
رئیسجمهور:
ونا«  الزام استفاده از ماسک برای مقابله با »کر

اقدامی ناگزیر است
رئیس جمهــور گفت: در حال ورود بــه مرحله دیگــری از مقابله با کرونا 

هستیم که استفاده از ماسک را ناگزیر کرده است.
 حجت االســام حســن روحانی رئیس جمهور، در نشســت روســای 
کمیته های تخصصی ســتاد ملی کرونا گفت: هر چنــد اوج گیری دوباره 
شــیوع بیماری و افزایش شــمار مبتایان و درگذشــتگان در برخی از 
شهرستان های کشور را در دو هفته اخیر شــاهد بوده ایم، اما آمار کلی از 

کاهش شیوع بیماری در کشور حکایت دارد.
وی افزود: در کنار تاش های بی وقفه بخش بهداشــت و درمان کشــور، 
اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی و سازگار کردن زندگی مردم 
در کنار مقابله با شــیوع بیماری موثر واقع شده و شرایط را بهبود بخشیده 

که شایسته قدردانی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه جهــان در حال ورود بــه مرحله دیگری از 
مقابله با ویروس کرونا اســت، اظهار داشــت: ایران نیــز در این زمینه 
مستثنی نیســت و باید همانند مراحل قبلی مقابله با این ویروس، جزو 
کشــورهای پیشــتاز در مرحله جدید باشیم و ســریع تر و موثرتر عمل 

کنیم.
روحانــی الــزام همگانــی بــه اســتفاده از ماســک و اجــرای دقیق 
دســتورالعمل های بهداشــتی را اقدامی ناگزیر در مرحله جدید مقابله با 
ویروس کرونا عنوان کرد و افــزود: هر چند در برخی از کشــورها جرایم 
ســنگینی برای نقض قوانین بهداشــتی اعمال می شــود، اما امیدواریم 
همانگونه کــه در دوره قبل بــا همراهی مردم نیازی بــه اعمال جریمه و 
اســتفاده از رفتارهای قهری نداشــتیم، در مرحله جدید نیــز نیازی به 

استفاده از قوه قهریه نباشد.
وی گفت: برای اجباری کردن اســتفاده از ماسک برای عموم مردم، تولید 
و عرضه فراوان آن با قیمت ارزان اســت که در کنــار گام های موثر وزارت 
صمت و بخش های تولیدی کشور، آموزش ســاخت ماسک خانگی قبل 
شستشو توسط دســتگاه های تبلیغی نیز از جمله اقدامات الزم و ضروری 

است که مردم در فشار تهیه ماسک نباشند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم با رعایت اصول بهداشــتی نشان داده اند 
که برای ســامت خود و جامعــه ارزش و اهمیــت قائلنــد، اضافه کرد: 
مسئوالن کمیته های امنیتی-اجتماعی و اقتصادی و همچنین بهداشتی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا دســتورالعمل های مربوط به اینکه استفاده از 
ماســک در چه مناطقی از کشــور و یا در چه اماکنی اجباری خواهد شد، 
تهیه کرده اند که در صورت تصویب در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا 

اباغ و اعام خواهد شد.
روحانی تعیین راهکار و شــیوه های ضمانت دستورالعمل های بهداشتی 
اباغ شده از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا را از وظایف کمیته امنیتی-
اجتماعی ستاد برشــمرد و بر ضرورت اجرای آن به شکل منطقی و موثر 

تاکید کرد.
همچنیــن ابعاد حقوقی، فنی و اقتصادی بســته حمایتــی بازار اجاره 
مســکن به عنوان گام نخســت دولت برای ســاماندهی و رونق بازار 
مســکن در این جلســه از ســوی کمیته اقتصادی ســتاد ملی کرونا 
بررسی و مقرر شد، در جلســه روز یکشنبه آینده ســتاد ملی مقابله با 

کرونا ارائه شود.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر مباحث مطرح شده در ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولــت در خصوص سیاســت های در نظر گرفته شــده برای 
رونق بازار مســکن، به وزیر راه و شهرســازی اباغ کرد در خصوص ایجاد 
شهرک ها در حریم شــهرها با در اختیار گذاشتن زمین های ارزان به خانه 

اولی ها و ساخت و عرضه انبوه مسکن اقدام کند.
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صنعت نفت ایران با تحریم متوقف نمی شود
خریدار   افتتــاح دو طرح نفتــی و آغاز 
رسمی احداث اســتراتژیک ترین طرح در 
حال انجام دولت تدبیر و امید در روز گذشته 
این پیام را بــه تحریم کننــدگان داده که 

صنعت نفت ایران متوقف شدنی نیست.
 دو طرح نفتــی در حوزه های پاالیشــی و 
پتروشــیمی به بهره برداری رسید، در کنار 
بهره برداری از این دو طرح،  عملیات ساخت 
خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک 
نیز با حضور رئیس جمهــوری و به صورت 

ویدئو کنفرانس انجام شد.
۳ طرحی که در مجمــوع ۲ میلیارد و ۱۴۰ 
میلیــون دالر ســرمایه گذاری در کشــور 
داشــته و یا خواهد داشــت.از میــان این 
۳ طرح البته احداث خط لولــه انتقال نفت 
خام از غرب کارون تا سواحل مکران اهمیت 
ویژه ای دارد.  طرحی که به گفته رهبر معظم 
انقاب،  استراتژیک ترین طرح دولت تدبیر 
و امید به شــمار می رود زیرا عاوه بر منافع 
اقتصادی که بــه همراه دارد ایــن امکان را 
فراهم می کند تا ایران بــرای صادرات نفت 

خود بتواند تنگه هرمز را دور بزند.
در واقــع اجرای طــرح احداث خــط لوله 
انتقال نفــت خام گوره به جاســک با هدف 
ایجاد ظرفیــت انتقال یک میلیون بشــکه 
نفت خام در روز، ذخیره ســازی و صادرات 
آن از طریق پایانه جدید جاســک، تضمین 
اســتمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی 
از پایانه هــای صادراتی و متنوع ســازی آن 
و توســعه پایدار و اشــتغالزایی در سواحل 

مکران انجام می شود.

پیشرفت 95 درصدی خط لوله انتقال 
نفت به جاسک

این طرح راهبــردی، طرحــی تمام ایرانی 
است که از ســوی پیمانکاران داخلی اجرا 
می شــود و اســتفاده حداکثــری از توان 
ســازندگان ایرانی و کاالهای ساخت داخل 

از ویژگی های آن است.
هدف از اجرای آن نیز شامل ایجاد ظرفیت 
انتقال یک میلیون بشــکه نفت خام در روز 
از گــوره به جاســک، ذخیره ســازی نفت 
خام و صــادرات آن از طریــق پایانه جدید 
جاســک، تضمین اســتمرار صادرات نفت 
خام، تمرکززدایــی از پایانه های صادراتی 
کشور و متنوع سازی آن و توســعه پایدار و 
اشتغال زایی در ســواحل مکران است که با 
هزینه ای ۱.۵ میلیارد یورویی اجرا می شود.

البته عاوه بر آن ذخایر ذخیره ســازی نفت 

و طرح های پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی 
نیز در پایانه جاســک احداث خواهد شــد 
که هزینه آن در هزینه تمام شــده اعامی 
نیامده زیرا توســط بخش خصوصی انجام 
می شــود.این طرح که در مجمــوع میزان 
پیشرفت آن ۳۹ درصد اســت،  تمام ایرانی 
اســت تا آنجا که حتی ۹۵ درصد تجهیزات 
نیز توسط پیمانکاران و ســازندگان ایرانی 

تامین شده است.
تا کنون نیز اگرچه دولت به دلیل تحریم ها 
با کمبود درآمدهای نفتی روبرو بوده اما این 
طرح را از اولویت کاری خــود خارج نکرده 
و  ۸۶۰ کیلومتر عملیات مسیرسازی انجام 
شــده اســت.۴۴۰ کیلومتر لوله ســازگار 
با نفــت ترش نیز بــا تکیه بر تــوان داخلی 
کارخانه های داخل کشــور ســاخته شده 
که از ایــن میــزان ۳۵۰ کیلومتــر لوله به 
کارگاه هــای این طرح حمل شــده و ۲۶۰ 
کیلومتر عملیات جوشکاری صورت گرفته 

است.

 سهم 95 درصدی کاالهای ایرانی
 در ساخت خط لوله گوره به جاسک

ایــن در حالی اســت که همه مشــاوران و 
پیمانکاران این طرح ملی و راهبردی،  ایرانی 
بوده و بخــش عمده تجهیــزات و کاالهای 
مورد نیاز توسط سازندگان و تولیدکنندگان 
ایرانــی از داخل کشــور تامین می شــود. 
بر این اســاس بیش از ۹۵ درصد خدمات، 

تجهیزات و کاالهای این طرح ایرانی است.
برای اجــرای این طــرح همچنیــن برای 
نخستین بار در کشــور، زنجیره تولید لوله 
سرویس نفت ترش ایجاد شــده است، این 
هدف با مشارکت لوله ســازی اهواز و ایران 
آروین،  شــرکت لوله ســازی صفا و شرکت 
لوله ســازی ماهشهر انجام شــده که ۴۴۰ 
کیلومتر لوله ســازگار با نفت ترش را تولید 

کرده اند.
همچنیــن ورق های این طرح در شــرکت 
فوالد اکســین خوزســتان تولید و تاکنون 
۲۵۰ هزار تن تامین شده است. ورق تختال 
مورد نیاز نیز به مقدار ۳۲۰ هزار تن توســط 

فوالد مبارکه اصفهان تحویل شده است.
این طــرح عــاوه بر خــط لولــه نیازمند 
ایســتگاه های تقویــت فشــار یــا همان 
تلمبه خانه هــا اســت که بــا اســتفاده از 
الکتروپمپ ها نفت خام تــرش را از گوره به 
جاسک برســانند، اگرچه به دلیل تحریم ها 
کشــورهای دیگــر از تحویــل تجهیزات 
مورد نیاز برای ســاخت این طرح راهبردی 
ســر باز زدند اما تجهیزات مورد نیاز توسط 

شرکت های ایرانی در حال تامین است.
سال گذشته نیز قرارداد تامین ۵۰ دستگاه 
الکترو پمــپ با ســازندگان داخلی به امضا 
رسید. بر این اساس، ســاخت ۲۰ دستگاه 
الکتروپمپ با توان ۲.۵ مگاوات با قراردادی 
۱۷.۵ میلیون دالری با شــرکت پمپیران به 
امضا رســید.همچنین ساخت  ۲۰ پمپ نیز 

با توان ۲.۵ مگاواتی به  شــرکت پمپ های 
صنعتی ایران ســپرده شــد که ارزش این 
قــرارداد ۱۸.۱ میلیون یورو برآورد شــده 
اســت.۱۰ الکتروپمــپ باقیمانــده را نیز 
شــرکت پتکو می ســازد کــه ۸.۹ میلیون 
یورو صرف آن خواهد شــد.عاوه بر منافع 
اقتصــادی و سیاســی انتقــال نفت غرب 
کارون به بندر جاســک،  ســاخت این خط 
لوله عما توانسته اشــتغالزایی باالیی را در 
بین پیمانکاران ایجاد کند و توسعه مناطق 

محروم را نیز به دنبال داشته باشد.
این در حالی اســت کــه تحریم کنندگان 
امیدوار بودند با تحریم ایــران بتوانند ابتدا 
اقتصاد و ســپس تمام کشــور را تســلیم 
خواسته خود کنند امری که با ادامه توسعه 
در صنعــت نفت به کابوســی بــرای آن ها 
تبدیل شده و دولت نیز استوارتر از همیشه 

برای رونق اقتصاد قدم بر می دارد.

ساخت پتروپاالیشگاهی در مقیاس 
جهانی

طــرح دیگری که دیــروز با حضــور ویدئو 
کنفرانسی رئیس جمهوری به بهره برداری 
رســید،  خــط تولید نرمــال هگــزان در 

پاالیشگاه امام خمینی شازند بود.
با اجرای این طرح مبتکرانــه و خاقانه که 
ایده نخســتین آن در مهرماه سال گذشته 
)۹۸( مطرح شــده و بــا ایجــاد تغییراتی 
در واحــد ایزومریزاســیون فــاز دوم این 

پاالیشگاه اجرایی و ســرانجام در بهمن ماه 
سال گذشــته به بهره برداری رسید، ساالنه 
۵۰ هزار تن نرمال هگزان در این پاالیشگاه 
تولید خواهد شــد که به عنوان خوراک در 
واحدهای پلیمری مورد اســتفاده قرار می 
گیرد.با ایــن اقدام زنجیــره تکمیل ارزش 
از پاالیشــگاه نفت تا صنایــع پلیمری که 
تقریبا در انتهــای این زنجیره قــرار دارند 
کامل خواهد شــد و خام فروشی به حداقل 

می رسد.
نرمال هگزان در صنایع پتروشیمی )تولید 
گریدهــای پلیمــری( و صنایــع غذایــی 
)روغن کشی( کاربرد دارد و تاکنون از خارج 
کشور وارد می شده اســت که با توجه به این 
که میزان نیاز صنایع داخلی ســاالنه حدود 
۳۰ هزار تن است، با اجرای این طرح عاوه 
بر تامین نیاز داخلی، همزمان با سال جهش 
تولید، امکان صادرات ســاالنه ۲۰ هزار تن 
نرمال هگزان در کشــور فراهم شــده است 
که گام مهمی در خودکفایی کشور در تولید 
فرآورده های نفتی به شــمار رفته و از محل 
حذف واردات این محصــول، صرفه جویی 
ســاالنه معادل ۳۰ میلیون دالر در کشــور 

محقق شده است.
اجــرای ایــن طــرح بــدون هیچ گونــه 
سرمایه گذاری و صرف هزینه و تنها با اجرای 
یک طرح خاقانه با استفاده از ظرفیت های 
)واحــد  فرآینــدی  واحدهــای  خالــی 
ایزومریزاســیون فاز ۲( و ایجــاد تغییرات 
فرآیندی در این واحدها محقق شــده است 
که عاوه بر تولید محصول هگزان، افزایش 
کیفیت و کمیــت بنزین تولیــدی در این 

پاالیشگاه را نیز به همراه داشته است.

رونق صنعت پتروشیمی با تکیه بر 
کاتالیست های ایرانی 

پلی اتیلن ســنگین میانــدوآب با ظرفیت 
تولید ســاالنه ۱۴۰ هزار تــن محصول در 
مسیر خط لوله اتیلن غرب و سرمایه گذاری 
۴۰ میلیون یــورو و ۸ هزار میلیــارد ریال 
)معادل ۱۲۰ میلیــون دالر( نیز دیگر طرح 
نفتی بــود کــه در پنج شــنبه های افتتاح 
مــورد بهره بــرداری قرار گرفت. ســاخت 
این مجتمــع در ســال ۱۳۹۲ در زمینی به 
مساحت ۲۲ هکتار در شهرستان میاندوآب 
آغاز شد. این مجتمع تحت لیسانس شرکت 
میتسویی ژاپن است که ۷۰ درصد مالکیت 
آن به شرکت پتروشیمی باختر و ۳۰ درصد 

آن به متانول پوشینه تعلق دارد.

صفحه 5

رییسهیاتمدیرهانجمنواردکنندگانموبایلمطرحکرد

 موبایل در ایران ارزان تر
 از کشورهای دیگر!



نایبرییساتحادیهطالوجواهرتهرانتشریحکرد

چرا قیمت سکه امامی از بهار پایین تر است؟

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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موافقت مقام معظم رهبری با کمک ویژه 
مالیاتی به شرکت های تازه وارد بورس

 

رئیس جمهــوری در نامه ای به وزیــر اقتصاد از موافقــت رهبر معظم 
انقاب با کمک ویژه مالیاتی به شــرکت هایی که امســال وارد بورس 

می شوند، خبر داد.
بازار بورس این روزها به عنوان یکــی از پربازده ترین بازارهای ایران به 
شمار می رود و دولت در تاش اســت با حمایت از این بازار،  رشد آن را 

ادامه دار کند.
در همین راستا عرضه های اولیه در دستور کار قرار گرفته است و سهام 

عدالت نیز بعد از آزاد سازی وارد سبد بورس افراد شده است.
در ادامه این حمایت ها نیز رئیس جمهوری بر اســاس مصوبه شــورای 
عالــی هماهنگی اقتصادی، در نامــه ای به وزیر اقتصــاد اعام کرد که 
حمایت های ویژه مالیاتی از شرکت هایی که در سال جاری وارد بورس 

شوند، انجام خواهد شد.
در این نامه رئیس جمهوری تاکید کرده که ایــن مصوبه به تایید رهبر 

معظم انقاب نیز رسیده است.
رئیس جمهوری در این نامه با اشاره به اینکه بند ۲ مصوبات پنجاهمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ سوم خرداد سال جاری 
که به تایید مقام معظم رهبری رسیده آن را  برای اجرا به وزارت اقتصاد 

اباغ کرده است.
بر این اساس، در این نامه تاکید شده که به منظور تعمیق بازار سرمایه،  
تشویق شرکت ها به عرضه ســهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، 
در مورد شــرکت هایی که با ارائه صورت های مالــی و پرداخت مالیات 
متعلقه،  در سال ۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور 
پس از پذیرش آنها در بازار بورس، متعرض حساب  های سنوات گذشته 

آنها نخواهد شد.
این شــرکت ها موظفند حداقل ۲۵ درصد ســهام شــرکت خود را به 

صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند.
وزارت امــور اقتصادی و دارایی نیز موظف اســت گــزارش اقدامات و 
پیشــرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شــورای عالی هماهنگی 

اقتصادی ارائه نماید.

زمان معامالت آنالین سهام عدالت هنوز 
مشخص نیست

یک عضو شورای عالی بورس ضمن تشریح علل تعیین ۳۰ درصد برای 
فروش ســهام عدالت اظهار کرد: زمان معامات آناین ســهام عدالت 

هنوز مشخص نشده است.
سعید اســامی با اشــاره به امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت برای 
مشمولین این سهام، اظهار کرد: تعیین ۳۰ درصد فروش سهام عدالت، 
دالیل متعددی داشــت. از جمله اینکه در بین اهالی بــازار این نگرانی 
ایجاد شده بود که اگر مشموالن سهام عدالت بخواهند کل سهام خود را 
بفروشند، چه اتفاقی می افتد. البته هدف ایجاد محدودیت برای معامله 

گران نبود، زیرا در ذات مالکیت اختیار فروش وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه همه محدودیت های فروش ســهام عدالت موقتی 
است، گفت: هدف این محدودیت ها جلوگیری از آسیب رساندن به بازار 
بوده است. نگرانی دیگری که وجود داشت این بود که افرادی که درآمد 
پایین تری دارند در تصمیم هیجانی اقدام به فروش دارایی ارزشــمند 
خود نکنند. این محدودیت باعث می شــود افراد کم کم با بازار سرمایه 
آشــنا شــوند و وقتی می بینند قیمت ها باال می رود، عطش آن ها برای 

فروش فروکش می کند.
این عضو شــورای عالی بورس ادامه داد: از ســوی دیگر نهاد حاکمیت 
متمایل بود مردم بیشتر به سمت مدیریت غیرمستقیم بروند تا پول ها 
در شرکت های اســتانی باقی بماند که صرف برخی از پروژه های توسعه 

استانی شود.
اسامی با بیان اینکه هنوز تصمیم گیری جدیدی در مورد امکان فروش 
درصد بیشتری از سهام عدالت گرفته نشده است، گفت: همچنین زمان 

معامات آناین سهام عدالت هنوز مشخص نشده است.

غ خ مصوب مر اعتراض تولیدکنندگان به نر
نائب رئیس کانون صنفی مرغداران گوشــتی با بیان اینکه نرخ مصوب 
مرغ مورد تایید تولیدکنندگان نیست، گفت: این قیمت براساس تامین 

نهاده با نرخ مصوب تعیین شده است.
حبیب اســداهلل نــژاد در واکنش به تعییــن نرخ مصوب مــرغ، گفت: 
کارگروه تنظیم بازار با لحاظ حداقل قیمــت مؤلفه های تولید و تأمین 
نهاده ها با نــرخ مصوب یعنــی ذرت ۱۵۰۰ تومانی و ســویای ۲۴۵۰ 
تومانی ایــن قیمــت را تعیین کرده اســت در حالی کــه دولت حتی 
نمی تواند ۳۰ درصــد نهاده های مــورد نیاز تولیدکننــدگان را با نرخ 

مصوب تأمین کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ذرت در بازار به ۲,۸۰۰ تومان و ســویا به 
حدود ۷ هزار تومان رسیده همچنین قیمت دان آماده که با نرخ مصوب 

باید حدود ۲,۸۰۰ تومان باشد به حدود ۵,۰۰۰ تومان رسیده است.
این فعال بخش خصوصــی تصریح کرد: قیمتی که ســتاد تنظیم بازار 

مصوب کرده مورد تأیید تولیدکنندگان نیست.
اســداهلل نژاد توضیح داد: اینگونه اقدامات غیر معقول که برای پوشش 
ناتوانی و ســو مدیریت ها در تأمین نهاده ها با نرخ مصوب است منجر به 

آسیب دیدن تولید می شود.
وی با بیــان اینکه نمایندگان تشــکل ها در جلســه مذکــور حضور 
نداشته اند، گفت: تصمیم آنی و شتابزده به صنعت طیور و تولیدکننده 
خســارت وارد می کند ضمن اینکه گویا وزارت جهاد کشــاورزی نیز 

موافق این نرخ نبوده است.
اسداهلل نژاد متوسط قیمت مرغ گرم را در حال حاضر در بازار حدود ۱۸ 

هزار تومان اعام کرد.
به گزارش مهر، چهارشنبه گذشــته قیمت جدید مرغ گرم آماده پخت 
در ستاد تنظیم بازار، ۱۵ هزار تومان به اضافه ۵ درصد کمتر یا بیشتر به 

اختیار استانداران تعیین شد.

بازار

با توجه به اینکه نقدینگی در سال گذشته از رقم ۲۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان عبور کرده و با رشــد ۳۰ درصدی 
مواجه شده، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری 
معتقدند که با فــروش اوراق و اموال دولتــی نه تنها از 
حجم نقدینگی کم می شود، بلکه نقدینگی موجود هم 

به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت می شود.
 نقدینگی که خلق بی رویه آن برای اقتصاد هر کشوری 
مضر است، بر اثر رشــدهای بی رویه ای که در سال های 
اخیر داشــته، چگونگی کنترل و مهار آن همواره مورد 
توجه بوده اســت. این روزها با اعــام جدیدترین آمار 
بانک مرکزی درباره میزان خلــق نقدینگی که بیش از 
۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و با رشــد ۳۰ درصدی 
مواجه شــده اســت، دوباره موضوع داغ اقتصاد شده و 
راه های مهار آن بیش از پیش مــورد توجه قرار گرفته 

اســت.در این زمینه کارشناسان اقتصادی، 
مهــار نقدینگــی را در گرو اجــرای صحیح 
عملیات بازار باز بانکی و انتشار اوراق و عمق 
بخشــیدن به بازار اوراق و همچنین حمایت 
دولت از اقدامات بانــک مرکزی برای کنترل 

تورم و نقدینگی می دانند.
عاوه براین، به اعتقــاد آن ها تامین و کنترل 

کسری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، 
استقرار نظام نظارتی بر بانک ها که مانع خلق نقدینگی 
شــود و کنترل و کاهش نرخ ســود بانکی نیز از دیگر 

ملزومات مهار رشد نقدینگی است.
رئیس کل بانــک مرکزی نیز اعام کرده که در ســال 
جاری با فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی، قرار 
است حجم نقدینگی کم شود که البته کارشناسان نیز 

تحقق این امر را مشــروط به موارد ذکر شده 
در باال می دانند.همچنین همتی اعام کرده 
که سیاست های پولی به نحوی برنامه ریزی 
شــده تا بتوانیم نقدینگــی را کنترل کنیم. 
به گفته وی هدف گــذاری تورمی برای یک 
ســال آینده ۲۲ درصد هدف گذاری شــده 
است. از سوی دیگر در یک سال گذشته رشد 
نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگــر با میانگین بلندمدت 
مقایسه کنیم ۰.۶ درصد زیاد شــده که این ۰.۶ درصد 

نمی تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
این در حالی اســت که اقتصاددانان این ادعای رئیس 
کل بانک مرکــزی را مشــروط به تحقــق عوامل باال 
می داننــد.در این میــان، رئیس جمهــوری نیز اعام 
کرده که دولت با جدیت سیاســت های پولی خود اعم 

از کنترل نقدینگی، تورم و همچنین مدیریت بازارهای 
مالی و به ویژه قیمت ارز را دنبال می کند.

به اعتقــاد روحانی، فــروش اوراق به صــورت کاما 
اقتصادی، با صرفــه برای مــردم و از آن مهم تر فروش 
اموال و زمین های دولتی برای ســاخت مسکن از دیگر 
اقدامات مهم دولــت برای تحول پایدار و اساســی در 
اقتصاد اســت تا بتواند نقدینگی کشور را به سمت یک 

اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.
البته برخی تحلیلگــران اقتصادی پیش بینی می کنند 
که امسال معادل یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی 
خلق شــود که با این وضعیت، ســهم هر ایرانی از تورم 
بیشــتر از ۳۳ هزار تومــان خواهد بود؛ لــذا این وعده 
مسئوالن برای کاهش و کنترل نقدینگی بیش از پیش 

ضرورت پیدا می کند و باید دید چقدر محقق می شود.

دیدگاه

خریدار   نایب رییس اتحادیه طا و جواهر 
تهران ضمن تشریح وضعیت فعلی بازار طا 
و جواهر و بیــان علل التهابــات آن، با بیان 
اینکه دو عامل نــرخ ارز و نوســانات آن در 
داخل و قیمت انس جهانــی به عنوان عامل 
خارجی مســتقیما بر قیمت سکه و طا در 
بازارهای داخلی  موثرند، تصریح کرد: ما نیز 
از افزایش قیمتها راضی نیستیم و امیدواریم 
که قیمت ســکه و طا بــه قیمت های چند 
ســال پیش خود بازگردد تا مــردم مجدد 
قدرت خرید داشــته و با خرید خود در کار 

و صنعت ما نیز گردش و رونق ایجاد کنند.
به گزارش ایســنا، این روزها قیمت ســکه 
روند صعودی به خــود گرفته و در حال ثبت 
رکوردهای جدید است. برای اطاع از دلیل 
این افزایــش قیمت و همچنین ســواالت 
دیگری کــه معمــوال در اذهــان عمومی 
وجود دارد، از مســعود یزدانی، نایب رییس 
اتحادیه طا و جواهر تهــران دعوت کردیم 

پاسخگوی سواالت باشد.

 در این صنعت باالخره تعیین کننده 
قیمت سکه کیست؟

قیمت ســکه را بازار به معنای واقع و حجم 
عرضه و تقاضای مردم تعییــن می کند. به 
طور مثال همکاران مــا از بانک مرکزی صد 
قطعه خریداری می کننــد و با اختاف ۵۰ 
هزار تومانی در واحد خود می فروشــند. با 
تغییرقیمت  بــازار، بانک مرکزی هم قیمت 

خود را تغییر می دهد.
 زمانــی که ســکه از بانک خارج می شــود 
برای ما حکم مصنوع دارد و مــا )اتحادیه( 
تعیین کننــده نــرخ آن هســتیم. حتــی 
مشــکاتی کــه در آن ایجاد می شــود، با 

اتحادیه طا و جواهر است.    

 اخیرا گفته شــده کــه ورود برخی 
بانک هــا در گرفتن ســکه از مردم و 
تحویل گواهی ســکه به آنان که قابل 
معامله است، ســبب افزایش قیمت 

سکه شد. این موضوع درست است؟
 برای آنکه نقدینگی از مردم گرفته شــود، 
تصمیم گرفته شــد که به تعدادی از بانکها 
مجوز داده شــد تا از مردم سکه بگیرند و در 
قبال آن اوراق به آنها بدهند. در اینجا عاوه 
براینکه این سرمایه دست خودشان )بانک( 
باقی می ماند، ســکه هم می مانــد؛ چراکه 
ســکه به مردم تحویل داده نمی شــود و به 
جای آن اوراق تحویل مــردم می دهند. در 
نتیجه اتفاقی که افتــاد این بود که مقداری 
نقدینگــی از بازار جمع شــد تــا در آینده 
التهابی شــکل نگیرد و تورم مقطعی پایین 

بیاد.
در حال حاضر اختاف قیمــت بین بورس 
و بازار کاســته شده اســت. تا چندی پیش 
این اختــاف قیمت در حــدود ۳۰۰ هزار 
تومان بود. در حقیقت ســکه ای که در بازار 
خریداری می شــد، ۳۰۰ هــزار تومان زیر 

قیمت بورس بود.

 چرا همیشه قیمت ســکه امامی از 
بهار پایین تر اســت؟ عیارش متفاوت 

است؟
این موضوع هیچ گاه برای ما هم حل نشــده 
است. هیچ تفاوتی در عیار و وزن این سکه ها 
وجود نــدارد. ربــط این موضوع بــه مردم 
بازمی گردد. داستان آن شبیه خودروهایی 
می مانــد که به ســبب نوع رینــگ یا رنگ 
خودرو تفــاوت قیمت دارنــد.  البته مهمتر 
از ایــن موضوع که بابت حذف آن بایســتی 
از بانک مرکزی تشــکر کرد، حــذف تاریخ 
تولید از روی ســکه ها بود. به  فرض سکه ای 
که در سال ۱۳۹۹ تولید می شد، سکه های 
سال های ۱۳۹۸ و به ترتیب برای سال های 
پایین تــر ارزان تر می شــدند امــا اکنون 
همه ســکه ها به همان تاریخ ۱۳۸۶ تولید 
می شــوند و دیگر آن اختاف قیمت  از بین 
رفته اســت و محدود به ســال های پیش از 

۱۳۸۶ شده است.

به طور مثال سکه ضربی سال ۱۳۸۳ حدود 
۵۰ تا ۸۰ هزار تومان ارزان تر اســت؛ البته 
این اختــاف قیمت را هم تناســب عرضه 
و تقاضا و خرید و نگهــداری مردم به جهت 
ســرمایه گذاری ایجاد کرده  اســت. این در 
حالی اســت که ضرب بانک و عیار سکه باید 
معیار باشد و اینکه یک نفر سکه را به عنوان 
سرمایه انتخاب می کند نباید به دلیل سال 

تولید، ارزش پایین تری پیدا کند.

 کارمــزد و اجــرت ســاخت و در 
حقیقت معیار محاسبه قیمت طال در 

طالفروشی ها چگونه است؟
کارمزد بــه تولیدکننده به عنــوان همان 
مزد کار تعلــق می گیرد که متغیر اســت. 
به فــرض از ۸۰۰۰ تومان تــا ۵۰ - ۶۰ هزار 
تومــان کارمزد وجــود دارد. در قانون نظام 
صنفی تعریفی برای کارمزد وجود دارد که 
براساس آن  تولیدکننده به نسبت کاری که 
بر روی طــا انجام می دهــد، ارزش افزوده 

روی آن ایجاد می شود.
در خــرده  فروشــی ها و ویتریــن داران 
طافروش )طافروش های ســطح شهر(، 
قانون هفــت درصد از ارزش طا، ســود در 
نظر گرفته شده است اما برای بنکداران این 
سود دو درصد است. البته ما برای آنکه بازار 
از رکود خارج شــود به دولت اعام کرده ایم 
که یک درصد ســود دریافت می کنیم. در 
حال حاضر برخی  از واحدهای طافروشی 
ما هم به جای آن هفت درصد، ۵ درصد سود 
می گیرند تا مصرف کننده بتواند خرید کند.

ضمن اینکه ۹ درصد مالیات برارزش افزوده 
هم دولت برای خرده  فروشان اعمال می کند 
اما بســیاری از واحدها برای آنکه مشتری 
خود را از دســت ندهند، این درصد مالیات 

را کاهش می دهند.
در مجموع قیمت طا بدین شــیوه حساب 
می شود که وزن طا، مزد ساخت پرداختی 
به تولیدکننده)کارخانه(، ۹ درصد مالیات، 
یک درصد ســود پرداختی بــه صنف طا و 
جواهر ســود خود طافروشــی باهم جمع 
می شــوند و قیمت نهایــی آن قطعه طا به 

دست می آید.
بنابراین نرخ روز طا )که توسط اتحادیه به 
صورت لحظه ای به  روز می شــود(+ اجرت 
ســاخت ) که در کشــور ما به دلیل مصرف 
باالی طا از ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان است(، در 
۷ درصد ضرب می شود و بابت مالیات نیز ۹ 
درصد اضافه می شود که مربوط به ما نیست 
اما به اشــتباه عنوان می شــود که اتحادیه، 
مالیات را از طافروش می گیرد؛ درصورتی 
که این مالیات بر مصــرف و مختص دارایی 

است.
در صنف و رســته ما اکثر افراد خرید طا و 
جواهر خــود را از واحدهایــی که می کنند 
که برایشان شناخته شــده است و سالیان و 
نســل های متعددی به سبب حسن شهرت 
آن واحــد یا فروشــنده، خریــد می کنند. 
در صنف ما فراوان حســن شــهرت وجود 

زمانــی صــورت  دارد. کاهبرداری هــا 
می گیرد که بــه طور مثــال علیرغم اینکه 
همیشــه تاکید می کنیم مردم از واحدهای 
دارای پروانه کســب و از رسته مختص نیاز 
خود،  خرید خود را انجام دهنــد اما گاها از 
واحدهایــی خرید خود را انجــام می دهند 
که پروانه کســب ندارد یا به طور مثال سکه 
را از طافروشــی خریــداری می کنند که 
می تواند تقلبی باشد یا عیارش ایراد داشته 
باشــد. ســکه را باید از واحدی خریداری 
کرد که جواز ســکه دارد. ضمن اینکه باید 
لوگو)نشانه( درج شــده روی وکیوم سکه با 

پروانه کسب یکی باشد.

 بین سکه های وکیوم و سکه های باز 
تفاوتی وجود دارد؟

هیچ تفاوتی از نظر مــا وجود ندارد اما زمانی 
که ســکه پلمپ وکیوم دار باشد، هولوگرام 
متناسب با پروانه کسب آن واحد بر روی آن 
درج شــده؛ لذا از امنیت باالتری برخوردار 
اســت؛ وگرنه به لحاظ قیمتی هیچ تفاوتی 
باهــم ندارند و واحــد به ســبب آن وکیوم 
گران تر نمی فروشــد یا ارزان تر از مشتری 

نمی خرد.
 موضوع مهم، عیار سکه اســت و این بحث  
پلمپ شدن و وکیوم سکه ها به دلیل افزایش 
امنیت و مشخص شدن شناسنامه آن سکه 
اســت. هرچند که ســکه های بــاز هم اگر 
واحدهای فروش سکه معتبر تهیه شود، به 

میزان همان وکیوم ها مطمئن است.

 در واحدهای طالفروشــی  ترازوها 
توسط اتحادیه چک می شوند؟

عاوه براینکه ترازوها ســالیانه دوبار توسط 
سازمان استاندارد، راستی آزمایی می شوند، 
بازرســان ما نیز در ماه هایی که به واحدها 
ســرمی زنند، ترازوهــا را چــک می کنند.  
امروزه هم که ترازو طاها دیجیتال شــده  و 

توسط مشتری قابل رویت است.

  واردات مصنوعات طال به چه صورت 
است؟

واردات مصنوعات به صورت قانونی به کشور 
وجود ندارد امــا مقداری جزئــی از طریق 
مسافران و قاچاق انجام می شود. البته بسیار 
درصدآن پایین هســت؛ به  ویــژه از زمانی 
که تغییرات افزایشــی قیمت طا و افزایش 
نظارت ها ایجاد شد، دیگر واردات به صورت 
غیرقانونی صرفه اقتصادی نــدارد؛ چراکه 
هم خود طا بســیار گران تمام می شــود 
و هم مزد ســاخت باال می رود کــه خریدار 
آنچنانی ندارد.ناگفته نماند که طا داخلی 
ما بسیار پیشرفت کرده است تا جایی که به 
کشورهای حوزه خلیج  فارس، آسیای میانه 

و... صادر می شود.

  چطور می توان طالهــای قاچاق را 
تشخیص داد؟

  کدهایی وجود دارد که در داخل مصنوعات 

طا درج می شــود. به طور مثال  در تهران 
T )T۱۵۰( یــا در آذربایجــان A داخــل 
کارنوشــته می شــود که بازگو شناسنامه 
ســاخت طا اســت. در طای تولید ایرانی 
حتما باید این حروف نوشــته شده باشند؛ 
اگر نداشته باشد مشتریان نباید خریداری 
کنند. در ایران پنج شــهر تهران، اصفهان، 
تبریــز، یزد و مشــهد متولی ســاخت طا 
هستند که قطب صنعتی طا و جواهر کشور 
به حســاب می آیند. بدیــن ترتیب طای 
خارجی که این عامت  ها درش حک نشده 
است، مشخص هســتند. البته قاچاق طا 

بسیار کم شده و همچون سابق نیست.

 باتوجه به نــرخ ارز، قیمت طال در 
ایران بیشتر است یا خارج از ایران؟

گپ بسیار جزئی همیشه داشته است. تنها 
زمان  هایی که در بازار داخلی عرضه و تقاضا 
متناســب نیســت آن هم در طا خام و نه 
مصنوعات، اختاف جزئی دیده می شود. به 
طور مثال در ترکیه ۱۰۰ هزار تومان با ایران 
متفاوت اســت. در حقیقت یــک اختاف 
روزانه است که بســتگی به وضعیت داخلی 
کشورها و تناسب عرضه و تقاضاست اما در 
مجموع ثابت اســت و تفاوت چندانی وجود 

ندارد.

 به صــادرات طالی ایران اشــاره 
کردید؟ بــازار صادراتــی ما چگونه 

است؟
پس از چندین دهه اتحادیــه طا و جواهر 
تهران یک ســند راهبــردی در این زمینه 
آمــاده کرده اســت. حمایت  هــا و کمک-

 های خوبی هم از سوی مســئوالن رده اول 
کشور صورت گرفته اســت که هرچه زودتر 
مســائل  کاغذ بازی  های اداری برداشــته 
شــود تا صادرکننده به راحتی طای خود 
را از فــرودگاه منتقــل کنــد. در همان  جا 
صندوق  ها و ترازوهایی قرار داده شده و قول 
داده  اند گمرک شبانه روزی هم فعال باشد. 
همانطور که اشاره شد، کم  وبیش صادرات 
به کشــورهای همســایه همچــون عراق، 
افغانستان، امارات، روســیه، آذربایجان و... 
صورت می گیرد.در حال حاضر ایتالیا اولین 
کشــور تولیدکننده و صادرکننده طاست. 
بعد از آن ترکیه، ســنگاپورو کره هســتند. 
امیدوار هســتیم که با فروکش کردن بحث 
کروناویروس و مسائل تحریم  ها، ایران نیز تا 
حداکثر ۱۰ سال آینده جزو پنج کشور اول 

صادرکننده طا باشد.

 در بخش طراحی طال، در چه مرحله  ای 
هستیم؟

در حقیقــت خانوم  هــا هرکجــا که ورود 
کرده  اند، آن بخش موفق بوده و رونق خوبی 
شکل گرفته است. از زمانی که بانوان کشور 
وارد صنعت طا و جواهر شــده  اند، طراحی 
بســیار تغییر کرده اســت. در حال حاضر 
شــرکت  های خوبی در زمینه طراحی فعال 

هســتند. در بسیاری از شــرکت  های به  نام 
ایران ســاخت طا  از صفر تا ۱۰۰ توســط 
خانوم  ها صورت می  گیرد کــه در ترکیه نیز 

خواهان دارد.

  چنانچــه اوضاع صــادرات خوب 
شود، در جایگاهی هستیم که بتوانیم 
صادرات طال به کشورهای اروپایی هم 

داشته باشیم؟
۱۰۰ درصــد. ایرانیان همیشــه خاقیت 
خوبی داشــته اند. ضمن اینکه تمدن کهن 
و فرهنگ ما می  توانــد الهام   بخش یک طرح 
باشــد که تولیــد آن بــرای اروپایی ها هم 
جذابیت خواهد شــد؛ چراکه علیرغم اینکه 
امروز بــاب ۹۰ درصد اروپا ماشــین آالت 
اســت، صنعت طا و جواهر مــا همچنان 
حدود ۴۰ درصد ســنتی اســت و توســط 

استادان بزرگ انجام می  شود.

 چرا کارمزد طالی ایتالیایی درایران 
بسیار باالست؟

به دلیل اینکه تولیدات آن ها با ماشین  آالت 
بسیار گران ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار یورویی انجام 
می  شود که بحث ماشــین را هم در قیمت 
دخیل می  کنند؛ چراکه این ماشــین  ها به 
طور مثال پس از پنج سال اسقاط می  شوند، 
بنابراین همان پنج ســال را برمبنای تولید 
کیلو می  گذارند، در نتیجه اجرت ســاخت 

طا باال می  رود.
ضمن اینکه ایتالیا مهد صنعت طا و جواهر 
دنیاست و بسیار به  روز هســتند که این نیز 
در قیمت  آن ها تاثیرگذار اســت. البته الزم 
به ذکر اســت که طای ایتالیایی لزوما هم 
طای باکیفیتی نیســت؛ چراکه به قدری 
ظریف هستند که بسیار سریع  آسیب دیده 
و مشتری مجبور اســت که به قیمت همان 

طای آب شده آن را بفروشد.

 عرضه  انگشــترها و طالها توسط 
دست  فروشــان چگونه است؟ قانونی 

است؟
از قدیــم طا جعبــه  دار وجود داشــت که 
توسط دست فروشــان در خیابان ها عرضه 
می  شــد؛ اما همیشــه توصیه کردیم که به 
ســبب  کمی ارزان  تر بودن، مردم از خرید 
اینگونه طاها خودداری کنند و طای مورد 
نیاز خود را فقط از واحدهــای صنفی مورد 
تایید اتحادیه خریداری کنند.  این طاهای 
جعبــه  ای توســط دالالن درخیابان  ها و به 
صورت ســرپایی عرضه می شوند که عموما 

هم طای واقعی به دست مردم نمی  دهند.

 مردم چگونه مــی  توانند مطمئن 
باشــند که جواهری که از  واحدهای 
صنفی تهیه کرده انــد، واقعا جواهر 

است و شیشه نیست؟
زمانی که از واحدها و جواهرفروشــی  های 
معتبرخرید صــورت می  گیرد مغازه، پروانه 
کســب، شــخص فروشــنده و فاکتور کاال 
همگی مشخص هستند و ســند آن طا به 

حساب می  آیند.

  گزارشی از تخلف واحدها داشته  اید؟
بله؛ گاهــی تخلف برخــی واحدها گزارش 
می  شود اما سریعا پیگیری صورت می  گیرد. 
تاکنون در صنعت ما مشــتری ضرر نکرده 
است. بارها پیش آمده که کاالیی خریداری 
شده که اصل نبوده و شکایت مشتری هم به 
جایی نرسیده اســت اما درصنعت ما چنین 
اتفاقی هرگز نمی  افتــد. طا و جواهر به نرخ 
روز برای مشــتری جبران و واحد متخلف 
بسته می  شــود. اگر هم مورد تکراری باشد، 
پروانه کســب آن واحد برای همیشه باطل 
می شــود که دیگــر هم در صنعــت طا و 

جواهر نمی  تواند ورود کند.
حیثیــت صنعت مــا برایمان بســیار حائز 
اهمیت اســت.  افراد واحدهای ما به لحاظ 
اخاقی، امانت داری، ظاهــری و ... گزینش 

می  شوند.

برنامه های جدید برای جمع کردن پول!
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بازار ارز آماده ریزش قیمت ها می شود
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 »بانک ملی ایران«، برند محبوب مشتریان
 نظام بانکی

بانک ملی ایران در هفتمین جشــنواره برند محبوب مصرف کنندگان، 
توانست رتبه نخست بانک محبوب را از آن خود کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این جشــنواره در سال جاری 
نیز انتخاب برند محبوب بانک ها را به مخاطبان خود واگذار کرد.

بانک ملی ایران که شــعار »اعتماد می ماند« را سرلوحه اقدامات خود 
قرار داده است، بار دیگر نشــان داد که فعالیت های خود را طوری پیاده 

سازی کرده که مورد اعتماد و رضایت مخاطبانش بوده است.
جشــنواره برند محبوب به عنوان یک نظرسنجی گســترده و عمومی 
در زمینه محبوبیت برندها، بســتری برای شناسایی برندهای محبوب 
مردمی را فراهم کرده اســت. هدف این جشــنواره ارتقای جایگاه برند 

مبتنی بر رای و نظر مصرف کنندگان عنوان شده است. 
اخذ آرای مردمــی در ایــن نظرســنجی از طریق شــبکه اجتماعی 

اینستاگرام بود.

 کارکرد تعاون در راه جهش تولید قابل
 مالحظه است 

معاون شعب و بازاریابی بانک توســعه تعاون کارکردهای تعاون در راه 
جهش تولید را قابل ماحظه اعام نمود. 

سعید معادی معاون شــعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون صبح امروز 
در نشست تخصصی جهش تولید در ســاختمان میرداماد بانک ضمن 
بیان مطلب فوق اظهار داشــت: تعاون در مقاطــع گوناگون تاریخی، 
کارکردهای متنوع اقتصادی و اجتماعی داشته است و باور به ویژگی ها 
و خصوصیات کارگشــای بخش تعاون می تواند در پیشرفت اقتصادی 

مؤثر واقع شود.
معادی با اشــاره به ابعاد و زوایای مختلف سیســتم های تعاونی گفت: 
مبانی علمی و مزیت های اقتصادی تعاون موجب ایفای نقش تعاونگران 
در اقتصادهای دنیا گردیده است و سهم مهمی از اقتصادهای پیشرفته 

منوط به تاش اقتصادی تعاونگران می باشد.
وی هدف گــذاری ســهم ۲۵ درصــدی از اقتصاد ملی بــرای بخش 
تعاون کشور را اقدامی هوشــمندانه و راهبردی توســط قانون گذار 
عنوان نمود و افزود: نهادسازی مناســبی در همین راستا انجام شد و 
مؤسســات مالی، بانکی و اعتباری بخش به صحنه آمدند و مسئولیت 
خدمات توســعه ای بخش را عهده دار گردیدنــد، درصورتی که از این 
ظرفیت های توســعه ای اســتفاده گردد و منابع اعتبــاری با رویکرد 
توســعه ای در اختیار بانک توســعه تعاون قرار گیرد، شرایط و بستر 
مناسبی برای حمایت بیشتر از تعاونگران و رونق تعاون فراهم خواهد 

گردید.
معادی عاملیت بانک توســعه تعاون در طرح های ملــی را بهره برداری 
هوشــمندانه از فرصت ها عنــوان نمــود و افزود: ذینفعان مســتقیم 
طرح های ملی کارآفرینان و تعاونگران و اشــتغال آفرینان هســتند و 
ذینفعان غیرمستقیم عموم مردم می باشــند، ازاین رو اختصاص منابع 
اشــتغال زا چه به کارآفرینان بخش تعاون و چه کارآفرینان غیر تعاون، 
بسیاری از اهداف راهبردی کشــور از قبیل جهش تولید و حفظ و ایجاد 

اشتغال را محقق خواهد نمود.
وی خاطرنشــان کرد: همواره اطاع رسانی شــفاف و گسترده ای برای 
انجام طرح های ملی صورت گرفته اســت و این طرح ها امکان و بســتر 

ممتازی برای حمایت از تعاونگران نیز مهیا کرده است.

شعبه

خریدار   قیمت دالر اگرچــه در روزهای 
اخیر به مرز ۲۰ هزار تومان رسید، اما شواهد 
مختلف مانند تردید فعاالن بازار ارز نسبت 
به رشد بیشــتر قیمت،  حضور بانک مرکزی 
برای کنتــرل قیمت و عرضه بیشــتر دالر 
توســط صرافی ها، حکایت از افت قیمت ارز 

در روزهای آینده دارد.
بازار دالر و ارز روزهای پرنوســانی را سپری 
می کند. قیمت ها یک روز بــاال می رود و به 

فاصله چند ساعت عقب نشینی می کند.
با این حــال،  دالر در تاش اســت تا جای 
پای خــود را در کانــال ۲۰ هــزار تومانی 
محکم کنــد و در این زمینه نیــز از امتناع 
برخــی صادرکننــدگان از بازگردانــدن 
ارزهای صادراتی گرفته تا محدودیت ها در 
دستیابی به منابع ارزی به دلیل تحریم ها و 

شیوع کرونا  به کمک آن آمده است.
هر چند که بانک مرکزی بی تفاوت نیست و 
در تاش اســت تا با ایجاد تعادل در عرضه و 
تقاضا،   قیمت ها را به سطوح پایین تر قیمت 
بازگرداند. موضوعی کــه تجربه ثابت کرده 
بازارساز در آن موفق اســت،   همانگونه که 
پیش از این نیز در ســال ۹۷ قیمت  دالر را از 
باالی ۱۹ هزار تومان به زیر ۱۳ هزار تومان 

رسانده بود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده بود 
که در سه ماه گذشته به دلیل مسائل مربوط 
به ویروس کرونــا و کاهــش درآمد برخی 
محصوالت و محدودیت های مرزی، تا حدی 
نقصان در عرضه نسبت به تقاضا در بازار ارز 
به وجود آمد که موجب نوسانات کوتاه مدت 
در بازار ارز شده است اما مطمئن هستم این 

نوسانات مرتفع خواهد شد.
همتی گفــت: در هفته هــا و ماه های آینده 
عاوه بر بازگشــت تعادل به بازار ارز، برای 
تامین امکانات پولی، ارزی و مالی کشــور و 
تامین رفاه خانواده ها تاش مضاعفی انجام 
می شود.پیگیری ها نشــان می دهد که در 
روزهای اخیــر بیــش از ۱۰۰ میلیون دالر 
توسط بازارســاز در بازار فیزیکی ارز تزریق 
شــده که جلوی هیجانات دالالن را گرفته، 

بر این اســاس، قیمت ها از روز چهارشنبه 
هفته جاری در جهت رونــد نزولی حرکت 

کرده اند.

بازار ارز،   چشم انتظار 27 میلیارد دالر
عاوه بر فشــاری که کرونا به اقتصاد جهانی 
وارد کرده و تجارت را تــا حد زیادی کاهش 
داده،  عوامــل دیگری نیز بر بــازار ارز ایران 
سایه انداخته و قیمت های باال را ایجاد کرده 

است.
یکــی از ایــن مــوارد موضوع برنگشــتن 
بخشــی از ارزهای صادراتی به کشور است. 
مجموع ارزی کــه صادرکننــدگان هنوز 
بازنگردانده اند به بیــش از ۲۷ میلیارد دالر 
می رســد که در صورت  ورود بخشی از این 
مبلغ، بازار ارز اشــباع شده و بساط دالالن و 

سفته بازان جمع می شود.
با توجه بــه اینکــه ارز صادراتــی باید در 
ســامانه نیما و برای رفع نیاز واردکنندگان 
عرضــه شــود، ورود ایــن حجــم از منابع 
جدیــد، می تواند دغدغه موجــود در میان 

واردکننــدگان را نیــز برطرف کنــد و از 
نگرانی ها بکاهد.

رییس کل بانک مرکــزی نیز با اشــاره به 
ضرب االجل تعیین شــده تا پایــان تیر ماه 
اعام کرده اســت: اکنــون صادرکنندگان 
باید به وظیفــه ملی خود عمــل کنند، در 
زمانی که دشــمن فشــار حداکثــری را بر 
مــردم وارد می کننــد حداقــل کاری که 
صادرکنندگان می توانند بکنند این اســت 

که سریع تر ارز را به کشور بازگردانند.
به نظر می رســد با سررســید زمان تعیین 
شده و بازگشت حتی بخشــی از این ارز به 
کشــور،   عرضه و تقاضا متعادل تر شــده و 

دست سفته بازان از این بازار کوتاه شود.

جای خالی ارزهای صادراتی در بازار ارز
بنابرایــن در کنار ســدی که کرونا بر ســر 
تجــارت خارجــی و ورود ارز به کشــور در 
ماه هــای گذشــته ایجــاد کــرده، برخی 
صادرکنندگان نیز با وجود صادرات کاال اما 

از بازگرداندن ارز به کشور سر باز می زنند.

 این موضــوع آنچنــان باال گرفتــه که در 
راســتای مصوبه هــای ســتاد اقتصادی 
دولت، کارت هــای بازرگانی آن دســته از 
صادرکنندگانی که هیچگونه ارزی به کشور 
بازنگردانده انــد و درصد بازگشــت ارز آنها 

صفر است، تعلیق خواهد شد.
در راســتای اجــرای تصمیمــات ســتاد 
اقتصادی دولــت و برابر با مفــاد آیین نامه 
و  واردات  مقــررات  قانــون  اجرایــی 
صــادرات، کارت های بازرگانی آن دســته 
از صادرکنندگانــی کــه از اول تیرمــاه تا 
پایان ماه جاری نســبت بــه ایفای تعهدات 
ارزی صــادرات ســال ۹۸ خــود مطابق با 
دســتورالعمل های بانــک مرکــزی اقدام 

نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.
 عملیــات تعلیــق کارت هــای بازرگانی 
بــر مبنــای اختیــارات وزارت صنعت بر 
اســاس تبصره بنــد ۶ مــاده ۱۰ آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صــادرات و واردات 
درخصــوص کارگروه پایــش رفتار تجاری 

انجام می شود.

 هزینه آفرینی تحریم ها برای
 قیمت دالر

عاوه بر این موضوعات،  ایران از ســال ۹۷ 
با خروج آمریکا از برجام بــا تحریم رو به رو 
اســت و از همان زمان نیز با مساله تامین ارز 
مواجه اســت. موضوعی که با تحریم سایر 
بخش های صادراتی مانند پتروشــیمی ها 

پیچیده تر شده است.
همچنیــن دور زدن تحریم هــا و افزایش 
هزینه بازگرداندن ارز فــروش نفت  در کنار 
کاهش صادرات نفت،   دسترســی به ارز را 

کاهش داده است.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی همواره 
تاکید کرده کــه وضعیت ذخیره ارزی ایران 
در شــرایط مطلوبی اســت و نگرانی برای 

تامین ارز ضروری در کشور وجود ندارد.
فعاالن و حتی ســفته بازان بازار نیز البته با 
دیده تردید به ادامه روند رشــد قیمت دالر 
می نگرند. شکستن سطح مقاومتی ۲۰ هزار 
تومان برای دالر کار آســانی نخواهد بود،   تا 
آنجا که با وجود افزایش قیمت به باالی ۲۰ 
هزار تومان برای ساعت هایی اما این قیمت 

با دوام نبود.

حضور بانک مرکزی برای تعادل در 
عرضه و تقاضا

با این حال انتظار مــی رود بانک مرکزی به 
طور جــدی وارد تنظیم قیمت هــا در بازار 
ارز شــود و با تزریق ارز مورد نیــاز در بازار، 

 قیمت ها عقب نشینی کنند.
در واقع احتمال بازگشت دالر به قیمت های 
پایین تر آنقدر قوی است که حتی بازیگران 
بازار سکه نیز با احتیاط در این بازار فعالیت 
می کننــد زیرا بــا کاهش قیمــت دالر در 
روزهای آینــده با حضور بازارســاز،   قیمت 

سکه نیز فرو می ریزد.
صرافی ها نیز با علــم به حضور بانک مرکزی 
برای کنترل بازار،  ارزهای بیشــتری به بازار 
عرضه خواهند کرد و موضوعی که می تواند 
صف فروش برای دالر در میدان فردوســی 

ایجاد کند و قیمت ها را پایین بیاورد.



وزیرنیرو:

عراق تا پایان امسال کل بدهی برقی خود را پرداخت می کند

تعللیکهبازیرابهنفعاماراترقمزد

تغییرموازنه گازی درخلیج فارس

یکمقاممسئولعنوانکرد
عملیات نصب آخرین تجهیز فوق سنگین 

وشیمی مسجدسلیمان پتر
مجری طرح اوره و آمونیاک پتروشــیمی مسجدســلیمان از عملیات 

نصب آخرین تجهیز فوق سنگین پتروشیمی مسجدسلیمان خبر داد.
 به نقل از وزارت نفت، حســین صالحی نیا با اشــاره به اینکه کاربامات 
کندانسور محل تولید محلول کربومات است و پس از این تجهیز محلول 
تولیده شــده به رآکتور اوره برای تغلیظ و تولید اوره ارســال می شود، 
اظهار داشــت: وزن این تجهیز ۴۰۶ تن است و فناوری و دانش فنی این 
تجهیز متعلق به شرکت تویو ژاپن به عنوان الیسنسور واحد اوره بوده و 

ساخت آن در شرکت FBM ایتالیا صورت پذیرفته است.
صالحی نیا افزود: با توجــه به وزن این تجهیز فوق ســنگین و موقعیت 
قرارگیری آن به دلیل نصب ســایر تجهیزات و سازه های فلزی و اجرای 
پایپینگ، از پیچیده ترین و حساس ترین عملیات این مگاپروژه، نصب 

این تجهیز بوده که تاکنون مورد مشابه نداشته است.
مجری طرح اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان، 
گفت: این عملیات به طور دقیــق مطابق با برنامــه زمان بندی از قبل 
پیش بینی شده و همچنین براســاس روش های فنی مربوطه که صفر 
تا صد آن از ســوی متخصصان داخلی و با همکاری شرکت مهندسی پر 
آور به عنوان MC طرح، بدون حضور پیمانکار خارجی که به علت شیوع 
و گســتردگی کرونا امکان حضور و تکمیل فعالیت هــای باقی مانده را 

نداشت، صورت گرفت.
وی گفت: با اتمام این نصب، ســایر فعالیت های باقی مانده به ســرعت 
انجام و امید است امســال، راه اندازی و تولید محصول در این کارخانه 

محقق خواهد شد.

وی ۱۰۰ دالر را نخواهد دید؟ چرا نفت هرگز ر
پیش بینی اخیر بانک جــی پی مورگان دربــاره احتمال صعود قیمت 
نفت به ۱۹۰ دالر بحثی را درباره ســطح قیمت نفت در صورت کمبود 

عرضه در بازار برانگیخته است.
 بیش از یک هفته اســت که قیمت نفت در محدوده ۴۰ دالر که از نظر 
روانی اهمیت زیادی پیدا کرده، در حال نوســان اســت. پس از سپری 
شدن بدترین مقطع ســقوط قیمتهای نفت، به نظر می رسد که توافق 
کاهش تولید اوپک پاس به خوبی در حال اجرا است و تولیدکنندگانی 
مانند عراق، قزاقســتان، جمهــوری آذربایجان، نیجریــه و آنگوال که 
عملکرد ضعیفی داشــتند هم تاش خود را برای بهبود پایبندی به این 
پیمان افزایش داده اند و امیدها نســبت به متوازن شــدن مجدد بازار 
تقویت شده اســت. با این حال برخی از کارشناســان معتقدند که این 
تازه نقطه شروع اســت و قیمتهای نفت به زودی به سطح باالیی صعود 
خواهند کرد.تحلیلگران جی پی مــورگان قیمت نفت مورد پیش بینی 
را دو برابر کرده و انتظار دارند که نفت به دلیــل کمبود عرضه به باالی 

۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود کند.
کریســتین مالک، مدیــر بخش تحقیقات نفــت و گاز منطقــه اروپا، 
خاورمیانه و آفریقای جــی پی مورگان بر خوش بینی خود نســبت به 
دورنمای قیمت نفت تاکید و پیش بینی کرده که قیمتهای نفت ممکن 
است به دلیل کاهش چشمگیر هزینه سرمایه از سوی تولیدکنندگان، 

به ۱۹۰ دالر در هر بشکه جهش پیدا کند.
قیمت جهانی نفت آخرین بار در ســال ۲۰۱۴ بــاالی ۱۰۰ دالر در هر 
بشکه بود و باالترین قیمتی که در دو دهه گذشته دیده شده، ۱۴۵ دالر 

بوده است.
این کارشناس بانک جی پی مورگان از سال ۲۰۱۳ نسبت به دورنمای 
قیمت نفت بدبین بود اما اکنون با فرض کمبود بســیار شدید عرضه که 
در سال ۲۰۲۲  ممکن اســت بروز کند و احتماال تا سال ۲۰۲۵ به ۶.۸ 
میلیون بشکه در روز برســد، نســبت به صعود قیمت نفت خوش بین 

شده است.
وی به شبکه ســی ان ان بیزنس گفت: شرکتهای نفت برای حفظ تولید 
باید هزینه باالیی انجام دهند اما این اتفاق نیافتاده اســت و انتظار می 
رود ســرمایه گذاری در بخش باالدستی امســال به ۳۸۳ میلیارد دالر 

نزول کند که پایینترین میزان در ۱۵ سال اخیر خواهد بود.
اکنون کــه قیمت نفت به پایینتریــن رکورد خود در چند ســال اخیر 
سقوط کرده و تقاضا تحت تاثیر شیوع بیماری کووید ۱۹ به شدت افت 
کرده است، تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا در تاش برای بقا هستند 
و برای این منظور هزینه سرمایه ســال ۲۰۲۰ را به میزان ۸۵ میلیارد 
دالر کاهش داده اند تا بتوانند نقدینگی را حفظ کرده و سود سهامداران 
را پرداخت کنند. طبق گزارش آژانــس بین المللی انرژی، اگر در فاصله 
ســال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ هزینه ســرمایه در میادین نفتــی فعلی انجام 
نشــود، عرضه نفت به میزان بیش از ۴۵ میلیون بشــکه در روز کاهش 
پیدا خواهد کرد. حتی ادامه ســرمایه گذاری در میادین فعلی بدون راه 
اندازی میادین جدید باعث کاهش عرضه به میزان ۲۷.۵ میلیون بشکه 
در روز در مدت مورد اشاره خواهد شد. با فرض کاهش تقاضای جهانی 
برای نفت به میزان ۱۰ میلیون بشــکه در روز پس از دوران کووید ۱۹، 
همچنان ۱۷.۵ میلیون بشکه در روز کمبود عرضه وجود خواهد داشت.

وال اســتریت تا زمانی که قیمت نفت به ســطح حساسی نرسد، تحت 
تاثیر قرار نخواهد گرفت. عربســتان ســعودی و ریاض هم مشتاقانه به 
نظاره بحران شیل آمریکا نشسته اند و امیدوارند سهم بزرگتری از بازار 
نفت کسب کنند اما این استراتژی به خصوص برای ریاض بدون ریسک 

نخواهد بود.
هر دو کشــور به شــدت به درآمدهای نفت وابســته هســتند و طبق 
برآوردهای صندوق بین المللی پول، مسکو برای متوازن کردن بودجه 
خود به قیمت ۴۰ دالر هر بشکه نفت و ریاض به قیمت بیش از ۸۰ دالر 

نیاز دارد.
سیاســتگذاران آمریکایی عربســتان ســعودی را عامل ریزش اخیر 
قیمتهای نفت می دانند نــه ترامپ. اخیرا ســناتورهای ایالتهای نفت 
خیز آمریکا تهدید کرده اند کمک نظامی به عربســتان سعودی را قطع 
کنند و احتماال تا زمانی که قیمتهــای پایین نفت ادامه دارند، همچنان 
به بازی در زمین ریاض ادامه می دهند. مســکو هــم به نوبه خود تحت 
تحریمهای انرژی آمریکا قرار دارد و قیمتهای پایین نفت باعث شــده 

است تحمل محدودیتهای واشنگتن برای این کشور دشوارتر شود.
وال استریت بعید اســت به صعود قیمت نفت دوباره عاقمند شود اما 
اگر یک بار دیگر قیمتها به ســطح ۸۰ دالر نزدیک شود، ممکن است به 
حمایت از صنعت نفت شــیل بپردازد. به عبارت دیگر نفت شیل ممکن 
است احیا شــود اما این اتفاق تنها در یک قیمت مناسب روی می دهد 
و باعث افزایش تولید نفت می شــود که احتماال دوباره رشد قیمتها را 

محدود خواهد کرد.
در این بین، رشد سریع انرژیهای تجدیدپذیر باعث محدود شدن رشد 
صنعت نفت می شود زیرا نفت را بســیار غیراقتصادی می کند. در واقع 
ســال گذشــته بانک بی ان پی پاریبا به شبکه ســی ان بی سی گفت: 
قیمتهای نفت باید در محدوده ۱۰ تــا ۲۰ دالر بماند تا بتواند در بخش 

حمل و نقل توان رقابتی خود را حفظ کند.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، ضریب نفوذ خودروهای برقی همچنان 
اندک اســت اما رشــد خودروهای برقی برای صنعت نفت بیشتر یک 
نگرانی بلندمدت است. با این حال باید به خاطر داشت که تحلیلگران در 
یک دهه گذشته مکررا رشد تجدیدپذیرها را دست کم گرفتند. اکنون 
تجدیدپذیرها به سرعت در ســبد انرژی جهانی جای زغال سنگ را می 
گیرند و به لطف کاهش هزینه ها، در طول بحران کووید ۱۹ به این روند 
ادامه داده اند. شــاید بهتر باشــد که صنعت نفت پیش بینی نفت ۱۹۰ 

دالری را نادیده بگیرد.

و نیر

ســخنگوی صنعت برق از تعامل دوســویه و تنگاتنگ 
وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو برای تامین ســوخت 
نیروگاه ها و اســتفاده از واحدهــای نیروگاهی وزارت 

نفت در زمان اوج بار تابستان خبر داد.
 به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه 
ســوخت اصلی نیروگاه های کشــور گاز است، اظهار 
داشــت: وزارتخانه های نفت و نیــرو تعاملی تنگاتنگ 
در همه حوزه های مشــترک از جمله تأمین ســوخت 
نیروگاه ها دارند.وی ادامه داد: با هــدف بهره گیری از 

همه ظرفیت های ایجاد شــده بــرای تأمین 
برق و نیروگاه های احداث شــده توسط همه 
دستگاه ها، در حال هماهنگی برای استفاده 
از واحدهای نیروگاه های وزارت نفت در ایام 

پیک تابستان هستیم.
رجبی مشــهدی گفت: وزارتخانه های نفت 
و نیرو در فصل زمســتان نیز همکاری های 

خوبی برای تأمین سوخت کشــور انجام داده بودند و با 
بهره گیری از تجارت گذشته، هم اکنون در حال برنامه 

ریزی برای اســتفاده از واحدهای نیروگاهی 
احداث شده توسط وزارت نفت هستیم.

ســخنگوی صنعت برق افزود: اســتفاده از 
ظرفیت های ایجاد شــده در حــوزه انرژی 
کشــور برای تأمین برق در فصل تابســتان، 
باعث خواهد شد تا از ایجاد هزینه های بیشتر 

جلوگیری شود.
رجبــی مشــهدی اضافه کــرد: برخــی از واحدهای 
پتروشیمی و پاالیشــگاهی کشــور به منظور تأمین 

نیاز داخلی برق خــود اقدام به احداث نیــروگاه کرده 
بودند که پــس از هماهنگی و تعامل برای و بررســی 
فنی نحوه اتصال نیروگاه های وزارت نفت به شــبکه، از 
ظرفیت های مذکور برای تأمین برق کشــور در پیک 

تابستان کمک گرفته شود.
ســخنگوی صنعت برق گفت: همه ظرفیت های الزم 
را برای تأمین برق پایدار مردم بــه کار خواهیم گرفت 
که البته بهره گیری از این ظرفیت ها در ســایه تعامل و 

همکاری بین دستگاهی امکان پذیر شده است.

برق

عرفانه تاجیکــی  با تعلــل در عملیاتی 
کردن صــادرات گاز به عمان، کــه از زمان 
آغاز مذاکرات آن تاکنون ۲۰سال می گذرد، 
امارات بزودی جای ایران را در بازار گاز این 

کشور می گیرد.
ایده صــادرات گاز به عمان به ســال های 
ابتدایــی دهــه ۸۰ شمســی بازمی گردد 
و نخســتین تفاهم نامه آن در اســفند ۸۳ 
بین وزرای نفــت ایران و عمان امضا شــد. 
طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از ســال 
۲۰۰۸ میادی صادرات گاز بــه عمان را با 
۳۰ میلیون متر مکعــب در روز آغاز کرده و 
این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میادی به رقم ۷۰ 

میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.
در دوره جدید وزارت زنگنــه، توافقنامه ای 
میان دو کشــور ایران و عمان امضا شد که 
وزیر نفت در تشــریح آن گفــت: طبق عمر 
متعــارف قراردادهــای گازی، عمــر این 
قرارداد ۲۵ ســال خواهد بود با ظرفیت ۱۰ 
میلیارد متر مکعب؛ اما در مرحله اول ایران 
به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد 
کرد. همه چیز در این زمینه کامًا شــفاف و 
روشن است و ما می توانیم خیلی سریع وارد 

مرحله اجرای این طرح شویم.

وعده بی ثمر وزیر نفت
با نهایی شــدن این توافقنامه، مقرر شــد 
مســیر خط لوله طراحی شــود که تاکنون 
هیج اتفاقی رخ نداده است؛ زمستان ۹۵ اما 
وزیر نفت گفت: نقشــه برداری در آب های 
عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اســفند 
ماه ۹۵ تمام می شــود و پــس از آن ما وارد 
مرحلــه برگــزاری مناقصه می شــویم. در 
فروردین ۹۷ وزیر نفت ایــران پس از دیدار 
با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق 
در جزئیات این پروژه خبــر داد و اعام کرد 
کار اجرایی از نهم تیرمــاه ۹۷ آغاز خواهد 

شد.
با این وجود، باید اعتراف کــرد که این ایده 
۲۰ ســاله در حال نابودی است و اماراتی ها 
جدی ترین گزینه برای جایگزینی گاز ایران 

هستند.

کشفی برای تغییر موازنه
به گــزارش مهــر، در فوریه ســال ۲۰۲۰ 
میادی شــرکت ادنوک امــارات متحده 
عربی اعام کرد که موفق به کشــف میدان 
مســتقل گازی شــده اســت که از ســال 
۲۰۰۵ میادی و کشــف میدان گالکنیش 
ترکمنســتان به بعــد، بزرگتریــن میدان 
کشف شــده گاز طبیعی جهان در ۱۵ سال 

گذشته است.
ذخیره قابــل اســتحصال این میــدان به 

میــزان ۲۶.۲ تریلیون مترمکعــب بوده و 
در منطقه جبل علی در مــرز بین دو امارت 
دبی و ابوظبی قرار دارد. کشــف این میدان 
و میادین دیگــری در ابوظبی و شــارجه، 
این کشــور را در رده ششــم دارندگان گاز 
جهانی قرار می دهد. آنچــه که اهمیت این 
میدان را در بــازار گاز منطقه ای به تهدیدی 
جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل 
می کند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد 
بر مصرف داخلی این کشــور و پتانســیل 

صادرات به بازار گاز عمان است.
مصرف کنونی )ســاالنه( گاز طبیعی کشور 
امارات متحده ۷۹ میلیارد متر مکعب بوده 
کــه ۱۹.۷ میلیارد متر مکعب آن بوســیله 
واردات از طریق خط لوله دلفین از کشــور 
قطر و باقی آن از تولیــد داخلی )حدود ۶۰ 

میلیارد متر مکعب( تأمین می شود.
نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده 
عربی این اســت که در پرتــو راهبردهای 
انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور 
در ســال جاری به »پیک« رسیده واز سال 

آینده با روند کاهش تقاضا روبرو می شود.
Api� )شرکت ســرمایه گذاری نفتی عرب 

corp( نیز در همین راســتا اعام کرده که 
تقاضای گازی امارات متحــده عربی برای 
بخش برق از سال ۲۰۲۴ میادی به میزان 
۱ درصد کاهش می یابــد، درحالی که در ۶ 
سال گذشته، دارای ســاالنه ۶ درصد رشد 
تقاضای گازی برای بخش برق بوده است. در 
چنین شرایطی، کشف و بهره برداری سریع 
از میــدان گازی جبل علی می تواند عاوه بر 
بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقه ای نیز 

تأثیرگذار باشد.

برخی از متخصصان فنی توســعه میادین 
گازی، پیش بینی کرده اند که توسعه کامل 
این میدان با توجه به دسترسی های کشور 
امارات متحده عربی به پتانســیل های فنی 
و مالی بین المللی، می توانــد بین ۳۰-۵۰ 
میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشــور 

بیفزاید.

فرصتی برای صادرات گاز
 زمانی متوجه اهمیت ایــن میدان خواهیم 
شــد که بدانیم، عمده تولید گاز این کشور 
تاکنون از گازهای همراه با نفت بوده اســت 
و تولید گاز از آن، منــوط به روند تولید نفت 
این میادین است که هم اکنون با محدودیت 
تقاضــای بین المللــی نفت روبــرو بوده و 
پتانســیل افزایش تولید چشم گیری ندارد. 
اما توسعه میدان مســتقل گازی می تواند 
بدون محدودیت های مربوط به تولید نفت، 
به افزایش تولید گاز کشــور امارات متحده 

عربی اضافه شود.

سه گزینه راهبردی برای گاز امارات
پیش بینی تحلیلگران انرژی این اســت که 
کشــور امارات متحده عربی، در چشم انداز 
افزایــش تولیــد گازی خود، ســه گزینه 
راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخســت، 
سرمایه گذاری بیشتر در بخش پتروشیمی 
و کســب ارزش افــزوده و تاش شــرکت 
ادنوک بــرای ســه برابر کــردن تولیدات 
پتروشیمی خود تا ســال ۲۰۲۵ میادی با 
جذب ۴۵ میلیارد دالر ســرمایه گذاری در 
این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات 
مایع ســازی گاز )LNG( در جزیــره داس 

)DAS( در ابوظبی )بــا ظرفیت ۸ میلیون 
تن معــادل ۱۰.۹ میلیارد متــر مکعب که 
عمًا در چند سال گذشــته با ظرفیت ۷.۷ 
میلیارد متــر مکعب فعالیت کرد اســت( و 
افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله 

به کشور عمان.
در مجمــوع، در فروض محتاطانــه نیز اگر 
تولید گاز امــارات متحده عربــی از میدان 
جبل علــی با ذخیــره گازی ۲۶.۲ تریلیون 
متر مکعــب را ۳۰ میلیــارد مترمکعب در 
ســال نیز در نظر بگیریم، عــاوه بر اینکه 
می تواند سبب خودکفایی از واردات گازی 
این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰ میلیارد 
مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این 
کشــور احتماالً برای صادرات اضافه خواهد 
کرد. هرچند کشــور امارات متحده عربی با 
احتمال باال، قــرارداد واردات گازی خود را 
از قطر نیز به دلیل قیمت مناســب و پایین 
گاز وارداتی قطع نکــرده و گاز تولیدی خود 
از میــدان جبل علی را به جــای جایگزینی 
واردات گازی خــود از قطر به صــادرات با 

قیمت مناسب تر اختصاص خواهد داد.

تقاضای بی عرضه عمان
تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای 
روبه رشــد برق تا ســاالنه ۶ درصد و فعال 
نگاه داشــتن ۲ واحــد تولیــد ال ان جی به 
نام های عمان ال ان جی و قلهات ال ان جی با 
ظرفیت ۳۵.۱۴ میلیارد متر مکعب در حال 

رشد است.
هرچند توســعه میدان گاز تایــت میدان 
خزان مکرم بویژه در فازهای ۲ و ۳ می تواند 
در اواســط دهه ۲۰۲۰ تولید گاز عمان را به 

پیک خود )۴۲ میلیارد متر مکعب( برساند 
اما پس از آن به میــزان ۱۰-۷ میلیارد متر 
مکعب کاهــش تولید خواهد داشــت. در 
حقیقت در ســال ۲۰۲۹، کشــور عمان به 
۱۱ میلیارد متر مکعــب واردات گازی نیاز 
خواهد داشت تا واحدهای ال ان جی خود را 

فعال نگاه دارد.
 اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب 
گاز ایران به عمــان که در مــارس ۲۰۱۴ 
میادی امضا شد، اجرایی می شد؛ از آنجایی 
که عمان در نظــر دارد واردات گاز ایران را 
عمدتاً بــرای فعال نگاه داشــتن واحدهای 
تولید ال ان جی خود اختصاص دهد، تاکنون 
بجز احتمال جایگزینــی گاز قطر از طریق 
افزایش ظرفیت صــادرات خط لوله دلفین 

از طریق امارات، رقیبی نداشتیم.
رقیبی که به دلیل مخالفت های ژئوپلیتیکی 
عربســتان برای افزایش ظرفیت خط لوله 
دلفین یا دلفین -۲ به دلیل عبور از قسمت 
مرز دریایی عربســتان چندان جدی به نظر 
نمی رســید. خاصه اینکه هــم اکنون بین 
این کشــورها در کوتاه مدت نیــز چالش و 
تنش سیاســی وجود دارد. امــا هم اکنون 
شــاهد ظهور رقیب احتمالــی جدی تری 
به نام گاز امارات متحده عربی اســت که در 
محتاطانه ترین تحلیل ها از توســعه میدان 
گازی تازه کشف شده جبل علی، می تواند تا 
۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- 
برای کشــور امارات متحده عربی ظرفیت 
صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که 

ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند.

فرصت سوزی وزارت نفت
 نکته مهمی هم کــه در این زمینه، وضعیت 
را به ضرر صــادرات گاز ایران و نفع صادرات 
گاز امارات متحده عربی به عمان تشــدید 
می کند این است که کشــور امارات متحده 
عربــی در صــورت انتخــاب هدفگذاری 
صادراتی بــه عمان، ســعی خواهــد کرد 
که از طریــق مکانیزم هــای همگرایی بین 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس، 
خود را بــه عنــوان اولویــت تأمین کننده 
گاز عمان مطرح ســازد که بــه دلیل وجود 
مرزهای خشــکی، احداث زیرساخت های 

انتقالی نیز بسیار به صرفه تر است.
تعلــل وزارت نفــت در پیگیــری این خط 
لوله می تواند فرصت بــازار گاز عمان برای 
صادرات گاز ایران را به صــورت »غیرقابل 
بازگشتی« از بین ببرد. چه بسا سال ها بعد، 
بابت تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط 
لوله از ســال ۲۰۱۴ میادی به بعد افسوس 
خواهیم خــورد چرا کــه میلیاردها دالر به 

برنامه صادرات گازی کشور آسیب می زند.

خریدار  چندین سال است که عراق یکی 
از مشتریان پروپا قرص گاز و برق ایران بوده، 
اما در ســال های اخیر چندان در پرداخت 
مطالبــات خود خوش قول نبــوده و این در 
حالی اســت که بر اســاس مذاکرات اخیر 
صورت گرفته بین دو کشور به نظر می رسد 
که این کشور قصد افزایش همکاری با ایران 

دارد.
 به تازگی نیز وزیر نیرو در این باره اعام کرد: 
عراق در حال پرداخت بدهی های خود است 
که تا کنون بخشی از آن را دریافت کرده ایم 
و مابقی نیــز امیدواریــم تا پایان امســال 

پرداخت شود.
عراق سال هاســت که یکی از مشتریان پر و 
پا قرص گازی و برقی ایــران بوده به طوری 
که زمانــی که آمریکا از برجام خارج شــد و 
کشــورها را تهدید کرد که اگر تعامل نفتی 
و گازی خود با ایــران را ادامه دهند، آن ها را 
تحریم خواهد کرد، عراقی ها دســت از گاز و 
برق ایران نکشیدند و به آمریکا اعام کردند 
امکان قطــع واردات بــرق و گاز از ایران را 

ندارند.
البته تحریم های نفتی ایران از سوی آمریکا 
یک چالش جدی در زمینه تعامات ایران و 

عراق ایجاد کرد و آن پرداخت پول گاز و برق 
ایران بود. طبق قــرارداد، عراقی ها موظف 
هستند پول گاز را با یورو و پول برق را با دالر 
به ایــران پرداخت کنند امــا زمانی که پای 
آمریکا به میان آمــد، عراقی ها اعام کردند 
امــکان پرداخــت دالر ندارند و پیشــنهاد 

پرداخت با دینار را مطرح کردند.
پیشــنهادی که ظاهراً به مذاق ایران خوش 
نیامد و دو کشــور مدت ها بر سر آن مذاکره 

کردند.
 در نهایت دو حســاب بــرای عراقی ها در 
بانک مرکزی ایران بازگشــایی شد تا اگر 
عراقی ها توانســتند، پول بــرق و گاز را با 
یورو و در غیر این صورت با دینار پرداخت 
کنند. در نهایت در تاریخ ۲۰ اســفند سال 
گذشــته اولین بخــش از مطالبات دولت 
ایران به حســاب بانک مرکزی کشورمان 

واریز شد. 
از ۱۲ میلیارد دالر صادرات ایران به عراق ۴ 
میلیارد آن صادرات برق و گاز است و آنطور 
که بیژن زنگنه، وزیر نفت سال گذشته اعام 
کرده بود عراقی هــا دو میلیارد دالر به ایران 

بابت پول برق و گاز بدهکار هستند.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیــز به تازگی در 

این رابطه به ایسنا گفت: تا کنون ۵۰ درصد 
از مبلغ بدهــی را دریافــت کرده ایم و برای 
مابقی نیــز برنامه ریزی هــای الزم صورت 
گرفته اســت و امیدواریم مشــکلی وجود 

نداشته باشد.
طبــق آخرین مذاکــرات صــورت گرفته 
بین مقامــات ایرانی و عراقی مقرر شــد که 
همکاری های این دو کشــور در حوزه برق 
افزایش یابــد؛ تا جایی که قرارداد دو ســاله 
صادرات برق به عراق، میان دو کشــور نیز 

چندی پیش به امضا رسید. 
دفتر ریاســت جمهوری عراق نیز با انتشار 
بیانیــه ای در ۱۵ خــرداد ماه اعــام کرد: 

برهم صالــح در دیــدار با رضــا اردکانیان 
)وزیر نیروی جمهوری اســامی ایران( بر 
ضرورت هماهنگی مشــترک و توسعه افق 
همکاری های دو جانبه بــه ویژه در بخش 
برق و آب در راستای پیشرفت و رفاه دو ملت 
همسایه تاکید کرد. رییس جمهوری عراق 
همچنین به منظور تحقــق امنیت و ثبات 
برای ملت هــای منطقــه، خواهان تاش 
مشــترک برای مقابله با شرایط پیچیده ای 

که منطقه شاهد آن است، شد.

تمایل جدی ایران برای سرمایه گذاری 
در بخش انرژی عراق

بیانیه ریاســت جمهوری عراق افزوده است 
که اردکانیــان بر آمادگی کشــورش برای 
ادامه همکاری ها و حمایت هــا از عراق در 

همه بخش ها تاکید کرد. 
به نوشــته بیانیه، اردکانیان از تمایل جدی 
جمهوری اســامی ایــران برای ســرمایه 
گذاری در بخش های انرژی و توسعه شبکه 
های برق و تبادالت تجربیــات با عراق خبر 
داد. همچنیــن بیانیه ریاســت جمهوری 
عراق حاکیســت که دو طرف در این دیدار 
راهکار ارتقای مناســبات در همه بخش ها 

در راستای منافع دو جانبه را بحث و بررسی 
کردند.

پرداخــت مطالبات برق عراق بــه ایران در 
دستور است

همچنین ماجد حنتــوش - وزیر برق عراق 
- واردات برق از ایران را بسیار مهم و حیاتی 
توصیف کــرد و گفت: از کمــک های ایران 
در صــادرات ۱۲۰۰ مگاوات بــرق به عراق 

قدردانی می کنیم. 
پرداخــت مطالبات برق عراق بــه ایران در 
دســتور کار قرار گرفته و موضوع در وزارت 
دارایی در حال انجام اســت،  امیدواریم که 
میزان صادرات برق ایران در فصل تابستان 

کاهش پیدا نکند.
وی یادآور شــد: میزان واردات برق عراق از 
ایران ۱۲۰۰ مگاوات اســت که این حجم از 
واردات در فصل تابستان بســیار با اهمیت 
است.همکاری های دو کشور در حوزه برق 
سال گذشته بدون قطعی در باالترین سطح 
انجام شــد و ما از جمهوری اســامی ایران 
در زمینه صادرات بــرق قدردانی می کنیم. 
عراق خواستار ارائه آموزش و انتقال تجارب 
جمهوری اســامی ایران در حــوزه برق و 

انرژی است.

وگاه ها و برای تامین سوخت نیر تعامل وزارت نفت و نیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رییسهیاتمدیرهانجمنواردکنندگانموبایلمطرحکرد

موبایل در ایران ارزان تر از کشورهای دیگر!

رئیساتحادیهصنففروشندگانلوازمخانگی:
قیمت ۲۵۰۰ قلم کاال در سامانه ۱۲۴ ثبت شد

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم خانگی گفت: حدود ۴۴ تا ۴۵ 
شــرکت تا به امروز در ســامانه اینترنتی ۱۲۴ اعام قیمت کرده اند که 

نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ قلم کاال می شود.
 سید مرتضی میری در مصاحبه ای با رادیو اقتصاد اظهار داشت: قیمت 
تمامی محصوالت نه فقط لوازم خانگی در سال جاری تغییر کرده است. 
لوازم خانگی چون مایحتاجی است که تمامی مردم به آن احتیاج دارند 

مدنظر همه مسئوالن از جمله آقای رئیس جمهور تا بقیه است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: سازمان حمایت 
تصویب کرد تلویزیون نسبت به بهمن پارســال ۲۰ درصد و دیگر لوازم 

خانگی ۲۵ درصد می تواند افزایش قیمت داشته باشد.
وی همچنین در توضیح ایــن مطلب که قیمت یخچــال فریزر ایرانی 
بهمن ماه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان بوده که امــروز به ۲۴ میلیون تومان 
در بازار رسیده اســت، افزود: اگر یخچال فریزر بهمن ماه سال گذشته 

این قیمت بوده االن باید حداقل ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
میری اظهارداشــت: حدود ۴۴ تا ۴۵ شــرکت تا به امروز در ســامانه 
اینترنتی ۱۲۴ اعام قیمت کرده اند که نزدیک بــه دو هزار و ۵۰۰ قلم 

کاال می شود.
وی ادامه داد: مردم می توانند از امروز به ســامانه مزبور مراجعه و قیمت 
لوازم خانگی ساخت داخل و وارداتی را مشــاهده و بر مبنای آن خرید 

کنند.
رئیــس اتحادیه صنــف فروشــندگان لــوازم خانگی گفــت: اگر هر 
فروشــگاهی بخواهد کاالی لوازم خانگی را باالتر از قیمت های مندرج 
در سامانه به مردم عرضه کند مردم می توانند شکایت خود را در بخش 
شــکایات ســامانه ۱۲۴ ثبت یا به اتحادیه لوازم خانگی و وزارت صمت 

ببرند.
وی افزود: کنترل لوازم خانگی از کارخانه تا خانه باید انجام شــود چون 
همه باید قبول کنند مقداری در این حوزه کشور با کمبود مواجه است. 

اگر کمبودی در کار نبود نیازی به سامانه و بگیر و ببند هم نبود.
میری در خصــوص اینکه گفته می شــود علت کمبود برخــی از لوازم 
خانگی در بازار به ســبب اینکه برخی از تولید کنندگان کاال تولید و در 
انبارها نگه می دارند تا قیمت ها افزایش پیدا کند و سپس در بازار عرضه 
کنند، گفت: این حرف به هیچ وجه مورد قبول نیســت چون انبارهای 
کارخانه ها زیر ذره بین ســازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، 

وزارت صمت است.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم خانگی افزود: اگر میزان تولید 
و موجودی کاال با یکدیگر همخوانی نداشــته باشد شــرکت ها تعزیر 

می شوند.
وی اظهارداشت: در حال حاضر ۷۰ درصد مواد اولیه تولید لوازم خانگی 
مثل ورق، فوالد، پتروشــیمی و… در داخل تأمین و ۳۰ درصد بقیه از 
خارج وارد می شــود که نیاز به ارز دارد. ارز گران شده و این موضوع هم 
برکسی پوشیده نیست. افزایش قیمت لوازم خانگی در مقایسه با سایر 

کاالها به صورت افسار گسیخته نیست.

دربهارامسالرخداد
رشد ۲۰ درصدی تصویب سرمایه گذاری خارجی

آمارهای منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در ســه ماهه نخست امسال حجم ســرمایه گذاری 
خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نزدیک به ۲۰ درصد 

رشد داشته است.
  تا پایان خرداد ماه امســال ۲۵ طرح صنعتی، معدنی و تجاری به ارزش 
۴۴۰ میلیون و ۶۰۴ هزار دالر در هیئت سرمایه گذاری خارجی مصوب 
شــده که به لحاظ تعداد و حجم به ترتیب ۴.۱ و ۱۹.۸ درصد نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشــته است؛ به طورری که در سه 
ماهه اول سال گذشته سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن 
و تجارت شــامل ۲۴ طرح به ارزش ۳۶۷ میلیــون و ۴۹۰ میلیون دالر 

بوده است.
در این مدت بخش صنعت با ۱۷ طرح ۶۸ درصد حجم ســرمایه گذاری 
خارجی را به خود اختصاص داده است. در بخش معدن و تجارت نیز به 
ترتیب پنج و ســه طرح با ۲۰ و ۱۲ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی 

وجود دارد.
همچنین بر اســاس این آمار از بین ۲۵ طرح یاد شده ۱۴ طرح به ارزش 
۶۲ میلیون و ۴۲۷ هزار دالر در حال بهره بــرداری و ۱۱ طرح به ارزش 

۳۷۸ میلیون و ۱۷۶ هزار دالر در حال طی مراحل اجرایی است.
ســه گروه نخست ســرمایه پذیر نیز شــامل سه گروه ســاخت مواد و 
محصوالت شیمیایی، ســاخت ماشــین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر و ســاخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت 
و سوخت های هسته ای اســت که به ترتیب ۳۷۱، ۲۶ و ۱۷.۵ میلیون 
دالر از سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص دادند. از طرف دیگر 
آلمان، امارات اتریش و چین چهار کشور نخست سرمایه گذای هستند 
که به ترتیب ۳۳۹ ، ۳۲، ۲۸ و ۲۷ میلیون دالر از حجم ســرمایه گذاری 

مربوط به آن ها بوده است.
همچنین در بین اســتان ها سیســتان و بلوچســتان، تهران البرز، و 
اصفهان به ترتیب ۸۰، هشــت، هفت و پنج درصد از این سرمایه گذاری 

را جذب کردند.

تاکسی های آنالین برقی می شوند
شرکت لیفت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های درخواست آناین 
تاکسی در جهان اعام کرده که تا ۱۰ سال آینده ۱۰۰ درصد از ناوگان 

آن را خودروهای برقی تشکیل خواهند داد.
 لیفت )Lyft( به عنوان یکی از بزرگ تریــن رقبای اوبر )Uber( که هر 
دو از بزرگترین و مشهورترین شرکت های درخواست آناین و اینترنتی 
تاکسی در جهان به شمار می روند، به تازگی اعام کرده است که تا سال 
۲۰۳۰ میادی یعنی یک دهه آینده به طور تمام و کمال از خودروهای 
تمام الکتریکی ، هیبریدی و پاگین هیبریدی برای جابجایی مسافران 

و شهروندان استفاده خواهد کرد.
بر اساس گزارش وب ســایت cleantechnica، سخنگوی این شرکت 
در خصوص این تصمیم خاطرنشان کرده است: با اینکه شیوع گسترده 
و پاندمی ویروس خطرنــاک و مرگبار کرونا مشــکات و بحران های 
متعددی را برای شرکت های مختلف از جمله لیفت ایجاد کرده است اما 
فرصت مناسبی را برای اتخاذ سیاست و تصمیم های جدید فراهم کرد 
تا در راستای حفاظت از محیط زیســت کاهش آلودگی هوا و گرمایش 
زمین گام برداریم و بدین ترتیب از جمله پیشگامان استفاده گسترده و 

کامل از خودرو های برقی در یک دهه آینده شویم.
بســیاری از کشــورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا 
و کاهش میزان انتشــار آالینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشــتر 
محیط زیســت، خودروهای تمــام الکتریکی و برقی را بــه تولید انبوه 
برسانند.افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر 
از این خودروهای پاک موجب شده است شرکت های خودروسازی در 
سراســر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه های خود 
برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی 

کنند.
بدین ترتیب شــرکت های خودروســازی بزرگی تصمیم گرفته اند که 
تغییر رویکرد داده و به سمت و سوی ساخت و طراحی خودروهای برقی 
و الکتریکی و هیبریدی بپردازند تا در سال های آینده، مشتریان خودرو 

بیشتر به خرید این محصوالت روی بیاورند.

تولید

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت: پارســال 
۹۰ میلیون تن ســنگ آهن تولید کردیم که کمتر از ۷ 

درصد آن صادر شد.
 به نقل از صدا و سیما، داریوش اســماعیلی با حضور 
در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره 
به لزوم تحقــق فرمایش رهبری مبنــی بر جلوگیری 
از خام فروشی، اظهار داشــت: حدود ۱۰ سال پیش، 
بیــش از ۲۰ میلیون تن ســنگ آهن را خــام صادر 
می کردیم در حالی که این رقم در ســال گذشــته به 
حداکثر ۶ میلیون تن رســید. در واقع پارســال ۹۰ 
میلیون تن ســنگ آهن تولید کردیم کــه کمتر از ۷ 

درصد آن صادر شد.

وی ادامه داد: در ســه ماه ابتدایی امسال هم 
کمتر از ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن خام صادر 
شد که این مقدار هم شــامل بخش هایی از 
ســنگ آهن کم عیار بود که قابل مصرف در 

کشور نبود.
معاون امور معادن و صنایــع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت افــزود: برخی از 

واحدها خواهان ســنگ آهن ارزان و خــارج از ضوابط 
هســتند در حالی که بخش خصوصــی در این عرصه 

فعال و بدهکار است.
وی از واحدهــای تولیدی از جمله شــرکت ذوب آهن 
خواســت از جهت گیری فوالد مبارکــه پیروی کنند، 

زیرا این واحد، امسال معاونت معدن را ایجاد 
کرده که سه هزار میلیارد تومان برای بخش 
اکتشــاف و اســتخراج معدن در نظر گرفته 

است.
اســماعیلی با بیان اینکه هــدف گذاری ما 
این اســت که ســنگ خام نباید صادر شود 
گفت: برای این منظور عــاوه بر وضع تعرفه 
۲۵ درصد، در اسفند پارســال، کارگروه تنظیم بازار به 
معاونت معدن وزارت صمت مجــوز داد که هر جا الزم 

باشد از صادرات سنگ آهن جلوگیری کنیم.
معاون امور معــادن و صنایع معدنــی وزارت صمت 
افزود: حتی صادرات شــمش آهن را نیز خام فروشی 

می دانیم، زیرا زمانی که می توانیم با اســتفاده از این 
شــمش ها، لوازم منزل، لوله های پروفیــل و میلگرد 
بســازیم پس صادرات شــمش آهن هم خام فروشی 

است.
وی اضافــه کرد: تــا زمانی کــه جمهوری اســامی، 
جمهوری اســامی اســت و تا زمانی که آمریکا، این 
ماهیت را دارد، ســر جنگ داریــم بنابراین هر لحظه 
ممکن اســت تحریم شــویم پس باید هم بــازار ۸۰ 
میلیون نفری داخل کشــور را هدف قرار دهیم و برای 
مصرف داخل، تولید کنیم و هــم هدفگذاری صادرات 
را بــر روی انتهای زنجیره تولیــد، متمرکز کنیم و این 

سیاست وزارت صمت است.

صمت

خریدار  به گفتــه رییــس  هیات مدیره 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی، قیمت تلفن همــراه در ایران با باال 
رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد و در حالی که 
در دو ماه گذشــته نرخ ارز بالغ  بر ۴۰ درصد 
افزایش داشــته، اما قیمت تلفن همراه این 

میزان تغییر قیمت نداشته است.
 به دلیل شــیوع ویروس کرونــا در جهان 
و تعطیلــی بســیاری از تولیدکننــدگان 
گوشــی، ســاخت این کاال با مشــکاتی 
همراه شــده و در ایران هم مشکل واردات 
به ایــن معضــات اضافه شــد. همچنین 
ادامه تعطیلی مراکز آموزشــی و به تبع آن 
تمرکز بــر آموزش آناین در دانشــگاه ها و 
اســتفاده از اپلیکیشن های آموزشی توسط 
دانش آمــوزان تقاضای موبایــل را در بازار 
افزایــش داد. از طرفی عاوه بر مشــکاتی 
از کمبود جهانی کاال و بســته بودن مرزها و 
محدودیت های ترانزیتی برای واردات، این 
روزها باال رفتن نرخ ارز مزید بر علت افزایش 

قیمت گوشی شده است.
حســین غروی رام -رییــس  هیات مدیره 
انجمــن واردکننــدگان موبایــل، تبلت و 
لوازم جانبی- با اشــاره به افزایش نرخ ارز از 
ابتدای سال، اظهار کرد: ۹۰ درصد کاالهای 
وارداتی از امــارات می آید. کاالها در ابتدای 
سال با درهم ۳۷۰۰ تومان وارد شده و امروز 
نرخ درهم به ۵۵۵۰ تومان رسیده و است و 
حتی با این نرخ هم مشــکات زیادی برای 

خرید کاال وجود دارد.
وی با اشــاره به مشــکات واردات بیان کرد: 
پیش از ایــن مــا ارز نیمایــی می گرفتیم که 
به دلیل محدودیت های ارزی، اکنون باید از ارز 
صادراتی استفاده کنیم که باید از صادرکننده 
خریــداری شــود. صادرکننــدگان به دلیل 
قوانینی کــه بانک مرکزی بــرای بازگرداندن 
پولشان گذاشــته، تا آخر تیر ماه وقت دارند که 
ارز را برگردانند و یکــی از دالیلی که قیمت ها 
باال مــی رود، این اســت کــه صادرکنندگان 

تمایلی به برگرداندن ارز ندارند.
رییس  هیات مدیره انجمــن واردکنندگان 
موبایــل، تبلت و لــوازم جانبــی ادامه داد: 
دلیل بزرگتر این اســت کــه در این مدت 
به دلیل کرونا هم بازارهــا تعطیل بوده و هم 
حمل ونقل کاال با مشکل مواجه بوده و عما 
صادرات محدود شد، بنابراین ارز صادراتی 
که بخواهند بــه واردات تخصیص دهند کم 
شده اســت. این ها مشــکات کلی واردات 
است که ربطی به بازار موبایل ندارد و تفاوت 
بازار موبایل با سایر بازارها، این است که قبا 
ارز نیمایــی می گرفته و حــاال ارز در مقابل 
صادرات می گیرد. ایــن اختاف نرخ ارز هم 

دلیل بزرگی برای تغییرات قیمتی است.

قیمت تلفن همراه مطابق نرخ ارز 
افزایش نیافت

وی با بیان اینکــه امروز موبایــل در ایران 

از همه جــای دنیــا ارزان تر اســت، گفت: 
قیمت تلفــن همراه بــا باال رفتــن نرخ ارز 
همخوانی ندارد. کاالیــی که واردکنندگان 
می فروشند، بر اساس ارزی است که ۲۰ روز 

پیش خریدند. 
نرخ ارز در این مدت بالغ  بر ۴۰ درصد تغییر 
قیمتی داشــته اما قیمت تلفــن همراه ۴۰ 
درصد تغییر قیمتی نداشــته است. کسی 
که کاال را در بازار می خــرد، از بازار جهانی 
ارزان تر می خرد، چون نرخ خرید ارز ما برای 
فروش در بازار، پایین تر از نرخی اســت که 
کســی بخواهد در امارات گوشــی بخرد و 

امروز پول دالرش را بدهد.
غروی با بیان اینکه مبنــای قیمت گذاری 
واردکنندگان بر اســاس نرخ ارزی است که 
پرداخت کردند و نه نــرخ ارز روز، افزود: اگر 
واردکننده ای ارز را بر مبنای ۴۷۰۰ تومان 
حواله کرده باشــد و بخواهد امــروز کاال را 
بفروشــد، مبنای قیمت گــذاری اش باید 
۴۷۰۰ باشــد و ربطی به قیمت روز بازار که 
به ۵۵۰۰ رســیده هم ندارد. از طرفی طبق 
قانــون آیین نامــه قیمت گــذاری کاالی 
وارداتی، واردکننده می تواند تا ســقف ۱۵ 
درصد روی واردات سود بگیرد؛ عمده فروش 
ســه و خرده فروش هم هفت درصد ســود 
می گیرد و این کل چرخه ســود مربوط به 

موبایل است.
وی بــا بیان این کــه نظــارت روی موبایل 
زیاد اســت و واردکنندگان لیســت قیمت 
خــود را در ســامانه ۱۲۴ ثبــت می کنند، 
گفــت: واردکننــدگان همــه کاال را با هم 
وارد نمی کننــد، بلکه بر اســاس تخصیص 
ارز توســط بانک مرکــزی می توانند کاال را 
از گمرک خــارج کنند و ایــن تخصیص ها 
هم یک دفعه نیســت، بلکه روزانه در ثبت 
سفارش های جدا اتفاق می افتد. ثبت قیمت 
هم بر اســاس نرخ خرید ارز است و وقتی که 

بازار ارز رو به باالســت، قیمت هایی که در 
بازار موبایل عرضه می شود، مناسب است.

کاال بر اساس نرخ جدید ارز خریداری 
می شود

رییس  هیات مدیره انجمــن واردکنندگان 
موبایل، تبلــت و لوازم جانبی در پاســخ به 
اینکه تخلف در افزایش قیمت گوشــی در 
کدام کانال اتفاق می افتــد، گفت: کاالها بر 
اســاس نرخ جدید ارز خریداری می شود و 
ما در دو ماه گذشته باالی ۴۰ درصد افزایش 
نرخ ارز داشتیم. ممکن است در این مراحل 
تخلفی صورت بگیرد، اما اختاف قیمتی که 
واردکنندگان با آن کاال را می فروشــند، در 
یک بازه کوتاه خیلی زیاد اســت و نمی توان 
مشخص کرد کدام فروشــنده کاال را با چه 

قیمتی خریده و با چه قیمتی می فروشد.
غروی با بیان اینکه وقتــی قیمت ها اینطور 
باال می رود، نمی توان بــازار را کنترل کرد، 
ادامه داد: از طرفی یک مغازه ممکن اســت 
کاال را از ثبت ســفارش اول واردکننده که 
با ارز ۳۷۰۰ تومان خریــده دریافت کند و 
دیگری از ثبت ســفارش دهم؛ بر اســاس 
درهم ۵۵۰۰ تومان. این دو فروشنده هر دو 
یک کاال دارند، اما قیمت هایشــان متفاوت 
اســت و ما نمی دانیــم کــدام کاال را با چه 

قیمتی می فروشند.
وی با بیان اینکــه انجمــن واردکنندگان 
به دلیل حقوق مصرف کننده و شــکل دادن 
به کانال فروش، به دنبال این است که قیمت 
موبایل ها توسط پیامک به  هر مصرف کننده 
برسد، افزود: بناســت با درخواست انجمن 
واردکننــدگان موبایــل و فراهــم کردن 
زیرساخت ها، سازمان حمایت دستور دهد 
به ســامانه همتا و مرکز تجارت الکترونیک 
که وقتی مصرف کننده گوشــی را روشــن 
می کنــد، قیمت گوشــی و اینکــه از کدام 

واردکننده خریداری شــده، برایش پیامک 
شود و در آن شــرایط اگر گوشی را گران تر 

بخرد، متوجه می شود.

برنامه ریزی برای ارسال قیمت گوشی 
هنگام خرید

رییس  هیات مدیره انجمــن واردکنندگان 
موبایــل، تبلت و لــوازم جانبــی ادامه داد: 
زمانــی کــه واردکننــده کاال را ترخیص 
می کند، قیمت ها در سامانه ۱۲۴ مشخص 
می شــود و با توجه بــه اینکه بــرای فعال 
کردن گوشی در رجیســتری و استعامات 
مربوطه، باید کد گوشــی را به سامانه همتا 
وارد کنند، می توان همان زمان براســاس 
شناســه IMEI گوشــی و برای هر سریال 
خاص، قیمت را برای مصرف کننده ارســال 

و بدین ترتیب قیمت ها را کنترل کرد.
غروی بــا بیان اینکه در حــال حاضر حدود 
۷۰۰ هــزار کاال در گمرکها داریــم، افزود: 
برای کنترل بازار، طی جلســات زیادی که 
داشتیم و فشــار به وزارت صمت و متولیان 
بازار موبایل، قرار بود بانک مرکزی با کمک 
معاونت بازرگانی داخلی، این امکان را فراهم 
کند که بابت کاالهای دپوشــده در گمرک، 
ارز تخصیــص دهند تــا این کاالهــا روانه 
بازار شود و به فروش برســد. در آن صورت 
هم بازار به تعادل می رســد و هم بازرگانان 
بیشــتر از ایــن متحمــل هزینــه و ضرر 

نمی شوند.

کاهش ارزش واردات به 1.5 میلیارد یورو
وی با بیان اینکه به دلیــل محدودیت های 
مالی و ارزی و مشــکات موجــود، دولت 
پولی ندارد کــه بخواهد مثــل قبل به همه 
واردکننــدگان تخصیص دهــد، افزود: به 
همین خاطر واردات با محدودیت بســیار 
بزرگی مواجه شــده و قرار اســت واردات 

موبایــل از لحاظ ارزش نســبت به ســال 
گذشــته کاهش پیدا کند. پارســال بالغ بر 
۲.۴ میلیارد یورو ارز بــرای واردات موبایل 
تخصیص پیدا کرده و امســال قرار اســت 

معادل ۱.۵ میلیارد یورو تخصیص یابد.
رییس  هیات مدیره انجمــن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لــوازم جانبی با بیان اینکه با 
کاهش ارزش واردات، اگــر میانگین کاالها 
را بر اســاس تعداد در نظر بگیریــم، تعداد 
گوشــی ها کم خواهد شــد، گفــت: برای 
جلوگیــری از این اتفاق و به دلیل شــرایط 
موجــود، قانون گذار اعام کــرده احتمال 
دارد بابت گوشی های باالی ۳۰۰ یورو فعا 
ارزی تخصیــص ندهد، بلکــه تخصیص را 
برای گوشی های زیر ۳۰۰ یورو تسهیل کند 
و اجازه  دهد که این گوشی ها در اولویت وارد 
شــوند. اگر روند واردات برای کاالهای زیر 
۳۰۰ یورو تسهیل شود، باعث می شود بازار 

از نظر تعداد به کمبود نخورد.
غروی ادامــه داد: گوشــی های باالی ۳۰۰ 
یــورور حــدود ۱۰ درصد حجــم تعدادی 
بازار موبایل را دارنــد و بنابراین ۹۰ درصد 
گوشــی هایی که در بــازار طبق ســنوات 
گذشته وارد شــدند، زیر ۳۰۰ یورو هستند. 
از طرفــی آن ۱۰ درصــد ۳۵ درصد حجم 
مالی را در بر می گیرد و باقی گوشــی ها ۶۵ 
درصد حجم مالی را بــه خود اختصاص می 
دهنــد. ۶۵ درصــد از واردات ۲.۴ میلیارد 
یوروی سال گذشته معادل ۱۵۶۰ میلیارد 
یورو می شــود که تقریبا با آنچه قرار اســت 
دولت و بانک مرکــزی برای بــازار موبایل 

امسال تخصیص دهند، همخوانی دارد.

 تقاضا به سمت گوشی های ارزان 
رفته است

وی با بیان اینکه میــزان درآمد مردم باید با 
چیزی کــه پرداخت می کننــد، همخوانی 
داشته باشــد، اظهار کرد: با توجه به شرایط 
موجــود، همیــن االن هم بیشــتر تمرکز 
واردکنندگان برای گوشــی های زیر ۳۰۰ 
یورو و حتی زیــر ۲۰۰ یورو اســت؛ یعنی 
تقاضا به آن ســمت رفته است. گوشی های 
زیر ۳۰۰ یورو هــم هر کاری کــه یک نفر 
بخواهد با گوشــی اش انجام دهــد را انجام 

می دهد.
رییس  هیات مدیره انجمــن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی بــا بیان اینکه 
وقتی منابــع دولــت محدود اســت، باید 
اولویت گذاری کرد، گفت: در این شــرایط، 
برای اینکه بهترین بازدهی وجود داشــته 
باشــد، گوشــی های گران قیمــت اجازه 
واردات نخواهند گرفت و قرار است واردات 
مسافری هم برای گوشــی های باالی ۳۰۰ 
یورو بسته شود. در شــرایط فعلی با میزان 
منابعی که بانک مرکــزی دارد، برای اینکه 
بتوان باقی بــازار موبایل فعــال بماند، راه 

دیگری وجود ندارد.

معاون وزیر صمت: پارسال کمتر از ۷ درصد سنگ آهن ایران صادر شد

سرپرستمعاونتنظارتوبازرسیصمتخبرداد

وشی و احتکار، صدرنشین تخلفات در بازار لوازم خانگی گران فر
خریدار  سرپرســت معاونــت نظارت و 
بازرسی ســازمان صنعت،   معدن و تجارت 
)صمت( اســتان تهران با بیــان اینکه طرح 
نظارت بر بازار لوازم خانگــی تا زمان پایدار 
شــدن بــازار ادامــه دارد، اعام کــرد که 
بیشترین تخلفات کشف شده در طرح ویژه 
نظارتی بــازار لوازم خانگی گران فروشــی، 
احتکار و تقلب بوده و تاکنون پرونده تخلف 
۱۶۸ واحد صنفی به مراجع قضایی ارســال 

شده است.
ســعید محمدی پور با اشــاره به آغاز طرح 
نظارت بــر بازار لوازم خانگــی از ۲۰ خرداد 
ماه، اظهار کرد:  تا روز گذشــته ۱۲۷۹ مورد 
بازرســی از ۴۰۰ واحد صنفی انجام شــده 
که از بین آن هــا ۱۶۸ واحد صنفی متخلف 
شناسایی شــدند و ارزش کل این پرونده ها 

بیش از ســه میلیارد و ۹۵۳ میلیون تومان 
بوده که تحویل مراجع قضایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تعــداد کاالی موجود 
در انبارواحدها باید معقول باشــد و در غیر 
این صورت مصــداق احتــکار خواهد بود، 
تصریح کرد: بیشترین تخلفات کشف شده 
در طرح ویــژه نظارتی بازار لــوازم خانگی 

گران فروشی، احتکار و تقلب بوده است.
محمدی پور با بیــان اینکه رســیدگی به 
شــکایت های مــوردی شــهروندان هــم 
ادامــه دارد، تصریح کرد: در حــال حاضر 
وضعیت بازار از روزهای شــروع طرح بهتر 
شــده و شــاهد نا امن شدن شــرایط برای 
گران فروشان و محتکران هستیم. بنابراین 
طرح ویژه نظــارت بر بازار لــوازم خانگی تا 

زمان پایدار شدن شرایط ادامه دارد.

در هفته های گذشــته افزایش قیمت لوازم 
خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی از 
بازار نشــان می دهد که در سال جاری لوازم 
خانگی ایرانی ۲۵ تــا ۳۰ درصد و کاالهای 
خارجی کــه عمدتا به صــورت قاچاق وارد 
کشور می شود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت 

داشته است. 
در نهایت سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان اعــام کــرد کــه در 
قیمت های لــوازم خانگی بازنگری شــده 
اســت؛ به طوری که تلویزیون حداکثر ۲۰ 
درصد و ســایر لوازم خانگــی حداکثر ۲۵ 
درصد مجاز بــه افزایش قیمت نســبت به 
بهمن سال گذشته هستند و تولیدکنندگان 
تا پایان روز ســه شــنبه )۲۷ خــرداد ماه( 
فرصت دارند قیمت های خود را در ســامانه 

۱۲۴ درج کننــد کــه ماک بازرســی از 
واحدهای صنفی قــرار گیرد که تاکنون ۳۲ 
شرکت از ۴۰ شرکت منتخب، برند و قیمت 

کاالهای لــوازم خانگی خود را در ســامانه 
۱۲۴ اعام کردند و حــدود ۱۵۰۰ قلم کاال 

ثبت قیمت شده است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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سخنگویقوهقضاییه:

پل و وزارت امور خارجه هستیم پیگیر مرگ قاضی منصوری از طریق اینتر

 جلسه ۵ ساعته بامدیرعامل تامین اجتماعی 
به نتیجه نرسید

رئیس کانــون عالی کارگران بازنشســته و مســتمری بگیــر تامین 
اجتماعی گفت: انتظار داریم افزایش مبالــغ کمک هزینه های جانبی 
بازنشســتگان تامین اجتماعی برای سال ۹۹ در اســرع وقت اعمال و 
پرداخت شود.علیر اصغر بیات گفت: جلســه ای ۵ ساعته با مدیر عامل 
و مسئوالن ســازمان تأمین اجتماعی پیرامون موضوع میزان افزایش 
کمک هزینه های جانبی بازنشســتگان و مســتمری بگیران داشتیم. 
بحث و بررســی های متنوعی در خصــوص نحوه افزایــش آیتم های 
خواروبار و حق مسکن در مستمری بازنشستگان مطرح شد و از آنجایی 
که طبق مصوبه شــورای عالی کار از آیتم های نقــدی و غیر نقدی حق 
بیمه کسر می شود، لذا به دنبال این هستیم که این موارد بصورت کامل 
از سوی سازمان تأمین اجتماعی به حقوق مستمری بگیران اضافه و به 

آنها پرداخت شود.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی 
سراسر کشور در ادامه افزود: این جلســه به نتیجه ای نرسید و مقرر شد 
در جلســه بعدی بصورت مفصل در این زمینه بحث و بررســی انجام و 
تصمیــم نهایی گرفته شــود.بیات همچنین اضافه کــرد: در خصوص 
همسان سازی نیز مباحث کارشناسی بسیار خوبی انجام شد. فاکتورها 
و ســناریوهای مختلفی در این جلسه ارائه شــد و تیم کانون عالی نیز 
نظرات و دغدغه های خود را مطرح کرد که امیدواریم هرچه ســریع تر 
با قول مساعدی که مســئوالن داده اند این مطالبه چندین ساله و بحق 

بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی شود.
وی همچنین خاطر نشــان کرد: علیرغم افزایــش ۲۶ درصدی حقوق 
به دلیل افزایش تورم و ســبد هزینه های اقشــار ضعیف و آسیب پذیر، 
سال ۹۹ را ســال ســختی برای بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
تأمین اجتماعی که بالغ بــر ۶۵ درصد آنها را حداقل بگیران تشــکیل 
می دهند، پیش بینــی می کنیم. بنابراین انتظار داریم در ســال پایانی 
دولت و همچنین آغاز بــه کار مجلس جدید مطالبــات بر زمین مانده 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی محقق و اجرایی 

شوند.

شرایط بازگشایی تاالرها اعالم شد

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس شــرایط بازگشایی 
تاالرها را اعام کرد.

 خسرو ابراهیمی نیا با اشاره به لزوم ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه 
وزارت بهداشت، تاکید کرد: پرســنل تاالرها باید از ماسک و دستکش 
استفاده کنند، فضای ســالن ها و آشــپزخانه ضدعفونی شود و فاصله 
گذاری اجتماعی در این مکان ها رعایت شود.وی در یکی از شبکه های 
سیما افزود: همچنین مقرر شــده حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف 
استفاده شود و پذیرایی به شکل سلف سرویس انجام نشود. همچنین با 
استفاده از دستگاه تب سنج یک معاینه بالینی معمولی از مهمانان انجام 

خواهد شد.
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس در ادامه با بیان اینکه 
متخصص برگزاری مجالس، تاالرهای پذیرایی هســتند، تصریح کرد: 
با اســتفاده از نصف ظرفیت تاالرها به راحتی می تــوان فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کرد. همچنین یک بار اســتفاده از تاالرها در طول 
شبانه روز این امکان را فراهم می کند که محیط تاالر سریعا ضدعفونی 
و پیشگیری های بهداشتی اجرا شــود. اما اجرای مراسم در محیط  های 
دیگر با این امکانات فراهم نیســت و شــاید اگر از قبل بحث تخصصی 
بودن تاالرها با رعایت پروتکل های بهداشــتی اجرا شــده بود وضعیت 

بهتر بود.
  در پی اجرای طرح فاصله گذاری هوشــمند از اواخر اســفندماه، ابتدا 
فعالیت واحدهای صنفی و بعد ســایر واحدهای صنفــی به تدریج آغاز 
شد و طبق مصوبه اخیر ســتاد ملی کرونا تاالرها نیز در مناطقی که در 

وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا نیستند با نصف ظرفیت مجاز است.

معاونحملونقلوترفیکشهرداریتهرانخبرداد
توسعه مسیرهای دوچرخه در تهران

معاون حمل و نقل و ترفیک شــهرداری تهران از توســعه مســیرهای 
دوچرخه در تهران خبر داد.مناف هاشــمی در مورد توســعه دوچرخه 
در تهران گفت: در بودجه ســالجاری معاونت حمل و نقل، حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و بهســازی پیاده روها که در کنار آن 
مسیر دوچرخه نیز طراحی شــده، در نظر گرفته شده است که این مهم 

به مناطق ۲۲ گانه اباغ شده است.
وی با تاکید براینکه در ســال جاری اتفاقات خوبی در حوزه توســعه و 
ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در تهران رخ خواهد داد، افزود: در حوزه 
معاونت عمرانی نیز برای توسعه پیاده راهها و پیادروسازی با اختصاص 
مســیر دوچرخه ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که 
اگر بتوانیم این دو اعتبار را  برای به سازی پیاده روها و توسعه مسیرهای 

دوچرخه صرف کنیم گام مهمی در این راستا برداشته می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران اظهار کرد: بعد از  ایجاد 
زیرســاخت های کافی در مناطق ۲۲گانه، تمامی راهکارها برای ترویج 
این مدترافیکی کــه هم برای ســامتی و هم برای فاصلــه اجتماعی 

مناسب است را به کار می گیریم.

 شدت موج دوم کووید-19 در فصل پاییز 
بیشتر است

یک متخصص بیماری های عفونی گفت: موج دوم بیماری کووید-۱۹ 
در فصل پاییز شدیدتر است.

 دکتر »ویلیام شــافنر« متخصــص بیماری های عفونی از دانشــگاه 
وندربیلت ایاالت متحده آمریکا اظهار کرد: موج دوم بیماری کووید-۱۹ 
در فصل پاییز نسبت به آنچه در حال حاضر با آن روبرو هستیم شدیدتر 
اســت.این کارشــناس بیماری های عفونی گفت: بــا وضعیت نگران 
کننده ای مواجه هســتیم چرا که کروناویروس جدید در سراسر ایاالت 
متحده گســترش یافته و با آغاز فصل پاییز و شــدت یافتن گسترش 
بیماری شــاهد آن خواهیم بود که بیمارستان ها و مراکز درمانی محلی 
قادر به مراقبت از بیماران مبتا به کووید-۱۹ نیســتند و از سویی دیگر 
مراکز درمانــی اصلی نیز برای پذیــرش این بیمــاران از ظرفیت الزم 

برخوردار نخواهند بود.
به گفته وی، در حال حاضر انجام تســت های تشخیصی رو به گسترش 
است و تمرکز بیشــتر بر آسایشگاه های ســالمندان، زندان ها و مراکز 
اقتصادی است که این بیماری شیوع داشته و برای افراد پرخطر است تا 

میزان دقیق موارد ابتا در کشور مشخص شود.   

کوچه

خریــدار   اســماعیلی گفــت: تاکنون 
اطاعات روشن و مســتنداتی در ارتباط با 
وقوع حادثه مرگ غامرضــا منصوری جز 
آنچه که از ناحیه خبرگزاری های خود دولت 

رومانی است، نداریم.
 غامحسین اسماعیلی در گفت وگو با رادیو 
پارک شهر ضمن تبریک به مناسبت هفته 
کرامت و هفته قوه قضائیــه گفت: انتصاب 
آیت اهلل رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه 
از یک جهت به لحاظ سابقه ای که ایشان در 
قوه داشــتند و از طرف دیگر انتظارات مقام 
معظم رهبری و مطالبه مردم از قوه قضائیه 
باعث شــد که از ناحیه رئیس قــوه قضائیه، 
دست اندرکاران خود را موظف بدانند تا در 
گام دوم انقاب اســامی با نگاه بلند به افق 
آینده این نظام، تحولــی را در این بخش از 
حاکمیت رقــم بزنند تا قــوه قضائیه بتواند 

ملجأ و پناهگاه مردم باشد.
وی ادامه داد: با همین رویکرد، تحوالت در 
حوزه ســاختاری و رفتاری در عملکرد قوه 
قضائیه آغاز شــد که مردم آثار آن را تا االن 
شاهد هستند و بدون شک این مسیر ادامه 
خواهد یافت؛ البته در این مســیر تحولی، 
اصــاح نیازمندی های قوانیــن و مقررات 
لحاظ شده و متن پیشــنهادی قوه قضائیه 
برای اصاح مقررات آماده شــده است و در 
اختیار مجلس قرار گرفتــه تا ما بتوانیم این 
مســیر تحولی را با شتاب بیشــتری ادامه 
دهیم و شاهد آن باشــیم که قوه قضائیه با 
ســامت درون قضا بتوانــد تضمین کننده 
سامت ســایر اجزای حاکمیت برای مردم 

باشد.
ســخنگوی قوه قضائیه دربــاره راه اندازی 
سامانه هایی جهت تسهیل دادخواهی مردم 
گفت: در دنیــای امروز برای آنکــه بتوانیم 
کارها را با سرعت بیشــتر و با سهولت برای 
مردم انجام دهیــم باید از فنــاوری نوین و 
ســامانه الکترونیکی، حداکثر بهره برداری 

را داشته باشیم.
وی ادامه داد: قوه قضائیه امروز افق بلندتری 
را مد نظر قــرار داده و باید از یک قوه قضائیه 
هوشمند در طراز گام دوم انقاب برخوردار 
باشــیم. در دوره یک ســاله اخیر توانستیم 
حدود ۳۰ ســامانه الکترونیکــی جدید را 
بارگذاری کنیم که ۱۵ ســامانه در سال ۹۸ 
به بهره برداری رسیده اســت و ۱۵ سامانه 
جدیــد از آغاز ســال ۹۹ تاکنــون جز نیاز 
دستگاه قضائی بوده که در نهایت تعبیه شد.

اســماعیلی با بیان اینکه ســامانه های راه 
اندازی شــده نقــش مؤثری در تســهیل 
امور مردم دارد، تاکید کــرد: ما خدمتگزار 
مردم هســتیم و وظیفه داریم زمینه برای 
خدمت رســانی به مردم را فراهم کنیم. این 
هم از قدم هایی اســت کــه در دوره تحول 

برداشته شده است.
اسماعیلی در ادامه و در خصوص بهره گیری 
از قضات جــوان و جوانگرایی در قوه قضائیه 
بیان کرد: باید بپذیریم که نسل جوان امروز 
از نســل جوان دهه اول و نســل جوان دهه 
دوم، ســوم و چهارم انقاب هیچ کم ندارد. 
جوانانی که در مقطع خودشــان در دوران 
دفاع مقدس بــا تکیه بر ایمــان و باورهای 
دینی توانســتند دفــاع مقــدس و جنگ 
تحمیلی نابرابری که از ناحیه ابرقدرت ها بر 
ما تحمیل شــده بود را با اتکا بر این نیروی 

جوان بخوبی اداره کنند.
ســخنگوی قوه قضائیــه اظهار کــرد: در 
عرصه های مختلــف بعد از دفــاع مقدس 
با تکیه بر ایــن نیروها، گام هــای بزرگی را 
برداشتیم و نســل امروز ما نیز نشان دادند 
که در میدان هایی مانند فناوری های نوین، 
اســتارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیان 
در بخش های مختلف کار بــر محور جوان 
می چرخد. در میدان های سختی مانند دفاع 
از حرم باز جوانان حضور پیدا کردند و ما نیز 
در قوه قضائیه از حضور این چهره های جوان 
و تأثیرگذار بهره مندیم که نمونه های آن را 

مردم در دادگاه های علنی ما دیده اند.
وی تصریح کرد: دادگاه های ما البته عموماً 
علنی اســت و تعبیر علنی رسانه ای مدنظر 
اســت؛ چرا که دادگاه علنی دادگاهی است 
که افراد بتوانند برونــد در دادگاه وضعیت 
دادرســی را مشــاهده کننــد. برخــی از 
دادگاه های ما به لحاظ اینکه از رسانه منتشر 
می شــود، مردم قابلیت هــا و ظرفیت های 
قضات جوانی که مشــغول دادرسی هستند 
را می بینند و این مایه افتخار ماســت و این 

بخشی از نیروی جوان ماست.

اســماعیلی در ادامــه گفت: مــا حتی در 
رده هــای مدیریتــی در بین دادســتان ها 
و رؤســای کل و بخش هــای مختلــف از 
این نیروها اســتفاده می کنیــم. به ویژه در 
کارگروه ها و مجموعه هــای فکری و برنامه 
ریزی قوه قضائیه نســل جوان، نقش بسیار 
کارآمدی را در نه تنها در قــوه قضائیه بلکه 
در بخش های مختلف ایفا می کنند و باید از 

وجود این ها حداکثر بهره برداری را داشت.
ســخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ 
به ســوالی در رابطه با رویکــرد قوه قضائیه 
در مقابل رویکرد دولت رومانی در ماجرای 
مرگ غامرضــا منصوری، متهــم پرونده 
طبری اظهار کرد: ما در ارتباط با این حادثه 
مجدانه هم از طریق دوستان در وزارت امور 
خارجه پیگیر هســتیم و هم از ناحیه پلیس 
بین الملــل و اینترپل و هــم مکاتبه ای که 
دادستان کل کشــور با دادستان کل کشور 
رومانــی انجــام داده، پیگیر هســتیم. ما 
مطالبه داریم که ایــن حادثه، ابعاد و زوایای 
آن برای ما روشن شود که چگونه این حادثه 
برای یکی از شهروندان ما در کشور رومانی 
اتفاق افتاده و این مطالبــه گری ما را افزون 
می کند به لحــاظ اینکه ما بــه آن دولت و 
کشــور اعام کرده بودیم این فــرد دارای 
پرونده اتهامی در دســتگاه قضائی اســت و 
به دادگاه معرفی شــده بود و تحت نظارت و 

مراقبت پلیس آن کشور قرار گرفته بود.
وی بیان کرد: ما ابتدائا مدعی هســتیم که 
برای هیچیک از شهروندان ما در کشورهای 
دیگر نباید چنین اتفاقی رخ دهد و در اینجا، 
چون اعام کرده بودیم کــه این فرد تحت 
تعقیب اســت و تحت نظــارت پلیس بود، 
مطالبه گری ما جدی تر است و رها نخواهیم 

کــرد و مجدانــه پیگیری خواهیــم کرد تا 
ابهامات این موضوع برطرف شود.

اســماعیلی تاکید کرد: تاکنون متأســفانه 
اطاعات روشــن و مســتنداتی در ارتباط 
با وقوع این حادثــه جز آنچه کــه از ناحیه 
خبرگزاری های خود دولت رومانی اســت و 
بیان کوتاهی که از قول دادستان بخارست 
نقل شده، نداریم. پیگیر هستیم که زوایای 
موضوع روشن شــود و همان گونه که قبًا 
اعام کردیم این حادثه در روند دادرســی 
پرونده چالش و خائــی را ایجاد نمی کند؛ 
چون این پرونــده کار مطالعاتی و اطاعاتی 
و جمع آوری و بررســی دقیقی در آن انجام 

شده است.
ســخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: زوایای 
پرونده روشــن شــده و به پرونده ما آسیب 
نمی رساند؛ اما حادثه ای اســت که نباید از 
این حادثه عبور کرد و گذشت. این خواست 
و مطالبه جدی ماســت که ما از سه مجرای 
حوزه دیپلماســی، حوزه پلیس و مکاتبه با 
قوه قضائیه و دادستانی آنجا داریم، پیگیری 
می کنیم و خواهان این هســتیم که اسناد، 
مدارک و گزارش دقیقــی را مرجع قضائی 
و دادســتانی و پلیــس رومانی و دســتگاه 
دیپلماســی بدهند که ایــن حادثه چگونه 
اتفاق افتاده، زمینه هــای آنچه بوده و اصل 
این حادثه چه اتفاقــی رخ داده که منجر به 

جان باختن آقای منصوری شده است.
اســماعیلی در ادامه و در خصوص ســایر 
متهمان متواری پرونده طبری اذعان کرد: 
آن ها هم تحــت رصد و مراقبت هســتند و 
پیگیری هایی انجــام شــده و مکاتباتی از 
ناحیــه پلیس بیــن الملل برای بازگشــت 
آن ها به کشــور انجام شــده؛ متأســفانه 

شاهد این هســتیم که کشورهای اروپایی و 
آمریکایی ادعای حقوق بشر و مبارزه با فساد 
و پولشــویی را دارند، اما وقتی کســانی در 
کشورهای دیگر از جمله ایران مرتکب جرم 
و جنایتی می شــوند، مامنی برای مجرمان 
و خافکاران فراری هستند.سخنگوی قوه 
قضائیه گفت: تقاضای ما این است که در این 
زمینه مســاعدت و کمک کنند تا این قبیل 
افراد به کشــور بازگردند و مطمئن باشــند 
که این ها در یک نظــام عادالنه، پرونده های 
آن ها مورد رســیدگی قرار می گیرد و برابر 
آنچه در دادگاه بــا دالیل و مســتندات به 
اثبات برســد در مــورد این هــا حکم الزم 
صادر خواهد شــد.وی ادامــه داد: در مورد 
ســایر متهمان چه در این پرونــده و چه در 
سایر پرونده ها نیز تعدادی از متهمان که در 
خارج از کشور هستند، پیگیری جدی برای 

بازگشت آن ها به کشور در دستور کار است.
اســماعیلی در ادامه و در خصوص اقدامات 
قوه قضائیــه در تعامل با دولــت به منظور 
شناســایی افرادی که تعهــدات ارزی خود 
را رفع نکرده اند، گفــت: ما قبل از اینکه وارد 
موضوع قضائی این بحث شویم، در این دوره 
یک ســاله مکرر گفته ایم که یکی از وظایف 
دولت، بانــک مرکــزی و وزارت صمت این 
است که در تخصیص ارز بررسی های دقیق 
انجام دهد و در صادرات و واردات به گونه ای 
رفتار کند که ارز و مجوزات قانونی به کسانی 
داده شــود کــه اطمینان بــه صحت عمل 
آن ها هست.اسماعیلی گفت: در تخصیص 
ارز باید بررســی های دقیق انجام شود و در 
صادرات و واردات به گونه ای رفتار شود که 
ارز و مجوزهای قانونی به کســانی داده شود 
که اطمینانی به صحت عمــل آن ها وجود 
دارد. بایــد مبادی ذی ربــط تضامین الزم 
را بگیرند تا اگر کســی تخطی کرد از محل 
تضامین بتــوان مطالبات را وصــول کرد و 

وجود تضامین بازدارنده باشد.
ســخنگوی قوه قضائیه افــزود: باید هزینه 
ارتکاب جــرم را باال ببریم و ایــن کار صرفاً 
مجــازات پس از وقــوع جرم نیســت و اگر 
تضمیــن الزم بــرای صــادرات و واردات و 
ارز اخذ شــود، تخلفی صــورت نمی گیرد. 
باید افراد ســودجو مدنظر داشته باشند که 
طلبکار قوه قضائیه نباشــند و بســیاری از 
پرونده ها مربوط به کســانی است که تخلف 
ارزی انجام داده اند و یکایک متخلفین ارزی 
را به دادگاه می کشانیم و محاکمه می کنیم 
و نســبت به تحصیل امــوال اقدامات الزم 
انجام می شــود و با تمام توان به استحصال 
دارایی ها و اموال و رفــع تعهدات ارزی و ارز 
حاصل از صــادرات رســیدگی می کنیم و 
به افراد ســودجو اجازه نخواهیــم داد که با 

سرمایه های عمومی اینگونه رفتار کنند.

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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ذوالفقارنسب:

فوتبال هفت نفره جایگاه خوبی در استانها ندارد

بعدازبازیجنجالیباآالنیااسپور
 احضار مدافع تیم ملی ایران 

به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ترکیه
مدافع تیم ملی فوتبال ایران و تیم ترابوزان اســپور به کمیته انضباطی 

فدراسیون فوتبال ترکیه احضار شد.
در یکی از مســابقات هفته بیست و هشتم ســوپرلیگ ترکیه چند روز 
پیش تیم آالنیا اسپور به مصاف تیم ترابوزان اسپور رفت که این بازی با 
نتیجه تســاوی ۲ - ۲ خاتمه یافت اما به خاطر درگیری هایی که در آن 

رخ داد، حسابی جنجالی شد.
سیدمجید حسینی مدافع ایرانی تیم ترابوزان اسپور هم در این مسابقه 

در زمین حضور داشت.
 وی در شــرایطی که تیمش با نتیجــه ۲ بر یک از حریــف پیش بود، با 
انجام یک خطا کارت قرمز مســتقیم گرفت و از زمین اخراج شد. بعد از 
حسینی هم یکی از بازیکنان تیم آالنیا اخراج شد ولی این تیم در دقیقه 

۹۵ گل تساوی را به ثمر رساند.
همین مســئله بر حواشــی بازی و درگیری های آن افزود و باعث شد 
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال ترکیه به آن ورود کند.طبق اعام 
رســانه های ترکیه، جمعی از اعضای دو تیم و مدیران ترابوزان اســپور 
و آالنیا اسپور از جمله مجید حســینی به کمیته انضباطی فدراسیون 

فوتبال این کشور احضار شده اند.

برایبازیباپیکان
نعمتی به ترکیب اصلی پرسپولیس رسید

عدم حضور چند بازیکن در لیست تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با 
پیکان باعث تغییر در ترکیب اصلی این تیم می شود.

 تیم فوتبال پرســپولیس در حالی یکشــنبه پس از چهار ماه تعطیلی 
رقابت های لیگ برتــر ایران به مصاف پیکان تهــران می رود که مهدی 
ترابــی را به علت محرومیت و کریســتین اوســاگونا را بــه دلیل عدم 

بازگشت به ایران در اختیار ندارد.
از این رو کادرفنی پرسپولیس که در ۶ بازی گذشــته این تیم در لیگ 
برتر نشان داد خیلی سخت دست به ترکیب اصلی خود می زند چاره ای 
جز این تدبیر برای دیدار مقابل خودرو ســازان ندارد.مهدی ترابی که 
یکی از بازیکنان تأثیرگذار پرســپولیس در فصل جاری بوده اســت به 
دلیــل محرومیت نمی توانــد تیمــش را همراهی کند تــا یحیی گل 
محمدی با توجه به شرایط ســیامک نعمتی تصمیم به استفاده از او در 

ادامه بازی ها بگیرد.
همچنین وحید امیری نیز به جای اوســاگونا که هنــوز موفق به تهیه 
بلیت پرواز از نیجریه برای حضور در جمع شاگردان گل محمدی نشده 
است به عنوان مهاجم کاذب پشت سر علی علیپور قرار خواهد گرفت تا 

قدرت این تیم را در امر گلزنی افزایش دهد.

واکنش سرمربی السیلیه به احتمال انتقال 
کریم انصاریفرد به پرسپولیس

سرمربی تیم فوتبال السیلیه به احتمال انتقال کریم انصاریفرد مهاجم 
این تیم به پرسپولیس واکنش نشان داد.

 »سامی طرابلسی« سرمربی تیم فوتبال الســیلیه در گفتگو با روزنامه 
»الشرق« قطر درباره احتمال انتقال کریم انصاریفرد مهاجم فعلی این 
تیم به پرسپولیس در فصل بعد، گفت: فکر نمی کنم این بازیکن به تیم 

دیگری برود و در السیلیه می ماند چون برای فصل بعد هم قرارداد دارد.
ســرمربی الســیلیه ادامه داد: اگر انصاریفرد می خواهد به پرسپولیس 
برود، این تصمیم در اختیار مدیر باشگاه است نه خود بازیکن به تنهایی؛ 

زیرا قرارداد بین دو طرف است.

وند وانشناسی بر بجای انصراف از لیگ کالس ر
پیشکسوت فوتبال ایران با اشــاره به دالیل باخت تیم استقال مقابل 
فوالد خوزستان، گفت: اشتباهات بازیکنان استقال و تسلط نداشتن بر 

اعصابشان عامل اصلی باخت آنها بود.
رسول غنی زاده، در خصوص شکســت تیم فوتبال استقال برابر فوالد 
خوزســتان در دیدار معوقه هفته هفدهم لیگ برتر فتبال ایران گفت: 
اســتقالی ها باید بپذیرند که مقصر اصلی شکست، خودشان بودند نه 
دیگران. اگر چه داوری بی حرف و حدیث نبود اما اشــتباهات بازیکنان 
اســتقال و تسلط نداشــتن بر اعصابشــان باعث شــد تا دو بازیکن و 
سرمربی تیم اخراج شده، شــیرازه آبی پوشــان از هم بپاشد و این تیم 

نتواند ۹ نفره برابر فوالد دوام بیاورد.
وی خاطرنشان کرد: از فرهاد مجیدی تعجب کردم. او که تجربه باالیی 

دارد چطور وارد حاشیه شد؟ 
سرمربی باید خودش به بازیکنانش آرامش بدهد نه اینکه با اشتباهات 
او بازیکنان هم بیشتر تحریک شــده و دست به کارهایی بزنند که باعث 
اخراجشان شــود. در هر صورت معتقدم اســتقال به خودش باخت و 

نباید دنبال بهانه جویی باشد.
پیشکســوت فوتبال ایــران در خصوص اینکه گفته می شــود شــاید 
اســتقال به خاطر مشــکات داوری از لیگ کنار بکشــد، افزود: این 
غیرحرفه ای ترین کاری اســت که یک مجموعه تیمی می تواند انجام 
بدهد. بهتر اســت به جای این حــرف ها، کاس های روانشناســی و 
توجیهی گذاشته شود تا بازیکنان و کادر فنی در شرایط سخت آرامش 

خود را حفظ کنند.
وی در مورد دیدار روز یکشــنبه اســتقال برابر ســایپا از هفته بیست 
ودوم گفت: با توجه به اینکه سایپا در این ۴ ماه گذشته که لیگ تعطیل 
بوده بازی رسمی ای نداشته و شــرایط تیم از لحاظ آمادگی جسمانی و 
تاکتیکی مشخص نیست حریفی ناشناخته برای استقال خواهد بود. 
بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم سایپا که یک بازی از استقال دیده 

با چه ترکیبی برابر استقال قرار خواهد گرفت.
غنی زاده در پایان و در مورد شرایط استقال بعد از شکست برابر فوالد 
گفت: آبی پوشان در این دیدار، ســرمربی و دو بازیکن خود را در اختیار 
ندارند. کار برای آنها سخت می شود. درســت است که میزبان هستند 
ولی چون تماشاگری در ورزشگاه نیســت که از آنها حمایت کند باید با 

آرامشی کامل به مصاف حریف بروند.  
مجیدی باید با بازیکنانش صحبت کرده، آنهــا را آماده این دیدار کند. 
ضمن اینکه باید دوبازیکن هم جانشین علی کریمی و عارف غامی کند 
که محروم هســتند و همچنین یک نفر جانشــین مطهری که ۴ هفته 

غایب خواهد بود.

میدان

خریدار  سرپرســت انجمن فوتبال هفت 
نفره از تغییر کادر فنی و تقویت تیم فوتبال 
هفت نفره خبر داد و گفت: بــه دنبال احیاء 

تیم فوتبال هفت نفره هستیم.
بیژن ذوالفقار نســب اظهار کرد: متاسفانه 
بعد از پارالمپیک ریو و حذف این رشــته از 
بازیهای پارالمپیک، جایگاه این رشــته در 
استانها ضعیف شــده  است، به طوری که در 
برخی از هیات های اســتانی فوتبال هفت 
نفره منحل شــده و در بعضی از استانها تنها 
یک یا دو تیم وجود دارد که این مساله روند 
رشد این رشته را با مشکات زیادی مواجه 

کرده است.
وی با اشاره به تغییر کادر فنی تیم فوتبال 
هفت نفره، گفت: به منظور تقویت فوتبال 
هفت نفره و احیا آن در هیات های استانی 
ســعی داریم تغییراتی را در کادر فنی این 
رشــته ایجاد تا با تقویت فوتبال هفت نفره 
دوبــاره این رشــته را در اســتانها مطرح 
کنیم. البتــه وجود بیماری کرونا ســبب 
شــده تا ما در اجرای برنامه ها کند حرکت 
کنیم و برنامه ریزی منســجمی نداشــته 

باشیم.
سرپرســت انجمن فوتبال هفت نفره اضافه 

کرد: هدف گــذاری اصلی ما این اســت که 
ابتــدا در اســتانها امکانات خوبــی را برای 

رشــد فوتبال هفت نفــره فراهــم کنیم تا 
کســانی که امکان فعالیت در این رشــته را 

دارند شناســایی و با ســرمایه گذاری روی 
آنها بتوانیــم در آینده این تیم را به ســمت 
جوانگرایی ســوق دهیم. االن شــرایط در 
بعضی از اســتانها بــه گونه ای اســت که یا 
شناخت کافی نســبت به فوتبال هفت نفره 
ندارند و یا این که حاضر به تیمداری نیستند 
و این شــرایط خوبی برای جایگاه این رشته 

نیست.
ذوالفقار نســب افزود: هر چند این رشــته 
در آســیا حرف اول را می زند، اما در ســطح 
بین الملــل جایــگاه خود را از دســت داده 
اســت، در حال حاضــر دنبــال راهکاری 
هســتیم تا با پررنــگ کردن جایــگاه این 
رشته در ســطح بین الملل تمهیدات الزم 
برای حضور دوباره این رشــته در بازیهای 
پارالمپیــک را فراهم کنیم. البتــه این کار 
به تنهایــی امکانپذیر نیســت و باید تمام 

کشورها در این زمینه کمک کنند.
وی در پایان گفت: پس از تقویت کادر فنی 
هدف گذاری بر این اســت که با جوانگرایی 
تیم در آینده بــه نتایج خوبی دســت پیدا 

کنیم.

 فرهاد مجیدی بازهم در یک دیدار خارج از خانه ناکام 
بود و بار دیگر در خوزستان حواشی عجیبی پیرامون او 

و تیمش به وجود آمد.
تیم فوتبال اســتقال تهران در تنها بازی عقب افتاده 
هفته هفدهــم رقابت های لیــگ برتر فوتبــال ایران 
چهارشنبه شــب در برابر میزبان خود فوالد خوزستان 
در ورزشگاه شــهدای فوالد با نتیجه ۲ بر یک شکست 
خورد تا برای پنجمین بــار در این فصل متحمل باخت 
شود و فوالد هم رسما به چرگه مدعیان اصلی قهرمانی 

بپیوندد.
فرهــاد مجیدی با تیمــش دومین باخــت متوالی در 
لیگ را تجربه کــرد تا به نوعی از رســیدن به قهرمانی 
در لیگ نوزدهم ناامید شــود. همچنیــن مجیدی در 

سومین مسابقه خارج از تهران خود در لیگ 
برتر بازهم در رسیدن به پیروزی ناکام ماند. 
او فصل قبل مقابل صنعــت نفت و این فصل 
در برابر گل گهر و فوالد پیکار داشــته که در 

هیچکدام به پیروزی نرسیده است.
سرمربی جوان استقال در دومین سفر خود 
به خوزستان بازهم از کنار زمین اخراج شد و 

حواشی زیادی با تیم داوری داشت.
 تیم او فصل قبل در هفته بیســت و نهم به خوزســتان 
رفت و در شــهر آبادان مقابل صنعت نفت به تســاوی 

بدون گل رسید. 
یک گل سالم استقال توسط کمک داور مردود اعام 
شد و اعتراض شدید مجیدی باعث شــد تا او از زمین 

اخراج شــود. در همان دیدار بــود که اندک 
شــانس اســتقال برای قهرمانــی در لیگ 
از بین رفت. او بعــد از چند ماه بــار دیگر به 
خوزستان برگشت و بازهم به خاطر اعتراض 
به تصمیمات داوری از کنار زمین اخراج شد 
و مجددا تیمش در رسیدن به پیروزی ناکام 
ماند تا اندک شــانس بــرای قهرمانی از بین 

برود.
از طرفــی تیم فوالد خوزســتان موفق به شکســت ۲ 
طلسم شد. آنها برای اولین بار در این فصل در خانه گل 

خوردند اما شکست نخوردند و برد را مال خود کردند.
 این تیم اهوازی پیش از ایــن ۲ گل در خانه از صنعت 
نفت و پرسپولیس خورده بود و در هر ۲ مسابقه با همان 

یک گل شکست را پذیرا شده بود اما این بار کامبک آنها 
باعث پیروزی  و طلسم شکنی شان شد.

 همچنین فــوالد بعد از ۱۹۰۹ روز توانســت از ســد 
اســتقال بگذرد. آنها در سه فصل گذشــته هیچگاه 
مقابل استقال به توفیقی نرسیده بودند و در اهواز نیز 
۲ فصل آخــر را با باخت های چهار بر یک و ســه بر یک 

پشت سر گذاشته بودند.
جواد نکونام هم در سومین رویارویی با استقال هم به 
اولین برد خود رسید و هم بی  شکســتی خود را تداوم 

بخشید.
 تیم او حاال با ۳۶ امتیاز در رده پنجم قرار دارد و با توجه 
به دیدارهای باقیمانده مدعی کســب سهمیه آسیایی 

است.

استقالل

تکرار کابوس برای مجیدی در خوزستان؛ طلسم هایی که شکست و نشکست

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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رازبقادرلیگبرتر

 ۹ هفته برزخی
خریدار  ادامــه رقابت های فصل نوزدهم 
لیگ برتر برگزار شــد، ۹ هفتــه ای که بعد 
از وقفه حدود ۴ ماهه ادامــه خواهد یافت. 
بدون شــک رقابــت بین تیم هــای پایین 
جدولی برای بقا در لیگ برتر حساســیت 
دیدار ها را باال خواهد بــرد و تیم ها با تاش 
مضاعف ســعی می کنند از سقوط به دسته 
پایین تر یعنی لیگ دســته اول جلوگیری 
کنند. وضعیــت ۶ تیم پاییــن جدولی در 

حال حاضر چنین است.

 ذوب آهن
 مأموریت کاپیتان های سابق

ذوب آهــن بــا ۲۲ امتیــاز در رده یازدهم 
جدول اســت. این تیم اصفهانی بعد از کنار 
گذاشــتن علیرضا منصوریــان، رادولوویچ 
مونته نگرویی را برای نیمکت خود برگزید، 
اما تعطیلی لیگ به دلیل شرایط کرونا باعث 
شد این مربی خارجی قید بازگشت به ایران 

را بزند. 
مدیــران باشــگاه نیز بــه ناچار تیــم را به 
دستیاران او یعنی حســن استکی و محمد 
صلصالی سپردند. این دو مربی جوان زمانی 
کاپیتان های ذوب آهن بودند و حاال وظیفه 
دارند بقای این تیم با ســابقه را در لیگ برتر 
تضمین کنند. با توجه به بازیکنان باتجربه و 
جوانی که ذوب آهن دارد، مسئوالن باشگاه 
امیدوارنــد تا اســتکی و صلصالــی در این 

مأموریت سربلند باشند. 
ذوب آهن در ۹ دیدار پیش رو باید به ترتیب 
با تیم های شــهر خودرو، پیکان، شــاهین 
بوشــهر، ماشین ســازی، فوالد خوزستان، 
نفت مسجد سلیمان، پرسپولیس، نساجی 
مازندران و گل گهر ســیرجان بــازی کند 
که قطعاً دیدار با ۳ تیــم پایین جدول یعنی 
پیکان، شاهین بوشــهر و گل گهر سیرجان 
برای ذوبی ها بسیار حســاس و مهم است. 
پیروزی در این ســه دیدار برای ذوب آهنی 
کــه می خواهد فصــل آینده لیــگ برتر را 

تجربه کند، از نان شب واجب تر است.

 پارس جنوبی؛ در انتظار 
مساعدت مالی!

شــرایط مالی پــارس جنوبــی در بدترین 
وضعیت ممکن است و به دلیل عدم حمایت 
وزارت نفت و همچنین مسئوالن استان این 

تیم تا مرز انحال هم پیش رفت. 
این تیم با بضاعت کم خود با هومن افاضلی 
۹ دیدار حســاس و البته برزخــی پیش رو 
دارد؛ تیمی که حتی پول فیزیوتراپی و هتل 

بازیکنانش را هم ندارد! 
قبــل از تعطیلی لیگ، پــارس در خانه تیم 
مدعی تراکتور را شکست داد تا ۲۰ امتیازی 
شــود و به رده یازدهم جــدول صعود کند، 
ولی تعطیلی لیگ باعث شد تا این تیم از آن 

شرایط خوب خود خارج شود. 
هومن افاضلی بســیار خوب می داند که کار 
بسیار مشــکلی با این تیم برای بقا در لیگ 
برتــر دارد، ولی او کار کــردن در این تیم با 
مشــکات را به خانه نشــینی ترجیح داد. 
او باید از ۹ بازی باقی مانــده حداقل ۱۴ یا 
۱۵ امتیاز بگیرد تا در مأموریت خود پیروز 

شود.
 پــارس جنوبــی بایــد مقابــل تیم های 
صنعت نفت آبادان، اســتقال، ســپاهان، 
شــهر خودرو، پیکان، شــاهین بوشــهر، 
ماشین ســازی، فــوالد خوزســتان و نفت 

مسجد سلیمان به میدان برود.
 با یــک نگاه اجمالــی باید گفــت، پارس و 
افاضلی کار بسیار مشــکلی برای بقا دارند. 
بازی بــا تیم هایــی مثل اســتقال، فوالد 
خوزستان، سپاهان و شهر خودرو که مدعی 
کســب نایب قهرمانی و ســهمیه آسیایی 
هستند، دشــوار و کســب امتیاز نیز بسیار 
سخت است؛ تازه پیکان و شــاهین بوشهر 

هم در برنامه پارس جنوبی هستند!

گل گهر سیرجان؛ با امکانات نامحدود!
گل گهر ســیرجان با کســب ۱۹ امتیاز و به 
دلیل تفاضل بهتر نسبت به ســایپا در رده 
سیزدهم جدول قرار دارد. گل گهر با بگوویچ 
خیلی زود به بن بست رسید تا مجید جالی 
جانشین او شــود و در نیم فصل چند مهره 
تأثیرگذار به خدمت گرفت تا روند صعودی 

خوبی را طی کند.
 این تیم قبل از تعطیلی با برد ارزشــمندی 
که مقابل اســتقال کســب کرد نشان داد 
توانایی پیــروزی مقابل حریفــان نامدار را 

دارد. 
تیمی که نــه فقط خود هیچ مشــکل مالی 
ندارد بلکه می تواند به دیگــران هم کمک 
کند! حتی شایعه شــده بود که این باشگاه 
مبلــغ ۱۰ میلیــارد تومــان ویلموتــس، 
سرمربی ســابق تیم ملی را پرداخت کرده 

است!
مجید جالی، برنامه ریــزی مفصلی برای 
۹ دیدار باقی مانــده لیگ انجام داده و برای 
هر بازی امتیازی پیش بینی کرده اســت. 
این تیم که در نیم فصل بــه خوبی تقویت 
شــده، به ترتیب باید مقابل سپاهان، شهر 

خودرو، پیکان، شــاهین، ماشین ســازی، 
فوالد خوزســتان، نفت مســجد سلیمان، 

پرسپولیس و ذوب آهن به میدان برود.
 طبیعی اســت کــه جالــی روی حداکثر 
امتیازات دیدار های پیکان، شاهین بوشهر و 
ذوب آهن حساب ویژه ای باز کرده و در بازی 
با تیم هایی مثل ماشین سازی و نفت مسجد 
ســلیمان نیز چنین برنامه ای دارد تا فصل 

آینده نیز دوباره در لیگ برتر باشد.

سایپا؛ برزخی برای مربی جوان
در بین ۶ تیــم پایین جدولی، ســایپا تنها 
تیمی است که از ابتدای فصل دست به کادر 
فنی خود نزد و به رغم سیر نزولی که داشته، 
مدیران باشگاه به ابراهیم صادقی، کاپیتان 

سابق تیم شان وفادار مانده اند. 
سایپا با ۱۹ امتیاز جایگاه چهاردهم جدول 
را در اختیار دارد. حــاال ابراهیم صادقی در 
اولین فصل تجربه مربیگــری خود ۹ هفته 
فرصت دارد تا تیمی کــه تمام جوانی اش را 

در آن گذرانده را در لیگ برتر حفظ کند. 
صادقی امیدوار اســت تا در ایــن ۹ هفته با 
کسب امتیازات الزم جواب اعتماد مدیران 
باشگاه را بدهد. اما با نگاهی به ۹ حریف ادامه 
رقابت های لیــگ برتر، باید اذعان داشــت 
ســایپا هم مثل پارس جنوبی باید ۹ هفته 

برزخی را تجربه کند!
 استقال، سپاهان، شــهر خودرو، پیکان، 
شــاهین بوشــهر، ماشین ســازی، فوالد 
خوزســتان، نفــت مســجد ســلیمان و 
پرسپولیس تیم هایی هستند که سایپا باید 

از آن ها امتیاز کسب کند.
 استقال، ســپاهان، شــهر خودرو و فوالد 
خوزســتان همگی به دنبــال رتبه دومی 
هســتند تا عــاوه بــر نایب قهرمانی جواز 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا را کســب 

کنند. 
سایپا دو بازی با رقبای مستقیم خود یعنی 
پیکان و شاهین بوشــهر هم دارد! سه بازی 
اول برای صادقی بسیار حیاتی است و شاید 
اگــر نتیجه الزم را کســب نکنــد، مدیران 

باشگاه تصمیم دیگری را اتخاذ کنند.

شاهین بوشهر؛ پرواز بدون مربی!
شاهین بوشــهر با ۱۶ امتیاز جایگاهی بهتر 
از رتبه پانزدهمی جدول نــدارد. تیمی که 
بعد از چند سال دوباره به سطح اول فوتبال 
ایران صعود کــرد، حــاال در وضعیت قرمز 

جدول قرار دارد.
 این تیم با عبدا... ویســی لیگ را اســتارت 

زد، ولی با ادامه نتایج بســیار ضعیف میشو 
کریســتیچوویچ کروات جــای او را گرفت. 
میشــو عملکرد بدی نداشــت و ۱۳ امتیاز 
برای این تیم کســب کرد، اما تعطیلی لیگ 
به خاطر کرونا باعث بازگشت او به کشورش 
شــد و او هم مثل رادولوویــچ دیگر خیال 

بازگشت ندارد.
 مدیــران باشــگاه شــاهین هــم مهرداد 
کریمیان دستیار میشــو را دوباره سرمربی 
تیم کرده انــد و در انتظار نتایج ۳ هفته اخیر 

هستند. 
خیلی ها اعتقاد داشــتند اگر میشو به تیم 
برمی گشــت، شــاهین امیدوار به بقا در 
لیگ برتر بــود، ولی حاال دســتیار جوان 
او بایــد این وظیفــه مهم را به ســرانجام 

برساند. 
تنها نکتــه مثبت که یک امتیــاز مهم برای 
شاهین محســوب می شــود این است که 
برنامــه بازی های این تیم ایــن جوری رقم 
خورده که شــاهین هر هفته با تیمی بازی 
می کند که هفته گذشته مقابل پیکان قرار 
گرفتــه و این یعنی ۸ بــازی از ۹ هفته باقی 

مانده شاهین و پیکان یکسان است.
 تیم های نفت مسجد سلیمان، پرسپولیس، 
ذوب آهن، گل گهر ســیرجان، سایپا، پارس 
جنوبــی، تراکتــور، صنعت نفــت آبادان و 
اســتقال حریفان این ۹ هفته باقی مانده 

لیگ مقابل شاهین هستند. 
بازی مقابــل ذوب آهن، گل گهر، ســایپا و 
پارس جنوبی که رقبای مســتقیم شاهین 
پایین جــدول هســتند، برای شــاهین و 
کریمیان بســیار حســاس و سرنوشت ساز 

است.
 بدون شک پیروزی در این ۴ دیدار، شاهین 
را برای بقا بســیار امیدوار خواهــد کرد. به 
خصوص دیدار مقابل ذوب آهن و ســایپا که 

در خانه برگزار می شود.

پیکان؛ فرار ویسی با پیکان
پیکان که با حســین فرکی لیگ را استارت 

زد به دلیــل چند شکســت پیاپی، نیمکت 
خود را به عبدا... ویسی سپرد. 

شــاید ندانیــد، ولــی آخریــن پیروزی 
پیکان بــه ۱۶ آبان ســال ۹۸ در لیگ برتر 
برمی گــردد، در دیدار رفت مقابل ســایپا 
که این تیم با گل فــراز امامعلی به پیروزی 
رســید و در ۱۲ هفته بعد از آن دیگر رنگ 
برد را ندیده است! حاال عبدا... ویسی برای 
انجــام مأموریت غیر ممکن ســوار پیکان 
شده اســت و دل به خط حمله تیمش که 
چهارمین خط حمله لیگ اســت، بسته تا 

پیکان را در لیگ حفظ کند. 
بدون تعــارف کار ســرمربی خوزســتانی 
پیکان بسیار سخت و دشــوار است چرا که 
باید در اولین دیدار به مصاف پرســپولیس 
صدرنشــین برود، تیمی که برای قهرمانی 
نیاز به هر ۳ امتیاز دارد و ۳ بازی هم با دیگر 
تیم های مدعی که بعد از پرسپولیس به فکر 

سکوی دومی هستند، دارد.
 بازی مقابل تیم هایی مثل تراکتور، استقال 
و سپاهان هم دشوار است. تنها امید ویسی 
کســب امتیاز مقابل ذوب آهــن، گل گهر، 
سایپا و پارس جنوبی اســت تا در مأموریت 
خود با پیــکان آن هم در جــاده لیگ برتر 

موفق باشد.
 پرســپولیس، ذوب آهن، گل گهر، ســایپا، 
پارس جنوبی، تراکتور، صنعت نفت آبادان، 
اســتقال و ســپاهان تیم هایی هستند که 

پیکان باید به مصاف آن ها می رود.
با توجــه به برنامــه بازی هــای ۹ هفته 
پایانی ایــن ۶ تیم باید گفــت که ۴ تیم 
پیکان، شاهین بوشهر، ســایپا و پارس 
جنوبی کار به مراتب سخت و نفس گیری 
نســبت به ذوب آهن و گل گهر دارند و ۹ 
هفته پراســترس و برزخی را باید سپری 

کنند.
 ۹ هفتــه ای که بایــد در آن مأموریت غیر 
ممکن را ممکن و بقای خود را در باالترین 
ســطح اول فوتبــال کشــورمان تضمین 

کنند.
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اهالیموسیقی،کروناودنیایمجازی

گالیه قربانی از عدم انتشار آمار کنسرت های آنالین

علیرضا سعیدی  تعدادی از هنرمندان و فعاالن 
حوزه موسیقی در روزهایی که رفته رفته به فضای 
برگزاری کنســرت ها و اجراهای زنــده نزدیک 
می شویم همچنان از شرایط و نحوه فعالیت های 

خود در روزهای کرونایی می نویسند.
 اگرچه رفتــه رفته با اعام رســمی پروتکل های 
بهداشــتی مربوط بــه از ســر گیــری فعالیت 
کنســرت ها و نمایش ها شــرایط به گونه ای شده 
که باید خوب یا بد منتظر اتفاقــات و رویدادهای 
جدیدی در ســینماها، تاالرهای اجــرای تئاتر و 
کنسرت و موارد مشابه باشــیم، اما فضای مجازی 
هنوز مرکز رونمایی از فعالیت ها و آثار هنرمندانی 
اســت که در این چهار ماه به اصطاح خانه نشین 
بودند و حضور در دنیای مجازی را بهترین محمل 
برای عرض اندام انتخاب کرده اند. شــرایطی که 
دربرگیرنــده معرفی ابعاد جدیدی از شــخصیت 
درونــی هنرمندانی بــود که زندگــی خصوصی 
آن ها بیشــتر به چشــم آمد و برای برخی ها هم 
آنچنان حاشــیه آفرینی کرد که توصیف آن قطعاً 
مجال دیگری می طلبد.آنچــه می خوانید نگاهی 

انتخاب شده به حضور برخی هنرمندان موسیقی 
طی روزهــای کرونایی در فضای مجازی اســت. 
فعالیت هایــی که بعضاً دربرگیرنــده یک نمایش 
مثبــت از آنچه هنرمنــدان موســیقی در فضای 
مجازی بوده و در برخی از جهات نیز با واکنش های 

تند و تیزی از سوی کاربران مواجه شده اند.
نهــم خرداد ماه ســال جــاری علیرضــا قربانی 
خواننده پرطرفدار موســیقی ایرانی که در چند 
ماه گذشــته با پروژه »با من بخوان« از بیشترین 
و پرتماشاگرترین تعداد اجراهای زنده موسیقی 
کشــورمان برخوردار بود تصمیم بــه برگزاری 
یک کنســرت آناین به میزبانی تــاالر وحدت با 
حمایت شــهرداری تهران گرفت. کنســرتی که 
ار نگاه بسیاری از دســت اندرکاران و کارشناسان 
موســیقی یکــی از بهتریــن و پرمخاطب ترین 
کنسرت های آناین کشــور در روزهای کرونایی 
لقــب گرفــت و توانســت رضایــت حداکثری 

مخاطبان را فراهم کند.
اما یکی از نــکات قابــل توجهی که بعــد از این 
کنســرت مدتی پیش توســط علیرضا قربانی در 

صفحه رســمی اینســتاگرام خود منتشــر شد، 
گایه های این هنرمند از فقدان شفاف ســازی در 
ارائه آمار مخاطبان این کنســرت آناین بود که 

موجب این واکنش نوشتاری علیرضا قربانی شد.
این خواننده موســیقی ایرانی در تازه ترین پستی 
که ۱۰ روز بعد از کنســرت آناین خــود در تاالر 
وحدت برگزار شد، نوشــت: »نزدیک به ۱۰ روز از 
اجرای کنســرت آناین با من بخوان می گذرد و 
برای من کــه آشــنا و آموخته بــه جذبه حضور 
حاضرین بودم ایــن اجرای از دور اگرچه شــوق 
دیدار کم داشــت ولی قلبم را از حضــور هزاران 
هزار قلب مهربان و به هم پیوســته سرشار کرد، 
قلب هایی که مرز جغرافیایی ندارند و به پشتوانه 
فرهنگ، زبان و تاریخ مشترک به هم پیوسته اند، 
با هم می خوانند و هم نوا می شــوند و کماکان بی 
شــمار پیام های پرمهر و محبت شــما سروران 
گرامی، مردمان سرزمینم در داخل و خارج ایران 
و حتی برخی شــهروندان کشــورهای همسایه 
و به خصوص فارســی زبان را از راه های ارتباطی 

مختلف دریافت می کنیم .

نویدمحمودی:
فرهنگسازی اکران آنالین نیاز به ریسک دارد

نوید محمــودی ضمن اشــاره به تاش بــرای عرضــه اینترنتی فیلم 
»هفت ونیم« تأکید کرد برای فرهنگســازی به خصوص در حوزه اکران 

آناین باید ریسک کرد.
نوید محمودی کارگــردان و تهیه کننده ســینما و تلویزیون گفت: در 
حال حاضر ۲ فیلم ســینمایی آماده نمایش داریم که شــامل »هفت و 
نیم« و »مردن در آب مطهر« می شود. البته در تاش هستیم تا »هفت 
و نیم« را به صورت آناین نمایش دهیم و »مردن در آب مطهر« را برای 
اکران روی پرده سینما آماده کنیم.وی بیان کرد: هرچند اکران آناین 
در حال حاضر یک ریسک است اما ترجیح می دهیم این فیلم به صورت 
آناین در اختیار مخاطبــان قرار گیرد، البته این را هــم باید بگویم که 
برای اینکه یک فرهنگ در یک کشــور بین مردم ایجاد شود، باید یک 

سری مسائل و مشکات را پشت سر گذاشت و ریسک کرد.
این تهیه کننده ســینما تاکید کرد: برای هیچ فیلمسازی جذاب نیست 
که فیلمش همزمان با اکران آناین به صورت غیرقانونی در شبکه های 
مختلف نمایش داده شــود، برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، باید مساله 
کپی رایت حل شود، تنها در این شرایط است که کسی جرئت نمی کند 
یک فیلم را بدون مجوز در شــبکه خود نمایش دهد.وی بیان کرد: ما در 
شــرایط کنونی چاره ای جز اینکه فیلم خود را بــه مخاطب ارائه کنیم 
نداریم.محمودی در پایان گفت: امیدوارم هرچه ســریع تر مساله کپی 
رایت برطرف شــود تا بتوانیم فیلم ها را بدون نگرانی به صورت آناین 

نمایش دهیم.

کره ای ها به تماشای »نفر سوم« می نشینند
فیلم کوتاه »نفر سوم« به نویســندگی و کارگردانی پویا امین پوری به 

جشنواره فیلم های فانتزی بوچئون کره جنوبی راه یافت.
 فیلم کوتاه »نفر سوم« به نویسندگی و کارگردانی پویا امین پوری اولین 
حضور بین المللی خود را در بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم های 
 Bucheon International Fantastic( فانتزی بوچئون کره جنوبی

۲۴th Film Festival The( تجربه می کند.
این فیلم که پیش از این در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز حضور داشته 
و جایزه ویژه هیات داوران و بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران جشنواره 
»نهال« را هم به دست آورده اســت، یکی از دوازده فیلمی است که در 
بخش اصلی مسابقه فیلم های کوتاه این جشنواره کره ای حاضر خواهد 
بود.جشــنواره فیلم های فانتــزی بوچئون کره جنوبی آثار ســینمای 
غرب و شرق آسیا در ژانرهای ترســناک، فانتزی و یا تریلر را به نمایش 
می گذارد.بیســت و چهارمین دوره این جشــنواره از نهم تا شانزدهم 
جوالی برابر با ۱۹ تا ۲۶ تیرماه در شــهر بوچئون کــره جنوبی برگزار 
می شود.در خاصه داستان فیلم کوتاه »نفر ســوم« آمده است: »یک 
بیمار روانی از آسایشگاهی در جنگل های شــمالی ایران فرار می کند و 
واحدهای گشتی ۲ کانتری مجاور آسایشــگاه در جاده های اطراف به 

دنبال او هستند.«
برخی عوامل این فیلم عبارتند از بازیگران: روشــنک گرامی، مجتبی 
بتوندی، هومن رستگار، ســیاوش چراغی پور، مازیار ملکی، نویسنده 
و کارگردان: پویا امین پوری، مدیر تصویربــرداری: مهرداد حمیدیان، 
تدوین: پویا امین پوری، طراح صحنه و لباس: ســارا فاح، طراح گریم: 
سپیده سلیمانی، مدیر تولید: علی قاســمیان، سعید فرجی، موسیقی: 
ســاالر اصغری، صدابردار: حامد حســین زاده، طراحی و ترکیب صدا: 
محمد حســین ابراهیمی، انتخاب بازیگر: سیاوش چراغی پور، دستیار 
اول کارگردان: مصطفی سالم، عکاس: شــاهین دانشفر، طراح پوستر: 

روژان ایرجی، تهیه کننده اجرایی: آریان گل صورت.

اکران
مدیرکلدفترموسیقیارشادمطرحکرد

آخرین خبرها از آغاز مجدد کنسرت ها
محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
از اعام آمادگــی چند گروه موســیقایی برای برگزاری کنســرت در 

شهرهای دارای وضعیت سفید خبر داد.
محمد اله یــاری مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی مبنــی بر آخریــن وضعیــت برگــزاری کنســرت ها در 
تهران و ســایر شــهرها پس از صدور مجوز از ســرگیری فعالیت ها 
از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونــا، توضیح داد: طــی هفته های 
گذشــته جلســات متعــددی بــا تولیدکننــدگان، تهیه کنندگان 
و دســت اندرکاران حــوزه موســیقی پیرامــون نحــوه برگزاری 
کنســرت در روزهای کرونایی برگزار کردیم که ماحصل آن انتشــار 
بخشــنامه ای بود کــه بر اســاس آن دســتورالعمل بهداشــتی و 
ماحظات مربــوط به اجرای زنده موســیقی به اطــاع مردم عزیز 

رسید.
وی افزود: آنچه ما در این بخشــنامه ها برای برگزاری کنســرت ها 
ارائه داده بودیــم، برپایی اجرای زنده موســیقی به شــرط صدور 
مجوزهای الزم از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونــا و در وضعیت 
ســفید قرار گرفتن شــهرهای میزبان بود. که در ایــن زمینه تا به 
امروز سه درخواست برای برگزاری کنســرت از سوی چند شرکت 
موســیقی به دفتر موســیقی وزارت ارشاد ارائه شــده است که به 
محض صدور مجوزهــای الزم در این زمینه اطاع رســانی خواهد 

شد.
مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی در پاسخ 
به ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا خالی بودن ســامانه های فروش 
اینترنتی بلیت کنســرت ها نشان دهنده عدم اســتقبال خوانندگان 
و شــرکت های برگزاری کنســرت اســت؟ بیان کرد: موضوع بلیت 
فروشــی کنســرت ها هم با توجه به شــرایط ویــژه کرونایی که در 
برگیرنده الزامات بهداشــتی بر اســاس پروتکل ها است، نیاز به طی 
کــردن فرآیندی دارد کــه همزمانی آن با مراحــل اداری، مقداری 

زمان بر است.
 از این رو به محض صدور مجوز کنسرت هایی که تقاضای آن ها به دفتر 
موسیقی ارسال شده و همچنین رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، 
ســامانه های فروش بلیت کنســرت ها نیز کار خود را با در نظر گرفتن 

ظرفیت ۵۰ درصدی سالن ها آغاز می کنند.
نشست هماهنگی دفتر موسیقی ارشاد با مدیران سالن های برگزاری 
کنســرت ها و صنوف حوزه موســیقی برای بررســی شــرایط آغاز 
اجراهای صحنه ای و بازگشایی سالن ها، چندی پیش با حضور محمد 
اله یاری مدیرکل دفتر موســیقی، حمیدرضا نوربخــش مدیرعامل 
خانه موســیقی ایران، محســن رجب پور مدیرعامــل مجمع صنفی 
تولیدکنندگان آثار شــنیداری، علیرضا اعتمادی عضو هیأت مدیره 
انجمن صنفی هنرمندان موســیقی ایران و نمایندگان سالن ها برگزار 

شد. 
در این نشست نمایندگان سالن های هتل اسپیناس پاالس، تاالر وزارت 
کشور، ســالن میاد نمایشــگاه بین المللی تهران، سالن همایش های 
برج میاد، ســالن همایش ایرانیان، تاالر وحدت، ســالن برج آزادی و 

فرهنگسرای نیاوران حضور داشتند.
در این جلســه درباره رعایت موارد بهداشتی و حضور مخاطبان گفتگو 
شد و پیشنهادهای سالن ها برای اقدامات بهداشتی و همچنین حمایت 
از اجرای کنســرت ها پس از بازگشــایی سالن ها مطرح شــد. این در 
حالی است که مقرر شد پس از جمع بندی شــرایط و تدوین شیوه نامه 

پیشنهادی، شیوه نامه به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شود. 

موسیقی

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان :

افزایش سطح خدمات آبفا به روستاها از اولویت های سال ۹۹
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان  در نشست 
خب��ری برگزار ش��ده به مناس��بت هفت��ه مدیریت 
مص��رف آب و برق در کش��ور، در جمع خبرنگاران، 
اظه��ار کرد: یکی از رویکردها در بودجه س��ال ۹۹، 
روس��تا محور بودن آن است و به دنبال این هستیم 
که با یک برنامه جهادی و منس��جم سطح خدمات 

روستاها را به شهرها نزدیک کنیم.
وی با بیان اینکه نگاه حمایتی دولت به روس��تاها 
مانند گذش��ته وجود دارد، تاکید کرد: براین اساس 
تعرفه های روس��تاها از شهرها متفاوت خواهد بود و 
روس��تاها همانند قبل از تعرف��ه های تخفیفی بهره 

مند می شوند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان همچنین به 
یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو که از سال ۹۸ آغاز 
ش��ده اش��اره کرد و گفت: مطابق پویش »الف- ب 
ایران« هر هفته در کشور پروژه هایی در حوزه آبفا 
افتتاح می ش��ود که این طرح در سال ۹۹ همچنان 

ادامه دارد.
امینی افزود: در اواخر سال ۹۸ هفت پروژه با ۷۵۸ 
میلی��ارد تومان اعتبار در قال��ب این پویش به بهره 
برداری رس��ید که به دلیل مشکالت ناشی از شیوع 

کرونا از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح گردید.
رئیس هیات مدیره ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان 
اع��الم کرد: ط��ی یک دهه اخیر اس��تان اصفهان با 
وجود خشکس��الی های شدید و فشار بر شرکت آبفا 
برای تامین آب شرب و بهداشت، با فرهنگ سازی، 
اطالع رس��انی و ش��فاف س��ازی صحیح و به موقع، 
موجب شد تنش اجتماعی سنگینی نداشته باشیم 
ک��ه این امر ب��ه فرهنگ مردم و فرهنگ س��ازی از 

طریق مدیران استان و رسانه ها برمی گردد.
امین��ی با اعتقاد بر اینکه به دلیل نبود اعتبارات و 
امکانات  در بخش روستایی شاهد یک عقب ماندگی 
هس��تیم، تصریح کرد:  یکپارچه سازی شرکت های 
آبفا شهری و روستایی، در کاهش هزینه های دولت 
تاثیر می گذارد و موج��ب بهبود و افزایش کیفیت 

خدمات  می گردد.
وی متوس��ط مصرف آب شرب خانگی مشترکین 
اصفهانی را به ازای هر خانوار 11 متر مکعب در ماه 
اعالم کرد و افزود: با توجه به اینکه سرانه استاندارد 
مصرف آب ش��رب خانگی در کشور 20 متر مکعب 
به ازای هر خانوار در ماه اس��ت ؛ این عدد در کشور 
1۵ مت��ر مکعب به ازای مش��ترکین اس��ت. این در 

حالی است که سرانه مصرف آب شرب خانگی آحاد 
مش��ترکین اصفهان ۸۸درصد زیر سطح استاندارد 
اس��ت که این مهم با همکاری ش��هروندان حاصل 

شده است و جای تقدیر و تشکر دارد.
مدیرعام��ل ش��رکت آبفا اس��تان اصفه��ان  بیان 
داش��ت: اس��تان اصفهان در حوزه آب ش��رب دچار 
تنش نیس��ت بلکه دچار بحران اس��ت و این مسئله 
ضرورت اجرای پروژه ها در حوزه آب را نش��ان می 
دهد و باید برای رفع این بحران مردم و مس��ئوالن 

مطالبه جدی داشته باشند.
باغبه��ادران به تصفیه خانه باباش��یخ علی متصل 

می شود
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اضافه کرد: 
از دیگر پروژه های این پویش که اس��فندماه به بهره 
برداری رسید، آبرسانی به شهر باغشاد و ۸ روستای 
لنجان ب��ود و به مردم باغبه��ادران قول می دهیم 
طی ماه های آینده مردم این ش��هر به تصفیه خانه 

باباشیخ علی متصل شوند.
وی همچنین عنوان کرد: بازسازی شبکه فاضالب 
ش��هری طی چند سال گذشته با اعتبارات فاینانس 
خارجی در محالت همچون نظر، میر، مشتاق، کمال 
اس��ماعیل و .... اتفاق افتاد که این پروژه با اعتباری 
حدود ۷00 میلی��ارد تومان در قالب فاینانس چین 

اجرا شد.

مدیرعامل ش��رکت آبفا استان اصفهان با تاکید بر 
ضرورت احداث ش��بکه فاض��الب محالت پیرامونی 
ش��هر اصفهان گفت: ش��بکه فاضالب برخی از این 
مح��الت اج��را ش��ده و امیدواریم ب��ا برنامه ریزی 
فاضالب محالت جی ش��یر، روشن دشت، پینارت و 

شهید کشوری و .... اجرا شود.
وی ابراز امیدواری کرد که تصفیه خانه ش��هر اژیه 
آبرسانی به مجتمع های روستایی فالورجان و  ... در 
قالب این پویش به بهره برداری برسد و آبرسانی به 

شهر دهاقان، گلشهر و 1۳روستا داشته باشیم.
افت فش��ار آب قائمیه، گلزار و بلوار شفق برطرف 

می شود
امینی با بیان اینکه افت فشار آب مناطق قائمیه، 
بلوار ش��فق و گلزار در اصفهان از جمله مطالبات و 
گالیه های مردم این مناطق بود، یادآور شد: در این 
راستا به زودی مخرن 10 هزار مترمکعبی با اعتبار 
12 میلی��ارد تومان احداث خواهد ش��د و به زودی 

مشکل افت فشار این مناطق برطرف می شود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در ادامه به 
برخی پروژه های ش��رکت آبفا در س��ال ۹۹ اشاره 
کرد و افزود: اصالح و بازسازی 2۴0 کیلومتر شبکه 
آب اس��تان در شهر و روستاها و همچنین مطالعات 
آبرس��انی به شهرستان فریدونشهر، مطالعات تامین 
آب بخش��ی از مجتمع های روس��تایی اردس��تان ، 

مطالعات آبرس��انی به بخش مرک��زی و تامین آب 
باف��ت مرکزی اصفهان ، اجرای خط آبرس��انی جی 
ش��یر ب��ه بزرگمهر و تاثیر آن بر فش��ار آب محالت 
مرکزی اصفهان ، اس��تمرار هوشمندس��ازی شبکه 
توزیع آب ش��هرهای اصفهان ، خوانس��ار و بادرود و 
خطوط آبرس��انی اصفهان بزرگ از جمله این طرح 

ها است که در سال جاری اجرایی می شود.
مدیر عامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفه��ان افزود: 
در بخش فاضالب در س��ال ۹۹، برنامه ریزی ش��ده 
است 2۵0 کیلومتر شبکه های شهر ها و روستاهای 
استان را اصالح کرده و  توسعه دهیم، همچنین در 
راستای اس��تفاده از فناوری های روز دنیا در حوزه 
فاضالب، ۳۶۷ کیلومتر شبکه های فاضالب را ویدیو 
متری می کنیم و تصفیه خانه های فاضالبی که دچار 
مش��کل ش��ده از جمله تصفیه خانه شهرستان های 
سمیرم، ورزنه، قهدریجان و شمال و جنوب اصفهان 

را بازسازی خواهیم کرد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه اصفه��ان در زمین��ه 
هوشمندس��ازی ش��بکه های آب و فاضالب پیشرو 
اس��ت، تاکی��د ک��رد: در س��ال ۹۸،  1۷ حلقه چاه 
حفاری و تجهیز ش��د و در نظر داریم در س��ال ۹۹ 
نیز 1۳ حلقه چاه دیگر در روستاهای استان حفاری 
کنیم.  همچنین در سال جاری در نظر داریم ۳10 
کیلومتر لوله کشی آب در شهر و روستاهای استان 

اجرا کنیم که این عدد در س��ال ۹۸، 1۶0 کیلومتر 
بود.

امینی همچنین بیان کرد: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، در س��ال جاری به منظور ارائه خدمات 
بهتر به مش��ترکین، ۳۶۷ کیلومتر ویدیومتری و ۵ 
هزار کیلومتر شستشوی شبکه فاضالب و ۵10 هزار 
سم پاشی در شبکه های فاضالب صورت می گیرد.

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ادامه داد: در بحث آب بدون درآمد و پرت شبکه  در 
شهرس��تان ها   برنامه های��ی داریم، و هم اکنون در 
حوزه شهری )با ش��انزده و یک دهم درصد( شاهد 
کمتری��ن میزان  آب ب��دون درآمد و پرت ش��بکه 
هستیم و با توجه به فرسودگی شبکه های روستایی، 
روستاهایی که باالی ۳۵ درصد پرت شبکه دارند در 

برنامه اصالح شبکه قرار می دهیم.
وی با اش��اره ب��ه تولید 1۳0 س��اعت برنامه های 
رادیوی��ی و تلویزیون��ی از ش��بکه اس��تانی گف��ت: 
اقدامات فرهنگی مس��تمر این ش��رکت در راستای 
فرهنگ سازی با فعالیت های مطبوعاتی و تبلیغاتی 
محیط��ی و همچنین آموزش همگانی در حال اجرا 
اس��ت و ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به 
عنوان اولین اس��تان در کش��ور برای ششمین سال 
متوالی برنامه جاری حیات را در حال پخش دارد و 

این یعنی سازگاری با کم آبی.
امینی همچنین از حذف قبوض کاغذی به عنوان  
یک اقدام بزرگ در راستای تحقق دولت الکترونیک 
نام برد و افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با راه اندازی و یکپارچه س��ازی نرم افزار و س��امانه 
های 1۵22 و 1۵2۳ گام بلند دیگری در راس��تای 
تحقق دولت الکترونیک برداش��ته است و به زودی 
خدمات رسانی این سامانه ها در راستای ارائه   2۳ 

خدمت هوشمند و 2۴ ساعته خواهد شد.


