
بهم ریختگی سیاسی در آمریکا چرا تبعات 
اقتصادی ندارد؟

 از ابتدای دوره ترامپ بارها تصور خامم رو نوشــتم کــه بدالیل مختلف 
ترامپ رییس جمهــور دو دوره ای نیســت. در اولین روزهــای انتخاب 
ترامپ در ســخنرانی در دانشــگاه بهشتی گفتم که ســال آخرش برای 
ایران خطرناک اســت چون با این منش در سیستم آمریکا عملکرد خوبی 
نخواهد داشــت و در آخر دوره برای رای نیاز به جنگ دارد تا ناکارآمدی 
خود و بهم ریختگی که در آمریکا ایجاد کرده را بتواند ماســت مالی کند و 
کدام کشور بیشتر در دسترس است؟ ایران. کرونا اگر یک فایده داشت به 
هم ریختگی بیش از حد اقتصاد و سیاست آمریکا و عدم امکان ورود به هر 
نوع درگیری بدلیل مسایل بهداشتی و انســانی بود.آن تصور و آن حدس 
خیلی درست از آب درنیامد و ترامپ توانســت عملکرد اقتصادی خوبی 
داشته باشه ولی بلحاظ اجتماعی شــکافهایی را در امریکا فعال کرده که 
بســیار هزینه زا و خطرناکند. ولی پس از کرونا همان دستاورد اقتصادی 

هم از دستش رفت و شد رییس جمهور بدون دستاورد.
با اتمام انتخابات مصیبت آمریکا شــروع خواهد شد. درگیری، عدم قبول 
باخت از ناحیه هر دو طرف، زد و خورد اساســی عدم قبــول آرای دادگاه 
عالی، و در نهایت فعال شدن مکانیسم های پیش بینی شده قانون اساسی 
آمریکا. بلحاظ قانونی هر اتفاقی که بیفتــد، رییس جمهور باید تا ۶ ژانویه 
انتخاب شــود.اگر تا آن زمان درگیری دادگاه عالــی در ایالتهای مختلف 
زیاد باشد که احتماال زیاد اســت و کشور به آشــوب و تظاهرات کشیده 
شــده باشــد، مجلس نمایندگان رییس جمهور را از میان ۳ نامزد دارای 
بیشــترین رای الکترال و بدون توجه به رای هر نامزد انتخاب خواهد کرد. 

این انتخاب قطعی و ۴ ساله است.
همچنین ســنا معاون اول را انتخاب میکند. تکلیف ســنا تا حدود خوبی 
مشخص اســت که معاون اولی جمهوری خواه برخواهد گزید. اما تکلیف 
مجلس نمایندگان با انتخابات مشــخص میشــود و البته هــر ایالت تنها 
یک رای دارد که سبب میشــود باز جمهوری خواهان دست باال را داشته 
باشند. یعنی اگر این مکانیسم فعال شود به احتمال زیاد رییس جمهور و 
معاون اول جمهوری خواه )یا حتی در حالتهایی یکی دموکرات و دیگری 
جمهوری خواه( خواهند شــد و بهم ریختگی و دعواهای سیاسی جدی تا 
سالها آمریکا را رها نخواهد کرد.اما بقول یکی از دوستان، با مکانیسم های 
درست طراحی شــده اقتصادی در آمریکا نظیر حرکت االکلنگی قیمت 
و نــرخ اوراق دولت و نیز بــا آزادی نــرخ ارز عمال ایــن بی ثباتی ها تاثیر 
جدی بر زندگی مردم نمی گذارد. بعبارت ســاده، ماشین اقتصاد آمریکا 
کمک فنرهایی مثل نــرخ ارز، نــرخ بهــره و قیمــت اوراق و ... دارد که 
دست اندازها را با کمترین مشکل پشت ســر می گذارد. حال راه هرچه پر 

دست انداز باشد اهمیت کمک فنرها بیشتر است.
این درس های زیادی برای ما دارد. وزیر اقتصاد بجای ملزم دانســتن خود 
به هدف تورمی، دنبال رشد بورس اســت حتی به قیمت ونزوئالیی شدن 
ایران. حاضر است آینده کشــور را فدای محبوبیت خودش کند. اینطور 
ماشــین اقتصاد کشــور را به دره ای می اندازد که معلوم نیست چند دهه 
باید برای خروج از آن تالش کرد. اینقدر گفته ایم که واقعا تکراری شــده 
ولی کســی گوش نمی کند. این ۶ ماه آتی برای ما حیاتی است، نه بخاطر 
انتخابات آمریکا. بخاطر اینکه ســناریوهایی که در صورت سیاست های 
درست یا غلط اقتصادی در ایران شکل می گیرد بشدت متفاوت هستند. 
یکی می تواند منجر به تورم تک رقمی و رشد اقتصاد شود و دیگری کشور 

را به پرتگاهی شبیه ونزوئال می اندازد.
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بازار آشفته فوالد در انتظار ساماندهی عرضه و تعدیل قیمت ها
خریدار   بررســی بازار فوالد در سال ۹۹ 
گویای آن اســت که از نیمه اردیبهشــت 
امسال شــرایط ناپایدار شــکل گرفته و به 
تدریج به رشد قیمت و بازار سیاه دامن زده 
و عرضــه ناکافی در بورس نیز این شــرایط 

بی ثباتی قیمت را تشدید کرده است.
بررســی ایرنا از تحوالت بازار فوالد، گویای 
آن اســت که خالی وجود وزیــر صنعت، 
معدن وتجــارت بــرای مدیریت بــازار و 
هماهنگی مراکــز مرتبط در ایــن زمینه، 
نقش اثرگذار داشــته و اکنون با حضور وزیر 
جدید، این هماهنگــی می تواند تحقق پیدا 

کند.

فروشندگان چه گفتند؟    
»مصطفی محبــی« از فروشــندگان آهن 
آالت در بازار شــاد آباد گفت: بازار فوالد از 
اوایل مهرماه با رویه جدیدی روبرو شــد و با 
وجود اینکه از دهه دوم اردیبهشــت امسال 
افزایش قیمت فــوالد را شــاهد بودیم، اما 
مواقعی بود که ثبــات نرخ در بــازار وجود 
داشــت،  اما می توان اعالم کرد از دهه دوم 

مهر افزایش قیمت فوالد کلید خورد.  
»مهران جمالی« یک فعــال دیگر بازار آهن 
آالت هم در این ارتباط توضیح داد: افزایش 
قیمت شــمش فوالدی به علت افزایش نرخ 
قراضه و آهن اسفنجی است، از طرفی قیمت 
دالر و ارز هم نبض بازار در همه بخش ها را در 
اختیار گرفته و نمی تــوان یک یا دو عنصر را 
به عنوان عامل این التهاب بازار معرفی کرد.
وی یادآور شد: رشــد تقاضای داخلی باعث 
کاهش تمایل فروشــندگان فوالد به فروش 
شــد و این امر به افزایش قیمت ها دامن زد و 
مرجع کنترلی در بازار، ایفای نقش نداشت.
محبی هم افــزود: برخی از فروشــندگان 
شــمش فوالد در بازارهــای خارجی تعهد 
داشــتند و از عرضه به داخل استقبال نمی 

کردند و این امر بی ثباتی را شدت بخشید.
»جواد شــرفی« از فروشــندگان بازار آهن 
نیز موضــوع افزایش قیمت شــمش فوالد 
را به عنوان عاملی دانســت که رشد قیمت 
تولیدات فوالدی را به دنبال داشت و اضافه 
کرد: رشد قیمت در تمامی تولیدات فوالدی 
بازار مشاهده می شود و نرخ ها برای بعضی 
تولید کننــدگان در بازار جهشــی و بعضی 
متعادل تر اســت. وی مدعی شــد، نرخ ها 
در بازار آهن در روزهای گذشــته، به شکل 
روزانه رشــد داشــت، چنانچــه بخواهیم 
میانگین داشــته باشــیم، ۸۰ تا ۹۰ تومان 
افزایش نــرخ به ازای هرکیلــو آهن به ویژه 

برای انواع میلگرد مشاهده می شود.       

 مقاومت میلگرد در برابر شمش 
دبیــر انجمن تولیــد کنندگان فــوالد ایران 
گفت: معامالت هفته گذشته فوالد در بورس 
کاال )روزهــای ۱۴ تا ۱۶ مهر( که شــمش و 
میلگرد معامله شده، حاکی از مقاومت میلگرد 
به کاهش قیمــت حداقل به اندازه شــمش 
است.»سید رسول خلیفه  ســلطانی« افزود: 
عرضه های هفته گذشته شمش و میلگرد پس 
از روی کار آمدن وزیــر جدید صنعت، معدن 
و تجارت )هشــتم مهر رای اعتماد گرفت( و 
تاکید وی بــر کاهش قیمت فــوالد، صورت 
گرفته است. فوالدسازان، بیش از ۸۲ هزار تن 
انواع شمش فوالدی را با کاهش ۱۵ درصدی 
قیمت و با یک هــزار و ۵۰۰ تومان پایین تر از 

نرخ های قبلی عرضه کردند.

عرضه 32 درصد از تولید
 انجمن نوردکاران فوالدی ایران اعالم کرده 
اســت: واحد های خود مصــرف فوالدی، 
باید در ۶ ماهه نخســت امسال دو میلیون و 
۳۰۰ هزار تن محصول در بورس کاال عرضه 
می کردند، اما در این مــدت ۷۵۰ هزار تن 

محصول از سوی آنها عرضه شده است.
انجمن مزبور می افزاید: مشــخص نیست 
واحدهای خودمصرفی که شــمش را برابر 
ســهمیه اعالمی وزارت صنعــت در بورس 
کاال عرضه نکرده و تعهدات خود را به انجام 
نرســانده اند، چرا محصول تولیدی خود را 
در بورس کاال عرضه نکردنــد، در حالی که 
آمارهای صادراتی نیــز در این مدت کاهش 

نشان می دهد.

 ضرورت برخورداری مردم
 از کاهش نرخ ها

دبیر انجمــن تولیدکنندگان فــوالد ایران 
معتقد است: فوالدســازان با وجود باالبودن 
نرخ مواد اولیه خود و افزایش نرخ ارز،  برای 
حمایــت از مصرف کننده واقعــی،  کاهش 
۱۵۰۰ تومانــی قیمت شــمش را اجرایی 
کردنــد، بنابراین باید حاصــل این کاهش 
قیمت در تولیدات نیز مشهود باشد و مردم 
از آن بهــره مند شــوند.خلیفه ســلطانی، 
خواســتار کنترل و نظارت وزارت صنعت، 
معدن وتجارت بر شــیوه عرضــه تولیدات 
فوالدی در بورس کاال شد و افزود: بر اساس 
آمارهای رســمی بــورس کاال، نوردکارانی 
که شــمش مورد نیاز خــود را از بورس کاال 
خریده انــد، ۳۵ درصــد از آن را به شــکل 

محصول در بورس کاال عرضه کرده اند.
وی اضافــه کــرد: فوالدســازان در هفته 
گذشــته ۷۷ هــزار تــن شــمش عرضه 
کرده اند، اما حــدود ۲۷ هزار تــن میلگرد 
توســط کارخانه های نــوردی )به جز خود 
مصرفی ها( آن هم با نرخی ۱۵ درصد باالتر 

از شمش عرضه شده است.

نهادهای نظارتی شفاف سازی کنند
انجمن نوردکاران فوالدی درخواست کرده 
اند: نهادهای نظارتی سرنوشــت شمش و 
مقاطع فــوالدی که در بــورس کاال عرضه 
نشده را مشــخص ســازند و در این ارتباط 

شفاف سازی انجام شود.
براســاس ادعای انجمن یاد شــده،  اغلب 

شمش ها و مقاطع فوالدی واحدهای بزرگ 
با نرخ های باالتر از بــورس کاال در بازار آزاد 
عرضه شــده است.این تشــکل در اطالعیه 
خود آورده اســت: اکنون فوالد ســازان با 
فشــار وزارت صنعت، معدن وتجارت برای 
عرضه تمام تولید خــود در بورس کاال روبرو 
شــده اند و برای گمراهی نهادهای نظارتی 
انگشت اتهام را به ســمت مصرف کنندگان 

)نوردکاران( نشانه گرفته اند.

سخنگوی کمیسیون صنایع: کاهش 
چشم گیر قیمت فوالد در آینده نزدیک 
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس اعالم کرد: فوالدکاران کالن کشور 
از عرضه تمامــی محصوالت فــوالدی در 
بورس خبر دادند که بــا تحقق این موضوع، 
قیمت فوالد کاهش چشــم گیری خواهد 
یافــت.وی تصریح کــرد: فوالدگران کالن 
کشــور در صنایع پایین دستی و باالدستی 
اعالم آمادگی کردند کــه تمام محصوالت 
خود را در بــورس ارائه کنند، تــا قیمت ها 

کاهش یابد.
حجت اهلل فیــروزی با بیان اینکه بررســی 
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
درباره حــوزه فوالد در دســتور کار صحن 
علنی قــرار دارد، گفــت : از آنجایی که در 
زنجیــره تولیــد و توزیع فوالد مشــکالت 
بســیاری وجود دارد، کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلس گزارشــی دربــاره علل 
این مشــکالت و راهــکار هــای الزم برای 

ساماندهی آن تدوین کرده است.

وی یادآور شد: تولیدکنندگان، محصوالت 
تولیدی را به شــیوه اندک اندک در بورس 
عرضه مــی کننــد و این عملکــرد موجب 
مشکالت کنونی فوالد شده است.سخنگوی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس افزود : 
براســاس تبصره )۱( ماده ۴۵ قانون آیین 
نامه داخلی مجلس، گــزارش حوزه فوالد 
به هیات رییسه ارجاع شــد تا پیشنهاداتی 
که توســط کمیســیون صنایع و معادن در 
گزارش نظارتی درباره تخلفات حوزه فوالد 
مطرح شــده، به عنوان مصوبات کمیسیون 
در صحن علنی بررسی و در نهایت در صورت 

تصویب نهایی به قانون تبدیل شود.
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 تولید شمش فوالدی در نیمه نخست ۹۹ با 
رشد هفت درصدی نســبت به مدت مشابه 
پارســال به رقم ۱۱ میلیــون و ۲۴۲ هزار و 
۹۲۱ تن رسید.تولیدات فوالدی واحد های 
مورد بررسی در ۶ ماهه امسال به رقم هفت 
میلیــون و ۲۶۵ هزار و ۹۱۶ تن رســید که 
نسبت به دوره مشابه پارســال افزایش سه 

درصدی را ثبت کرد.
معاون امور معادن وصنایــع معدنی وزارت 
صنعت، معدن وتجارت به تازگی اعالم کرد: 
ســال ۹۸ بالغ بر ۲۷.۲ میلیون تن شمش 
فوالد تولید شــد و براساس سند چشم انداز 
۱۴۰۴ پیش بینــی شــده ظرفیــت تولید 

شمش فوالد به رقم ۵۵ میلیون تن برسد.

فرجام سخن
آمارهای منتشر شده از روند تولید در نیمه 
نخســت امســال گویای عملکرد افزایشی 
است، همچنین صادرات فوالد بنابر شرایط 
داخل و خارج کاهشی اســت، ضمن اینکه 
تحریم و شــیوع کرونا نیز مزید علت شــده 

است.
شــرایط حاضر و مجموع اطالعــات قابل 
دسترسی گواه آن اســت که قیمت این فلز 
راهبردی و متعاقب آن محصوالت مربوطه 
بایــد کاهش یابــد، هرچند کــه انتظارات 
تاکنون برآورده نشده، اما علی نیکزاد نایب 
رییس مجلس شورای اسالمی روز دوشنبه 
) ۲۱ مهر ماه( از فرصــت دو هفته ای برای 

به سامان نشستن بازار فوالد خبر داد.
امســال برنامه تولید حداقــل ۳۰ میلیون 
تنی فوالد پیش بینی شــده اســت، ضمن 
اینکــه بــرآورد ارزش صادراتــی افزون بر 
چهار میلیارد دالر شده که با شرایط فعلی، 

خوش بینانه به نظر می رسد.

کارشناسان پاسخ دادند

نوسان مصالح چه تاثیری 
 بر قیمت مسکن ملی 

می گذارد؟

صفحه 3



وری بر ارزش پول ملی در ٤٠ سال اخیر؛ آنچه بر ریال گذشت  مر

بررسی روند بازار ارز در هفته گذشته

چرا دالر در مقابل کاهش قیمت مقاومت می کند؟

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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حوصله سرمایه گذاران طال سر رفت!
نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشــان داد همچنان خوش بینی قوی به 
روند افزایشی طال وجود دارد اما سرمایه گذاران در شرایطی که طال در 
بازه محدودی حبس شده است، در حال از دست دادن عالقه به این فلز 
ارزشمند هستند. در نظرســنجی کیتکونیوز برای هفته جاری هر دو 
گروه تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران قیمت باالتر برای طال را 
پیش بینی کردند اما هیچ کس انتظار نداشت طال محدوده قیمت فعلی 

را شکسته و به سطح باالتری صعود کند.
جورج گرو، مدیر کل شرکت آر بی ســی ولث منیجمنت در این باره به 
کیتکونیوز گفــت: اگرچه وی به قیمت طــال در کوتاه مدت خوش بین 
است اما نگرانیها نسبت به عمیق شــدن رکود اقتصاد جهانی و آمریکا 
رو به رشد بوده و ممکن است رشــد قیمت طال را محدود کنند. قیمت 
طال می تواند باالتر رود اما نوسان زیادی وجود خواهد داشت زیرا اخبار 
مدام مثبت و منفی می شوند.در نظرســنجی هفته جاری کیتکونیوز 
از کارشناسان وال استریت، ۱۶ نفر شــرکت کردند که از میان آنها ۱۰ 
نفر معادل ۶۳ درصد به افزایش قیمت طــال و دو نفر معادل ۱۳ درصد 
به کاهش قیمت طــال رای دادند و چهار نفر معــادل ۲۵ درصد نظری 
نداشتند.اگرچه فضا در میان ســرمایه گذاران نسبت به صعود قیمت 
طال مثبت ماند امــا عالقه به این فلز ارزشــمند به دلیــل ماندنش در 
محدوده ۱۹۰۰ دالر، فروکش کرد.در نظرسنجی کیتکونیوز از سرمایه 
گذاران، ۱۰۷۶ نفر شــرکت کردند که پایینترین میزان مشارکت از ماه 
مه بود. در میان این عده، ۶۱۶ نفر معــادل ۵۷ درصد به افزایش قیمت 
طال و ۲۲۵ نفر معادل ۲۱ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و ۲۳۵ 

نفر معادل ۲۲ درصد نظری نداشتند.
در نظرســنجی هفته پیش، هر دو گروه کارشناســان وال اســتریت و 
ســرمایه گذاران به افزایش قیمت طال ابراز خوش بینــی کرده بودند. 
با این حال طال در یک هفته گذشــته در محــدوده ۱۹۰۰ دالر ماند و 
نتوانســت روند جدیدی پیدا کند. بهای هر اونس طال در معامالت روز 
جمعه بازار نیویورک دو دالر و ۵۰ ســنت معــادل ۰.۱ درصد افزایش 
یافت و در ۱۹۰۶ دالر و ۴۰ ســنت بســته شــد اما برای کل هفته یک 
درصد کاهش ثبــت کرد که نخســتین کاهش هفتگی در ســه هفته 

گذشته بود.
اگرچه طال در بازه محدودی حبس شده اما برخی از تحلیلگران انتظار 

دارند عوامل فنی در جهت افزایش قیمت این فلز ارزشمند تغییر کنند.
چارلی ندوس، استراتژیست ارشد گروه الســال فیوچرز به کیتکونیوز 
گفت: وی به طال خوش بین اســت زیرا قیمتهــا از حمایت در میانگین 
قیمت ۱۰۰ روزه بهبود پیدا کرده اند. همچنین به نظر می رســد صعود 
دالر آمریکا به مقاومت برخورد کرده و ممکن اســت در آینده نزدیک با 
فشار فروش فنی روبرو شــود. وی در ادامه افزود: افزایش بدهی دولت 

آمریکا و اقدامات محرک مالی بیشتر فضای قوی برای دالر نخواهد بود.
با این همه برخی از تحلیلگران عملکرد اخیــر طال را یک اصالح قیمت 
کوتاه مدت در یک روند نزولی گســترده تر می بینند. اگرچه برخی از 
تحلیلگران روند قیمت طال در کوتاه مدت را کاهشــی پیش بینی می 
کنند اما تصــور نمی کنند روند صعودی بلندمــدت طال تغییری کرده 

باشد.

بررسی روند بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت
تخلیه حباب ۱.۵ میلیون تومانی سکه در انتظار 

خ ارز تحوالت نر
 بازار طال و ســکه با وجود اینکه در هفته ای که گذشت، نوسان زیادی را 
تجربه نکرد، اما پیش بینی می شــود در صورت افت قیمت دالر، تخلیه 

حباب بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سکه، شتاب بگیرد.
بازار ســکه و طال در هفته ای که گذشت، به نســبت هفته های پیشین 
روند ثابتی را از ســر گذراند و به استثنای روز شــنبه که شاهد افزایش 
قابل توجه قیمت ها بود، در سایر روزهای هفته روند قمیتی کم نوسانی 
در بازار طال و سکه تجربه شد.بر همین اســاس در بازار سکه که شاهد 
حباب قیمتی قابل توجهی هم است، در روز شنبه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در حدود قیمت ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شــد 
که این قیمت در روز یکشــنبه به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. 
این قیمت در نوســانی حدود ۲۰۰ هزار تومانی تا روز چهارشــنبه در 
همین محدوده قیمتــی باقی ماند. اما در روز پایانــی هفته به بهای ۱۶ 

میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.
همین روند در بازار طالی خام و طال آبشــده نیز حاکــم بود. یک گرم 
طالی ۱۸ گرم پس از قیمت یــک میلیون و ۴۲۰ هــزار تومان در روز 
شــنبه به اوج قمیتی یک میلیون و ۴۹۳ هزار تومان در روز پنجشنبه 
رسید. مثقال طال هم از رقم ۶ میلیون ۱۵۱ هزار تومان در ابتدای هفته 

به ۶ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان پایان هفته افزایش یافت.
البته باید توجه داشت حداکثر قیمت های ثبت شده در بازار طال و سکه 
مربوط به روز پایانی هفته است که تحت تاثیر افزایش محسوس قیمت 
در بازار آزاد ارز بــه دلیل تعطیلی روزهای پایانــی هفته، دچار افزایش 
مقطعی قیمت بود.برخالف قیمت طال در بازار ایران که به جز روزهای 
اول و آخر هفته، در ســایر روزها روندی ثابت را تجربه کرد، در هفته ای 

که گذشت قیمت جهانی طال نوسانی نامتوازن داشت.
قیمت انس جهانی طال ابتــدای هفته در اوج قیمتــی خود یعنی یک 
هزار و ۹۳۰ دالر قرار داشــت، اما در ادامه به تدریج با بازگشت به کانال 
۱۸۰۰ دالری، در روز سه شنبه یک هزار و ۸۹۲ دالر قیمت خورد. البته 
در ادامه بازار طی روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه انس جهانی مجددا 

شاهد افزایش قیمت بود و به قیمت یک هزار و ۹۰۷ تومان رسید.
بنابراین با تطبیق و مقایســه روند حرکتی نمودار قیمت جهانی طال با 
قیمت بازار آزاد ارز که مهم ترین عوامــل تاثیرگذار بر قیمت بازار طال و 
سکه داخلی هستند، مشخص می شود تنها در روزهای اول و پایان هفته 
این دو بازار روندی مشــابه و افزایش داشته اند.  به همین دلیل در هر دو 
روز بازار طال شاهد بیشترین صعود در قیمت ها بود و در سایر روزها بازار 
طال به دلیل حرکت متضاد نمــودار در بازارهای ارز و جهانی طال، ثبات 

نسبی قیمت ها را تجربه کرد.
پیش بینی کارشناسان برای روند بازار داخلی سکه و طال در هفته آینده 
نیز با توجه به روند کلی آرام و کاهشــی قیمت جهانی طال، معطوف به 
تحوالت بازار آزاد ارز اســت. به گفته این کارشناسان از آنجا که قیمت 
ســکه حباب زیادی را تجربه می کند، در صورتی که روند توقف رشــد 
قیمت دالر بــه مانند روزهای میانی هفته گذشــته، ادامــه پیدا کند. 

احتمال ریزش در قیمت سکه زیاد است.
این پیش بینی از آنجا ناشی می شود که در پی عرضه روزانه ۵۰ میلیون 
دالر توســط بازارســاز در بازار ارز، این بازار تغییر رویــه داده و با توجه 
به کاهش تقاضا برای خرید ارز طی هفته طی هفته گذشــته، احتمال 
شکسته شــدن روند صعودی قیمت ها در بازار ارز زیاد است.  در صورت 
تحقق این پیش بینی، سقوط قیمت سکه با توجه به حباب بیش از یک 
تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی موجودی در قیمت های فعلی آن، سریع تر از 

میزان کاهش قیمت ارز خواهد بود.

بازار

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشــتی، گفت: 
با توجه به افزایــش هزینه تمام شــده تولید، نرخ ۱۳ 
هزار تومانی مرغ زنده جوابگوی هزینه های مرغداران 

نیست.
عظیم حجت، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ، گفت: 
متوســط نرخ هر کیلو مرغ زنــده درب مرغداری ۱۶ 
هزار و ۲۰۰ تومــان، مرغ آماده به طبخ در کشــتارگاه 
۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان، توزیــع درب واحدهای صنفی 

۲۰ هــزار و ۶۰۰ تومان و خرده فروشــی ها ۲۱ هزار تا 
۲۳ هزار تومان اســت.وی عرضه مرغ با نرخ های باالتر 
را گرانفروشی دانست و ادامه داد: دستگاه های ذی ربط 
با اعمال نظارت های دقیق بایــد از تخلف مغازه داران 
جلوگیری کنند.حجت درباره آینــده بازار مرغ اظهار 
داشــت: با توجه به کاهش جوجه ریــزی و تخصیص 
نهاده با نرخ مصوب تا ســن ۴۲ روزگی در بحث عرضه 
دچار کمبود شدیم که اگر تمهیداتی اندیشیده نشود، 

التهاب بازار ادامه خواهد داشــت. بــا توجه به کاهش 
جوجه ریزی و اُفت وزن مرغ در سالن ها انتظار می رود 
که نهاده به جای ۴۲ روزگی تــا ۵۰ روزگی در اختیار 
مرغدار قرار گیرد، چرا که مرغ ۴۲ روزه به ســبب وزن 

پایین قابلیت عرضه به بازار را ندارد.
به گفته این مقام مســؤول اگر تا ۵۰ روزگی، نهاده در 
اختیار مرغدار قرار گیرد تا وزن بیشــتری از موجودی 
سالن ها بدســت آید، بازار به ثبات می رسد، در غیر این 

صورت به علت کاهش میزان جوجــه ریزی و افزایش 
قیمــت کنجاله از مــرز ۱۵ هزار تومــان، تولید صرفه 
اقتصادی ندارد. عضو هیئــت مدیره اتحادیه مرغداران 
گوشــتی همچنین در واکنش به تصویب نرخ ۱۳ هزار 
تومانی مرغ زنــده افزود: اگرچه نــرخ ۱۳ هزار تومانی 
مرغ زنده با احتســاب ۱۰ درصد افزایش یا کاهش در 
اختیار مرغداران اعالم رسمی نشده است، اما این نرخ 

با هزینه تمام شده تولید مغایرت دارد.

غ مر

خریدار  تالش بازارســاز در هفته  گذشته 
برای واقعی کردن قیمت ارز با وجود کاهش 
قابل توجــه تقاضا برای خریــد، با مقاومت 
دالالن بــازار مواجه شــد؛ ســفته بازان و 
نوســان گیران بازار ارز در ســایه انتظارات 
تورمی و ابهام درباره سرنوشــت انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا بــه دنبال ایجاد 

التهاب و تقاضای کاذب در بازار هستند.
بازار ارز در هفته ای که گذشت )از ۱۹ تا ۲۴ 
مهر(  فضایی مبهم و پــر از اما و اگر را تجربه 
کرد. در ابتدای هفته در ادامه روند صعودی 
پیشین بازار که تواسته بود با سرعت زیادی 
از مرز ۳۰ هزار تومان برای هر دالر گذر کند، 
بازار روند صعودی داشــت. اما در ادامه و با 
اقدامات جدی بازارســاز، روند بازار متحول 
شــد و هرچند تا پایان هفتــه نمودارهای 
بازار نزولی نشد، اما تحلیل رفتار بازار دچار 
پیچیدگی های جدید شــد که بــه اعتقاد 
کارشناســان روندهای آتی بــازار را تحت 

تاثیر خود قرار خواهد داد.
روز اول هفته )شــنبه( فعالیت بــازار ارز با 
فروش دالر به بهــای ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
در صرافی هــای بانکی و ۳۰ هــزار و ۳۰۰ 
تومــان در بازار غیررســمی آغاز شــد و به 
سرعت در همان روز آغازین قیمت دالر در 
صرافی های بانکی به ۳۰ هــزار تومان و در 
بازار آزاد به بیش از ۳۱ هزار تومان رســید. 
روند صعودی تا ظهر روز یکشنبه هم ادامه 
داشــت و صرافی های بانکی قیمت فروش 
دالر را به ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان رســاندند 
و بازار آزاد هم در آستانه ورود قیمت دالر به 

کانال ۳۲ هزار تومان قرار گرفت.
اما ورود جدی و مبتکرانه بازارســاز به بازار 
در ظهر روز یکشنبه، روند بازار را وارد شوک 
جدی کرد. در ظهر روز یکشــنبه بازارساز 
در اقدامی شفافیت ســاز و بی ســابقه اعالم 
کرد تصمیــم دارد از روز دوشــنبه روزانه 
۵۰ میلیــون دالر به صورت اسکناســی در 
بازار ارز تزریق کند. همچنین ســقف مجاز 
خرید روزانه توسط کارگزاری های بانکی و 
صرافی ها هم طبق مجــوز بانک مرکزی به 
ســقف ۵۰۰ هزار دالر افزایش یافت. انتشار 
این اطالعیه در روز یکشــنبه اثر خود را بر 
بازار گذاشت و در پایان معامالت همان روز 

قیمت دالر در بازار آزاد با بیش از هزار تومان 
کاهش به رقم ۳۰ هزار  و ۶۵۰ تومان رسید.

بانک مرکزی عالوه بر اجرای مفاد اطالعیه 
فوق،  از روز دوشنبه دست به دو اقدام دیگر 
نیز زد. ســفر عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی، بــه عراق در روز دوشــنبه و 
دیدار و مذاکره با همتــای عراقی که منجر 
به خبرهــای مثبت و امیدوارکننده شــد، 
ســیگنال مهمی بود که به فعاالن بازار ارز 
نشان داد بانک مرکزی عزم جدی برای آزاد 
سازی ارزهای بلوکه شده ایران در بانک های 
خارجی دارد. عالوه بر این عرضه حواله های 
ارزی نیز در ســامانه نیما از روز دوشــنبه تا 

پایان هفته،  رشد قابل توجهی کرد.
مجموعــه اقدامــات بانک مرکــزی از روز 
یکشــنبه به بعد این انتظــار را برای برخی 
از کارشناســان ایجاد کرد تــا در روزهای 
باقی مانده هفته، بازار ارز شــاهد شکســته 
شدن قیمت ها باشــد. اما گذر روزها نشان 
داد ایــن پیش بینی محقق نشــد و هر چند 
روند صعودی بازار متوقف شد، اما از سقوط 

قیمت ها هم خبری نبود.
بــر این اســاس طــی معامــالت روزهای 
دوشــنبه تا چهارشــنبه به تدریج قیمت 

دالر در بــازار آزاد به همان نــرخ ۳۱ هزار و 
۷۰۰ تومان صبح روز یکشنبه بازگشت و در 
صرافی های بانکی هم دالر با نرخ ۳۱ هزار و 
۵۰۰ تومان به فروش رســید. البته در روز 
پنجشنبه و با توجه به ایام شهادت ۲۸ و ۲۹ 
صفر، بازار به روال معمــول روزهای پیش 
از تعطیلی، شــاهد افزایش مقطعی قیمت 
ارز بود و بدین ترتیــب در آخرین روز هفته 
گذشته، قیمت دالر در بازار آزاد به کانال ۳۲ 
هزار تومان ورود کرد و در محدوده ۳۲ هزار 

و ۲۰۰ تومان معامله شد.
کارشناســان مالی مهم تریــن دلیل عدم 
توجه جدی فعــاالن بازار بــه عرضه روزانه 
اسکناس توسط بازارســاز را انتظار تورمی 
ایجاد شــده در جامعه می داننــد که در پی 
اعمال تحریم های بی ســابقه دولت آمریکا 
و البته بــازی تبلیغاتی که از ســوی ترامپ 
و متحدانــش علیه ایــران در ماه های اخیر 
ایجاد شده، شکل گرفته است. این گروه ها با 
قطعی پنداشتن پیروزی ترامپ در انتخابات 
آمریکا و ترسیم فشارهای اقتصادی بیشتر 
در صورت پیروزی ترامــپ در انتخابات، با 
همراهی سفته بازان و نوســان گیران بازار 
ارز به دنبال ایجاد التهــاب و تقاضای کاذب 

در بازار هســتند.دالالن بازار در هفته های 
اخیر توانسته اند با سواستفاده از این انتظار 
تورمی ایجاد شــده بــه نفــع مقاصد خود 
اســتفاده کنند و بازار ارز را ملتهب سازند. 
»میثم رادپور«  کارشناس پولی و بانکی، در 
همین خصوص به ایرنا توضیح داد: با وجود 
تالش های انجام شــده برای ایجاد التهاب 
در بازار،  نباید فرامــوش کنیم که با توجه به 
نزدیک بودن انتخابات آمریکا و اینکه طبق 
نظرسنجی های انجام شده احتمال پیروزی 
بایدن بسیار بیشتر از پیروزی ترامپ است، 
به زودی انتظارات تورمی هم در بازار داخلی 
کاهش پیــدا خواهد کــرد. بنابراین در این 
شــرایط که قیمت ارز به قلــه قیمتی خود 
رســیده اســت، بانک مرکزی با انجام این 
عرضه روزانه می تواند فشــار فــروش را در 
بازار ایجاد کند. به اعتقــاد بنده تجمیع این 
اقدامات در نهایــت منجر به فروکش قیمت 

ارز خواهد شد.
پیش بینی کارشناسانی مانند رادپور بر پایه 
داده هایی از بازار اســت که نشان می دهد،  
تقاضای شدید برای خرید ارز، از میان رفته 
است. در همین راســتا بانک مرکزی پس از 
عرضه به ترتیــب ۸۵، ۷۳ و ۴۹ میلیون دالر 

در روزهای دوشــنبه تا چهارشنبه در بازار، 
اعالم کرد درصد عمده ای از ارز ارائه شــده، 
فاقد خریدار بودند. به عنــوان مثال در روز 
سه شنبه تنها ۱.۵ میلیون دال از ۷۳ میلیون 
عرضه شــده، خریداری شــد. این آمار در 
حالی که با تعیین ســقف ۵۰۰ هزار دالری 
برای هر صرافی یــا کارگزاری بانکی، امکان 
خرید تمامی اســکناس های عرضه شده به 
راحتی فراهم است، نشــان دهنده شکسته 
شــدن فشــار تقاضا در بازار ارز طی هفته 

گذشته است.
کاهــش تقاضــا در هفته گذشــته،  دالیل 
متعــددی از افزایش اختــالف آرای میان 
بایــدن و ترامپ در نظرســنجی های انجام 
شده تا رشد نجومی قیمت ارز در هفته های 
اخیر دارد.  در نتیجه همزمانی این دالیل با 
عرضه های روزانه بازارساز، باعث شده است 
کارشناســان پیش بینی کنند، به تدریج با 
کمرنگ شدن انتظار تورمی شکل گرفته در 
جامعه، شرایط کامال برای سقوط قیمت ارز 

در بازار مهیا است.
در این میان البته سفته بازان و نوسان گیران 
بازار همچنان در حال مقاومت هستند و باید 
دید در هفته آینده نتیجه جدال میان میان 
بازارســاز و دالالن بازار چه روندی را بر بازار 

از حاکم می سازد.
در هفته گذشته در ســامانه سنا هم قیمت 
ارز روندی مشــابه بازار آزاد داشت. در این 
بازار قیمت دالر در میانگین قیمت ۲۹ هزار  
و ۷۳۹ تومــان کار خود را آغاز کــرد، اما در 
ادامه بــه نزدیکی ۳۱ هزار تومــان افزایش 
یافت و پس از کاهشــی هزار تومانی مجددا 
در مســیر صعود قرار گرفــت و در نهایت با 
قیمت ۳۱ هــزار و ۱۵۸ تومان کار خود را به 

پایان برد.
در ســامانه نیما نیز قیمت میانگین حواله 
دالری کــه در روز ابتدایی هفتــه با قیمت 
۲۳ هزار و ۲۰۸ تومان کار خود را آغاز کرده 
بود، کف قیمتی ۲۲ هــزار و ۷۸ تومان را در 
روز دوشنبه و سقف قیمتی ۲۶ هزار و ۴۹۹ 
تومان را در روز سه شــنبه تجربه کرد. اما در 
نهایت در روز آخر هفتــه، قیمت میانگین 
فروش حواله دالر در سامانه سنا با قیمت ۲۳ 

هزار و ۹۴۰ تومان ثبت شد.

متغیرهای متعددی در ســالهای  خریدار 
اخیر باعــث به عقــب رانده شــدن ارزش 
ریال شــده اند. در این گزارش روند کاهش 
ارزش پول ملی طی سالهای بعد از پیروزی 
انقالب و عوامل موثر بر آن بررســی شده و 
راهکارهای موجــود برای تقویــت آن نیز 

برشمرده شده است.
تمایل شــهروندان عادی به نگهداری دالر 
ممکن اســت در نگاه اول عجیب باشــد اما 
توجه به روند بلندمدت، مــا را به این نتیجه 
می رســاند که ممکن اســت حق با آن ها 

باشد. 

 مهم ترین شوک های ارزی پس
 از انقالب

به دنبــال وقوع انقــالب در ســال ۱۹۷۸ 
میالدی )۱۳۵۷ خورشــیدی( ارزش ریال 
که زمانــی جزو ۱۶ ارز برتر جهانی توســط 
صدوق بین المللی پول معرفی شده بود در 
برابر دالر رو به کاهش رفت. ۱۰ ســال بعد 
در سال ۱۹۸۸ میالدی ) ســالی که جنگ 
بین ایران و عراق به پایان رسید( ارزش دالر 
با رشد ۲۰ درصدی نســبت به سال قبل آن 
به ۱۲۰۰ ریال رســید و پس از آن نیز روند 
کاهش ارزش پــول ملی متوقف نشــد؛ تا 
جایی که در شــوک ارزی مهــم بعدی و در 
ســال ۱۹۹۵ میالدی )۱۳۷۴ خورشیدی( 
هر دالر با ۵۴ درصد افزایش نسبت به سال 
قبل به ۴۰۳۰ ریال رســید. در سال ۲۰۰۹ 
میالدی )۱۳۸۸ خورشــیدی( ارزش دالر 
برای نخســتین بار از ۱۰ هزار ریال نیز عبور 
کرد و تنها سه ســال طول کشید تا دالر سه 
برابر شــود و بــه ازای ۳۸۰۰۰ ریال مبادله 

شود.

دوران طالیی )2016-2013(
روند مثبت مذاکرات هســته ای و بازگشت 

امید بــه جامعه در خصــوص آینده کمک 
زیادی به آرام شدن فضای بازارها کرد. طی 
این سال ها اقتصاد ایران نرخ های رشد باال، 
تورم کم و بــازار ارز باثباتــی را تجربه کرد. 
شکی نیســت که برجام در این دوره نقشی 
کلیدی را ایفا کرد و نه تنهــا ارزش دالر در 
مجموع این ســال ها باال نرفت که در برابر 
ریال کاهش نیز پیــدا کرد. ) نــرخ دالر از 
۳۶۰۰۰ ریال در ســال ۲۰۱۳ به ۳۴۲۵۰ 

ریال در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرد(
آن طور که داده های بانک جهانی نشان می 
دهد، اقتصاد ایران درســال ۲۰۱۶ میالدی 
)۱۳۹۵ خورشیدی( به نرخ رشد ۱۳.۳۹۶ 
درصدی دست یافت و تورم تا ۷.۲۴۵ درصد 
پایین آمد. در مقام مقایسه، در سال ۲۰۱۹ 
میالدی )۱۳۹۸ خورشیدی( اقتصاد ایران 
۱۰.۹ درصد کوچک شــد و تورم ۳۰.۹۰۷ 

درصدی به ثبت رسید. 

سال های اخیر
در ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵ پس از دو سال مذاکره، 
ایران و قدرت های جهانی توافق جدیدی را 
امضا کردند. مزیت اصلی توافق برای ایران، 
رها شدن اقتصاد این کشور از فشار سنگین 
تحریمی بود. خبر برجام آثار )مثبت( خود 
را روی بازارها گذاشت اما در سال ۲۰۱۸ و به 
دنبال خروج آمریــکا از توافق، ریال کاهش 
دیگــری را تجربه کرد. به دنبــال انتخابات 
۲۰۱۶ آمریــکا و اتخاذ رویکرد موســوم به 
فشار حداکثری توسط دونالد ترامپ، ارزش 
ریال مجــددا رو به کاهش رفت. در ســال 
۲۰۱۸ نرخ هر دالر )در بازار غیررسمی( به 
۱۵۰ هزار ریال رسید. عالوه بر کارزار فشار 
حداکثری آمریکا، تصمیــم کارگروه ویژه 
اقدام مالی یا FATF در بــر گرداندن ایران 
به فهرســت اقدامات متقابــل، پیامدهای 
ویروس کرونا روی کســب و کارها و روش 

های تامین مالی کســری بودجه دولت به 
کاهش بیشتر ارزش ریال منجر شد. 

سیستم شناور ارزی یا نرخ ثابت: کدام 
بهتر است؟

همان طور کــه در باال نشــان داده شــد، 
عربستان و امارات در سال های اخیر نوسان 
بســیار کمی را در بازار ارز خود تجربه کرده 
اند. چرا؟ یک دلیل اصلی این اســت که این 
کشورها ارزش پول خود را به دالر پیوند زده 
اند و در نتیجه می توانند نســبت به داشتن 
یک ارز نیرومند مطمئن باشــند. در جهان 
امروز، دو سیســتم ارزی عمده وجود دارد: 
سیستم نرخ شــناور و نرخ ثابت. در سیستم 
ثابت، بانک مرکزی ارزش پول خود را به یک 
ارز یا دارایی خارجی دیگر متکی می کند ) 
معموال به دالر آمریــکا( و این نرخ برابری را 
به عنوان نرخ رســمی ارز حفظ می کند. از 
سوی دیگر در سیستم شناور، نرخ ارز توسط 
مکانیزم عرضه و تقاضا در بــازار ارز تعیین 

می شود. 
دلیل اصلی انتخاب سیســتم نرخ ارز ثابت، 
ثبات در آن است. با این شیوه اقتصاد پیش 
بینی پذیرتر است و سرمایه گذاران سرمایه 
بیشــتری را روانــه اقتصاد مــی کنند. هم 
چنین به سیاســت گذار این امکان داده می 

شود تا دســتیابی به نرخ پایین تری از تورم 
را هدف گذاری کنــد. در عین حال هر زمان 
که سرمایه گذاران احساس کنند ارزش پول 
ملی اشباع شده است ) نرخ برابری ارز کمتر 
از چیزی است که باید باشــد( تا حد امکان 
خواهان خرید ارز می شــوند. این اتفاق در 
ایران نیز افتاد. از نظر ســرمایه گذاران نرخ 
ارز ثابت ۴۲۰۰۰ ریالی ) ارز ۴۲۰۰ تومانی( 
غیرمنطقی بود و در نتیجه تقاضای شــدید 
برای تبدیل ریال به دالر، شکاف نرخ ارز در 
بازار رسمی و غیررسمی )آزاد( را روز به روز 

بیشتر کرد. 
در طرف مقابل اما، سیســتم ارز شــناور به 
دولت ها این امــکان را می دهــد تا به طور 
متنــاوب و در شــرایط خاص در نــرخ ارز 
بازنگری کنند. طرفداران و مخالفان زیادی 
برای هر دو نظــام ارزی وجــود دارد اما در 
مجموع می توان گفت کشــورها به صورت 
کلی نرخ ارز ثابت را ترجیح می دهند )البته 
نه همیشــه(. با توجه به این مســاله که در 
سیســتم نرخ ارز ثابت نیاز به داشتن ذخایر 
ارزی باالیی است، خیلی از کشورها قابلیت 

اتخاذ این روش را ندارند.
 سیســتم ثابــت هــم چنیــن انگیــزه 
صادرکننــدگان را در بلندمــدت کاهش 
می دهد و در نتیجه می توانــد در یک افق 
طوالنی به کاهش رشــد اقتصــادی دامن 
بزند. مســاله دیگر اینکه الزمه اجرای یک 
نظام ارزی پیوندشــده، داشتن یک بازار باز 
توسعه یافته است؛ در نتیجه برای کشوری 
مثل ایران، توسعه بازار باز باید اولویت قبل 
از روی آوردن به سیستم نرخ ارز ثابت باشد. 
تحریم ها نیز کار مقامات را برای پیوند پول 
ملی به ارزهــای معتبر نظیــر دالر یا یورو 
دشوار کرده است.* حال سال اینجاست که 

لنگرگاه امن برای ریال چه می تواند باشد؟
یک نمونه موفق استفاده از ارزی دیگر برای 

ایجاد ثبــات در پول ملی مربــوط به تجربه 
بلغارســتان در پیوند پول ملــی به مارک 
آلمان است. این مســاله در گفتگوی ایسنا 
با پروفسور اســتیو هانکه- مشاور اقتصادی 
وقت نخست وزیر این کشور به طور مفصل 

بحث شده است. 

چه کاری می توان کرد؟
در حالــی کــه پیونــد زدن ارزش ریال به 
ارزهایی همچــون یورو و دالر بــرای ایران 
مقدور نیســت، بهتر اســت ســراغ دارایی 
های معتبر دیگــری همچون طال یا ارزهای 
دیجیتالــی رفت. در این بین طــال به دلیل 
مقبولیت بیشــتر جهانی و ذخایر مطلوب 
طالی ایــران گزینــه بهتری بــه نظر می 
رسد. این راه توســط شماری از متخصصان 
مشــهور حوزه پولی نیز توصیه شده است. 
اســقرار یک ارز متکی به طال نیازمند ایجاد 
یک هیات ارزی اســت که با وظیفه صدور 
اســکناس می تواند مســتقل یاهم راستا با 
بانک مرکزی فعالیت کند. اســتقالل هیات 
ارزی و اختیــار آن در سیاســت گذاری از 
الزمه های موفقیت آن اســت. همان طور 
که در کتاب هیات های ارزی کورت شــولر 
و اســتیو هانکه نیز بدان اشــاره شده است، 
هیات ارزی باید دارای ذخایــر ارزی کافی 
برای دفاع از ارزش پول ملی باشــد ) حداقل 
۱۰۰ درصد یا بیشــتر از مقدار پول موجود 
در چرخه( و نیز متعهد بــه تبدیل پول ملی 

به ارز تکیه گاه. 
درســت اســت که هیات های ارزی دارای 
معایبی نیز هســتند؛ از جمله محدود شدن 
سیاســت گذار در تعیین نرخ بهــره اما در 
شرایط فعلی به نظر می رسد یکی از بهترین 
گزینه های ممکن باشــند. عالوه بر آن الزم 
اســت که دولت و بانک مرکزی، دســت به 

اصالحات ساختاری دردناکی بزنند. 

غ زنده غیرمنطقی است خ ۱۳ هزار تومانی مر نر
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همتی تشریح کرد

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی روند کنترل متغیرهــای پایه پولی و نقدینگی 

را تشریح کرد.
 عبدالناصر همتی در یک پســت اینســتاگرامی دربــاره روند کنترل 
متغیرهای پولی و نقدینگی، نوشــت: بانک مرکزی، به عنوان مسئول 
سیاســت پولی و اعتباری، عالوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج 
از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشــی از شــیوع کرونا و نیز تسهیل 
تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاماًل پیچیده، اگر 
مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست ها نبود، وضعیت 

پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.
وی افزود: در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی 
دنیا ، نمی توانست در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوائل شیوع کرونا 
که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود بی تفاوت باشد. 
کاهش یک درصد نرخ ســپرده قانونی در ابتدای سال، با هدف کمک به 
بانک ها برای تامین مالی و اعطــای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه 
بگیر و نیز کســب و کارهای آســیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه 

مسکن انجام گرفت.
 رئیس کل بانک مرکــزی ادامه داد: نظــر به پایش رونــد متغیرهای 
اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر 
رشد نقدینگی، نرخ ســپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. 
اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز، طبق برنامه 
پیش می رود.همتــی گفت: همراهی دولت محترم در تأمین کســری 
بودجه نیمه اول ســال ازطریق انتشــار اوراق بدهی قابل تقدیر است. 
امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شــده، این روند، درنیمه دوم 
سال نیز باجدیت ادامه یابد تا بتوان کســری بودجه امسال را به صورت 

سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کالن تأمین مالی کرد.
  وی در پایان ســخنانش خاطرنشان کرد: بی شــک، مهم ترین عامل 
برونزای اقتصاد کشــور، ادامه تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا 
علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت 
درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون درنظرگرفتن تأثیر این عامل، 
بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشــا 

باشد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
 احتمال آغاز پذیره نویسی داراسوم

 تا دوهفته آینده

معاون وزات اقتصاد با بیــان اینکه همه افراد امــکان خرید ۵ میلیون 
تومان از صندوق داراســوم را دارند، گفت: ممکن اســت پذیره نویسی 

ظرف یک الی دو هفته آینده آغاز شود.
عبــاس معمارنژاد، معــاون امور بانکــی، بیمه و شــرکت های دولتی 
وزارت اقتصاد با بیان اینکه دولت با واگذاری باقیمانده ســهام دولت در 
بانک های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله )ETF( دارا ســوم موافقت کرد، گفــت: ارزش این صندوق ۲۴ 
هزار میلیارد تومان است.وی در زمینه زمان پذیره نویسی این صندوق 
خاطرنشان کرد: کارهای ثبتی صندوق داراســوم در حال انجام است. 
زمان قطعی پذیره نویسی این صندوق هنوز مشخص نشده اما به محض 

اینکه مجوزهای ثبتی دریافت شود پذیره نویسی آغاز می شود.
معمارنژاد ادامه داد: ممکن اســت ظرف یک الی دو هفته آینده، پذیره 

نویسی این صندوق شروع شود.
وی با بیان اینکه برای همه سهامداران تخفیف بیست درصدی در نظر گرفته 
می شــود، گفت: فارغ از اینکه هر فرد، دارایکم و پاالیشی یکم را چه مقدار 
خریداری کرده است امکان خرید این صندوق تا سقف ۵ میلیون تومان را 

دارد.

تغییر سقف برداشت انتقالی در برخی بانکها
برخی شعب بانکی از تغییر ســقف وجه برداشت انتقالی خبر می دهند 
و می گویند از ۱۵ مهرماه وجه انتقالــی از ۵ میلیون تومان در باجه های 

درجه یک و دو به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
گزارش های میدانی از برخی شــعب بانکی حکایت از افزایش ســقف 
برداشت انتقالی دارد که بر این اســاس، هیأت مدیره برخی بانک ها، با 
افزایش سقف برداشــت انتقالی در باجه های خدمات بانکی از مبلغ ۵۰ 

میلیون ریال به سقف های جدید خبر داده اند.
یکی از متصدیان نظام بانکی گفت: بر اســاس بخشــنامه ای که در ۱۵ 
مهرماه به شعب ابالغ شده، سقف برداشــت انتقالی در باجه های درجه 

یک و دو از ۵ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین در باجه های درجه ســه و چهار نیز این ســقف 

انتقالی از ۵ میلیون تومان به ده میلیون تومان تغییر کرده است.
در عین حال خبرها حکایت از آن دارد که ســقف برداشت نقدی بدون 

تائید شعب ناظر، کماکان ۵ میلیون تومان است.

۳۰ نماد بورسی متوقف شده کدامند؟
از میان نمادهای بورســی، ۳۰ نماد تا تاریخ ۲۳ مهرماه )چهارشنبه( به 

دالیل مختلف متوقف شده اند.
 تعلیق نماد معامالتی باعث توقف نمادهای کنتورسازی ایران)آکنتور(، 
زامیاد)خزامیاد(، صنایع آذر آب)فاذر(، بانک انصار)وانصار( و  توســعه 
معادن و فلزات)ومعادن( و افشای اطالعات با اهمیت گروه الف نیز باعث 
توقف نمادهای داروســازی روزدارو)دروز(، داروسازی کوثر)دکوثر(، 
ســیمان کرسدتان)ســکرد(، ســیمان ایالم)ســیالم(، پتروشیمی 

فناوران)شفن( و  لیزینگ ایران)ولیز( شده اند.
کربن ایران)شــکربن( به دلیل تغییــرات بیــش از ۵۰ درصد در ۱۵ 
روز متوالــی، بیمــه البرز)البرز( و شیشــه همدان)کهمــدا( به دلیل 
برگزاری مجامــع عمومی عادی ســالیانه و فــوق العاده)درخصوص 
تغییر ســرمایه(، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی)شســتا( به دلیل 
برگــزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه، ســرمایه گــذاری صنایع 
شــیمیایی ایران)شــیران( به دلیل برگزاری مجمــع عمومی عادی 
به طور فوق العــاده، گلوکوزان)غگل(، گروه صنعتــی بوتان)لبوتان( 
به دلیل برگزاری مجمع عمومــی عادی به طور فــوق العاده)انتخاب 
اعضا( و تولیــدی مهرام)غمهرا( نیز به دلیل جلســه هیــات مدیره در 
خصوص تغییر ســرمایه متوقف شــده اند.برگــزاری مجمع عمومی 
فــوق العاده)درخصــوص تغییر ســرمایه( نمادهای تامین ســرمایه 
بانک ملت)تملــت(، پرداخــت الکتورنیک ســامان کیش)ســپ(، 
کالسیمین)فاسمین(، المیران)فالمی(، پارس سرام)کسرام(، فرآورده 
های نســوز پارس)کفپارس( و بانک کار آفرین)وکار( را متوقف کرده 
است.ســیمان فارس)ســفار( و بانک تجارت)وتجارت( نیز در لیست 

نمادهای متوقف قرار گرفته اند.

شعبه

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید پرند با اشاره به 
۸ هزار واحد آماده تحویل، گفت: متقاضیان که اقدام به 
تحویل مسکن مهر خود نکنند، در آینده با افزایش نرخ 

تسهیالت بانکی مواجه می شوند.
محسن وطن خواهی گفت: ۸۷ هزار واحد مسکن مهر 
در شهر جدید پرند وجود دارد که از این تعداد ۷۷ هزار 
واحد آن تحویل متقاضیان شده و دو هزار و ۵۰۰ هزار 

واحد دیگر آماده تحویل است.
مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید پرند با اشاره به 
دستور وزیر راه و شهرســازی مبنی بر به پایان رساندن 
مسکن مهر تا پایان امســال، ادامه داد: در شهر جدید 

پرند ۲۴۱ پــروژه پیمانکاری مســکن مهر 
وجود دارد که ســاخت این پروژه ها به پایان 
رسیده اســت. حدود ۳۰۰ واحد وجود دارد 
که شــش ماه تا ۵ ســال از زمان ســاخت و 
تکمیل آن ها می گذرد، امــا متقاضیان برای 

دریافت واحد خود مراجعه نمی کنند.
به گفته این مقام مســؤول از کل پروژه های 

مســکن مهر پرند، ۲۰ درصد متقاضیــان، هنوز برای 
دریافت واحد خود مراجعه نکرده اند. به دلیل طوالنی 
شدن ســاخت مســکن مهر بســیاری از متقاضیان 
واحدهای خود را واگذار کرده انــد و به دلیل اینکه نقل 

و انتقال رســمی صورت نگرفته اســت آمار 
دقیقی از واگذاری ها نداریم. با مالکان هشت 
هزار واحد آماده تحویــل بارها تماس گرفته 
و اطالع رسانی شده است. تسهیالت دولتی 
به این هشــت هزار واحد آماده تحویل تعلق 
گرفته اســت که مالکان باید کارت قســط 

دریافت کنند، اما هنوز دریافت نکرده اند.
وطن خواهی ادامه داد: یکــی از موضوعاتی که بانک را 
درگیر کرده این است که تســهیالتی که توسط دولت 
داده شده، اما هنوز این تســهیالت بازنگشته است. با 
جلساتی که با معاونان و مســئوالن بانک عامل حوزه 

مسکن داشــتیم، یکی از پیشنهادات بانک عامل حوزه 
مســکن، تعیین تکلیف این واحدها بود که شــرکت 
عمران پرنــد به عنــوان داور بین بانــک و متقاضیان 
واحدها را قبول کند.قانون ســاماندهی بــه بانک این 
اجــازه را می دهد که نــرخ تســهیالت را تبدیل کند، 
یعنی نرخ سود این تســهیالت از ۴ درصد به ۱۷ درصد 
برگردد. بســیاری از این واحدها دســت دالالن است 
آن ها واحدهای خالی را نگه داشتند تا باقیمت باالتری 
به فروش برسانند براساس اطالعات غیر رسمی برخی 
از افراد حدود ۲۰ واحد خالی آمــاده تحویل در اختیار 

دارند که تمایلی برای تحویل واحدها ندارند.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم و 
ساالمبور با اشاره به کاهش صادرات چرم گفت: موانع 
مختلف داخلی از جمله وضــع عوارض صادراتی و عدم 
به روز شــدن صنایع مورد نیاز در ایــن صنعت، باعث 

کاهش صادرات در این بخش شده است.
محمد الهوتی در مورد وضعیت  تولید و صادرات چرم 
و ساالمبور گفت: عدم ســرمایه گذاری خارجی یکی از 
مشــکالت جدی این صنعت اســت،  اما در کشورمان  
به دالیل مختلف، ســرمایه گذاری خارجی مورد توجه 
نبوده و حمایت های الزم نیــز از این صنعت انجام نمی 
شود؛  بنابراین صنعت چرم صنعتی رها شده است که به 

مرور زمان نیز در حال کوچکتر شدن است.
رئیــس اتحادیه تولیــد کننــدگان و صادرکنندگان 
چرم و ســاالمبور با اشــاره به اینکه یکی از انتقادات به 
صادرات ســاالمبور یا وت بلو، تبدیل به محصوالت با 
ارزش افزوده در کشــورهایی مانند ایتالیا است، افزود: 

برندسازی در این حوزه منجر به ایجاد ارزش افزوده باال 
می شــود و اگر در این صنعت برند را از برخی کاالهای 
تولیدی برداریم، قیمت تــا ۷۰ درصد کاهش می یابد، 
بنابرایــن برندینگ یک موضوع بســیار مهــم در این 

صنعت به شمار می رود. 
الهوتی با بیــان اینکه واحدهــای تولیدی این صنعت 
نتوانسته اند خود را به روز کنند، بیان داشت:  مواد اولیه 
و ماشین آالت مدرن معموال وارداتی است ، لذا به دلیل 
حمایت از تولیدات داخلی، امکان ورود ماشین آالت و 
مواد اولیه امکان پذیر وجود ندارد و یا واردات این کاال با 

تعرفه باال امکان پذیر نیست. 
وی با بیان اینکــه صنعت چــرم زیرمجموعه صنعت 
نساجی اســت، گفت: به دلیل وسعت صنعت نساجی، 
کمتر به این صنعــت توجه می شــود و حمایت های 
صنعت چرم اصال به اندازه حمایت های صنعت نساجی 

نیست. 

الهوتی بیــان داشــت: همچنیــن صــدور بی رویه 
پروانه های بهره برداری نیز برای این صنعت یک تهدید 
است، زیرا در صورت فعال شدن تمام واحدهای تولید، 
پوست اســتحصالی داخلی، پاســخگوی تامین مواد 
اولیه این واحدها نخواهد بود و لذا باید واردات پوســت 

انجام شود. 
وی با بیان اینکه عملکرد عملکرد مقامات مســئول در 
این حوزه،  باعث دوقطبی شــدن صنعت شــده؛  باین 
داشت: این در حالی است که  کشور نیازمند ارز بوده و  با 
برنامه ریزی می توان به ســمت تولید محصول با ارزش 

افزوده حرکت کرد.
وی بیان داشت: طرح مباحث غیرمنطقی در خصوص 
تولید و صادرات ســاالمبور و چرم،  باعث از بین رفتن 
اشــتغال واحدهای موجود در چرمشــهر می شــود و 

کارخانجات را تبدیل به واحدهای متروکه می کند.
الهوتی گفت: میزان صادرات ساالمبور  در سال ۱۳۹۱  

و در بهترین وضعیت  بیش از  ۲۰۰ میلیون دالر بوده که 
با توجه به وضع عوارض و کاهــش پایه های صادراتی،  
میزان صادرات ساالمبور در سال ۱۳۹۸ به ۳۵ میلیون 
دالر و در ۵ ماهــه ابتدای امســال بــه ۷ میلیون دالر 

رسیده است. 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان چرم و ساالمبور با بیان 
اینکه صادرات ساالمبور و وت بلو خام فروشی نیست، 
بیان داشت: در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید تعریف 
کاالی خام ذکر شده است، لذا اســتفاده از این واژه در 
مورد صادرات این محصول چیزی جز فرار به جلو برای 

خودداری از پاسخگویی از سوی مسئوالن نیست. 
وی با اشاره به اینکه ســاالمبور بیش از ۲۵ درصد و وت 
بلو بیش از ۴۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می کند، گفت: 
این در حالی اســت که به صادرات چرم و ساالمبور به 
بهانه جلوگیری از خام فروشــی عوارض وضع شــده 

است. 

مسکن

صادرات

خریدار  یک کارشــناس مســکن با بیان 
اینکــه طی ۹ ماه گذشــته هزینــه مصالح 
ســاختمانی تا پایان مرحله اســکلت ۱۴۰ 
درصد افزایش یافته اســت گفت: به اعتقاد 
من قیمت هر متر مربع مســکن ملی بیش 

از ۲.۷ میلیون تومان خواهد بود.
فرشــید پورحاجت اظهار کرد: وزارت راه و 
شهرسازی در سال گذشــته قیمت هر متر 
مربع واحدهای مســکونی طرح اقدام ملی 
را بین ۲.۵ تــا ۳.۵ میلیون تومــان اعالم و 
در روزهای اخیر نیز این مبلغ را بر اســاس 
هزینه های ســه ماهه دوم سال جاری ۲.۷ 

میلیون تومان اعالم کرد.
 این در حالی اســت که طی ۹ ماه گذشــته 
مقدار افزایش قیمت نهاده های ساختمانی 
مرتبط با مرحله اسکلت ۱۴۰ درصد بوده و 
قطعا قیمت تمام شــده بخش قابل توجهی 
از واحدهای اقدام ملی بیش از ۲.۷ میلیون 

تومان خواهد بود.
وی افزود: از ســه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ 
تا ســه ماهــه دوم ســال ۱۳۹۹ قیمت هر 
کیلوگرم میلگرد از حــدود ۶۱۰۰ تومان به 
۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قیمت 
هر متر مکعب بتن نیــز از ۲۲۰ هزار تومان 
به ۳۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ 
شاسی تیرچه که در ســه ماهه چهارم سال 
گذشــته کیلویی ۷۹۰۰ تومان بوده به ۱۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان رســیده است. دستمزد 
اجرای اســکلت، متری۹۰ هزار تومان بوده 

که هم اکنون متری ۱۲۰ هزار تومان شده و 
هر عدد یونولیت که قیمت آن در ســه ماهه 
چهارم سال قبل ۳۰ هزار تومان بوده به ۸۰ 

هزار تومان رسیده است.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه هزینه 
های مذکــور فقط مربوط بــه پایان مرحله 
اسکلت می شــود و به دلیل نوسانات مکرر 
نمی توانیم برآوردی از هزینه های پروژه در 
پایان مرحله نــازک کاری ارایه دهیم گفت: 

در حوزه شیرآالت ســاختمانی در یک ماه 
گذشت افزایش ۵۰ درصدی قیمت رخ داده 
و در کاشــی و ســرامیک هم با رشد مواجه 
شدیم. فعال بخش خصوصی که باید برآورد 
دقیقی درخصوص بازده ســرمایه داشــته 
باشــد نمی تواند رقم دقیقی بــرای پایان 

پروژه اعالم کند. 
با این وضعیت چطور مسئوالن نرخ مسکن 

ملی را دقیق محاسبه کرده اند؟

پورحاجت بــا طرح ایــن ادعا کــه تعداد 
واحدهای طرح اقدام ملی بر اســاس تفاهم 
نامــه ها و ثبــت نامی هــا به بیــش از یک 
میلیون واحد رســیده اســت گفت: وزارت 
راه و شهرســازی باید آمار دقیقی از تعداد 
واحدهای در دســت اقدام، در حــال اجرا، 
میزان پیشرفت و تعداد واحدهای به مرحله 

افتتاح رسیده اعالم کند.
این کارشناس مســکن تاکید کرد: قیمت 

متری ۲.۷ میلیــون تومان که مســئوالن 
اعالم کرده اند هزینه پیمانکاری اســت که 
قیمت تمام شــده ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش 
می یابد. به طور مثــال اگر یک آپارتمان ۷۵ 
متری ۲۰ متر مشــاعات داشته باشد هزینه 
آن محاســبه و به مبلغ نهایی افزوده خواهد 

شد.
طرح اقــدام ملی تولید و عرضــه ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی، شــهریور ۱۳۹۸ با حضور 
رئیس جمهور آغاز شــد. البته در برخی از 
مناطق از پایان ســال ۱۳۹۷ کلید خورده 
بود. در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشــت 
ماه ۱۳۹۹ بــرای ۳۰۰ هزار واحــد تامین 
زمین شــده و ۲۳۰ هــزار واحــد مراحل 
اجرایــی را طــی می کند. پیشــتر محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده 
بود اولین واحدهای مســکن ملی در بعضی 
مناطق کشــور، مردادماه امســال تحویل 
می شــود. اما هنوز این اقدام انجام نشــده 
اســت. در این خصوص روز ۲۵ شهریور ماه 
محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرســازی 
به ایســنا گفت که با پایان مــاه صفر اولین 
واحدهای مســکن ملی افتتاح خواهد شد. 
در مرحله اول متوسط واریزی هر نفر حدود 
۴۰ میلیون تومان اســت. گفته می شود در 
شــهر جدید پرند ۱۲۴۶ واحد مسکن ملی، 
در هشتگرد ۹۶ واحد و در گلبهار ۳۰۰ واحد 
با ارزش حــدود ۵۲ میلیارد تومــان آماده 

افتتاح است.

خ تسهیالت مسکن مهر پرند هشدار درباره افزایش نر

کاهش صادرات چرم به علت موانع داخلی

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد

افت دوباره شاخص بورس بعید است
خریدار  یک کارشــناس بازار ســرمایه 
به اصالح و افت شــاخص بورس در مرداد و 
شهریورماه اشاره کرد و گفت: در کوتاه مدت 
به دلیل افزایش قیمــت دالر، وجود آرامش 
در قیمت هــای جهانی و احتمال انتشــار 
گزارش مثبت شــرکت ها در مهر و آبان ماه، 
انتظار تکرار روند نزولی دو ماه گذشــته در 
بازار وجود ندارد.»مهــدی دلبری« افزود: 
بازار بعد از انتشــار گــزارش تولید و فروش 
ماهانه شرکت ها در شهریور ماه با استقبال 
خوبی در گروه فلزی، پتروشــیمی و معدنی 
که به نسبت گزارش مناسب تری را نسبت با 

سایر گروه ها داشتند، همراه شد.
وی به نوسان های کوتاه مدت در بازار اشاره 
کرد و گفــت: اکنون به دلیــل انتظارهایی 
کــه در نتایج انتخابــات آمریــکا و تعیین 
نتیجه از ویــروس کرونا وجــود دارد، بازار 
به صــورت احتیاطی در حال دنبال شــدن 
است و ســهامداران در شــرایط کنونی به 
دلیــل تاثیرپذیری قیمت هــای جهانی از 
این دو عامل با مالحظه بیشــتری اقدام به 

تصمیم گیری در بازار خواهند کرد.
این کارشــناس بازار ســرمایه افــزود: در 
وضعیت فعلی، حد سود در معامالت بورس 

در حال رعایت شــدن اســت و سهامداران 
برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی 
به محض کسب ۲۰ درصد سود، تصمیم به 

خروج از این بازار می گیرند.
وی گفت: بازار در یک کانال مشــخصی در 
حال حرکت اســت و با شــکل گیری روند 
صعودی در بــازار، میزان عرضــه و تعداد 

فروشنده در بازار افزایش می یابد.
دلبری به اصالح شــاخص بورس در مرداد و 
شهریور ماه ســال جاری اشاره کرد و گفت: 
شــاخص بــورس در دو ماه اخیــر اصالح 
پرشــتابی را در بــازار تجربه کــرد اما در 
کوتاه مدت بــه دلیل افزایــش قیمت دالر، 
وجــود آرامــش در قیمت هــای جهانی و 
احتمال انتشــار گزاش مثبت شرکت ها در 
مهر و آبان ماه، انتظار تکــرار چنین روندی 
در بازار وجود ندارد.به گفته این کارشناس 
بازار سرمایه، با توجه به آرامش حاکم شده 
در بازارهای جهانی، قیمت ها به دوران قبل 

از کرونا بازگشته است.

 اقدامات تاثیرگذار در بهبود
 معامالت بورس

وی به اقدامــات تاثیرگــذار در بهبود روند 

معامالت بورس اشــاره کرد و افــزود: برای 
حمایت از معامالت بورس بهتر است عالوه 
بر پیش بردن حمایت ها به ســمت صنایع، 
حذف قیمت گذاری دســتوری از صنایع و 
ســودی که دالل ها و رانت خوارها در حال 

ورود به آن هستند در دستور کار قرار گیرد.
به اعتقــاد این کارشــناس بازار ســرمایه، 
بهترین روش اعتمادســازی به بازار، حذف 
قیمت گذاری دســتوری بوده و بهتر است 
ســود ناشــی از افزایش قیمت ها به جیب 

سهامداران واریز شود.
وی گفت: اکنون شــاهد حضور حدود ۶۵ 
میلیون ســهامدار )۵۰ میلیون سهامداران 

سهام عدالت و ۱۵ میلیون ســهامدار غیر( 
در بازار هســتیم که طیف گســترده ای از 
جمعیت کشور را شامل می شوند، به همین 
دلیــل بهتر اســت حمایت هــای خوبی از 
بازار صورت گیرد و ســود شرکت ها در بازار 

افزایش پیدا کند.

پیش بینی معامالت بورس
دلبری پیش بینی خــود از روند معامالت 
بورس اینگونه بیان کــرد: پیش بینی برای 
معامالت بازار در بلندمدت کمی دشــوار 
اســت، قانونی در بازار مالی وجود دارد که 
براســاس آن نمی توان رفتــار بازندگان و 
برنــدگان در بازار را مــورد پیش بینی قرار 

داد.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
در صورت ثبــات نــرخ دالر در قیمت های 
کنونی، سود شــرکت ها در ۶ ماه دوم سال 
با افزایش همراه می شــوند، اظهار داشت: 
امیدواریم با ایجاد شــرایط پایدار در کرونا و 
ثبات قیمت های جهانی، حجم معامالت در 
بازار بهبود یابد و در کنار آن قیمت ســهام با 

جذابیت همراه شود.
وی خاطرنشــان کرد:  از زمان شروع ریزش 

بازار در مرداد ماه، حدود ۲۵ درصد از قیمت 
سهام در بازار اصالح داشــت، از طرف دیگر 
قیمت دالر با افزایش حــدود ۳۵ درصدی 
همراه شد که به نسبت می توان امیدوار بود 
در ۶ ماه دوم سال شــرایط بهتری را در بازار 

شاهد باشیم.

آموزش، الزمه ورود سهامداران 
تازه وارد به بورس

دلبری با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران باید 
با آموزش و دانش بیشتری وارد بازار شوند، 
گفت: ساختار بازار سرمایه توان پاسخگویی 
و استقبال مناسب از سرمایه گذاران جدید 
را نداشــت، به همین دلیل باید به طور حتم 
اقدام های مناســبی در تغییر ســاختارها و 

نیروی انسانی انجام شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
ســهامداران باید اســتفاده از تنــوع را در 
پرتفوی سهامداری خود مدنظر قرار دهند 
و براساس شنیده ها اقدام به سرمایه گذاری 
در بورس نکنند، اظهار داشت: سهامدارانی 
که از طریق فضای مجازی تصمیم به خرید 
ســهام در بورس گرفتند با عاقبت بدی در 

بازار سرمایه همراه شدند.



آینده انرژی باد در ایران چه خواهد بود؟

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اعالم کرد

وگاه ملی در تهران با هدف کاهش آالیندگی هوا ساخت نیر

هراس اوپک پالس از سناریوی نفتی ترسناک
بر اســاس ســند محرمانه ای که توسط رویترز مشــاهده شد، اوپک و 
متحدانش از ایــن واهمه دارند که موج دوم شــیوع کووید ۱۹ و جهش 

تولید لیبی، به اشباع عرضه نفت در سال ۲۰۲۱ منتهی شود.
 کمیته فنی مشــترک اوپک پالس این ســناریو را در نشســت ماهانه 
مجازی خود در روز پنج شــنبه مورد بررســی قرار داد. این کمیته در 

سپتامبر تحت هیچ سناریویی مازاد عرضه را پیش بینی نکرده بود.
مازاد عرضه احتمالی نفت، برنامه های اوپک و متحدانش برای افزایش 
تولید به میزان حدود دو میلیون بشــکه در روز از ابتدای سال ۲۰۲۱ را 
بهم می زند. با این حال اوپک تاکنون تصمیمی برای لغو افزایش تولید 

نگرفته است.
طبق محتوای این سند محرمانه، نشــانه های اولیه از بهبود اقتصادی 
در بخشهایی از جهان تحت الشعاع شــرایط شکننده و بدبینی فزاینده 
نسبت به روند احیا قرار گرفته اســت. به خصوص افزایش مجدد موارد 
ابتال به کووید ۱۹ در سراســر جهان و چشــم انداز قرنطینه محدود در 
ماههای زمستان ممکن است ریسکهای متوجه روند احیای اقتصادی 

و تقاضا برای نفت را پیچیده کند.
در این سند چندین سناریو پیش بینی شده اســت. در سناریوی پایه، 
کمبود ۱.۹ میلیون بشــکه در روز عرضه در ســال ۲۰۲۱ پیش بینی 
شــده که البته کمتر از پیش بینی کمبود ۲.۷ میلیون بشکه در روز در 
سپتامبر است. اما در بدترین ســناریو، پیش بینی شده که بازار ممکن 

است با ۲۰۰ هزار بشکه در روز مازاد عرضه در سال ۲۰۲۱ مواجه شود.
اوپک پالس امســال توافق کرد دور جدیدی از کاهش عرضه را به اجرا 
بگذارد و از ماه مه تولیــدش را ۹.۷ میلیون بشــکه در روز محدود کرد 
و از اوت میــزان محدودیت عرضه خود را به ۷.۷ میلیون بشــکه در روز 
تســهیل کرد و در مرحله بعد قصد دارد محدودیت عرضــه را از ژانویه 

سال ۲۰۲۱ به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برساند.
با این حــال از زمان نشســت کمیته فنی مشــترک اوپــک پالس در 
ســپتامبر، تولید نفت لیبی صعود کرده و رشــد جهانی ابتال به ویروس 
کرونا باعث تجدید محدودیتها در برخی از کشــورها و ضعیف شــدن 

بیشتر تقاضا برای نفت شده است.
لیبی که عضو اوپک اســت، از مشــارکت در توافق کاهش تولید معاف 
شده است. تحت بدترین سناریوی پیش بینی شــده، تولید نفت لیبی 
در سال میالدی آینده به ۱.۱ میلیون بشکه در روز رشد می کند و تحت 

سناریوی پایه، تولید این کشور ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.
تحت بدترین سناریو، ذخایر نفت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
که معیار مورد اســتفاده اوپک پالس برای ســنجش بازار اســت، در 
ســال ۲۰۲۱ باالتر از میانگین پنج ســاله خواهد ماند. همچنین موج 
دوم شدیدتر و طوالنیتر کووید ۱۹ در ســه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ و 
ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۱ در اروپا، آمریکا و هند به احیای اقتصادی 
کمتر منتهی خواهد شد.تحت ســناریوی پایه، ذخایر نفت اقتصادهای 
پیشرفته در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ اندکی باالتر از میانگین پنج ساله 
خواهد بود.کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پالس در دیدار روز 
دوشنبه خود این دورنما را مورد بررسی قرار می دهد و می تواند درباره 

سیاست تولید توصیه هایی ارایه کند.
بر اساس گزارش رویترز، نشست آینده وزیران کشورهای اوپک پالس 

روزهای ۳۰ نوامبر و اول دسامبر )۱۰ و ۱۱ آذر( برگزار می شود.

وشیمی  زنگ خطر عدم ترخیص محصوالت پتر
از بندر امام

درحالی بیش از سه ماه از عدم ترخیص کاالهایی همچون پلی کربنات 
و رزین های اپوکســی از منطقه ویژه اقتصادی بنــدر امام می گذرد که 
عالوه بر اختالل در بازار فروش این محصوالت به دلیل کم یاب شــدن، 

احتمال اشتعال انبارهای حاوی این مواد نیز باال رفته است.
 قریب به سه ماه است که شــرکت های حاضر در منطقه اقتصادی بندر 
امام با چالش جدیدی در خصوص عدم صدور مجوز ترخیص کاالهای 

تولیدی خود هستند.
برای روشــن تر شــدن موضوع، مدیرعامل پتروشــیمی خوزستان به 
خبرنگار اقتصادآنالین گفت: پتروشــیمی خوزســتان به عنوان تنها 
تولید کننده پلی کربنات و رزین های اپوکسی در کشور که منطقه ویژه 
اقتصادی بندر امام خمینی واقع شده است، بخشــی از مواد اولیه خود 
را از خارج از کشــور وارد منطقه ویژه اقتصادی نموده و پس از تولید از 

طریق بورس کاال در داخل کشور عرضه می نماید.
رضا صالح احمــدی افزود: خــروج محصوالت از منطقه ویــژه و ورود 
آن به کشــور مســتلزم اظهار قطعی کاال و پرداخت حقــوق و عوارض 
گمرکی ویژه مواد اولیه خارجی اســتفاده شده می باشــد. تا تابستان 
۱۳۹۹ کلیه ثبت سفارشات این شرکت و سایر شرکت های منطقه ویژه 
توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی صادر میگردید و به 
وســیله همان ثبت ســفارش و پس از دریافت ارز ورود کاال به کشور و 
فرایند اظهار کاال را انجام میدادند که از تیرماه امســال به یکباره سامانه 
گمرک اجازه اظهار کاال را با این رویه به پتروشــیمی خوزستان و دیگر 
شرکت های پتروشیمی منطقه فرایند مشابه دارند صادر ننمود و عمال 

خروج محصوالت با مشکل مواجه شد.
وی گفت: پس از آن گمرک اعالم نمود ثبت سفارشــات انجام شده در 
منطقه ویژه بایســتی طبق رویه جدید تغییر کند و در سرزمین اصلی 

انجام شود که خود این تغییر مستلزم بروکراسی بسیار زیادی است.
احمدی در ادامه گفت: این رویه جدید به کلیه ثبت سفارش های قبلی 
حتی آنها که مواد اولیه آن وارد منطقه شــده و به محصول تبدیل شده 
اند نیز تســری یافت. در رویه قبلی ثبت ســفارش شرکت پتروشیمی 
خوزستان از ارز صادرات غیر ، از مجموعه شرکت های دیگر در هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس استفاده نموده اســت و در رویه جدید فرایند 
ثبت ســفارش در ســرزمین اصلی این گزینه غیر فعال شــده است و 
عمال فرایند ثبت ســفارش اظهار کاال متوقف گردیده است.مدیرعامل 
پتروشیمی خوزســتان افزود: پس از آن به دلیل عدم امکان خروج کاال 
و تحویل به مشــتری محصوالت در فضای کارخانه دپو شده و بسیاری 
از شــرکت های پایین دســتی به دلیل کمبود مواد خوراک تولید آنها 
متوقف شــده اســت و موجب نارضایتی آنها گردیده اســت. به دالیل 
مذکور و کمبود مواد اولیه قیمت ها در بازار آزاد ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش 
یافته است. گزارش های دریافتی از ســایر شرکت های تولیدی منطقه 

حاکی از داشتن شرایط مشابه شرکت پتروشیمی خوزستان است.
احمدی درباره راه حل پیش روی این چالش گفت: طی مذاکراتی که با 
گمرک جمهوری اسالمی ایران انجام شده است در صورت تایید وزارت 
صمت میتوان با همان رویه قبلی اقدام بــه اظهار کاال و خروج از منطقه 

شود و در شرایط سخت کنونی آرامش نسبی به بازار برگردد.
وی در پایان تاکید کرد: از آنجایی که در تولید محصوالت مواد با قابلیت 
اشتعال باالیی استفاده می شود، دپوی محصوالت که خود بعضا قابلیت 
اشــتعال دارند باعث محدود شدن فضاهای دسترســی و تراکم شده و 

میتوانند باقوه خطر آفرین باشند.

و نیر

مدیر امــور اجرایــی معاینه فنی خودروهای ســبک 
کشــور با تاکید بر تعلل وزارت صمت در صدور گواهی 
ســالمت خودروهای دوگانه ســوز کارگاهی، گفت: 
مســئولیت حوادث جایگاه های CNG ناشی از عدم 
صدور گواهی سالمت و در پی آن عدم پذیرش در مراکز 
معاینه فنی و اخذ معاینــه فنی بر عهده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواهد بود.سعید قیصر گفت: بعضا در 
جایگاه های CNG شــاهد انفجار خودروهای دوگانه 
ســوز هســتیم این موضوع به دلیل این است که برای 
این خودروها گواهی سالمت صادر نمی شود تا بتوانند 
در مراکز معاینه فنی پذیرش شــوند و تست های الزم 

از آنها انجام شود، لذا مسئولیت این حوادث 
به دلیل عدم صدور گواهی ســالمت برعهده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: وزارت صمت باید پاســخگو باشد 
که چرا لیســت ۹۸۰ هــزار خودرویی که به 
صورت کارگاهی دوگانه ســوز شدند را برای 
تبدیل وضعیت در اختیــار پلیس قرار نمی 

دهد. این وزارتخانه اعتقاد دارد کــه این خودروها هم 
باید گواهی ســالمت دریافت کنند درحالی که از نظر 
ســامانه یکپارچه معاینه فنی و شرکت پخش فرآورده 
های نفتی چنین نیســت و این خودروها که توســط 

کارگاه های مجاز دوگانه سوز شده اند و یک 
دوره هم به مراکــز معاینه فنی مراجعه کرده 

اند نیازی به دریافت گواهی سالمت ندارند.
وی ادامــه داد: وزارت صمت به دنبال تحمیل 
هزینه به مالکیــن خودروها برای اخذ گواهی 
سالمت اســت؛ هزینه قابل توجهی که درپی 
اخذ این گواهی به مالکین خودروهای دوگانه 
سوز تحمیل می شــود به این ترتیب هر حادثه و انفجار 
خودروها در جایگاه های CNG بــه دلیل تعلل وزارت 
صمت در صدور گواهی ســالمت خودروهــای دوگانه 

سوزی است که در کارگاه های مجاز دوگانه شده اند.

طبق مصوبــه هیئت دولت از تاریخ یکــم دی ماه ۹۸ به 
بعد امکان سوخت گیری در جایگاه های عرضه سوخت 
CNG تنها برای خودروهای دوگانه سوزی که در کارت 
شناسایی آنها عبارت دوگانه سوز و یا دوگانه سوز تبدیلی 
درج شــده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هســتند، 
امکان پذیر شــد. در خودروهــای دوگانه ســوز تولید 
کارخانه عبارت دوگانه ســوز در کارت شناسایی خودرو 
درج شده اما خودروهای تبدیلی اغلب کارت شناسایی 
با درج عنوان تبدیل شــدن خودرو از حالت بنزین سوز 
به دوگانه سوز ندارند که باید نســبت به دریافت گواهی 

سالمت خودروی گازسوز خود اقدام می کردند.

مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران ضمــن اعالم 
افزایش روزانه ۳۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در 
بخش خانگی در تابســتان امسال نسبت به پارسال، 
گفت: مشــکلی برای تأمین گاز در فصل سرد وجود 

ندارد.
 به نقل از صداوســیما، حســن منتظرتربتی با اشاره 
به اینکه برنامه ای برای جریمه مشــترکان پرمصرف 
گاز نداریم، امــا توصیه می کنیم مــردم در مصرف 
این حامل انرژی، صرفه جویی کنند، اظهار داشــت: 
مشــکلی برای تأمین گاز در فصل سرد وجود ندارد و 
اولویت تأمین گاز در زمستان بخش خانگی و تجاری 

است.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی 
مصــرف گاز در بخش خانگی در تابســتان 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، گفت: 
به نظر می رســد این مقدار مصــرف به دلیل 
شیوع کرونا و افزایش استفاده برای گرمایش 

آب بوده است.
معاون وزیر نفــت در امور گاز بــا بیان اینکه 

گاز تولیــد شــده در پاالیشــگاه های گازی در بخش 
خانگی، تجاری و صنایع، نیروگاه ها و به عنوان خوراک 
مجتمع های پتروشــیمی مصرف می شــود، افزود: بر 
اســاس برنامه ای که وزیر نفت ابالغ کرده سهم بخش 
نیروگاه ها در زمستان کم می شود تا سوخت مورد نیاز 

بخش خانگی و تجاری تأمین باشد.
منتظرتربتی بــا توصیه به مــردم مبنی بر 
صرفه جویــی در مصرف گاز، گفــت: مقدار 
تأمین گاز نیروگاه ها و صنایع در زمســتان 
تابعی از مقدار مصرف بخش خانگی و تجاری 

است.
وی با بیان اینکه در کشــور سه نوع سوخت 
شــامل گاز طبیعــی، گازوئیــل و مــازوت مصرف 
می شــود، ادامه داد: مقدار مصرف کنونی گاز طبیعی 
در نیروگاه هــا حــدود ۲۵۰ میلیــون مترمکعب در 
روز اســت و روزانه ۶ تا ۸ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۵ 
میلیون لیتر مازوت در نیروگاه های کشــور به عنوان 

خوراک مصرف می شود.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران افــزود: ترجیح 
مــا اســتفاده از گاز به عنوان ســوخت پــاک و ارزان 
در نیروگاه هاســت، امــا عملی شــدن ایــن هدف به 
صرفه جویی مردم در بخش خانگی و تجاری بســتگی 

دارد.
منتظرتربتــی با بیان اینکــه حجــم گاز تحویلی به 
نیروگاه ها در زمســتان روزانه به ۸۰ تــا ۹۰ میلیون 
مترمکعب می رسد، گفت: نیروگاه ها تنها در صورتی 
می توانند گاز بیشــتری در زمســتان دریافت کنند 
که تولیــد افزایش یا مصرف بخــش خانگی و تجاری 

کاهش یابد.

CNG

گاز

خریدار  مدیرعامل شــرکت تولید نیروی 
برق حرارتی ایران با بیان اینکه نیروگاه های 
فرســوده تهران آالیندگی باالیــی دارند، 
گفت: تــالش می کنیــم کلنگ ســاخت 
نیروگاه ملی بــا دریافــت مجوزهای الزم 
از ســازمان حفاظت از محیط زیســت در 

نیروگاه بعثت تهران بر زمین زده شود.
»محســن طرز طلــب« در بــاره آخرین 
وضعیت ســاخت نیروگاه ملی که طرح آن 
سال گذشــته از ســوی »همایون حائری« 
معاون برق و انرژی وزیر نیرو مطرح شــده 
بود، خاطرنشان ســاخت: قرار بود نیروگاه 
ملی در بویین زهرا احداث شود و اقدام های 
الزم بــرای عملیاتی شــدن آن نیز صورت 

گرفته بود.
وی ادامه داد: ایجاد این نیــروگاه در بویین 
زهرا نیاز به همــکاری مقام های اســتانی 
داشــت که هیچ همــکاری انجام نشــد به 
گونه ای که حتــی زمین مورد نیــاز هم در 
اختیار قرار نگرفــت، بنابراین قولی که داده 
شــده بود برای ایجاد این نیــروگاه در نیمه 
نخســت امســال به دلیل عدم همکاری، با 

تاخیر روبرو شد.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی ایران 
افزود: براین اساس تالش می شود کار ایجاد 
نیروگاه ملی در مکان فعلــی نیروگاه بعثت 
تهران عملیاتی شــود و با صــدور مجوز از 

سوی ســازمان حفاظت از محیط زیست، 
کلنگ احــداث بر زمین زده خواهد شــد و 
تالش خواهد شــد تا پایان امســال این کار 

محقق شود.
طرزطلب با ابراز امیدواری نســبت به اینکه 
تا یک ماه دیگر مجوز الزم از ســوی سازمان 
حفاظت محیط زیســت صادر شود، گفت: 

چنانچه مجوز در زمان تعیین شــده صادر 
نشــود بررســی برای ایجاد این نیروگاه در 

مکان دیگری آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: تهران به دلیل وجود نیروگاه 
های فرســوده با راندمان پایین در آن، برای 
احداث نیــروگاه ملی اولویــت دارد و همه 
تالش ها بکار گرفته خواهد شد تا این امر در 

تهران محقق شود.
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید نیروی 
برق حرارتــی ایران افزود: اکنــون نیروگاه 
های فرســوده تهران هم آالیندگی باالیی 
دارنــد و هم مصــرف آب آنها زیاد اســت، 
بنابراین ضروری است با مساعدت سازمان 
حفاظت محیط زیست نیروگاه ملی در این 

شهر احداث شود. طرح اجرای نیروگاه ملی 
با واحدهای پیشرفته ساخت داخل منطبق 
با شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور مهرماه 
پارســال از ســوی معاون برق و انرژی وزیر 
نیرو مطرح شد تا بدین ترتیب نخستین گام 
برای توســعه با اتکا به توان داخلی در دولت 

تدبیرو امید برداشته شود.
عملیات اجرایی نیــروگاه ملی با واحدهای 
پیشرفته ســاخت داخل منطبق با شرایط 
اقلیمــی نقاط مختلف کشــور قرار اســت 

امسال در یکی از نیروگاه ها آغاز شود.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو در ۲۱ مهرماه 
پارسال گفته بود: طرح احداث نیروگاه ملی 
با اســتفاده از همه امکانات داخلی تا پایان 
ســال ۹۸ ارائه می شــود و همه تجهیزات 
نیروگاهی در این طرح با اســتفاده از توان 
متخصصان داخلی و بدون نیاز به تجهیزات 

خارجی ساخته خواهد شد.  
 طرح نیــروگاه ملی با واحدهای پیشــرفته 
ســاخت داخل منطبق با شــرایط اقلیمی 
نقاط مختلف کشــور و با اهــداف افزایش 
توان، افزایــش بازدهی، انطباق با شــرایط 
زیست محیطی وکاهش مصرف آب، کنترل 
آالینده هــا، کاهش هزینه هــای احداث و 
بهبود بازه هــای تعمیرات، طــی مطالعه و 
بررسی های علمی و کارشناسی و طرح های 

ابتکاری تهیه شده است.

خریــدار  هرچند کــه در طــول بیش 
از دو دهه گذشــته کــه از احــداث اولین 
نیروگاههای بادی کشــور می گذرد، رشد 
این نیروگاه ها آهنگی نسبتاً پیوسته و البته 
کند داشته و تنها پس از تصویب قانون خرید 
تضمینی بــرق از نیروگاه های تجدیدپذیر، 
این روند تا حدودی شــتاب گرفته است اما 
به نظر می رسد که آینده این انرژی با توجه 
به ظرفیت های باالی کشــور در این حوزه 

درخشان باشد.
ایران با داشــتن ظرفیت قابــل توجه انواع 
انرژی ها تجدیدپذیر و به ویــژه انرژی بادی، 
می تواند عــالوه بر تأمین بخشــی از انرژی 
مورد نیاز خــود از این منابع، اثــرات زیان 
بار تولید انرژی از منابع فســیلی را کاهش 
داده و موجبــات توســعه مناطق محرومی 
همچون استان سیستان و بلوچستان را که 
از بادخیزتریــن و در عین حال محرومترین 

مناطق کشور است فراهم آورد.
دورنمای آینده اقتصادی استفاده از انرژی 
باد در ایران بیانگر این اســت که استفاده از 
این انــرژی موجب صرفه جویــی فرآورده 
های نفتی بعنوان ســوخت می شود. صرفه 
جویی حاصله در درجــه اول موجب حفظ 
فرآوردهای نفتی شده که امکان صادرات و 
مهمتر اینکه تبدیل آنرا به مشــتقات بسیار 
زیاد پتروشــیمی با ارزش افزوده باال فراهم 

می سازد.
در درجــه دوم تولیــد الکتریســیته از این 
انرژی فاقد هر گونه آلودگی زیست محیطی 
بوده کــه همین عامــل کمک شــایانی به 
حفظ طبیعت ســالم محیط زیســت کرده 
ودر نتیجه مسیر برای دســتیابی به توسعه 

پایدار اقتصادی، اجتماعی فراهم می شود. 
استفاده از انرژی باد در ایران عالوه بر عمران 
و آبادانی موجبات ایجاد مشاغل جدید شده 
و باالخره با بومی سازی فن آوری انرژی باد 

اقتصاد کشور رشد بیشتری می یابد.
در ارزیابی نیــروگاه های بــادی، هزینه ها 
و درآمدهــای طرح، مدت زمان برگشــت 
ســرمایه، قیمت انرژی الکتریکی تولیدی 
و نرخ بازده داخلی ســرمایه، شاخص های 
نهایی بــرای مقایســه کامــل مؤلفه های 
مختلف اســت. از آنجا که برای گســترش 
سیتســم عرضه انرژی الکتریکی توســعه 
پایدار را تعقیب می کنیــم باید تمام هزینه 
ها و منافع اجتماعــی هر مولد را مدنظر قرار 

دهیم.
باید در نظــر داشــت از بین صرفــه های 
اقتصادی و غیر اقتصــادی تنها هزینه دفع 
آالینــده های زیســت محیطــی و تصفیه 
گازهــای مضــر متصاعــد از نیروگاههای 
فســیلی مــی تواند بصــورت کمــی در 
محاسبات وارد شــود. این هزینه ها در واقع 
در برگیرنــده تمام اثرات زیســت محیطی 
آالینده هــا در کوتــاه مــدت و بلندمدت 
از قبیــل تولیــد Sox و Nox و Cox و 
هیدروکربورهــا و ســایر گازهای ســمی، 
آلودگی آب و خاک و ایجاد بارانهای اسیدی 

و تولید گازهای گلخانه ای است.
در ضمن طبق اعالم ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انــرژی برق هزینه 
تولید برق از انرژی باد در دو دهه گذشــته 
بطور قابل مالحظه ای کاهش یافته اســت. 
برق تولید شــده توســط انرژی باد در سال 
۱۹۷۵، ۳۰ سنت برای هر کیلووات ساعت 

بوده اما اکنون به کمتر از ۵ ســنت رسیده 
است. توســعه توربین های جدید قیمت را 
نیز کمتــر خواهند کــرد. همچنین در دنیا 
پنج کشور آلمان، آمریکا، اسپانیا، دانمارک 
و هند پیشتاز دیگران هستند و کل ظرفیت 
نصب توربینهای بادی در دنیا تا پایان سال 
۲۰۰۴ میــالدی برابــر ۶۱۶.۴۷  گیگاوات 
اســت.در ضمــن کل ســرمایه در گردش 
صنعت انرژی بــاد جهان در ســال ۲۰۰۲ 
میالدی برابــر با ۱۳۸۱ خورشــیدی برابر 
۷ میلیارد یورو بوده اســت. قیمت سرمایه 
گذاری انرژی باد در حــدود ۱۰۰۰ دالر بر 
کیلووات برآورد می شود که در حدود ۷۵۰ 
دالر آن به هزینه تجهیزات و مابقی به هزینه 
های آماده کردن سایت و نصب و راه اندازی 
مرتبط می شود. در چند سال اخیر با بزرگتر 
شــدن ســایز توربین های تجاری، قیمت 

سرمایه گذاری آنها کاهش یافته است.

 ظرفیت ایران در انرژی بادی
 بی نظیر است

این در شرایطی اســت که طبق گفته های 

محمد ســاتکین رییس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهــره وری برق ایران ظرفیت 
کشــورمان در انرژی بادی بی نظیر اســت، 
بخش انرژی خورشــیدی ایران از بهترین 
مناطق جهان اســت و تالش می شود از این 

ظرفیت ها به بهترین نحو استفاده شود.
وی با بیان اینکه شمال زابل، خواف و دوروح 
ســه منطقه بادخیز در شــرق کشــورمان 
هستند که بخش زابل ارزشمندترین بخش 
از نظر تولیــد انرژی بادی اســت و ظرفیت 
تولیــد حــدود ۳۰۰۰ مگاواتی بــرای آن 
پیش بینی شده اســت.وی خواف را دارای 
یکی از بی نظیرترین بادهای جهان توصیف 
کرد و خاطرنشان ساخت: پیش بینی تولید 
بیش از ۱۰۰۰ مــگاوات بــرق از این بادها 

صورت گرفته است.
ســاتکین منطقــه دورح را هــم از بهترین 
مناطق بادخیز شــرق کشــور توصیف کرد 
که در هفته های اخیر یک نیروگاه بادی ۵۰ 
مگاواتی در آن نصب شده و ادامه داد: پیش 
بینی می شــود بتوان از این ناحیه نیز چند 

هزارمگاوات برق تولید کرد.
معاون وزیر نیرو به تدوین اطلس باد کشور 
توســط ســازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری برق اشــاره کــرد و آن را یکی از 
دقیق ترین اطلس های تدوین شده در سطح 
جهان توصیف کرد. هنــگام تدوین اطلس 
برای بدســت آمدن دقیــق ترزوایا حتی به 
خاک افغانســتان نفوذصــورت گرفته و با 
کمک شــرکت های آلمانی و دانمارکی این 
اطلس که در نوع خود بی نظیر است تدوین 
شود. احتمال انجام پروژه های مشترک در 
زمینه تولید بــرق از ظرفیت بادی در آینده 

دور از انتظار نخواهد بود.

 سهم انرژی بادی و خورشیدی 
در تولید برق دو برابر شد

در جهان نیز مســیر توســعه انرژی بادی 
در حال توسعه اســت تا جایی که بر اساس 
اعالم تحلیل گروه محیط زیستی انگلیسی 
امبر سهم انرژی بادی و خورشیدی در سبد 
جهانی تولید برق طی پنج سال گذشته دو 
برابر شــد و جهان را به مسیر محدود کردن 

پیامدهای گرمایش جهانی نزدیک کرد.
منابع تجدیدپذیر حــدود ۱۰ درصد از برق 
در اکثر نقاط جهان را در نیمه نخست سال 
۲۰۲۰ تشــکیل دادند. با تعطیلی هایی که 
برای مهار شیوع ویروس کرونا انجام گرفت 
و تقاضای کلــی برای بــرق را کاهش داد و 
به تجدیدپذیرها فرصت داد سهمشــان را 
بهبود ببخشــند،   کربن زدایی شــبکه برق 
امســال تقویت شــد.امبر به تحلیل تولید 
برق در ۴۸ کشــوری کــه در ۸۳ درصد از 
تولید برق جهانی ســهم دارنــد پرداخت 
و یافته های این بررسی نشــان داد نیروی 
بادی و خورشیدی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ 
در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته ۱۴ 
درصد افزایش یافــت در حالی که تقاضای 
جهانی تحت تاثیر پاندمــی ویروس کرونا 
سه درصد کاهش داشت.همزمان با توسعه 
توربینهای بــادی و پنلهای خورشــیدی، 
ســهم زغال ســنگ از ســبد تولید برق در 
سراســر جهان کاهش پیدا کرده اســت و 
در برخی از کشــورها که عمدتا کشورهای 
اروپای غربی هســتند، زغال سنگ از تولید 

نیرو حذف شده است.

وهای دوگانه سوز کارگاهی تعلل وزارت صمت در صدور گواهی سالمت خودر

وزانه گاز بخش خانگی افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی مصرف ر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی مطرح کرد

و در جیب دالالن خ خودر تفاوت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نر

 کدام کشورها از لوازم خانگی ایرانی 
استفاده می کنند؟

دبیــر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایــران گفت کــه در صنعت لوازم 
خانگی ساالنه به طور متوسط ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دالر صادرات انجام 

می شود.
عباس هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر اطالعات مربوط به صادرات 
لوازم خانگی تا آخر سال ۱۳۹۷ در دسترس اســت، تصریح کرد: کولر 
آبی یخچال و آبگرمکن کاالهای اصلی صادرات ایران هســتند و ساالنه 
و بسته به شرایط به طور متوسط ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دالر صادرات در 

صنعت لوازم خانگی انجام می شود.
وی همچنین عراق، افغانســتان و ترکیه، پاکســتان، امارات و اردن را 
مقاصد صادرات لوازم خانگی عنوان کــرد و گفت: با توجه به مالحظات 
امنیتی ناشــی از تحریم ها اطالعات دقیقی از میزان صادرات در ســال 

وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران در ادامه در پاســخ به اینکه آیا 
با وجود مشــکالت مربوط به تامین ارز و مواد اولیــه و همچنین خروج 
برندهای خارجی از کشــور امکان این میزان صادرات در ســال جاری 
وجود دارد؟ تصریــح کرد: صادرات یک مقوله جدا از بازار داخل اســت 
و اگر سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی تســهیالت الزم در زمینه 
بازگشــت ارز انجام دهند و همچنین بازارهای صادراتی وجود داشته 
باشــد، صادرات روال خودش را طــی می کند. البته قطعــا بازار داخل 

اولویت واحدهای صنعتی است.
به گفته وی به طور کلی با در نظر گرفتن توانمندی تولید کشــور و نیاز 

بازار داخل صادرات ساالنه ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون دالر منطقی است.
 اردیبهشــت ماه امســال معاون امــور صنایــع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمــت( از برنامه ریزی برای صادرات لوازم خانگی در ســال 
جاری خبر داده و گفته بود که پیش بینی می شــود که در سال جاری 

۱۶۰ میلیون دالر لوازم خانگی صادر شود.
طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( هدف این وزارتخانه 
تولید ۱۱.۶ میلیون دســتگاه لوازم خانگی در ســال جاری اســت، اما 
تقاضا در این بازار حــدود ۱۲.۵ میلیون دســتگاه و بخش اعظم آن در 
بخش لوازم خانگی کوچک اســت. از طرف دیگر واردات کاالهای این 
بخش هم از ســال ۱۳۹۷ و در پی محدودیت های ارزی ممنوع شد و در 
ســال گذشــته افزایش قاچاق کاال در پی ممنوعیت واردات و افزایش 
چشمگیر قیمت ها باعث شد که باالخره  آئین نامه اجرایی شناسه های 
کاال و رهگیری کاال در بخش لوازم خانگی اجرا شود. در این راستا از ۱۵ 
دی ماه سال گذشته اعالم شــد که اگر گروه های کاالیی تعیین شده در 
بخش لوازم خانگی در ســطح بازار دارای شناســه کاال نباشند، قاچاق 

تلقی می شوند.

گالیه یک فعال صنعتی
چرا بین تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر 

تبعیض قائل می شوید؟
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن اشــاره به زیان ده بودن 
تثبیت نرخ فروش تایر، به وجود تبعیض میــان تولیدکننده داخلی که 
موظف به پرداخــت مابه التفاوت نرخ ارز برای تامیــن مواداولیه خود با 
واردکننده ای که معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و قیمت گذاری 
دستوری اســت، اشــاره کرد و تداوم این روند را مانع افزایش تولیدات 
ملی و تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری در واردات به جای توسعه 

تولید داخل دانست.
مصطفی تنها با بیان اینکه تولیدکنندگان نهایت سعی خود را بر افزایش 
تولید داشته و افزایش تولید انواع تایر و تیوپ در شش ماهه اول امسال 
در مقایســه با شــش ماهه ابتدایی سال گذشــته، این موضوع را تایید 
می کند، اظهار کرد: اما همه عوامل، تحت کنترل تولیدکننده نیســت. 
کارخانه های تولیدکننده تایر در نهایت بین ۲۰ تا ۳۰ روز مواد اولیه در 
انبارهای خود ذخیره دارند. اگر این مواد به طور پیوســته به کارخانه ها 

نرسد، روند تولید دچار اختالل خواهد شد.
ســخنگوی انجمن تولیدکننــدگان تایر ضمن تاکیــد براینکه میزان 
نقدینگی بــرای تامین مواداولیــه از طریق ارز و همچنیــن مواد اولیه 
داخلی اندک است، گفت: بنابرابن کارخانه ها نمی توانند ذخیره زیادی 
از مواد اولیه در شــرایط کنونی داشــته باشند. بررســی آمار عملکرد 
تایرسازان بزرگ کشور حاکی از تولید ۱۲۹ هزار و ۶۶۰ تن تایر خودرو 
از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه و رشد ۲۶ درصدی آن در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته است. این میزان تولید مشتمل بر ۱۲ میلیون 
و ۱۴۳ هزار و ۳۵۳ حلقه تایر اســت که از نظر تعداد حلقه نیز رشد ۲۵  

درصدی را در مقایسه با شش ماهه سال ۹۸ نشان می دهد.

فروش تایر با قیمت ثابت؛ فقط زیاندهی دارد...
وی تصریح کرد: در شرایط امروز که از امشب تا صبح فردا، شاهد افزایش 
نرخ ارز هســتیم، هربار که از ســازندگان داخلی مواداولیه، اســتعالم 
می کنیم )حتی در فاصله زمانــی کمتر از یک تــا دو هفته(، قیمت ها 
تغییر کرده اســت. فروش تایر با قیمت تثبیت شــده معنایی جز زیان 
ندارد. تثبیت نرخ تایر در حالی اســت که واردکنندگان تایر از شــمول 
قیمت گذاری معاف هســتند. ضمن اینکه از پرداخت مابه التفاوت نرخ 

ارز سفارشات قبلی نیز معاف اند.
تنها تاکید کرد: این در حالی اســت که تولیدکنندگان داخلی از ابتدای 
ســال موظف به پرداخت مابه التفاوت شــده اند. علت و انگیزه این همه 
تبعیض ناعادالنه در قبال تولیدات داخلی مشــخص نیست. تداوم این 
روند نه تنها مشــوق افزایش تولید نیست که به نوعی سنگ انداختن در 
مقابل تولیدات ملی و تشویق سرمایه داران به ترجیح سرمایه گذاری در 
واردات به جای توســعه تولیدات داخلی و فرصت های اشتغال، رشد و 

توسعه اقتصاد ملی است.

و همچنان ناآرام است بازار خودر
با وجود افت قدرت خرید مردم و تقریبا به صفر رسیدن تقاضای خودرو 

در بازار، اما باز هم روند قیمت ها در بازار خودرو رو به کاهش نیست.
 بررســی قیمت خودرو در طول ۱۰ روز اخیر در بازار نشان می دهد که 
اکثر خودروها بــا توجه به روند صعودی قیمت دالر، مســیر رو به باال را 

طی کرده اند.
در میان خودرو، پراید نیز از این قاعده مســتثنی نبوده است، به طوری 
که پرایــد SE ۱۱۱ از ۱۵ مهر تاکنون با افزایشــی در حدود ۶ میلیون 
تومان روبه رو شــده اســت. هم اکنون پرایــد SE ۱۱۱ در بازار ۱۴۳ 

میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین پراید SE ۱۳۱ نیز در بازار با رشــد ۳ میلیــون تومان مواجه 
شده؛ به طوری که در حال حاضر با قیمت ۱۲۳ میلیون تومان به فروش 

می رود.
در این میان، قیمت پراید SE ۱۳۲ هم در طی ۱۰ روز گذشــته از ۱۲۳ 
میلیون تومــان به ۱۲۶ میلیــون تومان تغییر کرده اســت؛ این یعنی 

افزایش ۳ میلیون تومانی این خودرو.
در بازار خودرو در حــال حاضر پراید SE ۱۵۱ بــا قیمت ۱۲۳ میلیون 
تومان برای فروش گذاشته شده اســت؛ این در حالی است که ۱۵ مهر 
ماه ۱۲۱ میلیون تومان قیمت داشــت. این خودرو در طول این مدت ۲ 

میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
پراید ۱۵۱ پالس هم رشد ۴ میلیون تومانی قیمت را در ۱۰ روز گذشته 
تجربه کرده اســت. این خودرو هم اکنون در بــازار ۱۳۸ میلیون تومان 

قیمت دارد.

تولید

بررســی جداول آماری تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
نشــاندهنده کاهش واردات مــواد اولیه مــورد نیاز 
تولید است، این آمار با توجه به رشــد تولید انواع لوازم 
خانگی در کشور در ماه های گذشته حکایت از ارتقای 

داخلی سازی در این صنعت دارد.
با خروج خارجی ها از صنعت لوازم خانگی کشــورمان 
متاثر از تحریم های آمریــکا، از آنجا که ۶۰ درصد بازار 
ایران را در اختیار داشــتند پرکردن این فاصله و پاسخ 
به تقاضاها به دغدغه نخســت تولید کنندگان داخلی 

مبدل شد.
با گذشــت حدود دو ســال از آن ایام هرچنــد هنوز تا 
رسیدن به تیراژ سال های گذشــته فاصله وجود دارد، 
اما آمارها حاکی از ثبت رشــد تولید است. رشدی که 
با کاهش واردات مواد اولیه از خارج کشــور همراه شده 
و نویدبخش به ثمر نشســتن برنامه های داخلیسازی و 

ارتقای عمق ساخت داخل است.
 در صنعت لوازم خانگی به طور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ 
درصد اقالم وارداتی است و بقیه ۶۵ تا ۷۰ درصد بسته 

به پلتفرم واحدهای تولیدی، بومی سازی شده است.
به گفته کارشناسان، در صنعت لوازم خانگی گازسوز، 
داخلی ســازی بیش از ۹۰ درصدی اتفاق افتاده است. 
پایین ترین میزان داخلی ســازی مربوط به تلویزیون 

است که ۳۵ درصد بوده و در اکثر کشورهای 
تولیدکننده تلویزیون نیز بــه همین اندازه 
است، زیرا ماژول که باالترین ارزش را در بین 
قطعات متشکله تلویزیون دارد، تنها توسط 

سه برند بزرگ در جهان تولید می شود.
در حالی که نیاز ارزی ســالیانه لوازم خانگی 
بین ۱.۲ تــا ۱.۳ میلیــارد دالر تخمین زده 

می شود، کارشناســان معتقدند وضعیت ارزی کشور 
به گونه ای است که صنایع باید به سمت داخلی سازی 

هرچه بیشتر حرکت کنند.
به گفته عباس هاشــمی،  دبیرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران، پارســال در صنعت لوازم خانگی بیش از 
۲۲۰ میلیون دالر داخلی سازی اتفاق افتاد، امری که به 
سرعت در حال توسعه است و انتظار می رود با حرکت 
رو به رشــد تولیدکنندگان، امســال ۵۰ میلیون دالر 

بیش از پارسال داخلی سازی را شاهد باشیم.
موضوعی که بررســی آمارهای تولید و واردات در ماه 

های گذشته، موید آن است.
مطابق آمارهای انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، 
تولید یخچال فریزر در چهار ماهه نخســت امســال با 
رشد ۱۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 

۴۶۴ هزار دستگاه رسید.

در تولید لباسشویی رشد ۷۰ درصدی اتفاق 
افتــاد و تولیدکنندگان داخلــی ۲۸۹ هزار 
دســتگاه ماشین لباسشــویی تولید کردند، 
این رشد اما در تولید تلویزیون ۶۱ درصد بود 
و ۳۴۲ هزار دستگاه تلویزیون تا پایان تیرماه 

در کشور تولید شد.
در مقابل رشد تولید، اما کاهش واردات مواد 

اولیه و قطعات به ثبت رسید.
بر پایه آمارهای انجمــن تولیدکنندگان لوازم خانگی، 
میزان واردات مــواد اولیه مورد نیــاز تولید یخچال و 
فریزر در چهار ماهه نخست امســال افت ۱۴ درصدی 
در هم سنجی با پارسال ثبت کرد و به ۱۶ میلیون و ۵۷ 

هزار و ۶۸۵ دالر رسید.
در واردات مواد اولیه مورد نیاز ماشــین لباسشــویی 
کاهش ۵۴ درصدی ثبت شــد و میزان واردات به ۱۲ 

میلیون و ۶۱۳ هزار و ۵۱۷ دالر رسید.
اما در تولید تلویزیون آمــار واردات تغییر چندانی در 
مقایســه با مدت مشــابه پارســال ثبت نکرد و به پنج 

میلیون و ۳۷۱ هزار و ۸۰۲ دالر رسید.
به گفتــه حمیدرضــا غزنــوی، ســخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، این موضوع به معنای باال 

رفتن عمق ساخت داخل است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این روند ادامه یابد، 
حتی اگر در سیاســت ها و روابط اقتصادی مان با دیگر 
کشورها تغییری هم ایجاد نشــود، وابستگی ارزی مان 
کاهش خواهــد یافــت و امنیت اقتصــادی در حوزه  

صنعت لوازم خانگی ارتقاء خواهد یافت.

آمار ۵ ماهه تولید لوازم خانگی
 به گزارش ایرنا، تازه ترین آمارهای رسمی منتشر شده 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد 
تولید تلویزیون، ماشین لباس شویی و یخچال و فریزر 
در پنج ماه نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته است.
مطابق این آمارهــا، تا پایــان مردادماه تولیــد انواع 
تلویزیون با ثبت رشــد ۷۸.۷ درصدی در هم سنجی با 

پارسال به ۴۸۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید.
در این مدت ۶۷۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال و فریزر 
در کشور تولید شــد. این میزان تولید در مقایسه با پنج 

ماهه سال گذشته رشد ۱۸.۸ درصدی نشان می دهد.
همچنین، در پنج ماهه امسال شرکت های داخلی ۳۶۸ 
هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشــین لباس شویی تولید کردند 
که در هم ســنجی با پارسال رشــد ۵۸ درصدی نشان 

می دهد.

دیدگاه

خریدار   دبیــر انجمن صنایــع همگن 
نیرومحرکه و قطعه ســازان خــودرو گفت: 
محاســبات این انجمــن از پرداخت بیش 
از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانــی مابه التفاوت 
قیمت کارخانــه ای و بــازاری خودروها از 

سوی مردم در مدت یک سال است.
انجمــن  افــزود:  محبی نــژاد«  »آرش 
خودروســازان ایران در پژوهش مشــابه، 
این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان 
تخمین زده و مقایســه این ارقام که فقط به 
جیب دالالن و واســطه ها رفته با رقم حدود 
۸۰ هــزار میلیــارد تومانی زیــان زنجیره 
خودرو و قطعه سازی، حاکی از عمق فاجعه 

در این صنایع است.

کشف قیمت خودرو در بورس
این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار 
و صنعت خودرو، اظهارداشــت: این طرح از 
سوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
ارائه شــده که طــی آن قرار اســت خودرو 
برای کشــف قیمت در بورس عرضــه تا از 

قیمت گذاری دستوری خارج شود.
به گفته وی، این طرح در عمل با مشکالتی 
مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت 
می کنــد، هرچند معتقدیم اگــر خودرو به 
بورس بــرود به قیمت واقعــی خود خواهد 
رسید.محبی نژاد بیان داشــت: اینکه برای 
مابه التفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت 
کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ 

شود، اکنون محل اختالف است.
به اعتقاد وی، این طرح تا رسیدن به صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی و رای آوردن 
هنوز راه درازی در پیــش دارد و تا آن زمان 
پیشنهاد می شــود که به عنوان یک راهکار 

موقت، خودرو در حاشیه بازار عرضه شود.
این مقــام صنفــی پیش بینی کــرد: طرح 
یاد شــده می تواند قیمت هــای کاذب بازار 
را بشــکند و ســفته بازی ها در این بخش را 
کاهش دهــد، همچنین موجــب افزایش 

قیمت کارخانه ای خودروها خواهد شد.

 فاصله 100 درصدی قیمت کارخانه ای 
و بازاری خودروها

دبیر انجمــن صنایع همگــن نیرومحرکه 
و قطعه ســازان خودرو با اشــاره به فاصله 
بیش از ۱۰۰ درصدی قیمــت کارخانه ای 
و بــازاری خودروهای داخلــی و مونتاژی، 
تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشــی از این 

اختالف قیمت را اصالح کــرد به طوری که 
کارخانه دار، خودروســاز و قطعه ساز ضرر 
نکنند، شــمارگان تولید و در نتیجه عرضه 
افزایش یافته و با کاهــش تقاضای کاذب، 
التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز 

به تدریج از زیان خارج می شود.
وی با تاکید بر اینکــه در تدوین این طرح از 
آرا و نظرات بخش خصوصی نیز اســتفاده 
شــده، ادامه داد: مجلســی ها حدود هشت 
جلســه پیاپی بــا ارکان مختلــف صنعت 
خودرو برگزار کردند و بــا اتخاذ آرا و نظرات 
همه، قرار شــده طرح، اصــالح و در نهایت 

جمع بندی شود.
این مقــام صنفــی گفت: ترجیــح فعاالن 

بــر  قطعه ســازی  و  خــودرو  صنعــت 
قیمت گــذاری در حاشــیه بــازار به جای 
کشف قیمت در بورس اســت، زیرا حضور 
خودرو در بورس نخســتین تجربــه از این 
درست در جهان است که با پیچیدگی های 
خاص خود همراه اســت.وی در عین حال 
خاطرنشان کرد: با این وجود، بورس هم یک 
راهکار خاص اســت، زیرا شرایط اقتصادی 
کشــورمان نیز خاص بوده و بورس کاال نیز 
در این زمینه و تامین زیرســاخت های الزم 

اعالم آمادگی کرده است.
محبی نژاد ابــراز امیدواری کرد با کشــف 
قیمت خــودرو در بورس، خودروســازان و 
قطعه ســازان در ماه های باقی مانده از سال 

۹۹ از زیان خارج شوند.
وی گفت: دلیل پیشــنهاد عرضه خودرو در 
بورس برای کشف قیمت، حضور مواد اولیه 
اساسی تولید آن از جمله فوالد، آلومینیوم، 
محصوالت پتروشــیمی و غیــره در بورس 
اســت تا در نهایت از مواد اولیه تا محصول 
نهایی شــاهد یک زنجیره متوازن و متعادل 
باشیم. بیستم مردادماه امسال »سیداحمد 
رســولی نژاد« نایب رئیس اول کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی 
در گفت وگو با ایرنا، از طرح این کمیســیون 
برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع 

مشکالت این حوزه خبر داد.
وی اعالم کــرد: در کمیتــه خــودروی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس، طرح 
جامعی توســط متخصصــان و اصحاب فن 
در دست تهیه است و درتالشــیم تا پس از 
بررسی همه مسائل، مشــکالت و وضعیت 
صنعت و بازار خــودرو، در کوتاه ترین زمان 
این طرح را به صحن علنی مجلس شــورای 
اســالمی ببریم.در ایــن طرح، مــواردی 
همچون الــزام به عرضه خــودرو در بورس 
کاال، تعیین ســود مشــارکت خودروهای 
پیش فروش شده توسط خودروساز و تعیین 
قیمت تمام شــده خودرو هر سه ماه یک بار 

توسط شورای رقابت دیده شده است.
هفته گذشــته، »حجــت اهلل فیــروزی« 
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلــس از آماده ســازی طرحــی بــرای 
ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن 
التهابات قیمت ها تا ســه هفتــه آینده خبر 
داده بود، اما یک مقــام وزارت صنعت گفت: 
برخــی از بخش های این طــرح، قابل اجرا 

نیست.

تولیدکنندگان با داخلی سازی پاسخ تحریم کنندگان را دادند

چند راهکار برای حفاظت از حریم خصوصی در فضای مجازی
خریدار  یک کارشناس فناوری اطالعات 
با اشــاره به جاسوسی و ســرقت اطالعات 
کاربــران اینترنت، گفــت: هرچند ممکن 
اســت اطالعاتی که از این طریق در معرض 
خطر هستند، حســاس و حیاتی نباشند، با 
این حال از دیــدگاه امنیت دیجیتال تهدید 
به حســاب می آیند اما بــرای محافظت از 
اطالعــات می توان از روش هایی اســتفاده 

کرد.
تعاریف حریم خصوصی بــا توجه به جوامع 
متفــاوت اســت. ایــن روزها هک شــدن 
شــبکه های اجتماعــی بســیار رواج پیدا 
کرده اســت. علی اصغر زارعی -کارشناس 
ارشد مدیریت سیســتم های اطالعاتی- در 
گفت وگو با ایسنا برای محافظت از اطالعات 
و حفظ حریم خصوصــی در دنیای مجازی 

چند راهکار توصیه کرد.
وی بــا بیان اینکــه الزم اســت کوکی ها را 
غیرفعال کنید،   افــزود: از کوکی ها برای به 
یــاد آوردن اطالعاتی مانند مــوارد موجود 
در ســبد خ۱رید آنالین، شناســه کاربری،   
رمزهای عبور و موارد دیگــر در مرورگرها 
اســتفاده می شود. وب ســایت های امن تر 
معموال از کوکی هــای ایمن تری برخوردار 
هستند. اما در برخی از ســایت ها کوکی ها 
رمزگذاری شده  هستند. شــما می توانید با 
محدود یا مســدود کردن کامل آنها، سطح 

امنیتی خود را ارتقا دهید.
این کارشــناس فناوری اطالعات با اشاره به 
اســتفاده از یک پنجره خصوصی بیان کرد: 
بیشتر مرورگرها از جمله فایرفاکس، کروم 
و ســافاری پنجره مرور خصوصــی را ارائه 

می دهند. اســتفاده از این امکان به مرورگر 
شما می گوید که سابقه مرور شما را ذخیره 
نکند و اگر کسی به کامپیوتر شما دسترسی 
پیدا کند، امکان بررسی فعالیت های شما را 

نخواهد داشت.
 هنگامی کــه از پنجره خصوصی اســتفاده 
می کنید مرورگــر، داده یا فعالیت شــما را 
ذخیره نمی کند اما وب ســایت بازدیدشده 
یا شــرکت ارائه دهنده خدمــات اینترنتی 
شــما همچنان فعالیت شــما را مشــاهده 
می کند، بنابراین ایــن یک محافظت کامل 

از اطالعات شماست.
زارعی با بیان اینکــه گزینه های کمی برای 
جســت وجوگر مبتنی بــر حریم خصوصی 
وجــود دارد، افزود: این ســرویس متفاوت 
از موتورهای جســت وجوی متداول مانند 
گوگل یا یاهو کار می کند، زیرا مدل تجاری 

آنها کامال متفاوت است.
 بســیاری از آنها به جای فــروش اطالعات 
کاربران خود به تبلیغــات موجود در نتایج 
جســت وجو متکی هســتند. گزینه های 
مناســب بــرای موتورهای  جســت وجو با 
محوریت حفظ حریم خصوصی عبارتند از 
 Duck Duck Go، Start Page،  Search

.Encrypt، Wolfarm Alpha
وی با اشــاره بــه اســتفاده از مرورگرهای 
رمزگذاری شــده بیــان کــرد: بعضــی از 
مرورگرها ســطح امنیت و رمزگذاری دیتا 
برای کاربران را به باالتریــن درجه ممکن 
رســانده اند. ایــن مرورگرها بســیاری از 
امکانــات غیرضروری کــه در مرورگرهای 
دیگر ارائه شــده را در راستای وب گری امن 

حذف کرده اند که می تــوان از مرورگرهای 
Epcra� و Tor، Brave  رمزگذاری شده به

zy Browser اشاره کرد.
این کارشناس ارشد مدیریت سیستم های 
اطالعات با اشاره به اســتفاده از یک شبکه 
خصوصی مجازی گفت: شــبکه خصوصی 
مجازی یــا VPN به شــما این امــکان را 
می دهد که از طریق یک ســرور از راه دور یا 

مجازی به اینترنت متصل شوید. 
در نتیجه داده های ارسال شده بین دستگاه  
شما و این ســرور به صورت رمزگذاری شده 
اســت. وی پی ان ها را از منابع معتبر و امن 
مانند گوگل پلی و اپ اســتور دریافت کنید. 
اســتفاده از VPN های غیرمعتبــر نه تنها 
امنیت شــما را ارتقا نمی دهــد بلکه تمام 
فعالیت شما را زیر نظر گرفته و امنیت شما را 

به خطر می اندازد.
زارعی درباره تســت نشــت DNS اظهار 
کرد: وقتی کــه کاربر از VPN اســتفاده 
می کنــد، حتــی اگــر آدرس IP مخفی 
باشــد، هنوز هم می توان از طریق ترافیک 
DNS ســرنخی از هویت کاربــر پیدا کرد 
زیرا DNS آدرس وب قابــل خواندن را به 
آدرس IP  تبدیــل و کامپیوتر آن را درک 

می کند. 
اگر اطالعات مربوط به ایــن فرآیند فاش 
شــود، اطالعات مرورگر نیز فاش می شود. 
خوشــبختانه ابــزاری وجــود دارد کــه 
می گوید داده های شــما فاش شده است یا 
خبر. ســایت DNSLeakTest.com را 
امتحــان کنید آیا اتصال شــما واقعن امن 

است یا خیر.

وی با بیان اینکــه مرورگرهای وب یکی از 
آســیب پذیرترین ابزارهایی هســتند که 
حریم خصوصی شــما را تهدید می کنند، 
گفت: بــا وجود ایــن حتــی PDF ها نیز 
می توانند شما را در معرض خطراتی مانند 
جاسوسی و ســرقت اطالعات قرار دهند. 
با اســتفاده از VPN و مرورگرهای دارای 
قابلیت رمزگــذاری می توانیــد تا حدود 
زیادی از تهدیدات سایبری به دور باشید. 
هرچند ممکن اســت اطالعاتی که از این 
طریق در معرض خطر هستند، حساس و 
حیاتی نباشند، با این حال از دیدگاه امنیت 
دیجیتال تهدید به حساب می آیند و شما 
با اســتفاده از ماشــین مجازی می توانید 
همین میــزان از تهدیدات را نیــز از بین 

ببرید.

این کارشــناس فناوری اطالعــات درباره 
ماشــین مجازی توضیح داد: ماشــین های 
مجازی عملکردی مانند سیستم های عامل 
دارند. یعنی گویا شــما روی کامپیوتر خود 
عالوه بر ویندوز، یک سیســتم عمل دیگر 
هم دارید. اگر یک فایل مشــکوک باشد آن 
را با ماشــین مجازی دانلــود کنید، ارتباط 
اینترنتی خود را قطع کنید و سپس فایل را 

باز کنید. 
این کار باعث می شــود حتی درصورتی که 
این فایل آسیب رسان باشــد، به کامپیوتر 
Virtu�  آسیبی وارد نشــود. سرویس های
albox  و Vmware دو ســرویس قابــل 
اعتماد و رایگان هســتند کــه می توان به 
راحتی از آنهــا به عنوان ماشــین مجازی 

استفاده کرد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 5
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 مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری:

۳۷ درصد موقوفات چهارمحال و بختیاری با نیت خیریه وقف شده است

ح  وکراسی اداری، بزرگ ترین ثمره طر کاهش بر
یکپارچه سازی شرکت های آبفا

نماینده مردم پیرانشــهر و سردشــت گفت: کاهش بروکراسی اداری، 
بزرگ ترین ثمره طرح یکپارچه ســازی شــرکت های آب و فاضالب 

شهری و روستایی بوده که عمده مشکالت را برطرف کرده است.
کمال حسین پور، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای 
اسالمی  در خصوص طرح یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی اظهار داشت: طرح یکپارچه سازی شرکت های آب 
و فاضالب شــهری و روســتایی جزو طرح های مثبت وزارت نیرو طی 

سال های اخیر بوده که توانسته بروکراسی اداری را کمتر کند.
وی افزود: در بسیاری از مواقع روستاهایی که در نزدیکی شهرها بودند 
درگرفتن برخی خدمات دچار مشــکل می شدند که با اجرای این طرح 
مشــکالت این چنینی تا حد قابل توجهی برطرف شده است.نماینده 
مردم پیرانشــهر و سردشــت با بیان اینکه اقدام وزارت نیــرو در پروژه 
های زیرساختی قابل تقدیر اســت، خاطرنشــان کرد: با اجرای طرح 
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی، مشکالت 
روستائیان حل شده و مدیریت منســجمی برای آب و فاضالب استان 
ها شــکل گرفته که می توان آثار اجرای این طرح را در ســال های آتی 

مشاهده کرد.
وی با اشــاره به مزایای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شــهری و روســتایی افزود: اجرای این طرح ضمن جلوگیری از موازی 
کاری شــرکت های آبفا در تصمیــم گیری ها، در کاهــش هزینه ها و 

افزایش راندمان کاری نقش بسزایی دارد.
حسین پور اجرای این طرح را مثبت دانسته و اذعان کرد: یکی از عمده 
اهداف طرح یکپارچه سازی شــرکت های آبفا توجه ویژه به روستاها و 
محرومیت زدایی بوده که اگر اجرای این طرح تــدوام پیدا کند، باعث 

موفقیت و رشد کشور می شود.

احداث جاده کمربندی واحد بهره برداری چشمه 
خوش توسط شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مدیریت مهندسی و ساختمان شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در 
راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی شــرکت، به احداث جاده 
کمربندی واحد بهره برداری چشــمه خوش به طول ده کیلومتر اقدام 

کرد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران، مدیر 
مهندسی و ساختمان این شــرکت با بیان این مطلب گفت: احداث این 
جاده موجب تســهیل در تردد ایمن خودروهای عملیاتی این شرکت 
و همچنین خودورهای عبوری، ســاکنان مناطق، عشایر و روستاهای 
پیرامون تاسیسات می شــود.پیمان ایمانی افزود: عملیات احداث این 
جاده به عرض حدود ۱۰ متر و به طول ده کیلومتر از سال ۹۶ شروع شده 
و با پیشرفتی نود درصدی، پیش بینی می شود تا قبل از زمستان امسال 

به بهره برداری برسد.
وی گفت: برای احداث جاده کمربندی چشــمه خــوش مبلغ یکصد و 
هشــتاد میلیارد ریال از محل اعتبارات ســرمایه ای این شرکت هزینه 
شده اســت.مدیر مهندسی و ساختمان شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران در پایان خاطرنشــان کرد: در اجرای این پروژه تاکنون نسبت به 
عملیات خاکبرداری به مقدار یکصد و ۶۷ هــزار متر مکعب، خاکریزی 
یکصد و نود هزار متر مکعب، احداث ابنیه فنی به تعداد ۴۵ دستگاه آبرو 
دالی بتنی، بتن ریزی به حجم یازده هزار مترمکعب و اجرای بخشــی از 
الیه زیر اساس اقدام شده است.منطقه عملیاتی چشمه خوش در حوزه 
عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از شرکت های تابعه نفت 

مناطق مرکزی ایران در استان ایالم می باشد.

و  و ٤ و یور وئیل یور افزایش 1٠٠ درصدی تولید گاز
5 شرکت پاالیش نفت اصفهان

معاون تولید شــرکت پاالیش نفــت اصفهان اعالم کــرد میزان تولید 
گازوئیل یورو ۴ و یورو ۵ با افزایش تقریبــي ۱۰۰ درصدي از ۲ میلیون 

لیتر به ۴ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. 
وي با اعالم این خبر افزود: در جهت ارتقــاء کیفیت گازوئیل و افزایش 
میزان تولید گازوئیل یــورو ۴ و یورو ۵، تغییراتي در شــرایط عملیاتي 
رآکتورهاي واحدهــاي آیزوماکس اعمال شــد و فراینــد تولید این 

محصول بهینه سازی گردید.
علیرضا جعفرپور در خصــوص افزایش اخیر تولیــد گازوئیل یورو در 
شــرکت پاالیش نفت اصفهــان از ۲ میلیون لیتر در روز بــه ۴ میلیون 
لیتر در روز اظهار داشــت: افزایش کیفیت این محصــول ضمن ایجاد 
ارزش افزوده براي شــرکت، تأثیر قابل توجهی در حفظ محیط زیست و 

کاهش آالینده های زیست محیطی خواهد داشت.
معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان از راه انــدازی پروژه عظیم 
تصفیه گازوئیل شــرکت نیز در ســال آینده خبر داد و افــزود: با توجه 
به پیشــرفت بیش از ۸۵ درصدي این پروژه، مراحــل پیش راه اندازی 
شروع شــده اســت و انتظار می رود با بهره برداری کامــل از این پروژه 
تمامي ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این پاالیشــگاه تصفیه 
شود که مشــخصات آن مطابق با اســتاندارد بین المللی یورو ۵ خواهد 

شد.
جعفرپور بابیان اینکه پــروژه تصفیه گازوئیل هزینــه ای بالغ بر ۴۹۵ 
میلیون یورو و ۳۱۹۱ میلیارد تومان داشــته و در حال تکمیل اســت 
تصریح کرد: بــا بهره برداری از این طرح، ترکیبــات گوگردی گازوئیل 

تولیدی پاالیشگاه اصفهان به کمتر از 10PPM کاهش خواهد یافت.

ارتقاء سطح تولید آب مقطر استارت بویلر فاز3 
وگاه رامین به  ۵۰ تن در ساعت نیر

با اجرای تعمیرات تخصصی و رفع چالشهای فنی استارت بویلر فاز سوم 
نیروگاه رامین اهواز توان وظرفیت تولید آب مقطر این تجهیز از۴۵ تن 

به۵۰ تن در ساعت رسید.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز، 
مسعود حسین میرزایی سرپرست استارت بویلر فاز ۳ نیروگاه رامین با 
اشاره به نقش مهم و حســاس این تجهیز در تولید آب مقطر مورد نیاز 
واحدهاي۳۰۵ و ۳۱۵ مگاواتي این نیروگاه  اظهار داشت: پس از گذر از 
تابستان و پیک مصرف برق اقدام به انجام تعمیرات و رفع اشکاالت این 
تجهیز نمودیم و توانســتیم با تکیه بر توانمندی متخصصین  نیروگاه، 
ســطح آمادگی تولید آب مقطر مورد نیاز واحدهای نیروگاهی را از ۴۵ 

تن به میزان ۵۰ تن در ساعت  افزایش دهیم.
میرزایی مدت زمان اجراي این پــروژه را ۵ روز اعالم نمود و  مهمترین 
اقدامات تعمیراتی در این پروژه را جوشــکاری و رفع نشــتی شدید در 
قسمت اواپراتورها ، تعمیر و ســرویس دریچه های کوره ، تنظیم و رفع 
اشــکال ابزاردقیقی فندک مشعلها ، رفع اشــکال و تنظیم ابزار دقیقی 
تعدادی گیت والو و رگالتور ، تعویض تعداد ۶ عدد والو دستی ونتیلی در 
قسمت اواپراتورها ، تعویض ۲ عدد والو بزرگ ۸ اینج  فرسوده شده ، بتن 
ریزی و ترمیم فونداســیون فیدپمپ C بویلر ، بازدید داخلی و سرویس 
۳ دستگاه کولر آب مقطر و تانک دیســتیالت و تانک درین اواپراتورها 
، ترمیم ماســتیک کوره ، ســرویس الکتروموتور پمپها و فنها ، پانلهای 
ابزاردقیقی و الکتریکی ، ترانســهایBS۰۳ و BS۰۴ شینهای مربوطه 
و بریکرهای آن و تعویض زانوی ۸ اینچ در مسیر اصلی آب تغذیه عنوان 

نمود.

کوچه

 مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان به 
همراه نماینده مردم شــادگان در مجلس شــورای 
اســالمی از وضعیت احــداث پروژه هــای برق این 
شــرکت در شــادگان، بازدید و روند اجرایی آنها را 

بررسی کردند.
به گزارش خبرنگار خریدار بــه نقل از روابط عمومی 
شرکت ســهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود 
دشــت بزرگ در نشســت بررســی پروژه های این 
شــرکت در فرمانــداری شــادگان، گفــت: درصد 
بارگیــری از تجهیزات فوق توزیع برق شــادگان در 
تابستانی که سپری شــده ۷۰ درصد بوده که با وارد 

شدن پســت GIS دورق در نیمه دوم 
سال ۱۴۰۱ این بارگیری به ۵۰ درصد 
و بــه اســتانداردهای جهانی نزدیک 

می شود.
وی بیان کــرد: پســت GIS دورق که 

مراحل اجرایی آن در حال انجام شــدن اســت ۱۰۰ 
مگاولت آمپر ظرفیت داشــته هزار میلیارد ریال ارزش 

سرمایه گذاری آن است.
مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای خوزســتان 
تصریح کرد: احداث پســت بــرق دارخوین نیز در 
برنامه ریزی های توســعه ای این شرکت قرار دارد 

و در ســال های آینده اجرایی خواهد 
شد.

وی بــا بیان اینکــه هزینه ســرمایه 
گذاری در پروژه های برق نســبت به 
ســال ۹۷ بیش از ۶ برابر شده، افزود: 
از مســئوالن و نماینــده های اســتان در مجلس 
شورای اســالمی این انتظار وجود دارد که با توجه 
به افزایش چشــمگیر هزینه ها، تزریــق منابع به 
برق اســتان را پیگیری کنند تا روند اجرایی پروژه 
ها بــه دلیل محدودیــت در منابع مالــی متوقف 

نشود.

مجید ناصری نژاد نماینده مردم شــادگان در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این نشست با تشکر از اقدامات 
و پیگیری های شــرکت برق منطقه ای خوزستان در 
بهره برداری از پروژه ها و تامین برق پایدار، خواســتار 
تســریع در پروژه هــای در دســت احــداث در این 

شهرستان شد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق خوزســتان، 
فرماندار شادگان، مســئولین محلی و معاونین شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان نیز در این برنامه بررســی 
وضعیت پروژه های برق در شهرستان شادگان حضور 

داشتند.

شادگان

خریدار  مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه 
چهارمحال و بختیاری گفــت تاکنون ۳۷ 
درصد موقوفات اســتان با نیــت خیریه از 

سوی واقفان وقف شده است.
حجت االسالم حســن امیری به مناسبت 
دهه وقف افزود: یکهــزار و ۷۰۰ موقوفه با 
ســه هزار و ۷۰۰ رقبه در استان ثبت شده 
اســت که از ۳۷ درصد نیت  وقف های ثبت 
شده در اســتان خیریه، ۳۳ درصد مسایل 
اجتماعی، ۲۵ درصد مباحث مذهبی و پنج 
درصد مربوط به حوزه های علمیه اســت.

وی گفت: بیشترین موقوفات استان معادل 
۶۳ درصــد موقوفات مســجد و ۱۷ درصد 
حسینیه است و یکهزار و ۷۸ مسجد و ۲۹۶ 
حسینیه در اســتان به عنوان موقوفه ثبت 

شده است.
به گفته وی، ۱۹ درصد موقوفات اســتان با 
نیت های مختلف هســتند که معادل  ۳۲۷ 
موقوفه اســت.وی از کاهــش ۴۵ درصدی 
درآمد موقوفات استان در سالجاری به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا اشــاره کرد و گفت: 
این کاهش درآمد به دلیــل اینکه مغازه ها 
تعطیل و مســتاجران قرارداد خود را فسخ 

کردند، بروز کرده است.
امیری افزود: از هفته وقف ســال  گذشــته 
تاکنــون ۳۷ وقــف جدید بــه ارزش ۱۳۱ 
میلیارد ریال در اســتان ثبت شده است که 
میزان ثبــت موقوفات در اســتان به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۱ امامزاده در استان 

ثبت شــده گفت:  در شهرستان لردگان ۴۳ 
بقعه ، در شهرکرد، بن، سامان، اردل و کیار 
۳۶  و در فارســان ۱۳ و بروجــن ۹ امامزاده 
ثبت شده است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
چهارمحال و بختیاری از بیکار شدن یکهزار 
نفر در جــوار بقاع متبرکه اســتان به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن بازارچه، 
سویت های و زائرســراها جوار بقاع متبرکه 
خبر داد و گفت:نقــش جوانان در هیات امنا 
و مدیریت امامزادگان اســتان ضعیف است 

و باید در این زمینه فرهنگسازی شود و هیچ 
محدودیت برای جذب نیــروی جوان برای 
هیات امنا و مدیریت بقاع متبرکه در استان 

وجود ندارد.
وی در ادامــه از آغــاز عملیــات ۷۰ پروژه 
عمرانــی در بقاع متبرکه اســتان از ســال 
گذشــته خبر داد و گفت: برای اجرای این 
طرح های عمرانی بیش از ۳۰ میلیارد ریال 

اعتبار هزینه شده است.
وی در ادامه از آغاز عملیات ســاخت تربیت 

خانه امامزاده حمزه بن علــی بروجن خبر 
داد و گفت: این بقعه به عنــوان یکی از بقاع 
شاخص استان اســت که طرح اجرایی این 
طرح پس از اختالفات با میــراث فرهنگی 

طرح نهایی آماده و تصویب شده است.
امیری از  راه انــدازی  ۱۵ مرکز افق در جوار 
بقاع متبرکه خبــر داد و گفت: در این مراکز 
فعالیت های مختلف در موضوع اجتماعی، 
فرهنگــی، قرآنــی و آموزشــی فعالیــت 
دارند.وی با اشــاره به آغاز ســال تحصیلی 

جدید گفت: یک هزار بســته آموزشی بین 
دانش آموزان توزیع شد.وی با اشاره به شیوع 
ویــروس کرونا از فعال شــدن چهار کارگاه 
تولید ماســک در امامزاده های استان خبر 
داد و گفت: تاکنون ۳۵۰ هزار ماســک، پنج 
هزار گان و ۱۰ هزار دستکش تهیه و توزیع 
شــده اســت.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
چهارمحال و بختیــاری از توزیع ۳۰ هزار 
لیتــر آب ژاول در بقاع متبرکــه  خبر داد و 
گفت: ۳۱ هزار بسته بهداشــتی، ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ بســته معیشــتی در بقاع متبرکه 

استان توزیع شده است.
امیری از اجرای طرح شــمیم خدمت برای 
ایجاد مشــاغل خانگی برای زنــان در خانه 
خبر داد و گفــت: تا کنون زمینه اشــتغال 
۶۰ زن در اســتان در حوزه گوهر تراشــی و 

میناکاری فراهم شده است.
وی در ادامــه از آزاد ســازی ۵۷ هکتــار از 
اراضی موقوفه اســتان  خبر داد و گفت:  این 
اراضی در شهرستان شهرکرد و بروجن بوده 
که از دســت چهار نفر از اشخاص حقیقی و 

ادارات خارج شده است.
وی گفــت: هم اکنــون اجاره بهــا برخی 
ســرقفلی ها در یکی از موقوفات استان که 
وقف ایتام نیز اســت ۱۳۰ هزار ریال اســت 
که این میزان در قالب واگذاری ســرقفلی 
در سال ۷۰ محاسبه شده و تاکنون افزایش 
نداشته اســت و امســال که طرح افزایش 
اجاره بهاء مطرح شد نارضایتی و اعتراضات 

مستاجران باال گرفت.

بارگیری از تجهیزات فوق توزیع برق در شادگان 7٠ درصد است

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزســتان 
از برگزاری مانور امداد و نجات در ســیالب و آب های 

خروشان به میزبانی شهرستان شوشتر خبر داد. 
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی 
جمعیت هالل احمراستان خوزستان؛ علی پهلوان 
با اشــاره به برگزاری مانور امداد و نجات در سیالب 
و آب های خروشــان در رودخانه کارون، شــاخه 
شــطیط شهرســتان شوشــتر ،بیان کرد: یکی از 
بالیای طبیعی شــناخته شده در خوزستان سیالب 
و آب گرفتگی های ســطحی و منطقــه ای در این 
اســتان اســت، همچنین متاسفانه ســاالنه تعداد 

زیادی به دلیل آشــنا نبودن با اصول شنا 
در رودخانه ها و شــدت جریان آب ،دراین 
منطقه غرق وخانواده های بسیاری عزادار 

می شوند .
معاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
اســتان خوزســتان افــزود: جمعیت هالل 
احمر وظیفه ذاتی پشتیبانی از دستگاه های 

خدمات رسان همچون آتشنشانی و متولیان مدیریت 
آب همچون وزارت نیرو را در سیالب ها و آب گرفتگی 

های وسیع دارد. 
شهرستان شوشتر در سیل ســال گذشته خوزستان، 

از مناطقی بــود که به صورت وســیع دچار 
آبگرفتگی شد و جمعیت هالل احمر کارنامه 
موفقــی را در این بحــران از خــود به جای 

گذاشت.
وی در ادامه اظهار داشــت:دوره توان افزایی 
و مانور ســیالب، امروز با هدف ارتقای سطح 
آمادگی تیم های تخصصی نجات در سیالب 
جمعیت هــالل احمر خوزســتان و افزایش ســرعت 
عمل در ماموریت های امــدادی، برنامه ریزی و در این 

شهرستان به اجرا درآمد.
 معاون امــداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 

خوزستان در ادامه عنوان کرد:در این مانور توان افزایی 
بیش از ۵۰ نجاتگر از شعبه جمعیت هالل احمر اهواز، 
دشت آزادگان، دزفول و شوشتر با توان لجستیکی ۱۱ 
فروند قایق موتوری و ۳ فروند جت اسکی شرکت کرده 
و توان عملیاتی خود را در بحران هایی نظیر ســیالب 
به نمایش گذاشــتند. پهلوان در پایان گفت: انشاءاهلل 
که دیگر شاهد ســیالب و آب گرفتگی در خوزستان 
نباشیم اما در صورت بروز چنین حوادثی امدادگران 
ونجاتگران جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان 
آماده امدادرســانی و پاسخگویی ســریع به حوادث 

خواهند بود.

خوزستان

وشان هالل احمر خوزستان  اجرای مانور تیم های تخصصی امداد و نجات در سیالب و آب های خر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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دکتر فرحناز محمدی اعالم کرد: 

جمعیت نابینایان و کم بینایان استان  کرمانشاه ۵۵۰۴ نفرمی باشد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

سه هزار میلیارد ریال خرید اقالم ساخت داخل در سال جهش تولید

خریدار  بــه گــزارش روابــط عمومی 
بهزیستی استان کرمانشــاه، دکتر فرحناز 
محمدی مدیــرکل بهزیســتی اســتان 
کرمانشاه با تبریک فرارسیدن ۲۴ مهرماه 
به روشــندالن عزیز، جمعیــت نابینایان 
و کم بینایان اســتان را ۵۵۰۴ نفر اعالم و 
تصریح کرد: از ایــن تعداد ۲۲۰۳ نفر دچار 
کم بینایــی خفیف، ۱۰۵۹ نفــر دچار کم 
بینایی متوســط و ۱۵۸۷ نفر کــم بینایی 

شــدید بوده و ۶۴۶ نفر هم نابینای مطلق 
هستند.

وی با بیان اینکه دالیل مختلفی در نابینایی 
و کم بینایــی افراد تاثیرگذار اســت، گفت: 
عمده دلیل کم بینایــی و نابینایی افراد در 
اســتان به صورت مادرزادی است و ۳۵۰۳ 
نفر به علت مادرزادی در اســتان کم بینا و 

نابینا هستند.
محمــدی خاطرنشــان کــرد: همچنین 

۱۲۰۴ نفــر بــه علــت انــواع بیماری، 
۲۷۸ نفر به علت حــوادث، ۷۱ نفر به علت 
مشــکالت ژنتیکی و پنــج نفر بــه دلیل 
عوارض زایمان دچار نابینایی و کم بینایی 

شده اند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان 
اینکه ســنجش بینایی کودکان سه تا شش 
سال همواره در طول ســال انجام می شود، 
گفت: امســال نیز ۲۰ هزار کــودک تحت 

غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد ۱۴۵ 
کودک نیازمند مداخله درمانی تشــخیص 

داده شدند.
وی یــادآور شــد: در حــال حاضر یک 
مرکز آموزشی و توانبخشــی خانواده و 
کودکان کم بینا و نابینا در اســتان فعال 
است و به این افراد در حوزه های مختلف 
 آموزشــی و توانبخشــی خدمــات ارائه

 می کند.

محمدی مناســب ســازی محیط شهری 
را یکــی از خواســته های به حــق جامعه 
معلوالن و بویــژه نابینایان عنــوان کرد و 
افزود: در بهزیســتی اســتان با همکاری 
انجمــن نابینایان تالش هایــی برای رفاه 
هرچه بیشــتر جامعــه نابینایان اســتان 
صورت گرفته کــه از جملــه آن بحث راه 
اندازی ســامانه بانکی ویــژه نابینایان در 

برخی شعب استان بوده است

خریدار  مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران از خرید اقالم ساخت داخل به مبلغ 
ســه هزار میلیارد ریال در ســال جهش 

تولید خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی 
حفاری ایــران مهنــدس ســید عبداله 
موسوی روز شنبه ) ۱۹ مهرماه ۹۹( گفت: 
تامین و خرید این اقــالم که به طور عمده 
کاربردی و پرمصــرف در صنعت حفاری 
اســت در قالب ۷۹۱ فقره تقاضــا و تعداد 
یک هزار و ۸۵۹ قلم انجام شــد.وی افزود:  
تامیــن و خرید ایــن اقــالم در چارچوب 
رعایت قانــون حداکثر اســتفاده از توان 
تولیدی  و خدماتی کشــور و در راســتای 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از 
کاالی ایرانی در سالی که به عنوان جهش 
تولید نامگذاری شده است، صورت گرفت.

موســوی اظهار کرد: بررسی سوابق خرید 
خارجی این اقــالم و به روز رســانی آنها 
براساس نرخ روز دالر نشان می دهد میزان 
صرفه جویــی ایجاد  شــده در خریدهای 
داخلی نســبت به کاالی مشــابه خارجی 

حداکثر ۶۰ درصد می باشد.
مدیر عامل شــرکت ملی حفــاری ایران 
گفت: همچنین بــه منظــور تحقق این 
مهم تاکنون افزون بر ۵۰۰ سازنده داخلی 
شناسایی و از توان فنی و تخصصی آنها در 
اجرای پروژه های ســاخت داخل شرکت 

اســتفاده به عمل آمده اســت.وی افزود: 
در بیــش از یک دهه گذشــته بیش از ۲۰  
هزار قطعه و تجهیز پرمصــرف کاربردی 
در صنعت حفاری  توســط ســازندگان و 
صنعتگران داخلی بومی ســازی شده  در 
بخش هــای عملیاتی و خدمــات فنی و 
تخصصی این شــرکت مورد استفاده قرار 

گرفته است.
موسوی اظهار کرد: در زمان حاضر مراحل 
طراحی و ساخت مجموعه ای از قطعات و 
تجهیزات مهم در عملیات حفاری از سوی 
سازندگان و مراکز دانشــگاهی در دست 
اجرا است که بخشــی از آنها تا پایان سال 

وارد چرخه عملیات خواهد شد.



ایران از تعویق مسابقات استقبال کرد

طلسم عجیب فوتسال قهرمانی آسیا

 محمد نوری:
  هواداران استقالل با ظلم مبارزه کردند

یک پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل می گوید آبی پوشــان تونایی 
قهرمانی در فصل آینده رقابت های لیگ برتر را دارند.

محمد نوری، پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل درباره شــرایط این 
روزهای آبی پوشان پایتخت گفت: با توجه به شــرایطی که پیش آمد، 
بعد از رفتن فرهاد مجیدی، گزینه های مختلفی برای ســرمربی گری 
اســتقالل مطرح شــد اما در نهایت محمود فکری به عنوان سرمربی 
آبی پوشــان معرفی شــد و به نظرم اتفاق خوبی افتاد و هــوادران باید 

حمایت کنند.
 ما در جلســه معارفه او حضور داشتیم چون نام اســتقالل برای ما مهم 
است و هر کســی هم بیاید ما از او حمایت می کنیم و امیدوارم آن فردی 
که می آید، بتواند خواســته هواداران که قهرمانی است را برآورده کند. 
ما حضور این کادر فنی جدید را به فال نیــک می گیریم و امیدوارم که 

بتواند نتایج الزم را کسب کنند.
او ادامه داد:  شاکله تیم در حال حاضر تقریبا حفظ شده است و این برای 
کادر فنی بســیار خوب اســت. دغدغه فکری در حال حاضر این است 
که بازیکنان هماهنگی الزم را داشــته باشــند. چند بازیکن هم چنان 
حضورشــان درهاله ای از ابهام اســت و بهتر اســت بازیکنان کلیدی 

استقالل در تیم ماندنی شوند.
 االن پنجره نقل و انتقاالتی بسته شده است و امیدوارم با پرداخت بدهی 
شفر، پنجره باز شود و قراردادها ثبت شــود. با آمدن بازیکنان جدید و 
حضور بازیکنان باتجربه و قدیمی تیم، امیدوارم اســتقالل خوبی را در 

فصل آینده ببینیم. 
نوری در پاسخ به این ســوال که آیا محمود فکری می تواند در استقالل 

موفق عمل کند؟ گفت: کار بسیار سخت است.
 نســاجی با اســتقالل تفاوت زیادی دارد. اســتقالل حاشــیه های 
منحصر به فرد خــود را دارد و هواداران انتظار زیادی از اســتقالل 
دارند و با توجه به شــاکله ای کــه اســتقالل دارد، قهرمانی دور از 

دسترس نیست. 
هواداران هم همیشه حسن نیت خود را نشان دادند و امیدوارم حمایت 
هواداران به قهرمانی استقالل در لیگ ختم شود. هواداران در این مدت 
سختی های زیادی کشــیدند و آرزو می کنم که کادر فنی جدید بتواند 

خواسته های هواداران را برآورده کنند. 
قهرمانی اســتقالل در فصل آینده، هدیه ناچیزی است که می توانیم به 

هواداران هدیه کنیم.
این پیشکسوت تیم فوتبال اســتقالل درباره مشکالت مالی آبی پوشان 
خاطرنشان کرد: مشکالت مالی همیشه برای اســتقالل بوده است اما 
به نظرم پرداخــت مطالبات دیاباته یکی از کارهــای مهم هیات مدیره 
بود. مرحله بعدی پرداخت مطالبات شــفر است که باید پرداخت شود. 
من این عقیــده را دارم که اگر کادر مدیریت بتوانــد مهره های کلیدی 
اســتقالل را حفظ کند، می شــود برای فصل  آینده چشم انداز خوبی را 

دید.
او در پایان گفت: ما خوشبین هستیم چون هوادارانی داریم که بهترین 
هواداران دنیا هستند و همیشــه با ظلم مبارزه کردند و خواستند حرف 

خود را بزنند. 

من آینده خوبی برای اســتقالل می بینم به شــرطی کادر فنی بتواند 
عملکرد خوبی داشــته باشــد و حاشــیه ها را مدیریت کنــد و بتواند 
سیســتمی را در تیم پیاده کند کــه بتواند در رقابت هــای لیگ برتر 

عملکرد مورد تاییدی داشته باشد. 
در قرعه کشــی رقابت های لیگ برتر، قرعه خوبی به ما افتاده است 
و تیــم باید در نیم فصــل اول امتیــازات الزم را کســب کند تا در 
نیم فصل دوم تمرکز الزم برای قهرمانی اســتقالل وجود داشــته 

باشد.

حامد کاویانپور:
 دوری از حاشیه رمز موفقیت پرسپولیس و 

استقالل است
پیشکسوت تیم فوتبال پرســپولیس گفت: پرسپولیس و استقالل تنها 
در صورتی موفق خواهند بود که از حاشــیه دوری کنند و تمرکز الزم را 

داشته باشند.
حامد کاویانپور با اشاره به شــرایط این روزهای تیم فوتبال پرسپولیس 
اظهار داشت: متاســفانه به جای اینکه از مربیان داخلی حمایت شود، 
مشــکالتی را به وجود می آورند که برای تیمی که چند ماه بعد باید در 

فینال لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود خوب نیست.
وی افزود: تیم پرســپولیس توانســته با مربی ایرانی خود یعنی یحیی 
گل محمدی بهترین نتیجه را بگیرد و فینالیســت لیگ قهرمانان شود. 
تیمی در این ســطح نباید دغدغه جزئی ترین امکانات را داشته باشد. 
این حواشی برای پرســپولیس سم اســت و امیدوارم که هر چه زودتر 

حل شود.
پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس خاطرنشــان کــرد: چرا االن 
باید بازیکنان دغدغه مســائل مالی و مشکالت را داشــته باشند. چرا 
بازیکنانی که در باالترین ســطح بازی می کنند نباید با باشگاه قرارداد 
طوالنی مدت داشــته باشــند که حاال دغدغه حفظ آنها هواداران را 

نگران کند.
کاویانپور تصریح کرد: یحیی گل محمدی در ســخت ترین شــرایط 
ممکن با وجود همه مشــکالت تیم را تا فینال آســیا رساند. او حقش 
نیســت که دیگر بخواهــد نگران جزئــی ترین مســائل مانند حفظ 
بازیکنانش باشد. مدیریت باشــگاه اقتدار نشان دهد و شرایط را بهبود 

بخشد.
وی تصریح کرد: پرســپولیس بهترین تیم ایران اســت و هنوز اختالف 
زیادی با ســایر باشــگاه ها دارد. این تیم اگر مشــکالت اجازه دهد تا 
سال های سال در لیگ قهرمان خواهد شــد و در آسیا هم شرایط خوبی 
برای قهرمانی دارد. دیگر پرســپولیس نماینده ایران است و امیدوارم 

بتواند روزهای خوبش را تکرار کند.
بازیکن اسبق تیم ملی و باشــگاه پرســپولیس گفت: بازیکنان ایرانی 
استعدادهای درخشانی هســتند که این موضوع در تقابل با ستارگان 
گران قیمت باشگاه های قطری در لیگ قهرمانان آسیا به اثبات رسید. 
خوشحالم امروز یک نماینده از کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا به یک 
مدعی قهرمانی تبدیل شــده و پولدار ترین و پرســتاره ترین تیم های 

آسیا از آن می ترسند.
وی افزود: حاشیه همیشــه در کنار پرسپولیس و استقالل وجود داشته 
اما مدیران باشگاه و کادرفنی باید آنها را کنترل کنند. تنها چیزی که می 
تواند به باشــگاه های بزرگ پایتخت صدمه وارد کند حاشیه است و این 

موضوع را من به خوبی درک کرده ام.

میدان

تیم فوتبال پرســپولیس درحالی بایــد ۲۹ آذر برابر 
نماینده شرق آسیا، فینال لیگ قهرمانان آسیا را برگزار 

کند که تعدادی از بازیکنانش را در اختیار ندارد.
 پرســپولیس ایران که با ثبت نتایج کــم نظیر در لیگ 
قهرمانان آسیا به فینال این مسابقات صعود کرد، حاال 
درحالی خــود را باید برای بازی نهایــی آماده کند که 
به دلیل محرومیت احتماال نمی توانــد از ۳ بازیکنش 

استفاده کند.
وحید امیری کــه به عنــوان مهاجم در خــط حمله 
پرسپولیس عملکرد قابل تحســین در لیگ قهرمانان 
آسیا به نمایش گذاشت، با دریافت کارت زرد در دیدار 
برابر الســد و تک کارته بــود اما در دیــدار برابر النصر 
عربســتان هم برای دومین بار کارت زرد داور را مقابل 
چشــمانش دید تا به این ترتیب فینال لیگ قهرمانان 

آســیا را از دســت بدهد. البتــه امیری این 
 AFC شانس را دارد که در صورت موافقت
کارت های زرد مراحل قبلی بخشــیده شود 
که البته هنوز این موضوع مورد بررسی قرار 

نگرفته است.
بازیکن دیگــری که با عملکــرد خوبش در 
خط هافبک پرســپولیس تأثیــر زیادی در 

موقعیت پرســپولیس داشت، احســان پهلوان بود. 
این بازیکن که با پاس های گل خــود نقش بی بدیلی 
در صعود تیمش به فینال داشــت، بــه خاطر دریافت 
کارت قرمــز برابر النصــر، از حضور در بــازی فینال 

محروم است.
شــاید بتوان گفت مهم ترین بازیکنی که دیدار فینال 
لیگ قهرمانان آسیا را از دســت داده، عیسی آل کثیر 

اســت. مهاجم خوزستانی پرســپولیس که 
با چهــار گل عملکرد فوق العــاده ای از خود 
نشــان داد، به خاطر خوشحالی پس از گلش 
در دیدار برابر پاختاکور ازبکســتان ۶ ماه از 
هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شــده است. 
البته باشگاه پرســپولیس از AFC مشروح 
رای را درخواســت کرده تا با بررســی دقیق 
رای، نســبت به آن اعتراض شود. پرســپولیس امید 
زیادی دارد تا بــا پیگیری پرونده آل کثیــر در کمیته 
استیناف، این مهاجم بخشــیده شود و بتواند تیمش را 

همراهی کند.
در کنار این سه بازیکن محروم، وضعیت ماندن شجاع 
خلیل زاده که قراردادش را یک طرفه فســخ کرده، در 
حال ابهام اســت. مدافع پرسپولیس اصرار دارد باشگاه 

به مبلغ قراردادش اضافه کند و از این رو با مدیران این 
باشگاه دچار اختالف نظر شده است. البته پرسپولیس 
اصرار زیــادی دارد این بازیکن را حفــظ کند و با توجه 
به صحبت های انجام شــده احتمال ماندن خلیل زاده 

زیاد است.
بشار رســن هم بازیکنی است که ســاز جدایی کوک 
کرده اســت. هافبک عراقی ســرخ ها که ســه فصلی 
اســت پرســپولیس را همراهی می کند، حــاال با یک 
پیشنهاد چشمگیر از ســوی یک باشگاه قطری روبه رو 
شــده و می خواهد پرســپولیس را ترک کند. البته به 
واسطه قراردادی که با پرســپولیس دارد، مدیران این 
باشــگاه اعالم کرده اند که اجازه جدایی این هافبک را 
نمی دهند. با ایــن حال باید دید در آینــده چه اتفاقی 

درباره بشار رسن رخ می دهد.

پرسپولیس

مرتضی احمــدی  در حالی کــه مقامات 
دولــت کویت بــرای برگزاری مســابقات 
فوتســال قهرمانی آســیا در این کشــور 
مقاومت می کنند، کنفدراســیون فوتبال 
آســیا برای چندمیــن بار اقدام بــه تعویق 

رقابت ها کرد.
 مسابقات فوتســال قهرمانی آسیا در سال 
۲۰۲۰ برای کنفدراســیون فوتبال آسیا و 
۱۶ تیم حاضر در ایــن رقابت ها به ماجرای 
عجیبی تبدیل شــده اســت. ایــن دوره از 
رقابت ها طبــق تقویم اولیه قــرار بود اوایل 
سال ۲۰۲۰ )اســفند ۹۹( به میزبانی کشور 
ترکمنســتان برگزار شــود ولی همچنان 

تاریخ برگزاری آن مشخص نیست.
در حالی که کشــورهای مختلــف به دنبال 
شــروع آماده سازی خود و شــرکت در این 
رقابت ها بودند، کنفدراســیون آســیا بعد 
از شــیوع کرونا، ایــن بازی ها را بــه تعویق 
درآورد. ایــن تصمیــم AFC باعث نگرانی 
تیم های آسیایی شد چرا که مسابقات جام 
جهانی ۲۰۲۰ در تابســتان ۹۹ در راه بود و 
دیر برگزار شدن جام ملت های آسیا ممکن 
بود به آماده ســازی نمایندگان این قاره در 
جام جهانی آسیب بزند. )پنج تیم برتر جام 

ملت ها راهی جام جهانی می شوند(
مخالفت مقامــات دولتی ترکمنســتان با 
حضور تیم های آســیایی در این کشور ابتدا 
باعــث شــد AFC رأی به برگــزاری جام 
ملت ها در مرداد ۱۳۹۹ بدهد؛ درســت بعد 
از آنکه فیفا اعالم کرد جام جهانی فوتســال 
لیتوانی از ســال ۲۰۲۰ به تابستان ۲۰۲۱ 

موکول شده است.
با این حــال ادامه مخالفت ترکمنســتان از 
یک ســو و تداوم ابتالی کشورها به ویروس 
کرونا، دومین تعویق مســابقات فوتســال 

قهرمانی آســیا را در پی داشت. AFC چند 
ماه به ارزیابی شرایط مشغول شد و از اعالم 
خبر وضعیت مســابقات خودداری کرد. در 
نهایت این نهاد بعد از مشورت با کشورهای 
مختلف، تصمیم به برگزاری مســابقات در 

اواخر سال ۲۰۲۰ )آذر ۹۹( گرفت.
اصرار مقامــات دولتی ترکمنســتان برای 
پس دادن میزبانی هم در نهایت منجر شــد 
AFC سراغ یک کشــور دیگر در غرب آسیا 
برود و کویــت را که برای گرفتــن میزبانی 
داوطلب شده بود را برگزیند. انتخاب کویت 
باتوجه به قوانین ســخت گیرانه این کشور 
بعد از شــیوع کرونا تا حدی عجیب به نظر 
می رســید. کویتی ها به محض قطعی شدن 
زمان برگزاری بازی ها ســرمربی خود را از 

برزیل فراخواندند تا تمرینــات را زیر نظر او 
ادامه بدهند. عجیب اینجا بــود که باوجود 
دعوت رســمی فدراســیون کویت، حتی 
ســرمربی برزیلی فوتســال این کشور هم 
حدود ســه هفته در قطر و ترکیه قرنطینه 
شد و به سختی مجوز حضور در کویت را به 

دست آورد.
همه چیز بــرای برگزاری جــام ملت ها در 
کویت قطعــی به نظر می رســید. تیم هایی 
چون ژاپــن، عربســتان، کویــت و ایران 
تمرینــات آماده ســازی را مجدداً شــروع 
کردند تا در این رقابت ها ناکام نمانند. ایران 
حتی هفته پیش سفری به کشور ازبکستان 
داشت و با تیم ملی این کشور دیدار دوستانه 
برگزار کرد. ژاپنی ها یکی دو بازی تدارکاتی 

با باشــگاه های خود انجام دادند. عربستان 
هم زیر نظــر ســرمربی اســپانیایی خود 

تمرینات را در شهر دمام دنبال کرد.

تمرین آماده سازی تیم ملی فوتسال 
عربستان

مسئوالن کمیته فوتسال ایران پیشنهادات 
آماده سازی دیگری را برای تیم ملی در نظر 
داشــتند. قرار بود تیم عراق به ایران سفری 
داشــته باشــد و دیداری تدارکاتی با ملی 
پوشان کشورمان برگزار کند. حتی برگزاری 
بازی با تیم منتخب افغانستانی های حاضر 
در ایران پیش بینی شــده بود اما به یکباره 
کنفدراسیون فوتبال آســیا روز پنجشنبه 

خبر از لغو جام ملت های آسیا داد.

علت این تصمیم تداوم همه گیری ویروس 
کرونــا عنوان و تاکید شــده اســت که این 

مسابقه به سال ۲۰۲۱ موکول می شود.
»اســتیو هریس« خبرنگار فوتســال ژاپن 
درباره تعویق این مســابقات، بــه خبرنگار 
مهر گفت: از یک عضو فدراســیون فوتبال 
کویت متوجه شــدم که دولت این کشــور 
مخالف برگزاری جام ملت های آســیا است 
ولــی فدراســیون کویت همچنــان اصرار 
به میزبانــی دارد. فکر می کنــم در نهایت 
فدراســیون کویت بتواند دولت این کشور 
را مجــاب کنــد. هریــس همچنین پیش 
بینی کرد ایــن بازی ها در مــاه می ۲۰۲۱ 

)اردیبهشت یا خرداد ۱۴۰۰( انجام شود.

دیدار تیم ملی فوتسال ایران با 
ازبکستان

تعویق این مســابقات شــاید بیــش از هر 
کشور دیگری، تیم ایران را خوشحال کرده 
باشد؛ تیمی که بعد از بازگشــت به ایران از 
ازبکستان، تست کرونای اعضای کادر فنی 
اش مثبت شــده است. ســیدمحمد ناظم 
الشریعه سرمربی تیم ملی ایران در گفتگو با 
خبرنگار مهر تاکید کرد که تعویق مسابقات 
منطقی بوده چرا که ریســک برگزاری آن و 

ابتالی تیم ها به کرونا زیاد است.
با تمــام اتفاقــات رخ داده، کنفدراســیون 
فوتبال آســیا احتماالً به دلیل فشاری که از 
سوی اسپانسرها برای برگزاری رقابت های 
فوتسال قهرمانی آسیا دارد، تاکنون ریسک 
آن را قبول نکرده و چنــد نوبت تن به تعویق 
آن داده است. با تصمیم اخیر، بازهم برنامه 
آماده سازی کشورها تحت تأثیر قرار گرفته 
است و باید دید آیا کویت هم قربانی طلسم 

رقابت های قهرمانی آسیا می شود یا خیر.

برای فینال آسیا، پرسپولیس کدام بازیکنان را ندارد؟

ورزش
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علی رضا اکبرپور:

هواداران استقالل گذشته را فراموش کنند
خریــدار  پیشکســوت فوتبــال گفت: 
هواداران اســتقالل باید ناکامی چند سال 
گذشــته را فراموش کنند و از امروز فقط به 

فکر حمایت از تیم خود باشند.
»علی رضا اکبرپور« برای استقاللی ها نامی 
آشناســت، او ســال ها پیش و در شهرآورد 
ســال ۷۹ دروازه پرســپولیس را باز کرد تا 
آبی پوشــان تهرانی پس از ۶سال قرمزهای 

پایتخت را شکست دهند.
اکبرپور در مصاحبه حرف هــای جالبی زد 

که در زیر از حضورتان خواهد گذشت.

اســتقالل را با محمود فکری چطور 
می بینید؟

به طور حتم حضور محمود فکری به عنوان 
سرمربی در استقالل اتفاق خوبی است.

 فقط همین، حضور فکــری اتفاق 
خوبی است؟

در چند سال اخیر اســتقالل با مشکالت و 
حاشــیه های زیادی روبرو بوده است. شما 
می توانید بروید و آمار را در بیاورید تا متوجه 
شــوید چقدر تغییرات در کادر مدیریتی و 
مربیان این تیم رخ داده است. استقالل چند 
عضو هیات مدیره عوض کرده است و مسائل 
دیگر. این ها شــاید در حرف آسان باشد اما 
خودتان بهتر از هر کــس دیگری می دانید 
ثبات یکی از رمــوز موفقیت هر مجموعه ای 
است و وقتی تغییرات بیش از حد در تیمی 
رخ دهد ناخوداگاه به حاشیه کشیده شد و از 

موفقیت دور می شود.

 این تغییرات همچنان در اســتقالل 
ادامه دار اســت و در حــال حاضر 

آبی پوشان مدیرعامل ندارند.
در حــال حاضــر »احمد مددی« ســمت 
سرپرستی باشگاه استقالل را بر عهده دارد 

و قرار اســت به زودی مدیرعامــل این تیم 
مشخص شود. من امیدوارم اتفاقات خوبی 
برای تیمی رخ دهد کــه میلیون ها هوادار با 

آن زندگی می کنند.

 قبول دارید زمان زیادی از دســت 
استقالل رفت؟

به هر حال این یک مشــکل برای استقالل 
است و زمان زیادی تا شــروع لیگ بیستم 
وقت باقی نمانده اســت و اگر اشتباه نکنم 
کمتر از ۱۷ روز دیگر زنگ آغاز مســابقات 
به صدا در خواهد آمد. کادر فنی اســتقالل 
به طور حتم برنامه ای ویــژه ای دارند تا این 

مشکل ها و کمبودها را جبران کنند.

 فکری گزینه مناسبی برای هدایت 
استقالل بود؟

او یکی از بازیکنان با ســابقه استقالل تاریخ 
باشگاه استقالل محســوب می شود که ۱۴ 
سال پیراهن این تیم را پوشــید و سال ها با 

بازوینــد کاپیتانی آبی پوشــان بــه میدان 
رفت. من خــودم با او همبازی بــوده ام و به 
خوبی می دانم به استقالل تعصب دارد و در 
نساجی مازندران توانایی و پتانسیل واقعی 

خود را نشان داد.

 او در استقالل موفق می شود؟
کارش آســان نیســت اما همه باید کمک 
کنند تــا بتواند روزهــای خوبــی را برای 
استقالل رقم بزند. استقالل شرایط ویژه ای 

دارد.

 انتظــارات از فکری باالســت، این 
توقعات کارش را سخت تر نمی کند؟

اســتقالل تیم بزرگی اســت و ۴۰ میلیون 
هــوادار دارد. نه تنها فکــری بلکه هر مربی 
دیگری هدایت این تیم را بر عهده می گرفت 
همه توقع داشتند اســتقالل را به موفقیت 
برســاند. آبی ها چند سال اســت در لیگ 
نتیجــه نگرفته انــد و این موضــوع برای 

هواداران گران تمام شده است.ناکامی های 
استقالل در سال های اخیر با قهرمانی های 
پرسپولیس مصادف شــده است و آنها دیگر 
طاقت قهرمانی رقیب سنتی شان را ندارند. 
برای هواداران استقالل موفقیت و  قهرمانی 
اســتقالل به یک خواســته عمومی تبدیل 
شــده اســت و برای رســیدن به این مهم 

لحظه شماری می کنند.

 فکر نمی کنید ســایه استراماچونی 
باالی سر فکری باشد؟

چرا؟

 برای اینکه هنوز تعــداد زیادی از 
هواداران اســتقالل »استراماچونی« 
را فراموش نکرده اند و ممکن اســت با 
اولین ناکامی استقالل وی را تشویق 

کنند.
ما به مســائل فنــی اســتراماچونی کاری 
نداریم. او مربی خوبی بود و برای اســتقالل 

عملکرد عالی بــر جای گذاشــت اما وی از 
استقالل رفته اســت و هواداران باید بدانند 
نباید با گذشــته زندگی کرد. باید به آینده 
فکر کــرد که در ســریع ترین زمــان از راه 
خواهد رســید. در یکی دو ماه گذشته با نام 
اســتراماچونی هواداران به بــازی گرفته 
شدند و احساساتشان جریحه دار شد اما این 
عزیزان بدانند ســرمربی استقالل در مقطع 
فعلی محمــود فکری اســت و باید از فردی 
حمایت کنند که بر روی نیمکت می نشیند 
نه کسی که در ایران حضور ندارد. استقالل 
در چند سال اخیر با مشــکل دیگری روبرو 

بوده است. می دانید چه مشکلی؟

 بگویید؟
شخص پرستی در استقالل رواج پیدا کرده 
است و متاســفانه هر گروهی از نام خاصی 
حمایت می کنند و این به یک معضل بزرگی 
برای استقالل تبدیل شــده است. هوادران 
اســتقالل باید شــخص پرســتی را کنار 
بگذارند. شــاید در برهه ای از زمان سرمربی 
مورد عالقه شان بر روی نیمکت نشیند ولی 
فقط استقالل را حمایت کنند چرا که برای 
یک اســتقاللی واقعی هیچ چیزی باالتر و 

مهم تر از تیم نیست و نباید باشد.
هــوداران بــه خوبــی می داننــد روزهای 
ســختی را پشــت ســر گذاشــتند و عدم 
موفقیت استقالل در سال های اخیر چقدر 
ناراحتشان کرده است. اگر شخص پرستی 
ادامه داشته باشد و هر کسی فقط به حمایت 
از شخص مورد عالقه اش بپردازد چه اتفاقی 
می افتد؟ به طور حتم فقط اســتقالل ضرر 
می کند. من به عنوان کسی که پیشکسوت 
استقالل محســوب می شــود . خاک این 
تیم را خورده اســت از تمام عالقه مندان به 
استقالل خواهش می کنم از سرمربی فعلی 

این تیم حمایت کنند.
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حمید قدیریان مطرح کرد

فیلم »محمد)ص(« مجید مجیدی چقدر موفق بود؟

زهرا منصوری  حمید قدیریان هنرمند با سابقه 
حوزه تجســمی و ســینما ضمن مرور تجربیات 
خــود از طراحی صحنه فیلــم »محمد )ص(« به 
کارگردانی مجید مجیدی، به طرح نکاتی درباره 

دستاوردها و ناکامی های این پروژه پرداخت.
حمید قدیریــان مدیر هنری و یکــی از طراحان 
صحنه فیلم ســینمایی »محمد رسول اهلل )ص(« 
ســاخته مجید مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر 
درباره کمیت پایین تجربه هــای عظیم در حوزه 
ســینمای دینی گفت: ما به قــدری خودمان را 
درگیر مباحث سیاسی و امنیتی روز کرده ایم که 
اصاًل برایمان »فرهنگ« موضوعیت ندارد. من دو 
هفته پیش نمایشگاه نقاشی ای داشتم و آنجا یک 
بحث فرهنگی را مطرح کردم. متاسفانه مسئوالن 
فرهنگی ما به قــدری گرفتار هســتند که وقت 
نمی کنند کنکاش کنند تا مشــکالت ما، از زاویه 
فرهنگی حل شــود. هرچند مبنای انقالب ما بر 
اساس فرهنگ بود اما به این حوزه در این سال ها 

ظلم شده است.
وی افزود: اگر در برخی جاها هم رشــد فرهنگی 
داریم به واسطه این است که خداوند صحنه هایی 
مانند دفــاع مقدس و.. در گذشــته ایجاد کرده و 
در این ســال های اخیر حضور مدافعین حرم در 
صحنه روحی جدید در جامعه ایجاد نموده است، 
و در آن فضا جوانان ما رشــد کرده انــد، درواقع 
این صحنه ها یک نوع دانشــگاه بــود وگرنه نگاه 
هیچکدام از ارگان های ما فرهنگی نبوده و نیست 
چون نگاه فرهنگی یک نگاه ریشه دار و درازمدت 

است.

در مباحث دینی »جهل معرفتی« داریم
این هنرمند بیــان کرد: متاســفانه ما یک جهل 
معرفتی در بحث دینی داریم که دامان بســیاری 
را گرفته اســت و طبیعتاً دامان سینما و تولیدات 
فرهنگی را هــم می گیرد. ما در این چهل ســال 
روی بحث های معرفتی کار نکرده ایم و به همین 
دلیل همچنان با تفکر معرفتی چهل ســال قبل 
می خواهیم راه خودمان را بــاز کنیم که این تفکر 
کنونی ظرفیتش را نــدارد، از همیــن رو در این 
سال ها هرکسی خواســت حرف نو بزند و حرکت 
جدیدی انجام بدهد به او تهمت زدند، چون خیلی 
از آقایــان با معرفت های جدید آشــنا نیســتند 
به قول حضرت آیت اهلل جوادی آملــی، آقایان با 
شــنیدن معارف خارج از دانسته های آن ها، برای 

افراد حکم ارتداد صادر می کنند.
مدیر هنری فیلم ســینمایی »محمدرســول اهلل 
)ص(« معتقد اســت: به همین دلیل فیلمسازی 
در ایــن حوزه ســخت اســت. ما نســبت به آن 
چیزی که اســالم ناب محمدی است فیلمسازی 
مذهبی نداشــته ایم. فیلــم دینی این نیســت 
که چند زندگینامــه را به تصویر بکشــید و چند 
ویژگی اخالقــی و رفتاری از بــزرگان مذهبی را 
نشــان بدهید، ما نیاز به فیلم های معرفتی داریم 
و نه صرفاً فیلم های اخالقــی. ما فیلم های بزرگی 
ساخته ایم و هزینه های سرسام آوری هم برایشان 
کرده ایم ولی باید بــرآورد کرد که فرهنگ جامعه 
از نظر معرفتی و نه احساسی، بعد از پخش چنین 
فیلم هایی چقدر ارتقا پیدا کرد و چه تأثیرگذاری 
داشت؟ ما در فیلمســازی دینی احساس مردم را 
نشانه می رویم و نه معرفتی که باید راه آینده را باز 

کند و این خوب نیست.
قدیریــان توضیــح داد: مــن در فیلــم »محمد 
رسول اهلل )ص(« حضور داشتم و می توانم بگویم 
اتفاقاً یکی از مشکالت اساسی همین فیلم هم این 
بود که بحث های معرفتی قوی از طرف مشاوران 
به کارگردان منتقل نشــد. وقتی در سطح کالن 
جامعــه می گوییــم روی بحث معرفــت دینی 
کار نشــده، این موضوع به تک تک مشاوران هم 

برمی گردد.
وی افزود: مشــاوران اینگونــه فیلم ها همچنان 
تفکرات چهل ســال پیش را دارنــد و همچنان 
مباحث معرفتی را از آثار امثال شــهید مطهری 
رحمــت اهلل کپی و بــه آن بســنده می کنند، در 
حالی که باید معرفت هایی را بــه کار ببریم که ما 
را برای آینده آماده می کنــد. وقتی فیلمی به این 
عظمت ساخته می شــود نه تنها باید معرف یک 
شخصیت بزرگ الهی باشد، بلکه باید راه جامعه را 
برای دهه های آینده باز کند ولی وقتی در حد یک 
سری تصاویر زیبا و بیان اخالقیات روایت می شود 
و یک سری اشتباهات معرفتی در آن وجود دارد، 
دیگر نمی توانیم بگوییم سازنده ها مقصرند چون 
ما باید به طور جدی به بحث معرفتی فکر و تولید 

اثر کنیم.

با »ملک سلیمان« فرهنگ مهدویت ارتقا 
پیدا کرد

این طــراح صحنه بیان کرد: مــن در فیلم »ملک 
سلیمان« هم حضور داشتم و می توانم بگویم این 
فیلم در فرهنگ مهدویت تاثیرگــذار بود و بعد از 
فیلم »ملک ســلیمان نبی« فرهنــگ مهدویت 
ارتقا پیدا کرد چون ســازندگان پیش از ساختش 
ســعی کردند تحقیقات معرفتی بــرای چگونه 
برپایی ُملک، توســط حضرت ســلیمان داشته 
باشــند، نه اینکه صرفاً یک زندگــی نامه را بازگو 
کنند و بگویند مراتب اخالقی و روابط خانوادگی 
حضرت ســلیمان چگونه بوده است و… هرچند 
این گونه موضوعات هم اهمیت دارد ولی نســبت 
به مشکالت پیش رو، در دورانی که ما وارد فضای 
آخر زمان شــدیم و حجمی از اتفاقات ما را احاطه 
کرده اســت، مطرح کردن راه هایی برای در امان 
بودن و در کمال امنیت و شــادی ایــن دوران پر 
خطر را طی کردن، الزام بیشــتری دارد. معرفتی 
که خداوند در قــرآن در قصه حضرت ســلیمان 
بیان نمــوده و در ۱۴۰۰ ســال گذشــته پنهان 
مانده بود؛ در ســاخت فیلم ملک سلیمان تالش 
شد تا قطره ای از آن دریای بیکران اسرار سلیمان 

نمایان شود.
وی افــزود: بــه همین دلیل اســت کــه وقتی 
حضرت آقا فیلــم را دیدند بحث هــای معرفتی 
آن را تایید کردند. به همین دلیل اســت که بعد 
از پایان اکران این فیلم، چیزی حدود ۶۰ جلســه 
در دانشــگاه های مختلف داشــتیم، بحث های 
علمی شکل می گرفت، بســیاری از اهالی فلسفه 
و استراتژیســت های جامعــه پــای کار آمدند و 
بحث هایــی مانند »از ملــک ســلیمان تا ملک 

مهدی« را پیش می کشیدند.
قدیریــان ادامــه داد: هر اثــر هنــری را باید بر 
مبنای تاثیراتی که داشته اســت، سنجید. وضع 
ناراحت کننده اخالقی، سیاســی، اقتصادی و… 
جامعه بر هیچ کس پنهان نیســت، در همه این ها 

ضعف داریم. در کشــوری که جمهوری اسالمی 
اســت، یا باید نتیجه گرفت که اسالم مشکل دارد 
یا اینکه مدیوم ها! وقتی به جامعه ای که این همه 
مشــکل دارد، نگاه می کنید نباید اســالم را زیر 

سوال ببرید.
 باید ببینید کجــای کار مشــکل دارد. در بحث 
تولیدات آثــار هنری هــم وقتــی می بینید در 
اثری که از بزرگترین شــخصیت عالم هســتی 
صحبت شده اســت اما تاثیری درخور روی افراد 
نمی گذارد به معنای این اســت که تحقیقات آن 
اثر به خوبی انجام نشده است، نمی توانید بگویید 
این شــخصیت بزرگ گیرا نبوده است، بلکه ما در 
ساختش نگاه گیرایی نداشته ایم و از منظر درست 
و دقیق منطبق با قــرآن به این شــخصیت نگاه 
نکرده ایم. اگر از منظر درســت و قرآنی به حضرت 
نگاه می کردیم بــه طور قطع تأثیرات شــگرفی 

می گذاشت و راه ما را برای آینده باز می کرد.

 تجربه ارزشمند سینمایی در پروژه
 »محمد رسول اهلل )ص(«

وی با اشــاره به اینکــه در جریان ســاخت فیلم 
ســینمایی »محمد رســول اهلل )ص(« ایرانی ها 
با نیروهــای متخصص خارجــی کار می کردند، 
توضیح داد: این فیلم برای من تجربه بسیار خوبی 
بود چون در کنار یک سری اســاتید خارجی کار 
کردیم یعنی میلژن کرکا مدیــر گروه هنری این 
فیلم که پروداکشن دیزاینر پروژه بود، چند اسکار 
گرفته و بسیار قهار و کاربلد است. ما هم به عنوان 
دســتیار در کنار ایشــان کار می کردیــم. از نظر 

محک سنجی برای من بسیار خوب بود.
قدیریان تأکید کرد: من قبــل از کار با این چهره 
بین المللی ســینما، تصور دقیقی از توانایی های 
نیروهای داخلی نداشتم، ولی وقتی وارد سیستم 
شــدم، دیدم چقدر بچه های ما توانا هســتند اما 
چون ما مشــکل مدیریتی در بحث تولیدات آثار 
بزرگ داریم نمی توانیم از این توانایی ها استفاده 
کنیم. آن روزهای اولی که آقای کرکا آمده بودند 
طبق معمول همه غربی ها، یک نگاه از باال به پایین 
به ما داشــت ولی بعد از چند روزی کــه در کنار 
بچه های ایرانی قرار گرفت رفتــارش تغییر کرد 
چون بچه های ما خیلی از مشکالتی را که او داشت 
حل می کردند. توانایی بچه هــا در اجرا و کارهای 
خالقانه باال بود و آنها در همه رشته ها بسیار خوب 
کار می کردند. برای مثال زنده یاد جواد شریفی که 
در پروژه حضور داشت کارهایی انجام می داد که 
آقای کرکا و ویتوریو استورارو فیلمبردار این فیلم 

حیرت می کردند.
طراح صحنه پروژه »محمد رســول اهلل )ص(« در 
پایان بیان کرد: برای این فیلم ســرمایه گذاری و 
شهرکی برایش ســاخته شــد اما مهم این است 
که حاال چقدر از شــهرک اســتفاده می شود که 
این باز هم بــه بحث های مدیریتــی برمی گردد. 
برای ســاخت این شــهرک هزینه زیادی شد اما 
می شود از این شهرک استفاده و درآمدزایی کرد. 
در حال حاضر سریال »ســلمان فارسی« در آنجا 
فیلمبرداری می شــود که اگر این شهرک ساخته 
نمی شد این امکان برای سازندگان سریال سلمان 
فراهم نمی شــد در چنین بحث هایی ما اشــتباه 
نکرده ایم ما در بحث های فکری و ایده ای اشــتباه 

داریم.

مجموعه

مجموعه تلویزیونی »بچه محل« 
همزمان با آغاز مــاه ربیع االول از 

شبکه دو سیما پخش می شود.
آغاز پخش فصل ســوم مجموعه 

»بچه محل« از شبکه دو
فصل سوم مجموعه »بچه محل« 
مســلم  تهیه کنندگــی  بــه 
آقاجانــزاده و کارگردانی احمد 
درویشــعلی پور از امروز یکشنبه 
۲۷ مهــر همزمــان با آغــاز ماه 

ربیع االول ســاعت ۱۹ 
روی آنتن شــبکه دو 

می رود.
در این فصل از مجموعه 
طبــق  »بچه محــل« 
روال گذشته بازیگران 
مهمــان دیگــری نیز 

در قســمت های مختلف حضور 
خواهند داشــت و براســاس آن 
موضوعات اجتماعی و اخالقی به 

نمایش درخواهد آمد.
همچنین حامد آهنگی 
که در فصل گذشــته 
به عنوان بازیگر مهمان 
و در نقــش »دایــی 
را  منوچهــر« گــروه 
همراهــی می کرد، در 
فصل ســوم در فهرست بازیگران 
اصلــی و دائمی مجموعــه قرار 
فرضیایی،  است.داریوش  گرفته 

کمند امیــر ســلیمانی، نعیمه 
نظام دوســت، نادر ســلیمانی، 
رامین ناصر نصیر، فرهاد بشارتی، 
آرش میر احمدی، امیر سهیلی، 
ابراهیم شــفیعی، سوسن پرور، 
ایمان صفا، علیرضا گالش و امیر 
محمــد متقیان، بــا هنرمندی: 
ســروش جمشــیدی و حامــد 
آهنگی بازیگــران این مجموعه 

هستند.

آغاز پخش فصل سوم مجموعه »بچه محل« از شبکه دو

امیرحسین حیدری:
ود وی پرده می ر »خون شد« کیمیایی آبان ماه ر

مدیر شرکت پخش نمایش گستران از اکران »خون شد« به کارگردانی 
مسعود کیمیایی در آبان ماه خبر داد.

امیرحســین حیدری مدیر شــرکت پخش نمایش گســتران درباره 
فیلم هایی که این شــرکت مدیریت پخش آن را برعهده گرفته اســت، 
گفت: قبل از تعطیلی ســینماها فیلم »آقای سانسور« را اکران داشتیم 
که با توجه به شــرایط حاکــم نمایش بدی نداشــت و در ۲ هفته بیش 
از ۳۴۰ میلیون تومان فروش داشــته اســت، امیدوارم بعد از اینکه این 
تعطیلی ها تمام شــد و شــرایط به حالت عادی بازگردد به اکران خود 

ادامه دهد.
وی بیان کــرد: همچنین پخــش فیلم ســینمایی »خون شــد« به 
کارگردانی مســعود کیمیایی را برعهده داریم که این فیلم ســینمایی 

قرار است آبان ماه روی پرده سینماها برود.
مدیر شرکت پخش نمایش گســتران ادامه داد: فیلم های »عنکبوت« 
به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد، فیلم »مغز استخوان« حمیدرضا قربانی 
و فیلم »جمشــیدیه« به کارگردانی یلدا جبلی را در دست داریم که به 

زودی برنامه اکران آنها مشخص می شود.
حیدری در پایان درباره اکران آنالیــن هرکدام از این آثار گفت: در حال 
حاضر برای این فیلم ها گزینه اکران آنالین نداریــم و باید تهیه کننده 
فیلم برای اکران آنالین ایــن فیلم ها تصمیم بگیرنــد. البته این را باید 
بگویم که طبق قراری که در شورای صنفی نمایش گذاشته شده است، 
فیلم ها باید ۲ هفته اکران عمومی شــوند و بعد از آن برای اکران آنالین 

آن تصمیم گرفته شود.

تمجید یک نشریه معتبر از شهرام مکری
وی  وپایی ر »جنایت بی دقت« در سه کشور ار

ود پرده می ر
فیلم سینمایی »جنایت بی دقت« تازه ترین ســاخته شهرام مکری در 

سه کشور اروپایی اکران می شود.
همزمان با اعالم حضور »جنایت بی دقت« تازه ترین ســاخته شــهرام 
مکری در فســتیوال ویناله مجله ســینمایی »ددالیــن« در آمریکا از 

واگذاری حقوق پخش این فیلم به کمپانی »تریگون فیلم« خبر داد.
در این نشــریه آمده اســت: »بعد از فستیوال ونیز نخســتین نمایش 
»جنایت بی دقت« در امریکای شــمالی و در فستیوال شیکاگو خواهد 
بود. این فیلــم به تهیه کنندگی نگار اســکندرفر و محصول موسســه 
فرهنگی هنری کارنامــه در قــراردادی بین کمپانــی »دریم لب« با 
مدیریت نسرین میرشــب و »تریگون فیلم« برای نمایش در سه کشور 

المان؛ سویس و اتریش آماده می شود.
والتر راگل مدیر ارشــد »تریگون فیلــم« در گفت وگو با این نشــریه 
می گوید: »این کمپانــی افتخار پخش و توزیع »ماهــی و گربه« را هم 
به کارگردانی شــهرام مکری داشت. فیلمی که بســیار هنرمندانه و در 
یک نما فیلمبرداری شــده بود و من آنجا، فیلم سازی را کشف کردم که 
از فیلم برای روایتی نو در مدل زمان استفاده کرده و به ما ثابت می کرد، 
ســینما هنوز به طور کامل کشف نشده اســت. حاال او در »جنایت بی 
دقت« هم همین کار را کرده و این بار با حرکــت در زمان، ما را به درون 
جهانی از دل ســینما دعوت می کند. چیزی که ما این روزها به آن نیاز 

داریم.«

این فیلم با سرمایه گذاری نگار اســکندرفر و فرح سلطانی تولید شده و 
بعد از پایان اکران جشنواره ای در ســال ۲۰۲۱ در سینماهای این سه 

کشور اروپایی به نمایش گذاشته می شود.
به این ترتیب بعد از کمپانی »دامندفیلم« در فرانســه؛ دومین شرکت 

پخش اروپایی نمایش و توزیع فیلم را برعهده دارد.

قطب الدین صادقی: 
وزها به نگرش تاریخی درست نیاز داریم این ر

قطب الدین صادقی، پیشکســوت عرصه تئاتر عنوان کرد: این روزها ما 
به نگرش تاریخی درســت نیاز داریم تا بدانیم محصول چه رویدادهایی 
هســتیم و چه میراثی همراه ماســت که در تمام تصمیم گیری های ما 
این شناخت باید لحاظ شــود تا چراغ و مشعلی باشــد که آینده مان را 
روشن کند.رحمت امینی کارگردان و پیشکسوت تئاتر در وبیناری که 
در صفحه مجازی خود با عنوان چرا و چگونــه تاریخ نمایش در ایران را 
باید بشناســیم با قطب الدین صادقی، پیشکســوت دیگر تئاتر و مدیر 

تماشاخانه شانو به گفت وگو پرداخت.
رحمت امینی در ابتدای صحبتش گفت: در خیلی از کشورهای جهان 
توجهشــان به تاریخ به معنای کاربردی اســت نه اینکه فقط در فضای 
مجازی تاریخ را در نظر بگیریم. چیزی که من در دو نقطه خیلی از دور از 
خودمان دیدم، توجه مردم به صورت کاربردی به تاریخ در این کشورها 
بوده است موزه هایی که در خیلی کشــورها مثل هندوستان که دارای 
ایالت های پیشرفته و فقیر نشین دیدم، خیلی رایج بود. حتی بافت های 
قدیمی شهرهایشــان را با وجود مرمت، حفظ کرده بودند. خیلی از این 

موزه ها در این کشورها رایگان بودند و ما به تماشای آنها می رفتیم. 
قطب الدین صادقی با اشــاره به نگاه هایی که هگل به تاریخ دارد گفت: 
من در این زمینه قدری هگلی هســتم ، یکی از وظایف اصلی همه نسل 
ها جستجو و دادن هر معلوماتی است که به نسل بعدی تحویل می دهد 
بهرحال نسل به نسل دایره معلومات ما بیشتر می شود یکی از آشفتگی 
های نسل ما نشناختن گذشته است و به طور اخص تاریخ اندیشه و هنر 
و عرصه تکوین هنر نمایش اســت. این یعنی ندانســتن یک شناخت و 

غفلت از مبانی نظری .
وی در ادامه افزود: زمانی که مبانی نظری در یک جامعه ضعیف باشــد 
و چارچوب منطقی برای فعالیت ها نباشــد تردید نکنید که فعالیت ها 
به همان اندازه آشــفته اســت در این عصر یکی از دالئل ضعف کارهای 
عملی ما این اســت که در مبانــی نظری ضعیف هســتیم چون خیلی 

چارچوب ها و سیر تحولی آنها را پیدا نکردیم.
صادقی با بیان اینکه بســیاری از روی جهل این حلقه زنجیر را رها می 
کنند، گفت: اینها نه به گذشــته و نه به آینده توجه دارند در کشورهایی 
که همه چیز به یک تعریف آکادمیک منتهی شــده آنها هم از گذشته 
خبر دارند و هم آینده را نظر دارند. ما اغلب کارهایمان در ســطح برنامه 
ریزی مدیران و هم تولیدات هنری هنرمندان و هم ســطح اســتقبال 
مردم از کارها تعریفــی وجود ندارد یعنی به نظر مــن در جاهایی مثل 
دانشگاه می بایســت همه اینها دسته بندی شــود و مقدمه و موخره و 
سیر تکوینی آن مشــخص شــود اما جامعه ما باری به هر جهت است 
و امــروز کاری میکنیم و فردا بــدان فکر نمی کنیم. ایــن باید به پایان 
برسد  و ما به نگرش تاریخی درســت نیاز داریم و بدانیم ما محصول چه 
رویدادهایی هستیم و این میراث با ماست. در تمام تصمیم گیری های 
ما این شــناخت باید لحاظ شود تا چراغ و مشــعلی باشد که آینده مان 

راحت پیدا شود. 

اکران
تابش: 

 جشنواره کودک را به خانه های مردم 
منتقل می  کنیم

دبیر سی و سومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اظهار داشت: این که ما رویدادهای هنری را در شــرایط کرونا با شکل 
جدید برگزار کنیم، فکر توســعه یافته تری در مقایســه با ایده برگزار 

نکردن جشنواره هاست.
 به نقل از ســتاد اطالع رسانی جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، »علیرضا تابش« در برنامه تلویزیونی »هفت« شــبکه سه 
سیما درباره لزوم برگزاری این دوره جشــنواره گفت: در پاییز هر سال 
ســه رویداد مهم فرهنگی و بین المللی وجود دارد که با جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان آغاز می شوند. بالفاصله بعد از آن جشنواره فیلم کوتاه 
تهران و بعد جشنواره سینماحقیقت برگزار می شــود. دبیران این سه 
جشنواره از آغاز سال جاری جلسات فشرده ای داشتند. بنای ما این بود 
که مســیر برگزاری آنالین را پیش بگیریم. تجارب این جشنواره ، برای 
برگزارکنندگان جشــنواره های بعدی هم مفید خواهد بود. امیدواریم 
ســال آینده شــرایط به گونه ای باشــد که مردم در کنار صاحبان آثار 

فیلم ها را تماشا کنند اما این ظرفیتی است که ما به آن ورود کرده ایم.
دبیر سی و سومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اظهار داشت: این که ما رویدادهای هنری را در شــرایط کرونا با شکل 
جدید برگزار کنیم، فکر توســعه یافته تری در مقایســه با ایده برگزار 

نکردن جشنواره هاست.
تابش تأکید کرد: مــا در جشــنواره فیلم کودک و نوجوان، به  شــکل 
فیزیکی با بچه ها نخواهیم بود اما برگزاری مجــازی ظرفیتی فراگیر را 
پیش روی ما نهاده است. شعار جشــنواره امسال »هر خانه یک سینما، 
هر کودک یک داور« است و پیش بینی می کنیم که استقبال کودکان و 
نوجوانان به خصوص متولدین ۸۴ تا ۹۴ بیش از گذشته باشد. سال های 
گذشته این امکان فقط در شــهر اصفهان فراهم بود اما در این دوره این 
شرایط در بستر پلتفرم ها فراهم اســت که کودکان فیلم ها را ببینند و 

داوری کنند.
او اظهار داشــت: ۱۰۷ عنوان فیلم در پلتفرم ها عرضه می شود. روز آخر 

آرا جمع بندی خواهد شد و فیلم برگزیده انتخاب می شود.
دبیر جشــنواره اظهار داشــت: در این دوره اطالع رســانی ها از طریق 
رادیــو و تلویزیون، شــبکه های اجتماعی و وزارت آمــوزش و پرورش 
صورت گرفته است. امیدوارم که والدین و مربیان بچه ها را به شش روز 
فیلم دیدن تشــویق کنند. ایام کرونا، برای مردم ما حزن انگیز و میزان 
تلفات بســیار بود. هر مرگ براثر کرونا به طور متوســط چهار کودک را 
تحت تاثیر قرار می دهد. ما در این شــرایط یک رویداد ســینمایی را به 
خانه های مردم منتقل می  کنیم. امیدوارم والدین یاری کنند تا با فیلم 
دیدن فضای حزن انگیز بچه ها در آن شــش روز به محیطی شادتر بدل 

شود.
تابش در پاســخ به منتقدان برپایی جشــنواره در این شــرایط گفت: 
سینماها به دلیل شرایط کرونا تعطیل هســتند و همان منتقدینی که 
به ما ایراد می گیرند که چرا جشنواره را برگزار می کنید، با همان منطق 
می گویند چرا برنامــه »هفت« پخش می شــود. رویدادهای فرهنگی 
به تلطیف فضای جامعه، اطالع رســانی، آگاهی بخشــی و نشاط کمک 
می کنند. ازطرفی صاحبان آثاری که یک ســال زحمت کشــیده اند، 
دوســت  دارند که آثارشان دیده شــود، مورد داوری قرار گیرد و فضای 
رســانه ای برای آن ها فراهم شــود. اینکه ما در شــرایط کرونا با شکل 
جدیدی رویدادهــای هنری را برگزار کنیم، فکر توســعه یافته تری در 

مقایسه با ایده برگزار نکردن جشنواره هاست.
او دربــاره چالش هایی که پیش روی برگزاری جشــنواره بوده اســت، 
گفت: ایجاد مفاهمه میان صاحبان آثــار، پلتفرم ها و مدیران برگزاری 

جشنواره کار دشواری بود. 
چند ماه اخیــر پرچالش بود زیرا مــا باید با یک تغییــر پارادایم ذهنی 

مواجه می شدیم که این اتفاق هم افتاد.
تابش افزود: جلسات خوبی با تهیه کننده ها و پلتفرم ها داشتیم و آن ها 
این بستر را برای بخش فیلم ها در فضایی جدید فراهم کردند. مهمانان 
خارجی هم فیلم های خود را بــه صورت لینک برای ما می فرســتند. 

کارگاه های آموزشی به صورت آنالین یا ویدیوئی برگزار می شود. همه 
این ها تجربه جدیدی توام با چالش های بســیاری است اما تا به اینجای 

کار ازپس چالش ها بر آمده ایم.
او درخصوص امکان ســرقت آثار در اکران آنالین فیلم ها گفت: مساله 
ســرقت آثار در همه جای دنیا هســت. بخشــی از پویــش این دوره 
از جشــنواره فرهنگ ســازی برای کودکان و نوجوانان است که به نفع 
تولیدکنندگان فیلم ها، آثاری را ببینند کــه دارای حق کپی رایت بوده 
یا به نوعی از فیلترهای حقوقی عبور کرده اســت. مســیر اکران آنالین 
در کشور ما به تازگی آغاز شده و کرونا آن را شتاب داده است. جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان مانوری برای سایر جشنواره ها به جهت برگزاری 

آنالین و مجازی است.
تابش تأکید کرد: مــا در جشــنواره فیلم کودک و نوجوان، به  شــکل 
فیزیکی با بچه ها نخواهیم بود اما برگزاری مجــازی ظرفیتی فراگیر را 
پیش روی ما نهاده است. شعار جشــنواره امسال »هر خانه یک سینما، 
هر کودک یک داور« است و پیش بینی می کنیم که استقبال کودکان و 
نوجوانان به خصوص متولدین ۸۴ تا ۹۴ بیش از گذشته باشد. سال های 
گذشته این امکان فقط در شــهر اصفهان فراهم بود اما در این دوره این 
شرایط در بستر پلتفرم ها فراهم اســت که کودکان فیلم ها را ببینند و 

داوری کنند.
او اظهار داشــت: ۱۰۷ عنوان فیلم در پلتفرم ها عرضه می شود. روز آخر 

آرا جمع بندی خواهد شد و فیلم برگزیده انتخاب می شود.

جشنواره


