
روحانی در ستاد اقتصادی دولت:
دشمن دنبال منازعات داخلی است

رئیس جمهور گفت: از جمله محورهایی که دشــمنان ایــن مرز و بوم در 
کنار جنگ پرفشار و ســخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم  ها، 

سرمایه  گذاری ویژه کرده  اند منازعات و اختالفات داخلی است.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،  حجت االسالم حسن 
روحانی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اشــاره به برنامه  های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا 
افزود: اگر چه تحریم های غیرانســانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش 
درآمدهای ارزی کشــور شده اســت و درآمدهای ارزی کشــور در سال 
۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشــور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با 
گذشت بیش از ۲.۵ ســال از این تحریم  ها، دولت با برنامه  ریزی  هایی که 
انجام داده، مانع از تحقق هدف شــوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده 

است.
رئیس جمهور، حمایت از معیشــت خانــوار را از بزرگترین دغدغه های 
کنونی دولت دانســت و گفت: برنامه های دولت در حوزه معیشت مردم و 
اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کاالهاست. با تشدید 
نظارت  ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هســتیم که غالباً با ایجاد جو 

روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم می خورد.
روحانی با تاکیــد بر ضرورت حفظ آرامش سیاســی و لزوم انســجام در 
کشور، اظهار داشــت: از جمله محورهایی که دشــمنان این مرز و بوم در 
کنار جنگ پرفشار و ســخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم  ها، 

سرمایه  گذاری ویژه کرده اند منازعات و اختالفات داخلی است.
رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت هوشــیاری در برابر توطئه دشمنان 
تصریح کرد: از همه مســئوالن، فعاالن، دلسوزان نظام و کشور دعوت می 
 کنم که با حفظ آرامش و عقالنیت سیاســی مانع از اختالفات و منازعات 
شــوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه های گروهی، جناحی، 
مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این 
سرزمین شــوند.وی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور 
محرک اقتصاد کشور می داند، اظهار داشــت: حمایت های همه  جانبه از 
افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگــذاری میدان تولید و صادرات، به  
ویژه شــرکت های دانش  بنیان، جایگاه مهمی در سیاست های اقتصادی 
دولت خواهد داشت.در این جلســه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از 
روند تحوالت در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توســط بانک مرکزی 
ارائه نمود.رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهه های 
گذشــته با بی ثباتی همراه بوده اســت، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی 
تدبیری به   موقع و مهم برای مدیریت نرخ ســود با تکیه بر ســازوکار بازار 

است و نه بر پایه روش  های دستوری که ثبات بازار را بر هم می  زند.
روحانی خاطرنشــان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی 
از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید 
برای به جریان انداختــن اوراق دولتی و نقدینگــی و تدبیری مهم برای 

ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه ایــن راهبرد باید کماکان با قوت بیشــتر ادامه یابد، 
گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل گری پولی و اعتباری، در تعامل 
با وزارت اقتصادی و دارایی آســیب های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل 
کند. در این زمینه، بایســتی، گزارش های منظم از روند عملیات بازار باز و 

دستاوردهای آن به اطالع عموم برسد.
روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسالمی را تاکنون 
قابل اتکا دانســت و اضافه کرد: بخــش خصوصی در عرضــه اوراق مالی 
اســالمی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته است 
و چنانچه خواهــان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار ســرمایه 

هستیم، ابزارسازی های نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.
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سخنگوی دولت:

استراتژی دولت عقب راندن تحریم و کاهش آثار آن است
طیبه بیات  ســخنگوی دولت تاکید کرد: 
استراتژی ســه ســتونه دولت عقب راندن 
تحریم، کاهــش آثــار تحریــم و افزایش 

مقاومت اجتماعی بوده است.
 علی ربیعی ســخنگوی دولت در یادداشتی 
با عنوان »علیه مقاومت اجتماعی« نوشــته 
است: »پایان دهه ۹۰ در آستانه قرن جدید، 
تحوالت عظیمی ناشی از ساحت سیاست و 
روابط بین الملل در عرصه هــای اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی کشــورمان رخ داده 
اســت. به نظر من با یکی از بی رحمانه ترین 
سیاست های توسعه طلبی آمریکا حتی بیش 
از بمباران هیروشــیما و جنگ ویتنام روبرو 
هســتیم. این بار در یک جنگ غیرفیزیکی 
و حمله بــه ذهنیت یک جامعــه، به منظور 
بهم ریختن بنیادهای روانی آحاد آن بســر 
می بریم. از سویی فشار اقتصادی این جنگ 
بر زندگی مــردم - در دورانی که کرونا هم به 
اندازه کافی روح و روان جامعه را بهم ریخته 
- و سخت کردن زندگی بر چند دهک وجود 
دارد. تاســف انگیــز اینکه در ایــن دوران با 
کمترین سطح از انسجام در ابعاد مختلف که 

الزمه عبور از این بحران است مواجه ایم.
مطالعــه تاریخ روابــط بین الملل نشــان 
می دهــد ایاالت متحــده بعد از خــروج از 
دکتریــن انزواگرایانــه مونروئــه و تبدیل 
آمریکا بــه هژمونــی جهانی، نیــاز به یک 
دشــمن خارجی برای انســجام داخلی و 
توجیــه مداخله گری، تجــاوز و جاه طلبی 
در ســطح جهان داشــت. به مــدت چند 
دهه اتحاد جماهیر شــوروی ایــن نقش را 
برای آمریکا ایفا می کرد. بعد از فروپاشــی 
شــوروی، استراتژیســت های آمریکایــی 
درصدد برآمدند مکتب کنفوسیوس و دین 
اســالم را جایگزین و از نظــر تئوریک آن را 
به عنوان دشــمن معرفی کننــد. در نهایت 
ایران پــس از آن تبدیل به هدف شــد. این 
روند با فرازونشــیب ادامه داشت تا دورانی 

که یکی از خشــن ترین و غیرعقالنی ترین 
روســای جمهور آمریکا بر قدرت تکیه زد. 
این فرد با شعارهای ضد ایرانی در انتخابات 
شــرکت کرد که خــود این امر بی ســابقه 
بوده کــه ایران و برجــام در کانون مبارزات 
انتخاباتــی آمریــکا قــرار بگیــرد. آمریکا 
سیاســت فشــار حداکثری خود را با ابزار 

تحریم بکار گرفت.
در کتاب »هنر تحریم« نوشته ریچارد نفیو، 
ایدئولوژی و اهــداف تحریم ایــران تبیین 
و در آن بارها به »فشــار بر مردم« اشــاره و 
تاکید شده است. اشــاره به شرایطی به مثابه 
تابستان داغ در ایران نشــان می داد هدف از 
تحریم، کشــاندن مردم به خیابان ها با فشار 
اقتصادی و معیشتی و فروپاشی روانی جامعه 
بوده است. بارها روســای جمهور و مقامات 
کشــورهای اروپایی به ما گفتند که آمریکا 
از ســال ۹۷ وعده های ۳ ماهه و یکساله برای 
فروپاشی ایران داده اســت؛ با هر بار شکست 
موعد خیالی، فشارها بیشــتر و بیشتر شد تا 
جایی که آمریکا بی نظیرترین محدودیت ها 

در تاریخ روابط معاصر را اعمال کرد.
در مقابل، برای عبور جامعه ایران به سالمت 
از این شرایط دشــوار دیدگاه های متفاوتی 
در داخل شــکل گرفــت. فــارغ از اهداف 
سیاســی داخلی برای کســب قدرت - که 
معموالً افراد پشت نگاه ها و ایدئولوژی هایی 
آن را پنهــان می کنند - اگــر بخواهیم به 
طور ساده تفاوت دیدگاه ها را فرموله کنیم 
یک جریان سیاســی بنای خــود را بر یک 
استراتژی دو ستونه قرار داده است: کاهش 
آثار تحریــم و افزایش مقاومــت. اما دولت 
استراتژی سه ســتونه ای را شــامل عقب 
راندن تحریم، کاهش آثار تحریم و افزایش 
مقاومــت اجتماعــی دنبال کرده اســت. 
در سیاســت های فــرض اول تحریم یک 
سرنوشت محتوم ایرانی دیده شد و هرگونه 
عقب راندن تحریم را نوعی وادادگی تفسیر 

کردند. درحالیکه برجام بخشی از استراتژی 
سه ستونه عقب راندن تحریم بود که بدون 
حمایت رهبری میسر نمی شد. من معتقدم 
فرمایش مقام معظم رهبــری که »همه راه 
حل ها در داخل کشــور است«، عقب راندن 
تحریم نیز بر اســاس یک توانایی داخلی و 

راه حل برخاسته از قدرت ملی ممکن شد.
نزاع های سیاســی مطــرح در جامعه ایران 
در قبــال آمریــکا در طی دهه هــای اخیر 
با یک صورت بندی ســاده از ایــن دو الگو 
پیروی کرده اســت )هرچند من بســیاری 
را می شناســم که هیاهوی برخی نه از یک 
اعتقاد ناب بلکه از سر کشمکش های کسب 
قدرت است، دیدگاهی که می گوید اگرچه 
مســائل ما و امریکا بر اســاس عــدم تغییر 
ماهیــت آمریکایی همچنــان باقی خواهد 
بود امــا می تــوان مســاله را مدیریت و در 
شــکاف های جهانی با قوی کردن اقتصاد و 

جامعه در داخل منافع ملی را محقق کرد.
دیدگاهی دیگــر که من نــام آن را رویکرد 
»ماهیــت گرایانــه« می گــذارم جنــگ 
اقتصــادی را واقعیتی محتوم انگاشــته و 
هر تالشــی برای شکســتن آن با ابزارهای 
دیپلماتیک را با یک برچســب نامناســب 
روبرو می ســازد. اگرچــه امــروزه ترامپ 
مطابق تصریح مکرر خود خــروج از برجام 
را بزرگترین خدمت به اســرائیل و بســی 
بزرگ تر از به رسمیت شناسی اشغال جوالن 
و تالش برای صهیونیزه کردن قدس شریف 
و جعل عنوان »پایتخت« برای آن دانســته 
- اما نبایــد فراموش کنیم که آن انســجام 
ملی که برجام را ممکن کرد یک »اســتثنا« 
نبوده، بلکه یک قاعده تکرارپذیر است و در 
صورت تکرار می توانــد در یک طراز تکاملی 
برتر، امریکا را به همان میزی که آن را ترک 
کرده بازگرداند. مهم این اســت که پیروان 
تز ماهیت گرایانــه مذکور بــه الزامات آن 
مقاومت ملی که پیشــنهاد می کنند ملتزم 

باشــند. من فارغ از اینکه کدام استراتژی را 
اتخاذ کنیم فصل مشترک هر دو رویکرد را 
افزایش مقاومت اجتماعی و انســجام ملی 
می دانم. ســوال اساســی در این است که 
الزامات یک مقاومت ملی در شــرایط ایران 

امروز چیست؟
اگر انســجام را به چهار عرصــه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی و سیاستی 
تعریــف کنیــم، مــن معتقــدم پایه های 
انسجام فرهنگی مبتنی بر انسجام ذهنی و 
همبستگی و وحدت نظری مردم با ساختار 
سیاسی شکل می گیرد و انسجام اقتصادی 
نیز با بهــره گیری از همــه ظرفیت ها برای 
کاهــش درد و رنــج مردم ناشــی از جنگ 
اقتصــادی و افزایش تولید پدیــد می آید و 
انســجام اجتماعی نیز با میــدان دادن به 
نهادهای اجتماعی، تقویــت آن ها و ایجاد 
میانجی های اجتماعی قوی به دست می آید 
و انسجام سیاســی نیز با هماهنگی عمیق 
بین ســه قوه، نهادهــای حاکمیتی و تولید 
سیاســت های اثرگذار در این شرایط ایجاد 

می شود. 
سوال من اینســت آنچه که امروز در فضای 
سیاسی و نخبگان سیاســی کشور در حال 
رخ دادن اســت چه مناســبت و رابطه ای با 

انسجام های مورد نیاز دارد؟ آیا جز از طریق 
افزایش انســجام در باال، یعنی در ســطوح 
حاکمیتی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی 
در پایین می تــوان مقامت موثر و کارآمد در 
مقابل قلدری امریکایی ها داشــت؟ چگونه 
می تــوان در همان حال کــه آمریکا انزوای 
بی سابقه در ســازمان ملل، شورای امنیت 
و ســطح جهانــی را تجربــه می کنــد لبه 
تیز دشــمن شناســی را متوجه کانون این 
مقاومت نمود، و باز هم از »مقاومت« سخن 
گفت؟ کــدام مقاومت؟ چگونــه می توان با 
زبان فحاشــی به رئیس جمهوری منتخب 
ملت، همان ملت را دعوت به صبر و مقاومت 

و همدلی کرد؟
لنین تز مشــهوری دارد که به زبان ســاده 
می گوید یک نظام مســتقر زمانی آســیب 
می بیند کــه دو اتفاق به طــور همزمان رخ 
دهند یعنی از یکســو پایینی ها نخواهند و 
از دیگر ســو باالیی ها نتواننــد. اتفاقاتی که 
این روزها در میان تریبون داران باالنشــین 
علیه دولت رخ می دهد که به شــیوه ای بی 
نظیر در ۴۰ ســاله پس از انقــالب در حال 
انجام است آیا این مســاله را القا نمی کند؟ 
هدف براندازی به شــیوه جنگ و تروریسم 
اقتصادی از این قاعده مســتثنی نیســت 
و بنابراین »ضــد براندازی« نیــز مفهومی 
جــز این نــدارد که ما بــه تحریــم گران و 
برپاکننــدگان جنــگ اقتصــادی بگوییم 
دست شــما را خوانده ایم، هرچه شما تالش 
در به شورش کشــاندن مردم تحریم زده از 
طریق تحدید حق ســالمت و حق معیشت 
و محدودسازی دسترســی ایرانیان به نظام 
مالی جهانی دارید، ما بر ســرمایه اجتماعی 
خواهیم افــزود و از ظرفیت همه مولفه های 
هویت ملی و همه اقشار و همه نخبگان بهره 

خواهیم برد. 

صفحه 3

مشوق های باجه نشینان برای بازاریابی و افزایش منابع بانکی

 تالش شعب بـرای جذب
 هر چه بیشتر سپرده



وش مستقیم و غیرمستقیم وش سهام عدالت در دو ر تفاوت های فر

معاون سازمان امور مالیاتی:

هدف از بررسی تراکنش های بانکی، اخذ مالیات بیشتر نیست

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
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ارزش سهام عدالت افزایش یافت
ارزش ســهام عدالت نیز همســو با صعود نه چندان چشمگیر شاخص 
کل بورس، افزایش کمی یافت و ارزش واقعی ســهام عدالت ۴۹۲ هزار 
تومانی، به ۱۴ میلیــون تومان و ارزش واقعی ســهام عدالت ۵۰۰ هزار 

تومانی به ۱۶ میلیون تومان نزدیک شد.
پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این سهام که روش مستقیم 
را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند، مــی توانند با مراجعه به 
سامانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی 
خود را مشاهده کنند.بر این اساس و طبق آخرین به روز رسانی گزارش 
دارایی که مربوط به ۲۲ مهرماه اســت، ارزش واقعی ســهام عدالت با 
ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان کمی بیشــتر از ۱۳میلیــون و ۸۹۰هزار 
تومان است. همچنین ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۵۰۰ 

هزار تومانی، کمی بیشتر از ۱۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.
 بازگشایی نمادهای پاالیشــی پس از افزایش سرمایه و همچنین رشد 

اندک سایر سهم ها در افزایش ارزش سهام عدالت تاثیرگذار بودند.
ارزش سهام عدالت درحالی به ۱۴ میلیون تومان نزدیک شده است که 
ارزش این ســهام در تاریخ ۳۱ شــهریورماه، کمی بیشتر از ۱۶ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار تومان، در تاریخ چهارم شــهریورماه کمی بیشــتر از ۱۴ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در تاریخ ۱۳ مردادماه، کمی بیشــتر از ۱۷ 

میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

بازار طال به چاپ پول دل بسته است
ثابت ماندن قیمــت طال در محدوده ۱۹۰۰ دالر ممکن اســت آرامش 
پیش از طوفان در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری دو هفته دیگر 
آمریکا باشد و بسیاری از ســرمایه گذاران ترجیح می دهند در بحبوحه 

سطح باالی اضطراب بازار، در حاشیه بمانند.
 رونا اوکانل، مدیر تحلیل بازار منطقه خاورمیانه، اروپا، آفریقا و آسیای 
شــرکت اســتون ایکس به کیتکونیوز گفت: ابهام همچنــان بر بازار 
حکمفرماست و این حقیقت که قیمت طال تکان نخورده و در معامالت 
دالری در بازه محدودی مانده است، منعکس کننده عدم رغبت فعاالن 
بازار در آســتانه انتخابات آمریکاســت.عامل اصلی تاثیرگذار بر طال، 
مذاکــرات مقامات آمریکایی در خصوص بســته کمــک مالی کرونا و 

واکنش دالر آمریکا به اخبار مربوط به این مذاکرات است.
به گفته کوین گریدی، رییس شرکت فونیکس فیوچرز، طال و بازارهای 
سهام به بســته محرک مالی معتاد شــده اند. هر گونه صحبتی درباره 
بسته کمک مالی، همبستگی مستقیمی میان ســهام و طال ایجاد می 

کند و به همین دلیل است که طال در الگوی ثابتی مانده است.
افشین نوابی، نایب رییس شــرکت بازرگانی ام کی اس سوییس گفت: 
طال در حال حاضر در بازهی بین ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰ دالر معامله می شود. 
طال حرکت دالر و بازار ســهام را دنبال می کند و برای شکستن قیمت 
باالتر، باید از ســطح ۱۹۲۵ دالر عبور کرد و در مقابل اگر سطح ۱۸۸۰ 
دالر شکسته شود، روند کاهشــی پیدا می کند. در مجموع، فضا در بازار 

طال نسبت به افزایش قیمتها خوش بینانه مانده است.

مذاکرات بسته کمک مالی
تحلیلگران می گویند در مقطع فعلی به نظر می رســد بعید باشد بسته 

کمک مالی آمریکا تا پیش از انتخابات سوم نوامبر تصویب شود.
اســتیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا به نانســی پلوسی، رییس 
مجلس نمایندگان آمریــکا اعالم کرده که پرزیدنت ترامپ شــخصا از 
سنا برای حمایت در خصوص هر گونه توافقی که میان مجلس و دولت 
حاصل خواهد شد، درخواســت می کند. با این حال میچل مک کانل، 
رهبر اکثریت جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا این ایده را رد و تاکید 
کرده که قادر نخواهد بود تصویب بســته کمک بزرگتری را به اعضایش 

بقبوالند.
به گفته گریدی، قیمت طال تحت تاثیر مستقیم بسته کمک مالی قرار 
دارد زیرا انتظارات تورمی روی قیمت این فلــز تاثیر می گذارد. هر چه 
دولت پول بیشــتری چاپ کند، ارزش دالر افت مــی کند و افت ارزش 
دالر باعث باال رفتن قیمت طال می شــود. حتی بیت کوین هم به عنوان 
یک ســرمایه گذاری جایگزین افزایش پیدا خواهد کرد. دالر آمریکا ارز 
ذخیره جهان است و هنگامی که ارزشش افت کند، قیمت طال حمایت 
می شــود.پیش یا پس از انتخابات، بســته کمک مالی نهایتا تصویب 
خواهد شد زیرا هر دو نامزد ریاســت جمهوری آمریکا ضرورت هزینه 

بیشتر را برای حمایت از اقتصاد می بینند.

افزایش موارد ابتال به کووید 19
عامل دیگری که ســرمایه گذاران را محتاط نگه داشته است، افزایش 
موارد ابتال بــه کووید ۱۹ در سراســر جهان به دلیل هــراس از اعمال 

قرنطینه های جدید است.
هان تان، تحلیلگر بازار FXTM در این باره اظهار کرد: با افزایش مجدد 
موارد ابتال به ویــروس کرونا در اروپا و آمریکا، ســرمایه گذاران جهانی 
مراقب جدیدترین تحوالت مربوط به شــیوع ویروس کرونا هستند. در 
شــرایطی که هنوز واکسنی تولید نشــده، احیای اقتصادی یک کشور 
به مهار شــیوع ویروس کرونا منوط اســت و واکنش هر کشور به شیوع 
کرونا، اساس احیای اقتصادی آن کشــور را تشکیل می دهد. اگر شیوع 
کرونا مهار نشــود احیای اقتصادی ممکن اســت کند شده یا منحرف 
شــود.جدیدترین آمار اقتصادی آمریکا تاکنون متضــاد بوده اند. آمار 
متقاضیان بیمه بیکاری به باالترین حد از اوت رسیده و به مرز ۹۰۰ هزار 
نفر صعود کرده است و در این بین، میزان خرده فروشی در سپتامبر ۱.۹ 

درصد رشد کرد که بهتر از حد مطلوب بود.
به گفته گریدی، دولتها در سراســر جهان بر ســر دو راهی قرار گرفته 
اند. اگر بخواهند گشایش اقتصادهایشــان را خیلی زود انجام دهند، به 
قرنطینه شدیدتر منتهی می شــود و اگر اقتصادهایشان را نگشایند، به 
معنای توقف روند احیا خواهد بــود. مردم هم می خواهند بیرون رفته و 
هزینه کنند اما واکسنی وجود ندارد و مردم در معرض ویروس قرار می 
گیرند. در نهایت این ویروس مهار خواهد شــد اما زندگی افراد زیادی را 

تحت تاثیر قرار می دهد.

برگزاری انتخابات آمریکا تا بیش از دو هفته دیگر
اضطراب زیادی که در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در 
بازار وجود دارد، بی دلیل نیســت. بزرگترین ریسک، احتمال اعتراض 
به نتیجه انتخابات و وقوع یک ناآرامی داخلی اســت.به گفته هان تان، 
نتیجه انتخابات معلوم نیست و ریسکهای سیاسی ممکن است به روند 
صعودی بازار ســهام آسیب بزنند.اوکانل هم هشــدار داد اگر بازارهای 
ســهام پیش یا پس از انتخابات به میزان چشمگیری سقوط کنند، طال 
آسیب خواهد دید زیرا سرمایه گذاران به دنبال نقدینگی خواهند رفت. 
با این حال احتماال چنین روندی موقتی خواهد بود.بر اســاس گزارش 
کیتکونیوز، هفته جاری آمار اقتصادی شــامل مجوز ســاخت مسکن 
آمریکا و شروع ساخت خانه و فروش خانه منتشر خواهد شد. همچنین 
آمار هفتگی متقاضیان دریافت بیمه بیکاری و شــاخص مدیران خرید 

بخش تولید از دیگر آمار مورد توجه بازارها هستند.

بازار

سخنگوی گمرک ایران ضمن تکذیب خبر قاچاق دارو 
به عراق، گفت: داروهای خریداری شــده از ۵ کشــور 
خارجی توســط عراقی ها صرفا از قلمرو ایران ترانزیت 

شده است.
 ســید روح اله لطیفی اظهار داشــت: توقف محموله 
دارویی در یکی از اســتان های عراق بــه ظن قاچاق از 
ایران که این روزها خبرساز شــده است، اساساً مسئله 
داخلی این کشــور و کنتــرل داخلی تــردد کاال بوده 
و آنچه به جمهوری اســالمی ایران مرتبط اســت، به 
حوزه ترانزیت بر می گردد که کاماًل بر اســاس قوانین 
و کنوانســیون های بین المللی مرتبط با ترانزیت دارو 

رعایت شده است.
لطیفی افزود: از ابتدای ســال ۹۹ تــا ۲۶ مهرماه، هزار 
و ۶۵۴ تن دارو که بخشــی از آن پتاســیم کالوالنات، 

انســلین، واکســن های دامپزشــکی، پنی 
ســیلین و مشــتقات آن، آنتی بیوتیک ها، 
باندهای استریل و پانســمان، الکل، زینک 
اکساید، چسب لویکوپالست و.. بودند از پنج 
کشور ترکیه، هندوســتان، اندونزی، چین و 
امارات متحده عربــی و از مرزهای بازرگان و 
منطقه ویژه شــهید رجایی وارد و ســپس از 
مرزهای غربی به مقصد عراق ترانزیت شدند.

ســخنگوی گمــرک تاکید کــرد: این داروهــا کاماًل 
غیرایرانی بودند و تجار عراقی از کشورهای دیگر برای 
مصرف در عراق خریداری کردند و صرفاً این محموله ها 
از کشــورمان طبق قوانین بین المللی ترانزیت شدند 
و تمام اســناد و کاالهــا در ورودی و خروجی در ایران 
کنترل شــده و با انجــام کامل تشــریفات ترانزیتی و 

کنوانســیون های بین المللــی ترانزیتی و 
رعایت اســتانداردها اجازه عبــور از قلمرو 

کشورمان به مقصد عراق را کسب کردند.
وی در ادامــه در خصوص حجــم کاالهای 
ترانزیتــی دارویی متعلق به عــراق گفت: از 
یک هــزار و ۶۵۴ تن کاال، بیــش از ۹۷۶ تن 
از ترکیه و از مرز بازرگان، ۲۱۳ تن از کشــور 
هندوستان و از طریق بندر شــهید رجایی، نزدیک به 
۲۰۰ تن دارو نیــز از اندونزی و ۱۶۰ تــن از چین و ۹۲ 
تن از امارات متحده عربی پس از ورود به گمرک شهید 
رجایی و ترانزیت از کشــورمان از طریق مرزهای غربی 

به کشور عراق منتقل شده است.
لطیفی افزود: با بررســی داروهای خریداری شده تجار 
عراقی از پنج کشــور ترکیه، هندوســتان، اندونزی، 

چین و امارات متحده عربی، حدود ۶۴ درصد لیســت 
داروهای خارجی عراق، در ایران امکان تولید داشتند، 
با این وجود، داروی ایرانــی در بین این یک هزار و ۶۵۴ 

تن دارو قرار ندارد و همه داروها خارجی هستند.
سخنگوی گمرک در پایان تاکید کرد: حجم یک هزار و 
۶۵۴ تن دارو که توسط عراقی ها از کشورهای دیگر در 
حدود ۷ ماه امسال از قلمرو کشورمان به عراق ترانزیت 
شده و همانطور که گفته شد، جمهوری اسالمی ایران 
بر اساس کنوانسیون های بین المللی با استانداردهای 
ســختگیرانه اســناد و محموله های دارویی را کنترل 
می کند که امکان سو استفاده نباشد و آنچه اتفاق افتاده 
مربوط به اســناد و مدارک و قوانین ســرزمینی کشور 
عراق بود که گفته می شود مشــکل پیش آمده با ارائه 

اسناد حل شده است.

 گمرک

خریــدار  معــاون درآمدهــای مالیاتی 
ســازمان امــور مالیاتی کشــور گفت: این 
ســازمان به دنبال این نیســت که مالیات 
مضاعفی را از طریق بررســی تراکنش های 
بانکــی کســب کنــد، بلکــه می خواهیم 
مالیات ستانی به ســمتی برود که مالیات را 
مبتنی بر داده و اطالعــات بگیریم تا فضای 
رقابتی و عادالنه برای همه فعاالن اقتصادی 

ایجاد شود.
»محمد مسیحی« درباره قانون اخذ مالیات 
از گردش حساب افراد، اظهار داشت: مبنای 
تشخیص مالیات باید داده و اطالعات باشد 
و یکــی از داده های با ارزش بــاال، اطالعات 
بانکی اســت. با اصالحیه مواد ۱۶۹ و ۱۹۶ 
مکرر قانون مالیات های مســتقیم در سال 
۱۳۹۴، دســتگاه ها و ذی نفعــان مختلف 
که اطالعات مالی در اختیارشــان اســت، 
مکلف شــدند تا این اطالعات را در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار دهند.  یکی از این 
بخش ها، سیســتم بانکی کشور است. البته 
ما در قالب قوانین قبلی هــم این اختیارات 
را داشتیم، اما اکنون وســیع تر شده است و 
سمت و سوی مالیات ســتانی به سمت آن 
می رود که مالیات مبتنی بر داده و اطالعات 
اخذ شــود تا فضای رقابتــی و عادالنه برای 

همه فعاالن اقتصادی وجود داشته باشد.

افرادی که مالیات خود را پرداخت 
کرده اند نگرانی نداشته باشند

وی در ادامه دربــاره نگرانی هایی که برای 
مــردم و فعــاالن اقتصــادی در خصوص 
دریافت اطالعات حســاب های مالی ایجاد 
شده اســت، خاطرنشــان کرد: افرادی که 
گردش مالــی باالیی دارند و مالیاتشــان را 
پرداخت کرده انــد یا مبادالتــی که انجام 
داده اند به هر دلیل مشمول مالیات نیست، 

نباید نگرانی داشته باشند.
وی افــزود: مــا بــا رصــد تراکنش هــا و 
حســاب های بانکی به دنبال آن بخشــی از 
فعاالن اقتصادی هســتیم که ممکن است 
درجه تمکین شــان از قانــون پایین بوده یا 
اصال تمکین نداشته اند. ما می خواهیم این 
بخش از جامعه هم به قانون تمکین کنند و 
با ارائه اطالعاتشان به سازمان امور مالیاتی، 
شــفافیت را در نظام مالی و مالیاتی کشور 

ایجاد کنند.

معــاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی کشــور تاکید کــرد: مودیان توجه 
داشته باشــند به خصوص در مورد سنوات 
قبــل از ســال ۱۳۹۵، در بخش هایــی که 
واقعــا درآمــدی اتفــاق نیافتاده باشــد، 
صاحبان حســاب های بانکــی می توانند 
اســناد و مدارک خود را ارائه کنند و توجه 
داشته باشند ما در ســازمان امور مالیاتی، 
درباره ســنوات گذشــته، اصل را بر برائت 
گذاشــته ایم. البته اگر در موردی هم برگ 
تشخیص و مطالبه ای صادر شده که مودی 
فکر می کند برگ مالیات مبتنی بر واقعیت 
نیســت، این اختیار را دارد تا به روسای امور 
مالیاتی ما در سراسر کشــور و در گام های 
بعد به هیات هــای حل اختــالف مراجعه 
کنند. مودیان باید بدانند که ما در ســازمان 
امور مالیاتی، به عنوان بخش های نظارتی، 
حوزه دادستان انتظامی مالیاتی و حراست 
ســازمان را داریم که مودیان می توانند اگر 
جایی به آن ها اجحاف شده است با مراجعه 
به این مراکــز، اعتراضات خود را تســلیم 

کنند.
وی همچنین خطاب به آن دسته از فعاالن 
اقتصادی و اشــخاصی کــه تراکنش های 
بانکی شان در سبد رسیدگی قرار می گیرد 
و مالیات خود را هم واقعا پرداخت کرده اند، 

اعالم کــرد: این افراد هیچ نگرانی نداشــته 
باشند و اگر این تراکنش ها ماهیت درآمدی 
نداشته باشــد، مشــکلی برای آن ها پیش 
نخواهد آمد. اما بالعکس بــرای افرادی که 
مالیــات پرداخت نکرده اند، ســازمان امور 
مالیاتی محکم، استوار و مقتدر حتما مطالبه 
مالیات را خواهد کرد و انتظــار هم دارد که 
این دســته از افراد هم باید به قانون تمکین 

کنند.

 به دنبال فضای عادالنه و رقابتی 
در مالیات ستانی هستیم

معاون ســازمان امور مالیاتــی، هدف این 
سازمان از بررســی اطالعات بانکی را بهبود 
تمکین مالی جامعــه توصیف کرد و توضیح 
داد: سازمان امور مالیاتی به دنبال این است 
که فضای عادالنه و رقابتی در مالیات ستانی 
ایجاد شــود و فکر می کنیم یکی از جاهایی 
که می تواند به ما کمــک کند، رصد عاقالنه 
و منصفانه و مبتنــی بر عدالــت و با تدبیر 
تراکنش های بانکی است. این اقدام می تواند 
در نهایت منجر به تغییر رفتار برخی فعاالن 
اقتصادی بشــود که تاکنون تــن به مالیات 

واقعی نداده اند.
مســیحی اطمینــان خاطر داد: ســازمان 
امور مالیاتی اصال به دنبال این نیســت که 

مالیات مضاعفــی را از طریق تراکنش های 
بانکی کســب کند. ما تراکنش های بانکی 
را می توانیم موردی یا بسته ای رصد کنیم، 
اما در هــر صورت، حتی بــرای مودیانی که 
فرار مالیاتی هم داشــته باشند، نمی توانیم 
مطالبه مالیات مضاعف یا خارج از چارجوب 
قانون داشته باشــیم. معیار ما قانون خواهد 
بود و حتما باید فرصــت کافی را به آن فعال 
اقتصادی یا شخصی که تراکنش های بانکی 
وی رصد شــده اســت، بدهیم تا از خودش 

دفاع کند.
وی تاکید کــرد: این امر بــه خصوص برای 
ســال های قبل که ممکن اســت اســناد و 
مدارک به درســتی نگهداری نشــده باشد 
اتفاق خواهد افتــاد و ما ایــن فرصت را به 
مودیان می دهیم تا بتوانند اسناد و مدارک 
مثبته را آمــاده کنند. در همین راســتا به 
همکاران خود در سراســر کشــور توصیه 
می کنــم در خصوص بحــث تراکنش  های 
بانکی در بازه زمانی قبل از ســال ۹۵ واقعا با 
تدبیر برخورد کنند و جانب انصاف داشــته 
باشــند. آن ها باید وقت کافــی را برای ارائه 

اسناد و مدارک به فعاالن اقتصادی بدهند.
وی ضمن توصیه بــه کلیه فعاالن اقتصادی 
برای نگهداری مــدارک مثبته فعالیت های 
اقتصادی خود افــزود: پرداخــت به موقع 

مالیات، دولت و نظام را در اداره بهتر کشور 
با درآمدهای پــاک مالیاتی کمک می کند. 
مالیات ستانی در چارچوب قوانین و مقررات 
است، بنابراین برای کسانی که فرار مالیاتی 
داشته باشــند، تنبیهاتی وجود دارد و برای 
افرادی هم که بــا نظام مالیاتــی همراهی 
کنند مشوق های پیش بینی شده است. اما 
ما حتمــا در جایی که مودیــان تغییر رفتار 
بدهند و با همراهی خود درجه تمکین را باال 
ببرند، سعی می کنیم، با لحاظ رعایت قانون 

انعطاف الزم را به خرج دهیم.
مســیحی در خصوص وضعیت اجرای این 
قانون ادامه داد: ســازمان امــور مالیاتی در 
حال حاضر رصــد تراکنش هــای بانکی را 
انجام می دهد، عــالوه بر آن مــا اطالعات 
گمرک و وزارت صنعت و سازمان های دیگر 
را هم در حال حاضر دریافت می کنیم و بعد 
از بررســی های الزم، مطالبه مالیات هم بر 
اســاس این اطالعات انجام شــده اســت. 
البته در برخی موارد هــم فعاالن اقتصادی 
به مدیران و هیــات های حــل اختالف ما 
مراجعه کرده اند و بررسی مجدد شده و رفع 

تعرض صورت گرفته است.

 بحث مالیات بر عایدی سرمایه 
در مرحله تدوین قانون است

معاون ســازمان امــور مالیاتــی در ادامه 
گفت وگو با اشــاره به طرح بحث مالیات بر 
عایدی ســرمایه، توضیح داد: این بحث در 
دولــت در قالب قانون اصــالح مالیات های 
مســتقیم مطرح اســت و در حــال حاضر 
مراحــل پایانی خود را در کمیســیون های 
تخصصی مجلس طــی می کنــد. البته به 
صورت همزمان برخــی نمایندگان مجلس 
هم در قالــب طرحی این موضــوع را پیش 
می برنــد. به هر حال هنــوز قانونی تصویب 
نشده است ولی به محض این که این قانون 
در قالب طرح مجلس یا الیحه دولت مصوب 
شــود، ما در ســازمان امور مالیاتی کشور 

مکلف به اجرای آن هستیم.
وی افــزود: در این قانون هــم توامان بحث 
تامین مالی و هم بحــث تنظیم گری مطرح 
اســت. در این طرح پیش بینی شده است تا 
در موقعیت هایی که بازار سفته بازی وجود 
دارد، این طرح می خواهد با اخد مالیات این 

پدیده منفی را مدیریت کند.

ســارا محســنی  حدود ۴۹ میلیون نفر 
دارنده ســهام عدالت هســتند کــه از این 
تعــداد، ۱۹ میلیــون نفــر روش مدیریتی 
مســتقیم و ۳۰ میلیون نفر، روش مدیریتی 

غیرمستقیم را انتخاب کرده اند.
 به گفته ستاد آزادسازی ســهام عدالت، ۳ 
میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از دارندگان ســهام 
عدالت، ســفارش فروش ســهام خــود را 

تکمیل کرده اند. 
مطابق با آخرین آمارها، کل فروش ســهام 
عدالت از ابتدای آزادسازی، ۱۱ هزار و ۸۱۹ 

میلیارد تومان بوده است.
عالوه بر مشکالت مشــموالن سهام عدالت 
کــه روش مدیرتــی مســتقیم را انتخاب 
کرده اند، افرادی که مدیریت غیرمستقیم را 
برگزیده اند نیز با موانع و مشــکالتی روبه رو 
بوده و وضعیت صندوق های سرمایه گذاری 

استانی، آنان را سردرگم کرده است.
شرکت های ســرمایه گذاری اســتانی باید 
صورت هــای مالی ســال گذشــته خود را 
بررســی و هیات مدیــره خــود را انتخاب 
کنند تا رونــد پذیرش آنهــا در بورس طی 
شــود. در جدیدترین تصممیات اتخاذشده 
درخصوص ســهام عدالت، افرادی که روش 
مدیریتی مســتقیم را انتخــاب کرده اند، 
باید ســود خــود را از طریق شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی دریافــت کنند. 
این دســته از مشــموالن بایــد از طریق 

شرکت های ســرمایه گذاری استانی، اقدام 
به فروش سهام خود کنند. 

تفــاوت روش مدیرتــی مســتقیم بــا 
غیرمســتقیم در این اســت که، دارندگان 
ســهام عدالتی کــه مدیریت مســتقیم را 
برگزیده انــد، پس از ثبت ســفارش فروش 
خود باید صبر کنند و وجه حاصل از فروش 
ســهام عدالت به حســاب خود فــرد واریز 
می شــود. این در حالی است که مشموالنی 
که روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند، 
ســود حاصل از فروش را یکجــا و از طریق 
شرکت های سرمایه گذاری استانی دریافت 

می کنند.

به گفته حســن قالیبــاف اصــل، رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار،  سود مجامع 
ساالنه شــرکت های ســرمایه پذیر سهام 
عدالت هم مانند ســایر ســهام، باید برای 
ســهامداران روش مدیریت مســتقیم به 
حساب خود سهامداران واریز شود. در مورد 
روش مدیریت غیر مســتقیم هم قرار است 
سود مجمع ســاالنه شــرکت ها به حساب 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی واریز 

شود.
اکبــر حیدری، ســخنگوی شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت نیز با 
بیان این موضوع که تا یک مــاه آینده همه 

شرکت های ســرمایه گذاری سهام عدالت 
در بــورس پذیرفتــه می شــوند، گفت: دو 
روش مستقیم و غیر مســتقیم برای فروش 
ســهام عدالت مشخص شــد که در روش 
غیرمستقیم، سهامدار شرکت های سرمایه 
گذاری استانی هستند و سبد دارایی سهام 
عدالت، در اختیار شــرکت های ســرمایه 

گذاری استانی قرار گرفته است.
سهام ۳۶ شــرکت دولتی که در بازار سهام 
حضور داشــته و بخشــی از شــرکت های 
تشــکیل دهنده ســهام عدالت محســوب 
می شــوند، در پرتفــوی دارندگان ســهام 
عدالت قــرار می گیــرد و مشــموالنی که 

سهام خود را به صورت مســتقیم مدیریت 
می کنند، بــا ایــن ۳۶ نماد بــرای فروش 
ســهام عدالــت خود ســروکار دارنــد. اما 
برای اشــخاصی که مدیریت غیرمستقیم 
شــرکت  تنهــا  کرده انــد،  انتخــاب  را 
سرمایه گذاری اســتانی که در آن سکونت 

دارند، به ثبت رسیده است. 
به گفته مسئوالن مرتبط با آزادسازی سهام 
عدالت، مشــکالتی که برای مشــموالنی 
کــه روش مدیریــت مســتقیم را انتخاب 
کرده اند، ایجاد شده است در روش مدیریتی 

غیرمستقیم وجود ندارد. 
یکی از اصلی ترین موانع موجود، عدم واریز 
وجه حاصل از فروش ســهام عدالت یا واریز 
مبالغ ناچیز اســت. به گفته اکبر حیدری، 
سخنگوی شــرکت های ســرمایه گذاری 
اســتانی، افراد در فــروش ســهام خود با 
مشکالت متعدد اعم از دیرکرد واریز مواجه 

نمی شوند.
این در حالی اســت که تاکنون تصمیمات 
متعددی درخصوص آزادســازی ســهام 
عدالــت اتخــاذ شــده و بســیاری از این 
تصمیمات، راهگشــای مشکالت دارندگان 
ســهام عدالت نبــوده اســت. بایــد دید 
تصمیم گیری هــای جدید، تا چــه اندازه 
مراحل فــروش و دریافت ســود حاصل از 
فروش را برای ســهامداران آســان خواهد 

کرد. 

و به عراق تکذیب شد از سوی سخنگوی گمرک ایران:قاچاق دار



مشوق های باجه نشینان برای بازاریابی و افزایش منابع بانکی

تالش شعب برای جذب هر چه بیشتر سپرده

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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 با همکاری نظام بانکی و مشارکت شرکت های گل گهر، چادرملو 
و مس سرچشمه انجام شد

ویای انتقال آب خلیج فارس  بانک سپه ر
 را به واقعیت تبدیل کرد

مدیرعامــل بانک ســپه از اتمام فاز نخســت طرح انتقــال آب از 
ســواحل هرمزگان تا اردکان خبر داد و اعالم کرد: با نقش محوری 
این بانک، رؤیای انتقــال آب خلیج فارس به مرکز ایــران به واقعیت 

تبدیل شد.
محمدکاظم چقازردی ضمن اعــالم این خبر، افزود: بــرای عملیاتی 
شدن پروژه ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس، شرکت تأمین 
و انتقال آب خلیج فارس با ســرمایه گذاری ســه واحد بزرگ صنعتی و 
معدنی گل گهر، چادرملو و مس سرچشــمه که بانک ســپه سهامدار 

عمده گل گهر و چادرملو است، تأسیس شد.
وی ادامه داد: برای اجرای طرح انتقــال آب خلیج فارس عالوه بر آورده 
اولیه شــرکت متولی، ۱۸ هــزار و ۱۰۱ میلیارد ریــال منابع از طریق 

مشارکت نامه سندیکایی با حضور ۹ بانک کشور تأمین مالی شد.
چقازردی گفت: بانک ســپه بــا پرداخت ۳ هــزار و ۶۵۰ میلیارد ریال 
تسهیالت بیشترین میزان منابع موردنیاز پروژه انتقال آب خلیج فارس 

را تأمین کرد.
وی در مورد همکاری سایر بانک های کشور در تأمین مالی پروژه انتقال 
آب خلیج فارس، اظهار داشت:۴۰ درصد از ۱۸ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال 
تسهیالت سندیکای شــرکت های مجری طرح را سه بانک سپه، ملی و 
کشــاورزی و ۶۰ درصد مابقی را بانک های تجارت، توسعه تعاون، رفاه، 

صادرات، صنعت و معدن و ملت تأمین کردند.
وی افزود: بــا عملیاتی شــدن پروژه شــیرین ســازی و انتقال آب 
خلیج فارس، آب شــرب بخشی از ســاکنان اســتان های هرمزگان، 
کرمان و یزد و آب موردنیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مستقر 
در این اســتان ها نظیر چادرملــو، گل گهر و مس سرچشــمه تأمین 

خواهد شد.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: اجرای موفقیت آمیز طرح انتقال 
آب خلیج فارس به مرکز ایران عالوه بر کمک به بهبود شــرایط آب های 
زیرزمینی اســتان های هرمزگان، کرمان و یزد، مســیر را برای اجرای 
طرح های مشــابه باز کرد و از این تجربه می توان در ســایر نقاط کشور 

استفاده کرد.
وی اظهار داشت: بانک سپه شش ســال پیش پروژه شیرین سازی و 
انتقال آب خلیج فــارس را با ۵۴ هزار میلیارد ریــال هزینه آغاز کرد و 
در حال حاضر اجرای چنین طرحی ۲۴ هزار میلیارد ریال هزینه نیاز 

دارد.
چقازردی یادآور شــد: بانک ســپه از ســاحل خلیج فارس در استان 
هرمزگان تا اردکان در اســتان یزد زمین های الزم بــرای لوله گذاری 

به منظور انتقال آب را خریداری کرد که اقدام بزرگی بود.
مدیرعامل بانک ســپه گفت: در فاز اول پروژه شیرین سازی ۲۰۰ هزار 
مترمکعب در بخش دریایی و خشــکی به بهره برداری رســیده است و 
در حال حاضر روزانه ۳۰ هــزار مترمکعب آب تولیــد و به خط منتقل 

می شود.
چقازردی ادامــه داد: باالی ۹۰ درصــد کار لوله گذاری مســیر ۳۰۵ 
کیلومتری انتقال آب از ساحل خلیج فارس در هرمزگان تا گل گهر یزد 
به همراه یک تونل ۱۶۰۰ متری به اتمام رسیده و هم اکنون لوله گذاری 

۱۷۰ کیلومتر مسیر انتقال آب با شبکه های فرعی تکمیل شده است.
چقازردی گفت: مســیر لوله گذاری شــده و تجهیزات مستقر در آن از 
خلیج فارس تــا اردکان یزد ظرفیت انتقــال ۳۰ میلیون مترمکعب آب 

را دارد.
وی ورود بانک سپه به حوزه تولید محصوالت استراتژیک در کشور را 
اســتثنایی خواند و افزود: این بانک برای کمک به زنجیره تولید فوالد 
کشــور از ســال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ بدون یک ریال برداشت در دو واحد 
بزرگ صنعتی و معدنــی گل گهر و چادرملو ســرمایه گذاری کرده و 
نقش انکارناپذیری در خودکفایی کشــور در حوزه تولید فوالد داشته 

است.
وی یادآور شــد: هم اکنون در واحدهای صنعتی و معدنی چادرملو، گل 
گهر و گوهر زمین از شــرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری 
امید ۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه در حال اجراســت که شیرین سازی و 

انتقال آب خلیج فارس یکی از آنهاست.
چقازردی از پیشــرفت ۹۳ درصدی پروژه شیرین ســازی و انتقال آب 
خلیج فارس خبر داد و افزود: این طرح تا پایان ســال جــاری به اتمام 

خواهد رسید.

بانک پارسیان به کمک صنایع می آید
در ادامه حمایت بانک پارســیان از واحدهای صنعتــی و تولیدی و به 
منظور تحقق شــعار جهش تولید، امکان پرداخت تســـهیالت ریالی 
»ســـرمایه درگردش بخش صنعت معدن«، »سرمایه در گردش ویژه 
شرکت های صادر کننده کاالهای صنعتی« و »سرمایه ثابت طرح های 
ایجادی و توســعه ای بخش صنعت معدن«، از ســوی این بانک فراهم 
شد. بر اساس قراردادهای فی مابین بانک پارسیان و صـندوق توسـعه 
ملــی، واحدهای صنعتی و معدنــی در مناطق برخــوردار برای تامین 
سرمایه در گردش خود می توانند تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
با نرخ سود ۱۶ درصد و شرکت های صادر کننده کاالهای صنعتی کلیه 
مناطق تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال تســهیالت با نرخ سود۵/۱۴  درصد 

دریافت کنند و طی مدت یک سال تسهیالت خود را تسویه نمایند.
طرح های ایجادی و توســعه ای بخش صنعت معدن مناطق برخوردار 
از دیگر بخش هایی است که بانک پارســیان به متقاضیان واجد شرایط 

تسهیالت بلند مدت ۵/۵ ساله اعطا می نماید. 
تسهیالت تامین ســرمایه ثابت این بخش حداکثر ۸۰ درصد میزان 
ســرمایه گذاری طرح و با نرخ ســود ۱۶ درصد بــوده و بازپرداخت 
تســهیالت بعد از اتمــام فرآیند ســاخت )حداکثر ۳۰ مــاه( و یک 
تنفس ۶ ماهه آغاز و با بازپرداخت اقســاط طی مــدت ۳۰ ماه پایان 
می پذیرد.گفتنی است جهت تسهیل در امر صادرات و همراهی هرچه 
بیشتر با شرکتهای صادراتی، بانک پارسیان نسبت به انعقاد تفاهم نامه 

همکاری با صندوق ضمانت صادرات اقدام نموده است. 
شــرکتهای مزبور برای استفاده از تســهیالت ویژه شرکت های صادر 
کننده کاالهای صنعتی، می بایســت در بدو امر در ســامانه بهین یاب 
به نشــانی ( http://behinyab.irلینک تسهیالت بســته حمایت از 

صادرات( ثبت نام نمایند.

قدردانی استاندار استان مرکزی از بانک آینده

 حمایت همه جانبه  بانک از فعاالن اقتصادی
 به منظور افزایش تولید و اشتغال

سیدعلی آقازاده اســتاندار اســتان مرکزی طی مکاتبه ای از اقدامات 
بانک آینده در اعطای تسهیالت به بخش های اقتصادی مولد، قدردانی 
کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک آینده؛ این بانک برای حمایت 
از فعــاالن اقتصادی و افزایش تولید و اشــتغال در جهــت تأمین مالی 
شــرکت های خرد؛ تســهیالت مورد نظر بخش های اقتصادی مولد و 

بنگاه های اقتصادی تولیدی در استان مرکزی را تأمین نموده است.
بر همین اساس؛ استاندار اســتان مرکزی، طی نامه ای خطاب به دکتر 
فطانت؛ مدیرعامــل بانک آینده، مراتــب ســپاس و قدردانی خود از 
اقدامات صورت گرفته و هم چنین همکاری هــای مؤثر همه همکاران 

شعبه آینده در این استان را ابراز داشت.

شعبه

مدیــران صندوق های ســرمایه گــذاری اختصاصی 
بازارگردانی مجــاز خواهند بود بدون مجوز نســبت 
به اضافه کردن نمــاد اوراق بهــادار قابــل معامله به 
فهرســت اوراق بهادار موضوع عملیــات بازارگردانی 
صندوق اقــدام کنند. رضا نوحــی در خصوص فرآیند 
کاری صندوق های اختصاصــی بازارگردانی گفت: این 
صندوق ها در محدوده موضوع فعالیت مشخص تعریف 
شده مجاز به فعالیت هستند؛ یعنی وظیفه بازارگردانی 
نمادهای تعیین شــده را با رعایت مقــررات موجود بر 
عهده دارند. بنابراین باید ابتدا توســط این صندوق ها 

نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی تعیین شود.
وی در خصوص مــواردی همچون برگــزاری مجامع 
صندوق هــای بازارگردانی اختصاصی خاطرنشــان 
کرد: مطابق تشــریفات مقرر، مجمع صنــدوق باید با 
اطالع رسانی قبلی تشکیل شده و صورتجلسه مذکور 
به منظور ثبت نزد سازمان ارســال شود. پس از تعیین 
نمادهای مذکور انجام بازارگردانی نمادهای یاد شــده 
متناسب با تعهدات اعالمی از ســوی بورس ها خواهد 

بــود و حداقل تعهــدات اعالمی از ســوی 
بورس ها شــامل تعهدات حداقــل معامله 
روزانه، حداقل ســفارش انباشــته و دامنه 

مظنه است.
سرپرســت اداره امور صندوق های ســرمایه 
گــذاری در تشــریح وظایــف و تعهــدات 
بازارگردانان گفت: بازارگردانان ملزم هستند 

همواره تا زمــان ایفای تعهدات حداقــل معامله روزانه، 
ســفارش های خرید و فــروش اوراق بهــادار موضوع 
عملیــات بازارگردانی در دامنــه مظنه را در ســامانه 
معامالت حفــظ کنند. بدین معنی کــه در صورت اجرا 
شدن هر طرف از ســفارش ها، سفارش های سمت دیگر 
را تأمین کنند. وجــود پارامتر دامنه مظنــه، باعث اثر 
بخشی بیشتر عملیات بازارگردانی می شود. دامنه مظنه 
محدوده ای است متغیر که حاصل تفاوت بین کمترین 
قیمت خرید در ســفارش های خرید و بیشترین قیمت 

فروش در سفارش های فروش صندوق است.
نوحی خاطرنشــان کرد: در روزهای اخیــر اختیارات 

بیشــتری به مدیران صندوق های ســرمایه 
گذاری اختصاصــی بازارگردانی و بورس ها 
به منظور تســریع در فرایندهای مربوطه از 
طرف سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده 
و طی اطالعیه شــماره ۱۲۰۳۰۰۷۱ مورخ 
۲۲ مهرمــاه ۹۹ ســازمان در اختیار عموم 
قرار گرفته اســت.وی در تشــریح این موارد 
گفت: مدیران صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی مجاز خواهند بود بدون استعالم جداگانه 
از ســازمان بورس نســبت به اضافه کردن نماد اوراق 
بهادار قابل معامله به فهرســت اوراق بهــادار موضوع 
عملیات بازارگردانی صندوق بر اساس تعهدات اعالمی 
بورس ها اقدام کنند و استعالم دیگری در این خصوص 

از سازمان بورس انجام نخواهد گرفت.
سرپرســت اداره امور صندوق های ســرمایه گذاری 
در خصوص میزان تأمین مالی جهــت انجام عملیات 
بازارگردانی توســط صندوق های مذکــور اظهار کرد: 
مســئولیت تعیین حداقــل منابع الزم جهــت انجام 

عملیات بازارگردانی در ارتباط بــا تعهدات مربوط به 
نمادهای موجود و همچنین نمادهای جدید، بر عهده 

مدیران صندوق های مربوطه است.
نوحی حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق 
در مجمــع را جهت اضافه شــدن نمادهــای جدید یا 
اصالح تعهدات بازارگردانــی نمادهای صندوق کافی 
عنوان کرد و افزود: در این صــورت رعایت دوره زمانی 
۱۰ روزه قبل از مجمع الزامی نیســت.وی یادآور شد: 
ارســال صورتجلســه مجامع صندوق های ســرمایه 
گذاری مذکور صرفاً با موضوعات یاد شده به سازمان و 
بورس های یادشده، به منزله ثبت صورتجلسه نزد این 

سازمان بوده و از تاریخ اطالع رسانی، قابل اعمال است.
وی در خصــوص وظایــف بورس هــا نســبت بــه 
صندوق هــای بازارگردانی اختصاصی نیــز گفت: در 
این خصوص الزم اســت تا بورس های مربوطه ضمن 
تشــکیل پایگاه داده قابل اتکا مربوط به نمادهای مورد 
بازارگردانی، تعهدات آن ها و سوابق مربوطه، اطالعات 

الزم را ارائه کنند.

صندوق

خریدار  شرایط کنونی نقدینگی و خروج 
بخشی از سرمایه های مردم از بورس سبب 
شــده تا دوبــاره موتور جســتجوی بانکها 
برای جذب ســپرده گذاران روشــن شود و 
مشوق هایی هم برای باجه نشینان در جذب 

مشتری لحاظ شود.
باز هم سپرده گذاری در بانک ها جذاب شد. 
این بار دوباره مردمی که تحمل ریسک های 
باالیی ندارند و به دنبال ســودآوری مداوم 
و مطمئن بــرای ســرمایه های اندک خود 
می گردنــد؛ به ایــن نتیجه رســیده اند که 
ورود به بازارهای پرریســک جــای آنها که 
سرمایه های اندکی دارند، نیست؛ حتی اگر 
دولت با تبلیغات بســیار فراوان بسیاری از 
مردم را به سرمایه گذاری مطمئن در بورس 

تشویق کند.
حاال کار به جایی رســیده است که بسیاری 
از ســرمایه های خــرد حتی بــا قبول ضرر 
هم که شــده از بازار ســرمایه خارج شــده 
و تــالش دارنــد روانــه بازارهــای موازی 
شــوند؛ اما از آنجا که برخی از آنها نسبت به 
ســرمایه گذاری های پرســود اما پرریسک 
بدبین شــده اند، باز هم به سپرده گذاری در 
بانک ها روی آورده اند. آنگونه که متصدیان 
شــعب بانکی می گویند روند مراجعه مردم 
برای گشایش ســپرده ها در بانک ها اندکی 
بیشتر شــده اســت؛ البته هنوز هم از رونق 

مناسبی برخوردار نیست.

پرس و جوها برای اطالع از شرایط 
بانک ها در جذب سپرده

بررســی های میدانــی خبرنــگار مهــر از 
برخی شــعب بانکی و صحبت با متصدیان 
نظام بانکــی حکایــت از آن دارد که رفت و 

آمدهای مردم برای پرس و جو در مورد سود 
سپرده ها و اقبال به سپرده گذاری در بانک ها 
بیشتر شــده اســت؛ اما هنوز هم نمی توان 
قضاوتی از سرعت گرفتن آن داشت؛ اکنون 
بیشتر افرادی برای گشایش سپرده مراجعه 
می کنند که در گذشــته نیز در همان شعب 
سپرده داشــته اند؛ اما برای چند ماهی آن را 

از بانک خارج کرده اند.
در همین راستا، برخی بانک ها مشوق هایی 
را بــرای متصدیان شــعب خــود در نظر 
گرفته اند تا در جذب ســپرده مشــتریان 
فعال تر عمل کنند. برخــی متصدیان نظام 
بانکی می گویند که بخشــنامه هایی را طی 
روزهای گذشــته دریافــت کرده اند که در 

آن، مشــوق هایی را در راســتای حمایت از 
باجه های بانکی و ایجاد انگیزه بیشــتر برای 
بازاریابی و افزایش منابع ســپرده ها در نظر 

گرفته اند.

مهلت 40 روزه برای برخی 
باجه نشینان در جذب سپرده بانکی

نمونه آن هــم، »طــرح ممتــازان« ویژه 
باجه هــای بانکی اســت که در یــک بازه 
زمانــی ۴۰ روزه از ۲۱ مهرماه آغاز شــده 
و هــدف افزایــش منابع در چهار ســپرده 
اصلی قرض الحســنه جاری، قرض الحسنه 
پس انــداز، ســپرده کوتاه مدت و ســپرده 

بلندمدت را دنبال می کند.

حال باجه نشــینان مأموریت ویژه یافته اند 
تــا ســپرده های مراجعینــی را کــه برای 
ســپرده گذاری پول خود در بانک ها مردد 

هستند جذب کنند.

 وضعیت جذب سپرده های بانکی
 به روایت بانک مرکزی

آخرین آمــاری که در جذب ســپرده های 
بانکی از ســوی بانک مرکزی منتشر شده، 
مربوط به فروردین ماه امســال اســت که 
در آن، بیــش از ۶۰ هزار میلیــارد تومان به 
سپرده های بانکی کشور افزوده شده است، 
این در حالی اســت که میزان ســپرده های 
بانکی در ۱۵ استان کشور در اولین ماه سال 

۹۹ از کاهش چشــمگیری برخوردار بوده 
است.

بــر اســاس آمــار منتشــر شــده، میزان 
ســپرده های بانکی در پایــان فروردین ماه 
امســال به بیــش از ۲,۷۷۶ هــزار میلیارد 
تومان رسیده که نســبت به ماه مشابه سال 
گذشــته ۳۳٫۳ درصد افزایــش یافته؛ این 
در حالی اســت که برخی تحلیل ها حکایت 
از این داشــت کــه در اولین ماه امســال، 
کشــور درگیر شــیوع ویروس کرونا بوده و 
بازار بســیاری از کســب وکارها در آستانه 
عید کســاد شــد، مردم برای تأمین مالی 
هزینه هــای خود اقدام به خروج ســپرده و 

پس انداز از بانک کرده اند.
بررسی آمارها نشان می دهد ۱۵ استان از 
۳۱ استان کشور در اولین ماه سال جاری 
با خروج سپرده های بانکی مواجه بوده اند 
که بیشــترین کاهش ســپرده مربوط به 
استان های زنجان، یزد و کرمانشاه بوده؛ به 
نحوی که در استان زنجان در فروردین ماه 
امسال میزان سپرده های بانکی نسبت به 
اسفند ماه سال گذشــته حدود دو درصد 
کاهــش یافتــه و از ۱۷٫۵ هــزار میلیارد 
تومان بــه ۱۷٫۱ هــزار میلیــارد تومان 

رسیده است.
همچنین بیشــترین افزایش سپرده های 
بانکــی مربوط به اســتان های خراســان 
شــمالی، کرمان و تهران بوده؛ به نحوی که 
در استان خراسان شمالی در فروردین ماه 
امسال میزان ســپرده های بانکی نسبت به 
اسفند ماه سال گذشــته معادل پنج درصد 
افزایش یافتــه و از ۹٫۴ هزار میلیارد تومان 
به حــدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رســیده 

است.

نحوه فعالیت صندوق های اختصاصی بازارگردانی اعالم شد

تحلیل آینده بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۹

برای بدترین سناریوها مقابل آمریکا آماده هستیم؟
خریدار  یک تحلیلگر اقتصــادی درباره 
آینده بــازار ارز گفت: هیچ کــس نمی تواند 
نتیجه انتخابات آمریکا را پیش بینی درست 
کند، بنابراین به نظر می رســد بازارساز باید 
انتظار خود را روی بدترین ســناریو تنظیم 
کند. چنیــن دیدگاهی باعث می شــود که 
سیاســت گذار حتی در صورت ورود دوباره 
ترامــپ، آمادگــی الزم را بــرای مقابله با 

نوسانات ارزی داشته باشد.
 بــازار ارز این روزهــا نه تنها خــود آرامش 
ندارد، بلکه آرامش را از ســایر بازارها ربوده 
اســت؛ تا جایی کــه در حال حاضــر وارد 
کانال ۳۱ هزار تومان شــده و معامله گرها و 
نوسان گیرها از این شرایط به نفع خود بهره 

می برند.
اگرچــه برخــی تحلیلگــران اقتصــادی 
معتقدند همان طــور که نرخ دالر با رشــد 
باالیی همراه شــده، اما می تــوان همانند 
بازار سرمایه، شــاهد اصالح و نزول آن بود و 
اشتباه است که مردم سرمایه های خود را به 

سمت این بازار هدایت کنند.
با این وجــود، کارشناســان و تحلیلگران 
اقتصــادی معتقدند که در شــرایط کنونی 
برای کنتــرل و مدیریت بــازار ارز، بهترین 
راه، جذاب کردن ریال اســت. بــه باور آنها، 
بازارســاز برای این که بتواند نوســانات را 
کنترل کند، چاره ای جز جذاب کردن ریال 
ندارد، بنابراین تمرکز بر روی سیاست هایی 
از جمله افزایش نرخ ســود بانکی، انتشــار 
اوراق مصون از تورم با ســود باال و جذاب و 
همچنین انتشار اوراق قابل معامله یورویی، 
از جمله متغیرهایی هستند که می توانند به 

جذاب شدن ریال کمک کنند.
در همین خصوص، مجید سلیمی بروجنی 

با ارزیابی بازار ارز در نیمه دوم ســال اظهار 
داشــت: قدیمی های بــازار ارز تکه کالمی 
دارند با ایــن مضمون که »همیشــه با بازار 
هماهنگ بــاش«. جمله ای بــا این مفهوم 
ساده که همیشه شرایط و موقعیت خود را با 

روندهای قیمت ها تنظیم کن.
وی بــا بیان این کــه موضوع نــرخ ارز طی 
چند دهه گذشــته همواره اقتصــاد ایران 
را دســتخوش تالطمات اقتصادی و رشــد 
شــتابزده قیمت ها در اکثــر بازارها کرده 
اســت، افزود: از ابتدای دهــه ۵۰ که پای 
دالرهای نفتی به بودجه دولت ها باز شــد، 
تغییرات نــرخ ارز و اصرار دولت ها در تعیین 
دســتوری آن، هزینه های گزافــی را بر ما 
تحمیل کرده و فرصت های بی شماری را به 
جهت رها شدن از آنچه محصول این قفس 

خودساخته است، از کشور گرفته است.

معامله گرهای ارزی آمادگی ورود به 
کانال 20 هزار تومان را هم دارند

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: بازار ارز 
ایران طی سه ســال گذشته بسیار پرتالطم 
بوده است. در چنین بازاری که با صعودهای 
غیرقابل پیش بینــی و گاها ســقوط های 
مقطغی همراه بوده، اتخــاذ تاکتیکی که با 
کمک آن بتوان ســالمت از این بــازار عبور 

کرد، کار بسیار پیچیده ای بوده است.
سلیمی بروجنی عنوان کرد: تجربه متقاوت 
سه ســال اخیر باعث شــد که معامله گران 
ارزی در ســال ۹۹ هوشــمندانه تر از قبل 
فعالیت کنند. بســیاری از آن ها در حالی به 
نرخ های باالی ۳۰ هزار تومان فکر می کنند 
که آمادگی ورود به فازهــای نزولی تا کانال 

۲۰ هزار تومان را نیز دارند.

وی متذکر شد: مجموعه حوادث سیاسی و 
نگاه سیاسیون کشور به نتیجه انتخابات ماه 
آینده آمریکا موجب ایجاد یک شرایط بسیار 

ناامن و پرالتهاب در بازار ارز شده است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامــه داد: در حال 
حاضر نزدیک بــه صددرصد رشــد دالر از 
ابتدای ســال، انتظارات افزایشی را در بازار 
قوی نگه داشته است. از سوی دیگر، تشدید 
تحریم های آمریکا شامل تحریم ۱۸ بانک و 
تالش یک سویه برای فعال کردن مکانیسم 
ماشــه، دیگر متغیری اســت کــه از لحاظ 
سیاسی دست نوسان گیرها برای جوسازی 

در بازار ارز را باز گذاشته است.

 اتفاقاتی که به افزایش نرخ ارز 
کمک کرد

ســلیمی بروجنی گفت: کاهــش صادرات 
در دوران کرونا، افــت قیمت نفت و محدود 
شدن صادرات نفت، همگی دست به دست 
یکدیگر دادند که ســمت عرضــه تضعیف 
شــود. از ایــن رو می توان گفت که رشــد 
قیمتــی دالر در بهار بیشــتر از جس ضعف 
ســمت عرضه بود. بعد از آن و در تابســتان 

شــاهد خلق پول به دلیل کســری بودجه 
دولــت، تشــدید مضیقه در ســمت منابع 
ارزی و دسترســی بــه آن هــا، در کنار باال 
رفتن ریســک ها و تنش های سیاســی از 
جمله عواملی بودند که سرعت رشد دالر را 

افزایش قابل توجهی دادند.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که بازگشــت ایران به لیست ســیاه گروه 
ویژه اقدام مالی، عامل اصلی جهش نرخ ارز 
بوده است. دسترسی به منابع و درآمدهای 
ارزی نیز پس از رفتن ایران به لیســت سیاه 

اف ای تی اف سخت تر از قبل شده است.
ایــن تحلیلگر اقتصــادی عنوان کــرد: در 
مجموع می توان گفت با ورود ایران به لیست 
ســیاه، درآمدهای ارزی و جابه جایی های 
مربوط بــه این درآمدها دشــوارتر شــده 
است. این مســاله می تواند قیمت ارز را در 

سال جاری تحت تاثیر قرار دهد.
ســلیمی بروجنی افــزود: نبایــد فراموش 
کنیم کــه در دوران تحریم، افزایش تجارت 
به خصوص با کشــورهای دوست و ارزآوری 
حاصل از آن برای کشــور از اهمین زیادی 

برخوردار است.
وی متذکر شــد: سخت تر شــدن دور زدن 
تحریم ها، فشار دیگری اســت که می تواند 
درآمدهای ارزی را در سال جاری تحت تاثیر 
قرار داده و تــا حدی خــود را در قیمت ارز 

نشان داده باشد.
این تحلیلگــر اقتصــادی با بیــان این که 
بســیاری از بانک ها و نهادهــای مالی دنیا، 
منابــع ارزی ایــران را بلوکــه کرده انــد، 
گفت: جدای از سخت شــدن دسترسی به 
درآمدهای ارزی، تجارت خارجی ایران نیز 
سخت تر و پرهزینه تر شده است. در شرایط 

پیچیده ارزی، ایران به دلیــل تحریم های 
مالی مجبور اســت که کاالهای خــود را با 
قیمت هــای پایین تر بفروشــد و همزمان، 
کاالهای خارجی مورد نیــاز خود را گران تر 

خریداری کند.
ســلیمی بروجنی افزود: در کنار این موارد، 
رشد گســترده نقدینگی و پایه پولی، عامل 
بنیادی دیگری بود که بر رشــد قیمت دالر 
اثر می گذاشت.وی متذکر شد: سقوط بازار 
ســرمایه در نیمه دوم مردادماه و تدام روند 
نزولی آن در شــهریور و مهرمــاه، منجر به 
خروج بخشی از نقدینگی سرگردان از بازار 

سهام به سمت بازار ارز شد.

چاره ای جز جذاب کردن ریال نداریم
این تحلیلگــر اقتصادی با تاکیــد بر این که 
هیچ کــس نمی توانــد نتیجــه انتخابات 
آمریــکا را پیش بینی درســت کند، گفت: 
بر این اساس به نظر می رســد بازارساز باید 
انتظار خود را روی بدترین ســناریو تنظیم 
کند. چنیــن دیدگاهی باعث می شــود که 
سیاســت گذار حتی در صورت ورود دوباره 
ترامــپ، آمادگــی الزم را بــرای مقابله با 

نوسانات ارزی داشته باشد.
ســلیمی بروجنی با اشــاره به کاهش نرخ 
ســود بانکی، افزود: بازارســاز برای این که 
این گونه نوســانات را کنترل کند، چاره ای 
جز جــذاب کردن ریــال نــدارد. تمرکز بر 
روی سیاســت هایی از جملــه افزایش نرخ 
سود بانکی، انتشــار اوراق مصون از تورم با 
ســود باال و جذاب و همچنین انتشار اوراق 
قابل معامله یورویــی، از جمله متغیرهایی 
هســتند که می توانند به جذاب شدن ریال 

کمک کنند.



مدیر پاالیشگاه نهم پارس جنوبی:

سودآوری ۴۵۰ هزار دالری در پاالیشگاه نهم پارس جنوبی

تثبیت قیمت نفت در معامالت هفته گذشته
نفت درجا زد

 قیمت نفت در معامالت هفته گذشته اگرچه با نوسان همراه بود، اما در 
مقایسه با قیمت ابتدای هفته، تقریبا ثابت بود و در باالی ۴۰ دالر در هر 

بشکه تثبیت شد.
قیمت نفت هفته گذشــته را بیش از هر چیز تحت تاثیر بیماری کرونا 
پشت سر گذاشــت. از یک ســو همه گیری این بیماری و از سوی دیگر 
آزمایشات متفاوتی که برای کشف واکســن کرونا انجام می شود باعث 

شد تا قیمت نفت با نوسان همراه شود.
با این حال امیدواری ها به ســاخت واکسن موثر برای مقابله با آن زمینه 

را برای تثبیت قیمت نفت در باالی ۴۰ دالر در هر بشکه فراهم کرد.
در کنار آن،  وقوع توفان در خلیج مکزیک و کاهــش تولید نفت در این 
منطقه به تعادل در عرضه و تقاضا کمــک کرد و تقویت قیمت نفت را به 
دنبال داشت.با توجه به این عوامل نفت برنت که معامالت هفتگی خود 
را با قیمت ۴۲ دالر و ۸۵ ســنت آغاز کرده بود،  روز جمعه با قیمت ۴۲ 

دالر و ۹۳ سنت به کار خود پایان داد.
نفت شاخص آمریکا نیز از ۴۰ دالر و ۶۰ سنت در روز دوشنبه به ۴۰دالر 
و ۸۸ ســنت در روز جمعه رســید.قیمت نفت اگرچه تثبیت شده اما تا 

زمانی که مساله کرونا در جهان حل نشود،  تحت فشار خواهد بود.
 با این حــال تولیدکنندگان بزرگ نفت امیدوارند با آغاز فصل ســرما و 
افزایش تقاضا برای ســوخت،  قیمت طالی سیاه تا ۵۰ دالر در هر بشکه 

نیز معامله شود.

معاون برق حرارتی عنوان کرد

خرید۲۲۷ مگاوات گواهی ظرفیت برق
معاون برنامه ریزی شــرکت برق حرارتی گفت: تاکنون ظرفیت مورد 
اطمینــان در نیروگاه های ماهشهر)خوزســتان(، جهــرم ) فارس( و 
شیروان ) خراسان رضوی( در بورس انرژی پذیرش شده و اکنون ۲۲۷ 

مگاوات از آن توسط متقاضیان خریداری شده است.
»حمیدرضا عظیمــی« افزود: پیرو ابالغیه معاون بــرق و انرژی وزارت 
نیرو و تسهیالت در نظر گرفته شــده برای مشترکان مشمول بر اساس 
دســتورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشــترکان جهت ارایه اوراق 
گواهی ظرفیت، امــکان ارائه مرحله ای اوراق گواهی ظرفیت توســط 

مشترکان به شرکت های برق منطقه ای و توزیع فراهم شده است.
وی افزود: بر همین اساس مشترکانی که در مردادماه امسال با مراجعه 
به شرکت های برق منطقه ای یا توزیع مربوط، نسبت به عقد تفاهم نامه 
در خصوص ارائه مرحله ای اوراق اقدام کرده اند، می بایست اوراق مورد 
نیاز خود را حداکثر تا پایان امســال خریداری و ارائه کنند و مشترکانی 
که در شــهریورماه اقدام کرده انــد، باید تا پایان آذرماه امســال اوراق 
گواهی ظرفیت متناســب با میزان قدرت قراردادی خــود را به مالک 

شبکه مربوطه تحویل دهند.
عظیمی افــزود: مشــترکان مشــمول در مهلــت تعیین شــده  در 
دســتورالعمل، چنانچه نســبت به خرید و ارایه اوراق گواهی ظرفیت 
متناســب با قدرت قراردادی خود اقدام نکنند، مشمول مقررات تجاوز 
از قدرت قراردادی بوده و تعرفه برق مصرفی آنان متناســب با تعهدات 
گواهی ظرفیت انجام نشده و با نرخ باالتری محاسبه و از آنان اخذ خواهد 
شد.وی گفت: همچنین مالک شبکه مکلف شــده که قرارداد انشعاب 
آنان را فسخ و ارایه دهندگان گواهی ظرفیت که متقاضی جدید انشعاب 

باشند، جایگزین آنان خواهند شد.
معاون برنامه ریزی شــرکت مادرتخصصی تولید نیــروی برق حرارتی 
خاطرنشان کرد: شــاخص های بازار و نماگرهای موجود در صنعت برق 
نشان دهنده افزایش رونق اوراق گواهی ظرفیت در ماه های باقیمانده از 

سال و همچنین افزایش شدید تقاضا برای این اوراق است.
وی اضافه کرد: شــرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی همه 
تالش خود را برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا بوســیله پوشش تقاضای 

اوراق از طرف مشموالن و متقاضیان جدید را انجام خواهد داد.
عظیمی گفت: گواهی ظرفیت ســندی اســت قابل مبادله، که با اجازه 
وزارت نیرو مبتنی بر ایجــاد ظرفیت نیروگاهی قابــل اتکای جدید یا 

کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می شود.
معاون برنامه ریزی شــرکت برق حرارتی افــزود: واحد گواهی ظرفیت 
کیلووات است که معرف »تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن 
نیروگاهی به مدت نامحدود« است و واگذاری اشتراک جدید یا افزایش 
قدرت قراردادی مشــترکان مســتلزم ارائه میزان متناسبی از گواهی 

ظرفیت است.
 

انواع اوراق گواهی ظرفیت در کشور
وی ضمن تشــریح انواع گواهی ظرفیت پرداخت و افزود: اوراق گواهی 
ظرفیت سررســید شــده )نقدی( در قالب بازار نقدی معامله شده و از 
طریق نیروگاه های موجود یا مشــترکانی که مایل بــه کاهش قدرت 

قراردادی هستند، منتشر می شود.
عظیمی اضافه کرد: خریداران این اوراق نیز متقاضیان اتصال به شبکه 
یا افزایش قــدرت قراردادی باالی پنج مــگاوات، نیروگاه های مواجه با 

افت ظرفیت و بازنشستگی و سرمایه گذاران عادی است. 
درحال حاضر پیش نیاز اتصال به شبکه برای متقاضیان جدید با قدرت 
قراردادی بــاالی پنج مگاوات یا مشــترکان متقاضــی افزایش قدرت 
قراردادی باالی پنج مگاوات، خرید اوراق گواهی ظرفیت از بازار سرمایه 
)بورس انرژی( بوده و پس از آن می توانند انرژی مورد نیاز خود را با توجه 
به قرارداد اتصال به شــبکه به صورت مطمئن از شــبکه برق، بازار برق 
بورس انرژی ایران یا در قالب قراردادهــای دوجانبه خریداری و تامین 
کنند.معاون برنامه ریزی شــرکت برق حرارتی با اشاره به اوراق گواهی 
ظرفیت سررســیددار )آتی(، گفت: این اوراق بر مبنــای تعهد نیروگاه 
مبنی بر ایجــاد ظرفیت مطمئن نیروگاه در تاریخ مشــخصی در آینده 
منتشر می شــود. با توجه به این موضوع، اوراق گواهی ظرفیت مذکور 
را می توان به صورت سررســیددار و در قالب قراردادهای سلف موازی 

استاندارد منتشر کرد.
وی ادامه داد: در این حالت نیروگاهی کــه متقاضی تامین مالی جهت 
احداث نیروگاه  و تامین ظرفیت تولید برق در آینده است، با انتشار این 
اوراق، پروژه را تامین مالی کرده و در سررسید ظرفیت تعهدی را تامین 
و تضمین می کند.عظیمی تاکید کرد: از جمله مزایــای این ابزار مالی 
تسهیل و تسریع تامین مالی صنعت برق، تســهیل ورود بیش از پیش 
بخش خصوصی به صنعت برق و سرمایه گذاری در آن، ارائه چشم انداز 
مناسب به تصمیم گیران و سیاست گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید 
و ارسال سیگنال اقتصادی به ســرمایه گذاران بخش خصوصی، تامین 
برق مطمئن و پایدار برای خریداران انشــعاب از طریــق ارائه گواهی 
ظرفیت و حصول اطمینان از تناسب افزایش ظرفیت تولید برق با رشد 

مصرف در کشور است.
وی توضیح داد: تخصیــص بهینه منابع و کاهش هزینه ها با اســتفاده 
از ظرفیت ایجاد شــده به واســطه عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط 
متقاضیان کاهش قدرت قراردادی که منجر به آزادسازی ظرفیت های 
بالاستفاده و تخصیص آن به متقاضیان جدید شود و همچنین استفاده 
به عنوان نماگر اقتصادی برای پیش بینی رشــد اقتصادی در سال های 
آتی با توجه به نرخ رشد قیمت اوراق گواهی ظرفیت آتی از دیگر مزایای 

این ابزار مالی است.
معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی گفت: با توجه به وضعیت فعلی 
ســرمایه گذاری در احداث نیروگاه ها با عنایت بــه وضعیت اقتصادی، 
رونق در بازار گواهی ظرفیت کمک شــایانی به رشد سرمایه گذاری در 
احداث نیروگاه هــا و تامین برق مطمئن و پایدار در شــبکه می کند که 

امیدواریم این روند باسرعت بیشتری ادامه یابد.

و نیر

آژانس بیــن المللی انــرژی )IEA( اخیرا پیش بینی 
کــرد تجدیدپذیرها در دهه جاری از زغال ســنگ به 
عنوان محبوبترین سوخت تولید برق سبقت خواهند 
گرفت. محققان در گزارش ســاالنه آژانس بین المللی 
انرژی اظهــار کردند فتوولتائیک خورشــیدی اکنون 
از نیروگاههای زغال سوز و گازســوز در اکثر کشورها 
ارزانتر است. هزینه های ارزانتر به همراه تالش دولتها 
برای کاهش آالیندگــی و مقابله با تغییــرات جوی، 
زغال ســنگ را از شــبکه های نیرو خارج خواهد کرد 
و تجدیدپذیرها ۸۰ درصد بازار تولیــد برق جدید را تا 

سال ۲۰۳۰ تصاحب می کنند.
این یافته ها نشــان دهنده تغییر گرایش چشمگیر در 
تامین انرژی در شــرایطی اســت که دولتهای سراسر 
جهان به دنبــال راههایی برای مهار انتشــار گازهای 
گلخانه ای عامل گرمایش جهانی هستند. نیروگاههای 

برق آبی بزرگترین منبع نیروی تجدیدپذیر 
خواهنــد بود و انــرژی خورشــیدی هم به 
دلیل کاهــش هزینه تولیــد و نصب پنلهای 
خورشیدی، به ســرعت محبوبیت پیدا می 
کند.فاتح بیرول، مدیــر اجرایی آژانس بین 
المللی انرژی در این باره گفت: خورشــیدی 
به سلطان جدید بازارهای برق جهان تبدیل 

می شود. بر مبنای سیاستهای فعلی، استفاده از انرژی 
خورشیدی پس از سال ۲۰۲۲ هر سال رکورد جدیدی 
خواهد زد.پیش بینیهای آژانــس بین المللی انرژی بر 
مبنای سناریوی سیاستهای تایید شده است که فرض 
را بر این گذاشته که کووید ۱۹ تا سال میالدی آینده به 
تدریج تحت کنترل قرار می گیــرد و اقتصاد جهانی به 

وضعیت پیش از شیوع پاندمی برمی گردد. 
این ســناریو دربرگیرنده تصمیمات و اهدافی اســت 

که در حال حاضر اعالم شــده اند و اقدامات 
مفصلی برای این برنامه ها قرار است اجرایی 
شوند.همچنین این آژانس پیش بینی کرده 
که تقاضا بــرای گاز طبیعی در کشــورهای 
توســعه یافته به خصوص در اروپا آهســته 
شده و اســتفاده از زغال ســنگ در همه جا 
کاهش پیدا می کند. حدود ۲۷۵ گیگابایت 
ظرفیت زغال ســوز در سراســر جهان که معادل ۱۳ 
درصد ظرفیت سال ۲۰۱۹ است، تا سال ۲۰۲۵ تعطیل 
خواهد شد که عمدتا در آمریکا و اتحادیه اروپا روی می 
دهد و افزایش تقاضا برای زغال ســنگ در اقتصادهای 

در حال توسعه آسیا را کامال جبران می کند.
ســهم زغال ســنگ از تولید جهانی برق از ۳۷ درصد 
در ســال ۲۰۱۹ به ۲۸ درصد در ســال ۲۰۳۰ کاهش 
پیدا می کند و تا ســال ۲۰۴۰، ســهم این سوخت که 

زمانی برای نیروگاهها اساسی بود برای نخستین بار از 
زمان انقالب صنعتی به پایین ۲۰ درصد کاهش خواهد 
یافت. اگر دولتها روند کربن زدایی را تسریع کنند، افول 

زغال سنگ از این هم سریعتر اتفاق می افتد.
البته این فرضیات مستلزم ســرمایه گذاری در شبکه 
های برق اســت که باید ارتقا پیدا کرده و تامین انرژی 
را از منابع مختلفی که تنها در زمان درخشش آفتاب یا 
وزش باد کار می کنند، دریافت کنند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، سرمایه گذاری برای مدرنیزه شدن، توسعه 
و دیجیتالی شدن شبکه برق باید به ۴۶۰ میلیارد دالر 
در سال ۲۰۳۰ برسد که دو ســوم بیشتر از هزینه سال 
گذشته است. این هزینه به احداث دو میلیون کیلومتر 
خط انتقال بــرق و ۱۴ میلیون کیلومتر شــبکه های 
توزیع که ۸۰ درصد بیشتر از میزان اضافه شده در ۱۰ 

سال گذشته هستند، کمک می کند.

برق

خریــدار   مدیر پاالیشــگاه نهــم پارس 
جنوبی گفت: با انجام مهندســی معکوس 
و ســاخت اقــالم یدکی پمپ هــای ردیف 
شیرین ســازی پاالیشــگاه نهم، عــالوه بر 
کسب دانش ساخت، شکســت تحریم ها و 
جلوگیری از خروج ارز، سودآوری ۴۵۰ هزار 
دالری در این پاالیشــگاه نیز محقق شــده 
است.»محمد مهدی هاشمی« افزود: درآمد 
حاصل از هر ردیف گازی در پاالیشگاه نهم 
معادل ۱۵ میلیــارد تومــان در روز و ۶۴۵ 
میلیون تومان در هر ســاعت برآورد شــده 
است.وی اظهار داشــت: در پاالیشگاه نهم 
با وجود ۶ ردیــف گازی، ۱۲ »پمپ آمین« 
ساخت شرکتی شرقی وجود دارد.هاشمی 
افزود: از آنجایی که در سرویس قرار گرفتن 
یک ساعت زودتر هر ردیف گازی، منجر به 
۶۲۵ میلیون تومان ســود بیشتر می شود، 
در نتیجه کمیتــه خودکفایی پاالیشــگاه 
نهم تصمیم به مهندسی معکوس و ساخت 
اقالم یدکی این پمپ در داخل کشور کرده 
است.به گفته هاشمی؛ در این پروژه تمامی 
متعلقات ســوار بر »شــفت پمــپ« تحت 
عملیات مهندســی معکوس قــرار گرفته 
اســت و شــفت، پروانه، دیفیوزرها و سایر 
قطعات سبک و ســنگین حساس و پیچیده 
که در مجموع شــامل ۱۵ قطعه می شود در 
آستانه رونمایی اســت.مدیر پاالیشگاه نهم 
پارس جنوبی گفت: قلب تپنده ردیف های 
شیرین سازی هر پاالیشگاه پمپ های آمین 

اســت که با پمپاژ ماده حیاتی آمین با فشار 
۷۰ بار و به میزان کافی در برج جذب منجر 
به دفع H۲S گاز ارسالی از سکوها شده و در 

نتیجه به اصطالح گاز شیرین می شود.
  گاز شیرین تصفیه شده مجتمع گاز پارس 
جنوبی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۲ حدود 
۱۵۵ درصد رشد داشــته که این میزان در 
ســال جاری نیز افزایش خواهد داشــت. 
مطابق اظهــارات مســوولین وزارت نفت و 

شــرکت ملی گاز ایران، ظرفیت تولید گاز 
پارس جنوبی از ۲۸۰ میلیــون مترمکعب 
در ســال ۹۱، به ۷۵۰ میلیون مترمکعب تا 

پایان امسال خواهد رسید.
در همین زمینه نیز گازرســانی به روستاها 
با توســعه پارس جنوبی انجام شــده است. 
جمعیت روستایی تحت پوشش گازرسانی 
در ســال ۹۲، ۱۴ هزار روستا بودند و اکنون 
از مرز ۳۰ هزار روســتا عبور کرده و تا پایان 

سال به بیش از ۳۲ هزار روستا می رسد.
از طرف دیگــر ارزش افزوده ایجاد شــده 
به دلیل جایگزینــی مصــرف گاز به جای 
سوخت مایع دستاورد ارزشمند دیگری به 
واســطه تولید گاز در پارس جنوبی است. تا 
چند سال پیش به دلیل کمبود گاز مصرف 
ســوخت مایع باال بود. به گفتــه وزیر نفت 
در ســال ۹۲ نیروگاه ها ۲۷ میلیــارد لیتر 
سوخت مایع مصرف کردند، اما این عدد در 

سال های اخیر به یک ســوم تقلیل یافت و 
به ۹ میلیارد لیتر رســید که ایــن مقدار باز 
هم کمتر می شود.از ســوی دیگر،  صادرات 
گاز نیز با افزایش تولیــد گاز پارس جنوبی، 
۹۰ درصــد افزایــش یافته اســت، ایران 
هم اکنون به طــور میانگیــن روزانه حدود 
۸۰ میلیون مترمکعــب گاز صادر می کند.

نکته مهم آن اســت که صادرات محصوالت 
مختلف به ویژه گاز،  عالوه بــر ایجاد منابع 
مالی دســتاوردهای فراوانی از جمله ایجاد 
مشترکات سیاسی و اقتصادی در پی دارد، 
که گاز پارس جنوبی این مهم را محقق کرده 
است. چه بسا اگر کارشکنی ها و تحریم های 
ظالمانه نبــود، ایران امروز به چند کشــور 
همسایه یا غیرهمســایه دیگر نیز گاز خود 
را ارســال می کرد.در توســعه صادرات گاز 
نقش دیگــری هم به صورت غیرمســتقیم 
دارد و آن افزایــش صــادرات فرآورده های 
نفتی به دلیل توسعه طرح های گازرسانی در 
کشور است. امروز اعداد صادرات فرآورده ها 
رشد چشــمگیری دارد و برای کشور درآمد 
به همراه داشته اســت.تولید گاز در پارس 
جنوبــی یک برنــده دیگر نیــز دارد که آن 
محیط زیست است، دیگر کمتر کسی هیزم 
و چوب برای گرم کردن خانه خود و پخت و 
پز مصرف می کنــد، از طرفی گاز یک انرژی 
پاک است که بی شــک آثار زیست محیطی 
توسعه گازرسانی در چند سال آینده بیشتر 

خود را نشان می دهد.

انرژی خورشیدی ارزان ترین سوخت تولید برق می شود

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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با نزدیک شدن به زمان واریز ســهمیه بنزین در آبان ماه، شــایعاتی مبنی بر 
کاهش ذخیره بنزین در کارت های ســوخت در شبکه های اجتماعی به گوش 
می رسد، موضوعی که البته از سوی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تکذیب می شــود.آبان ماه ســال گذشــته بود که بنزین با هدف کنترل 
مصرف و ایجاد فرصت برای صادرات،   ســهمیه بندی شــد. با این اقدام، بنزین 

سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز ۳ هزار تومان قیمت گذاری شد.
در آن زمان تصمیم بر آن شد تا ۶ ماه ســهمیه بنزین در کارت های سوخت 
قابل ذخیره باشد و افراد با مدیریت مصرف، ســهمیه بنزین را برای مواردی 
مانند مسافرت ذخیره کنند.اما همانگونه که کرونا به عنوان مهمان ناخوانده 
بسیاری از مناســبات اقتصادی و اجتماعی را تغییر داد،  سهمیه بنزین نیز از 
شر این ویروس در امان نماند.شــیوع کرونا در ایران که از اسفند آغاز شده، 
باعث شد تا مسافرت های نوروزی نسبت به سال قبل آن کاهش داشته باشد. 
همچنین سهمیه بنزین نوروزی نیز به کارت ها واریز نشد و مقرر شد با عادی 

شدن شرایط، این سهمیه راهی کارت های سوخت شود.
از ســوی دیگر، محدودیت های ایجاد شــده برای مقابله با کرونا نیز مصرف 
بنزین در کشــور را به شــدت کاهش داد و حتی در روزهایــی به حدود ۴۰ 
میلیون لیتر در روز رســاند.این در حالی بود که تا پیش از ســهمیه بندی و 

شیوع کرونا مصرف به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز نیز رسیده بود.
این عوامل باعث شــد تا افرادی که ســهمیه بنزین خود را از آبان سال ۹۸ 
مصرف نکرده بودند،   نگران حذف این ســهمیه از کارت های ســوخت با 
سررســید شــدن ۶ ماه باشــند.از همین رو دولت تصمیم گرفت تا سقف 

ذخیره بنزین را از اردیبهشت ماه به جای ۶ ماه به ۹ ماه تغییر دهد.
ســقفی که تا امروز نیز رعایت شــده و تغییری در آن ایجاد نشــده است. با 
این حال با نزدیک شدن به زمان واریز ســهمیه بنزین آبان،  شایعاتی مبنی 
بر کاهش ســقف ذخیره بنزین در کارت های ســوخت به گوش می رســد.
شایعاتی که البته از سوی سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران تکذیب می شود.  »فاطمه کاهی« با بیان اینکه تصمیمی برای تغییر در 
میزان ذخیره بنزین در کارت های سوخت گرفته نشده، گفت:  تغییر در این 
مورد به شدت تکذیب می شود.وی تاکید کرد:  هر تصمیمی در این رابطه در 

سایت این شرکت اطالع رسانی خواهد شد.
 در شرایط فعلی که شاهد موج دوم شــیوع کرونا در کشور هستیم، توجه به 
این قبیل شایعات می تواند به افزایش تردد و مراجعه به پمپ بنزین ها منجر 

شود که زمینه را برای شیوع بیشتر این ویروس فراهم می کند. 

 تکذیب کاهش زمان ذخیره بنزین
 در کارت های سوخت

سوخت



کاهش ۱۰ برابری ثبت سفارش موبایل در دو ماه

واردات موبایل پاسخگوی نیاز داخلی نیست

در نیمه اول امسال

 زمینه اشتغال بیش از ۵۱ هزار نفر در ایران
 فراهم شد

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد که در نیمه اول امسال برای ۳۰۵۵ بنگاه پروانه 
بهره برداری صادر شده و زمینه اشتغال ۵۱ هزار و ۵۹۵ نفر فراهم شده 
است. بر اساس این آمار در شــش ماهه اول امسال برای ۱۸ هزار و ۷۶۶ 
بنگاه جواز تاســیس و برای ۳۰۵۵ بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۴۶.۹ و ۱.۴ درصد افزایش 
داشــته است.ســرمایه پیش بینی شــده در این مدت برای جوازهای 
تاسیس معادل ۲۲۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به شش 

ماهه اول سال قبل حدود ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است. 
میزان ســرمایه پروانه های بهره برداری صادر شــده تا پایان شــهریور 
امسال نیز ۳۷ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل ۷۲.۱ درصد افزایش داشته اســت. البته دلیل این افزایش، 
صدور پروانه بهره برداری مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با ســرمایه 

گذاری بیش از ۱۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس 
آن ها در شــش ماهه اول امسال صادر شــده برای ۴۱۰ هزار و ۳۷۶ نفر 
شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش 
۳۶.۳ درصدی مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری صادر شده در 
این مدت نیز زمینه اشتغال ۵۱ هزار و ۵۹۵ نفر را فراهم کرده که نسبت 

به شش ماهه اول پارسال حدود ۸.۲ درصد رشد داشته است.

افزایش ۵8.۷ درصدی صدور جواز صنفی 
در این میان از اول سال ۱۳۹۹ تا پایان شــهریور ماه بیش از ۲۸۷ هزار 
و ۱۰۰ جواز صنفی صادر شده که نســبت به تعداد صدور این پروانه  در 

مدت مشابه سال قبل ۵۸.۷ درصد افزایش داشته است.
البته پیش تر عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایران گفته بود که افزایش 
واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست و به طور کلی سرریز 
جامعه بیکار از بخش دانشــگاه و ادارات و سازمان های دولتی به اصناف 

را شمشیر دو لبه توصیف کرده بود.

عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صمت شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبــادی، معاون بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت شــد.به نقــل از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ، با حکم علیرضا رزم حســینی، وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت، عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت شد.در متن حکم قبادی آمده اســت: نظر به مراتب شایستگی، 
تعهد و تجربه ارزشــمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون 
بازرگانی داخلی منصوب می شوید تا نسبت به تامین بهنگام و کم هزینه 

کاالهای مورد نیاز مردم و ایجاد بازار رقابتی تالش نمایید.
تهیه برنامه های اقتضائی و تمهیدات الزم برای رویارویی با نارســایی 
های احتمالی عملکــرد بازار، کاهش هزینه های تامیــن از طریق بازار 
آرایی و یکپارچه ســازی نظــام تامین و توزیع، کاهــش تصدی گری 
های دولت در کارها و ســپردن حداکثری امور به تشــکل ها و اصناف 
و همچنین ترویــج و بهره گیری از فناوری اطالعــات در نظام توزیع به 
منظور روان سازی و کاهش هزینه ها از رئوس برنامه های عملیاتی آن 

معاونت تعیین شده است.

 حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین آالت
 با اصالح ماده 119 قانون امور گمرکی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی موضوع 
حذف معافیت گمرکی واردکنندگان ماشــین آالت در بند »غ« ماده 
۱۱۹ قانون امور گمرکی در این کمیســیون گفت: واردات ســاالنه ۴ 

میلیارد دالر ماشین آالت خط تولید منطقی به نظر نمی رسد.
 مطابق بند »غ« مــاده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردکنندگان ماشــین 
آالت خطــوط تولید در صــورت عدم وجود مشــابه داخــل از پرداخت 
حقوق گمرکی معاف هســتند. با توجه به آنکه این قانون موجب ســخت 
شــدن فضای رقابت برای صنایع ماشین ســازی داخلی شده، بسیاری 
از کارشناســان اعتقــاد دارند حذف این بنــد از قانــون می تواند موجب 
رونق صنعت ماشین ســازی کشور شــود.حجت اهلل فیروزی سخنگوی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشــاره به بررسی 
موضوع حذف معافیت واردکنندگان در بند »غ« مــاده ۱۱۹ قانون امور 
گمرکی در این کمیســیون گفــت: در صورت تصویب ایــن موضوع در 
کمیســیون و صحن علنی مجلس، واردکننده  های ماشــین آالت خط 
تولید باید تمام حقــوق گمرکی خود را پرداخت کننــد. همچنین منابع 
مالی حاصل شــده از حذف معافیت مذکور در صندوقی نزد وزارت صمت 
ذخیره می شود و ۵۰ درصد آن به صورت تســهیالت به شرکت های دانش 
بنیان فعال در زمینه ساخت ماشین آالت خط تولید پرداخت خواهد شد.

تولید

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه کاهش قدرت 
خرید مردم موجب ریزش ۵۰ درصــدی فروش لوازم 
خانگی نسبت به پارسال شده است، گفت: قیمت های 
کنونی بازار »گران« اســت و مربوط به »گرانفروشی« 
نمی شــود.اکبر پازوکی در مورد وضعیت بــازار لوازم 
خانگی، اظهار داشــت: در حال حاضر به دلیل مســائلی 
همچــون افزایش بی رویــه قیمت هــا و کاهش قدرت 
خرید مردم، فروش لوازم خانگی افت کرده و بازار تقریباً 
راکد شده اســت؛ وضعیت به شکلی اســت که می توان 
گفت نســبت به سال گذشــته، فروش لوازم خانگی ۵۰ 
درصد کاهش یافته اســت. از این رو امید داریم ســال 
آینده اداره مالیات عنایتی به این مســائل داشــته باشد 

و کمکــی کند.رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگی بــه قیمت لوازم خانگی اشــاره 
کرد و گفــت: تولیدکنندگان بایــد در مورد 
قیمت لــوازم خانگی توضیح دهنــد زیرا آنها 
مواد اولیه را از بورس تهیه و اقدام به تولید کاال 
می کننــد. اصناف کاال را با قیمت مشــخصی 
از تولیدکننده می خرند و ســپس با یک سود 

متعارف به فروش می رسانند.

 گرانی کاالها ناشی از افزایش قیمت
 مواد اولیه است

پازوکی با اشــاره به افزایش قیمت مواد اولیه، تصریح 

کرد: وضعیت ۱۰ روز گذشــته را مشــاهده 
کنید که قیمت ها به چه شکلی افزایش یافته 
اند؛ به عنوان نمونه نرخ سکه که چگونه از ۱۰ 
میلیون به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده 
است، وضعیت قیمت مواد اولیه هم به همین 
شکل است. گرانی مواد اولیه منجر به افزایش 

قیمت نهایی محصول شده است.
وی ادامه داد: با توجه بــه وضعیت قدرت خرید مردم و 
رکود بازار، حتی در برخی موارد فروشــنده برای اینکه 
بتواند امورات خود را بگذراند، فقط با یک سود ۲۰۰ یا 

۵۰۰ هزار تومانی کاال را می فروشد.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگی گفت: 

بنابرایــن نمی توان گفــت که در بازار لــوازم خانگی 
گرانفروشــی داریم بلکه به دلیل افزایــش نرخ مواد 
اولیه و باال رفتن قیمت تمام شــده، شــاهد »گرانی« 

کاالها هستیم.
وی تصریح کرد: سه ســال پیش با ۱۰۰ میلیون تومان 
می توانســتیم ۳۰ عدد یخچال سایدبای ساید بخریم 
اما امســال با همان ۱۰۰ میلیون تومان، دو عدد ساید 
هم نمی توانیم بخریم، بنابراین اصاًل نمی توان گفت که 
مقصر این گرانی ها تولید کننده یا عرضه کننده اســت 
بلکه همانطور که اشــاره کردم افزایش نرخ مواد اولیه 
و مؤلفه هــای دیگــری همچون نــرخ ارز، موجب این 

وضعیت شده است.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت دســتورالعمل ایجاد وحدت 
رویه در فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیر فعال 
را به رؤسای ســازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، 
اداره کل جنوب کرمان و نیز مناطق آزاد ماکو، ارس و قشم 

ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایــران ) ایمیدرو(، دســتورالعمل ایجاد 
وحدت رویه در فعال ســازی معادن و محدوده های معدنی 
غیر فعــال در ۱۱ بند و پنج تبصره تدوین شــده و ضمانت 
حسن اجرای این دســتورالعمل و پاسخگویی به نهادهای 
نظارتی با رؤسای ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

هاست.
بر اساس بند یک این دستورالعمل، به دارندگان مجوز همه 
پهنه های اکتشافی واگذار شــده- که مهلت ارایه گزارش 
نهایی آنها به اتمام رســیده، از زمان ابالغ این دستورالعمل، 
ســه ماه مهلت داده شــده تا در صورت تمایل، مختصات 
مناطق امیدبخش شناســایی شــده را معرفی و نسبت به 

دریافت پروانه، پروانه های اکتشــاف مــواد معدنی گروه ۶ 
اقدام کنند.

طبق بند دو این دســتورالعمل، به همه محدوده های مورد 
درخواســت صدور پروانه اکتشــاف که به هر دلیل ابطال و 
بلوکه شده اندهم اشــاره شــده تا برابر مقررات و با اطالع 
رسانی کامل )بوســیله رســانه ها، جراید، پورتال، تابلوی 
اعالنات و ....( و آزاد، امکان ثبت برای متقاضیان در ســامانه 

کاداستر میسر شود.
برابر بند پنــج این دســتورالعمل، محــدوده پروانه های 
اکتشــافِی لغو، ابطال یا ســلب صالحیت شــده، با رعایت 
مقررات مربوطه، حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این 
دستورالعمل بوســیله  مزایده عمومی به متقاضیان واگذار 
شده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت برابر مقررات و با 
اعالم قبلی )بوسیله رسانه ها، جراید، پورتال و ...(، نسبت به 

آزادسازی آنها اقدام شود.
رضا عظیمی مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت در مهرماه ۱۳۹۰ گفته بود : محدوده هایی که عمال 

به لحاظ اکتشــافی غیر فعال باشند، شناســایی و بوسیله 
مزایده به متقاضیان واجد شــرایط فنی و مالی واگذار می 

شوند.
شــبکه اطالع رســانی وزارت صنعت به نقل از وی گزارش 
داده بــود، حمایت از بخش خصوصی در حوزه اکتشــاف و 
تشکیل کنسرســیوم های تخصصی برای سرمایه گذاری و 
حفاری در طرحها و پروژه های اکتشافی از اولویت های این 

وزارتخانه محسوب می شود.
وی پیرامــون افزایش عمق اکتشــافات معــادن هم گفته 
بود: افزایش عمق در اکتشــاف معادن نیازمند تجهیزات و 
دستگاه های حفاری مدرن اســت، بر این اساس با توجه به 
باال بودن قیمت این تجهیزات سیاســت بر این استوار است 
که با تشکیل کنسرسیوم هایی متشکل از فعاالن این حوزه 
، تجهیزات مورد نیاز برای افزایش عمق اکتشــافات تامین 

شود.
عظیمی تاکیــد بر حمایت از شــرکت هــای تخصصی 
حفاری ، کرده بود و اینکه جذب منابع ازصندوق توســعه 

ملی برای خرید تجهیزات حفاری و همچنین بومی سازی 
ســاخت قطعات یدکی تجهیزات حفاری در دســتور کار 

قرار دارد.
وی با بیان اینکه در دســتورالعمل ابالغی مزایده محدوده 
هــای معدنــی امتیــازات ویــژه ای بــرای متخصصین ، 
کنسرسیوم ها و شــرکت های با توان اجرایی و علمی برتر 
دیده شــده اســت، افزود: در صورت ابالغ قانــون جدید، 
نگهداری محدوده های اکتشــافی از طرف متقاضیان برای 
آنها هزینه بر خواهد بود و این مسئله موجب خواهد شد که 
بلوکه شــدن محدوده های اکتشــافی به حالت تعادل و در 

نهایت حداقل برسد.
عظیمی یادآور شــده بود: بررسی ها نشــان می دهد در 
سالهای اخیر حدود۵۰۰ پروانه اکتشــاف به دلیل نا تمام 
ماندن عملیات اکتشــافی باطــل و در فهرســت مزایده 
ســازمان های صنعت ، معــدن و تجارت قــرار گرفته که 
بوســیله مزایده بــه متقاضیان دارای صالحیــت واگذار 

خواهد شد.

به گفته وی ، سیاست جدید بر آن است که در زمان تمدید 
پروانه های جدید ، کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیت های 
انجام شــده ،صورت پذیرد و در صورت نیــاز تمدید انجام 

شود.
عظیمی اعــالم کرده بود: امــروز در مناطقی که ریســک 
سرمایه گذاری باالست و تقاضایی از سوی بخش خصوصی 
وجود ندارد ، بررســی های اولیه زیر ساخت های پتانسیل 
معدنی و اطالعات پایه ، توســط ســازمان های توسعه ای 
مانند ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور 
و ســازمان گســترش و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
)ایمیدرو( انجام و پس از احراز وجود ماده معدنی بوســیله 
مزایده به متخصصان ، ســرمایه گــذاران و فعاالن بخش 

خصوصی واگذار خواهد شد .
براســاس آمار وزارت صنعت، اکنون بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ 
معدن در سطح کشور فعالیت دارند که از آنها بطور متوسط 
۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج می شود که ۶۰ 

تا ۶۵ درصد انها مصالح ساختمانی است.

 لوازم خانگی

معدن

خریــدار  بــه گفتــه دبیــر انجمــن 
واردکنندگان موبایل، طــی ۱۲ ماه اخیر تا 
پایان شــهریور ماه ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار 
دســتگاه موبایل وارد شــده، در حالی که 
مصرف کشور در این مدت زمان ۱۵ میلیون 

و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است.
امیر اســحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل-  با اشــاره به ایجاد اختالالت شدید 
در زنجیره تامین موبایل کشــور گفت: طی 
۶۰ روز اخیر تامین موبایل در کشور به دلیل 
مســائل پیرامون محدودیت های ســقف و 
ســابقه و همچنین عدم تخصیص ارز دچار 
اختالل جدی شده اســت. تا جایی که ثبت 
سفارش شــرکت ها طی دو ماه اخیر نسبت 
به تیرماه بیش تر از ۱۰ برابر کاهش داشــته 

است. 
وی ادامه داد: بــا توجه بــه اهمیت تامین 
موبایل مورد نیاز کشــور، در ســال گذشته 
بــا درخواســت انجمــن بخشــنامه های 
محدودیــت ســقف و ســابقه در مــورد 
شــرکت های واردکننــده موبایــل اعمال 
نشد. چرا که بســیاری از این شرکت ها نوپا 
بوده و کمتر از یک ســال از عمر فعالیتشان 
در حوزه واردات موبایل می گذشــت. اما در 
ســال جاری این محدودیت ها اعمال شد و 
شــرکت های واردکننده را در ثبت سفارش 

با مشکل مواجه کرد.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایل در 
خصوص میــزان واردات و مصــرف موبایل 
در کشور گفت: طبق گزارش های دریافتی 
از ســامانه همتا، تا پایان شــهریور ماه سال 
جاری تعــداد یــک میلیــون و ۱۸۳ هزار 
دستگاه موبایل وارد کشــور شده است که 

ثبت ســفارش بخش عمده ی این موبایل ها 
در تیرماه و میانه مردادمــاه صورت گرفته 
بود. اســحاقی گفت:  این در حالی است که 
مصرف کشور با توجه به بازگشایی مدارس 
بیشــتر از حد انتظار بوده، تــا جایی که در 
شــهریورماه ۹۹ تعداد یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار دستگاه موبایل خریداری و وارد شبکه 
ارتباطی کشور شده اســت. به این ترتیب با 
مقایسه میزان واردات در شهریور و مصرف 
در همان مــاه می توان دریافــت که تقاضا 
از عرضه پیشــی گرفته اســت و این اتفاق 
پیامدهای خوشــایندی برای آینــده بازار 

ندارد. 

برهم خوردن عرضه و تقاضا
وی با اشــاره به برهم خــوردن تعادل بین 
عرضه و تقاضا گفــت: با توجه بــه اتفاقات 
پیش آمده ناشی از همگیری ویروس کرونا 
و مشکالت ارزی کشــور، طی ماه های اخیر 
تعادل بین عرضه و تقاضــا برهم خورده، به 
شــکلی که آمارهــا از واردات ۱۵ میلیون و 
۳۸۰ هزار دستگاه موبایل طی ۱۲ ماه اخیر 
خبر می دهند در حالی که طی همین مدت 
۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دســتگاه موبایل در 
کشور مصرف شده اســت. درواقع می توان 
گفت بازار موبایل با خطر جدی کمبود کاال 

مواجه است.

دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایل در 
خصوص راه حل ایجاد تعادل در بازار موبایل 
گفت: مشــکالت جدی در تخصیص ارز از 
ســوی بانک مرکزی و موانع پیش آمده در 
برخی اصالحیه های ثبت ســفارش باعث 
بــروز مشــکالتی در زنجیره تامین شــده 
اســت. با توجه به محدودیت هــای ارزی 
کشــور،  پیشــنهاداتی به بانــک مرکزی و 
وزارت صمت داده ایم تــا موانع پیش روی 
شــرکت های واردکننده موبایل به منظور 
تامین این کاالی کاربردی برطرف شود. این 
پیشنهادات شامل اصالح در بخشی از قانون 
سقف و سابقه واردات مختص شرکت های 

واردکننده موبایل و نظامندسازی تخصیص 
ارز است.اســحاقی ادامه داد: انتظار می رود 
دولت با توجه به نیاز جــدی کاربران ایرانی 
به موبایــل، اقدامــات ویژه ای بــرای حل 
مشــکالت این حوزه انجام دهد تا با تسهیل 
فرآینــد واردات موبایــل )تایید مجوزهای 
ثبت سفارش و ســایر مجوزها و تخصیص 
ســریع ارز(، موانع فعلی رفع و بازار از خطر 

قریب الوقوع کمبود عرضه  دور بماند.
 بر اســاس گزارش های دریافتی از سامانه 
همتا، سهم بازار برندها در بازار ایران به غیر 
از یک جابجایی، تغییرات محسوس دیگری 
نداشته اســت. به این ترتیب که سامسونگ 
همچنان رتبه اول سهم بازار را با ۵۲ درصد 
در دست دارد و پس از آن شــیائومی با ۱۵ 
درصــد در جایــگاه دوم قــرار دارد. نوکیا، 
هواوی و اپــل نیز جایگاه هــای بعدی را در 
سهم بازار موبایل کشور به ترتیب با ۱۳، ۱۰ 

و ۵ درصد به خود اختصاص داده اند.
این در حالی اســت که در مرداد ماه پس از 
سامسونگ، نوکیا بیشترین سهم بازار را در 
اختیار داشته اســت و پس از آن شیائومی و 
هواوی قرار داشــتند. البته به لحاظ ارزش 
مالی، اپل با ۱۹ درصد پس از سامســونگ 
قرار می گیــرد و نوکیا با وجود کســب ۱۳ 
درصد از ســهم بازار، تنهــا دو درصد ارزش 
مصرف کشور را به خود اختصاص داد است. 
سامســونگ مدل A10s پرمصرف ترین 
تلفن همراه در بین کاربران ایرانی اســت و 
در بین مدل های مختلف اپل نیز آیفون ۱۱ 
با تعداد ۱۴۸ هزار دســتگاه پرمصرف ترین 
مدل این برند آمریکایی طــی ۱۲ ماه اخیر 

بوده است.

وش لوازم خانگی ۵۰ درصد کاهش یافته است رئیس اتحادیه لوازم خانگی:فر

ویه در فعال سازی معادن ابالغ دستورالعمل وحدت ر

فوالدسازان ۵۰ درصد تقاضا را دربورس کاال پاسخ دادند 
خریدار  مرور عملکرد فوالدســازان در 
پنج ماهه ابتدایی امســال در بورس کاال 
نشــان می دهد که با عرضه یک میلیون 
و ۳۶۱ هزار و ۴۲۹ تن شــمش فوالدی 
بالغ بــر ۵۱.۱ درصد تقاضا پاســخ داده 

شد.
میزان تقاضــای ثبت در دوره یاد شــده دو 
میلیون و ۶۶۳ هزار و ۶۶۶ تن بود که ۴۸.۹ 

درصد آن بدون پاسخ ماند.
حجــم معاملــه انجــام شــده از میزان 
عرضــه هم ، رقــم یک میلیــون و ۱۶۰ 
هزار و ۷۲۸ تن را نشــان می دهد و مانده 
آن هم به دلیل تصمیم سیاست گذار تایید 

. نشد
ضمن اینکه براســاس اعالم انجمن تولید 
کنندگان فوالد ایران در پنج ماهه نخســت 
امســال ۱۱ میلیون و ۸۱۷ هزار تن شمش 
فوالدی ) بلوم و بیلت - اســلب( تولید شد 
که نسبت به مدت مشــابه پارسال رشد ۱۰ 

درصدی را نشان می دهد.

 فروردین 99 و پاسخگویی
 به ۵0 درصد تقاضا 

فروردین امســال میزان تقاضای شــمش 
فوالدی رقــم ۳۳۸ هــزار و ۲۰ تــن بود، 
درحالی که میــزان عرضه بــه ۱۷۰ هزار و 
۲۸ تن رســید و حجم معامله هم رقم ۱۵۷ 
هزار و ۱۰ تن بود و بدین ترتیب بالغ بر ۵۰.۳ 
درصد از تقاضا پاسخ داده شد، ضمن اینکه 
۹۲.۳ درصد از میزان عرضــه مورد معامله 

قرار گرفت.
 انجمن تولید کنندگان فــوالد ایران میزان 
شمش فوالدی تولید شده در فروردین ۹۹ 
را به میزان دو میلیون و ۳۲۱ هزار تن اعالم 
کرد که در مقایســه با ماه مشــابه پارسال 

افزایش دو درصدی داشت.

اردیبهشت امسال و 39.9 درصد عرضه
فوالد سازان در اردیبهشــت ۹۹ از مجموع 
۶۸۸ هزار و ۴۰۰ تن تقاضای شــمش، بالغ 
بر ۲۷۵ هزار و ۲۰۰ تن عرضه شد که ۳۹.۹ 

درصد را پاســخ دادند که از ایــن میزان هم 
۱۸۵ هــزار و ۲۰۰ تــن مــورد معامله قرار 
گرفت.به عبارتی ۶۷.۲ درصد معامله انجام 

شد.
انجمــن تولید کنندگان فــوالد ایران آمار 
تولید دو ماهه شــمش را رقم چهارمیلیون 
و ۶۹۷ هزارتــن ثبت کرد که در مقایســه 
با دو ماهه پارســال رشــد چهار درصدی 

داشت.

خرداد ماه باالترین میزان تقاضا و 
پاسخگویی به 44.۷درصدی 

بررســی وضعیت تقاضای پنــج ماهه ۹۹ 
شمش فوالد در بورس کاال نشان می دهد، 
بیشــترین میزان تقاضا مربــوط به خرداد 
ماه با ۸۱۶ هــزار و ۵۹۵ تن بود که در مقابل 
۳۶۵ هــزار و ۸۵ تن عرضه انجام شــد و در 
واقع پاســخگویی به ۴۴.۷ درصد از تقاضا 
بود.ضمن اینکه مقایســه بین حجم معامله 
با میزان عرضه گویــای تحقق ۹۵ درصدی 
اســت.فوالد ســازان در ســه ماهه امسال 
هفت میلیون و ۱۳۵ هزار تن تولید شــمش 
داشــتند که در مقایســه با مدت مشابه در 
سال ۹۸ رشد عملکرد سه درصدی داشتند.

تیر ماه و تامین 63.9 درصد تقاضا
شمش فوالدی مورد تقاضا در تیرماه ۹۹ به 
رقم ۴۵۵ هزار و ۲۳۶ تن رســید و با عرضه 
۲۹۰ هزار و ۹۲۱ تــن،در واقع ۶۳.۹ درصد 
از تقاضا پاســخ داده شــد و مقایسه میزان 

معامله با رقــم عرضه شــده گویای تحقق 
معامله ۷۵.۷ درصدی است.

چهارماهه امسال فوالد سازان میزان تولید 
شمش خود را به رقم ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار 
تن رساندند که در مقایســه با مدت مشابه 
در سال ۱۳۹۸ حاکی از افزایش ۹ درصدی 

است.  
براساس امار مورد بررســی میزان تقاضای 
شــمش فوالدی در مــرداد ماه نســبت به 
خرداد امســال ۴۴.۷ درصد افت داشــت 
و به رقم ۳۶۵ هــزار و ۴۱۵ تن رســید که 
۲۶۰ هــزار و ۱۹۵ تــن آن عرضه شــد که 
پاســخگویی به میزان ۷۱.۲ درصد را ثبت 
کرد.ضمن اینکه از مجموع شــمش عرضه 
شــده ۲۵۱ هزار و ۱۵ تن معامله شــد که 

گویای تحقق ۹۶.۴ درصدی است.
 امســال قرار اســت حداقــل ۳۰ میلیون 
تن شــمش فوالدی تولید شــود که از این 
رقم انتظار می رود ۳۰ درصــد به بازارهای 

صادراتی راه یابند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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نمایندۀ اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

تولید اقتصادی، تخصص و توسعه همراه با معنویت، ویژگی بارز فوالد مبارکه 

حضور خادمیاران رضوی در حرم کریمه 
اهلبیت)س( و عیادت از بیماران قم

مجتبی علیشاهی مراسم شب شهادت امام رضا)ع( در حرم کریمه 
اهلبیت)س( با حضور خادمیان رضوی برگزار شــد.در شــب شهادت 
حضرت ثامــن الحج علی ابن موســی الرضا)ع( جمعــی از خادمیاران 
رضوی در قم با حضــور در حرم بانوی کرامت، رخت عــزا بر تن کرده و 
با شــال های نوکری خود عرض ارادت خالصانه خود را به محضر کریمه 
اهلبیت)س( و خواهر امام رضا)ع( ابراز کردند.در این مراســم که پس 
از نماز مغرب و عشــا در حرم مطهر و با رعایت همه دستورالعمل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شــد، آیین عزاداری امام 
رضا)ع( برگزار شــد.پس از این مراســم که به همت نمایندگی آستان 
قدس رضوی در قم برگزار شد، خادمیاران با حضور در بیمارستان امام 
رضا)ع( با دلجویی و عیادت از بیماران، شــمیم عطر شــفای رضوی را 
در فضای بیمارســتان پراکندند و بیماران نیز با مشاهده خادمان امام 
رضا)ع( روحیه خاصی برای طی مســیر درمانی خــود یافتند.در این 
مراسم که با نوای قدسی اشــعار رضوی هم همراه بود متبرکات آستان 

قدس رضوی به حسب تبرک به بیماران اهدا شد.

استان مازندران در کنترل و نظارت در حوزه 
و می باشد ساخت و ساز یکی از استانهای پیشر

نظری مدیرکل راه و شهرسازی اســتان در دومین همایش بهداشت ، 
ایمنی و محیط زیست در صنعت ســاختمان ) hse ( گفت : در کنترل 
و نظارت، اســتان مازندران یکی از استانهای پیشــرو در حوزه ساخت 
و ساز می باشــد .نظری مدیر کل راه و شهرســازی مازندران در مراسم 
افتتاحیــه دومین همایش ملی بهداشــت، ایمنی، محیط زیســت در 
صنعت ساختمان گفت : بعلت شیوع کرونا این همایش بصورت مجازی 
برگزار خواهد شد و بعلت برخی محدودیتها مراسم افتتاحیه نیز بسیار 
محدود در حال برگزاری اســت .وی در ادامه افزود : در کنترل و نظارت 
و کنترل مضاعف اســتان مازندران یکی از اســتانهای پیشرو می باشد 
و تمام پروژه ها در ســطح اســتان رصد خواهد شــد و حضور و جدیت 
مهندسین مازندران باعث شده مشــکالت در استان در حوزه ساخت و 

ساز بسیار پایین باشد .
مهندس نظری خواستار راه اندازی شماره ۳ رقمی گویا جهت گزارش 
مردم بابت کاســتی های بهداشــتی، ایمنی و محیط زیست در کشور 
شد تا حوادث ناشــی از اینگونه موارد کاهش یابد.عضو شورای سیاست 
گذاری این همایش در ادامه با اشــاره به فضای مناسب ساخت و ساز در 
تمامی شهرها و روســتاهای مازندران اعالم داشت: این موضوع وظایف 
ما را در راستای حفظ محیط زیست سنگین تر میکند .مهندس نظری 
در انتهــا از همکاری صمیمانه ســازمان نظام مهندســی مازندران در 

راستای برگزاری این همایش تقدیر کرد.

 عملیات جستجوی غواص مفقود شده
وزان  در نزدیکی سکوی نفتی فر

بوشــهر- خریدار :رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر از اعزام تیم جســتجو و نجات این اداره کل 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی ،حجت خســروی رییس اداره ایمنی 
و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر در اینباره 
گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فرعی جستجو ونجات دریایی خارگ 
مبنی بر مفقود شــدن یک غواص در  نزدیکی ســکوی نفتی فروزان ، 
بالفاصله هماهنگی های الزم انجام شــد و تیم غواصــی این اداره کل 
بهمراه شناور ناجی ۹ به موقعیت اعزام شدند.خسروی افزود: بر اساس 
اطالعاتی از تیم غواصی دریافت شــد فرد متوفی جوانی ۳۰ساله اهل 
گناوه می باشد که بهمراه دونفر دیگر با یک فروند قایق موتوری دیشب 
از گناوه خروج نموده و مجاور سکوی اصلی میدان نفتی فروزان در حال 

غواصی بوده اند.  
وی عنوان کرد:  فرد متوفی حوالی ســاعت ۳ الی ۴ صبح برای غواصی 
زیر آب رفته و غرق می شــود. جســد ایشان در ســاعت ۱۲ ظهر طی 
عملیات جستجوی زیرسطحی توســط تیم غواصی در همان محدوده 
سکوی فروزان پیدا شــد و به شــناور ناجی ۹ منتقل گردید.خسروی 
اظهارکرد: باهماهنگی صورت گرفته با دریابانی گناوه، جسد فرد فوت 
شده توســط یک فروند قایق موتوری به گناوه منتقل و تحویل مقامات 
شــد.رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر خاطر نشــان کرد: طی اســتعالم از پایگاه ورود و خروج 
دریابانی گنــاوه، اطالعی از چگونگی و ســاعت خروج قایق یاد شــده  

نداشتند.

عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر استان بوشهر 
بدون وقفه ادامه دارد

بوشــهر- خریدار :معاون بندری اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
بوشهر گفت: پس از وقفه ای کوتاه مدت در فعالیت سامانه های بندری، 
اکنون فعالیت تخلیه و بارگیری در بخش های ستادی و عملیاتی بنادر 
این استان بدون هیچگونه وقفه ای به صورت شــبانه روزی ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر، 
محمد شکیبی نسب جمع خبرنگاران اظهار داشت: تشریفات بندری و 
گمرگی کاال در بخش صادرات و واردات نیز بدون هیچگونه وقفه ای در 
حال انجام است و در این زمینه خدمات موردنیاز تجار و بازرگان با روال 

عادی در حال انجام است.
وی بیان کرد: عملکرد ۶ ماهه ابتدایی امســال بندر بوشهر یک میلیون 
و ۳۵۰ هزار گزارش شده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل بیش 
از ۷۰ درصد رشد نشان می دهد.شکیبی نسب ادامه داد: عمده صادرات 
بندر بوشهر شــامل مواد معدنی و مصالح ساختمانی است که نسبت به 
سال گذشته رشد قابل توجهی داشته اســت.وی گفت: از مجموع یک 
میلیون ۳۵۰ هزار تن تخلیه و بارگیری در بنادر بوشــهر ۹۰۰ هزار تن 
آن صادرات غیرنفتی بــود که عمده آن در حوزه مصالح ســاختمانی و 
مواد معدنی رقم خورده است.شکیبی نسب عنوان کرد: واردات کاال نیز 
برای اقالم مختلفی که واردات آنها به کشور مجاز است با سرعت خوب 

و قابل قبولی در حال انجام است. 
وی افزود: با توجه به افزایش ۷۰ درصدی ۶ ماهه ابتدایی امسال، حجم 
عملیات تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر تا پایان سال جاری نیز شاهد 
روند افزایشی خواهد بود.شکیبی نســب اظهار کرد: با توجه به تعامل و 
همکاری موجود در بخش  های مختلف عملیات تخلیه و بارگیری  پیش 
بینی می شود تا پایان سال جاری بیش از ســه میلیون و ۵۰۰ هزار تن 

عملیات تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر محقق شود.

کوچه

منصور شیشــه فــروش مدیــرکل مدیریــت بحران 
اســتانداری اصفهان ۲۱ مهر ماه با حضور در ذوب آهن 
اصفهان عالوه بر گفتگو با منصور یزدی زاده مدیرعامل 
شرکت ، از تجهیزات ستاد بحران و آتش نشانی شرکت 

بازدید کرد .
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری ، نقش ذوب آهن 
در تولید و اقتصاد کشور را بســیار موثر دانست و گفت: 
اعضای ستاد بحران استان و مدیریت ایمنی، بهداشت 
و محیط زیســت وظیفه دارند تا از خانواده ذوب آهن 
حراست نمایند تا این شرکت وظیفه خود را  که همان 

تولید است را انجام دهد. 

وی تصریح کرد: آتش نشانان باید افرادی 
شــجاع، ایثارگر، باهوش و انعطاف پذیر 
باشــند تا بتواند در موقعیت های حساس 
عالوه بر شــجاعت تصمیمات حســاس 

بگیرند .
وی به اقدامات ذوب آهن در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی اشــاره کرد و گفت: اعزام نیــرو، تجهیزات و 
ماشین آالت و اقالم مورد نیاز حادثه دیدگان در سیل 
خوزستان و زلزله ســر پل ذهاب و همچنین اقدامات 
موثر و زمانبندی شــده این شرکت در مقابله با ویروس 
کرونا شایسته تقدیر است . شیشه فروش، خاطر نشان 

ســاخت: ذوب آهن اصفهان با ســرمایه 
گذاری در زمینه خرید پساب شهرستان 
های اطراف و استحصال و بازچرخانی آب 
توانسته اقدامات موثری در زمینه کاهش 
مصرف آب داشــته باشد.شیشــه فروش  
گفت: وظیفه این ســتاد و مدیریت ایمنی بهداشــت 
و محیط زیســت ذوب آهن اســت که بحران ها را قبل 
از وقوع شناســایی کنند و با برنامه ریــزی دقیق از آن 
جلوگیری نمایند . وی به کاهش ۴۰ درصدی حوادث 
نسبت به ســال قبل در ذوب آهن اشــاره کرد و افزود 
: ایمنی در کار، اســتفاده از لــوازم و تجهیزات ایمنی 

فردی ، باز آموزی و توانمند ســازی افــراد از مواردی 
است که به خوبی در ذوب آهن به آن عمل شده بود .

وی با تمجیــد از کاهش آالیندگــی و کاهش مصارف 
انرژی در ذوب آهن اصفهان، گفت: اســتفاده از لوازم 
حفاظت فردی و ارتقــاء ایمنی کارکنان در شــرایط 
ســخت کاری ذوب آهن از مواردی اســت که همیشه 
به آن توجه شــده اســت .مجید مکاری مدیر ایمنی 
بهداشت و محیط زیست شرکت نیز گفت: آتش نشانان 
ذوب آهن اصفهــان آمادگی دارنــد در عملیات های 
اطفاء و نجات در سطح استانی و کشور با مدیریت ستاد 

بحران استان همکاری کنند.

 اصفهان

خریدار  قــدرت اهلل حمزهــای، نمایندۀ 
مردم شریف اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ 
و عضو کمیسیون شــوراها و امنیت داخلی 
در مجلس شــورای اســالمی ضمن بازدید 
از خطوط تولید شــرکت فوالد مبارکه، در 
جلســۀ مشــترکی با حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل فــوالد مبارکــه، مباحث حوزۀ 
صنعت فوالد کشــور و راهکارهای تسهیل 
فرایند تولید را مورد بررســی و تبادل نظر 
قــرار داد.قدرت اهلل حمزهــای، ضمن ابراز 
خرســندی از بازدید صورتگرفتــه اظهار 
داشت: بازدید امروز و مشــاهدۀ فضای کار 
و تالش، فضای دفاع مقــدس و رزمندگان 
اســالم را برای بنده تداعی کــرد و تلفیق 
توأمان تخصــص، تولید و توســعه همراه 
با معنویت در کار این شــرکت بــرای بنده 

انرژیبخش و امیدوارکننده بود.
وی با تأکید بر نقش تولید و اشــتغالزایی در 
کشور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری 
همواره بر اهمیت تولید تأکید داشــتهاند و 
این بســیار ارزشــمند و قابلتقدیر است که 
به تأکید و ســفارش معظم له امروز همانند 
کار جهــادی رزمنــدگان دفــاع مقدس، 
در خط مقــدم مبارزه با دشــمن در جبهۀ 
اقتصادی عمل شــده اســت. در راســتای 
همین تأکیــدات بایــد به خاطر داشــته 
باشــیم تــا زمانی کــه نتوانیــم روی پای 
خودمان بایســتیم، توان مقابله با تحریمها 
و نقشــههای دشــمنان را نخواهیم داشت.

عضو کمیســیون شــوراها و امنیت داخلی 

در مجلس شورای اســالمی با اشاره به عزم 
جدی کارکنان فــوالد مبارکــه در تحقق 
شــعار جهش تولید گفت: قطعا بخشــی از 
شعار اســتقالل و آزادی انقالب شکوهمند 
ایران اسالمی در فوالد مبارکه محقق شده 
و به نظر اینجانب خدمــت بیمنت به مردم 
و کشــور عزیزمان بزرگترین دستاورد این 

مجموعۀ عظیم صنعتی است.
قدرت اهلل حمزهای فوالد مبارکه را سرمایۀ 
ملی دانســت و گفت: بــا توجه بــه اینکه 

دستاوردهای این شــرکت و منافع آن همۀ 
کشــور را دربرمیگیرد، باید همۀ مسئولین 
کشور، از جمله نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی از حماسهآفرینیهای فوالد 

مبارکه حمایت کنند.
به گــزارش خبرنگار فــوالد، در ابتدای این 
جلســه حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل 
فــوالد مبارکه، ضمــن ارائۀ  گزارشــی از 
عملکرد فوالد مبارکــه در حوزۀ تولید انواع 
ورق، دســتاوردهای تکنولوژیکی، استفادۀ 

بهینه از منابع آبی و توســعههای آتی فوالد 
مبارکه گفت: فــوالد مبارکه در حال حاضر 
بهعنوان بزرگترین فوالدســاز کشور رکورد 
کمترین میزان مصــرف آب در میان دیگر 
شــرکتهای داخلی و خارجــی را دارد و با 
ســرمایهگذاری ۶۰۰ میلیــارد تومانی در 
ایجاد شــبکۀ فاضالب، جمعآوری، تصفیه 
و بازچرخانی پســاب ۹ شهر اطراف شرکت 
فوالد مبارکــه، به میــزان ۳۰ درصد از آب 
موردنیاز شــرکت را از محــل بازچرخانی 

پســابهای تصفیهشــدهای  تأمین میکند 
کــه روزی بــرای محیطزیســت معضــل 
نگرانکنندهــای بودنــد .مدیرعامل فوالد 
مبارکه همچنیــن به اصــالح فرایندهای 
تولید و ایجاد سیســتم بازچرخانی آب در 
این شرکت اشــاره و خاطرنشان کرد: فوالد 
مبارکه اولین کارخانهای اســت که قبل از 
شروع فرایند تولید خود، تصفیهخانۀ پساب 
صنعتی احداث کرد. وی در ادامۀ این جلسه 
گفت: فوالد مبارکــه در حال حاضر علیرغم 
افزایش بیش از سه برابری تولید، فقط یک 
درصد از آب رودخانۀ زایندهرود  را برداشت 
میکند و از این حیث در بین تولیدکنندگان 
فوالد داخلی و خارجی یک شــاخص و الگو 

محسوب میگردد.
مهندس عظیمیــان  از کارخانههای فوالد 
سفیددشــت، ورق خــودرو چهارمحال و 
بختیاری و شرکت تاراز بهعنوان بخشهایی 
از گروه فوالد مبارکه نام برد که در اســتان 
چهارمحــال و بختیاری با ســرمایهگذاری 
فوالد مبارکه در حال کار و فعالیت هستند.
وی در همین خصوص گفت: بهیقین وجود 
چنیــن کارخانههایی در رونــق اقتصادی، 
ایجاد فرصتهای شغلی و سالمت کسبوکار 
و معیشــت مردم نقش بســزایی دارند و با 
همــکاری مســئولین مربوطــه و حمایت 
بیشــتر دولتمــردان این فضاهــا میتواند 
توســعه یابد و بیشــازپیش برای اســتان 
چهارمحال و بختیاری و کشــور، مایۀ خیر  

و  برکت  باشد.

ونا شایسته تقدیر است وس کر اقدامات ذوب آهن اصفهان در مقابله با ویر

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اســتان مازندران از اجرای ۳۰۰ کیلومتر عملیات 
خط کشی در ســطح محورهای ارتباطي این استان در 
طول ماه گذشــته خبر داد و عنوان کرد : نهضت ایمن 
ســازی جاده های مازندران )راه هــای اصلی ،فرعی و 
روســتایی ( با اجرای عملیات خط کشــی گســترده 

شتابی مضاعف گرفت.
حســن جهانیان ضمن اعالم این مطلــب افزود: خط 
کشــی راه ها که از مقــرون به صرفه تریــن نوع عالئم 
ایمنی محسوب می گردند مســتقیما« در دید راننده 

قرار گرفته و بــا وی یک حس نزدیک و متقابل 
برقرار می نمایند .

جهانیان یکی از اهداف اجرای خط کشــی در 
سطح محورها را تعیین محدودیتهای حرکت 
برای هریک از کاربران عنوان و خاطر نشــان 
ســاخت: محورهای ارتباطــی چالوس مرزن 

آباد ، سپاه سد محور هراز ، قائمشــهر- جویبار ، اوجی 
آباد ســرخرود ،جاده نظامی قائمشهر و نوشهر- رویان 
،قائمشــهر-بابل ،ســه هزار و دوهزار تنکابن و آمل-

بابــل هراز-هردرود بــه کرفا-دوک زیلت-شــهرک 

فرهنگیان-ســرخکال-کردخیل-نصرت 
خیــل- آباد-اوریم-شــورکچال-گرزین 

کوتنا ساروکال-ریکنده-کرچنگ-ســید ابو 
صالح-منصورکنده-شــیخ محله-سید کال – 
خردونکال- منصور کنده-جنگلبانی - سنگده 
پل ســفید - جنگلبانی-دودانگــه از تاکام تا 
سد-امره-اورســت - مالخواست- پل نکا چوب تا زید-

روســتای ورکال-چهار راه ورکال - دنگســرک- یوش 
تا - پل زنگوله- دوآب- کجور-بلده تا آمل-هلو پشــته 
تا وازک- چالوس-نور چمســتان  از جمله محورهایی 

بوده که عملیات خط کشي در آنها صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: از این رو این اداره کل بعد از انجام ضربتی 
عملیــات روکش آســفالت محورهــای مواصالتی به 
منظور افزایش ایمنی محور ، هدایت وســایل نقلیه و 
آگاهی دادن به کاربران راه بخصــوص در زمان مه گیر 
بودن مناطق کوهستانی در شب با دید محدود، تفکیک 
باندهای رفت و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط 
و کاهش میــزان تصادفات و ســوانح رانندگی عملیات 
اجرای خط کشی را در ســطح محورهای ارتباطی این 

استان در دستور کار خود قرار داد.

مازندران

در یک ماه گذشته صورت پذیرفت :300 کیلومتر خط کشی در راه های مازندران اجرا شد

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد 

وز جهانی استاندارد دیدار مدیران نفت و استاندارد به مناسبت ر

تاکید مدیران شرکت های گاز و پخش فرآورده های نفتی مازندران بر گسترش همکاری

خریدار  مســئول روابط عمومی شرکت 
ملــی پخش فــرآورده های نفتــی منطقه 
ســاری گفــت : در روز جهانی اســتاندارد 
مصادف با ۲۲ مهر مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری در دیدار با 

مدیر کل استاندارد از وی تقدیر کرد .
عباس خلیــل پورمســئول روابط عمومی 
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی 
منطقه ســاری بیان کــرد : ۱۴ مــاه اکتبر 
میالدی برابر بــا روز ۲۲ مهرماه بعنوان روز 
جهانی استاندارد نام گذاری شده اســـت، 
تداوم تعامل در طول ســالها با گشــتهای 
مشترک شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ســاری و اداره کل استاندارد 

برقرار بوده و همچنان ادامه دارد .

خلیل پور با اشاره به حساسیت جایگاههای 
ســی ان جی و فرآورده های نفتــی از نظر 
ایمنــی و خطــرات احتمالی بیــان کرد : 
ســبحان رجب پور در این دیدار صمیمانه 
که در دفتر مدیر کل اســتاندارد برگزار شد 
ضمن تشکر از همکاری مجموعه استاندارد 
، بازدیدهای مشترک بازســازی شیرهای 
ســیلندر گاز مایع ، نظارت بر تاسیسات گاز 
مایع و همچنیــن کالیبراســیون نازلهای 
جایگاههای بنزین و ســی ان جــی که در 
کاهش خطرات و همچنیــن کمیت توزیع 
فرآورده های نفتی بسیار موثراست را الزم و 

ضروری دانست.
ســبحان رجب پور در ادامــه اظهار کرد : 
استاندارد سازی جایگاههای سی ان جی 

از سال ۹۲ آغاز وتوســط صاحبان جایگاه 
، با نظارت و پیگیری شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایــران و تاییدیه اداره 
اســتاندارد هر ســاله در حــال انجام می 

باشد.
رجب پور ادامه داد : با توجه به حساســیت 
های موجود ، اداره کل استاندارد مازندران 
بازدیدهــای ادواری خــود را از ۸۷ جایگاه 
سی ان جی منطقه ســاری انجام دادند، و 
این روند همچنان بــا تعامل فیمابین تداوم 

دارد .
رجب پور در پایان تاکید کرد : اســتاندارد 
بی گمان نظمی مبتنــی بر نتایج ثابت علوم 
، فنون و تجارب بشــری اســت که با تالش 
های شــما و همکاران گرامیتان به صورت 

قواعد ، مقــررات و نظام های شایســته ای 
نمود پیدا کرده اســت تا با توسعه صنعت ، 
صرفه جویی در اقتصاد ملی، حفظ سالمت و 

ایمنی عمومی ، گسترش بازرگانی داخلی و 
... بتوانیم گامهای موثری در آبادی و عمران 

کشور عزیزمان برداریم .

خریدار   نشست هم اندیشــی مدیران عامل شرکت گاز و پخش 
فرآورده های نفتی اســتان برگزار شــد.در این نشســت پیرامون 
کارگروه انرژی اســتان و برنامه های دو شــرکت در زمینه آمادگی 

برای ورود به فصل سرما انجام شد.
مدیر عامل شــرکت گاز مازنــدران و پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه ساری با اشاره به در پیش بودن فصل سرما و افزایش حجم 
مصرف انرژی، برتعامل ســازنده و همکاری فی مابین دو شرکت 
در خصوص رفع مشــکل تامین سوخت در ایام ســرد سال تاکید 

کردند.
جعفر احمدپور، مدیرعامل شــرکت گاز مازندران، ابراز امیدواری 
کرد تا با همکاری دو شــرکت و اتخاذ تصمیمات مناســب جهت 

تسریع در پاسخ به استعالمات صورت گرفته و ارائه خدمات بهینه 
و مطلوب به مردم عزیز و والیتمدار، بتوانیم  مشــکالت مورد نظر را 

مرتفع  کنیم.
وی گفت:مالک عمل سهمیه سوخت مایع مشترکین، ثبت نام در 

سامانه سدف می باشد. 
احمدپور تصریح داشت: شــرکت گاز مازندران در چند سال اخیر 
توانسته در زمینه گازرســانی به صنایع یکی از شرکت های پیشرو 
در سطح کشور باشــد و این مهم عالوه بر تالش و کوشش همکاران 
شرکت گاز، در ســایه همکاری و تعامل شایسته سایر دستگاه های 
اجرایی باالخص شــرکت پخش فراورده های نفتی محقق شــده 

است.



جوان ترها باید دست بجنبانند

نیمی از سرمربیان لیگ برتری مدرک مربیگری حرفه ای دارند!

عباس سرخاب:
هم به فکری خوشبینم هم برای او نگرانم

پیشکسوت آبی ها گفت: استقالل با خیلی از تیم های دیگر تفاوت دارد 
و این تیم دارای ده ها میلیون هوادار در داخل و خارج از کشور است.

عباس سرخاب اظهار داشت: استقالل مثل خیلی دیگر از تیم های ایران 
نیســت. این تیم چند ده میلیون هوادار دارد و این هــواداران فقط در 

داخل کشور نیستند و ما تعداد زیادی هوادار خارج از کشور داریم.
وی بیان داشــت: با احترام به همه عزیزان اســتقاللی و پیشکسوتان 
این باشــگاه باید تاکید کنم در حال حاضر فکری گزینه خوب و شــاید 
هم بتــوان گفت بهترین گزینه برای اســتقالل بود. مــن هم به فکری 

خوشبین هستم و هم صادقانه می گویم برای او نگران هستم.
پیشکسوت آبی پوشان گفت: خوشبین هســتم چرا که می دانم فکری 
توانایی های خوبی در عرصه مربیگری دارد و نگرانم از این جهت که اگر 
مدیریت نتواند حمایت و پشــتیبانی خوبی برای ایــن تیم ایجاد کند، 

فکری هم در استقالل می سوزد و این اصاًل خوب نیست.
مهاجم پیشین آبی پوشــان تصریح کرد: در ســال های گذشته چه در 
عرصه فنی و چه در عرصه مدیریت مشــکالت متعددی به چشم خورد 
که مانع از نتیجه گیری شده بود. تکرار مکرر این ناکامی ها هم هواداران 
استقالل را عاصی و خشــمگین کرده و آنها هم دیگر توان تحمل تکرار 
این اتفاقات را ندارند. همانطور که گفتــم فکر می کنم فکری توان اداره 
تیم از نظر فنی را داشته باشــد و حاال این تیم مدیریتی است که باید در 

این خصوص خودی نشان دهد.
ســرخاب در خصوص کادر فنی آبی پوشــان گفت: به جــز مظلومی و 
مرفاوی که هر کدام ســال ها سرمربی اســتقالل بوده و بسیار باتجربه 
هستند، سایر دوستان جوان و کم تجربه هستند و باید از فرصت حضور 
در کادر فنی تیم بزرگی مثل اســتقالل به جهت کســب تجربه نهایت 

استفاده را ببرند.

 بررسی حقوقی شکایت النصر از پرسپولیس
AFC در کمیته استیناف 

کارشناس حقوق ورزش گفت: باشــگاه النصر باید ثابت کند که شرایط 
 AFC شکلی را در  شــکایت خود از پرســپولیس به کمیته انضباطی

رعایت کرده است که البته این کار بسیار سختی است.
 باشــگاه النصر عربســتان بعد از باخــت در مرحله نیمــه نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا به پرســپولیس ایران، بــه بهانه اســتفاده غیر مجاز 
پرســپولیس از بازیکنــان جدید خود بــه کمیته انضباطــی و اخالق 
کنفدراسیون آســیا شــکایت کرد. این کمیته شــکایت النصر را وارد 
ندانســت و تیم ســعودی اعالم کرد به کمیته اســتیناف AFC برای 

دادخواهی شکایت می کند.
از روز جمعه تعدادی از ســایت های خبری در عربستان و امارات اعالم 
کردند کمیته استیناف کنفدراسیون آسیا شــکایت النصر را رد و رای 
کمیته انضباطی AFC را تایید کرده اســت؛ هرچند که کنفدراسیون 

فوتبال آسیا تاکنون خبری به صورت رسمی اعالم نکرده است.
پیروز میرحیدری کارشــناس حقوق ورزش درباره این پرونده  گفت: 
لغتی که در رای کمیته انضباطی AFC برای پرونده به کار رفته ، کلمه 
»dismissed« اســت که در هنگام وارد بودن برخی از ایرادات شکلی 
به دادخواست و شکواییه خواهان استفاده می شود. در واقع اگر کمیته 
re�« شکایت را به صورت ماهیتی رد می نمود از کلمه AFC  انضباطی

ject« و یا برخی کلمات دیگر استفاده می کرد.
میرحیدری افزود: چون در مورد دلیل صدور ایــن قرار اظهار نظری از 
جانب AFC، باشگاه النصر و باشــگاه پرسپولیس نشده است نمی توان 
در مورد دلیل این تصمیمم اظهار نظر کرد ولی ممکن اســت باشــگاه 
عربســتانی در فرصت قانونی برای شــکایت اقدام نکرده و یا مبلغ الزم 
برای طرح شکایت را به حســاب AFC واریز نکرده باشــد. اگر خیلی 
ساده بخواهیم بیان کنیم این دســت ایرادات و نظایر آن باعث می شود 

که چنین قراری توسط مرجع رسیدگی کننده صادر شود.
این کارشــناس حقوق ورزش در ادامه تاکید کرد: باشــگاه النصر باید 
در کمیته اســتیناف ثابت کند که شــرایط شــکلی را در شکایت خود 
به کمیته انضباطی AFC رعایت کرده اســت که البته این کار بســیار 
سختی است و بنابراین می توان حدس زد که به احتمال زیاد رای کمیته 
انضباطی در مرحله استیناف هم تایید شــود. البته این دلیل نمی شود 
که از نظر ماهوی، النصر را محق ندانیم چون اساســاً دعوا به دلیل عدم 
رعایت برخی از اصول و مقررات با ایراد شــکلی مواجه شــده است و از 

لحاظ ماهیتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
میرحیدری در پایــان گفت: اظهار نظر در مــورد ماهیت دعوا منوط به 
مشاهده دالیل و مستندات باشــگاه النصر است. البته باید توجه داشت 
طرح دعوای اســتفاده از بازیکن غیر مجاز توســط تیم پرســپولیس و 
رسیدگی به آن بر اســاس ماده ۵۹ مقررات لیگ قهرمانان آسیا موعد 
زمانی محدودی دارد و باشــگاه النصر فرصت رفع نقص و طرح مجدد 

دعوا بر اساس این ماده را از دست داده است.

وضعیت فنی مناسب نیست
بالتکلیفی استقالل در چند پست حساس

در حالی که کمتر از دو هفته به زمان آغاز بیســتمین فصل از رقابتهای 
لیگ برتر باقی مانده است، اســتقاللی ها هنوز از نظر فنی در بالتکلیفی 

به سر می برند.
روز ۱۰ آبان از سوی ســازمان لیگ زمان آغاز رقابت های فصل بیستم 
لیگ برتر اعالم شــده و آبی ها نیز در اولین روز از این مسابقات در تهران 
تیم تازه لیگ برتری شده مس رفســنجان را مالقات می کنند و این در 
حالی اســت که در فاصله کمتر از دو هفته مانده به این بازی، آنها از نظر 
فنی در بالتکلیفی به سر می برند.استقاللی ها که این روزها بیشتر از هر 
زمان دیگری در کادر فنی خود نفراتی دارند و گفته می شــود همچنان 
بر تعــداد آنها اضافه خواهد شــد، هنوز در پســت دفــاع چپ تکمیل 
نشده اند. آنها فصل گذشته در این پســت میلیچ و زکی پور را داشتند. 
میلیچ که یکی از بهترین های فصل گذشته آنها بود به دلیل عدم وصول 
مطالبات قراردادش را فســخ کرده و این باشــگاه به جای او یک مدافع 
جوان به اســم متین کریم پور را جذب کرده است.استقاللی ها به بهانه 
گران بودن میلیچ تمایلی به بازگشت او نشــان ندادند تا با خالی شدن 
این پست بتوانند محمد نادری را از پرسپولیس بگیرند. حال نادری در 
پرسپولیس ماندگار شده و میلیچ نیز ظاهراً شانسی برای بازگشت ندارد 
تا دفاع چپ این تیم در طول لیگ کمی لنگ بزند.شــیخ دیاباته مهاجم 
بلند قامت، بهترین گلزن فصل گذشته استقاللی ها و آقای گل لیگ نیز 
هنوز در تهران آفتابی نشده است. اســتقاللی ها معتقدند مطالبات وی 
پرداخت شــده و حتی عنوان کردند برای بلیط برگشــت وی به تهران 
نیز اقدام می کنند. اما آنچه مهم است اینکه نه تنها شیخ هنوز به تهران 

بازنگشته، بلکه تاریخ بازگشت او هم مشخص نیست.
یکی دیگر از مهم ترین بازیکنان فصل گذشــته استقالل علی کریمی 
بود که این بازیکن هم هنوز تمدید نکرده تا استقاللی ها در استفاده از او 
در لیگ بیستم ابهام داشته باشند. به اینها اضافه کنید رشید مظاهری 
خرید جدید این تیم بــرای چارچوب توری را که هنــوز در بالتکلیفی 
قانونی قرار دارد و مشخص نیست مجوز بازی )حتی در صورت باز شدن 
پنجره نقل و انتقاالت( داشته باشد یا خیر.و اما مهم ترین موضوع آبی ها 
که هنوز عماًل حل و فصل نشــده، پنجره های نقل و انتقاالتی بسته این 
تیم است که به دلیل بدهی به شــفر و باشــگاه پاختاکور بسته شده و 
باوجود وعده های فراوان داده شــده، هنوز عماًل اقدامی که منجر به از 
پیش رو برداشــته شــدن مهم ترین چالش فصل آبی ها باشد صورت 

نگرفته است.

میدان

پیشکســوت آبی پوشــان گفــت: جلســه خوبی با 
نمایندگان مجلس داشــتیم اما انتظار داشتم به جهت 
اهمیت موضوع به جای معاونین وزیر، خود وزیر در این 

نشست حضور پیدا می کرد.
ستار همدانی اظهار داشــت: نشست خوبی در مجلس 
داشتیم و از آقایان مهدی فروردین و احسان قاضی زاده 
هاشــمی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای 
اســالمی که برای این دغدغه هواداران استقالل وقت 
گذاشــتند تشــکر می کنم. موضوعی که به خاطر آن 
اعضای کانون هواداران اســتقالل وقت گذاشــتند، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بود و حداقــل انتظار ما این 
بود که آقای وزیر شــخصاً در این نشســت حضور پیدا 

می کرد.
وی اضافه کرد: برای آقایــان تقی زاده و علی 
نژاد معاونیــن محترم وزیــر ورزش احترام 
خاصی قائل هســتم و می دانــم این عزیزان 
برای ایــن ورزش زحمات زیــادی متحمل 
می شــوند. اما اهمیت این موضــوع ایجاب 
می کرد خود وزیر شــخصاً در این نشســت 

حضور پیدا کند. متاسفانه کم کاری که در این سال ها 
در خصوص اســتقالل دیده بودیم، در این نشست هم 

مشاهده شد.
پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: در این جلسه و در 
حضور نمایندگان محترم مجلس خدمت معاونین وزیر 

عرض کردیم که انتخاب ها در طول سال های 
گذشته برای استقالل اشــتباه بوده. اشتباه 
بوده که زود بــه زود عوض شــدند و ثبات و 
آرامش را از این تیم گرفته اند. اگر انتخاب ها 
درســت بود که مدیران باید الاقل سه چهار 
سال می ماندند تا بتوانند اهداف شان را پیش 
ببرند. نه اینکــه هر چند ماه یــک بار تغییر 
کنند. متاســفانه این انتخاب های اشتباه در چند سال 

اخیر مرتب تکرار شده اند.
همدانــی تصریح کــرد: مقرر شــد این جلســات و 
پیگیری ها به صــورت هفتگی باشــد و ما ایــن بار از 
مطالبات خود کوتاه نخواهیم آمد. پاســخ سئواالت ما 

باید داده شــود و ابهاماتی که داریم باید روشــن شود. 
مدیر عامل باشــگاه هم باید طی ده - پانزده روز آینده 
مشخص شده و فردی باید این مســئولیت را بر عهده 
بگیرد که در قواره این پست باشــد و بتواند بار باشگاه 

را بر دوش بکشد. انتخاب های اشتباه دیگر بس است.
مربی و سرپرست پیشــین آبی پوشــان در خصوص 
انتخاب محمود فکری به عنوان سرمربی اظهار داشت: 
این یکی از بهترین انتخاب هایی بود که می شــد انجام 
داد و من به موفقیت فکری بســیار خوشــبین هستم. 
البته منوط به اینکه یک تیــم مدیریت قوی و باتجربه 
پشت ســر او قرار گیرد و حاشــیه هایی که ما به دنبال 

جمع کردن آن هستیم جمع شود.

پیشکسوت تیم فوتبال پرســپولیس می گوید در دوره 
برانکو بازیکن ساالری در پرسپولیس جمع شده بود و 

االن هم باید این گونه باشد.
اســماعیل حاللــی دربــاره وضعیت ایــن روزهای 
پرســپولیس اظهار کرد: بعد از این که تیــم به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد خیلی ها انتظار داشتند 
شرایط تیم بهتر شود اما به واسطه مشکالتی که وجود 
داشت تیم درگیر حواشی عجیبی شد. یکی از مسائلی 
که مشــکالت زیادی ایجاد کرد بحث مطالبات برانکو 
ایوانکوویچ بود. بعد از این که باشگاه نتوانست مطالبات 
مربی را بدهد و از سوی بازیکنان تحت فشار بود ناگهان 
مشکالتی ایجاد شد که کسی تصورش را نمی کرد. باید 
پذیرفت در زمانی که تیم به تهران بازگشــت باشــگاه 
در حد توانــش از بازیکنانان قدردانی کــرد. به همین 
خاطر فکر می کنم بازیکنان هــم باید صبوری به خرج 
می دادند و بیشتر تحمل می کردند تا مشکالت برطرف 
شود. این که در شرایط خاص باشگاه را تحت فشار قرار 

دهند کار درستی نیست. البته من ارزش کار 
بازیکنان را در رســاندن تیم بــه فینال لیگ 
قهرمانان آســیا بســیار باال می دانم اما باید 
پذیرفت االن هم باشگاه شــرایط خاصی را 
ســپری می کند.وی ادامــه داد: آن طور که 
من خبر دارم بیش از ۹۰ درصــد از قرارداد 
بازیکنانان پرداخت شده اســت. در خاطرم 

نیست که سال های قبل در پرسپولیس چنین پولی به 
بازیکنانان داده شده باشد. متاســفانه به خاطر همین 
مســائل مالی اتفاقاتی االن در پرسپولیس رخ داده که 
به حواشی دامن زده است. درست است که باشگاه االن 
به خاطر ضعف مدیران ســابق درگیر مشکالتی شده 
اما االن نمی شــود که باشــگاه را تحت فشار گذاشت و 
مشــکالت را بیشــتر کرد. در این شــرایطی که واقعا 
حساس است و پرسپولیس باید خودش را برای فینال 
لیگ قهرمانان آسیا و کســب یک افتخار بزرگ آماده 
کنــد بازیکنان باید خویشــتن دار باشــند. االن هیچ 

باشگاهی در ایران وجود ندارد که بیش از ۹۰ 
درصد به بازیکنانش پرداختی داشــته باشد. 
شاید باشــگاهی همچون ســپاهان در این 
شــرایط پول خوبی به بازیکنانش داده باشد 
اما خیلی از باشــگاه ها االن توانایی پرداخت 
مطالبات بازیکنانشان را به طور کامل ندارند. 
اگر بازیکنی در پرسپولیس ۸۰ درصد پولش 
را بگیرد انگار هزار برابر پول گرفته اســت. پرسپولیس 
یک برند است و بازیکنان باید این موضوع را درک کنند.

او در ادامه درباره حواشــی ایجاد شده برای شجاع خلیل 
زاده و بشار رســن هم گفت: باشــگاه پرسپولیس تالش 
زیادی انجــام می دهد که این دو بازیکــن را حفظ کند و 
تیم از نظر مهره قدرتمند باقی بماند امــا باید قبول کرد 
رفتار شــجاع خلیل زاده هم حرفه ای نیست. بازیکنی که 
دو سال با پرسپولیس قرارداد دارد چرا باید از االن به فکر 
افزایش مبلغ قرارداد و مدت آن باشــد. اگر در دوره ای از 
مســابقات بازیکن جوانی عملکرد خوبی داشت مربی به 

طور رسمی برای باشگاه نامه می نویسد که مبلغ قرارداد 
فالن بازیکن را بیشــتر کنید چون او تاثیر گذار است. ما 
تا به حال در جایی ندیده ایم که یــک بازیکن با وجودی 
که قرارداد دارد باشگاه را تحت فشــار قرار دهد که مبلغ 
قــراردادش را افزایش دهد. من فکــر نمی کنم این گونه 
رفتارها حرفه ای باشــد و امیدوارم باشگاه با یک مدیریت 
و درایت خوب این مشکل و حاشــیه را حل کند.حاللی 
در ادامه گفت: ما بازیکن ســاالری را در دوره برانکو جمع 
کردیم. در دوره برانکو یــک نفر حرف می زد و همه گوش 
می دادند و مدیریت از تصمیم سرمربی حمایت می کرد. 
االن هم باید این گونه باشــد. نباید اجازه دهیم حواشی 
و مشــکالت این چنینی به تیم فشــار بیاورد و باشگاه را 
از هدف اصلی خود دور کند. یک بازیکــن وقتی قرارداد 
می بندد باید پایبند قراردادش باشد.  باشگاه هم در مقابل 
باید به موقع به او پرداختی داشــته باشــد تا مشکلی به 
وجود نیاید. نباید به خاطر این گونه مســائل بحران هایی 

ایجاد شود که پرسپولیس از روند رو به رشدش دور شود.

فوتبال

پرسپولیس

خریدار  طبق اعالم فدراســیون فوتبال، 
نیمی از سرمربیان شاغل در لیگ برتر دارای 
مدرک معتبر مربیگری حرفه ای نیســتند 
که می تواند در آینده برای آن ها دردسرساز 
شود.حضور مربیان در کالس های مربیگری 
و کســب مدارج مختلف از الزامات فوتبال 
امروز اســت که در نهایت منجر به کســب 
مجوز مربیگری در ســطوح مختلف فوتبال 
می شود. در واقع فدراسیون جهانی فوتبال 
برای هر ســطح از فوتبال، ســطح مختلفی 
از مربیگری را در نظر گرفته کــه مربیان با 
قبولــی در کالس ها، قــادر خواهند بود در 
لیگ یا مســابقات مختلف به مربیگری تیم 

خود بپردازند.
به همین دلیل طی سالیان مختلف برخی از 
مربیان جوان که به ســرعت وارد این عرصه 
می شوند، به علت نداشتن مدرک مربیگری 
مجبورند دســتیاری را در کنار دست خود 
داشــته باشــند که از مــدرک مربیگری 
بهره مند اســت و می تواند جور این مربیان 

را به دوش بکشد.
باالترین مــدرک مربیگــری در فوتبال به 
عنوان مــدرک مربیگری درجــه A نامیده 
می شــود و کســانی که موفق بــه قبولی 
در این کالس ها شــوند، در زمــره مربیان 
حرفه ای قرار می گیرند که البته کسب این 
مجوز در کشورهای مختلف با سختی های 
متفاوتی رو به روســت به طوری که کسب 
ایــن مــدرک در انگلســتان دشــوارتر از 

کشورهای دیگر است اما به هر نحو ممکن، 
مسئله اصلی داشــتن این مدرک است که 
منجر به مشــروعیت مربیان برای هدایت 

تیم هایشان می شود.

مشکل رحمتی و نویدکیا در آسیا
در لیــگ قهرمانان آســیا که بــه صورت 
متمرکــز در قطــر دنبــال شــد، دو مربی 
جوان ایران بــه علت نداشــتن این مدرک 

نتوانستند در نشســت های خبری شرکت 
کنند و به صورت رســمی عنوان سرمربی 
را یدک بکشــند.محرم نویدکیا، سرمربی 
سپاهان و همینطور ســیدمهدی رحمتی، 
ســرمربی شــهرخودرو دو مربــی جوانی 
بودند که هنــوز موفق بــه گرفتن مدرک 
مربیگری درجــه A نشــده اند. در نتیجه 
مجتبی توتونی از سپاهان و محمد نوازی از 
شهرخودرو به عنوان سرمربیان این دو تیم 

به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شدند 
تا به این شکل، مشکل مربیان اصلی تیم ها 

برطرف شود.

نیمی از مربیان لیگ برتری مدرک 
معتبر حرفه ای ندارند

در آغاز لیگ برتر بیستم نیز، کمیته آموزش 
فدراســیون فوتبال اقدام انتشار فهرستی 
از مربیــان حرفــه ای فوتبال ایــران کرده 

 A که آن ها دارای مــدرک مربیگری درجه
هستند و هیچ مشکلی برای ثبت قرارداد به 
عنوان ســرمربی تیم های خود در لیگ برتر 

نخواهند داشت.
در این فهرست، نام ۶۵ مربی دیده می شود 
که فقط بخــش کوچکی از ایــن مربیان در 
لیگ برتر مربیگری می کنند. اما نکته جالب 
توجه درباره سرمربیان ۱۶ تیم لیگ برتری 
است که امسال ویسی )پیکان(، منصوریان 
)تراکتــور(، گل محمدی )پرســپولیس(، 
قلعه نویی )گل گهر(، فکری )اســتقالل(، 
مجبتی حسینی )نفت مســجد سلیمان(، 
پورموســوی )صنعت نفت آبادان( و رسول 
خطیبی )آلومینیوم اراک( در این فهرست 
جای دارند که معادل نیمی از ســرمربیان 
لیگ برتری اســت و مابقی تیم هــا به نحو 

دیگری این معضل را پر کرده اند.
از طرفی مربیانی نظیر سید مهدی رحمتی 
)شــهرخودرو(، محرم نویدکیا)سپاهان(، 
رحمان رضایی )ذوب آهــن(، جواد نکونام 
)فوالد(، محمد ربیعی )مس رفســنجان(، 
ابراهیم صادقی )ســایپا(، وحیــد فاضلی 
)نســاجی(، بیاتلو )ماشــین ســازی( که 
همگی در زمــره مربیان جــوان لیگ برتر 
هستند، هنوز موفق به شــرکت و قبولی در 
 A کالس های مربیگری درجه یک یا درجه
نشــده اند و در نتیجه ممکن است در آینده 
برای هدایــت تیم های خود دچار مشــکل 

شوند.

ستار همدانی:انتظار داشتیم وزیر خودش به مجلس می آمد

حاللی: پرسپولیس را به حاشیه نبرید

ویی تیم ملی ایران با یاران »سادیو مانه« ویار احتمال ر

ورزش
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رضا حسن زاده:

وزهای خوبی را برای نساجی رقم می زنیم در کنار هواداران خونگرم ر
خریدار  مربی تیم فوتبال نســاجی گفت: 
از این که فرصت حضــور در تیمی پر هوادار 
مثل نساجی را پیدا کردم بسیار خوشنودم و 
امیدوارم روزهای خوبی را در این تیم شاهد 

باشیم.
رضا حســن زاده پیشکســوت تیم فوتبال 
استقالل و سرمربی فصل گذشته تیم امید 
این باشــگاه با عقد قراردادی یک ســاله به 
عضویت کادر فنی تیم نساجی مازندران در 

آمد تا لیگ بیستم را در این تیم باشد.
حســن زاده  در این رابطه اظهار داشــت: 
از اینکه حضور در تیم نســاجی با هواداران 
خونگرم را تجربه می کنم بســیار خوشحال 
هســتم. همواره کار کــردن بــا تیم های 

پرهوادار باعث خوشنودی است.
وی اضافه کــرد: مگر در ایــران چند تیم 
داریم که هواداران پر شــمار و تیفوســی 
دارند، به جز اســتقالل و پرسپولیس فقط 
تراکتور، صنعت نفت و البته نساجی چنین 
هوادارانی دارند و من بســیار خوشحالم بار 
دیگر حضور در یک تیــم پرهوادار را تجربه 
کــرده و امیــدوارم فصل بیســتم در کنار 
هواداران خونگرم نســاجی روزهای خوبی 

را رقم بزنیم.
مربی تیم نســاجی گفت: در فصل بیستم 
به نوعی تقســیم قدرت صــورت گرفته و 
بســیاری از تیم ها برای کســب ســهمیه 
بســته شــده و تالش می کنند و من بدون 

آنکه بخواهــم توقع را از نســاجی باال ببرم 
بایــد بگویم ما هم برای کســب ســهمیه 
چندان بدون شانس نیســتیم. شرایط به 

نوعی اســت که تصور می کنم رقابت داغی 
برای قهرمانی و رقابتی داغ تر برای کســب 
سهمیه آســیا بین چند تیم جریان داشته 
باشــد و خوشــحالم بگویم تیم مــا نیز از 

چرخه این تیم ها خارج نیست.
سرمربی پیشــین تیم امید اســتقالل که 
همراه بــا این تیم ســهمیه حضور در لیگ 
برتر کشور را هم به دست آورد بیان داشت: 
مهم تریــن کاری که به عنوان ســرمربی 
در تیم امید اســتقالل انجام دادم کســب 
ســهمیه لیگ برتر نبود. بلکه معرفی چند 
جوان مستعد به ســطح اول فوتبال ایران 
بود. خروجی های خوبی کــه در تیم امید 
داشتیم بســیار مهم تر از سهمیه لیگ برتر 

بود.
حسن زاده گفت: گرچه شاید از نظر چارتی 
و قانونی به من ارتباط نداشــته باشــد، اما 
چون از نظر احساســی و عاطفی احســاس 
مســئولیت می کنم دوســت دارم چرخه 
بازیکن ســازی در آکادمی استقالل تداوم 
داشــته باشــد و امیدوارم سیاســتگذاری 

خوبی در این رابطه صورت گیرد.
وی در خاتمه بیان داشــت: بعــد از اتمام 
اردوی کیش کارمــان را در تهران دنبال 
می کنیــم و امیــدوارم در لیگ بیســتم 
بتوانیم در کنار هواداران خوب و خونگرم 
نســاجی روزهای خاطــره انگیزی را رقم 

بزنیم.

 ســفیر ایران در ســنگال در دیدار با وزیر 
ورزش این کشــور خواهان بازی دوستانه 

بین ایران و سنگال شد.
 فدراســیون فوتبال ایران به دنبال است 
تا مانند ماه اکتبــر، در فیفا دی ماه نوامبر 
نیز بــازی یا بازی هــای تدارکاتی را برای 

تیم ملــی ایــران فراهم کنــد.در همین 
رابطه نقل قــول جالبی بین ســفیر ایران 
در ســنگال و همچنیــن وزیــر ورزش 
سنگال رد و بدل شــد. در نشستی که بین 
محمدرضا دهشــیری و ماتار با انجام شد؛ 
سفیر ایران به مناســبت پنجاهمین سال 

همکاری ایران و ســنگال، خواســتار یک 
بازی تدارکاتی بیــن تیم های ملی فوتبال 
ایران و سنگال شــد.وزیر ورزش سنگال 
نیز از این پیشنهاد اســتقبال کرد و آن را 
در جهت تحکیم روابط ۲ کشــور مناسب 
دانســت. قرار شــده تبادالت بیشــتری 

بین ۲ کشــور ایران و ســنگال در مباحث 
ورزشــی صورت بگیرد و تنها بــه فوتبال 
محصور نشــود.حال باید دید این مسابقه 
دوســتانه در همین فیفــا دی پیش رو و 
در سال ۲۰۲۰ انجام می شــود یا به سال 
آینــده موکــول خواهد شــد. تیــم ملی 

سنگال مانند ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ 
حضور داشت اما نتوانســت از گروه خود 
صعود کند. سادیو مانه، کالدیو کولیبالی، 
ادوارد منــدی، ادریســا گــی و ... جــزو 
برجسته ترین بازیکنان ســنگال هستند 

که زیر نظر آلیو سیسه کار می کنند. 
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وزیر میراث فرهنگی:

گردشگری برنامه ملی نداشت

فاطیما کریمی  وزیر میــراث فرهنگی با بیان 
اینکه گردشــگری ایران برنامه ندارد، گفت: برای 
اولین بار برنامه عملیاتی گردشــگری را با کمک 
ســازمان جهانی گردشــگری و یونســکو بدون 

پرداخت هیچ هزینه ای نهایی می کنیم.
علــی اصغر مونســان وزیــر میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی درباره برنامه اقدام 
ملی و همکاری با ســازمان جهانی گردشــگری 
در تدوین آن گفــت: برنامه اقدام ملــی در واقع 
طرح عملیاتی گردشــگری اســت ایــن برنامه 
یک بار قبل از انقالب توســط فرح انجام شــد که 
هتل های ایرانگــردی و جهانگردی نتیجه آن بود 
و گردشــگری ایران در آن زمان رشد زیادی کرد 
یک بار هم االن انجام خواهد شــد. البته دهه ۸۰ 

این برنامه نصفه ماند.
 برای این کار از کمک سازمان جهانی گردشگری 
اســتفاده کردیم آنها برای همکاری با ما نزدیک 
به ۳۸۰ هزار یورو پول می خواســتند اما با روابط 
نزدیکی که بین ما و این ســازمان وجود داشــت 
دبیــرکل موافقت کرد بــدون هیــچ پرداختی، 
کارشناسان سازمان جهانی گردشگری و سازمان 

یونسکو کنار ما برای تهیه این برنامه قرار گیرند.

هیچ وقت برنامه محور نبودیم
وی افزود: قرار بود این برنامه تا پایان تابستان تمام 
شود اما کرونا اجازه نداد و کارشناسان برگشتند. 
ما تالش می کنیم تا پایان سال این اقدام باالخره 
انجام شود. چون در آن صورت می توانیم بگوییم 
گردشــگری ایران برنامه دارد. چــون هیچ وقت 
برنامه محــور نبودیم ســازمان برنامــه نیز به ما 

بودجه نمی داد.
مونســان بیان کرد: بدون اینکه اسناد باالدستی 
داشــته باشــیم، فقط به ما می گفتنــد که باید 
در افق ســند چشــم انداز، ۲۰ میلیون گردشگر 
خارجی به ایران بیاوریم. ما سند راهبردی توسعه 
گردشــگری را نیز تدوین کردیم و به تازگی ابالغ 
شــد تهیه این ســند انقدر ســخت بود که بعد از 

تصویب در دولت، تا ۴۰ روز آن را ابالغ نمی کردند 
چون برای حــدود ۱۷ دســتگاه حکــم تعیین 
می کرد و دستگاه های دیگر در مقابل حکم جدید 

مقاومت داشتند.
وزیر میراث فرهنگی درباره بازار روسیه نیز گفت: 
بررسی بازار ما در روســیه این بود که این کشور 
چقدر گردشگر فرهنگی و تاریخی و مسلمان دارد 
دو سال برای این موضوع مطالعه و بررسی کردیم 
می دانستیم که برخی از آنها ساحل را می پسندند 

و به ایران نمی آیند.
 اما تعدادی از آنها هم اکوتوریســم را می پسندند 
ما هم زیرســاخت هایمان در این حوزه مهیاست. 
ما باید برای بازار چین نیز اقدامت زیربنایی انجام 
دهیم باید راهنمایان گردشــگری تربیت کنیم 
قول هایی را از سفارت گرفته بودیم که چند نفری 

را برای آموزش به چین بفرستیم.

از ظرفیت اینفلوئنسرها استفاده می کنیم
وی درباره تبلیغات خارجی گردشگری ایران نیز 
گفت: ما برای اینکه با پدیده ایران هراسی مقابله 
کنیم به بودجه تبلیغاتی مناســب نیاز داریم اما 
به رغم پیگیری هایــی که انجــام دادم موفق به 

دریافت بودجه نشدم. 
ولی متوقف نشــدیم یکی از کارهایــی که انجام 
دادیم چهره های معروف که به آنها اینفلوئنســر 
می گویند را شناســایی کرده و به ایــران آوردیم 
آنهایی دعوت شــدند که فالوئرهــای زیادی در 
فضای مجازی داشــتند این چهره هــا هر کدام 

چندین میلیون مخاطب دارند. 
ما و یــا بخش خصوصــی تورهایی را بــرای این 
افراد برگــزار کرده ایــم مانند تــور خبرنگاران 
و اینفلوئنســرهای چینــی. بنابرایــن یکــی از 
فعالیت های ما دعوت از افرادی اســت که چهره 
محسوب می شــوند تا بتوانیم از طریق آنها درباره 
ایران تبلیغ کنیم. ما کلیپ هایی نیز ساخته ایم که 
آنها را در اختیار رایزنــان فرهنگی قرار داده ایم تا 

پخش شوند.

مونســان گفت: یکی از ظرفیت های ما در حوزه 
گردشگری پزشــکی اســت و با توجه به نرخ ارز 
ارزان بودن آن بسیار مهم است اما معضل دالالن 
این بخــش را داریم که فضا را برای گردشــگران 
خارجی نامطلوب کرده است و حتی هزینه هایی 
را نیز به آنها تحمیل کرده اند اما چون این موضوع 
فرابخشی است مشکالتی داشتیم تالش شد این 

موضوع را با وزارت بهداشت حل شود.

از تفاهمنامه راضی نبودم
وزیر میراث فرهنگی بیان کــرد: تفاهمنامه ای با 
وزیر بهداشــت امضا کردیم من از این تفاهمنامه 
راضی نیســتم اما در گام اول خوب بود. البته این 
تفاهمنامه همگرایی ایجاد کــرد. گام دومی باید 
باشــد تا این روند را بهتر پیش ببریــم. امید دارم 
بتوانیم پای دالالن را قطــع کنیم. برخی از اوقات 
گردشــگران، درخواســت می کنند نزد پزشک 
معروفــی بروند امــا دالالن آنها را نزد پزشــکی 
می برند که با او تشابه اسمی دارد. گردشگر وقتی 
متوجــه این اقدام می شــود که دیگــر کار از کار 

گذشته است. 
ما بررسی های میدانی انجام داده ایم حتی شخصاً 
با برخی از این دالالن مصاحبــه کردم و گفتم آیا 
فقط پزشــک معرفی می کنید و خدمات جانبی 
می دهید که گفتند نه خیلی از آنها درخواســت 
تور شــمال می کنند اما چون امکان هدایت آنها 
را نداریم نهایت یک ماشین برایشان می گیریم و 
یا به دیگری معرفی می کنیــم. اما االن وضع بهتر 
شــده ولی باید باز هم روی این موضوع فرابخشی 

کار کرد.
وی افزود: باید حواســمان باشد این مزیت نسبی 
که گردشگری سالمت در ایران دارد یعنی همان 
ارزانی از بین نــرود پس باید با وزارت بهداشــت 
درباره نرخ ها صحبت کرده و آن را بازنگری کنیم 
چون قرار نیســت نرخی که دولت با سوبسید به 
ایرانیــان می دهد را بــه گردشــگر خارجی نیز 

بدهیم.

 هنوز امکانات در پایتخت است!
وایت »لوپتو« از درمان با اسباب بازی ر

محمدحســین صادقی تهیه کننده انیمیشن ســینمایی »لوپتو« در 
آستانه اکران آن در جشــنواره فیلم کودک بیان کرد که این انیمیشن 
درباره آسایشگاه روانی اســت که با تولید اسباب بازی بیماران را درمان 

می کند.
محمدحسین صادقی تهیه کننده انیمیشــن سینمایی »لوپتو« که در 
بخش فیلم های بلند سینمای ایران در سی و ســومین جشنواره فیلم 
کودکان و نوجوانان حضور دارد، در گفتگو بــا خبرنگار مهر درباره این 
انیمیشــن گفت: این فیلم بــرای مخاطب کودک و نوجوان اســت اما 

کودکان به طور خاص تر مخاطب ما هستند.
 به طور کلی فضــای فیلم به گونه ای اســت که کــودکان و خانواده ها 
می توانند با هم به تماشــای فیلم بنشــینند. »لوپتو« یــک تم طنز و 
موزیکال دارد و ما سعی کرده ایم فضای مفرح و جذابی برای مخاطبان 
و فرزندان کشــور ایجاد کنیم. این را هم باید عنوان کنم که »لوپتو« با 
تکنیک سه بعدی در استودیوی »فراسوی ابعاد« در کرمان تولید شده 

است.
صادقی با اشــاره بــه داســتان »لوپتو« بیان کــرد: این فیلــم درباره 
آسایشگاهی اســت که صاحبش یک دکتر روانشناس است، او بیماران 
روانی را بــا متد »اسباب بازی ســازی درمانی« درمــان می کند یعنی 
بیماران را به جای استفاده از قرص و دارو با ساختن اسباب بازی، درمان 
می کند. داستان فیلم با توجه به مسایلی که برای آن کارگاه اسباب بازی 
و آن آسایشــگاه پیش می آید، رقم می خورد. با توجــه به کاراکترهای 
بامزه ای که در فیلم داریــم فکر می کنم »لوپتو« بــرای بچه ها جذاب 

باشد.

»لوپتو« یعنی اسباب بازی دست ساز
وی ادامه داد: داســتان »لوپتــو« یک موضوع کلــی دارد البته ما چند 
موضــوع اصلی در ایــن انیمیشــن داریم کــه یکی از آن ها ســاخت 
اســباب بازی اســت و اصاًل اســم لوپتو از همین جا می آید. در گویش 
کرمانی لوپتو به اسباب بازی ها و عروسک های دست ساز گفته می شود 
که قدیم ها، مادرها بــرای فرزندان خود درســت می کردند. این کلمه 
درواقع فراموش شده بود اما ما ســعی کردیم با این نامگذاری دوباره آن 
را احیا کنیم. در فیلم هم، لوپتو برند اســباب بازی هایی است که در این 

آسایشگاه ساخته می شود.
صادقی اظهــار کرد: بچه ها در ایــن فیلم با فضای شــاد و مفرح مواجه 
می شــوند. در واقع آنها یک ســری آدم ها را می بینند که اسباب بازی 
می ســازند. ما پیش از این برای بچه ها نمایش های محدود داشــتیم 
تا بتوانیم بازخوردهــا را دریافت کنیم و دیدیم که آنها فیلم را دوســت 
دارند. شــخصیت اصلی »لوپتو« پســربچه ای به نام علی است که پسر 
صاحب آن آسایشگاه است او با کمک فرشته ای که می بیند می خواهد 

مشکالت پدرش را حل کند.
این تهیه کننده با بیان اینکه مرکز انیمیشن حوزه هنری در ساخت این 
انیمیشن مشارکت داشته اســت درباره موانع تولید انیمیشن در خارج 
از پایتخت گفت: تمام امکانات در تهران است و این واقعاً مشکل زاست. 
مشــخصات و مختصات »لوپتو« باعث شــد این فیلم بــه عنوان فیلم 
افتتاحیه جشنواره امسال باشد که این نشان می دهد فیلم قابل توجهی 
اســت. با این حال ســاخت فیلم به ویژه انیمیشــن در خارج از تهران 

بسیاربسیار کار سختی است.

برای کارهای فنی ناگزیر از سفر به تهران بودیم!
وی افزود: ما در شهرستان ها امکانات و زیرساخت های تولید انیمیشن 
را نداریم، مثل تجهیزات رندرینگ، نیروی انسانی متخصص و حرفه ای 
و…. از همه این ها سخت تر مسایل مالی است باالخره محدودیت های 
مالی در شهرستان ها سایه سنگینی روی استودیوهای تولید انیمیشن 
انداخته اســت اما ما تمام تالشــمان را کردیم و در حدود ۲ سال و نیم 
فرایند تولید این فیلم ســعی کردیم با تالش، عشــق و عالقه مشکالت 
را مرتفع کنیم. با این وجود ما برای خیلــی از کارهای تخصصی مجبور 
بودیم به تهران بیایم و رفت و آمدهای بسیار سخت و طاقت فرسا در این 

فاصله هزار کیلومتری داشتیم.
صادقی ادامه داد: من در طول مدت دو سال و نیم ساخت این اثر به طور 
مداوم در مسیر بودم، یا به تهران می رفتم و یا در حال برگشت به کرمان 
بودم. این موضوعات شــرایط تولید را سخت می کند متاسفانه مقداری 

هم کم توجهی می شود به استعدادهای خوبی که در کشور است. 
ما در این فیلم با دقت و وســواس زیاد سعی کردیم از معماری و فرهنگ 
بومــی خودمان الهــام بگیریم. در ایــن فیلم معماری آسایشــگاه که 
لوکیشــن اصلی اســت، الهام گرفته از یکی از بناهای تاریخی در شهر 

کرمان است که متاسفانه ۲ ماه پیش تخریب شد.
وی با اشاره به اینکه عباس عسکری کارگردان این اثر قرار بود جمعه به 
تهران بیاید ولی نتوانســت، بیان کرد: او با توجه به مسایل کرونا و قانون 
منع آمد و شد نتوانست بیاید. قرار بود چهار نفر از عوامل اصلی »لوپتو« 
به همراه کارگردان بیایند که این امر میســر نشــد. من در تهران مانده 

بودم تا کارهای صدای فیلم را انجام بدهم.

اکران
لیلی عاج خبر داد

 ساعات پایانی زندگی »ابراهیم هادی« 
وی صحنه ر

نویسنده و کارگردان نمایش »کجایی ابراهیم« درباره ویژگی های این 
اثر نمایشــی که به مقطعی از زندگی شــهید ابراهیم هادی می پردازد، 

توضیحاتی ارائه داد.
لیلی عاج نویســنده و کارگردان نمایش »کجایــی ابراهیم« که تا قبل 
از تعطیلی مجــدد فعالیت هــای تئاتری در تماشــاخانه ســرو روی 
صحنه بود درباره میزان اســتقبال از این اثر نمایشــی گفت: متاسفانه 
تماشــاخانه ســرو هنوز در محدوده جغرافیایی تئاتر بین ها جایی باز 
نکرده و بسیاری همچنان فکر می کنند مکان این تماشاخانه در ابتدای 
خیابان سپهبد قرنی اســت. رکود فعالیت های تئاتری در دوران کرونا 
که همزمان با تغییر مدیریت سالن هم شــده است به نداشتن شناخت 
جغرافیایی مخاطبان از این تماشاخانه کمک کرده و فرصت تبلیغات و 
اطالع رسانی  مناسب را از مدیریت جدید تماشاخانه که اتفاقا بسیار هم 

فعال و پرتالش هستند، گرفته است.
وی ادامــه داد: البته در هفتــه دوم اجــرای نمایش اســتقبال از کار 
راضی کننده بود که متاســفانه با تعطیلی فعالیت هــای تئاتری روبرو 
شــدیم. در طول این چند اجرا ما ۲ دســته مخاطب داشتیم که اولین 
گروه شامل عاشــقان و طرفداران شــهید ابراهیم هادی که نمایش بر 
اســاس زندگی ایشان نوشــته شــده، می شــدند؛ افرادی که اصوالً 
اهل دیدن تئاتر نیســتند و با این هنر بیگانه اند و تنهــا به دلیل عالقه 
شخصی شان به این شــهید به دیدن نمایش آمده بودند. این قشر تازه 
داشتند ما را پیدا می کردند و عالقه مند به دیدن نمایش شده بودند که 
با تعطیلی سالن ها روبرو شدیم. طیف دوم مخاطبان هم دوستان تئاتر 

بین همیشگی بودند که بازخوردهای خوبی نیز آنها گرفتیم.
عاج با گالیه از بالتکلیفی هنرمندان تئاتر در بحران کرونا بیان کرد: این 
روزها در بالتکلیفی و بی خبری به ســر می بریم و مشخص نیست کی 
فعالیت های تئاتری از ســر گرفته خواهد شد. به محض مشخص شدن 
وضعیت باید تمرین هایمان را مجدداً از ســر بگیریم چون این نمایش 
ترکیبی از جوان هــا و حرفه ای ترها اســت و با فاصله گرفتــن از اجرا، 
بازیگران نیازمند تمرین و آماده ســازی مجدد هســتند. حتی با توجه 
به اینکه زمان طوالنی از آخرین اجرای نمایش گذشــته و حتما اندازه 
محاسن و موهای بازیگران تغییر کرده، گریم کار نیز نیاز به اصالح دارد. 
این اثر نمایشی به شدت مبتنی بر فضاسازی و حال و هوای صحنه است 
چون مقطعی به تصویر کشیده می شــود که رزمندگان در کانال کمیل 

اسیر شده اند و ۲ ساعت دیگر این کانال سقوط می کند.
این نمایشــنامه نویس درباره چگونگی نگارش نمایشــنامه »کجایی 
ابراهیم« توضیح داد: دبیرخانه جشــنواره نمایشنامه اقتباسی گام دوم 
برای اقتباس از ادبیات داستانی کتاب های مختلفی را معرفی کرده بود 
که اغلبشان بیوگرافی شهدای دفاع مقدس بودند. من اکثر این کتاب ها 
را مطالعه کردم اما به طرح نمایشی اســتخوان داری از هیچ کدامشان 
نرسیدم. ابتدا نیز قصد داشــتم اقتباســی از یکی از کتاب های غسان 
کنفانی نویسنده فلسطینی مورد عالقه ام داشته باشم تا اینکه با کتاب ۲ 

جلدی »سالم ابراهیم« روبرو شدم.

وی افزود: در این کتاب بــا جزئیات زندگی و بیوگرافی شــهید هادی 
روبرو نیســتیم بلکه بیشتر شــاهد نقل خاطراتی از او هستیم و من نیز 
از آنجا که به دنبال ســوژه ای بودم که ارتباطی بــه اتفاقات روز و عالیق 
و سالیق من نیز که به تصویر کشــیدن زندگی کارگران و مشکالتشان 
است، داشته باشد به اقتباس از این کتاب عالقه مند شدم چون احساس 
کردم با شهید ابراهیم هادی این گفتمان مشترک پیدا شده است.عاج 
در پایان صحبت هایش متذکر شــد: در نهایت مقطعی از زندگی او را در 
عملیات »والفجر مقدماتی« برای نگارش نمایشنامه انتخاب و شروع به 
تحقیق و پژوهش درباره این عملیات کردم؛ عملیاتی که بسیار هولناک 
و دراماتیک بوده و در نهایت نیز به شکســت می انجامد و پیکر شــهید 
هادی در کانال ناپدید می شــود تا همانطور که خودش همیشه دوست 

داشت گمنام بماند.
ســیدجواد حســینی، ســیامک زین الدین، مرتضی عبداللهی، نهال 
حاجیان، شــهروز آقایــی، یزدان دارابــی، مهــدی جعفری پور، علی 
چاقوچی، فــرزاد برهمن و مریم رادپــور بازیگــران نمایش »کجایی 

ابراهیم« هستند.

اجرا


