
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
برنامه عرضه سهام شرکت  های دولتی در بازار 

سرمایه ادامه دارد
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی از 
تالش های انجام شــده برای اســتفاده از منابع ارزی در خارج از کشور، 
گزارشی ارائه کرد و با تشریح توافقات خود با مســئولین عراق در سفر به 
این کشور، از تالش های گسترده تر برای اســتفاده از منابع ارزی در سایر 
کشورها و گشــایش های مفیدی که در این خصوص صورت گرفته، خبر 

داد.
 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی پس از گزارش رئیس کل بانک 
مرکزی، با تاکید بر لزوم پیگیری جدی برای دسترسی و استفاده از منابع 
ارزی مسدود شده کشورمان در خارج از کشور گفت: هر چند تحریم های 
آمریکا شرایط ســختی برای تعامالت اقتصادی کشور ایجاد کرده است، 
اما با تالش های انجام شــده، اســتفاده از این منابع در حال افزایش است 
و تخصیص منابع به مصارف کاالهای اساســی و نیازهای تولیدی کشور 

استمرار خواهد یافت.
در این جلسه همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه از سفر خود به 
چین و دیدار و توافقات با مقامات این کشور در حوزه تبادالت مالی و پولی 

و روابط دو کشور در حوزه حمل و نقل دریایی گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور پس از این گــزارش، با بیان اینکه توســعه اقتصادی همه 
کشــورها به صورت ملموس با دیپلماســی اقتصادی گره خورده است، 
تصریح کرد: باید در ایــن مقطع با تقویت اولویت  هــای ارتباطی خود، با 
چین، کشورهای منطقه اوراسیا و همســایگان، در حوزه های مختلف از 
انرژی تا فناوری، برای توسعه روابط اقتصادی برنامه  ریزی ویژه  ای انجام 
دهیم.روحانی با اشــاره به اینکه دولت به دنبال تسریع در پیگیری اجرای 
توافقات با کشورهای منطقه است، خاطرنشــان کرد: در این زمینه فعال 
شدن کمیسیون  های مشــترک اقتصادی با کشــورهای هدف ضروری 
است و در اهداف اقتصادی تجارت با شرق و همسایگان، توجه به سیاست 

صادرات  محور بودن باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس جمهور همچنین گســترش همکاری با اتحادیه اوراســیا را از نظر 
اقتصادی قدم بسیار مهمی دانســت و گفت: ایران عالوه بر ظرفیت تولید 
و تامین واردات برخی از این کشــورها، با توجه به قرار گرفتن در بهترین 
موقعیت ترانزیتی، می  تواند مســیری مناســب برای ترانزیت کاالهای 

کشورهای عضو این اتحادیه باشد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود تاکید بر واگذاری سهام 
دستگاه  های دولتی را نشان از عزم راســخ دولت برای بهینه  سازی روند 
خصوصی  سازی در کشور برشــمرد و اطمینان داد که برنامه عرضه سهام 

شرکت  های دولتی در بازار سرمایه بدون تردید ادامه خواهد یافت.
روحانی اظهارداشــت: برنامه عرضه سهام شــرکت  های دولتی در بازار 
سرمایه در راســتای چابک سازی، اجرای سیاســت های کلی اصل 44 و 
حمایت از بازار سرمایه به  ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال  مولد و در 
مجموع مردم  محور کردن اقتصاد، شفاف   سازی فعالیت  های اقتصادی و 

زدودن فساد از بدنة اقتصاد  انجام می گیرد.
رئیس جمهور در عین حــال تاکید کرد که رونق، پویایی و فســادزدایی 
جدی از اقتصاد کشور و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم از طریق تداوم 
عرضة سهام بنگاه  های بزرگ و متوسط باید با یک طرح دقیق انجام گیرد 
که دولت چنین طرحــی را تهیه کرده و با دقت و جدیــت در حال اجرای 
آن اســت.روحانی از مصادیق عینی این برنامه را عرضة سهام شرکت های 
بزرگ پتروشــیمی، پاالیشــی، فلزی، بانکــی، بیمــه  ای، خودرویی و 
زیرمجموعه  های آنها برشمرد که از طریق عرضة مستقیم و صندوق  های 
مالی قابل معامله )ای تی اف( و ســایر روش ها تحقق پیدا کرده و این روند 

ادامه دارد.
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خریدار  ســخنگوی دولــت گفت: تعییــن جریمه 
کرونایی برای متنبه کردن افرادی است که برای خود 

و دیگران احترام قائل نیستند.
 علی ربیعی ســخنگوی دولت با بیان اینکه در آستانه 
سالروز رحلت پیامبر)ص(، شهادت امام حسن مجتبی 
)ع( و امام رضا )ع( قرار داریم، گفت: اسالم دین رحمت 

و حضرت رسول )ص( نماد عطوفت و رحمانیت است.
ربیعی افزود: پیامبر اســالم با جمله نورانی "انی بعثت 
التمم مکارم االخالق" فلسفه بعثت را اخالق و تزکیه 
فرد و جامعــه معرفی کردند. امروز بیــش از هر زمانی 
در دوران دشــواری ها و ســختی ها به الگوی اخالقی 
بزرگان این که همانــا اتکا به خداوند، صبر و حســن 

سلوک در میان هم است نیازمندیم.
وی تاکید کرد: ملت ایران با عشق به ائمه اطهار زیسته 
اند و در شرایط مختلف در فرازها و سختی با الگوگیری 
از مشــی و آموزه های آنــان از گذار ســخت تاریخی 

گذشته اند.
سخنگوی دولت گفت: در مورد کرونا، در جلسه قبلی 
ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا به علت نادیده گرفتن 
حفظ جان افراد توســط عده ای، به ناچار تصمیمات 
ســخت گیرانه تر اتخاذ شــد و این پایــان تصمیمات 

سختگیرانه نیست.
ربیعی اظهار کرد: این ســخت گیری ها از جمله جرائم 
انجام شــده فقط برای حفظ جان شــهروندان است و 
هدف اصلی توجه جامعه به رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی و اهمیت حفظ جان انسانهاست.
وی ادامه داد: اساســا جریمه هدف نیســت، جریمه 
یک ابزار اســت، هشــدار برای خودکنترلی اســت و 
ایجاد اتفاق عمومی ذهنی برای رعایت دســتورالعمل 
های بهداشتی است، سیاســت های تنبیهی و نظارت 

عمومی را می طلبد.
ســخنگوی دولت گفت: ســتاد ملی بدنبال این است 
که رعایت دســتورالعمل های بهداشتی اعم از رعایت 
فاصله اجتماعی، اســتفاده از ماســک و شستشــوی 
مرتب دســت ها آنچنان باید نهادینه شود که تخلف از 

دستورالعمل به یک امر ناهنجار تبدیل شود.
ربیعی در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در کشــور گفت: نانوایی ها و رســتوران ها بیشترین 
اخطار بهداشــتی دریافت کرده اند. متاسفانه رعایت 
پروتکل بهداشتی در سطح کشــور به 4۲ درصد و در 
تهران به ۳۲ درصد رسیده است. استفاده از ماسک در 
سطح کشور کامال کاهش یافته است. البته استفاده از 

ماسک در تهران از خانه تا خانه در حال افزایش است.
وی تاکید کــرد: در این مدت ۶ هزار و ۷۲۸ مدرســه 
به دلیل عدم امکان رعایت پروتکل های بهداشــتی از 
حضوری به غیرحضوری تبدیل شده اند. تعداد زیادی 

از مراکز نیست اخطار گرفتند و پلمب شدند.
سخنگوی دولت گفت: همچنین در جلسه ستاد ملی 
مطرح شــد که علت باال بودن آمار جــان باختن افراد 
در مدت اخیر، دیر مراجعه کردن بــه مراکز درمانی و 
پیشرفته شــدن بیماری بوده است و یک بررسی دیگر 
هم نشــان می دهد ابتالی خانوادگی شــدت گرفته 
است و این نشان از عدم رعایت مســائل بهداشتی در 

سطح خانواده ها است.
ربیعی تصریح کرد: در همین راســتا مقرر شد وزارت 
بهداشت با افزایش سریع کمیت و کیفیت غربال گری 
با اضافه شدن ۱۰ هزار تست در روز نسبت به روزهای 

گذشته جهت شناسایی مبتالیان تسریع بخشد.
وی در ادامــه با اشــاره بــه مصوبات دولت در ســتاد 
اقتصــادی، گفــت: بــرای حمایــت از کشــاورزان 
موضوع خریــد تضمینی محصــوالت مختلف یکی از 
سیاست های دولت اســت و به همین منظور هم هزار 
میلیارد تومان به ســازمان مرکزی تعاون روســتایی 
تســهیالت اختصاص یافت تا خرید های تضمینی به 
موقع صورت گیرد. ســازمان مذکــور برنامه عملیاتی 
خرید محصوالت کشاورزی را پیش بینی اعالم خواهد 

کرد
سخنگوی دولت گفت: با شــروع فصل بارندگی برای 
تکمیل پروژه های زهکشی ۳۰۰ میلیارد تومان برای 
زهی کشی دشــت کمیشــان برای اجرای پروژه های 

پیشگیرانه اختصاص یافت.
ربیعی در ادامــه گفت: در راســتای سیاســت های 
همســایگی و گســترش روابط با همســایگان مجوز 
امضای موقــت موافقتنامــه تجــارت ترجیحی بین 
دولت های ایران و افغانســتان اتخاذ شد. قطعا این امر 
به گســترش تجارت و امنیت مرزها و افزایش درآمد 
فعالیت های اقتصادی در مرز و بهبود شــرایط هر دو 

جامعه و مردم کمک خواهد کرد.
وی افزود: ما کماکان در تمام مرزهــا به دنبال صلح و 
افزایش تجارت هســتیم و هنوز هم معتقدیم بهترین 
راه حل صلح برای منطقه طرح صلح هرمز است. باز هم 

همگان را به همکاری در این زمینه دعوت می کنیم.
ســخنگوی دولت گفت: دولــت به منظــور افزایش 
توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایــت از کاالی 
ایرانی موضوع نحــوه واگذاری مطالبــات قرارداری 
)فاکتورینگ( را تصویب کرد. این شیوه در تامین مالی 
زنجیره تامین کمــک زیادی به تولید گــران و عرصه 

کنندگان خدمات خواهد داشت.
ربیعی ادامــه داد: همچنین در روزهــای اخیر بحث 
کمبود نان در برخی اســتان ها مطرح شــده بود. این 
موضوع در دولت هم مورد بحث قرار گرفت. بررســی 
ها نشــان داد هیچ علت خاص و نگران کننده ای برای 

این مســئله منطقه ای وجود نداشته است. برخی علل 
منطقه ای اعم از سودجویی برخی واحدهای صنفی و 
نیز قاچاق آرد این مشــکل مقطعــی و منطقه ای را به 

وجود آورده است.
وی تاکید کرد: بطــور کلی ما هیچ کمبــودی در کل 
کشور نداریم. خودکفایی ما در محصول گندم کماکان 
برقرار اســت و تولید مــا رو به افزایش اســت و دخایر 

مناسبی هم داریم.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه در هفته ی گذشــته 
خوشــبختانه در پرتو تعامالت دیپلماتیک، جمهوری 
آذربایجان و جمهوری ارمنســتان حول یک آتش بس 
انســانی به توافق رســیدند، گفت: البته در این میان 
شاهد یک نقض آتش بس دردناک بودیم که در خاک 
و خون غلطیدن تعدادی از زنــان، کودکان و اهالی بی 
گناه شــهر گنجه نقطه اوج آن بود. گنجه شهر نظامی 
گنجوی در فراسوی تعلق آن به جمهوری اذربایجان، 
ضمناً ستاره ای است در کهکشان ادب و فرنگ جهانی 

و ادبیات فارسی.
ربیعی تصریح کرد: همانطور که بارهــا گفته ایم ما از 
هر گونه ابتکاری که بتوانــد موجب توقف جنگ میان 
آذربایجان و ارمنستان، برقراری آتش بس و جلوگیری 
از کشــته شــدن انســانها گردد، حمایت می کنیم. 
در این راســتا از همان ابتدای شــروع درگیریها و در 
جریان گفتگوهای رئیس جمهــور و وزیر امور خارجه 
کشــورمان با همتایان خود در دو کشــور ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان و مقامات سایر کشورهای منطقه 
و همچنین موضع گیری های ســایر مسئولین رسمی 
کشــورمان، جمهوری اســالمی ایران آمادگی خود 
را جهت میانجیگری، کمک به حــل بحران و کاهش 

تنش بین دو کشور اعالم کرده است.
وی افزود: ایران یکی از کنشــگران معدودی است که 
با همه طرفین و کنشگران این موضوع اعم از دو طرف 
درگیر و طرف های دیگر منطقه ای روابط خوبی دارد. 
از این بعد، ما جایگاه ویژه ای داشــته و رسالت مهمی 
داریم. براین اساس ســعی کردیم به شکل دوجانبه با 

هر دو پایتخت در ارتباط مستمر باشیم،.
سخنگوی دولت گفت: دسترسی یکســانی به خاطر 
سیاســت های درســت قبلی وجود دارد. مــا باید با 
کنشــگران منطقه ای در ارتباط باشــیم. ما از توقف 
خصومت ها در منطقه ناگورنو-قره باغ به عنوان قدمی 
در راســتای صلح اســتقبال می کنیم و از همسایگان 
خود می خواهیم که بر اســاس احتــرام به حقوق بین 
الملل و تمامیت ارضی، در گفتگوهای جدی مشارکت 
کنند و از هرگونــه اقدامی که آتش بس و نخســتین 
گام ها به ســوی دیپلماســی و صلــح را متزلزل کند، 

بپرهیزند.

ربیعی تاکید کرد: در پایان الزم اســت کــه نگرانی و 
تاسف عمیق دولت جمهوری اسالمی ایران را از کشته 
شــدن غیرنظامیان اعالم کنم و بر ضرورت عدم تکرار 
این حوادث در حالیکه منطقه و مردمان کشــورهای 
ما بیش از هر زمانی به صلح و آرامش نیاز دارند، تاکید 

کنم.
سخنگوی دولت با اشــاره به فرارســیدن روز دختر، 
گفت: روز جهانی دختر هم بهانه ای اســت تا هر سال 
دو تبریک به دختران ایران زمین داشته باشم. روز تولد 

حضرت معصومه )س( و روز جهانی دختر.
وی ادامه داد: بی تردید ما نیازمند سیاستگذاری مداوم 
معطوف به زن در سال های متمادی هستیم. دختران 
ما با موانع فرهنگی، اجتماعی و حقوقی روبرو هستند 
که برای حضور آنها در فرآیند توسعه کشور باید آنها را 

برطرف کرد.
ربیعی در پاســخ به ســوالی در رابطه بــا اینکه اعمال 
جریمه ها برای عدم رعایت اســتفاده از ماســک چه 
ضمانت اجرایــی دارد؟ تصریح کرد: قــرار بود جریمه 
برای افرادی باشــد که به جــان مردم احتــرام نمی 
گذارند. هدف جریمه نبود و هر پولی واریز شــود برای 
وزارت بهداشت و در زمینه خود کنترلی هزینه خواهد 
شــد. این جریمه برای عــده ای بود کــه عالقه ای به 
رعایت حفظ جان مردم نداشــتند و ما برای آنها تدابیر 
انتظامی اندیشــیدیم و برای ارائه دهندگان خدمت و 

صنوف جرایمی در نظر گرفته شده است. 
در تمام نهادهای عمومی و دولتی هم حراســت ها را 
مکلف به کنتــرل و ارجاع آنها به کمیتــه های اداری 
کریده ایم و تا انفصال از خدمت هم ممکن است پیش 

برود.  
ســخنگوی دولت افزود: در مورد صاحبان مشــاغل 
عمومی اگر خودشــان رعایت نکنند کامال مشــخص 
و قابل اجرا اســت. در مــورد افرادی کــه هنجارهای 
سالمت را می شکنند دو گروه هســتند که کامال آمار 
و اطالعاتشــان وجود دارد و به صورت راندومی مورد 
شناســایی قرار می گیرند وجرایــم از آنها اخذ خواهد 
شد. افرادی که مبتال می شوند از طریق آزمایشگاه ها 
قابل شناسایی و کنترل هستند و در سطح شهر خیلی 
محترمانه و با شیوه های پیشبینی شده از آنها جریمه 

اخذ می شود.
ربیعی گفت: باید ایــن امر را به هنجــار تبدیل کنیم. 
چیزی که مربوط به حوزه جان و ســالمت اســت در 
بســیاری از کشــورها مورد نکوهش قــرار می گیرد. 
جریمه یک ابزار اســت و مــا باید مراعــات کنیم و با 
مراعات حرکت کنیم. در خانواده هــا رفت و آمد زیاد 
شــد و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مبتال شدند و امروز 

بیش از ۸۰ درصد مبتالیان ما سالمندان هستند.

سخنگوی دولت در نشست خبری:

ونایی برای حفظ  جریمه کر
جان مردم است
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 ضرر سهامداران بورس تا پایان سال 
جبران می شود

 یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: بازار سهام زیان خود را تا پایان سال 
جبران خواهد کرد، به همین دلیل بهتر است سهامدارانی که همچنان 

در بازار حضور دارند صبوری کنند و تصمیم به رفتارهای نگیرند.
»عرفان هودی« افزود: بازار سهام از شرایطی که همه مردم از آن انتظار 
داشتند تا به صورت روزانه پنج درصد ســود را کسب کنند صد در صد 
فاصله گرفته است و برای مدتی شرایطی را که تا دو ماه گذشته در بازار 

داشتیم را شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: بازار بورس تغییر روند داده اســت و از فاز صعودی مطلق 
خارج و در حال انجام معامالت به صورت خنثی است، حتی گاهی بازار 

هشدار روند نزولی را می دهد.
هودی با بیان اینکه ســهامداران در وضعیت فعلی باید هوشمند عمل 
کنند و آنها هم مانند تغییر روند بازار، اقدام به تغییر استراتژی های خود 
برای ســرمایه گذاری در بورس کنند، افزود: استراتژی که فعاالن بازار 
در بازارهای صعودی در پیش می گیرند بلند مدت نیست و در روزهای 
مثبت بازار شــاهد بودیم که برخی از فعاالن بازار به دنبال اســتراتژی 

نوسان گیری هستند.
وی با اشــاره به اینکه فعاالن بازار اســتراتژی نوســان گیری را باید در 
وضعیتی که بــازار در حالت خنثی قــرار دارد بــه کار بگیرند، گفت: 
سهامداران نباید در وضعیتی که بازار بر مدار صعودی قرار دارد از چنین 
استراتژی اســتفاده کنند، در حالی که برخی از سهامداران استراتژی 

اشتباهی را دنبال کردند و در بازار به دنبال نوسان گیری بودند.
هودی با بیان اینکه روند اســتراتژی ســهامداران باید از نوسان گیری 
کوتاه مدت به سمت استراتژی بلندمدت پیش رود، گفت: سهامداران 
قدیمی در حال استفاده از تجربه هایی هستند که در سال ٩۳ و ٩4 به 
دست آوردند در حالی که ســهامداران جدید همه به فکر خروج از بازار 
هســتند که این امر باعث کاهش ارزش و حجم معامالت بازار شــده 

است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: خروج نقدینگی از این بازار در 
اوایل روند اصالحی شاخص بورس افزایش یافت که این موضوع نشان 
دهنده تصمیم گیری های هیجانی و خروج بدون فکر ســهامداران از 

بازار بوده است.
وی افزود: بورس برای مدتی در نوســان خواهد بود اما سهامداران باید 
با صبر در این بازار در انتظار بازگشــت و کاهش نوسان های ایجاد شده 

باشند.
هودی بازار سرمایه را بازاری هوشمند دانست و گفت: بازار سهام زودتر 
از دیگر بازارها مســایل موجود را پیش بینی  و تحت تاثیر آنها قرار می 
گیرد، مانند گرانی دالر که آن را پیشــخور کرد و باعث صعود ســنگین 

بازار شد.
این کارشناس ســرمایه با بیان اینکه بازار ســرمایه در میان مدت و تا 
پایان سال جاری در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت، گفت: بهتر است 
ســهامدارانی که اکنون در بازار حضور دارند صبوری کنند و با عجله و 
هیجان به سمت عرضه ســهام خود در بازار نروند زیرا بازار سهام زیان 
خود را تا پایان سال جبران خواهد کرد و پیش بینی می شود شاخص به 

مرز کانال دو میلیون واحد برسد.
وی بــا تاکید بر اینکــه برخی از اقــدام هــای نظارتی بر بــازار مانند 
بازارگردانی بایــد زودتــر از اینها انجام می شــد، خاطرنشــان کرد: 
بازارگردانی بر روی سهام اجباری شده است اما هنوز به صورت رسمی 
اجرایی نمی شود، بهتر اســت یک متولی یا برخی از هلدینگ ها مانند 
بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و آســتان قدس که بیشتر از ۳۰ شرکت 
زیرمجموعه آنها در بازار ســرمایه حضور دارند از صنایع شــرکت های 

کوچک حمایت کنند.
هودی افزود: سهام شرکت های کوچک ریل نقدشوندگی بازار هستند 
و تا زمانی که شــرکت های کوچک وضعیت باثباتی پیدا نکنند شرکت 
های بزرگ متعادل و مثبت نمی شوند  و بازار سرمایه اصلی ترین عامل 

نقدشوندگی را از دست می دهد.

شورای فقهی بانک مرکزی:
خریداران در معامالت سلف بورس کاال، تسهیالت 

بانکی می گیرند
 شــورای فقهی بانک مرکزی اعطای تســهیالت به خریداران کاال در 
بورس کاال را تصویب کرد که براساس آن مقرر شد خریداران مواد اولیه 
به صورت ســلف از بورس کاال بتوانند در قالب عقد مرابحه، تسهیالت 

بانکی دریافت کنند.
»علیرضا ناصرپور«، معاون توســعه بازار و مطالعــات اقتصادی بورس 
کاالی ایران با بیان اینکه در ســی امین جلســه شــورای فقهی بانک 
مرکزی، نحوه اعطای تسهیالت به خریداران کاال در بورس کاال با توجه 
به عقود مختلف مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، اعالم کرد: براساس 
مصوبه شــورای فقهی بانک مرکزی اعطای تسهیالت با استفاده از عقد 
مرابحه به این صورت که گیرنده تسهیالت به وکالت از بانک، خرید کاال 
را در قالب عقد سلف انجام می دهد و در هنگام سررسید آن را از بانک به 

وکالت بازخرید کند، بالمانع است.
وی افزود: معامالت ســلف در بورس کاال یکی از ابزارهای تامین مالی 
برای فروشندگان کاال به شــمار می رود که براســاس آن خریدار پول 
خرید یک کاال با حجم و کیفیت مشــخصی را در زمان انجام معامله به 
عرضه کننده می پردازد و در زمان سررســید کاالی خریداری شــده را 
دریافت می کند. اما در شــرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشــور و نیز با 
توجه به روند افزایش قیمت ها در بازار، خریداران با مشــکالت ناشی از 
تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید مواد اولیه مصرفی خود 

مواجه هستند.
معاون توســعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران ادامه داد: 
در این راستا رایزنی هایی با شبکه بانکی صورت گرفت تا راهکاری ارایه 
شود که براساس آن خریداران کاال بتوانند با هزینه کمتر اقدام به تامین 

مالی برای خرید کاال در قالب قرارداد سلف کنند.
 در این زمینه، مدلی طراحی شد تا به مصرف کنندگانی که برای خرید 
مواد اولیه مصرفی خود مشکل کمبود نقدینگی دارند، تسهیالت بانکی 

اعطا شود. 
در این مدل، عقد قرارداد مشارکت و مرابحه به عنوان دو قالب کلی این 
طرح پیشنهاد شد که در نهایت شــورای فقهی بانک مرکزی با ارایه این 

تسهیالت در قالب عقد مرابحه موافقت کرد.
ناصرپور گفت: به کمک این طرح خریداران کاالها از بســتر بورس کاال 
می توانند منابع نقدینگی موردنیاز برای خرید کاالی مصرفی خود را در 
قالب تسهیالت و عقد قرارداد مرابحه از شبکه بانکی تامین کرده و مواد 
اولیه موردنیاز تولیدات آتی خود را در قالب قرارداد سلف در بورس کاال 

خریداری کنند.

بازار

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تحریم اخیر ۱۸ بانک ایرانی از ســوی آمریکا را شوی 
سیاسی و رسانه ای دانست و گفت که محدودیت های 

بانکی از سال ٩۱ وجود داشته است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشــاره بــه تحریم تعدادی 
از بانکهای ایران از ســوی ترامپ اظهار کرد: از ابتدای 
ایجاد ساختار تحریم های هوشمندانه علیه کشورمان 
مجموعه فعالیت های نظام بانکــی چه بانک مرکزی و 
چه ســایر بانک ها به شــکلی تحت تأثیر این تحریم ها 
قرار گرفته بود و متناســب با آن جمهوری اسالمی نیز 
اقداماتی انجام داده بود که تأثیر آن را به حداقل برساند 
از جمله دور زدن تحریم ها و روش هــای مختلفی که 
نظام بانکی به شــکلی مدیریت کرد تا کشــور علیرغم 

مواجهه با تحریم جلو برود.وی افزود: از سال 
٩۱ به این طرف چه پیش از برجام و چه پس 
از برجام اهدافی که آمریکایی ها برای تحریم 
حوزه بانکی اعمال کردند عملیاتی نشــد و 
شرایط ما در چند ســال گذشته عمال بیانگر 
این اســت که فعالیت های نظام بانکی تغییر 
چندانی نداشــته زیرا ایــران رفتار جدیدی 

در ارتباط با چین و روســیه و رفتن به ســمت ارزهای 
مشــترک و پیمان های پولی و روش های نقل و انتقال 

جدید داشته لذا آمریکایی ها موفقیتی حاصل نکردند.
نماینده مردم کرمــان در مجلس خاطرنشــان کرد: 
طراح تحریم ها در گزارشی به دولت فعلی آمریکا رسما 
اعالم کرد که تحریم های جدید باعث شــده ایران در 

نحوه رفتــار متقابل رفتار جدیدی داشــته 
باشــد و بتواند در مواجهه با نظام بانکی دنیا 

مشکالتش را حل کند.
پورابراهیمی با بیان اینکــه ۱۸ بانک تحریم 
شــده اخیر عمومــا بانک هــای غیردولتی 
هســتند، تصریح کرد: این تحریم ها از قبل 
هم وجود داشــته و اکنون بیشتر یک سوی 
سیاسی و رسانه ای است که نشــان می دهد آمریکا از 
تحریم های اقتصادی نتیجه ای نگرفته اســت. لذا این 
تحریم ها تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و نظام 

بانکی ما می تواند مسیر خود را پیش ببرد.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در ســال گذشــته حدود 
۸۰ میلیارد دالر مجموعه ارز تراز تجاری کشــور را در 

اوج تحریم های آمریکا تبادل کرده اســت، خاطرنشان 
کرد: ایران از شــرایطی که آمریکا می خواسته برایش 
ایجاد کند عبور کرده و ایــن تحریم ها تأثیری در روند 
جاری کشور ندارد. این محدودیت ها از سال ٩۱ وجود 
داشته و حاال شاید شدت آن بیشتر شــده باشد و ما با 
سختی هایی روبرو باشــیم اما تجربه ما هم بیشتر شده 
و آن ها نمی توانند جمهوری اســالمی ایران را متوقف 
کنند.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس در پایان 
خاطرنشــان کــرد:  جمهــوری اســالمی روش های 
کارشناســی و منطقی جدیدی برای تبــادالت بانکی 
دارد. ما پیشــنهاداتی هــم در کمیســیون اقتصادی 
داریم که می توانیم آن ها را در قالب کمیته ضد تحریم 

مجلس و کمیسیون اقتصادی عملیاتی کنیم.

تحریم

 سارا محســنی  ثبت نام ســهام عدالت 
حدود ۱۵ ســال پیش صــورت گرفت و در 
اردیبهشــت ماه ســال جاری، آزادسازی 
کامل آن صــورت گرفت. ســهام عدالت به 
حــدود ۵۰ میلیون نفر از مــردم اختصاص 
داده شــد که از این تعداد، حدود ۲ میلیون 

و ۵۰۰ هزار نفر فوت شده اند.
 حدود ۱۵ ســال پیــش، دولت بــا هدف 
گســترش عدالــت اجتماعــی، بخشــی 
از دارایی هــای خــود در شــرکت های 
زیرمجموعه را به قشر زیادی از مردم واگذار 
کرد. )افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی، ســازمان بهزیســتی، روستاییان 
و عشــایر، کارگران فصلی و ســاختمانی، 
کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری 
و... جــزو اولین گروه هــای دریافت کننده 
ســهام عدالت بودند( اما مدیریت ســهام 
عدالت تا اردیبهشــت ماه ســال جاری در 

دست مشموالن سهام عدالت نبود. 
در حال حاضر نیز، ۶۰ درصد از این ســهام 
قابل فروش بوده و تا بهمن ماه ســال جاری، 
به صورت کامل آزادســازی می شــود. اما 
آزادسازی سهام عدالت تاکنون با حواشی و 
مشــکالت زیادی همراه بوده است. در این 
گزارش، مشــروحی از اقدامــات الزم برای 
فروش ســهام عدالت، نحــوه مدیریت آن، 

موانه فروش و... مطرح شده است. 

مبلغ برگه های سهام عدالت
ســهام عدالت اختصاص یافته به مشموالن 
در سه دســته قرار می گیرد. ســبد سهام 
عدالت به دســته های 4٩۲ هــزار تومانی، 
۵۳۲ هــزار تومانی و یک میلیــون تومانی 
تقســیم می شــود. )ارزش هرکدام از این 
ســبدها متفاوت اســت، اما تعداد زیادی از 
افراد، مشــمول دریافت ســبد ۵۳۲ هزار 

تومانی سهام عدالت شده اند(. 

نحوه مدیریت سهام عدالت
مدیریت سهام عدالت به دو روش مستقیم 
و غیرمستقیم تقسیم می شود. سهامداران 

عدالت تا اواســط خردادماه ســال جاری، 
فرصت انتخاب نحوه مدیریت سهام خود را 
داشــتند. افرادی که قصد داشتند مدیریت 
سهام را خود برعهده گیرند، می توانستند با 
مراجعه به سامانه سهام عدالت، آزادسازی 
مســتقیم را انتخــاب کنند. اگر شــخصی 
درخصــوص این امــر اقدام نکرده اســت، 
مدیریت غیرمستقیم به صورت پیش فرض 

برای این دسته از افراد انتخاب می شود. 
در مدیریت غیرمســتقیم، مدیریت سهام 
عدالــت به شــرکت های ســرمایه گذاری 
استانی ســپرده می شــود. درمجموع 4٩ 
شرکت سرمایه گذاری اســتانی وجود دارد 
که از این تعــداد، ۳۶ شــرکت در بورس و 
فرابورس پذیرش شــده  اند و قابلیت معامله 
دارند. در ایــن روش مدیریتی، ســهامدار 
به بررســی تمام نمادهایی کــه در پرتفوی 
ســهام عدالت قرار می گیرند، ندارد و تنها 
با یک نماد که به شــرکت ســرمایه گذاری 
اســتانی خود مربوط است، ســروکار دارد. 
ســود دریافتی ســهامداران در این حالت 

بــه وضعیــت فعالیــت این شــرکت های 
سرمایه گذاری وابســته خواهد بود. )سهام 
عدالــت فوت شــدگان در گــروه مدیریت 

غیرمستقیم سهام عدالت قرار می گیرد(. 
ایجاد هلدینگ شرکت های غیربورسی

از مجمــوع 4٩ شــرکت ســرمایه گذاری 
استانی، ۳۶ شــرکت در بورس و فرابورس 
پذیــرش شــده و ۱۳ شــرکت باقی مانده 
غیر بورســی هســتند. بنابــر تصمیمات 
گرفته شــده، هلدینگــی از ۱۳ شــرکت 
باقی مانده تشــکیل خواهد شــد و روسای 
اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و ســازمان 
خصوصی ســازی بــه عنوان موســس این 
هلدینگ درنظر گرفته خواهند شــد. )۱۳ 
شرکت باقی مانده به صورت جدا از یکدیگر 
وارد بورس نمی شوند و مجموع ۱۳ شرکت 
در یک هلدینگ قرار گرفته و این هلدینگ 

در بورس پذیرش خواهد شد(.

اطالع از وضعیت و فروش سهام عدالت 
مشــموالن ســهام عدالت بــرای پیگیری 

وضعیت ســهام خود باید به ســامانه سهام 
عدالــت )samanese.ir( مراجعــه کنند. 
سهامداران می توانند با وارد کردن کد ملی 
و شماره تلفنی که در ســامانه سهام عدالت 
ثبت کرده اند به پنل خود دسترســی پیدا 
کنند. باید توجه داشــت که برای اطالع از 
وضعیت سهام عدالت، وارد کردن اطالعاتی 
مانند کدملی، شــماره شناســنامه، سال 
تولد، نام پدر و... ضروری است. اگر شخصی 
سهامدار عدالت محسوب نشود، در سامانه 
اخطاری مبنی بر تعلق نگرفتن این ســهام 
برای وی ارسال می شــود. همچنین افراد 
می توانند با مراجعه به کارگزاری ناظر خود 
و پنل مدیریتــی اختصاص یافتــه به آنها، 
وضعیت دارایی های خود، میزان فروش و... 

را مشاهده کنند. 

مشکالت ناتمام سهامداران عدالت
ماه ها از آزادسازی ســهام عدالت می گذرد 
و در گزارش هــای بســیاری از مشــکالت 
دارنــدگان ســهام عدالت صحبت شــده، 

اما تاکنون هیــچ راهکاری بــرای رفع این 
موانع و مشــکالت ارائه نشده به مرحله اجرا 
نرسیده است و نهادهای مسئول و مدیرانی 
که به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم با 
آزادسازی سهام عدالت مرتبط هستند، تنها 
به بازگویی تنها دلیل ارائه شده درخصوص 
این موضوع که عدم مطابقت شــماره شبا و 

شماره تلفن واردشده است، می پردازند.
 مســئوالن بســیاری اعــالم کرده اند که 
سهامداران عدالت برای رفع مشکالت خود 
درخصوص فروش ســهام، عدم واریز وجه 
حاصل از فــروش، واریز مبالــغ کم و ناچیز 
و... به ســایت های نهادهای مرتبط مراجعه 
کنند، اما آیا تاکنون راه حل های ارائه شده به 
سهامداران کمکی کرده است؟ بنابر نظرات 
مشــموالن ســهام عدالت و گزارش های 
متعدد از موانع جدید ســهامداران، به نظر 
می رســد هیچ یک از این راهکارها، راهگشا 

نبوده است. 
واضح اســت که آمادگی و زیرساخت الزم 
برای آزادســازی ســهام عدالت که بخش 
بزرگــی از جامعه را دربر می گیــرد، فراهم 
نبوده و تاکنون نیز تالشی برای فراهم سازی 
شرایط الزم نشده اســت. جاماندگان سهام 
عدالــت، وارثان ســهام عدالت اشــخاص 
فوت شده، اشــخاصی که قصد فروش سهام 
خود را دارند و...، همگی به نوعی با ابهامات 
زیادی روبــه رو هســتند و همچنــان در 

سردرگمی به سر می برند.

ارزش سهام عدالت
در پایان معامالت بازار سهام، از ارزش سهام 
عدالت درمقایسه با روز گذشته، 4۰۷ هزار 
تومان )۲.۶ درصد( کاسته شد و ارزش سبد 
۵۳۲ هــزار تومانی و یک میلیــون تومانی 
ســهام عدالت به ترتیب به ۱۵ میلیون و ۱۰ 
هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان 
رسید. با احتســاب این موضوع، ارزش ۶۰ 
درصد قابل فروش ســبد ۵۳۲ هزار تومانی 
ســهام عدالت به ٩ میلیون و ۶ هزار تومان 

رسیده است.

خریدار   مدیر نظارت بــر نهادهای مالی 
سازمان بورس با اشاره به تغییر شرکت های 
مشمول عرضه سهام در ETF سوم، گفت: 
درخواستی به ســازمان بورس برای عرضه 
دارا سوم ارائه شــده و قرار است باقی مانده 
سهام ســه بانک تجارت، صادرات و ملت در 
قالب صندوق ETF دیگــری به بازار عرضه 

شود.
پذیره نویســی نخســتین مرحله واگذاری 
ســهام دولتــی در قالــب صندوق هــای 
قابل معامله بورســی که شــامل سهام سه 
بانک ملت، تجــارت و صــادرات و دو بیمه 
البرز و اتکایی بود از ۱4 اردیبهشــت تا ۳۱ 
اردیبهشت ماه انجام شــد. این صندوق در 
ابتدا توانست سود معقولی را نصیب افرادی 
کند که در خرید واحدهای آن، مشــارکت 
داشــتند که این امر باعث شد تا پیش بینی 
اکثــر کارشناســان، مشــارکت بیشــتر 
مردم برای خریــد در مراحــل  بعد عرضه 

صندوق های ETF باشد.
 در نخســتین مرحلــه از پذیره نویســی 
صندوق های ETF هر کدملی توانســت تا 
ســقف دو میلیون تومان مالک واحدهای 
این صندوق ســرمایه گذاری شود که یکی 
از مزیت های ایــن واگــذاری، بهره مندی 
ایرانیان از تخفیف ۲۰ درصدی برای خرید 

این صندوق ها اعالم شد.

پذیره نویسی صندوق دارا دوم از 
پنجم شهریور ماه

بعد از گذشــت حدود ســه مــاه و نیم از 
عرضــه ســهام بانکی هــا و بیمه ای ها از 
طریــق صندوق هــای ETF در بــورس، 
پذیره نویســی دومین مرحله از صندوق 

ســرمایه گذاری قابل معامله بــه نام دارا 
دوم از پنجم شهریورماه، طبق وعده داده 
شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی 

آغاز شد.
شــرکت های  ســهام  شــامل  دوم  دارا 
پاالیشگاهی، پاالیش نفت تهران )شتران(، 
پاالیش نفــت تبریــز )شــبریز(، پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا( و پاالیش نفت بندر 
عباس )شبندر( اســت و بر اساس اطالعات 
منتشر شــده، شــیوه عرضه این صندوق 
مانند نخســتین مرحلــه از عرضه صندوق 

سرمایه گذاری دولتی بود.

تغییر در عرضه سهام صندوق دارا سوم
از همــان ابتدا اعالم شــده بود، ســومین 
مرحله از عرضه صندوق های ETF مربوط 
به ســهام خودرویی ها و فلزی هــا خواهد 
بود که »حســن عالیی«، معاون ســازمان 
خصوصی ســازی در گفــت و گویــی بــه 
خبرنگار ایرنا اعالم کرده بود: مرحله ســوم 
از عرضه صنــدوق ETF در اواخر پاییز و در 

روزهای پایانی آذر ماه عرضه خواهد شد.
با وجود اعالم خبر عرضه سهام خودرویی ها 
و فلزی هــا در ســومین مرحلــه از عرضه 
صندوق های ETF، هفته گذشــته بود که 
»فرهاد دژپســند«، وزیر امــور اقتصادی 
و دارایی اعالم کرد: دارا ســوم در سه بانک 

ملت، تجارت و صادرات عرضه خواهد شد.
وی عرضــه دارا اول، دارا دوم و داراســوم را 
در جهت حمایــت و تنظیم بازار ســرمایه 

دانست.
این خبر در ابتدا حاشــیه های زیــادی را با 
خود به همراه داشت که روز گذشته »عباس 
معمارنژاد«، معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد 

در تایید خبر وزیر و اقتصاد و دارایی، گفت: 
باقی مانده سهام دولت در ســه بانک ملت، 
تجارت و صادرات در قالب صندوق دارا سوم 
به مردم ارائه می شود. به قیمت امروز بورس 
ارزش این ســهام ۲4 هزار میلیــارد تومان 
اســت که قرار اســت در قالب دارا سوم و از 
طریق بورس اوراق بهادار تهــران به مردم 

ارائه شود.

زمان پذیره نویسی صندوق دارا سوم 
مشخص نیست

»راضیــه صباغیــان«، مدیــر نظــارت بر 
نهادهای مالی سازمان بورس روز سه شنبه 
دربــاره جزییات عرضه ســومین مرحله از 
عرضــه صندوق هــای ETF توضیحاتــی 
را به خبرنگار ایرنــا ارائــه داد و اعالم کرد: 
درخواستی به ســازمان بورس برای عرضه 
دارا سوم ارائه شــده و قرار است باقی مانده 
سهام ســه بانک تجارت، صادرات و ملت در 
قالب صندوق ETF دیگــری به بازار عرضه 

شود.
وی با بیان اینکه زمان پذیره نویسی صندوق 
دارا سوم تاکنون مشخص نشده است، گفت: 
با توجه به اینکه موســس ایــن صندوق ها، 
وزارت اقتصاد و دارایی اســت، مســوولیت 
تعیین زمان پذیره نویســی هم برعهده آنها 
اســت که تاکنون زمان دقیقی را برای این 

اقدام به ما ارائه نداده اند.
صباغیان با بیان اینکه میزان درصد ســهم 
دولت در بیمه ای ها کمتــر از بانکی ها بوده 
است، اظهار داشت: دولت باقی مانده سهام 
بیمه ای را به صورت خرد در بازار فروخت و 
دیگر در بیمه ای سهمی ندارد که بتواند آن 

را در دارا سوم عرضه کرد.

علت تغییر عرضه سهام در صندوق 
دارا سوم

صباغیان درباره علت تغییر عرضه ســهام 
خودرویی و فلزی ها به ســهام بانکی ها در 
صندوق دارا ســوم گفت: ســازمان بورس 
فقط مســوولیت صــدور مجوز تاســیس 
صنــدوق را برعهــده دارد، دولت می تواند 
دارایی های خــود را به صورت مســتقیم 
)خرد یا بلوکی( یا از طریق صندوق عرضه 
کند، ترتیب عرضه سهام در این صندوق ها 
به عهده ســازمان بورس نیست و سازمان 
هیچ نقشــی در تعیین نوع ســهام در این 

صندوق ها را ندارد.
مدیر نظارت بــر نهادهای مالی ســازمان 
بورس گفت: عرضه سهام خودرویی و فلزی 
مربوط به وزارت صنعــت، معدن و تجارت و 
سازمان خصوصی سازی است، این دو نهاد 

باید با یکدیگر هماهنگ شوند.
وی افــزود: به محــض ارائه درخواســت 
تاســیس صندوق خودرویــی و فلزی به 
ســازمان بــورس، اقدام هــای الزم برای 

صدور مجــوز تاســیس صنــدوق انجام 
می شود.

صباغیان افزود: سهام خودرویی ها و فلزی ها 
معلوم نیســت در چه زمانــی از طریق این 
صندوق ها عرضه شود و ممکن است عرضه 
آن مربوط به صنــدوق دارا چهارم یا پنجم 

شود.

تعیین نام صندوق دارا سوم
مدیر نظارت بــر نهادهای مالی ســازمان 
بورس بــه نامگــذاری ســومین مرحله از 
عرضه صندوق ETF دولتی اشــاره کرد و 
گفت: با توجــه به اینکه نخســتین مرحله 
از عرضــه صندوق هــای ETF مربــوط به 
ســهام بانکــی و بیمه ای ها بود بــه عنوان 
صندوق واســطه گری مالی یکم نام گذاری 
شده بود و اکنون ســومین مرحله از عرضه 
صندوق هــای ETF که باز هــم مربوط به 
سهام بانکی ها اســت، برای این صندوق نام 
صندوق واسطه گری مالی دوم انتخاب شده 

است.

تحریم اخیر ۱۸ بانک ایرانی شوی سیاسی است



 واریز آورده های اولیه کافی نیست
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سیگنال توافق عراق به بازار ارز
رئیس کانون صرافان با بیان اینکه توافق دیروز رئیس کل بانک مرکزی 
با عراق بر سر آزادسازی منابع بلوکه شــده ایران، سیگنال مثبتی را به 

بازار ارز مخابره کرد، گفت: دغدغه تامین اسکناس صرافی ها رفع شد.
کامران ســلطانی زاده با بیان اینکه توافق روز گذشته رئیس کل بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق، 
ســیگنال خوبی را به فعاالن بازار ارز مخابره کرد، گفــت: هر فعالیتی 
در مورد آزادســازی منابع بلوکه شــده ایران در نقاط مختلف دنیا، به 
عمق بخشــی به بازار ارز کمک خواهد کرد؛ این در حالی اســت که این 

منابع آزاد شده در اختیار چرخه تأمین ارز قرار خواهد گرفت.
رئیس کانون صرافان افزود: از ســوی دیگر، آزادسازی منابع بلوکه شده 
ایران کمک شــایانی به تأمین منابع مالی بانــک مرکزی جهت تأمین 
نیازهای ارزی کشــور در بخش های مختلف خواهد کــرد و بر همین 
اســاس، آزادســازی منابع بلوکه شــده ایران در عراق، خبر مساعد و 
خوبی است و می توان امیدوار بود که دسترسی به منابعی که آزاد شده 
می تواند در تعدیل نرخ ارز و افزایــش اعتماد فعاالن و خریداران در بازار 

ارز کمک کند.
وی با اشاره به عرضه اســکناس ارز در بازار متشکل ارزی ظرف روزهای 
گذشته از سوی بازارســاز، تصریح کرد: عرضه ارز از طریق بازار متشکل 
ارزی که از روز گذشــته از ســوی بانک مرکزی آغاز شــده، توانسته با 
افزایش منابع صرافی ها، دغدغه تأمین اســکناس ارز آنها را رفع کند و 
این موضوع، نشانه مثبتی در شرایط کنونی بازار ارز و کارکرد صرافی ها 
است.ســلطانی زاده ادامه داد: با عرضه روز گذشــته ۸۵ میلیون دالر 
اســکناس از ســوی بانک مرکزی در بازار متشــکل ارزی، اوضاع بازار 
آزاد هم اندکی رو به بهبود گذاشــت و امروز بر حسب این دو خبر یعنی 
آزادســازی منابع بلوکه شده و تداوم عرضه اســکناس در بازار متشکل 
ارزی، امید می رود بازار آزاد که از عصر روز گذشــته اندکی آرام تر بود، 

به روند آرامش خود ادامه دهد و قیمت ها به سمت ریزش حرکت کند.

پرداخت تسهیالت توسط بانک سپه به اقشار کم درآمد جامعه 
پرداخت 18 هزار و 600 میلیارد ریال تسهیالت 

توسط بانک سپه به اقشار کم درآمد جامعه
مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد: این بانک برای حمایت اقشار کم درآمد 
جامعه 4۱۰ هزار فقره تســهیالت در قالب تســهیالت اشــتغال زایی 
خانواده های تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان 
بهزیستی، بهسازی و نوسازی مسکن روســتایی، قرض الحسنه ازدواج 
و ودیعه مسکن از سال ۱۳٩۵ تا پایان شهریورماه سال جاری پرداخت 
کرده اســت.محمدکاظم چقازردی ضمن اشــاره بــه روند صعودی 
کمک های بانک سپه به اقشــار کم درآمد جامعه، افزود: رقم تسهیالت 
پرداختی بانک ســپه به اقشــار کم درآمد در این مدت ۱۸ هزار و ۶۰۰ 

میلیارد ریال بوده است.
مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت حمایت بانک های کشور 
از اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه در شــرایط اقتصادی فعلی، تصریح 
کرد: بانک ســپه برای کمک به خوداتکایی خانواده های تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی از سال ۱۳٩۵ تا 
پایان شهریورماه ســال جاری ۳۵ هزار و ۲٩۰ فقره تسهیالت به مبلغ 
۶ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال برای اشــتغال این خانوارهای واجدالشرایط 
پرداخت کرده اســت.چقازردی در مورد اقدامات بانک سپه در زمینه 
حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن روســتایی گفت: این بانک از سال 
۱۳٩۵ تا پایان شــهریورماه ســال جاری ۱۱ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال 
بابت بهسازی و نوسازی ۳۸ هزار واحد مســکونی در روستاهای کشور 

پرداخت کرده است.
مدیرعامل بانک ســپه ضمن تأکید بر حمایت از اقشــار آســیب پذیر 
جامعــه، تصریح کــرد: این بانــک برای کمــک به اقشــار کم درآمد 
آسیب دیده از بیماری کرونا ۸ هزار و ۱۸۵ فقره تسهیالت به مبلغ هزار 
و ۵۶۰ میلیارد ریال در قالب ودیعه مســکن به سرپرستان خانواده های 
واجد شــرایط اعطــا کرد.مدیرعامل بانک ســپه در مــورد پرداخت 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج، گفت: برای کمک به تسهیل ازدواج 
جوانان این بانک از ســال ۱۳٩۵ تا پایان نیمه نخست سال جاری ۳۲٩ 
هزار فقره وام ازدواج ارزان قیمت به زوج های جوان پرداخت کرده است.

وی رقم پرداختی بانک سپه بابت تســهیالت قرض الحسنه ازدواج در 
این مدت را ۶۶ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد.

چقازردی به روند صعودی پرداخت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
در بانک ســپه طی پنج سال اخیر اشــاره کرد و گفت: تعداد وام ازدواج 
پرداختی این بانک از ۵۵ هزار فقره در ۱۳٩۵ به حدود ۷۳ هزار فقره در 
سال گذشته رسید و در نیمه نخست ســال جاری بیش از ۳۰ هزار فقره 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان پرداخت شده است.
وی افزود: بانک ســپه در شــش ماه اول ســال جاری ۱۵ هزار و ۸۶۰ 

میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات جهت کمک 
به صادرکنندگان 

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از آمادگی این بانک جهت کمک 
به صادر کنندگان کشــور در ایفای تعهدات ارزی خبــر داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، دکتر علی صالح آبادی در 
دیدار با محمد باقری نماینده بناب در مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از صادرکنندگان این شهرســتان، گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور 
اگر مشتری این بانک به هر دلیلی نتوانســت کاالی خود را صادرکند، 
مشمول جریمه عدم صدور نخواهد شد.در مورد جریمه صادرکنندگان 
به بهانه جابه جایــی کاالی صادراتی نیز اظهار داشــت: به هیچ عنوان 
صادرکننــدگان نباید به بهانه تغییر کاالی صادراتی مشــمول جریمه 
شــوند.وی اعالم کرد: بانک توســعه صادرات به منظور رفع مشــکل 
صادرکنندگان در زمینه تغییر کاالی صادراتی به شعب خود بخشنامه 

ای را ابالغ خواهد کرد.
ارزش گذاری پایین امالک یکی دیگر از مســائل مطرح شــده در این 
جلسه بود که صالح آبادی با تایید این مطلب،گفت: با توجه به نرخ تورم 
ایجاد شده در کشور، الزم است در زمینه ارزشگذاری وثائق مشتریان، 
بازنگری کنیم.مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران با اعالم اینکه 
عمده صادرکنندگان کشــور خواهــان ایفای کامل تعهــد ارزی خود 
هســتند، گفت: بانک توسعه صادرات با اســتفاده از همه ظرفیت های 
خود آماده کمــک به صادرکنندگانی اســت که در رونــد ایفای تعهد 

صادراتی خود به چالش های فنی و ساختاری برخورد کرده اند.
وی ادامه داد: بانک توســعه صادرات ملزم به رعایت مفاد بخشنامه بانک 
مرکزی مبنی بر عــدم ارائه خدمت به صادرکنندگانی اســت که به رفع 
تعهد صادراتی خود پایبند نیستند اما در عین حال چالش ها و مشکالت 
صادرکنندگان در ثبت ایفای تعهد ارزی در ســامانه های مربوطه را نیز 
در نظر دارد.مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران اظهار داشت: براین 
باوریم که عمده صادرکنندگان کشــور خواهان ایفای کامل تعهد ارزی 
خود هســتند اما در این مســیر به چالش های فنی و ساختاری برخورد 
کرده اند که می توان با مشــاوره و هم اندیشــی با کارشناسان مرتبط در 
بانک و نهادهای مرتبط آنها را برطرف کرد.وی گفت: مقررات وضع شده 
برای اعمال محدودیت در ارائه خدمات به صادرکنندگان فاقد مستندات 
ایفای تعهد ارزی، فراسازمانی اســت با این وجود بانک توسعه صادرات 
تالش دارد از طریق شعب خود در سراسر کشوربا صادرکنندگانی که به 
هر دلیلی نتوانســته اند تعهد ارزی خود را ایفا کنند، تعامل برقرار کرده و 

آنها را در مسیر درست ایفای تعهد ارزی قرار دهد.

شعبه

معاون امور بانک و بیمه وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
گفت: عرضه بلوکی سهام شرکت سرمایه گذاری امید 
و سرمایه گذاری گروه توســعه ملی در بورس مشتری 
نداشت.فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی 
حدود نیمه خرداد ماه سال جاری در اولین حضور خود 
در دوره جدید مجلس شورای اســالمی و در گزارشی 
به نمایندگان مجلــس اعالم کرد تا پایــان خرداد ماه 
»وامید« را و تا پایان تیر ماه »وبانک« را از طریق بورس 

ارائه می کنیم.
با توجه به اینکه دو شرکت سرمایه گذاری امید با نماد 
»وامید« زیر مجموعه بانک سپه و سرمایه گذاری گروه 

توسعه ملی »وبانک« زیرمجموعه بانک ملی، 
هر دو در بــورس حضور دارند و قرار اســت، 
باقیمانده ســهام دولت یعنی به نمایندگی از 
بانک ســپه و بانک ملی از طریق بورس ارائه 
شــود، اما این کار تا کنون صــورت نگرفته 

است.
خبرنگار فارس در تماس با عباس معمارنژاد 

معاون امور بیمه و بانک وزیر امــور اقتصادی و دارایی، 
پرســید آیا باقیمانــده ســهام دولــت در »وامید« و 
همچنین »وبانک« ارائه شد، گفت: ما باقیمانده سهام 
دولت را به صورت بلوکی و عمــده از طریق بورس ارائه 

کردیم، اما مشــتری پیدا نکــرد و به فروش 
نرســید. وی در مــورد اینکه آیــا بهتر نبود 
تخفیفی قائل می شدید تا مشتری پیدا کند، 
گفت:  عرضه ســهام به صورت بلوکی معموال 
قدری گران تر از ســهام به صورت خرد است 
و همیشــه حــرف و حدیث هایــی در مورد 
عرضه بلوکی وجود دارد که چه کســی آن را 
خریداری می کند و بنابراین عرضه بلوکی این دو سهم 
دولتی خریدار پیدا نکرد.معمارنژاد گفت:  قرار اســت 
باقی سهام دولت در دو شرکت امید و گروه توسعه ملی 
به غیر از عرضه بلوکی را به شکل خرد هم عرضه کنیم، 

تا همه مردم از این ســهم برخوردار شوند.به گفته وی 
در حال حاضر سهام شــناور و آزاد »وامید« در بورس 
حدود ۸ درصد اســت، در حالی که شناوری این سهام 
در زمان وعده وزیر اقتصــاد ۶ درصد بود.ارزش روز این 
شــرکت آن روز حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که 
تا۱۳۰ هزار میلیارد تومان هم بــاال رفت،  اما اکنون به 
خاطر افت پیاپی شــاخص کل این رقم بــه ۱۵ هزار و 
۱۷۱ میلیارد تومان رسیده اســت.ارزش روز شرکت 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی »وبانک« به ۳۵ هزار 
و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است و سهام آزاد یا شناور 

آن نیز ۲۰ درصد شده است.

دیدگاه

برهان محمــودی  اگــر چه وزیــر راه و 
شهرســازی بر اجرای قدرتمند طرح اقدام 
ملی مســکن تأکید دارد، اما برخی نشــانه 
ها از بعید بودن دستیابی به هدف »تحویل 
بخشــی از واحدهای این طــرح در دولت 

دوازدهم« حکایت دارد.
علی رغم ادعای وزارت راه و شهرســازی در 
بهار امســال مبنی بر واگــذاری تعدادی از 
واحدهای طرح اقدام ملی مســکن به دست 
مردم در تیرماه امســال، نه تنها در هیچیک 
از ماه های تابســتان چنین اتفاقی رخ نداد، 
بلکه بعید اســت واحد مسکونی ای حتی در 
پاییز امسال هم به دســت متقاضیان طرح 

ملی مسکن برسد.
طرح ملی مسکن قرار بود با ساخت 4۰۰ 
هزار واحد مسکونی از نیمه دوم سال ٩۷ 
آغاز شــود که با رخــداد اتفاقات متعدد، 
عمــاًل کلنگ زنــی آن به زمســتان ٩۸ 
موکول شــد؛ اما فاز ثبت نام این طرح نیز 
با شــیوع کرونا همزمان شد که درنتیجه 
وزارت راه و شهرســازی ماه هــا برای نام 
نویسی و پاالیش متقاضیان واجد شرایط، 
زمان را از دســت داد و حال با آغاز فصل 
سرد سال، مشخص نیســت آیا این طرح 
در دولت فعلــی ســرانجامی دارد یا بار 
جدیدی را بــرای دولت آینــده تحمیل 

خواهد کرد؟
اگرچه وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین 
وضعیت پروژه های طرح ملی مســکن هیچ 
گاه شفاف ســازی نکرد و آماری از آخرین 
وضعیت و مراحل پیشرفت فیزیکی ساخت 
واحدهای در حال احداث - بر اساس ادعای 
این وزارتخانه - ارائه نشــده، اما بعضاً برخی 
مقامات مربوط به طرح اقدام ملی مســکن، 
آمارهایــی از رقــم کلی واریــز آورده های 

مردمی ارائه می دهند.
عدم واریز آورده اولیــه بخش عمده ای از 
واجدان شــرایط طرح اقدام ملی مسکن 
و ُخلــف وعــده وزارت راه در تحویــل 
تعــدادی از واحدهای مســکن ملی در 
تابستان امسال در حالی است که وزیر راه 
و شهرســازی اواخر مرداد ماه اعالم کرد: 
قرار است ۱۳ هزار واحد مسکن مهر فاقد 
متقاضی در اختیار طرح اقدام ملی مسکن 

قرار گیرد.

مدیرعامل بانک عامل )19 شهریور(: 
مجموع رقم آورده های مسکن ملی، 

1,400 میلیارد تومان
محمود شایان مدیرعامل بانک عامل بخش 
مسکن یک ماه قبل )۱٩ شهریور( در تشریح 
اولین گزارش مربوط به رونــد تأمین مالی 
طرح اقدام ملی مسکن، اعالم کرد: حساب 
بانکــی ۶۸ هزار متقاضی واجد شــرایط در 
طرح اقدام ملی مســکن، در شــعب بانک 
مذکور در سراسر کشــور فعال شده که این 
تعداد متقاضی تا کنــون، ۱,4۰۰ میلیارد 
تومان در مجموع، واریز کرده اند که بخشی 
از آورده نقــدی متقاضیــان در این طرح به 

حساب می آید.

معاون مسکن وزیر راه )16 مهر(: جمع 
واریزی آورده های مسکن ملی، 2,600 

میلیارد تومان
محمــود محمــودزاده معاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی هم در 
آخرین روز کاری هفته گذشــته )۱۶ مهر( 
در خصــوص آخرین وضعیت طــرح اقدام 
ملی مســکن و رونــد احداث و پیشــرفت 
پروژه های مســکن ملی، گفــت: از تعداد 
متقاضیانی که تاکنــون ثبت نام و فراخوان 
شــدند، بیش از ۱۱۵ هزار نفر از متقاضیان 
تعیین تکلیف شــده و در بانــک به نام خود 

افتتاح حساب و واریز وجه انجام داده اند.
محمــودزاده در خصوص وضعیــت افتتاح 
حساب مسکن ملی توســط متقاضیان این 
طرح، اعالم کــرد: بالغ بــر ۲,۶۰۰ میلیارد 
تومان آورده ای است که تاکنون متقاضیان 

به حساب خود واریز کرده اند.

پیگیری های وزیر راه برای سرعت 
دهی به طرح ملی مسکن

به نظر می رســد افزایــش ۱۲۰۰ میلیارد 
تومانــی ناگهانــی آورده هــا، بــه دلیــل 
پیگیری های شــخص وزیر راه و شهرسازی 
طی یــک مــاه گذشــته از ادارات کل راه و 
شهرســازی اســتان ها و دســتورات مؤکد 
اســالمی به معاونت مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی بــرای تســریع در 
طرح اقدام ملی مسکن باشد.چرا که شخص 
وزیر راه و شهرسازی یک بار در ۱۲ شهریور 
امسال در دیدار ویدئو کنفرانسی با مدیران 
کل راه و شهرســازی اســتان ها بر ضرورت 
تســریع در اجرای طرح اقدام ملی مســکن 
تأکید و اعالم کرد: در اجرای طرح اقدام ملی 
مســکن هیچکس حق تعلل ندارد و برخی 

کم کاری ها در این زمینه پذیرفته نیست.

دستور رهبر انقالب برای تسریع طرح 
ملی مسکن

بار دوم نیز در ٩ مهر ماه و بــاز هم در دیدار 

ویدئو کنفرانســی وزیر راه و شهرســازی با 
مدیران کل راه و شهرســازی اســتان ها و 
همچنین معاون مســکنی این وزارت خانه 
و مدیران و رؤسای ســازمان های مرتبط با 
این طرح اعم از شــرکت بازآفرینی شهری، 
سازمان ملی زمین و مســکن، بانک عامل 
بخش مسکن، بنیاد مسکن، شرکت عمران 
شهرهای جدید و… بر اجرای مسکن ملی 
و تحویل به موقع آنها به عنوان خواســته به 
حق مــردم و از آن مهم تر فرمان مقام معظم 
رهبری تأکید و اظهار کرد: در همین رابطه 
نیز، چنــدی پیــش، رهبر انقــالب تاکید 
کردند، پروژه اقدام ملی مســکن که شروع 
شده و بر اساس آن به مردم قولی داده شده 
است باید در همین دولت به مردم عملیاتی 
و تحویل شــود.گفتنی اســت رهبر معظم 
انقالب در نیمه نخست شهریور ماه در دیدار 
ویدئو کنفرانســی با اعضــای هیئت دولت 
که به مناســبت هفته دولت برگزار شد، بر 
تســریع در تکمیل طرح اقدام ملی مسکن 
تا پیش از اتمام عمــر دولت دوازدهم تأکید 

کرده بودند.

 عضو کمیسیون عمران مجلس: 
مردم از طرح اقدام ملی مسکن 

استقبال نکردند
با ایــن حال هنــوز هم مردم طعــم واقعی 
پیشــرفت طرح اقدام ملی مسکن و تبدیل 
شدن کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی را 

نچشیده اند.
شــاید از همین رو باشــد که علیرضا پاک 
فطرت، عضو کمیســیون عمران مجلس با 
بیان اینکه دولت درباره طرح ملی مســکن 
مبهم صحبــت می کند و مردم هــم از این 
طرح اســتقبال نکرده اند، گفت: متأسفانه 
در چند ماه اخیر شــاهدیم که دولت درباره 
محورهای طرح اقدام ملی مســکن بسیار 
لرزان صحبت می کند، به نظر می رســد که 
دولت دقیقاً نمی دانــد که طرح اقدام ملی را 
چگونه و در چه مناطقی می خواهد اجرایی 

کند. مناطق اجرای طرح ملی مسکن، زمان 
اجرای پروژه ها و زمــان تحویل واحدهای 
مســکونی جز ابهامات این طرح محسوب 
می شود که دولت باید نسبت به این مسائل 

رفع ابهام کند.
نماینده مردم شــیراز در مجلس می گوید: 
نداشــتن برنامه مدون و مشــخص موجب 
شده که مردم از طرح ملی مسکن استقبال 
نکنند، مردم باید در گام نخســت نسبت به 
این طرح آگاه شــوند تا پس از آن مشارکت 
کنند. بنابرایــن مردم هیــچ وقت موضوع 

نسیه را به موضوع نقد ترجیح نمی دهند.

طرح ملی مسکن شکست خورده است؟
با وجود پیگیری های وزیر راه و شهرســازی 
نســبت به اجرای طرح اقدام ملی مسکن و 
امضای تفاهم نامه های متعدد با دستگاه ها 
و ســازمان ها و وزارت خانه هــای متعــدد 
برای احداث مســکن کارکنان این نهادها از 
قبیل فرهنگیان، پرســنل نیروهای مسلح، 
کارگــران و کارکنــان چنــد وزارت خانه 
که به گفتــه محمودزاده معاون مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مجموع 
آنها به ۷۰۰ هزار واحد می رســد، اما باز هم 
بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به 
افزایش ناگهانی هزینه ســاخت و ســاز در 
ماه های اخیر از یک سو و نیز صنعتی نبودن 
ساخت و ســاز در ایران که سبب می شود تا 
یک پروژه ۱۰۰ واحدی بعضاً تا ۳ ســال به 
طول بینجامــد، عماًل اجــرای این طرح به 
دولت یا حتی دولت های بعدی منتقل شود.

میراثی کــه یادآور طرح مســکن مهر بوده 
و ممکن اســت ماننــد این طــرح چندین 
سال زمان ببرد؛ مســکن مهر ۱۰ سال وقت 
و هزینه از مردم و دولــت گرفت و هنوز هم 
علی رغم اینکه مســئوالن ارشد وزارت راه 
و شهرســازی و اخیراً اســحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور بر بســته شــدن 
پرونده مســکن مهر در ســال جاری تأکید 
می کننــد، برخی گمانه ها از عــدم اجرایی 

شدن این وعده خبر می دهد.

نقش شهرداری ها در کندی پیشرفت 
مسکن ملی

جواد حق شــناس معاون مســکن شهری 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی که وظیفه 
احداث ۱4۰ هزار واحــد از پروژه اقدام ملی 
مســکن را در شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و 
چند شــهر باالی ۱۰۰ هزار نفــر بر عهده 
دارد، از کارشــکنی شــهرداری ها در عدم 
صدور پروانه ســاخت یا تأخیر در صدور آن 
به عنوان عامل کندی طرح ملی مسکن یاد 

کرده است.
موضوعی که چندی پیش، شخص وزیر راه 

و شهرسازی هم بر آن تأکید داشت.
اسالمی در نیمه دوم شهریور ماه گفته بود: 
شهرداری ها موظفند هرچه سریع تر نسبت 
به صدور پیش پروانــه واحدها اقدام کنند تا 
عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در 

استان ها آغاز شود.
بــه گــزارش مهر، بــه نظر می رســد عدم 
همکاری شــهرداری ها در صــدور پروانه 
ســاختمانی پروژه هــای طــرح اقــدام 
ملی مســکن، نبــود نقدینگــی در اختیار 
پیمانکاران به دلیل عــدم واریز آورده های 
متقاضیان باشــد؛ بنابراین شــهرداری ها 
عماًل قصوری در اجرای طرح ملی مســکن 
نداشــته اند؛ بلکه عدم واریز وجه از ســوی 
واجدان شرایط، شــرایط را برای سازندگان 

و پیمانکاران این پروژه سخت کرده است.

وزیر راه در توجیه عدم واریز 
آورده های متقاضیان: شاید پیامک 

دریافت نکرده باشند!
محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی در 
گفت وگو با مهر در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکه آیــا طرح اقدام ملی مســکن به دلیل 
عدم اســتقبال مردم از واریــز آورده اولیه، 
متوقف شده است؟ اظهار داشت: به معاونت 
مســکن وزارت راه و همچنین مدیران کل 
راه و شهرسازی اســتان ها دستور داده ام تا 

اطالع رسانی به مردم را سرعت دهند.
وی درباره علت کنــدی تکمیل وجه و واریز 
آورده ها از ســوی متقاضیان که آیا می تواند 
به معنی عدم اســتقبال آنهــا از طرح اقدام 
ملی مسکن باشد؟ گفت: ممکن است برخی 
از متقاضیان پیامک های وزارت راه یا ادارات 
کل راه و شهرســازی اســتان ها را دریافت 
نکرده باشند یا اینکه ممکن است عده ای کد 
مخصوص مسدود کردن دریافت پیامک با 
سرشماره های تبلیغاتی را وارد گوشی های 

خود کرده و پیامک مربوطه را ندیده باشند.
اســالمی ادامه داد: از همین رو به مسئوالن 
ذی ربط دســتور دادم تا اطالع رســانی با 
شیوه های مختلف را پیگیری تا مردم نسبت 

به افتتاح حساب و تکمیل وجه اقدام کنند.
وی تأکید کرد: نــه تنها طرح اقــدام ملی 
مسکن متوقف نشده، بلکه به خوبی در حال 
پیشرفت اســت تا کنون )۱۰ مهر ماه( ۱4۰ 

هزار نفر حساب افتتاح کرده اند.

عرضه بلوکی سهام دو شرکت بانکی مشتری نداشت

ونا ونیک با افزایش شیوع کر وم بهره مندی از خدمات بانکداری الکتر لز
خریدار  نظــر به افزایش شــیوع ویروس 
کرونا در برخی اســتان های کشور و اعمال 
محدودیت و تعطیلی برخی مراکز پایتخت، 
بانک ملــی ایران بــار دیگر از مشــتریان و 
هموطنــان ارجمنــد درخواســت دارد به 
منظور مهــار این بیماری، نســبت به بهره 
مندی از خدمــات بانکــداری الکترونیک 
و حضور حداقلی در شــعب این بانک توجه 

ویژه تری داشته باشند.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران، 
این بانک در راستای کمک به قطع زنجیره 
انتقال ویروس کرونا عالوه بر توسعه خدمات 
بانکداری الکترونیک خود، اقدامات دیگری 
نیز بــرای کاهــش مراجعه مشــتریان به 
شــعب انجام داده که در این راستا می توان 
به تمدیــد تاریخ انقضای ملــی کارت ها به 

صورت خودکار تا پایان شــهریور ماه سال 
آینده اشــاره کرد. همچنین ســقف انتقال 
وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( 
از طریق درگاه های اینترنتی، خودپردازها 
و کیوســک بانک ملــی ایــران از مبلغ ۳۰ 
میلیون ریــال در هر شــبانه  روز از مبدأ هر 
کارت بــه ۶۰ میلیون ریــال افزایش یافته 

است.
مشــتریان بانک ملــی ایــران همچنین 
مــی توانند با بهــره مندی از ســامانه بام و 
اپلیکیشن بله بســیاری از خدمات شعبه را 
به صورت غیرحضــوری و بدون محدودیت 

زمانی دریافت کنند. 
همچنین دســتگاه هــای خودگــردان، 
اپلیکیشــن ۶۰، نشــان پرداخت و دستگاه 
های VTM نیــز از دیگر خدمات بانک ملی 

ایران برای بی نیازی مشتریان از مراجعه به 
شعب هستند.

مشتریان با ســامانه بام می توانند خدمات 
دریافت صورتحســاب، خرید شارژ، انتقال 
پــول در قالب کارت بــه کارت، انتقال وجه 
بین بانکی در قالب »پایا« و »ساتنا«، »بام« 
سازمانی، پرداخت اقساط، قابلیت مدیریت 
حساب ها و بودجه ریزی و خدمات دریافت 
گواهی تمکن مالــی، پرداخت قبوض و... را 

دریافت کنند.
با همراه بام )بام به روز رسانی شده( نیز 
امکان انتقال وجه حســابی درون بانکی 
و شــتابی، کارت بــه کارت، پرداخــت 
قبوض خدماتی از طریــق بارکدخوان، 
پرداخــت اقســاط تســهیالت، خرید 
شــارژ، شــارژ خودکار، مانــده کارت، 

افــزودن  تســهیالت،  صورتحســاب 
تسهیالت دیگران، اســتعالم برگه چک، 
خرید بسته اینترنت، نیکوکاری و... فراهم 

است.
اپلیکیشن بله امکان کارت به کارت، خرید 
شارژ، پرداخت قبوض، استعالم و پرداخت 
تســهیالت، پرداخــت خالفی خــودرو، 
پرداخــت عوارض خــروج از کشــور، امور 
خیریه و... را برای کاربران خود فراهم کرده 
است و با نشان پرداخت نیز پرداخت وجه از 
طریق QR CODE امکان پذیر شــده که 
این قابلیــت جایگزینی بــرای کارت های 

بانکی است.
مشــتریان بانک ملی ایران در اپلیکیشن 
۶۰ می توانند خدماتــی مانند رمز یکبار 
مصــرف اول و دوم، امــکان ســفارش و 

آمــاده ســازی کارت هدیــه، کارت به 
کارت، اعالم مانده کارت سکه، پرداخت 
قبض، خرید شارژ و خرید بلیت اتوبوس 
های بین شهری و هواپیما و...را دریافت 

کنند.
بانک ملی ایران با توجه بــه داغ بودن تب و 
تاب ورود با بــازار بورس، بازویــی را هم در 
اپلیکیشن »بله« طراحی کرده تا مشتریان 
بتواننــد با کمتریــن محدودیــت زمانی و 
مکانی اقدامات الزم بــرای ورود به این بازار 

را انجام دهند.
https://ble.ir/boursec�  با بازو )بــات(
ode_bot امکان ثبت نام در سجام و احراز 
هویت غیرحضوری فراهم شده است و عالوه 
بر این، کاربران می توانند ســواالت شــان 

درباره سجام و کد بورسی را دریافت کنند.



وستاییان یک راه حل برای رفع مشکالت آب ر

 مدیر عامل شرکت ملی گاز مطرح کرد

بهینه سازی رایگان موتورخانه ها از محل صرفه جویی مصرف سوخت

زنگنه: 
وز هم تولید نفت را متوقف نکرد ونا یک ر کر

 وزیر نفت گفت: با وجود شرایط کرونا حتی یک روز نیز تولید نفت و گاز 
در کشور متوقف نشد.

»بیژن زنگنه« در مراســم اهدای ۱4۱ دســتگاه کمک تنفســی ویژه 
بیماران کرونایــی از طرف وزارت نفــت به بیمارســتان های مناطق 
نفت خیز کشــور با قدردانی از مجاهدت های کادر درمانی کشور، ادامه 
داد: در بین مردم، کادر درمان، ســرافراز هستند و مردم قدرشان را می 

دانند و من به سهم خودم به عنوان یک ایرانی تشکر می کنم.  
وی افزود: وزارت نفت از اولین دستگاه هایی بود که به دلیل حساسیت 

فعالیت ها و عدم امکان تعطیلی کار نفت، پیش قدم شد.
زنگنه تاکید کرد: اگر نفت و گاز تولید نشود، برق و آب نیز تولید نخواهد 

شد.  
وزیر نفت با بیــان اینکه اجرای این اقدام همراه با ســالمت کارکنان در 
دستور کار قرار گرفت، گفت: برای جزایر، سکوها و واحدهای عملیاتی 

نمی توانستیم کار را تعطیل کنیم.  
زنگنه ادامه داد: مســایلی که در صنعت داشــتیم قابل اغماض است؛  
همــکاران وزارت نفت در این مدت از هیچ کوششــی برای کاهش درد 

و رنج دریغ نکردند.
وی تاکید کرد: غذا و دارو برای مردم اســت اما آمریکا اعالم می کند در 

تحریم مردم را هدف قرار ندادیم.  
وزیر نفت با اشــاره به اینکه برای تولید مواد ضدعفونی و ... هر کمکی را 
انجام دادیم و از این به بعد نیز ادامه می دهیــم، گفت: تالش می کنیم 

فشار بر مردم کم شود.
وی با بیان اینکه عنوان مســوولیت های اجتماعی را نفت مطرح کرد، 

افزود: نمی توانیم خودمان را از مردم مناطق نفتی جدا ببینیم.
زنگنه ادامه داد: نفت در شرایط سختی است، اما مردم در شرایط سخت 

تری هستند. البته رعایت پروتکل ها واقعا اثر گذار است.
وزیر نفت با آرزوی موفقیت برای وزارت بهداشت، گفت: یک روز تولید 

ما به خاطر کرونا کم نشده است.  
وی گفت: خداوند فداکاری کادر درمان را می بیند و دعای مردم پشت 

سر شما است.  
 ۱4۱ دستگاه ونتیالتور )دستگاه کمک تنفسی ویژه بیماران کرونایی( 
با اعتبــار ۲۲ میلیارد تومان توســط وزارت نفت به بیمارســتان های 

مناطق نفتخیز اهدا شد.

ح فرانسه برای توقف ضمانت صادرات  طر
 نفت و گاز

فرانســه در نظر دارد صدور ضمانتهای صادرات بــرای پروژه هایی که 
شامل انواع کثیف نفت مانند نفت شیل هســتند را از سال آینده و برای 

انواع نفت از سال ۲۰۲۵ و برای گاز را از سال ۲۰۳۵ متوقف کند.
دولت فرانسه امسال صدور ضمانت صادرات پروژه های شامل فرکینگ 
و مشعل سوزی برای شرکتهایی که به دریافت اعتبار بانکی نیاز داشتند 
را متوقف کرد و همچنین دیگر از توسعه زغال سنگ حمایت مالی نمی 

کند.

وزارت دارایی فرانسه در پیشنهادی که به پارلمان این کشور ارایه کرد، 
بدنبال توقف ضمانت صادرات برای پروژه های نفت سنگین، نفت شیل 
و ماسه نفتی از سال ۲۰۲۱ است که روی ایجاد ۷۰۰ شغل جدید تاثیر 

منفی خواهد گذاشت.
ضمانت صادرات دولتی از ســال ۲۰۲۵ دیگر برای اکتشــاف و توسعه 
میادین نفتی جدید فراهم نخواهد شــد که احتماال به قیمت از دست 
رفتن ۱۸۰۰ شغل تمام می شود و ضمانت برای میادین گازی جدید از 
سال ۲۰۳۵ قطع می شود که به نوبه خود روی ۳۰۰۰ شغل تاثیر منفی 

می گذارد.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانســه گفت: ما نمی خواهیم دولت با فاینانس 

صادرات از سوختهای فسیلی در خارج حمایت کند.
وزارت دارایی فرانسه اعالم کرده که فرصت طوالنیتر برای گاز به دلیل 
کمک این ســوخت به برخی از کشــورها در دوره گذار به سوی اشکال 
پاکتر انرژی است. با این حال لومر گفت: مهلت برای پروژه های گازی با 

توجه به روند تحول بازار ممکن است جلو انداخته شود.
طی ۱۰ سال گذشته دولت فرانســه ضمانتهای صادرات به ارزش 4.۵ 

میلیارد یورو را برای صنایع نفت و گاز توسعه داده است.
یکی از پروژه های بــزرگ جدید، پــروژه گاز طبیعــی مایع ۲۰ 
میلیارد دالری شــرکت توتال در موزامبیک است که این شرکت 
برای آن ضمانت صادرات درخواست نکرده است و تصمیمی برای 
پروژه ال ان جی آرکتیک که توتال در آن مشــارکت دارد، گرفته 

نشده است.
وزارت دارایی فرانسه همچنین پیشــنهاد کرده است ضمانت صادرات 
برای نیروگاههای حرارتی کــه آالیندگی آنها باالتــر از میانگین ملی 

کشور ذینفع است از سال ۲۰۲۱ حذف شوند.
بر اساس گزارش رویترز، این پیشــنهادها به همراه الیحه بودجه سال 

۲۰۲۱ به پارلمان فرانسه ارایه شده است.

وئیل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  گاز
وش بورس وی میز فر ر

رینگ بین الملل بورس انرژی ایران شــاهد عرضه گازوئیل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران خواهد بود.

 رینگ داخلی بورس انرژی، شــاهد عرضه کاالهای اکســتراکت نفت 
سپاهان، آیزوریســایکل و حالل 4۰۲ پاالیش نفت بندرعباس، پروپان 
و نفتای ســبک پاالیش نفت تهران، ته مانده بــرج تقطیر پاالیش نفت 
کرمانشاه، گاز مایع صنعتی پتروشــیمی بندر امام و نفت سفید شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است.
بنا بر اعالم وزارت نفت، بنزین اکتان ۸۷ و گازوئیل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی 
بوعلی ســینا و نفتــای ســبک و نفتای میانی شــرکت نفت ســتاره 

خلیج فارس در رینگ بین الملل عرضه می شود.
روز دوشــنبه )۲۱ مهرماه( کاالهــای آیزوریســایکل پاالیش نفت 
شیراز، برش سنگین، پنتان و ســوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، 
برش ســنگین پتروشــیمی جم، برش سنگین شــرکت پتروشیمی 
امیرکبیر، حالل 4۰۰، حالل 4۰۶، حالل 4۱۰ و حالل ۵۰۲ پاالیش 
نفت اصفهان، حالل 4۰۲ شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، متانول 
پتروشــیمی زاگرس، متانول پتروشــیمی شــیراز، متانول شرکت 
متانــول کاوه، میعانات گازی شــرکت کربنات ســدیم کاوه و نفتای 
ســبک پاالیش نفت آبادان در رینــگ داخلی و MTBE  شــرکت 
پتروشــیمی شــیمی بافت در رینگ بین الملل بــازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران معامله شد.

و نیر

آژانس بین المللی انــرژی )IEA( در گزارش جدیدی 
پیش بینی کرد که با وجود بهبــود مصرف در ماههای 
اخیــر، تقاضــای جهانی بــرای گاز طبیعی امســال 
بزرگترین کاهش مشــاهده شــده تاکنون را خواهد 

داشت.
 در گزارش بازبینی امنیــت گاز جهانی ۲۰۲۰ آژانس 
بین المللی انرژی آمده اســت: تقاضا برای گاز در سال 
۲۰۲۰ به میزان ســه درصد معادل ۱۲۰ میلیارد متر 
مکعب کاهش پیدا خواهد کرد کــه بزرگترین کاهش 

ساالنه در تاریخ بازارهای گاز طبیعی به شمار می رود.
آژانس بین المللــی انرژی چهار ماه قبــل پیش بینی 
کرده بود که تقاضای جهانی برای گاز طبیعی امســال 
چهار درصد معادل ۱۵۰ میلیــارد متر مکعب کاهش 
پیدا می کند و در آن زمان گفته بود ایــن رقم دو برابر 

میزان افت تقاضا در زمان بحران مالی ســال 
۲۰۰۸ اســت. تقاضای جهانی بــرای گاز در 
همه مناطق کاهــش پیدا خواهــد کرد اما 
بزرگترین کاهش در بازارهای توســعه یافته 
در اروپا، آمریکای شــمالی، آســیا و اوراسیا 
ملمــوس خواهد بــود و حــدود ۷۵ درصد 
از کاهش تقاضــا برای گاز در ســال ۲۰۲۰ 

مربوط به آنها می شود.
آژانس بین المللی انــرژی در جدیدترین گزارش خود، 
دورنمای تقاضا برای ســال ۲۰۲۰ را اندکی باالتر برده 
اما همچنــان انتظار دارد کاهش تقاضایی که امســال 
مشاهده می شود بزرگترین کاهش در تاریخ بازارهای 

جهانی گاز باشد.
اما انتظار می رود تقاضا برای گاز طبیعی در سال آینده 

ســه درصد در مقایسه با ســال ۲۰۲۰ رشد 
کند اما ابهامات فزاینده بر این دورنما ســایه 
افکنده اند. افزایش مــوارد ابتال به کووید ۱٩ 
و دورنمای طوالنی شــدن پاندمی ابهامات 
بیشــتری را در خصوص روند احیا در ســال 
۲۰۲۱ ایجاد کرده و باعث تجدیدنظر نزولی 

نسبت به گزارشهای قبلی شده است.
بازارهای برخوردار از رشد پرشــتاب در آسیا، آفریقا و 
خاورمیانه از روند احیای تقاضــای جهانی برای گاز در 

سال ۲۰۲۱ حمایت خواهند کرد.
آژانس بین المللی انرژی هشــدار داده که روند احیای 
تقاضا بــرای گاز طبیعــی در بازارهای توســعه یافته 
آهسته تر خواهد بود و تقاضا ممکن است تا سال ۲۰۲۲ 
یا به مدت طوالنیتر به ســطح پیش از شــیوع ویروس 

کرونا بازنگردد.
فاتح بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی در بیانیه ای 
اظهار کرد: تقاضای جهانی بــرای گاز از ژوئن به تدریج 
پیشــرفت کرده و این پیشــرفت تحت تاثیر تقاضا در 
بازارهای نوظهور بوده اســت. با این حال این به معنای 
عادی شــدن کســب و کار نیســت زیرا بحران فعلی 

پیامدهای بلندمدتی دارد.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، در این بین شــرکت 
گازپروم روســیه هم پیش بینی کرد اشباع عرضه گاز 
در بازار اروپا به ایــن زودی برطرف نخواهد شــد و در 
ســال ۲۰۲۱ هم ادامه پیدا می کند. اشــباع عرضه در 
بازار گاز طبیعی اروپا در پی افت تقاضا به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا در اوایل سال و کاهش فعالیت اقتصادی 

به وجود آمد.

گاز

خریدار   مدیر عامل شــرکت ملی گاز با 
بیان اینکــه بهینه ســازی موتورخانه ها تا 
۱۰ درصــد مصرف ســوخت را کاهش می 
دهد، گفت: اینکار بــرای مالکان موتورخانه 
های خانگی و تجاری رایگان است و ۶ هزار 
میلیارد تومان از محــل بند ق قانون بودجه 

تامین خواهد شد.
حسن منتظر تربتی در نشســتی خبری با 
بیان اینکه طرح ملی اصالح و بهینه ســازی 
موتورخانه ها امروز رونمایی می شود، افزود: 
شــرکت ملی گاز با وجود مشــکالت سیل 
وسرما در ابتدای سال، شــرایط خوبی را در 

تامین گاز کشور داشت.
تربتی با بیان اینکه توسعه خوبی با استفاده 
از منابع بند ق در امر گازرســانی انجام شد، 
گفت: ۱۸ هزار روستا به شــبکه گاز متصل 
شده و چهار هزار روســتا نیز در دست اجرا 
است و امســال نیز یکهزار روســتا به شبکه 
متصل شــده که تا پایــان ســال دو هزار 

روستای دیگر گازدار می شوند. 
به گفته تربتی، اعتبار پیش بینی شــده باب 
جدید را باز کرد تا بدون اســتفاده از منابع 
دولتی گازرســانی را توســعه دهیم. منابع 
مالــی از محل صرفــه جویــی در مصرف 

سوخت مایع تامین شد.
وی افزود: بند یاد شــده دو بخش داشــت. 
نخستتوســعه و جایگزینی ســوخت بود و 
دیگر مساله بهینه سازی بود که کمتر مورد 
توجه قرار گرفت، زیرا از  دســت وزارت نفت 
و شــرکت گاز خارج بود. معــاون وزیر نفت 
توضیح داد: سال گذشــته برداشتی انجام 
شد که با وجود مخزن بزرگی مانند عسلویه، 
باز هم توســعه به تنهایی جوابگوی مصرف 

نیست و باید مصرف را نیز کنترل کرد. 
وی اضافــه کــرد: ابتدای امســال تصمیم 
گرفتیــم از ظرفیت بند مزبــور برای بهینه 
ســازی اســتفاده کنیــم و بهینه ســازی 
موتورخانه ها دربخــش خانگی و تجاری در 

دستور کار است . تربتی گفت: شرکت گاز به 
عنوان فروشنده شاید بهینه سازی معنادار 
نباشــد، اما چنانچه در موتور خانه ها ســه 
اقدام تنظیم شعله مشعل، نصب رسوب گیر 
و عایق کاری انجام شود، تا ۱۰ درصد صرفه 
جویی در مصرف سوخت موتورخانه ها را به 

دنبال دارد. 
وی با اشاره به اینکه سامانه ای برای بهینه 
سازی تعریف شده تا متقاضیان در آن ثبت 
نام کنند، افــزود: پیمانــکاران و مجریان 
اینکار نیز که مورد تایید این شــرکت قرار 
دارند، می توانند مشــتری یابــی کرده و 
مشــخصات مشــتری را در ســامانه ثبت 

کنند. 
تربتی افزود: پیمانکاران می توانند با مالک 
خانه قرارداد بســته تا مســوولیت تعمیر و 
اصالح و بهینه ســازی را به درســتی انجام 
دهند. در نهایت با موافقــت دو طرف ، خود 

را به شرکت های گاز اســتانی معرفی کرده 
و با تایید شرکت گاز، اصالح انجام می شود. 
با تایید آن اصالح، مبالغ مالی آن اصالح که 
در سامانه ثبت شــده، از شرکت استانی گاز 

به پیمانکار پرداخت می شود.
وی گفت: اعتبار پیش بینی شــده برای این 
طرح ۶ هزار میلیارد تومان است و می تواند 
عالوه بــر کاهش مصرف ســوخت و بهینه 

سازی، اشتغالزایی نیز در کشور ایجاد کند.
به گفته مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
عمده تجهیزات مورد نیاز در این طرح نیز از 

داخل کشور تامین می شود.

افزایش 2 درصدی صادرات گاز 
وی اضافه کرد:  ابتدای امسال صادرات گاز 
به ترکیه قطع شــد،اما با این حال صادرات 
نسبت به سال قبل ۲ درصد افزایش داشته 
اســت.  به گفته تربتــی، در بخش خانگی و 

تجاری ۱۳ درصد رشــد مصرف داشتیم که 
به نظر می رســد به دلیل شیوع کرونا باشد. 
در بخش نیروگاه ها نیز پنج درصد افزایش 

تامین گاز را محقق کردیم. 
وی پیرامون کمبــود کپســول گاز مایع، 
گفت: براســاس محاســبات انجام شده و 
۱۸ هزار روستای گاز رســانی شده، باید به 
ازای این ۱۸ هزار روستا روزانه یک میلیون 

کپسول گاز تامین می شد. 
معاون وزیــر نفت دربــاره گازرســانی به 
سیســتان و بلوچســتان نیز گفت: فعالیت 
ها بیشــتر در زاهدان بود و ٩۰ درصد شهر 
زاهدان شبکه گذاری شده و شبکه شهرگاز 

دار می شود. 
وی افــزود: 4۰ درصد زاهــدان نیز علمک 
گذاری شده و هر ماه ۱۰ درصد افزایش پیدا 
می کند و تا پایان سال گازرسانی به زاهدان 

کامل خواهد شد.

 پیگیری دیپلماتیک صادرات گاز
به پاکستان

تربتی در مــورد صادرات گاز به پاکســتان 
در پاســخ به ایرنا گفت: جنبه های حقوقی 
 Tصادرات گاز به پاکســتان دنبال می شود
اما هنوز به نتیجه نرســیدیم که وارد بحث 
داوری شــویم و امیدواریم صادرات گاز به 

پاکستان شکل بگیرد. 
وی اضافه کــرد: ایران امادگــی دارد و آنها 
باید خط لوله را احداث کنند و شــرکت گاز 
از نظر شبکه امکان صادرات را دارد و در سال 
گذشــته صادرات گاز دو برابر شــد.تربتی 
توضیح داد: باید توازنی بین میزان صادرات 
و تامین خوراک پتروشیمی و تزریق گاز به 

مخازن نفتی وجود داشته باشد.

بهینه سازی 300 هزار موتورخانه  
وی در پاسخ به پرســش دیگر ایرنا پیرامون 
بهینه ســازی موتورخانه ها گفت: براساس 
این طرح ۳۰۰ هزار موتورخانه بهینه سازی 
خواهد شد و چنانچه اســتقبال انجام شود، 
محدودیتی برای افزایش تعــداد نخواهیم 
داشــت. تربتی با اشاره به نوســان نرخ ارز و 
ریسک سرمایه گذاری در کشــور گفت: با 
این حال پروژه خط لوله ششم و نهم توسط 
بخش خصوصی انجام شــد و تجربه موفقی 

بود و به موقع پروژه انجام شد. 
وی مدل بند ق را ســرمایه گذاری دانست 
و افزود: زیرا از منابع دولتی اســتفاده نمی 
شود. این مقام مســوول پیرامون صادرات 
گاز به عراق از دو نقطه گفــت: برای تامین 
میزان صادرات گاز تا سقف قرارداد مشکلی 
وجود ندارد و افزایش صــادرات در صورت 

درخواست عراق بررسی خواهد شد.
وی در ارتباط با صــادرات گاز به ترکیه هم 
افزود: در جلســه ای  با طرف ترکیه موضوع 
تمدید قــرارداد را مطــرح  و منتظریم انها 

پاسخ دهند.

خریدار  آبرسانی به روستاها در سال های 
اخیر به طور جدی تری دنبال شــده است و 
آن طور که وزیر نیرو اعالم کــرده در پایان 
این دولت جمعیت روستایی بهره مند از آب 
شرب ســالم و پایدار به بیش از ۱۰ میلیون 
نفر خواهد رســید و برای تســریع این مهم 
نیز طــرح تجمیع آب و فاضالب شــهری و 

روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
 در ابتدای دولت یازدهــم ۳۳ هزار و ۲٩۷ 
روســتا به آب شــرب ســالم، بهداشتی و 
پایدار دسترســی داشــتند که این عدد در 
پایان سال گذشته به 44 هزار و ۸۱۱ روستا 
رسید که حکایت از رشدی ۳۵ درصدی در 
آبرسانی به روســتاها در دولت تدبیر و امید 

دارد.
در ابتــدای انقالب اســالمی تنهــا ۷۱٩۰ 
روستا از آب شرب ســالم، بهداشتی و پایدار 
برخودار بودند که این میزان تا ابتدای دولت 
یازدهــم به ۳۳ هــزار و ۲٩۷ روســتا ارتقا 
یافت. در آغاز به کار دولــت دوازدهم تعداد 
روستاهای دارای آب شرب سالم، بهداشتی 
و پایدار به ۳٩ هزار و ٩۳۵ روســتا افزایش 
یافت و بــا اقدام های وزارت نیــرو در قالب 
پویش #هر هفته الفب ایــران این تعداد تا 
پایان سال گذشــته به عدد 44 هزار و ۸۱۱ 

روستا بالغ شد.
در ایــن رابطه شــاهین پاکــروح - معاون 
مهندسی و توسعه شــرکت آب و فاضالب 
کشــور - به ایســنا گفت: ارائه ی خدمات 
زیربنایی به جمعیت روســتایی با توجه به 
نقش روســتاها به عنوان جمعیت مولد در 
کشــور، همواره حائز اهمیت بوده و یکی از 
مهم ترین رســالت های کشور و به دنبال آن 
وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب شرب 

شهرها و روستاها نیز بوده است.
وی تاکید کرد: برهمین اســاس با توجه به 

هدف گذاری و تامیــن اعتبار صورت گرفته 
از محل ردیــف اعتباری بودجــه عمومی 
و تســهیالت صندوق توســعه ملی در طی 
ســال های اخیر، مبلــغ ۲۰ هــزار و ۸۷۸ 
میلیارد ریال در طول فعالیت دولت یازدهم 
اختصــاص یافته و به ۶ هزار و ۶۳۸ روســتا 
با جمعیت 4.۳ میلیون نفر آبرســانی شده 

است.
معاون مهندســی و توسعه شــرکت آب 
و فاضالب کشــور با بیان اینکــه از ابتدای 
دولت دوازدهم تا پایان ســال ۱۳٩۸ نیز 
تعــداد 4۸۷۶ روســتا با جمعیــت ۳.4 
میلیون نفــر با اعتبــار 4۲ هــزار و ۱۸۸ 
میلیارد ریال از نعمت آب شــرب و پایدار 
بهره مند شــده اند، تصریح کرد: تسهیالت 
صندوق توســعه ملی برای تســریع روند 
تکمیل طرح هــا و پروژه های روســتایی 
کشــور از ابتدای ســال ۱۳٩۳ در قانون 

بودجه پایدار شده است.
در این باره رضــا اردکانیــان - وزیر نیرو 
- نیز اعالم کرد: تا پیــش از دولت تدبیر و 
امید حــدود یک میلیون نفــر از جمعیت 

روســتایی از شــبکه  آب پایدار برخوردار 
بودند، امــا از ابتدای فعالیــت دولت های 
یازدهم و دوازدهــم تاکنون هفت میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر از روســتاییان از شــبکه  
آب پایــدار بهره مند شــدند که تــا پایان 
دولت دوازدهم به ۱۰ میلیون نفر افزایش 

خواهد یافت.
به گفتــه وی تعــدادی روســتا در مناطق 
مختلف کشــور هم وجود دارنــد که هنوز 
مشــکالتی دارند و تامین آب آنها به شکل 
پایدار نیســت و می بایســت به روش های 

مختلف برای آنها تامین آب شود.
برای حل مشــکل این روســتا ها به تازگی 
محمدرضــا جانبــاز از طــرح تجمیــع 
شــرکت های آب و فاضــالب شــهری و 
روستایی با هدف رفع مشــکالت موجود و 
تسریع بخشــیدن به امور خبر داد و گفت: 
علی رغم اینکه مدت زمان زیادی از اجرای 
این طرح نمی گذرد اما تاثیرات مثبت آن به 

چشم می خورد.
وی یکی از معضالت اصلی بخش آب کشور 
را عدم تجمیع مسوولیت ها دانست و گفت: 

پیش بینی می شود که با برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه بتوانیم تا پایــان این دولت 
وضعیت آبرسانی روســتایی را سر و سامان 

دهیم.
این طرح مورد موافقت برخی از نمایندگان 
مجلس نیز قرار گرفته است، محمدمهدی 
مفتح - ســخنگوی کمیســیون برنامه و 
بودجه - در این باره اظهار کــرد: با اجرای 
طرح یکپارچه  ســازی شــرکت های آب 
و فاضــالب شــهری و روســتایی عمده 
مشکالت روستائیان در زمینه آبفا برطرف 

می شود.
وی اظهار کــرد: در ســال های گذشــته 
شــرکت های آب و فاضــالب شــهری و 
روستایی در شهرستان ها فعال بودند اما به 
نظر می رسد نمی توانستند از توانمندی های 
موجود اســتفاده بهینه کنند امــا امروز با 
اجرای این طــرح می توانیم از ظرفیت های 
این دو شــرکت به طور همزمــان بهره مند 

شویم.
مفتــح اضافه کــرد: برخی از روســتاهای 
بسیار نزدیک به شهر به دلیل اینکه روستا 

تلقی می شــدند، زیر مجموعه شرکت های 
آب و فاضالب روســتایی محسوب شده و 
درگیر مشــکالت در زمینه هــای مختلف 
بودند اما تامین آب در شهر به خوبی انجام 

می شد.
ســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجه 
خاطرنشــان کرد: در خصوص  این موضوع 
پیگیری های زیادی بــرای بهره مندی این 
روســتاها از آب شــهری با هزینه ای بسیار 
کمتر انجام شده اما به دلیل قواعد و قوانین 
حاکم بر دو شــرکت آب و فاضالب شهری و 

آبفار این کار انجام نشد.
مفتح با اشاره به مزایای این طرح گفت: این 
دو شــرکت به صورت مســتقل هزینه های 
زیادی را صــرف می کردند و از طرفی برخی 
موازی کاری ها بین دو شرکت باعث افزایش 

هزینه ها و کاهش سرعت کار می شد.
وی افزود: شکل شرکت ها، محدوده حقوقی 
کارمندان و قوانین حاکم در شــرکت های 
آبفا و آبفــار متفاوت بود امــا کارمندان این 
دو شرکت خودشــان را با یکدیگر مقایسه 
می کردند که این موضوع موجب دلسردی 
در کارمندان و در نتیجه افــت کارایی آنها 

می شد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه مجموعه این مسائل و 
مشکالت، ایجاب می کرد که این دو شرکت 
یکپارچه شــوند خاطرنشــان کرد: باید از 
هزینه های مــازاد مدیریتــی، کادر اداری 
و منابع موجــود جلوگیری شــده تا باعث 

افزایش کارایی و راندمان شود.
 وی در پایــان گفــت: امیدواریــم با این 
اقدام مثبت وزارت نیرو برای دو شــرکت 
آب و فاضالب شهری و روســتایی شاهد 
خدمات بیشــتر با راندمان بــاال و هزینه 

کمتر باشیم.

آژانس بین المللی انرژی:کاهش تقاضا برای گاز امسال رکورد می زند

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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خرید خودرو برای طبقه متوسط آرزو شد

و چیست؟ سیگنال تشدید تحریم هابرای صنعت خودر

اجرای همزمان دو طرح فروش فوق العاده و پیش فروش یک ساله 
ایران خودرو

وش  وش و ۴ محصول فر ۸ محصول پیش فر
فوق العاده می شوند

در حالی که هنوز یک هفته از قرعه کشــی و اعــالم منتخبان چهارمین 
مرحله فروش فوق العاده گروه صنعتی ایران خودرو و ســه محصول این 
خودروساز نگذشــته اســت، اقدام به عرضه ۱۲ محصول دیگر خود در 
قالب هر دو طرح پیش فروش یک ساله )برای هشت محصول( و فروش  
فوق العاده )برای چهار محصول( کرده است. البته باید توجه داشت که 

متقاضیان تنها امکان ثبت نام در یک طرح را دارند.
 با توجه به این که هفته گذشــته گروه صنعتی ایران خودرو چهارمین 
مرحله از فــروش فوق العاده ســه محصول راناپالس، ســورن پالس و 
وانت آریسان را به اجراء گذاشته و شــنبه هفته جاری نیز منتخبان آن 
را مشــخص کرد، اکنون تصمیم گرفته اســت تا به منظور پاسخگویی 
به نیاز مشــتریان، دو طرح فروش فوق العاده و پیش فروش یک ساله را 

به صورت همزمان اجرایی کند.
در این مرحله از عرضه محصوالت ایران خــودرو ، چهار محصول پارس 
بنزینی، پژو ۲۰۶ صندوق دار، پژو ۲۰۷ دســتی هاچ بک و سمند LX با 
موعد تحویل حداکثر ٩۰ روزه و هشــت محصول شامل پارس با موتور 
TU۵، پارس بنزینی، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ســمند LX، پژو ۲۰۷ دســتی 
هاچ بک، ســورن پالس، دناپالس و راناپالس با موعــد تحویل در تیر و 
مرداد ۱4۰۰، به صورت همزمان به مدت سه روز )تا پنجشنبه ۲4 مهر( 

به اجرا گذاشته خواهند شد.
الزم به ذکر اســت که با توجه به هم زمانی فعال سازی دو برنامه فروش، 
امــکان ثبت نام برای هر متقاضی تنها در یکی از دو بخشــنامه میســر 

خواهد بود.
حداکثر تا سه روز کاری پس از پایان مهلت ثبت نام، قرعه کشی با حضور 
نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار و اســامی منتخبان از طریق سایت 
فروش محصــوالت ایران خودرو به نشــانی esale.ikco.ir و ارســال 

پیامک اعالم خواهد شد.
همچون روال طرح های پیشین، پذیرفته شدگان این دو طرح به مدت 
پنج روز مهلت خواهند داشــت تا طبق بخشــنامه،  نسبت به پرداخت 

وجه خودرو اقدام کنند.
همچنیــن به منظــور دســتیابی مشــتریان واقعــی به خــودرو، 
محدودیت های ســابق همچنــان رعایــت می شــود. از جمله این 
محدودیت هــا، اختصــاص یک دســتگاه خــودرو به هر کــد ملی، 
دارا نبــودن پالک فعال شــخص متقاضــی، دارا بــودن گواهینامه، 
فاصله دســت کم 4۸ ماه از آخرین زمان ثبت نام یــا تحویل خودرو از 
شــرکت های ایران خودرو و ســایپا، شماره حساب و شــماره تماس 
متعلق به شــخص متقاضی و ابطال گارانتی خــودرو در صورت عدم 
مراجعه به شــبکه خدمات پس از فروش با گذشت ســه ماه از تحویل 

خودرو است.
البته که پذیرفته شــدگان در طرح های قبلی که موفــق به واریز وجه 
نشده اند نیز می توانند با مراجعه به ســایت فروش اینترنتی محصوالت 

ایران خودرو نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ایجاد اشتغال ۱۲۸۰۰ نفری در صورت تکمیل 
ح های نیمه تمام طر

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( اســتان تهران از نیاز 
به ۱۲ هزار میلیارد ریال برای فعال ســازی واحدهای صنعتی راکد در 
تهران خبر داد و گفت که با تکمیل طرح هــای نیمه تمام صنعتی برای 

۱۲۸۰۰ نفر اشتغال فراهم می شود.
یداهلل صادقی یکی از برنامه های اجرایی ســال جاری ســازمان صمت 
تهران را فعال سازی واحدهای راکد داخل شهرک های صنعتی عنوان 

کرد که به بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال منابع مالی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه ۲٩۸ طرح نیمه تمام دارای پیشــرفت فیزیکی باالی 
۶۰ درصد درشهرک های صنعتی استان تهران وجوددارد، اظهار کرد: 
با راه اندازی کامل این طرح ها برای ۱۲ هزارو ۸۷۰ نفر اشــتغال ایجاد 

خواهد شد.
صادقی در ادامه با اشــاره به افزایش ۱۵۸ درصدی صــدور جوازهای 
تاسیس در شش ماهه نخســت ســال جاری در تهران نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل، گفت: درخواست برای توســعه واحدهای صنعتی 

موجود نیز هشت درصد رشد داشته است.
البته به گفته این مقام مســئول انتظار می رود با تعیین تکلیف و اصالح 
مصوبه استقرار صنایع در داخل شــعاع ۱۲۰ کیلومتری، میزان توسعه 
واحدها و بالطبع ســرمایه گذاری دربخش تولید استان تهران افزایش 

چشمگیری داشته باشد.

رییس کمیته خودرو خبرداد
و توسط سازمان حمایت  قیمت گذاری خودر

منتظر رای شورای سران قوا
رییس کمیته خودرو مجلس با بیان اینکه فرمول قیمت گذاری خودرو 
بر مبنای فرمول ســازمان حمایت مصرف کنندگان تعیین خواهد شد، 

گفت: مخالف تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار هستیم.
روح اهلل ایزدخواه در مورد جلســه اخیر نماینــدگان مجلس با وزارت 
صمت و خودروســازان درباره بازار خودرو و اینکــه آیا تصمیمی مبنی 
بر واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اتخاذ شــده یــا نه، اظهار 
داشت: چند روز قبل در جلســه ای با حضور معاون امور صنایع وزارت 
صمت، نمایندگان مجلس و خودروســازان توافق شــد که در شرایط 
کنونی برای بهبود اوضاع، و تا زمانی که طرح مجلس برای ســاماندهی 
بازار خــودرو )عرضه خودرو در بــورس( نهایی شــود، مکانیزم قیمت 
گذاری اصالح شد و بر اساس فرمول هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها در 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود؛ البته 
مقرر شد وزیر صمت برای این کار از طریق شورای هماهنگی سران قوا 

مصوبه بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاســخ به سوال خبرنگار مهر که »آیا 
در جلسه مذکور پیشنهادی مبنی بر اینکه قیمت فروش خودروسازان، 
۵ درصد پایین تر از حاشــیه بازار تعیین شود، مطرح شد؟« توضیح داد: 
این پیشــنهاد وزارت صمت بود و نظــر ما نبود؛ در جلســه نیز ما با آن 
مخالفت کردیم چرا که قیمت های حاشــیه بازار نمی تواند مبنای عمل 

خودروسازان قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بازار با ثباتی نداریم و به همین دلیل حاشیه 
بازار باثباتی هم نداریم از این رو قیمت گذاری بر اســاس حاشــیه بازار 

درست و منطقی نیست.
ایزدخواه با اشاره به زیان خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری 
شورای رقابت، تصریح کرد: اگر فرمول قیمت گذاری را اصالح و مبنای 
عمل را فرمول ســازمان حمایت قرار دهیم و قیمت گذاری براســاس 
اســناد حسابرسی شــده خودروســازان انجام شــود، قیمت ها برای 

خودروسازان بهتر می شود.
رئیس کمیته خودرو مجلــس افزود: در حال حاضر قیمت دســتوری 
شورای رقابت کمتر از قیمت تمام شده خودرو است اما زمانی که قیمت 
بر اساس فرمول سازمان حمایت تعیین شــود، اسناد حسابرسی شده، 
هزینه های تمام شده و سود مصوب مالک قرار می گیرد و قیمت گذاری 

از این حالت دستوری خارج می شود.

تولید

مریم فکری  یک کارشناس صنعت خودرو 
درباره این که آیا تشــدید تحریم ها، باز هم 
اثری روی صنعت خــودرو می گذارد، اظهار 
داشت: دیگر هیچ تشدیدی وجود ندارد؛ هر 
آنچه تحریم پذیر بود، تاکنون تحریم شــده 
اســت و چیزی وجود ندارد که به لیســت 

تحریم ها اضافه شود.
 با وجود آزمودن روش هــای مختلف برای 
کاســتن از التهاب بازار خــودرو، این روزها 
پی در پی رکوردهای قیمتــی جدیدی به 
ثبت می رسد که نشان می دهد این بازار نیز 
هم راســتا با اوضاع کلی اقتصاد کشور پیش 
می رود. در روزهایی که نــرخ ارز باز هم باال 
رفته و به تبــع آن، دیگر بازارها در مســیر 
صعود قــرار گرفته اند، خودرو نیــز از قافله 
گرانی عقب نمانده و پا بــه پای دیگر کاالها 
مرزهای قیمتی را رد می کنــد؛ تا جایی که 
بنا به گفتــه فربد زاوه، کارشــناس صنعت 
خودرو، افزایش قیمت هــا منجر به انقباض 
شدید بازارها و نیز کاهش تقاضا شده است. 
وی در کافه خبــر خبرگــزاری خبرآنالین 
درباره تعطیلی سایت های اینترنتی فروش 
خودرو عنوان کرد: ایــن اقدام فقط موجب 
کاهش شــدید شــفافیت در بــازار و حتی 
افزایش لجام گســیخته آن شــده است؛ به 
طوری که من به عنوان یک کارشناس بازار، 
قیمت محصوالت را نمی دانم و هر روز اعداد 
و ارقام عجیبی می شنوم. به اعتقاد زاوه، این 
تعطیلی حتی کالهبرداری و گران فروشی 
را تســهیل کــرده اســت.آنچه در ادامــه 
می خوانید، مشــروح گفت وگو با فربد زاوه، 
کارشــناس صنعت خودرو درباره وضعیت 

بازار خودرو در کافه خبر خبرآنالین است.

  وضعیت حال حاضر بازار خودروی 
داخلی را به طور کلــی چطور ارزیابی 

می کنید؟
در حال حاضــر بازار خــودرو همانند همه 
بازارهای کشــور دچار تالطم تورمی شدید 
است. سیاست های انبســاطی مالی دولت، 
عدم توجه به کسر شدید درآمدها در دوران 
تحریم، پولی ســازی کسری بودجه در کنار 
بی انضباطی پولی در بانک مرکزی، افزایش 
شدید پایه پولی و عبور نقدینگی از مرزهای 
بحرانی، سبب تورم شــدید در کشور شده 
است. بازار خودرو، مســکن و از آنها مهم تر، 
بازار مــواد غذایی با بحران شــدید افزایش 
قیمت مواجه هســتند؛ در حالی که نه تنها 
اقشــار کارمند و حقوق بگیر که کارآفرینان 
خصوصــی و اصناف و مشــاغل خدماتی با 
کاهش شدید درآمد مواجه شــده اند. این 
رویه سبب انقباض شــدید بازارها شده و در 
بســیاری از بازارها کاهش تقاضا محسوس 

شده است.
کاهش شــدید تقاضــا در موادغذایی که از 
اهمیت ســالمتی عمومی برخوردار است، 
هشداری اســت که باید آن را خیلی جدی 
گرفت. ایــن کاهــش تقاضا، محــدود به 
مناطق فقیر کشور نیست. حتی در مناطق 
گران قیمت شهرهای مانند تهران، می توان 
به عینه کاهــش حجم خرید مشــتران را 
دید. ایــن موضوع در بازار خــودرو هم عینا 

مشاهده می شود.
هر چند فشــار ســنگینی از بــاب افزایش 
قیمت بازار خــودرو به خصــوص در باالی 
بازار به مصرف کننده وارد می شود و تقاضا را 
تحت الشعاع قرار داده، اما نکته نگران کننده 
افزایش شــدید خودروهــای ارزان قیمت 
داخلــی و خودروهــای تجــاری اســت. 
بخش مهمی از تقاضای بــازار خودروهای 
ارزان قیمــت، کاربــرد دوگانه شــخصی-

تجاری برای مشتریان دارد. تعداد زیادی از 
افرادی که این خودروها را می خریدند، هم 
مصارف شخصی خود را انجام می دادند و هم 
برای کار دوم در قالب تاکسی های اینترنتی 
و یا مسافربری شخصی به کسب درآمد برای 
کمک هزینه زندگی اقــدام می کردند. این 
سطح قیمت ها هم خرید را غیرممکن کرده 
اســت و هم در صورت موجود بودن منابع 
مالی کافی برای مشتری، فعالیت تجاری با 

خودرو را غیراقتصادی کرده است.
ارزان ترین خودروی ساخت داخل به بیش 
از ۱۳۰میلیون تومان رســیده اســت که 
هزینه مالی ســاالنه آن برای خریدار بیش 
از دو میلیــون تومان در ماه اســت. افزودن 
هزینه هایی مانند بیمه، سوخت، سرویس، 
الستیک و تعمیراتی که ناشــی از کیفیت 
نازل این خودروهاست، سبب می شود عمال 
فعالیت اقتصادی با آنها صرفه نداشته باشد 
و بهای تمام شده اســتفاده به مراتب باالتر 
از درآمد ماهانه آنها شــود. در واقع این قشر 
نه تنها در زمان خرید خــودرو که در زمان 
استفاده هم تحت فشار شــدیدی هستند 
که عواقب بد اقتصادی دارد که می تواند در 
صورت بی توجهی به چالش های اجتماعی 
تبدیل شود. در این بین، قیمت خودرو برای 
طبقه متوســط و حتی ثروتمنــد به حدی 
رسیده است که اصوال خرید خودرو تبدیل 

به آرزو شده است.

  موضوعی که وجود دارد، این است 
که نابســامانی بازار خودرو بســیار 
طوالنی و طرح هــای متعددی که در 
این حوزه اجرا شــده است، همچنان 
پاسخگو نیســت، فکر می کنید دلیل 

ادامه این روند چیست؟
امــکان نــدارد با عــدم شــناخت صحیح 
صورت مســاله و پذیرش ریشــه اشکالی، 
بشــود آن را حل کرد. عینــا در بازار خودرو 
هم همیــن مشــکل برقرار اســت. تمامی 
طرح هایی کــه ارائه می شــود، نــه بنیه و 
صورت های مالی حال حاضر شــرکت ها را 
به رســمیت می شناســد و نه سیاست های 
بی انضباط مالی و پولی دولت را. در صورتی 
که ریشه همه این نابســامانی ها نه در بازار و 
یا دالالن خیالی و دشمنان موهوم مدیران 
خودروسازی ها و وزارت صمت و حتی دولت 
که خود مدیران این شرکت ها و دولتمران و 
سیاست های نابخردانه آنها و نحوه مواجه با 

مشکالت است.
تمامی طرح ها بر این تکیه دارند که عده ای 
با سوءنیت قصد ضربه زدن به سیاست های 
دولت و دســتاوردهای خودروسازان دارد، 
در صورتی کــه اصوال حتی همان قشــری 
که از آنهــا به عنــوان دالل یاد می شــود، 
در شــرایط آرام بازار و تعــادل قیمت بهتر 
فعالیــت می کنند تا بحرانــی فعلی. داللی 
که خــودروی ۲۰۶ خــود را در اســفند به 
۱۰۰ میلیون فروخته اســت، هــم اکنون 
حتی امــکان خرید پراید هم نــدارد؛ حتی 
اگر در خودروی ۲۰۶ فروخته شده، 4۰، ۵۰ 

میلیون تومان سود کرده باشد!
قطعا تحریم یــک عامل تاثیرگذار اســت، 
اما قطعــا تنهــا و حتی اصلی ترین ریشــه 
مشــکالت نیســت. اصلی ترین مشــکل، 
تکذیب علم اقتصــاد و مدیریت و به صورت 
کلی نبرد با دانــش و فرافکنی و مقصر جلوه 
دادن دیگــران اســت که سال هاســت در 
مدیران کشــور نهادینه شده است. تا زمانی 
که دانش زدایی و فرار از پذیرش مسوولیت 
افــکار و تصمیمــات اصول اولیــه مدیران 
کشور باشــد، هیچ روشی منجر به بهبود که 
نمی شود، مشکالت را پیچیده تر و حل آنها 

را غیرممکن تر می کند.

 بــا وجــود رشــد تیــراژ تولید 
خودروســازان، چرا این رشد تیراژ 
تولیــد در کاهش یــا تثبیت قیمت  

خودروهای داخلی موثر نبوده است؟
آماردرمانــی هــم از شــیوه های قدیمی 
مدیریت در کشــور اســت. سال هاست که 
آمار اعالمی با عینیت ها در کشــور تطبیق 
نــدارد، جــدای اینکه مراجع مقایســه ای 
هــم همــواره محل ســوال اســت. آنچه 
مجموعه هــای مرتبط بــا بازار خــودرو و 
خودروســازی ها اعالم کرده اند، رشد تولید 
به مرجع سال ٩۸ است، نه سال ٩۵ و ٩۶ که 

بازار در تعادل بوده است.
جدای اینکه چندی پیــش رییس انجمن 
قطعه ســازان اعالم کرد بیش از ۳۰ درصد 
این تولید تجاری نشــده و با کسری قطعه 
مواجه است. موضوع شماره گذاری چندین 
هزار خــودرو هم که بــر اثــر بی اعتنایی 
به ارتقای آلودگــی از ابتدای ســال ٩٩ از 
ســال ها پیش مطرح بوده هم به معضالت 
اضافه کرده اســت. تمامی این مشــکالت، 
ایــن احتمال را کــه عرضه نهایی بــه بازار 
برخالف آمار اعالمــی در وضعیت خوبی به 

سر نمی برد را تقویت می کند.
دقت کنید که هدف تولید امســال بیش از 
یک میلیون ۲۰۰ هزار دســتگاه بوده و در 
نیمه سال کمتر از ۳۰ درصد آن محقق شده 
اســت که اگر آمار خودروهای ناقص را هم 
حذف کنیم، به انحرافی عجیب می رســیم! 
هر چند حجم باالی خودروی ناقص در سبد 
تولیدات، خــود عامل بســیار مهلکی برای 
توقف تولید در نیمه دوم ســال خواهد بود. 
در واقع شرکت ها به شــکلی بسیار عجیب 
با منابع مالــی خود برخــورد می کنند که 

طبعا آسیب آن محدود به شرکت نمی ماند 
و نهایتــا به دلیــل مبحوس شــدن بخش 
مهمی از نقدینگی کشــور در شرکت های 
خودروسازی ناشی از سوءمدیریت آنها، کل 

کشور با تورم مواجه می شود.

  فروش فوری خــودرو تا چه حد در 
ســاماندهی بازار خودرو موثر بوده 

است؟
تقریبا هیــچ تاثیری جز تامیــن نقدینگی 
نابود شده شرکت های خودروسازی ندارد. 
بنا به آماری که توســط معاون تولید وزارت 
صمت در برنامه گفت وگوی خبری چندی 
پیش اعالم کرد، شرکت های خودروسازی 
نزدیک به یک میلیون دستگاه تعهد جاری 
و معوق دارند. بنابراین چه شــرکت ها این 
تعهدات را تحویل دهند و چه به ایجاد تعهد 
جدید روی بیاورند، معیار تنظیم قیمت بازار 
تعداد عرضه روز اســت. در واقــع نه قیمت 
فروش و نــه روش فروش هیــچ تاثیری در 
قیمت روز بــازار ندارد و شــرکت ها تنها به 
بهانه تنظیم بازار در حــال جذب نقدینگی 

الزم برای ادامه حیات خود هستند.
دقت کنیــد در صورتی که فــروش فوری 
ممنوع شــود یا قیمت ها به سطحی برسد 
که توقف خرید ایجاد کند، این شــرکت ها 
ســریعا از باب نقدینگی متوقف می شوند و 
حتی قادر بــه ایفای تعهدات ســابق خود 
نخواهند بــود و البته بحران پنهان شــده 
صنعت خودرو تــازه در این زمان آشــکار 

می شود.

 تعطیلی سایت های فروش اینترنتی 
خودرو چــه تاثیری بــر قیمت های 

حاشیه بازار داشته است؟
به نظــر من فقــط موجب کاهش شــدید 
شــفافیت در بــازار و حتــی افزایــش 
لجام گسیخته آن شده است. به عنوان یک 
کارشناس بازار، خود من قیمت محصوالت 
را نمی دانم و هر روز اعــداد و ارقام عجیبی 
می شــنوم. این تعطیلی حتی کالهبرداری 
و گران فروشــی را تســهیل کرده اســت. 
مشــتری نمی داند واقعا قیمت محصوالت 
در بازار چقدر است و برای کشف قیمت باید 
ساعت ها تماس بگیرد. عموما فروشندگان 
هم از اعالم تلفنی قیمت خودداری می کنند 
و نهایتا برای کشــف قیمت، باید به ده ها جا 
سرکشــی کند و نمی تواند اطمینان حاصل 
کند قیمت دریافتی صحیح اســت یا خیر و 
اصوال آیا بــه فروشــنده های قبلی مراجعه 
کند، همچنان با قیمت قبلی می فروشند و 

یا قیمت را افزایش داده اند؟

 احمد نعمت بخش اخیرا عنوان کرده 
براســاس آمار تولید دو خودروسازی 
بزرگ کشــور و محاســبه اختالف 
قیمت کارخانه و بــازار محصوالت هر 
دو شرکت در ســال 99، قیمت گذاری 
دســتوری موجب توزیــع 130 هزار 
میلیارد تومان رانــت در بازار خودرو 
شــده اســت. متاســفانه مشکل 
قیمت گذاری از ســوی شورای رقابت 
مشکل زیربنایی است و همواره در این 
سال ها با اعمال روش قیمت گذاری از 
سوی شــورای رقابت خودروسازان 
زیــان کردند. حاال اگــر قیمت ها در 
حاشیه بازار تعیین شود، چه تضمینی 

برای حل مشکل وجود دارد؟
حتی اگر امروز هم قیمت گذاری دستوری 
حذف شــود، نزدیک به یک میلیون تعهد 
قبلی وجــود دارد که خــودرو را به قیمتی 
کمتــر از ۲۵ درصــد قیمــت روز تحویل 
خواهند گرفت. این تصمیم غلط در ســال 
٩۷، حداقل تا ســه ســال آینــده گریبان 
خودروســازی را رها نخواهد کــرد و البته 
ورود به این بازی به دوره آقای احمدی نژاد 
باز می گردد. مشــکل منتهی آن جا تشدید 
شد که وزیر اســبق صمت، به جای افزایش 
ســرمایه نقدی، تجدید ارزیابی را پیگیری 

کــرد و این حساب ســازی تبدیــل به یک 
عادت در خودروسازی شده است.

شــرکت ها بنــا به گفتــه رییــس انجمن 
قطعه سازان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی معوق دارند. این بدهی در واقع زیانی 
اســت که از این سیاســت به آنها وارد شده 
است، ولی با حساب سازی از سرفصل زیان 
خارج شده اســت. تحویل این یک میلیون 
خودرو به معنی افزایــش حداقل ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومانــی این بدهی اســت و نهایتا 
شرکت های خودروســازی حتی با تجدید 
مجدد ارزیابی، با بدهی نجومی باالی ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان روبه رو خواهند شــد که 
تبعات آن کل اقتصاد ایران را به شــدت به 

چالش می کشد.
تعیین قیمت ها در حاشــیه بازار در شرایط 
کنونی، البته بیشتر به زیان خودروساز است 
تا انتفاع وی، و این اصرار نه برای حل مشکل 
که باز بــرای فرافکنی اســت. اگر قیمت ها 
هم اکنون به حاشــیه بــازار برســد، روند 
فروش و پیش فروش کامال متوقف می شود 
و شــرکت ها با خیل عظیم تعهدات گذشته 
روبه رو می شوند که سرمایه ای برای تحویل 
آنها وجود ندارد. اگر شــکایت شــرکت ها 
واقعــی بود، نســبت بــه کاهش شــدید 
هزینه های خود اقــدام می کردند. مواردی 
ماننــد تعطیلی ســایت های غیراقتصادی 
شهرســتان ها، کاهش تمرکز غیراصولی بر 
داخلی ســازی هایی که اقتصادی نیست و 
ســرمایه گذاری های بی مورد، سبک سازی 
حداقل مدیریتی و یا واگذاری سهام های تو 
در تو، حداقل رفتاری اســت که خودروساز 
می تواند دســت بگیرد تا باورپذیر شود تنها 

مقصر زیان فعلی دولت است!

 نکته ای که وجود دارد، این است که 
حداقل در ماه های اخیر خودروسازان 
مجوزهای الزم برای افزایش قیمت را 
گرفته اند، اما باز هم مشکل حل نشده 

است؟
نســبت فروش نقدی به کل تعهدات، عدد 
کوچکی است. جدای اینکه به هر شکل باید 
تعهدات قبل تحویل شود و یا جسارت کافی 
برای لغو قراردادها در خودروسازی ها ایجاد 
شود که بعید است به دالیل تبعات امینتی 
آن، مدیری ریســک چنین رفتار پرخطری 
را بپذیــرد. کلیت دولت ترجیــح می دهد 
تورم در همه کاالها وجود داشته باشد، ولی 
خودروسازی نه به لغو تعهدات اقدام کند، نه 
قیمت را اصالح کند و نه کاهش هزینه دهد. 
برای دولت نامشخص بودن دلیل تورم برای 
مردم خوشــایندتر از مشخص بودن مجری 
تعطیلی صنایع خودروســازی است. دقت 
کنید که مدیری که این اصالحات را اجرایی 
کند، مقصر حــوادث بعد آن نیســت، تنها 
مدیر شجاعی اســت که هزینه اشتباه های 
مهلک مدیــران قبلی را به ســایر کاالها در 
کشور تسری نمی دهد. بنابراین این جریان 
مهلک و اشتباه با تولید تورم افسارگسیخته 
ادامه خواهد داشــت و تا پایان دولت مگر به 
توقف فعالیت شــرکت ها، اصالحی صورت 

نمی گیرد.

 ســهم بورس را در افزایش قیمت 
خودرو چقدر می دانید؟

هیچ! رونــق و یا ســقوط بورس شــاید به 
صورت مقطعی تورم بخشــی بازار خودرو 
را تحت الشــعاع قرار دهد، ولی در درازمدت 
هیچ تاثیری ندارد. سقوط بورس در ماه اخیر 
سبب شده بود تورم مبحوس شده در خودرو 
آزاد شود ولی رونق دوباره آن سبب کاهش 
قیمت نشــد. بنابراین هیچ عاملی و تاکید 
می کنم هیچ عاملی جز سیاست های کالن 
پولی و مالی دولت و بانک مرکزی نمی تواند 
در کشور تورم ایجاد کند. حتی رونق بورس 
هم متاثر از همین بی انضباطی است و اصال 
این رشد در شرایط رکود و انقباض اقتصادی 
و رشد منفی، خوشــحال کننده نیست و در 
واقع تنها پر شدن بادکنک بورس با باد تورم 

اســت نه رونق اقتصادی! بنابراین نه ارز، نه 
بورس و نه هیچ چیز دیگــر عامل گرانی در 
خودرو و سایر کاالها نیست، خود این عوامل 
ظاهــری، معلول های واقعــی ناکارآمدی 
مدیریــت اقتصــادی در ســازمان برنامه، 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هســتند ولی 
به دلیل ســیالیت بیشــتر، مانند دماسنج 
عمل می کنند. دقت کنید دماســنج عامل 
گرمی و سردی منزل نیســت و با شکستن 
دماسنج دمای ساختمان تنظیم نمی شود. 
هرچند می شود با دستکاری موضعی باعث 
شد دماســنج عدد غلطی نشان دهد ولی در 

دمای محیط هیچ تاثیری نخواهد داشت!

 تاثیر تحریم ها و وابســتگی صنعت 
خودرو به واردات قطعه چقدر است؟ 
اگر آماری وجود دارد، توضیح دهید. 
مثال وابســتگی پژو و حتــی پراید و 
سمند و دنا و ... به واردات قطعه چقدر 

است؟
تحریم ها به هر شــکل کار را ســخت کرده 
اســت. البته عدم پذیرش کنوانسیون های 
مالــی و عــدم عضویــت در FATF خود 
مشکالت را حادتر کرده اســت. اما نکته ای 
که وجود دارد، این اســت که سال هاست به 
بهانه کاهش شــدید ارزبری خودروسازی، 
از  چرایــی  و  بی چــون  حمایت هــای 
صنعت شــده اســت. مثال ســال ها پیش 
از داخلی ســازی بــاالی ٩۰ درصــد پراید 
صحبت می شد، ولی اخیرا مدیرعامل فعلی 
ســایپا از ۱۷۰۰ دالر ارزبری پراید خبر داد! 
این حجم ارزبری بــرای خودرویی که بهای 
تمام شــده مواد آن بیشــتر از 4 هزار دالر 
نمی تواند باشــد، به معنی عمق ســاخت 
داخل حدود ۵۵ درصد اســت! احتماال این 
وابســتگی در ســایر خودروها بیشتر باید 
باشــد، هرچند دوباره ادعاهــای در مورد 
ســاخت داخل ٩۵ درصــد خودروهای که 
هنوز به بازار عرضه نشــده اند، می شود که 
با توجه به کارنامه خودروســازان نمی تواند 

درست باشد.

 آیا تشدید تحریم ها باز هم اثر خود 
را روی خودرو می گــذارد یا این که 

دیگر روی صنعت خودرو اثر ندارد؟
به نظرم تشــدیدی وجود نــدارد. هر آنچه 
تحریم پذیــر بــود، تاکنون تحریم شــده 
اســت و چیزی وجود ندارد که به لیســت 
تحریم ها اضافه شــود. برخالف تحریم های 
هســته ای که مرجله ای و پله پلــه حلقه را 
ســفت می کردند، امریــکا در تحریم های 
یک جانبه خود، ناگهان شــاهرگ اقتصاد را 
هدف گرفت. حتی اگر صنایع خودروسازی 
از تحریم معاف شوند، امکان مبادالت مالی 
وجود ندارد، مانند دارو که تحریم نیست ولی 
تقریبا تجارت بین الملل آن متوقف اســت. 
تا زمانی که شــبکه بانکی ایران هم به دلیل 
عدم پذیرش لوایح چهارگانه و هم تحریم ها، 
امکان فعالیت ندارد، اصــوال اهمیتی ندارد 

چه صنعتی مشمول تحریم باشد!

 نظرتان درباره طرح خودرودار شدن 
دهک های پایین جامعه از طریق سهام 

عدالت چیست؟
ببینیــد، ارزش ســهام عدالــت از قیمت 
ارزان تریــن خــودروی ســاخت داخــل 
بسیار کمتر است. ارزش ســهام عدالت به 
۱۵ میلیون تومان نمی رســد؛ در حالی که 
ارزان ترین خــودروی داخلی نــو در حال 
حاضر ارزشــی بیش از ۱۳۰ میلیون تومان 
دارد! بنابراین برای من مشــخص نیســت 
این سهام چه کمکی می تواند به خودرودار 
شــدن افراد کند؟ دقت کنیــد ارزش کل 
سهام عدالت در حال حاضر، به دوماه هزینه 

معیشتی خانوار نمی رسد!

 پیشــنهاد شما برای ســاماندهی 
وضعیت کنونی چیست؟

در وهلــه اول، کاهش شــدید هزینه های 
خودروســازان بایــد مدنظر قرار داشــته 
باشــد. در این راســتا، باید همه سایت های 
شهرستان ها که کامال غیراقتصادی هستند 
و تنها هزینه های سنگین لجستیکی بر آنها 
تحمیــل کرده اند تعطیل شــوند. گام دوم، 
کاهش تعداد تولید متناســب توان مالی و 

نقدینگی در دسترس است. 
افزایش دقــت برنامه ریــزی در تولید برای 
عدم تولید ناقــص ضرورت بســیار حیاتی 
دارد. شــرکت ها در مواجه بــا بحران های 
تامین شبکه قطعه سازی، سریعا باید برنامه 
خود را تعدیل کنند تا منابــع محدود مالی 

آنها، آسیب بیشتر نبیند. 
گام ســوم، صرفــه جویــی در هزینه های 
پرســنلی اســت. حداقل در تعداد مدیران 
میانی و ارشــد باید یک بازنگری اساســی 
صورت بگیرد. اســتفاده از مدیران مشترک 
در هیات مدیــره شــرکت های تابعه بدون 
پرداخت اضافی و حذف مشــاغل غیرتولید 

ضرورت فوری دارد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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وستایی دلیل تجمیع شرکت های آب و فاضالب شهری و ر
معاون وزیر نیرو:

 اقدامات ارزشمندی در مدیریت مصرف
 در خوزستان انجام گرفته است

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه اقدامات ارزشــمندی 
در دو ســال گذشــته در زمینه مدیریت مصرف در خوزستان صورت 
گرفته اســت، بیان کرد: یک مشکل که در خوزســتان وجود دارد این 
است که مصرف پیک با غیر پیک تا 4 برابر فرق می کند. یعنی باید یک 
ظرفیت باال ایجاد شود تا پیک تابستان را پوشش دهد و در زمستان این 
ظرفیت ها بدون اســتفاده می ماند.به گزارش خبرنگار خریدار به نقل 
از روابط عمومی شــرکت ســهامی برق منطقه ای خوزستان، همایون 
در جلسه بررسی وضعیت برق شهرستان های مسجد سلیمان، اندیکا، 
اللی و هفتــکل که با حضور نماینــده این حوزه انتخابیــه در مجلس، 
مسئولین محلی و مدیران صنعت برق خوزستان در فرمانداری مسجد 
ســلیمان برگزار شــد، گفت: برق منطقه ای خوزســتان دومین برق 
منطقه ای در کشور از لحاظ مصرف انرژی است با این وجود در دو سال 
گذشته اقدامات ارزشمندی در زمینه مدیریت مصرف و پیک سایی در 
خوزستان انجام گرفته که جای تقدیر دارد.وی تصریح کرد: مشکالتی 
در صنعت برق وجود دارد که اصــل آن به موضوع نقدینگی بر می گردد 
در عین حال باید با یک کار جهادی و برنامه ریزی شده در حوزه های که 
مشــکالت وجود دارد، آن را برطرف کرد.معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی افزود: فرسودگی شبکه برق یکی از چالش های صنعت برق بوده 
که الزم است یک گزارش از میران فرســودگی ها آماده شود تا بتوانیم 
با تهیه طرح جامعه و تهیه منابع، این فرســودگی هــا را برطرف کنیم.

حائری اضافه کرد: با وجود تعداد باالی ایستگاه و ترانس در منطقه یکی 
از دالیل افت ولتاژ در مسجد ســلیمان مربوط به تفاوت در سطح ولتاژ 
۱۱ و ۳۳ کیلو ولت اســت که در مواقع ضروری نمی توانند همدیگر را 
تامین کنند که الزم است این مشکل برطرف و همسان سازی های الزم 
انجام شــود.وی تاکید کرد: در جایی که تامین برق انجام می شود نباید 
افت ولتاژ وجود داشته باشد و این مساله تا تابستان سال آینده نیاز است 
که برطرف شود.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: این آمادگی 
وجود دارد که در بحث تامین برق مورد نیاز صنایع هرگونه همکاری در 
منطقه صورت بگیرد و برق مورد نیاز تامین شــود.بازدید از تجهیزات و 
پروژه های برق در مسجد ســلیمان از دیگر برنامه های همایون حائری 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بوده در خوزستان بوده است.

تحقق افزایش تولید گاز و میعانات گازی شرکت 
پاالیش گاز پارسیان در سال جهش تولید

تولید گاز و میعانات گازی در شش ماهه نخســت امسال در مقایسه با 
سال گذشته افزایش یافت.بنابر این گزارش ابدالی دهدزی مدیرعامل 
شــرکت پاالیش گاز پارســیان با اعالم این خبر افزود: در سال جهش 
تولید، این شــرکت با اســتعانت از خداوند متعال و در راستای تحقق 
شعار امســال با برنامه ریزی و تدابیر اتخاذ شده، همراه با همت و تالش 
جهادگونه تمامی کارکنان و با تاکید بر ضرورت توجه به مسایل ایمنی 
و با توجه به اینکه نیمي از ســال ٩٩ را پشت سر گذاشــته ایم موفق به 
تولید ۳4/۱۰ میلیــارد متر مکعب گاز طبیعي و ۸۸/۳میلیون بشــکه 
میعانات گازي گردیده که این مهم نشــان از افزایش تولید امســال در 
مقایسه با ســال گذشــته را دارد.وی در ادامه اظهار داشت: در شرایط 
حساس کنونی کشــور ، تحریم های ناجوانمردانه و نیز شیوع بیماری 
کرونا، همــکاران متخصــص و پرتالش مــا در شــرکت پاالیش گاز 
پارسیان ، با همت و تالش شــبانه روزی، تکیه بر توان تولیدکنندگان 
داخلي و نیز رعایــت کلیه پروتکل ها و الزامات ابالغ شــده در خصوص 
پیشگیري از شیوع بیماري کووید۱٩ عالوه بر این که نگذاشتند خللی 
در روند تولید گاز ایجاد شــود، بلکه با همت و تالش و گام های استوار، 
در گرمای طاقت فرســای جنوب  با افزایش تولیــد گاز به میزان بیش 
از ۸ درصد و افزایش تولیــد میعانات گازی به میــزان بیش از ٩ درصد 
نسبت به شش ماهه نخست سال ٩۸، توانســتند برگ زرین دیگری را 
به کارنامه درخشان شــرکت پاالیش گاز پارسیان بیفزایند.و دستیابي 
به این مهم، علــي رغم تمام تنگناهاي کمي و کیفــي پیش رو و چالش 
هاي عدیده حاصل از شــرایط دشــوار کنوني، به همت تالشگران این 
عرصه و همکاري و همیاري دست اندرکاران در همه حلقه هاي زنجیره 
تولید، حاصل شده است.الزم به ذکر است شرکت پاالیش گاز پارسیان 
به عنوان بزرگترین پاالیشــگاه گاز شــیرین و دومین تولید کننده گاز 
کشور،نقش به سزایي را در حفظ و صیانت از محیط زیست با تولید گاز 

طبیعي به عنوان منبع انرژي پاک ایفا مي کند.

  ده هزار هکتار از اراضی استان کردستان 
آبی می شود

 فردین محمدي   رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی کردستان در 
نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان گفت: تا دو ماه آینده 
۱۰ هزار هکتار از اراضی اســتان وارد چرخه آبی می شــود.به گزارش 
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، فرید سپری، 
با بیان اینکه کردستان با ۳ درصد بارندگی کشور، شب های خنک و آب 
و هوای سرد و معتدل شرایط الزم را برای پرورش انواع محصوالت باغی 
سردسیری و زرعات دارد، اظهار داشت: مسیر توسعه تبدیل اراضی دیم 
به آبی بسیار مناسب  و روی ریل قرار گرفته است. وی از آغاز برنامه ۱۰۰ 
هزار هکتاری توسعه اراضی دیم به آبی و طرح شبکه های آبیاری حوزه 
رودخانه مرزی یا غرب شــمال کشــور به میزان ۱۸ هزار و ۸۱۰ هکتار 
خبــر داد و گفت:  ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار در حوزه شهرســتان ســنندج، 
کامیاران با ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار با ۳۲ درصــد، گاران و زریبار مریوان با 
4 هزار و ۵۵۰ هکتار یعنی ۲۷ درصد مناطق محروم اســتان شناسایی 
شد ه اند.رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان کردستان خاطرنشان 
کرد: یک هکتار زمین زراعی گندم در اســتان کردستان با ۱,۳ دهم تن 
و  ۲۵۰۰ تومان، سود ناخالص ۳ میلیون تومان بوده در حالی که درآمد 
همین مقدار زمین متوســط ۱۰ ســاله، به صورت آبی ۵ برابر خواهد 
بود.وی بیان کرد: با ۲۰ تن برداشــت محصــوالت در باغات با کیلویی 
۳ هزار تومان می توان ۶۰ میلیون تومان ســود داشــت و تحول خوبی 
در اســتان ایجاد کرد.سپری از پیشــرفت ٩۳ درصدی رودخانه مرزی 
خبر داد و افزود: تاکنــون ۳4۱ میلیارد تومان برای ایــن پروژه هزینه 
شــده و در حوزه ســد آزاد با 4 هزار و ۳۰۰ هکتار اراضــی ٩۳ میلیارد 
تومان هزینه شده و باید ۳۵ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن هزینه 
شــود.وی با بیان اینکه تا دو ماه آینده ۱۰ هزار هکتار از این اراضی وارد 
چرخه آبی می شود، ادامه داد: در این راستا ۱۶ تعاونی تولید و با تبدیل 
اراضی دیم به آبی ۵۶۳۲ شــغل مســتقیم و دائم ایجاد و ۱۶۰ هزار تن 
تولید محصوالت کشاورزی اضافه خواهد شد و ارزش ناخالص تولیدات 

حداقل ۷۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.

کوچه

مبدل حرارتــی نورد گرم فــوالد مبارکه کــه یکی از 
تجهیزات مهم و استراتژیک این واحد به شمار میرود، 
به یاری خداوند و با همت مسئولین و کارکنان کارگاه 
اســکلت فلزی تعمیرگاه مرکزی و شرکت پیمانکاری 

فرآفن، طراحی و بومیسازی شد.
تکنسین آمادهســازی کارگاه اسکلت فلزی و مسئول 
این پروژه ضمن اعالم این خبر در تشریح مختصات این 
تجهیز گفت: این مبدل حرارتی که وظیفة خنککاری 
روغن تجهیزات نورد گرم را بر عهده دارد، ۵ متر طول و 

بیش از ۳ هزار کیلوگرم وزن دارد.

مصطفــی شــفیعیون در خصوص 
اهمیت بومیســازی مبدل حرارتی 
نورد گــرم گفــت: بهدلیــل نیاز 
مبــرم ناحیه، زمانبر بــودن تعمیر 

و بازسازی و انحصار ساخت، بومیســازی این تجهیز 
در دســتور کار قرار گرفت که خوشــبختانه با توجه 
به شــناخت توانایی موجود در شــرکت و ظرفیتهای 
الزم در پیمانکاران داخلــی، کاِر نظارت، برنامهریزی 
و ساخت در اســرع وقت و در کارگاه اســکلت فلزی 

انجام شد.

وی در تشــریح این فرایند ادامه 
داد: مبــدل حرارتی نــورد گرم با 
ترکیبی از فوالدهای با اســتحکام 
باال و ضدزنــگ در ابتــدا مراحل 
تهیة نقشههای کارگاهی، ساخت قطعات مختلف، 
مونتاژ و انجام تســتهای غیرمخرب در طی مراحل 
ســاخت و نهایتــا انجام تســت هیدرواســتاتیک 
بهمنظــور اطمینــان از عدم نشــتی را براســاس 
شاخص تعیینشــده پشت سر گذاشــت و در ادامه 
عملیــات کنترل کیفــی و رنگآمیــزی و در نهایت 

کنترل نهایی روی آن انجام شــد و ســپس تحویل 
نورد گرم گردید.

مســئول این پروژه با تأکید بر اینکه ساخت هریک 
از مبدلهــای حرارتی نورد گرم حــدود ۱۰ میلیارد 
ریال برای فــوالد  مبارکه صرفهجویــی اقتصادی 
به همــراه دارد، از مدیریت و کارکنــان واحدهای 
تعمیرگاه مرکزی، کارگاه اســکلت فلزی، نورد گرم، 
تعمیرات ناحیة نورد گرم و شــرکت پیمانکاری فرآفن 
که در اجرای این پــروژه همکاری کردنــد، قدردانی 

نمود.

 متخصصان نیروگاه رامین با بازســازی یک دســتگاه 
تصفیه روغن صنعتی، ضمن جلوگیــری از خروج ارز، 
موفق بــه احیای روغــن توربین هــای ۳۰۵ مگاواتی 

شدند.
به گــزارش خبرنــگار خریدار بــه نقــل از روابط 
عمومی نیروگاه رامیــن اهواز ،خلیل محمدی مدیر 
عامل نیروگاه رامیــن اهواز اظهار کــرد: اعتماد به 
تخصص و تجربه ارزشــمند کارکنان نیروگاه یکی 
از مهمتریــن رویکرد های ما بوده و بر این اســاس 
توانســتیم با هدف کاهش هزینه ها در تامین روغن 
مورد نیــاز تجهیزات نیروگاهی، اقدام به بازســازی و 
مونتاژ یک دســتگاه جداکننده آب و ذرات خارجی از 

روغن کنیم.
محمدی با اشــاره به اهمیت کیفیــت روغن مورد نیاز 

توربین ها و هزینه هنگفت تامین روغن مورد 
نیاز ایــن نیروگاه یک هــزار و ۸۵۰ مگاواتی 
بیان کرد: هزینه بازســازی این دستگاه که 
توسط متخصصان این نیروگاه انجام گرفته 
حدود ۳۰ میلیون تومان بــوده و با توجه به 
بــرآورد و پیشــنهاد حــدود ۳۰۰ میلیون 
تومانی پیمانکار داخلی بمنظور بازســازی 

آن، توانســتیم صرفــه جویی مطلوبــی در این بخش 
داشته باشیم.

مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز بازســازی این دستگاه 
که چندین سال بدون استفاده بوده را اقدامی جهادی 
دانســت و هزینه خرید نمونه داخلی این دســتگاه را 
حدود ۱ میلیــارد ۵۰۰ میلیون تومــان و هزینه خرید 
نمونه خارجــی آن را حدود ۲ میلیــارد ۲۰۰ میلیون 

تومان برآورد کرد.
او میزان احیا و تصفیه روغن به وســیله این 
دستگاه را حدود ۸۰ درصد اعالم کرد و ادامه 
داد: اســتفاده از پتانســیل داخلی تنها راه 
گذر از تحریم های همه جانبه اســت و از تیم 
عملیاتی بازسازی این دستگاه که با مشارکت 
متخصصان تعمیرات در بخش های مکانیک، 
الکتریک و ابزار دقیق همراه بود، ســاعت کاری صرف 
شده جهت بازسازی دستگاه تصفیه روغن را ۸۰۰ نفر 

ساعت برآورد شده است.
ایمان مریدعلی مجری عملیات بازســازی دستگاه 
تصفیه روغن، آثار ناشــی از نشــت آ ب در روغن را 
تضعیف خواص روانکاری، اکسیداســیون و کاهش 
عمر روغن، زنگ زدگی کف مخازن و لوله ها، سایش 

و خوردگــی و از کارافتادگــی قطعات و سیســتم، 
تخریب مواد افزودنــی، افزایش هزینــه تعمیرات، 
تعویض قطعات و خریــد روغــن وهمچنین توقف 
تولید انرژی برق ناشــی از تعمیرات و تعویض روغن 

عنوان کرد.
او همچنین مهم ترین اقدامــات تخصصی این پروژه را 
بازسازی مخازن، هیترها، برج خالء و فیلتر ها، بررسی 
و اصالح سیســتم الکتریکی و ابزار دقیقی و رفع عیب 
سیســتم خنک کاری و پمپ های خال و روغن دستگاه 

دانست.
شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه 
بخاری کشور اســت و نقش مهمی در تامین برق مورد 
نیاز استان خوزستان و پشــتیبانی از شبکه سراسری 

برق کشور ایفا می کند.

 فوالد مبارکه

اهواز

خریدار  اجــرای طرح یکپارچه ســازی 
شــرکت هــای آب و فاضــالب شــهری و 
روســتایی که چندین سال درگیر نهادهای 
تصمیم گیری بود سرانجام امسال به نتیجه 
رســید. آنطور که مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب کشــور اعالم کرده هدف از اجرای 
این طرح بهبود راندمان و رســیدگی بهتر 
بــه صنعــت آب و فاضالب بخش شــهری 
و روســتایی اســت.در حال حاضر حدود 
۷ میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر در روســتاهای 
سراسر کشور از آب شرب سالم و بهداشتی 
بهره مند هســتند و قرار اســت کــه تا یک 
ســال و نیم آینده به بیــش از ۳ میلیون نفر 
از جمعیت روســتایی کشــور آب شــرب 
ســالم و پایدار برســد و طبق برآوردهای 
صورت گرفته در پایــان این دولت جمعیت 
روســتایی بهره  مند از آب شــرب ســالم و 
پایدار به بیــش از ۱۰ میلیــون نفر خواهد 

رسید.
هم اکنــون در تمام ۳۱ اســتان کشــور، 
پروژه های آبرسانی روستایی در حال انجام 
است و حدود 4۰۰۰ قرارداد تاکنون در این 
رابطه با بخش خصوصی منعقد شــده و این 
در حالی است که طبق شاخص های جهانی 
بهداشــت که مبتنی بر دسترسی مردم به 
آب شــرب باکیفیت با مختصری پیاده روی 
است، بیش از ٩۵ درصد جمعیت روستایی 

ایران بهره مند محسوب می شوند.
با ایــن وجــود  برنامه دولت این اســت که 
روستاها همچون شهرها آب شرب باکیفیت 
به صورت لوله کشی در منازل خود دریافت 
کنند و کیفیت آب شرب در روستاها برابر با 
کیفیت آب شرب در شهرها باشد. در همین 
راســتا نیز طرح یکپارچه سازی شرکتهای 

آب و فاضالب شــهری و روســتایی کلید 
خورده است.

محمد رضا جانبــاز ، مدیرعامل شــرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور در این راستا 
به ایســنا گفت: تمام تالش ما این است که 
تأمین آب شــهرها و روســتاها از آب های 
ســطحی افزایش پیــدا کنــد، بنابراین به 
این ســمت رفته ایم که تأمین آب شــهرها 
و روســتاها از آب های زیرزمینی کاهش و 

آب های سطحی افزایش پیدا کند.
وی بــا اشــاره به اینکــه یکپارچه ســازی 
شــرکت های آب و فاضــالب شــهری و 
روســتایی پس از چندماه از تصویب دولت 
در اواخر بهمن ماه رسماً اجرایی شد، گفت: 

هدف این است که بتوانیم راندمان فعالیتها 
را باال ببریم.مدیرعامل شــرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه هدف 
ما بهبــود وضعیت صنعــت آب و فاضالب 
کشور در دو بخش شهری و روستایی است، 
تصریح کرد: در این مدت نیز شــاهد اثرات 
مثبت اجرای این طرح هستیم و امیدواریم 
که بتوانیــم کارهای بیشــتری را در این دو 

حوزه انجام دهیم.
جانباز بــا بیــان اینکه موضــوع فاضالب 
روســتایی پــس از تکمیــل پروژه هــای 
آبرســانی روســتایی هدفگــذاری بعدی 
شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
اســت، گفت: تالش می کنیم با بهره مندی 

از منابع داخلی شرکت های آبفا، پروژه های 
فاضــالب روســتایی را اجرایــی کنیــم.

خوشــبختانه این طرح با نگاه مثبت برخی 
نمایندگان مجلس نیز روبرو شــده اســت. 
طبق گفته های محمد باقــری بنابی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس، رفع مشکالت 
آب شــرب روســتاها، هدف اصلــی طرح 
یکپارچه سازی شــرکتهای آب و فاضالب 

شهری و روستایی است.
وی با تاکیــد بــر اینکه تامین آب شــرب 
مردم، مهمتر از منافع فردی اســت، اظهار 
کرد: قطعاَ کار یکپارچه ســازی شرکتهای 
آبفای شــهری و روســتایی، کار درست و 
به جایی بوده اســت و ارزیابی ها هم نشان 

می دهد که در همین فاصله زمانی کوتاه از 
شروع فرایند یکپارچه ســازی و درحالیکه 
به تعبیــری این پروژه یکپارچه ســازی در 
دوره گذار قــرار دارد، نتایج آن در تســریع 
و بهبــود خدمات رســانی بخصــوص در 
حوزه آب شرب روســتایی مشهود است.به 
گفته عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
بر اســاس گزارش متولیان امــر، در همین 
مدت کوتاه در مناطق مختلفی از کشــور به 
واسطه تجمیع این دو شرکت، بدون ایجاد 
تاسیسات جدید و صرفاً از محل بهره گیری 
وبه اشتراک گذاری امکانات موجود این دو 
شرکت، به روســتاهای زیادی خدمات آب 

شرب داده شده است.
باقری با بیان اینکه ســرعت دادن به کار به 
ویژه در حوزه نقل و انتقال اموال و همینطور 
رفع و حل و فصل برخی مســایل پرسنلی، 
ضرورتی اســت که نیاز است توسط مدیران 
ارشــد وزارت نیرو مورد توجــه جدی قرار 
گیرد، افزود: به هرحال این کار، کار بزرگی 
است و طبعاً در کنار مزایا و فواید قابل توجه 
آن، چالش هــای خــودش را هــم دارد که 
بایست به سرعت مورد توجه و رسیدگی قرار 
گیرد.به گفته وی طبیعتاً کاری که موجب 
تغییرات ســاختاری و برخــی جابجایی ها 
در سطوح مدیریتی شــرکتها بشود، بعضاَ 
معارضــان و مخالفانی هم خواهد داشــت، 
اما آنچه که مهــم اســت و ارجحیت دارد، 
پاســخگویی به مطالبات به حــق مردم در 
زمینه دسترســی به آب پایدار و با کیفیت 
و منافع کالن کشور اســت که قاعدتاَ تحت 
تاثیر منافــع فردی و پــاره ای مالحظات و 
رقابت های درون ســازمانی قــرار نخواهد 

گرفت.

در تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه صورت گرفت؛دستیابی به دانش فنی و بومیسازی مبدل حرارتی نورد گرم

وگاه رامین اهواز وغن توربین و صرفه جویی ارزی در نیر بازسازی دستگاه تصفیه ر

شهر
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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی خبرداد

تولیدات بخش کشاورزی استان مرکزی از مرز سه میلیون تن گذشت
خریــدار   به گــزارش روابــط عمومی 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان مرکزی 
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
مرکزی گفــت: میزان ســرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی اســتان مرکزی در سال 
های گذشــته ۱۲٩۶ میلیــارد تومان بوده 
که اخیرا به ۳۷4۲ میلیــارد تومان افزایش 

یافته است. 
مجید آنجفی در نشســتی با اصحاب رسانه 
اظهار کرد: استان مرکزی به لحاظ افزایش 
تولید محصوالت کشاورزی یکی از بهترین 
استان ها در سطح کشور است و امسال برای 
سومین سال متوالی رشد چشمگیری را در 
تولید گندم به خود اختصاص داده به طوری 
که میانگین افزایش محصــول تحویلی به 
سیلوها در کشور شــش درصد و در استان 

مرکزی ۱۵ درصد بوده است. 
وی افزود: مجموعا در سال جاری ۳44 هزار 
تن گندم خریداری شــده و مجموع تولید 
اســتان 4۵۰ هزار تن بوده اســت و این در 
حالی است که در سال های گذشته مجموع 

تولید حدود ۳۰۰ هزار تن بوده است. 
رئیس جهادکشــاورزی اســتان مرکزی با 
بیان اینکه در طول سه سال گذشته کیفیت 
گندم نیز افزایش چشمگیری داشته، اضافه 

کرد: مهمترین شــاخص در بررسی کیفیت 
گندم، میزان سن زدگی گندم است، استان 
مرکزی از لحاظ سن زدگی در زمره ۶ استان 
برتر کشــور قرار دارد و میزان ســن زدگی 
گندم اســتان از حدود دو و سه در سال های 
گذشته به حدود یک یا کمتر از یک در حال 

حاضر رسیده است.
 آنجفی در خصــوص پرداخــت مطالبات 
گندمکاران نیز ادامه داد: تا اوایل مهر ۱۰۰ 
درصد مطالبات گندمــکاران معادل ۸۶۱ 
میلیارد تومات پرداخت و تمام بدهی تسویه 

شده است. 
وی بیــان کرد: مصــرف ســاالنه گندم در 
اســتان مرکزی ۱۲۰ هزار تــن و کمتر از 
میزان تولیدی در استان است و بیش از ۳.۵ 
برابر نیاز مصرفی در اســتان تولید و به سایر 

استان ها ارسال می شود. 
میزان افــت غیرمفید گندم در ســال های 
قبل دو و ۷۵ صدم بوده کــه در حال حاضر 
به یک و 4۶ صدم رسیده، همچنین خلوص 
گندم های تحویلی بیــش از یک واحد ارتقا 

داشته است. 
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
مرکزی در رابطــه با تولیــدات گلخانه ای 
و باغی اســتان افزود: وضعیت اســتان در 

این زمینه خوب و مناســب است و در ۱۷۸ 
گلخانه ســبزی و صیفی در استان ۵۱ هزار 
تن محصول در سال تولید می شود، مجموع 
تولیدات باغی استان در حال رسیدن به نیم 

میلیون تن در سال است.
 آنجفی با بررسی وضعیت دام و طیور استان 
گفت: میزان تخم مرغ تولیدی استان از ۳۲ 
هزارتن در سال های گذشته به ۳۸ هزارتن 
در سال قبل رسیده که پیش بینی می شود 
۳٩ هزارتن تخم مرغ در استان تولید شود. 
همچیــن 44 درصد تخم مــرغ تولیدی در 
استان مصرف و مازاد آن به سایر استان ها یا 

کشورهای دیگر صادر می شود. 
وی ادامه داد: در ســنوات گذشته میانگین 
تولید گوشت مرغ در استان ساالنه ۵۶ هزار 
تن بوده که در ســال گذشه شاهد تولید ۷۰ 
هزار تن گوشــت مرغ در اســتان بوده ایم و 
پیش بینی می شود که این میزان امسال به 
۷۳ هزار تن برسد، همچنین در حوزه تولید 
شیرخام نیز تولید اســتان از ۳۰ هزارتن به 
44۰ هزارتن رســیده و پیــش بینی تولید 
۶۶۰ هزارتنی در سال جاری را شاهد باشیم 

که جهش قابل توجهی خواهد بود. 
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
مرکزی اضافه کرد: اســتان در زمینه تولید 

گوشــت قرمز رتبه سوم کشــور را به خود 
اختصاص داده که با توجه به افزایش تولید 
در سال های گذشــته پیش بینی می شود 
میــزان تولیدات در ســال جــاری به ۵۵ 

هزارتن برسد.
 آنجفی در خصوص میزان ســرمایه گذاری 
در بخش کشــاورزی گفت: میزان سرمایه 
گذاری اســتان در این بخش در سال های 
گذشــته هزار و ۲٩۶ میلیــارد تومان بوده 

که اخیرا تا ســه هزار و ۷4۲ میلیارد تومان 
افزایش داشته است. 

سطح پوشش اجرای سیستم نوین آبیاری 
در استان از ۵۰ هزار هکتار به ۷۰ هزار هکتار 
افزایش یافته اســت. وی میــزان تولیدات 
آبزیان در سطح اســتان در سنوات گذشته 
را دو هزار و 4۰۰ تن عنوان کرد و افزود: این 
تولیدات در حال حاضر به ۶هزار و 4۰۰ تن 

رسیده است.



مهدی طارمی:

جو تیم ملی تغییر کرده است

خواب حقوقی پرسپولیس در بزنگاه 
ومیتهای بین المللی! محر

بخش حقوقی پرســپولیس بدون توجه به محکومیت های بین المللی 
فرصت دفاع را از خود دریغ می کند.

 محکومیت ها مالی متعدد پرسپولیس در کمیته انضباطی فیفا تبدیل 
به یکی از مشکالت همیشگی تیمی شده است که در چهار فصل متوالی 

موفق به کسب قهرمانی لیگ برتر شده است.
باشگاه پرسپولیس که به دلیل عدم پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ 
با محرومیــت از حضور در نقــل و انتقاالت فصل پیش رو روبرو شــده 
است هنوز جانشــین مهدی خواجه وند را برای پست معاونت حقوقی 

نشناخته است.
معاونی که فعالیتش در پرسپولیس حاشیه های فراوان به همراه داشت 
تا مهدی رسول پناه مجبور به کنار گذاشتن وی شود اما هنوز برای وی 

جانشین انتخاب نکرده است.
پرســپولیس در حالی بدون معاون حقوقی و تنها با دو کارمند خود به 
پرونده های بین المللی رســیدگی می کند که هنوز نتوانســته پرونده 
بدهی ماریو بودیمیر و گابریل کالدرون را قبل از جلســه نهایی دادگاه 

عالی ورزش حل و فصل کند.
اتفاقی که در پرونده مربــوط به محرومیت ۶ ماهه عیســی آل کثیر از 
سوی AFC نیز به باد فراموشی سپرده شده است. مهاجم سرخپوشان 
پایتخت در حالی با این محرومیت روبروست که در صورت عدم کاهش 
آن نه تنها فینال لیگ قهرمانان آســیا را از دســت می دهد بلکه در نیم 

فصل اول لیگ برتر بیستم نیز حضور نخواهد داشت.

حرف درست را مظلومی زد
پیشکسوت باشگاه استقالل با اشاره به صحبت های سرپرست این تیم، 
گفت: برای تیمی که می خواهد قهرمان شود قرعه خوب یا بد اصال معنا 

ندارد.
 قرعه کشــی رقابتهای لیگ برتر برگزار شــد و ۱۶ تیــم حاضر در این 
مســابقات ترتیب قرار گیــری برابر حریفــان خــود در ۳۰ هفته این 

تورنمنت سنگین و یک ساله را شناختند.
پیمان صاحب جمعی پیشکسوت استقالل در این خصوص گفت: قبل 
از هرچیز این را مــی گویم که کامال موافق صحبتهــای آقای مظلومی 
سرپرست استقالل هســتم و حرف ایشــان را تایید می کنم. تیمی که 
مدعی قهرمانی اســت و برای قهرمان شــدن به یک تورنمنت می رود 
نباید دنبال قرعه خوب و بد باشد. برای تیم های مدعی قرعه خوب و بد 

اصال معنی ندارد.
وی افزود: استقالل هم همانطور که خودشــان می گویند قرار است در 
لیگ بیستم مدعی باشد و برای همین اصال نباید به این فکر کند که در 

کدام هفته با چه تیمی قرار است دیدار داشته باشد.
پیشکســوت آبی پوشــان در خصوص نشست روز گذشــته جمعی از 
هواداران و پیشکســوتان با نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
خصوص مشکالت اســتقالل گفت: هواداران دغدغه تیم شان را دارند 
و باید به آنهــا حق داد. من هــم دغدغه این تیــم را دارم و وقتی گوش 

شنوایی در حوزه ورزش نمی بینیم ناچاریم به مجلس پناه ببریم.
صاحب جمعی گفت: اوضاع اســتقالل نگران کننده اســت و هواداران 
این تیم سالهاست آب خوش از گلویشــان پایین نرفته است. مجلسی 
ها به خوبی طرح موضوع کردند و باید مشــخص شود مکانیزم انتخاب 
مدیران در این باشگاه چیســت و با چه معیاری اعضای هیات مدیره و 

مدیرعامل انتخاب می شوند.
مدافع پیشــین اســتقالل گفت: در همه ســالهای اخیر خوشی های 
هواداران از ۲4 ســاعت بیشــتر نبوده و این تنها به دلیل سوء مدیریت 
بوده است. مدیرانی که مستقیم از سوی وزارت ورزش انتخاب و معرفی 
می شــوند و وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی این باشگاه حاال باید 

پاسخگوی هواداران باشد.
وی بیان داشــت: تا به حال ســابقه نداشته اســتقالل در طول ۸ سال 
دســتش از جام کوتاه باشــد و این مقطع زمانی برای این تیم مثل یک 

فاجعه در تاریخش ثبت می شود. 
پیشکسوت استقالل در خاتمه بیان داشت: امیدوارم در نهایت این رفت 
و آمدها و این نشست ها و جلسات به سود ورزش ایران تمام شود و برای 

آبی ها و هواداران شان هم مفید باشد.

در پی کنار گذاشتن رئیس ایرانی
ونده شکایت  جوسازی جدید سعودی ها در پر

النصر از پرسپولیس
تعدادی از رسانه های عربســتان کنار گذاشــتن رئیس ایرانی کمیته 
استیناف AFC را از پرونده دادخواهی باشگاه النصر نشانه ای از برد این 

باشگاه عنوان کرده اند!
 روزنامه »الشرق االوسط« عربســتان خبر داد جهانگیر بیگلری رئیس 
ایرانی کمیته اســتیناف کنفدراسیون فوتبال آســیا و عضو قطری این 
کمیته در پرونده دادخواهی باشــگاه النصر از پرســپولیس ایران کنار 
گذاشته می شوند. النصر بعد از رد شــکایتش از پرسپولیس در کمیته 

اخالق انضباطی AFC، به کمیته استیناف این نهاد اعتراض کرد.
روزنامه »المواطن« و تعدادی از رســانه های ســعودی کنار گذاشتن 
رئیس ایرانی را از رســیدگی به این پرونده دلیلی برای پیروزی النصر بر 
شمرده و تاکید کرده اند که AFC با این اقدام خود برای برد به نماینده 

عربستان اطمینان خاطر داده است.
این در حالی اســت که روند رســیدگی بــه پرونده هــای قضایی در 
کمیته های مختلف کنفدراسیون فوتبال آســیا با همین فرمول انجام 
می گیرد. در واقع هر کشــوری که در این کمیته هــا نماینده ذی نفع و 
یا حتی نزدیک به کشور ذی نفع داشته باشــد، در جریان رسیدگی به 
پرونده کنار گذاشته می شــود تا رای بدون اعمال نظر و سلیقه »ملی« 

صادر شود.
 AFC به عنوان مثال وقتی النصر از پرســپولیس بــه کمیته انضباطی
شــکایت کرد، »یاسر المســحل« عضو عربســتانی کمیته انضباطی 
کنفدراسیون از جریان رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته شد. حتی 
گفته می شد عضو بحرینی هم به خاطر تقارب آرا و عقیده با عربستان از 

رسیدگی به این شکایت منع شده است.
در پرونده شکایت به کمیته اســتیناف هم یک روند قانونی و عادی طی 
شده اســت. یک طرف این شــکایت تیم ایرانی اســت؛ کشوری که در 
کمیته استیناف نماینده دارد و اگر عربســتان هم در این کمیته دارای 

نماینده بود به طور حتم این فرد هم کنار گذاشته می شد.

میدان

کاپیتان پیشین اســتقالل با بیان اینکه نباید در امور 
داخلی این تیم از بیرون دخالت شــود، گفت: استقالل 
سالهای سختی را پشت سر گذاشته است و به دشواری 

می توان این تیم را به ساحل آرامش رساند.
 قبل از نهایی شدن حضور محمود فکری روی نیمکت 
آبی پوشان به عنوان سرمربی، این تیم یک گزینه بسیار 
جدی دیگر برای سرمربیگری به اسم مهدی پاشازاده 
هم داشت. پاشــازاده هم نســل فکری در فوتبال اما با 
قدری ســابقه بیشــتر از او در استقالل اســت چرا که 
فوتبالــش را از جوانان این تیم آغاز کرد و در ســن ۱۷ 

سالگی در ترکیب بزرگساالن به میدان رفت.
وی که یکی از ستاره های تیم ملی ایران در جام جهانی 

٩۸ فرانســه بود و یکی از اولیــن لژیونرهای 
فوتبال ایران در دهه هفتاد که اســتقالل را 
به مقصد بایر لورکوزن ترک کرد. پاشــازاده 
همچنین یکی از معدود مربیان لژیونر ایرانی 
است که در اروپا نیز ســابقه هدایت یک تیم 

در باالترین سطح فوتبال را داشته است.
پاشــازاده ابتدا با اشــاره به انتخاب محمود 

فکری به عنوان سرمربی آبی پوشــان اظهار داشت: به 
فکری تبریک می گویم و برای او و تیم استقالل آرزوی 
موفقیت می کنم. فکری قدم در راه دشواری گذاشته و 
باید همه تمرکزش را بــرای موفقیت این تیم معطوف 

کند.

وی افزود: استقالل سالهای سختی را پشت 
سر گذاشته اســت و به دشواری می توان این 
تیم را به ساحل آرامش رساند. برای موفقیت 
آن بایــد انضباط و همدلی ایجــاد کرد. باید 
امکانات ســخت افزاری و مالی را در کنار هم 
داشــت. هیأت مدیره باید پشت مدیرعامل 
و مدیرعامل باید پشــت سرمربی باشد. هیچ 
یک از ارکان از حلقه اتحاد خارج نشوند و از همه مهمتر 

نباید در امور داخلی این تیم از بیرون دخالت شود.
کاپیتان پیشــین آبی پوشــان گفت: یکی از کارهایی 
که فکری باید در اولویت قرار دهد، خشــکاندن ریشه 
بازیکن ســاالری اســت. نمی گویــم االن در این تیم 

بازیکن ساالری وجود دارد، اما این را می گویم که نباید 
اجازه داد چنین پدیده ای در تیم شــکل گیرد. بازیکن 
ساالری می تواند یک آفت بسیار بزرگ و جدی برای هر 

تیمی از جمله استقالل باشد.
پیشکسوت استقالل تصریح کرد: امسال کار دشوارتر 
از همیشــه اســت چون انتظار هوادار از این تیم باالتر 
اســت. هواداران ما سالهاســت جام قهرمانی در لیگ 
برتر را ندیده اند و برای همیــن انتظار باالیی از تیم این 
فصل خود دارند. همه ارکان باشــگاه از باالترین رکن 
مدیریتی و هیــأت مدیره تا بازیکنــان، کادر فنی، تیم 
پزشــکی و تدارکاتی و غیــره باید تــالش کنند تا این 

هوادار مظلوم را به آنچه که حقشان است برسانند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارش 
تحلیلی درباره وضعیت قراردادها در ورزش تاکید کرده 
که جز از طریق ضابطه گذاری قانونی، خروج از وضعیت 
اســفناک قراردادها در ورزش ایــران و به ویژه ورزش 

حرفه ای، امکان پذیر نیست.
 مطابق بندهای »۷« و »۱۱« قانون فهرســت نهادها 
و مؤسســات عمومی غیردولتــی و مــاده )۳( قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، فدراسیون های ورزشی و 
کمیته های ملی المپیک و پارالمپیــک به عنوان نهاد 
یا مؤسســات عمومی غیردولتی شناخته می شوند که 
عهده دار وظایف و خدماتی هســتند که جنبه عمومی 
دارد و باید بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آن ها از 

محل منابع غیردولتی تأمین شود.
از یک ســو، کمیته هــای ملی المپیــک و پارالمپیک 
دارای ردیــف متفرقه و مســتقل در قوانیــن بودجه 
سنواتی هستند و مشخص نیســت بیش از ۵۰ درصد 

بودجه ســالیانه آن ها از کجــا و چگونه و تا 
چه میزان تأمین می شــود و ازســوی دیگر 
فدراسیون های ورزشــی از محل اعتبارات 
وزارت ورزش و جوانــان و کمیته های مزبور 
هرســاله اعتباراتی به صورت کمک دریافت 

می کنند.
مطابق یک برآورد، بیش از ۶۰ درصد بودجه 

وزارت ورزش و جوانان در قالب کمــک به هیات های 
ورزشــی )که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیالت 
آن هــا در نظام قانون گذاری نامشــخص اســت( و به 
فدراسیون های ورزشــی هزینه می شود، در حالی که 
میزان بودجه و نیز درآمد ســالیانه و نحوه هزینه کرد 
منابع مزبور )ارزی یا ریالی( ایــن نهادها چندان قابل 

محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست.
با این حال، نظر به مطالبه افکار عمومی و فرصت پیش 
آمده جهت حل مسئله و پیشگیری از وقوع رخدادهای 

زیانبار مالی برای کشور در حوزه قراردادهای 
مربوط به بازیکنان و مربیان خارجی و داخلی 
و رفع خالهای قانونی در این باره راهکارهای 
هشــتگانه ای از ســوی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی پیشنهاد شده است، 
چرا که حل مبنایی این مســئله که سال ها 
افکار عمومی و نظام حکمرانی کشور به ویژه 
در حوزه نظارتی با آن مواجهه است جز از طریق ضابطه 

گذاری قانونی ممکن نیست.
۱- تمامی فدراســیون ها و باشــگاه های ورزشی که 
دارای صورت های مالی منفــی یا دارای بدهی مالیاتی 

هستند از جذب مربیان و بازیکنان خارجی منع شوند.
۲- تمامی قراردادهای فدراســیون ها و باشــگاه های 
ورزشی با مربیان و بازیکنان و تمامی اشخاص حقیقی و 
حقوقی خارجی صرفا پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت 
ورزش و جوانان رســمیت دارد، در غیــر این صورت 

تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.
۳- وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و 
پارالمپیک با همکاری فدراسیون های ورزشی مکلف 
به تدوین قراردادهای تیپ بــرای حوزه های گوناگون 
ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهای 
مزبور و زیرمجموعه های آن ها باید برمبنای آن انجام 

شود.
4- هرگونه کمک مالی به فدراســیون ها صرفا پس از 
تقدیم و انتشــار عمومی صورت های مالی حسابرسی 
شده قبلی و مبادله موافقتنامه فیمابین طرفین انجام 

شود.
۵- وزارت ورزش و جوانان برای قراردادها ســقف مالی 
تعیین کند و قرارداد باالتر از ســقف معین شده ممنوع 
شــود و در صورت احراز تخلف توسط باشگاه، پرداخت 
کننده و دریافت کننده به ۲ برابر مبلغ پرداخت شــده 

جریمه شوند.

استقالل

قرارداد

خریــدار   مهاجــم تیــم ملی ایــران با 
بیــان اینکه جو ایــن تیم نســبت به زمان 
ســرمربیگری مارک ویلموتس تغییر کرده 
است، گفت: اســکوچیچ حتی موقع صرف 
ناهار و شــام هم بیــن بازیکنان مــی آید و 

توضیحاتی به آنها می دهد.
 مهدی طارمــی مهاجم تیم ملــی درباره 
اردوی ملی پوشان در ازبکســتان و ترکیه 
عنوان کرد: بگذارید از ابتدا بگویم به خاطر 
شرایطی که در دنیا به وجود آمده و به خاطر 
بیماری کرونا اســت شــرایط پروازی برای 
لژیونرها و بازیکنان لیــگ برتر ایران کمی 
سخت بود. در واقع جمع کردن ملی پوشان 

در این شرایط دشوار بود. 
به همین دلیل با کمــی تاخیر به اردو اضافه 
شــدیم.به دلیل فرصت کمی که داشــتیم 
بیشتر به شــکل تئوری توانستیم همدیگر 

را بشناسیم.
مهاجم تیم ملی ادامه داد: واقعیت این است 
که جو تیم ملی نســبت به گذشــته و زمان 
حضور آقای ویلموتس عوض شــده است. 
بازیکنان جدیدی که آینده مملکت هستند 
به اردو آمده اند و به جمع بازیکنان باتجربه 
اضافه شــده اند.در مجموع به نظرم اردو جو 
خوبی داشــت.عالوه بر این بازیکنانی مثل 
جهانبخش،پورعلی گنجی و بیرانوند آسیب 
دیده اند و نتوانســتند در ایــن اردو حضور 
داشته باشند.در مجموع همانطور که گفتم 
فکر می کنم هم کادر فنی از اردو راضی بود 

و هم بازیکنان از این اردو رضایت داشتند.

طارمی درباره پیــروزی تیم ملــی مقابل 
ازبکســتان گفــت: بــازی خوبــی مقابل 
ازبکســتان انجام دادیم. اینکه سرمربی تیم 
ملی این شجاعت را داشت که آنچه خودش 
مدنظر دارد را پیاده کند ســتودنی است و 

حسن بزرگی محسوب می شود.
اســکوچیچ به سیستم های گذشــته اتکا 
نکرده و یک سیســتم جدید را به تیم ملی 
آورده اســت.قاعدتا چنــد اردو طــول می 
کشــد که نفرات جدید همدیگر را به خوبی 

بشناسند.خوشحالم بازی اول اسکوچیچ با 
پیروزی تیم ملی همراه شد.

مهاجم تیم ملی ایران درباره جلسات پی در 
پی اسکوچیچ با ملی پوشان در اردو تصریح 
کرد: اسکوچیچ به شــدت مشتاق یاد دادن 
اســت و ما هم مشــتاق یادگیری. او همین 
دیروز می گفت هر ســوالی کــه دارید و هر 
جایی را که فکر می کنید متوجه نشــده اید 
را در هر زمانی می توانید از من سوال کنید. 
اسکوچیچ انگیزه و انرژی مثبت زیادی دارد 

و همین انــرژی را به بازیکنــان منتقل می 
کند. ما هم ســعی می کنیم این انرژی را در 
اردو مثبت و مثبت تر کنیم. اسکوچیچ حتی 
موقع صرف ناهار و شام هم بین بازیکنان می 
آید و توضیح می دهد. او اشــتیاق زیادی به 
فعالیت دارد و برخــالف مربی قبل که اصال 
برایش مهم نبود چه اتفاقی می افتد با برنامه 

مباحث را پیش می برد.
وی که با سایت فدراســیون فوتبال گفتگو 
کرده اســت، دربــاره کمپ ترکیــه اظهار 

داشــت: در ازبکســتان بودیم که خبردار 
شدیم چند بازیکن مالی کرونا گرفته اند. به 
همین دلیل این ســفر با مشکل روبرو شد و 
ما با کمی تاخیر وارد ترکیه شدیم. در ترکیه 
تمرینات منظمی داشــتیم و دوشنبه شب 
خبر رسید متاســفانه بازیکنان مالی کرونا 
گرفته اند. طبق قوانین فیفــا باید به ترکیه 
می آمدیم تا در صورتی که شرایط برگزاری 

مسابقه مهیا می شد به میدان می رفتیم.
مهاجم تیم ملی خاطرنشــان کرد: برپایی 
این اردوها کمک بسیار خوبی برای تیم ملی 
است.قطعا شــناخت مربی تیم ملی در این 
اردوها از بازیکنان بیشتر و بیشتر می شود.

از دید من مسیر صعود به جام جهانی از دل 
چنین اردوهایی بیرون می آید.

طارمی در پایان گفت: خوشــحالم در سال 
های اخیر به شــکل مداوم در اردوهای تیم 
ملی حضور داشــته ام.این برای من افتخار 

بزرگی است.
تا جاییکه توانســتم بیشــترین انرژی ام را 
برای موفقیت تیم ملی گذاشــتم.از این به 
بعد هم تالش می کنم برای تیم ملی بهترین 
باشم.از فدراســیون فوتبال و به ویژه آقای 
نبی،دبیرکل فدراســیون کمال ســپاس را 
دارم که به رغم همه مشــغله هــا در اردوی 
ترکیه کنار ما حضور داشــتند و این موضوع 
باعث دلگرمی ملی پوشــان بود.در نهایت 
امیدوارم شــر بیمــاری کرونا از ســر همه 
دنیا کم شــود و زندگی به روال عادی خود 

بازگردد.

پاشازاده:استقالل اتحاد و انضباط نیاز دارد
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سرمربی تیم ملی فوتسال:

وازه تیم ملی تا ۸ سال دیگر گارانتی است در
مرتضــی احمدی  ســرمربی تیــم ملی 
فوتسال ایران با بیان اینکه نفرات جدید این 
تیم در بازی با ازبکســتان جواب اعتمادش 
را داده و او را ســورپرایز کرده اند، به تشریح 
شرایط ایران قبل از مسابقات قهرمانی آسیا 

پرداخت.
ســیدمحمد ناظــم الشــریعه در گفتگو با 
خبرنگار مهر، درباره دو دیدار تدارکاتی تیم 
ملی فوتسال ایران مقابل ازبکستان و برد در 
این بازی ها گفت: ابتدا باید از فدراســیون 
فوتبال و کمیته فوتســال تشــکر کنم. کار 
ســختی مقابل ازبکستان داشــتیم. بعد از 
تورنمنت سال گذشته در مشهد و حدود ۱۱ 
ماه بازی نکرده بودیــم. فقط در چند مقطع 
اردوهای چنــد روزه داشــتیم. هماهنگی 
بازیکنان کار سختی بود. چند بازیکن جدید 
هم با خودمان به ازبکســتان بردیم و پنج، 
شــش نفر از بازیکنان اصلی هم همراهمان 

نبودند.
وی افزود: ازبکستان همیشه یک تیم برنده 
اســت. بازی با این تیم و هماهنگی نســبی 
بازیکنان زمان برد. در بازی دوم به نســبت 

هماهنگ تر شــدیم. البته ازبکها هم همین 
مشکالت ما را داشتند. آنها با تیم اصلی خود 
در بازی حاضر شــدند و اکثر نفراتشــان در 
مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا که 

در ارومیه برگزار شد، حضور داشتند.
ســرمربی تیم ملی فوتســال ایران درباره 
احتمال رویارویی با ازبکســتان در آســیا 
تصریح کــرد: قاعده این اســت کــه با تیم 
ازبکســتان بازی نمــی کردیم امــا در این 
شــرایط که کرونا همه چیز را تعطیل کرده 
است، این مسابقه برایمان خیلی خوب بود. 
ضمن اینکه تیم ازبکســتان را هم به خوبی 
حالجــی و آنالیز کردیم. بازیکنــان ما باید 
چنین مســابقه ای را از نزدیــک لمس می 
کردند. بحث تئــوری با بــازی تدارکاتی و 

عملی فرق دارد.
»آیا بازیکنی در لیست تیم ملی بود که شما 
را سورپرایز کرده باشد؟« ناظم الشریعه در 
پاسخ به این سئوال گفت: بازیکنان جدید از 
جمله مهدی کریمی، طاها نعمتی، شجری، 
رفیعی، خیام و ســایر نفرات اینطور بودند. 
البته بعضی از این بازیکنان را یکی دو ســال 

است زیر نظر داریم و روی آنها کار می کنیم. 
باید از تمام باشگاه ها هم تشکر کنم. شرایط 
بدنی بازیکنــان آرمانی نبود کــه این هم 
طبیعی اســت ولی بازیکنان جدید جواب 

اعتمادم را دادند.
وی ادامــه داد: تیــم ملــی حاالحاالها در 
خطوط مختلف بازیکن خوب دارد. ما در این 
چند ســال چند دروازه بان را تست کردیم. 
بعد از علیرضا صمیمی و ســپهر محمدی، 
دو دروازه بان نزدیک به اینها را داریم یعنی 
سعید مومنی و مســعود محمدی. عالوه بر 

این، سجاد بابایی و سینا پرکاس هم هستند. 
برایم عجیب اســت که بعضی ها می گویند 
تیم ملی دیگــر دروازه بان نــدارد. به نظرم 
دروازه تیم ملی تا هفت، هشــت سال دیگر 
گارانتی اســت و خیالمان راحت اســت که 

پنج، شش دروازه بان خوب داریم.
سرمربی تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: 
بازیکنان جدید آینده فوتسال ایران هستند. 
توقعی که از نفراتی مثل جاوید، حسن زاده 
یا طیبــی دارم را از این بازیکنــان ندارم. به 
هر حال باید به این نکته هم توجه داشــت 
که میانگین ســنی بازیکنــان در لیگ باال 
است. سرمربی تیم ملی باید از کجا بازیکن 
دعوت کند؟ بازیکنی مثــل مهدی کریمی 
را در لیــگ دیدیم و دعــوت کردیم. بعضی 
از بازیکنان جوان در ســال های گذشــته 
انتخابهای خوبی نداشتند و از تیم ملی دور 
شدند. پیشرفت بازیکن جوان برای رسیدن 
به تیم ملی یعنی اینکه حداقل در لیگ برتر 
فوتســال ایران و در چند تیم باالی جدول 
بازی کند. بازیکنان امید و جوان با بازی در 
لیگ برتر اســت که می توانند خودشان را 

نشان بدهند.
ناظم الشریعه در پاسخ به این سئوال که چه 
تضمینی وجــود دارد بازیکنی مثل کریمی 
دچار غرور نشود و از مسیر درست فوتسالی 
خارج نشــود؟ گفت: به نظر مــن این اتفاق 
برای بازیکنان مــا نمی افتد. آنهــا در کنار 
نفرات باتجربه تیم ملی مثل سپهر محمدی، 
اصغر حســن زاده و دیگران بوده اند. نفرات 
باتجربه پرســتیژ و شــخصیت خــود را به 
جوانها منتقل کرده اند و این را در اردوهای 

اخیر دیده ام.
ســرمربی تیم ملــی فوتســال در پایان در 
خصوص زمان بعــدی اردوی این تیم قبل 
از رقابت های قهرمانی آســیا که آذرماه در 
کویت برگزار می شــود، اظهــار کرد: لیگ 
برتر فوتســال اول آبان شروع می شود و روز 
شانزدهم آبان موقتاً تعطیل می شود. ما اردو 
را بالفاصله از شانزدهم و با حضور در جزیره 
کیش شــروع می کنیم. اردویــی را هم در 
مشــهد برگزار می کنیم. در تالش هستیم 
یکی دو بازی تدارکاتی هم داشــته باشیم و 

سپس راهی کویت شویم.
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دبیر سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان:

هزینه جشنواره کودک کمتر از تولید یک فیلم سینمایی است

خریدار   دبیر سی وسومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانــان با بیــان اینکه 
هزینه های جشنواره از بودجه یک فیلم سینمایی 
کمتر اســت، گفت: پرداخت حق نمایش برای سه 
بار در پلتفرم ها به صاحبان فیلم ها و اعطای جوایز 
به برگزیدگان در این دوره رخ می دهد؛ هزینه های 
این دو بخش قســمت اصلی هزینه های جشنواره 
اســت که به خود تولیدکنندگان تعلق می گیرد. 
نشســت خبری علیرضا تابش دبیر سی وسومین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
به صورت آنالین برگزار شــد. این نشست به دلیل 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی بدون حضور 
فیزیکی اصحاب رســانه و به  صورت ارتباط برخط 

برگزار شد.
تابش در این نشست با اشــاره به اینکه جشنواره 
کــودک و نوجوان در شــرایطی خــاص برگزار 
می شــود، گفــت: امیــدوارم نخســتین تجربه 
برگــزاری جشــنواره آنالین، زندگــی بچه ها و 
کودکان و نوجوانان ایران را از آنچه هســت شادتر 
کنــد. صاحبان آثــار داوران کــودک و نوجوان، 
منتقدان، اهالی رســانه می توانند از روز شنبه در 
حســاب کاربری خود فیلم ها را به صورت رایگان 
ببینند، ولی مشترکان این ســه پلتفرم به شیوه 
ســابق می توانند مراجعه کنند و فیلم ها را تماشا 
کنند.دبیر سی وســومین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان ادامه داد: کودکان 
و نوجوانان داور جشــنواره هم می توانند از شنبه 
با مراجعه به پلتفرم ها فیلم ها را به صورت رایگان 
ببینند آن ها بعد از تماشــای فیلــم می توانند با 
مراجعه به بخش داوری رای و نظــر خود را ثبت 
کنند ما مشــتاقانه در تدارک این هستیم که در 
۶ روز برگزاری جشنواره با مشارکت والدین خود 

بتوانند در این نظرخواهی شرکت کنند.
وی بــا بیــان اینکه بخــش دیگر جشــنواره که 
به صــورت آنالیــن برگــزار می شــود، بخش 
کارگاه هاست که متقاضیان می توانند از روز شنبه 
بر اســاس کدهای تخفیف و با مراجعه به سامانه 

در دو بخــش ملی و بین المللــی در این کارگاه ها 
حضور داشــته باشــند، گفت: بخش های جنبی 
جشنواره هم در سامانه قابل مشاهده خواهد بود. 
این رویدادهای جنبی شــامل شب های اصفهان، 
مراســم های نکوداشــت، افتتاحیه و اختتامیه 
جشــنواره و نشســت های جشــنواره هر روز به 

صورت زنده به نمایش درمی آید.
دبیر جشــنواره سی وســوم فیلم های کودکان و 
نوجوانان افزود: امســال کتابخانه جشــنواره به 
صورت آنالین کار خود را ادامه می دهد. مخاطبان 
این بخش می توانند بــه مراجعه به بخش کاربری 
خود در سامانه جشنواره از شنبه به مدت ۶ روز از 
این بخش اســتفاده کنند و ارتباط خود با پخش 
کنندگان آثار و فیلم های مورد عالقه برقرار کنند.

     امســال چهارمین المپیاد فیلمســازی هم به 
صورت مجــازی و مبتنی بــر پلتفرم هــا برگزار 
می شــود و بچه ها در طــی چهــار روز می توانند 
در این رویــداد شــرکت کنند. داوران امســال 
جشنواره ابراهیم فروزش، پریوش نظریه، حبیب 
اســماعیلی، فرهاد توحیدی، مهــدی خرمیان، 
فریــدون عمــوزاده خلیلــی و حمیدرضا مدقق 

خواهند بود.
مدیرعامــل بنیاد ســینمایی فارابــی ادامه داد: 
هزینه های جشنواره از بودجه یک فیلم سینمایی 
کمتر اســت. پرداخت حق نمایش برای سه بار در 
پلتفرم ها به صاحبان فیلم هــا و اعطای جوایز به 
برگزیدگان در ایــن دوره رخ می دهد هزینه های 
این دو بخش قسمت اصلی هزینه های جشنواره 
اســت که به نوعی به خــود تولیدکنندگان تعلق 
می گیــرد. جشــنواره در ســامانه های ایرانی با 
مشــارکت مخاطبان ایرانی و محصــول ایرانی 
هست و عرضه می شود امیدواریم به توسعه بیشتر 

سینمای کودک و نوجوان کمک کند
تابش درباره شــرایط اکران فیلم هــای کودک 
حاضر در جشنواره در طول ســال هم اظهار کرد: 
سال گذشــته ٩ اثر بلند ســینمای کودک اکران 
شد همه فیلم های جشــنواره به جز یک فیلم که 

استثنا بود در میان آن ها بودند.
 امسال به دلیل همه گیری کرونا راه های دیگری 
هم برای اکران پیش بینی شــده کــه پلتفرم ها 
پیش قدم شده اند و امیدوارم شاهد اکران آنالین 

فیلم های کودک باشیم.
دبیر این دوره از جشــنواره درباره انتخاب مکانی 
بــرای نمایش فیلم هــای جشــنواره در تهران و 
اصفهان گفت: الزم اســت به فیلم های مســابقه 
اشــاره کنم که در خانه جشــنواره بــه صورت 
فیزیکــی و محدود اکران می شــوند؛ آرزوی زیبا 
به کارگردانی علی قوی تــن، بچه گرگ های دره 
ســیب به کارگردانی فریدون نجفی، بعد از اتفاق 
به کارگردانــی پوریا حیدری، جزیــره فضایی ها 
)توزنادوی دو( بــه کارگردانی جواد هاشــمی، 
خورشــید به کارگردانی مجید مجیدی، سلفی 
با رســتم به کارگردانی حســین قناعت، لپتو به 
کارگردانی عباس عســکری، مســیر معکوس به 
کارگردانی ابوالفضل جلیلی، مهران به کارگردانی 
رقیه توکلی، نارگیل بــه کارگردانی داوود اطیابی 
و والدین امانتی به کارگردانی حســین قناعت در 
این دوره در ســینما فرهنگ با حضور تعدادی از 
عوامــل و مخاطبانی که از طرف دبیر جشــنواره 
دعوت می شوند با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
به نمایش درمی آیند.وی دربــاره مالک و فرآیند 
انتخاب خانه فیلم جشــنواره در تهران هم بیان 
کرد: مالک انتخاب ســینما فرهنگ این اســت 
که این مجموعــه متعلق به ماســت و می توانیم 

مدیریت و تمرکز زیادی داشته باشیم.
 رشــد آثاری که به جشنواره رســیده قابل توجه 
بوده در تمام بخش ها باالی بیســت درصد رشد 
داشته ایم امسال در جشنواره فیلم های متقاضی 
4۰۳ اثر هســتند که سال گذشــته ۲۷۷ اثر بود. 
امسال پذیرفته شدگان ۳۲۵ اثر بود و راه یافتگان 
در بخش ملی ۱۰۱ اثر اســت که یــازده فیلم به 
صورت فیزیکی به نمایــش درمی آید. در المپیاد 
فیلمسازی با رشد مواجه بودیم مجموع آثار در دو 

بخش ۸4۲ اثر بوده است.

مستند

مستتند »سایه های بی خورشید« 
ساخته مهرداد اسکویی،  بهترین 
فیلم بخش ویژه ســینمای ایران 
در جشــنواره بین المللــی فیلم 
»اکنون خاورمیانه« در کشــور 

ایتالیا شد.
 جشــنواره بین المللــی فیلــم 
»اکنون خاورمیانه« که امســال 
از تاریخ ۶ تــا ۱۱ اکتبــر )۱۵ تا 
۲۰ مهر( در شهر فلورانس ایتالیا 
برگزار شــد، بخش ویــژه ای را با 
عنوان صداهایی از ایران به آثاری 
از ســینمای ایران اختصاص داده 
بــود و میزبان نمایــش چندین 
فیلم کوتــاه و بلند و مســتند از 

سینماگران ایرانی بود. 
امســال برای اولین بار 
جایزه ویژه ای با عنوان 
»فلیچیتا فرارا« به یاد 
رایــزن فرهنگی ایتالیا 
در ایــران و بنیانگذار 
»اکنــون  جشــنواره 

خاورمیانــه« در ایــن رویــداد 
سینمایی اعطاء شد که به مستند 
»ســایه های بی خورشــید« به 
کارگردانی مهرداد اســکویی به 
عنوان بهترین فیلم بخش تمرکز 
بر ســینمای ایــران اختصاص 

یافت. 
فیلم سینمایی »دشت خاموش« 

بــه کارگردانــی احمد 
بهرامــی که اخیــرا در 
جشنواره ونیز موفق به 
کســب جایزه بهترین 
فیلــم بخــش افق هــا 
شد، مســتندهای بلند 
»میدان جوانان سابق« 
به کارگردانی مینا اکبری، »خانه 
دوست« به کارگردانی محمدرضا 
عینی، »در دل ســنگ« ســاخته 
مشترک سارا خاکی و محمدرضا 
عینــی، »فریــاد رو به بــاد« به 
کارگردانی مشــترک ســیاوش 
جمالی و عطا مهــراد و »ژیرله« از 
بهــار روحانی در کنار انیمیشــن 

کوتــاه »گرســنگی« ســاخته 
زهرا رســتم پور، فیلم های کوتاه 
»فیل مرغ« ســاخته امیر مسعود 
سهیلی، »دســتور« به کارگردانی 
فرشــید عبدی، »زندگــی بر باد 
رفته« از ســیاوش ســاعدپناه و 
امید غریبــی، »فانوس خاموش« 
ساخته مشترک فرشــاد غفاری 
و پیام الغــری و »ســاز دهنی« 
ســاخته اشکان ســاعدپناه دیگر 
فیلم هــای ایرانی هســتند که در 
قالب این برنامه ویژه در جشنواره 
 Middle(»اینــک خاورمیانــه«
East Now( در ایتالیا به نمایش 

گذاشته شدند. 

»سایه های بی خورشید« برنده رقابت فیلم های ایرانی در ایتالیا

اکبر عالمی مجری پیشکسوت و مستندساز 
درگذشت

اکبر عالمی کارگردان ســینمای مســتند و از مجریان پیشکســوت 
تلویزیون بر اثر ابتال به بیماری کرونا درگذشت.

 اکبر عالمی مستندســاز و مجری برنامه های تلویزیونی روز ۲۲ مهرماه 
درگذشت.اردشــیر عالمی فرزند این کارگردان درگذشــت وی را در 

صفحه شخصی خود در اینستاگرام تأیید کرد.
اکبر عالمی به دلیل ابتالء به بیماری کرونا در فرآیند ســاخت یک فیلم 

مستند، در بیمارستان بستری بود.
او در رشــته رادیــو تلویزیــون از دانشــکده هنرهــای دراماتیــک 

فارغ التحصیل شد و تحصیالتش را در انگلستان ادامه داد.
عالمی ترجمه و تألیــف کتاب های فنی ســینمایی و تدریس مباحث 
تکنیکی و تخصصی در دانشکده های سینمایی، ریاست البراتوار وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی )۱۳۷۵( و مسئولیت البراتوارهای سازمان صدا 

و سیما )۱۳۶۰( را نیز بر عهده داشت.

دستیار فیلمساز مطرح کرد

وژه ناتمام اکبر عالمی جزییاتی از پر
امیر ســرایی مقدم دســتیار کارگــردان و خواهرزاده زنده یــاد اکبر 
عالمی درباره آخرین پروژه مســتند در دست ســاخت این مستندساز 

پیشکسوت، توضیحاتی ارائه کرد.
امیر سرایی مقدم دســتیار کارگردان و خواهرزاده زنده یاد اکبر عالمی، 
درباره پروژه ناتمام این کارگردان که همزمان با فرآیند ساخت آن دچار 
بیماری کرونا شــد و بامداد امروز دارفانی را وداع گفت، توضیح داد: این 
مستند برای شرکت فوجی ایران و در اصل برای وزارت بهداشت آماده 
می شد و درباره یک ســری دســتگاه های ماموگرافی بود که از ژاپن به 

ایران وارد شده است.
وی درباره ســرانجام این مســتند تأکید کرد: من خــودم کارگردان 
سینمای مستند هستم و پیش از این برای شبکه یک سریال ساخته ام از 

همین رو قرار است این مستند ناتمام را به سرانجام برسانم.
سرایی مقدم درباره خبر منتشر شده درباره ابتالی اکبر عالمی به کرونا 
در فرآیند ســاخت این مســتند، تأکید کرد: واقعیت این است که اکبر 
عالمی در جریان ساخت جدیدترین مستندش دچار بیماری کرونا نشد 
بلکه در کالس دانشــگاه به این بیماری مبتال شــد چون در کنار آقای 
عالمی من به همراه چهار نفر دیگر هم مشــغول کار بودیم که تســت 
ما پنج نفر منفی شــد اما زنده یاد اکبر عالمی که بــرای دفاع پایان نامه 

دانشجویانش به دانشگاه رفته بود، دچار این بیماری شد.
وی افزود: پیش از این مســتند که هنوز نامی برای آن انتخاب نشــده 
است، آقای عالمی در سال ٩۷ مستند دیگری درباره پتروشیمی بوشهر 

ساخته بودند که آخرین اثرشان تا پیش از این کار محسوب می شود.
سرایی مقدم در پایان درباره حال عمومی همســر اکبر عالمی که او نیز 
دچار بیماری کرونا شده است، گفت: همسر آقای عالمی در حال حاضر 

در بخش بستری است و تحت مراقبت قرار دارد.

مهدی فرجی خبر داد
 تولید فصل اول سریال »صفر بیست و یک« 

به پایان رسید

تولید فصل اول ســریال »صفر بیســت و یک« به کارگردانی مشترک 
جواد رضویان و سیامک انصاری به پایان رسید.

 مهدی فرجی تهیه کننده ســریال »صفر بیســت و یــک« در صفحه 
اجتماعی خود در اینســتاگرام از پایان تولید فصل اول این سریال خبر 
داد.ســریال »صفر بیســت و یک« به کارگردانی مشــترک سیدجواد 
رضویان و سیامک انصاری ســاخته شده اســت و این روزها تیزرهای 

تلویزیونی آن از شبکه سه سیما در حال پخش است.
این سریال که فضایی طنز دارد و قرار اســت حس و حال طنزهای نود 

شبی را تداعی کند از پنجم آبان ماه روی آنتن شبکه سه سیما می رود.
این ســریال که ابتدا »نیوجرســی« نام داشــت در چهار فصل ساخته 
می شــود و به تازگی مهدی فرجی تهیه کننده ســریال از پایان تولید 
فصل اول آن خبر داده اســت.فرجی این روزها تولید سریال »نون.خ« 
به کارگردانی ســعید آقاخانی را هم بر عهده دارد کــه چند روز پیش 
در تهران کلید خورد.تصویربرداری ســریال »صفر بیســت و یک« به 
کارگردانی مشترک جواد رضویان و سیامک انصاری از ابتدای تابستان 
امسال با رعایت پروتکل های بهداشــتی آغاز شده بود و هنوز مشخص 

نیست فصل های بعدی آنچه زمانی به تولید می رسد.
ســیامک انصاری، سید جواد رضویان، امیرحســین رستمی، سیاوش 
طهمورث، ســروش جمشــیدی، رویا میرعلمی، نگار عابــدی، آزیتا 
ترکاشوند، مریم شــیرازی، افشــین آقایی، پادینا کیانی، بازیگر نقش 
کودک مهبد بیــور از بازیگران این ســریال هســتند و مهدی فرجی 

تهیه کننده آن است.

به کارگردانی سیامک کاشف آذر

ود »پاتوقی ها« به آمریکا می ر
فیلم کوتاه »پاتوقی ها« به کارگردانی ســیامک کاشف آذر برای حضور 

در جشنواره فیلم های آسیایی، هالیوود لس آنجلس به آمریکا می رود.
فیلم کوتاه »پاتوقی ها« به کارگردانی ســیامک کاشــف آذر در ادامه 
Film Festival, Los An�حضور بین المللــی خود بــه فســتیوال 
geles Hollywood Asian )فیلم های آســیایی، هالیوود در شــهر 

لس آنجلس آمریکا( راه یافت.
این فســتیوال از اول تا ۱4 نوامبر همزمان با ۱۱ تا ۲4 آبان ماه در شهر 

لس آنجلس آمریکا برگزار می شود.
فیلم کوتاه »پاتوقی ها« که در آن حمیدرضــا آذرنگ و بهار محمدپور 
ایفای نقش کرده اند، روایتگر مردی اســت که خانــه اش در رهن بانک 
است و برای پرداخت اقساط آن دست به قمار می زند اما همسر او پی به 

ماجرایی می برد که خیلی خوشایند نیست و...
دیگر عوامل فیلم عبارتند از تصویربــردار: آرش صادقی، تدوینگر: علی 
توکلی، مجری طرح و مدیــر تولید: مهدی ارجمنــد، صدابردار: امین 
جعفری، طراح گریم: ســید جالل موســوی، صداگذار: محمدمهدی 
جواهری زاده، دســتیار کارگردان: مســعود قدســی، دســتیار دوم 
کارگردان: فاطیما صفری، مشاور کست: ســیروس همتی، مشاورین 
فیلمنامه: کیمیا خلج و محمد داداش زاده دیمان، تیزر: متین حیدری 
نیا، ترجمه: حسن شــرف الدین، عکس: زهرا پرست وند، طراح پوستر: 
ندا کاشــف آذر، پخش بین الملل: میالد فرج الهی از استودیو فیلم چی، 

تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: سیامک کاشف آذر.

اکران
جلیلی دوست مطرح کرد

ونا بی برنامگی نفس تئاتر را گرفته نه کر
کارگــردان نمایش »دریم لند« بــا گالیه از اطالع رســانی و مدیریتی 
نادرســتی که در تعطیلی فعالیت های تئاتری وجود دارد، عنوان کرد 

بی برنامگی مدیران بیشتر از کرونا نفس تئاتر را گرفته است.
مرتضی جلیلی دوســت کارگردان نمایش »دریم لند« که قرار بود این 
اثر نمایشی را از ۱۸ مهرماه در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به 
صحنه ببرد گفت: قرار بود »دریم لند« از ۱۸ مهرماه دور ســوم اجرای 
خود را آغاز کند اما متاسفانه با تعطیلی شهر تهران به دلیل گستردگی 
بیماری کرونا روبرو شــدیم و مشخص نیســت اجرای نمایش تا کی به 

تعویق افتاده است.
وی ادامه داد: ایــن نمایش پیش از این در تاالر مولوی و تئاتر مســتقل 
تهران به صحنه رفته بود که البته اجرای نمایش در تئاتر مســتقل که از 
۱۵ بهمن ماه شروع شده بود دوم اسفند ماه باز هم به دلیل بحران کرونا 
و تعطیلی فعالیت های فرهنگی متوقف شد. برای اجرای مجدد نمایش 
هزینه زیادی متحمل شدیم چون به دلیل توقف اجرا مجبور به تمرین 
مجدد و تغییر در گروه بازیگــران و حتی حذف یکــی از کاراکترهای 
نمایش بودیم اما متاسفانه مجدداً با تعطیل شدن سالن های تئاتر گروه 

دچار بالتکلیفی و سردرگمی شده است.
این کارگردان تئاتر یادآور شد: وزارت کشور بانی تعطیلی این روزهای 
شهر تهران اســت اما متاســفانه اطالع رسانی درســتی در این زمینه 
نمی کند. انتظار می رود حداقل یک هفته قبل، تعطیلی مراکز مختلف 
به صورت رســمی اطالع رســانی شــود اما این اتفاق دقیقاً همان روز 
تعطیلی یا شب قبلش اطالع رسانی می شود. واقعاً وزارت کشور و وزارت 
ارشاد چرا باید تا این اندازه روابط عمومی و اطالع رسانی ضعیفی داشته 
باشند. این تعطیلی ها زندگی افراد بســیاری را تحت تاثیر قرار می دهد 

پس حداقل حق دارند زودتر از جریان باخبر شوند.
جلیلی دوست با گالیه از اینکه تنها مراکز فرهنگی و تئاتر و سینما ملزم 
به تعطیلی شــده اند، بیان کرد: در طول ۱۰ روزی که از اعالم تعطیلی 
شهر تهران می گذرد غیر از فعالیت های فرهنگی همه مشاغل دیگر در 
حال کار بوده و حتی کافه ها و رســتوران ها و مراکز خرید نیز باز هستند 
اگر با این شــرایط جلو بریم هیچ تغییری در وضعیت بحرانی تهران به 
وجود نمی آید چون اتفاقاً تئاتر و ســینما از معدود مراکزی بودند که با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
فعالیت می کردند و نکته دیگر اینکه اصاًل تئاتر و ســینما در این روزها 
مگر چقدر مخاطب داشــتند کــه بخواهند تهدیدی بــرای جامعه به 

حساب بیایند.
وی متذکر شد: در صورت بازگشایی مجدد ســالن های تئاتری تا یک 
گروه بخواهد دوباره برای مخاطبانش اعتماد سازی کند و آنها را عالقه 
مند به حضور در سالن نمایش بکند زمان اجرا به پایان رسیده است. ما 
برای اجرای »دریم لند« هزینه زیادی را صرف تبلیغات و اطالع رسانی 
کردیم اما همه آنها به هدر رفت. ســاعت ۱4 روز شــنبه سامانه فروش 
بلیت نمایش فعال شد اما پنجشــنبه بلیت فروشی متوقف شد و اعالم 
کردند که تهران مجدداً یک هفته تعطیل خواهد بود. این ســردرگمی 
و عدم اطالع رسانی درست هم برای گروه های نمایشی و هم مخاطبان 
مشکل ســاز اســت. کرونا نََفس تئاتر را نگرفته بلکه این بی برنامگی و 

بالتکلیفی است که باعث نفس تنگی تئاتر شده است.

وی درباره ویژگی های نمایش توضیح داد: »دریم لند« در اجرای جدید 
کوتاه تر و خوش ریتم تر شــده اســت. یکی از دالیلی که عالقه مند به 
اجرای مجدد نمایش بودیم این بود که این اثر نمایشــی فضایی شاد و 
موزیکال دارد و پر از تصویر و رنگ است بنابراین احساس کردیم در این 
روزها که حال مردم خوش نیست می توانیم به همین جامعه محدودی 

که مخاطب ما هستند حال خوب و امید هدیه بدهیم.
کارگردان »دریم لند« در پایان صحبت هایــش بیان کرد: این نمایش 
براساس ســینمای صامت چارلی چاپلین شکل گرفته و بازی بازیگران 
و ژست هایشان همان قدر ســریع و گل درشت اســت. در این نمایش 
فضای بین خواب و بیداری مشخص نیست و در آن چارلی چاپلین مدام 
خواب می بیند که عشق کشته شده است از همین رو می خواهد کنترل 
خوابش را به دســت بگیرد تا از این اتفاق جلوگیری کند.المیرا آشفته، 
سپندار اعلم، مصطفی امیری، بهداد بلیغ فر، آوا تدین، متین حبیبیان، 

رضا مداح، صبا نجاتی بازیگران نمایش »دریم لند« هستند.

 مجموعه تئاتر»آنسو« در تئاتر شهر
ونمایی می شود  ر

مجموعه دوم تئاتر »آنسو« مشــتمل بر چند نمایشنامه از نویسندگان 
مطرح دنیا روز یکشنبه بیســت و هفتم مهر در تاالر مشاهیر مجموعه 

تئاتر شهر برگزار می شود.
»کاســپار« نوشــته پیترهانتکه با ترجمه ســودابه فضائلی، »پیرمرد 
کوتوله مضحک« اثر تادئوش کانتور با ترجمه صدرالدین زاهد، »عچق« 
به نویسندگی موری شیســکال با ترجمه شــهرام زرگر، »حمام« اثر 
مایاکوفسکی با ترجمه مرضیه موســوی، »آزادی تازه و دو نمایشنامه 
دیگر« نوشته ویتکیه ویچ با ترجمه علی شمس عنوان نمایشنامه هایی 

هستند که در این برنامه رونمایی می شوند.
مجموعه اول تئاتر »آنســو« بهمن ماه ســال ۱۳٩۸ بــا ترجمه چهار 
نمایشــنامه »خانه  عروســک ۲« نوشــته لوکاس نث با ترجمه افسانه 
کمالی، »بئاتریچه ها«نوشــته اســتفانو بنی با ترجمه هدا عربشاهی، 
»انقالب در آمریکای جنوبی« نوشــته آگوســتو بوآل بــا ترجمه علی 
شمس و »تاوان زیستن« نوشته مارتینا مایوک با ترجمه شبنم موتابی 

در  مجموعه پیشخان نمایشی نشر نیماژ منتشر شده اند.
آیین رونمایی از مجموعه دوم تئاتر »آنسو« ساعت ۱۷ یکشنبه بیست 
و هفتم مهر ماه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی روزهای کرونایی در 
تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود و حضور عالقه مندان 

در این برنامه آزاد است.

تئاتر »پیرمرد و ببر« حسن دادشکر اینترنتی 
اکران شد

فیلم تئاتر »پیرمرد و ببر« به کارگردانی حســن دادشــکر از تولیدات 
ســال ۱۳٩۵ مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در 
طرح »نمایش نما« تا نیمه ی آبان ســال ۱۳٩٩ اکران می شــود. طرح 
نمایش نما اکران فیلم  نمایش های کودک در فضای مجازی است که از 

روز ۱۵ مرداد آغاز شده و تا نیمه  آبان سال ۱۳٩٩ ادامه خواهد داشت.
بر اســاس این خبر تئاتر »پیرمرد و ببر« به نویسندگی علی خاکبازان 
برگرفته از کتابی به همین نام از انتشــارات کانون اســت که به خرد و 
اندیشــه می پردازد و موضوع آن انتخاب میان عقل و احســاس، ترویج 

خوبی، دوری از خشونت و وفای به عهد است.

اجرا


