
ثبات بازار جهانی نفت، ایفای نقش خواهد 
کرد. جمهوری خواهان به طور سنتی حامی 
کمپانی های نفتی هستند. مشخص نیست 
که در صورت پیروزی نامزد حزب دمکرات 
در انتخابات ۲ نوامبر، عملکرد وی نسبت به 

صنعت نفت شیل چگونه خواهد بود.

خریدار   وزیر نیرو گفــت: تاکنون بیش از 
۹ هزار میلیارد تومان پــروژه بزرگ صنعت 
آب و بــرق در مرحله دوم پویــش هر هفته 
# الف- ب- ایران در کشــور به بهره برداری 

رسیده است.
»رضا اردکانیان « روز ســه شنبه در مراسم 
افتتاح مرکــز پایش صنعت بــرق در محل 
شرکت توانیر افزود: افتتاح ۱۹ پروژه بزرگ 
آب و بــرق حاصل اجرای هشــت هفته ای 
پویش هر هفته # الف- ب- ایران اســت که 

نتایج آن به مردم خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در مرحله دوم پویش ابعاد 
وسیع تری در نظر گرفته شــده است ادامه 
داد:۲۵۰ پروژه بزرگ در قالب این پویش در 

سراسر کشور به ثمر خواهد نشست.
اردکانیان گفــت: تاکنــون از مرحله دوم 
پویش ۳ سد بزرگ و ۲۲ هزار شبکه آبیاری 

و زهکشی افتتاح شده است.
وزیر نیرو بهره بــرداری از چهار تصفیه خانه 
فاضــالب، آبرســانی بــه ۱۵ روســتا و به 
بهره برداری رسیدن چهار واحد نیروگاهی 

را از جملــه دیگــر پروژه های ایــن پویش 
برشمرد.

وی بهره برداری از دو نیــروگاه تجدیدپذیر 
را از دیگــر طرح های افتتاح شــده تاکنون 

برشمرد.
اردکانیان بــه بهره بــرداری از ۲۲۷ پروژه 
بــزرگ آب و برق در فاز نخســت پویش هر 
هفته #  ایران اشاره و میزان سرمایه گذاری 

ان را حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان دانست.
وی ادامه داد: مرحلــه دوم پویش عالوه بر 
ساخت و سازها، ســازو کارها را در نظر دارد 
که اثر مهمی در تحقق ساخت و سازها دارد.

وزیر نیرو به آغاز فصل تابســتان اشاره کرد 
و بر ضرورت ایفای نقش در نهادینه شــدن 
فرهنگ صحیــح مصرف در کشــور تاکید 
کرد.اردکانیان از تدوین کتابی تحت عنوان 
اولین های برقی در کشور خبر داد که در آن 
طرح های برای نخستین بار برقی را معرفی 

کرده است.
وی به افتتاح مرکز پایش صنعت برق اشاره 
کرد و گفت: افتتاح این مرکز گام مهمی در 

مدیریت مصرف است.وی گفت: مرکز پایش 
هوشمند شــبکه انتقال برق کشور که برای 
نخستین بار امروز محقق شد، کمک خواهد 
کرد همه شبکه در معرض دید قرار گرفته و 

همه عملکردهای آن شفاف شود.
اردکانیان ادامه داد: امسال گرمای تابستان 
زودتر به ما رســیده و تداوم خواهد داشت 
بنابراین ضــرورت دارد با همــکاری مردم 
و رعایت دقیــق مصرف بتــوان آن را بدون 

خاموشی پشت سرنهاد . 

وزیر نیرو گفت: پویــش هرهفته الف -ب- 
ایران امسال دو بخش ساخت و سازها و سازو 
کارها را در نظر دارد که بخش سازوکارهای 
آن کمک مهمی در تســهیل بخش ســازو 

کارها خواهد بود.
 وی افتتــاح مرکز پایش صنعــت برق را در 
قالب یک پروژه ساز و کاری دانست و افزود: 
ارتقای راندمــان یک واحد بخــار نیروگاه 
شاهرود به عنوان یک پروژه ساخت و سازی 
است.اردکانیان  گفت: در نیروگاه شاهرود به 
عنوان یکی از نقاط شروع این عرصه فعالیت 
)ســاز و کاری(، از امروز به مدد فناوری  که 
محصــول کار فرزندان و مدیــران باتجربه 
کشــور اســت، شــاهد افزایش بیش از دو 
درصدی راندمان این واحد از میزان موجود 
خواهیم بود.وزیر نیرو از تالش برای  کاهش 
نیم درصدی تلفات شــبکه برق کشــور در 
سال گذشته  خبرداد و خاطرنشان ساخت: 
این کاهش موجب صرفه جویی در میزانی از 
سوخت مصرفی نیروگاه ها شد و معادل همه 
سوختی بود که در طول ســال برای تولید 

برق صادراتی کشور استفاده شده است.
به گفته وی،  این عرصــه جدید در صنعت 
بــرق و در بخــش آب هم کــه معطوف به 
افزایش بهــره وری اعــم از منابــع مالی، 
فناوری های موجود و منابع انســانی است، 
مســیر جدیدی را برای توسعه پایدار کشور 

باز خواهد کرد.
اردکانیــان ادامــه داد: افزایــش و ارتقای 
راندمــان در نیــروگاه شــاهرود موجــب 
صرفه جویــی قابل مالحظه در ســوخت و 

افزایش  تولید برق می شود.
وزیر نیــرو ماحصل افزایــش ۲۱ مگاواتی 
راندمان نیروگاه شــاهرود را برابر با تامین 
نیاز ۸۰ هزار نفر جمعیت در زمان خاموشی 
احتمالــی برنامه ریزی شــده دانســت و 
خاطرنشــان ســاخت: چنانچه  خاموشی 
برنامه ریزی شــده انجام شــود مانند این 
خواهد بود که یک شــهر ۸۰ هــزار نفری از 
خاموشــی نجات پیدا کند. این قبیل کارها 
وســعت زیادی دارد و از این عرصه بیشــتر 

خواهیم شنید.

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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قائم مقام سایپا بیان کرد

و قرعه کشی؛ طرحی کوتاه مدت برای عدالت در توزیع خودر

بعلت نشت روغن موتور
وی وارد شده به چین را  فولکس واگن ۱۲۲۰ خودر

فراخوان کرد
گروه واردات خودروسازی فولکس واگن )چین( و شرکت فاو-فولکس 
واگن اتومبیل اعــالم کردند که بیش از ۱۰۰۰ خودروی وارد شــده به 

بازار چین را به علت نگرانی از نشتی روغن موتور فراخوانی می کنند. 
 به نقل شــین هوا، گروه واردات خودروســازی فولکس واگن )چین( 
و شــرکت فاو-فولکس واگن اتومبیل اعالم کردند کــه بیش از ۱۰۰۰ 
خودروی وارد شــده به بازار چین را بــه علت نگرانی از نشــتی روغن 

فراخوانی می کنند.
این فراخوانی که قرار اســت از ۱ جوالی آغاز شود شامل ۶۰۰ خودروی 
شاسی بلند توارگ که از ۱۹ ســپتامبر تا ۹ اکتبر ۲۰۱۹ تولید شده اند و 
۶۲۰ خودروی آئودی ســواری کی و۸ و ای ۸ ال، که از ۱۹ سپتامبر تا ۹ 

دسامبر ۲۰۱۹ تولید شده اند می باشد.
لوله روغــن گیربکس این خودروهــا احتماالً به شــکل غلطی جوش 
داده شــده که این می تواند به نشــتی این روغن منجر شــود. نشــت 
این مایع ریســک آســیب دیدن و حادثه را برای سرنشــینان و سایر 

استفاده کنندگان از جاده باال می برد.
طبق بیانیه شــرکت بخش مشــتریان فولکس واگن با افرادی که این 
خودروهای معیوب را خریداری کرده اند تماس خواهد گرفت تا مراحل 

الزم برای تعویض قطعات معیوب انجام شود.

وها اینترنتی شماره گذاری می شوند خودر
 رئیس شــماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: فرآیند شــماره گذری 
خودروها بزودی به صورت اینترنتی انجام می شود و در ابتدا در دو مرکز 
تهران به صورت آزمایشــی انجام و به تدریج در سراســر کشور اجرایی 

خواهد شد.
سرهنگ علی محمدی درباره شــرایط دریافت پالک و محدودیت های 
احتمالی در این زمینه، افزود: بزودی شــماره گــذاری خودروها در دو 

مرکز تعویض پالک میثم و خاوران به صورت اینترنتی انجام می شود.
وی با بیــان اینکه در حــال حاضر و برابر دســتورالعمل هــای صادر، 
محدودیت خاصی برای دریافت پالک وجود نــدارد، گفت: همچنین 
هیچ گونه تغییراتــی در خصوص نحوه ارائه خدمات در مراکز شــماره 

گذاری اعمال نشده است.

 فرآیند اداری شــماره گذاری خودرو از جمله احــراز هویت خریدار و 
فروشنده با رؤیت طرفین، احراز اصالت مدارک وســایل نقلیه و احراز 
ســکونت خریدار، تأیید بیمه نامه ثالث و معاینه فنی، پرداخت جرائم و 
دیون دولتی و پرداخت هزینه های پالک برابر قانون برای تأیید اصالت 
خودرو که بسیار مهم است و باید توسط پلیس ارکان خودرو بازید شود، 
پیش از این در پشت باجه ها انجام می شــد اما از این پسف بعد از انجام 
فرایند اداری در اینترنت، متقاضی به یکی از دو مرکز پالک آزمایشــی 
معرفی شــده و پس از تأیید اصالت خودرو در همــان مرکز به صورت 

حضوری، پالک بر روی خودروی وی نصب می شود.
براساس این گزارش برای انجام شــماره گذاری، تعویض قطعات اصلی 
وسایل نقلیه از جمله موتور، شاسی، اتاق و رنگ، بدون مجوز راهنمایی 
و رانندگی ممنوع اســت، درصورتی که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به 
تعویض مواردفوق کند بنا به تشــخیص واحد رســیدگی به اعتراضات 
ملزم به پرداخت جریمه)یک چهارم تا یک هشتم( قیمت قطعه یا رنگ 
تغییر یافته خواهد شــدکه در صورت عدم کشــف فساد قطعه تعویض 
شده خودرو نسبت به اصالح سند در مراکز تعویض پالک اقدام الزم به 

عمل می آید.
اما به اســتناد ماده ۳۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز مالک وسیله 
نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض هریک از قطعات اصلی وسیله 
نقلیه شامل موتور، شاسی و اتاق را داشــته باشد باید پیشتر مجوز الزم 
را از واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی دریاقت کند. اتاق جدید 
تعویضی باید نو و از لحاظ سیســتم و تیپ با اتاق قبلی مطابقت داشته 
باشد. تغییر رنگ به رنگ دلخواه بجز رنگ خودروهای نیروهای مسلح و 

تاکسی با حفظ زیر رنگ در نقاط اصلی پس از اخذ مجوز بالمانع است.
همچنین موتور جدید باید نو باشــد و رعایت برابری تعداد ســیلندر و 
نوع سوخت درآن لحاظ شود. محل حک شــماره موتور، اتاق یا شاسی 
جدید نباید سنگ خورده باشد. اســتفاده از نیمه های اتاق خودروهای 
تصادفی و یا نو و اتصال دو نیمه به یکدیگر موجب کاهش اســتحکام و 

پیوستگی بدنه اتاق شده و ممنوع است.

دبیر ستاد تنظیم بازارکشور:

توانایی صادرات ۱۰ میلیون تن فوالد وجود دارد
 دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت:مجموعه تولید شمش فوالد کشور 
بالغ بر ۱۷ میلیون تن اســت و اکنون توانایی الزم برای صادرات حدود 

۱۰ میلیون شمش فوالد وجود دارد.
به گزارش شبکه اطالع رســانی وزارت صنعت، معدن وتجارت، محمد 
رضا کالمی افزود: نیاز و مصرف داخلی به شــمش فوالد سالیانه، حدود 

هفت تا هشت میلیون تن است.
دبیر ســتاد تنظیم بازار کشــور در ارتباط با مصوبه های ستاد در مورد 
تولیدات فوالدی توضیح داد: قیمت پایه فوالد از ۹۵ درصد Fob قیمت 
صادراتی آغاز و ســقف قیمتی ایــن فلز نیز قیمــت صادراتی تولیدات 
کشــور اســت، به عبارتی تولیدکنندگان داخلی اجــازه فروش فوالد 
تولیدی خود را باالتر از قیمت فروش به ســایر کشــورها، به متقاضیان 

ایرانی نخواهند داشت.
به گفته وی، ایــن تصمیم برای ایجــاد انگیزه های الزم برای توســعه 
صادرات، تامین و عرضــه حداکثری داخلی اتخاذ شــده، همچنین با 
توجه به تامیــن حداکثری منافع تولید با قیمت پایه مناســب، مقادیر 
عرضه در بازار داخلی افزایش پیدا می کنــد و می تواند به مدیریت بازار 

بیش از پیش کمک نماید.
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
تصریح کرد: برای کاهش نابسامانی های موجود در بازار فوالد و فعالیت 
غیرقانونی عــده ای در این بــازار و اقدام آنها برای احتــکار این فلز و به 
تبع آن افزایش تقاضا در بورس کاال، مصوب شــد؛ از ایــن تاریخ مانند 
محصوالت پتروشــیمی قیمت جهانی ضربــدر ارز نیما، مالک عرضه 

فوالد در بورس باشد.
 براســاس برنامه وزارت صنعــت، معدن وتجارت امســال حداقل ۲۸ 
میلیون تن فوالد در کشور تولید خواهد شــد و ظرفیت این بخش بالغ 
بر ۳۶ میلیون تن اســت که انتظار می رود تا پایان ۱۳۹۹ به بیش از ۴۰ 

میلیون تن برسد.

تولید

یک عضو کمیســیون صنایع مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر ضرورت از بین بردن انحصار خودروســازان 
گفت: می توانیم در این راســتا از صنایــع خودکفایی 
سپاه، قرارگاه ســازندگی و صنایع دفاعی سپاه کمک 

بگیریم.
مصطفی رضاحســینی قطب آبادی اظهــار کرد: برای 
حل مشکالت موجود در حوزه خودرو ابتدا باید دولت 
اراده ای برای کاهش قیمت و مهار افسارگســیختگی 
و رسیدگی به این خواســت عمومی را داشته باشد. تا 
زمانی که این خواســته به همراه برنامه وجود نداشته 
باشــد زحمت دیگران در این زمینه نتیجه ای نخواهد 

داشت.
وی با اشــاره بــه پیــش فــروش اخیــر گروه های 
خودروسازی گفت: همین امر نشان می دهد اگر آن ها 
بخواهند می توانند این کار را انجام دهند. چه اشــکالی 

دارد که ما به قــدری خودروی بــا کیفیت 
داشته باشیم که اوال مردم مجبور نباشند که 
با هر قیمت و کیفیتی خــودرو بخرند و دوم 
اینکه رقابت ایجاد شود و شاهد کار با کیفیت 

باشیم.
نماینــده مــردم شــهربابک در مجلس با 
انتقــاد از خودروســازان گفــت: آن ها هم 

نمی خواســتند مشکل حل شــود. اخیرا تعداد زیادی 
ثبت نام برای خودرو صورت گرفت. چطور قبال این کار 
انجام نمی شــد. آیا حتما باید مملکت به جای بحرانی 
برســد تا آقایان به خود بیایند؟ چرا خودروســازان در 
انبارهایشان خودرو دپو کرده اند و دستگاه های نظارتی 
تا حاال کجا بودند؟ متأســفانه در کشــور ما آنقدر صبر 
می کنند که طرف وارد باتالق شود، بحران ایجاد شود 
و بعد با تغییــر ظاهری یک مدیــر می گویند با تخلف 

برخورد شــده اســت اما دو ماه بعد عفونت 
از جای دیگری ســر می زند و کشور را دچار 

مشکل می کند.
ایــن عضــو کمیســیون صنایــع مجلس 
خاطرنشان کرد: ما باید از صنایع خودکفایی 
ســپاه، قرارگاه ســازندگی و صنایع دفاعی 
سپاه اســتفاده کنیم. چه اشکالی دارد از این 
متخصصان دعوت بــه همکاری شــود؟. باید دعوای 
سیاسی و گروهی کنار گذاشته شود تا نهایتا محصول 

با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی همچنین گفت: متأسفانه تحریم ها بهانه شده و هر 
کاری می خواهند انجام دهند، حرف از تحریم می زنند 
در حالی که خیلی چیزها ربطی به تحریم ندارد و اتفاقا 

تحریم باید باعث شود که ما به خودکفایی برسیم.
رضاحســینی در ادامه با تأکید بر ضرورت از بین بردن 

انحصار خودروسازان خاطرنشــان کرد: هر جا انحصار 
بوده مشکل ایجاد شده است. 

ما تعدادی خودروســاز غیردولتی در بخش خصوصی 
داریــم. آیا آن هــا اعتصــاب و درگیری و مشــکالت 
خودروســازان داخلی را داشــتند؟ آن ها خودرو را با 
کیفیت خوب تولید می کنند و مشتری با میل خود آن 
را انتخاب می کند. این همان مشکلی است که در حوزه 
ورزش با باشگاه های استقالل و پرسپولیس داریم. یک 
عده از وجود چنین بنگاه های اقتصادی در کشــور نفع 

می برند.
این عضو هیأت رئیســه کمیســیون صنایع و معادن 
در پایان خاطرنشــان کرد: ما در کمیسیون صنایع به 
موضوعات مرتبط با حوزه خــودرو ورود خواهیم کرد و 
امیدوارم بتوانیم راهکار قابل قبولی در این زمینه ارائه 

کنیم.

صنایع

خریدار   قائم مقام ســایپا در امور فروش 
و خدمــات پــس از فــروش گفــت: طرح 
قرعه کشی بر اســاس نظر نخبگان برگزیده 
شده و یک مکانیســم کوتاه مدت به منظور 
افزایــش عدالــت در توزیــع خودروهای 

تولیدی است.
»مجید باقری« در خاتمه نشســت خبری 
در خصــوص انتقــادات کارشناســان از 
شیوه قرعه کشــی در فروش و پیش فروش 
محصوالت دو خودروســاز بزرگ کشــور، 
افزود: در گذشــته و در اجــرای طرح های 
فــروش فوری خودروســازان مشــکالتی 
نظیر اســتفاده از ربات، ثبت نام برخی افراد 
از خارج از کشــور و غیره وجود داشــت، بر 
این اســاس مکانیســم جدیدی به منظور 
برقــراری عدالت هرچــه بیشــتر در بین 

مصرف کنندگان طراحی شد.
وی بیان داشت: از بین روش های متعددی 
که بــه این منظــور پیش بینی شــده بود، 
مکانیســم قرعه کشی انتخاب شــد که در 
آن به منظور شناســایی مصرف کنندگان 
واقعی، نخریدن خودرو در ۳۶ ماهه گذشته 
از خودروسازان، داشــتن گواهینامه، سن 
خریدار بیشتر از ۱۸ ســال و غیره به منظور 
کوتاه شدن دست واســطه ها در نظر گرفته 

شد.
باقری یادآور شد: پیش بینی می شد حدود 
۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دســتگاه خــودرو نیز در 

پارکینگ ها از سوی افراد احتکار شده باشد 
و بر این اســاس طرح قرعه کشی بر اساس 
نظر نخبگان انتخاب شده است؛ با این وجود 
اگر شیوه بهتری برای توزیع عادالنه خودرو 

پیشنهاد شود استقبال خواهیم کرد.
وی ابــراز امیدواری کــرد با بهبــود نظام 
قیمت گــذاری و در نظر گرفتــن واقعیت  
صورت های مالی خودروســازان، شــکاف 

کاذب موجود بیــن قیمت هــای کارخانه 
و بازار و در نتیجــه التهابات بــازار خودرو 

کاهش می یابد.
ایــن مســوول ســایپا ادامــه داد: در این 
پیوند افزایش تولید و عرضه باید از ســوی 
خودروســازان در نظر گرفته شــود و اینکه 
سایپا موفق شده از ابتدای امسال تا امروز با 
وجود شرایط تحریم ها و کرونا بیش از ۱۰۰ 

هزار دســتگاه خودرو تولید کند گواهی بر 
این مدعا است.

وی گفت: در طرح اخیر فــروش فوق العاده 
ســایپا حدود یک میلیون نفر ثبت نام کرده 
بودند که ۱۰ هــزار نفر آنان در مکانیســم 
قرعه کشی منتخب شــدند، اما با وجود این 
حجم استقالل فقط ۸۰ درصد آنان تکمیل 

وجه کردند.

 زیان انباشته 40 هزار میلیارد تومانی 
ایران خودرو و سایپا

 قائم مقام سایپا در ادامه در خصوص بدهی 
خودروسازان به قطعه ســازان گفت: اکنون 
و به دالیــل مختلف دو خودروســاز بزرگ 
کشور زیان انباشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد 

تومانی دارند.
وی بیان داشــت: مدیریت هر دو شــرکت 
در انتهای سال گذشــته با برگزاری مجمع 
تجدید ارزیابی به دنبال اخذ تســهیالت از 
شــبکه بانکی بودند تا بدهی هــا به زنجیره 
تامین کاهش یابد اما همچنان مشــکالت 

جدی در این زمینه وجود دارد.

 خودروهای جدید سایپا
باقــری بیان داشــت: خــودروی جدید 
شاهین به طور قطع از دی ماه ۹۹ به بازار 
عرضه خواهد شــد و پس از آن کراس اوور 
شاهین در سال آینده و سپس نمونه های 
گیربکــس اتوماتیــک آن، همچنین دو 
مورد خــودروی فیس لیفت ســاینا اس و 
کوییک اس در برنامه های ســایپا خواهد 

بود.
وی گفــت: تمرکز این گروه خودروســازی 
همچنان بر تولید ساینا، کوییک، شاهین و 
کراس اوور شــاهین خواهد بود و خودروی 
تیبا نیز قرار نیست به این زودی ها از چرخه 

تولید خارج شود.

وسازان باید برداشته شود یک عضو کمیسیون صنایع مجلس: انحصار خودر

ارزیابی های پژوهشگران

بورس کاال نهادی برای تنظیم بازار داخلی
خریدار   موضــوع عملکرد بــورس کاال 
همواره از ســوی بخش خصوصی مورد نقد 
بوده و سال گذشــته پژوهشــگران مرکز 
پژوهش های مجلس از این تشــکیالت به 
عنوان نهادی در دســت دولت برای تنظیم 

بازار داخلی یاد کردند.
 انتظار می رود بورس کاال نقــش خود را به 
عنوان متعادل کننده عرضه و تقاضا و کشف 

قیمت واقعی به ظهور و بروز برساند. 
  بررســی تولیدات بخش معــدن و صنایع 
معدنی ایران در ســه ماهه نخســت ســال 
۱۳۹۸ در مقایســه با مدت مشابه سال ۹۷ 
گویای آن بــود که میزان تولیــد آلومینیم 
با افت ۳۲ درصدی،  مس کاتد با رشــد ۲۷ 
درصدی، فوالد خام با رشــد سه درصدی و 
تولیدات  فوالدی بــا افزایش هفت درصدی 

همراه شد.
 کاتد مس تولیدی در دو ماهه نخســت 
امسال در سرچشــمه و میدوک به رقم 
۴۳ هزار و ۱۸۸ تن رســید که نسبت به 
مدت مشابه پارسال، چهار درصد کاهش 
نشان می دهد، تولید شمش آلومینیوم 
نیز در دو ماهه ابتدایی امسال به ۶۵ هزار 
و ۱۷۰ تن رســید و در مقایســه با دوره 
مشابه سال گذشته افزایش ۵۸ درصدی 

را ثبت کرد.
  فوالدسازان بزرگ در دوره دو ماهه نخست 
امسال چهار میلیون و ۶۹۷ هزار تن شمش 
تولید کردند که در مقایســه با دوره مشابه 
پارســال که چهار میلیــون و ۵۲۹ هزار تن 
تولید شــده بود، چهار درصد افزایش نشان 

می دهد.
پارسال در ســه ماهه نخســت تولیدآهن 
اســفنجی با ۶.۹ میلیــون تن رشــد ۱۳ 
درصــدی نســبت به ســه ماهه نخســت 
ســال ۱۳۹۷ داشــت. بررســی آمار تولید 
محصوالت معدنی و فلزات اساســی کشور 
نشــان داد که باوجود تحریم هــای اعمال 
شده ازســوی آمریکا و افزایش قابل توجه 
هزینه های تولید، واحدهای معدن و صنایع 
معدنی کشور توانســته اند تا رشد تولیدات 
بخش معــدن و صنایع معدنــی در ابتدای 

سال ۱۳۹۸ را تجربه کنند.
 فوالدسازان در دوماهه امسال پنج میلیون 
و ۵۵۲ هزار و ۴۳۳ تن آهن اسفنجی تولید 
کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

۱۱ درصد رشد عملکرد داشتند.
ارزیابی پژوهشــگران مرکز پژوهش های 
مجلس در ســال گذشــته اینگونه بود 
که تحوالت جانبی بر رونــد عملکرد این 
بخش در ابعاد داخلی و خارجی منشا اثر 
بود، صادرات فوالدی توسط شرکت های 
بــزرگ این بخــش در فروردیــن ۹۸ از 
رشــد ۲۵ درصدی برخوردار شد و افت 
۳۱ درصــدی صــادرات شــمش فوالد 
و تولیــدات فــوالدی در اردیبهشــت 
۱۳۹۸ نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
بــه دالیلی از جملــه الزام فوالدســازان 
بــه عرضه محصــوالت خــود در بورس 
کاال و لغو معافیت پیمان ســپاری ارزی 
صادرکننــدگان به کشــورهای عراق و 
افغانستان در مقایسه با اردیبهشت سال 

۱۳۹۷ تاثیر گذار بود.
صادرات شمش فوالدی در دو ماهه نخست 
امســال به رقم ۴۱۴ هزار تن رسید و نسبت 
به عملکرد ۸۹۱ هــزار تنی دو ماهه ابتدایی 
سال گذشــته کاهش ۵۴ درصدی را نشان 

می دهد.  
واردات تولیــدات فــوالدی )مقاطع تخت 
و طویل( در دو ماه نخســت امســال به رقم 
۸۷ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه 

پارسال رشد ۳۶ درصدی داشته است.  
برپایه جداول آماری انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، کل تولیدات فوالدی صادراتی 
در دو ماهه نخست امسال به رقم ۲۴۷ هزار 
تن رســید که در مقایســه با میــزان ۴۱۱ 
هزار تن دوره مشــابه در ســال ۹۸ افت ۴۰ 

درصدی را ثبت کرد.
واردات تولیدات فــوالدی )مقاطع تخت و 
طویل( در دوره مورد بررســی رقم ۸۷ هزار 
تن را نشان می دهد که نسبت به میزان ۶۴ 
هزار تن در دو ماهه ۹۸ افزایش ۳۶ درصدی 

یافت.  
مجموع مقاطع تخت فوالدی وارداتی در دو 

ماهه نخست امسال برابر با ۸۴ هزار تن بود 
و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 
که ۴۶ هزار تن بود، افزایش ۸۳ درصدی را 

نشان می دهد.
برابر جداول مــورد بررســی، در بین اقالم 
فــوالدی تخت، بیشــترین رشــد واردات 
مربوط به ورق سرد که به میزان ۲۵ هزار تن 
ثبت شد و نسبت به دو ماهه نخست پارسال 
که ۱۱ هزار تن بود، رشد ۱۲۷ درصد دارد.   

ضمن اینکه ورق گرم و پوشــش دار وارداتی 
هم به ترتیــب ۶۹ و ۶۸ درصــد در دو ماهه 
امســال، در مقایســه با دوره مشــابه سال 

گذشته رشد یافته است.
رشــد واردات مقاطــع تخت فــوالدی در 
دوره این گزارش در حالی ثبت شــد که در 
این مدت صــادرات ورق های گرم، ســرد 
و پوششــدار به ترتیب ۸۷، ۶۲ و ۵۴ درصد 
نســبت به دو ماهه نخســت ســال ۱۳۹۸ 

کاهش یافته است.
مجموع صادرات مقاطــع تخت فوالدی در 
دو ماهه امســال به رقم ۲۵ هزار تن رسید 
که در مقایســه با میزان ۱۱۸ هزار تن دوره 
مشــابه ســال گذشــته افت ۷۹ درصدی 

محقق شد.
آمارهای مورد بررسی نشان می دهد واردات 
مقاطع طویل فــوالدی )تیرآهن، میلگرد، 
نبشی، ناودانی و ســایر مقاطع( در دو ماهه 
نخست امسال سه هزار تن بود که نسبت به 
دوره مشابه در ســال ۹۸ با رقم ۱۸ هزار تن 

کاهش ۸۳ درصدی یافت.  
دفتــر مطالعات انــرژی، صنعــت و معدن 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در ارزیابی 
سال گذشــته بر این موضوع تاکید داشت 
کــه قیمت گــذاری شــمش و تولیــدات 
فوالدی )مقاطع طویل و تخــت (، دخالت 
در مکانیزم هــای مچینــگ )وصل کردن 
عرضه کننده به متقاضی( ورق های فوالدی 
و تعیین غیرکارشناســی کف عرضه، ریشه 
اصلی چالش ها و مشکالت به وجود آمده در 

بازار فوالد و تولیدات آن بود.
دفتر یــاد شــده تصریح کرده بــود، تنفیذ 
اختیارات ســتاد تنظیم بازار به کمیته های 

تخصصــی و خــودداری از قیمت گذاری 
دســتوری تولیدات بخش معدن و صنایع 
معدنی مطابق مــاده )۱۸( قانون توســعه 
ابزارها و نهادهای مالــی جدید و بند »الف« 
مــاده )۳۵( قانــون رفــع موانــع تولید را 
راهکارهــای کوتاه مدت ســاماندهی بازار 
فوالد و ســایر تولیــدات معدنــی و فلزی 

دانست.
اکنون در تازه ترین رویــداد در این ارتباط، 
محمد رضا کالمی دبیر ســتاد تنظیم بازار 
کشــور پیرامون مصوبه های ستاد در مورد 
تولیدات فوالدی توضیــح داد: قیمت پایه 
فــوالد از ۹۵ درصد Fob قیمــت صادراتی 
آغاز و ســقف قیمتــی این فلز نیــز قیمت 
صادراتی فوالد کشــور مورد نظر اســت به 
عبارتی تولیدکنندگان داخلی اجازه فروش 
محصوالت تولیدی خــود را باالتر از قیمت 
فروش به ســایر کشــورها، بــه متقاضیان 

ایرانی نخواهند داشت.
وی تصریح کــرد: این تصمیم بــرای ایجاد 
انگیزه هــای الزم برای توســعه صادرات، 
تامین و عرضــه حداکثری داخلــی اتخاذ 
شده ؛ همچنین با توجه به تامین حداکثری 
منافع تولید با قیمت پایه مناســب، مقادیر 
عرضه در بازار داخلــی افزایش پیدا می کند 
و می توانــد به مدیریت بــازار بیش از پیش 

کمک نماید.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت تصریــح کرد: 
مجموعه تولید شــمش فوالد کشور بالغ بر 
۱۷ میلیون تن اســت و این در حالی است 
که نیاز و مصرف داخلی به شــمش فوالد، 
حدود هفت تا هشــت میلیون تن است، به 
عبارتی اکنــون توانایی الزم برای صادرات 
حدود ۱۰ میلیون شــمش فــوالد وجود 

دارد.
همچنین بــرای کاهش نابســامانی های 
موجود در بازار فــوالد و فعالیت غیرقانونی 
عــده ای در بازار فــوالد و اقــدام آنها برای 
احتکار ایــن محصول و به تبــع آن افزایش 
تقاضا در بورس کاال، در ســتاد تنظیم بازار 
مصوب شــد؛ از این تاریخ ) دوم تیر ماه ۹۹( 
مانند محصوالت پتروشیمی قیمت جهانی 
ضربــدر ارز نیمــا، مالک عرضه فــوالد در 

بورس باشد.
ایــران اکنون دهمیــن فوالد ســاز جهان 
محســوب می شــود و انتظار می رود تا افق 
چشم انداز ۱۴۰۴ به جایگاه هفتم ارتقا یابد.

قرار اســت امســال حداقل ۲۸ میلیون تن 
فوالد تولید شــود و ظرفیت ایــن بخش تا 
پایان ۹۹ به رقــم بیــش از ۴۰ میلیون تن 

برسد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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 زمان های طالیی تولید

ونا ادامه دارد ماراتن واکسن سازی علیه کر

وش صحیح استفاده   ر
از ضدعفونی کننده های دست

یکی از بهترین و ســاده ترین روش ها برای ضدعفونی  کردن دســت ها 
اســتفاده از ژل  یا مایع ضدعفونی کننده دســت بر پایه الکل اســت اما 

ممکن است برخی افراد زمان و شیوه صحیح استفاده از آن ها را ندانند.
 ضدعفونی کننده های دســت بر پایه الــکل می تواند بــه از بین بردن 
میکروب ها کمک کنــد اما بر روی همه میکروب هــا مؤثر نبوده و برای 
برخی موادی که ممکن اســت روی دست شما باشــد اما تاثیر نداشته 

باشد و کاری نکند.
مطالعات آزمایشگاهی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت 
متحده )CDC( نشــان می دهد ضدعفونی کننده های دســت بر پایه 
الکل ساخته شــده از ۶۰ درصد اتانول و ۷۰ درصد ایزوپروپانول قادر به 
غیرفعال کردن تمامی ویروس هایی اســت که از نظر ژنتیکی با بیماری 

کووید-۱۹ مرتبط  هستند.
کارشناســان توصیه کرده اند دســت ها را به طور مرتب و در هر زمانی 
که ممکن اســت به ویژه زمانی که کثیفی آن ها با چشــم قابل مشاهده 
اســت، با آب و صابون بشــویید اما می توانید از ضدعفونی کننده دست 
هم در کنار شست وشــو با آب و صابون و برای اطمینان بیشــتر یا برای 

زمان هایی که آب و صابون در دسترس نیست ، استفاده کنید. 
فراموش نکنید که ضدعفونی کننده دســت جایگزین شست وشو با آب 
و صابون نبوده و به محض دسترســی به آب و صابــون حتی در صورت 

استفاده از ضدعفونی کننده باید دست های خود را بشویید.
ذکر این نکته نیز مهم اســت زمانی که دســتانتان بــه وضوح کثیف 
بوده یا  مواد شــیمیایی خاصی روی دســتانتان اســت ، نمی توانید از 

ضدعفونی کننده برای تمیز کردن دستان خود استفاده کنید.
ضدعفونی کننده هــای دســت برخــی میکروب هــا از جملــه انگل 
کریپتوزپوریدیوم، باکتری کلســتریدیوم دیفیسیل و نوروویروس ها را 
نیز از بین نمی برند.کارشناســان اســتفاده از ضدعفونی کننده هایی با 
حداقل ۶۰ درصد الکل را توصیه می کنند. بیشتر محصوالت حاوی ۶۰ 
تا ۹۵ درصد الکل هســتند اما تصور نکنید که درصدهای باالتر موثرتر 
هستند ، برای بیشترین تاثیر باید این ضدعفونی کننده ها را با آب تا ۶۰ 

درصد رقیق کنید.

در مواردی از جملــه پس از دســت دادن، لمس ســطوح مختلف در 
مکان های عمومی، اســتفاده از وســایل حمل و نقــل عمومی، تماس 
با حیوانات، خرید از فروشــگاه و غیره می توانید دســت های خود را با 

ضدعفونی کننده تمیز کنید.
برای استفاده صحیح از ضدعفونی کننده های دست ابتدا مقدار توصیه 
شده بر روی جلد محصول را در کف یک دست قرار دهید، سپس دستان 
خود را به هم بمالید تا محلول تمام دســت از جمله بین انگشــتانتان را 
مانند زمانی که دست های خود را می شویید پوشش دهد و سپس صبر 

کنید تا محلول در معرض هوا خشک شود.
مواظب باشــید ژل  یا محلول ضدعفونی کننده را از دســترس کودکان 
خردســال دور نگه داریــد، زیرا در صــورت بلعیدن می تواند بســیار 

خطرناک و حتی کشنده و مرگبار باشد.
در محیط و شــرایطی مانند بیمارســتان ها که میزان عفونت باالست، 
استفاده از ضدعفونی کننده ها توصیه نشده و باید مرتب از آب و صابون 
برای شست وشوی دست های خود اســتفاده کنید.بنا بر گزارش سایت 
تخصصی "وری ول هلث"، متخصصان شست وشــوی مرتب دست ها را 
در طول روز به ویژه پس از اســتفاده از سرویس  بهداشــتی یا پیش از 

صرف غذا با آب گرم و صابون به مدت ۲۰ ثانیه توصیه می کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
نسخه کاغذی مطب ها حذف می شود

 مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت گفت: همه مطب ها امسال تحت 
پوشش نســخه الکترونیک قرار می گیرند و از مرداد امسال مطب های 

تحت پوشش این برنامه نباید نسخه کاغذی داشته باشند.
طاهر موهبتی در نشســت خبری در محل سازمان بیمه سالمت افزود: 
هدف گذاری اولیه این است که ۸۰ درصد مطب ها تا پایان سال نسخه 
الکترونیک صادر کنند اما در عمل همه مطبها باید این دستورالعمل را 
اجرا کنند و ۲۰ درصد برای جاهایی اســت که اینترنت کند است و کار 

مردم نباید روی زمین بماند.
مدیرعامل سازمان بیمه ســالمت گفت: هم اکنون ۹ هزار مطب حدود 
۵۰ درصد مطب ها امکان صدور نســخه الکترونیک را پیدا کرده و این 
کار را شــروع کرده اند. از ۱۴ هزار داروخانه حدود چهار هزار مرکز که 
حدود ۳۰ درصد اســت نیز اکنون نســخه پیچی الکترونیک را شروع 
کرده اند و تا پایان ســال ۱۰۰درصد مراکز دارویی باید نســخه پیچی 

الکترونیک را اجرا کنند.
مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت درباره پرداخــت مطالبات مراکز 
درمانی و دارویی گفت: مطالبات اردیبهشــت مراکز درمانی و داروخانه 

های دولتی و خصوصی هفته آینده پرداخت می شود.
وی افزود: همه مطالبــات مراکز خصوصی تا پایان اردیبهشــت و ۷۰ 
درصد مطالبات مراکز دولتی تا پایان اردیبهشــت هفته آینده پرداخت 
می شود. البته ۳ ماه بدهی از ســال ۹۸ هنوز پرداخت نشده و مجموع 

تاخیر و تعویق پرداخت سازمان بیمه سالمت ۳.۵ ماه است.
موهبتی گفت: سال ۹۶ مطالبات معوقه سازمان بیمه سالمت ۲۳ هزار 
میلیارد تومان بود و اکنون بدهی معوقه حــدود ۴ هزار میلیارد تومان 
است.وی ادامه داد: کاهش بدهی و معوقات ســازمان بیمه سالمت در 
حالی اســت که از اول امســال به جای ۳۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص 

دولتی فقط ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.
موهبتی گفت: اجرای گایدالین های درمانی و کاهش بیمه شــدگان 
رایگان و مدیریــت منابع مهمترین عامل کاهش هزینه های ســازمان 
بیمه سالمت شــده است و توانســتیم در ســال ۹۸ حدود چهار هزار 

میلیارد تومان صرفه جویی و ذخیره منابع داشتیم.

کوچه

معاون درمان وزارت بهداشت با اشــاره به ابتالی افراد 
جوان و میانســال به کرونا، گفت: این واقعیت نشــان 

دهنده چرخش ویروس در جامعه است.
قاســم جان بابایی، با اشــاره به نیاز بیماران مبتال 
بــه کرونــا در اســتان سیســتان و بلوچســتان به 
دستگاه های کمک تنفسی، اظهار داشت: مهم ترین 
نیــاز تجهیزاتــی بیماران تنفســی، دســتگاه های 
کمک تنفســی است که خوشــبختانه هم در استان 

به میزان کافی وجود دارد و هم در ســطح 
کشــور امکان ســاخت و تهیــه آن فراهم 

شده است.
وی با بیــان اینکه تعــداد قابــل توجهی از 
بیماران بستری در سیســتان و بلوچستان 
را افراد جوان و میانســال تشکیل می دهند، 
افزود: ایــن واقعیت نشــان دهنده چرخش 

ویــروس در جامعه اســت و ضرورت توجه بیشــتر به 

رعایــت فاصله گــذاری فیزیکی را نشــان 
می دهد.

جــان بابایــی گفــت: در چند ســال اخیر 
تخت های بســتری در اســتان سیستان و 
بلوچســتان توســعه قابل قبولی داشته و با 
تکمیل تخت های بستری اختصاصی کرونا از 
ظرفیت دیگر بخش ها برای ارائه خدمات به 

بیماران استفاده خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشــت، افــزود: با تمام این 
تمهیدات و پیش بینی ها، پیشــگیری از بروز موارد 
جدید بــا رعایت بهداشــت فــردی، فاصله گذاری 
هوشمند اجتماعی و اســتفاده از ماسک مهم ترین 
اولویت ماست، چون به هر حال درصدی از مبتالیان 
با وجــود دریافــت کامل ترین و بهتریــن خدمات 
درمانی هم ممکن اســت جــان خود را از دســت 

بدهند.

ونا کر

شــیوا ســعیدی قوی انــدام  ماراتن 
واکسن ســازی برای مقابله با کرونا هر روز 
بین کشــورهای مختلف درحالــی برگزار 
می شــود که به گفته ســازمان بهداشــت 
جهانی از میان تالشهای زیاد در این عرصه 
۱۰واکســن به مرحلــه آزمایــش بالینی 

رسیده است.
 محققان و داروســازان از سراســر جهان با 
ســرعتی بی ســابقه تالش می کنند تا یک 
واکسن کارآمد برای مقابله با ویروس کرونا 

بسازند.
در همین راستا تاکنون آزمایش بالینی چند 
واکســن آغاز و حتی نتایج اولیه آزمایش ها 
نیز مشخص شــده اســت. هدف همه این 
تالش ها عرضه واکســنی کارآمــد تا پایان 
ســال جاری یا اوایل ســال ۲۰۲۱ میالدی 
است. این درحالی اســت که تاکنون چنین 
تــالش عظیم و ســریعی بــرای تولید یک 
واکسن انجام نشــده است. به گفته بسیاری 
از محققان تاکنون نه تنها هیچ واکســنی با 
این سرعت تولید نشــده بلکه حتی توسعه 
نیافته است. این درحالی است که موفقیت 
یا شکست محققان در تولید واکسن، آینده 
این اپیدمی و بازگشــت آن به کشــورهای 
مختلــف در سراســر جهان را مشــخص 
می کند.در این گزارش به برخی از مهم ترین 
تالش های محققان و شرکت ها برای تولید 
واکســن ویروس کرونــا و آخرین وضعیت 

پیشرفت های آنان می پردازیم:

واکسن دانشگاه آکسفورد در فاز دوم 
آزمایش های بالینی

یکی از واکسن های بالقوه ویروس کرونا که 
کارشناسان نســبت به آن بسیار امیدوارند 
AZD۱۲۲۲ نــام دارد و توســط محققان 
دانشگاه آکسفورد ســاخته شده است. این 
یک نســخه ضعیف شــده از ویروس سرما 
خوردگی اســت که هم اکنون در فاز دوم / 

سوم آزمایش های بالینی قرار دارد.
هرچنــد هنــوز آزمایش هــای بالینی این 
واکسن تکمیل نشده اما شرکت آسترازنکا 
اعالم کرده پیش از تاییــد کارآمدی، تولید 
آن را آغاز کرده اســت. این شرکت تصمیم 
دارد ۳۰۰ میلیون دوز از واکســن مذکور را 
بســازد. از سوی دیگر کشــورهای اتحادیه 
اروپا نیز با شرکت آسترا زنکا قراردادی برای 

تولید انبوه آن امضا کرده اند.
رونــد آغاز توزیع این واکســن وابســته به 
آزمایش های بالینی اســت که نتایج آن در 

ماه آگوست مشخص می شود.

شرکت چینی در انتظار نتایج فاز اولیه 
آزمایش بالینی

دیگر واکســنی که امید مــی رود با ویروس 
کرونا مقابله کند، توسط شرکت داروسازی 
سینووک در چین ساخته شده است. طبق 
اطالعات موجود آزمایش این واکسن روی 
میمون ها موفقیت آمیز بوده است. در حال 
حاضر نیز واکســن مذکور روی انســان ها 
آزمایش می شــود. نتایج اولیه فاز یک و دو 
آزمایش های بالینی واکســن چینی در ماه 

جاری مشخص می شود.
این واکســن CoronaVec نــام دارد و به 
گفته ســخنگوی شــرکت این واکسن هم 
اکنون روی افراد ۱۸ تا ۵۹ ســاله آزمایش 

می شــود. به زودی آزمایش واکســن روی 
ســالمندان آغــاز می شــود و پــس از آن 

جمعیت جوان تر آزمایش می شوند.
فراینــد آزمایــش بالینی این واکســن نیز 
شــامل ۳ مرحله است. واکســن در فاز یک 
روی ۱۴۴ نفــر و در فــاز ۲ روی ۶۰۰ نفــر 

آزمایش شده است.

 آزمایش واکسن مدرنا با حضور
 30 هزار شرکت کننده

نخستین واکســن کرونایی که وارد مرحله 
آزمایش بالینی شــده بود به شرکت مدرنا 
تعلق داشت، این واکسن نخســتین بار در 
ماه مارس به افراد تزریق شــد. این واکسن 
با استفاده از فناوری mRNA ساخته شده 
اســت. البته این فناوری هنوز تایید نشده 
اما به کمک آن به ســلول ها دســتور داده 
می شــود تا پروتئین های خاصی را بسازند. 
این واکسن طی ســه ماه از طرحی در رایانه 
به آزمایش بالینی رسید و اطالعات مرحله 
اول آزمایش بالینی در اواخــر ماه می ارائه 

شد.
ســومین مرحله آزمایش بالینی واکســن 
این شــرکت در ماه جوالی آغاز می شود. به 
گفته مدیران شــرکت این واکسن احتماالً 
در ۲۰۲۱ تولید انبوه می شــود. اســتفانی 
بانسل مدیر ارشد اجرایی مدرنا در این باره 
می گوید: به نظر می رسد ما می توانیم تا ماه 
نوامبر به اطالعاتی درباره کارآمدی واکسن 
دســت یابیم. این اطالعات به مدرنا کمک 
می کند تا در اواخر ســال جاری میالدی یا 
اوایل ۲۰۲۱ میالدی برای تایید واکسن در 

مراجع قانونی اقدام کند.
این شــرکت اخیراً اعالم کرد امیدوار است 
در فاز ســوم آزمایش بالینی ۳۰ هزار نفر را 

استخدام کند.

تولید واکسن آلمانی- آمریکایی 
mRNA

شرکت آلمانی »بیوانتک« مشغول توسعه 
چند واکســن مبتنــی بــر mRNA برای 
ویروس کرونا است. این شرکت داروسازی 
برای ساخت واکسن ویروس کرونا با شرکت 
فایزر همکاری می کند. این دو شرکت پیش 
از این برای ساخت یک واکســن آنفلونزا با 

یکدیگر همــکاری کرده اند. اما با شــیوع 
کووید ۱۹ هر دو شرکت از اواسط ماه مارس 
تصمیــم گرفتند تالش های خــود را روی 

واکسن ویروس کرونا متمرکز کنند.
این دو شــرکت هم اکنــون آزمایش های 
کلینیکی در آلمان و آمریکا را آغاز کرده اند 
اما برخالف واکسن مدرنا و دیگر شرکت ها، 
آنها مشغول توسعه ۴ واکسن بالقوه هستند 
که هر کــدام تفاوت های نامحسوســی با 

یکدیگر دارند.
نتایج مرحلــه اول آزمایــش بالینی در ماه 
جاری میالدی منتشر می شود و تست های 
بیشــتری پس از آن انجام خواهد شــد. به 
گفته مدیر ارشد اجرایی شرکت آلمانی اگر 
همه چیــز طبق برنامه پیش بــرود تا پایان 

اکتبر واکسن آماده خواهد بود.

واکسنی با استفاده از ویروس 
مهندسی شده

 Can( واکسن شــرکت چینی کن ســینو
Sino( ماننــد مدرنــا ســریع تر از بقیه به 
واکسن توســعه یافته تری دست یافت. هر 
دو واکســن در بازه زمانی مشابه اما با فاصله 
۶ هزار مایل )یکی در آمریــکا و دیگری در 
چین( نخستین دوز واکسن را به داوطلبان 
تزریق و مرحله اول آزمایــش بالینی را آغاز 

کردند.
نتایج مرحله اول آزمایش واکسن کن سینو 
در یک ژورنال پزشــکی منتشــر و توسط 
محققان دیگر بررسی شده است. اطالعات 
نشان می دهد تزریق واکسن در ۱۰۸ بیمار 
واکنش سیســتم ایمنی را برانگیخته است. 
اما هنوز تاثیرگذاری دقیق واکسن در مقابل 
ویروس مشخص نیست. همچنین عوارض 
جانبی ســبب شــد محققان آزمایش دوز 

باالی واکسن را متوقف کند.
واکســن کن سینو با اســتفاده از نوعی ادنو 
ویروس مهندسی ژنتیک شده ساخته شده 
است. به بیان ساده تر توالی دی ان ای برای 
پروتئین اســپایک ویروس کرونا به وسیله 

یک ادنوویروس ارائه می شود.

فاز 2 و 3 آزمایش بالینی واکسن 
اینویو در تابستان

شــرکت اینوویو تا بــه حــال ۲۹ میلیون 

دالر ســرمایه خارجی جمــع آوری کرده 
و نخســتین مرحله آزمایــش بالینی آن با 
حضور ۴۰ نفر انجام شد. پیش بینی می شود 
اطالعات اولیه ایمنی آن در اواخر ماه جاری 
میالدی منتشــر شــود. فاز ۲ و۳ آزمایش 
بالینی نیز در تابستان امسال انجام می شود. 
این واکسن با استفاده از دی ان ای سلول ها 
را پوشش می دهد تا پروتئین ویروس کرونا 
را بسازد و به این ترتیب سیستم ایمنی بدن 
را وادار بــه واکنش کند. این واکســن مورد 
حمایــت کمپانی بیل و ملینــدا گیتس نیز 

هست.

نواواکس تازه وارد میان غول های 
واکسن سازی

این شــرکت ۱۰ سال اســت که سعی دارد 
وارد کســب و کار تولید واکســن شــود. 
نواواکس از اوایل ماه آوریل واکســن بالقوه 
خود برای مقابله با ویروس کرونا را توســعه 
داد. در پایان ماه می این شــرکت توانست 
سرمایه ای ۳۸۸ میلیون دالری از بنیاد غیر 
انتفاعی »ائتالف برای نوآوری های آمادگی 
اپیدمی«)CEPI(دریافــت کند. همچنین 
این واکســن یکی از چند واکسنی است که 
فاز یک آزمایش بالینی آن اجرا شــده است. 
آنطور که ادعا شــده قراداد همــکاری این 
شرکت با چند شــرکت دیگر کمک می کند 
تا یک میلیارد دوز واکســن در سال آینده 

تولید کند.

جانسون و جانسون در پی تسریع 
آزمایش های بالینی

این شــرکت یکی از بزرگترین داروسازانی 
بود که تولید واکســن ویروس کرونا را آغاز 
کرده است. جانسون و جانســون در اواخر 
ژانویه ۲۰۲۰ طرح خود برای توســعه یک 

واکسن ویروس کرونا اعالم کرد.
در بدو امر جانســون و جانسون پیش بینی 
نمی کرد آزمایش های بالینی واکسن قبل از 
سپتامبر شوع شود.اما در اوایل ماه ژوئن این 
شرکت طرح های خود را با سرعت بیشتری 
پیش برد و اکنون تصمیم دارد در نیمه دوم 
ماه جوالی نخستین آزمایش بالینی خود را 
آغاز کند. این آزمایــش در آمریکا و بلژیک 

انجام می شود.

پل اســتفلز محقق ارشد این شرکت در یک 
کنفرانس خبــری اعالم کرد: ما مشــغول 
همکاری با قانونگذاران هستیم تا فاز یک، ۲ 
و ۳ آزمایش بالینی را ســریع تر انجام دهیم. 
این شــرکت تصمیــم گرفتــه دو پژوهش 
بزرگ در آمریکا، اروپا و احتماالً کشورهایی 

مانند برزیل و آفریقای جنوی انجام دهد. 
یکی از این مطالعات نیز با همکاری انستیتو 
ملی بهداشــت آمریکا انجام می شــود. اگر 
همه چیــز طبق برنامــه پیش بــرود، این 
شــرکت می تواند از آغــاز ۲۰۲۱ میالدی 
یک میلیــارد دوز واکســن عرضــه کند. 
دولت آمریکا بیــش از ۴۵۰ میلیون دالر به 
تحقیقات جانســون و جانسون کمک کرده 

است.

 واکسن روسی برای مقابله 
با ویروس کرونا

روســیه نیز از مســابقه تولید واکسن برای 
کووید ۱۹ عقب نمانده اســت. در حقیقت 
طــرح آزمایش بالینی یک واکســن در این 

کشور از هفته گذشته آغاز شده است.
طبق بیانیه وزارت بهداشت روسیه، در حال 
حاضر ۲ شکل از واکســن ویروس کرونا )به 
شــکل مایع و پودر برای تزریق( در انستیتو 

تحقیقات Gamaleya توسعه یافته است.
۲ شکل این واکســن روی ۲ گروه ۳۸ نفره 
آزمایش می شــود. شــرکت کنندگان به 
مدت ۲ هفته در بیمارســتان های مســکو 
ایزولــه می شوند.الکســاندر گینزبــورگ 
مدیر انســتیتو Gamaleya ماه گذشته در 
بیانیه ای اعالم کرد قبــل از آزمایش بالینی 
واکســن، آن را روی خــود و همکارانــش 

آزمایش کرده است.
او توضیح نداد چه تعداد افراد این واکســن 
را به خود تزریــق کرده اند، امــا گفت هیچ 
عوارضی در آنها مشــاهده نشده است. وی 
همچنین افــزود: امیدوارم ایــن مطالعات 
موفقیت آمیز باشد و این امکان بوجود آید تا 

در اوایل پاییز تولید انبوه این دارو آغاز شود.

تالش محققان ایرانی برای تولید 
واکسن کرونا

در این میــان محققان ایرانی نیز مشــغول 
تکاپو برای تولید واکســن ویــروس کرونا 
بوده اند. بــه گفته مصطفــی قانعی رئیس 
کمیته علمی مقابله با کرونا، در حال حاضر 
دو قرارداد در خصوص واکسن های ویروس 
کرونا امضا شــده اســت. این واکسن ها با 

فناوری mRNA هستند.
قانعی با اشــاره بــه اینکــه پروپوزال های 
پژوهشی متعددی به ســتاد توسعه زیست 
فناوری ارسال شــده، گفت: این پروژه ها در 
حوزه تحقیق و توســعه دانش فنی واکسن 
کرونا هســتند و در صورت نتیجه مثبت از 

آنها پشتیبانی می شود.
 سازمان جهانی بهداشــت امیدوار است تا 
پایان ســال جاری میالدی واکسن ویروس 
کرونا تولید و در وهله اول در اختیار اقشاری 
قــرار گیــرد در بیشــتر در معــرض خطر 
هستند. به گفته ســمیه سوامینثان محقق 
ارشد ســازمان جهانی بهداشت هم اکنون 
حدود ۲۰۰ واکســن بالقوه تحت بررســی 
هستند و ۱۰ واکسن نیز به مرحله آزمایش 

بالینی رسیده اند.

وس در جامعه ح کرد؛  چرخش ویر معاون درمان وزارت بهداشت مطر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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رییس شورای اسالمی شهر تهران:

دستگاه قضایی مهمترین رکن اعتماد ساز در جامعه نسبت به حاکمیت است
خریدار   رییس شــورای اســالمی شهر 
تهران گفت: دستگاه قضائی مهمترین رکن 
اعتماد ساز در جامعه نســبت به حاکمیت 
اســت. و اگر نتواند وظایف خود را بدرستی 
انجام دهد، اعتماد عمومی آســیب جدی 

می بیند.
 محسن هاشــمی در آغاز دویست و بیست 
و دومین جلسه شورا، و ضمن گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه، گفت: در هفته قوه قضائیه 
و آستانه سالروز فاجعه هفتم تیر و شهادت 
شــهید بهشــتی و یاران حزب جمهوری 
قرار داریم، تصمیم امــام خمینی )ره( برای 
انتصاب شــهید بهشــتی که یک روحانی 

روشنفکر و آزاداندیش، مجتهد و عالم دینی 
اخالق گــرا و نظریه پرداز نظــام جمهوری 
اسالمی محسوب می شــد، به عنوان رئیس 
دیوانعالی کشــور و باالتریــن مقام قضائی، 
دامنه اســتانداردها و انتظــارات جامعه از 

دستگاه قضائی را مشخص می کند.
وی ادامه داد: دســتگاه قضائــی مهمترین 
رکن اعتمــاد ســاز در جامعه نســبت به 
حاکمیت اســت. و اگر نتوانــد وظایف خود 
را بدرســتی انجام دهد، اعتمــاد عمومی 
آســیب جدی می بیند، و بــه همین دلیل 
ارزیابی هایــی کــه در دوره هــای مختلف 
دستگاه قضائی نسبت به گذشته و عملکرد 

آنها صورت می گیرد، ابهامات زیادی را برای 
جامعه ایجاد می کند.

هاشــمی افزود: نظــارت در کشــورهای 
توســعه یافته و همچنین آموزه های دینی 
بر پیشــگیری، به جای مچ گیــری تمرکز 
دارد. و با شفاف سازی، کاهش تأثیر سالیق 
و نظرات شــخصی در سیستم و تقدم قانون 
بر منافع فــردی و گروهی، ارتــکاب جرم و 

سوءاستفاده از قدرت را کاهش می دهد.
رئیس شورای اسالمی شــهر تهران گفت: 
مچ گیری گذشــته گرا و جزئی نگر است. در 
حالی که پیشــگیری، آینده گــرا و جامع و 
کلی نگر است. و در یک سیستم، پیشگیری 

مناســب می تواند با تخلفات استثنایی رخ 
داده نیز برخورد کــرد، نه اینکه وقوع تخلف 

به قاعده تبدیل گردد.
هاشــمی ادامه داد: نظارت بــر تخلفات در 
ســطح مدیریت شــهری شــهر نیز باید بر 
پیشــگیری اســتوار باشــد. نه آنکه منافع 
شــهروندان در تخلف، و ســپس پرداخت 
جریمه و مجــازات تأمین شــود، و موجب 
انباشــت ده ها هــزار پرونده در شــعبات 
کمیســیون ماده صد، و بخش های مختلف 
شهرســازی یا دیگر بخش هــای مدیریت 

شهری باشد.
وی اظهار داشــت: ضمــن آرزوی موفقیت 

برای مســئوالن قضائی، امیدواریم بتوانیم 
با اجرای استانداردهای کیفی در نظارت بر 
مســئوالن و اجرای قوانین، نرخ وقوع جرم 
و میزان سوءاســتفاده از قــدرت را کاهش 

دهیم.
هاشــمی خاطر نشان ســاخت: در راستای 
صیانت از حقــوق عامه، مدیریت شــهری 
بخصوص شــورای شــهر پنجم، اقدامات 
مؤثری در شــفافیت، حفظ محیط زیست 
وصیانت از باغات، و همچنین کاهش رانت و 
تخلف از طریق سیستماتیک کردن فرایند 
انجام داده اســت، کــه می توانــد در دیگر 

حوزه ها نیز این تجربیات استفاده گردد.



شاگردان مجیدی به دنبال برد شماره ۲۴

استقالل و فوالد در ایستگاه ۴۶

چرا زنوزی وکیل تیم های دیگر شده
پیشکســوت آبی پوشــان گفت: نظر منصوریان در خصــوص فرهاد 
مجیدی درست است و نباید در اولین سال حضور او در استقالل انتظار 

قهرمانی داشت.
حسن اشــجاری اظهار داشــت: با صحبتهای منصوریان در خصوص 
فرهاد مجیدی کامال موافقم و به هیچ وجه منطقی نیســت که از فرهاد 
مجیدی یا هر مربی دیگری در همان سال اول حضورش در تیمی مثل 
استقالل انتظار جام و قهرمانی داشت. باید به مجیدی فرصت کافی داد 
تا بتواند تفکراتش را در اســتقالل جا بیندازد و تیم خودش را به نمایش 

بگذارد.
وی افزود: با همه احترامــی که برای فرهاد مجیدی قائل هســتم باید 
بگویم این تیم، تیِم استراماچونی است و اگر موفقیتی هم کسب نماید 

باید آن را به پای او نوشت.
 اســتراماچونی بود که توانســت با یکی دو تغییر پســت و یک تغییر 
سیستم از استقالل تیمی بسیار قوی، تهاجمی و قابل احترام بسازد که 

هواداران از نمایش های آن لذت می برند.
بازیکن پیشین آبی پوشان بیان داشــت: فرهاد مجیدی از سرمایه های 
استقالل است و نباید با ایجاد توقع باعث شــویم تا در این تیم سرمایه 

سوزی شود.
 متاســفانه در این زمینه یک تجربه هم داشتیم و دیدیم چطور علیرضا 
منصوریان که از ســرمایه های ما در حوزه مربیگری بود با ندانم کاری، 
سوء مدیریت در باشگاه و ناآگاهی هواداران ســوخت و از تیم دور شد. 
در حالی که اگر باشــگاه اســتقالل آن زمان دچار ســوء مدیریت نبود 
منصوریان می توانســت تبدیل به یک مربی فوق العاده با نتایجی قابل 

تحسین در این تیم شود.
اشــجاری در خصوص شــمار نســبتا باالی مصدومان گفت: این همه 
بازیکن آسیب دیده خاص اســتقالل نیســت و دیگر تیم ها هم با این 
بحران مواجه هســتند. پرســپولیس هم یک بازیکن مصدوم از ناحیه 
رباط صلیبی داد تا همین  اســتقالل و پرسپولیس روی هم ۳ رباط داده 

باشند.
 به اعتقاد من این موضوع باز می گردد به کمبود زمانی که سازمان لیگ 
برای شروع مسابقات در نظر گرفت. باتوجه به تعطیلی طوالنی مدت به 
دلیل شیوع کرونا، باید مدت زمان بیشتری برای آماده سازی تیم ها در 

نظر گرفته می شد تا آسیب دیدگی ها کمتر می شد.
پیشکســوت فوتبال در خصوص از ســرگیری دوباره فوتبال در کشور 
گفت: به شــخصه موافق آغاز دوبــاره فوتبال بوده و هســتم. خیلی از 
مشــاغل خطرناک تر از فوتبال شــروع به کار کرده اند و خطر فوتبال از 

خیلی از این مشاغل کمتر است. 
نباید روی فوتبال این همه حساســیت ایجاد کرد تــا بازیکنان از نظر 
ذهنی دچار تشــویش شــوند. در این میان برخی ها هــم بهانه گیری 

می کنند و دنبال به هم زدن فصل هستند.

وی با اشــاره به مصاحبه های اخیر مالک دو باشــگاه تراکتور و ماشین 
سازی گفت: روی صحبتم مستقیم با آقای زنوزی است. ایشان حاال که 
می بیند تراکتور شانســی برای قهرمانی ندارد دنبال بر هم زدن فصل 
اســت تا در هزینه های این فصلش هم صرفه جویی صورت گیرد. برای 
من سئوال اســت که چرا آقای زنوزی امروز وکیل همه تیم ها شده و به 
جز دو تیمی که مالکیت آن را بر عهده دارد از ســوی چند تیم دیگر هم 

مصاحبه می کند؟ من این نوع رفتار را بهانه گیری می دانم.
اشجاری در خصوص بازی اســتقالل و فوالد بیان داشــت: هر دو تیم 
ســاختار خوبی دارند و از بازیکنــان و کادر فنی خوبــی بهره می برند. 
فوالد خودش را مدعی کسب ســهمیه می داند و بر این نکته واقف است 
که کلید رســیدن به سهمیه آســیایی برای فصل بعد در همین بازی با 
استقالل است. نکونام که خودش از پیشکســوتان استقالل و از مربیان 
جوان خیلی خوب است از حریف امروزش شــناخت خوبی دارد و این 

شناخت کار را برای استقالل دشوار تر می کند.
وی در ادامه بیان داشــت: البته هر دو باشگاه هم از مدیریت خوبی بهره 
می برند که این هم یک پوئن مثبت برای کادر فنی اســت. من در ذوب 
آهن سابقه کار کردن با سعید آذری را دارم و او را یکی از مدیران توانمند 
فوتبال می دانم و بســیاری از موفقیت های این فصل فوالد را هم به پای 

توانمندی های این مدیر کاربلد می نویسم.
مدافع پیشین آبی پوشان در خاتمه گفت: امیدوارم این بازی که سرآغاز 
دوباره مسابقات فوتبال اســت یک دیدار زیبا و جذاب باشد و هر دو تیم 

بتوانند فوتبالی تماشاگر پسند را به نمایش بگذارند. 

خبرنگار ایتالیایی:
وزهای آینده با  مدیر برنامه سردار آزمون در ر

ناپولی مذاکره می کند
یک خبرنگار ایتالیایی مدعی شــد مدیربرنامه ســردار آزمون روزهای 
شلوغی را در فوتبال ایتالیا در پیش دارد که یکی از کارهای او مذاکره با 

ناپولی برای انتقال سردار آزمون است.
»نیکولو شــیرا« خبرنگار ایتالیایی اعالم کرد »فالــی رمضانی« مدیر 
برنامه ســردار آزمون در روزهای آینده کارهای زیادی در فوتبال ایتالیا 
برای انجام دادن دارد.این خبرنگار مدعی شد رمضانی باید با یوونتوس 

برای انتقال پیانیچ به بارسلونا مذاکره کند.
همچنین در تقویم این مدیربرنامه، مذاکره با ناپولی برای انتقال سردار 

آزمون و تجدید قرارداد »ماکسیموویچ« قرار داده شده است.

با اعالم اسکوچیچ
تکلیف مربیان ایرانی تیم ملی را فدراسیون 

فوتبال مشخص می کند
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد کادر ایرانی حاضر در این تیم 

را فدراسیون فوتبال مشخص خواهد کرد.
 دراگان اسکوچیچ در مورد انتخاب دســتیاران ایرانی خود برای حضور 
در کادر فنی تیم ملی گفت: در مورد دســتیاران ایرانی ام صحبت کرده 

ام و این موضوع در روزهای آینده توسط فدراسیون اعالم خواهد شد.
وی در مورد اینکه چه کسانی در کادر فنی حضور خواهند داشت گفت: 
مطمئنا کسانی که انتخاب شــوند قبال تجربه مربیگری در تیم ملی را 
داشــته اند و حرفه ای خواهند بود. دســتیاران خارجی من هم سابقه 
حضور در تیم جوانان کرواسی را داشته اند. البته دستیار اول من در تیم 

ملی اسلوونی کار کرده است.
اسکوچیچ در مورد شــرایط همکاری با وحید هاشمیان و کریم باقری 
نیز گفت: جلسات زیادی در فدراسیون داشــته ایم و همکاری خوبی را 

پیش بردیم اما این موضوع را باید فدراسیون فوتبال اعالم کند.

میدان

علی خلف   اســتقالل و فوالد تاکنون ۴۵ 
بار در مســابقات مختلف بــا یکدیگر دیدار 
کرده اند که در این بازیها برتری کامل با آبی 

پوشان تهرانی بوده است.
»استقالل - فوالد« دیداری معوقه از هفته 
هفدهم لیــگ برتر که آغاز مجددی اســت 
برای فوتبال بعــد از ۴ ماه تعطیلی. آبی های 
تهران و سرخ های خوزستان در حالی چراغ 
فوتبال را در ایران روشــن می کنند که این 
چهل و ششــمین تقابل دو تیم در مسابقات 
مختلف و سی و ششــمین دیدار دو تیم در 

ادوار پیشین لیگ برتر است.
این دیدار در حالی برگزار می شود که سهم 
آبی های تهران از بازی های گذشــته ۲۳ و 
سهم سرخ های خوزستان تنها ۱۰ پیروزی 
است که این آمار نشان از برتری قابل توجه 

استقالل در دیدارهای رو در رو دارد.
اســتقاللی ها در همه ادوار لیگ برتر ۳۵ بار 
با فوالد دیدار داشــته اند کــه ۱۷ بار در این 
بازی ها پیروز شــده، ۸ بار شکست خورده و 
۱۰ بار هم جدال دو تیم با نتیجه مســاوی 
به پایان رسیده است. ۵۲ بار استقالل و ۳۳ 
بار نیز فوالد در ایــن بازی ها موفق به گلزنی 

شده اند.

بهترین گلزنان
رضا عنایتی با ۷ گل بهترین گلزن استقالل 
مقابل فوالد اســت و رضا نــوروزی با ۵ گل 
بهترین گلزن فوالد به اســتقالل محسوب 
می شــود. ســیاوش اکبرپور با ۵ گل، آرش 
برهانی، علی ســامره و فرد ملکیان با ۴ گل 
دیگر گلزنان برتــر در دیدارهــای متقابل 

هستند.
جواد نکونام ســرمربی فعلی فوالد ســابقه 
زدن ۳ گل به این تیم با پیراهن اســتقالل 

را دارد و یکی از گلزنان برتــر در دیدارهای 
دو تیم اســت و فرهاد مجیدی ســرمربی 
استقالل هم ســابقه زدن ۲ گل به فوالد را 
دارد. همچنین اســماعیل شــریفات تنها 
بازیکنی است که با پیراهن هر دو تیم سابقه 

گلزنی در این دیدارها را دارد.

بازیکنان مشترک
۲۱ بازیکن در تاریخ فوتبال ایران هســتند 
که ســابقه پوشــیدن پیراهن هــر دو تیم 
را دارند که در بین آنهــا ۳ بازیکن خارجی 
و معروف هم به چشــم می خورند. لئوناردو 
پادوانی و فابیو جانواریــو دو بازیکن برزیلی 
هستند که ابتدا سابقه بازی کردن در فوالد 
را داشتند و سپس به اســتقالل پیوستند و 

آیاندا پاتوســی هافبک کنونــی تیم فوالد 
که گفته می شــود به دیدار مقابل استقالل 
نخواهد رســید، ابتدا با پیراهــن آبی های 

تهران به فوتبال ایران معرفی شد.
از  یکــی  بختیــاری زاده  ســهراب 
سرشــناس ترین بازیکنانی است که در دو 
تیم بازی کرده و نخستین بازیکنی است که 
بین دو تیم تبادل شــد. سهراب در سال ۷۷ 
از فوالد به اســتقالل پیوست و دیگر نفراتی 
که در هر دو تیم ســابقه بازی دارند عبارتند 
از؛ بختیار رحمانی، اســماعیل شــریفات، 
آرش افشــین، کاوه رضایی، محمد قاضی، 
وحید طالب لو، مجتبی حق دوست، حسن 
بیت سعید، فرزاد حاتمی، پژمان منتظری، 
احمد مومن زاده، مهــدی امیرآبادی، علی 

حمودی، ایمــان مبعلی، عــارف غالمی، 
ایمان موسوی و عباس محمدرضایی.

بهترین نتایج دو تیم
بهترین پیروزی اســتقالل مقابل فوالد در 
اولین بازی دو تیم اتفاق افتاد که آبی پوشان 
با هدایت زنده یــاد ناصر حجازی در روز ۱۲ 
مهر ۷۶ در ورزشگاه آزادی با ۵ گل محسن 
گروســی، فرد ملکیان، مهدی پاشــازاده، 
ســیاوش اکبرپور و آتیال حجازی میهمان 

خود را شکست دادند.
بهترین پیروزی فوالد در دیداری بود که در 
تاریخ ۲۸ آذر ۸۹ در ورزشــگاه تختی اهواز 
برگزار شد و سرخ پوشان توانستند با ۴ گل 
سرلک، افشین، نوروزی و حمودی برابر تک 

گلی که فرزاد آشــوبی برای استقالل به ثمر 
رساند با نتیجه ۴ بر یک پیروز شوند.

پرگل های تکراری
نتیجه پر گل ۴ بر یک یکی از نتایج نسبتاً پر 
تکرار در بازی های دو تیم اســت. بازی های 
اســتقالل و فوالد ۳ بــار با ایــن نتیجه به 
پایان رســیده که یک بار فوالدی ها و ۲ بار 

استقاللی ها با این نتیجه پیروز شده اند.
استقاللی ها یک بار در دیداری که در تاریخ 
سوم شهریور ۹۰ برگزار شد با ۲ گل مجیدی 
و تک گل های شریفات و میداودی برابر تک 
گل رضا نوروزی برای فوالد بــا نتیجه ۴ بر 
یک پیروز شــدند و یک بار هــم در دیداری 
که در تاریخ پنجم اســفند ۹۶ در ورزشگاه 
غدیر اهواز برگزار شــد بــا ۲ گل تیام و تک 
گل های چشمی و شجاعیان مقابل تک گل 
رحیم زهیوی برای فــوالد با نتیجه ۴ بر یک 

پیروز شدند.

آخرین بازی
آخرین بازی دو تیم که مربوط به نیم فصل 
اول همین فصل اســت در تاریخ ۷ شهریور 
۹۸ در ورزشــگاه آزادی برگزار شد که این 
بازی با نتیجه مســاوی یک-یــک به پایان 
رسید. در آن بازی فرشــید اسماعیلی برای 
استقالل و امیر حســین باقر پور برای فوالد 
گلزنی کردند. جواد نکونام و اســتراماچونی 
در آن بــازی هدایــت دو تیم را بــر عهده 

داشتند.
اســتقالل و فوالد در چهل و ششمین دیدار 
خود که دیــداری معوقــه از هفته هفدهم 
لیگ برتر است از ساعت ۲۱ روز چهارشنبه 
۴ تیر در ورزشگاه شهدای فوالد شهر اهواز 

به میدان می روند.

 پیشکسوت فوتبال ایران گفت: به دلیل مشغله کاری و 
از طرفی شناخت نداشتن از بازیکنان جوان، پیشنهاد 

سرمربیگری تیم جوانان ایران را نپذیرفتم.
»حمید اســتیلی« در حاشیه مراســم آیین گشایش 
تاالر مشــاهیر ورزش در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
اقدامات کمیته ملی المپیک اظهار داشت: »سیدرضا 
صالحی امیــری« از زمانی که به کمیتــه ملی المپیک 
آمده، کارهای بزرگی را انجــام داده و کارهای خوب او 

برای ورزش ادامه دار اســت. باید قدر چنین 
مدیرانی را بدانیم و او می تواند الگوی خوبی 
برای سایر مدیران باشــد. اقدامات خوبی نیز 

برای المپیکی ها انجام شده است.
وی همچنین در مورد اینکــه نام او به عنوان 
یکی از گزینه هــای هدایت تیم جوانان ایران 
مطرح شــد، تصریح کرد: در مورد تیم ملی 

جوانان به من پیشنهاد شد اما به دلیل مشغله کاری و از 

طرفی دیگر به خاطــر اینکه من زمان زیادی 
تا شــروع بازی ها باقی نمانده بود و شناخت 
کافی از بازیکنان نداشــتم، نتوانســتم این 

پیشنهاد را بپذیرم.
اســتیلی در رابطه با شــوع مجدد لیگ برتر 
فوتبال تصریح کرد: مســابقات از این هفته 
لیگ آغاز می شــود و امیــدوارم همه عوامل 
فوتبال در ســالمت باشــند چرا که فوتبــال می تواند 

نشاط را به جامعه بازگرداند.
وی در مــورد انتخاب »دراگان اســکوچیچ« به عنوان 
سرمربی تیم ملی اظهار داشــت: در حال حاضر باید از 
اســکوچیچ حمایت کنیم چرا که چهار دیدار حساس 
در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطــر پیش رو داریم. 
ما چاره ای جز انتخاب اســکوچیچ نداشتیم. از طرفی 
نه زمان کافی را داشــتیم که مربی جدیدی بیاوریم که 
شناخت الزم را از تیم ملی داشته باشد و نه منابع مالی. 

فوتبال

استیلی: پیشنهاد سرمربیگری تیم فوتبال جوانان را نپذیرفتم
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میراسماعیلی کماکان رئیس است

مخالفت کمیته بین المللی المپیک باتجدید انتخابات کمیسیون ورزشکاران
زینب حاجی حسینی  کمیته بین المللی 
المپیک به اســتعالم کمیته المپیک مبنی 
بر تجدید انتخابات کمیســیون ورزشکاران 
پاســخ منفــی داده. طبق حکــم صادره 
ادامه ریاست آرش میراســماعیلی در این 

کمیسیون منع قانونی ندارد.
 مهمترین کمیســیون در میان کمیسیون 
های ۱۷ گانه کمیته ملــی المپیک طی ماه 
های گذشــته به قدری درگیر حواشی ریز و 
درشت توسط اعضای خود شد که مسئوالن 
کمیته ملی المپیک را ناچار کرد برای ورود 
به مشکالت ایجاد شــده و حل و فصل آنها، 
دســت به دامن کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( شوند و کســب مجوز قانونی از این 
نهاد ناظر برای انجام آنچه در ذهن داشتند 
امــا IOC با پاســخ منفی خــود آب پاکی 
را روی دســت آنها و در واقع کســانی که به 
دنبال انحالل این کمیســیون و تشــکیل 

ترکیب دلخواه برای آن بودند، ریخته است.
اینکه حواشی کمیسیون ورزشکاران از کجا 
شروع شد و دامنه آنها به کجا رسید مواردی 
اســت که خبرگزاری مهر در گــزارش ها و 
گفتگوهای مجزا با عنوان های »دو قهرمان 
پســت گرفتند و تمام/ کمیسیون تعطیل 
ورزشــکاران«، »تاکید کمیته ملی المپیک 
به کمیسیون ورزشــکاران برای انتخابات 
داخلــی«، »متــن اســتعفای ۷ قهرمان 
معترض/ انحالل کمیسیون ورزشکاران«، 
»بازی خطرناک داخل کمیته ملی المپیک/ 
اســتفاده از آئین نامه جعلــی« و »مجادله 
رئیس کمیته ملی المپیک بــا عضو هیات 
اجرایی بر سر کمیســیون ورزشکاران« به 

آن پرداخت.

 IOC استعالم کمیته ملی المپیک از
برای کمیسیون ورزشکاران

در رابط با کمیسیون ورزشکاران و حواشی 
آن، اصــل ماجرا این بود کــه برخی از اعضا 
نســبت به اتفاقات و مدیریــت داخلی این 
کمیســیون معتــرض بودند و بــه همین 
دلیل اعالم اســتعفا کردند. البته به نظر می 
رســد برخی جریانات بیرونی که به دنبال 
مهره چینی موردنظر خود در کمیســیون 

ورزشــکاران بودنــد هم در دامــن زدن به 
حواشی آن نقش داشتند.

در هر صورت همه ایــن تنش های داخلی و 
خارجی پیرامون کمیســیون ورزشکاران 
دســت به دســت هم تا داد تا کمیته ملی 
المپیک به فکر منحل کردن این کمیسیون 
و برگزاری انتخابــات جدید برای آن بیفتد؛ 
اجرای این ایده البته نیازمند کسب مجوز از 

کمیته بین المللی المپیک  بود.

کمیته بین المللی المپیک: حق 
برگزاری انتخابات دوباره ندارید

طبق آئین نامه کمیســیون ورزشــکاران 
نتیجــه هــر دوره انتخابات کمیســیون 
ورزشــکاران برای یــک دوره چهار ســاله 
اعمال شــود در حالیکه دوره چهار ســاله 
اول این کمیســیون در ایران هنوز به پایان 
 IOC نرسیده است. این آئین نامه ُمهر تایید
را دارد به همین دلیــل مدیران کمیته ملی 
المپیک برای برگزاری انتخابــاِت خارج از 
موعد کمیسیون ورزشکاران از کمیته ملی 
المپیک اســتعالم گرفت اما پاســخ منفی 
دریافت کرد.قطعا به همیــن دلیل بوده که 
رســیدگی به ایرادهای قبلی آئیــن نامه و 
»تدوین آئین نامه جدید برای کمیســیون 
ورزشکاران« آغاز شــد تا ادامه فعالیت این 
کمیسیون با کمتر مشکلی همراه باشد چرا 
که کمیته بیــن المللی المپیــک برگزاری 
انتخابات به هــر بهانه ای و پیــش از اتمام 
دوره قانونی را منع کرده اســت. IOC حتی 
تاکید کرده دوره ریاســت در کمیســیون 
ورزشــکاران می تواند برای یک دوره کامل 

یعنی چهار ساله باشد.

تاکید بر استفاده از اعضای علی البدل 
به جای افراد مستعفی

هادی ساعی عضو کمیســیون ورزشکاران 
و تنها نماینــده این کمیســیون در هیات 
اجرایــی کمیته ملی المپیــک در گفتگو با 
خبرنگار مهر اســتعالم صــورت گرفته از 
کمیته بین المللی المپیک و پاســخ منفی 

این نهاد را تایید کرد.
وی گفــت: کمیته بیــن المللــی المپیک 

ضمن مخالفت با برگــزاری انتخابات جدید 
برای کمیسیون ورزشــکاران، تاکید کرده 
در صورتی که یکــی از اعضا بــه هر دلیلی 
مانند اســتعفا از ترکیب خارج شود باید از 
اعضای علی البدل بــرای تعیین جایگزین 
استفاده شــود. کمیته بین المللی المپیک 
برای محفــوظ ماندن حق افــرادی که در 
انتخابات قبــل صاحب رای شــدند اما در 
ترکیب اصلی کمیســیون قــرار نگرفتند، 
به این امر تاکید دارد.ســاعی خاطرنشــان 
کرد: اتفاقا کمیسیون ورزشکاران بر همین 
اساس نسبت به اســتعفای حمید سوریان 
و کیانوش رســتمی و کنار گذاشتن کیمیا 
علیزاده اقدام کرد و بــا در نظر گرفتن آرای 
انتخابات، افشــین نوروزی، حسن تفتیان و 
مهســا جاور را از میان اعضای علی البدل و 
به عنوان جایگزین معرفی کــرد اگرچه به 
خاطر حواشــی اخیر هنوز حکم آنها صدر 

نشده است.

آرش میراسماعیلی کماکان رئیس 
کمیسیون ورزشکاران است

یکــی از حواشــی پیرامــون کمیســیون 
ورزشــکاران در مورد آرش میراسماعیلی 
و ریاست وی بود. میراســماعیلی آبان ماه 
ســال ۹۷، بعد از انصراف حمید سوریان از 
ریاست کمیسیون ورزشــکاران - به دلیل 
مشغله کاری - و بر اساس رای گیری داخلی 
این کمیسیون متصدی پست ریاست شد. 
در  آئین نامه کمیسیون ورزشکاران به یک 
ساله بودن پست ریاســت و انتخاب آن در 
پایان هر دوره تاکید شده در حالیکه کمیته 

بین المللی المپیک در پاســخ به اســتعالم 
اخیر ایــران اعالم کرده برای عمر ریاســت 
محدودیتی نیســت، می تواند بیشتر از یک 

سال و حتی چهارساله باشد.
هادی ساعی با اعالم این مطلب به خبرنگار 
مهر گفت: احکام روســای دیگر کمیسیون 
های فعال در کمیته ملی المپیک دو ســاله 
صادر می شود. اتفاقا حکم میراسماعیلی هم 
دو ساله اســت ولی به خاطر آئین نامه ادامه 
ریاســت او بعد از یک ســال با انتقاد همراه 
شــده بود. حاال امــا با لحاظ کردن پاســخ 
IOC و تاکیدی کــه در مورد بــازه زمانی 
رئیس کمیسیون ورزشکاران داشته، ادامه 
ریاست آرش میراســماعیلی منعی ندارد و 
وی کماکان و تا پایان دو سال - آبان ماه  ۹۹ 
- رئیس اســت.وی همچنین تاکید کرد از 
جمله موارد تغییر یافته در آئین نامه جدید 
کمیسیون ورزشکاران همین موضوع یعنی 

دوره ریاست است.

تغییر پروسه برای انتخاب دبیر؛ حق 
انتخاب از دبیر کمیته گرفته می شود

کمیسیون ورزشــکاران در حالی ماه های 
پُرتنش گذشته را پشت سر گذاشت که بعد 
از کناره گیری ســولماز حاج رضایی، دبیر 

دیگری برای این کمیسیون معرفی نشد.
طبق آئین نامه کمیســیون ورزشــکاران، 
متصدی پســت دبیری با وجــود اهمیت 
جایگاهش و نقش اجرایی کــه دارد با نظر 
کمیته ملی المپیک انتخاب می شــود آنهم 
بدون حــق رای؛ این شــیوه انتخاب جای 
نقد داشــت که اتفاقا خبرگــزاری مهر هم 
در گزارش خــود با عنــوان »انتصاب دبیر 
کمیســیون ورزشــکاران با نظــر کمیته/ 

مسئول بدون رای« به آن پرداخت.
حاال اما شــیوه دیگری بــرای انتخاب دبیر 
کمیسیون ورزشــکاران تعریف شده است 
که بــه واســطه آن حق انتخــاب به رئیس 

کمیسیون داده می شود.
ســاعی در این زمینه گفت: پیــش از این 
دبیر کمیســیون ورزشــکاران با پیشنهاد 
دبیرکل کمیته ملی المپیک و تایید رئیس 
کمیسیون معرفی می شــد اما در جلساتی 

که آقای اصغــر رحیمی و خانــم ها عاطفه 
اســالمیان و طاهره طاهریان در آن حضور 
داشــتند با در نظر گرفتن تعامل الزم میان 
رئیس و دبیر کمیســیون، این پیشــنهاد 
تصویب شــد که از این پس دبیر کمیسیون 
با پیشنهاد رئیس کمیسیون و تایید کمیته 

مشخص شود.
وی گفــت: البته ظاهــرا هنــوز اختالف 
نظرهایی در این زمینه وجود دارد اما با توجه 
به منطقــی که در این تغییر پروســه وجود 
دارد احتمــاال مانعی در عمل بــه آن ایجاد 

نمی شود.

کمیسیون ورزشکاران از تعطیلی 
خارج می شود؟

به گــزارش مهــر، انتخابات کمیســیون 
ورزشــکاران ۱۲ آبان ماه ســال ۹۶ یعنی 
چندمــاه پیــش از اتمــام دوره ریاســت 
کیومرث هاشــمی در کمیته ملی المپیک 
برگزار شــد و صاحبان ۱۵ کرســی تعریف 

شده برای آن مشخص شدند.
کمیسیون ورزشــکاران به واسطه تاکیدی 
که کمیته بین المللــی المپیک )IOC( بر 
جایگاه و فعالیت این کمیسیون در ساختار 
خود دارد، از اهمیت زیادی نســبت به دیگر 
کمیســیون ها برخوردار اســت با این حال 
کمیسیون ورزشکاران ایران طی ۳۱ ماهی 
که از تشــکیل و آغاز بــه کار آن می گذرد، 
بیشــتر از اینکه فعال و موثر باشــد، درگیر 

حواشی بوده که آن را به سمت تعطیلی برد.
حاال بــا اقداماتــی کــه در رابطه بــا این 
کمیســیون و آئین نامه آن انجام شــده و 
البته پاسخ صریح IOC مبنی بر ممنوعیت 
برگزاری انتخابات دوباره، انتظار می رود این 
کمیسیون و فعالیت هایش باالخره از حالت 
رکود خارج شــده و بعد از ماه ها، با برگزاری 
نشســت پیگیر فعالیت هایی باشد که دیگر 

ورزشکاران انتظارش را دارند.
در حالیکه بیراه نیســت اگر مدعی شــویم 
کمیســیون ورزشــکاران منفعــل ترین 
کمیســیون در کمیته ملی المپیک اســت 
و همین مســئله این کمیســیون را تا مرز 

»انحالل« هم پیش برده است.
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بازیگر »پرگار« مطرح کرد

و« عادت مخاطب به سریال های »بزن درر

عطیه موذن   رضا امامی بازیگر سریال »پرگار« 
درباره فضای سریال های تلویزیونی بیان کرد که 
مخاطب تلویزیون را به ســریال های بزن دررویی 
و پرهیاهو عادت داده اند.رضا امامی بازیگر درباره 
حضورش در ســریال »پرگار« که این شــب ها 
به کارگردانی شــهرام شاه حســینی روی آنتن 
می رود، بیان کرد: بازخــورد خوبی از حضورم در 
این سریال داشــتم. البته برخی می گویند فضای 
کار غم انگیز اســت ولی در نهایت قصه کشــش 
و جذابیتی داشته که آن را پســندیده بودند.وی 
که اولین حضورش در ســریال های تلویزیونی به 
»خط قرمز« بازمی گردد، عنــوان کرد: اولین کار 
تصویری من سریال »خط قرمز« بود که نقش یک 
معتاد البته متفاوت با کلیشه ها را داشتم. بعد از آن 
فاصله ای در کارهایم افتاد چون پس از آن سریال 
نقش های مشابه به من پیشنهاد می دادند. یک بار 
دیگر نقش معتاد را در ســریال »رسم شیدایی« 
بازی کردم و بعد از آن دیگر تصمیم گرفتم چنین 

نقشی کار نکنم.
امامی که در این سال ها بیشتر به کارهای تئاتری 
مشغول بوده است عنوان کرد: ورود من به عرصه 
هنر با تئاتر و با کارگاه هــای دکتر علی رفیعی بود 
و با شهرام حقیقت دوســت با هم در آن گروه کار 
کردیم و بعد از »خط قرمــز« با گروهی تئاتری به 

سرپرستی داوود دانشور آشنا شدم که نگاه مرا به 
بازیگری تغییر داد.

نخواستم فقط به قیمت دیده شدن در 
سریال کار کنم

وی اضافه کرد: در این ســال ها هم نخواستم فقط 
به قیمت دیده شــدن در ســریال کار کنم و برای 
همین بیشــتر در تئاتر حضور داشــتم. می توان 
گفت در این ســال ها حدود ۲۰ تئاتر روی صحنه 
داشــتم.بازیگر ســریال »پرگار« دربــاره دیده 
شــدن روی صحنه تئاتر و در تلویزیــون عنوان 
کرد: تلویزیــون و کار تصویر مخاطب بیشــتری 
دارد و شــما با مخاطب میلیونی طرف هستید در 
جامعه تئاتر با ســالن های کوچــک و با مخاطب 
محدودتری طرفید ولی وقتی از طریق یک شبکه 

سراسری دیده می شوید خیلی متفاوت است.
وی که در ســریال »رنگ شــک« به کارگردانی 
فریبــرز عرب نیا نقش یــک پلیــس را ایفا کرده 
بود، گفت: شهرام شاه حســینی بازی من در این 
ســریال را دید و بعد از برای حضور در »همه چیز 
آنجاســت« دعوت کرد که آنجا هم نقش پلیس 
را داشــتم و همین همکاری باعث شد در سریال 
اخیر خود »پرگار« نقش دیگری به من پیشنهاد 

بدهد.

مخاطب را به سریال های »بزن دررویی« یا 
کارهای پرهیاهو عادت داده ایم

این بازیگر درباره فضاســازی های سریال »پرگار« 
و ریتم کندی که قصه ها و اطالعــات را به مخاطب 
منتقل می کرد، یادآور شــد: درست است که آدم ها 
در زمان حاضر، ســرعت پیدا کرده انــد و حتی در 
زمینه فیلم و سریال هرکسی می تواند هر سریالی را 
سرچ کند و ببیند اما یک نکته هم وجود دارد که فکر 
می کنم ما آدم ها هم این روزها بی حوصله شده ایم. 
حتی در شــبکه های اجتماعی هم اگر متنی بلندتر 
باشد حوصله خواندنش را نداریم. در حد جوک های 
کوتاه عالقه به خواندن و دیــدن داریم.فکر می کنم 
اوایل سریال با توجه به مشــکالتی که جامعه دارد 
و بیماری کرونا، تماشاگر کمی کم حوصله بود ولی 
چند قســمت جلوتر رفت نگاه مخاطب تغییر کرد. 
بخشی از این ذائقه هم برمی گردد به خوراکی که در 
این سال ها به مخاطب داده ایم که او را به سریال های 
»بزن دررویی« یا کارهــای پرهیاهو عادت داده ایم. 
سریال »پرگار« نوعی ســکوت داشت و مخاطب با 
سریال هایی که در این سال ها دیده به سکوت عادت 
نکرده اســت.امامی در پایان اظهار کرد: مدیران و 
مسئوالن ســینما دنبال همین هســتند که روند 
سریال سازی به آن ســمت برود و به وجهه هنری و 

کیفیت هنری کار توجه نمی شود.

سینما

مدیرعامل موسسه »سینماشهر« 
از توقف فعالیت »ســامانه فروش 
ســینمای ایران« که پیش از این 
تحت نظارت این موسســه اقدام 
به انتشــار آمــار فــروش فیلم ها 
می کرد، همزمان با فعال شــدن 
سامانه »سمفا« خبر داد. همزمان 
با آغاز فعالیت سامانه »سمفا« به 
منظور مدیریت فرآینــد اکران و 
اعالم سازمان ســینمایی مبنی بر 
ثبــت گــزارش روزانــه جزئیات 
آمار فــروش و اکــران فیلم های 
ســینمایی در سراســر کشور در 
این ســامانه، انتشــار این آمار در 
»سامانه فروش ســینمای ایران« 
متوقــف شد.»ســامانه فــروش 
ســینمای ایــران« کــه یکی از 
مهمترین دســتاوردهای حسین 

انتظامی در مقام ریاست 
ســینمایی  ســازمان 
در مســیر تحقق شعار 
بود،  »شفاف ســازی« 
حــاال و پــس از یــک 
ســال فعالیت رسمی و 
به واسطه  بی حاشــیه، 

تولد »سمفا« تعطیل می شود.
مدیرعامــل  مجیــد مســچی 
مؤسسه سینماشهر ضمن تأیید 
این خبر، در ایــن زمینه توضیح 
داد: از ایــن پس کلیــه آمارهای 
فروش سینماها از طریق سامانه 
»سمفا« منتشر می شــود با این 
وجود اطالعات مرتبــط با اکران 
و فروش آثار ســینمایی تا پایان 
اســفندماه ســال ۹۸ همچنان 
روی سامانه »سینماشهر« قابل 

دســترس عالقمندان 
اول  بــود.از  خواهــد 
تیرمــاه و همزمــان با 
فعالیت  ســرگیری  از 
سیســتم  ســینماها، 
و  گزارش دهــی 
اطالع رسانی در زمینه 
آمار فــروش فیلم ها در ســامانه 
ســمفا متمرکز می شود از همین 
رو می تــوان گفت کار ســامانه 
سینماشهر به پایان رسیده است.

مســچی تأکید کرد: ســایت این 
ســامانه همچنان در دســترس 
خواهــد ماند تــا آمار آرشــیوی 
ثبت شــده در این ســایت قابل 
استفاده باشد. ضمن اینکه این آمار 
را در آینده به صورت پی دی اف هم 
بارگذاری می کنیم تا افراد بتوانند 

نسخه ای از آن را دانلود کنند و در 
اختیار داشــته باشند.مدیرعامل 
مؤسسه »سینما شهر« در پاسخ 
به اینکه چــرا آمار درج شــده در 
آرشــیو این ســایت تنها شامل 
اکران سال ۹۳ به بعد است و آمار 
فروش سال های قبل به این آرشیو 
افزوده نمی شود هم توضیح داد: با 
توجه به اینکه فروش های پیش از 
ســال ۹۳ به صورت مکانیزه نبود، 
آمار مربوط به آن از ســوی وزارت 
ارشــاد به صورت کتابچه منتشر 
شده است اما از ســال ۹۳ به بعد و 
با رســمیت یافتن فروش مکانیزه 
در سینماهای کشــور، آمارهای 
مرتبط در ســامانه سینماشــهر 
به طور کامــل ثبت شــده و قابل 

مشاهده است.

وش سینمای ایران« توقف فعالیت »سامانه فر

گفت وگو با سعید فتحی روشنـ  منتالیست و مجری »بازیمون«
شعبده بازی جادو نیست!

سعید فتحی روشن، منتالیست و شعبده بازی است که توانست در دوره 
قبل به فینال »عصر جدیــد« راه پیدا کند و همین امر زمینه ای شــد 
برای اجرای برنامه ای در تلویزیون. او این روزها برنامه »بازیمون« را در 

شبکه سه دارد که به نوعی مرتبط با حرفه اش است.
فتحی روشن درباره مهارت شــعبده بازی و منتال و نیز برنامه معمایی 
»بازیمــون« توضیحاتــی را ارائه کــرد؛ او شــعبده بازی و منتالیزم را 

مهارت هایی عنوان کرد که نیاز به تمرین و آموزش دارند.
مجری »بازیمون« با بیان اینکه از ۱۲ سالگی شعبده بازی را آغاز کرده 
است، درباره تفاوت مهارت شــعبده بازی و منتال توضیح داد: آن اوایل 
که این کار را شروع کردم شعبده بازی می کردم. آن موقع ۱۲ـ  ۱۳ ساله 
بودم اما از ۱۴ سالگی سالگی تا االن که ۳۹ ســال دارم فقط منتال کار 

کرده ام. 
از نظر ظاهری شعبده بازی ابزار و وســایل خاصی دارد مثل جعبه های 
بزرگ و وســایل رنگی، اما منتال بدون ابزار و وســیله است. فقط با یک 
کاغذ و خــودکار و یا تخته و گچ می تــوان انجامــش داد. اینکه من در 
برنامه ای مثل »عصر جدید« بنر بزرگ یا یکسری وسایل آورده ام فقط 

برای جلوه بصری و جذابیت بیشتر است.
 در شعبده بازی چشم را گول می زنند مثال شــما متوجه نمی شوید که 
آن کبوتر از آســتین شعبده باز خارج می شــود اما در منتال ذهن گول 
می خورد؛ یعنی ذهن یکسری توقعاتی دارد که در این زمان قاعدتا باید 
اتفاق بیفتد اما منتالیست ذهن را گول زده و کنترل می کند که چه کار 

باید بکند.
او درباره جایگاه مهارت منتال در ایران عنوان کــرد: منتالیزم تا قبل از 
برنامه »عصر جدید« تقریبا هیچ جایگاهی در ایران نداشــت اما بعد از 
این برنامه، کم کم دارد شناخته می شود و امکان درآمدزایی از این حرفه 
به وجود می آید. به غیر از خــودم خیلی از افرادی که ایــن کار را انجام 
می دادند در رســتوران ها، کافه ها و مراســم دولتی دعوت شدند و این 

اتفاق برایشان خیلی خوب بود.
 فتحی روشــن در پاسخ به این پرســش که چگونه می توان به مخاطب  
آگاهی داد که شــعبده بازی و منتال  یک مهارت هســتند و نه سحر و 
جادو، توضیح داد: خیلی ســعی کردم که این مســاله را توضیح دهم؛ 
در واقع بعضی اوقــات مجبور بودم کــه توضیح دهــم و گاهی خودم 
می خواســتم تا توضیح دهم که این یک مهارت اســت و نیاز به تمرین 

دارد. 
در تمام جاهایی کــه تولیدی داشــته امـ  چه در ســی دی ها و چه در 
ویدیوها و یا برنامه ی »عصر جدید«ـ  گفته ام که من با بقیه آدم ها هیچ 
فرقی ندارم و با تمرین این مهارت را یــاد گرفته ام. اصال همه جذابیتش 

به این است که مردم بدانند این یک علم قابل یادگیری است.
این منتالیســت درباره ی تاثیــر تصویربرداری بر اجــرای ترفندهای 
شــعبده بازی عنوان کرد: فیلمبــرداری در شــعبده بازی خیلی تاثیر 
دارد. یک خطای کوچک می تواند شــعبده را لو دهد؛ مثال ممکن است 
جعبه ای را از پشــت فیلمبــرداری کنند و معلوم شــود چه چیزهایی 
درونش پنهان شده اســت. اما در منتال بیشــتر از زاویه فیلم برداری، 
فیلمســازی اهمیت دارد تا فضای توهم و رعب و وحشت کار را بیشتر 

کند.
فتحی روشــن درباره برنامه »بازیمون« توضیح داد: برنامه »بازیمون« 
در واقع خروجی »عصر جدید« اســت. گروه ما از بچه های عصر جدید 
هستند اما قرار اســت برای فصل جدید از بازیگران مهمان هم استفاده 

کنیم و فقط بچه های عصر جدید نباشند.
او افزود: اواخر برنامــه »عصر جدید« صحبتش بود کــه بچه های این 
برنامه، برنامه ای را داشته باشــند. قرار بود یک برنامه ترکیبی باشد که 
بعد از اجرای آخر ما که شبیه به یک فرار بود و یک سری قفل و معما باید 
حل می شــد و نیز فکری که قبال خود آقای علیخانی و اختری داشتند، 
تصمیم بر این شد که هتلی ساخته شود و در این هتل معمایی باشد که 
مردم بیایند و حــل کنند. معماها هر هفته فرق می کنند و هر قســمت 

قصه ی جدیدی دارد.

شعبده
شجاعی طباطبایی مطرح کرد

وم هم افزایی »حوزه هنری« در زمینه  لز
هنرهای تجسمی

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری از دغدغه مندی محمدمهدی 
دادمان رئیس جدید حوزه هنری در عرصه تجســمی ســخن گفت و 

نسبت به تحقق اهداف در این زمینه ابراز امیدواری کرد.
سیدمسعود شــجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه 
هنری و هنرمند طراح و کاریکاتوریســت درباره انتصاب محمدمهدی 
دادمان به ریاســت حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسالمی گفت: قبل 
از اینکه درباره آقای دادمان صحبت کنم، جــا دارد از تالش های آقای 
مؤمنی شریف قدردانی کنم. از زمانی که بنده به حوزه هنری آمدم وی 
به شکل جدی حامی ما بود و کارهایی که در حوزه تجسمی در حوزه به 
سرانجام رسید، به دلیل توجه ایشان بود. آقای دادمان هم فرزند شهید 
است و با توجه به شناختی که در چندین جلسه از او پیدا کردم، جوانی 

بسیار توانمند و عالقمند به مباحث فرهنگی هنری است.
وی بیان کرد: زمانی که ایشان، هنوز قائم مقام حجت االسالم قمی بود، 
درخواست دادم تا جلســه ای را پیرامون مباحث حوزه تجسمی داشته 
باشیم اما او به هیچ وجه نپذیرفت که من نزدش بروم و جالب این بود که 

خودش به حوزه آمد به همین دلیل خیلی انسان وارسته ای است.
شــجاعی طباطبایی به برخی مباحث مدنظر مرکز هنرهای تجسمی 
حوزه هنری که درباره آنها با محمدمهــدی دادمان صحبت کرده بود، 
اشاره کرد و گفت: موزه هنر انقالب اســالمی یکی از مباحثی بود که با 
آقای دادمان درباره راه اندازی آن صحبت کردم. در این ارتباط طرحی 
برای این موزه آماده کردم که طرحی شــبیه به »موزه هولوکاست« در 
برلین بود و در آن به جزئیاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره کردم.

وی همچنین به نبــود مجله ای با عنــوان »هنرهای تجســمی« که 
مخاطب عام را هدف قرار دهد، اشــاره کرد و افــزود: در حوزه هنری ما 
حدود ۱۴ رشته در حوزه تجسمی داریم که هر هفته با انبوهی از اخبار 
روبرو هستیم و ما به واســطه اینکه با ۳۰ اســتان در ارتباط هستیم، با 
هنرمندان ارتباط تنگاتنگی داریم. این مجله تخصصی اتفاقاً مســیری 
است تا سطح سواد هنری مردم نیز به عنوان جامعه هدف باال برود و این 

یکی از نیازهای اساسی ما در حوزه هنری به حساب می آید.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی تاکید کرد: موضوع انتشار مجله »هنرهای 
تجسمی« را با محســن مؤمنی شــریف مطرح کرده بودم و امیدوارم با 
حضور آقای دادمان، ایــن موضوع هم به نتیجه برســد. در این ارتباط 
جای نشریه تجســمی در حوزه انقالب و رویش های انقالبی و نشریه ای 
مختص به کاریکاتور نیز خالی اســت که جز اولویت هــای ما در مرکز 
هنرهای تجسمی است و امیدوارم این موضوع نیز به نتایج خوبی برسد.

وی گفت: محمدمهدی دادمان به اعتقاد من، نیروی جوان عالقمندی 
است که حضورش می تواند مثمرثمر باشــد. بنای ما در مرکز هنرهای 
تجسمی حوزه هنری در ســال جدید، بر هم افزایی بود و بنا داریم که با 
توجه به نیرو، توانایی و سابقه آقای دادمان و ارتباطش با ریاست سازمان 

تبلیغات اسالمی، این هدف را در این عرصه به سرانجام برسانیم.
شجاعی طباطبایی در پاســخ به اینکه محمدمهدی دادمان با توجه به 
اینکه جوان است، چقدر می تواند زمینه ســاز حضور جوانان انقالبی در 
حوزه هنری شود، گفت: به واســطه عالقمندی ها و انگیزه بسیار باالیی 

که در او دیدم، مطمئنم که در این حوزه نیز مثبت ظاهر خواهد شد.
وی، »فروش آثار هنری« را از دیگر مباحثی که در مرکز هنرهای تجسمی 
حوزه هنری، اولویت به حســاب می آید، برشــمرد و بیان کــرد: یکی از 
دغدغه های محمدمهدی دادمان در عرصه تجسمی که پیش تر با آن آشنا 
شدم، فروش آثار هنری است همچنان که وقتی اوایل امسال آثار هنری 
را برای فروش گذاشته بودیم، ایشــان جزو اولین افرادی بود که تعدادی 
از آثار را خریداری کرد و این نشان از دغدغه مندی او در عرصه تجسمی 
است.تصور من این است که شرایطی رقم بخورد تا ما در حوزه تجسمی 
علیرغم مشکالت موجود، بتوانیم شرایط برای هم افزایی با دیگر نهادها 
و ســازمان ها را فراهم کنیم؛ به این معنی که هم مــا نیازهای فرهنگی 

هنری آن ها را مرتفع کنیم و هم آنها برخی مشکالت ما را حل کنند.

تجسمی


