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ون رفت از تهدید تحریم راه ها ی بر

ایران تحت سخت ترین شــرایط تحریمی تاریخ قرار 
دارد. اقتصاد ایران این روزها با فشــار همه جانبه آمریــکا با بحران مواجه 
شده و آن گونه که رییس کل بانک مرکزی می گوید در هفته های منتهی 
به برگزاری انتخابات امریکا، این فشــار افزایش خواهد یافت اما آیا راهی 

برای برون رفت از این بحران، در این سوی ماجرا نیست؟
 آمریکایی ها به صراحت نشان داده اند که به دنبال مذاکره اند و این تمایل 
حکایت از آن دارد که سیاستمداران وسیاستگذار این کشور واقف هستند 
که چنین فشاری امکان تداوم همیشــگی نخواهد داشت. اما آیا می توان 
این ســوی ماجرا، در درون مرزهای ایران برای برون رفــت از این بحران 
تصمیم گرفت؟ پاسخ اغلب کارشناســان و مسئوالن به این سئوال مثبت 
است.   راه های متعددی برای غلبه بر این فشار وجود دارد که می تواند راه 

را بر خطر دوباره ببندد.
 در شــمایی کلی، مقام معظم رهبری راه را عبور از مسیر اقتصاد مقاومتی 
می دانند انچه که کارشناسان و مســئوالن نیز بدان باور دارند و می دانند 

قرارگیری در این مسیر راه را بر خطر فشار دوباره خواهد بست.
 اقتصاد مقاومتی البته مفاهیم پیچیده و گسترده ای را در خود جای داده 
اســت. شــاید توجه به یک حوزه بتواند این مفهوم را بیش از پیش تبیین 
نماید. امریکا فشار حداکثری را از مسیر نفت و تحریم صادرات نفت ایران 
اعمال کرد. شــاید اگر برنامه های متعدد دولت ها در سالیان گذشته برای 
فاصله گیری از اقتصاد نفتی به مرحله اجرا در می آمد امروز اقتصاد درگیر 
چنین بحرانی نمی شــد اما به هر روی، در شــرایط کنونی نیز می توان با 

تدابیری، بحران را برطرف کرد.
 محموله های نفت خام، از لحاظ حجم محموله های بزرگی هســتند که 
قابلیت رصد و پیگیری آن ها در جهان وجود دارد. امریکا می تواند با رصد 
نفتکش ها در مســیر صادرات نفت اختالل جدی ایجاد کند اما بی تردید 
صادرات فرآورده ها آن هم در حجم های کوچک و بی شمار می توانند ورق 

را به نفع ایران بازگرداند.
 یکی از مهمترین راهکارها برای عبور از این بحران، باال بردن تراکنش های 
مالی از طریق صادرات در احجام کوچکتر اســت. این مسیر آزموده شده 
ریســک رصد تمامی تاراکنش های مالی ایران را خنثی می کند. از سوی 
دیگر تمرکز برای حل بحران بانکی کشور خود عاملی است که می تواند به 

خنثی سازی اتفاقات آتی برای تشدید فشار بر ایران منجر شود.
 ایران می تواند با تدوین برنامه ای میان مدت و کوتاه مدت دســت به کار 
راه اندازی پاالیشــگاه های مقیاس کوچک یا پتروپاالیشگاه های کوچک 
شــود و با ارتقای کیفیت فرآورده های تولیدی بازار مناسبی را برای خود 
دســت و پا کند. بی تردید این ها مشــتی از خرواری اســت که به دست 
مهندســان ایرانی قابل اجراست. شــاید اعالم تمامی توانمندی ها بتواند 
دشمن خارجی را هوشیارتر از قبل نماید از این رو اشاره به این نکته که راه 
برای ما باز است و اتفاقا در مسیری امیدوار کننده قرار داریم کافی است تا 
نســل آینده بداند روزهای خوب پیش رو حاصل مجاهدت امروز تک تک 

ایرانیانی است که از دل سختی ها، موقعیت های ویژه ای را بیرون آوردند.
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طیبه بیات  ســخنگوی وزارت امــور خارجه با بیان 
اینکه هیچ پولی از ایران در چین بلوکه نیســت، گفت: 
ما منابعــی در چین داریم که برای اســتفاده از برخی 

اقالم مصرف می شود.
 ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در نشست خبری با اصحاب رســانه با بیان اینکه این 
پیام را همه برای هم مخابره کنیم کــه کرونا را جدی 
بگیرید، اظهار کرد: همه باید بــه یکدیگر کمک کنیم 
تا بتوانیم مــوج جدید کرونــا، که کل دنیــا را گرفته 
است، را با همدلی، همکاری و فداکاری کادر درمان با 
موفقیت طی کنیم.خطیب زاده با مروری بر گاه شــمار 
سیاست خارجی کشور، گفت: ۲۲ مهرماه آقای ظریف 
با همتای ژاپنی خود تماس تلفنی داشــت و دو طرف 
در مورد مســائل دوجانبه منطقــه ای و بین المللی با 
یکدیگر گفتگو کردنــد.وی ادامــه داد: البته موضوع 
دسترســی به منابــع مالی ایــران در ژاپــن یکی از 
موضوعات جدی در این گفتگو بــود و ما امیدواریم که 
طرف ژاپنی به تعهدات خود در چارچوب نظام حقوقی 

بین المللی کاماًل شناخته شده عمل کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ۲۴ مهرماه نیز 
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان تماس تلفنی با وزیر 
امور خارجه کشورمان داشت و در این گفتگو مشخصاً 
در مــورد آخرین وضعیــت بحران قره بــاغ صحبت و 
تبادل نظر صورت گرفت.خطیب زاده تصریح کرد: ۲۶ 
مهرماه نیز تماس تلفنی وزیر امور خارجه کشــورمان 
با همتای عراقی خود انجام شــد و در مــورد پیگیری 
تفاهماتی که در ســفر هیئت عراقی بــه ایران صورت 

گرفته بود، بحث و تبادل نظر شد.
وی گفت: روز گذشــته نیز آقای عبداهلل عبداهلل رئیس 
شــورای عالی مصالحه ملــی افغانســتان وارد تهران 
شــدند و مالقات مفصل را با وزیر امور خارجه داشتند 
و همچنیــن در این ســفر مالقات هایی بــا مقامات 

جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی شده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: محور تمام این 
مالقات ها تحــوالت در افغانســتان، گفتگوهای بین 
االفغانی، موضوعات دوجانبه و مسائل فیمابینی است 
که در مرز وجود دارد. دامنه گسترده ای از این تحوالت 
مورد بحث قرار گرفته اســت.خطیب زاده تاکید کرد: 
ما افغانســتان آباد، مستقل، توســعه یافته و با صلح و 
ثبات را به نفــع همه منطقه می دانیم و این خواســت 
همیشگی تهران بوده اســت و در این راستا نیز تمامی 

تالش خود را مبذول کرده ایم و خواهیم کرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران می تواند کمک 
مؤثری بــه گفتگو های اصیــل بین االفغانی باشــد، 
گفتگوهایی که باید بین بــرادران افغانی اعم از دولت، 
گروه هــای مختلف و طالبــان برگزار شــود تا نتیجه 
آن ســربلندی مردم و ملت افغانســتان و پاسداری از 

دستاوردهای سال ها مقاومت این مردم باشد.
خطیب زاده درباره رفع تحریم های تسلیحاتی گفت: 
محدودیت های تســلیحاتی جمهوری اسالمی ایران 
ســاعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد دیروز به صورت خودکار 
منقضی شد و ایران موفق شد بار دیگر یکجانبه گرایی 
آمریکا را متوقف کند. آنچه کــه ما دیدیم بک پیروزی 

و دستاورد بود.

وی در رابطــه با اظهــارات پمپئو مبنی بــر اینکه هر 
شــخص حقیقی یا حقوقــی با ایران تجارت اســلحه 
داشته باشــد تحریم می شــود، عنوان کرد: اظهارات 
ایشــان مهمترین نشــانه اســت که خودش هم باور 
ندارد تحریم های یکجانبه آمریکا موفق بوده اســت. 
جمهوری اســالمی ایران هم همچنــان در چارچوب 

معاهدات بین المللی می تواند کار کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در رابطه بــا اصابت 
موشک ها و خمپاره ها در جنگ ارمنستان و آذربایجان 
به خاک ایران و اقدام ایران در ایــن زمینه عنوان کرد: 
خــط قرمز مــا امنیت شــهروندان اســت. نیروهای 
مســلح ما از همان ابتدا اخطارهــای الزم را دادند و در 
ســطوح مختلف این موضوع بررسی شده است. برخی 
توجیهــات از طرف های مقابل شــنیده شــده و قابل 
قبول نبوده اســت و ما اخطار دادیم هرگونه تعرض به 
خاک ایران به صورت متناسب پاسخ داده خواهد شد. 

امیدوار هستیم کاماًل مراقب باشند اتفاقی نیافتد.
خطیب زاده دربــاره ادعاهای هــر روزه ترامپ برای 
مذاکرات با ایران خاطرنشــان کرد: بــه ادعاهای هر 
روزه ترامپ و ایاالت متحده پاســخ دادم و پاســخ من 
همان پاسخ قبل اســت، مادامی که ایاالت متحده به 
این عقالنیت نرســد کــه سیاســت ها و برنامه هایش 
بر ضــد ملت ایران شکســت خــورده اســت چیزی 
تغییر نمی کند. ما منتظر می شــویم که به شکســت 
سیاست های خود اعتراف کنند. حاال انتخاباتی هم در 
پیش است و باید دید چه اتفاقاتی رخ می دهد. ما ملت 
صبور و محاسبه گری هســتیم. ان شاءاهلل متناسب با 

اقدامات پاسخ داده می شود.
وی در رابطــه بــا چین و مشــکالت دانشــجویان و 
خانواده های ایرانی در چین که برای برداشــتن منابع 
خود با مشــکل مواجه شــدند، اظهار داشت: در مورد 
چین برخی اخبار نادرست منتشــر می شود که واقعاً 
جای ســوال دارد که چرا منتشر می شــود. بسیاری 
از اخبار در مورد روابط ایران و چین متأســفانه اخبار 
درســتی نیســت. در مورد برخــی محدودیت ها در 
بانک هــای چینی، بله هســت و ما گفتگــوی خود با 
چینی ها را داریم و مهم این است که همواره گفتگوی 
دائمی، مثمر ثمر و روبه جلو با طرف چینی داشــتیم و 

این مهمترین بُعد روابط ایران و چین است.
وی در رابطه با ســفر همتی به عراق برای آزادســازی 
اموال بلوکه شــده در عراق، گفت: در مورد سفر عراق 
خود آقای همتــی توضیــح دادند. ســفر در رابطه با 
توافقات بانک مرکزی ایران و عراق برای استفاده ایران 
از منابع مالی بود و خود ایشــان جزئیات را می گویند و 

سفر خوب و موفقیت آمیزی بود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه درباره ســفر ظریف 
به اروپا و تعویــق آن تاکید کرد: ســفر آقای ظریف به 
کشــورهای خارجی در شــرایط فعلی تابع سیاست 
خاصی است. همین حاال ایشان باید در مسکو باشند و 
در مورد لغو قرارداد گردشگری ایران و روسیه آخرین 
بندهای اجرایی موضــوع را نهایی کننــد اما به دلیل 

گسترش کرونا در روسیه به این سفر نرفتند.
وی در رابطه با اینکه آیا ایران در زمینه حضور نیروهای 
تکفیری ترکیه در قره باغ و فیلمی که در فضای مجازی 

در این رابطه منتشر شــده است، هشداری داده است؟ 
بیان کرد: من هم ایــن فیلم را دیدم و بســیار منزجر 
کننده است به شرط اینکه صحت داشته باشد. ما فقط 
شــبیه آن را در ســوریه دیدیم که جای بسیار نگرانی 
جدی دارد. ما بســیار نگران این تحوالت هستیم و از 
نزدیک پیگیری می کنیم. ما بــا هر دو طرف در تماس 
هســتیم و به هر دو طــرف می گوئیم اجــازه ندهند 
این جنگ از دســت خارج شــود. حقــوق نظامیان و 
غیرنظامیان را رعایت کنند و به شــهرها حمله نکنند. 
ســعی کنند به تعهدات خود در مورد آتش بس پایبند 
باشند و ما هم همانند کشورهای دیگر در منطقه سعی 
کردیم کمک یار باشــیم تا بی گناهــان و غیرنظامیان 

حتی اسرای جنگی آسیب نبینند.
خطیــب زاده در رابطه با لغو تحریم های تســلیحاتی 
و ادعــای روس هــا مبنــی بــر پذیــرش داوطلبانه 
محدودیت هــای پنج ســاله ایران خاطرنشــان کرد: 
آنچه دیــروز اتفاق افتاد یــک پیروزی بــزرگ برای 
مقاومت ملت ایران بــود. آنچه دیروز ملغی شــد ۱۳ 
ســال تحریم ایران و لغو قطعنامه هایی که متأســفانه 
دوستان ما در روسیه و چین هم به آن رأی مثبت داده 
بودند، بود. روایات مذاکرات هســته ای روایات بسیار 
بسیار خواندنی از شــکوه اقدامات دیپلمات های ایران 
بود. طرف غربی اصاًل در زمینه تحریمات تســلیحاتی 
اساســاً حاضر به صحبت نبود و استداللش این بود که 
تحریم های تســلیحاتی خارج از موضوعات هسته ای 
اســت که خودش ماه ها مذاکرات فشــرده به همراه 
داشــت. بعد از آن هم ایاالت متحده کــه حق خود را 

تحریم های نامحدود تسلیحاتی می دانست.
وی افزود: شــاید خوانده باشــید آخرین موضوع که 
در شــب توافق مورد بحث قرار گرفت بــه گونه ای که 
با جدیت دکتر ظریف، خانم شــرمن بخاطر شــدت 
مذاکرات درخواســت ترک جلسه را داشت که آخرش 

تبدیل به یک محدودیت شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نظام خودکار لغو 
که خودش یک نظام ماشــه بود و دوم نظام داوطلبانه 
درخواســت مجوز بود. جمهوری اســالمی ایران طی 
پنج سال گذشــته نه ذره ای سیاســت دفاعی خود را 
براساس نیاز تغییر داد و نه توســعه موشکی خود و نه 
اهداف منطقه ای اش را.خطیــب زاده بیان کرد: دیروز 
هم محدودیت های تسلیحاتی برای همیشه برداشته 
شد. برداشتن تحریم های تســلیحاتی جز شکوه برای 
ملت ایران چیزی ندارد. ایــاالت متحده در حوزه دارو 
و نیازهای اساسی مردم سعی در فشار حداکثری دارد 
و حق حاکمیت برجاســت و ما بایــد نیازهای مردم را 
تأمین کنیم. ۹۰ درصد نیازهای دفاعی ایران در داخل 
تولید می شــود. البته ایــران مثل آمریکا نیســت که 
رئیس جمهورش به دنبال فروش ســالح کشنده برای 

کشتار مردم یمن باشد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در رابطــه با آخرین 
رایزنی های ایــران و اوکرایــن در مــورد هواپیمای 
اوکراینی و نقش کارشکنانه کانادا در این مورد، گفت: 
امروز هیئت اوکراینی وارد ایران شــده و از صبح امروز 
جلســه خود را با معاون حقوقی و بیــن المللی وزارت 
خارجه آغاز کردند. در مورد هواپیمای اوکراینی کاماًل 

روشن است و اتفاق بســیار ناگواری بود. احقاق حقوق 
جانباختگان و خانواده ها و تأمین ان وظیفه ایران است. 
از روز اول همکاری فوق العــاده ای با تمام طرف های 
موضوع داشــت. کانادا ظرفیتی در این موضوع ندارد. 

دولت و مردم اوکراین طرف ما هستند.
وی افــزود: جبران خســارت ها و خســارت خطوط 
هواپیمایی در جریان است و طبق معاهداتی که ایران 
عضو آن است انجام خواهد شد. در مورد کانادا، ادبیات 
ســخیف و کلمات دور از ادب و رفتار غیر دیپلماتیک 
که از وزیــر خارجه کانــادا دیدید چیزی نیســت که 
پشت درهای بسته باشد. پســت درهای بسته مؤدب 
تر هستند و دو زانو می نشینند و می دانند هیچ جایگاه 
حقوقی در این مسأله ندارند. متأسفانه سیاست مداری 
در غرب تبدیل به سیاســت بازی برای کســب دو سه 
رأی شده اســت و خیلی متأســفم که ملت کانادا باید 
چنین ادبیاتی را از وزیر خارجه کانادا بشــنوند. دایره 
ادب ما اجازه نمی دهــد مانند وزیــر خارجه بی ادب 

کانادا صحبت کنیم.
خطیب زاده در رابطه با اینکــه ایران در اولین گام قصد 
دارد با کدام کشور داد و ســتد سالح و تجهیزات انجام 
دهد؟ گفت: این ســوال را باید از وزارت دفاع بپرسید. 
مسئولیت مسائل دفاعی با آنها اســت. نکته مهم این 
اســت که ما بدون هیجــان و بدون اصــرار بر موضوع 
خاصی براســاس نیازهای دفاعی و پتانســیل خود به 
صادرات و واردات در چارچوب قانون بین المللی اقدام 
خواهیم کرد. اساساً با تسلیح منطقه وتسلیح بی جای 
کشورها موافق نیستیم. آمارها و ارقام ها از هزینه های 
نظامی در منطقه اصاًل به سمتی نیست که ایران حتی 
یک دهم کشــورهای دیگر هزینه های نظامی داشته 
باشــد. خرید نظامی که صفر است . جمهوری اسالمی 
ایران قدرت خود را از مردم می گیرد نه از ســالح و آن 
روزی که قدرت را از مردم بگیرد سراغ سالح می رود و 
آن روز اصاًل اتفاق نخواهد افتاد چون پایه های انقالب 

اسالمی پایه های مردمی است.
وی در رابطه با رویکرد وزارت خارجــه در مورد گنجه 
عنوان کرد: موضع ایران رد هرگونه استفاده غیرانسانی 
و غیرمنطبق بر حقوق بین الملل از خشــونت و جنگ 
اســت . جمله ای می گویم که هم برای آذربایجان مهم 
است هم ارمنســتان و می گویم، هدف وسیله را توجیه 
نمی کند. هم در طرف آذربایجان هم ارمنستان بارها به 
وضوح گفتیم نمی پذیریم سری بریده شود و شهری و 
بی گناهانی مورد حمله قرار گیرند. هر دو طرف معادله 
بســیار دور از انصاف و خارج از حقوق بین الملل است .
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص دسترسی به 
اموال ایران در چین ادامه داد: خبر از ابتدا اساســاً غلط 
است و اصاًل پولی در چین بلوکه نیست. دشمنان، رقبا 
و بدخواهان ایران می خواهند تمام منفعت ما را از بین 
ببرند. ما با چین مشکالتمان را داریم و هیچ دو کشوری 
نیستند که در دنیا مشکل نداشــته باشند. ما با روسیه 
و کشورهای همسایه هم مشــکالتی داریم. ما منافعی 
در چین داریم که اتفاقاً بــرای چرخش چرخ اقتصادی 
و برای اســتفاده از برخی اقالم مصرف می شــود. این 
جدای از بلوکه شــدن منابــع در عراق و ژاپــن و کره 

جنوبی است اما موضوع چین متفاوت است .

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

 در چین پول بلوکه  شده نداریم
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امپراطوری ارز بر میلیون ها تن کاالی دپو شده
میلیون ها تن کاال از کاالهای مورد نیاز مردم تا واســطه ای و مواد اولیه 
تولیــد در گمرک و بنادر دپو شــده و با وجود مصوباتی کــه بارها برای 
تسهیل ترخیص  آنها در دســتور کار قرار گرفته با موانعی مواجه است؛ 

تامین ارز همواره در راس موانع ترخیص کاال قرار داشته است.
 ایســتایی و رســوب کاال در گمرک و بنادر موضوع جدیدی نیســت و 
سال هاســت که صاحبان کاال و حتی دســتگاه های مربوطه به نوعی با 
این مشکل مواجه هستند.  وجود قوانین متعدد، تغییر ضوابط و صدور 
بخشــنامه های متناقض و عدم هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در 
برخی موارد بر رســوب کاالهایی که وارد شــده و تحریم ها گذشته اما 

امکان ورود ندارد موثر بوده است.
این در حالی است که گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵ دستگاه مختلف 
در ارتباط بوده که با طوالنی شدن تشــریفات کاال برای اخذ مجوزهای 
قانونی به ایســتایی کاال در گمرک منجر می شود و آنطور که مسئوالن 
گمرک می گویند ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبــان کاال، کاالهای خود را در 
گمرک نگه می دارند اما ۸۰ درصد دیگر که می خواهند کاال را ترخیص 
کنند به دلیل مشکالتی که ســازمان های مختلف دارند، نمی توانند در 

این رابطه اقدام کنند!
طبق آخرین آمار رســمی گمرک ایران، حدود هشت میلیون کاال دپو 
شــده در گمرک و بنادر وجود دارد که ســه میلیون و ۴۰۲ هزار تن آن 
کاالهای اساسی بوده و موجودی کاالهای غیراساسی غیرکانتینری به 

سه میلیون و ۷۹۱ هزار تن می رسد.
در عین حال که تعداد کل کانتینرهای موجود در بنادر کشــور به ۱۰۲ 
هزار TEU می رســد که این تعداد کانتینر، کل کانتینرهای موجود در 
بنادر کشور در رویه های مختلف را نشان می دهد اما تعداد کانتینرهای 
پُر وارداتی بالغ بر ۳۰ هــزار باکس کانتینر بوده کــه محتوی کاالهای 

اساسی از جمله برنج و اقالم غیراساسی است.

مصوبات بسیار اما نتیجه...
طی چند ســال گذشــته با جدی تر شــدن موضوع ترخیص کاالها از 
گمرک و بنادر و پیگیری های صورت گرفته در ایــن رابطه چندین بار 
مصوبات و بخشنامه هایی با توافق دســتگاه های ذیربط در دستور کار 

قرار گرفت ولی نتایج چندانی نداشت.
حدود دو سال قبل بود که طی بازدید مســئوالن از بنادر چندین مورد 
برای حل موانع موجود مصوب و ابالغ شد ولی به جایی نرسید، به دنبال 
آن با وضعیت نامطلوب و ســختی که برای صاحبــان کاال و نیاز داخل 
وجود داشــت در تیرماه امســال بار دیگر گمرک طی گزارشی مفصل 
به رئیس جمهور دالیل ایســتایی، دپو ورســوب کاال در بنادر و گمرک 
را اعالم و راهکارها و پیشــنهادهایی برای حل این موضوع ارائه کرد که 
البته رئیس جمهور نیز با اجرایی شدن پیشنهادهای گمرک موافقت و 

دستور الزم را صادر کرد.
در این پیشــنهادات و موافقت ها نیز مهم ترین موضوع یعنی ارز مورد 
بررســی قرار گرفته بود و قرار شــد در رابطه با مســائل ارزی اقداماتی 
صورت گیــرد که از جملــه آن تفویض اختیار به گمــرک در خصوص 
ترخیص درصدی کاالهای گروه یک و دو که در صف تخصیص ارز بانکی 
بوده و مشــکل مالکیت نداشتند انجام شــد، ولی حتی این موضوع نیز 
چندان عملیاتی نشد و در مجموع دستگاه های ذیربط وظایف محوله را 

به درستی انجام ندادند.

ارز مانع بود
اما ماجرا ادامه پیدا کرد و همچنان انباشــت کاالهــا در گمرک و بنادر 
وجود داشــت تا این که در طی جلســاتی موضوع ارز بــار دیگر مورد 
تاکید قرار گرفت، چراکه عمده مشــکل ترخیص کاالهای اساســی و 
غیراساسی به تامین ارز برمی گشــت؛ به طوری که بعضی از این اقالم 
بصورت اعتباری خریداری شــده و به بنادر حمل شــده اند و اســناد 
مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و درخصوص مقداری از 

این کاالها، هنوز مالکیت به صاحب کاال منتقل نشده است.

صاحبان کاال به بانک مرکزی اعتماد نکردند
این در حالــی بود که گمــرک، بانک مرکــزی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت توافق کردند بــرای ترخیص قطعی و فــوری پنج قلم کاالی 
اساسی شامل »ذرت، جو، کنجالۀ سویا، دانه های روغنی و روغن خام« 
ترخیص بدون ارائــه کد رهگیری بانک بالمانع باشــد اما صاحبان کاال 
به دلیل عــدم اطمینان از تأمین ارز رســمی یا ترجیحــی عالقه ای به 

ترخیص این اقالم قبل از تأمین ارز این کاالها نشان ندادند.

مواد اولیه تولید پشت سد تامین ارز
از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کاالهای غیراساسی مواد اولیه یا واسطه 
ای واحدهای تولیدی، ماشــین آالت مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه 
های راهبردی و ملی اســت که میزان آنها به بیش از سه میلیون و ۷۳۴ 
هزار تن می رســد که در گروه کاالیی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین 
مشکل جهت ترخیص این اقالم نیز عدم انتقال ارز و مالکیت این کاالها 

و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی است.
اما بــه دنبال تشــدید چالش های موجــود برای ترخیــص کاالهای 
دپو شــده  بار دیگر در مهرماه ارونقــی - معاون فنی گمــرک ایران - 
گمرک پیشــنهادات دیگری را در رابطه با ترخیص کاالهای اساســی 
و غیراساســی مطرح کرد که باز هم در راس آن حــل موانع ارزی قرار 

داشت.

درخواست های گمرک از بانک مرکزی برای حل موانع ارزی
معاون فنی گمرک بانک مرکزی تاکید داشــت کــه باید بانک مرکزی 
در اسرع وقت نسبت به بررســی و تأمین ارز کاالهای اساسی دپو شده 
اقدام کرده یا طی مذاکره با صاحبان کاالهای اساســی و به نحو مقتضی 
از جمله صدور اعالمیۀ تأمین ارز بصــورت اعتباری اطمینان الزم را در 
راســتای تأمین ارز این اقالم ظرف موعد مقرر ایجــاد کند تا صاحبان 
اقالم اساسی با اطمینان خاطر، نسبت به ترخیص کاالهای خود از بنادر 

و گمرکات کشور اقدام کنند.
وی همچین خواســته بــود که بانک مرکزی در اســرع وقت نســبت 
به بررســی و »تأیید منشــأ ارز« مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به 
واحدهای تولیدی که در تصمیمات ســتاد اقتصادی دولت، با ترخیص 

آنها با منشأ ارز متقاضی موافقت شده، اقدام کند.
پیشــنهاد دیگر این بود که ترخیص کاالهای اساسی، مواد اولیه و اجزاء 
و قطعات وارداتی درصورت عدم درخواســت انتقال ارز از طریق بانک 
عامل توسط واردکننده، به صورت با منشــأ ارز متقاضی، بدون نیاز به 
ویرایش ثبت ســفارش بانکی صادره و بدون مطالبه کدرهگیری بانک 

امکان پذیر باشد.

معاون اول رئیس جمهور به ماجرا ورود کرد
اما طولی نکشــید که جهانگیــری - معاون اول رییــس جمهور - طی 
سفری به اســتان هرمزگان بازدیدی از بندر شــهید رجایی داشت که 
با حضور نمایندگان گمــرک، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، بانک 
مرکزی و ســازمان بنادر مصوباتــی برای رفع موانــع ترخیص به ویژه 

مشکالت ارزی انجام شد.
بر این اساس مقرر شــد درخصوص کاالهای اساسی موجود در بنادر و 
گمرکات کشــور که تأمین و انتقال ارز این کاالها انجام نشده اقداماتی 
صورت گیرد؛ به طوری که بانک مرکزی اعــالم آمادگی کرد تا با اعالم 
وزارت صمت، نســبت به اولویت دادن در تأمیــن ارز این کاالها اقدام 

کند. 

بازار

حدود چهار روز اســت که در پی اجرای سیاست ارزی 
جدید، بانک مرکزی  اقدام بــه عرضه ۵۰ میلیون دالر 
در بازار متشــکل ارزی کرده و آنچــه در این بین حائز 
اهمیت است نبود استقبال و تقاضا از این میزان عرضه 

اسکناسی ارز است.
در ماه های ابتدایی امســال که بازار ارز درگیر افزایش 
قیمت ها شــد، رئیس کل بانــک مرکزی ایــن امر را 
موقتی  دانســت و برنامه خود برای مدیریت بازار ارز را 
جلوگیری از رفتارهای ســفته بازانه نه ارزپاشی اعالم 

کرده بود.

 همتی معتقد بود هیچ بانک مرکزی متعهد 
و آگاهی، منابع خود را در بازار نمی پاشــد و 
بانک مرکزی قطعا با نوســانات سفته بازی 

مقابله می کند.
حال در پی افزایش های چشمگیر قیمت ارز 
در روزهای اخیر، بانــک مرکزی دو تصمیم 
جدیــد گرفته که یکــی عرضــه روزانه ۵۰ 

میلیون دالر ارز در بازار اسکناس ارز و دیگری افزایش 
سقف خرید در بازار توســط صرافی ها و بانک ها است. 
به عبارت دیگر، همتی بر خالف صحبت های گذشــته 

خود برای مدیریت و آرامش بازار ارز اقدام به 
ارزپاشی کرده است.  

در ایــن راســتا، کارشناســان اقتصــادی 
معتقدند این اقدام بانــک مرکزی بر بازار ارز 
بی تاثیر نیست اما آن را منوط به شکل گیری 
چشــم اندازی روشــن برای اقتصاد کشور، 
کاهش کسری بودجه، ایجاد رشد اقتصادی، 

افزایش نرخ بهره بانکی و... می دانند.  
آنطور کــه گزارش های بانک مرکــزی در این زمینه 
منتشر شــده، بیانگر این اســت که طی ۴ روز عرضه 

در بازار متشــکل ارزی بیــش از ۳۰۰ میلیون در این 
بازار اسکناس عرضه شده اســت اما صرافی ها در هر 
بار عرضه چیزی حدود ۳۰۰ هــزار دالر تا ۱ میلیون 
دالر خریــداری کرده اند بنابرایــن، از میلیون ها دالر 
ارزپاشی بانک مرکزی اســتقبال قابل توجهی صورت 
نمی گیرد و جای ســوال دارد در شــرایطی که کشور 
با کمبــود ارز مواجه اســت و بســیاری از کاالها به 
تخصیص ارز احتیاج دارنــد، چرا این حجم ارز به بازار 
عرضه می شــود درحالیکه تقاضایی بــرای آن وجود 

ندارد؟ 

یک تحلیلگر بازار ســرمایه با بیان اینکــه تا آبان ماه 
و موعــد انتخابات ایــاالت متحــده آمریکا،حرکت 
االکلنگی شــاخص ادامه خواهد داشــت، گفت: بازار 
هنوز خــود را با دالر بــاالی ۳۰ هزار تومــان تطبیق 

نداده است.
نســیم قباشــی درباره فراز و فرود شــاخص طی دو 
ماه اخیر و با اشــاره به ریزش ۵۱ هزار و ۷۰۰ واحدی 
بورس در روز جاری گفت: از اواســط شــهریورماه به 
بعد و زمانی که شــاخص در کف قرار گرفت، چشــم 
اندازی که بــرای بازار بورس متصور بــود، این بود که 
تقریباً تا اواســط آبانماه، این نوسانات در بازار سرمایه 
وجود دارد و به خصوص افرادی که در بازار سرمایه به 
صورت علمیاتی کار می کنند، دیدگاهشــان این بود 
که تا دو ماه دیگر، بازار سرمایه به همین شکل به روند 

خود ادامه می دهد.

تحلیلگر بازار ســرمایه افزود: بــا توجه به 
اتفاقاتــی که طــی روزهای اخیــر در بازار 
سرمایه رخ داده، نوسانات قیمت و در گاهی 
مواقع، افت دور از انتظار نیســت و مطابق با 
پیش بینی ها، شــاخص در ایــن محدوده، 
نوســان خواهد کــرد؛ چراکه بســیاری از 
حقیقی هــا و حقوقی هــای فعــال در بازار 

ســرمایه منتظر اعالم نتایج انتخابات ایاالت متحده 
آمریکا هستند و بر این اساس اکنون می توان گفت که 
بیشتر، عوامل برون زا در بازار سرمایه، اثرگذار خواهد 
بود و پس از انتخابــات آمریکا، حتماً شــاخص روند 

طبیعی خود را پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کــرد: در این میان، هــم حقیقی ها و هم 
حقوقی ها در بــازار ســرمایه نقش پررنگــی دارند؛ 
هر چنــد وقتی میــزان خرید و فــروش حقیقی ها و 

حقوقی هــا را با هــم مقایســه می کنیم، 
مشــاهده می شــود کــه دیــروز و امروز، 
خریدهــای حقوقی کم نبــوده و در برخی 
نمادها، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد خرید از سوی 
حقوقی ها انجام شــده اســت؛ ضمن اینکه 
در نمادهای شاخص ســاز نیــز این موضوع 

پررنگ است.
قباشــی ادامه داد: البته طی دو روز اخیر، زمان هایی 
که اعالم رســمی برای آغاز قرعه کشی خودرو و اعالم 
نتایج آن صورت گرفته، حقیقی ها نیز تالش کرده اند 
که پول خود را از بازار ســرمایه بیرون بکشند و برای 
بخت آزمایی خود نقــد کنند تا تأمیــن مالی صورت 
دهند؛ پس این حرکــت حقیقی ها نیز در شــاخص 
بی تاثیر نبوده اســت؛ اما به هر حال شــدت تحرکات 

حقوقی ها در بازار سرمایه بیشتر است.

این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشــان کرد: با توجه 
به خریدهایی که حقوقی طی روزهای گذشــته انجام 
داده اند، این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده، 
نوسانات بورس رو به باال باشــد؛ اما در مجموع حرت 
االکلنگی بورس همچنان ادامه خواهد داشــت و این 
نوســانات مثبت و منفی، تم اصلی شاخص را تشکیل 
خواهند داد؛ هر چند که اثــرات افزایش نرخ دالر نیز 
در این میان هنوز نمایان نشده است و به نظر می رسد 
شــاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی کنونی، با 
دالر ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی بســته شــده و هنوز بازار 
ســهام خود را با دالر ۳۱ و ۳۲ هــزار تومانی تطبیق 

نداده است.
وی عوامــل سیاســی را دارای بیشــترین اثر بر روی 
بازار سهام دانســت و گفت: از آبان ماه به بعد، شاخص 

وضعیت طبیعی خود را به دست خواهد آورد.

دالر

بورس

خریدار  رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
معتقد اســت: قیمت های فعلی، دادوســتد 
طال و ســکه را به نوعــی از بین برده اســت.
ابراهیم محمدولی با اشــاره به روند بازار طال 
و سکه اظهار داشــت: اگر روندی که دیروز و 
امروز حداقل اتفاق افتاده، دوام داشته باشد و 
نگاه های دو روز گذشته به سمت و سوی بازار 
ادامه داشته باشــد، به طور طبیعی بازار طال 
و سکه مسیر کاهشــی را طی خواهد کرد. اما 
در غیر این صورت، اگر نــگاه این یکی دو روز 
گذشته ادامه دار نباشــد و تغییر کند، انتظار 
کاهشی را در بازار نمی توانیم داشته باشیم و 

وارد فاز افزایشی می شویم.
وی افــزود: ظاهــرا مســووالن اقتصادی 
عنوان کردنــد ارز به بــازار تزریق می کنیم 
و می خواهیــم آرامــش و ثبات را بــه بازار 
دهیم و عرضه و تقاضــا را تنظیم کنیم و این 
اتفاق هم دارد می افتد. ایــن نوع نگاه ها اگر 
ادامه دار باشــد، می توانیم انتظار کاهشــی 
را در بازار طال و سکه داشــته باشیم، چون 
نوســانات عجیب و غریبــی در بحث طال 
به وجود آمده کــه امیدواریــم جلوی این 
نوسانات گرفته شــود.رییس اتحادیه طال 
و جواهر تهران عنوان کــرد: اونس جهانی 
روند عادی خــود را باید ادامــه دهد و اگر 
نوســانات آن هم آن چنانی باشــد، به طور 

طبیعی انتظاراتی غیر از نوســانات افزایشی 
نمی توانیم داشته باشیم.

تقاضاها در بازار طال عجوالنه است
محمدولی با اشاره به تقاضاهای عجوالنه در بازار 
طال و ســکه، گفت: تقاضاهایی که االن در بازار 

وجود دارد، به اعتقاد ما عجوالنه است. گروهی 
به سمت و سوی طالهای آب شده و سکه ورود 
پیدا می کنند که همه این ها می تواند روی بازار 
اثرگذار باشــد.وی افزود: ما همــه باید کمک 
یکدیگر کنیم تا تقاضاهای عجوالنه از بین رود 
و نیز اونس جهانی آرامــش خود را پیدا کند. در 

عین حال، بازار ارز مثل دو روز گذشته تا حدی 
آرامش خود را حفظ کند تا طال از تالطم بیفتد 

و روند رو به کاهشی را داشته باشد.

چقدر سکه و طال می ریزد؟
رییــس اتحادیه طــال و جواهر تهــران در 

پاسخ به این پرسش که اگر روند نزولی بازار 
ادامه داشته باشــد، تا چقدر احتمال ریزش 
قیمت ها وجود دارد؟ عنــوان کرد: این که تا 
چقدر قیمت ها می ریزد، بستگی به شرایط 
دارد. بــرای مثال، عرضه و تقاضا در ســکه 
اثرگذار اســت؛ جدای از این که تقاضاهای 
آن چنانی وجود دارد. هــر آن چه که تقاضا 
برای سکه باشد، باید به گونه ای برنامه ریزی 

شود که عرضه بتواند آن را تکمیل کند.
محمدولی تصریــح کرد: در حــال حاضر 
خرید ســکه ۱۶ میلیون تومانی برای خیلی 
از مردم ســنگین اســت. به اعتقاد من، این 
قیمت فعلی ســکه و طال، دادوســتد طال و 

سکه را به نوعی از بین برده است.

انتخابات آمریکا چه اثری روی بازار 
می گذارد؟

رییــس اتحادیه طال و جواهــر درباره تاثیر 
انتخابــات آمریکا روی بازار اظهار داشــت: 
انتخابات آمریکا به هرحال ممکن است یک 

اثری روی بازار دارد.
محمدولی افــزود: متاســفانه آمریکایی ها 
از گذشــته تاکنون ســنگ خود را به سینه 
می زدند و می خواســتند دنیا را به سمت و 
سوی خود هدایت کنند. آن ها می خواهند 

دنیا را زیر تسلط خود ببرند.

خریدار   یک کارشــناس بازار سرمایه به 
توییت اخیر رییــس بانک مرکزی در زمینه 
افزایش نرخ ســود بانکی اشاره کرد و گفت: 
با توجه به اینکه که تورم کشــور بیش از ۳۰ 
درصد اســت؛ بنابراین جذابیــت چندانی 
برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود 

آن به سمت بانک وجود ندارد.
»امین دامچه« به رونــد معامالت بورس در 
بازار روز گذشته اشاره کرد و افزود: شاخص 
کل بورس در بــازار روز گذشــته به دلیل 
نوســان و افت هایی که تجربه کرد به کانال 
یک میلیــون  و ۵۱۴ هزار واحد رســید، در 
کنار آن شــاخص هم وزن ۴۰۶ هزار واحد 
و ارزش معامالت بیــش از ده هزار میلیارد 

تومان بود.
وی ادامه داد: هفته گذشــته شــاهد رشد 
قابل توجه ارزش معامالت نســبت به هفته 
های اخیر بودیم،  حتــی در برخی از روزها 
به میزان ۱۵یا ۲۰ هــزار میلیارد تومان هم 
معامله انجام شــد که این موضوع نشــان 
دهنده ورود دوباره یک سری از جریان های 

پولی به سمت بازار پول است.
دامچــه با بیــان اینکــه میانگیــن ارزش 
معامــالت از ابتدای ســال جــاری تا روز 
گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان بود و اکنون 
بازار دوباره در حال نزدیک شدن به میانگین 
اســت، گفت: ســطوحی که اکنون در بازار 
وجود دارد کف مهم و معتبری اســت که به 
راحتی شکســته نخواهد شد و شاخص کل 
در محدوده یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد از 

نقطه حمایتی مهمی برخوردار است.

علت افت شاخص بورس در معامالت دیروز
این کارشــناس بازار ســرمایه بــه عوامل 
تاثیرگذار  در افت روز گذشــته شــاخص 
بورس اشــاره کــرد و افزود: رییــس بانک 
مرکزی در توییت دو روز گذشته از افزایش 
نرخ ســود بانکی خبر داد که این موضوع در 
روند معامالت بــورس تاثیرگذار بود و باعث 
قرار گرفتن شــاخص بورس در مسیر نزولی 
شــد.وی خاطرنشــان کرد: رییــس بانک 
مرکزی در توییت اخیر خود به این موضوع 
اشــاره کرد که برای قرار دادن وام ارزان در 
اختیار مردم، اقدام به کاهش نرخ بهره بین 
بانکی کردیم امــا اکنون بــه دلیل کنترل 
سرعت رشد نقدینگی و آرام گرفتن بازارها 

تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی گرفتیم.
دامچه با اشــاره به اینکه افزایش نرخ سود 
بانکی تا ۲۶ درصد مشــکلی را برای بورس 
ایجاد نمی کند، گفت: بــا توجه به اینکه که 
تورم کشــور باالی ۳۰ درصد است جذابیت 
چندانی بــرای خــروج نقدینگــی از بازار 
ســرمایه و ورود آن به ســمت بانک وجود 

ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 
اگر قرار باشد نرخ ســود بانکی بیش از این 
ها افزایش یابد با توجه به تورم ایجاد شــده 
در کشور مشکالتی برای بانک ها ایجاد می 

شود و دچار ورشکستگی خواهند شد.
وی خاطرنشــان کرد: سیاست گذاران باید 
این موضوع را مدنظر داشــته باشد که بانک 
ها تجربه تلخــی را از برخــی تصمیم های 
اتخاذ شده داشــتند و اکنون در حال خروج 

از مشکالت هســتند به همین دلیل نباید 
دوباره با پیش رفتن به این ســمت و سوها 

چنین مسایلی را تجربه کنند.

مسکن، رقیب اصلی بورس
دامچه با بیان اینکه از میان بازارهای موازی، 
بازار مســکن به عنوان رقیب اصلی بورس 
تلقی می شــود، افزود: در ایــن بازار قیمت 
ها به قدری باال اســت که افراد توان سرمایه 

گذاری در این بازار را ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
ساالنه حدود یک میلیون واحد تقاضا و ۵۰۰ 
هزار واحد عرضه در بازار مسکن وجود دارد، 
اظهار داشت: تا زمانی که شرایط موجود در 
بازار مبهم باشد، ســازنده ها اقدام به عرضه 
در بازار مســکن نمی کنند بلکه تحمل می 
کنند تا بــازار ثبات پیدا کنــد و بعد آغاز به 
ساخت و ســاز خواهند کرد به همین دلیل 
بازار مسکن گزینه مناســبی برای سرمایه 

گذاری نیست.
 

وجود نوسان در بورس تا آبان ماه
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
شــاخص کل تا انتخابات آمریکا درجا می 
زند و نوســان های زیادی را تجربه خواهد 
کرد، خاطرنشان کرد: ممکن است شاخص 
بورس کف کانال یک میلیــون و ۴۷۰ هزار 
واحد را بشــکند اما به دلیل ارزندگی سهام 
حاضر در بازار، شاخص بورس افت زیادی را 

تجربه نمی کند.
وی با بیــان اینکه زمانی که شــاخص کل 

در محــدوده های دو میلیــون و ۱۰۰ هزار 
واحد قرار داشــت  دالر در بــازار آزاد با نرخ 
۲۵ هزار تومان و دالر نیمایی ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان معامله می شد، اظهار داشت: تحلیل 
اکثر تحلیلگران از بازار ســرمایه با نرخ دالر  
۲۵ هزار تومان بود اما با مطرح شــدن خبر 
گشــایش اقتصادی، نرخ دالر در بازار آزاد 
کاهش و به قیمت ۲۱ هزار تومان رسید، در 
مقابل نرخ دالر نیمایی در حال رشد بود زیرا 
به طور معمول نرخ دالر نیمایی به نرخ بازار 

آزاد نزدیک خواهد شد.
دامچه افزود: از ۲۰ مــرداد که در تحلیل ها 
نرخ دالر ۲۵ هزار تومان بود شاخص بورس 
در مســیر کاهشــی قرار گرفت و ریزش ها 
ادامه داشــت در حالی که بازار ارز در مسیر 
افزایشی بود و حتی شاهد نرخ دالر ۳۲ هزار 

تومانی در بازار بودیم.
این کارشــناس بازار ســرمایه با اشــاره 
به اینکه شــاخص بورس بــا دالر ۲۵ هزار 
تومان به ســقف دو میلیــون و ۱۰۰ هزار 

واحد رســید، خاطرنشــان کــرد: اکنون 
با عبور  نــرخ دالر نیمایی از مــرز ۲۵ هزار 
تومــان و معامله آن در بــازار آزاد با قیمت 
۳۲ هزار تومان رســیدن شاخص بورس به 
کانال دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد چندان 

کار دشواری نیست. 
وی با بیان اینکــه افراد با دیــد میان مدت 
گزینه های جذابی را برای ســرمایه گذاری 
در بــورس دارند، افزود: اکنــون مهمترین 
نکته در بازار مشخص شدن نتایج انتخابات 
آمریکا اســت، ابهامات زیادی در این زمینه 
وجــود دارد که اثر آن اکثــر بازارهای مالی 

دنیا را در برگرفته است.
دامچه خاطرنشــان کرد: با ایــن حال فارغ 
از اینکه بایدن شــخص برنده در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا باشد یا ترامپ، باید 
این موضوع را مدنظر قــرار داد که در میان 
مدت تفاوت چندانی بــرای وضعیت حاکم 
در ایران ندارد و نمــی تواند تاثیر چندانی را 

در بازار های داخلی داشته باشد.

دالر خریدار ندارد!

بورس هنوز خود را با دالر ۳۲ هزار تومانی تطبیق نداده است



 ساخت و ساز مسکونی متری چند؟!

وش کنندگان مسکن کیش و مات پیش فر

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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وشگاه های  خرید اعتباری از هایپراستار و فر
 مرکز خرید بازار بزرگ ایران )ایران مال( 

ح آینده داران در مرحله دوم طر
بانک آینده با هدف ارزش آفرینی و تنوع هر چه بیش تر سبد محصوالت 
بانک؛ طرح جدید خریــد اعتباری خود را با عنــوان »آینده داران«، به 

عموم مشتریان حقیقی و حقوقی عرضه کرد.
همه ی مشتریان بانک آینده که دارای انواع سپرده های سرمایه گذاری 
از جمله؛ ســپرده های قرض الحســنه )جاری و پس انداز(، سپرده های 
بلندمدت شــتاب، آینده ســاز و واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
گســترش فردای ایرانیان باشــند، می توانند از ۲۵ مهرماه امســال، با 
ثبت نام در سامانه پیشــخوان مجازی )abplus.ir(  یا مراجعه به شعب 
بانک آینده، بر اساس موجودی حساب انتخابی، اعتباری بین ۱۰ )ده( 
میلیون ریال تا ســقف ۱۰۰ )یک صد( میلیون ریــال، دریافت کرده و 
با مراجعه حضوری به هایپراستار و فروشــگاه های طرف قرارداد مرکز 

خرید بازار بزرگ ایران )ایران مال(؛ از مزایای این طرح بهره مند شوند.

مدت استفاده از طرح مذکور، از ۲۵ مهر تا ۲۲ آذر ماه سال جاری است.
در صــورت تمایل مشــتری به بازپرداخــت به صورت یکجــا از تاریخ 
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تــا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، امکان بازپرداخــت تمامی بدهی؛ 
برای مشتریان فراهم شده است. بدیهی اســت در صورت عدم تعیین 
تکلیف توسط مشتری، پس از اتمام مهلت بازپرداخت یکجا، به صورت 
سیستمی بازپرداخت بدهی به صورت اقساط از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱، 

آغاز می شود. 
برای اطالعات بیشتر به ســایت ir.ba24 و یا شعب؛ مراجعه و یا با مرکز 
ارتباط ایــن بانک به شــماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ در تمامی ســاعات 

شبانه روز تماس حاصل فرمائید.

سقف کارت به کارت همان ۶ میلیون تومان است
روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: سقف انتقال پول روزانه از طریق 

کارت به کارت همان ۶ میلیون تومان است.
 روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تکذیب خبر افزایش ســقف انتقال 
پول روزانــه از طریق کارت بــه کارت تا ۱۰ میلیون تومــان، به آگاهی 

می رساند سقف مبلغ کارت به کارت کماکان ۶ میلیون تومان است.
بدیهی اســت هرگونه تغییر در ایــن زمینه از طریق وب ســایت بانک 

مرکزی به اطالع عموم مردم خواهد رسید.

معین کارت بانک پارسیان با هدف کمک به زندانیان 
ونمایی شد غیرعمد ر

مراسم رونمایی از معین کارت بانک پارســیان، در ساختمان مرکزی 
این بانــک با حضور مدیران ارشــد این بانــک و مدیران بنیــاد تعاون 
زندانیان کشــور برگزار شد. با اجرایی شــدن این طرح خیرینی که در 
بانک پارسیان حساب دارند، می توانند با اختیار خود، تمام یا بخشی از 
سود سپرده خود را به این حســاب واریز کنند تا در اختیار بنیاد تعاون 

زندانیان برای امور خیریه از جمله آزادی زندانیان قرار گیرد.
در این مراسم عضو هیات مدیره و معاون طرح و توسعه بانک پارسیان، 
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشــور، مدیرعامل شــرکت تجارت 
الکترونیک پارسیان و مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار بانک پارسیان 
حضور داشتند و توضیحاتی در خصوص این محصول ارائه کردند. عضو 
هیات مدیره و معاون طرح و توســعه بانک پارســیان در این مراسم با 
ارایه آمارهایی از میزان ســرمایه، تعداد شعب، نیروی انسانی و ظرفیت 
های کنونی بانک پارسیان، گفت: مجموع دارایی های بانک حدود یک 
هزار و ۶۵۰ هزارمیلیارد ریال اســت که ۹۷۰هزار میلیارد آن مربوط به 
تســهیالت اعطایی و مطالبات به افراد حقیقــی خصوصی به جز بانک 
هاست. ضرغامی با اشاره به نقش مهم استارت آپ ها در توسعه جوامع 
امروزی گفت: بر این باوریم که در حال حاضر افزایش نرخ رشد سرمایه 
گذاری و تولید، حاصل فروش مواد خام و اولیه نیســت.آنچه که منجر 
به شــکوفایی اقتصادی می شــود ، محصول مغز و تفکر انسانی است و 
این شــرکت های دانش بنیان هســتند که آینده اقتصاد جهان را رقم 

می زنند. 
بر این اســاس بانک پارسیان در راســتای ارتقای ســرمایه انسانی به 
عنوان یکی از جنبه های مســئولیت های اجتماعی، حمایت از شرکت 
های دانش بنیان را در دســتور کار خود قــرار داد. پرداخت بیش از ۵ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به شــرکت های دانش بنیان ضرغامی در 
ادامه به حمایت های بانک پارسیان از شــرکت های دانش بنیان اشاره 
کرد و گفت: هم اکنون معــادل ۱۲ هزار و ۲۸۱ میلیــارد ریال پرونده 
مربوط به اعطای تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان در این بانک 
در حال بررسی اســت. به گفته وی، تاکنون ۷ هزار و ۵۰۷ میلیارد ریال 
تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان توســط این بانک به تصویب 
رسیده و حدود ۵ هزارو و۲۷۳ میلیارد ریال آن هم پرداخت شده است. 
البته با توجه به اولویت ارتقای سرمایه انســانی به عنوان یکی از جنبه 
های اصلی مســئولیت های اجتماعی، بانک پارســیان روند پرداخت 
تســهیالت تا پایان ســال جاری را ادامه خواهد داد. عضو هیات مدیره 
بانک پارســیان در ادامه گفــت: همچنین این بانک تاکنــون ۷ هزار و 
۴۵۸ میلیارد ریال از سوی شــرکت های دانش بنیان درخواست صدور 
ضمانتنامه داشــته که یک هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال آن صادر شــده و 

مابقی آن در حال بررسی است. 
معاون طرح و توســعه بانک افزود: بانک پارســیان تاکنون برای ۲۷۰ 
شــرکت دانش بنیان ضمانتامه صادر کرده و ۲۸۵ شرکت دانش بنیان 
نیز تحت پوشش اعطای تســهیالت قرار دارند. پرداخت ۲هزار و ۵۸۰ 
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه ضرغامــی در بخش دیگری 
از اظهارات خود گفت: جنبه دیگر مســئولیت هــای اجتماعی ، جنبه 
خیرخواهانه است و در این راســتا بانک بر اســاس تفاهم نامه با بنیاد 
برکت از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام)ره( اعطای ۹۵۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت را برنامه ریزی نموده که تا به امروز ۲ هزار و ۵۸۰ 
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه اشــتغالزایی روستایی از سوی 

بانک پرداخت شده است و مابقی آن تا پایان سال پرداخت خواهد شد. 
سود ســپرده خیرین داوطلب صرف حرفه آموزی، اشــتغال و آزادی 
زندانیان می شــود وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود در 
خصوص معین کارت گفت: معین کارت طرحی اســت که در راستای 
جنبه خیرخواهانه مســئولیت هــای اجتماعی در دســتور کار بانک 
پارسیان قرار گرفته است. با اجرایی شدن این طرح خیرینی که در بانک 
پارسیان حساب دارند و یا افتتاح حساب می کنند، می توانند با اختیار 
خود تمام یا بخشی از سود سپرده خود را به این حساب واریز کنند تا در 
اختیار بنیاد تعــاون زندانیان برای امور خیریــه از جمله حرفه آموزی، 

اشتغال،آزادی زندانیان و ... قرار گیرد. 
در این راستا کمپین گســترده ای برای اطالع رسانی و تبلیغات فراهم 
شده اســت. صدور یک میلیون حامی کارت بانک پارسیان مطهرنژاد، 
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشــور نیز در این مراسم گفت: بنیاد 
تعاون زندانیان، یک نهاد عام المنفعه اســت که از حدود ۷۰ سال پیش 

کار خود را شروع کرده است. 
وظیفه این بنیاد توانمند ســازی زندانیان برای بازگشت به جامعه ای 
است که در قالب حرفه آموزی و ایجاد اشتغال در دوران محکومیت این 
هدف را محقق می کند. وی با بیان اینکه ســاالنه بیش از ۷۰ هزار نفر از 
زندانیان تحت آموزش فنی و حرفه ای قرار می گیرند، ادامه داد : بخشی 
از این کار توسط بنیاد و بخشــی هم با همکاری سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای و سازمان زندان ها اجرایی می شود. به گفته مطهر نژاد، بانک 

پارسیان همکاری خوبی از سه سال گذشته با بنیاد شروع کرده است.

شعبه

اســتفاده از منابع مالیات بر خانه های خالی به منظور 
احداث مســکن برای اقشــار پایین که در کشورهای 
توسعه یافته انجام می شود توسط نمایندگان مجلس 

در حال بررسی است.
جنب و جوش مجلس برای رســیدگی به وضعیت بازار 
مســکن هنوز آن طور که باید و شاید به نتیجه نرسیده 
اســت. هیچ یک از طرح های اصلی نمایندگان مجلس 
یازدهــم کــه در ماههای اخیــر انتقادات زیــادی به 
نابسامانی بازار مسکن داشتند از حد ایده و طرح فراتر 

نرفته است.
طرح مالیــات بر عایدی ســرمایه که از ســال ۱۳۹۴ 
بحث آن مطرح شده در کمیســیون اقتصادی مجلس 
قــرار دارد. قانون مالیات بر خانه هــای خالی هم که به 
تصویب صحن علنی رســید با ۱۶ ایراد شورای نگهبان 
مواجه شد. البته در هفته های اخیر بنا به گفته اعضای 
کمیسیون عمران مجلس پس از رفع ایرادات مجدداً به 

شورا ارسال شده است.

در خصوص تغییر قیمت مســکن نیز به نظر 
می رســد کار خاصی نمی شــود کــرد؛ زیرا 
التهابات این بازار از رشــد نرخ ارز و نوســان 
بازارهای موازی نشــأت میگیرد. با این حال 
نقدهای بهارستان نشینان به نابسامانی بازار 
مســکن هر روز از طرق مختلف صورت می 
گیرد و بعضاً برنامه های از پیش تدوین شده 

به عنوان راهکارهای نجات بخش بازار مســکن توسط 
برخی نمایندگان ارائه می شود.

یکی از برنامه هایی که در همه جای دنیا پیاده می شود 
اختصاص منابع حاصل از مالیات بخش مســکن برای 
احداث مسکن اقشار پایین است که در سال های اخیر 
همواره کارشناسان و فعاالن بخش مسکن در ایران نیز 

به آن تاکید کردند.
در این خصوص اخیراً علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی گفته اســت یکی از پیشنهادات ما در 
طرح جهش تولید مســکن تشــکیل صندوقی برای 

جمع آوری مالیات بر عایدی مســکن است 
تا با ایجاد آن در ســنوات آتی صندوقی برای 
حمایت از تولید مســکن در کشــور داشته 
باشیم.وزارت راه و شهرسازی اولین گروه از 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه به میزان 
۱۰۹ هزار واحد را بــرای اخذ مالیات متعلقه 

بر اجاره به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرســازی اظهار امیدواری 
کرده تا انجام این کار از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
فتح بابی برای تحرک بخشیدن به فضای تولید و عرضه 
مسکن باشــد.این در واقع اولین قدم جدی برای اخذ 
مالیات از واحدهای خالی از ســکنه محسوب می شود.  
در صورتی که خالی بودن ایــن ۱۰۹ هزار واحد محرز 
شود در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه بر 

اجاره سالیانه خواهند شد.
روز ۲۸ مــرداد ۱۳۹۹ ســامانه امالک و اســکان که 
اطالعات واحدهای مســکونی کل کشــور در آن ثبت 

خواهد شد به مرحله اجرا رسید.
قرار اســت این اطالعات با همکاری سایر دستگاه های 
مرتبط جمع آوری و بــرای وضع مالیــات متعلقه در 
اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار گیــرد. طبق ماده 
۵۴ قانون مالیات های مســتقیم واحدهای مسکونی 
خالی در سال اول مشمول شــش برابر مالیات متعلقه 
خواهند شــد که البته شــورای نگهبان ۱۶ ایراد به آن 
گرفت و ســپس مجلس ایرادات را برطرف و مجدداً به 
شورا ارسال کرد.وزارت راه و شهرسازی قول داده بود تا 
پایان تابستان اولین اطالعات واحدهای مسکونی را در 

اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد.
 بنابر این گزارش، از بین ۲۸ میلیون واحد مســکونی 
تا کنون ۱۳ میلیــون و ۴۰۰ هزار واحد شناســایی و 
شناسنامه دار شده و ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان 
بیش از یک واحد مسکونی ارســال شده است. رئیس 
سازمان امور مالیاتی اعالم کرده ظرف ۱۰ روز مالیات 

خانه های خالی را مطالبه می کنیم.

مالیات

خریدار  ســازندگان مســکن معتقدند با 
توجه به افزایش لحظه ای مصالح در ماه های 
اخیر، هزینه ساخت با افزایش چشمگیری 
مواجــه شــده و بســیاری از پیش فروش 
کنندگان آپارتمان، اکنون در حاشیه زیان 

قرار گرفته اند.
به گزارش مهر، سازندگان مسکن معتقدند 
بــا توجه بــه افزایــش لحظــه ای مصالح 
ساختمانی در ماه های اخیر، هزینه ساخت 
و ســاز قابل پیش بینی نیســت و بسیاری 
از ســازندگانی کــه مدت ها قبــل اقدام به 
پیش فــروش کرده اند، اکنون در حاشــیه 

زیان قرار گرفته اند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در 
۱۰ تیرماه امسال در پاسخ به نامه ۲۱ خرداد 
ماه معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی، هزینه احداث هــر مترمربع 
واحد مســکونی را اعــالم کرد کــه در آن 
قیمت ها برای واحدهای مصرفی )یک تا دو 
طبقه( متری ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و 
برای واحدهای نســبتاً لوکس )۱۶ طبقه به 
باال( متــری حدوداً ۳ میلیــون و ۴۰۰ هزار 

تومان نرخ گذاری شده بود.
نرخ هایی که حتی با قیمت های ســال قبل 
از آن نیز همخوانی نداشــت و بــا اعتراض 
بسیاری از سازندگان همراه شد چرا که آنها 
می گفتند در واقعیت بازار، نرخ تمام شــده 
بسیار باالتر از نرخ هایی اســت که سازمان 

نظام مهندسی ساختمان اعالم کرده است.
هنوز ۳ ماه از نرخ گذاری مذکور برای ســال 
جاری نگذشــته اســت اما به نظر می رسد 
هزینه های واقعی ساخت و ساز هر متر مربع 
از واحدهای مســکونی مصرفی به دو و نیم 
تا ۳ برابر قیمتی رســیده که نظام مهندسی 

ساختمان برای امسال طراحی کرده است.

ماجراهای 6 ماهه میلگرد
قیمــت فــوالد )میلگــرد( و تیرآهن طی 
ماه های اخیر خبرســاز شده است و به گفته 
مهندسان ســاختمان، تا یک چهارم هزینه 
ساخت و ساز را حتی برای سازه های بتنی، 

قیمت فلزات تشکیل می دهد.
علی نیکــزاد نایب رئیس مجلــس و عضو 
کمیســیون عمــران تــا کنون جلســات 
متعددی با سرپرستان و نهایتاً وزیر صمت 
در چند ماه اخیر بــرای پیدا کردن راه حلی 
جهت کاهــش یــا حداقل ثبــات قیمت 
میلگرد و تیرآهــن برگزار کــرد؛ حتی در 

مقطعی کــه مدرس خیابانی، سرپرســتی 
وزارت صمت را بر عهده داشــت، توانست 
صورتجلســه ای در کمیســیون عمران با 
حضور سرپرســت اســبق این وزارت خانه 
تنظیم کنــد که میلگــرد بــه پروژه های 
ساختمانی با قیمت حداکثر کیلویی ۸ هزار 

و ۵۰۰ تومان تزریق شود.
صورت جلسه ای که قرار بود به هیئت دولت 
هم برود و مجوز دولت را نیــز اخذ کند؛ اما 
به دلیــل تفاوت زیاد قیمت تعیین شــده با 
قیمت بازار آزاد میلگــرد که بعضاً تا کیلویی 
۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان هم عرضه می شــود، 
هیچ گاه نه رنگ تصویــب دولت گرفت و نه 

بوی اجرا از آن به مشام رسید.

ضمن اینکــه نایب رئیــس مجلس تالش 
زیــادی بــرای موافقــت وزارت صمت با 
فروش میلگرد و فوالد خــارج از بورس کاال 
به پروژه های مســکونی داشــت که نهایتاً 
رزم حســینی وزیر صمت آب پاکی را روی 
دســت موافقان عرضه فوالد خارج از بورس 
ریخت و اعــالم کرد فــوالد صرفــاً باید از 
طریق ســازوکار بورس کاال عرضه شود؛ اما 
فوالدسازان مکلفند همه محصول خود را به 
بورس بیاورند و حق دپوی بخشــی از آن در 
کارخانه یا فروش خارج از بــورس را ندارند 
تا قیمت تمام شده میلگرد در ساخت و ساز 

کنترل شود.

موافقت با افزایش قیمت سیمان
بر اساس اعالم شرکت های تولیدکننده 
سیمان در ســامانه کدال )سامانه شفاف 
سازی شــرکت های بورســی(، سیمان 
نیز در روزهــای اخیر توانســته به بهانه 
افزایش قیمت پاکت، مجوز افزایش ۱۰ 
درصدی قیمت را از ســتاد تنظیم بازار 

اخذ کند. 
آخریــن مجــوز افزایش قیمــت مربوط 
به تیرماه بود که هر پاکت ســیمان، ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری شــده 

بود.

قیمت ساخت هر متر آپارتمان 
6 میلیون تومان؛ قیمت یک متر 
آپارتمان آماده 24 میلیون تومان!

به گفتــه انبوه ســازان، هزینه تمام شــده 
ساخت و ســاز مســکن مصرفی تا متری ۶ 
میلیون تومان رســیده است؛ از سوی دیگر 
بر اساس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مســکونی در تهران برای 
شهریور ماه امسال، ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار 

تومان است.
بنابراین قیمت تمام شده ساخت و ساز تنها 
۲۴.۶ درصد از هزینه یک واحد مســکونی 
را به خود اختصاص می دهــد و بیش از ۷۵ 
درصد مابقی، ظاهراً بــه قیمت زمین تعلق 

دارد.

 نرخ گذاری ساخت مسکن ملی
 متری 2.۷ میلیون

این در حالی است که گفته می شود معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
در ابالغیه ای به ادارات کل راه و شهرسازی 
اســتان ها، هزینــه ســاخت واحدهــای 
مســکونی ذیل طرح اقدام ملی مســکن را 
متــری ۲ میلیون و ۷۰۰ هــزار تومان بابت 
امضای قرارداد با ســازندگان و پیمانکاران 
اعالم کرده کــه این نرخ تا کنون از ســوی 
معاونت مســکن وزارت راه، نه تأیید شده و 
نه تکذیب؛ قیمتی که احتماالً صحت داشته 
باشد. و مشخص نیست با قیمت های فعلی 
مصالح ســاختمانی، چگونه قرار اســت هر 
مترمربع مســکن ملی با ۲.۷ میلیون تومان 

ساخته شود.

 هزینه ساخت 40 درصد افزایش
 یافته است

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان 
تهران در گفت وگو با خبرنــگار مهر درباره 
قیمت تمام شده هر متر ساخت و ساز اظهار 
داشــت: در حال حاضر قیمت ساخت و ساز 
بدون هزینه پروانه ســاختمانی و انشعابات 
آب، برق و گاز، متری ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان 
است. بابت پروانه و انشعابات هم متری یک 

میلیون تومان باید اضافه کرد.
وی ادامه داد: این نرخ ها در مقایســه با سال 

گذشــته تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته 
است. این قیمت ها روز به روز تغییر می کند 
و اگر امروز تیرآهن بخرید ممکن اســت با 
قیمــت آن در روز قبل یا بعــدش متفاوت 

باشد.
رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان تهران 
درباره هزینه تمام شــده ســاخت و ساز در 
بافت های فرســوده با توجه به رایگان بودن 
هزینه صدور پروانه ســاخت و نیز عدم نیاز 
به خرید انشــعابات آب، بــرق و گاز، گفت: 
در بافت فرســوده به خصوص در اماکنی که 
ریزدانه بوده و فشردگی داشته باشد، هزینه 
جابه جایی مصالح، انتقال کمپرسی سیمان 
و نصب آهن آالت در ســازه ممکن است به 
ســازنده تحمیل شــود در غیر این صورت، 
هزینه نوسازی بافت فرسوده کمتر خواهد 

بود.

دبیر کانون انبوه سازان کشور: 
پیش فروش کننده ها ورشکست 

شده اند
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون سراسری 
انبوه ســازان کشــور نیــز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشــت: تــورم مصالح 
ســاختمانی صرفاً در بخــش میلگرد طی 
۹ ماه گذشــته از ابتدای زمســتان ۹۸ که 
کیلویی ۴ هزار تومان بود تا پایان شــهریور 
۹۹ که به متری ۱۲ هزار تومان رسید، ۳۰۰ 

درصد بوده است.
وی یادآور شــد: ایــن تالطم بــازار مصالح 
ساختمانی سبب شده تا هم مصالح فروشان 
و بنکداران عمده بــازار آهن آالت از فروش 
تیرآهن و میلگرد و بعضاً سیمان خودداری 

کنند و هم سازندگان متضرر شوند.
پورحاجــت گفت: بــه عنوان مثال ســال 
گذشــته برخی ســازندگان قرارداد پیش 
فروش مســکن با پیش خریداران با متری 
۱۳ میلیون تومان به امضا رســانده اند؛ در 
حالی که همــان واحد متــری ۲۴ میلیون 
تومان به فروش می رســد و حاال با باال رفتن 
شدید قیمت مصالح ســاختمانی، بسیاری 
از ســازندگانی که با مبنای نرخ های قبلی 
مصالــح ســاختمانی پیش فــروش انجام 
داده اند، دچار مشکل جدی شــده اند؛ آنها 
مجبور به تکمیل ســاختمان بــا نرخی که 
ابتدای قرارداد متعهد شــده اند، هستند اما 
کل ســرمایه آنها از بین رفتــه و امیدی به 

بازگشت سرمایه خود ندارند.

اختصاص مالیات خانه های خالی به احداث مسکن برای اقشار پایین

مقام مسئول در شبکه بانکی:

ح ملی مسکن در یکماه اخیر افزایش یافته است مشارکت متقاضیان طر
خریدار   مدیر عامل بانــک عامل بخش 
مسکن در گزارشــی درباره طرح اقدام ملی 
تولید و عرضه مســکن، از افزایش مشارکت 
متقاضیان این طرح طی یک ماه گذشــته 

خبر داد.
 به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمود 
شــایان در گزارش جدید خــود اعالم کرد: 
بر اســاس آخرین وضعیت افتتاح حســاب 
توســط واجدین شــرایط طرح اقدام ملی 
مسکن، ۱۱۵ هزار و ۷۴۴ نفر در شعب بانک 
عامل در سراسر کشور افتتاح حساب انجام 
داده اند. از این تعداد، تاکنون ۶۶ هزار و ۸۰۸ 
نفر نســبت به پرداخت مرحلــه اول آورده 
نقدی اقدام کــرده اند که مجمــوع منابع 
مالی حاصل از این حجــم واریزی ها رقمی 
در حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مســکن 
با تاکید بر افزایش نســبت افــراد پرداخت 
کننــده آورده نقــدی به کل افــراد افتتاح 
کننده حســاب طی ماه گذشته در مقایسه 
با این نسبت در ماه های قبل تر افزود: پیش 

خریــداران مســکن ملی تحت تأثیر ســه 
عامل، پای کار آمده اند و مشــارکت شــأن 
را با پروژه هایی که برای خودشــان در حال 

ساخت است افزایش داده اند. 
این ســه عامــل شــامل »اطالع رســانی 
گســترده دولت و بانــک مســکن درباره 
ضــرورت همــکاری مالــی متقاضیان«، 
»تعیین مهلت ۱۵ روزه واریز آورده نقدی« 
و همچنیــن »پیامک های مرتبــط با این 
موضوع به افراد« اســت که توانســت باعث 
ترغیب افــراد برای پرداخــت آورده نقدی 

مرحله اول شود.
شــایان در این گــزارش می افزاید: افزایش 
مبلــغ میانگین واریزی نقــدی متقاضیان 
اســت. در حال حاضــر هر کــدام از پیش 
خریدارانی که مرحلــه اول آورده نقدی در 
طرح مســکن ملی را پرداخت کــرده اند، 
به صــورت میانگین ۴۰ میلیــون تومان به 
حســاب خود واریز کرده اند. ایــن رقم در 
ماه های قبل، کمتر از این بــود. بنابراین از 
این بابت نیز روند مشارکت مردمی مناسب 

ارزیابی می شود.
مدیر عامــل بانــک در بخش دیگــری از 
گزارش خود به آخرین وضعیت تأمین مالی 
پروژه های ســاختمانی طرح مســکن ملی 

پرداخته که به شرح زیر است:
۱. بانک تــا کنون مرحله اول تســهیالت 
ساخت را به ۷ پروژه اقدام ملی به ظرفیت 
۱۶ هــزار و ۳۲ واحد مســکونی پرداخت 

کرده است.
۲. بانک عامل بخش مسکن فعاًل تنها بانک 
حامی و پشــتیبان طرح اقدام ملی مسکن 
به حســاب می آید که به موقع و بر اســاس 
تعهدی که تعریف کرده، نسبت به پرداخت 
تسهیالت ساخت مسکن در این راستا اقدام 
کرده است. این مدل تأمین مالی پیش تر در 

طرح مسکن مهر تجربه شده بود.
۳. عالوه بر پرداخت تســهیالت طرح اقدام 
ملی به ۷ پــروژه، ۱۰۰ پروژه دیگــر نیز با 
ظرفیت ۱۸ هــزار و ۷۰۲ واحد مســکونی 
به شــعب بانک مذکور معرفی شده اند که 
از این تعداد ســازندگان ۲۴ پــروژه هنوز 

برای تکمیــل مدارک مورد نیــاز پرداخت 
تسهیالت اقدام نکرده اند.

۴. ۴۶ پروژه ساخت مســکن اقدام ملی اما 
در حال تشــکیل پرونده هســتند و پرونده 
۱۸ پــروژه به ظرفیت ۲ هــزار و ۶۴۸ واحد 
در دفترخانه های اسناد رسمی مراحل آخر 
ترهین برای پرداخت بخش اول تسهیالت 

ساخت را طی می کند.

خاطرنشــان می شــود تعهد بانــک عامل 
تأمیــن اعتبارات طــرح ملی مســکن در 
حمایــت و تأمین مالــی از پروژه های طرح 
اقدام ملی تولید و عرضه مســکن، پرداخت 
۱۴۰ هزار فقره تســهیالت ســاخت است. 
این تســهیالت بدون نیاز به سپرده گذاری، 
در اســرع وقت از محل منابع داخلی بانک 

مذکور به سازنده ها پرداخت می شود.



چین چه مدت دیگر حامی بازار نفت خواهد ماند؟

تولید برق از پساب صنایع

در یکسال اخیر انجام شد

وژه  سرمایه ای و جاری در نفت و گاز شرق تامین اعتبار ۹۰ پر

تشدید فشار بر اوپک پالس برای تغییر برنامه 
افزایش تولید

افزایش شــیوع ویروس کرونا در سراســر جهان و ضعیفتر شدن روند 
احیای تقاضا برای نفت، فشــارها روی اوپک پالس بــرای تغییر روند 

برنامه افزایش تولید نفت را تشدید کرده است.
 در نشســت ماه گذشــته کمیته نظارتی مشــترک وزیــران اوپک و 
غیراوپک، وزیر انرژی عربستان سعودی به سفته بازان نفت هشدار داد 
عزم وی برای تثبیت بازارهای جهانی را امتحان نکنند. اکنون که شیوع 
پاندمی ویروس کرونا تشدید شــده و تقاضا برای نفت را دوباره تهدید 

می کند، زمان محک زدن این ادعا نزدیکتر شده است.
نشست مجازی کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک و غیراوپک روز 
دوشنبه با هدف ارزیابی وضعیت بازار برگزار می شود اما هیچ تصمیمی 
تا اول دسامبر که نشســت وزیران اوپک پالس برگزار می شود، گرفته 
نخواهد شــد. با این حال عربستان سعودی و روســیه که اعضای اصلی 
این گروه هستند، دیپلماسی خود را تقویت کرده اند. والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در 
مدت یک هفته گذشته دو بار تماس تلفنی داشته اند که از زمان بحران 

نفت در آوریل دیده نشده بود.
با گیر افتادن نفت در مرز ۴۰ دالر و عرضه بیشــتر نفت از ســوی لیبی، 
اوپک پالس برای بازبینی برنامه افزایش تولید خود، تحت فشــار قرار 
گرفته است. این گروه از اوت حدود دو میلیون بشکه در روز به تولیدش 
اضافه کرده و قرار اســت در ژانویه ۱.۹ میلیون بشکه در روز به تولیدش 

اضافه کند.
در حالی که اعضای اوپــک پالس فعال طبق برنامه پیــش می روند اما 
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک پنج شنبه گذشته اذعان کرد که تقاضا 
ضعیف بوده و این گروه برای جلوگیری از فروپاشی دوباره قیمتها اقدام 
خواهد کرد. گزارشــهای داخلی این گروه هم نشان می دهد که ریسک 
مازاد عرضه جدید وجــود دارد و نمایندگان اوپــک در خفا اذعان می 
کنند که هنگامی که شــش هفته دیگر تصمیم رســمی برای به تاخیر 

انداختن افزایش تولید گرفته شود، آماده پذیرش آن هستند.
بازیگران بانفوذ بازار در حال حاضــر از اوپک پالس می خواهند مراقب 
افزایش تولید برنامه ریزی شده خود باشد. شــرکتهای بازرگانی نفت 
ماننــد مرکوریا انرژی، بانکهایی شــامل جی پی مــورگان اند چیس و 
موسســاتی نظیر آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده اند بازار ضعیفتر 

از آن است که بتواند عرضه بیشتر نفت را جذب کند.
این نظرات ممکن است در نشست روز دوشنبه کمیته نظارتی مشترک 
وزیران اوپک و غیراوپک به ریاست شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان سعودی و الکساندر نواک، همتای روسی مورد بررسی 
قرار گیرد. این کمیته درباره سیاســت تولید سال آینده تصمیمی نمی 
گیرد و تصمیم نهایی در نشست آتی وزیران اوپک پالس گرفته خواهد 

شد.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، این تصمیم نه تنها برای اوپک که بسیاری 
از اعضای آن به قیمت باالتر از ســطح فعلی نفت برای پوشــش هزینه 
هایشــان نیاز دارند بلکه برای کل صنعت نفت از تولیدکنندگان شیل 
گرفته تا غولهایی نظیر اکسون موبیل پیامدهای عمیقی خواهد داشت.

روزگار فرسایشی طالی سیاه

وند خنثی قیمتی ادامه دارد  ر
پیش بینی های اخیــر در خصوص عدم بازگشــت زودهنگام تقاضای 
سوخت به شرایط عادی و همچنین نگرانی از تداوم مازاد عرضه نفت، به 
نحوی قیمت این ماده را تحت تاثیر قرار داده که بدون فاکتور تاثیرگذار 

بااهمیتی نمی توان انتظار صعودی شدن قیمت ها را داشت.
در نخستین روز معامالتی بازارهای جهانی شاهد تداوم روند فرسایشی 

نفت در محدوده قیمتی هفته گذشته هستیم.
در این بین هر بشــکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر با ۱۵ 
سنت کاهش نســبت به جلســه معامالتی قبل در محدوده ۴۲ دالر و 
۸۰ سنت معامله می شــود. این درحالی اســت که باالترین قیمت این 
شاخص نفتی در هفته گذشته برابر با ۴۳ دالر و ۳۷ سنت گزارش شده 
بود که البته این محدوده مقاومت بسیار با اهمیتی برای شاخص برنت 
محسوب می شود که به نظر نمی رســد در هفته پیش رو نیز نفت برنت 

توان عبور از این مقاومت را داشته باشد.
همچنین هر بشکه نفت وســت تگزاس اینترمدییت نیز با افت ۷ سنتی 
نســبت به جلســه معامالتی قبل روبرو بودده و اکنون در محدوده ۴۰ 
دالر و ۸۱ ســنت معامله می شود که بیشــترین رقم ۴۱ دالر و ۵ سنت 

گزارش شده بود.
از مهــم ترین عوامل تاثیرگــذار بر قیمت نفــت در روز جاری می توان 
نشســت اخیر کمیته نظارتی اوپک پالس به ریاست عربستان و روسیه 
اشاره کرد. این نشســت درحالی برگزار می شود که اعضای گروه اوپک 
پالس در نشســت هفته گذشته کمیته فنی مشــترک این گروه چشم 

انداز تیره و تاری از آینده تقاضا برای قیمت نفت پیش بینی کرده است.
همچنین آمارهای اقتصادی چین منتشــر شــد که انتظارها را برآورد 
نکرد. آمارهای دولت چین نشــان می دهد میزان رشــد تجارت کاال و 
خدمات کاهش یافتــه و آمارهای پاالیــش نفت خــام و تولید فلزات 
صنعتی ناامید کننده بوده است. وی افزود، احتماال تا پایان امروز شاهد 

افت قیمت ها خواهیم بود.

 داعش خطوط انتقال نفت عربستان را تهدید 
به حمله کرد

گروه تروریســتی داعش از پیروانش خواســت کــه غربی ها و خطوط 
انتقال نفت عربستان سعودی را هدف حمله های خود قرار دهند.

 سخنگوی گروه تروریســتی داعش از طرفداران این گروه شبه نظامی 
خواست تا غربی ها، خطوط لوله انتقال نفت و زیرساخت های اقتصادی 

عربستان را هدف قرار دهند.
ابوحمزه المهاجر، ســخنگوی گروه تروریســتی داعش در ســخنانی 
ضبط شــده که در کانال تلگرام این گروه منتشــر شــد، گفت: اهداف 
حمله ها بسیار زیاد اســت. با ضربه زدن و از بین بردن خطوط لوله نفت، 
کارخانه ها و تأسیســاتی که منبع درآمد این دولت ظالم هســتند آغاز 
کنید.وی افزود: ریاض با باز کردن حریم هوایی خــود برای پروازهای 
سرزمین های اشغالی فلسطین به کشــورهای همسایه خلیج فارس از 

عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس حمایت کرده است.
این تهدیدهــا در حالی رخ داد کــه بحرین ردپای امــارات عربی را در 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی دنبال کرد. امــارات و رژیم 
صهیونیستی ماه گذشــته میالدی توافق کردند که روابط خود را عادی 
کنند.عربســتان ســعودی که بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان به 
شمار می رود، بر لزوم تالش برای دســتیابی به توافق صلح پایدار میان 

فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی تأکید کرده است.

و نیر

 وزیر نیرو در دیدار بــا رییس شــورای عالی مصالحه 
ملی افغانســتان گفت: اجالس ششــم کمیســیون 
همکاری های مشــترک اقتصادی ایران و افغانســتان 

طبق برنامه برگزار خواهد شد.
 »رضا اردکانیان« در دیدار با »عبداهلل عبداهلل« رییس 
شــورای عالی مصالحه ملی افغانســتان افزود: امروز 
و در این فرصت بــا توجه به اینکه ششــمین اجالس 
همکاری های اقتصادی دو کشــور در پیش رو اســت، 
دیداری با عبداهلل عبداهلل انجام شــد تا وی از پیشرفت 
مذاکره های مقدماتی و عرصه هایی که قرار است طبق 

برنامه در آینده نزدیک در کابل مورد بررسی 
و نهایی شدن قرار گیرد، اطالع یابد.

وی ادامــه داد: عالوه بر ارائه گــزارش نقطه 
نظــرات وی درباره توســعه همــکاری ها 
در بخش های مختلــف مربوط بــه انرژی، 
همکاری هــای گمرکی و اقتصادی و ســایر 
زمینه های مربوط به کمیسیون مشترک دو 

کشوردر این دیدار دریافت شد.
»عبداهلل عبداهلل«رییس شــورای عالی مصالحه ملی 
افغانستان هم در این دیدار گفت: مطابق نیازهای مردم 

افغانســتان زمینه های همکاری دو کشــور 
مورد بحث و بررســی قرارگرفت و نکاتی نیز 
مشخص شــد .وی ادامه داد: آمادگی خوبی 
برای برگزاری اجالس کمیســیون مشترک 
همکاری های اقتصادی فراهم شــده است و 
انشــااهلل نتایج اجالس هم نتایج خوبی برای 
دو طرف باشــد و در همه عرصه ها پیشرفت 
حاصل شــود. »عبداهلل عبداهلل« رییس شورای عالی 
مصالحه ملی افغانســتان پیش از ظهر یکشــنبه برای 
یک سفر ســه روزه و دیدار با مقام های بلندپایه ایران 

و نیز بررسی راه های گسترش روابط دو جانبه و صلح و 
ثبات افغانستان وارد تهران شد.

به گفتــه »مجیب الرحمن رحیمی« مشــاور ارشــد 
شــورای عالی مصالحه ملــی افغانســتان، »عبداهلل 
عبدهلل« در این ســفر، مقام های ایرانــی را در جریان 
آخرین تحوالت و پیشرفت های گفت  وگوی صلح این 
کشــور قرار خواهد داد و در این سفر از مقام های ایرانی 
می خواهد که با دولت و مردم افغانســتان همکاری و 
از روند صلح حمایــت کنند تا صلح و ثبــات پایدار در 

افغانستان و منطقه مستقر شود.

مجری طرح های نیروگاهی ســیکل ترکیبی شرکت 
برق حرارتــی گفت: بخش گاز نیــروگاه ۹۰۶ مگاوتی 
ســیکل ترکیبی کالس F ویس رامین اهواز برای پیک 

تابستان سال ۱۴۰۱ وارد مدار می شود.
 علیرضــا نصرالهــی گفــت: پــروژه طرح نیــروگاه 
ســیکل ترکیبی ویس یکی از هشــت نیــروگاه طرح 
پنج هزار مگاوات کالس F تعریف شــده در شــرکت 
مادرتخصصــی تولید نیروی برق حرارتی اســت که با 
هدف تامین نیــاز انرژی واحدهــای صنعتی، معدنی، 
مسکونی منطقه و ایجاد اشــتغال در طول دوره حیات 

نیروگاه در منطقه احداث می شود.
وی با تاکید بر اینکه ساخت و بهره برداری از این پروژه 
امکان بازتوانــی نیروگاه بخار رامیــن را فراهم خواهد 
کرد، ادامــه داد: نیروگاه ویس شــامل دو واحد گاز هر 
کدام بــه ظرفیت ۳۰۷ مــگاوات و یک واحــد بخار به 

ظرفیت ۲۹۲ مگاوات اســت کــه بخش گاز 
نیروگاه ۹۰۶ مگاواتی سیکل ترکیبی کالس 
F ویس رامین اهواز برای پیک تابستان سال 

۱۴۰۱ وارد مدار می شود.
مجری طرح های نیروگاهی سیکل ترکیبی 
شــرکت برق حرارتی با تاکید بــر اینکه در 
نیروگاه ویــس از توربین های نســل جدید 

کالس F استفاده خواهد شد، ادامه داد: راندمان بخش 
گاز این نیــروگاه ۴۰ درصد خواهد بود کــه این رقم با 
افتتاح بخش بخار و در شــرایط ایزو بــه ۵۸ درصد نیز 

می رسد.
نصرالهی با اشــاره بــه آخرین وضعیــت اجرایی این 
نیروگاه، گفت: تمام شــرایط پیش نیاز اجرای طرح از 
قبیل انتخاب زمین مناسب، تعیین مشاور جهت انجام 
مطالعات امکان ســنجی و تملک زمیــن انجام گرفته 

اســت.وی با بیان اینکه اجرای شــمع های 
کوبشــی واحــد اول و دوم تکمیل شــده و 
اجــرای شــمع های درجای واحــد دوم در 
حال انجام اســت، ادامه داد: تکمیل اجرای 
شمع های کوبشی سالن توربین گازی واحد 
اول و دوم و شروع اجرای شمع های درجای 
ســالن توربین گازی واحد اول و دوم از دیگر 

اقدامات صورت گرفته در این پروژه است.
این مقام مسوول با اشــاره به اینکه تجهیزات اسکلت 
فلزی ســالن توربین واحد اول وارد کارگاه شده است، 
گفت: بخش عمده از لوازم جانبــی توربین بخار واحد، 
تجهیــزات تصفیه خانــه، پمپ خانه های ســوخت و 

آتش نشانی به کارگاه حمل شده است.
نصرالهــی با تاکید بــر اینکه خاکبرداری ســاختمان 
کنتــرل مرکزی )CCB( بــه اتمام رســیده و اجرای 

شمع های کوبشــی انجام شــده اســت، اضافه کرد: 
همچنیــن ســاختمان های تصفیه خانــه، پمپ خانه 
ســوخت، پمپ خانه آتش نشــانی، انبارهــای اصلی، 
ســاختمان های اداری، آمــوزش، کانتیــن، مخازن 

سوخت سبک و سنگین و ... در مرحله تکمیل است.
وی با اشــاره به اینکه خاکبرداری ســاختمان دیزل 
ژنراتور به اتمام رســیده و بسترســازی ناحیه در حال 
انجام اســت، ادامــه داد: در حال حاضــر خاکبرداری 
ســاختمان فورواردینــگ به اتمام رســیده اســت و 
خاکبرداری و انجام تحکیم بســتر محوطه ایســتگاه 
تقلیل فشــار گاز و همچنین اســلیپرهای خط گاز و 
تکمیل پایپینگ مســیر سوخت رســانی اصلی نیز در 

حال انجام است.
گفتنی اســت، نیروگاه ســیکل ترکیبی ویــس در ۲۰ 

کیلومتری جاده اهواز-مسجدسلیمان واقع شده است.

وزیر

وگاه نیر

خریــدار   در یکســال اخیــر ۱۱ پروژه 
ســرمایه ای با مبلغ بیــش از ۶۵۰ میلیارد 
ریال و بیــش از ۸۰ پروژه جــاری با ارزش 
بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال تامین اعتبار شد.

 بــه نقــل از وزارت نفت، جعفر ســلیمانی، 
رئیــس برنامه ریزی شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز شرق گفت: پروژه های سرمایه ای 
شــامل مواردی همچون آماده سازی، نصب 
تأسیسات و تسهیالت سرچاهی، تعمیرات 
اساسی و تأمین تجهیزات ضروری، ساخت 
و نصــب مخــازن ذخیــره مایعــات مرکز 
اندازه گیــری خانگیران، تعویــض و ارتقای 
سیستم رادیویی منطقه خانگیران و تامین 
تجهیزات برای نوســازی تاج چاه های این 
منطقه می شود.رئیس برنامه ریزی شرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز شــرق با اشــاره به 
اقدام هایی که برای چابک سازی فرآیندهای 
جذب سرمایه و پیگیری پروژه های درحال 
اجرا برای اســتفاده بهینــه از منابع جاری 
و ســرمایه ای انجام شــده، تصریح کرد: از 
جمله اقدام های انجام شده برای تحقق این 
موضوع می تــوان به تدوین گــزارش جامع 

مدیریت تغییر، آسیب شناســی و بررســی 
مشــکالت و تنگناهای اجــرای پروژه ها از 

طریق کنترل مســتمر و برگــزاری منظم 
نشســت های کنترل پروژه، تدوین اهداف 

و برنامه های ســاالنه شــرکت بــا رویکرد 
مدیریت راهبــردی، جایگزینی سیســتم 

تأمیــن اعتبار فــرم درخواســت خدمات 
پیمانی )RFCS( و شرح نیازهای سرمایه ای 
از حالت دســتی به الکترونیکــی، کنترل 
مستمر عملکرد تقاضاهای خرید سرمایه ای 
به منظــور جــذب به موقــع و حداکثــری 
اعتبارات تخصیص یافته، پیاده سازی نظام 
مدیریــت انرژی براســاس اســتانداردها و 
دستورعمل های ابالغی وزارت نفت و انجام 
ممیزی فنی انرژی اشــاره کرد.ســلیمانی 
درباره برنامه های آینده واحــد برنامه ریزی 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق اظهار 
کرد: ایجاد رویکردی سیســتمی و یکپارچه 
برای تحقق اســتقرار مدیریــت راهبردی، 
اســتفاده از فرصت ها با تکیه بــر نقاط قوت 
ســازمان، طراحــی و پیاده ســازی الگوی 
کاربردی مدیریت تغییر، استفاده از تکنیک 
مهندسی ارزش در طرح ها و پروژه ها، استقرار 
سامانه هوشمند مدیریت و کنترل پروژه ها و 
همکاری و مشــارکت حداکثری در تدوین 
 )Total Plan( طرح عملیاتی جامع ســاالنه
به منظور تحقق حداکثری تعهدهای تولید از 
برنامه ها و چشم اندازهای آینده شرکت است.

خریدار  چیــن طی ماههای گذشــته با 
واردات حجم باالی نفــت، نقش مهمی در 
حمایت از احیای تقاضای جهانی برای نفت 
داشته اســت اما دورنمای نامعلوم تقاضای 
این کشور بازار را نسبت به عدم ادامه تداوم 
تقاضای قوی این کشــور برای خرید نفت 

نگران کرده است.
 آمار گمرک چین از واردات نشــان می دهد 
که همچنان نفت زیادی به بنادر این کشور 
وارد می شــود و گمرک در حــال ترخیص 
محموله هایی اســت که هفته هــا منتظر 

تخلیه شدن هستند.
با این حال با توجه بــه ضعیف ماندن تقاضا 
در سایر کشــورهای آســیا و حاشیه سود 
ضعیــف پاالیش نفت در ایــن منطقه، بازار 
نفت و تحلیلگران نفت یــک نگرانی اصلی 
درباره تقاضا پیدا کرده اند و آن هم این است 
که چین تا چه مدت از بازار جهانی شکننده 
نفت پشتیبانی خواهد کرد. در شرایطی که 
موج دوم شــیوع ویروس کرونا، اقتصادهای 

توســعه یافته بزرگ را فرا گرفتــه و تقاضا 
ضعیفتر شده، نگرانی نسبت به این وضعیت 
عمیقتر شده اســت.واردات نفت چین طی 
پنج ماه گذشته به پایین ۱۱ میلیون بشکه 
در روز کاهش نیافته و واردات این کشور در 
ژوئن ۱۲.۹ میلیون بشکه در روز بود که ۱.۵ 
میلیون بشــکه در روز باالتر از رکورد قبلی 

واردات در ماه مه بود.
دلیــل اصلــی واردات بــاالی چیــن در 
طول فصلهای بهــار و تابســتان، تقاضای 
پاالیشــگاههای چین برای خرید در مارس 
و آوریل بود کــه قیمتهای نفت به شــدت 
ســقوط کرده و به پایینترین رکورد در ۱۵ 
سال گذشته نزول کرده بود. پاالیشگاههای 
دولتی و خصوصی به ذخیره سازی نفت در 
بهار پرداختند و در نتیجه آمار واردات چین 

از ماه مه رو به افزایش گذاشت.
رونــد احیای چیــن از پاندمــی، از احیای 
تقاضــای جهانی بــرای نفت در تابســتان 
پشتیبانی کرد و ادامه واردات نفت ارزانی که 

در بهار خریداری شده بود، به بازار نفت که با 
ضعیف شــدن تقاضا در نقاط دیگر همزمان 
با آغاز موج دوم شــیوع ویروس کرونا روبرو 

شده بود، امید بخشید.
بنادر چین به قدری بــا ترافیک محموله ها 
روبرو هستند که نفتشــکها برای تخلیه بار 
باید چند هفته صبر کنند تا مجوز گمرک را 
دریافت کنند و این موضوع در آمار واردات 
گمرک منعکس شــده اســت. با این حال 

حجم ترافیک بنــدر در هفته هــای اخیر 
کاهش پیدا کرده که نشان می دهد واردات 
چین در ماههای آینده به سطح عادی برمی 

گردد.
خــوان کارلــوس رودریگــز و واالنتیس 
مارکوجیاناکیــس، تحلیلگران اویل ایکس 
اوایل ماه جاری در یادداشــتی نوشــتند: 
ذخایر شــناور در چین پس از پنج ماه رشد 
متوالی، برای نخستین کاهش پیدا کرده که 
نشان می دهد ترافیک بندری در حال روانتر 
شدن است. واردات نفت چین در مقایسه با 
سال گذشته رو به رشد اســت اما نسبت به 
رکورد باالیی که در تابســتان مشاهده شد، 

کمتر می شود.
اما زمانی که محموله هــای به تاخیر افتاده 
به مشــتریان چینی تحویل داده شوند، چه 
اتفاقی خواهــد افتاد؟ آیا در شــرایطی که 
کشــورهای اروپایی محدودیتهای سخت 
گیرانه ای دربــاره تجمعات اجتماعی وضع 
کرده اند، بزرگترین واردکننده نفت جهان 

همچنان از احیای تقاضا برای نفت حمایت 
خواهد کرد؟ آیا پاالیشــگاههای چینی در 
شــرایطی که تقاضا برای ســوخت در سایر 
نقاط آســیا همچنان ضعیف اســت، نفت 

بیشتری پاالیش خواهند کرد؟
طبــق گــزارش رفینیتیو اویل ریســرچ، 
واردات نفت چین در اکتبر احتماال آخرین 
تاثیر محموله هــای در انتظــار تحویل را 
خواهد دید. برآورد می شــود تحویل ۶۳۵ 
هزار و ۸۰۰ بشــکه در روز نفت از سپتامبر 
به اکتبر بــه تاخیر افتاده اســت. پس از آن 
میزان واردات نفت چین معلوم نیســت در 

چه سطحی خواهد بود.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، بازار تقریبا 
مطمئن اســت که واردات نفــت چین در 
ماههای آینده بعید است رکورد اوایل سال 
۲۰۲۰ را بشــکند. دورنمای نامعلوم حجم 
واردات چین ابهام دیگری را بــه بازار نفت 
اضافه کرده که ناچار اســت تا پایان ســال 

۲۰۲۰ با آن دست و پنجه نرم کند.

خریدار  پژوهشــگران در دانشگاه تربیت 
مدرس طی انجام طرحی پژوهشــی موفق 
به تولید برق با تصفیه پســاب صنایع شدند 
و به گفته آنها در این فرآیند به طور همزمان 
عالوه بــر تولیــد برق، نســبت بــه حذف 

آالینده های موجود در پساب ها اقدام شد.
 حبیب اهلل یونسی، مجری طرح پژوهشی، با 
بیان اینکه در این طرح برای تصفیه پساب از 
روش بی هوازی بهره بردیم، گفت: شکســته 
شــدن مواد آلی پســاب همــراه تجزیه بی 
هــوازی تولید پروتون و الکتــرون می کند و 

پس از آن از سیستم پیل سوختی میکروبی 
بهره بردیم تا بتوانیم الکتریسته تولید کنیم.

وی این روش را یک فرآیند میکروبی دانست 
که طی آن از میکروارگانیسم های بی هوازی 
استفاده شد، ادامه داد: این میکروارگانیزم ها 
با تغذیه از مواد آلی پســاب رشد می کنند و 
با شکســتن مواد آلی موجب ایجاد اکسیژن 
و الکترون می شــوند. وجود هــر میزان دی 
اکسید کربن در پســاب به این معنا است که 

منبع انرژی شیمیایی الزم را داریم.
یونســی خاطر نشــان کرد: از ایــن روش 

پساب های صنعتی می توانند در یک فرآیند 
تصفیه سبز، تصفیه شوند؛ همچنین می توان 
از انرژی تولید شــده در ضمن تصفیه پساب 
در وسایل کم مصرف استفاده کرد. این طرح 
قابل گســترش برای همه نوع پساب صنایع، 

شهری و خانگی است.
به گفته مجــری طرح، پیل  های ســوختی 
میکروبی به عنــوان وســایل تبدیل کننده 
پســاب  ها به انرژی الکتریکی و اســتفاده از 
هیدروژن به عنوان ســوختی که می  توان آن 
ها را از منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تهیه 

کرد، می  توانند یک راه حــل قابل اطمینان 
برای رفع مشــکل انرژی و مشکالت زیست 
محیطی باشند. بر اســاس اعالم مرکز اطالع 
رســانی معاونت علمی، یونســی اظهار کرد: 
در این پروژه از یک پیل ســوختی میکروبی 
دو محفظه در ترکیب بــا فرآیند فنتون تحت 
عنــوان سیســتم الکترو فنتون زیســتی به 
منظور تصفیه پساب استفاده شد. از ویژگی -

های این سیســتم می  توان بــه راندمان باال، 
آلوده کنندگی کم، نداشتن سر و صدا و هزینه 

تعمیر و نگهداری کم اشاره کرد.

و:اجالس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و افغانستان برگزار می شود وزیر نیر

وگاه سیکل ترکیبی »ویس« تابستان ۱۴۰۱ وارد مدار می شود بخش گاز نیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 4
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 فروش در بورس کاال، راه  رهایی از قیمت سازی سوداگران؟

و در مشت دالالن بازار خودر

عرضه الستیک دولتی برای رانندگان و کاهش 
قیمت در بازار

مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از آغاز عرضه 
الستیک های ترخیص شده با نرخ ارز دولتی در بازار خبر داد و گفت: این 
الســتیک ها تاثیر مناســبی روی کاهش قیمت در بازار الستیک برای 

رانندگان گذاشته است.
 شهریور ماه امسال بود که وزیر راه و شهرســازی با تفویض اختیاری از 
سوی رییس جمهور دستور داد تا الســتیک هایی که تا شهریور ماه به 
گمرک ها وارد شده بود، با نرخ ارز دولتی ترخیص شده و در بازار عرضه 

شود که تعداد این الستیک ها به حدود ۳۰۰ هزار حلقه می رسید.
داریوش باقر جوان - مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای  در این باره اظهار کرد: الســتیک هایی که در گمرک ها وجود 
داشــت در محموله های پنج تا ده هزارتایی ترخیص شــده و در قالب 

سامانه مورد نظر و به صورت حواله بین رانندگان توزیع می شوند.
وی افزود: با توجه به مابه التفاوت باالیی که بین الستیک هایی که با ارز 
دولتی ترخیص و بین رانندگان عرضه می شود با قیمت این الستیک ها 
با ارز آزاد یا نیمایی وجود دارد و بنابراین روی قیمت الســتیک اثر گذار 

است چراکه دو و نیم برابر فاصله قیمتی بین آنها وجود دارد.
مدیرکل مسافری ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: 
از تیرماه ســال ۱۳۹۷ عرضه الســتیک با قیمت دولتی بین رانندگان 
انجام شده و اخیراً نیز با دستوری که وزیر راه و شهرسازی برای ترخیص 
شدن الستیک های وارد شده تا شهریور ماه با نرخ ارز دولتی دادند این 
کار ادامه پیدا کرد و تعداد بیشــتری به الســتیک های سامانه فروش 

الستیک با نرخ دولتی اضافه شد.
باقرجوان گفت: رانندگان می توانند با تنوع بیشــتری که در ســامانه 
وجود دارد، قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند. این فرایند در عرضه و 
تقاضای بازار و نهایتا قیمت الستیک اثرگذار خواهد بود و هم اکنون نیز 

آثار آن قابل مشاهده است.

و مشخص شدند برندگان قرعه کشی ایران خودر
اسامی برندگان فروش فوق العاده مرحله پنجم و پیش فروش یک ساله 

محصوالت ایران خودرو مشخص شد.
قرعه کشــی فروش فوق العاده مرحله پنجم و پیش فروش یک ســاله 
محصوالت ایران خودرو با حضور نمایندگان نهادهای ناظر برگزار شد و 

اسامی ۳۱ هزار و ۴۵۰ متقاضی برای ثبت نام نهایی مشخص شد.
در این مراسم که در محل ســالن کنفرانس معاونت بازاریابی و فروش 
ایران خودرو برگزار شد، متقاضیان نهایی ۹ هزار و ۴۵۰ دستگاه فروش 
فوق العاده و ۲۲ هزار دستگاه پیش فروش یک ســاله تعیین و نیمی از 
هر ظرفیت نیز به عنوان ذخیره انتخاب شــدند. منتخبــان تا پنج روز 
مهلت دارند تا نســبت به پرداخت وجه تعیین شده در بخشنامه فروش 
اقدام کننــد و در صورت واریز نکردن، نفرات لیســت ذخیره جایگزین 
آنان خواهند شد.مشــخصات نفرات منتخب، پس از تایید فرآیند قرعه 
کشی توسط نمایندگان نهادهای ناظر در ســایت فروش ایران خودرو 
به نشــانی esale.ikco.ir قرار خواهد گرفت. همچنین نتایج از طریق 

پیامک به برگزیدگان اعالم خواهد شد.
در پنجمیــن مرحله فروش فــوق العاده ایران خــودرو چهار محصول 
پارس بنزینی، پژو ۲۰۶ صندوق دار، پژو ۲۰۷ دستی و سمند ال.ایکس 
و در طرح پیش فروش یک ســاله نیز هشــت محصول پارس با موتور 
تی.یو.۵، پارس بنزینی، پژو ۲۰۶ تیپ دو، ســمند ال.ایکس، پژو ۲۰۷ 
دستی هاچ بک، سورن پالس، دنا پالس و رانا پالس به متقاضیان عرضه 
شده اســت. موعد تحویل خودروهای طرح فروش فوق العاده حداکثر 

۹۰ روز و طرح پیش فروش تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

با حکم رزم حسینی
و شد صالحی نیا رییس هیات عامل ایدر

 »محســن صالحی نیا«  با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
مدیرعامل جدید ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( 

منصوب شد.
در حکم »علیرضا رزم حسینی« آمده است که نظر به شایستگی، تعهد، 
دانش و تجربه جنابعالی و با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخه ۱۳۹۹/۷/۲۷ ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو(، به سمت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب می شوید.
در این حکم تاکید شــده که انتظار می رود در چارچوب مفاد اساسنامه 
و شرح وظایف محول و سیاست های دولت تدبیر و امید نسبت به انجام 
ماموریت های سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران و به کارگیری 
حداکثر توان اقدام کنید. محســن صالح نیا که بیست و سومین رییس 
هیات عامل ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران از بدو تاسیس 
در سال ۱۳۴۶ اســت، متولد سال ۱۳۳۹ در ســبزوار و دانش  آموخته 
کارشناســی ارشــد مهندســی صنایع )تولید صنعتی( و کارشناسی 

مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران است.
صالحی نیا پیش از به مدت حدود ۲۳ مــاه )از ۲۶ آبان ماه ۹۷ تاکنون( 
رییس هیات عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
بوده اســت. وی پیش از آن نیز معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 

و تجارت بوده است.
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو ( به عنوان مهمترین 
ســازمان توســعه ای بخش صنعت کشــور به منظور اجرای ماموریت 

گسترش و نوسازی صنعتی محسوب می شود .

وشی در انتظار سامانه ای نظیر  نظام خرده فر
سامانه جامع انبارها

 نایب رییس اول اتاق اصناف ایران گفــت: جزییات فعالیت تمام عمده 
فروشــان در ســامانه جامع انبارها رصد می شــود اما ضروری است تا 
خرده فروشان هم رصد شوند و با راه اندازی ســامانه ای در همین راستا 

تبعات حقوقی بسیاری از تخلف ها را کاهش می دهد.
 »جالل الدین محمد شــکریه« اظهار داشت: با این شفاف سازی کاالی 
فروخته شــده، تعداد، قیمت و خریدار مشــخص می شــود و در واقع 
شفاف سازی در نظام خرده فروشی در نهایت به خودمان به عنوان یک 

مصرف کننده بر می گردد.
وی تاکید کــرد: هر کدام از هیــات مدیره اتحادیه هــای صنفی، خود 
مصرف کننده کاال و خدمات هســتند بنابراین این تصور نباید به وجود 
آید که مقاومتــی در بدنه نظام صنفی کشــور در برابر طرح های جدید 
است.شــکریه افزود: ما خود مصرف کننده هستیم و از این رو معتقدیم 
که اگر بتوانیم ســرویس بهتری به مردم بدهیم، خودمان هم سرویس 

بهتری از سایر صنوف می گیریم.

تولید

معاون وزیر صمت گفت: بــرای راه اندازی ۷ هلدینگ 
سرمایه گذاری در بخش صنعت و ۳ هلدینگ در بخش 

معدن هدفگذاری و برنامه ریزی شده است.
 سعید زرندی در جلسه تاسیس شرکت سهامی عام در 
بخش معادن و صنایع معدنــی که با حضور نمایندگان 
شــرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی و همچنین 
صندوق های ســرمایه گذاری مرتبط با این شــرکت 
ها برگزار شــد، اظهار داشــت: راه اندازی ۷ هلدینگ 
ســرمایه گذاری در بخــش صنعــت و ۳ هلدینگ در 
بخش معدن هدفگذاری شده و گام های اولیه با اعمال 
مالحظات قانونی در این خصوص برداشته شده که به 

زودی عملیاتی می شود.
وی با بیان اینکه  ســرمایه گــذاری یکی از 
نیازهای اصلــی امروز حوزه معادن کشــور 
اســت، اضافه کرد: در همین راستا در حال 
تشــکیل هلدینگ هــای ســرمایه گذاری 
هستیم که بازار سرمایه در قالب شرکت های 
سهامی عام پروژه این فرصت را فراهم کرده 

است.
معاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت تصریح کرد: 
هدایت نقدینگی موجود، ســرمایه های ســرگردان 
و بازار ســرمایه به ســوی بخش های مولد کشور در 

اولویــت امــروز وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت است.

وی افزود: وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
هم در بخــش تولید و هم در حــوزه معادن 
توجه ویژه ای به این منابع داشــته و از اواخر 
سال گذشته برنامه های مشخصی را در این 

خصوص پیشنهاد و ارائه کرده است.
وی تاکید کرد: در حوزه معــادن این مهم در خصوص 
تمام محصوالت معدنی و زنجیــره ارزش تولید آنها با 

جدیت تمام دنبال می شود.
زرندی با تقدیر از اســتقبال خوب نمایندگان شهرکت 

های بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور از این پروژه، 
اضافه کرد: طی فراخوانی از معــادن بخش خصوصی 
دعوت کردیم تا از ظرفیت بازار سرمایه در قالب عرضه 
اولیه و انتشــار اوراق اســتفاده کنند و تاکنون حدود 
۵۰۰ معدن از این موضوع استقبال کرده و در جلسات 

مشاوره شرکت می کنند.
وی تصریح کرد: اگر در سال ۹۹ بتوانیم مقدمات ورود 
۵۰ معدن را به بازار ســرمایه فراهم کنیم، در عمل کار 
بســیار مهمی در این بخش شــکل گرفته و می تواند 
مقدمه ای بــرای برنامه ریزی در ایــن خصوص برای 

سالهای آینده باشد.

صمت

خریدار  بازار خودرو یکی از ایام پرچالش 
خود در چند ســال اخیر را سپری می کند 
و تعدادی از نماینــدگان مجلس برای حل 
این چالش هــا طرحی را تدویــن کرده اند؛ 
اما ایا این طرح می تواند مشکالت موجود را 
برطرف کند؟به گزارش مهر، مدتی است که 
آشفتگی بازار خودرو تشدید شده است و به 
دلیل هیجانات کاذب ناشی از سوءمدیریت 
مسئولین و همچنین متوازن نبودن عرضه 
و تقاضا، ضمن افزایش تقاضای ســرمایه ای 
برای ایــن کاال، قیمت آن نیز بــه صورتی 
غیرمنطقی باال رفته است. از طرفی اختالف 
قیمت مصوب شــورای رقابت و قیمت بازار 
آزاد ســبب ایجــاد انگیزه بــرای دالالن و 
واســطه گران برای گرفتن سودهای کالن 
از این بازار شــده اســت. به تازگی طرحی 
برای اصالح شــرایط موجود بازار خودرو در 
مجلس مطرح شده اســت که طراحان آن 
می گویند با اجرایش می تــوان به متعادل 
شدن قیمت ها و حذف رانت و واسطه گری 

امیدوار بود.
تعییــن قیمت خــودرو صفر در ایــران به 
عهده شــورای رقابت است. شــفاف نبودن 
نحوه محاســبه و تأخیر در انتشار قیمت ها، 
موجب نارضایتی مردم و خودروسازان شده 
است. تأخیر در به روز رسانی قیمت ها سبب 
افزایش زیان انباشــته خودروسازان شده و 
کاهش ســرمایه در گردش را در پی داشته 
است. در این میان کاهش نقدینگی موجب 
کاهش میــزان تولید و تأخیــر در تحویل 

خودروها شده است.
در طرح تحول بازار و صنعت خودرو ســبک 
که هــم اکنون در مجلس در حال بررســی 
است، پیشنهاد شده اســت تا فرمول قیمت 
گذاری خودرو توســط شــورای رقابت به 
صورت شــفاف منتشــر گردد تــا مردم و 
خودروسازان قادر باشــند قیمت خودرو را 
محاسبه نمایند و شــورای رقابت بر ُحسن 

اجرای این فرآیند نظارت کند.
با اجرای این پیشنهاد قیمت گذاری خودرو 
شفاف می شــود و زیان انباشته خودروساز 
کنترل می گردد که نتیجه آن افزایش میزان 
تولید خودرو اســت. افزایش عرضه خودرو، 
کاهــش قیمت خــودرو در بــازار را در پی 

خواهد داشت.
علی ســعدوندی کارشــناس اقتصادی نیز 
گفت: هر کاری که ســبب حذف دالل شود 
و رابطه مســتقیمی بین مشتری و کارخانه 
شکل دهد، خصوصاً در شرایط فعلی، به نفع 
اقتصاد کشــور اســت، خصوصاً در موضوع 
خودرو که در حال حاضر اولویت باالیی نیز 

در جامعه دارد.

افزایش کیفیت خودرو با ایجاد 
انگیزه در خودروسازان و تقویت 

استانداردهای ایمنی
ایمنی و میــزان مصرف ســوخت از جمله 

شــاخص های کلیــدی کیفیــت خودرو 
هســتند. خودروهــای تولیدی توســط 
شــرکت های مطــرح دنیــا )از جملــه 
خودروسازان مطرح چینی(، در اکثر موارد 
دارای ۴ الی ۵ ســتاره ایمنــی در آزمایش 
ایمنــی تصادف )یــورو ان کپ( هســتند، 
این در حالی اســت که خودروهای پر تیراژ 
داخلی بــه زحمت قادر به کســب یک یا ۲ 

ستاره ایمنی در آزمایش مذکور می باشند.
فقدان کیفیت کافی در خودروهای داخلی، 
ســبب باال رفتن آمار تصادفــات منجر به 
فوت و مجروحیت در کشــور شده اســت. 
بر اســاس آمار اعالم شــده توسط سازمان 
پزشکی قانونی کشور، در ســال ۹۸، بیش 
از ۱۵ هزار نفر در تصادفــات رانندگی جان 
خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۷ هزار نفر 
نیز مصدوم شدند. میزان تلفات رانندگی در 
اروپا حدود ۹ کشــته در ۱۰۰ هزار نفر است 
درحالی که این میــزان در ایران حدود ۲۰ 
کشــته در هر ۱۰۰ هزار نفر است، که نشان 
دهنده آمــار بیش از دو برابــری فوتی های 

ایران نسبت به قاره اروپا است.
در خصوص مصرف سوخت، میزان مصرف 
سوخت ترکیبی )شــهر و جاده( خودرو دنا 
۷.۷۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. در حالی 
کــه مصرف ســوخت خودروهــای چینی 
همچون برلیانس که در داخل کشور مونتاژ 
می شوند، ۶.۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، 
این مقایسه نشان می دهد این دو خودرو در 
مصرف سوخت، ۲۰ درصد اختالف مصرف 

دارند.
درباره خودروهای قدیمی تر مانند پژو ۴۰۵ 
نیز مصرف سوخت باال قابل مشاهده است، 
این خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۸.۳۸ لیتر 
ســوخت مصرف می کند که در مقایســه با 
خودرو برلیانس، ۳۰ درصد مصرف سوخت 
بیشــتر را نشــان می دهد.در این میان اگر 

میزان مصرف ســوخت خودروهای کشور 
۲۰ درصد کاهش یابد، میزان درآمد حاصل 
از صادرات بنزین صرفه جویی شــده برابر با 
۲.۴ میلیارد دالر می گــردد که معادل ۵۰ 

هزار میلیارد تومان است.
در حال حاضر سود خودروســاز به ازای هر 
خودرو، ۵ درصد محاسبه می شود و کیفیت 

خودرو اثر چندانی در محاسبه سود ندارد. 
طراحان طرح تحول بــازار و صنعت خودرو 
ســبک می گوینــد کــه در این طــرح به 
منظور ایجــاد انگیزه برای خودروســازان، 
مشــوق هایی برای افزایش ســطح ایمنی 
و کاهــش مصرف ســوخت در خودروهای 
داخلی پیشنهاد شده اســت، به این صورت 
که به ازای افزایش ایمنی یا کاهش مصرف 
سوخت خودرو، تسهیالتی برای خودروساز 
در نظــر گرفته شــود. به عنــوان نمونه در 
صورت کسب ۲ الی ۵ ســتاره ایمنی ۲ الی 
۵ واحد درصد به سود مصوب خودرو اضافه 

شود. 
اســت  شــده  پیشــنهاد  همچنیــن 
اســتانداردهای ایمنی خــودرو به صورت 
پلکانی طی ســه مرحلــه افزایــش یابد تا 
ایمنی خودروهای ســاخت داخل به حدود 

خودروهای روز اروپایی و آمریکایی برسد.

خودروهای دست ساز و 
غیرکارخانه ای

صنعــت خودروهــای دست ســاز و خاص 
در دنیا جایــگاه ویژه ای دارد. بســیاری از 
شــرکت ها مانند المبورگینی، پورشــه و 
فــراری دارای تولیدات با تیــراژ پایین ولی 
ارزش باال هســتند؛ به عنوان نمونه قیمت 
متوســط تولیدات فراری حدود ۴۰۰ هزار 
دالر اســت که ۲۰ برابر قیمت خودروهای 

متداول است.
در کشورهای مطرح در حوزه خودروسازی 

ماننــد آمریکا مســیر ویژه ای بــه منظور 
دریافت پالک و مجوز تردد برای خودروهای 
دست ساز ایجاد شده است تا سازندگان این 
خودروها با هزینه مالی و زمانی قابل قبول، 

قادر به دریافت پالک و مجوز تردد گردند.
در داخل کشــور نیز تعدادی خودرو دست 
ســاز توســط مبتکرین داخلی ســاخته 
شده اســت اما هیچیک از سازندگان، موفق 
به دریافت پالک نشده اند. دلیل اصلی عدم 
دریافت پالک و مجوز تــردد، هزینه باالی 

مالی و زمانی دریافت مجوزها است.
به منظور توســعه فناوری و ایجاد اشتغال 
برای نیروی تحصیل کــرده و متخصصین 
حوزه صنعت، در این طرح پیشــنهاد شده 
است مسیر ویژه ای برای صدور مجوز تردد 
و دریافت پالک برای خودروهای دست ساز 

ایجاد گردد.
با اجرای این پیشــنهاد عالوه بر تامین نیاز 
داخل، امکان صادرات ایــن نوع خودروها و 

ارزآوری برای کشور فراهم می شود.

کاهش آلودگی هوا با توسعه اسقاط 
خودروهای فرسوده

آلودگی هوای کالنشهرها به خصوص شهر 
تهران ســالیان متمادی یکی از بزرگ ترین 
چالش های محیط زیستی کشور محسوب 
می شود. منشــاءیابی آلودگی هوای تهران 
حاکی از ســهم ۶۵ درصدی وســایل نقلیه 
در آلودگــی هوا می باشــد کــه ۵۰ درصد 
این آلودگی به واســطه تردد وســایل نقلیه 
فرســوده در شهر اســت؛ درحالی که صرفاً 
۱۰ درصد وسایل نقلیه جزء ناوگان فرسوده 

هستند.
از طرفی ارزیابــی هزینه و فایده راهکارهای 
کاهــش آلودگی هــوا نشــان می دهد که 
اسقاط ناوگان فرسوده، کارآمدترین روش 

برای کنترل آلودگی هوا است.

این راهــکار در پیــچ و خم هــای قانونی با 
رکود چندین ساله مواجه شــده و قریب به 
۱۰۰ هزار گواهی اسقاط در پایان سال ۹۸ 
در مراکز اســقاط انباشته شــده و منجر به 
تعطیلی ۹۵ درصد مراکــز و بیکاری حدود 

۲۳ هزار نفر شده است.
ناپایدار بــودن بازار تقاضــای گواهی های 
اســقاط اصلی تریــن عامل رکود اســقاط 
ناوگان فرســوده اســت؛ به طوری که گره 
زدن تقاضــای گواهی ها صرفاً بــه واردات 
خودرو از یک سو و اعمال ممنوعیت واردات 
در سال های اخیر از ســویی دیگر منجر به 
کاهش ۷۵ درصدی اسقاط ناوگان فرسوده 
شــده اســت، لذا ایجاد بازارهای تقاضای 
جدید و پایدار، کاراتریــن راه حل به منظور 
توسعه اســقاط ناوگان فرســوده و بهبود 

کیفیت هوای کالنشهرها است.
در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک، 
واردات هر ۲۰ هزار دالر قطعات و تولید هر 
۵ خودرو منوط به ارائه یک گواهی اســقاط 

خودرو شده است.
مطابق بررســی های کارشناســی، واردات 
قطعات خــودرو و تولید خــودرو ازجمله 
مهم تریــن بازارهای پایدار بــرای افزایش 
تقاضای این گواهی ها محســوب می شوند. 
پیش بینی می شود که الحاق و تصویب ماده 
و تبصره های پیشنهادی مربوط به اسقاط، 
عالوه بر افزایش ســاالنه حدود ۵۰۰ هزار 
گواهی و رونق مجدد مراکز اسقاط، آلودگی 
هوای شــهر تهران را نیز بیش از ۳۰ درصد 

کاهش دهد.

رتبه بندی تعمیرگاه های خودرو
پیدا کــردن تعمیرگاهی که خــودرو را با 
کیفیت و قیمت مناســب تعمیر نماید یکی 
از چالش های صاحبان خودرو بوده اســت. 
تعویــض قطعه به جــای تعمیــر، تعویض 
قطعات سالم به جای قطعات معیوب )عمداً 
و سهواً(، حل نشدن مشــکل خودرو پس از 
چندیــن بار مراجعــه به تعمیــرگاه و اخذ 
هزینه باال در مقابل ارائــه خدمت، از جمله 
مشــکالتی بوده که صاحبان خــودرو با آن 

دست و پنجه نرم کرده اند.
در ایــن طــرح وزارت صمت ملزم شــده 
اســت امکان رتبه بنــدی تعمیرگاه ها را بر 
اساس نظرســنجی فراهم نماید تا با ایجاد 
رقابت بین تعمیرگاه ها، مــردم از خدمات 
تعمیرگاهی با کیفیت و قیمت مناسب بهره 

مند شوند.
به نظر می رســد طرح تحول بازار و صنعت 
خودروی ســبک در صورتی که به صورت 
کامل اجرا شــود و خودروســازان اجرای 
آن را محدود به مفاد تامیــن کننده منافع 
خودشان نکنند، می تواند منجر به افزایش 
تولیــد خــودرو و تقویت اســتانداردهای 
صنعت خودروسازی شده و ضمن باالبردن 
کیفیت، به متعادل شدن قیمت منجر شود.

معاون وزیر صمت خبر داد؛ راه اندازی ۱۰ هلدینگ سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

نیمه نخست ۹۹؛

تولید شمش فوالدی ۱۰ درصد افزایش یافت

خریدار   تولید شــمش فوالدی ) میانی( 
در نیمه نخست امسال به ۱۴ میلیون و ۳۹۲ 
هزار تن رســید که در مقایسه با ۱۳ میلیون 

و ۸۹ هزار تن مربوط به مدت مشابه پارسال 
افزایش ۱۰ درصدی را نشان می دهد.

 برپایــه جــداول آمــاری انجمــن تولید 

کنندگان فوالد ایــران، در دوره این گزارش 
تولید بیلت و بلوم به رقم هشــت میلیون و 
۶۳۶ هزارتن و اسلب در این مدت به رقم پنج 
میلیون و ۷۵۶ هزار تن رسیدکه در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۳ و ۶ 

درصد رشد را نشان می دهد.
میزان تولید بیلت و بلوم در نیمه نخســت 
پارســال هفت میلیون و ۶۷۶ هــزار تن و 
اســلب پنج میلیون و ۴۱۳ هــزار تن ثبت 

شده بود. 

افزایش هشت درصد تولیدات فوالدی
تولیــدات فــوالدی ) مقاطــع طویــل و 
تخت( در نیمه نخســت امسال به رقم ۱۱ 
میلیون و سه تن رســید که در مقایسه با 
۱۰ میلیون و ۱۷۳ هزار تن عملکرد دوره 
مشابه سال ۹۸ افزایش هشت درصدی را 

ثبت کرد.

آمار مورد بررسی نشــان می دهد که تولید 
مقاطع طویل فوالدی در ۶ ماهه ابتدایی ۹۹ 
به میزان پنج میلیون و ۵۶۴ هزار تن بود که 
نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ با افزایش 

۱۳ درصدی  روبرو شد.
همچنین تولید مقاطع تخت فوالدی نیز در 
دوره این گزارش به پنج میلیون و ۴۳۹ هزار 
تن رسید و نسبت به پنج میلیون و ۲۶۷ هزار 
تن عملکرد نیمه نخســت پارسال رشد سه 

درصدی دارد.
به گزارش ایرنا، پیش از این سرپرست سابق 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت گفته بود: 
ظرفیت تولید زنجیره فوالد کشــور از ۱۲۳ 
میلیون تن در سال ۹۲ به ۲۳۰ میلیون تن 

درسال ۹۹ رسیده است.
جعفر ســرقینی افــزود: امــروز به همت 
متخصصــان ایرانــی و بــا وجــود همه 
تحریم هــای ظالمانه دشــمن به ظرفیت 

۳۷ میلیــون تن فــوالد خام در کشــور 
رسیده ایم.

به گفتــه وی، اکنــون ایران بــه رتبه ۱۰ 
فوالد در دنیا دست یافته و با این پیشرفت 
درچند ســال گذشــته توانســته فرانسه 
و ایتالیــا را از لحــاظ تولید فوالد پشــت 

سربگذارد.
سرپرســت ســابق وزارت صنعت، معدن 
وتجارت این راهم گفته بود: سال ۹۱ حدود 
۶.۵ میلیون تــن واردات و ۱.۵ میلیون تن 
صادرات فوالد ثبت شده بود، اما درسال ۹۸ 
در زمینه صادرات فوالد رکورد زده شــد و 
به ۱۲ میلیون تن صادرات انواع فوالد دست 
یافتیم، ضمن اینکه میــزان واردات به چند 
صد هزار تن فوالدهای خاص رســیده که با 
توســعه های انجام شــده در فوالد آلیاژی 
ایران، این بخش هم در داخل پوشــش داده 

می شود.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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 از طریق محور چهار خطه اهواز- شیراز صورت گرفت

 دسترسی محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف

مدیرعامل فوالد خوزستان مدیر عالی سال ۱۳۹۹ 
کشور شد

در پنجمین اجالس سراســری نشان عالی مدیر ســال، علی محمدی 
مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان به عنوان مدیر عالی سال ۱۳۹۹ 

کشور انتخاب شد. 
به گزارش خبرنــگار خریدار به نقــل از روابط عمومی شــرکت فوالد 
خوزستان، پنجمین اجالس سراسری نشــان عالی مدیر سال با حضور 
علی اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و رییس کمیته علمی، خداداد غریب پور معاون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو، عیســی کالنتری معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست، داود دانش جعفری عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس شورای سیاست گذاری و سایر 
مسئوالن کشــوری، بعدازظهر سه  شــنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ در تاالر 

دیپلماتیک وزارت امور خارجه تهران برگزار شد.
این رویداد با رویکرد: تجلیل از مدیــران موفق و جوان، معرفی و تجلیل 
از مدیران خالق در عرصــه کارآفرینی، تقدیر از چهره های شــاخص 
مدیریت، تبیین نقش جایگاه مدیریت در بهبود فضای کســب و کار و 
اشاعه فرهنگ مدیریت ایرانی، اســالمی و عدالت اجتماعی در جامعه 

انجام شد.
در این مراسم نشان عالی مدیر ســال به دلیل عملکرد مثبت در حوزه 
پایداری کسب و کار، خالقیت، نوآوری و اشتغال  زایی به ویژه در شرایط 
تحریم ها به علی محمدی مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان اعطا 
شد.گفتنی است، غالمرضا فروغی نیا مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
خوزستان به نمایندگی از مدیرعامل نشــان عالی مدیر سال را در این 

مراسم دریافت کرد.

توربو فیدپمپ واحد ۳۰5 مگاواتی شماره یک 
نیروگاه رامین اهواز مجددا وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز 
، توربو فیدپمپ واحد یک نیروگاه رامین که بدلیل اشــکال در حرکت 
محوری از مدار خارج شده بود پس از رفع مشکالت توسط کارشناسان 

تعمیرات این نیروگاه ، مجددا وارد مدار شد.
مهدی خدری سرپرســت اداره تعمیرات فیدپمپها و مجری تعمیرات 
توربوفیدپمپ واحد یــک نیروگاه رامین ، تعویض بخــش هایی از این 
تجهیز شــامل شــافت ، پروانه ها ، رینــگ های سایشــی ، بوش های 
آستینی ، دیســک های متحرک و دیســک باالنس ثابت را از اقدامات 

مهم انجام گرفته در این عملیات عنوان نمود.
گفتنی اســت فیدپمپ ها وظیفه تأمین آب تغذیــه بویلرها را به عهده 

دارند و نقش مهمی را در فرآیند تولید انرژی الکتریکی ایفا می کنند.

توزیع ۷۰۰ بسته نوشت افزار میان دانش آموزان 
کم برخوردار مسجدسلیمانی

مرحله ششم رزمایش کمک های مومنانه در شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان با توزیع ۷۰۰ بسته نوشــت افزار به دانش آموزان 
کم برخوردار تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی 

برگزار شد.
 به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان، در این رزمایش کــه مهندس قباد ناصری 
مدیرعامــل و جمعــی از مدیــران شــرکت بهره برداری نفــت و گاز 
مسجدسلیمان، ســرهنگ سید عبدالمطلب حســینی فرمانده بسیج 
ناحیه مسجدســلیمان، نوذری رئیس بهزیســتی و منصورنیا رئیس 
کمیته امداد امام خمینی )ره( حضور داشــتند ۷۰۰ بسته نوشت افزار 

میان دانش آموزان توزیع گردید.
این بسته ها که شــامل کیف، دفتر خط دار و نقاشی، بسته مداد رنگی، 
خط کش، تراش، مداد ســیاه و مداد قرمز، خودکار و جا مدادی است به 
همت دفتر مدیریت و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این 

شرکت تهیه گردیده است.
 با هماهنگی به عمل آمده قرار اســت در فازهای بعــدی این رزمایش، 
بسته های نوشت افزار تهیه شــده در میان دانش آموزان کم برخوردار 
تحت پوشــش کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی شهرستان های اللی، 

هفتکل و اندیکا توزیع گردد. 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی سال های ۱۳۹۶ تا 
۱۳۹۸ نیز در راستای عمل به مســئولیت های اجتماعی تعداد ۹۲۰۰ 
بسته نوشــت افزار تهیه و با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرهای 

مسجدسلیمان، اللی، هفتکل و اندیکا میان دانش آموزان توزیع کرد. 

لزوم اندیشیدن تدابیر ویژه برای نقاط بحرانی 
ترافیکی در قم

مدیر بخش مطالعات معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: 
با توجه به افق کوتاه مدت  مسیر رودخانه تا سال ۱۴۰۲ به همین شکل 
مورداســتفاده قرارگرفته و در افق میان مدت که تا ســال ۱۴۰۷ است 

کم کم باید از سیسم ترافیکی خارج شود.
به گزارش شهرنیوز، حامد خسروی با اشــاره به اهمیت اجرای تقاطع 
خیابان امام خمینی)ره( و کیوانفر بر اســاس خروجی هــای نرم افزار 
شبیه ســاز ترافیکی، اظهار داشت: بر اســاس پیش بینی این نرم افزار 
به زودی در این تقاطع یک گره ترافیکی شــدیدی بــه وجود می آید و 
تأخیر در اجرای این پروژه عالوه بر خســارت های مالــی که با افزایش 
قیمت ها به شــهرداری وارد می شــود گره ترافیکی ایــن منطقه را نیز 

پیچیده تر می کند.
مدیر بخش مطالعات معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم دیگر 
نقاط بحرانــی قم را نام برد و ادامــه داد: تونل امام موســی صدر، جاده 
اراک، محور غدیــر و میدان ولی عصر)عج( و همچنیــن تقاطع خیابان 
امام کیوانفر از نقاط بحرانی شــهر قم در چند سال آینده خواهد بود که 

امروز باید برای رفع گره های ترافیکی آن تدابیر الزم اندیشیده شود.
خســروی یکی از چالش های طــرح تفصیلی شــهر قــم را رودخانه 
قم دانســت و خاطرنشــان کرد: در طــرح تفصیلی معابــر رودخانه 
پیش بینی نشــده درحالی که امروز نقش ترافیکی مهمی را در ســطح 

شهر قم اجرا می کند.
وی نظر مشــاور درباره نقش ترافیکی رودخانــه را موردتوجه قرارداد 
و ابراز کــرد: یکی از داده های مهــم این نرم افزار این بوده که با بســتن 
رودخانه هیــچ تغییری در ترافیک شــهر نداشــته و بر اســاس نظر 
کارشــناس با توجه به خطرات تصرف بســتر، رودخانه باید به کارکرد 

اصلی خود بازگردد.

کوچه

نخستین سوگواره شــعر و خاطره  نویســی اربعین با 
عنوان »موکب ملکوت« با هــدف بازتاب تأثیر تاریخی 
اربعین و اجتماع زائران حرم حســینی در گستره ملی 

برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقــل از اداره ارتباطات 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اهواز 
حســین علی پور، دبیر نخستین ســوگواره ادبی  ملی 
موکب ملکوت اظهار کرد: نخســتین ســوگواره شعر 
و خاطره نوســی اربعین با عنــوان »موکب ملکوت« با 
هدف بازتاب تأثیــر تاریخی اربعیــن و اجتماع زائران 

حرم حســینی در گســتره ملی برگزار می شــود. وی 
افزود: ســوگواره ادبی موکب ملکوت به همت معاونت 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اهواز برگزار 

می شود.
 این ســوگواره در راســتای حرکت عظیم مردمی در 
پیاده روی هر ساله اربعین حســینی در دو بخش شعر 

و خاطره نویسی برگزار خواهد شد.
 با توجه به اینکه امسال به دستور ســتاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا اجازه شــرکت هموطنان در این مراسم 
عظیم و معنوی صادر نشــد نشــان دادن شور و شعور 

حسینی در قالب شــعر و خاطرات زائران در سال های 
گذشته اهمیت دو چندانی پیدا می کند.

علی پور عنوان کرد: بخش های این ســوگواره شامل 
شــعر و خاطره نویســی اســت و موضوعــات آن در 
بخش شــعر شــامل آئین پیاده روی میلیونی اربعین 
حســینی)ع( اربعیــن مقدمه ســازی تمــدن نوین 
اســالمی و زمینه ســازی ظهور، وحدت امت اسالم و 
تعمیــق روابط دو ملت ایران و عراق، ســبک زندگی، 
خانواده و آثــار اجتماعی اربعین، اهواز شــهر موکبها 

است.

دبیر نخســتین ســوگواره ادبی  ملــی موکب ملکوت 
تصریح کرد : موضوعات بخش خاطره نویسی نیز شامل 
اربعین حسینی، تفاوت ها و اشتراکات فرهنگی، قومی 
و زبانی، ارتباطات مردمی در مســیر اربعین حسینی، 
وحدت و اقتدار شــیعه و بــروز آن در اربعین، اربعین، 

مقدمه ظهور است.
وی گفت: همه کسانی که در سال های اخیر در مراسم 
پیاده روی اربعین شــرکت کردند می توانند خاطرات 
خود را از این ســفر نورانی به دبیر خانه سوگواره موکب 

ملکوت ارسال کنند.

با حضور سرپرست شرکت شــهرکهاي صنعتي استان 
مرکزي و معاونین و مدیران این شرکت و اعضاي خانه 
هنرمندان اســتان جلسه هم اندیشــي برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومي شــرکت شــهرکهاي صنعتي 
اســتان مرکزي با حضور سرپرست شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان مرکزي و معاونین و مدیران این شرکت  
و اعضاي خانه هنرمندان استان جلسه هم اندیشي  در 
راستاي زیبا سازي شــهرکها و نواحي صنعتي استان و 

رونق تولید برگزار شد .
سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در 
این جلسه ضمن استقبال از ایده هاي هنرمندان گفت : 
این شرکت آمادگي کامل در جهت اجراي پیشنهادات 
و ایده هــاي هنرمندان در ســطح شــهرکها ونواحي 

صنعتي استان را دارد .
معاونین و مدیران شرکت شــهرکهاي صنعتي استان 
مرکزي نیز هر یــک نظرات و پیشــنهادات خود را در 

حوزه هاي مختلف در جهت اســتفاده از هنر در جهت 
رونــق و جهش تولیــد از جمله  المان شــهري ، دیوار 
نویسي ، فضاي سبز ، برند سازي محصوالت واحد هاي 
تولیدي ، انیمیشــن و ســاخت کیلیپ  اعالم نمودند.

شایان ذکر اســت در این دیدار  که هنرمندان شاخص 
عرصه هاي مختلف هنري حضور داشتند در خصوص 
فعالیت هاي هنري نظیر انجمن نمایش ، صنایع دستي 
و منبت کاري ، خوشنویسي و دیوار نویسي ، موسیقي 

، هنرهاي تجســمي ، عکس  و فیلم ، مجسمه سازي ، 
تندیس و غیره در حوزه هاي مختلف شهرکها ونواحي 

صنعتي  توضیحاتي ارائه نمودند .
در پایان مقرر شــد هنرمندان شــاخص عرصه هاي 
هنري از برخي شــهرکها و نواحي صنعتي اســتان و 
برخي واحدهــاي تولیدي بازدید و ایــده هاي خود را 
در جهت عملیاتي شــدن طرح ها ارائه و اقدامات الزم 

صورت پذیرد .

عملیات جهادی تعمیرات پیشــگیرانه و ســاماندهی 
شبکه با حضور ۸۴ نیروی متخصص خط گرم در قالب 
۲۱ گروه اجرایی از سراســر اســتان، با رویکرد اصالح 
شبکه فشار متوسط به وســعت ۴۰ کیلومتر در مسیر 

روستاهای منصوره شادگان انجام شد.
 از سلســله اجرای طرح های جهادی شــرکت توزیع 
نیروی بــرق خوزســتان، چهارمین مانــور جهادی 

جهش تولید شهرستان شــادگان، به منظور تعمیرات 
پیشگیرانه، اصالح و ساماندهی شــبکه فشار متوسط 
روستاهای مسیر منصوره شهرستان شادگان به طول 
۴۰ کیلومتر با حضور ۸۴ نیروی متخصص عملیاتی در 
قالب ۲۱ اکیپ عملیاتی با نظارت معاونت بهره برداری 
و دیسپاچینگ، مدیریت توزیع برق شادگان  همزمان 
با بازدید میدانــی معاون مدیرکل دفتــر هماهنگی و 

نظارت بــر توزیع توانیر و هیات همــراه برگزار گردید.
حمید عبیداوی معاونت بهره برداری و دیســپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق خوزســتان با اشاره به تداوم 
اجرای طرح جهــادی و ضربتی تعمیــرات، اصالح و 
ســاماندهی و احداث شبکه در اســتان اظهار داشت: 
هدف از اجرای ایــن عملیات ها که بنا بــه اولویت و با 
بســیج امکانــات از قبیــل تجهیزات لجســتیکی و 

مشارکت اکیپ های عملیاتی با برنامه ریزی از قبل و به 
صورت هفتگی برگزار می گردد، تعمیرات پیشگیرانه 
شبکه، کاهش خاموشی ناخواسته و انرژی توزیع نشده 
در فیدر های بحرانی، افزایــش قابلیت اطمینان و تاب 
آوری شبکه، استاندارد سازی شبکه و همچنین ارتقاء 
سطح کیفی و کمی پرسنل و مدیریت بحران در مقابله 

با بحران های احتمالی می باشد.

اربعین

مرکزی

شادگان

خریدار  معــاون وزیر راه و شهرســازی 
و مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهای حمــل و نقل گفــت: در بودجه 
امسال اعتبارات خوبی برای ایجاد بزرگراه و 
محورهای ارتباطی در خوزســتان به منظور 
دسترسی بیشتر استان به مرکز کشور درنظر 
گرفته شــده که محور اهواز - شیراز یکی از 
آنهاســت. به گزارش خبرنــگار خریدار به 
نقل از اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره 
کل راه و شهرســازی خوزســتان، خیرالــه 
خادمی با اشــاره به بازدید صورت گرفته از 
محور رامهرمز به بهبهان گفت: در این ســفر 
میزان و وضعیت پیشــرفت فیزیکی برخی 
از پروژه های مهم راهســازی اســتان مورد 
بررســی قرار گرفتند.وی یکی از مهمترین 
پروژه های در دســت احــداث منطقه برای 
ارتبطی و دسترسی بیشتر خوزستان به مرکز 
کشور را محور اصفهان تا بهبهان عنوان کرد 
و گفت: از ایــن طریق با ایجاد مســیرهای 
دسترسی مناسب، بهبهان و دیگرشهرهای 

مجاور آن به مرکز کشور وصل می شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: این 
محور ۹ کیلومتر تونل دارد و عالوه برآن نیز 
تعداد ۱۱ دستگاه پل بر روی مسیر احداث 
می شــود که عملیات اجرایــی آن به زودی 

آغاز خواهد شد.خادمی به پروژه چهارخطه 
مســیر اهواز به بهبهان اشــاره کرد و گفت: 
این محور بخشــی از مسیر ۵۵۰ کیلومتری 
اهواز تا شــیراز اســت که باید چهار خطه 
شود  وبخش قابل توجهی از این مسیر اجرا 

شــده عملیات اجرایی آن ادامه دارد.معاون 
وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل  
تصریح کرد: بخشــی از این محور شامل راه 
ارتباطی اهواز، رامهرمز به بهبهان و بخشی 

دیگر آن، مســیر بهبهان - پــل خیرآباد به 
سمت گچساران را تشکیل می دهد که این 
قسمت در استان خوزستان واقع شده است.

وی با بیان اینکه بخش دیگر این مســیر از 
گچساران به شیراز است، گفت: پروژه چهار 

خطه اهواز به شیراز از لحاظ اقتصادی برای 
مردم و دسترســی محصوالت کشاورزی به 

بازارهای هدف بسیار مهم و با اهمیت است.
خادمی از ایــن مســیر به عنــوان یکی از 
محورهای ترددی شــرق به غرب در جنوب 
کشــور یاد کرد کــه ۱۴۰ کیلومتر آن باقی 
مانده و حداکثر تا سه سال آینده به صورت 
کامل بــه بهره بــرداری می رســد.معاون 
وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل  
خاطرنشــان کرد: از این محور، استان های 
فارس، خوزســتان  و کهگیلویه و بویراحمد 
بهره مند می شــوند.وی محــور بهبهان به 
سمت بوشهر را یکی دیگر از پروژه های مهم 
وزارت راه و شهرسازی در استان خوزستان 
عنوان کرد و گفت: ایــن جاده محور بهبهان 
به دیلم و اســتان خوزســتان را به اســتان 
بوشهر وصل می کند که برای کشور از لحاظ 
اقتصــادی، اهمیت ویــژه ای دارد.خادمی 
تاکیدکرد: تالش می شــود از بودجه ســال 
جاری، بخشی از اعتبار مورد نیاز این پروژه 
از منابع ملی تامین شود.اســتان خوزستان 
حدود۱۲هزار کیلومتــر راه اصلی و فرعی 
دارد و از لحــاظ تــردد جــاده ای مقام دوم 

کشوری را دارا می باشد.

برگزاری نخستین سوگواره شعر و خاطره  نویسی اربعین با عنوان »موکب ملکوت«

پرست شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با اعضائ خانه هنرمندان استان برگزار شد جلسه هم اندیشی سر

وستایی در شادگان عملیات جهادی تعمیر و بهینه سازی ۴۰ کیلومتر شبکه برق ر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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ح آبرسانی اصفهان بزرگ وستا در اردستان از طر بهره مندی 31  ر

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

خریدار   مدیر آبفا اردستان گفت: در حال 
حاضر ۵ مجتمع آبرســانی، درشهرســتان 
اردستان شامل مجتمع باقرآباد با ۵ روستا،  
مجتمع جنبه و مکان با ۲ روســتا، مجتمع 
اونج، ظفرقند و السیب با ۷ روستا، مجتمع 
هندوآباد، کچو مثقال و ســرابه با ۶ روستا 
و مجتمع ریگســتان یک با ۱۱ روستا تحت 
پوشش طرح  آبرســانی اصفهان بزرگ قرار 
دارند.رضا دهقانی عنوان کــرد: هم اکنون  
از ۱۷۴ روســتای موجود در اردســتان با 
جمعیت ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر ، ۱۰۸ روســتا 

تحت پوشــش آبفــا قــرار دارد.وی افزود: 
منطقه اردســتان دارای ۷ مجتمع آبرسانی 
روســتایی اســت که ۵ مجتمــع آن تحت 
پوشــش طرح آبرســانی اصفهــان بزرگ 
قــرار دارد و ۲ مجتمــع روســتایی دیگر 
بنام مجتمع روســتایی موغار با ۸ روستا و 
مجتمع ریگســتان ۲ با ۹ روستا، آب شرب 
مورد نیاز آنها از طریق سه حلقه چاه تامین 
می شــود.مدیر آبفا اردســتان با اشاره به 
احداث مجتمع آبرسانی برزاوند و همبرات 
تصریح کرد: در صدد هســتیم با احداث این 

دو مجتمع، ۵۱ روســتای دیگر در منطقه 
اردســتان تحت پوشــش طرح آبرســانی 
اصفهان بزرگ قرار گیرند.دهقانی پیرامون 

احداث مجتمع برزاوند خاطرنشان ساخت: 
حدود ۱۰۸ کیلومتر طــول خط انتقال آب 
در مجتمع برزاوند می باشد که تا کنون ۱۲ 
کیلومتر آن اجرا شده است، این در حالیست 
که مقرر گردیده اعتبار ایــن پروژه از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین گردد.  
وی اعالم کرد: طــول خط انتقــال آب در 
مجتمع همبرات ۷۴ کیلومتر می باشــد و با 
خرید حدود ۲۰ کیلومتر لوله برای عملیات 
اجرایی، این پروژه به زودی در دســتور کار 
قرار مــی گیرد.دهقانی با بیــان اینکه هم 

اکنون ۷۰ روســتا در اردســتان به صورت 
سیار آبرسانی می شــوند عنوان کرد: از این 
رقم ۳۵ روســتا تحت پوشــش شرکت آبفا 
قرار دارند، این در حالیســت که بیش از ۱۳ 
هزار انشعاب آب به روســتاها در اردستان 
واگذار شــده اســت.مدیر آبفا اردستان با 
اشــاره به منابع آب محلی تصریح کرد: در 
اردســتان ۳۵ حلقه چاه با دبی ۷۵ لیتر در 
ثانیه، ۱۱ قنات با آبدهــی ۱۰ لیتر در ثانیه، 
۳ دهنه چشمه با  دبی۵ لیتر درثانیه در مدار 

بهره برداری قرار دارند.

خریدار   منصور شیشــه فروش مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان ۲۱ مهر 
ماه بــا حضور در ذوب آهــن اصفهان عالوه 
بر گفتگو با منصور یــزدی زاده مدیرعامل 
شرکت ، از تجهیزات ســتاد بحران و آتش 

نشانی شرکت بازدید کرد .
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ، نقش 
ذوب آهن در تولید و اقتصاد کشور را بسیار 
موثر دانســت و گفت: اعضای ستاد بحران 
استان و مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست 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 نشــانان باید افرادی 
شــجاع، ایثارگر، باهوش و انعطــاف پذیر 
باشــند تا بتواند در موقعیت های حســاس 
عالوه بــر شــجاعت تصمیمات حســاس 

بگیرند .
وی بــه اقدامــات ذوب آهن در راســتای 
مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و گفت: 
اعزام نیرو، تجهیزات و ماشین آالت و اقالم 
مورد نیاز حادثه دیدگان در سیل خوزستان 
و زلزله ســر پل ذهاب و همچنین اقدامات 
موثر و زمانبندی شده این شرکت در مقابله 

با ویروس کرونا شایسته تقدیر است . شیشه 
فروش، خاطر نشــان ســاخت: ذوب آهن 
اصفهان با ســرمایه گذاری در زمینه خرید 
پساب شهرســتان های اطراف و استحصال 
و بازچرخانی آب توانســته اقدامات موثری 

در زمینه کاهش مصرف آب داشــته باشد.
شیشــه فروش  گفت: وظیفه این ســتاد و 
مدیریت ایمنی بهداشــت و محیط زیست 
ذوب آهن است که بحران ها را قبل از وقوع 
شناسایی کنند و با برنامه ریزی دقیق از آن 

جلوگیری نمایند . 
وی به کاهش ۴۰ درصدی حوادث نســبت 
به سال قبل در ذوب آهن اشاره کرد و افزود 
: ایمنی در کار، استفاده از لوازم و تجهیزات 
ایمنی فردی ، باز آموزی و توانمند ســازی 
افراد از مواردی اســت که به خوبی در ذوب 

آهن به آن عمل شده بود .

وی با تمجیــد از کاهش آالیندگی و کاهش 
مصارف انرژی در ذوب آهن اصفهان، گفت: 
اســتفاده از لوازم حفاظت فــردی و ارتقاء 
ایمنی کارکنان در شــرایط ســخت کاری 
ذوب آهن از مواردی است که همیشه به آن 

توجه شده است .
مجید مکاری مدیر ایمنی بهداشت و محیط 
زیست شرکت نیز گفت: آتش نشانان ذوب 
آهن اصفهان آمادگی دارند در عملیات های 
اطفاء و نجات در سطح اســتانی و کشور با 
مدیریت ســتاد بحران اســتان همکاری 

کنند.



سرنوشت مشابه دوبازیکن خبرساز

اشتباهات عجیب استقالل به سود تراکتور

پیش از بازی با ام صالل
دفاع سرمربی العربی از خرید مهدی ترابی

سرمربی تیم فوتبال العربی قطر از خرید مهدی ترابی بازیکن جدیدش 
دفاع کرد.

 »هیمیر هالگریمسون« ســرمربی تیم فوتبال العربی قطر در نشست 
خبری پیش از بــازی با ام صالل گفــت: هر دو تیم از نظــر امتیاز برابر 
هســتند و العربی تا پایان برای پیروزی می جنگد. بدون شــک بازی 
سختی اســت بخصوص که ام صالل بازیکنان خارجی جدیدی در تمام 
نقاط به خدمت گرفته اســت که از آنها شناختی نداریم ولی بدون شک 

در طول بازی به شناخت می رسیم.
سرمربی العربی با اشاره به انتقاد هواداران این تیم بعد از باخت به السد 
گفت: می دانم که هواداران به دلیل باخــت در فینال جام قطر عصبانی 
هستند و این خشــم را می فهمم. تیم من در آن مسابقه عملکرد خوبی 

نداشت.
هالگریمسون در پایان درباره مهدی ترابی بازیکن ایرانی تیمش گفت: 
او بازیکن خوبی است و به تیم کمک می کند. هر مربی بهترین ها را برای 

تیمش می خواهد. امیدوارم او توانایی اش را در مسابقه نشان بدهد.

پیشکسوت آبی پوشان:
نقص بزرگ استقالل باید برطرف شود

پیشکسوت آبی پوشان گفت: استقالل در سال های اخیر از فقدان کادر 
مدیریت کارآمد ضربه خورده است و امیدوارم این نقیصه در اسرع وقت 

مرتفع شود.
سعید بیگی اظهار داشت: در همه ســال های اخیر که استقالل دستش 
از جام کوتاه بــوده، از کادر مدیریت قدرتمندی برخــوردار نبوده و این 

موضوع به آنها ضربه زده است.
وی افزود: اغلب مدیرانی که در سال های گذشته در نقش هیات مدیره 
یا مدیرعامل به این باشــگاه تزریق شــده اند، کاریزمــا و تجربه الزم را 
برای تصدی این پســت نداشــتند. خیلی از اعضای هیات مدیره فقط 
برای مصاحبــه کردن و چهره شــدن آمدند و بعضاً نیــز مدیران عامل 

ظرفیت های الزم برای اشغال این صندلی را نداشتند.
پیشکسوت آبی پوشــان تاکید کرد: باید این نقیصه در استقالل مرتفع 
شود و موفقیت برای این تیم میسر نخواهد شــد مگر آنکه مدیریت آن 
اصالح شود. این باشــگاه مدیرانی نیاز دارد که با فوتبال بیگانه نباشند و 
از جنس خودش باشند. اعضای هیات مدیره این باشگاه باید تلفیقی از 
چهره های ورزشی و اقتصادی باشــند. اقتصادی هایی که تنها هنرشان 

قرض کردن نباشد بلکه بتوانند برای این تیم ایجاد درآمد کنند.

بیگی خاطرنشان ساخت: نقش مدیرعامل هم در این باشگاه بسیار مهم 
است و وقت آن رسیده که کار را به یک متخصص سپرد. فردی باتجربه 
و قاطع که برای این کار اهلیت داشته باشــد و همه گروه های استقالل 
روی او اجماع داشته باشــند، فردی که در خانواده استقالل و حتی در 
ورزش کســی روی حرف او حرف نزند و کاماًل دلسوز این باشگاه باشد. 
االن زمانش رســیده که باشگاه توسط اســتقاللی های اصیل و قدیمی 
اداره شــود نه افرادی که در این باشگاه مشهور شــوند و برای خودشان 

رزومه جمع کنند.
هافبک پیشــین تیم اســتقالل در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که این 
اتفاق در باشگاه نیفتد و کار به دســت متخصصان دلسوز و باتجربه که 
از خانواده این تیم هستند سپرده نشــود، شرایط تغییر اساسی نخواهد 

کرد.

ورزشگاه فینال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد
طبق اعالم روزنامه قطری ورزشگاه الجنوب در الوکره به عنوان میزبان 

دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ انتخاب شده است.
 به نقل از الوطن، دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۹ آذر در قطر برگزار 
خواهد شد. فینال لیگ قهرمانان آسیا امسال برخالف سال های قبل به 

صورت تک بازی و در قطر برگزار خواهد شد.
پرسپولیس در غرب آسیا توانســت به فینال راه پیدا کند این درحالی 

است که حریف این  تیم در شرق هنوز مشخص نشده است.
روزنامــه الوطن اعالم کرد ورزشــگاه الجنــوب در الوکره کــه یکی از 
ورزشگاه های مدرن و میزبان جام جهانی است به عنوان میزبان فینال 

انتخاب شده است.
این روزنامه قطری نوشت: پرســپولیس منتظر فینالیست شرق آسیا 
اســت. بازی فینال در ورزشــگاه الجنــوب در الوکره کــه یکی از 

ورزشگاه های میزبان جام جهانی است برگزار می شود.

زمان تسویه پرسپولیس با برانکو مشخص شد
باشگاه پرســپولیس باقیمانده طلب برانکو ایوانکوویچ را فراهم کرده تا 

بتواند با سرمربی پیشین خود تسویه کند.
 باشگاه پرســپولیس تاکنون مبلغ ۹۹۴ هزار یورو از طلب یک میلیون 
و ۱۱۸ هزار یورویی برانکو ایوانکوویچ را به حســاب وی در کشور عمان 

واریز کرده است تا تنها ۱۲۴ هزار یورو از این بدهی باقی بماند.
پرسپولیس که با حکم فیفا محکوم به پرداخت این مبلغ و محرومیت از 
حضور در نقل و انتقاالت فصل جاری شده است تصمیم دارد با سرمربی 

پیشین خود تسویه کرده و محرومیت نقل و انتقاالتی خود را بردارد.
باشگاه پرسپولیس توانسته است این مبلغ را نیز فراهم کند تا بتواند آن 

را تا شنبه هفته آینده به حساب این مربی واریز کند.
باشــگاه پرســپولیس قصــد دارد بالفاصله پس از تســویه بــا برانکو 
ایوانکوویچ برگه تسویه را به فیفا ارســال کرده تا مشکل محرومیت این 

باشگاه نیز برطرف شود.

قیمت بشار رسن 725 هزار یورو؟
 ستاره پرسپولیس یکی از ۱۰ بازیکن گران

 قیمت عراق
هافبک عراقی پرســپولیس جزو ۱۰ فوتبالیست گران قیمت کشورش 

قرار گرفت.
ســایت »الکره العراقیه« در جدیدترین خبــر ۱۰ بازیکن گران قیمت 
فوتبال این کشــور در به روزرســانی جدید سایت ترانســفر مارکت را 

معرفی کرد.
بشار رســن، هافبک پرســپولیس در لیســت ۱۰ بازیکن گران قیمت 
فوتبال عراق قرار گرفت. رســن با ارزش ۷۲۵ هزار یورو در رده ششــم 
این رده بندی قرار گرفت. همام طارق هافبک سابق استقالل هم با ۳۲۵ 

هزار یورو در رده نهم این لیست ایستاد.
علی عدنان، مدافع تیم ملی عراق و عضو ســابق باشگاه اودینزه با ارزش 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو گران قیمت تریــن بازیکن فوتبال عراق 

شناخته شد.

میدان

پیشکسوت جامعه داوری انتخاب فریدون اصفهانیان 
را انتخابی اشتباه و به ضرر جامعه داوری می داند.

 فریدون اصفهانیان بــا حکم حیــدر بهاروند به راس 
داوری فوتبال ایران برگشت. بســیاری از کارشناسان 
و پیشکســوتان داوری این انتخاب را قدمی رو به عقب 

برای فوتبال و فدراسیون این رشته می دانند.
حیدر ســلیمانی، پیشکســوت داوری در گفت وگو با 
ایســنا در خصوص این انتخاب گفت: انتخابی اشتباه 
و رو به عقب بــود. اصفهانیــان در دوره قبلی خود کم 
حاشــیه نداشــته که اآلن بتواند اوضاع داوری فعلی را 
بهبود ببخشد. او انتخاب درســتی نبود و به نظرم الزم 
است کسی بیاید که هم بتواند قدم مثبتی برای داوری 
بردارد و هم هماهنگی خوبی با دپارتمان داشته باشد. 

او نمی تواند دردی از دردهای جامعه داوری 
درمان کند.

وی ادامه داد: فکر می کنم تنها دلیل انتخاب 
مجدد او، حضورش به عنوان یکی از اعضای 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال است و دلیل 
قانع کننده ای برای این پســرفت فدراسیون 
فوتبــال نمی بینم. سرپرســت فعلی کمیته 

داوران حتــی در دوره قبلی خود چینــش داوری را به 
دست داوران مطرح سپرده بود و خودش درگیر مسائل 

دیگر و حواشی بود. 
نمی توان ایــن انتخاب را با صفیری مقایســه کرد زیرا 
او هم کاری برای داوران و جامعــه داوری انجام نداد و 
حاال که کنار گذاشته شــده، صدایش در آمده و لب به 

اعتراض گشوده اســت. اگر مشکلی داشت 
باید همان موقع می گفت نه حاال که دستش 

از همه چیز کوتاه است.
سلیمانی اضافه کرد: ما به رییسی در کمیته 
داوران نیــاز داریم کــه اوال دغدغــه داور و 
کمبودهای جامعه داوری را بشناسد و سپس 
برای حل آن مشــکالت تالش کند و از خود 
مایه بگذارد. در زمان ممبینی، او حجم باالیی از داوران 
را وارد گود لیگ برتر و لیگ یک کرد که این اآلن تبدیل 
به یکی از مشــکالت بزرگ داوری شــده است و فکر 
نمی کنم اصفهانیان هم حتی بتواند کاری برای بهبود 

آن انجام دهد. 
هنوز مشــخص نیســت که در داوری قدرت دســت 

دپارتمان اســت و یا کمیته که هر کدام ســاز خود را 
می زنند و هر کاری می خواهند انجام می دهند. همین 

اختالف سلیقه ها جامعه داوری را نابود می کند.
این پیشکســوت داوری در خصــوص آن رضایتنامه 
جنجال برانگیز گفت: فکر می کنــم آن رضایت نامه از 
دستور کار خارج شده اســت اما کار بسیاری خطرناک 
و بدون فکری بود که از ســوی دپارتمان صورت گرفته 

بود. 
همین اآلن داوران با کمترین مزایا در لیگ برتر قضاوت 
می کنند، حاال کمیتــه و دپارتمان نمی خواهند همین 
حمایت های اولیــه را هم از آن ها بکننــد؟ اگر اتفاقی 
برای داوری بیفتد و به کرونا مبتال شــود، این برای کل 

جامعه فوتبال خطرناک است .

تیم ملــی جوانان در ســال ۲۰۱۷ توانســت با صعود 
به جام جهانی زیر ۲۰ ســال، اتفاق مهمی را در تاریخ 
فوتبال رقم بزند و اخیرا سه بازیکن این تیم در آخرین 

اردوی تیم ملی حضور داشتند.
 در فهرست اعالم شــده از ســوی دراگان اسکوچیچ 
برای اردوی تیم ملی در مهر ماه، چنــد بازیکن جوان 
و آینده دار حضور داشتند که وجه اشتراک همه آن ها، 
حضور در جام جهانــی جوانان در ســال ۲۰۱۷ بود؛ 
اتفاقی که در تاریخ فوتبال ایران کمتر به وقوع پیوسته 
اســت. عارف غالمی، امید نورافکــن و مهدی قایدی 
اولین نفرات از نسلی هستند که به نسل طالیی معروف 
شده بودند و توانستند در رده سنی زیر ۱۹ سال حضور 

در باالترین رقابت ها را تجربه کنند.
البته افســوس که این نســل به علت تدابیر اشــتباه 
فدراسیون فوتبال، در ۱۹ ســالگی راهی مسابقات زیر 
۲۳ سال آسیا شد تا کســب تجربه کند اما به علت سن 
و ســال کمتر نســبت به رقبایی مانند تیم ملی عمان، 
در همان مراحل اولیه مســابقات حذف شدند تا چوب 

ندانم کاری فدراسیون فوتبال را بخورند.
با این وجود، این نسل هر طور شده خودش را رفته رفته 

به جایی که باید، رسانده و در تالش است 
که پا را فراتر بگذارد و چه بسا در تیم ملی 
بزرگســاالن هم چنین دســتاوردی را 
تکرار کنند. در واقع بایــد اینطور گفت 
که برخالف سالیان گذشــته که خیلی 

ازبازیکنان حاضر در رده ســنی نوجوانــان، جوانان و 
حتی امید به یک باره از چرخه فوتبال خارج می شدند، 
این نسل توانســته در فوتبالی که بیشتر از استعداد، به 
داللی و البی گری اهمیت می دهد، سرپا بمانند و برای 

روزهای بزرگتر آماده شوند.
به جــز قایدی، نورافکــن و غالمی که موفق شــدند با 
موفقیت در رده باشگاهی، پیراهن تیم ملی را هم به تن 
کنند، ســایر بازیکنان تیم ملی جوانان هم در تیم های 

خود مهره های تاثیرگذاری و آینده داری هستند.
از تیم ۲۱ نفره که با هدایت امیرحســین پیروانی راهی 
جام جهانی جوانان در کره جنوبی شد و با یک پیروزی 
و دو شکست از مسابقات کنار رفت، چندین بازیکن هم 
تاکنون طعم لژیونر شــدن را چشیده اند که در مواقعی 
با شکست همراه شده اما همه این بازیکنان فعال جوان 

هستند و روزهای بهتری هم در انتظارشان است.

در ادامه نگاهی بــه وضعیت کنونی تیم 
ملی جوانــان در ســال ۲۰۱۷ خواهیم 
داشت که بررســی موقعیت آن ها بعد از 

سه سال جالب توجه است.
امید نورافکن )کاپیتان(: سپاهان و تیم 

ملی فوتبال ایران
مهدی قایدی: استقالل و تیم ملی فوتبال

عارف غالمی: استقالل و تیم ملی فوتبال ایران
علی شجاعی: پرسپولیس

محمدمهدی مهدیخانی: ریکا کرواسی
رضا شکاری: تراکتور

ابوالفضــل رزاق پور: تراکتــور )به صــورت قرضی در 
ماشین سازی(

امیر روستایی: پرسپولیس
محمد آقاجانپور: مس رفسنجان

عارف آغاسی: فوالد خوزستان
رضا جعفری: سایپا

مهران درخشان مهر: فوالد خوزستان
نیما میرزازاد: نساجی

علی شهسواری: آرمان گهر سیرجان

شهاب عادلی: سپاهان
محمد سلطانی مهر: بازیکن آزاد )فصل قبل در شاهین 

بوشهر(
سینا خادم پور: استقالل

حسین ساکی: صنعت نفت آبادان
نیما مختاری: گل ریحان البرز

مهدی محمدیان: ماشین سازی
این نسل در بیشــترین حالت در میانه های ۲۲ سالگی 
قرار دارند و همچنان ســال های زیادی از فوتبال شان 
باقی مانده است و قطعا می توانند با پیشرفت در سالیان 
آینــده، در ترکیب اصلی تیم های خــود جای ثابتی را 
به دســت بیاورند. کما اینکه خیلی از آن ها در تیم های 
باشگاهی خود بازیکنان ثابت هستند و در آینده اخبار 

بیشتری از آن ها به گوش خواهد رسید.
البته نکته جالب درباره این تیم، هدایت امیرحســین 
پیروانی بود که بعد از کسب رتبه سوم در جام ملت های 
آسیا و حضور با این تیم در جام جهانی، هرگز در عرصه 
مربیگری موفق نبــود و در مدت زمــان اخیر فقط به 
عنوان دســتیار در تیم های تراکتور و تیــم ملی امید 

حضور داشته است.

داوری

فوتبال

خریدار  یکــی از دو بازیکــن مهمی که 
استقاللی ها می توانســتند برای فصل بعد 
روی آنها حســاب کنند عمال از دست شان 
پرید و یکی دیگر نیز در آســتانه محرومیت 

قرار دارد.
ســعید واســعی یکی از اولین بازیکنانی 
بود که آبی ها در نقل و انتقاالت تابســتانی 
خود او را هدف قــرار دادند تا به عنوان یک 
هافبک بازیســاز جذب کــرده و تا حدود 
زیادی این خالء چند ســاله را در تیم شأن 

از بین ببرند.
واســعی در یکی از اولیــن روزهای حضور 
استقاللی ها در طبقه بیست و سوم و سوئیت 
الکچری یکی از هتل شــمال شــهر تهران 
همراه با مدیر برنامه اش در نشســتی شبانه 
با مدیرعامل وقت آبی ها به گفتگو پرداخت و 
در جلسه یک ساعته برای حضور دو ساله در 
این تیم توافق کرد و نهایی شدن این توافق 
منوط به فســخ قرارداد وی با باشگاه پیکان 

شد.
درخواســت های واســعی از پیــکان برای 
فســخ قرارداد آنقــدر از ســوی پیکانی ها 
نادیده گرفته شــد تا وی از بندهایی که در 
قراردادش وجود داشــت اســتفاده قانونی 
کرده و ایــن قرارداد را یکطرفه فســخ کند. 
انتظار می رفــت بعد از فســخ یکطرفه این 
قرارداد، اســتقاللی ها بالفاصله توافق قبلی 
را به جریان انداخته و واســعی را آبی پوش 

کنند که در نهایت این اتفاق نیفتاد.
واســعی که حتــی در زمان حضــورش در 
پیکان مدعی شده بود اســتقاللی است و از 
عالقمندی اش برای حضور در این تیم پرده 
برداشته بود، بعد از فســخ یکطرفه نیز بارها 
برای مسئوالن این باشــگاه پیغام فرستاد 

و امضای قــراردادش را پیگیــری کرد. وی 
حتی پــا را از این هم فراتر گذاشــت و بارها 
مصاحبه کرد و اعالم داشت در انتظار تماس 
استقاللی هاست که هرگز این تماس اتفاق 

نیفتاد.
در این مــدت مدیریت باشــگاه )به صورت 
موقت( به احمد مددی ســپرده شــده بود 
و وی بنا بــه ادعای پیکانی هــا مبنی بر غیر 
قانونی بودن فســخ یکطرفه تا روشن شدن 
وضعیت دست نگه داشــت و حتی در اظهار 
نظری اعالم کرده بود؛ »درباره واسعی باید 
بگویم، مدیران پیکان به من گفتند فســخ 
او مشــکل دارد. تا من در خصوص فسخ او 

مطمئن نشوم، با او وارد مذاکره نمی شوم.«

تعلل استقاللی ها در توافق نهایی با واسعی 
باعث شــد تا تراکتوری ها گوی ســبقت 
را از آنها ربوده و ایــن بازیکن را به خدمت 
بگیرند تــا بازیکنی که عالقــه زیادی به 
حضور در جمع آبی پوشــان داشت و این 
تیم ســال ها در پست او احســاس خالء 
می کرد، به یکی از مدعیان قهرمانی فصل 

جدید بپیوندد.
اکبــر محمــدی در گفتگــو بــا یکــی از 
برنامه هــای زنــده رادیویــی با بیــان این 
موضوع که: »قــرار بود مذاکره ای داشــته 
باشــیم و یک تصمیم خوب برای باشگاه و 
سعید )واسعی( بگیریم. او عالقه مند بود که 
راهی استقالل شــود ولی مدیران آنها هیچ 

تالشــی برای انجام مذاکره از خود نشــان 
ندادند«، بر تعلل استقاللی ها در جذب این 
بازیکن صحه گذاشت و این نشان داد شاید 
مدیریت جدید استقالل عالقه ای به حضور 

واسعی نداشته باشد.
رشــید مظاهری یکــی دیگــر از بازیکنان 
مهمی اســت که آبی هــا در ایــن فصل به 
خدمت گرفتند. مظاهری در پســتی جذب 
شــد که اســتقاللی ها با وجــود در اختیار 
داشــتن یک بازیکن باتجربه در این پست، 
فصل گذشته از آنجا آسیب پذیر نشان داده 
بودند. به نظر می رســید حضــور همزمان 
مظاهری و حسینی در اســتقالل بتواند با 
گرم کردن بازار رقابت آخرین ســنگر این 

تیم را به نقطه قوت آن بدل کند.
مظاهــری هم کــه بــه صــورت یکطرفه 
قراردادش را با تراکتوری ها فســخ کرده بود 
با شکایت آنها روبرو شده است و در تمام این 
مدت او در جلســاتی مربوط به این شکایت 
در کمیته های مختلف فدراســیون فوتبال 
حضور می یافــت. با اینکــه مظاهری دیگر 
بازیکن استقالل شده بود و انتظار داشت در 
این نشست ها از ســوی مدیران این باشگاه 
همراهی و حمایت شــود، اما این انتظارها 

برآورده نشد.
با اینکه رأی نهایی از سوی کمیته انضباطی 
صادر نشــده اســت، اما گمانــه زنی های 
نزدیک به واقعیت گویای این مطلب اســت 
که احتمــاالً محرومیتی در انتظار مظاهری 
است، مگر آنکه او راضی به بازگشت به تبریز 

شود.
مشــابه عدم حمایــت مجموعه باشــگاه 
اســتقالل از واســعی در پروســه حضور او 
در این تیــم، به نوعی دیگر در مورد رشــید 
مظاهری هم به چشم می خورد تا این سوال 
پیش آید که آیا درباره این دو بازیکن جدید 
و تأثیرگذار کاماًل به صورت اتفاقی دو اشتباه 
مشــابه صورت گرفته یا رویکــرد مدیریت 
باشگاه نسبت به این دو بازیکن تغییر کرده 
و تعمدی برای عدم حضــور یا بازی نکردن 
آنها در لیگ بیستم برای اســتقالل در کار 

بوده است.
اینکه آنها یک اشــتباه را دو بار تکرار کردند 
یا آگاهانه مســیر باشــگاه خود را انتخاب 
کردند چندان تفاوتی نــدارد و نکته جالب 
اینجاســت که در هــر دو مورد کــه آبی ها 
متضرر می شــوند، در نقطه مقابل تراکتور 

سود می کند.

سلیمانی: اصفهانیان درگیر حاشیه است و نمی تواند کاری انجام دهد

نسل طالیی فوتبال ایران کجاست؟
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وسی:استقالل نابود شدنی نیست محسن گر
خریدار  پیشکســوت آبی پوشــان گفت: 
مدیران عامل استقالل در سالهای اخیر بله 
قربان گو بودند و مجری اوامر وزارت ورزش 

و هیچ اختیاری از خودشان نداشتند.
محسن گروســی اظهار داشــت: استقالل 
در همه این ســالهای اخیر از افرادی ضربه 
می خورد که با رأی مردم رفتند ســر کار و 
حاال چوب آن را تیم ما می خورد. این آقایان 
از پایه و اساس با اســتقالل مشکل دارند و 
هدف شأن نابودی این تیم است. این را من 
نمی گویم بلکه رفتار آنها و سیاســت هایی 
که در قبال تیم دارند می گویــد. این تیم را 
کردند مثل بچه های ســرراهی و هرکس در 
دولت به خودش اجــازه می دهد هر بالیی 
که می خواهد سر آن بیاورد. هدفشان نابود 
کردن تیم اســتقالل اســت، اما باید این را 

بدانند که استقالل نابود شدنی نیست چون 
ریشه و اصالت دارد.

وی اضافه کرد: وزارت ورزش مدیرانی برای 
استقالل تعیین می کند که هیچ اختیاری از 
خود ندارند و مجری اوامر خودشان هستند. 
در واقع مدیران استقالل مدیر نیستند، بلکه 
مجری هســتند. مجری اوامری که به آنها 
دیکته می شــود. تا زمانی کــه این مدیران 
بله قربان گو در این باشگاه مسئولیت دارند 
هیچ تغییری در شــرایط ایجاد نمی شــود. 
مدیران بله قربان گو آفت استقالل هستند 
و باید جای خود را به مدیــران متخصص و 
از جنس استقالل بدهند. مدیرانی باتجربه 
و قاطع کــه گوش بــه فرمــان معاونین و 

مشاوران وزارت ورزش نباشند.
مهاجم پیشین آبی پوشان گفت: استنباط 

من این اســت که انگار تعدادی از وزیران به 
جای رســیدگی به حوزه های وزارتی خود، 
به فکــر ضربه زدن به اســتقالل هســتند. 
سالهاســت به اســتقالل ظلم می شود. از 
وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال گرفته تا 
مدیران فرمایشــی و بله قربان گویی که در 
این تیم منصــب گرفته اند. همــه به دنبال 

نابودی این تیم بودند.
گروســی تاکید کرد: وقتی در قبال تخلف 

احتمالــی هر تیــم ایرانــی می بینیم همه 
دولت و فدراسیون دست به کار می شوند تا 
از حق آن دفاع کنند که البته کار درســتی 
هم هست، اما همین فدراسیون اجازه بازی 
کردن به بازیکن استقالل در لیگ آسیا را در 
حالی نمی دهد که AFC مجوز آن را صادر 
کرده، چه بایــد گفت و چــه قضاوتی باید 

کرد؟ آیا این ظلم نیست؟
پیشکســوت آبی پوشــان بیان داشت: ۴۱ 
ســال پیش مردم ایران انقــالب کردند که 
ظلم و تبعیض جای خود را به عدل و انصاف 
بدهد. نیمی از مردم ایران هوادار اســتقالل 
هســتند و این درست نیســت که در حق 
آنها ظلم شــود. ما نمی گوییــم جانب تیم 
ما را نگه دارید. ما می گوئیم شــما عدالت و 
انصاف را برقرار کنید، تبعیض قائل نشــوید 

و برای همه تیم ها شرایط برابر ایجاد کنید، 
ما خودمان حق مــان را می گیریم. ما برای 
قهرمان شدن نیاز به حمایت های جانبدارانه 
نداریم. اســتقالل تیمی اســت که در همه 
ســال هایی که مورد ظلــم و تبعیض قرار 
گرفته باز هــم مدعی بوده اســت.وی بیان 
داشت: در این سه چهار ســال اخیر هرگاه 
مشکلی برای پرسپولیس پیش آمده دولت 
با همه ظرفیتش به حمایت از آن آمده و در 
مقابل هرکس توانسته به استقالل لگد زده. 

مردم اینها را می بینند و متوجه هستند.
گروســی در خاتمه گفت: بــار دیگر تاکید 
می کنم که این تیم نابود شدنی نیست چون 
اصالت و ریشــه دارد و ده ها میلیون هوادار 
پشت آن هستند. فکر نابودی استقالل را از 

ذهن خود بیرون کنید.
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ونا با اهالی موسیقی دست به یقه شده است! کر

خریــدار  کرونا با گذشــت ۹ ماه از شــیوع در 
کشــورمان همچنان با اقتدار در حــال یکه تازی 
است و زندگی انسان ها را دستخوش تغییر کرده 

است.
 هنوز هم مشخص نیست که این موجود ذره بینی 
چه زمان کامال دست از سر انســان ها برمی دارد 
و زمیــن را ترک می کند تا بتــوان با خیال راحت 
به عادت های خــوب قدیمی بازگشــت؛ عادت 
هایی مثل لذت تماشــای دست جمعی یک فیلم 
در سینما، تماشــای یک اجرای کنسرت یا تئاتر 
در یک تاالر و رفتن بی دغدغه به یک نمایشــگاه 

هنری.
 از بهمن ماه ســال گذشــته که شــیوع ویروس 
کرونا در کشــور اعالم رسمی شــد، تقریبا کلیه 
فعالیت های جمعی از جمله رویدادهای فرهنگی 

و هنری به تناوب تعطیل شدند. 
در اوایل هنوز امیــدی برای پایــان زودهنگام 
کابوس کرونا وجود داشــت ولی رفته رفته این 
امید از بین رفت تا بشر به مرور به وضعیت پیش 
آمده عادت کند و به اجبار به شــرایط جدیدش 

تن دهد.
تعطیلی کنســرت ها و کالس های آموزشــی در 
مدت ۹ ماه، اهالی موســیقی را به یکی از آسیب 
پذیرترین اقشــار جامعــه در ایام کرونــا بدل و 
مسیرهای اصلی کسب درآمد این افراد را مسدود 

کرد.
در بدو امر برگزاری کنســرت های آنالین رایگان، 
کالس های آموزشی مجازی و اجرا در پشت بام ها 
و یا در کنار پنجره خانه ها راهی برای شکستن این 
سکوت موســیقایی بود اما با پایان موج اول کرونا 
تا حد زیادی از وجه احساســی این فعالیت های 
خودجوش کاسته شد و به مرور برخی از اجراهای 

آنالین به سمت پولی شدن رفتند. 
همچنین در بســتر اجرای فرم آنالین موسیقی، 
وجــه دیگــری نمایان شــد که امــکان جوالن 
اسپانســرها را فراهم می کرد و در حقیقت با نگاه 
ابزاری بــه هنر، منافع اقشــار خاصــی را فراهم 

می ساخت.

 اجرای موســیقی آنالین در شــب اعیاد فطر 
که توســط یک گــروه حرفه ای و به واســطه 
اسپانســر شــدن یکی از شــرکت های بزرگ 
تجــاری از آن صورت گرفــت، نمونه بارز این 

اتفاق بود.
البته در این میان نهادهایی مانند وزارت ارشاد یا 
شــهرداری هم بودند که تالش کردند با برگزاری 
رایگان این کنســرت ها و پرداخت دســتمزد به 
هنرمندان به گونــه ای تعداد بیشــتری از افراد 
جامعه را از فضای موســیقی بهره مند و اجراهای 
موسیقی کالســیک ایرانی، کالسیک و نواحی را 

هم وارد گود کنند.
در البه الی این اتفاقات و در شرایطی که وضعیت 
شیوع کرونا در کشــور روند نسبتا بهتری را طی 
می کرد،  بحث بازگشت کنســرت ها هم مطرح 
شد. قرار بود کنسرت ها از عید سعید فطر، از سر 
گرفته شــوند ولی این تاریخ به یکم تیر موکول 
شــد؛ هرچند پیــش بینی گران شــدن قیمت 
بلیط ها بســیاری را نگران کرده بود اما مدیرکل 
دفتر موســیقی در این خصوص اطمینان خاطر 
داده بود که »توافق شــده ســالن ها برای اجاره 
بهای خود نسبت به سال گذشــته تا ۵۰ درصد 
تخفیف قائل شــوند و هیچ گونه افزایش قیمت 
بلیط نداشته باشــند تا مردم در شرایطی که هم 
بیماری کرونا هســت و هم در مضیقه اقتصادی 
هستند، برای حضور در کنســرت انگیزه داشته 

باشند.«
با این حــال وقتی نام چهار خواننده وارد ســایت 
بلیط فروشــی شــد، قیمت بلیط هر اجرا از ۷۰ 
هزار تومان آغاز و تا ســقف ۲۶۵ هزار تومان ادامه 

داشت!
ســاعاتی بعد مدیر یکی از سایتهای بلیط فروشی 
این اتفاق را سوءتفاهمی از سمت تهیه کنندگان 
موســیقی خواند؛ چراکــه وزارت ارشــاد اجازه 
افزایش قیمت بلیط ها را برای بعــد از ایام محرم 
و صفر صادر کرده بود ولی این اقدام پیش از موعد 

بود.
و اینگونه بود که در حالی که تا اواســط ظهر روز 

۹ تیر ماه امــکان خرید بلیط دو کنســرت وجود 
داشــت، کنســرت یک خواننده به طــور کلی از 
صفحه سایت بلیط فروشی برداشته شد و اجرای 
دیگر نیز بــه لیســت رویدادهای »بــه زودی« 

پیوست.
مدیر کل دفتر موســیقی در توضیح این کنسلی 
ها گفته بود: با فرا رســیدن تیر و آغاز موج دیگری 
از کرونا و ایجــاد محدودیت هــای هفتگی برای 
فعالیت های جمعی از سوی ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا، شــرکت های برگزار کننده کنسرت ها این 
نگرانی را داشــتند که ســالن ها با وجود تبلیغات 
گسترده شهری، تا ظرفیت ۵۰ درصد نیز پر نشود 
و از لحاظ اقتصادی ضرر کنند. در همین راســتا 
نامه هایی مبنی بر کنسلی اجراهای صحنه ای به 

دفتر موسیقی واصل شد.«
بــا منتفی شــدن دوبــاره اجرای کنســرت ها، 
اجراهای آنالینــی از کیهان کلهــر، وحید تاج و 
سیروان خسروی را شاهد بودیم و همچنین اولین 
دوره کنســرت های آنالین موسیقی دستگاهی و 
موسیقی نواحی ایران در مرداد ماه برگزار شدند. 
با رسیدن ایام عزاداری محرم و صفر هم موسیقی 
نمایش »علمدار« تنها رویدادی بــود که در این 

حوزه شکل گرفت.
اکنون با پایان ماه های عزاداری، بار دیگر عالمت 
سوال هایی درباره برگزار شدن یا نشدن کنسرت 
ها در ذهن هنرمندان و عالقه مندان موســیقی 
ایجاد شده اســت که البته موج سوم شیوع کرونا 
در کشور و تمدید محدودیتها، فرضیه برگزاری را 

تا حدودی منتفی می کند.
 با این حال یکی از ســایت های بلیط فروشــی به 
تازگی از برگزاری دو کنســرت خبر داده است که 
در فضای باز و در شــهر کیش برگزار می شــوند! 
اتفاقی کــه اگر تهدیدی برای ســالمت حاضران 
هم نباشد، برای اغلب شــهرهای کشور از جمله 
پایتخت به لحاظ وضعیت آب و هوایی غیر ممکن 
اســت و البته از همین حاال این پرسش را به طور 
جد ایجاد می کند که اصال کســی از این کنسرتها 

استقبال خواهد کرد؟

وزهای شهاب حسینی دل مشغولی های این ر
نگاهی به خبرهای منتشر شده  از شهاب حســینی در چند وقت اخیر 
نشان از کمرنگ شــدن حضورش در بازیگری دارد. او انگار دغدغه های 

دیگری را در عالم هنر پی می گیرد و به دنبال »هنرمند« شدن است.
شاید تغییر در مســیر بازیگری شهاب حســینی را - که دو، سه سالی 
اســت خیلی جدی تر شــده - باید در اوایل دهه ۹۰ ُجست که پس از 
چند ســال اولین فیلم ســینمایی خود را با نام »ســاکن طبقه وسط« 

کارگردانی کرد.
او البته ایــن تجربــه را در تئاتر هم امتحــان کرد؛ جایــی که نمایش 
»اعتــراف« را در ســالن اصلی تئاترشــهر روی صحنه بــرد و اگر چه 
انتقادهایی به ســاختار کارش وارد بود، اما بجز خــودش حضور بازیگر 
کاربلدی چون علی نصیریــان و جذب مخاطبانی که بــرای اولین بار 
تماشــای تئاتر را تجربه می کردنــد، آن نمایــش را در زمان خود جزو 
کارهای قابل توجه تئاتر کرد؛ بخصــوص اینکه بخاطر قیمت نه چندان 
گراِن بلیت »اعتراف« نسبت به نمایش های پرچهره و پر زرق و برقی که 
بعدها روی صحنه آمدند، قشر گســترده تری از جامعه، راحت تر امکان 

خرید بلیت این نمایش را پیدا کردند.
حسینی بعد از کسب جایزه های مختلف در جشنواره فجر و جشن خانه 
سینما برای فیلم هایی همچون »محیا«، »درباره الی« و »سوپر استار« 
و نیز جایزه جشنواره کن برای بازی در فیلم »فروشنده«و همچنین بعد 
از تجربه کارگردانی، از حدود پنج ســال قبل وارد عرصه تهیه کنندگی 
شد و حاال این کاری است که خیلی جدی تر آن را دنبال می کند، تا آنجا 
که یک شرکت فیلمســازی در ایران و خارج از کشور هم تاسیس کرده 

است.
او در یکــی از اکران های خصوصی فیلم هایی که تهیــه کرده دلیل این 
حضور خود را کمک به کشف استعدادهای جوان و نسلی تازه در سینما 
و نیز مدیریت سرمایه برای ســاخت فیلم های باکیفیت با بودجه  کم تر 
از یک فیلم سینمایی معمولی عنوان کرده اســت، اما این بازیگر شاید 
صریح ترین حرف ها درباره رویکرد تازه خود را در جشــنواره فجر سال 

قبل مطرح کرده باشد. 
شهاب حســینی در یکی از نیمه شب های بهمن  ســال ۹۸ در نشست 
خبری فیلم »شین« که هم تهیه کننده اش بود و هم بازیگر، به حرف ها 
و به قول خودش ناسزاهایی که مدت ها فقط شنیده بود، بی پرده پاسخ 
داد و در کنار آن، خط فکری خود را برای کار در ســینما روشن تر بیان 

کرد. 
او با اشاره به حضورش در خارج از کشــور گفته بود: »کارهایی را سعی 
می کنم آن طرف بــرای خدمت به فرهنگ، تاریخ و ادبیات ســرزمینم 
انجام دهم و مثال اگر وقت می گیرم تا با رابرت دنیرو صحبت کنم، برای 
تاریخ این مملکت و اســتفاده از ظرفیت های آن در پروژه های فرهنگی 
است. کار من این اســت و همین را بلدم. دو سال است دنیا را می چرخم 
و به این ایمان رســیده ام که مشــکل ما بین خودمان و با تعامل میان 
خودمان حل می شود. اگر منتظر کســی از بیرون هستیم، زهی خیال 

باطل.«
آن نشست خبری حاشــیه ها و شــاید هم خاطراتی ناخوشایند برای 
حسینی داشت که بعید اســت تا مدت ها او را پای گفت وگویی بنشاند، 
اما به نظر می رسد به دنبال همان تاکیدها و حرف های خودش بوده که 
سراغ ساخت برنامه ای ترکیبی و گفت وگو محور رفته تا باب صحبت از 
رفاقت و معرفت را که این روزها کمرنگ تر شــده، بیشتر باز کند و شاید 
هم در گپ وگفت هــای واقعی دنبال همان »لقمه معرفتی« باشــد که 

سال ها قبل از آن گفته بود. 
او مدتی قبل بــرای کارگردانی و اجرای برنامه ای بــا نام »همرفیق« از 
سازمان ســینمایی مجوز گرفت و این روزها مشغول ضبط آن هست تا 

برای پخش در آبان ماه از پلتفرم نماوا آماده باشد.
حسینی در جشــنواره فیلم کودک و نوجوان که از یکشنبه، ۲۷ مهرماه 
ْآغاز شــده و به صورت آنالین برگزار می شــود، فیلمی را به کارگردانی 
پوریا حیــدری اوره با نــام »بعد از اتفــاق« دارد کــه در بخش اصلی 
جشــنواره با فیلم هایی همچون »خورشــید« مجید مجیدی رقابت 
می کند و اگر جشــنواره به اجبار آنالین نمی شد حضور این چهره ها در 
اصفهان می توانســت فضای متفاوتی را برای عالقه مندان به جشنواره 

رقم بزند.
او اخیرا برای ساخت فیلم سینمایی »سومین روز جهان« به کارگردانی 
محمدمهدی رســولی نیز از ســازمان ســینمایی مجوز گرفته است. 
همچنین فیلم  »آن شب« به کارگردانی کورش آهاری و تهیه کنندگی 
محمد درمنش و »شــین« به کارگردانی میثم کــزازی را که در آن ها 
بازی کرده آماده نمایش دارد اما زمان دقیق اکران آن ها بویژه »شین« 
مشخص نیست و فعال فقط خبرهای جشنواره ای و اکران خارجی »آن 

شب« بیشتر منتشر شده است.
»خورشید نیمه شب« و »نرگس« دیگر فیلم هایی هستند که حسینی 
در چند ســال گذشــته تهیه  کرده، اما خبرهای موثق چندانی از آن ها 

منتشر نشده است.  
او که تاکنون در بیش از ۵۰ فیلم ســینمایی حضور داشته و نقش های 
مختلفی را ایفا کرده است، به نظر می رسد بازیگری دیگر خیلی برایش 
جدی نباشــد همان طور که از ۱۰ ســال پیش نبود، مگر نقشی خاص 

مثل »شمس تبریزی« در »مست عشق« حسن فتحی.

اکران
سردرگمی مدیریتی و تئاتر کرونایی

ونا شده ایم گوشت قربانی دوران کر
کهبد تاراج با اشاره به اینکه تعطیلی هفته به هفته فعالیت های تئاتری 
ضرر بزرگی به بدنه تئاتر وارد می کند، یادآور شــد این شرایط به دلیل 

شناخت اندک وزیر ارشاد از وضعیت تئاتر در دوران کرونا است.
کهبد تاراج نویســنده و کارگردان تئاتر که قرار بود نمایش »یاماها« را 
از ۱۴ مهرماه در تاالر قشقایی مجموعه تئاترشهر به صحنه ببرد درباره 
ضربه ای که تعطیلی سالن ها به بدنه تئاتر وارد می کند، گفت: با وضعیت 
پیش آمده از سایت فروش بلیت نمایش درخواست کرده ایم که هزینه 
بلیت مخاطبان را به آن ها بازگرداند چون مشــخص نیســت ِکی قرار 
است دوباره اجراهای تئاتر از سر گرفته شــود. متاسفانه با این وضعیت 
جدا از گروه هایی که اجرا دارند، مخاطبان هم سردرگم می شوند چون 
بلیت یک نمایش را پیش خرید می کننــد اما ناگهان اعالم می کنند که 
یک هفته دیگر هم فعالیت های فرهنگی و هنری تعطیل اســت. با این 
وضعیت ما مدیون مردم می شــویم، از این رو درخواست کردم به جای 

انتقال بلیت ها به روزهای دیگر، هزینه را به تماشاگران بازگردانند.
وی ادامه داد: با شــرایط پیش آمده اگر اجراها از هفته دیگر هم از ســر 
گرفته شود، به نظر می رسد تئاترشــهر تنها یک یا دو باکس اجرا تا پایان 
سال داشته باشــد چون سه جشــنواره تئاتر مقاومت، جشنواره نمایش 
عروســکی تهران-مبارک و جشــنواره تئاتر فجر را پیش رو داریم و اگر 
از هفته اول آبان ماه هم بخواهیم اجراهایمــان را آغاز کنیم در روزهای 
پایانی با جشــنواره تئاتر مقاومــت همزمان خواهیم شــد. البته به نظر 
می رسد فعاًل تعطیلی فعالیت های تئاتری ادامه دار، خواهد بود اما مساله 

سردرگم کننده این است که این تعطیلی را هفتگی اعالم می کنند.

تئاتر قابل مقایسه با سینما نیست
تاراج عنوان کرد: متاســفانه مســئوالن تصمیم گیرنده و نهادهایی که 
برای این شــرایط تعیین تکلیف می کنند نه تنها مخاطب تئاتر نیستند 
بلکه اصاًل تئاتر را نمی شناســند. وضعیت تئاتر حتی قابل مقایســه با 
سینما هم نیســت چون به هر حال ســینما چه کم چه زیاد، مخاطب 
خودش را دارد اما وضعیت تئاتر اینگونه نیســت چــون حتی اگر اعالم 
کنند که نمایش ها می توانند از هفته آینده فعالیتشــان را آغاز کنند باز 
هم ما فرصتی برای تبلیغات، اطالع رســانی و جلــب اعتماد مخاطبان 
برای حضور در ســالن ها در اختیار نداریم. وضعیت تئاتر با سینما فرق 
می کند و نمی توان هر زمان که اراده کرد تماشــاگران را به سالن های 

نمایش کشاند.
وی ادامه داد: متاســفانه عالوه بر اینکه خود مدیران و حتی وزیر ارشاد 
به فکر ضرر و زیانی که به تئاتر وارد می شود، نیست بلکه خود گروه های 
تئاتری هم با یکدیگر متحد نیستند و حاضر نمی شوند قید اجرایشان را 
در این شــرایط بزنند. من حدس می زدم این تعطیالت اجباری را پیش 
رو داشته باشیم اما تصورم این بود که این اتفاق در آذر و دی رخ می دهد. 
در حال حاضر نیز واقعاً دلسرد شده ام و برایم اجرا رفتن یا نرفتن نمایش 
مهم نیســت و تنها دلم به حال بازیگران نمایشم می ســوزد که آنقدر 

تمرین کردند اما هنوز وضعیت اجرایشان مشخص نیست.

نویسنده »بیســت متری جوادیه« تصریح کرد: با این وضعیت ممکن 
است گروه ها بازیگرانشان را هم از دست بدهند چون نمی توان بازیگری 
را معطل کرد و بالتکلیف نگه داشت که سر پروژه دیگری نرود. به عنوان 
نمونه یکی از بازیگــران نمایش ما نیز در این تعطیــالت برای بازی در 
فیلمی کوتاه قرارداد بســته و من از نظر اخالقی نمی توانــم او را از این 
کار منع کنم. بنابراین در صورت بازگشایی سالن ها نیز من باید منتظر 
بازگشت بازیگرم به گروه باشــم. نکته جالب این است که بخش اداری 
ســالن ها باز اســت و حتی اجازه تمرین هم وجود دارد اما فقط اجراها 
باید تعطیل باشــند!وی با گالیه از دور بودن وزیر ارشــاد از مناسبات 
تئاتر متذکر شــد: معتقدم مشــکالت پیش آمده عماًل به وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی بازمی گردد. اگر آقای وزیر در دوران کرونا به دیدن 
نمایش ها می نشست، متوجه می شد که دســتورالعمل های بهداشتی 
از هر مکان دیگری بیشــتر رعایت می شــود و عالوه بر توجه به سالمت 
تماشــاگران، خود گروه ها هم برای حفظ ســالمت عوامل و بازیگران 
نمایش پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را بیشــتر از 
بقیه رعایت می کنند چون هم سالمت عوامل و بازیگران برایشان مهم 
است هم سالمت تماشــاگران. وقتی وزیر ارشاد هیچ تصوری از اجرای 
تئاتر در دوران کرونا ندارد خب طبیعی اســت کــه در هیات دولت هم 

نمی تواند از تئاتر دفاع کند.

اجرا


