
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
کاالی اساسی نبایدگران باشد

عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس گفت: طــرح تامین کاالهای 
اساسی دولت را مکلف می کند تا کاالهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی و 

با استفاده از کارت بانکی در اختیار اقشار ضعیف جامعه بگذارد.
جبار کوچکی نژاد با اشــاره به طرح تامین کاالهای اساسی که در مجلس 
در حال رسیدگی اســت، اظهار داشــت: مجلس در بودجه سال ۹۹، ۱۴ 
میلیــارد دالر را برای تامین کاالهای اساســی در نظر گرفــت، اما دولت 
کاالهای اساسی را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار نداد و اقشار ضعیف 

در این زمینه دچار مشکل شدند.
وی بیان کرد: به همین دلیل، مجلس طرح تامین کاالهای اساســی را در 
دســتور کار خود قرار داد تا با تصویب این طرح، دولت مکلف به حمایت از 
اقشار آسیب پذیر جامعه شود و از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و تامین 

کاالهای اساسی استفاده کند.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اســامی با بیان اینکه 
کاالهای اساسی نباید گران باشند، اظهار داشت: در طرح تامین کاالهای 
اساســی آمده اســت که کاالهای ضروری باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 
کشور شــود تا از این طریق قیمت ها کاهش و قدرت خرید مردم افزایش 

یابد.
وی با بیان اینکه طرح تامین کاالهای اساســی دولت را مکلف می کند تا 
کاالهای اساســی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار دهد، گفت: 
برای اجرای این طرح الزم است که از کارت هوشمند بانکی استفاده شود 
و این کارت ها در اختیار اقشــار ضعیف قرار گیرد تا آنان بتوانند کاالهای 

اساسی خود را خریداری کنند.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اســامی با اشاره 
به اینکه این کارت بانکی شــارژ می شــود، تصریح کــرد: با توجه به 
تورم و گرانی افسارگســیخته در کشــور، قدرت خریــد مردم و به 
ویژه اقشار کم درآمد جامعه بســیار کاهش یافته است و باید از آنان 
حمایت شود که طرح تامین کاالهای اساســی در این راستا تهیه شده 

است.
کوچکی نژاد با اشاره به اینکه این طرح در حال بررسی در کمیسیون های 
ذیربط است، اظهار داشت: به زودی طرح تامین کاالهای اساسی تکمیل 
و در صحن علنی مجلس بررســی می شــود که در صورت تصویب، دولت 
دو ماه فرصت دارد تا مقدمات اجرای طرح تامین کاالی اساســی را فراهم 

کند.
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خریدار   حضرت آیــت اهلل خامنــه ای تحریم های 
آمریکا را جنایــت بزرگی علیه ملت ایــران خواندند و 
فرمودند: راه برداشــتن تحریم، عقب نشینی در مقابل 

دشمن نیست.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظــم انقاب 
اسامی در خجســته عید قربان در ســخنرانی زنده 
تلویزیونی، ملت شــریف ایران را به حضور پر نشاط و 
گســترده تر در مســابقه معنوی »کمــک مؤمنانه به 
قشــرهای آســیب دیده و یاری مجاهدان سامت« 
فراخواندند و با تشــریح اهداف کوتاه مدت، میان مدت 
و درازمدت امریکا در جنایت تحریم ملت ایران تأکید 
کردند: دشــمن به مــوازات جریان تحریــم، جریان 
تحریف حقایق را هم دنبال می کنــد اما به فضل الهی 
و با هوشــیاری، زیرکی و شــناخت عمیق ملت ایران 
از امریکا بــه هیچ کدام از اهدافش نرســیده و نخواهد 
رســید و ایــران عزیز با صبــر و ثبات، تاش بیشــتر 
مســئوالن برای حل مشــکات اقتصادی و معیشتی 
مردم و استفاده هرچه بیشــتر از ظرفیت های داخلی 

به راه روشن خود ادامه خواهد داد.
ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز تأکید کردند: همه 
سوگواران حسینی، هیأتها و مداحان موظفند به هرچه 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا اعــام می کند، عمل کنند 

زیرا موضوع بسیار مهم است.
رهبر انقاب با تبریک عید ســعید قربان به ملت عزیز 
ایران، مســلمانان جهان و پیروان ادیــان ابراهیمی، 
دهه اول ذیحجه را دهه خاطرات پر شــکوه و هدایتگر 
و دهه تضرع و توســل خواندند و افزودند: دهه دوم این 
ماه پر برکت، با توجه به عید ســعید غدیر دهه والیت 
است که این موضوع از همه احکام الهی جایگاه برتری 
دارد چرا که والیت تضمیــن کننده اجرای همه احکام 
الهی است.ایشــان افزودند: دهه ســوم ذیحجه نیز با 
مناســبت هایی از جمله مباهله، دهه مهمی است که 
امیدواریم ملــت دهه اول را به مبارکــی و دو دهه بعد 
را آنچنان که موجب رضای الهی و خوشــبختی ملت 

است، سپری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای دیدارهــای مردمی را از 
دلخوشی ها و دلبســتگی های پرجاذبه خود خواندند 
و خاطرنشان کردند: این دشمن حقیر اما بسیار خطیر 

یعنی کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده است.
ایشــان در همین زمینه افزودند: قرار بــود این دیدار 
به صورت تصویری با خدمتگزاران عرصه ســامت و 
کمک مؤمنانه انجام شود اما چون ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا گفته اجتمــاع بیش از ده نفر ممنوع اســت، 

متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن نشد.
ایشــان ایثارگــری را از خصوصیات بــارز ملت ایران 
برشــمردند و افزودند: امــروز نیز کــه مجموعه های 

درمانی اعم از پزشــکان، پرســتاران و دیگر عوامل، با 
تمام وجود در خدمت بیماران کرونا هستند الزم است 
داوطلبان در کارهــای غیرتخصصی و عمومی به یاری 
آنان بشــتابند.رهبر انقاب با اشــاره به آسیب دیدن 
اقتصادی اغلب مردم در دوران کرونا افزودند: البته در 
این میان عده ای دچار آسیب ها و مشکات جدی شده 
اند که باید با گسترش نهضت کمک مؤمنانه مردمی، به 
کمک این قشرها شــتافت.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اســتناد به آیات قرآنی، مردم را به حضور پرنشاط و 
فعال تر در این مسابقه معنوی دعوت کردند و افزودند: 
سبقت در کار خیر از دســتورات مؤکد و مکرر الهی در 
قرآن مجید است و موجب شــوق و انگیزه دیگران به 

کارهای خیر نیز می شود.
رهبــر انقــاب اینگونــه کارهــا را معنــای واقعی 
انقابی گری خوانــد و افزودند: اطعــام ماه محرم نیز 
می تواند با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی به 

شکل کمک مؤمنانه به دست خانواده ها برسد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تاشهای جدی 
علمی در کشور برای شناخت ویروس کرونا و راههای 
مقابله و درمان آن افزودنــد: اینگونه تاش ها در همه 

ابعاد باید گسترش یابد.
رهبر انقاب در بخش دوم سخنانشــان، تحریم های 
امریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشــمردند و 
افزودند: دشمن خبیث از این تحریم ها که همه ملت را 

نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد.
ایشان »خسته کردن و به ستوه آوردن ملت« را هدف 
کوتاه مدت تحریم ها برشــمردند و گفتند: دشمن می 
خواهد مردم را آشــفته کند تا در خیابانهــا در مقابل 
حکومت بایســتند به همین علت مدام از تابستان داغ 
سخن گفته و می گوید اما اکنون خودشان به تابستان 
داغ مبتا شــده اند.»ایجاد محدودیت و جلوگیری از 
پیشرفت کشــور بخصوص در بعد علمی« هدف میان 
مدت امریکایی هاســت که رهبر انقــاب با تبیین آن 
گفتند: دشمن در درازمدت هم دنبال به ورشکستگی 
کشاندن و فروپاشــی اقتصادی ایران است چرا که در 
آن صورت، ادامه حیات برای یک کشــور، امکان پذیر 

نخواهد بود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای »قطــع رابطه جمهوری 
اســامی با مراکز و جریانهای مقاومت در منطقه« را 
هدف جنبی امریکایی ها از تحریم ایران دانستند و در 
جمع بندی این بخش از سخنانشــان گفتند: به فضل 
الهی و با هوشیاری ملت، دشــمن در تحقق همه این 
اهداف ناکام مانده و به قول ما ایرانی ها شــتر در خواب 

بیند پنبه دانه!
رهبر انقاب افزودند: البته کشــور دچار مشــکاتی 
است که بخشــی از آن به تحریم ها، بخشی به ضعف ها 

و مدیریت ها و بخشــی هم به کرونا باز مــی گردد اما 
همانگونه که شماری از اندیشمندان و فعاالن غربی هم 
به صراحت اعتراف می کنند دشمن با همه شدت عمل 
خود نتوانسته به اهداف خود در جنایت تحریم دست 
یابد.رهبر انقاب اســامی با تأکید بر اینکه به موازات 
جریان تحریم، یک جریان »تحریف حقایق« و واژگون 
نشان دادن واقعیات هم وجود دارد، گفتند: هدف این 
جریان، ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط 

درباره عاج تحریم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به سخنان مداوم 
مقام های آمریکایی و تبلیغات گســترده رســانه های 
وابسته به آنها برای واژگون نشان دادن واقعیات ایران 
افزودند: هدف دشــمن، گرفتن نشــاط و امید از ملت 
بویژه جوانان است تا اینگونه القا کنند که کشور به بن 

بست رسیده و امکان حل مشکات وجود ندارد.
ایشــان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانه 
های غربی در طول چهل و یک ســال گذشته خواندند 
و خاطر نشان کردند: در این خط تبلیغاتی، نقاط قوت 
به طور کلی انکار و یا در مورد آن سکوت می شود اما اگر 
نقطه ضعفی باشد، دهها و حتی صدها برابر بزرگنمایی 
می شــود.رهبر انقاب اســامی درخصوص آدرس 
غلط دادن برای رفع تحریم هــا نیز گفتند: در این خط 
تبلیغاتی گفته می شــود اگر می خواهیــد تحریم ها 
برطرف شــود، کوتاه بیاییــد و ایســتادگی نکنید و 
متأســفانه برخی در داخل هم این آدرس غلط را تکرار 
می کنند اما این خــط بر روی اکثریت ملــت ایران با 
شــناختی که از دشــمن و غرض ورزی او دارند ، مؤثر 
نیســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر اینکه 
جریان تحریف واقعیات به مقاصد خود نرسیده است، 
خاطر نشان کردند: اگر جریان تحریف شکست بخورد، 
قطعاً جریان تحریم هم شکســت خواهــد خورد، زیرا 
عرصه کنونی، میدان جنگ اراده ها اســت و اگر اراده 
ملت ایران مســتحکم باقی بماند، بر اراده دشمن غلبه 
خواهد کرد.نکته دیگری که رهبر انقاب اســامی به 
آن اشاره کردند، اســتفاده ملت زیرک ایران از تحریم 

برای شکوفایی علمی کشور بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: با اینکه تحریم یک 
جنایت بزرگ است اما مردم بویژه جوانان، مسئوالن، 
دانشــمندان و فعاالن سیاســی از ایــن موضوع برای 

افزایش اتکاء به نفس ملی استفاده کردند.
رهبر انقاب اســامی در همین زمینه افزودند: تولید 
جت آموزشی و قطعات حســاس و ظریف، راه اندازی 
چند هزار شــرکت دانش بنیان، ســاخت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به دست ســپاه، اقدامات بزرگ در 
پارس جنوبی، طــرح های وزارت نیــرو در زمینه آب 
و برق، طرح های وزارت راه و تولیدات شــگفت انگیز 

دفاعی، همه در دوران تحریم انجام شده است.
حضرت ایت اهلل خامنــه ای یکی دیگــر از آثار دوران 
تحریــم را تمرین جداســازی اقتصاد کشــور از نفت 
برشــمردند و گفتند: به علت آنکه نفت کشــور کمتر 
فروش می رود، جداســازی اقتصاد از نفت خام به طور 
طبیعی درحال روی دادن است که این موضوع باید با 

پیگیری دولت و مجلس به سرانجام برسد.
رهبر انقاب اســامی در پاســخ به این سؤال مهم که 
»آیا تحریم هــا قابل عاج اســت؟« گفتند: تحریم ها 
قطعاً قابل عاج است اما عاج آن، عقب نشینی و کوتاه 
آمدن در مقابل امریکا نیست زیرا عقب نشینی موجب 

پیشروی متجاوز می شود.
ایشــان افزودند: خواســته امروز آمریکا از ایران، کنار 
گذاشتن  کامِل صنعت هسته ای، کاهش بسیار شدید 
توان دفاعی و رها کــردن اقتدار منطقه ای اســت اما 
پذیرفتن این خواســته ها قطعا موجب عقب نشــینی 
آمریکا نخواهد شــد و هیچ عقلی نیــز حکم نمی کند 

که برای توقف متجاوز، خواسته های او را اجابت کنیم.
رهبر انقاب اســامی با اظهار تأســف از  تکرار حرف 
های دشــمن مبنی بر فایده نداشــتن صنعت هسته 
ای از زبان عده ای در داخل گفتند:  صنعت هســته ای 
نیاز قطعی فردای کشــور برای تولید برق است و امروز 
باید به فکر فردا باشــیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تأکید بر اینکه با وجود خســارات فراوان برجام، اصل 
صنعت هسته ای حفظ شده است، درخصوص ادعای 
آمریکایی ها برای مذاکره با ایران، خاطر نشان کردند: 
من علت مذاکره نکردن با امریکایی ها را بارها گفته ام 
اما برخی یا متوجه نمی شــوند و یا وانمود می کنند که 

متوجه نشده اند.
ایشان تأکید کردند: هدف اصلی امریکایی ها از ادعای 
مذاکره، گرفتن توانایی های حیاتی ملت ایران اســت. 
البته رییس جمهور فعلی امریکا هــم به دنبال برخی 
منافع شــخصی و انتخاباتی اســت همچون استفاده 
تبلیغاتــی از مذاکره با کــره شمالی.ایشــان با تأکید 
بر اینکه جمهوری اســامی ایران با همه کشــورها به 
جز آمریکا و رژیــم جعلی صهیونیســتی مذاکره می 
کند، افزودند: عاج تحریم ها، عقب نشــینی و مذاکره 
با دشمن نیســت بلکه عاج واقعی آن، تکیه بر توانایی 
های ملــی، وارد کــردن  جوانان به میــدان و احیای 
ظرفیت های فراوان کشــور، و در یــک کام عمل به 
ارکان اقتصاد مقاومتی  یعنی درون زایی و برون گرایی 
است.رهبر انقاب اســامی تاکید کردند: ما امکانات و 
توانایی های داخلی و ظرفیت های بین المللی فراوان 
داریم که باید بــا مدیریت جهادی و تدبیــر واقعی، به 

فعلیت در بیایند.
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دارایی مالکان سهام عدالت ۴.۱ درصد آب رفت
تسنیم نوشــت: ارزش برگه ۵۳۲ هزار تومانی ســهام عدالت در پایان 
معامات هفته جاری با افت ۸۱۷ هزار و ۹۸۴ تومانی نســبت به هفته 

قبل به ۱۸ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان رسید.
در پی صدور دســتور آزادسازی سهام عدالت، ســپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تســویه وجوه با راه اندازی سامانه اســتعام و آزادسازی 
ســهام عدالت اقدام به ارائــه جزئیــات دارایی واقعی ســهام عدالت 
مشموالن به تفکیک شرکت های بورســی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم 

آنها کرد.
این ســامانه بار دیگر در پایان معامات هفته بِروزرســانی شده است و 
مشــموالن می توانند با مراجعه به این ســامانه از آخرین ارزش سهام 

عدالت خود آگاهی یابند.
بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه ســهام عدالت آن ها ۵۳۲ 
هزار تومان است در پایان معامات روز چهارشنبه ۸ مرداد ارزش سهام 

عدالتشان به ۱۸ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان رسیده است.
در پایان معامات هفته قبل ارزش ســهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱۹ 
میلیون و ۶۳۴ هزار و ۵۴۸ تومان اعام شــده بود که بر این اساس طی 
معامات این هفتــه ۴.۱ درصد زیان معادل ۸۱۷ هــزار و ۹۸۴ تومان 
به ســهامداران عدالت وارد شده اســت. در هفته پیش از آن سود ۲.۳ 

درصدی عاید سهامداران عدالت شده بود.
بر این اساس روند ارزش سهام عدالت پس از  چند هفته رشد، طی هفته 
جاری معکوس و نزولی شده اســت. در معامات این هفته ارزش برگه 

۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت از ۲۰ میلیون تومان هم فراتر رفته بود.

برنامه های سازمان خصوصی سازی درمورد واگذاری بنگاه ها

خبری از مزایده و مذاکره نیست
معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های ســازمان خصوصی سازی 
با تاکید بر اینکه این ســازمان برنامه ای برای واگذاری بنگاهها از طریق 
مزایده یا مذاکره در سازمان ندارد، برنامه های سازمان خصوصی سازی 

درمورد واگذاری بنگاه ها را اعام کرد.
ابوالقاسم شمســی جامخانه درمورد برنامه ســازمان خصوصی سازی 
جهت آماده ســازی و واگذاری بنگاهها در ســال ۱۳۹۹ توضیح داد: بر 
اساس مصوبه اول اردیبهشــت ســال ۱۳۹۹ هیات واگذاری که اباغ 
شــد، نام  ۱۹۱ شــرکت در فهرســت واگذاری  قرار  دارد که قرار است 
۱۵ شرکت از لیست یاد شده پس از پذیرش در بازار سرمایه و ۲۳ بنگاه 
زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی  تولید نیروی برق حرارتی از طریق 

سه هلدینگ نیروگاهی پس از پذیرش در بازار سرمایه واگذار شوند.
وی با بیان اینکه ۱۳ بنگاه دیگر در قالب ETF واگذار می شــوند، اظهار 
کرد: هفت شــرکت نیز از قبل پذیرش داشــتند و به مرور یا تدریجی و 
یا بلوکی عرضه می شــوند. همچنین ۶۶ بنگاه کــه قابلیت پذیرش در 
بازار ســرمایه را ندارند پس از قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی 
دادگســتری و تصویب هیات واگذاری  از طریق بازار ســوم فرابورس 
عرضه می شــوند و مابقی که شامل ۶۷ بنگاه می شــود، پس از اصاح 

ساختار و ادغام تعیین تکلیف و واگذار خواهند شد.
معاون شــرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی با 
تاکید بر اینکه این ســازمان برنامه ای برای واگذاری بنگاهها از طریق 
مزایده و یا مذاکره در ســازمان ندارد، گفت: همه شرکتها از طریق بازار 
ســرمایه شــامل بازار اول و دوم بورس یا اول، دوم و ســوم فرابورس یا 
چنانچه در قالب اموال و دارایی ها باشند، از طریق بورس اماک یا کاال 

عرضه خواهند شد.
معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های ســازمان خصوصی سازی 
در ادامه با بیان اینکه از ســال۱۳۹۲ تا کنون، سازمان خصوصی سازی 
عرضه اولیه نداشــته اســت، گفت: با توجه به مصوبه هیات واگذاری و 
دستور وزیر امور اقتصاد و دارایی، ۱۸ شــرکت که شامل سه هلدینگ 
تخصصی نیروگاهی می شود، تا آخر ســال در بورس یا فرابورس عرضه 

اولیه خواهند شد.

رشد ماهانه قیمت طال رکورد جدید زد
قیمت طا در معامات روز جمعه بازار جهانی با ضعیف شــدن ارزش 
دالر، افزایش یافت و در مســیر ثبت بزرگترین رشــد قیمت ماهانه در 

چهار سال و نیم گذشته قرار گرفت.
 بهای هر اونس طا بــرای تحویل فوری در معامــات روز جاری بازار 
ســنگاپور ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۹۶۷ دالر و ۵۳ سنت رسید. 
بهای معامات این بازار روز گذشــته پــس از ۹ روز متوالی افزایش، با 

کاهش روبرو شد.
در بازار معامات آتی آمریکا، هر اونس طا یــک درصد صعود کرد و به 
۱۹۶۱ دالر و ۳۰ سنت رسید.دالر آمریکا به پایین ترین حد در دو سال 
اخیر نزول کرد و در مســیر بزرگترین افت ماهانه در یک دهه گذشــته 
قرار دارد و این امر طــا را که به این ارز قیمت گذاری می شــود، برای 

دارندگان ارزهای دیگر ارزانتر کرده است.
عاوه بر آمــار تولیــد ناخالص داخلی در ســه ماهه دوم کــه انقباض 
اقتصادی عمیق آمریکا در ۷۳ سال اخیر را نشــان داد و رشد آمار بیمه 
بیکاری، دالر تحت تاثیر اظهارات دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
که احتمال به تاخیر افتادن انتخابات ریاســت جمهوری سوم نوامبر را 

مطرح کرد، به شدت آسیب دید.
به گفته جان شارما، اقتصاددان بانک ملی اســترالیا، آمار ضعیف تولید 
ناخالص داخلی آمریکا در ســه ماهه دوم منعکس کننده ضعف اقتصاد 
این کشــور بود و ســرمایه گــذاران را متقاضی طا به عنــوان دارایی 
امن کرد. وخامت وضعیت شــیوع ویروس کرونا، تشــدید تنشــهای 
ژئوپلیتیکی و افت بیشــتر ارزش دالر ممکن است طا را به مرز ۲۰۰۰ 
دالر برساند.طا از ابتدای ژوییه تاکنون بیش از ۱۰ درصد رشد قیمت 
داشته که بزرگترین رشــد قیمت ماهانه از فوریه سال ۲۰۱۶ محسوب 
می شود و ســه شــنبه هفته جاری تا رکورد تاریخی ۱۹۸۰ دالر و ۵۷ 

سنت پیش رفت.
بر اســاس گزارش رویترز، قیمت طا از ابتدای ســال ۲۰۲۰ تاکنون 
تحت تاثیر وخامت شیوع ویروس کرونا و نرخهای بهره اندک در سطح 
جهانی و اقدامات محرک مالی بانکهای مرکزی جهان حدود ۳۰ درصد 

رشد کرده است.
در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ 
درصد افزایش، به ۲۳ دالر و ۶۲ سنت رسید. نقره که از امیدها به احیای 
فعالیت صنعتی مورد پشتیبانی بیشتری قرار گرفته است، با ۳۰ درصد 

رشد ماهانه، در مسیر ثبت بزرگترین رشد ماهانه تاکنون قرار دارد.
بهای هر اونس پاتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، در ۹۰۳ 
دالر و ۸۷ سنت ایستاد. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۳ 

درصد افزایش، ۲۰۹۰ دالر معامله شد.

بازار

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: بازار ســرمایه در ماه هــای اخیر هم از نظر 
ارزش بازار و هم از نظر تعــداد فعاالن و حجم معامات 
افزایش چند برابری را تجربه کرده و باید روند پذیرش 

شرکت ها در بورس تسریع شود.
حســین ســاح ورزی، نایب رئیس اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران گفت: بازار سرمایه 
در ماه های اخیر هم از نظر ارزش بازار و هم از نظر تعداد 
فعاالن و حجم معامــات افزایش چند برابری را تجربه 
کرده است، اما از سوی دیگر به رغم افزایش چشم گیر 

ارزش بازار و معامات، بخش واقعی اقتصاد از 
حیث تامین مالی از بازار ســرمایه بهره کافی 
کســب نکرده و رقم ناچیزی از این ظرفیت 

صرف تامین مالی شده است.
بخشــی از این ایــرادات، بــه بنگاه هــا باز 
 می گــردد. بســیاری از شــرکت ها به دلیل 
ســاختاری که از گذشــته تاکنــون حفظ 

کرده اند، صورت های مالی شــفافی نداشته و آمادگی 
الزم برای پذیرش در بورس را ندارند.

بازار ســرمایه نیز در بخش پذیرش شرکتها، دچار یک 

بوروکراســی پیچیده و کمبود زیرســاخت 
و نیروی کافی بود، اما در این شــرایط برای 
جلوگیری از تاطم و البته برای عمق بخشی 
به بازار، الزم اســت پذیرش شــرکت ها در 

بورس تسریع شود.
به تازگی طی توافقــی چهارجانبه که میان 
اتاق بازرگانی ایران، شــرکت بورس، شرکت 
فرابورس ایران و جامعه حســابداران رســمی به عمل 
آمد، سامانه هوشــمندی به نام رهســار طراحی شد 
و به بهره برداری رســید. کارکرد اصلی این ســامانه، 

سنجش میزان آمادگی شــرکت ها برای ورود به بازار 
سرمایه است.شرکت ها با ورود به این سامانه و بررسی 
اطاعات شــان متوجه  می شــوند، امکان پذیرش در 
چه بازاری را دارا هســتند و چه ایرادات و ضعف هایی 
در اطاعات آنها وجود دارد. متقاضیــان ورود به بازار 
ســرمایه  می توانند اطاعات اولیه ای که برای پذیرش 
در بازار الزم است، از جمله صورت های مالی سال های 
قبل، اطاعات هویتی شــرکت و اقــام دیگری مانند 
میزان فروش و تعهــدات و برنامه آتــی را وارد کنند تا 

مورد بررسی قرار گیرد.

اتاق

خریدار  الیحه بودجه دولت، موضوع داغ 
اقتصادی این روزهای کشــور است؛ آن هم 
در شــرایطی که کاهــش درآمدهای نفتی 
دولت و نیز شــیوع کرونا، به کسری بودجه 

قابل توجه دولت منجر شده است.
 تابستان ۹۹ تقریبا به نیمه های خود نزدیک 
می شود و آنچه که از وضعیت اقتصاد کشور 
شاهد هستیم، تورم در بخش های مختلف 
اقتصادی بوده اســت. این تورم بنا به گفته 
کارشناسان، ناشی از شیوع ویروس کرونا و 
اختالی که در بخش های مختلف اقتصادی 
ایجاد کرده و نیز محدودیــت در ورود ارز به 

کشور به دلیل تحریم های اقتصادی است.
بر همین اســاس بــه اعتقــاد تحلیلگران 
اقتصــادی، »وقایع ســال ۱۳۹۸ تاکنون 
از قبیل تشــدید تحریم ها و کاهش شدید 
درآمدهای نفتی، ســیل گســترده، شیوع 
ویروس کرونا و مجددا کاهش شدید قیمت 
نفت و بــه حداقل رســیدن منابع حاصل از 
نفت، بودجه های سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
را به شــدت تحت تاثیر قــرار داد و موجب 

کسری بودجه شده است.
در الیحــه بودجه ســقف منابــع عمومی 
دولت از ســه بخــش درآمدهــا، واگذاری 
دارایی ســرمایه ای و واگذاری دارایی مالی 
۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــد، 
اما در زمان تصویب به ۵۷۱ هــزار میلیارد 
تومان رسید. در بخش درآمدها نیز ۲۸۸.۷ 
هزار میلیارد تومان عمدتــا مالیات و البته 
ســایر درآمدها، در واگــذاری دارایی های 
ســرمایه ای ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش 
نفت و فرآورده هــای آن و ۵۰ هزار میلیارد 
تومان واگذاری امــوال منقول و غیرمنقول 
و در واگذاری دارایی مالی شــامل واگذاری 
ســهام یا انتشــار اوراق دولتی با ۱۷۶ هزار 

میلیارد تومان وجود دارد.
اکنون که حدود چهــار ماه و نیم از ســال 
جاری گذشته و آنچه از چندی پیش  اعام 
شــد، نشــان داد که کسری ســنگینی در 
انتظار بودجه دولت است. تاکنون رقم های 
گوناگونی بیــن ۵۵ تا بیــش از ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان به عنوان ارقام کسری بودجه 
مطرح شده است. دی ماه پارسال نیز مرکز 
پژوهش های مجلس در یک گزارش و طبق 
محاســباتی نشــان داد که میزان کسری 
منابع در حدود ۱۳۱ هــزار میلیارد تومان 

است.
در این میان، اواخر خرداد ماه امســال وزیر 
اقتصاد در نشســت هیــان نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران دربــاره آخرین برآوردها از 
کسری بودجه در ســال جاری عنوان کرد: 
آخرین اعدادی که اعام شــده، ۱۴۰ هزار 

میلیارد تومان کســری بودجه است. البته 
این عدد من نیست، بلکه نتیجه یک برآورد 

است.
به گفتــه وی، در حال حاضــر آنچه مطرح 
شــده، یــک پیش بینــی از عــدم تحقق 
برخی درآمدهاســت. از این رو اگر بتوانیم 
درآمدهای جدیــدی را به وجــود آورده و 
با یک اصاح ســاختار، برخــی هزینه ها را 
کاهش دهیم، می توان کســری بودجه را به 

شکل قابل توجهی پایین آورد.

پیش بینی درآمد کشور در سال 99 
چقدر است؟

چندی پیش علی ربیعی، سخنگوی دولت 
درباره پیش بینی درآمد کشور در سال ۹۹ 
گفت: ســازمان برنامه و بودجه تاش کرد 
که کسری خود را از طریق پایه پولی تامین 
نکند و هیــچ اســتقراضی از بانک مرکزی 
نکرده است. حتی تنخواه گردان قانونی خود 
را از منابع بانک مرکزی در ســال جاری به 
نصف کاهش داده اســت تا کسری بودجه 

موجب افزایش نقدینگی و تورم نشود.
وی در پاسخ به این پرســش که پیش بینی 
درآمد کشور در ســال ۱۳۹۹ چقدر است؟ 
دولت چه مقــدار از عدد بودجه امســال را 
می تواند تامین کند و با چه مقدار کســری 
روبه رو اســت؟ ابراز داشــت: میزان بودجه 
عمومی مصوب مجلس شــورای اســامی 
۵۶۱ هزار میلیارد تومان اســت که با توجه 
به شرایط کرونایی، کاهش شدید صادرات 
نفــت و فراورده هــای نفتــی و همچنین 
کاهش مصرف فراورده های نفتی و در عین 

حال کاهش درآمدهــای مالیاتی عمومی 
دولت و از ســوی دیگر افزایش هزینه های 
دولت به دلیل بیماری کرونــا و لزوم تامین 
معیشت عمومی و کارکنان و بازنشستگان 
مقرر شــد اوال دولت ۲۰ درصد هزینه های 
اجتناب ناپذیر خود را کاهــش دهد و ثانیا، 
بقیه کســری خــود را حــدود ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومــان را با انتشــار اوراق مالی در 
بازار تامین کند و ایــن کار به صورت منظم 

در حال انجام است.

دولت بدون استقراض، تعهدات مالی 
خود را پرداخت کرد

فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد تیرماه امسال 
در گفت وگویــی درباره کســری بودجه و 
نحوه تامین مالی بودجه سال جاری عنوان 
کرد: برای تامین کســری احتمالی ناشی از 
عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه 
بر اســاس اولویت صرفه جویــی هزینه ها، 
افزایش درآمدهای مالیاتــی، عرضه بنگاه 
و اموال دولتی و نهایتا انتشــار اورق دولتی 

پیشنهاد وزارت اقتصاد است.
به گفته وی، ما در دولت تاش خواهیم کرد 
از ترکیــب همه این روش ها بــه طور بهینه 
بهره ببریم، تا ضمن پشــت ســر قرار دادن 
ایــن دوره زمانی خاص، بــه تحقق اهداف 

اقتصادی کشور نیز نزدیک تر شویم.
دژپســند متذکر شــد: ما تمام این کارها 
و برنامه هــا را به انجــام می رســانیم تا از 
اســتقراض از بانک مرکزی و پولی شــدن 
کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری 

کنیم.

وی تاکید کرد: دولت یازدهــم و دوازدهم 
هیچگاه به دنبال این امر نبوده و امســال نیز 
برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه 
برای تأمین هزینه های خود استفاده نکند. 
بر این اساس در خزانه داری وزارت اقتصاد، 
یک برنامه  جامع جریــان نقدی طرح ریزی 
کرده ایم و بر اســاس آن عمــل می کنیم تا 
مبتنی بر آن از اســتقراض از بانک مرکزی 

ممانعت به عمل آوریم.
به اعتقاد وزیــر اقتصاد، این نکته اشــتباه 
که برخــی بر آن اصــرار دارنــد و آن توهم 
اســتقراض دولت از بانک مرکزی اســت، 
دالیل خاص دارد کــه می تواند ناشــی از 
قهرمان سازی های خاص باشد. اما چون این 
بحث از اساس اشتباه اســت، بیش از این به 
آن ورود نمی کنم تا بی علــت افکار عمومی 
بــا چالش مواجــه نشــود.تاکنون راه های 
متعــددی برای جبــران کســری بودجه 
پیشنهاد شــده و دولت نیز به نظر می رسد 
چند راهکار از جمله انتشــار اوراق بدهی، 
عرضه ســهام شــرکت های دولتی و اموال 

مازاد دولت را مدنظر قرار داده است.
طبق اعام بانــک مرکزی با حــراج اوراق 
بدهی دولت طی هفت مرحلــه حدود ۳۶ 
هزار میلیارد تومان از کســری بودجه بدون 
خلق نقدینگی تامین شــده که حدود ۷۰ 
درصد این اوراق توسط بانک های خصوصی 
و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای 
مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه 
گــذاری، صندوق های ســرمایه گذاری و 
شرکت های تامین سرمایه خریداری شده 
اســت.در این راســتا، طبق اعام معاونت 

نظارت مالی و خزانــه داری وزارت اقتصاد 
عاوه بر فــروش ۳۶ هــزار و ۴۴۷ میلیارد 
تومان اوراق طی هفت مرحلــه، در جریان 
هشــتمین عرضه عمومــی اوراق نیز مبلغ 
۶۱۶۷ میلیــارد و ۱۱۹ میلیــون تومان در 
راســتای تامین مالی بهینــه تامین منابع 
شــد که در کل مجموع تامین مالی صورت 
گرفته از طریق فروش اوراق مالی اســامی 
به ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیــارد و ۱۱۹ میلیون 

تومان رسید.
بنابراین، از کســری بودجه امسال، تاکنون 
از طریق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار و ۶۱۴ 
میلیــارد و ۱۱۹ میلیون تومــان آن تامین 

شده است.
عاوه براین، براســاس گفتــه رئیس مرکز 
مدیریــت بدهی هــا و دارایی هــای مالی 
عمومــی وزارت اقتصاد تا پایان شــهریور 
نیز، ۶۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی 
برای تامین مالی هزینه های اجتناب ناپذیر 
بودجه منتشر و مابقی هزینه های بودجه از 
محل اسناد خزانه اسامی و یا اوراق موضوع 
تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ 

تامین می شود.
در این میــان، در روزهای گذشــته مرکز 
مدیریــت بدهی هــا و دارایی هــای مالی 
عمومی معاونت نظــارت مالی و خزانه داری 
وزارت اقتصاد طــی اطاعیــه ای از انجام 
هشــتمین مرحلــه عرضــه اوراق مالــی 
اســامی با مشــارکت بانک ها و نهادهای 
مالی بازار ســرمایه )از قبیــل صندوق های 
ســرمایه گذاری و شــرکت های تأمیــن 
ســرمایه( در بازار بین بانکی و بازار سرمایه 

در روز سه شنبه، هفتم مرداد ماه خبر داد.
این مرکــز در اطاعیــه صادر شــده، این 
اقدام را در راســتای تامین مالی غیرتورمی 
ناترازی بودجــه عمومی دولت و بهره گیری 
حداکثری از ظرفیت ایمن بازار بدهی عنوان 

کرده است.
بر اســاس این اطاعیــه پــس از دریافت 
پیشــنهادهای خریــد اوراق از متقاضیان 
در ســامانه بازار بین بانکــی بانک مرکزی 
جمهوری اسامی و سامانه شرکت مدیریت 
فنــاوری بورس تهران، حســب تصمیمات 
اتخاذ شده در راســتای تأمین مالی بهینه، 
در کل مبلغ ۴ هــزار و ۴۰۴  میلیارد تومان 
در مورخ هفتم مردادماه برای تامین مصارف 

بودجه عمومی دولت تأمین شد.
به این ترتیب، طبق اعــام وزارت اقتصاد با 
انجام هشــتمین مرحله عرضه اوراق مالی 
اسامی، ۴ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان دیگر 
از این محل برای کسری بودجه تامین مالی 

شد.

   ادامه از صفحه اول
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
جمهوری اسامی ایران دوستان مؤثری در 
دنیــا دارد اما تکیه واقعی نظام اســامی به 
خدا و مردم است، گفتند: تکیه بر امکانات و 
استقال داخلی، هم دشمنان خارجی و هم 
بدخواهان داخلی دارد. آن کســی که برای 
منافع خودش حاضر اســت کاالیی را که در 
داخل تولید می شود، از خارج وارد کند، در 
واقع خیانت می کند و بــا وجود تأکیدهای 
مکرری که شده اســت اما همچنان واردات 
کاالهایی کــه در داخل تولید می شــوند، 
ادامه دارد.آخرین نکته ای که رهبر انقاب 
اســامی درخصوص تحریم ها گفتند »دل 

نبستن به وعده های توخالِی دیگران« بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در ســال 
۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام، متاسفانه 
کشــور ماهها معطل وعده های اروپایی ها 
باقی ماند و اقتصاد کشــور شــرطی شد در 
حالیکه معطل کــردن اقتصاد به وعده های 

دیگران، بسیار مضر است.
ایشان افزودند: اروپایی ها هیچ کاری برای 
مقابله با تحریم هــای آمریکا نکردند و آنچه 
که بــه نام اینســتکس نیز مطــرح کردند، 

بازیچه ای بود که محقق نشد.
رهبر انقاب اســامی در جــع بندی این 
بخش از ســخنان خود تاکید کردند: عاج 
تحریم ها فعال کــردن ظرفیت های داخلی 

است که نیازمند مجاهدت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری 
از سخنانشان با اشاره به گرانی ها و مشکات 
جدی خانوارها در تأمین معیشــت، گفتند: 
کارهای الزم برای رفع این مشــکات را در 
جلســات خصوصی با مســئوالن از جمله 
آقای رئیس جمهور مطرح کرده ایم و باز هم 

به دستگاههای مسئول تأکید می کنیم.
رهبر انقاب اسامی مسئله فوری در بخش 
اقتصاد را »مهار نوسان قیمتها، ایجاد ثبات 
در بازار و حفظ ارزش پولی ملی« دانستند و 
افزودند: این حالــِت هر روز یک قیمت برای 
اجناس و افســار پاره کردن قیمت ارز برای 
کشور مضّر است و افراد آشنا به مدیریتهای 
اجرایی معتقدند که این مســئله با برخورد 
دســتگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه 
قضایی قابل مهار است.ایشــان افزودند: در 
قضیه ارز، بانک مرکزی تاشــهای زیادی 
انجام می دهد که ان شــاءاهلل موفق خواهد 
شد البته گزارش های مطمئنی وجود دارد 

که دالیل سیاسی، امنیتی در افزایش قیمت 
ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است که در 
این صورت باید با کســانی که به این آتش 

دامن می زنند، جداً مقابله شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مسئله »هدایت 
نقدینگی به سمت تولید« و همچنین »رفع 
موانع جهش تولیــد« را از دیگر اولویتهای 
اقتصاد کشــور خواندند و گفتنــد: عده ای 
از کارشناســان پیشــنهاد کرده اند رؤسای 
ســه قوه کارگروهــی را برای شناســایی و 
رفع موانع تولید تعییــن کنند.رهبر انقاب 
اسامی اصاحات اساسی در اقتصاد کشور 
را »اصاح ســاختار بودجه«، »اصاح نظام 
بانکی«، »ارتقاء سرمایه گذاری و اشتغال« 
و »بهبود محیط کســب و کار« برشمردند 
و گفتند: این موارد دو ســال قبل و همزمان 
با تشکیل جلسه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی به سران قوا اباغ شــد که البته با 
وجود تاشها پیشرفت قابل توجهی نداشته 
اســت البته مهم این اســت که ما می دانیم 
چه می خواهیــم و به دنبال چــه برنامه ای 
هستیم.ایشــان، »صبر« و »ثبــات« را دو 
نیاز اساســی برای آینده کشــور دانستند 
و با تأکید بــر اینکه بر اثر ایمــان مذهبی و 

اعتماد مردم به نظام، ثبات ملت خوب است، 
افزودند: مســئولین هم باید با کار جهادی، 
صبر و ثبات خود را نشــان دهند و از تردید و 

نگرانی های مضّر اجتناب کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، مشــکات 
دشمن اصلی یعنی آمریکا را بسیار بزرگ و 
غیرقابل مقایسه با مشکات ایران خواندند 
و با برشــمردن مصادیقی از مشکاِت امروز 
آمریکا مثل فاصله طبقاتی عجیب، تبعیض 
نژادی، مشــکات اقتصادی و بیکاری های 
گسترده، مشکات مدیریتی در قضیه کرونا 
و مدیریــت اجتماعی ضعیف کــه منجر به 
بی رحمی  و قتل و شــکنجه به دست پلیس 
آمریکا می شــود، گفتند: امــروز آمریکا در 

سطح دنیا منفور و منزوی است.
ایشــان تأکید کردند: حوادث جاری آمریکا 
آتش زیر خاکستری است که شعله ور شده و 
اگرچه آن را سرکوب کنند اما دوباره شعله ور 
می شود و نظام کنونی آمریکا را از بین می برد 
چرا که فلسفه سیاسی و اقتصادی این نظام 
غلط و محکوم به نابودی است.رهبر انقاب 
اسامی ســخنان مکرر مقام های آمریکایی 
علیه ایران را نشــان دهنده سردرگمی آنها 
دانســتند و افزودند: مدیریت آمریکا دچار 

سرگیجه و آشفتگی اســت. آمریکایی ها به 
دنبال پیدا کردن دشمن هســتند بنابراین 
گاهی از ایران اسم می برند و گاهی از روسیه 
و چیــن، اما امــروز رژیم آمریکا دشــمنی 
بزرگ تر از ملت خود ندارد و همین دشــمن 
آن رژیــم را به زانو درخواهــد آورد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکیــد مجدد بر صبر، 
ثبــات و کار جهــادی افزودنــد: دولت در 
اواخــر دوران مســئولیت خود قــرار دارد 
البته در طول این ۷ ســال هر چه توانستند 
تاش کردنــد و در برخی بخشــهای دولت 
نیز واقعاً کارهای خوبــی انجام گرفت، پس 
از این دولت هم، دولت تازه نفســی خواهد 
آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.
رهبر انقاب اســامی در پایان سخنانشان 
به مســئله عزاداری در محرم اشاره و تأکید 
کردند: در عزاردای ها معیار آن چیزی است 
که ســتاد ملی کرونا اعام می کند. بنده هر 
چه آنهــا الزم بدانند مراعــات خواهم کرد. 
توصیه و تأکید من به همه عزاداران، هیئات، 
منبری ها و مداحان نیز این است که ضوابط 
ستاد ملی کرونا باید رعایت شود، چرا که اگر 
همین مقدار مراقبت و کنترل هم سســت 

شود، فاجعه ای بزرگ پدید خواهد آمد.

وند پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه تسریع  می شود ر
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رییس کل بانک مرکزی:
رشد پایه پولی و نقدینگی تنها به افزایش 

قیمت ها مربوط نیست
 رییس کل بانک مرکــزی در یکی از صفحه 
های اجتماعی نوشت: همه افزایش قیمت ها 
در بهار امســال، فقط به رشــد پایــه پولی و 

نقدینگی مربوط نمی شود.
عبدالناصر همتــی در صفحه اینســتاگرام 
خود نوشــت: افزایش انتظارات تورمی متاثر 
از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز 

در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته اند. وی ادامه داد: بانک مرکزی 
همه تاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای 
پولی و مدیریت نرخ ســود برای کنترل و مهار تورم بکار گرفته است و با 
وجود تمام موانع و محدودیت ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم 

هدف گذاری شده برای یکسال آینده استفاده می کند.
رییس کل بانک مرکزی نوشــت: قضاوت درخصــوص عملکرد بانک 
مرکزی بایســتی در چارچوب محیط اقتصاد کان و شوک های وارده 
به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقال بانک 

مرکزی باشد.
همتی ادامه داد:خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت 
تامین کسری بودجه توســط بانک مرکزی)آنچنان که در بودجه سال 
۹۸ تکلیف شد( در شــرایط تحریمی تامین کسری بودجه از محل پایه 

پولی است.
وی نوشــت: روش مذکور در کوتــاه مدت همانند اســتقراض از بانک 
مرکزی خواهد بــود بنابرایــن بانک مرکــزی به حکــم وظیفه نظر 
کارشناســی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشــایند این روش 

تامین بودجه گزارش کرده بود.
رییــس کل بانک مرکزی خاطرنشــان کــرد: روش هایی که امســال 
دولت برای تامین کســری بودجه از طریق فروش ســهام دولتی و نیز 
انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است در شــرایط تداوم فشار حداکثری 
روش های مناسبی برای تامین منابع الزم از نقدینگی موجود در جامعه 
و بدون فشار به پایه پولی اســت و در صورت تداوم کمک خوبی به بانک 

مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.

سقف پرداخت نقدی به مشتریان در بانک  آینده: 
15 میلیون تومان 

بانک مرکزی ج.ا.ایران، با اباغ بخشــنامه ای به بانک ها، ســقف مقرر 
پرداخت وجه نقد ریالی به مشــتریان را از ســوی بانکها و موسســات 

اعتباری غیر بانکی در سال ۹۹ را ۱۵۰ میلیون ریال تعیین کرد.

پرداخت 273 فقره تسهیالت مرتبط با شیوع 
کرونا توسط بانک آینده

 کســب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی 
خود، آسیب دیده اند، می توانند از تسهیات 

حمایتی بانک آینده، بهره مند شوند.
بانک آینــده با هــدف کمک بــه صاحبان 
از  ناشــی  آســیب دیده  کســب وکارهای 
همه گیری کرونــا و به منظــور حفظ رونق 

اشتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای تولیدی کشور 
از ۱۳۹۹/۰۴/۱۹، نســبت به پرداخت تســهیات به معرفی شدگان از 
طریق ســامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی )کارا( اقدام نموده، 
تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۷، با اعطای ۲۷۳ فقره تســهیات حمایتی، بیش از ۴۱ 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن اعالم کرد:  
کسب رتبه نخست این بانك در پرداخت 

تسهیالت موضوع تبصره 18 در بین سایر بانك ها
دکتر حســین مهري اظهار داشــت: بانک 
صنعــت ومعــدن در پرداخت تســهیات 
موضوع تبصره ۱۸ که از ســال ۹۷ به بانک 
ها اباغ گردیده اســت در مقایســه با سایر 
بانک ها داراي بیشــترین میزان پرداختي 

بوده است.
به گزارش پایگاه اطاع رســاني بانک صنعت 

و معدن، دکتر مهري بیان داشت: با استناد به آمار عملکرد این بانک در 
سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز پرداخت این تسهیات تا 
آخر ســال ۹۸ تعداد ۷۰۱ طرح به بانک صنعت و معدن معرفي گردید 
که پس از بررســي، به تعداد ۳۰۳ طــرح که داراي توجیــه و اهلیت و 
صاحیت الزم بودند، تسهیات به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال 
در قالب تسهیات ســرمایه ثابت و ســرمایه در گردش پرداخت شده 

است. 
دکتر مهري عنوان داشــت: در مجموع تا پایان ۴ ماهه نخســت سال 
جاري تعداد ۸۰۵ طرح بــه بانک صنعت و معدن معرفــي گردید و در 
نهایت با پرداخت تســهیات به ۴۰۹ طرح موافقت و مبلغي بیش از ۳۰ 

هزار میلیارد ریال به این طرح ها پرداخت گردید.
مدیرعامــل بانک صنعــت و معدن یادآور شــد: آمارهاي تســهیات 
پرداختي موضوع تبصره ۱۸ در ســال ۹۹ نیز حاکي از آن است که این 
بانک در پرداخت تســهیات مذکور همچنان نســبت به سایر بانک ها 

حائز رتبه نخست مي باشد.
گفتني است، بر اساس بند )الف( تبصره)۱۸( قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 
کل کشور مقرر شده بود، بانک هاي عامل، تسهیات الزم برای حمایت 
از طرحهای تولیدی اشــتغالزا با اولویت بازســازی و نوسازی صنایع، 
تکمیل و راه اندازی طرحهای کشــاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام 
بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد، اجرای طرح  های 
صنایع کوچک و حمایت از خوشــه های صنعتی، بافت های فرسوده و 
طرحهای حمل و نقــل عمومی و ریلــی، کارورزی جوانان و طرحهای 

اشتغالزایی مناطق مرزی را فراهم نمایند.

 تقدیر مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات از 
عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ پست بانک ایران 

مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فنــاوری اطاعات از عملکرد 
مالی ســال ۱۳۹۸ پســت بانک ایران که موجب ســوددهی این بانک 
در ســال گذشــته و همچنین شــفاف ســازی عملکرد آن براساس 
استانداردهای بانک مرکزی و ســازمان های نظارتی شده است تقدیر 

نمود. 
 به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران: آذری جهرمی در پاسخ به 
ارائه گزارش عملکرد مالی ســال ۱۳۹۸ پســت بانک ایران به وی، طی 
پیامی از دکتر بهزاد شیری مدیرعامل و همچنین اعضای هیات مدیره، 
مدیران و کارکنان و کارگزاران با انگیزه و پرتاش این بانک در سراســر 

کشور قدردانی نمود. 
همچنین وی در ادامه این پیام بر پیگیری این روند با سرعت مضاعف و 

تاش بیشتر توسط مجموعه بانک تاکید کرد.

شعبه

کارشــناس اقتصاد مســکن گفت: اگــر وزارت راه و 
شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه اماک و اسکان 
اراده داشــت، با گذشت ۵ ســال از تصویب این قانون، 

سامانه مذکور تاکنون راه اندازی شده بود.
افشــین پروین پور با تأکیــد بر لزوم رصــد معامات 
مســکن، گفت: تمامی معامات مسکن می بایست در 
یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله ای 
بدون اطاع حاکمیــت، فرد به جرم پولشــویی مورد 
پیگرد قانونی قــرار گیرد.وی افزود: در شــرایط فعلی 
یکی از الزامات راه اندازی ســامانه اماک و اســکان، 
ثبت ســامانه ای و اشــراف بر تمامی معامات مسکن 

است.این کارشناس مســکن اظهار داشت: 
به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه وشهرســازی، برنامه ای برای راه اندازی 
ســامانه مذکور تا پیش از پایان یافتن شیوع 
ویروس کرونا وجود نــدارد. همین نقل قول 
از جدیت دســتگاه ها بــرای ارائــه و تبادل 

اطاعات کم می کند.
پروین پور با بیان اینکه ارســال اطاعات دســتگاه ها 
برای بارگذاری در ســامانه اماک و اســکان به ُکندی 
انجام می شود و همکاری بین دستگاه ها در این زمینه 
بسیار ضعیف اســت، گفت: اگر وزارت راه وشهرسازی 

برای اجرایی شدن ســامانه اماک و اسکان 
اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این 
قانون در مجلس شــورای اســامی، سامانه 
تاکنــون راه انــدازی شــده بود.پروین پور 
افزایش نــرخ مالیات بر خانه هــای خالی را 
ضــروری و در جهت بازدارندگی دانســت 
و گفت: قرار نیســت دولت نــگاه درآمدی 
به این قانون داشــته باشــد؛ چرا که این دیدگاه غلط 
است. به نظر می رسد القای یک شــوک به محتکران 
مســکن، می تواند بخش بزرگی از ۲.۵ میلیون خانه 
خالی را وارد چرخه معامات کند.وی در این خصوص 

ادامه داد: پیشنهاد می شود به میزان ۲۰ درصد ارزش 
خانه هــای خالی به صــورت روزشــمار از مالکان این 
واحدها مالیات اخذ شــود. این پایه مالیاتی نیازمند آن 
است تا همه اماک مشمول شــوند و معافیتی در میان 
نباشد؛ بر این اساس، خالی نگه داشتن خانه ها به طمع 
قیمت باالتر پایان خواهد یافت.این کارشناس اقتصاد 
مسکن با انتقاد از روند طوالنی اجرای قانون مالیات بر 
خانه های خالی گفت: همکاری و عزم جدی دستگاه ها 
در تبــادل اطاعات، الزمــه اجرای قانــون مالیات بر 
خانه های خالی است تا با رصد معامات مسکن اوضاع 

این حوزه سامان دهی شود.

مسکن

خریدار   نائب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: سیاست گذاری حوزه اقتصاد 
مسکن فاجعه بار اســت و بار آن را جامعه به 

دوش می کشد.
 احســان خاندوزی درباره طــرح مالیات بر 
خانه های خالی که در کمیسیون اقتصادی 
مجلس در حال بررسی است افزود: سیاست 
گذاری حوزه اقتصادی مســکن فاجعه بار 

است و بار آن را جامعه به دوش می کشد.
وی افزود: با بررســی نمونه چهــار میلیون 
نفری متوجه شــدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال 
هر کدام بیش از پنج واحد مســکونی به نام 
خود دارند.خاندوزی گفــت: این در حالی 
است که آمار تعداد خانه های خالی و مالکان 
و ســاکنان خانه ها را هیچکــس نمی داند 
و کشــور در آشــوب و بی نظمی اطاعات 
بازار مســکن به ســر می برد که فضا را برای 
ســوداگران این بازار مطلوب کرده اســت.

وی افزود: طرح مالیات بــر خانه های خالی 
با احتکار مســکن مقابله می کند و موجب 

افزایش عرضه خواهد شد.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفت: تصویــب این طرح، قانــون دائمی را 
ایجــاد می کند کــه انتظار داریم در ســال 
نخســت اجرای آن بــر قیمت هــا و عرضه 
مســکن اثــر بگذارد.خانــدوزی گفت: در 
ســال ۹۴ قانون مالیات بر خانه های خالی 
تصویب شــد، اما نرخ آن قانــون، بازدارنده 
نبود و اکنون در این طرح نــرخ مالیات ۱۲ 
برابر در مقایسه با قانون ســال ۹۴ افزایش 
یافته اســت.وی افــزود: ســامانه اماک و 
اسکان کشــور که قرار بود در ســال ۹۴ راه 
اندازی شود، اواخر سال ۹۸ آغاز به کار کرد 
و اکنون فقط کمتر از یک ســوم رکوردهای 
واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده 
اســت.خاندوزی گفت: در این طرح از همه 
ابزارها برای تقویت سامانه اماک و اسکان 
کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی 
و دســتگاه های اجرایــی مکلف شــده اند 
داده های خود را ســریع و رایگان در اختیار 

وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
وی افــزود: اگر مدیر یا کارمند دســتگاه ها 
بــرای ارائه اطاعــات به ســامانه اماک و 
اســکان کشــور همکاری نکنند به انفصال 

از خدمــت محکوم می شــوند.نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس 
طرح جدید مالیات بر خانه های خالی و سه 
ماه پس از الزم االجرا شدن آن، همه مالکان 
واحدهای مسکونی یا کســانی که در واحد 
ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در 
مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شــأن را 
مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک 
آن هســتند درج کنند.خاندوزی گفت: اگر 
این کار انجام نشــود، آن خانه خالی تلقی و 
مالیات آن در زمــان معامله یــا اجاره اخذ 
می شود.وی افزود: در این طرح تعداد خانه 
برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید 
یا از واحد مســکونی اســتفاده کند یا آن را 

اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.
خاندوزی گفــت: بر اســاس ایــن طرح، 

سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.
وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش 
سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را 
نیز کاهش می دهد، زیرا بر اساس این طرح، 
واحد مســکونی باید تا پایان تاریخ مندرج 
در پروانه ساخت، ســاخته شود و هر چه در 
ساخت آن تأخیر انجام شــود از نظر قانون 
گذار در بخش خانه های خالی که مشــمول 

مالیات می شوند قرار می گیرد.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی 
مشــمول طرح جدید مالیات بــر خانه های 
خالی می شود و بر اســاس این طرح، به ازای 
سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال 
ســوم ۱۸ برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ 
می شود.خاندوزی با بیان اینکه ۱۷۱ کشور 
دنیا قانون عایدی بر ســرمایه دارند، اما این 
قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح 
عایدی بر سرمایه در کمیســیون اقتصادی 
مجلس خبر داد.وی گفــت: بین چهار تا پنج 
درصد ارزش ملک، ســاالنه به عنوان مالیات 
بر خانه خالی دریافت می شــود و ســازمان 
مالیاتی موظف اســت هر سال اطاعات پایه 

مالیاتی را در این زمینه به روز کند.
خاندوزی افــزود: اگر احتــکار واحدهای 
مسکونی به وســیله بانک ها یا دستگاه های 
دولتی و نهادها انجام شــود، دو برابر میزان 
مالیات محتکران مســکن حقیقی از آن ها 

مالیات گرفته می شود.
وی گفت: وزیر راه و شهرســازی بر اســاس 
این طرح، مکلف شده اســت هر دو ماه یک 
بار بــه کمیســیون های مجلــس گزارش 

مکتوب ارائه دهد و کمیســیون اقتصادی 
این گزارش ها را برای عموم منتشر می کند.

محمــود محمــودزاده معــاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این 
برنامه گفت: تأیید نهایی داده های ســامانه 
اماک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری 
مالــکان انجام می شــود یعنــی وزارت راه و 
شهرســازی کار شناســایی خانه های خالی 
را انجــام و اطاعات آن را بــه صورت پیامک 
به مالکان این خانه ها ارســال می کند که اگر 
مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد 
باید مدارک آن را ارائه کنــد، اما اگر مدارک 
ارائه نکند یــا تأیید کند خانه، خالی اســت؛ 
آن واحد مسکونی به ســازمان امور مالیاتی 
معرفی می شــود.وی افزود: هشــت میلیون 
و ۳۰۰ هــزار واحد مســکونی شناســایی و 
اطاعات آن ها آنالیز شده اســت و به زودی 

پیامک آن برای مالکان ارسال می شود.
محمودزاده گفت: با توجه به اینکه ســاالنه 
باید ۹۰۰ هــزار واحــد مســکونی تولید 
می شــد، اما بخش خصوصی در سال های 
اخیر فقط حدود ۳۰۰ هزار واحد در ســال 
ســاخته اســت، بیش از دو میلیون واحد 
مســکونی خالی می تواند چهار سال کمبود 

تولید مسکن را جبران کند.
وی افزود: حدود ۳۵ درصد واحدهای خالی 

زیر ۱۰۰ متر و بقیه باالی ۱۰۰ متر هستند.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی گفت: بــا اتمام شناســایی 
واحدهای مســکونی خالی تــا ۲۰ مرداد، 
ســه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها 
را می دهیــم و اگر ایــن کار را انجام ندهند، 

فهرست آن ها را اعام عمومی می کنیم.
امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی 
کشور نیز در این برنامه گفت: همه آمارهای 
کشور باید ثبت شود و بر اساس قانون برای 
تصمیم هــای حاکمیتــی در اختیار همه 

ارکان حاکمیت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه محرمانگی اطاعات نباید 
وجود داشته باشــد افزود: این مشکل اصلی 
حوزه مسکن و حوزه های دیگر و مهمترین 
ویژگی طــرح جدید مالیات بــر خانه های 

خالی؛ ورود به این بحث است.
پارســا گفت: مالیات بر خانه هــای خالی با 
هدف کسب درآمد برای دولت نیست بلکه 
می خواهیــم خانه های خالــی وارد چرخه 
عرضه شــوند.وی وزارت راه و شهرسازی را 
متولی ایجاد ســامانه اماک و اسکان کشور 
اعام کرد و افزود: ســازمان امــور مالیاتی 
اطاعات خود را به طور کامل برای ثبت در 
این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار داده اســت، امــا ایــن وزارتخانه باید 
اطاعات خود و اطاعات دیگر دستگاه ها را 
در این سامانه قرار دهد تا فهرست خانه های 
خالی کشور مشخص شــود و سازمان امور 

مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.
هادی ترابی فــر کارشــناس اقتصادی نیز 
در این برنامه گفت: بازار مســکن در کشور 
ما تنظیم نیســت و تعــداد خانه های خالی 
باالست.وی افزود: مالیات های متنوعی در 
حوزه مســکن وجود دارد، اما فقط مالیات 
نقل و انتقال اخذ می شــود.ترابی فر گفت: 
با توجه بــه اینکه از ســال ۶۶ قانون مالیات 
بر خانه های خالی وجود داشــته است، اما 
نرخ های آن بازدارنده نبوده است.وی افزود: 
نرخ های جدید در پیش نویس طرح مالیات 
بر خانه های خالی می توانــد از خالی بودن 

این خانه ها جلوگیری کند.

 دستگاهها عزمی برای تکمیل سامانه امالک ندارند

 لزوم اصالح مشکالت پیش از آزادسازی ۳۰ درصد بعدی

وش سهام عدالت باید شفاف شود فر
خریدار   بروز مشــکات متعــدد به ویژه 
عدم شــفافیت در فــروش ســهام عدالت 
ســهامداران موجــب نارضایتــی برخی 
از ســهامداران شــده اســت در ایــن بین 
آزادسازی ۶۰ درصدی ســهام بر مشکات 

قبل بیش از پیش می افزاید.
 مشــکات فروش ســهام عدالت از جمله 
شفاف نبودن فرایند آن و عدم اطاع رسانی 
درباره مقدار فروش ســهام به سهامداران، 
اعتــراض تعــداد زیــادی از کســانی که 
درخواست فروش ســهام عدالت داده اند را 

به همراه داشته است.
۳۰ درصد از ســهام عدالت پــس از مهلت 
بیش از یک ماهه ای که برای انتخاب روش 
آن در نظر گرفته شد برای کسانی که روش 
مســتقیم را انتخاب کردند، آزاد شد و برای 
ایــن کار دو مســیر ثبت فــروش از طریق 
بانک ها و یا ثبت نام در کارگزاری ها معرفی 
شد. بنا بر اعام حسین فهیمی، سخنگوی 
ســهام عدالت، بیش از ۲ میلیون سهامدار 
عدالت، سهامشان را به فروش رسانده اند اما 
فروش سهام ۶۰۰ هزار نفر از آنها به دالیلی 

هنوز انجام نشده است.

بانک ها چگونه سهام مردم را 
فروختند؟ 

مدیر عامل کارگزاری یکــی از بانک ها، در 
زمینه نحــوه فروش ســهام عدالت، گفت: 
چون مــدل فروش ســهام عدالــت، مدل 
تازه ای اســت، راه حلی که به آن رســیدیم 
این بود که بانک ها هــر هفته اطاعات ثبت 

نام کنندگان را به شــرکت کارگزاری طرف 
قرارداد خود اعام می کنند، کارگزاری نیز 
لیست اســامی را طی نامه ای برای شرکت 
ســپرده گذاری ارســال می کند و شرکت 
سپرده گذاری پرتفوی ســهامدار را معرفی 
می کند و ســپس کارگزاری فروش را انجام 
می دهد. طبــق قوانین و مقــررات باید دو 
روز بعد از فروش ســهام، دارایی به حساب 
صاحبان ســهام واریز شــود اما چون تعداد 
مراجعات و رفت و برگشــت ها زیاد اســت 

واریز وجه در این زمان مقدور نیست.
ایــن مدیرعامــل کارگــزاری همچنین 
درباره قیمت فروش ســهام عدالت، افزود: 
کارگزاری های بانکی باید بــا ناظر بورس و 
فرابورس در فروش ســهام هماهنگ باشند 
بنابراین از ســمت ســازمان بورس نظارت 
وجود دارد بــه عنوان نمونــه در کارگزاری 
نمی توان ســهامی که در صف فروش است 
را فروخــت بلکه مــا تنها ســهام هایی که 
صف خرید هستند را می فروشــیم و یا اگر 
ســهم متعادل باشــد حتماً به قیمت باالتر 
می فروشــیم و مردم اطمینان داشته باشند 
که حساسیت زیادی وجود دارد که سهام با 

قیمت مناسب فروخته شود.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه ســهامی را 
می فروشیم به شرکت سپرده گذاری اعام 
می کنیم که این سهام به فروش رفته است. 
شــرکت ســپرده گذاری از طریق سازمان 
خصوصی سازی، شــماره شــبا و کد ملی 
مالک سهام را به کارگزاری اعام می کند و 
کارگزاری نیز شماره شبا و کدملی را به بانک 

اعام می کند. این فرایند چندین روز زمان 
می برد. این مــدل چون جدید اســت نامه 
نگاری هایی که بین این ســازمان ها انجام 
می گیرد مدت زمان واریــز وجه را طوالنی 

می کند.

 سکوت اختیاری شرکت
 سپرده گذاری مرکزی

سخنگوی سهام عدالت و مدیرعامل شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی با تهدید کارگزاران 
فروش ســهام عدالــت خبر از برخــورد با 
بانک ها و کارگزاری هایی که وجه حاصل از 
فروش ســهام مردم را واریز نکرده و یا کمتر 
از مقدار واقعی آن واریــز کرده اند خبر داده 

بودند.
وی در این زمینه درگفتگویی اظهار داشت: 
کارگزاری هــای بورســی و کارگزاری های 
مرتبط با بانک هــا تا پایــان تیرماه فرصت 
دارند به هر مشــتری جداگانه پاسخ دهند 
که مشکل تقاضای فروش ۳۰ درصد سهام 

عدالت آنها چیســت و اگر کســی پاسخی 
ندهد، برخورد انضباطی بــا آن کارگزاری 
انجام می شود.این بیانات در حالی است که 
طبق پیگیری های خبرگــزاری مهر، یکی 
از کارگزاری های بزرگ کشــور به پرداخت 

جریمه محکوم شد.
در ادامه با بیشتر شــدن اعتراضات مردمی 
از باتکلیفــی فروش ســهام عدالت خبر از 
فراهم شدن امکان پاسخگویی کارگزاری ها 
از هفتم آبان مطرح شد. در این باره شرکت 
ســپرده گــذاری مرکــزی در اطاعیه ای 
بیان کــرد: با همکاری مدیریــت نظارت بر 
کارگزاران ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
کانون کارگــزاران بــورس و اوراق بهادار و 
سمات، مشــکات زیر ســاختی برطرف و 
دسترسی های الزم به کارگزاران ارائه شده 
است تا معضل پاسخگویی این شرکت ها به 
ســهامداران عدالت برطرف شود. در همین 
رابطه، ســهامداران محترم ســهام عدالت 
می تواننــد از روز هفتم مردادمــاه جاری 
برای پیگیری فرایند فروش ســهام خود به 

کارگزار ناظر خود »مراجعه« کنند.

مردم همچنان بالتکلیف هستند!
شرکت ســپرده گذاری به صدور اطاعیه 
مذکــور اکتفا کــرد و در حالی کــه به نظر 
می رسید ســهامداران می توانند با مراجعه 
حضوری، پیگیر وضعیت فروش سهام خود 
باشند، پیگیری های خبرنگار مهر از شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی حاکی از آن است 
که ســهامداران از ســه راه ۱- مرکز تماس 

کارگزاری یا ۲- چت آناین یا ۳- ســامانه 
سهام عدالت برای پیگیری سهام خود اقدام 
کنند.این در حالی اســت که بررســی های 
میدانی خبرنــگار مهر نشــان می دهد اوالً 
بسیاری از کارگزاری ها چت آناین ندارند، 
دوماً خطوط آنها نیز به قدری شلوغ است که 
گزارش مشکل فروش ســهام عدالت از این 
طریق نیز منتفی به نظر می رســد اما برخی 
از کارگزاری ها امکانی را فراهم کرده اند که 
مبلغ واریزی به حســاب هر فرد را نمایش 
می دهد که باید اوالً برای تمام کارگزاری ها 
ایجاد شود دوماً تعداد ســهام فروخته شده 

نیز در آن جدول نمایش داده شود.

با وجود مشکالت فعلی، آزادسازی 30 
درصد دیگر از سهام چه لزومی دارد؟

با وجود این مشــکات، رئیــس جمهور از 
آزادســازی ۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت 
در عید ســعید غدیر خبر داده اســت. وی 
در جلســه هیئت دولت گفت: عاوه بر ۳۰ 
درصد سهام عدالت آزاد شده، ۳۰ درصد در 
عید غدیر و ۴۰ درصد دیگــر در ۲۲ بهمن 
آزادسازی خواهد شد.تصمیم به آزاد سازی 
۳۰ درصد دیگر از ســهام عدالــت در حالی 
است که بسیاری از سهامداران برای فروش 
همــان ۳۰ درصد نخســت نیز با مشــکل 
مواجه هســتند و در حالی که انتظار دارند 
وجه حاصل از فروش سهام ظرف ۴۸ ساعت 
پس از ثبت ســفارش به حساب بانکی شأن 
واریز شــود اما پس از یک الی دو ماه ارقامی 

قطره چکانی دریافت می کنند.



رشد ۹۳ درصدی صادرات گاز در دولت تدبیر و امید

معاون تولید شرکت ملی نفت ایران:

ح ملی ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه های نفت، وارد فاز تکمیلی شد  طر

ح تشویق مشترکان کم مصرف برق   تسری طر
از تابستان به زمستان

با امضای معــاون اول رئیس جمهــور، مصوبه مربوط به تســری طرح 
تشویق مشــترکان خوش مصرف برق از فصل تابســتان به زمستان را 
اباغ کرد. با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تسری 
طرح تشویق مشترکان خوش مصرف برق از فصل تابستان به زمستان 
را اباغ کرد. د با امضــای معاون اول رئیس جمهــور، مصوبه مربوط به 
تسری طرح تشویق مشــترکان خوش مصرف برق از فصل تابستان به 
زمستان را اباغ کرد. معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تسری 
طرح تشویق مشترکان خوش مصرف برق از فصل تابستان به زمستان 

را اباغ کرد.
به نقــل از پایگاه اطاع رســانی دفتر هیئت دولت، هیئــت وزیران در 
جلســه مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۹، در راســتای اجرای موفق طرح تشویق 
مشترکان خوش مصرف در تابستان ســال ۱۳۹۸ که منجر به کاهش 
مصرف حدود ۹ میلیون مشترک خانگی نسبت به سال مشابه قبل شد، 
مصوب کرد خانوارهایــی که مصرف آب یا برق ماهانــه آنها پایین تر از 
الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور برای آب 
و بازه زمانی اول خرداد تا پایان شــهریور و اول دی تا پایان اسفند برای 
برق، در مقایسه با دوره مشــابه ســال قبل مصرف خود را کاهش می 
دهند، مشــمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله 

مصرف خواهند شد.

 قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین؛ امتیاز 
در برابر امتیاز

رییس اتــاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشــت: در حوزه نفت حدود 
۲۰۰ میلیارد دالر پروژه تعریف شــده داریم که نیاز به سرمایه گذاری 
دارد، در حوزه ریل حداقل ۱۷ میلیــارد دالر برنامه مدون داریم که باید 
اجرا شود، درامور زیربنایی بســیاری طرح آماده و مصوب داریم که نیاز 

به سرمایه گذاری دارند، از طرف دیگر نیاز به فروش نفت و بازار داریم.
یحیی آل اسحاق درباره زوایای استراتژی نفتی و گازی ایران در قرارداد 
احتمالی ۲۵ ساله با چین اظهار داشت: البته این موضوع هنوز پیشنهاد 
اولیه اســت و در مورد آن مذاکره می کنند، در هر حال یکی از نیازهای 
اساســی چین در جایگاه اقتصــاد دوم و یا حتی اول جهــان نفت و گاز 
اســت، طبق پیش بینی ها روزی ۱۲ میلیون بشکه مصرف نفت خواهد 
داشــت که بنا دارد نیمی از این میزان را از کشــورهای خاورمیانه مثل 
ایران و عراق تامین کند، بنابراین این قــراراد می تواند تضمین و تحقق 
برنامه  توسعه  اقتصادی این کشور باشد. اســتراتژی حال و آینده ایران 
نیز تعامل با تمام دنیا جز اسرائیل اســت، چین در مهندسی اقتصادی 
جهان نقش باالیی دارد، که ما می توانیم بــا تعامل مثبت اهداف منافع 

ملی را محقق کنیم. 
وی افزود: اکنون چین با ۱۳۰ کشــور روابط اقتصادی دارد بزرگترین 
این کشورها امریکا و بعد اروپا است، تعجب آور که چطور تعامل چین با 
امریکا و اروپا خوب اســت، اما به رابطه ایران و چین که می رسد، عده ای 
مشــکل ایجاد می کنند. اکنون روابط ایران و چین هــم یک تعامل دو 
طرفه است، این کشــور روزانه به ۱۲ میلیون بشــکه نفت نیاز دارد که 
بخشی از آن را از ایران تامین می کند، در مســیر نقل و انتقاالت نفت و 
کاال نیز نیاز به مســیر زمینی دارد که در این رابطه جاده ابریشم مطرح 
اســت. ما نیز برای توســعه کشــور و امور زیربنایی مثل ریل، راه آهن، 
مخابرات، بنادر و نفــت به تکنولــوژی نیاز داریم، چین در بســیازی 
زمینه ها از جملــه خط آهن، ریــل، هایتک، مخابــرات و آی تی جزء 

اولین ها است و می تواند نیاز ما را تامین کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: مــا اکنون در حوزه نفت حدود 
۲۰۰ میلیارد دالر پروژه تعریف شــده داریم که نیاز به سرمایه گذاری 
دارد، در حوزه ریل حداقــل ۱۷ میلیارد دالر برنامه مــدون داریم که 
باید اجرا شود در امور زیربنایی بســیاری طرح آماده و مصوب داریم که 
نیاز به ســرمایه گذاری دارند، از طرف دیگر نیاز به فــروش نفت و بازار 
داریم، چین اولین بازار ما در صادرات غیرنفتی و تامین مواد اولیه است، 

بنابراین روابط دو کشور بر پایه نیاز دوطرفه است. 
وی خاطرنشــان کرد: ما تاکنون در اکثر رابط تجاری با غرب به مشکل 
برخوردیم، دنیای غرب همواره بدعت هایی با ما داشته مثا پروژه های 
نیروگاه و یا انرژی هسته ای را ترک کردند، در تامین کاالهایی مثل دارو 

و مواد غذایی محدودیت ایجاد می کنند. 
کشــورهای غربی به تبعیت از امریکا حتی نیاز رادیولوژی و دارویی ما 
را تامین نمی کنند، ۱۰۰ میلیارد دالر پول در خارج از کشــور داریم که 
همه بلوکه شده اســت، حال که پنجره ای باز شــده و با کشور دیگر هم 
تعامل می کنیم باز هم معترضند، دلیل آن این است که تصور می کردند 
با بســتن درها بروی مــا و انحصاری که ایجــاد کرده بودند، تســلیم 

می شویم.
آل اســحاق در ادامه تاکید کرد: در هر حال این قرارداد حتما به نفع ما 
اســت، اما در هر معامله ای باید هوشــیارانه عمل کنیم که بهترین ها را 
انتخاب کنیم و مصالح ملی را در رابطه با قیمت و ســطح تکنولوژی در 

نظر بگیریم.
وی درباره تخفیــف فروش نفت به چیــن گفت: تخفیــف نفت هنوز 
قطعی نیست، آنچه مسجل است ما باید بر اساس منافع ملی در زمان و 
مکان تصمیم بگیریم، باید در هر ســنت و شرط حواسمان جمع باشد، 
باید بدانیم هر بنــدی از قرارداد در مقابل چه چیزی مطرح می شــود، 
ضمن اینکه اگر تخفیفی بابت فروش نفت داده شــود، شــاید آنها هم 
محصوالت خود را با تخفیف در اختیار ما قــرار می دهند. این تصور که 
آنها بر ما سلطه پیدا می کنند، اشتباه است، مبنای ما قانون نفی سبیل، 
فرمایشات رهبری و راهبردهای امام اســت، ما کشوری هستیم که در 
جنگ تحمیلی تمام دنیا بر علیه ما بود، ولی یک ســانتی متر از مرزها را 
از دست ندادیم، امروز نیز سلطه هیچ کشــوری را قبول نمی کنیم، این 
نگرانی ها به این دلیل اســت که طرحی که مــا را در دایره محدود نگه 

می داشتند شکسته می شود. 
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق یادآور شد: وقتی حتی در مورد تعرفه 
باید تائیدیه مجلس را داشــته باشــیم، در مورد توافقنامه با یک کشور 
قطعا بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین خط مشی و راهبردهای 

نظام از سوی رهبری تائید می شود. 
هرچند اختاف نظر سیاســی در جناح ها داریم اما در منافع ملی همه 

یکسان فکر می کنند.
وی درباره برنامه چین برای اســتفاده از مســیر ترانزیتی ایران جهت 
توســعه میادین نفتی عراق نیز بیان کرد: ایران و عراق وجوه مشترکی 
دارند، اقتصاد دو کشــور مکمل یکدیگرند، یعنی دو کشور در توسعه، 
امنیت و روابط بین الملل با هم نوعی به هم وابستگی دارند، ممکن است 
همکاری نفتی به صورت کنسرسیوم مشترک سه جانبه باشد، اما قطعا 
مصالح ملی در نظر گرفته می شــود و عموم جامعه نیــز در جریان امور 

قرار می گیرند.

و نیر

آمار صادرات نفت عراق از ابتــدای ماه میادی جاری 
تاکنون افزایش داشــته و نشــان می دهد که دومین 
تولیدکننده بــزرگ اوپک همچنان باالتر از ســهمیه 

تعیین شده تحت توافق اوپک پاس تولید می کند.
 آمار رفینیتیــو آیکان و یک منبع صنعتی نشــان می 
دهد صادرات از بصره و سایر پایانه های جنوبی عراق تا 
۲۹ ژوییه به ۲.۷۵ میلیون بشکه در روز بالغ شد که ۵۰ 
هزار بشــکه در روز باالتر از آمار رسمی صادرات نفت از 

جنوب این کشور در ژوئن بود.
یک منبع صنعتی آگاه به رویترز گفت: هیچ تغییر قابل 

توجهی روی نــداده و صــادرات نفت بصره 
همچنــان ۲.۷ تا ۲.۸ میلیون بشــکه در روز 
است.اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک 
پاس با هدف تقویت قیمتها از ماه مه اجرای 
توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشــکه در 
روز را آغاز کردند و ســهم عراق از این کاهش 

تولید، ۱.۰۶ میلیون بشکه در روز بوده است.
آمار ژوییه نشــان می دهد که عراق هنوز به طور کامل 
به تعهداتش برای کاهش تولید عمل نکرده و بســیار 
باالتر از آنچه برنامه بارگیری ژوییه نشان می دهد، نفت 

صادر کرده است.
عراق اعام کرده که به توافــق اوپک پاس 
پایبند اســت و نرخ پایبندی خود را افزایش 
خواهد داد. این کشــور قــول داده که مازاد 
تولیدی که در مه و ژوئن داشــته اســت را با 
کاهش بیشــتر تولید در ماههای بعد جبران 
کند. جنوب محل اصلی صادرات نفت عراق 
اســت و بنابراین پایبندی بغداد به توافق اوپک پاس 

باید در صادرات کمتر منعکس شود.
بغداد در سال ۲۰۱۷ که نخســتین دور توافق کاهش 

تولید اوپک پاس آغاز شــد، تمایلی به پیوستن به این 
پیمان نداشــت اما این بار اعام کرده که توافق اوپک 

پاس به نفع این کشور است.
با این حال آمار نفتکشها نشان داد که صادرات از شمال 
عراق در ژوییه افزایش داشــته و صادرات شــمال این 
کشور حداقل ۴۰۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ۳۷۰ 

هزار بشکه در روز در ژوئن بوده است.
بر اساس گزارش رویترز، افزایش صادرات شمال عراق 
به معنای آن است که صادرات نفت این کشور در ژوییه 

۸۰ هزار بشکه در روز باالتر بوده است.

شرکت ملی نفت چین )CNPC( سرگرم مذاکره برای 
خرید ۱۰ درصد سهم شــرکت BP در یک میدان گاز 
طبیعی بزرگ عمان اســت که قراردادش ۱.۵ میلیارد 

دالر ارزش خواهد داشت.
 منابع آگاه به بلومبرگ اظهار کردند شرکت ملی نفت 
چین در مرحله مذاکره پیشــرفته با شرکت BP برای 
خرید ۱۰ درصد ســهم میدان گاز طبیعی خزان قرار 
دارد و این ســهم اندک حدود ۱.۵ میلیارد دالر ارزش 
دارد. با این حــال تصمیم نهایی هنوز گرفته نشــده و 

سایر شرکتها هم نسبت به خرید این دارایی 
ابراز عاقه کرده اند.

بلومبرگ پیش از این در ژوئن گزارش کرده 
بود که شــرکت BP ســرگرم مذاکره برای 
فروش ســهم ۱۰ درصدی در میــدان گاز 

طبیعی خزان است.
 این غول نفتی ۶۰ درصد سهم در این پروژه 

دارد و شــرکت نفت عمان پس از این کــه ۱۰ درصد 
ســهمش را در ســال ۲۰۱۸ به شــرکت نفتی دولتی 

مالزی فروخت، از این میدان ۳۰ درصد سهم 
دارد.

چین در راســتای تاش پکن برای افزایش 
نفوذ جهانی خود و احیای مسیرهای تجاری 
قدیمی تحت ابتکار کمربند و جاده، در حال 

تقویت حضورش در خاورمیانه است. 
شــرکت دولتی برق چین ســال گذشــته 
۴۹ درصد سهم در شــرکت انتقال برق دولتی عمان 
خریداری کرد که نخســتین خصوصی سازی بزرگ 

یک تولیدکننده نفت غیرعضو اوپــک در خاورمیانه 
بود.

 CNPC بر اســاس گــزارش بلومبــرگ، شــرکت
فعالیتهایی در پنج کشور خاورمیانه شامل عمان دارد. 
این شــرکت با ۵۰ درصد ســهم در میدان نفتی بلوک 
۵ در سال ۲۰۰۲ فعالیتش در این کشــور را آغاز کرد. 
همچنین این غول نفتی چینی در ســال ۲۰۱۸ حدود 
۱.۲ میلیارد دالر برای خرید ســهم در دو امتیاز نفت و 

گاز طبیعی در ابوظبی پرداخت کرد.

نفت

نفت

خریدار   معاون تولید شــرکت ملی نفت 
ایران گفت: طرح ملی ارســال نفت سنتزی 
به پاالیشــگاه های نفت نتیجه یک فعالیت 
خوب گروهی در حوزه نفت است که اکنون 

در فاز تکمیلی خود قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی شرکت ملی 
نفت ایران، »فرخ  علیخانی«  اظهار داشــت: 
موفقیــت در به نتیجه رســیدن طرح تهیه 
و انتقال نفت ســنتزی به عنــوان خوراک 
پاالیشــگاه های اصفهان و آبادان نتیجه کار 
خوب گروهی بین شــرکت های ملی نفت 
ایران، پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
و مجتمع گازی پــارس جنوبی با محوریت 

شرکت ملی  نفت همراه بوده است.
وی با اعام خبر ارســال روزانــه ۲۰ هزار 
بشــکه نفت ســنتزی به عنــوان خوراک 
پاالیشــگاه آبادان از چهارشــنبه، ۸ مرداد 
۱۳۹۹، گفت: عمــده تولید گاز کشــور از 
پارس جنوبی صورت می گیرد که همراه آن 
میعانات گازی نیز تولید می شــود؛ میعانات 
گازی در برخی از پاالیشگاه ها و پتروشیمی 
ها به ویژه پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس 
استفاده می شــود اما مازاد آن باید مدیریت 
شود تا خدشــه ای به تولید پایدار گاز کشور 
وارد نشود.وی با اشــاره به راه کارهای پیش 
رو برای مدیریــت میعانــات گازی، گفت: 
تولید نفــت ســنتزی یکــی از روش های 
به کارگیری میعانات مازاد بــود که در واقع 
ترکیب نفت خام فوق ســنگین و میعانات 
گازی با نسبتی مشــخص برای استفاده در 

پاالیشگاه ها به عنوان خوراک است.
علیخانــی از برگــزاری جلســات متعدد و 
برنامه ریــزی  برای به کارگیــری این روش 
یاد کرد و گفــت: ابتدا برنامه ریــزی برای 
اســتفاده از آن به عنوان بخشی از خوراک  
پاالیشــگاه های شــمال کشــور از مبــدا 
پاالیشــگاه اصفهان صــورت گرفت و پس 

از عملیاتی شدن و تثبیت شــرایط، در فاز 
تکمیلی، تامین بخشی از خوراک  پاالیشگاه 
آبادان نیز از این نوع نفت در دستور کار قرار 

گرفت و اجرایی شد.

همکاری گروهی شرکت های تابعه 
وزارت نفت با محوریت شرکت ملی 

نفت ایران
علیخانی از انجام کار خــوب گروهی برای 
اجرای ایــن طرح ملــی یاد کــرد و گفت: 
همــکاری شــرکت های ملی نفــت ایران، 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتی و 
مجتمع گازی پــارس جنوبی )SPGC( در 
این موضوع با محوریت شــرکت ملی نفت 
ایران منجر به اجرای صحیح طرح در زمان 
بســیار کوتاهی شــد؛ از طرفی در شرکت 
ملی نفت ایران نیز همکاری شــرکت های 

عملیاتی از جمله شــرکت نفت فات قاره، 
شــرکت ملی مناطــق نفتخیــز جنوب، و 
شــرکت پایانه هــای نفتی ایــران در کنار 
مدیریت هــای نظارت بر تولیــد و امور بین 
الملل، با حمایت و پیگیری مدیریت ارشــد 
شــرکت ملی نفت ایران، منجر به تسریع و 
صحــت انجام طرح شــد.به گفتــه معاون 
تولید شرکت ملی نفت ایران، نفت سنتزی 
از بهرگان با اســتفاده از خطوط لوله شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنــوب به تلمبه خانه 
امیدیه و بعد به ســمت پاالیشگاه اصفهان 
ارسال می شود و با تثبیت شــرایط و ایجاد 
هماهنگی بین شــرکت ملی نفــت ایران و 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، اجرای طرح برای پاالیشــگاه آبادان 
نیز کلید خــورد.وی افــزود: از آنجایی که 
خط لوله مــورد نظر بــرای انتقــال نفت 

سنتزی به پاالیشگاه آبادان وجود نداشت، 
نزدیک ترین نقاط شناســایی و ظرف مدت 
۱۶ روز از سوی شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری، خط لوله مــورد نظر بین دو 
خط ایجاد شــد و چهارشــنبه، ۸ مردادماه 
انتقال نفت سنتزی به پاالیشــگاه آبادان با 

دبی روزانه ۲۰ هزار بشکه آغاز شد.
علیخانی تولید و ارســال نفت ســنتزی به 
پاالیشــگاه های اصفهان و آبادان را نتیجه 
همدلــی و چاالکــی بخش هــای مختلف 
شــرکت های تابعــه وزارت نفت دانســت 
و گفــت: متناســب بــا ظرفیــت خوراک 
پاالیشــگاه ها امکان افزایــش میزان نفت 
ســنتزی ارســالی وجود دارد، اما در حال 
حاضر ۵۰ هزار بشــکه در روز برای اصفهان 
و ۲۰ هزار بشــکه به ســمت آبادان ارسال 
می شود و بعد از دریافت بازخورد پاالیشگاه 

آبادان قصد داریم جمع ارسال خوراک نفت 
سنتزی به ۲ پاالیشگاه را در مجموع بین ۸۰ 

تا ۹۰ هزار بشکه در روز برسانیم.
وی در خصوص برنامه ارســال نفت سنتزی 
برای دیگر پاالیشــگاه های کشور نیز گفت: 
ارسال نفت ســنتزی به پاالیشگاه اصفهان 
به معنــای ارســال این خوراک بــه رینگ 
پاالیشــگاه های شــمال کشوراســت، که 
پاالیشــگاه های تهران و تبریــز را نیز در بر 

می گیرد.

گشایش مسیری جدید برای میعانات 
تولیدی کشور

علیخانی در پاســخ به اینکه اگــر در آینده 
خریــدار بین المللی بــرای میعانات گازی 
پــارس جنوبی بیشــتر شــود، تکلیف این 
خوراک چیســت، گفــت: مشــکلی از این 
بابــت نیســت و تولید نفت ســنتزی برای 
خوراک پاالیشگاه های کشور، یک گزینه به 
گزینه های پیش روی مــا اضافه کرد که در 
شرایط مختلف بتوانیم انعطاف الزم و قدرت 

مانور بیشتری داشته باشیم.
وی با بیــان اینکه نفت ســنتزی همچون 
خوراک پاالیشــگاه ها اســت، گفت: نفت 
ســنتزی ترکیبی اســت که با مشخصات 
خوراک اصلی پاالیشــگاه ها نزدیک بوده  و 
به حجم خوراک موجود اضافه می شــود و 
بر همین اســاس ما هر میزان که بخواهیم 
می توانیم نفت ســنتزی تهیه و به خوراک 
اصلــی پاالیشــگاه ها اضافه کنیــم و هیچ 

محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
معان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
پایان تأکید کرد این موفقیت بزرگ نتیجه 
تاش تیمی متشکل از شرکت های مختلف 
وزارت نفــت و نظارت شــخص مدیرعامل 
شــرکت ملــی نفــت ایــران و همچنین 

پیگیری های وزیر نفت بوده است.

خریدار   صادرات گاز ایران به کشورهای 
همسایه در حالی ســال ۹۸ به ۱۷ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیــون متر مکعب رســید که این 
عدد در سال ۹۲ حدود ۹ میلیارد متر مکعب 
بوده که نشــان دهنده رشد ۹۳ درصدی در 

طول دولت تدبیر و امید است.
توجه به صــادرات گاز در ایــران به پیش از 
سال ۲۰۰۰ میادی باز می گردد. با توجه به 
رایزنی هایی که صورت گرفت، شرکت ملی 
گاز ایران با ترکیه یــک قرارداد صادرات گاز 
بلندمدت امضا کرد که از ســال ۲۰۰۱ آغاز 
شد. در آن زمان ایران با ترکیه به توافقی ۲۵ 

ساله برای صادرات گاز رسیدند.
 بر اســاس آن قرارداد، ترکیه باید هر ســال 
حداقل حدود ۸.۵ میلیــارد مترمکعب گاز 
برداشــت کند.  هر چند در سال های اخیر و 
به دلیل تنوع منابع انرژی ترکیه،  بهانه های 
مختلفی برای کاهش برداشت گاز از سوی 

این کشور مطرح می شود.
با این حال تا مدت ها ترکیه تنها مشــتری 
جدی گاز ایران به شــمار می رفــت اما در 
اواخر دهه ۸۰ بود کــه موضوع صادرات گاز 

ایران به عراق نیز مطرح شد.
در حالی که تفاهم نامــه صادرات گاز ایران 
به کشــور عراق در ســال ۱۳۸۸ امضا و دو 
ســال بعد به قرارداد تبدیل شد اما جریان 

گاز بین دو کشــور تــا ســال ۹۶ به طول 
انجامید.

 بر اســاس این قرارداد ایران متعهد می شد 
که روزانه ۲۰ تــا ۲۵ میلیــون متر مکعب 
گاز به عراق صادر کند. البتــه بعدها حجم 
این قــرارداد که به منظور تأمین ســوخت 
نیروگاه های المنصوره و الصدر بغداد است، 
با الحاقیه ای  بــه ۲۵ میلیــون مترمکعب 
رســید و با این تبصره کــه در روزهای گرم 
ســال این مقدار تا ۳۵ میلیــون مترمکعب 

افزایش یابد.
 آبان ماه ســال ۹۴ نیــز دومین قــرارداد 
صادرات گاز ایران به شهر بصره عراق میان 
حمیدرضا عراقی، معــاون وزیر نفت ایران و 
خالد حســن صالح، معاون وزیر برق عراق 

امضا شد.
قراردادی که هرچند ایــران همواره تاکید 
داشــت آماده اجرای آن اســت اما مسائل 
مختلف از جمله مســائل امنیتی در کشور 
عراق و عدم گشایش ال ســی در این کشور 

مدام آن را به تعویق می انداخت.
سرانجام با اجرای برجام و ایجاد گشایش در 
مبادالت مالی ایران، از شامگاه چهارشنبه، 
۳۱ خردادماه ۱۳۹۶، جریان گاز  به صورت 
آزمایشــی بین ایران و عراق آغاز شد. درآن 
زمان صادرات با حجم حدود هفت میلیون 

مترمکعب در روز آغاز شد تا سرانجام به ۳۵ 
میلیون مترمکعب در روز برسد.

افزایش صادرات گاز به عــراق تا آنجا ادامه 
داشــته که اردیبهشت ماه امســال مدیر 
سابق دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
به ایرنا گفته بود که صــادرات گاز ایران به 
عراق بــه ۳۲ میلیون متر مکعــب در روز 

رسیده است.
با آغاز جریــان گاز ایران به عــراق و تداوم 
صادرات بــه ترکیه،  صــادرات گاز ایران که 
به گفته مدیرعامل وقت شــرکت ملی گاز 
در ســال ۹۲، حدود ۹ میلیارد متر مکعب 
در روز بود بر اساس بررسی های ایرنا به ۱۷ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب در ســال 

۹۸ رسیده است.
پیش از این نیز »حســن منتظــر تربتی« 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با اشاره 
به ثبــت رکوردهای جدید تولیــد، انتقال، 
توزیع و صــادرات گاز در ســال ۹۸، از ثبت 
رکورد بی سابقه صادرات گاز طبیعی کشور 
در این  ســال خبر داده و گفته بود که سال 
گذشــته، صادرات گاز ایران با ثبت جهشی 
۲۶ درصدی، حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب 

افزایش یافت.
این آمار حکایت از آن دارد که ایران در سال 
۹۷ ، ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون متر مکعب 

صادرات گاز صادر کرده که با رشــدی ۲۶ 
درصدی این عدد در سال ۹۸ به ۱۷ میلیارد 

و ۴۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است.
وی با بیان این که سال گذشته کل برداشت 
گاز از منابع، حدود ۲۷۰ میلیارد مترمکعب 
بوده اســت، تاکید کرد: همزمان با افزایش 
مصرف گاز و توسعه شــبکه خطوط لوله و 
بهره برداری از تاسیســات جدیــد تقویت 
فشار، در مجموع، گازی تولید نشد که برای 
انتقال و توزیع آن مشــکلی وجود داشــته 

باشد.

 افزایــش ۹۳ درصــدی صــادرات گاز در 
دولت تدبیــر و امید در حالی محقق شــده 
که ایران در سال ۹۲ ســاالنه ۶ میلیارد متر 
مکعب گاز از ترکمنســتان وارد می کرد، اما 
با بهره بــرداری از فازهای پــارس جنوبی و 
افزایش ظرفیت شــبکه گاز کشور،  ایران از 
واردات گاز بی نیاز شده و عاوه بر تامین نیاز 
داخلی، تعهدات صادراتی خود را نیز به طور 
کامل انجام می دهد. در حال حاضر ظرفیت 
تولید گاز ایران یک میلیــارد متر مکعب در 

روز است.

تولید نفت عراق باالتر از سهمیه اوپک پالس ماند

مذاکرات غول نفتی چین برای حضور در میدان گازی عمان

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 اقالمی که به نرخ مصوب فروخته شد اما ارز آن را نمی دهند

پاسکاری واردکنندگان بین دستگاه های دولتی

وسازهای دولتی و شبه دولتی  خودر
 واگذار شوند

یک عضو هیأت رئیسه کمیســیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر 
ضرورت واگذاری شــرکت های خودروســازی دولتی و شــبه دولتی 
ابراز امیدواری کرد که کمیســیون صنایع بتواند با بررسی های خود و 
همچنین ارائه راهکارهایی وضعیت بازار خودرو را به ثبات برســاند و از 

رشد افسارگسیخته قیمت ها جلوگیری کند.
مصطفی رضاحســینی اظهار کــرد: متأســفانه یکــی از معضات و 
مشکاتی که مردم با آن دســت و پنجه نرم می کنند آشفتگی قیمت ها 

در بازار خودرو است که مانند سایر اقام شبانه روز باال و پایین می شود.
نماینده مردم شهربابک در مجلس افزود: من معتقدم بیش از ۷۰ درصد 
این مشکل به داخل مربوط می شود و نباید سهم بیرون را در این موضوع 
خیلی دخیل بدانیم چرا که تا حدود زیادی می تــوان بازار خودرو را از 

داخل کنترل کرد.
وی با اشاره به تشــکیل کمیته ها و فعال شــدن کارگروه های مختلف 
کمیسیون صنایع و معادن در هفته های گذشته گفت: ما کارگروه های 
مشــترکی با وزارتخانه هــا و دســتگاه های مرتبط تشــکیل دادیم تا 
ابتدا اطاعات خود را بــه روز کنیم. در همین راســتا از وزرای مرتبط 
با کمیسیون و مدیران ایران خودرو، ســایپا، بهمن، شرکت ملی مس، 
فوالد و سایر حوزه های مرتبط برای حضور در کمیسیون دعوت کردیم 
و در هفته آینده هم این برنامه را ادامه خواهیم داد. همزمان نیز وضعیت 

واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار می دهیم.
این عضو هیأت رئیســه کمیســیون صنایع با اشــاره به جلســه این 
کمیسیون با خودروسازان گفت: ما جلســه سنگین و چالش برانگیز در 
این باره داشتیم و مباحث مهمی مطرح شد. خودروسازها اشکاالتی را 
متوجه وضعیت تحریم می کنند. البته ما هم برای کمک اعام آمادگی 
کردیم و در هفته آینده هم بازدیدی از ایران خودرو خواهیم داشــت تا 
بتوانیم پس از این بازدید میدانی به نتیجه ای برسیم تا وضعیت خودرو 

را به ثبات برسانیم و از رشد افسارگسیخته قیمت ها جلوگیری کنیم.
رضاحســینی ادامه داد: در این میان بخش خصوصی خودروسازی هم 
اعام کرده که ما می توانیم گلیم مان را از آب بیرون بکشــیم و با جهان 
خارج ارتباط اقتصادی داشــته باشــیم. من فکر می کنم شرکت های 
خودروسازی دولتی و شبه دولتی باید واگذار شوند چرا که شرکت های 
خصوصی به خصوص در شــرایط جنگ اقتصــادی و تحریم موفق تر 
هستند و مشکات کمتری دارند زیرا راحت تر می توانند ارتباط برقرار 

کنند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به دســتیابی به نتایج خوب در کمیسیون 
صنایع برای ایجاد ثبات در بازار خودرو اضافه کرد: ما به تولیدکنندگان 
و وزرا هم اعام کردیم که مجلس قرار اســت مجلِس عملیاتی باشــد. 
ما ترجیح می دهیم الیحه محور باشــیم تا طرح محور، ممکن است ما 
طرحی بدهیم که عملیاتی نباشــد یا دولت مقابلش بایســتد. اما اگر 
جایی ایراد قانونی هســت که نیاز به اصاح دارد ما آمادگی رفع و رجوع 

آن را داریم.

نماینده مردم شــهربابک با اشــاره به ضرورت تقویت نظارت مجلس 
خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید کار به کاردان سپرده شود و در مقابل 
مسئولیت سپردن به کسانی که صرفا وجهه سیاسی دارند بدون توجه 
به تخصص و توان آن ها، خیانت به کشور است، لذا باید نظارت بیشتری 
در این زمینه داشته باشیم تا مدیران متخصص، مدبر و کارآمد کارها را 
به عهده بگیرند. البته نظارت ما عاوه بر نیروی انسانی بر کیفیت تولید 
و قیمت ها هم خواهد بــود. باید ببینیم چرا برخی قیمت ها یک شــبه 
دستخوش تغییر می شــوند و چه مافیاهایی در این امر دخیل هستند و 

نمی گذارند قیمت واقعی حاکم باشد تا منافع شان به خطر نیفتد.

 بیشترین طرح های در دست اجرای صنعتی 
در کدام گروه کاالیی است؟

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد که تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۶۹ هزار و ۵۷۲ 
طرح در دســت اجرا اســت که بیش از ۷۱ درصد آن کمتر از ۲۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و بیشترین طرح ها در ســه گروه کاالیی »سایر 
محصوالت کانی های غیرفلزی«، »محصوالت غذایی و آشامیدنی ها« 

و »ساخت مواد و محصوالت شیمیایی« در حال اجرا است.
بر اســاس این آمار از بین ۶۹ هزار و ۵۷۲ طرح در دســت اجرا تا پایان 
اردیبهشت امســال حدود ۴۹ هزار و ۸۲ طرح معادل ۷۱.۶ درصد کل 
طرح ها کمتر از ۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی، ۳۶۳۰ طرح معادل ۵.۲ 
درصد کل طرح ها ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۳۸۴۴ طرح معادل ۵.۵ درصد کل 
طرح ها ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۸۹۳۵ طرح معــادل ۱۲.۸ درصد کل طرح ها 
۶۰ تا ۸۰ درصد و ۴۰۸۱ واحد معادل ۵.۹ درصد کل طرح ها بیش از ۸۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
همچنین بیشترین طرح های در دســت اجرا طرح هایی با اشتغال ۱۰ 
تا ۵۰ نفر کارکن اســت که ۳۶ هزار و ۵۶۳ طرح معادل بیش از نیمی از 
کل طرح ها را شامل می شــود. ۲۷ هزار و ۴۸۰ طرح در دست اجرا نیز 
کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن 
و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۳۱۷۶ طرح و ۲۳۵۳ طرح بوده 

است.
مجموع اشتغال پیش بینی شــده در طرح های در دســت اجرا نیز دو 
میلیون و ۳۹ هزار و ۵۸۰ نفر اســت که ۸۲۵ هــزار و ۸۳۳ نفر از آن ها 
در طرح هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن و ۷۷۶ هــزار و ۵۶۹ نفر از آن ها در 

طرح هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن مشغول خواهند شد.
مجموع ســرمایه در طرح های در دســت اجرا تا پایان سال گذشته نیز 

بیش از یک هزار و ۱۴۴ هزار ۵۴۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
در ایــن میان تا پایان ســال گذشــته، ۹۵۵۲ طرح در بخش »ســایر 
محصوالت کانی های غیرفلزی«، ۸۹۳۷ طــرح در بخش »محصوالت 
غذایــی و آشــامیدنی ها« و ۶۹۲۲ طــرح در بخش »ســاخت مواد و 
محصوالت شــیمیایی« در دســت اجرا بوده و این سه بخش بیشترین 
تعــداد طرح ها را به خــود اختصاص دادنــد. کمترین طرح هــا نیز به 
بخش های »جمــع آوری، تصفیه و توزیع آب«، »تحقیق و توســعه« و 
»کامپیوتر و فعالیت های مربوطه« اختصاص دارد که به ترتیت یک، دو 

و سه طرح در آن ها در دست اجراست.

یزد، اصفهان و خراسان رضوی دارای بیشترین تعداد طرح 
در میان استان ها نیز از بین ۶۵ هزار و ۱۴۲ طر ح در دست اجرا، ۵۹۱۰ 
طرح در یزد، ۴۸۳۳ طرح در اصفهان و ۴۳۵۱ طرح در خراسان رضوی 
در دست اجراست که بیشترین تعداد طرح ها را به خود اختصاص دادند. 
اما منطقه آزاد کیش سه طرح، منطقه آزاد قشــم و چابهار هر کدام۱۳ 

طرح در دست اجرا دارند که کمترین تعداد این طرح هاست.

تولید

خریدار   واردکنندگان برنج که به اعتماد 
مصوبات دولتی، کاالهای خود را از گمرکات 
ترخیص کــرده و به نرخ مصــوب بر مبنای 
دالر۴۲۰۰تومانــی فروخته انــد، اکنــون 
برای دریافت ارز میان دســتگاه های دولتی 

سرگردان هستند.
نوســانات قیمت ارز طی ماههای گذشــته 
شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده 
و به تبــع آن سیاســت های ارزی را با فراز و 
نشــیب های بســیاری همراه کرده است. 
حال بسیاری از بخش های اقتصادی متأثر 
از تغییر این نوع سیاســت ها درگیر مسائلی 
شــده اند که کار تجارت را برایشان سخت 
کرده یا در مرز زمین گیر کردن قرارشــان 

داده است.
طی ســالهای اخیر برای مدیریت مصارف 
ارزی کشــوری، تخصیــص ارز بــه اقام 
وارداتــی باتدابیــری مواجــه و کاالهای 
مختلف با توجه به درجــه اهمیت خود، در 
چند دسته اولویت بندی و به هر اولویت، ارز 

با نرخ مشخص تخصیص یافت. 
در ســال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بعنوان نــرخ مبنای دولتی بــرای واردات 
اقام ضروری تعیین شد، بسیاری از کاالها 
برای واردات مشــمول این ارز دولتی بود 
اما از سال گذشــته، با اعام بانک مرکزی 
به دولــت، ارز برخی از اقــام و کاالهای 
اساســی و ضروری کشــور از ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و اکنون 
بنا به اعــام مقامات دولتــی، تنها ۵ قلم 
کاالی اساسی مورد نیاز کشور، ارز دولتی 
دریافت می کنند که میزان واردات آنها نیز 
با دقت بیشــتری مدیریــت و ارز کمتری 
نسبت به گذشــته به آنها اختصاص داده 

می شود.
بر این اساس بسیاری از کاالها از ارز ۴۲۰۰ 
تومانی قطــع و به ارز نیمایی گره زده شــد. 
البته حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال 
گذشته خواســته قاطبه فعاالن اقتصادی، 
تشکل ها، انجمن های تولیدی و وارداتی بود 
چرا که رانت حاصل از توزیــع این ارز برای 
واردات، نه فقط فراینــد واردات و توزیع این 
اقام را با فساد مواجه کرده بود بلکه فضای 
فعالیت را غیررقابتی کرده بــود و مهمتر از 
همه اینها، اقــام وارداتی بــا دالر ۴۲۰۰ 
تومانی بعضاً بــا قیمت دالر ازاد به دســت 

مردم می رسید.

رویکرد عجیب دولت مقابل 
واردکنندگان؛   بر مبنای دالر ۴200 

تومانی بفروش اما دالر نیمایی می دهیم!
طی چند ماه گذشــته با نوســانات فزاینده 
نرخ ارز، موضوع حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

جنبه دیگری به خود گرفته است.
 ارز نیمایــی نیز بــه تبع تغییــرات نرخ ارز 
روز بــه روز با افزایــش قیمت بیشــتری 
مواجه شــده و این امــر، عاوه بــر اینکه 
واردکنندگان بســیاری را با کسری منابع 
مواجه کرده، رغبت آنها برای واردات را هم 
کاهش داده اســت؛ چراکه بــه خصوص در 
حوزه هایی همچون کاالهای اساسی و اقام 
ضروری مورد نیاز مــردم، دولت همچنان 
در قیمت گذاری دخالت کرده و ســعی در 

کنترل قیمت این اقام دارد؛ در حالی که ارز 
به شدت رو به افزایش نهاده و اگر قرار باشد 
تأثیرات قیمــت ارز را در کاالها محاســبه 
کرد، قطعــاً بخش عمــده ای از مردم دچار 

مشکل می شوند.
در این میــان همیــن تغییرات نــرخ ارز 
منجر به بــروز مشــکل برای بســیاری از 

واردکنندگان شده است.
 اکنون واردکنندگانی هستند که کاالهای 
خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از 
گمرکات ترخیص کــرده و با قیمت مصوب 
بر مبنــای دالر ۴۲۰۰ تومانــی تحت نظر 
وزارت صمت به فروش رســانده اند و اکنون 
که نوبت به پرداخت ارز آنها رســیده، بانک 
مرکزی می گوید چیزی به اسم دالر ۴۲۰۰ 
تومانی ندارد و همه باید تسویه حساب ها را 

با ارز نیمایی انجام دهند.
ایــن رویکــرد عجیــب، واردکننــدگان 
بسیاری را با مشــکل مواجه کرده است؛ از 
جمله واردکنندگان برنــج که می گویند با 
مصوبه دولت در سال ۹۸ اقدام به ترخیص 
برنج و فــروش آن بر مبنای نــرخ ۴۲۰۰ 
تومانی ارز کرده اند اما حاال که پس از ماه ها 
موعد تســویه فرا رســیده، بانک مرکزی 
می گویــد فقــط می توانــد ارز نیمایی به 
آنها تخصیص دهــد و از ارز دولتی خبری 

نیست.

واردکننده برنج: گفتند ترخیص کنید 
و با مبنای دالر ۴200 تومانی بفروشید؛ 

حاال ارز نمی دهند
در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج 
که خواست نامش در گزارش ذکر نشود در 
گفتگو با خبرنگار مهــر گفت: حجم زیادی 
از بار وارداتی را اســفند و فروردین حســب 
نظر ســتاد تنظیم بازار بصورت درصدی از 
گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر 
ســتاد تنظیم بازار بر مبنــای دالر ۴۲۰۰ 

تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.
وی ادامه داد: اما در اردیبهشــت ماه امسال 
اولویت ارز برنــج تغییر کــرد و این کاالی 
اساســی از شــمول دریافــت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حذف شــد. این در حالی بود که ما 

اقام وارداتی خود را بــر مبنای دالر ۴۲۰۰ 
تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع 
کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این 
مطلب اســت اما بانک مرکزی اکنون پس از 
گذشت حدود ۶ ماه، حاضر نیست مطالبات 

ما را تسویه کند.
این واردکننده برنج گفــت: مابقی محموله 
وارداتی مــا همچنان در گمــرکات معطل 
مانــده و در حال خراب شــدن اســت و در 
صورت تــداوم وضــع موجود، غیــر قابل 

استفاده خواهد شد.

خسارتی که دولت در کاسه 
واردکنندگان گذاشت چقدر است؟

آنگونه کــه واردکنندگان با یک حســاب 
سرانگشــتی می گوینــد نیــاز ارزی این 
گروه برای تخصیــص ارز حوالــی ۶۰ تا 
۷۰ میلیون دالر اســت و دولــت باید ارز 
آنهــا را ۴۲۰۰ تومانی حســاب کند؛ اما 
به در بســته بانــک مرکــزی خورده اند 
و از تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی به آنها 

خودداری می شود.
واردکننــدگان در  ایــن  از  بســیاری 
نامه های جداگانه ای به وزارت صمت به 
این اقدام عجیب بانــک مرکزی اعتراض 
کرده اند و گفته می شــود ســتاد تنظیم 
بازار نیــز مکاتبات متعــددی را با بانک 
مرکــزی انجــام داده اما هنوز پاســخی 

نگرفته است.

اسامی واردکنندگان به بانک مرکزی 
ارسال شده است

یک مقــام مســئول در نظــام بانکی گفت 
ســتاد تنظیم بــازار چندین نامــه را برای 
حل مشــکل واردکنندگان همراه با اسامی 
واردکنندگان و میــزان ارز مورد نیاز آنها به 

بانک مرکزی ارسال کرده است.
وی افزود: حتی در مردادماه امســال نیز 
ســتاد تنظیم بازار این پیگیــری را انجام 
داده و نامه هایی را به بانک مرکزی ارسال 
کرده اســت؛ اما محدودیت های ارزی به 
بانــک مرکزی اجــازه تأمین ایــن ارز را 

نمی دهد.

 پیگیری های ستاد تنظیم بازار
 به کجا رسید؟

در پیگیــری همین موضوع بود که ســتاد 
تنظیم بازار در ۱۳ اردیبهشــت ماه امسال 
مصوب کــرده بــود: »گمــرک جمهوری 
اسامی ایران مکلف است که فهرست کلیه 
ترخیص های درصدی، کاالهای اساســی و 
ضروری علی الخصوص برنــج را که با مجوز 
بانک مرکزی، اعام بانک عامل و اختیارات 
گمرک جمهوری اســامی ایران ترخیص 
گردیده اند را به دبیرخانــه کارگروه تنظیم 
بازار ارســال نمایــد تا در قالــب کمیته ای 
متشــکل از بانک مرکزی، گمرک، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
واجا با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم 

بازار بررسی و تصمیمات اتخاذ گردد.«
ستاد تنظیم بازار در مصوبه سوم خردادماه 
امســال نیز مجدد بر روی این نکته تاکید 
کرده بود کــه در مورد کاالهــای ترخیص 
شــده بــر مبنــای ارز ۴۲۰۰ تومانی که 
واردکنندگان برنج را نیز شــامل می شود، 
تمهیدات به شــکلی اندیشــیده شود که 
»مشــروط به فروش کاال بر مبنای قیمت 
مصوب ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان بــا ارز ۴,۲۰۰ تومان و 
رعایت مصوبه شــورای عالــی امنیت ملی 
مانــده ترخیص هــای درصدی نیــز با ارز 
۴۲۰۰ تومانــی ترخیص و طبــق حواله و 
شبکه تعریف شده وزارتخانه متولی توزیع 

گردد.«
به دلیل مقاومت بانک مرکــزی در تأمین 
به موقع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این دسته 
از واردکننــدگان برنــج، ده روز بعد یعنی 
در ۱۳ خردادماه امســال نیــز، مصوبه ای 
دیگر داشت: »با توجه به تغییر ارز واردات 
کاالی برنــج از گــروه ۱ ارزی بــه ۲، در 
خصوص محموله های برنــج که به صورت 
درصدی ترخیص شده اســت موارد ذیل 
مصوب شــده است: ۱- ســازمان حمایت 
نسبت به اســترداد مابه التفاوت پرداختی 
واردکنندگان موضوع بند ۷ مصوبه هفتاد 
و ســومین جلســه کارگروه تنظیــم بازار 
اباغی اقدام نمایــد. ۲- همچنین با توجه 

بــه تغییر و کاهــش حقــوق ورودی انواع 
برنج، گمرک ایران نیز مکلف اســت نسبت 
به بازگشــت اضافه دریافتــی بابت حقوق 
ورودی کاالی موصوف بــه واردکنندگان 

اقدام نماید.«
این سه مصوبه ســتاد تنظیم بازار است که 
به نوعــی در هر یک، بر ضــرورت پرداخت 
ارز برنــج تاکید شــده اســت؛ امــا بانک 
مرکزی با تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
واردکنندگان موافق نیســت و این مخالفت 
در یکــی از نامه نگاری هــای بانک مرکزی 
که به امضای معاون بانــک مرکزی بوده به 

صراحت بیان شده است.

خلف وعده آشکار بانک مرکزی
رویکرد عجیب بانک مرکــزی در امتناع از 
تخصیص ارز به ایــن گروه از واردکنندگان 
که کاالیشــان را حسب نظر ســتاد تنظیم 
بازار بصورت درصد از گمرکات ترخیص و 
با نرخ مصوب در بــازار فروخته اند در حالی 
اســت که بانک مرکزی کامــًا در جریان 
این اقدامات بوده اســت و ماه ها قبل وعده 
تأمین ارز این کاالها را داده اســت و اکنون 
بصورت ناگهانی تغییــر رویه داده و پا پس 

کشیده است.
در یکی از نمونه نامه هایی که اواخر سال ۹۸ 
صادر شــده، یکی از بانک های عامل خطاب 
به گمرکات به صراحت اعام کرده که بابت 
ثبت ســفارش های برنج، گواهــی آماری 
صادر شده است و ثبت سفارش های واردات 
در صف تخصیص و تأمین ارز از جانب بانک 

مرکزی است.
در واقــع بانک ها با ارســال ایــن نامه به 
گمرکات اعام کرده اند که ترخیص کاال 
صورت گیرد تا بعداً بانک مرکزی نســبت 
به تأمین ارز اقــدام نماید؛ اما حال که کاال 
ترخیص و با قیمت دولتی بــر مبنای ارز 
۴۲۰۰ تومانی در شبکه موردنظر وزارت 
صمت فروخته شــده است، بانک مرکزی 
بــا نامه نگاری بــه دســتگاه های ذیربط 
اعام می کند کــه این کــد تخصیص را 
قبول نــدارد و ارزی هم بــرای آن تأمین 

نمی کند.
نااطمینانــی به سیاســت های دولت عاوه 
بر اینکه واردکنندگان را بــا تردید در ادامه 
واردات مواجــه می ســازد بلکــه چهره ای 
جدید از بانک مرکزی در میزان پایبندی به 
تصمیمات و مصوبات خود بر جای می گذارد 
که گویی نباید به هیچیک از بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل های این بانک در بخش های 
مختلف تجــاری اعــم از واردات و صادرات 
اتکا کرد چراکه هر لحظه ممکن اســت این 
سیاست ها بدون توجه به خسارات سنگینی 
که برای بخش خصوصــی دارد تغییر کند و 
خلف وعده هایی آشکار را از سوی سیاست 

گذار به نمایش بگذارد. 
خلــف وعده هایی کــه نمونه هــای آن در 
ماههای گذشته بســیار به چشم می خورد، 
چه از بخشنامه هایی که در حوزه رفع تعهد 
ارزی صادر شده و پس گرفته شده است؛ چه 
از موافقت ها و بخشــنامه هایی که در حوزه 
واردات وجود دارد اما خبری از پایبندی به 

آنها نیست.

معاون وزیر صنعت از اعضای شــورای عالی صادرات 
خواســت تا تســهیاتی که می توانند در قالب بسته 
تشــویقی بازگشــت ارز صادراتی به صادرکنندگان 
ارائه دهند را به ســازمان توســعه تجارت ایران ارائه 

دهند.
حمید زادبوم در نامه ای به اعضای کمیته کارشناســی 
شورای عالی صادرات درخواست کرد تا تسهیاتی که 

می تواند در تدوین بسته تشویقی افزایش ارز 
بازگشــتی از محل صادرات کمک کند را به 

سازمان توسعه تجارت ارائه دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 

سازمان توسعه تجارت در این نامه نوشت:
»احتراماً در اجرای مصوبات اخیر شــورای 

عالی هماهنگــی اقتصادی مبنــی بر تهیــه و اباغ 

بســته های تشــویقی به منظور تســهیل 
بازگشــت ارز صادرکننــدگان بــه چرخه 
اقتصادی کشور به اســتحضار می رساند از 
آنجا که نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی 
دست اندرکار به ویژه دستگاه های خدمات 
دهنده به صادرکنندگان برای تســهیل در 
فرآیند توســعه صادرات بنگاه های تولیدی و تجاری و 

متعاقباً بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت، لذا خواهشــمند 
اســت دســتور فرمائید نقطه نظرات و پیشنهادات 
اجرایی آن مجموعه که قابلیت درج در بسته تشویقی 
یادشده را دارد، در اسرع وقت به این سازمان منعکس 

گردد.
حمید زادبوم«

ارز

بسته تشویقی برای افزایش بازگشت ارز صادراتی فعال شود

رئیس اتاق اصناف خبر داد

معافیت های مالیاتی جدید اصناف
خریدار   رئیس اتاق اصنــاف ایران نتایج 
جلسات مدیران این اتاق با مدیران سازمان 
امور مالیاتی را برای تعییــن معافیت های 

جدید مالیاتی اصناف تشریح کرد.
سعید ممبینی در خصوص آخرین وضعیت 
تعامات بیــن این اتــاق و ســازمان امور 
مالیاتی گفت: در ارتباط با نحوه رســیدگی 
به تعییــن مالیــات ســال ۱۳۹۸ مؤدیان 
صنفی از مدتی پیش مذاکــرات متعددی 
با مســئولین ســازمان امور مالیاتی کشور 
داشــتیم. در همین راســتا چندین جلسه 
در هیئت رئیســه به نحــوه رویارویی با این 
موضوع پرداختیم و در نهایت چند موضوع 
و محور اصلــی در مذاکرات مــورد توجه ما 

قرار داشت.
ممبینی افزود: با توجــه به تأکید و پیگیری 

که ســازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده 
۹۷ قانون مالیات های مســتقیم در ســال 
۹۸ در دســتور کار قرار داده بود پیش بینی 
می کردیم ممکن اســت بعضی از مشــاغل 
فاقد اســناد مالی باشــند که در نتیجه در 
اجرای ماده ۹۷ این قانون، دچار مشکاتی 
شــوند؛ لذا بــا توجه بــه اینکــه همچنان 
استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مســتقیم وجود داشــت این 
موضوع را مــورد پیگیری قــرار دادیم و در 
چندین جلســه در تعییــن ضرایب مربوط 
به مالیات، از روش تعیین به وســیله تبصره 
ماده ۱۰۰ قانــون مذکــور پیگیری هایی 

صورت گرفت.
وی تصریح کرد: البتــه همه می دانند که در 
ســال ۹۸ ضمن اینکه دچار رکود اقتصادی 

بودیم، در عین حال در یک ماه پایانی ســال 
به دلیل شیوع بیماری کرونا کسب و کارها 
آسیب زیادی دیدند، لذا این موضوع مد نظر 

قرار گرفت و بر آن تأکید شد.
رئیس اتاق اصناف ایــران تأکید کرد: نهایتاً 

دو نکتــه مهم اتفــاق افتاد، یکــی اینکه با 
افزایــش آســتانه مبلغی که می شــود در 
مورد تبصره مــاده ۱۰۰ قانون مالیات های 
مســتقیم اســتفاده کرد، موفق شدیم که 
معافیت ها را از ۱۰ برابر معافیت به ۶۰ برابر 
افزایش دهیم. به این ترتیب افراد بیشتری 
عاوه بــر گروه ســوم و احتمــاالً تعدادی 
از مؤدیــان گــروه دوم هم که تــا ۶۰ برابر 
معافیت میزان درآمدشان تعیین می شود، 
می توانند با استفاده از ظرفیت های قانونی 
تبصــره مــاده ۱۰۰ قانــون مالیات های 
مستقیم نسبت به تعیین مالیات آنها اقدام 

کنند.
ممبینی خاطرنشان کرد: امروز تقریباً این 
موضوع نهایی شــد و به احتمــال قریب به 
یقین فردا دســتورالعمل نحوه اســتفاده 

از تبصره مــاده ۱۰۰ قانــون مالیات های 
مســتقیم اباغ خواهــد شــد. از اعضای 
اجاس اتــاق ایــران، رؤســای اتاق های 
اصناف اســتان ها و اتحادیه هــای صنفی 
انتظار می رود که بــه مؤدیان صنفی اعام 
کنند که تــا زمان ابــاغ دســتورالعمل 
مربوطــه، آن دســته از اصنافــی کــه 
می توانند، یــا از روش تبصــره ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مســتقیم و یا از طریق 
مــاده ۹۷ این قانون، نســبت به تســلیم 
اظهارنامه و تعیین مالیاتشــان اقدام کنند. 
امیدواریم اقدامات صــورت گرفته، به رفع 
بخشی از مضائق و مشــکات اقتصادی که 
برای اصناف پیــش آمده کمــک کرده و 
شاهد رفع این مشــکات اقتصادی و رونق 

در کسب و کارها باشیم.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران:

ونا کافی نیست تبلیغات محیطی در زمینه مقابله با کر

 راه اندازی کمپین »#ما_ماسک _می زنیم « 
در شرکت گاز هرمزگان

بندرعباس - محمد کمالی باغســتانی : کمپین »#ما_ماســک 
_می زنیم«در شرکت گاز هرمزگان با مشارکت داوطلبانه مدیر عامل، 
روســای واحد ها، روسای ادارات شهرســتانی و کارکنان این شرکت و 
بمنظور قدردانــی از تاش های شــبانه روزی و مجاهدانه کادر درمان 
کشور و به خصوص اســتان،حفظ ســامتی خود و اطرافیان و کاهش 

انتقال بیماری کرونا،در محل کار راه اندازی شده است.
کمپین»#ما_ماســک _مــی زنیم« در  شــرکت گاز هرمــزگان و با 
مشــارکت داوطلبانه مدیر عامل، رئوســای واحد ها، رئوسای ادارات 
شهرســتانی و کارکنان این شــرکت در تیرماه ۱۳۹۹ راه اندازی شده 

است.
 شایان ذکر اســت راه اندازی این کمپین  در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی این شــرکت بمنظور  قدردانی از تاش های شــبانه روزی و 
مجاهدانه کادر درمان کشــور و به خصوص استان، حفظ سامتی خود 
و اطرافیان و کاهش انتقال بیماری کرونا،در محل کار راه اندازی شــده 
و پوســتر این کمپین که حاوی تصاویر کارکنان این شرکت با پوشش 
ماســک در واحد های مختلف است به صورت مســتمر تهیه، تولید و 

بارگذاری خواهد شد.
امید اســت با رعایت پروتکل های بهداشــتی در محیــط کار و منزل 
بتوانیم در کاهــش و نابودی این بیماری فراگیر به کادر درمان کشــور 

کمک نماییم.

طی حکمی و از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران:
مدیر کل شیالت هرمزگان منصوب شد

بندرعباس - محمد کمالی باغســتانی : طی حکمی و از ســوی 
معاون وزیر و رئیس سازمان شــیات ایران، دکتر عبدالرسول دریایی 
که پیــش از این به عنــوان سرپرســت اداره کل شــیات هرمزگان 
مدیریت این اداره کل را برعهده داشــت به ســمت مدیرکل شیات 

هرمزگان منصوب شد. 
در حکم ایشان آمده اســت: جناب آقاي دکتر عبدالرســول دریایي با 
سام؛ با توجه به سوابق و تجارب جنابعالي به موجب این اباغ به عنوان 
»مدیرکل شیات اســتان هرمزگان« منصوب مي شوید. امید است با 
اســتعانت از خداوند متعال و با رعایت تقواي الهي در قالب برنامه هاي 
مدون، با بهره گیري از توان بالقوه در استان، مدیران و همکاران متعهد 
به عنوان سرمایه انســاني متخصص و کارآمد و با هماهنگي مسئولین 
محترم استاني در انجام وظایف محوله دولت تدبیر و امید، موفق و مؤید 

باشید. 
نبي اله خون میرزایي معاون وزیر و رییس سازمان

پیگیری تامین نیروی انسانی و اعتبار تجهیز 
بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس در دیدار 

استاندار هرمزگان با وزیر بهداشت

بندرعباس - محمد کمالی باغســتانی : در نشســت اســتاندار 
هرمزگان، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان با وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی که در 
تهران برگزار شــد، موضوع تامین تجهیزات و برنامه ریزی برای تامین 
نیروی انسانی بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس مورد بررسی قرار 

گرفت.
دکتر فریــدون همتی در خصــوص این دیــدار، با بیــان اینکه پروژه 
بیمارســتان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس یکی از مهمترین پروژه های 
عمرانی استان به شمار می رود که با اهتمام و حرکت جهادی قرار است، 
دو سال زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد، عنوان کرد: پیگیری 
شــد که عاوه بر اعتبارات بودجه عمومی دولــت، از محل یک درصد 
عوارض سامت، اعتبارات مبارزه با کرونا و سایر منابع  اختیارات وزیر، 
مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال جهت تجهیز و تامین نیروی کادر درمانی این 

بیمارستان اختصاص یابد.
 وی ادامــه داد: از هم اکنون برنامه ریزی برای تامیــن نیروی مورد نیاز 
این بیمارســتان در حال انجام اســت و تکمیل این بیمارستان و چهار 
بیمارســتان دیگر تا پایان دولت دوازدهم، عاوه بر تامین نیاز درمانی 
مردم اســتان، هرمزگان می تواند به عنوان اســتانی بــا قابلیت جذب 

گردشگر درمانی در کشور مطرح شود.
 اســتاندار هرمزگان افــزود: با اصاح ســاختار مدیریت ایــن پروژه، 
اســتانداری تمام انرژی خود را جهت تکمیل زودتــر از موعد آن به کار 

گرفته تا کمبود زیرساخت درمانی در استان هرمزگان رفع شود.

حضور مدیرعامل و دبیر کمیته اقامه نماز شرکت 
گاز هرمزگان در مراسم گرامیداشت سالروز 

اقامه نخستین نماز جمعه
بندرعباس - محمد کمالی باغستانی : فواد حمزوی،مدیرعامل 
ومســعود ناصری، دبیر کمیتــه اقامه نمازشــرکت گاز هرمزگان در 
مراسم گرامیداشت سالروز اقامه نخســتین نماز جمعه پس از پیروی 
انقاب اســامی که در مســجد جامع بندرعباس برگزار شد، حضور 

یافتند.
فواد حمــزوی، مدیرعامل ومســعود ناصری، دبیر کمیتــه اقامه نماز 
شرکت گاز هرمزگان در مراسم گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز 
جمعه پس از پیروی انقاب اســامی که در مســجد جامع بندرعباس 
برگزار شــد،جهت ترویج و اقامه فرهنگ نورانی نماز در جامعه، حضور 

یافتند.
همچنین  در این مراسم، مسئول ســتادهای برگزاری نماز جمعه در 
سراسر کشور، اســتاندار و نماینده  محترم ولی فقیه در استان،رئیس 
ســتاد نماز جمعه بندرعبــاس و برخی مســئولین و مــردم حضور 

داشتند.

کوچه

خریدار  عضو هیات رئیســه شورای شهر 
تهــران درخصوص کــم بــودن تبلغیات 
محیطــی مرتبــط بــا کرونــا در پایتخت 
گفت:ایــن حق را مــی دهم کــه تبلیغات 

محیطی در سطح شهر تهران کافی نیست.
در مدت شیوع کرونا شــهرداری تهران به 
عنوان یک نهــاد متولــی در زمینه آگاهی 
بخشی به شــهروندان که یکی از ماموریت 
های آن آموزش و توانمندسازی شهروندان 
در زمینــه ی امور شــهروندی، ســامت، 
ورزش اســت در زمینه تبلیغــات و آگاهی 
بخشــی محیطی مرتبط با کرونــا عقب تر 

عمل کرده است.
شــهرداری تهــران در مــاه اول در زمینه 
تبلیغــات محیطــی اقدامات به نســبت 
مناســبی را انجام داد. در آن زمان جوادی 
یگانه، معــاون امور اجتماعــی و  فرهنگی 
شهرداری تهران کم بودن تبلیغات محیطی 
را به دلیل حضور کمتر شهروندان در سطح 
شهر دانســته بود، اما این معاونت در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی متناسب با زمان پیش 

نمی رود. 
تبلیغات محیطی چشــمگیری که بخواهد 
تغییری در باور شــهروندان نسبت به کرونا 
ایجاد کند در ســطح شهر مشــاهده نمی 
شود. کرونا اکنون بخشی از روزمرگی های 
مردم شده اســت و ترس شهروندان از خطر 
کرونا به شدت کاهش یافته است. این سوال 
مطرح است که به فراخور شرایط موجود چه 
تبلیغات محیطی، فرهنگــی و بصری باید 
برای شهروندان وجود داشته باشد که کرونا 

را جدی بگیرند؟
زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای 
شــهر تهران دربــاره کم بــودن تبلیغات 
محیطی مبارزه با کرونا از سوی شهرداری 
تهران گفت: درباره این مساله به شما حق 
می دهم، چرا که ترس و وحشــتی که در 
دو ماهه اول شــیوع کرونا وجود داشــت 
اکنون بین شهروندان و به صورت عمومی 
وجود ندارد و شــهرداری تهران نیز جدای 
از این قضیه نیســت، چرا که در کنار همه 
شــهروندان، نهادها و دســتگاه ها وجود 

دارد.
او با بیــان اینکــه آگاهی بخشــی در این 
مدت انجام شــده و نســبت به تهیه موشن 
گرافی و پخش آن از ســوی مرکز ارتباطات 

اقدامات مناســبی صورت گرفتــه، ادامه 
داد: شــاید تهیه بنر و تابلو به آن شــدت در 
سطح شهر وجود نداشته باشد، اما در قالب 
فضای مجازی وجــود دارد، اما این نقد وارد 
اســت و باید روی آن تامل و تاکید شود که 
شــهرداری نســبت به تبلیغــات محیطی 

بیشتر اقدام کند.

 تبلیغات محیطی مرتبط با کرونا
 در سطح شهر تهران کافی نیست

عضو هیات رئیســه شورای شــهر تهران 
گفت: تبلیغات محیطی در ســطح شــهر 
تهران کافــی نیســت.حتما این مســاله 
گــزارش گیری و پیگیری خواهد شــد که 
تبلیغات محیطی و پیــام های کرونایی در 
صورت کافی نبودن حتما در ســطح شهر 

گسترش یابد.
نژادبهــرام اظهــار داشــت: شــهرداری 
تصمیمات را در ارتباط با ســتاد کرونا انجام 
می دهد و نمی شــود فی البداهه اقدامی را 

انجام داد. 
شــهرداری تمامی اقدامات گذشته را انجام 
می دهد و در ارائه خدمــات الکترونیکی به 
شهروندان و اعمال دورکاری پیشران بوده 

است.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان 

اینکه اقدامات شــهرداری در زمینه کرونا با 
شــدت بیشــتری صورت می گیرد، گفت: 
اکنون محوریت بیشــتر جلساتی که برگزار 

می شود در این زمینه است.
او افــزود: در متــرو و اتوبوســرانی نیــز 
ســختگیری می شــود که حتما ماســک 
اســتفاده شــود و امیدواریم بــا دورکاری 
کارکنان فضای حضور مردم در شهر کاهش 
یابد، چــرا که با هــر بازگشــایی و افزایش 
حضور مردم در محیط شاهد افزایش کرونا 
هستیم که این مســاله تنها مختص ایران 

نیست.
نژادبهرام تاکید کرد: هر تصمیمی که ستاد 
ملی کرونا بگیرد شــهرداری در آن مســیر 
اقدام می کند و هر خدماتی که الزم باشد را 

ارائه و نسبت به آن اقدام می کند.
نژادبهرام بــا بیان اینکه در تهــران نیازمند 
مدیریت واحد هستیم، گفت: اگر قرار باشد 
هر دســتگاهی به تنهایی تصمیــم بگیرد، 
امکان کنترل و مقابله با بیماری وجود ندارد 
و به همین دلیل ستاد کرونا خواستار اعام 

واحد امور مربوط به کرونا است.
عضو هیات رئیســه شــورای شــهر تهران 
در پاسخ به این ســوال که به نظر نمی رسد 
اتاق فکر شهرداری در این مدت  خوب عمل 
کرده باشد و رصد محله ای و منطقه ای شهر 

تهران و پیشنهاد اتخاذ تصمیمات با توجه به 
محوریت هر منطقه انجام نشده است، اظهار 
داشت: شــهرداری تهران اولین دستگاهی 
بود که بافاصله اقدامــات مربوط به کرونا را 
با تشکیل ستاد مشــخصی زیر نظر شهردار 
تهران تشکیل داد. از طرفی اتاق فکر نیز در 
شهرداری تهران وجود دارد و به طور مداوم 
در ارتباط با مدیریت بحران گزارش گیری 
می کند و گزارش می دهــد و اعام نظر می 

کند.
او با بیان اینکه برخــی اقدامات تجربی بوده 
اســت، تصریح کرد: در نتیجه برخی از این 
اقدامات تجربــی از جمله ضدعفونی کردن 
گسترده سطح شهر انجام شــد که در دنیا 
نیز اینگونه پیش رفت و بعد از مدتی این کار 
منتفی اعام شــد، در نتیجه آزمون و خطا 
در رابطه با آن انجام می شــود. شــهرداری 
در تمام موارد در قســمت کرونا خوب عمل 

کرده  و پیشگام بوده است.

چرایی تاخیر در اجرای برخی اقدامات 
مربوط به کرونا در تهران

عضو هیات رئیســه شورای شــهر تهران با 
اشــاره به اینکه انجام کارها نیازمند توجیه 
دســتگاه های دخیل و هماهنگی اســت، 
اظهار داشــت: در نتیجه برخی امور زمانبر 

اســت و به همین دلیل اینگونه به نظر می 
رســد که تاخیر در اجرائی کردن اقدامات 
مربوط به کرونا به چشــم می خورد. اجرا و 
لغو طرح ترافیــک از جمله این موارد بود که 
برای اجرائی کردن آن چالش ایجاد شــد و 
تغییراتی کــه در طرح ترافیک ایجاد شــد 
نشــان می دهد اتاق فکری وجود دارد و در 

حال فعالیت هستند.
نژادبهرام با بیــان اینکه طــرح ترافیک به 
صورت هدفمنــد مجددا اجرا شــد گفت: 
اجرای آن هم برای محدودیت حضور افراد 
در سطح شــهر اســت و با توجه به اینکه نه 
داروی قطعی و نه واکســنی برای کرونا پیدا 
شــده اســت در نتیجه باید یک سطحی از 
خودقرنطینگی با اعمال برخی محدودیت 

ها حفظ شود.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان 
اینکه شهرداری تهران همگام با ستادکرونا 
پیش می رود، اظهار داشــت: شــهرداری 
تهران دوشادوش شهروندان در مساله کرونا 
حضور دارد و به صورت پویا اقدامات مربوط 

به کرونا را اجرا می کند. 
بســیاری از ایده هــای ســتاد در ارتباط با 
شهروندان برخواسته از ایده های مدیریت 
شهری است و تا وقتی به صورت یک مصوبه 
در نیایــد قابلیت اجرا نیســت چــرا که به 

صورت اجرائی تابع مصوبات ستاد است.

تکذیب راه ندادن شهردار به جلسات 
هیات دولت

نژاد بهرام همچنیــن همچنین درخصوص 
عدم حضور شهردار تهران در جلسات هیات 
دولت گفت: اینکه ایشــان را به جلسات راه 
نمی دهند درست نیســت. آقای حناچی به 
جلســات دعوت می شــوند، صحبت هایی 
هم ممکن اســت درباره برخی اتفاقات بوده 
باشد، اما ایشــان همچنان دعوت می شوند 
و به هیات دولت می روند. شــهردار تهران 
عضو ســتاد ملــی کرونــا و همچنین عضو 
ستاد کرونا تهران هســتند و مسائل مربوط 
به تهران را مطرح می کنند و در این ستادها 

حضور دارند.
او تاکید کرد: اختاف نظــر حین انجام کار 
اجرائی پیش می آید اما ایشــان دعوت می 
شوند و انشــاهلل به زودی به جلسات هم می 

روند.

بندرعباس - محمد کمالی باغســتانی: مهدی 
جعفری، مســئول واحد بازرســی فنی و نشــت یابی 
شرکت گاز هرمزگان به تشــریح عملکرد این واحد در 
ســال ۱۳۹۸ و اهداف تعیین شده در سال ۱۳۹۹ برای 

خود و همکارانش، پرداخت.
مهدی جعفری، مســئول واحد بازرســی فنی و نشت 
یابی شــرکت گاز هرمزگان در خصــوص اقدامات این 
واحد در ســال ۹۸ افزود: در زمینه بازرســی فنی در 
سال گذشــته می توان به انجام بازرسی بیش از۴۵۰۰ 
کاال، انجــام بالغ بر ۱۴ تســت نیوماتیــک پلی اتیلن 
درون شــهری، بازرســی از ۲۰ پروژه در سطح استان 
و همچنین انجام  ۷ تســت هیدرواســتاتیک و تست 

پوشش خطوط فلزی برون شهری، اشاره کرد.
وی اظهار کرد: در ســال ۹۸ و به همت تاش شــبانه 
روزی پرســنل این واحد ،موجب گاز دار شدن  بیش از 

۳۵۰ کیلومتر خطوط گاز دار در سطح استان شده ایم.
 جعفــری بیان کــرد: در راســتای نگهــداری بهینه 
تاسیســات و تجهیزات شرکت گاز اســتان هرمزگان، 
طبــق برنامه زمــان بندی مشــخص ایســتگاه های

CGS،TBS،MRS و همچنین ایســتگاه 
هایCPSبازرســی دوره ای از  آن ها  انجام 
و موارد قابل اصاح به واحــد های ذی ربط 
اباغ شد .مسئول واحد بازرسی فنی و نشت 
یابی شرکت گاز هرمزگان افزود: در سال ۹۸ 
و با  هماهنگی هایی که انجام شــد، موفق به 
برگزاری ۴ دوره آموزشی تخصصی در زمینه 

پوشــش،حفاظت کاتدی و سیســتم ارتینگ جهت 
ارتقا ســطح اطاعات  فنی کارکنان شرکت گازاستان 
هرمزگان در واحد های مختلف شــد.این مقام مسئول 
تصریح کرد: در زمینه عملکرد نشــت یابی در سال۹۸  
نیز می توان به انجــام ۳۶۰۰ کیلومتر نشــت یابی در 
سطح استان و کشف بیش از  ۱۵۶۹ مورد نشتی نام برد 
که این امر موجب جلوگیری از هدر رفت منابع طبیعی 

و از دست دادن سرمایه های ملی شده است .  

اهداف واحد بازرسی فنی و نشت یابی شرکت 
گاز هرمزگان  در سال1399

مســئول واحد بازرسی فنی و نشــت یابی شرکت گاز 

هرمــزگان در خصــوص اهداف ایــن واحد 
در ســال ۱۳۹۹ افزود: قرارگرفتن شــرکت 
گاز اســتان هرمزگان در بین ۵ شرکت گاز 
اســتانی برتر یکی از این اهداف اســت و بی 
شک این امر  با برنامه ریزی و پشتکار پرسنل 
متخصص،مجــرب و همچنیــن مدیریت 
منسجم شرکت گاز هرمزگان محقق خواهد 

شد.
جعفری به اهــداف دیگر ایــن واحد در ســال جاری 
و در زمینه بازرســی فنی اشــاره و تصریــح کرد: در 
زمینه بازرســی فنــی، مکانیــزه کردن تســت های 
نیوماتیک،هیدرواستاتیک و پوشــش در حال برنامه 
ریزی اســت و همچنین در راســتای کنترل مدیریت 
خوردگــی و پیاده ســازی نظام دارای هــای فیزیکی 
Cor� از جمله Advance NDT استفاده از روشهای 

rosion Mapping  ، Phased Array و...  بتوانیــم با 
پیش بینی و تخمین عمر تاسیســات ،مانع از هرگونه 
خسارت و قطعی گاز در صنایع اســتراتژیک در سطح 

استان شویم.

وی افزود: در حوزه نشــت یابی نیز با ارتقــاء نرم افزار 
نشت یابی از طریق ایجاد دسترســی نرم افزار به واحد 
بهره برداری ، امکان اعام نشــتی درجه ۱ و درجه ۲ به 
صورت آناین جهت باالبردن سرعت انجام رفع نشت 
و همچنین حذف مکاتبــات پیرامون این موضوع  را در 
بر خواهد داشــت و همچنین استفاده از نقشه های سه 
  solid work بعدی ایزومتریک ایستگاه ها با نرم افزار
و برقراری ارتباط  بین ســامانه  GIS و نرم افزار نشت 
یابی بمنظور ارتقاء انجام نشــت یابی شبکه، انشعاب و 
ایستگاه های شرکت گاز اســتان هرمزگان نیز می توان 

یکی دیگر از اهداف این واحد در سال ۱۳۹۹ بر شمرد.
این مقام مســئول در پایــان ضمن تقدیر و تشــکر از 
تاش های بی وقفه پرســنل بازرسی فنی و نشت یابی 
و همکاری شایسته ســایر واحدها با این واحد، خاطر 
نشان کرد: در خصوص تمامی موارد ذکر شده، الزم می 
دانم به پاس تاش های مستمر همکارانم در این واحد 
که در راستای  پیشرفت روز افزون و مطابق چشم انداز 
شــرکت گاز هرمزگان گام بر می دارند، تقدیر و تشکر 

می نمایم.

هرمزگان

عملکرد و اهداف واحد بازرسی فنی و نشت یابی شرکت گاز هرمزگان تشریح شد

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس سازمان سنجش خبر داد

نتایج نهایی کنکور دکتری مهر اعالم می شود
خریدار  رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشــور گفت: نتایج نهایــی آزمون دکتری 
تخصصی دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی تا اواخر مهرماه اعام می شود.
دکتر ابراهیم خدایی در حاشــیه بازدید از 
آزمون دکتری تخصصــی )نیمه متمرکز( 
ســال ۱۳۹۹ در محــل دانشــگاه صنعتی 
شــریف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
۱۷۹ هزار داوطلب در آزمون خود شــرکت 
کردند که از این تعداد ۴۴ درصد داوطلبان 

زن و ۵۶ درصد آنها مرد هستند.
وی ادامه داد: بر اســاس گزارش های واصله 
از حوزه های امتحانی در سراســر کشــور، 
تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزشی که محل 
برگزاری آزمون هستند، سر موقع کار خود 
را آغاز و با رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
حتی شرایط سختگیرانه تر، آزمون را برگزار 
کرده اند.رئیس ســازمان سنجش آموزش 
کشور با تشــکر از تمامی دانشگاهیانی که 
در فرآیند برگزاری آزمون در شرایط کرونا 
به داوطلبان کمک کرده اند، گفت: اقدامات 

دانشگاه ها درباره رعایت پروتکل ها به زودی 
منتشر می شود.

خدایی درباره ظرفیت پذیرش دانشــجوی 
دکتری در ســال ۹۹ اظهار داشت: ظرفیت 
پذیرش نســبت به ســال گذشــته تغییر 
چندانی نداشته اســت و ۲۴ هزار نفر در این 
دوره پذیرفته خواهند شــد که از این تعداد، 
۱۴ هزار نفر مربوط به دانشگاه های دولتی و 
۱۰ هزار نفر مربوط به دانشگاه آزاد اسامی 

است.
وی درباره زمان اعام نتایــج آزمون گفت: 
نتایــج اولیه دهه اول شــهریور مــاه اعام 
خواهد شــد و در دهــه دوم شــهریور ماه، 
مراحل انتخاب رشــته و معرفی داوطلبان 

مجاز به دانشگاه ها انجام می شود.
رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور 
افزود: با توجه به مصوبه شــورای سنجش 
و پذیــرش تحصیــات تکمیلــی، مرحله 
مصاحبــه داوطلبــان دکتــری در همــه 
دانشــگاه ها مجــازی شــده و بــه صورت 
فشرده تر نســبت به دوره گذشــته برگزار 

خواهد شــد.خدایی خاطرنشان کرد: نتایج 
نهایــی آزمــون دکتری تخصصــی )نیمه 
متمرکز( سال ۱۳۹۹ تا اواخر مهر ۹۹ اعام 

می شود.
وی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در 
آزمون دکتری تخصصی یادآور شد: نسبت 
به دوره گذشــته ۴۰ درصد به تعداد عوامل 
اجرایــی، اضافه و فاصله صندلی ها بیشــتر 
شده و زمان بیشــتری برای ورود داوطلبان 

اختصاص یافته است.
به گفته رئیس ســازمان ســنجش آموزش 
کشور، بازرسی بدنی در حوزه های امتحانی 
مطلقــاً حذف شــد، اثرانگشــت از مراحل 
شناســایی داوطلــب حذف شــده و امضا 

کفایت می کند.
خدایی بیان کــرد: ما ۱۷۹ هــزار داوطلب 
دکتری داشتیم که با توجه به اجباری بودن 
ماســک برای داوطلبانی که احیاناً ماسک 
همراه خود نداشتند ۵۰ هزار ماسک رایگان 

توزیع کردیم.
وی درباره برگزاری آزمون برای متقاضیان 

کنکور دکتری که مبتا بــه بیماری کرونا 
شــده اند، گفت: بــرای ۵۵ نفــر متقاضی 
کنکور دکتری که مبتا به کرونا بوده اند، با 
هماهنگی وزارت بهداشــت، شرایط آزمون 
در بیمارستان ها فراهم شــد که یک نفر در 

همدان در بیمارستان بستری بود. 
۲۱ نفر در تهران در یک بیمارســتان شهر 
تهران آزمــون دادنــد و ســایرین نیز در 

محل هایی که وزارت بهداشــت اعام کرده 
در سایر شهرها آزمون خود را برگزار کردند.

رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور 
گفت: از تمامی داوطلبــان آزمون دکتری 
می خواهیــم که در نظرســنجی ســایت 
سازمان سنجش شرکت کنند و در صورتی 
که در حــوزه ای پروتکل ها رعایت نشــده 

است، آن را اعام کنند.



مهدی طارمی:

علی دایی الگوی من بود

پیغام پرتغالی ها به سردار آزمون برای گرفتن 
پنالتی های جنجالی

مهاجم تیم ملی فوتبال ایــران می گوید از بازیکنان پرتغالی پیغام هایی 
را در ارتباط با پنالتی های مهدی طارمی دریافت کرده است.

ســردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران ارتبــاط خوبی با مهدی 
طارمی دارد. آزمون این فصل موفق شد با ۱۷ گل عنوان آقای گلی لیگ 
روسیه را با تیم زنیت کسب کند. مهدی طارمی هم با ۱۸ گل به صورت 

مشترک این عنوان را در پرتغال کسب کرد.
یکی از ویژگی هــای بارز طارمی در پرتغال که ســر و صدای زیادی هم 
در این فصل به پا کرد، پنالتی های ایــن مهاجم بود که برای تیم ریوآوه 
گرفت و خودش هم آنها را بــه گل تبدیل کرد. طارمی در مصاحبه اخیر 
خود اعام کرده اســت که پنالتی گرفتن یک نوع هنر اســت و او هم به 

خوبی این کار را انجام می دهد.
سردار آزمون در این باره از تماس دوســتانش در لیگ پرتغال به او بابت 

پنالتی های طارمی خبر داد.
آزمون گفت: مدافعان لیگ پرتغال در اینســتاگرام بــه من پیغام می 
دادند که به یار خوبــت در تیم ملی )طارمی( بگو اینقــدر پنالتی نگیر! 
طارمی در هــر بازی پنالتی مــی گرفت. من خودم خیلــی کم پنالتی 
گرفته ام. پنالتی گرفتن یکی از کارهای ســخت است و هوش و زیرکی 

زیادی می خواهد.

با اعالم نایب رئیس باشگاه
 کریم انصاریفرد در تیم السیلیه قطر 

ماندنی شد
با اعام نایب رئیس باشگاه السیلیه قطر، کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی 

فصل آینده هم در این تیم بازی خواهد کرد.
 رسانه های قطر در ماه های گذشته از پیشنهاد باشگاه پرسپولیس ایران 
به کریم انصاریفرد مهاجم تیم الســیلیه خبر داده بودند. با این حال به 
گفته محمد علی المری نایب رئیس باشــگاه السیلیه، انصاریفرد فصل 

بعد هم در این تیم بازی خواهد کرد.
المری گفت: همه می دانند که بین این فصل و فصل آینده زمان زیادی 
وجود ندارد و مســابقات فعلی در حکم آماده ســازی بازی های فصل 

جدید هم تلقی می شود.
وی افزود: برای رســیدن به اهدافمان از تمام راه ها اســتفاد می کنیم. 
السیلیه ســه بازیکن خارجی یعنی نذیر بلحاج، کریم انصاریفرد و کارا 
مودجی را برای فصل آینده در اختیــار دارد. در حال مذاکره با بازیکنان 
خارجی هستیم تا قراردادشــان را امضا کنیم. مذاکراتی هم با بازیکنان 
محلی صورت گرفته است و سعی می کنیم در اســرع وقت کار را برای 

فصل جدید آغاز کنیم.

ترابی تا پایان جام حذفی به پیشنهادات 
خارجی پاسخ نمی دهد

هافبک تیم فوتبال پرســپولیس تــا پایان بازی های ایــن تیم در جام 
حذفی پاسخی یه پیشنهادات خارجی خود نمی دهد.

 مهدی ترابی یکی از بازیکنان کلیدی پرسپولیس در فصل جاری رقابت 
های لیگ برتر بود که تاثیر زیادی در چهارمین قهرمانی متوالی این تیم 

در رقابت های فصل جاری لیگ برتر داشته است.
هافبک سرخپوشان پایتخت که این روزها به دلیل مصدومیت همراه با 
سایر هم تیمی های خود تمرین نمی کند یک فصل دیگر با پرسپولیس 
قرارداد دارد اما با توجه به بندهای منــدرج در قرارداد خود می تواند در 
ازای پرداخت پــول رضایتنامه خود، این تیم را به مقصد باشــگاه های 

خارجی ترک کند.
ترابی که دو پیشنهاد از لیگ ســتارگان قطر و یک باشگاه اروپایی دارد 
تصمیم گیری در این خصــوص را به پایان بازی های پرســپولیس در 

فوتبال باشگاهی ایران موکول کرده است.
پرسپولیس با وجود تثبیت قهرمانی خود در رقابت های لیگ برتر باید 
تا پایان مردادماه در چهار هفته باقیمانده بازی کند. همچنین راهیابی 
این تیم به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشــگاهی کشــور نیز برای 
سرخپوشــان اهمیت پیدا کرده اســت و ترابی نمی خواهد تا پایان این 

بازی ها درباره باشگاه مد نظر فصل آینده خود تصمیم بگیرد.
همچنین اسم این بازیکن از سوی باشــگاه پرسپولیس برای حضور در 
ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که بصورت متمرکز در کشور قطر 
برگزار می شــود ارسال شده اســت. بنابراین ترابی در صورت انتقال به 

باشگاه قطری حاضر در این بازی ها نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

محمدخانی: 
برانکو دیوانه نیست که در این دعوا با پرسپولیس 

به ایران بیاید
پیشکسوت پرسپولیس گفت: برانکو با پرســپولیس دعوا دارد و پیش 
خودش می گوید پرسپولیســی ها چرا در این وضعیت مرا به جشــن 

دعوت می کنند؟
ناصر محمدخانی درباره ارزیابی اش از دیدار نســاجی و پرســپولیس 
اظهار داشــت: بازی های اخیر نســاجی به ویژه دیدار با فوالد را دیدم 
که بازی دو بر صفر باخته را در ده دقیقه ســه بــر دو برد. محمود فکری 
تیم خوبی تشکیل داده و قدرت نساجی در شهر خودش بیشتر هم می 

شود. 
وی افزود: هرچند قهرمانی پرســپولیس قطعی شده اما اینگونه نیست 
حریف را دست کم گرفته و شــل بازی کند. این تیم برای رکوردشکنی 
می خواهد نساجی را ببرد و بدون شــک بازهم دنبال کسب سه امتیاز 

است.
پیشکسوت پرســپولیس با اشــاره به چمن مصنوعی زمین ورزشگاه 
شــهید وطنی قائمشــهر گفت: بازی کردن در این زمین خیلی سخت 
است و فشار زیادی به بازیکنان وارد می شود. تمام اعضای بدن بازیکن 
با بازی در چمن مصنوعی درد گرفته و عضات شــان مــی گیرد. اگر 
بازیکن یک تکل در چنین زمینی بزند، نصف رانش زخم می شود. اینها 

سختی کار بازی در چمن مصنوعی است.
محمدخانــی افزود: نســاجی از زمان حضور محمود فکــری نباخته و 
می خواهد با بردن پرســپولیس به رتبه های باالتر جدول صعود کند. 
پرسپولیس هم قصد دارد روند بردهای خود در هفته های اخیر را ادامه 

داده و رکورد بیش ترین امتیاز را به دست آورد.
وی درباره برگزاری جشن قهرمانی پرسپولیس بدون حضور هواداران 
توضیح داد: خیلی حیف شد که هواداران در ورزشگاه نیستند تا جشن 
خوبی برگزار شــود. فوتبال بدون تماشــاگر روح، صفا و شادی ندارد. 
هواداران به بازیکنان انگیزه می دهند. پرســپولیس برای اولین بار در 
قهرمانی پوکر می کند. در دهه شــصت که خودم در پرسپولیس بازی 
می کردم هم در لیگ و هم در جام حذفی تهران سه بار متوالی قهرمان 
شدیم. سپاهان هم در لیگ برتر سه بار پشت ســر هم قهرمان شده اما 
این پوکر خیلی افتخار دارد. حیف شــد هواداران در ورزشــگاه آزادی 

نیستند تا جشن قهرمانی این پوکر باشکوه برگزار شود.
محمدخانی ادامه داد: بعید می دانم برانکو به ایران بیاید زیرا با خودش 
می گوید اگر به تهران بروم مدیران پرســپولیس مــی خواهند مرا در 
رودربایســتی قرار بدهند و از من بخواهند نصف طلبم را ببخشــم. وی 
دیوانه نیســت که چنین کاری انجام بدهد. برانکو با پرســپولیس دعوا 
دارد و االن پیش خودش می گوید پرسپولیسی ها که هستند که در این 

وضعیت مرا به جشن دعوت می کنند؟

میدان

کاپیتان اســبق تیــم ملی فوتبــال ایران و باشــگاه 
پرســپولیس گفت: یحیــی گل محمدی بــا قهرمانی 
مقتدرانــه ای که همراه با پرســپولیس بدســت آورد 

توانایی باالی مربیان ایرانی را به همه ثابت کرد.
محمد پنجعلی در خصوص قهرمانی پرســپولیس در 
لیگ برتر گفت: زمانی کــه یحیی گل محمدی هدایت 
تیم را برعهده گرفت ریســک بزرگی کــرد و او خیلی 
باهوش در راس تیــم عمل کرد و توانســت در نهایت 
با اســتفاده از کادرفنی خوب خود تیــم را به قهرمانی 

برساند.
وی ادامــه داد: زمانی کــه یحیی به پرســپولیس آمد 
شــرایط برای قهرمانی آســان نبود اما با قدرت باالی 
کادرفنی این تیم قهرمان شــد و باید بــه همه تبریک 

بگویم.
کاپیتان اســبق تیم فوتبال پرســپولیس 
گفت: قهرمانــی با کادرفنی ایرانی بســیار 
لذت بخش اســت و مــن بــه کار مربیان 
ایرانی ایمان دارم. متاســفانه ما هیچگاه به 
کادرفنی ایرانــی اعتماد نکردیــم و به آنها 
فرصت ندادیم. خوشــبختانه این بار یحیی 

گل محمدی با قدرت، توانایی مربیان ایرانی را نشــان 
داد.

وی تصریح کرد: پرسپولیس شــاید هیچ وقت به اندازه 
این فصل تاریخ ســاز و قدرتمند قهرمان نشــده بود. 
خوشبختانه پرسپولیس در زمین قدرت خود را نشان 
داد و به حواشی که برخی در بیرون از زمین درست می 

کردند توجه نکرد. در این قهرمانی مدیریت 
هم نقش زیادی داشت و توانست آرامش تیم 

را حفظ کند.
پنجعلــی اظهــار داشــت: از طــرف همه 
پیشکســوتان از بازیکنان و کادرفنی تشکر 
می کنم و امیدوارم این موفقیت ها ادامه دار 
باشد. باید از هواداران به خاطر اینکه منطقی 
از تیم خود حمایت کردند تشکر ویژه کنم و آنها کمک 

بزرگی به پرسپولیس می کنند.
وی تاکید کرد: خوشــحالم هواداران پرســپولیس به 
فرهنگ حمایت از مربیان خود رســیدند و از هر کسی 

که سرمربی تیم می شود حمایت می کنند.
کاپیتان اســبق تیــم فوتبال تیــم ملی و باشــگاه 

پرســپولیس گفت: به نظر من این تیــم اگر حمایت 
شــود به راحتی ســال آینده هم قهرمان می شود. 
در حال حاضــر هیچ تیمــی به اندازه پرســپولیس 
هماهنگ نیســت و این موضوع به تیم کمک زیادی 

کرده است.
تیم فوتبال پرســپولیس تهران با بردی که مقابل نفت 
مسجد ســلیمان در هفته بیست و ششــم لیگ برتر 
بدســت آورد قهرمانی خود را در لیگ برتر قطعی کرد. 
پرسپولیس در حال حاضر با ۶۲ امتیاز در صدر است و 
تیم های استقال، ســپاهان و تراکتور نیز با ۴۵ امتیاز 

در جایگاه های دوم تا چهارم قرار دارند.
پرســپولیس در چارچوب هفته بیســت و هفتم باید 

امروز شنبه در قائمشهر به مصاف نساجی برود.

فوتبال

خریدار   مهاجم ایرانی تیم فوتبال ریوآوه 
با بیان اینکه قصد داشته در قراردادش با این 
تیم آپشن پنالتی بگذارد، گفت: برای فصل 
بعد صحبت هایی از چهــار تیم پرتغالی، دو 
تیم اســپانیایی و یک تیم انگلیســی شده 

است.
مهدی طارمی مهاجم ایرانــی تیم فوتبال 
ریوآوه موفق شــد در اولین فصل حضورش 
در فوتبال اروپا با تیم ریــوآوه پرتغال با ۱۸ 
گل به عنوان آقای گل مشــترک این لیگ 

دست یابد.
 طارمــی در این تیــم پنالتی هــای زیادی 

گرفت و آنها را تبدیل به گل کرد.
این مهاجم ایرانی در پاســخ به این سئوال 
که چگونه پنالتــی می گیــرد؟ گفت: این 
یک هنر اســت. هر بازیکنی یک استعدادی 
دارد. گاهی اوقات پنالتــی را از دفاع حریف 
می گیرم. چرا نگیرم؟ بیشتر وقت ها پنالتی 
را از دفاع می گیرم. یکســری از مدافعان بی 
احتیاط هســتند و بی پروا می آیند تا فقط 
تــوپ را بزنند. آنجــا نیازی بــه فکر کردن 
ندارید. یک لحظه به توپ »نوک پا« بزنید، 
بازیکن به شــما برخورد می کنــد. مدل به 
زمین افتادن هرکســی هم به یک شــکل 

است.
طارمی درباره اینکه ممکن اســت لو رفتن 
این ماجرا به ضررش شود، تاکید کرد: االن 
هم، همه می دانند ولی کاری از دستشان بر 
نمی آید. آن لحظه فشــار روی بازیکن زیاد 
اســت و می خواهد توپ را دور کند استرس 
دارد. آدم باید بهترین تصمیم را بگیرد ولی 

آنها بدترین تصمیم را می گیرند!
وی در پاسخ به این ســئوال که آیا تاکنون 
پیش آمــده مربی یــا بازیکن خــودی در 
رختکــن از وی بخواهــد پنالتــی بگیرد؟ 
تصریح کرد: نه؛ خدا وکیلــی این اتفاق در 
هیچ زمانی نیفتاده اســت که مربی بگوید 

پنالتی بگیر. حتی بازیکن هم نگفته اســت. 
پنالتی گرفتــن یک شــرایطی دارد که در 
لحظه اتفــاق می افتد و اینطور نیســت که 

بشود برنامه ریزی کرد.
طارمی به یکی از شــروطش هنــگام عقد 
قرارداد بــا تیم ریوآوه پرتغال اشــاره کرد و 
افزود: اول فصل به مســئوالن ریوآوه گفتم 
آپشــن پنالتی در قراردادم بگذارید. به آنها 
گفتم ایــن فصل برای شــما ۹ - ۱۰ پنالتی 
می گیرم که جواب دادند این دیگر چیست 
و چنین چیزی نداریم! گفتــم آخر فصل با 

شما صحبت می کنم.
مهاجم تیم ملی ایران در خصوص اینکه آیا 
از ابتدای فصل تصور آقای گلی لیگ پرتغال 
را داشته است؟ افزود: از همان ابتدای فصل 
برای آقای گلی رفتم و ذهنیــت ۱۵ گل را 
داشتم. وقتی ذهنیت ۱۵ گل داشته باشید 

می توانید بیشتر هم بزنید. 
اول فصل مصدوم شدم و دو ماه بازی نکردم. 
بعد از آن چند بــازی انجــام دادم و دوباره 

آسیب دیدم. 
یــک جورهایی نیم فصل را از دســت دادم. 
در نیم فصل دوم هم ســر حرفم بودم و خدا 

کمک کرد و بیشتر گل زدم.
طارمی درباره ویژگی های ســردار آزمون 
دیگر مهاجم تیم ایران که در روســیه آقای 
گل شد، گفت: ســردار هوش بسیار باالیی 
دارد و می داند در لحظه چه کار کند. وقتی 
یک بازیکن هوش باالیی داشــته باشد می 
تواند خیلــی جاها به تیمــش کمک کند و 
یک لحظه زهر خود را بریزد. این بزرگترین 
ُحسن ســردار اســت و می تواند بازیکنان 

کناری خود را درک کند.
وی درباره تیم فصل آینده اش یادآور شــد: 

هنــوز اتفاقی نیفتاده اســت و نمــی توان 
چیزی گفت. تا االن که هیچکس به ما زنگ 
نزده اســت؛ نمی دانم چرا! )باخنده( برای 
پورتو، بنفیکا، اســپورتینگ براگا )پرتغال( 
اســپانیول و یک تیم که در حــال صعود به 
اللیگا است و اســتون ویا انگلیس صحبت 

هایی شده بود.
طارمی که با برنامــه »فوتبال ۱۲۰« گفتگو 
می کرد، در پاســخ بــه این ســئوال که آیا 
دوست داری فصل بعد هم در پرتغال بمانی؟ 
اظهار کرد: هرکســی دنبال پیشرفت است. 
باید فکر کنم و ببینم کدام پیشنهادات صد 
درصد اســت. بین آنها یک تیم را نسبت به 
شــرایطی که تیم دارد و پیشــرفت خودم 

انتخاب می کنم.
 مشــورت هایی هم با بعضی اساتید خواهم 
داشــت. از قبــل پیشــنهاداتی از بعضی از 

تیم ها داشــتم ولی االن نمــی دانم مرا می 
خواهند یا خیر.

وی درباره اینکه موفق شــد یــک تنه تیم 
ریــوآوه را به لیگ اروپا برســاند، گفت: یک 
فصل خیلی خوب را پشت سر گذاشتم. یک 
تنه این کار را نکردم بلکه با کمک هم تیمی 
هایم و مربی بــود. اینکه بگویــم تنها بودم 
اینطور نیست. در فوتبال این حرف درست 
نیست. رکورد بیشترین امتیاز در کل تاریخ 
باشــگاه ریوآوه را هم زدیم که قبًا ۵۱ بود و 

االن ۵۴ شد.
مهاجم تیم ملی ایــران در خصوص الگوی 
داخلــی و خارجــی اش از زمــان کودکی، 
خاطرنشــان کرد: الگوی داخلــی من علی 
دایــی و خارجــی رونالدوی برزیلــی بود. 
من پوســتر علی دایی را در خانه نداشتم. با 
احترام به تمام اســطوره ها، اگر می گفتند 
شبیه چه کسی می شــوی می گفتم شبیه 
طارمی ولــی مثل علی دایــی، کریم باقری 
و… فکرم این نبود که به جایگاهی که علی 
دایی یا کریمی رسیده برسم بلکه می گفتم 

کنار آنها باشم.
طارمی درباره اینکــه آیا برنامــه ای برای 
ازدواج دارد؟ به شــوخی گفــت: اگر جایزه 
می دهید که فــردا پس فــردا کار ازدواج را 
انجام بدهیم! یکی دو ســال است که به فکر 

ازدواج هستم. ان شاءاهلل که انجام می شود.
وی دربــاره وضعیــت تیم ملی ایــران هم 
تصریح کرد: مهم نیســت مربــی تیم ملی 
چه کسی می شــود مهم این است که همه 
دست به دســت هم بدهیم تیم ملی راهی 
جام جهانی شــود. همه باید از اســکوچیچ 
حمایت کنیم. اینکه می گویند اســکوچیچ 
رزومه ندارد یا مربی تیم های بزرگی نبوده، 
درست نیست. فدراسیون، بازیکنان و مردم 
همه باید حمایت کنیم تــا تیم ملی به جام 

جهانی برود.

پنجعلی: گل محمدی توانایی فنی مربیان ایرانی را به همه ثابت کرد
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سردار آزمون:

دوست دارم با زالتان و طارمی همبازی شوم
خریدار   مهاجــم ایرانی تیم فوتبال زنیت 
روســیه از شــایعه پول دادن برای بازی در 
تیم ملی از عجیبترین خبر در مورد خودش 
یاد کــرد و گفت: دوســت دارم بــا زالتان 
ابراهیموویچ و مهدی طارمی همبازی شوم.

 ســردار آزمــون ایــن فصــل موفقیــت 
چشــمگیری را با تیم زنیت کســب کرد. 
آزمون عاوه بر رسیدن به عنوان آقای گلی 
لیگ روسیه با تیم زنیت با ۱۷ گل، قهرمانی 
با این تیم در لیگ و جام حذفی روســیه را 

تجربه کرد.
آزمــون بعــد از قهرمانی در جــام حذفی 
به ایــران و گنبــد زادگاه خود بازگشــت و 
در مصاحبه ای، شــرایط فصل گذشــته و 

برنامه هایش برای سال بعد را تشریح کرد.
آزمون گفت : می دانستم شــهر ما )گنبد( 
به خاطر کرونا وضعیــت خیلی قرمزی دارد 
و ســعی کردم از خانه بیرون نــروم. اینجا 
وضعیت از قرمز هم گذشته است. در روسیه 
باشــگاه ما حرفه ای اســت و الگویی برای 
باشــگاه های دیگر بود و باید پروتکل ها را 
رعایت می کردیم. البتــه این وضعیت برای 
بازیکنان خارجی و دور از خانه خیلی سخت 

بود.
وی درباره شکستن پروتکل های بهداشتی 
در روســیه و جریمه شــدنش تصریح کرد: 
یک بار اشــتباه کردم و رفتم رستوران. فکر 
کردم دولت روسیه اعام کرده قرنطینه باز 
شده ولی نمی دانســتم و رفتم غذا خوردم. 
این یک تجربه خیلی خوب شــد. از باشگاه 
عذرخواهی کــردم و همه چیــز به خوبی و 

خوشی تمام شد.
مهاجم تیم ملی درباره تجربه هشــت ساله 
حضورش در لیگ روسیه و احتمال بازگشت 
به لیگ ایران، اظهار کــرد: با تمام احترامی 
که برای لیگ ایران قائل هســتم باید بگویم 

دوست دارم در اروپا و لیگ های معتبر بازی 
و چالش جدیدی تجربه کنم.

آزمــون در واکنش بــه ســئوالی مبنی بر 
عجیب ترین شــایعه ای که درباره خودش 
شــنیده اســت، تاکید کرد: من حرفهای 
زیادی شــنیده ام. ولــی اینکه شــنیدم با 
پول به تیــم ملی رفته ام خنــده دارترین و 
عجیب ترینشــان بود. می دانم که اینها هم 

برگرفته از هواداران یک تیم است!
وی با اشــاره به زوج ســازی خوبش در تیم 
زنیت بــا آرتم زوبا و کســب عنــوان آقای 
گلی در کنــار این بازیکن یادآور شــد: اول 
به موفقیت تیم فکر مــی کردیم. وقتی هم 
تیم قهرمان شــد برای آقای گلی تاش می 

کردیم.
 اولویتمان قهرمانی در لیگ روســیه و جام 
حذفی بود. آرتم بازیکن خیلی خوبی است 
و خیلی به من کمک کرد. او یکی از بهترین 

مهاجمان روسیه است.
آزمون دربــاره پاس گل خود بــه زوبا در 
شــرایطی که خــودش هم می توانســت 
گلزنی کند و به تنهایی آقای گل روســیه 
شــود، گفت: خیلی ها گفتنــد به خاطر 
اینکه آرتم دوســت خوبم بــود به او پاس 
دادم ولــی هــر بازیکن دیگــری هم بود 
این کار را مــی کردم. از موقعــی که اکبر 
محمدی مربی ام بود و حتــی قبل از آن، 
به عنوان یک مهاجــم، خودخواه نبودن را 

هم به ما یاد داده اند.
وی در ادامه از باال رفتــن قابلیت هایش در 
صــورت بازی در کنــار یک مهاجــم دیگر 
صحبت کــرد و گفــت: دقیقــاً همینطور 
اســت. من در تیم ملی با تمام احترامی که 
برای مربیان قبلــی قائلم، تک مهاجم بودم. 
همیشه دوســت داشــتم دو مهاجم بازی 
کنم. خیلی دوســت دارم در تیم ملی هم با 

دو مهاجم بازی کنیم. نظر ســرمربی هرچه 
باشد برایم قابل احترام است. اگر یک نفر به 
مهاجم کمک کند بهتر است. بازی هایی که 
قبًا برای مرحله مقدماتی با تیم ملی انجام 

دادیم سخت بود.
مهاجم تیم ملی ایران با اشــاره به عملکرد 
مهدی طارمی در تیــم ریوآوه و پنالتی های 
زیادی کــه ایــن بازیکن بــرای تیمش در 
پرتغال گرفت، اظهار کرد: مدافعان پرتغال 
در اینستاگرام پیغام می دادند به یار خوبت 
در تیم ملی بگو اینقدر پنالتی نگیر! طارمی 
در هر بــازی پنالتی می گرفــت. من خودم 
خیلی کم پنالتی گرفتــه ام. پنالتی گرفتن 
یکــی از کارهای ســخت اســت و هوش و 

زیرکی زیادی می خواهد.
 VAR :آزمون ســپس به شــوخی گفــت
)تکنولوژی کمــک داور ویدئویــی( هم از 
دست مهدی خسته شــده است. VAR از 
بس که مهدی را دیده خودش می نویســد 

پنالتی!
وی در خصــوص هولیــگان هــای فوتبال 

روســیه، گفت: مــن ندیــده ام. فرهنگ 
تماشاگران روسیه خوب است. درست است 
شعارهایی می دهند ولی من چیزی درباره 

هولیگان ها ندیده ام.
مهاجم تیم ملی ایران در ادامه تصریح کرد: 
دوســت دارم با مهدی )طارمی( در یک تیم 
بازی کنم. بهتریــن زوج دوران فوتبالی من 
مهدی بوده اســت. خیلی دوست دارم با هم 
در یک تیم بــازی کنیم چــون همدیگر را 

خوب درک می کنیم.
آزمون درباره وضعیتش برای فصل آینده و 
اینکه به کدام تیم خواهد رفت، خاطرنشان 
کرد: وقتی صد درصد نشــده است چیزی 
نمی تــوان گفت. باشــگاه هر موقــع با من 
صحبت کرد و قطعی شــد آن وقت می توانم 
حرف بزنم. هیچ صحبتی با من نشــده است 
و نمی توانم چیزی بگویم. فعًا با تیم زنیت 

قرارداد دارم و عاشق این تیم هستم.
وی که با برنامه »فوتبال ۱۲۰« و به صورت 
همزمان با مهدی طارمــی گفتگو می کرد، 
در پاسخ به این ســئوال که آیا امکان بازی 

با زالتــان ابراهیموویچ )انتقــال به تیم آث 
میان( وجود دارد؟ گفت: چه کسی هست 
که دوست نداشته باشد با زالتان بازی کند؟

به گزارش مهر، در ایــن زمان مهدی گفت: 
من نمی خواهم. اگر زالتان بازی کند ما باید 

برویم روی نیمکت!
آزمون در ادامه گفت: نــه؛ من می روم و می 

جنگم. می جنگم و مزدم را می گیرم.
مهاجم تیم زنیت در پاسخ به سئوالی مبنی 
بر علت ناکامــی زنیت در لیــگ قهرمانان 
اروپا، اظهار کــرد: تا بازی بنفیکا شــانس 
خوبی داشــتیم و تیــم دوم گــروه بودیم. 
وقتی نتیجه بــازی الیپزیش را بین دو نیمه 
در رختکــن اعام کردند به ضررمان شــد. 
در نیمــه اول موقعیت هــای خیلی خوبی 
داشتیم ولی دقیقه ۴۹ گل خوردیم، من گل 
به خــودی زدم و اخراجی دادیم. نفهمیدیم 
چه شــد. همه چیز بین دو نیمه رخ داد. اگر 
تمرکزمــان را در زمین می گذاشــتیم می 
توانستیم صعود کنیم. شانس خیلی خوبی 

داشتیم.
آزمون درباره الگوهای دوران کودکی اش در 
فوتبال، یادآور شــد: الگوی داخلی من علی 
دایی و خارجی ام زالتــان ابراهیموویچ بود. 
من پوســتر علی دایی و رونالدوی برزیلی را 

در اتاقم داشتم.
مهاجم تیم ملی ایران در خصوص وضعیت 
تیم کشــورمان برای صعود به جام جهانی 
هم گفت: صــد درصد کار ســختی داریم. 
فدراسیون باید همه را متحد کند. در زمان 
مربی قبلی )ویلموتــس( ما یک تیم نبودیم 
و به مشــکل خوردیم ولی با اسکوچیچ همه 
چیز رفع می شــود. اســکوچیچ روحیات 
بازیکنان ایرانی را می شناســد. کمک می 
کنیم بهترین نتیجه را بگیریم و مردم را شاد 

کنیم.
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فریدون جیرانی تشریح کرد

چهره اینستاگرامی چگونه کارگردان سینما شد

خریدار  فریــدون جیرانی کارگردان باســابقه 
و نماینــده کانون کارگردانان در شــورای صدور 
پروانــه ســاخت ســازمان ســینمایی، درباره 
حواشــی صدور مجوز کارگردانی برای یک چهره 

اینستاگرامی توضیحاتی ارائه کرد.
 »حکم تجدید نظر« عنوان فیلمنامه ای است که 
صدور پروانه ســاخت برای آن به تهیه کنندگی و 
نویسندگی رضا کریمی و کارگردانی محمدامین 
کریم پور در هفته گذشــته واکنش ها و حواشی 

بسیاری را به دنبال داشت.
محمدامیــن کریم پور کارگــردان فیلم اولی این 
پروژه، پیش تر به واســطه فعالیت هــا و فیلم های 
تبلیغاتــی اش در فضای اینســتاگرام، اصطاحاً 
به عنوان یک »اینفلوئنســر« شــناخته می شد 
و همین سابقه ســبب شــد که موافقت سازمان 
ســینمایی با ورود او به عرصه کارگردانی سینما، 
بازتاب هایــی منفــی در محافــل ســینمایی و 

رسانه ای داشته باشد.
 این بازتاب هــا با واکنش هایی از ســوی مدیران 
سازمان ســینمایی و تهیه کننده فیلم مواجه شد 
اما شب گذشــته، فریدون جیرانی به عنوان یکی 
از چهره های باســابقه ســینما و نماینده کانون 
کارگردانــان در شــورای صدور پروانه ســاخت 
ســازمان ســینمایی، در گفتگویی با حمیدرضا 
مدقق در شبکه خبر تلویزیون، با صراحت بیشتر 

به این حواشی واکنش نشان داد.

محمدامین کریم پور چگونه مجوز 
کارگردانی گرفت؟

جیرانی در پاسخ به این ســوال که چرا باید برای 
یک چهــره اینســتاگرامی پروانــه کارگردانی 
صادر شــود گفت: واقعیت این اســت کــه ما با 
تهیه کننده ای به نام رضا کریمی مواجه بودیم که 
از چهره های شناخته شده ســینما بود و تقاضای 
پروانه ســاخت برای فیلمنامــه ای تحت عنوان 

»حکم تجدید نظر« داشت.
 او برای این فیلم کارگــردان جوانی را هم معرفی 
کرده بود که طبق قانــون یک فیلم کوتاه به عنوان 
نمونه کار این کارگــردان به شــورا ارائه کردند. 
اکثریت شــورا از جمله خود بنده ایــن نمونه کار 
را دیدیم و یک هفته پیش از صدور پروانه ساخت 
برای این فیلمنامه، مجــوز کارگردانی برای این 

فیلمساز جوان را صادر کردیم.
وی با اشاره به اینکه فیلمنامه »حکم تجدید نظر« 
در چند نوبــت اصاحیه خورده تــا موفق به اخذ 
پروانه ساخت شده است، تأکید کرد: معیار ما اوالً 
همان نمونه کار بود و دیگــر اینکه متن فیلمنامه 
ارائه شده از سوی رضا کریمی هم فیلمنامه جدی 
و بسیار خوبی بود. اصًا هم آنگونه که برخی تصور 
کرده اند این سناریو کمدی نیست و یک اثر جدی 

اجتماعی است.
عضو شــورای صــدور پروانه ســاخت ادامه داد: 
بعد از آنکه این مجوز صادر شــد عــده ای با بنده 
تماس گرفتند. واقعیت این است که نه بنده اهل 
فضای مجازی هســتم و نه تا جایــی که می دانم 

دیگر اعضای شــورا مانند منوچهر شاهســواری. 
محمدامین کریم پور را تا زمان صدور مجوز برای 
این فیلم نه من و نه دیگر اعضای شــورا اساســاً 

نمی شناختیم.
 بعد از آن بود که این نکته مطرح شــد و وقتی به 
من اطاع دادند، تماســی با رضا کریمی به عنوان 
تهیه کننده گرفتم که اعام کردند او پیش از این 
کارگردان فیلم هــای تبلیغاتی در فضای مجازی 

بوده است.
جیرانی سپس به اعتراضات صورت گرفته نسبت 
به این پروانه ساخت اشــاره کرد و گفت: عده ای 
معترض هســتند که اگر این فرد توانسته مجوز 
بگیرد، مــا چرا پشــت در مانده ایــم. واقعیت اما 
این اســت از زمانی که من در این شــورا هستم، 
هیچ دستیار کارگردانی پشــت سد صدور مجوز 

کارگردانی نمانده است. 
تــاش مــا در شــورا و تــاش شــخص آقای 
طباطبایی نژاد این بوده است که جوان ها مشکلی 
برای ورود به عرصه کارگردانی نداشــته باشــند. 
اما اینکه این فرد خاص می تواند وارد شــود و فرد 
دیگری نمی تواند، این دیگر مربوط به مناســبات 

بازار است.
وی در توضیــح ایــن نکتــه گفت: وقتــی ما در 
مناسبات بازار، بخش خصوصی را حاکم می کنیم، 
یکی از تبعاتش همین اســت. شــما نمی توانید 
بخش خصوصــی را مجبور کنید که بــا جیرانی 

نوعی کار کند.
 بخــش خصوصــی خــودش کارگــردان و 
ســرمایه گذارش را پیدا می کند. مــن نمی توانم 
بخش خصوصی را مجبور کنم برود ســراغ فان 
دســتیار کارگردانی که برای ورود به این عرصه 

محق تر است.

شورای پروانه ساخت باید تعطیل شود!
این عضو شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی 
در ادامــه صراحتاً گفــت: از نظر شــخص بنده، 
شورای پروانه ساخت از اساس اشتباه است و باید 

تعطیل شود. 
این شــورا در خودش، تناقض دارد. فیلمســازان 
جوانی در این شورا منتظر دریافت پروانه ساخت 
هستند و این واقعیت است. شورای پروانه ساخت 
درون خودش تناقض دارد و همیشــه هم مخالف 
آن بوده ام، اما به قانون احترام می گذارم و به سهم 
خودم تاش می کنم در این شورا که حضور دارم، 
کاری کنم که جوانان کمتر با مشکل مجوز مواجه 

شوند.
جیرانــی تأکید کــرد: اگر مــا طالــب آزادی و 
دموکراسی هستیم، باید بدانیم که در دموکراسی 
کسی نمی گوید که »فانی قبًا در زندگی اش چه 
کار کرده است؟«! نمی شــود در اقتصاد نگاهمان 
ســرمایه داری باشــد و در فرهنگ بخواهیم نگاه 
چپ داشته باشــیم! مناسبات ســرمایه داری با 
خودش، تهیه کننده، کارگردان و ســرمایه گذار 

می آورد.
 نمی شــود انتظار دیگری از آن داشــت. یا باید به 

سال های دهه ۶۰ بازگردیم که اقتصاد در اختیار 
دولت بود و همه چیز کنترل می شــد. در آن فضا 
می شــد من نوعی بگویم تو فیلم بســاز و دیگری 

فیلم نسازد. 
اما وقتی وارد مناســبات ســرمایه داری شدیم، 
دیگر این مناســبات بازار آزاد است که همه چیز 
را هدایت می کند. مناســبات بازار آزاد با خودش 
نمی گویــد کــه فریــدون جیرانی پشــت خط 
مانده اســت به او کار بدهیم، بلکه به دنبال کسی 
می گردد که یا سرمایه داشته باشد، یا بتواند اثری 
بســازد که در بازار فروش تضمین شــده داشته 

باشد. 
این ها تناقض هایی اســت که ما بــا آن ها زندگی 
می کنیم. واقعاً هم نمی دانــم با این تناقض ها چه 

می توان کرد اما واقعی است و وجود دارد.
وی بار دیگر تأکیــد کرد: در ایــن مدتی که من 
در شــورای پروانه ســاخت بودم، هیچ دســتیار 
کارگردان و یا کارگردان جوانی پشــت سد مجوز 
نمانده است. اتفاقاً مجوز گرفته اند، اما نتوانسته اند 
فیلمی بسازند، چون نتوانســته اند سرمایه گذار 
گیر بیاورند. ایــن دیگر ربطی بــه فرآیند صدور 
مجوز و ســازمان ســینمایی ندارد. این مرتبط 
با مناســبات حاکم بر فرآیند تولید و فیلمسازی 

است.
این عضو شــورای پروانه ســاخت درباره شایبه 
وجود برخی مناسبات پشت پرده و ارتباط صدور 
این پروانه ســاخت با نســبت تهیه کننده فیلم با 
برخی اعضای کانون کارگردانان که جیرانی آن ها 
را در شــورا نمایندگی می کند هم گفت: بله من 
عضو کانون کارگردانان هســتم اما در جامعه پر از 
سوءتفاهم هر اتفاقی سوءتفاهم برانگیز است. من 
هم حق می دهم به کسانی که چنین سوءتفاهمی 

برایشان ایجاد شده است. 
در این مورد خاص اما شــاید مهمترین اشــتباه 
تهیه کننده فیلــم، انتخاب این کارگــردان بود و 

درباره آن هم خودش باید پاسخگو باشد. 
شــاید بهتر بــود در همان مرحله درخواســت 
به شورای ســاخت اطاع داده می شد که قرار 
اســت چنین فردی کارگردان کار باشــد. اگر 
کسی مشــکلی داشته باشــد، وظیفه حراست 
اســت که به ما اطاع دهد و ما شــخصاً در این 
مســائل ورود نمی کنیم. همســر آقای کریمی 
هــم خودشــان از تهیه کننــدگان هســتند و 
فیلمی هم در دست دارند اما در این مورد اصًا 

ورودی نداشتند.
جیرانــی درباره اینکــه آیا مطلع شــدن اعضای 
شــورای پروانه ســاخت از ســابقه محمدامین 
کریم پور تغییری در نظر شورا در این زمینه ایجاد 
کرده است هم گفت: هنوز جلسه ای در این زمینه 
نداشــتیم و در جلسه روز شــنبه احتماالً در این 

زمینه گفتگو خواهیم کرد. 
اینکه مجدد درباره این موضوع بحث می شــود یا 
خیر هم تصمیمی اســت که آقای طباطبایی نژاد 
باید بگیرد و مــن به عنوان یک عضــو نمی توانم 

تصمیم گیر باشم.

موسیقی

کیهــان کلهر نوازنده شــناخته 
شده موسیقی ایران روز دوشنبه 
ســیزدهم مــرداد مــاه دومین 
کنســرت آناین خود را از شهر 
اصفهــان پیــش روی مخاطبان 

قرار می دهد.
 کیهان کلهر آهنگســاز و نوازنده 
شناخته شده موســیقی ایرانی با 
انتشار پستی در صفحه شخصی 
خــود از برگــزاری تازه تریــن 
کنســرت آناین خــود در روز 
دوشنبه ســیزدهم مرداد ماه از 

شهر اصفهان خبر داد.
ایــن پســت  وی در 
نوشته است: »دوشنبه 
ســیزدهم مرداد ماه، 
شــهر خامــوش را در 
خانه هایتان می نوازیم.

فروردین نود و هشــت 
و در شــروع تور »شهر خاموش« 
قرار بر رفتن به اغلب شــهرهای 
کشورمان را داشــتیم که بخشی 
از برنامه مان نیز کنســرت برای 
هم وطنان در شــهرهای مرزی 

و از ســرگیری اجرای 
رایگان پیــرو تور قبلی 
در مناطــق محــروم 
بود که به دلیل شــیوع 
پذیر  امــکان  بیماری 
نشد.از این رو تصمیم بر 
ادامه این اجرا به صورت 
پخش زنده در فضــای مجازی با 
امکان دسترســی رایــگان برای 
همه مخاطبان در اینســتاگرام 
و یوتیــوب گرفتیــم تــا در این 
احوال برای ســاعتی همدالنه در 

کنار بنوازیم و بشــنویم. و به این 
منظور دو مکان زیبا که برای تمام 
ایرانیان خاطره انگیز و عزیز است 
را در تهــران و اصفهــان انتخاب 
کردیم که اطاعات آن متعاقباً به 

شما عزیزان اعام می شود.«
تازه ترین کنسرت آناین کیهان 
کلهــر چنــدی پیش با ســه تار 
نوازی این هنرمند شناخته شده 
در موزه آبگینه تهران همراه بود 
که این اجرای آناین با استقبال 

مخاطبان مواجه شد.

دوشنبه سیزدهم مرداد؛ »شهر خاموش« در خانه ها دیدنی می شود

به عنوان فیلم کوتاه برتر

»ملکوت« از اسپانیایی ها جایزه گرفت
انیمیشــن کوتاه »ملکوت« برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره 

»کریپت شو« بارسلونای اسپانیا شد.
 انیمیشــن کوتاه »ملکوت« به کارگردانی فرنوش عابدی برنده جایزه 
بهترین فیلم کوتاه جشنواره »کریپت شــو« از بارسلونای اسپانیا شد. 
امســال چهاردهمین دوره این جشــنواره در حال برگزاری است و ۳۱ 

جوالی برابر با ۱۰ مردادماه به اتمام می رسد.
این جشــنواره هر ســال برای تجلیل از فیلم های ترســناک و فانتزی 

برگزار می شود.
»ملکوت« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

این فیلم داســتان پیانیستی اســت که دســتان خود را در ازای جان 
همسرش به مرگ می دهد و … .

وش »یلدا« به آزادی یک  اختصاص عواید فر
زندانی اعدامی

کارگردان »یلــدا« در اکران ویژه فیلم از اختصــاص همه عواید فروش 
اکران این فیلم در ایران برای آزادی یک زندانی خبر داد.

 مراســم اکران ویژه فیلم ســینمایی »یلدا« سومین ســاخته مسعود 
بخشــی و تهیه کنندگی علی مصفا عصر پنجشنبه ۹ مردادماه با حضور 

هنرمندان و اصحاب رسانه در موزه سینما برگزار شد.
سعید امیرســلیمانی، افســانه بایگان، لیا زارع، بابک کریمی، بهزاد 
نعلبندی، مهدی کوهیان، فیروزه خسروانی، فرزاد خوشدست، مهتاب 
ســلیمانی، هومن نوروزی و … از هنرمندانی بودند که در این مراســم 

حضور داشتند.
مســعود بخشــی کارگردان فیلم »یلدا« در ابتدای این مراسم ضمن 
خوشامدگویی به مهمانان که در شرایط سخت و خاص این روزها برای 
تماشــای »یلدا« آمده بودند، عنوان کرد: موضــوع فیلم »یلدا« درباره 

بخشش و نجات جان یک انسان است. 
من می خواهم از ســوی علی مصفا تهیه کننده فیلــم اعام کنم که 
ما تصمیــم گرفته ایم همه عوایــد اکران این فیلــم در ایران را برای 
پرداخت دیه و نجات جان حمید احمــدی زندانی در بند اختصاص 

دهیم.
وی در پایان اعام کرد: این فرد متاســفانه در ۱۶ سالگی قتل غیرعمد 
کرده و حکم قصاص برایش صادر شده، او ۱۵ سال است که در زندان به 
سر می برد و تنها یک ماه دیگر برای پرداخت دیه مهلت دارد. ما تصمیم 
گرفته ایم به دوســتان خیری که مبلغ دیه را برای ولــی دم این پرونده 
جمع آوری می کنند، بپیوندیم تا بتوانیم کمــک کوچکی برای رهایی 

این فرد کنیم.
»یلدا«، منتخب هفتادمین جشنواره جهانی برلین، برنده جایزه بزرگ 
داوران جشنواره ساندنس آمریکا در سال ۲۰۲۰ و برنده جایزه بهترین 
فیلمنامه جشــنواره صوفیه هم اکنون در ســینماهای »هنر و تجربه« 

تهران و شهرستان ها در حال اکران است.
داســتان این فیلم در مورد مریم کمیجانی، زن جوانی است که به دلیل 
قتل شوهرش به مرگ محکوم شده اســت. او در شب یلدا به استودیوی 
یک برنامه زنده تلویزیونی آورده شده است تا از طرف تنها فرزند مقتول 
یعنی مونا ضیا بخشــیده شــود اما مجموعه اتفاقات در صحنه و پشت 
صحنه این برنامه هر ۲ زن جوان را در چالشی جدی برای تصمیم گیری 

قرار می دهد.
بهناز جعفــری، صدف عســگری، بابک کریمی، آرمــان درویش، 
فرشته حســینی، فقیهه ســلطانی، فروغ قجابگلو، زکیه بهبهانی، 
رامونا شاه، ســاغر صباحی، حســن جودکی، محمد ساربان، کمال 
هاشــمی، ولی اهلل ریگی، فرهاد فداکار، لیا شــفاعی مهر، محمود 
ذوالفقاری، نسا افرنگه، مریم خداوردی، بنفشه غفاری، بهنام داوری، 
سارا والیانی، بهرام افشار و فرشته صدرعرفایی بازیگران فیلم »یلدا« 

هستند.

 پگاه آهنگرانی با »بندر بند« در جشنواره
 فیلم تورنتو

فیلم سینمایی »بندر بند« آخرین ســاخته منیژه حکمت در فهرست 
نخست ۵۰ فیلم انتخابی جشنواره بین المللی فیلم تورنتو اعام شد.

»بندر بند« به کارگردانی منیژه حکمت و تهیه کنندگی منیژه حکمت 
و مهشید آهنگرانی فراهانی، فیلمی جاده ای، پر از چشم اندازهای بیاد 
ماندنی و مملو از موسیقی در میانه سیل خانمان بر افکن در ایران است 
که در نمایش افتتاحیــه جهانی، در بخش ســینمای معاصر جهان در 

جشنواره تورنتو به روی پرده می رود.
رضا کولغانی، امیرحســین طاهــری، مهدیه )مها( موســوی و پگاه 

آهنگرانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
منیژه حکمت درباره »بندر بند« گفته اســت: »غریزه شــگفت انگیز 
مادرانه کــه کاراکترهای قبلی فیلم هایم به مدد آن ســعی میکردند از 
فاجعه ای ســهمگین در موقعیت های بحرانــی اجتماعی جلوگیری 

کنند، مرا به سراغ نسل جوان برد.
 نســلی که زندگی کردن را خیلی خوب آموخته است اما در اکثر مواقع، 
امید و آرزوهای آنهــا برای ادامه زندگــی با راه های بســته و پل های 

شکسته روبه رو است...«
پخش بین المللی این فیلم سینمایی به عهده شرکت ایریماژ است.

جشــنواره بین المللی فیلم تورنتو که از ۲۰ تا ۲۹ شــهریور ماه ســال 
جاری در کشــور کانادا برگزار خواهد شد، در ســال های اخیر، به یکی 
از تاثیرگذارترین رویدادهای سینمایی در بازار آمریکای شمالی تبدیل 
شده است و امســال میزبان فیلم های جدید ســینماگرانی سرشناس 
چون توماس وینتربرگ، ورنر هرتزوگ، میرا ناییر، میشل فرانکو، هالی 
بری، اسپایک لی، ویگو مورتنسن، یاســمیا زبانیچ، جیانفرانکو روزی، 

نائومی کاواسه و ... خواهد بود.
عوامل فیلم »بنــدر بند« عبارتنــد از: نویســندگان فیلمنامه: منیژه 
حکمت، مصطفی زنــدی، مدیرفیلمبــرداری: ســجاد آورند، طراح 
صحنه : فرهاد فزونی، تدوین : نوید توحیدی، موسیقی : فرشاد فزونی، 
مدیرتولید : جعفر عروجی، جانشین تولید: داریوش حکمت طراحی و 
ترکیب صدا: آرش قاسمی، صدابردار: محمد حسین کاوه، طراح لباس: 
ندا نصر، تیتراژ : فرهاد فزونی، پشتیبانی تولید : افروز شادکی، محصول 

بامداد فیلم و کپ فیلم.

اکران
کارگردان تئاتر مطرح کرد

خطر تبدیل شدن سالن های تئاتر به انبار
حامد شــیخی کارگردان نمایش »با من حرف بزن« با اشاره به دالیل 
اجرای این اثر نمایشی در شــرایط بحران کرونا درباره ویژگی های این 
نمایش توضیحاتی ارائه داد.حامد شیخی نویسنده و کارگردان نمایش 
»با من حرف بزن« که این روزها در تماشــاخانه ملک روی صحنه است 
درباره اجرای این اثر نمایشی در ســایه بحران کرونا گفت: من شخصاً 
با هدف اینکه تئاتر تعطیل نشــود تصمیم به اجرای این اثر نمایشــی 
در شــرایط فعلی گرفته ام، چون معتقدم رو گردانــدن از اجرای تئاتر و 
اســتقبال بیش از اندازه از اجراهای آناین این خطر را به وجود می آورد 
که در آینده سالن های تئاتر تعطیل شده و تبدیل به انبار و پاساژ شوند. 

تاش من این بود که به سهم خودم جلو تعطیل شدن تئاتر را بگیرم.
وی ادامه داد: با وجودی که مردم عادی این روزها در مواجهه با بیماری 
کرونا بی تفاوت شده اند و می بینیم که مترو و خیابان ها و مراکز خرید پر 
از جمعیت است اما هنوز نسبت به حضور در سالن های تئاتر گارد دارند. 
انتقاد من به مردم نیســت بلکه به خود هنرمندان است که به امثال ما 
ایراد می گیرند که چرا در این وضعیت نمایشی را به صحنه برده ایم و به 
دیدن نمایش هایی هم که اجرا می شــوند، نمی آیند اما اگر خودشان با 
پیشنهاد کاری مواجه شوند، آن را می پذیرند.شیخی درباره ویژگی های 
نمایش »با من حرف بزن« توضیح داد: تاش من این بوده که به شکلی 
شــکیل و با کمترین عناصر و وســایل صحنه این نمایش را اجرا کنم تا 
کمتر زیان مالی ببینیم اما دوســت دارم کار دیده شود. این اثر نمایشی 
برگرفته از ۲ نمایشنامه تنســی ویلیامز با عنوان »اطلسی های لگدمال 
شده« و »با من مثل باران حرف زن« و نمایشــنامه »خفه شو عزیزم« 
نوشــته محمد صالح عاء اســت که البته از فیلمنامه فیلم کوتاهی که 
خودم نوشــته ام و »حجله« نام دارد نیز در آن بهــره گرفته ام. در واقع 
برای نگارش متن این کار از فضاها و عناصر مشــترک این آثار نمایشی 

استفاده کرده ام.
این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره داستان نمایش بیان کرد: در نمایش 
»با من حرف بزن« روابط زمینی و معنــوی با یکدیگر پیوند می خورد و 
داستان نویســنده ای را روایت می کند که بین ابعاد شخصیتی خودش 
و روابط زمینی و آســمانی در چالش قرار دارد. این نویســنده عشــق 
آسمانی خودش را که همسرش بوده فدای عشــق زمینی کرده و حاال 
سعی در جبران این خسران دارد. »با من حرف بزن« از ترکیب رئالیسم 
و اکسپرسیونیسم در بازی ها، فضاســازی، دکور و طراحی لباس بهره 
گرفته و از همه عناصر به شــکل مینیمال و در خدمت اثر استفاده کرده 
است نه اینکه آکسســوار و وســایل تنها جنبه زیبایی شناسی داشته 
باشــند.وی در پایان صحبت هایش درباره انتخاب تماشاخانه »ملک« 
برای اجرا هــم گفت: برای اجــرای این نمایش احتیاج به ســالن قاب 
صحنه ای داشــتم نه بلک باکس و سالن تماشــاخانه ملک هم تلفیقی 
از هر ۲ است، بنابراین مناسب اجرای نمایش من بود. از طرف دیگر این 
تماشاخانه رو به پیشرفت اســت و نمایش های با کیفیتی از زمان آغاز 
فعالیت در آن اجرا شــده اند از همین رو تصمیــم گرفتم »با من حرف 

بزن« را در این سالن به صحنه ببرم.
شراره صبور، یگانه ســروری و حامد شــیخی در این نمایش به ایفای 
نقش می پردازند. »با من حرف بزن« تا ۲۴ مرداد ماه هر شب ساعت ۲۱ 
در تماشاخانه ملک روی صحنه خواهد بود و شــنبه ها نیز اجرای ویژه 

خواهد داشت.

تئاترشهر یک سانتیمتر جابه جا می شود
پرفورمنــس »جا به جایــی تئاتر شــهر، یک ســانتی متر نزدیک تر« 
با طراحــی و کارگردانی نصیرملکی جو یکشــنبه یازدهم مرداد ماه در 

محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود.
 »جا به جایی تئاتر شهر، یک ســانتی متر نزدیک تر« عنوان تازه ترین 
پروژه اجرایــی نصیرملکی جو نویســنده و کارگردان تئاتر اســت که 
یکشــنبه یازدهم مرداد ماه در محوطه تئاتر شهر پیش روی مخاطبان 
قرار می گیرد. این کارگردان طی روزهــای اخیر نمایش »کوکاکوال« با 
بازی ســیاوش چراغی پور و  پگاه کاظمی را در تاالر قشقایی مجموعه 

تئاتر شهر روی صحنه برده است.
درباره پروژه »جا به جایی تئاتر شــهر، یک سانتی متر نزدیک تر« آمده 
است: »ایده پوِچ جابجا کردِن یک ســاختمان که از اساس غیِر ممکن 
می نماید، چنان پوچ و غیر ممکن است که همین غیِر ممکن بودن اش 
می تواند بیننده یا شنونده را به فکر فرو ببرد. اینکه بشنوید یا ببینید که 
کسی قصد دارد با دســتاِن ناتوان اش دیوارهای ضخیِم یک ساختمان 
را جابجا کند می تواند به شکل کنایه آمیزی اشــاره ای باشد به ناتوانی 
ما در جابجایی هــر آنچه که ما از جابجــا کــردن اش ناتوانیم. در این 
چارچوب مفاهیم زیادی وجود دارند که مــی توانند با این ایده اجرایی 
مطابقت نمایند. اجراگران با هم یا تک تک به هل دادِن دیوارها مشغول 
می شوند و با خط کش ها و مترهای بزرگنمایی شده به شکل اغراق شده 

و وسواس گونه ای به اندازه گیری زمین مشغول می شوند.
در مرور خاطراتمان یک فاصله بدوِن برگشــت وجــود دارد که با هیچ 
نیروی ماورایی و غیر ماورایی قابِل جبران نیست. بیشتر شبیه شنیدِن 
شــعر یا ایجاز و استعاره اســت تا یک عمِل مطابق با معیارهای مرسوم. 
یک اعتراض اســت بــه فاصله ها و ابعــادی که از دســترِس زندگی و 

آرمان های ما خارج شده اند.
این نه یک تئاتــِر خیابانی و نه یک پرفورمنِس صرف اســت که در یک 
گالری یا فضایی مشابه گالری اجرا شــود بلکه بیشتر شبیه به یک رفتاِر 
هنجارشکنانه نمادین است که می بایست در قاِب تصاویر و عکس ها به 
ضرورِت اجرای آن فکر کرد. به این معنا که عکس ها و برِد آرشــیوی آن 
از خود پرفورمنس مهم تر اســت و می تواند زمینه فکری را در قالِب یک 

رویکرِد تازه به هنِر مدرِن اجرا به وجود بیاورد.
اجراگران با همان رفتارهای غیِر آشنا که ممکن است در رفتارشناسی 
بازیگراِن نمایش های پیشیِن من ُسراغ داشــته باشید بدوِن استفاده از 
هیچ کامی با لباس ها و صورت های کاما قرمز رنگ برای مدِت بیست 
دقیقه دیوارهای تئاتِر شــهر را از ســمِت شــرقی مجاور ورودی سالِن 
چهارسو ُهل می دهند تا بتوانند فاصله میاِن ساختمان و مجسمه پرویز 
تناولی را یک ســانتیمتر کم تر کنند. همین. و بعد پرفورمنس تمام می 
شــود. نه حرفی زده می شــود و نه اکت یا رفتاِر خارج از ُهل دادِن دیوار 
روی می دهد. آنچه روی می دهد اما، به فکر بردِن بیننده است از انجاِم 

یک )سوژه ذهنی( از عمِل محال ]ناممکن[. 

اجرا


