
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
وری  دلیلی برای محدودیت در تامین کاالهای ضر

و وجود ندارد و دار
رئیس جمهــور گفــت: در وضعیت 
فعلــی، با امکانــات موجــود، دلیلی 
برای محدودیــت در تامین کاالهای 

ضروری و دارو وجود ندارد.
 حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهور در یکصــد و هفتاد و پنجمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، پس 
از گــزارش رئیــس کل بانک مرکزی 
و وزرای صنعــت، معــدن و تجارت 
و اقتصاد و امــور دارایــی از وضعیت 

اقتصادی کشور در شش ماهه نخســت و اقدامات برنامه ریزی شده برای 
مدیریت بخش پولی، ارزی و تجاری کشــور در ماه های باقیمانده ســال، 
گذر از شــرایط کنونی اقتصادی با هدف کم کردن فشــار بر اقشــار کم 

برخوردار را به عنوان هدف اصلی دولت امکان پذیر دانست.
وی گفت: در شرایط خاص کنونی، اســتفاده از ظرفیت ها و ساز و کارهای 
اقتصادی کشــور و اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین کاالهای اساسی مردم و 
مواد اولیه کارخانجات و مقابله با تحریم های ظالمانه دشــمن که به قصد 
فلج کردن تولید و اقتصاد وضع شــده اند، از اولویت های برنامه اقتصادی 

دولت است.
رئیس جمهور تمهیدات الزم در حوزه سیاست های تجاری کشور، تامین 
منابع الزم برای ادامه طرح های عمرانی کشور با فروش سهام، دارایی های 
مازاد دولــت و اوراق، اصالح قانــون مالیات ها، مدیریــت نقدینگی برای 
کاهش نرخ تورم و جهت گیری به ســمت تولید را از دیگــر راهبردهای 

اقتصادی دولت برشمرد.
روحانی ضمن اشــاره به دیگر برنامه های دولت برای برقراری ثبات در 
بازار ارز و کاال و کنتــرل گرانی، افزود: اولویت بندی واردات متناســب 
با جریان درآمــدی ارزی و اتخــاذ تدابیر ویژه در خصــوص ارز حاصل 
از صادرات برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشــور بر اســاس تجارب 
ماه های اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه سیاست های ارزی و 

کاالیی کشور است.
وی با اشاره به وضعیت و شــرایط تامین اقالم اساســی مورد نیاز مردم و 
تامین دارو در کشــور، گفــت: در وضعیت فعلــی، با امکانــات موجود، 
دلیلی برای محدودیــت در تامین کاالهای ضــروری و دارو وجود ندارد. 
دســتگاه های ذیربط در تامین کاال و دارو موظف و مکلف هستند با تالش 

مضاعف، دسترسی مردم به این کاالها را فراهم کنند.
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سخنگوی دولت در نشست خبری:

تا آمریکا به برجام برنگردد، مذاکره  نمی کنیم
طیبــه بیات  ســخنگوی دولــت گفت: 
بدون بازگشــت آمریکا به برجام و رفع همه 
تحریم ها و جبــران خســارت هایی که به 
ملت ایران تحمیل کرده اند شانســی برای 

موقعیت دیپلماسی با آمریکا وجود ندارد.
 علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت 
خبری اظهــار کرد: یکی از دســتاوردهای 
دولت در عرصــه بین الملل که براســاس 
حقانیت جمهوری اســالمی ایران و نتیجه 
مقاومت جامعه ایران بود، برداشــته شدن 
محدودیت های تســلیحاتی ایــران بود که 
یک دســتاورد مهم در عرصه بین الملل به 

شمار می آید.
ربیعی افزود: به رغم مخالفت ها و فشارهای 
سیاســی و زیــاده خواهی هــای آمریــکا 
و اســرائیل ایــن محدویــت ها برداشــته 
شــد. جامعه جهانــی نیز طی یک ســال 
اخیر اســتقالل و عــدم تبعیــت در مقابل 

زورگویی های آمریکا را از خود نشان داد.
وی تاکید کرد: این دســتاورد نشان داد به 
رغم تصمیمات نادرســت و جنگ آفرینانه 
ترامپ و مفروض دانســتن خــروج ایران از 
برجام، سیاســت درست جمهوری اسالمی 
ایران مبنــی بر عدم خــروج از برجام عالوه 
بر خنثی کردن نقشــه دولــت آمریکا در به 
انزوا کشــاندن ایران و بازگرداندن قطعنامه 
شــورای امنیت علیه ایران آثار مثبت خود 
را به مرور نشــان می دهد که عــالوه بر این 
می توان بــه موفقیت های دیگــر از جمله 
موفقیــت در دادگاه الهه و زبر بــار نرفتن 

شورای امنیت نیز اشاره کرد.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: شکســته 
شدن حصر تسلیحاتی کشــورمان به نوبه 
خود می تواند نوید بخش عقب نشینی های 
دیگر از جمله رفع سایر تحریم های ظالمانه 
در همه عرصه های اقتصادی و مالی و بانکی 

و سایر اقالم بشری باشد.
ربیعی گفــت: به بیــان روشــن تر همان 
مقاومــت و همان ایســتادگی بــر مواضع 
اصولی و حقوقی که زمینه ســاز رفع تحریم 
تســلیحاتی شــد در منتهای منطقی خود 
ثمرات دیگری در عرصه هــای اقتصادی به 
دنبال خواهد داشت که از هم اکنون واکنش 
سراسیمه تحریم گران و سوداگران تنش را 
بر انگیخته اســت. هوچیگری تحریم گر در 
باره رفع تحریم تسلیحاتی ریشه در همین 

ایران هراسی دیوانه وار دارد.
وی ادامــه داد: آنها خیلی خــوب می دانند 
که ایرانیان در قرون اخیــر هیچگاه آغازگر 

تهاجــم نظامی به هیچ کشــوری نبوده اند. 
ســالح ایرانی در این کشور همواره پشتوانه 
صلــح و امنیــت ســرزمینی و منطقه ای 
بوده است.ســخنگوی دولت خاطرنشــان 
کرد: صریح تــر بگویــم ایرانی ها عاشــق 
سالح نیســتند، بلکه عاشــق صلح و ثبات 
و همزیســتی و همکاری هــای منطقه ای 
برای توســعه پایدار هســتند. سالح ایرانی 
فقط یکی از مؤلفه های ضرور در حوزه های 
دفاعی بوده اســت. قدرت دفاعی ایران یک 
قدرت ترکیبی و چند وجهی اســت که در 
ظل قدرت معنایــی و تمدنــی آن مفهوم 

اصلی خود را می یابد.
ربیعی اظهار کرد: ما بر این اســاس در همه 
حوزه های منطقه ای در شــمال و جنوب و 
شرق جغرافیای زیست خود، نقشی سازنده 
داشتیم. طی همین روزها، جهان و منطقه 
شــاهد رفتار ســازنده و صلح طلبانه ما در 
مناقشات منطقه ای قفقاز است. در یمن نیز 
ما توسعه طلبی و تجاوز را محکوم کرده ایم 
و خواهــان مذاکــره طرفین بــرای صلح 
پایدار شــده ایم. همه کشــورهای منطقه 
را به پیمان های صلح دعــوت کرده ایم و با 
تروریسم و خشــونت و افراطی گری مبارزه 

بی امان و واقعی کرده ایم.
وی ادامه داد: بنابراین هــراس آمریکا یک 
هراس تســلیحاتی نیســت هراس از این 
است که رفع تحریم تســلیحاتی رفع کلیه 
تحریم های ظالمانه دارویی و بانکی و اقالم 

بشری را در چشم انداز قابل رؤیت قرار داده 
است.سخنگوی دولت با اشــاره به آخرین 
بررسی ها از شــیوع کرونا گفت: در شرایط 
فعلی، روند شــیوع کرونا در ۱۲ استان سیر 
صعودی و ۹ استان هم در شــرایط هشدار 
قرار دارند و تهران هــم در مرحله صعودی 
قرار دارد.ربیعی گفت: به رغم همه تاکیدها 
رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی از 
۴۲ درصــد در دو هفته قبل بــه ۵۴ درصد 
رسیده اســت و امیدواریم با همکاری همه 
مردم عزیز این روند افزایــش یابد و رعایت 

دستورالعمل ها به باالی ۹۰ درصد برسد.
وی ادامــه داد: همچنیــن تزریــق رایگان 
واکسن آنفوالنزا برای مادران باردار و مراکز 
نگهداری ســالمندان و افراد دارای بیماری 
ســرطان در هفته گذشته دنبال شده است. 
از همه مادران باردار می خواهم برای حفظ 
ســالمت خود و فرزنــدان در راه، حتماً به 

مراکز بهداشت مناطق خود مراجعه کنند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: این روزها فشار 
بسیار زیادی بر کادر درمان ما وارد می شود. 
از همه هموطنان می خواهیم ضمن حمایت 
خود بــا مراعــات پروتکل ها، بــه اقدامات 
حمایتی که توســط آحاد مردم و نهادهای 
اجتماعی و خیریه ای در روزهای اول شکل 

گرفته بود ادامه دهند.
ربیعی گفت: همچنین مجدداً ضمن تشکر 
و قدردانــی از تالش های کادر بهداشــت 
و درمان در سراســر کشــور درگذشــت 

جنــاب آقــای دکتــر زارع رئیــس فقید 
بیمارســتان لبافی نژاد را به خانواده ایشان 
و همه بازماندگان خانواده بهداشت و درمان 

تسلیت عرض می کنم.
وی با اشــاره به تصمیمات هفته گذشــته 
هیــأت دولت گفــت: کنتــرل قیمت ها و 
افزایش نظارت هــا از مهمترین مواردی بود 
که در جلســات دولت مورد بحث، بررسی و 
تصمیم گیری قرار گرفــت. دولت به هدف 
توســعه ســرمایه گذاری در مناطق کمتر 
توسعه یافته و ایجاد اشتغال، با صدور مجوز 
سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران در طرح های رسیدگی جدید و 
بافندگی در استان خراسان جنوبی موافقت 
کرد.ســخنگوی دولت گفت: بر این اساس 
ایمیدرو باید نسبت به ســرمایه گذاری در 
طرح های ریســندگی و بافندگی با ظرفیت 
تولید ســاالنه ۳ هزار و ۹۶۰ تــن انواع نخ و 
۵.۱۶ میلیون مترمربع پارچــه در مناطق 
توسعه یافته استان خراسان جنوبی از محل 

منابع داخلی اقدام کند.
ربیعی گفت: همچنین در تصمیم جلســه 
یکشــنبه دولت به منظور جبــران افزایش 
هزینه های آسیابانی و کمک به صنعت آرد 
و نان کشــور به میزان ۱۱% قیمت آرد طی 
سه سال اخیر را به محاسبه سازمان حمایت 
و مصــرف کننده میــزان ریالــی را تعیین 
می کند. و این افزایش از سوی دولت تأمین 

خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین امــروز روز جهانی 
صادرات اســت. تحریم گران فکر می کردند 
با تحریم های بی ســابقه و بــی نظیر، ایران 
به زانو در خواهد آمد اما خوشــبختانه امروز 
صنعتگــران، کارآفرینــان و دیپلماســی 
اقتصادی فعال مــا باعث شــده که دولت 
دوازدهــم آرزوی دیرین مبتنــی بر درآمد 
ارزی بدون نفت را تا حــدود زیادی محقق 

سازد.
ســخنگوی دولــت تصریح کــرد: این یک 
خواست ملی و همیشگی دلســوزان ایران 
بوده اســت که ارز الزم برای زندگی روزمره 
و کاالهای اساســی و توســعه کشور ناشی 
از تولیــد و کار ایرانی محقق شــود نه با ارز 

حاصل از خام فروشی از منابع زیرزمینی.
ربیعی گفت: یکی از هدف های اصلی تحریم 
کاهش صادرات و عدم دســتیابی ایران به 
منابع ارزی بــرای تأمین مــوارد مورد نیاز 
بوده است. با این تحریم ها، دارو، تجهیزات 
پزشکی و مواد غذایی در کانون تهدید جدی 
قرار گرفــت، اما دولت اســتراتژی افزایش 
صادرات غیرنفتی را در دســتور کار قرار داد 
و نتیجه بخش بود. از دشواریهای کار دولت 
در این دوره، عالوه بــر تحریم پدیده کرونا و 

بسته شدن مرزها هم بود.
وی در پاسخ به ســوال خبرنگار مهر مبنی 
بر اینکــه اخیراً رئیس جمهور ســخنانی را 
در خصوص صلح امام حسن مطرح کرد که 
تعبیراتی از آن صورت گرفت و تحلیل هایی 
شــد مبنی بر اینکه دولت موافق مذاکره با 
آمریکاســت؛ بفرمائید آیا دولــت بر همان 
موضع قبلی خود مبنی بــر اینکه »مذاکره 
همزمان بــا تحریــم معنا ندارد« اســتوار 
است؟ آیا دولت بدون بازگشــت آمریکا به 
تعهدات برجامی و جبران خســارات نقض 
برجام حاضر به نشســتن پای میز مذاکره 
اســت؟ بیان کرد: دو گروه عامدانه به ســو 
برداشــت ها دامن می زنند. یک گروه اتاق 
فکرهای تحریم و جنگ افــروزان کنار کاخ 
ســفید هســتند که از هر فرصت، سخن و 
کالمــی برای حملــه به دولــت جمهوری 
اســالمی ایران و نیل به اهداف ضد ایرانی و 

ضد انسانی خود استفاده می کنند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: اهداف آنها القا 
بی ثمر بودن مقاومــت ملت و دولت و به هم 
ریختگی امور و تضعیف دولت ایران است و 
این نتیجه گیری که ایران مســیری جز تن 
دادن بــه خواســت های قلدرمابانه ترامپ 

ندارد.

 پراید 117 میلیونی هم خریدار ندارد

و افت 10 میلیون تومانی قیمت ها در بازار خودر

صفحه 5



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

معاون گمرک خبر داد

ود ترخیص می شوند کاالهای ممنوع الور

 به دلیل ترس از دالر ۲۰ هزار تومانی صورت گرفت

وش ارز بازار داغ فر

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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وی انتظامی قدردانی مقام معظم رهبری از نیر
فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناســبت هفته نیــروی انتظامی از 

زحمات و تالشهای کارکنان خدوم این نیرو قدردانی کردند.
 متن پیام حضرت آیــت اهلل خامنه ای که به فرمانــده نیروی انتظامی 
ابالغ شد، به این شرح است: بســم اهلل الرحمن الرحیم سردار اشتری؛ 
ســالم من را به همه کارکنان خــوب و زحمت کش و خــدوم نیروی 
انتظامی برســانید. مردم عزیز ما قدر دان زحمات و تالشهای بی وقفه 
خدمتگزاران به خود و کشور هستند. و امروز اقتدار و مهربانی را توأمان 
در نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران احســاس مــی کنند و از 

ابتکارات ناجا در برخورد با منکرات استقبال می کنند.
29 مهر 1399

 ریزش قیمت طال تحت تاثیر دو عامل
نایب رییــس دوم اتحادیه طال و جواهر تهــران، افزایش عرضه طالی 
آب شــده به بازار و برخورد نیروی انتظامی با معامــالت کاغذی را دو 
دلیل عمده ریــزش قیمت طال و ســکه عنوان کرد و گفــت: یکی از 

اتفاقات بی سابقه، تاثیر کاهش قیمت طال بر افت نرخ ارز بوده است.
 محمد کشتی آرای درباره علت کاهش قیمت و ســکه در بازار توضیح 
داد: از روز گذشــته با وجود ثبات بهای اونس، قیمت طال و سکه متاثر 
از دو عامل یعنی عرضــه بیش از حد طالی آب شــده و برخورد نیروی 
انتظامی با معامالت کاغذی، با کاهش شدیدی همراه شده به طوریکه 
طال در مقایسه با روز گذشته حدود ۱۳۰هزار تومان و سکه بیش از یک 
و ۳۰۰هزار تومان ارزان شده است.کشتی آرای از اتفاق بی سابقه ای در 
بازار طال خبر داد و گفت: یکی از اتفاقات عجیبی که از روز گذشته شاهد 
آن هســتیم این بود که برای اولین بار افت قیمت طال باعث ریزش نرخ 

ارز شده است درحالیکه همیشه برعکس بوده است.
به گفته نایــب رییس اتحادیه طال، حباب ســکه طــرح جدید به یک 
میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسید و دلیل اینکه حباب کاهش نیافته، عدم 

تعادل در عرضه و تقاضای سکه است.

دالر ارزان تر  می شود
یک فعال بازار ارز با اشــاره به کاهش قیمت دالر از روز گذشته، تصریح 
کرد: پیش بینی می شود روند نزولی بازار ارز در روز های آینده نیز ادامه 
داشته باشد. یک فعال بازار ارز درباره وضعیت فعلی بازار ارز اظهار کرد: 
از روز گذشــته بازار ارز وارد فاز ریزشی شده و بیشــتر دارندگان دالر 
فروشنده شده اند و جو فعلی بازار کاهشی اســت.او اضافه کرد: البته از 
شب گذشته بسیاری از افراد با ترس کاهش بیشتر نرخ ارز، در فضا های 
مجازی شروع به فروش دالر های خود کرده اند و این روند تا امروز ادامه 
داشته اســت.به گفته این فعال بازار ارز، دالر سقف قیمت خود را دیده 
و آماده کاهش شده بود ولی همچنان بســیاری از معامله گران این بازار 
همچنان انتظار داشــتند که دالر به ۳۵هزار تومان هم می رســد اما از 
شب گذشــته کابوس دالالن یعنی ســقوط دالر به زیر ۳۰هزار تومان 
به واقعیت تبدیل شد.ممکن اســت به دلیل مقاومت سفته بازان، شیب 
کاهش قیمت دالر در روز های آینده کمی کند شــود اما پیش بینی ها 

حاکی از آن است که دالر همچنان ارزان خواهد شد.

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پایان نود و نهمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

 جلسه فوق العاده 
»کمیته ۵ نفره  سیاست گذاری ارزی«

با توجه به دغدغه مشــترك دولت و بخش خصوصی در مورد توســعه 
صادرات و برگشــت ارز ناشــی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، در 
جلسه پیشــنهادات مختلفی از ســوی فعاالن اقتصادی مطرح گردید 
که در نتیجه مقرر شد جلسه فوق العاده کمیته ۵ نفره سیاست گذاری 
ارزی با حضور رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 

تشکیل شود تا همه پیشنهادات بررسی شود.
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پایان نود و نهمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی: با توجه به دغدغه مشــترك دولت 
و بخش خصوصی در مورد توســعه صادرات و برگشــت ارز ناشــی از 
صادرات به چرخه اقتصاد کشــور، در جلسه پیشــنهادات مختلفی از 
ســوی فعاالن اقتصادی مطرح گردید که در نتیجه مقرر شــد جلسه 
فوق العاده کمیته ۵ نفره سیاســت گذاری ارزی با حضور رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران تشــکیل شــود تا همه 
پیشنهادات بررسی شود/ در شــرایط امروز کشور و اعمال تحریم های 
ظالمانه بیشــتر، صادرکنندگان بــه عنوان فعــاالن اصلی در عرصه 
تجارت جهانی نقش مهمی در این دوره گذار برعهده دارند و ما تالش 
داریم با کمــک و همفکری یکدیگر ســازماندهی قوی تری داشــته 
باشــیم تا هم صادرات غیر نفتی مــان در نیمه دوم ســال ۹۹ با روند 
جهشی روبرو شــود و هم برگشــت ارز با ســهولت و مقدار بیشتری 

صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمــع خبرنگاران در پایان نود و نهمین 
نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در این 
جلسه، مشکالت سیاستی نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات سال 
۹۹ ازجمله محدودیت هــای واردات در مقابل صــادرات و همچنین  
مشــکالت تعیین نرخ پایه های صادراتی و پیشــنهاد محاسبه ریالی 
ارزش پایه های صادراتی بررسی شــد و با عنایت به حضور وزیر صمت 
و رییس کل بانک مرکزی، تعامل و تبــادل نظر با صادر کنندگان بهتر و 
بیشتر انجام شد.به گزارش شبکه اقتصادی و دارایی ایران )شادا(، دکتر 
دژپسند گفت: در شــرایط امروز کشــور و اعمال تحریم های ظالمانه، 
صادرکنندگان به عنوان فعاالن اصلی در عرصــه تجارت جهانی نقش 
مهمی در ایــن دوره گذار بر عهــده دارند و ما تالش داریــم با کمک و 
همفکری یکدیگر  ســازماندهی قوی تری  داشته باشیم تا هم صادرات 
غیر نفتی مان در نیمه دوم ســال ۹۹ با روند جهشــی روبرو شود و هم 

برگشت ارز با سهولت و مقدار بیشتری صورت گیرد. 
با توجه به دغدغه مشــترك دولت و بخش خصوصی در مورد توســعه 
صادرات و برگشــت ارز ناشــی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور،  در 
این جلســه پیشــنهادات مختلفی از ســوی فعاالن اقتصادی  مطرح 
گردید که در نتیجه مقرر شد جلســه فوق العاده کمیته ۵ نفره سیاست 
گذاری ارزی با حضور رییس اتاق بازرگانی ایران تشــکیل شود تا همه 

پیشنهادات بررسی شود.
گفتنی است در نود و نهمین نشست شــورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی، مشکالت سیاســتی نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
ســال ۹۹، از جمله محدودیــت هــای واردات در مقابل صــادرات و 
همچنین مشــکالت تعیین نرخ پایه های صادراتی و پیشنهاد محاسبه 

ریالی ارزش پایه های صادراتی مورد بررسی قرار گرفت.

رهبری

بازار
خریدار  کاهش شــدید قیمت انواع ارز در 
معامالت و تقویت احتمال افت قیمت دالر 
به ۲۰ هزار تومان، بازار فروش انواع ارز را داغ 
کرده اســت به طوری که دارندگان دالر از 

ترس ضرر بیشتر روانه بازار ارز شده اند.
 حــال و هوای  دیــروز میدان فردوســی و 
صرافی های ســطح شــهر تهران از ریزشی 
پر ســرعت در نرخ ارز حکایت دارد و همین 
موضوع، تردد مردم برای فروش را بیشــتر 
کرده است، صرافی ها نیز بیشتر تماشاچی 
بوده و تمایلی نداشــتند که اقدام به خرید و 

فروش ارز کنند.
نرخ فروش دالر در بازار ارز به ۲۸ هزار و ۲۰۰ 
تومان عقب نشینی کرده و بهای خرید دالر 

نیز حدود ۲۶ هزار تومان بود.
دولت طی ماه های گذشته با اعمال تدابیری 
در تالش برای کاهش و ثبــات بهای ارز بود 
و چندی پیــش نیــز »عبدالناصر همتی« 
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که 
بانک مرکزی با حضور پرقدرت در بازار پول 
و ارز، تمام تالش خود را برای تعادل بازار به 

کار خواهد بست.
بر همین اســاس در روزهای گذشته، بانک 
مرکزی تدابیــر جدیدی بــرای عرضه ارز 
به بازار اتخاذ کــرد تا با بازگشــت ارزهای 
صادراتی بازرگانــان بتواند طبق وعده های 
پیشــین اقدام به کنترل نرخ هــا کند؛ در 
همین راستا شب گذشــته نیز همتی پس 
از برگــزاری جلســه شــورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی از عرضه مداوم ارز 
صادراتی به ســامانه نیما و تزریق آن به بازار 
خبر داد که موجبات کاهــش و کنترل نرخ 
ارز را فراهم می کند.این موضوع باعث شــد 
که میدان فردوســی از همان ساعات پایانی 

شب با حجم فروشندگان ارز مواجه شود.

صرافان: ارز نمی خریم
بر اســاس مشــاهدات نرخ های ثبت شده 

بر تابلوی صرافی ها به طــور مداوم در حال 
تغییر بود اما خود آنها قصــدی برای خرید 
ارز از دســت متقاضیان فروش نداشتند، در 
حالی که دالالن به طوری سرشــان شلوغ 
بود که چنــد نفر بــه دور هر کــدام از آنها 
حلقه زده بودند و ســعی در فروش ارز خود 

با قیمتی مناسب داشتند.
یکی از صرافان به خبرنــگار ایرنا گفت: نرخ 
ارزهــای مختلف هر لحظــه در حال تغییر 

اســت به همین دلیل ارز نمــی خریم تا به 
قیمتی با ثبات تر برسد.وی افزود: به نفع ما 
نیست اقدام به خرید ارزی کنیم که ممکن 
اســت تا ســاعتی دیگر کاهش بیشــتری 
داشته باشــد در حالی که ما به قیمتی باالتر 

آن را خریده ایم.

دالالن: دالر به 20 هزار تومان می رسد
یکی از دســت فروشــان دالر که با بیش از 

۱۵۰۰ تومــان کمتر از قیمت فــروش، ارز 
می خرید، تاکید کرد: شایعه شده است که 
قیمت دالر بیشــتر از ۶ هزار تومان کاهش 

می یابد پس اگر دالر داری من می خرم.
وی ادامه داد: دهان به دهان می چرخد که 
نرخ ارز به ۲۰ هزار تومان نیز می رسد و بازار 
به ســرعت ریزش می کند که البته تاکنون 
با کاهــش دو هــزار تومانی قیمت شــاهد 
هستیم.یکی دیگر از دالالن ارزی در میدان 
فردوسی به فروشندگان توصیه می کرد که 
اگر امروز نفروشــید فردا با این نرخ ها ضرر 

خواهید کرد.

 تالش دولت برای کاهش و ثبات
 قیمت ارز

از اوایــل امســال بخشــنامه های دولت، 
بازرگانــان ســال هــای ۹۷ و ۹۸ را ملزم 
بــه بازگشــت ارز صادراتی کــرد و پایان 
شــهریورماه به عنوان مهلــت پایانی برای 
این افراد تعیین شــد تــا در صورتی که ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
بازنگردد کارت بازرگانــی صادرکنندگان 

تعلیق و از امکانات صادراتی محروم شوند.
بر اســاس اعالم »حمید زادبوم« رییس کل 
سازمان توســعه تجارت ایران طی ماه های 
گذشــته حدود ۳۵ میلیارد یورو از ارزهای 
صادراتی پرداخت شده است و بانک مرکزی 
با تزریق این ارز بــه بازار، زمینه های کاهش 

نرخ را فراهم کرده است.

خریدار  یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان 
اینکه تــا آبان ماه و موعــد انتخابات ایاالت 
متحده آمریکا،حرکت االکلنگی شــاخص 
ادامه خواهد داشــت، گفت: بازار هنوز خود 
را با دالر باالی ۳۰ هزار تومان تطبیق نداده 

است.
نســیم قباشــی درباره فراز و فرود شاخص 
طی دو ماه اخیر و با اشاره به ریزش ۵۱ هزار 
و ۷۰۰ واحدی بــورس در روز جاری گفت: 
از اواســط شــهریورماه به بعد و زمانی که 
شــاخص در کف قرار گرفت، چشم اندازی 
که برای بــازار بورس متصور بــود، این بود 
که تقریباً تا اواســط آبانماه، این نوسانات در 
بازار سرمایه وجود دارد و به خصوص افرادی 
که در بازار ســرمایه به صورت علمیاتی کار 
می کنند، دیدگاهشــان این بود که تا دو ماه 

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

طبیعی خود را پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در این میان، هم حقیقی ها 

و هــم حقوقی ها در بــازار ســرمایه نقش 
پررنگی دارند؛ هر چنــد وقتی میزان خرید 
و فروش حقیقی هــا و حقوقی هــا را با هم 
مقایســه می کنیم، مشــاهده می شود که 
دیروز و امروز، خریدهای حقوقی کم نبوده 

و در برخــی نمادها، بین ۷۰ تــا ۹۰ درصد 
خرید از ســوی حقوقی ها انجام شده است؛ 
ضمن اینکه در نمادهای شاخص ســاز نیز 

این موضوع پررنگ است.
قباشــی ادامه داد: البته طــی دو روز اخیر، 
زمان هایــی که اعالم رســمی بــرای آغاز 
قرعه کشــی خودرو و اعالم نتایج آن صورت 
گرفته، حقیقی ها نیز تالش کرده اند که پول 
خود را از بازار سرمایه بیرون بکشند و برای 
بخت آزمایی خود نقد کننــد تا تأمین مالی 
صورت دهند؛ پس ایــن حرکت حقیقی ها 
نیز در شــاخص بی تاثیر نبوده است؛ اما به 
هر حال شــدت تحرکات حقوقی ها در بازار 

سرمایه بیشتر است.
ایــن تحلیلگر بازار ســرمایه خاطرنشــان 
کرد: با توجه به خریدهایی که حقوقی طی 

روزهای گذشته انجام داده اند، این احتمال 
وجود دارد که در روزهای آینده، نوســانات 
بورس رو به باال باشــد؛ اما در مجموع حرت 
االکلنگی بــورس همچنان ادامــه خواهد 
داشــت و این نوســانات مثبت و منفی، تم 
اصلی شاخص را تشــکیل خواهند داد؛ هر 
چند که اثرات افزایش نــرخ دالر نیز در این 
میــان هنوز نمایان نشــده اســت و به نظر 
می رسد شــاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
واحدی کنونی، با دالر ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی 
بسته شده و هنوز بازار ســهام خود را با دالر 

۳۱ و ۳۲ هزار تومانی تطبیق نداده است.
وی عوامل سیاسی را دارای بیشترین اثر بر 
روی بازار سهام دانســت و گفت: از آبان ماه 
به بعد، شــاخص وضعیت طبیعی خود را به 

دست خواهد آورد.

خریدار   طبق اعالم معــاون فنی گمرك 
کاالهای طبقه بندی شــده در گروه )۲۷( 
کاالیی کــه ممنوع الورود شــده اند تحت 
شرایطی با رعایت مقررات مربوطه، ترخیص 

خواهند شد.
طی چند ســال اخیر با تغییــر در ضوابط 
و شــرایط واردات کاالها به ویــژه در حوزه 
ارزی، برخــی کاالهــا با مشــکل ترخیص 
از گمــرك مواجه شــده و حتی در دســته 
کاالهای ممنــوع  الــورود قــرار گرفتند. 
کاالهای گروه )۲۷( از جمله آنها هستند که 
دارای اولویت ارزی غیرفعــال بوده و امکان 

ترخیص نداشتند.
در بیــن کاالهای گــروه )۲۷( دپو شــده 
اقالمی از قبیل پکیج، الیاف، کیســه فیلتر 
صنعتی،پارچه،لوازم بهداشــتی و دیگ آب 
گرم وجود دارد کــه بارها صاحبان کاالهای 
این گروه به گمرك ایران مراجعه و خواستار 

تعیین تکلیف کاالهای خود شده بودند.
آنطور که مهرداد جمال ارونقی  معاون فنی 
گمرك ایران اعالم کرده، متعاقب مکاتبات 
انجام شــده با مراجع ذیربط از جمله وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، 
در نهایــت با ترخیــص کاالهــای موجود 
در گمــرکات که از اولویــت تخصیص ارز 
بانک مرکزی خارج شــده اند مشروط به 

شرایطی موافقت شده است.

وی با اشــاره به مکاتبه ای که چندی پیش 
گمرك ایــران با وزارت صمــت در رابطه با 
وضعیت ترخیــص کاالهای گــروه )۲۷(

داشته اســت، گفت: در این رابطه اعالم شد 
که ترخیص کاالهای مشــمول گروه )۲۷( 
دارای اولویت ارزی غیرفعال که مشــمول 
حقــوق مکتســبه مــاده )۱۱( آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صــادرات و واردات 
می شوند، مشروط به بررسی و تایید اصالت 
بارنامه و قبض انبار توســط گمرك و منوط 

به تایید منشأ ارز بانک مرکزی است.
ارونقی با اشــاره به مــاده )۱۱( آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صــادرات و واردات 

در رابطه بــا کاالهای مشــمول ممنوعیت 
ترخیص از گمرك اظهار کــرد: طبق مفاد 
این ماده در آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صــادرات و واردات، کاالهایــی که ممنوع 
اعالم می شــود در صورت انطباق با شرایط 
اشــاره شــده در متن این ماده، بــا رعایت 
مقررات قبــل از ممنوعیت توســط دولت، 

قابل ترخیص خواهند بود.

شرایط ترخیص کاالهای گروه )27(
معاون امور گمرکی گمرك ایران با اشــاره 
به سه شــرط اصلی و اساســی در راستای 
ترخیص کاالهای مشــمول گروه )۲۷( که 

به گمرکات اجرایی ابالغ شده است،توضیح 
داد: اصالــت قبض انبــار و بارنامه کاال برای 
گمرکات اجرایی محرز بوده و کاال در گمرك 
موجود باشــد، کاالی وارده مشمول یکی از 
شــرایط ماده )۱۱( آیین نامه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات باشد و همچنین 
منشــأ ارز کاالی مربوطــه از ســوی بانک 

مرکزی مورد تأیید قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای احراز ســه شرط تعیین 
شــده برای ترخیص کاالهای گــروه )۲۷( 
مقرر شده گمرك، اطالعات مربوط به قبض 
انبار و بارنامه کاالهای موجود مشمول این 
گروه کاالیی را بــه وزارت صمت، ارائه کند. 

همچنین دفتر مقررات صــادرات و واردات 
وزارت صمت، نســبت به بررسی و تطبیق 
شــرایط مربوط به کاالهای گــروه )۲۷( با 
مفاد مــاده )۱۱( آیین نامــه اجرایی قانون 
مقررات صادرات اقدام کــرده و در صورت 
احراز شــرایط، مراتب را بــه بانک مرکزی 
اعالم کند و متعاقب انجام این مراحل، بانک 
مرکزی نسبت به تأیید منشــأ ارز این اقالم 
با حساســیت الزم،  اقدام تا امکان ترخیص 

کاال از گمرك فراهم شود.

صاحبان کاال مراجعه کنند
ارونقی افزود: بنابرایــن صاحبان کاالهای 
مشــمول گروه )۲۷(که کاالهایشــان در 
گمرکات کشور موجود است باید با مراجعه 
به گمرك مربوطه، مشــخصات اظهارنامه 
های خود را ارائه کــرده و گمرکات مکلفند 
اطالعاتی که در این خصوص مدنظر اســت 
را تکمیل و در اســرع وقت به گمرك ایران 

ارسال کنند.
این مقام مسئول در گمرك ایران همچنین 
از تمامی صاحبان کاالهای گروه )۲۷( دپو 
شــده در بنادر و گمرکات درخواست کرد 
تا بــا مراجعه به گمــرکات اجرایی مربوطه 
و پیگیری اعالم مشــخصات ایــن اقالم به 
گمــرك ایران، رونــد بررســی و ترخیص 

کاالهای حائز شرایط را تسریع کنند.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
با اشــاره به ذخایر مناسب ارزی کشــور، گفت:  انتظار 
می رود در روزهای آینده نیز شــاهد کاهش بیشتر نرخ 

ارز در بازار باشیم.
 کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر بــا تدابیر جدید بانک 
مرکزی، معنادار شده اســت. به گونه ای که نرخ فروش 
هر اسکناس دالر آمریکا در صرافی های مجاز با کاهش 
حدود دو هزار تومانی به کانال ۲۸ هزار تومان رســیده 

است.

جعفر قادری در این خصوص گفت: افزایش 
اخیــر نــرخ دالر نشــان دهنــده رفتاهای 
هیجانی و انتظاراتی است که مبتنی بر پیش 
بینی های دقیق نیســت و روند بازار یکی دو 
روز اخیر نشان داده که با وجود مشکالت زیاد 
در زمینه درآمدهای ارزی و ارزآوری از ناحیه 
فروش نفت، کشور همچنان از ذخایر مناسب 

ارزی برخوردار است و پاسخگوی نیازهای کشور است. 
اگر متولیان ذیربط در این شــرایط به درســتی عمل 

کنند، به نظر می رســد که حداقل نیاز ارزی 
قابل تامین باشــد، اینطور نیست که شدیدا 

مشکل ارزی داشته باشیم.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس افزود: مــن فکر می کنــم که هنوز 
هم جا برای کاهش بیشــتر قیمت ارز وجود 
دارد. در این شرایط اگر نقدینگی به درستی 
کانالیزه شــود و به بخش ارزی وارد نشــود، می توانیم 
شاهد نرخ های پایین تر دالر در روزهای آینده باشیم.  

وی با اشــاره به تصمیم اخیر بانک مرکــزی مبنی بر 
افزایش عرضه اســکناس و حواله ارزی بــه بازار اظهار 
داشت: عرضه به موقع ارزی یکی از سیاست هایی است 
که می تواند به روند با ثبات و مدیریت بازار کمک کند.  

توصیه ام به مردم این اســت که با توجه بــه فضای پُر 
ریســک بازار ارز، اگر قصد ســرمایه گــذاری دارند، با 
نگاه میان مدت و بلندمدت وارد بازار ســرمایه شوند و 
از ســرمایه گذاری در بازار ارز و خریــد و فروش دالر، 

پرهیز کنند.

ارز

خ ارز ادامه خواهد داشت عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس؛ کاهش نر
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چرا عرضه  اسکناس خریدار ندارد؟
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مدیر عامل بانک توسعه صادرات:
خ ارز، تقاضای تسهیالت ارزی  افزایش نر

 را کم کرد
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ضمن اعالم میزان پرداخت تسهیالت 
ارزی و ریالی در نیمه نخست امســال، گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش 
پیــدا می کند، تقاضا بــرای تســهیالت ارزی کم می شــود  که اکنون 
متقاضیان دریافت تسهیالت ارزی نسبت به گذشته کمتر شده و تقاضا 

برای دریافت تسهیالت ریالی نیز با افزایش مواجه شده است. 
 باتوجه به اینکه بانک توســعه صــادرات به عنوان بانــک تخصصی و 
توســعه ای در حوزه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کشور فعالیت 
می کند، تمام شعب آن هم خدمات ارزی و هم ریالی ارائه می دهد. این 
بانک از زمان تاسیس در ۲۷ کشــور به خصوص کشورهای همسایه در 
تامین مالی پروژه هایی چون انتقال گاز، برق و... همکاری کرده اســت 
و عالوه بر خدمــات مالی به صادرکنندگان در زمینه برگشــت ارزهای 
صادرات، رفع تعهــد واردات و ارائه خدمات بانکی بــا صادرکنندگان 
همکاری می کنــد که علی صالح آبــادی در گفت و گــوی تفصیلی با 
ایســنا، به مناســبت روز ملی صادرات درباره چگونگی ارائه تسهیالت 
به صادرکنندگان، شرایط آن، چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی و ... 

توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه آمده است.

 با توجه به اینکه همچنان حجم قابل توجهی از ارزهای کشور 
برنگشــته اند، در این زمینه چــه محدودیت هایی برای ارائه 

خدمات و پرداخت تسهیالت درنظر گرفته اید؟ 
از آنجا که طبق اعالم بانک مرکزی، صادرکنندگانــی که ارز حاصل از 
صادرات خود را بازنگردانده باشند از دریافت  خدمات و تسهیالت بانکی 
محروم می شوند؛ بانک توســعه صادرات نیز از میزان برگشت ارزهای 
صادراتی صادرکنندگان اطالع دارد و لیســت اسامی آن ها را در اختیار 
دارد که خوشــبختانه عمده افرادی که با بانک در تعامل هستند، رفع 
تعهد ارزی آن ها از ۸۰ درصد به باال اســت و مشــتریانی که رفع تعهد 

ارزی آن ها کمتر از این درصد باشد، معدود است. 
در کل افرادی که رفــع تعهد ارزی خــود را انجام نداده باشــند، ارائه 
خدمات و تســهیالت بانکی برای آن ها متوقف می شــود و کسانی که 
بخشی از ارزهای خود را بازنگردانده باشند، برنامه بانک این است که با 
آن ها مذاکره و دلیل عدم برگشت را پیگیری می کند زیرا، گاهی اوقات 
مشکالتی در ســامانه ها و یا دالیل منطقی وجود دارد که بانک توسعه 

صادرات سعی می کند تا این مشکالت را برطرف کند. 

 داشتن کارت بازرگانی تنها شرط برای دریافت تسهیالت به 
صادرکنندگان است؟ 

داشــتن کارت بازرگانی برای دریافت تســهیالت بــه صادرکنندگان 
شرایط الزمی است اما کافی نیســت زیرا، عالوه بر آن شرایطی دیگری 
هم چون صادرکننــده بالقوه یا بالفعــل بودن، بازگردانــدن ارزهای 
صادراتی یا ارائه  برنامه صادراتی شرکت به بانک نیاز است. صادرکننده 
باید اسناد صادراتی خود را به بانک ارائه دهد و افرادی که قصد صادرات 
دارند هم باید برنامه صادراتی خود را به بانک تحویل دهند و در کنار آن 
باید ارزهای خود را هم به کشــور برگرداند بنابراین، اگر صادرکننده ای 
شــرایط الزم برای دریافت تسهیالت را داشته باشــد، نباید از خدمات 

بانک محروم شود.  

  چگونه می توان رتبه صادراتی کشور در جهان را ارتقا داد؟ 
ابتدا بایــد زیر ســاخت های صادراتی کشــور ارتقا پیدا کنــد که این 
زیرســاخت ها از  حمل ونقل تا ایجاد شــرکت های صادراتی را شامل 
می شــود. یکی از اقدامات بانک تامین مالی توســعه بندر چابهار بوده 
اســت که با این اقدام ظرفیت بارگیری این بنــدر از ۲.۵ میلیون تن به 

بیش از ۸.۵ میلیون تن رسیده است. 
در این زمینه، برنامه بانک توســع صادرات این اســت تا از شرکت های 
کوچک و بزرگ صادراتی در قالب اعطای تســهیالت پروژه و ســرمایه 
در گردش حمایت کند. با توجه به اینکــه صنایع بزرگ صادرات محور 
و ارزآوری چون صنعت پتروشیمی و فوالد در کشــور وجود دارد، این 
بانک تامین مالی خوبی برای آن ها انجام داده است که تعدادی از آن ها 
سال گذشته و برخی دیگر امســال به بهره برداری رســیده و خواهند 

رسید.
همچنین، در زمینه پروژه های فوالدی نیز بــا تامین مالی های صورت 
گرفته از سمت بانک توسعه صادرات تا آخر سال پروژه های بسیاری به 
بهره برداری می رسد که مجموع ســرمایه گذاری بانک در این پروژه ها 
حدود دو  میلیارد دالر اســت که اینگونه اقدامــات ظرفیت صادراتی 

کشور را باال می برد.
از آنجا که در حال حاضر چند عامل صادرات کشــور را تحت تاثیر قرار 
داده که یکی از آن ها شــیوع کرونا اســت که این امر هــم قیمت و هم 
حجم تقاضا برای کاالها را در سطوح جهانی کاهش داد و از طرف دیگر 
محدودیت های خارجی هم کاهش صادرات را تشــدید کرده است. اگر 
اکنون که فروش نفت کاهش پیدا کرده است، ارزهای حاصل از صادرات 
غیرنفتی کامل به چرخه اقتصادی کشور برگردد، واردات مدیریت شود 
و اولویت واردات بر مواد اولیه تولید و کارخانجات باشد، بخش عمده ای 

از نیازهای وارداتی کشور را می توان با آن ها تامین کرد.
همچنین، با توجه به اینکه صنایع پایین دســتی نفت مستعد سرمایه 
گذاری هســتند که می توان پروژه های متعددی برای آن ها ترســیم 
کرد، صنایعی چون پتروشیمی و فوالد از جمله صنایع مستعد ارزآوری 
برای کشور هستند، زیرا مواد اولیه این گونه محصوالت در داخل کشور 
موجود اســت که در کنار آن ها می توان صنایــع کوچکی چون صنعت 

فرش را هم ارتقا داد. 

 میزان تســهیالت پرداختی به صادرکنندگان در پارسال و 
امسال چقدر است؟ 

تســهیالتی که به صادرکنندگان در سال گذشــته پرداخت شد بیش 
از ۸۵۰۰ میلیارد تومان بــوده که پیش بینی می کنیــم این رقم برای 
پایان امســال به ۱۰ هزار میلیارد تومان برســد. اگــر صادرکنندگان 
شرایط الزم را برای دریافت تسهیالت داشته باشند، بانک آمادگی این 
را دارد که تسهیالت بیشــتری بپردازد. از ســوی دیگر، تا شش ماهه 
ابتدایی امسال بانک توسعه صادرات در مجموع معادل ۶۲۰۶ میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت کرده که ۴۳۱۴ میلیارد تومان آن مربوط به 
تسهیالت ریالی و  ۱۸۹۲ میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیالت ارزی 

است. 

  افزایش های اخیر نرخ ارز چه تاثیری بر تسهیالت دهی بانک 
می گذارد؟ 

زمانی که نرخ ارز افزایــش پیدا می کند، تقاضا برای تســهیالت ارزی 
کم می شــود  و به همین میزان بر تقاضا برای تســهیالت ریالی افزوده 
می شــود؛ به گونه ای که در سال گذشــته تســهیالت ارزی کاهش و 
تسهیالت ریالی به دلیل نوســانات ارزی افزایش پیدا کرد. اعداد و ارقام 
نشان می دهد که در سال گذشته اعطای تسهیالت ریالی بانک توسعه 
صادرات از ۵۱۴۰ میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۷ بــه ۷۴۲۰ میلیارد 

تومان رسیده است که حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. 
از ســوی دیگر، در این زمان تســهیالت ارزی بانک از ۱۸۰۰ میلیارد 
تومان به هــزار میلیــارد تومان کاهش پیــدا کرده اســت و مجموع 
تسهیالت از ۶۹۶۷ میلیارد تومان به ۸۵۱۶ میلیارد تومان رسیده است 
که ۲۲ درصد افزایش یافته و این افزایش بیشتر مربوط تسهیالت ریالی 

بوده است.

شعبه

مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های عمرانی شــهر تهران 
نســبت به برخی آگهی هــای فروش ملــک که وجود 

خارجی ندارند، هشدار داد.
خشایار باقرپور با اشــاره به روند افزایش قیمت مسکن 
در کشــور و به خصوص شــهر تهران گفت: نوسانات 
قیمت و اتفاقاتی که طی چند ماه اخیر در بازار مسکن 
رخ داده است نگرانی هایی را برای افراد به وجود آورده 
تا هرچه ســریع تر دارایی های نقدی خود را تبدیل به 

سرمایه ملکی کنند.
وی با اشاره به روند جذب ســرمایه های خرد مردم به 
بازارهای ســکه، طال، ارز و خودرو و پــس از آن بورس 
گفت: ســرمایه گذاران خرد و مردم برای حفظ ارزش 
دارایی هــای خود به دنبــال موقعیتی برای ســرمایه 

گذاری مطمئــن هســتند اما متأســفانه 
مشاهده شــده در خأل نظارت، افراد سودجو 
از ایــن موقعیت ســو اســتفاده کــرده و با 
سیگنال های غلط ســرمایه های مردم را در 

معرض مخاطره قرار می دهند.
وی تاکیــد کرد: طــی ماه های اخیــر و با 
افزایــش قیمت مســکن از یک ســو و باال 

رفتن ریســک ســرمایه گذاری در بازارهای موازی 
مانند بورس و ارز و طال از ســوی دیگر مردم به دنبال 
پروژه هــای ملکی برای ســرمایه گــذاری مطمئن 
هســتند. اما میزان نقدینگی خیلی از افراد در جامعه 
با رشــد قیمت مســکن دیگر قابل تبدیل به سرمایه 
در بازار مســکن نیســت و متأســفانه در این میان 

سودجویان هم بیکار ننشسته و در این بازار 
فعال شده اند.

به گفته باقرپور در آشــفته بــازار تبلیغات 
متأسفانه می بینیم که عده ای افراد سودجو 
با آگهی ها و پیشنهادات اغواکننده سعی در 
جذب سرمایه های خرد به سمت پروژه هایی 

دارند که حتی وجود خارجی ندارند.
وی ادامه داد: برای مثال مبالغی حــدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
میلیون تومان برای خرید پروژه از مشتریان درخواست 
می کنند در حالی که حتی زمین ایــن پروژه هم هنوز 

تهیه نشده است.
 این افراد با ارائه اسناد ساختگی، اعتماد اولیه مشتریان 
را جلــب می کنند و مردم بــی اطــالع از واقعیت امر، 

ســرمایه خود را به پروژه ای تزریق می کنند که وجود 
خارجی ندارد.

باقرپــور تاکید کرد: بــه مردم توصیــه می کنیم قبل 
از هرگونه اقــدام بــه ســرمایه گذاری در پروژه های 
ســاختمانی، تحقیقات کامل و جامع درباره آن پروژه 
انجام دهند و قبل از حصول اطمینان نسبت به امنیت 
ســرمایه گذاری خود، به هیچ عنوان وجهی را پرداخت 

نکنند.
وی گفت: از دســتگاه های نظارتی و دولتی نیز انتظار 
می رود روی اتفاقاتی که در بازار ســاخت و ساز اتفاق 
می افتاد نظارت بیشتری داشته باشند تا سوء استفاده 
افرادی معدود، موجــب ایجاد پرونده هــای قضائی و 

متضرر شدن هموطنانمان نشود.

مسکن

خریدار  بانک مرکــزی در حالی از عرضه  
روزانــه اســکناس در بازار متشــکل برای 
کنترل قیمــت ارز خبر می دهــد که عمال 
ضوابط سختگیرانه ای را هم برای معامالت 
این ارزها گذاشــته و صرافی ها عمال امکان 
خرید ندارند.بــه گزارش مهــر، این روزها 
بانک مرکــزی برای ایجاد آرامــش در بازار 
ارز بــه عرضه اســکناس در بازار متشــکل 
ارزی روی آورده است؛ بازاری که وجود آن 
با اما و اگرهای بســیاری مواجه است و هنوز 
نتوانسته به بازیگر مهم و اثرگذاری در بازار 
اســکناس ارز تبدیل شــود و اهداف اولیه 

تأسیس خود را محقق کند.

اما و اگرهای موفقیت بازار متشکل ارزی
وعده وعیدهای مکرر بانــک مرکزی برای 
راه اندازی رســمی بــازار متشــکل ارزی و 
عمق بخشی به آن هنوز به طور کامل جامه 
عمل نپوشــیده و از ۷۰۰ صرافی، تنها ۲۰۰ 
صرافــی آن هم با شــرایط و ضوابط خاص، 
وارد بازار شــده اند؛ اما همین ۲۰۰ صرافی 
هم، هنوز نتوانســته اند هدایت بــازار را به 

دست بگیرند.
در این میان، بانک مرکــزی ظرف روزهای 
گذشــته و در چند نوبت، عرضه اســکناس 
را در بازار متشــکل انجام داده و اعالم کرده 
که این عرضه ها خریداری ندارد. در آخرین 
مورد هم روز یکشــنبه )۲۷ مهرماه( اعالم 
کرد کــه از ۷۴ میلیــون دالر اســکناس 
عرضه شــده، تنها ۱.۷ میلیون دالر از سوی 
صرافی های عضو بازار متشکل ارزی خرید 

صورت گرفته است.

حرکت دوگانه بانک مرکزی در بازار ارز
آنگونه که در اطالعیه این بانک اعالم شده، 
امکان خرید هــر صرافی به میــزان ۵۰۰ 
هزار دالر در بــازار مذکور وجــود دارد؛ اما 
استقبالی از این عرضه صورت نگرفته که به 
زعم بانک مرکزی این امــر، حاکی از فقدان 
تقاضای مؤثــر در بازار بــرای ارز به صورت 

اسکناس است.
اما این گفته بانک مرکزی روی دیگری هم 
دارد که در گفتگوهای مهــر با صرافی های 
عضو بازار متشکل ارزی نمود پیدا می کند و 
آن، محدودیت هایی است که بانک مرکزی 
در این خریدها به پیــش روی صرافان قرار 
داده است که عماًل آنها را از حضور و معامله 

در این بازار منع می کند.
به گفته صرافی هــا، همین ریل گذاری های 
اشــتباه بانک مرکزی اســت کــه تقاضای 

فزاینده ای را به ســمت بازار غیررســمی و 
خارج از صرافی ها ســوق داده و کار را برای 

دولت در کنترل بازار ارز سخت کرده است.

چشم انداز منفی نرخ دالر عامل عدم 
استقبال صرافی ها

احمد مجتهد، رئیس اســبق پژوهشــکده 
پولی و بانکــی در گفتگو با خبرنــگار مهر 
می گوید: عدم اســتقبال از عرضــه ارز در 
بازار متشکل ارزی، چشــم انداز آینده نرخ 
دالر در بازار از ســوی مردم و صرافان است؛ 
چراکه زمانی مردم به سمت خرید ارز پیش 
می روند که فکر می کننــد قیمت دالر باال 
می رود و چشــم انداز آن برای آنها سودآور 
است؛ اما به نظر می رسد چند روز است تب 
خرید دالر از ســوی مردم در بازار فروکش 
کــرده و مردم اعتقــادی به اینکــه قیمت 
دالر بیش از این افزایــش می یابد، ندارند؛ 

بنابراین دالر نمی خرند.
وی می افزایــد: حتی آنهــا در مقطعی فکر 
می کننــد کــه ممکن اســت نــرخ پایین 
بیایــد و بنابراین اقدام به فــروش دالرهای 
خــود می کننــد؛ بنابراین بحــث عرضه و 
تقاضا مطرح اســت و وقتــی بانک مرکزی 
اعالم می کند کــه ارز عرضه شــده در بازار 
متشکل ارزی خریداری ندارد، یعنی اینکه 

سرمایه گذاری در این بازار سودآور نیست.
مجتهد می گویــد: در مقطعی بــا توجه به 
وضعیت بازار سرمایه، بخشــی از پول های 
خارج شــده از بــورس روانه بازار ارز شــد؛ 

چراکه این بازار جای رشــد داشــت و برای 
برخی سودآور بود؛ اما اکنون این بازار سود 
خود را به خریــداران پــس داده و بنابراین 
چشم انداز ســود باال اکنون برایش متصور 
نیســت.وی معتقد اســت که در شــرایط 
فعلی و با توجه به مســائل سیاســی پیش 
رو، تقاضا برای دالر کاهش یافته و تقاضای 
اضافــی و غیرواقعی وجود نــدارد؛ چراکه 
مردم تصورشان بر این اســت که نرخ دالر 
در روزهای آینده روند کاهشــی را ســپری 

خواهد کرد.

چرا عرضه اسکناس از سوی بانک 
مرکزی در بازار خریدار ندارد؟

گزارش میدانی مهر از صرافی ها و صحبت با 
آن دســته از صرافانی که عضو بازار متشکل 
ارزی بــوده و طــرف حســاب معامــالت 
بانک مرکــزی در عرضه اســکناس ارز قرار 
می گیرند، علــت عدم اســتقبال از عرضه 
اسکناس از ســوی بانک مرکزی را نمایان 
می کند و این درســت نقطه مقابل تحلیل 
سیاستگذار ارزی در عدم استقبال از خرید 
اسکناس ارز اســت؛ بانک مرکزی می گوید 
که تقاضای مؤثری در بازار برای اســکناس 
ارز وجــود نــدارد و صرافــان می گویند، 
تقاضاهــای مؤثر اکنون به ســمت دالالن 
و سوداگران در بازار ارز ســوق پیدا کرده و 
صرافان با شــرایطی که بانک مرکزی پیش 
روی آنها نهاده اســت، حلقه را برای فعالیت 

تنگ تر می بینند.

یکی از فعاالن بــازار ارز می گوید: ارزی که 
بانک مرکزی در قالب عرضه روزانه اسکناس 
در بــازار متشــکل ارزی ارائــه می کند، با 
محدودیت هایی مواجه اســت؛ به نحوی که 
بر اساس بخشــنامه ها، هر فرد تنها ۲ هزار 
یورو به صورت ســاالنه حق خرید از شبکه 
صرافی های رسمی کشــور را دارد؛ بنابراین 
عماًل محدودیت هایی پیش روی خریداران 
ارز قرار گرفته است؛ اما نکته اصلی آن است 
که اســکناس ارزی که از سوی صرافی ها در 
بازار متشــکل ارزی و در قالب عرضه روزانه 
اسکناس از ســوی بانک مرکزی خریداری 
می شــود حداکثر بایــد ظرف ســه روز به 

فروش برسد.
وی می افزایــد: بــا توجه به اختــالف نرخ 
کمی کــه میــان صرافی های عضــو بازار 
متشکل ارزی با بازار آزاد وجود دارد، مردم 
ترجیح می دهند که از شــبکه غیررســمی 
ارز خریداری کنند تا عــالوه بر خرید مازاد 
۲ هزار یــورو، گرفتار پرونده هــای مالیاتی 
هم نشــوند؛ بنابراین صراف ها هم به دلیل 
اینکه توانایی فروش ارز خریداری شــده از 
بازار متشکل ارزی را ظرف سه روز ندارند، از 

خرید ارز منصرف می شوند.
به گفتــه ایــن فعــال بــازار ارز، در واقع 
محدودیت میزان فروش ارز به مشــتریان 
و تعداد روزی کــه صرافی ها برای فروش ارز 
خریداری شده دارند، کار را برای آنها سخت 
می کند؛ به خصوص اینکــه اگر صرافی این 
ارز را از بازار متشــکل ارزی دریافت کرده و 

ظرف ســه روز به فروش نرســانند، از بانک 
مرکزی اخطــار دریافت می کننــد که این 
دریافت اخطار به منزله تخلف بوده و ممکن 
است به ابطال جواز کســب آنها نیز منتهی 

شود.
یکی دیگــر از صرافان عضو بازار متشــکل 
ارزی در گفتگو با خبرنــگار مهر می گوید: 
عدم معامله اســکناس های خریداری شده 
از ســوی صرافی های عضو بازار متشــکل 
ارزی با صرافی های غیرعضو نیز یکی دیگر 
از مسائلی اســت که منجر به عدم استقبال 
از اسکناس های عرضه شده در بازار متشکل 
ارزی شده است؛ به این معنا که هم اکنون از 
۷۰۰ صراف مجاز کشــور، تنها ۲۰۰ صراف 
عضو بازار متشکل هستند و مابقی یا مراحل 
را طی نکرده اند یا به طور کلی عضو نشده اند؛ 
در حالیکه در گذشته صرافی هایی که ارز از 
بازار متشــکل می خریدند، اجازه فروش به 
صرافی های غیرعضو را داشــتند؛ اما اکنون 
این مسیر بسته شــده و بنابراین صرافی ها 
نســبت به خرید اســکناس اقبال نشــان 
نمی دهند؛ اما این به معنای وجود نداشتن 

تقاضا در بازار نیست.
او معتقد اســت که برخی محدودیت های 
بانک مرکزی برای فعالیــت صرافی ها نظم 
بازار را به هم ریخته و تبعــات آن خود را در 
افزایش نرخ نشان داده است؛ در حالیکه اگر 
این سیاســت ها موفق بودند، نباید اکنون 
قیمت ها در بازار ارز به این شکل پیش رود؛ 
چراکه به گفته بانک مرکزی ارز و اسکناس 
ارز وجــود دارد و مشــکلی از بابــت تأمین 
نیازهای واقعــی مردم نیســت؛ اما اکنون 
همین سیاست های اشتباه، منجر به تقویت 
بازار غیررسمی ارز شده اســت؛ پس نباید 
دالیــل را در جای دیگری جســتجو کرد و 
به معامالت شبانه و نرخگذاری در کانال ها 
ســوق داد؛ بلکه بخش اصلی ناکارآمد بودن 

سیاست های ارزی بانک مرکزی است.
به گفته این فعال بازار ارز، این محدودیت ها 
از ۴ ماه قبل اعمال شــده و اتفاقــاً از همان 
زمان نیــز، نرخ در بــازار ارز رو بــه افزایش 
گذاشته و اکنون شاهد دالر ۳۲ هزار تومانی 
در صرافی های بانکی هستیم که بالطبع، در 
بازار آزاد قیمت باالتر هم هست؛ اما به دلیل 
اینکه اکنون وضعیت بازار بدتر شــده است، 
نتایج این سیاست های غلط در حال نمودار 
شــدن هســتند؛ پس هر تصمیم اشتباهی 
تبعــات خود را هــم در بــازار دارد؛ چراکه 
بازار موجود زنده اســت و کاماًل به تحرکات 

واکنش نشان می دهد.

وش آپارتمان هایی که وجود خارجی ندارد هشدار نسبت به پیش فر

وزیر راه تاکید کرد

الزام رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی هواپیماها از اول آبان
خریدار  جلســه هم اندیشــی وزیر راه و 
شهرســازی با مدیران عامل شــرکت های 
هواپیمایی برگزار و اعالم شد که پروازهای 
چارتــر از ۲۵ مهر لغو شــده اســت و ادامه 
نخواهد داشت و شــرکت های هواپیمایی از 
اول آبان ماه، موظف بــه رعایت ظرفیت ۶۰ 

درصدی هواپیماها هستند.
 جلســه هم اندیشــی وزیر راه و شهرسازی 
بــا مدیران عامل شــرکت های حمل ونقل 
هوایی در محل ساختمان شــهید دادمان 

برگزار شد.
وزیر راه و شهرســازی در این جلسه با اشاره 
به شرایط حســاس اقتصادی کشور، فشار 
دشمنان و جنگ تمام عیار اقتصادی با ابراز 
خرسندی و تشــکر از همکاری شرکت های 
هواپیمایــی در ارائــه خدمــات هوایی بر 
اساس مصوبات ســتاد مقابله با کرونا برای 
انتقال مســافران و تجهیــزات، تأکید کرد: 
شــرکت های هواپیمایی، ملزم هســتند، 
مصوبات ســتاد مقابله با کرونا در خصوص 
رعایت پروتکل هــای بهداشــتی را دقیقا 
رعایــت کننــد و از اول آبان مــاه، رعایت 
حداکثر ۶۰ درصد ظرفیــت صندلی ها در 

هواپیما الزامی است.
اسالمی با اشاره به لزوم رشد و ارتقاء صنعت 
هوانوردی و پشتیبانی از این صنعت، یادآور 
شد: بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا، 
برای شــرکت های حمل ونقلــی به خاطر 
آســیب هایی که در مدت اخیــر دیده اند، 
بیش از ۲ هــزار میلیارد تومان تســهیالت 
حمایتــی در نظر گرفته شــد کــه تاکنون 
حدود ۵۰ درصد این مبلغ توسط ایر الین ها 
دریافت شده است و الزم است شرکت هایی 
که موفق به دریافت نشده اند، دالیل و روند 
کار خود را به ســازمان هواپیمایی کشوری 
اطالع دهند تا بررســی و روند کار تسهیل و 

تسریع شود.
وزیر راه و شهرســازی در ادامه با توجه به رد 
درخواست افزایش قیمت بلیت هواپیما که 
روزهای گذشــته نرخ هایی در این خصوص 
اعالم شــده بود، برای تعیین نــرخ نهایی 
افزایش قیمت هــا با توجه به لــزوم رعایت 
حداکثــر ۶۰ درصدی ظرفیــت هواپیماها 
از اول آبــان ۱۳۹۹ و نوســان های قیمتی 
و اقتصادی، خواســتار ارائــه صورت های 
مالی حسابرسی شــده و مورد تایید ســال 

۱۳۹۷ و ۹۸ و شــش ماهه نخســت ۱۳۹۹ 
به ســازمان هواپیمایی کشــوری شد تا بر 
اساس بررسی های مالی دقیق، تصمیمات 
الزم برای حمایت از ایرالین ها گرفته شــود 
و تســهیالت الزم برای برون رفت از شرایط 

حاکم اتخاد شود.
اسالمی با اشــاره به لزوم کم ترین افزایش 
نرخ قیمت بلیــت هواپیما اظهار داشــت: 
بررســی هایی کــه ســازمان هواپیمایی 
کشــوری با همکاری انجمن شــرکت های 
هواپیمایی انجام می دهد به زودی نرخ های 
جدید بــا رد نرخ اعالمی روزهای گذشــته 

اعالم خواهد شد.
پیــش از ایــن، جلســه مدیران عامــل 
شــرکت های هواپیمایی با رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــوری برگزار شده بود و بنابر 
وعده وزیر راه وشهرسازی، جلسه جدیدی 
نیز برگزار و مدیران شرکت های هواپیمایی 
نظرها و پیشــنهادهای خود را ارائه کردند. 
مقصود اســعدی ســامانی، دبیــر انجمن 
شــرکت های هواپیمایــی در این جلســه 
اعالم کرد: در ایام کرونــا پروازهای داخلی 
۴۸ درصد و پروازهــای خارجی ۹۶ درصد 

کاهش داشته است.
مدیران عامــل شــرکت های هواپیمایــی 
در جلســه با وزیر راه و شهرسازی دریافت 
معادل ریالی دالر بــرای ارائه خدمات فنی 
و تعمیرات توســط شــرکت های داخلی، 
سهم ۵ درصد شــهرداری ها و یک درصدی 
هالل احمر، تعرفه های شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران، لزوم تدوین استراتژی 

بقا بــرای ایرالین ها، لــزوم حمایت دولت 
از ایرالین هــا، توجه به قیمت تمام شــده 
بلیت هواپیما، توجه بــه مخاطرات ایمنی، 
نداشــتن مبنای علمی بــرای ظرفیت ۶۰ 
درصدی هواپیماهــا، لزوم اســتمهال در 
بازپرداخت تســهیالت دریافتی و لزوم لغو 
پروازهای چارتری را به عنــوان موارد مورد 

نظر مطرح کردند.
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وزیر نیرو خبر داد

بهره برداری و احداث ۸۵ آب شیرین کن در کشور

تهرانی ها منتظر برق رایگان باشند
از ابتدای آبان ماه طرح برق امید اجرایی خواهد شــد که بر اســاس آن 
مشــترکان برق پایتخت که الگوی مصرف برق را رعایت کنند، عالوه بر 
تخفیف در بهای برق مصرفی، در صورت کاهش مصرف به رقمی کمتر 
از ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه های گرم سال شامل خرداد، تیر، مرداد و 
شهریور و کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در سایر ایام سال، از تخفیف صد 
درصدی در قبض برق خود بهره مند خواهند شــد. پس از آنکه شهریور 
امسال، پیشنهاد وزارت نیرو درخصوص طرح برق امید در هیئت دولت 
به تصویب رسید، دســتورالعمل های آن نهایی شد و سرانجام این طرح 

از ابتدای آبان ماه به صورت رسمی کلید خواهد خورد.
رفتار مصرفی مشترکان در قرار گرفتن آنان در طرح برق امید موثر است 
هدف این طرح حمایت از مشترکانی اســت که در مصرف برق خود، به 
الگوهای طرح برق امید مخصوص مشــترکان خانگی است و الگوهای 
آن نیز از عملکرد خود مردم در سال های گذشــته استخراج شده و در 
این زمینه تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای بــرق در طرح »برق امید« برای 

مشترکان کم مصرف در نظر گرفته شده است.
همچنین با توجه به اینکه تعرفه های برق پلکانی است، حتی مشترکان 
پر مصرف نیز می تواننــد با رعایت نکات مدیریــت مصرفی، از افزایش 
مصرف برق جلوگیری کرده و با ورود بــه طبقه خوش مصرف ها، بهای 
کمتری برای بــرق بپردازند. مشــترکانی هم کــه در محدوده خوش 
مصرفی هســتند با انجام اقداماتی ســاده می توانند مشمول طرح برق 
امید شوند.حســین صبوری - مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ - دربــاره اجرای این طرح در تهران گفــت: از ابتدای آبان 
ماه و همزمان با برنامه کشوری، طرح برق امید در محدوده پایتخت نیز 

اجرایی خواهد شد.
به گفته او، طــرح برق امید با هدف بهینه ســازی مصرف انرژی برق در 
کشور و جلوگیری از هدررفت انرژی از مسیر جلب همراهی و همکاری 
مشــترکان در بخش خانگی در ســال جاری با تصویب هیئت وزیران، 
اجرایی شده و بر اساس آن با دســته بندی مشترکان برق خانگی به سه 
دسته پرمصرف، کم مصرف و خوش مصرف، مشــترکان برق پایتخت 
که الگوی مصرف بــرق را رعایت کنند عالوه بر تخفیــف در بهای برق 
مصرفی، در صورت کاهش مصــرف به رقمی کمتــر از ۱۰۰ کیلووات 
ساعت در ماه های گرم سال شامل خرداد، تیر، مرداد و شهریور و کمتر 
از ۸۰ کیلووات ســاعت در سایر ایام ســال، از تخفیف صد درصدی در 

قبض برق خود بهره مند خواهند شد.
صبوری ضمن اشاره به این که در ســال گذشته، ۸۵ درصد از تهرانی ها 
الگوی مصرف بــرق را رعایت کــرده و همراه و همکار این شــرکت در 
مدیریت بار شــبکه و جلوگیری از بروز خاموشی در فصل گرما بوده اند، 
اجرای این طرح را فرصتــی ارزنده برای قدردانی از مشــترکان فهیم 
تهرانی دانســت و افزود: انتظار می رود اجرای طرح برق امید به عنوان 
پویشــی ملی، تاثیری ارزنده در کاهــش آالینده ها و بهبود شــرایط 
و شــاخص های زیســت محیطی، کاهش خروج ارز از کشور و افزایش 

ضریب اطمینان و پایداری شبکه توزیع برق داشته باشد.
وی گفت: محاســبات بهای انرژی در قبوض الکترونیکــی صادره، به 
شکل پلکانی است و در نتیجه به عنوان مثال، ۲۰ درصد کاهش مصرف 
برق منجر به کاهش حدود ۴۰ درصدی در بهــای برق مصرفی خواهد 
شد و به همین طریق مشــترکان بخش خانگی با اعمال اصول مدیریت 
مصرف برق و بهینه ســازی روند مصرف برق خود، از مزایا و پاداش های 
ریالی در نظرگرفته شده به شــکل تخفیف، بهره مند شده و در صورت 
رعایت سقف تعیین شــده در هر دوره مصرف، حتی یک ریال برای برق 

مصرفی خود در آن دوره، پرداخت نخواهند کرد.
صبوری خاطرنشــان کرد: مشــترکان می توانند با مراجعــه به پایگاه 
اینترنتی به نشانی bargh-omid.ir ضمن آشــنایی کامل با جزئیات 
این طرح، پاسخ سواالت خود را نیز در خصوص طرح برق امید، دریافت 

کنند.

وعده اوپک پالس برای تثبیت بازار نفت
جلوی سقوط قیمت نفت را به موقع می گیریم

کمیته نظارتی مشــترك وزیران اوپک و غیراوپک بــا اذعان به کندی 
روند احیای بازار نفت، وعده داد در جلوگیری از ریزش قیمتهای نفت، 

به موقع اقدام خواهد کرد.
 در حالی که شــش هفته به زمان برگزاری نشست وزیران اوپک پالس 
برای بررسی سیاست تولید این گروه در ســال ۲۰۲۱ زمان باقی مانده 
است، کمیته نظارتی مشــترك وزیران اوپک و غیراوپک در دیدار روز 
دوشنبه خود اعالم کرد به دقت اوضاع بازار را زیر نظر دارد و اگر ضرورت 
ایجاب کند، برای طرح پیشنهاد محدودیت بیشتر عرضه تردید نخواهد 
کرد.شاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در 
ســخنرانی آغازین این نشســت گفت: ما هر آنچه در جهت منافعمان 
ضروری باشــد، انجام خواهیم داد. بازار نفت پیامهای متضادی زیادی 
را در ماه گذشته ارســال کرد اما هیچ کس در بازار نباید نسبت به عزم و 

نیت ما تردیدی داشته باشد.
گروه اوپک پالس که متشــکل از ۲۳ کشــور اســت، از اوت حدود دو 
میلیون بشــکه در روز به تولیدش اضافه کرده و قرار است در ژانویه ۱.۹ 
میلیون بشــکه در روز دیگر به تولیدش اضافه کند. اما با ضعیف شدن 
احیای تقاضا و همزمان، افزایش تولید لیبی روبرو شده که مسیر بهبود 
مســتمر قیمت نفت را ناهموار کرده اند. نفت برنــت به مدت چندین 

هفته در حدود ۴۰ دالر در هر بشکه حبس شده است.
نمایندگان این گروه بــه اس اند پی گلوبال پالتــس گفته اند که اوپک 
پالس ممکن است تمدید کاهش عرضه به میزان فعلی را مورد بررسی 
قرار دهد اما هر گونه توافق جدیدی مســتلزم مذاکرات سیاسی ظریف 
و احتماال امتیازات به کشــورهایی خواهد بود که نگران محدود کردن 

تولیدشان هستند.
کمیته نظارتی مشــترك وزیران اوپک و غیراوپک به ریاست مشترك 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی و الکساندر 
نواك، همتای روسی وی به این گروه درباره سیاست تولید توصیه ارایه 
می کند و هر گونه موافقت یا تغییر سیاســت تولید در نشســت آینده 
وزیران اوپک پالس که روزهای ۳۰ نوامبر و اول دسامبر )۱۰ و ۱۱ آذر( 
برگزار می شود، تصمیم گیری خواهد شد.این کمیته دو هفته دیگر در 

۱۷ نوامبر یک نشست مجازی برگزار می کند.
در نشست روز دوشــنبه، دورنماهای مختلف بازار نفت در سال ۲۰۲۱ 
از جمله سناریوهایی که تقاضای ضعیفتر برای نفت و تولید باالتر لیبی 
را پیــش بینی کرده بودند، مورد بررســی قرار گرفتنــد. تحقق چنین 
سناریویی به معنای اشــباع عرضه بازار نفت خواهد بود که هم اکنون با 

سطح باالی ذخایر مواجه است.
نواك در ســخنرانی آغازین خود گفــت: با وضع مجــدد قرنطینه در 
بسیاری از کشــورها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، بازار نفت شاهد 
کندی روند احیای تقاضاست. اما موج دوم شیوع ویروس کرونا احتماال 

به شدت بحران اولیه در بهار امسال، به اقتصاد جهانی آسیب نمی زند.
وی خاطرنشــان کرد برخی پیش بینــی می کنند ســرمایه گذاری 
باالدســتی در ســال ۲۰۲۰ حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد در مقایسه با سطح 
ســال ۲۰۱۹ کاهش نشــان می دهد که به میزان قابل توجهی باالتر از 

افت تقاضایی است که مشاهده می شود.
نواك گفت: روشن اســت که بازار بسیار نوســانی تر از آنچه به نظر می 
رسد، است. ما شاهد این هســتیم که چقدر ادامه روند احیا در مواجهه 
با ابهامات بیشمار برای بازار دشوار شــده است.اعضای اوپک پالس که 
در ماههای پیش باالتر از سهمیه شان نفت تولید کرده بودند، با اجرای 

کاهش تولید جبرانی می توانند به هدف گروه کمک کنند.

و نیر

خریدار  وزیــر نیرو گفــت: هم اینک ۶۱ 
آب شــیرین کن در حال بهره برداری و ۲۴ 
آب شــیرین کن درحال ســاخت داریم. از 
این مجموع، ۵۴ آب شــیرین کن یعنی ۶۳ 
درصد در هفت ســال گذشته بهره برداری و 
شروع عملیات اجرایی شــده که امید است 
نتیجه بخش باشــد و توســعه یابد و بخش 

خصوصی نیز سرمایه گذاری کند.
رضــا اردکانیان بــا حضور در یــک برنامه 
تلویزیونی از تدوین طرح آمایش ســرزمین 
تا پایان امســال خبر داد و گفــت: در زمان 
حاضر برنامه های ســازگاری با کم آبی ۱۱ 
استان نهایی شــده و مابقی استان ها هم تا 

پایان امسال پایان می یابد.
وی درباره الگوی کشت و مبنای تخصیص، 
اظهار کــرد: تولید این الگوی بــا همکاران 
جهاد کشاورزی اســت که هم اینک آماده 
شده و در مرحله اســتقرار و پیاده سازی آن 
هســتند که در اصفهان کار آغاز شده و این 
اقدام مســتلزم کار بین بخشی است. آنچه 
به ما آسیب رســانده ماهیت شدیدا بخشی 
ســاختار ماســت که الزم اســت کار بین 
بخشی توسعه یابد.وزیر نیرو گفت: شیرین 
کردن آب با هر قیمتی برای مصرف شــرب 
توجیه پذیر بوده و الزم اســت در هر طرحی 

مالحظات زیست محیطی هم دیده شود.
اردکانیان دربــاره اصالح الگــوی مصرف 
برق اظهار کرد: ۱۰۰ درصد شهرها و ۹۹.۷ 
درصد روستاها از نعمت برق برخوردارند که 
به منظور تاب آوری الزم است الگوی مصرف 
رعایت شــود.وزیر نیرو تصریح کرد: امسال 
اصلی ترین دســتاورد ما در بخش برق این 
اســت که اوج بار را در تابستان کاهش داده 
و از ســرمایه گذاری چند صد هزار میلیارد 
تومانی برای ســاخت نیروگاه ها در جبران 

کمبود برق در زمان اوج بار جلوگیری شد.
وی گفــت: ظرفیت هــای وســیع بخش 
خصوصی در صنعت آب، برق و فاضالب در 
چارچوب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
به کار گرفته شــد.اردکانیان گفت: با توجه 
به شــرایط خاصی که در آن قرار داشتیم و 
هستیم و هجمه وسیعی که برای ایجاد یاس 
و ناامیدی در جامعه بیشتر از بیرون صورت 
می گرفت، به نظر رســید که برای ما وزارت 
نیرویی ها مفید اســت که هم برای کار خود 
و هم برای افکار عمومی، جامعه و هموطنان 
یک قالــب و برنامه ای بدهیم و بــا توجه به 
شــرایط کرونایی، این اهمیت، فوق العاده 

بیشتر شد.
وی افزود: در چنین شرایطی، الزامات برای 
رعایت مالحظات بهداشتی و مصرف بیشتر 
آب بود، نباید هیچ اختاللــی در عرضه این 
بخش و هــم برق صــورت نمی گرفت که با 
مجموعه تالشی که شــد و کمک رسانه ها، 
ظرفیت های وســیع بخــش خصوصی در 
صنعت آب، برق و فاضالب به کار گرفته شد 
و با همکاری مهندسان مشاور، پیمانکاران، 
شرکت های دولتی، دســتگاه های همکار 
در داخل ســازمان دولت و ســازمان برنامه 
و بودجه، ۲۰ اسفند پارســال آخرین پروژه 

وعده داده شده به بهره برداری رسید.
اردکانیان با اشــاره به بهره برداری از ۲۲۷ 
پروژه با ســرمایه گذاری بیــش از ۳۰ هزار 
میلیارد تومان در چارچــوب این پویش در 
سال گذشــته گفت: در ســال جاری عالوه 
بر این ضرورت ها، ضــرورت دیگری هم به 
این ها اضافه شــد و آن، این که پارسال، هم 
ســال جهش تولید نامگذاری شده که آب 
و برق به عنوان دو کاالی زیرســاختی باید 
خدمت رسانی خود به مردم ادامه می دادند 
و هم به عنوان زیرساخت تولید در صنعت، 
کشــاورزی، معدن و دیگــر بخش ها باید 

نیازهای جهش تولید را تامین می کردند.

 بهره برداری از 122 پروژه
 با سرمایه گذاری بیش از 28 هزار 

میلیارد تومان در سال جاری
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به ســال 

پایانی فعالیت دولت تدبیــر و امید، پویش 
امســال در ابعادی بزرگتر از ســال گذشته 
با هدف گذاری بــرای افتتــاح ۲۵۰ پروژه 
با ۵۰ هزار میلیارد تومان اعالم شــد؛ که تا 
کنون ۱۲۲ پروژه با ســرمایه گذاری بیش 
از ۲۸ هزار میلیارد تومان به ثمر رســیده و 
تا پایان سال همه ۱۱ ســد باقی مانده، ۱۱ 
تصفیه خانــه فاضــالب، تصفیه خانه های 
آب و ۲۰۰۰ مــگاوات نیــروگاه حرارتی و 
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر، یکــی پس از 

دیگری وارد مدار بهره برداری خواهند شد.
وی گفت: این هفته که بیســت و پنجمین 
هفته از پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران 
امسال است، طرح هایی در استان گلستان 
به ثمر می رسد و هفته بعد یکی از بزرگترین 
طرح های تامین آب در استان تهران افتتاح 

خواهد شد.
وزیر نیرو دربــاره تنش آبی در کشــور هم 
گفت: طبق تعریــف، وقتی میــزان منابع 
و مصارف آب همســطح می شــود، گفته 
می شود در شرایط تنش آبی قرار گرفته ایم 
و اگر مصارف بیشتر شود شــرایط بحرانی 
شده و تالش می شود منابع بیش از مصارف 

باشد.
وی با اشــاره به افزایش تولید محصوالت از 
۹۵ میلیون تن به ۱۲۵ میلیون تن در زمان 
حاضر گفــت: حرکت در مســیر صحیحی 
بوده اســت.اردکانیان همچنین با اشاره به 
تغییر اقلیم در کشور گفت: عالیم قطعی از 
شرایط حدی به معنای سال های فوق العاده 

خشک و فوق العاده تر داریم.
 وی خاطرنشــان کرد: آنچه می تواند ما را از 
شــرایط تحت تنش بودن به سمت شرایط 
اطمینان بخش نزدیک کند، این اســت که 
مصرف آب را مدیریــت کرده و هدررفت آن 

در شبکه ها را کاهش دهیم.
اردکانیــان درباره طرح آمایش ســرزمین 
هم گفت: تالش می شــود این طرح هر چند 
با تاخیر تا پایان ســال ۹۹ به شکل مصوب 
عرضه شود و این ریل گذاری مناسبی برای 
فعالیت دولت آینــده خواهد بود، همچنین 
ساز و کارهای تدوین برنامه هفتم توسعه از 
دل این طرح بیرون خواهد آمد و تنازع های 
منطقه ای و اســتانی فوق العاده کم خواهد 
شــد.وی افزود: این طرح تا پایان امســال 
طبق وعده ســازمان برنامه و بودجه تدوین 

می شود.
اردکانیــان همچنین با اشــاره بــه برنامه 
سازگاری با کم آبی در کشــور گفت: برنامه 
سازگاری با کم آبی ۱۱ استان تا کنون نهایی 

شده و مابقی تا پایان امسال انجام می شود.
وزیر نیرو درباره توســعه روش های آبیاری 
نوین اظهار کرد: این کــه دولت ۸۵ درصد 
تســهیالت در این بخش را تامین می کند 
برای این است که آبیاری های نوین موجب 
کاهش مصرف شــود، نه این که سطح زیر 

کشت توسعه پیدا کند.
اردکانیان درباره طرح های شــیرین کردن 

آب دریا گفت: با وجود تغییر اقلیم و خشک 
بودن منطقه، در شــمال و جنوب به منابع 
خدادادی آب دریا دسترسی داریم، فناوری 

هم توسعه پیدا کرده است.
وی افزود: منابع و مصارف ۱۷ استان کشور 
در مرکز و حاشــیه را برای اســتفاده از آب 
دریا مطالعه کردیــم و وزارت نیرو به عنوان 
دستگاه مســئول برای تخصیص منابع آب 
اعم از زیرزمینــی، ســطحی و آب دریا، به 
میزان ۲۶ میلیارد متر مکعب به استان های 
بوشهر، هرمزگان و سیســتان و بلوچستان 
برای برداشــت آب از دریا بدون نمک زدایی 
مجوز داده شــده اســت که تاکنون ســه 
میلیــارد متر مکعــب برای آبزیــان مجوز 
بهره برداری دارد، ۱۰ میلیــارد متر مکعب 
هم برای صنعت است که عمدتا برای خنک 
کردن برج های نیروگاهی استفاده می شود.

اردکانیان گفــت: بــرای نمک زدایی و آب 
شــیرین هم برای این سه استان، مجوز ۴.۴ 
میلیارد متر مکعب مجوز داده شــده که از 
این میزان آب شور، ۱.۴ میلیارد متر مکعب 
آب شیرین حاصل می شــود. آنچه اکنون 
بهره بــرداری می شــود ۷۶۰ میلیون متر 
مکعب آب شــور برای تولید ۲۳۰ میلیون 

متر مکعب آب شیرین است.
وی گفــت: در هفته های پیــش رو، یکی از 
بزرگترین طرح ها که شیرین کردن آب دریا 
از خلیج فارس برای مصارف شــرب استان 
هرمزگان و هم مصــارف صنعت در کرمان 
و یزد است، بخشی با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی افتتاح می شــود. در استان های 
خراسان جنوبی، سیســتان و بلوچستان، 
خراسان رضوی و دیگر اســتان ها هم برای 

طرح هایی مجوز تخصیص دادیم.
او شــرط تخصیص این مجوزهــا را نهایی 
شــدن برنامــه ســازگاری با کــم آبی در 
اســتان ها اعالم کرد و گفــت: هم اینک ۶۱ 
آب شــیرین کن در حال بهره برداری و ۲۴ 
آب شیرین کن در دست ســاخت داریم. از 
این مجموع، ۵۴ آب شــیرین کن یعنی ۶۳ 
درصد در ۷ ســال گذشــته بهره برداری و 
شروع عملیات اجرایی شــده که امید است  
نتیجه بخش بــوده، توســعه یافته و بخش 

خصوصی سرمایه گذاری کند.
وی خاطرنشــان کــرد: خرید بــه قیمت 
تضمینی هم به این معناســت کــه بتوانیم 

منابع کافی در بودجه تدارك کنیم.
 وزیر نیرو همچنین با اشــاره به بهره مندی 
۱۰۰ درصدی جمعیت شهری کشور از آب 
شرب ســالم و پایدار گفت: هنوز ۱۸ درصد 
جمعیت روســتایی ما برای تامیــن آب با 

مشکالتی مواجه است.

انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی
اردکانیان در ادامه با اشــاره بــه یکپارچه 
کردن شــرکت های آب و فاضالب شهری و 
روســتایی گفت: در طول ۶ ماهی که از این 
اقدام می گذرد، مشــکل عدم دسترســی  

تعداد قابــل توجهــی از روســتاها به آب 
برطرف شده است.

وی درباره انتقــال آب خلیج فارس به فالت 
مرکزی گفــت: آمایش ســرزمین، ریال، 
بودجه و دالر همه در جــای خود، اما ثروت 
اصلی ما در این کشــور که تجدیدپذیر هم 
است، منابع انسانی اســت. باید اصلی ترین 
بخش ایــن ثــروت را به نحو شایســته ای 
انتخــاب کنیم، پــرورش داده و اســتفاده 
کنیم. منتها این ثروت باید مقید به ضوابط 

اخالقی هم باشد.
اردکانیــان تاکید کرد: شــیرین کردن آب 
برای مصرف شــرب به هر قیمتــی توجیه 
اقتصــادی دارد، البتــه نه به ایــن معنا که 
آب موجود و منابــع محــدود را در بخش 
کشــاورزی در یک الگوی کشت نامناسب 
اســتفاده کنیــم. در ایــن مجموعــه اگر 
مالحظات زیست محیطی و اقتصادی دیده 
شود، از نظر فناوری و فنی هم نقیصه نداریم 

و می توان وارد مرحله اجرایی شد.

عالج ما اصالح مصرف برق است
وزیر نیرو درباره بخش برق هم گفت: عالج 
ما اصــالح مصرف بــرق اســت. نیروگاه ها 
ساخته می شود و شبکه های انرژی توسعه 
می یابــد، ۱۰۰ درصد جمعیت شــهری و 
۹۹.۷ درصد روســتاهای ما زیر پوشــش 
شبکه برق هستند، اما اگر مصرف ما صحیح 
نباشــد باالخره یک جایی تــاب نخواهیم 
آورد.وی همچنین به پرداخت ۳۶۰ میلیارد 
تومان به عنوان پاداش به بخش صنعت بابت 
کاهش مصــرف در اوج پیــک مصرف برق 
گفت: اصلی ترین دستاورد ما در صنعت برق 
در کنار دیگر اقدام هایــی که صورت گرفته 
اعم از ســاخت نیروگاه ها در زمان تحریم و 
وارد مدار کــردن ۲۵۰۰ مگاوات در ســال 
کاهش اوج بار در تابســتان بوده اســت تا 
بتوانیم خود را از ســرمایه گذاری چند هزار 

میلیارد تومانی بی نیاز کنیم.
اردکانیان درباره طرح بــرق امید هم گفت: 
هدفگذاری ما این اســت که از اول آبان که 
این طرح کلید می خورد تا تابستان پیش رو 
بتوانیم ۱۰ درصد مصرف خانگی را با کمک 

مردم کاهش دهیم.
وزیر نیرو گفت: از ۲۹.۵ مشــترك برق در 
کشور، حدود ۳۰ درصد کم مصرف هستند 
که شــامل ۸.۴ میلیون مشــترك است، از 
سوی دیگر هم حدود ۴.۴ میلیون مشترك 
پرمصرف هســتند که ۱۵ درصد مجموع را 

شامل می شود.
وی افزود: مشترکان کم مصرف، ۷ درصد و 
۴.۴ میلیون مشترك پر مصرف، ۴۳ درصد 
انرژی را مصرف می کنند. زمان آن رســیده 
که به کم مصرف ها دســت  مریزاد گفته و از 
پرمصرف ها بخواهیــم در میزان مصرف، به 

خوش مصرف ها نزدیک شوند.
وزیر نیرو دربــاره بورس انــرژی هم گفت: 
کارهــای زیادی در ایــن ارتباط شــده، با 

شــرکت بورس انرژی هم جلسات متعدد و 
همکاری هــای نزدیکی صــورت گرفته که 
اخیرا با پیشــنهاد وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی و با تصویب هیئــت وزیران، در یک 
هفته پیش این مصوبه مورد انتظار صادر شد 
که به زودی پس از مهیا شدن دستورالعمل 

آن، اطالع رسانی خواهد شد.

فعالیت تولید کنندگان بخش 
خصوصی در بورس انرژی

وی گفت: ابتدا از مصارف ۵ مگاوات و باالتر 
شــروع خواهیم کرد و دیگر انحصار خرید 
برق توســط توانیر شکســته خواهد شد. 
نیازمندان به بــرق در بخش صنعت به طور 
مستقیم می توانند از تولید کنندگان بخش 

خصوصی در بورس انرژی خریداری کنند.
وی گفت: یــک اتفــاق مهم تــری هم در 
این ارتباط رخ می دهــد و آن این که تولید 
کنندگان بخش خصوصی که مطالبات قابل 
مالحظــه ای از توانیر و بــرق حرارتی بابت 
فروش انرژی دارند، بالفاصله پول برق خود 

را دریافت می کنند.
اردکانیان درباره اتــالف نهاده های انرژی 
در بخش آب و برق گفت: در شــبکه توزیع 
برق توانستیم به دستاورد بزرگی در اسفند 
گذشته دست پیدا کنیم و آن این که تلفات 
شبکه توزیع، یک رقمی شــد؛ یعنی به زیر 
۱۰ درصد رسید و امید است تا پایان سال به 

۹ درصد برسد.
وی افزود: در بخش آب هم میزان هدررفت 
حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد اســت که هر ســال 
کاهش می یابد و امید اســت تلفات فیزیکی 

ما در نرم جهانی قرار گیرد.
اردکانیان همچنین درباره برق هســته ای 
گفت: وزارت نیرو، بهره بردار برق هسته ای 
است و ســاخت و فراهم کردن آن به عهده 
سازمان انرژی اتمی است. وقتی نیروگاهی 
ماننــد بوشــهر که هــم اینک یــک هزار 
مگاوات آن در مدار اســت، فعالیت دارد، ما 
بهره بردار آن هســتیم اما اطــالع داریم که 
تالش های خوبی بــرای تکمیل واحدهای 
۲ و ۳ این نیروگاه در دســت انجام است که 
امید می رود وارد مدار شــده و ظرفیت قابل 

مالحظه ای به میزان فعلی اضافه شود.
وزیــر نیرو همچنین در پاســخ به ســوالی 
درباره چرایی همکاری نکــردن اروپائی ها 
در خصوص برجام گفت: آنها اعالم کرده اند 
که به دلیــل تحریم ها و ارعابی که توســط 
ایاالت متحده صورت گرفته ناتوان از ایفای 
تعهداتشان هســتند، اما ما ظرفیت بزرگی 
در اطراف خود داریم که آن هم کشــورهای 

همسایه است.
وی با اشاره به ریاســت چندین کمیسیون 
مشترك همکاری های اقتصادی میان ایران 
و کشورهای همســایه از جمله فدارسیون 
روســیه، جمهــوری عــراق، جمهــوری 
ارمنستان، قطر، تاجیکســتان و افغانستان 
گفت: در اثر رفــت و آمدهــا و تماس های 
منظمی که برقرار اســت امیدواری زیادی 
داریم کــه در همین شــرایط تحریمی هم 
بتوانیم از این امــکان و ارزش افزوده ای که 
در کشــور داریم به نحو مناســبی استفاده 
کنیم. یکــی از آماده ترین امکانات ما اتصال 
شبکه برق با همه این کشورهاست. بزودی 
از طریق جمهوری آذربایجان سیستم برق 
خود را با روســیه ســنکرون و امکان تبادل 
انــرژی را پیدا می کنیــم. در عین حالی که 
موافقت نامــه موقع اوراســیا هــم فرصت 
مناســبی خوبی را برای ما فراهــم کرد، از 
پنجم آبان امســال مذاکرات دائمی شدن 
این موافقت نامه شروع می شود. بازار حدود 
۲۰۰ میلیونی منطقه اوراســیا بازار وسیعی 
پیش روی تولیــد کننــدگان محصوالت 

مختلف کشور است.
وی گفت: تا اروپا بیاید مسائل مختلف خود 
را حل کند ما با توســعه روابط با کشورهای 
همسایه در یک شــرایط مناسب تری قرار 

خواهیم گرفت.

 )IMF( خریدار  صندوق بین المللی پول
پیــش بینی کــرد قیمــت نفت در ســال 
میالدی آینده رشــد چندانی پیــدا نکرده 
و در محــدوده ۴۰ تا ۵۰ دالر در هر بشــکه 
خواهد مانــد و فشــار روی صادرکنندگان 

نفت خاورمیانه را مضاعف می کند.
 صندوق بین المللی پول در به روزرســانی 
گزارش دورنمای اقتصاد منطقه خاورمیانه 
و آســیای مرکزی اعالم کرد تولید ناخالص 
داخلی این منطقه امســال ۴.۱ درصد افت 
می کند. پیــش بینی اخیــر ۱.۳ درصد در 
مقایسه با پیش بینی آوریل ۲۰۲۰ این وام 
دهنده مورد بازبینی نزولی قرار گرفته است. 
انتظار مــی رود اقتصادهای صادرکنندگان 
نفت در خاورمیانه و شــمال آفریقا آسیب 

بیشــتری دیده و ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ 
کوچک شوند.شــش کشــور عضو شورای 
همــکاری خلیج فــارس شــامل بحرین، 
کویت، عمان، قطر، عربســتان ســعودی و 
امارات متحده عربی با افت شــش درصدی 
اقتصادهایشان در ســال ۲۰۲۰ روبرو می 
شوند و سپس رشــد ۲.۳ درصدی در سال 
۲۰۲۱ خواهند داشــت.اقتصاد عربســتان 
ســعودی در ســه ماهه دوم هفــت درصد 
کوچک شد و تحت تاثیر سقوط قیمت نفت 
و شیوع پاندمی ویروس کرونا، نرخ بیکاری 

در این کشور به رکورد باالیی صعود کرد.
طبــق گــزارش صنــدوق بیــن المللی 
پول، چشــم انداز ضعیف احیــای اقتصاد 
جهانی و قیمتهــای پایین نفــت فاینانس 

صادرکنندگان نفت خاورمیانه را همچنان 
تحت فشار قرار می دهد و ریسکهای نزولی 

غالب بوده و دورنما را تیره کرده اند.
این وام دهنــده جهانی خاطرنشــان کرد 

در کوتاه مدت تا میان مــدت، مازاد عرضه 
و ذخایر بــزرگ همچنــان مایــه نگرانی 
مانده اند و تقاضا برای نفــت با وجود بهبود 
ترافیک جــاده ای، به دلیــل حجم اندك 
ترافیک هوایــی پایین می مانــد. منحنی 
معامالت نفت نشــان می دهد که قیمتها از 
۴۱ دالر در ســال ۲۰۲۰، به سوی ۴۸ دالر 
در هر بشکه در میان مدت افزایش پیدا می 
کنند و حــدود ۲۵ درصد پاییــن میانگین 
قیمت ســال ۲۰۱۹ می مانند.جهاد آزور، 
مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی 
صندوق بین المللی پول به شبکه سی ان بی 
سی گفت: پیش بینیها برای قیمتهای نفت 
بین ۴۰ تا ۴۵ دالر برای اوایل ســال آینده و 
برای کل ســال ۲۰۲۱ بیــن ۴۰ تا ۵۰ دالر 

است. این قیمت تقریبا نصف قیمت ۸۰ دالر 
اســت که عربستان ســعودی برای متوازن 
کردن بودجــه اش به آن نیــاز دارد.قیمت 
نفت مهمترین عامل بــرای احیای اقتصاد 
صادرکنندگان نفت به خصوص کشورهایی 
مانند عربســتان ســعودی، عــراق، ایران، 
امارات متحده عربی، بحرین و کویت اســت 
که این کاال عمده درآمدهایشان را تشکیل 
می دهد. اگرچه قیمتهای نفت از ســقوط 
تاریخی که در مارس داشــتند، بهبود پیدا 
کرده اند اما شــاخص نفت برنت همچنان 
حــدود ۴۰ درصد پایینتر از ســطح قیمت 
پیش از شیوع ویروس کرونا مانده است و در 
معامالت روز دوشــنبه بازار لندن ۴۲ دالر و 

۸۷ سنت در هر بشکه معامله شد.

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهار شنبه     30 مهر 1399    شماره 644



 پراید 117 میلیونی هم خریدار ندارد

و افت 10 میلیون تومانی قیمت ها در بازار خودر

وش تولید به کارگران اختصاص درصدی از فر
یک کارشــناس حوزه کار اختصــاص درصدی از فــروش محصوالت 
تولیدی بــه کارگران را در تقویت قدرت معیشــت کارگــران اثرگذار 

دانست و بر لزوم حفظ اشتغال نیروهای کار در ایام کرونا تاکید کرد.
حمید نجف درباره راهکار تقویت بــازار کار و حمایت از کارگران در ایام 
کرونا اظهار کرد: اگر بر لزوم حفظ اشتغال موجود در بنگاهها تاکید می 
کنیم به این دلیل اســت که در ایام کرونا که بازار کار بسیاری از کسب 
و کارها راکد اســت، نیروهای کار دغدغه از دســت دادن شغل نداشته 

باشند.
وی ادامــه داد: در همین ایام می شــنویم که برخــی از کارخانه ها از 
ظرفیتهای نهفته در بخشهای خود استفاده کرده اند و عالوه بر کارگران 
خود فرصتهای شــغلی جدیدی را با به کارگیری نیروهای کار جدید به 

وجود آورده اند.
این کارشــناس حوزه کار تصریح کرد: اینکه یــک کارخانه فرضا تولید 
ماکارونی در کنار تولید روزانه خود، یک خط تولید ماسک راه اندازی و 
عده ای را مشغول کار کرده نه تنها عیب نیست بلکه باعث افتخار است و 

باید چنین کارخانه هایی را مورد تشویق و حمایت قرار داد.
نجف گفت:متاسفانه مدیران کارآفرین کم داریم در حالی که اگر مدیر 
کارآفرین که دیدگاه کارآفرینی و اشــتغالزایی دارد و بر اساس شرایط 
بازار تدبیر می کند داشته باشــیم قطعا بازار کار تقویت و امنیت شغلی 

نیروی کار تضمین می شود.
این کارشناس حوزه کار بر لزوم تعیین سهم کارگران از تولید به عنوان 
یکی از راههای تقویت قدرت معیشت کارگران تاکید کرد و گفت: وقتی 
تولیدکنندگان و شــرکتهای خدماتی کاال و خدمات خود را بر اســاس 
قیمت دالر و تحت تاثیر نوســان نرخ ارز عرضه می کنند طبیعی است 
که باید ســهم کارگران را از افزایش درآمدی که حاصل می شــود کنار 

بگذاریم و کارگران را در سود تولید شریک کنیم.
 نمــی توانیم یکبار در ســال دســتمزد تعییــن کنیم ولــی چند بار 
قیمتگذاری داشــته باشــیم لذا معقتدم باید برای کارگران درصدی از 
فروش محصوالت درنظر گرفته شــود و از محل افزایش درآمد و و سود 

تولیدات سهم داشته باشند.

هدف گذاری ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 
خام در افق ۱۴۰۴

طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمــت(، ضمن همکاری 
این ســازمان با تشــکل های مرتبط، طرح توازن فوالد کشور با هدف 
ایجاد ظرفیت تولیــد ۵۵ میلیون تن فوالد خــام در افق ۱۴۰۴ تدوین 
شده و قرار اســت تا وضعیت پروژه های زنجیره فوالد به صورت مستمر 

مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند.
 بر این اساس، حلقه های زنجیره فوالد شــامل کنسانتره، گندله، آهن 
اسفنجی و شمش و مقاطع فوالدی است. در بخش مقاطع طولی نظیر 
میلگرد، تیرآهن، نبشــی و ناودانی، ظرفیت ایجادشــده بسیار باالتر از 
مقدار هدف گذاری شــده که بیانگر اشــباع بودن این حلقه از زنجیره 

تولید است.
در بخش شــمش فوالدی نیز ظرفیت ســازی الزم برای تحقق هدف 
تولید ۵۵ میلیون تن فوالد خام محقق شــده و با توجــه  به نیاز داخلی 
در این بخش، امکان صادرات  ۱۴میلیون تن پیش بینی شــده اســت. 
همچنین در بخش آهن اسفنجی، تســریع در تکمیل و عملیات اجرای 

طرح های در دست اجرا ضروری است.
ظرفیت ســازی الزم در بخش فرآوری کنســانتره و تولید گندله آهن، 
به صورت مطلوب انجام شده اســت. هدف فرآوری کنسانتره در طرح 
توازن فوالد کشــور، ۸۰ میلیون تن و تولید گندله آهن ۷۶ میلیون تن 

است.
شایان ذکر اســت که با توجه  به کمبود ســنگ آهن، اکتشاف معادن 

جدید در دست اقدام است.
طبق سیاســت های کلــی وزارتخانه، احــداث واحدهــای فرآوری 
)کنســانتره و گندله آهن( در جوار معادن و اســتقرار حلقه های آب بر 
زنجیره )آهن اســفنجی، شــمش و مقاطع فوالدی( در جوار سواحل 
جنوبی کشور پیش بینی شده است. اســتقرار واحدهای احیاء، ذوب و 
نورد در مجاورت یکدیگر نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی خواهد 

داشت.
ضمن اینکه با توجــه  به نیاز داخلی به ورق فــوالدی و قطعات آلیاژی، 
تغییر بخشــی از ظرفیــت طرح های تولیــد بیلت فــوالدی متداول 
ســاختمانی، به اســلب و متعاقباً تولید ورق های فوالدی و نیز تولید 
آلیاژهای خاص با ارزش افــزوده باال، دارای اولویت ســرمایه گذاری 

است.

وش فوق العاده  برندگان قرعه کشی ۸ محصول فر
وز  اعالم می شود سایپا امر

 مراسم قرعه کشی طرح فروش فوق العاده هشت محصول سایپا برگزار 
شد و اسامی منتخبان پس از تایید نهایی توسط نهادهای نظارتی ظهر  

امروز )چهارشنبه( اعالم می شود.
مراسم قرعه کشی هشت محصول این گروه خودروسازی شامل سایپا 
۱۵۱، دو مدل تیبا، ساینا، ســه مدل وانت نیسان و پادرا پالس با حضور 

نهادهای نظارتی و مسووالن این شرکت خودروسازی برگزار شد.
در طرح فروش سایپا ۷۲۴ هزار و ۶۸۴ نفر شرکت کردند که ۷۱۷ هزار 

و ۹۹۷ نفر واجد شرایط شناخته شدند.
ظرفیت محصوالت عرضه شده گروه خودروســازی سایپا در این طرح 
فروش، هفت هزار خودرو اســت و برای آنکه حقی از متقاضیان خرید 
خودرو ضایع نشــود و توزیع خودروها بر اساس قرعه کشی باشد همین 

تعداد هم به عنوان رزرو در نظر گرفته شدند.
در این طرح ۵۰۰ دستگاه خودرو تیبا صندوق دار عرضه می شود. عالوه 
بر آن یک هزار دستگاه تیبا۲، ۵۰۰ دستگاه ســاینا، یک هزار دستگاه 
ســایپا ۱۵۱، ۳۰۰ دستگاه نیسان تک ســوز، یک هزار و ۸۰۰ دستگاه 
نیسان تک سوز آپشنال، یک هزار و ۸۰۰ دستگاه نیسان دوگانه سوز و 

۱۰۰ دستگاه پادرا پالس عرضه خواهد شد.
هر چند گروه خودروسازی سایپا برای منتخبان طرح فروش فوق العاده 
پیامک ارســال می کند، اما برای اطمینان بیشتر ضرورت دارد ثبت نام 
کنندگان به سایت ســایپا مراجعه کنند. منتخبان فرصت دارند که تا 
۷۲ ســاعت پس از اعالم نتایج نســبت به پرداخت کل وجه بر اساس 

خودرویی که درخواست دادند، اقدام کنند.

تولید

معاون وزیــر ارتباطات با بیــان اینکه تا پایان ســال 
۵ ســایت موبایل در تهران به تکنولوژی نســل پنجم 
ارتباطات تجهیز می شــود، گفت: برای کاربست های 

۵G کارگروه مدیریت پروژه راه اندازی شد.
ســتار هاشــمی در مــورد برنامه ریزی بــرای ورود 
تکنولوژی ۵G همزمان با سایر کشورها اظهار داشت: 
در مورد نســل پنجم ارتباطات باید تجهیزات را به دو 
بخش تجهیــزات آنتن و شــبکه های رادیویــی و نیز 
تجهیزات مربوط به زیرســاخت های نرم افزاری دسته 
بندی کرد که تامین تجهیزات نــرم افزاری تاکنون در 

حوزه تکنولوژی های سیار بی سابقه بوده است.
وی گفت: از آنجا که مــا در بحث تولید نرم افزار تجارب 
موفقی در داخل کشور داشــته ایم پیش بینی مان این 
است که می توانیم با برنامه ریزی مناسب، بومی سازی 
بخش تجهیزات نرم افزاری شــبکه ۵G در کشور را در 

دستور کار قرار دهیم.
معاون نوآوری وزیر ارتباطات با اشــاره به اینکه نقطه 

عطف ورود ۵G ســال ۲۰۲۰ اســت که این 
تکنولوژی به صورت عمومی به جامعه بشری 
معرفی شــده، ادامه داد: امــا فراگیری این 
فناوری حدود ۵ ســال آینده )سال ۲۰۲۵( 
تخمین زده می شــود و این فرصت مناسبی 
خواهد بود که بتوانیم از این ظرفیت استفاده 

کنیم.
هاشمی با بیان اینکه تکنولوژی ۵G وابستگی حداقلی 
به ســخت افــزار دارد و عمدتاً از مباحث نــرم افزاری 
اســتفاده می کند، در مورد پیش بینی سرعت در این 
فناوری گفت: عوامل متعددی از جمله نقاط جانمایی، 
ترافیــک جمعیتــی، نودهــای شــبکه و تداخالت 
فرکانســی در دسترســی بر ســرعت این تکنولوژی 
تاثیرگذار اســت اما به طور قطع کاربر بــا ۵G تجربه 

کاربری بهتر و متفاوت تری خواهد داشت.
معاون نــوآوری وزیر ارتباطات با بیــان اینکه مباحث 
مختلفی از جمله ســرمایه گذاری اپراتورها، بازگشت 

ســرمایه و کشــش بازار و نیازمندی مردم، 
مولفه های مهمی در خصوص فراگیری این 
تکنولوژی در کشور خواهد بود، خاطرنشان 
کرد: برای شــروع بهره گیری از این فناوری، 
در برخی نقــاط پرتراکم شــهرهای بزرگ 
از ظرفیــت اتصــاالت انبوه ۵G اســتفاده 

می کنیم. 
بر این اســاس برای اپراتورها هدف گذاری کرده ایم که 
قبل از پایان ســال ۵ سایت )نقطه( در شــهر تهران به 

صورت عملیاتی به تجهیزات ۵G مجهز شود.
وی ادامه داد: در همین حال در خصوص این تکنولوژی 
ما نگاه کاربســتی را دنبال می کنیم و عمده تالشمان 
این است که از ایده به محصول برســیم. در این راستا 
تحقیق و توسعه را آغاز کرده و توجهمان به دانشگاه ها 

است. 
متناســب با نیازهای هدف گذاری شده در حوزه هایی 
چون حمل و نقل هوشمند، آموزش از راه دور، سالمت 

دیجیتال و جراحی از راه دور که نیازهای اصلی اســت، 
کاربست های ۵G تعریف شده است.

پس از آن نیز به ســراغ کاربســت هایی مانند معادن و 
کارخانه های هوشــمند می رویم. مهمترین مساله این 
اســت که برای ارائه این خدمات، نباید شبکه با تاخیر 
همراه باشد. تصور کنید یک ســری ربات در یک خط 
تولید باید به صورت بالدرنگ با هم کار کنند و از طریق 
یک مرکز، کنترل شــوند، در این صورت تاخیر معنادار 

نیست.
 ۵G معاون وزیر ارتباطات با اشــاره به اینکه توســعه
در کشــور مطابق با نیازهای مدنظــر و هدف گذاری 
شــده، بهره وری را به صورت قابل مالحظه ای افزایش 
می دهد، گفت: متناســب با این نیازها، کاربست های 
مختلف ۵G حدود ۲ تا ۳ ســال آینده اجرایی می شود 
و برای هر کدام از آنها کارگروهی ایجاد شــده است که 
زمان بندی و شــرح خدمات آنها را نهایــی و مدیریت 

پروژه را برعهده گیرند.

معاون وزیر صمت و رئیس جدید هیات عامل سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت : تمرکز و توسعه 
پیمانکاری های بزرگ تخصصی با توجه به شرایط ویژه 
بین المللی محور جدیــد فعالیت های این ســازمان 

است.
 محسن صالحی نیا با اشاره به دانش انباشته و تجربه نیم 
قرن فعالیت و بیش از دو دهــه انجام پروژه های عظیم 

پیمانکاری از جمله در حــوزه انرژی، بهره گیری از این 
ظرفیت ملی در حوزه های تخصصــی را از محورهای 
جدید فعالیت ایدرو در شرایط ویژه بین المللی کنونی 
برشمرد که به توانمندســازی شبکه پیمانکاران فرعی 
کشــورمان در قالب الگوهای بومی spx و گســترش 

سهم ساخت داخل منجر می شود.
معاون وزیر صمت همچنین بهبــود کیفیت و کمیت 

تولید در صنعت خودروســازی و صنایع حمل و نقل را 
به عنوان محور مهم دیگر اقدامــات ایدرو ارزیابی کرد 
و افزود: تالش بــرای تامین حداکثــر رضایت مصرف 
کنندگان،  توســعه پلت فرم مشــترك، ثبات و کاهش 
التهابات بازار، تعمیق ساخت داخل خودروهای سواری 
و تجاری به عنــوان دیگر محور اساســی فعالیت های 
ایدرو در دستور کار است.به گفته صالحی نیا همچنین 

شــتاب بخشــی به اجرا و روزآمد ســازی پروژه های 
توسعه صنعتی بر اساس آمایش ســرزمین در مناطق 
محروم با شــیوه های نوین تامین منابع و مشــارکت 
حداکثری بخش هــای غیردولتی به عــالوه تمرکز بر 
صنایع نوین، رســوخ فناوری و توسعه انقالب صنعتی 
چهارم در سپهر تولید کشور از جمله برنامه های اصلی 

این سازمان توسعه ای در دوره جدید خواهد بود.

ارتباطات

و ایدر

خریدار  در پی کاهش نــرخ ارز، قیمت ها 
در بازار خودرو نیز کاهشی شد به طوری که 
قیمت خودروهای داخلــی ۷ تا ۱۰ میلیون 
تومــان پایین آمــد. در عین حــال قیمت 
خودروهــای خارجی نیز به طور متوســط 

حدود ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت.
به دنبال کاهشی شــدن نرخ دالر و یورو در 
بازار، قیمت خودرو نیز در بازار رو به کاهش 
گذاشت. در حال حاضر تعداد فروشندگان 
خودرو در بازار بیشــتر از میــزان تقاضای 
خرید است اما در مجموع معامله ای صورت 
نمی گیــرد، در عیــن حال وضعیــت بازار 
خودرو طوری اســت که قیمــت ها چندان 
باثبات نیســتند و بــه عنوان مثــال برای 
خودرویی مانند پراید قیمــت بین ۱۲۵ تا 

۱۱۷ میلیون تومان اعالم می شود. 
ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران اتومبیــل در این مورد گفــت: با افت 
قیمت ارز، قیمت هــا در بازار خــودرو نیز 
کاهشی شده هرچند خرید و فروشی صورت 

نمی گیرد.
وی با بیان اینکه قیمت پراید که قباًل تا ۱۲۸ 
میلیون تومان باال رفته بــود، امروز در بازار 
به ۱۱۷ میلیون تومان رسیده است، تصریح 
کرد: هم اکنون نه مراجعــه کننده ای برای 
خرید خودرو داریم و نــه معامله صورت می 
گیرد.به گفته موتمنــی، طی روزهای اخیر 
تعداد فروشندگان در بازار خودرو بیشتر از 
قبل شده اما خریداران دست نگه داشته اند 

و فعال خرید نمی کنند.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر نیز قیمت 
های کاهش یافته، فقط بر روی کاغذ نوشته 
می شود و خرید و فروشی صورت نمی گیرد، 
تاکید کرد: با تداوم کاهــش نرخ ارز، قیمت 

خودرو در بازار نیز ریزشی خواهد بود.

 افت 7 میلیون تومانی قیمت پراید
علیرضا پورحســنی یکی از فعاالن خودرو 
نیز در این مورد به خبرنــگار فارس گفت: تا 
دیروز بازار خودرو در مقابل کاهش قیمت ها 

مقاومت می کــرد اما امروز شــاهد کاهش 
قابل توجه قیمت ها در این بازار هستیم.

وی ادامه داد: در حــال حاضر بحث دالر ۲۶ 
یا ۲۷ هزار تومانی در بازار مطرح اســت که 
اگر این رقم محقق شــود قیمت خودرو در 

بازار کاهش چشمگیری خواهد داشت.
وی گفت: قیمت ســایپا ۱۳۱ که در بازار تا 
۱۳۰ و ۱۳۲ میلیــون تومان باال رفته بود در 
حال حاضر به ۱۲۵ میلیون تومان رســیده 
که اگر کاهش نرخ دالر ادامه داشــته باشد، 
قیمت این خودرو تا ۱۱۵ میلیون تومان نیز 

پایین خواهد آمد. 
پورحسنی با اشــاره به کاهش قیمت ۷ تا ۸ 
میلیون تومانی پژو ۴۰۵ در بازار، ادامه داد: 
کوئیک معمولی نیز که قیمــت آن تا ۱۸۱ 
میلیون تومان باال رفته بــود امروز با قیمت 
۱۷۲ میلیون تومان در بازار عرضه می شود. 

وی تصریح کرد: قیمــت کوئیک R نیز که تا 
۱۹۰ میلیون تومــان افزایش یافته بود حاال 

به ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. 

به گفته این فعال بازار خــودرو، قیمت تیبا 
صندوق دار نیــز از ۱۵۷ میلیون تومان حاال 
به ۱۵۰ میلیون تومان رســیده اســت و در 
مورد تیبــا ۲ نیز قیمت هــا از ۱۷۲ میلیون 
تومان به بــه ۱۶۲ میلیون تومان رســیده 

است.

 افت 10 میلیونی قیمت دست دوم ها
محمدرضا محبوبی منش، عضــو اتحادیه 
فروشــندگان خودرو نیز در مورد وضعیت 
بازار خودرو به خبرنگار فارس گفت: قیمت 
ها در بــازار خودرو از روز گذشــته با افت ۵ 
میلیونی همراه بوده و امــروز به حدود ۱۰ 
میلیون تومان کاهش قیمت در خودروهای 

داخلی رسیده ایم.
وی تصریــح کــرد: قیمت پــژو ۴۰۵ که تا 
۲۴۰ میلیون تومان باال رفتــه بود امروز به 
۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین 
قیمت ســمند ال ایکس در بــازار از ۲۳۰ 
میلیــون تومان بــه ۲۱۴ میلیــون تومان 

رسیده است.وی ادامه داد: قیمت رانا نیز در 
بازار از ۲۷۵ میلیون تومان به ۲۵۸ میلیون 
تومان رســیده اســت. همچنیــن قیمت 
پژو پــارس از ۳۱۰ میلیــون تومان به ۲۹۸ 

میلیون تومان کاهش یافته است.
به گفته محبوبی منش، افت قیمت در بازار 
خودروهای دســت دوم نیز اتفاق افتاده به 
طوری که قیمت یک دستگاه رانا صفر مدل 
۹۷ از ۲۱۰ میلیون تومــان به ۲۰۰ میلیون 

تومان رسیده است.

 خریدارانی که دست نگه داشتند
فرهاد منادی، یکی از خریداران خودرو نیز 
در این مورد به خبرنــگار فارس گفت: چند 
وقتی اســت که قصد داشــتم یک دستگاه 
پراید خریداری کنم اما قیمــت ها در بازار 
مــدام در حــال افزایش بود و به ســطحی 

رسیده بود که توان خرید نداشتم.
وی ادامه داد: به توصیه دوســتانم دســت 
نگه داشــتم و صبر کردم تا قیمــت در بازار 

کاهش یابــد، در عین حال در قرعه کشــی 
خودروســازان نیز شــرکت کردم که البته 

برنده نشدم.
منادی گفت: حاال با کاهش نرخ ارز، قیمت 
خودرو نیز در بازار کاهشی شده و نرخ پراید 
که تا ۱۳۰ میلیون تومان هــم باال رفته بود 
حاال حدود ۷ میلیون تومــان کاهش یافته 
اســت. امیدوارم حباب قیمت بازار خودرو 
شکسته شود و خریداران بتوانند خودروی 

مورد نیاز خود را خریداری کنند.

 کاهش 30 میلیونی خودروهای یک 
میلیارد تومانی

به گزارش فارس، قیمت خودروهای باالی 
یک میلیارد تومان در حال حاضر کاهش ۳۰ 
میلیون تومانی داشــته و فعاالن بازار پیش 
بینی می کنند طی روزهای آینده در صورت 
ادامــه روند کاهشــی نرخ ارز، ایــن میزان 

کاهش به ۵۰ میلیون تومان نیز برسد.
در عین حال، قیمــت خودروهای مونتاژی 
نیز در بازار کاهش داشــته بــه طوری که 
قیمت جک S۵ با افت ۵۰ میلیون تومانی به 
۸۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین 
قیمت جیلــی اکســلنت از ۴۱۰ میلیون 

تومان به ۳۹۵ میلیون تومان رسیده است. 
در حال حاضر خریداری بــرای خودرو در 
بازار وجود ندارد و همزمان با کاهش نرخ ارز، 
تعداد فروشندگان خودرو نیز افزایش یافته 
و این دو موضوع باعــث پایین آمدن قیمت 
خودرو در بازار شــده اســت.قیمت پراید 
تا یک ماه پیش در بــازار حدود ۹۸ میلیون 
تومان بود که اخیراً باالتر از این رقم رفته بود 
در حالی که این قیمت ها منطقی نیســت و 
به خودرو باید به عنوان یک کاالی مصرفی 

نگاه شود، نه کاالیی سرمایه ای.
فعاالن بازار خودرو قباًل پیــش بینی کرده 
بودند که همانطور که قیمت خودرو به طور 
نجومی باال رفت، دچار ریزش نیز شود زیرا 
قیمت ها واقعــی نبــوده و متقاضی واقعی 

برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد.

معاون وزیر ارتباطات:نسل پنجم ارتباطات در ۵ نقطه تهران راه اندازی می شود

و، توسعه صنایع نوین و پیمانکاریهای تخصصی و؛ بهبود صنعت خودر محور جدید فعالیت های ایدر

آموزشگاه ها چگونه می توانند اینترنت نیم بها دریافت کنند؟
خریدار   مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه  
ملی اطالعات گفت: آموزشگاه ها با ثبت سامانه 
خود در سایت جی. تو. بی )g۲b( می توانند از 

ترافیک نیم بها استفاده کنند.
 با شیوع کرونا، بسیاری از آموزشگاه ها به سمت 
آموزش آنالین حرکت کردند، آموزشگاه هایی 
که بیش از گذشته با هجوم دانش آموزان رو به 
رو شده اند.  تخصیص اینترنت نیم بها و رایگان 
برای آموزش مجازی، یکی از مواردی است که 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات،  بارها به 
آن تاکید کرده و قدم های مهمی نیز برداشته 
است. اکنون ترافیک دانشگاه ها و مدارس در 
بستر پلتفرم شاد رایگان اســت و برای دانش 
آموزان، دانشــجویان و اســاتید دانشگاه نیز 
بسته های اینترنت رایگان در نظر گرفته شده 
است.»اسداهلل بردپیشه« رئیس انجمن صنفی 
آموزشگاه های زبان شــهر تهران به این نکته 
اشــاره کرد که اینترنت آموزشگاه ها وضعیت 

خوبی ندارد و به آن ها پهنای باند رایگان یا نیم 
بها تعلق نگرفته است. همین مسئله مشکالت 
زیادی را فراهم کرده است.بردپیشــه افزود: 
قبل از شیوع کرونا در کشــور حدود ۱۲ هزار 
آموزشگاه فعال زبان داشتیم که تاکنون چند 
هزار آموزشگاه مجبور به تعطیلی شدند. بعد از 
شیوع کرونا تمام فعالیت آموزشی ما به فضای 
مجازی منتقل شده و نیاز است که اینترنت با 

سرعت و قیمت مناسبی داشته باشیم.
وی افزود: برای دریافت اینترنت پرسرعت به 
مراکز مخابراتی درخواست کشیدن فیبر نوری 
دادیم، اما چون زیرســاخت مورد نیاز وجود 
ندارد آن ها از ما طلــب پول هایی با رقم هایی 
بین ۴۰ تــا ۵۰ میلیون تومــان کرده اند که 
پرداخت آن برای ما مقدور نیســت. از طرف 
دیگر برخی همکاران درخواســت داده اند تا 
اینترنت شان از ADSL یک VDSL تبدیل 

شود که االن ماه هاست در صف انتظار هستند.

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های زبان شهر 
تهران گفت: با توجه به این که متولی آموزش 
زبان خارجه در ایران آموزشــگاه ها هستند، 
اگر زیرساخت مناسب برای توسعه در اختیار 
آن ها نباشد و تســهیالتی برای آن ها در نظر 

گرفته نشود، قطعا با مشکل رو به رو می شوند.
وی با اشــاره به تســهیالت در نظر گرفته به 

آموزشگاه ها توســط وزارت نیرو افزود: مثال 
تعرفه بــرق برای مــا به میزان یک ســوم در 
نظر گرفته اســت، تا بتوانیم بــرای رفاه حال 
زبان آمــوزان از تهویه بهتر اســتفاده کنیم، 
توقع مــان این اســت کــه وزارت ارتباطات 
نیــز در این راه همــراه ما باشــد.»بهنام ولی 
زاده« مدیــرکل مدیریت یکپارچه شــبکه  
ملــی اطالعــات در گفت وگو با ایرنــا اعالم 
کرد: روش اصولی و منطقی بــرای کمک به 
مراکز آموزشی و آموزشــگاه ها این است که 
آن ها برای اتصال کاربران به ســایت یا پلتفرم 
آموزشــی مورد نظرشان نســبت به میزبانی 
آن در دیتاســنترهای داخلی و یا استفاده از 
بسترهای آموزشی داخلی اقدام کنند. پس از 
آن می توانند مشخصات سامانه یا سایت خود 
را در ســایت https://g۲b.ito.gov.ir به 
ثبت برســانند.وی افزود: پس از ثبت سامانه، 
اپراتورها موظف هســتند ترافیــک کاربران 

سایت های ثبت شده در این سامانه را که دارای 
میزبانی داخلی هستند با تعرفه نیم بها محاسبه 
کننــد.وی دربــاره تخصیص پهنــای باند و 
اینترنت تعرفه نیم بها به این آموزشگاه ها افزود: 
منطقی نیست که آموزشگاهی در محل خود 
دیتاسنتر ایجاد کند، این کار عالوه بر این که 
غیر استاندارد بوده و منابع انسانی متخصص 
نیاز دارد، هزینه های زیادی را به آموزشــگاه 
تحمیل می کند. کشیدن فیبر نوری زمینی و 
هوایی برای اتصال به دیتاسنتر در آموزشگاه 

هزینه زیادی دارد.
او اشــاره کــرد: روش اصولــی اســتفاده از 
تســهیالت دولتی بــرای آمــوزش مجازی 
در دوران کرونــا، راه اندازی ســامانه در یک 
دیتاســنتر و اعالم IP آن به سامانه فوق است. 
با ثبت انجام این کار تمام افرادی که به سامانه 
وصل شــوند، می توانند از اینترنــت نیم بها 

استفاده کنند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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شهردار اصفهان مطرح کرد

تقسیم شادی جشنواره سی و سوم با کودکان مناطق کمتر برخوردار

 افزایش ایمنی مخازن ذخیره میعانات گازی 
در شرکت پاالیش گاز پارسیان

ایمنی مخازن ذخیره میعانات گازی در شــرکت پاالیش گاز پارسیان 
افزایش یافت.  مهندس ابدالی دهدزی مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز 
پارسیان گفت:  با نصب سیســتم ترزیق فوم اتوماتیک Rim seal بر 
روی مخزن  ذخیره C میعانات گازی شــرکت پاالیش گاز پارسیان در 
تعمیرات اساسی امسال، کلیه مخازن این شرکت به این سیستم مجهز 
شدند. نمونه این سیستم در ســال ۹۸ در مخزن D نصب شده بود و در 
ســال ۹۱ نیز مخازن A و B به این سیســتم مجهز گردیده بود.وی در 
ادامه افزود: با توجه به اینکه زمان اولیــه اطفاء حریق در مخازن ذخیره 
میعانات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد نصب این سیستم عالوه 
بر افزایش ضریب ایمني نقش مؤثری در اطفاء حریق در مراحل اولیه و 

جلو گیری از ادامه آتش سوزی دارد. 
ارتقای سیستم آتش نشانی پاالیشگاه  با نظارت واحد مهندسی عمومی 
پاالیشگاه اجرا شده اســت.مدیرعامل دومین تولید کننده گاز طبیعی 
کشــور افزود: برای افزایش ایمنی مخازن ذخیــره میعانات، دو پروژه 
مهم  دیگر نیز در دســت اجرا اســت که یکی از این پروژه ها نصب پایه 
های صاعقه گیر غیر الکترونیکی است که توســط مدیریت مهندسی 
و توسعه پاالیشگاه در دســت اجرا می باشــد  و پروژه دیگر احداث دو 
پکیج فوم اتوماتیک بــا دو مخزن ۲۰۰۰ لیتری فوم برای پاشــش فوم 
روی ســقف مخازن بوده که توسط شرکت مهندســی و توسعه گاز در 
دست طراحی و اجرا می باشد.شــرکت پاالیش گاز پارسیان به عنوان 
بزرگترین پاالیشگاه گاز شیرین و دومین تولید کننده گاز کشور نقش 

ارزشمند در حفظ و صیانت از محیط زیست ایفا مي کند.

برگزاری کالس آموزشی پیش نیاز صدور پروانه 
کسب در اللی

کالس آموزشــی پیش نیاز صدور پروانه کســب واحــد های صنفی 
شهرستان اللی در محل ســالن اجتماعات سازمان تبلیغات شهرستان 
اللی برگزار شــد. به گزارش خبرنگار خریدار به نقــل از روابط عمومی 
ســازمان صمت خوزســتان : عالیپور رییس اداره صمت شهرســتان 
اللی در این خصوص گفت : در این دوره آموزشــی کــه ۴۰ نفر حضور 
دارند طبق تبصره ذیل ماده ۳۰ آئین نامه اجرایی صدور پروانه کســب 
در شهرها و روستاها، متقاضیان پروانه کســب ملزم به گذرانیدن دوره 
آموزشــی کوتاه مدت گردیده اند که این اقدام باعــث افزایش آگاهی 
اصناف در قالب برگزاری دوره های آموزشی شــدر عملکرد آنان تأثیر 

بسزایی خواهد داشت،
وی افزود : مجوز پروانه کســب بــرای اصناف و شــروع فعالیت صنفی 
طبق قانــون نظام صنفی اجباریســت و بی تردید روشــن اســت که 
اصناف مشروعیت خود را از پروانه کســب می گیرند و یک فرد صنفی 
باید مراحل مختلفی را طی کند تا موفق به دریافت پروانه کســب شود.

گفتنی اســت در این کالس آموزشــی مباحثی از قبیل : نحوه برخورد 
بازاری و واحد صنفی با مشتری و کســب رضایت در بین دو طرف، نوع 
جرائم صنفی و اگاهی در مورد درصد ســود انواع اجناس و کاالها، نحوه 
دایر نمودن حراج و فروش فوق العاده، اخذ کارت مباشــرت در صورت 
نبود متصدی واحــد صنفی، حق عضویت ســالیانه واحد های صنفی ، 
قوانین مالیاتی و عوارض شــهرداری ، مسائل بهداشتی در واحد صنفی 

و نحوه خرید اجناس و چیدمان آن در محل دید مشتری مطرح گردید.

تالش شبانه روزی کادر بهداشت و درمان اندیمشک 
جهت خدمات رسانی به بیماران کرونایی

به گزارش خبرنــگار خریدار بــه نقل از وبــدا خوزســتان، مهندس 
فریدون کاظمی رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان اندیمشک گفت: 
از شــروع بحران کرونا در کشــور و وضعیت قرمز در برخی استان ها و 
شهرســتان های کشــور از جمله شهرستان اندیمشــک خوشبختانه 
تابدیــن لحظه مشــکل پذیرش بســتری و همچنیــن کمبود تخت 
بیمارســتانی برای بیماران کرونایی در شهرستان نداشته و نداریم.وی 
افزود: پرسنل و کادر بهداشــت و درمان با تمام توان و تالش در راستای 
خدمت رســانی به مردم و بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی تالش 
می کنند و خوشــبختانه در مراکز بهداشــتی و بیمارستان شهرستان 
در زمینه پذیرش بیماران مشــکلی وجود نداشــته و کمبودی در هیچ 
زمینه ای نداریم.رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان اندیمشک  اضافه 
کرد: امیدواریم با رعایت نکات بهداشــتی و دســتورالعمل های ستاد 
پیشــگیری با بیماری کرونا، شــاهد کاهش آمار مبتالیان به کرونا در 
شهرســتان باشــیم.مهندس کاظمی گفت: مردم توصیه ها را رعایت 
کرده، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماســک و پرهیز از برگزاری 

مراسمات و تجمعات را فراموش نکنند.
رئیس مرکز بهداشــت اندیمشــک اعالم داشت: گشــت سالمت در 
شهرستان تشکیل شده و با هرگونه تخلفی که از ناحیه صنوف، برگزاری 
مراسمات عروسی در باغ تاالرها، جشن تولد و مراسم ترحیم و هر گونه 
تجمعات به هر بهانه ای که زمینه ساز شیوع کرونا می شوند، طبق قانون 

برخورد می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد
آغازطرح ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه 

واحدهای مسکونی و تجاری 
واحدهای مســکونی و تجاری پس از ثبت نام در ســایت شرکت ملی 
گاز مشمول پرداخت هزینه اصالح و بهینه ســازی موتورخانه از سوی 
شرکت گاز اســتان می گردند. به گزارش روابط عمومی؛ عباس شمس 
اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت : اجرای طرح ملی اصالح 
و بهینه سازی واحدهای مسکونی و تجاری از روز ۲۳ مهرماه همزمان با 
سراسر کشور و در شرکت گاز اســتان ایالم شروع شده است. وی اظهار 
داشــت: متقاضیان مشمول پس از مراجعه به ســایت goc.nigc.ir یا 
سایت شــرکت ملی گاز به آدرس www.nigc.ir گزینه بهینه سازی 
موتورخانه و ثبت نــام ، می توانند حداکثر تــا ۱۰۰ درصد مبلغ هزینه 
بهینه سازی و اصالح موتورخانه را مطابق تعرفه های مصوب از شرکت 
گاز دریافت نمایند. شــمس اللهی تصریح کرد: در این طرح سه عامل 
اصلی صرفه جویی در موتورخانه ها شــامل: عایــق کاری موتورخانه، 
نصب رسوب گیر موتورخانه و تنظیم مشعل توسط ناظرین شرکت گاز 
مورد بررســی قرار گرفته و یک شــرکت مورد تأییدو دارای صالحیت 
بعنوان مجری طرح انتخاب می گردد که پس از توافق و امضای قرارداد 
با مالک ســاختمان، بســته به میزان نیاز موتورخانه به اصالح و بهینه 
ســازی، مبالغی که می تواند تــا حداکثر ۱۰۰ درصــد کل هزینه ها را 

پوشش دهد توسط شرکت گاز به مجری پرداخت می گردد. 

کوچه

معاون مدیریت عملیــات حفاری دریا شــرکت ملی 
حفاری ایــران از ۳۰۰ میلیارد ریــال صرفه جویی در 
نتیجه همکاری و همیاری میان متخصصان و کارکنان 
عملیاتی این شــرکت و شــرکت نفت فــالت قاره در 
جابحایی دکل دریایی مورب  از یک ســکو به ســکوی 
دیگر در موقعیت میــدان نفتی ابوذر در آب های خلیج 
فارس خبر داد. به گزارش خبرنــگار خریدار به نقل از 
روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، فرید بچاری 
گفت: بر اساس ســوابق موجود جابجایی یک دستگاه 

حفاری از یک نقطه به نقطه دیگر حســب شــرایط و 
مســافت دریایی بین مناطق و سکو های تولیدی نفت 
و گاز  یکصد روز زمــان می برد که این مــدت با توجه 
به تعامل ســازنده و هماهنگی و همــکاری موثر بین 
کارکنان دو شــرکت و اســتفاده بهینــه از تجهیزات 
لجســتیک در مدت ۵۰ روز محقق شــد کــه رکورد 
جدیدی در حمل و نقل دکل هــای دریایی در منطقه 

به شمار می آید. 
وی افزود: دســتگاه حفاری دریایی مورب موســوم به 

خلیج فارس در  ۲۰ سال گذشــته که در این موقعیت 
دریایی اســتقرار دارد پنج بار جابجایی داشــته که در 
مورد  جدید با توجه بــه برنامه ریزی های به عمل آمده 
کاهش زمان جابجایی بســیار چشــمگیر و با اهمیت 
تلقی می گردد خاصه اینکه شــرایط دریــا و انتظارات 
نیز در آن لحاظ گردیده که اگر محاسبه نشود در عمل 
شتاب در اجرای این عملیات به طور کامل ایمن و بدون 
کوچکترین حادثه در حین کار بســیار موفقیت آمیز 
تلقی می گردد. بچاری با بیان اینکه دســتگاه حفاری 

مورب از ســال ۷۶ به ناوگان این شــرکت پیوســت و 
نخستین حلقه چاه  بوســیله آن  اوایل مهرماه سال ۷۹ 
حفر و در چرخه تولید قرار گرفت،  اظهار کرد: دستگاه 
حفاری مورب یا زاویه دار با  توان ســازه ای ۳۷۰ هزار 
پوند برای اســتفاده روی ســکوهای دریایی طراحی 
شــده و با زاویه انحرافی تا ۳۰ درجه در حفاری، تعمیر 
و تکمیل چاه  های میدان نفتی ابــوذر را به  عهده دارد 
و دارای دو قســمت دکل حفاری و اجزا متعلق به آن و 

اردوگاه مسکونی )شامل ۴ طبقه( می باشد.

حفاری

خریدار  شــهردار اصفهــان در ابتدای 
مراسم افتتاحیه سی و ســومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان 
با سالم فرستادن بر کودکان اصفهان، کشور 
و دنیا گفت: بخشی از هزینه های جشنواره 
امســال با کودکان مناطق کمتربرخوردار 
تقسیم خواهد شــد تا آنها نیز در این شادی 
سهیم باشــند. به گزارش ستاد خبری سی 
و سومین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانــان اصفهان، قــدرت ا... 
نوروزی در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم 
کــودك و و نوجــوان اصفهان اعــالم کرد: 
بخشــی از هزینه های این دوره از جشنواره 
به تهیه هدایایی اختصاص داده می  شــود، 
تا میــان کــودکان ســاکن در مناطق کم 
برخوردار  توزیع شــود چرا که این کودکان 
امکان تماشای فیلم های اکران شده در این 
دوره را از طریــق فضای مجازی نداشــتند 
اما ما آنها را فراموش نمــی کنیم.وی افزود: 
از تمام تالشــگران این عرصــه هنری که 
توانستند این جشــنواره را با وجود چنین 
شــرایط بحرانی به زیبایی برگــزار کنند، 
همچنین از خواهر خوانــده های اصفهان 
در سراســر دنیا که پیام مکتوب یا ویدئویی 
برای این جشنواره فرســتادند و این نشانگر 

اهمیت جشــنواره فیلم کودك و نوجوانان 
اصفهان است  سپاس گزارم.نوروزی اظهار 
داشت: امیدوارم جشــنواره سی و سوم، در 
شهر سی و ســه پل بتواند به خوبی شعار هر 
خانه یک ســینما و هر کودك یــک داور را 

تحقق ببخشــد. اکنون که کرونا این بحران 
را ایجاد کــرده باید بتوانیم بــه عنوان یک 
فرصت از آن اســتفاده کرده و خانه را مانند 
ســینما به یک مکان فرهنگی تبدیل کنیم 
تا کودکان و نوجوان مــا بتوانند فیلم های 

تولید شده در جشــنواره امسال را در فضای 
مجازی ببینند و آنها را مانند یک متخصص 
داوری کنند.شــهردار اصفهــان تصریــح 
کرد: در دل جشــنواره امســال یک شعار 
زیبا وجود دارد و آن این اســت که علی رغم 

بحران کرونا، زندگی همواره جاری اســت و 
کرونا نمی تواند ایــن زندگی را متوقف کند.
وی افزود: خوشــحالیم که امســال بیش از 
۱۰۰ فیلم از طریق جشنواره فیلم کودکان و 
نوجوانان اصفهان به خانه های مردم راه پیدا 
کرده است و  نیز خوشحال تریم که بسیاری 
از ایــن فیلم ها در مناطق دور اســتان و کم 
برخوردار نیز در اختیار کسانی که به فضای 
وب دسترسی دارند قرار گرفته و تماشا می 
شــود.نوروزی تاکید کرد: به عنوان رئیس 
ستاد برگزاری این جشــنواره در اصفهان و 
به دلیل اینکه ممکن اســت برخی کودکان 
و نوجوانان مناطق کم برخــوردار، امکانات 
تماشــای این فیلم ها را نداشــته باشــند، 
برنامه ای در نظر گرفتیم تا بخشی از هزینه 
این جشــنواره در قالب هدایای شایسته به 
این کــودکان اهدا شــود. وی در انتها بیان 
داشت: اصفهان همواره مرکز این جشنواره 
و میزبان شایســته آن بوده است و هر سال 
ایــن کار را زیباتر از قبل انجام داده اســت. 
امیدوارم امســال پدران و مادران شرایطی 
را فراهم کنند تــا کودکان از ایــن فیلم ها 
بیشــترین بهره را برده و این آثــار را داوری 
کنند. چرا که این کودکان نســل کســانی 

هستند که آینده را می سازند.
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به گزارش دفتــر روابط عمومی و آمــوزش همگانی 
شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن، سید محسن 
حسینی مدیرعامل این شرکت، در دیدار با امام جمعه 
شهرستان آستارا با اشاره به وظیفه سقایی این شرکت 
بعنوان تأمین کننده آب شــرب ، که یکی از نیازهای 
اساسی مردم می باشــد گفت: به لحاظ تأمین منابع 
آبی دشواری هایی وجود دارد و بخشــی از آب مورد 
نیاز استان از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تأمین می 

شود.

وی با اشاره به طرح یکپارچه ســازی شرکتهای آب و 
فاضالب شهری و روستایی تصریح کرد: یکی از اهداف 
اصلی این طرح ارتقاء ســطح خدمات در روستاها بوده 
که هم اکنون خدمات آب و فاضالب بصورت یکپارچه 

در حوزه شهر و روستا ارائه می شود.
مدیرعامل آبفای گیالن اصلی تریــن منبع تأمین آب 
آستارا را تصفیه خانه بهارســتان اعالم کرد و گفت: با 
توجه به کیفیت آب منابع زیرزمینی در این شهرستان 
و مشــکالت تأمین آب ، با مدیریت مصــرف می توان 

مصارف را کنترل نمود.
وی با تأکید بر اینکه هــدف از صرفه جویی کم مصرف 
کردن نیست و درســت مصرف کردن است افزود: ائمه 
جماعات با اســتفاده از آموزه های دینی در سخنرانی 
های خود می توانند بــا توصیه مردم به صرفه جویی در 
مصارف غیرضروری، شرکت آب و فاضالب را در تأمین 

آب شرب پایدار یاری رسانند. 
سپس حجت االسالم و المسلمین حافظ نیا امام جمعه 
شهرســتان آســتارا ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند 

شــرکت آب و فاضالب گیالن جهت تأمین آب شرب 
مورد نیاز مردم این شهرستان تصریح کرد: کیفیت آب 
در برخی روســتاها مورد بحث است و همچنین عمده 
مشکالت شهرســتان آســتارا مربوط به عدم اجرای 
طرح جمع آوری فاضالب بهداشــتی است.وی با اشاره 
بــه اینکه مدیریــت متمرکز آب و فاضالب شــهری و 
روستایی را به فال نیک می گیریم اظهار داشت: انتظار 
داریم در این مدیریت متمرکز، مشــکالت روســتاها 

کاهش یابد.

آبفا

با تکیه بر آموزه های دینی مردم دعوت به صرفه جویی شوند

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک :

ونا وتکل های بهداشتی اصل اول مدیریت بیماری کر رعایت پر

معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

عدم ممنوعیت صادرات سنگ آهن به تولید فوالد کشور آسیب می زند

خریدار  مدیــر گروه بهداشــت محیط و 
حرفه ای معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی اراك گفت: اصــل اول مدیریت 
بیمــاری کووید ۱۹، رعایــت پروتکل های 

بهداشتی است.
 مهنــدس حســن مهرعلی در شــصت و 
پنجمین جلســه ســتاد مدیریت کرونا در 
استان مرکزی، تاکید کرد: در بیماری های 
اپیدمــی و واگیــردار هر گاه رونــد رعایت 
پروتکل های بهداشــتی های بهداشــتی 
نزول یابــد، میزان شــیوع، مــوارد ابتال و 
مرگ و میر صعود می یابــد؛ برای مدیریت 
و کنتــرل بیماری باید اصــل اول که همان 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بوده به 
شدت مورد توجه و استقبال قرار گیرد.وی 
هشدار داد: طبق آمار اخیر وزارت بهداشت، 
اراك و ســاوه در زمره شــهرهای پرخطر 
از لحاظ شــیوع ویروس کرونا قــرار دارند.

مدیر گروه بهداشــت محیــط و حرفه ای 
معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
اراك افزود: مطابق این شــرایط الزم االجرا 
اســت که فقط صنوف و اماکن درجه یک، 
فعالیت داشــته باشــند، ولی متاسفانه در 
برخی از فرمانداری ها به ضرورت تشــکیل 
کارگروه نظارتی توجهی نمی شود، در حالی 
که باید در کنار ظرفیت هــای حاکمیتی از 
توان های مردمی، ســمن ها و خود اظهاری 

دستگاه های اجرایی استفاده شود.
وی بیان کرد: ۸۰ درصد پرسنل و نیروهای 
ادارات پروتــکل های بهداشــتی را رعایت 
می کنند و ۲۰ درصد رعایــت این پروتکل 
ها را نادیده گرفتــه اند، مدیــران هر اداره 
موظفند که بــه ازای همیــن ۲۰ درصد به 
افراد خاطی اخطار داده، ولی متاسفانه این 
فرایند معیوب بوده و چنین چیزی را نظاره 
گر نیســتیم.مهندس مهرعلی، از وضعیت 

موجود اســتان مرکزی ابــراز نگرانی کرد 
و گفت: متاســفانه شــرایط حاکم به وخیم 
شــدن وضعیت بیمــاری کمک کــرده، از 
جمله اینکــه اتوبوس ها برخــالف مصوبه 
ستاد که می بایســت با ۵۰ درصد ظرفیت 
حرکت داشته باشند، ۳۰ درصد بیشتر نیز 
مسافر جابجا می کند، باشگاه های بدنسازی 
همچنان به ادامه فعالیت مشغولند، تورهای 
گردشگری و مســافرتی در شهرهای دارای 
ریســک باال به کار خود ادامه می دهند، در 
پاساژها، ایستگاه های ســوخت، بانک ها، 
دفاتر پیشــخوان دولت، پلیس+۱۰، دفاتر 
قضایی، فروشــندگان دوره گرد، آموزشگاه 
های خصوصی و روز بازارها رعایت پروتکل 
های بهداشــتی جدی گرفته نمی شــود، 
مراســم های مذهبی در برخــی از اماکن با 
ازدحام باال برگزار می شــود به عنوان مثال 
در یکی از صنایع بزرگ اســتان مراسمی با 

۷۰۰ نفر برگزار شــد، وضعیت آرامســتان 
اراك نیز همچون گذشــته بــوده و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در کفن و دفن و بر 
پایی نماز  دیده نمی شود؛ می بایست برای 
عدم اجرای این مــوارد برخورد الزم صورت 

گرفته و فرایندهای نظارتی اصالح شوند.
مدیر گروه بهداشــت محیــط و حرفه ای 

معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
اراك در پایان برپایی مراســم های شادی 
و عروســی را در این شرایط بســیار نگران 
کننده دانســت و گفت: چالــش بعدی ما 
مراسم های عروســی بوده که باید برای این 
موضوع، مصوبه مناســب و محکم تصویب 

شود.

خریدار  صادرات ســنگ آهن با کیفیت 
در جنوب کشــور که مورد نیــاز واحدهای 
فوالدســازی اســت مدتی اســت که خبر 
ساز شــده و در نهایت با ورود پلیس امنیت 
اقتصادی هرمــزگان تالش برای جلوگیری 
از خام فروشــی ادامه دارد.معــاون خرید 
ذوب آهن اصفهان در ایــن خصوص گفت: 
ما پاســخ مقام قضایی را داده و نیاز خود را 
از نظر کمی و کیفی اعالم کــرده ایم. حال 
این که صادرات ســنگ کیفی و مناسب در 
جنوب کشــور انجام می شود دلیل آن عدم 
ممنوعیت صــادرات اســت.محمد جعفر 
صالحی، ادامه افزود: اکنون با باالرفتن نرخ 
ارز در کشور صادرکنندگان حاضر هستند 

تا عوارض صادراتی را پرداخــت کرده و در 
مقابل به درآمدهای ارزی دست پیدا کنند 
تا این که ســنگ آهن را در داخل کشور به 
ریال فروخته و به دســت مصــرف کننده 
داخلی برســانند، زیرا قیمت جهانی سنگ 
آهن نیز باال رفته و منجر شــده تا جذابیت 
صادرات ســنگ آهن افزایش یابد و در این 
زمینه نیز اقدامی نمی تــوان انجام داد و در 
نهایت این صــادرات به ضرر فوالدســازان 
داخلی تمــام می شــود.وی در ادامه گفت: 
برای جلوگیری از این اتفــاق باید صادرات 
سنگ آهن ممنوع شــود که آن نیز از لحاظ 
قانونی شرایط خاص خود را نیاز دارد و همه 
صادرات نیز با مجوز رســمی انجام شــده 

و برخی نیز بــه صورت قاچاق بوده اســت 
که در این زمینه مســئوالن بنــدری باید 
پاســخگوی این موضوع باشند که باری که 
مجوز صادراتی نداشته چگونه بارگیری آن 

در کشتی انجام و تبدیل به یک معضل برای 
صنعت فوالد کشور شده است.معاون خرید 
ذوب آهن اصفهان دربــاره تامین مواد اولیه 
این شــرکت از طریق طــرح احیای معادن 
کوچک مقیاس نیــز گفت: ما بــه موازات 
بحث احیــای معادن کوچــک مقیاس که 
در شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
فعال اســت، شــرکت پویش معادن ذوب 
آهن را با ۱۰۰درصد مالکیت و مســئولیت 
در ایــن زمینه راه اندازی کــرده و در تایباد 
نیز روی یک معدن ســنگ آهن منگنز دار 
فعالیت خود را آغاز کرده ایم.صالحی افزود: 
همچنین ۲ تا ۳ محــدوده معدنی دیگر نیز 
ثبت شــده تا در کنار طــرح احیای معادن 

کوچک مقیاس در شــرکت پویش معادن 
ذوب آهــن بحث احیا و فعالســازی معادن 
کوچک مقیــاس را به صورت مشــارکتی 
و مالکیتی انجــام  دهیم و تا ۲ ســال آینده 
بتوانیم بخش قابل توجه خــود را از طریق 
شرکت پویش معادن و معادن کوچک مقیاس 
به نتیجه برســانیم.تامین مواد اولیه به عنوان 
یکی از نیازهای مهم و اصلی در صنعت فوالد 
کشور به شمار می آید و شرکتی همچون ذوب 
آهن اصفهان نیز این روزها به دلیل نداشــتن 
مــواد اولیه بــرای تولید خود مجبور اســت 
بخشی از تولید خود را کاهش دهد که این امر 
نیز باعث از بین رفتن فرصت های شــغلی در 

زنجیره صنعت فوالد خواهد شد.



با گذشت سال ها از ورود فوتبال ایران به دوران حرفه ای

چرا مربیگری فوتبال در ایران مدرن نشد؟

 فصل بیستم لیگ برتر فوتبال یک هفته 
به تعویق افتاد

با اعالم فدراسیون پزشــکی ورزشی لیگ برتر بیســتم از روز ۱۶ آبان 
آغاز می شود. به نقل از ســازمان لیگ فوتبال ایران، با ابالغ محمد اسد 
مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی شروع مسابقات لیگ 

برتر بیستم به تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۹ موکول شد.
پیش از این قرار بود رقابت هــا از ۱۰ آبان آغاز شــود، برنامه اصالحی 

مسابقات متعاقبا اعالم می شود.

توضیح اسطوره عراق درباره بشار رسن و جدایی 
او از پرسپولیس

اسطوره فوتبال عراق درباره هافبک پرســپولیس و احتمال پیوستن او 
به لیگ ستارگان قطر سخن به میان آورد.

بشار رسن باوجود اینکه با پرسپولیس قرارداد دارد اما در روزهای اخیر 
به صراحت اعالم کرد که دوست دارد راهی لیگ ستارگان قطر شود.

سایت الکاس قطر درباره وضعیت بشار رســن صحبت و اعالم کرد که 
این بازیکن عراقی با اف سی قطر به توافق رســید که البته این توافق به 
صورت رسمی و نهایی نبود.این شبکه قطری با یونس محمود اسطوره 
فوتبال عراق هم صحبت کرد.یونس محمود درباره بشــار رسن گفت: 
بشار از پرسپولیس طلب دارد و از طرف دیگر هم هواداران اجازه جدایی 
به این بازیکن را ندادند. بشــار در بین هواداران پرســپولیس محبوب 

است. آنها به باشگاه فشار آوردند تا مانع از جدایی بشار شوند.
او ادامه داد: باشگاه پرسپولیس با جدایی بشار مخالف است. او هوادران 
خود را در پرســپولیس دارد اما نباید فراموش کرد که بشار هم مانند هر 
بازیکن دیگری به پــول نیاز دارد. من فکر می کنم که بشــار به جدایی 

عالقه دارد. پیوستن به لیگ قطر گام خوبی برای بشار رسن است.
برنامه الکاس و یونس محمود پیش بینی کردند که بشــار بعد از پایان 

قراردادش راهی قطر شود.

بعد از درخشش در آسیا
پیشنهاد حیرت انگیز یحیی از سوپر لیگ چین

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پیشنهاد رسمی از باشگاهی در سوپر 
لیگ چین دریافت کرده ولی هنوز به این پیشــنهاد پاسخ منفی نداده 

است.
 یحیی گل محمدی که توانســت پرســپولیس را به عنوان قهرمانی در 
لیگ برتر نوزدهم فوتبال کشــور برســاند، موفقیت های خود در راس 
کادر فنی این تیم را در لیگ قهرمانان آسیا نیز ادامه داد تا سرخپوشان 
تهران به فینال این مســابقات راه پیدا کنند. گل محمدی حاال و پس از 
درخشش با پرسپولیس پیشنهاد رسمی از یک تیم باشگاهی در سوپر 
لیگ چین دریافت کرده است.این باشــگاه چینی با ارائه یک پیشنهاد 

مالی قابل توجه خواهان عقد قرارداد یک ساله با گل محمدی است.

یکی از اعضای باشگاه پرســپولیس این خبر را تایید کرد. گل محمدی 
با وجود داشــتن قرارداد با پرســپولیس، به دلیل مبلغ قابل توجه تیم 
چینی، فعاًل دست رد بر سینه این باشگاه نزده و پاسخ منفی نداده است 
تا شــرایطش را در روزهای بعد ارزیابی کند. این در حالی است که گل 
محمدی این روزها پرسپولیس را برای حضور در لیگ برتر بیستم آماده 

می کند.
پرســپولیس که خود را برای حضور مقتدرانه در دفــاع از قهرمانی در 
لیگ برتر و بازی در فینال لیگ قهرمانان آسیا آماده می کند باید منتظر 
تصمیم گیری نهایی گل محمدی در این خصوص باشــد. تصمیمی که 

می تواند بحران را وارد پرسپولیس کند.

شاهین بیانی:
مشکالت سرخابی ها تمام شدنی نیست

کاپیتان سابق اســتقالل با بیان اینکه طرفداران استقالل و پرسپولیس 
حق دارند نگران تیم هایشان باشند، گفت: وزارت ورزش باید سرخابی 

ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
شــاهین بیانی در خصوص اعتراضــات پی در پی هواداران اســتقالل 
و پرسپولیس و نگرانی آنها بابت شــرایط تیم هایشان گفت: مشکالت 
استقالل و پرســپولیس حل شدنی نیســت. مادامی که این دو تیم زیر 
نظر وزارت ورزش هســتند و دولتــی اداره می شــوند، تغییری در این 
روند به وجود نخواهد آمد.وی افزود: نزدیک به پنج سال است استقالل 
بیشترین ضربه را از همین دولتی بودن خورده است. هواداران این تیم 
آب خوش از گلویشان پائین نرفته، بدهکاری تیم زیاد است. بدون هیچ 
دلیلی ســرمربی تیم عضو می شــود و اتفاقاتی رخ می دهد که فقط در 
فوتبال ایران است. حاال بعد از گذشت ۵ سال پرسپولیسی ها در چنین 
شرایطی قرار گرفتند و دست به اعتراض مقابل مجلس شورای اسالمی 
زدند. همانطور که در این چند سال، بازیکنان استقالل یک به یک از این 
تیم جدا شدند و دست هایی پشــت پرده بود که اجازه نمی داد این تیم 

قدیمی به آرامش برسد.
بیانی تصریح کــرد: تغییرات زیــاد در مدیریت اســتقالل و جابجایی 
ســرمربیان این تیم بنا به دالیل مختلف باعث شــد تا استقالل در این 
چند سال از قهرمانی دور شــود اما در مجموع اگر قرار بود این دو تیم به 
آرامش برسند باید وزارت ورزش دست از سر آنها برداشته و این دو تیم 
را به بخش خصوصی واگذار کند. اگرچه چندین بار ســناریوی تکراری 
واگذاری دو تیم به بخش خصوصی جریان گرفت اما همه فهمیدند که 

وزارت ورزش مایل نیست چنین اقدامی صورت بگیرد.
کاپیتان ســابق اســتقالل در مورد شــرایط این روزهای اســتقالل 
خاطرنشــان کرد: تغییرات زیادی در اســتقالل به وجود آمد. از کادر 
مدیریتی تا کادر فنی و حاال هدایت اســتقالل را یکی از متعصب ترین 
بازیکنان این تیم به عهده گرفته اســت. فکری راه ســختی را در پیش 
دارد. باید بداند که همان مانند مربیان سابق استقالل، کارشکنی هایی 
برای او هم به وجود می آید بنابراین باید هوشــیار باشــد و اجازه ندهد 

کسانی که حاشیه سازی می کنند به تیم نزدیک شوند.
وی در مورد دســتیاران فکری اظهار داشــت: صمد مرفاوی از تجربه 
باالیی برخوردار اســت. او خودش سرمربی اســتقالل بوده و می تواند 
کمک موثــری به فکری کنــد. ضمن اینکــه مظلومی که بــه عنوان 
سرپرست در تیم مشــغول به کار اســت یکی از مربیان موفق استقالل 

بوده و می تواند از تجربیاتش برای موفقیت استقالل استفاده کند.
بیانی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا به آینده استقالل امیدوار 
هستید یا خیر؟ گفت: اســتقالل یک تیم بزرگ است. به آینده این تیم 
امیدوارم چون می دانم هوادارانش در ســخت ترین شــرایط دست از 
حمایت تیمشــان بر نمی دارند. آرزو می کنم بعضی ها که دشمن قسم 
خورده استقالل هســتند دست از سر این تیم برداشــته و اجازه دهند 

امسال استقالل کارش را با آرامش ادامه دهد.

میدان

خریدار  با گذشت ســال ها از ورود فوتبال 
ایران بــه دوران حرفــه ای، همچنان هیچ 
برنامه بلند مدت یــا چرخه ای برای پرورش 
مربیان در رده باشــگاهی و به خصوص در 

رده تیم های ملی دیده نمی شود.
 پرورش مربیــان جوان و آینــده دار کاری 
است که کشورهای توســعه یافته همپای 
پرورش بازیکنان آینــده دار پیش می برند. 
در واقع فدراسیون ها و تیم های برتر جهان 
برای پیش برد اهداف خود و قدرت نمایی در 
فوتبال با کمترین هزینه، بازیکنان جوان و 
در شــرف مربیگری را وارد چرخه آموزش 
می کنند و طی چند سال مربیان ناشناخته 
را به عنوان مربیان صاحب ســبک و مدرن 

معرفی می کنند.
ظهور مربیانــی مانند گواردیــوال، زیدان، 
لمپارد و فلیک که مربیگری را از از تیم هایی 
در سطح پایین تر یا به عنوان دستیار مربیان 
بزرگ شــروع کردند و در ادامه ســرمربی 
تیم های بــزرگ دنیا شــدند، طبق همین 
چرخه انجام شــده اســت و همگی تحت 
حمایت فدراســیون ها یا تیــم های بزرگ 
جهان قرار گرفتند تا حرف های زیادی برای 

گفتن داشته باشند.
به همین دلیل است که خیلی از باشگاه ها و 
فدراسیون ها در هنگام رویارویی با شکست، 
برای خروج از این بحران، به مربیان جوان و 
داشته های خود در تیم های پایین تر توجه 
می کنند و بارها مربیان تیم های ملی جوانان 
یا تیم های جوانان در رده باشــگاهی سکان 
هدایت تیم های اصلی را در اختیار گرفتند 
و توانستند با کســب نتایج عالی و موفقیت 

در تورنمنت های بــزرگ، به اهداف از پیش 
تعیین شده دست پیدا کنند.

اما این موضوع در ایــران چطور پیش رفته 
است؟ آیا تاکنون مربیان تیم های باشگاهی 
یا تیم های ملی توانســتند پس از موفقیت 
در رده های پایه یا به عنوان دســتیار، جای 
اســاتید خود را بگیرند؟ بدون شــک پاسخ 

منفی است.

 چرخه باطل مربیگری در تیم های ملی
نگاهی به چرخه انتخاب مربیان در تیم های 
ملی ایران نشــان می دهد هیــچ یک از این 

مربیان بعد از همکاری با فدراسیون فوتبال 
نتوانســتند در ادامه موقعیت شغلی بهتری 
را به دســت بیاورند یا در همــان مجموعه 

مورد استفاده قرار گیرند.
 در واقع انتخاب یا کنار گذاشتن مربیان در 
تیم های ملی پایه فدراســیون فوتبال که از 
ســازوکار مناسب تری نســبت به تیم های 
باشــگاهی در ایران برخوردار است، نشان 
می دهد هیچ برنامــه ای در این زمینه وجود 

ندارد.
بررسی اسامی مربیان تیم های ملی مختلف 
در ۱۰ سال گذشته موید این موضوع است 

که مربیان ملی برای برنامه ها و اهداف کوتاه 
مدت انتخاب می شــوند و بــه همین دلیل 
خیلی از مربیان جوان و صاحب نام به دلیل 
این نگرش نتیجه گرایانه، حاضر به همکاری 
با فدراسیون فوتبال نیستند کما اینکه سال 
گذشــته هیچ یک از مربیان شاغل در ایران 
حاضر به قبول هدایت تیم ملی امید نشدند و 
این فدراسیون به ناچار هدایت تیم ملی را به 
حمید استیلی واگذار کرد که نتیجه ای جز 

شکست به دنبال نداشت.
در ادامه به بررسی اســامی مربیان تیم های 
پایه در ۱۰ سال گذشــته خواهیم پرداخت 

که تقریبا هیچ یــک از آنان در تیم های ملی 
جایی ندارنــد و به ندرت برخی توانســتند 
در تیم های باشــگاهی ســمتی را به دست 

بیاورند.
تیم ملی نوجوانان: علی دوستی مهر، حمید 
علی دوســتی، عباس چمنیان و حســین 

عبدی )هم اکنون(.
تیم ملــی جوانان: علی دوســتی مهر، اکبر 
محمــدی، امیرحســین پیروانــی، فرهاد 
پورغالمی، ســیروس پورموســوی، پرویز 

مظلومی.
تیم ملی امید: غالمحسین پیروانی، هومن 
افاضلی، علیرضا منصوریــان، نلو وینگادا، 
محمــد خاکپــور، امیرحســین پیروانی، 
زالتکو کرانچــار، فرهاد مجیــدی، حمید 

استیلی.
همانطور که مشخص است، هیچ یک از این 
مربیان در قالب برنامه های سه  تا چهار ساله 
نبودند و با اولین ناکامی از چرخه مربیگری 
در تیم های ملی کنار رفتنــد و به جز چند 
گزینه معدود، مابقی در رده باشــگاهی هم 
سمتی نداشــتند یا به توفیق چندان زیادی 
نرســیده اند. به جز این نفرات، اسامی سایر 
مربیان هم دیده می شــوند کــه در قامت 
دســتیار در تیم های ملی حضور داشتند اما 
هیچگاه نتوانســتند به معنای واقعی کلمه 

در فوتبال موفق شوند.
همین چرخــه باطل در تیم هــای ملی که 
به عنوان الگویی برای تیم های باشــگاهی 
قلمداد می شود، باعث شده تنوع مربیان در 
ایران بسیار کم باشــد و فوتبال ایران به این 

حال و روز بیفتد.

پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس می گوید این 
باشگاه باید یک مشاور ورزشی قدرتمند داشته باشد.

ســپهر حیدری  درباره جلســه برخی پیشکسوتان و 
مدیران باشــگاه پرســپولیس با نماینــدگان مجلس 
اظهار کرد: جلسه خیلی خوبی برگزار شد و امیدواریم 
خروجی این جلسات به پرســپولیس کمک کند. هم 
دکتر فروردین و همینطور آقای دکتر مالکی اشــراف 
خوبی به ورزش داشــتند و با پیگیری های خودشــان 
قصد داشــتند مشــکالت را برطرف کنند. امیدوارم 
در آینده نزدیک هم مشــکل اســتقالل و هم مشکل 
پرسپولیس حل شــود. البته پرســپولیس این روزها 

شرایط حساسی را سپری می کند.
وی افزود: هم پیشکســوتان و هم مدیران باشــگاه در 
جلســه با نمایندگان مجلس صحبت هــای خوبی را 
مطرح کردنــد. من هم در جلســه درباره مشــکالت 
مالی صحبت کردم و گفتم ای کاش بشــود به صورت 

یک وام و یا قرض مبلغی به پرسپولیس داده 
شود تا بدهی های این باشگاه پرداخت شود. 
من از کودکی در خاطرم اســت که همیشه 
می گفتند پرســپولیس بدهکار است. با این 
حال امیدوارم کمکی در این زمینه بشــود تا 
با پرداخت همه بدهی ها فشار آن روی مدیر 
بعدی نباشد. اگر بشــود وامی با اقساط بلند 

مدت و یا بالعوض به دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
داده شود آنها می توانند مشکالت مالی خود را برطرف 
کنند. البته در این جلسه برخی عزیزان هم نظرشان بر 
این بود که با توجه به دولتی بودن باشــگاه یک ردیف 
بودجه برای آن مشــخص شــود تا بدون دغدغه مالی 
به کارش ادامه دهد. االن پرســپولیس در فینال آسیا 
حضــور دارد و قاعدتا تیمی که به فینال آســیا می رود 

هزینه هایش هم بیشتر می شود.
حیدری همچنین گفت: من به عنوان یک پیشکسوت 

به همراه سایر بزرگان باشــگاه سعی کردیم 
به نمایندگی از همه هواداران پرســپولیس 
مشــکالت را مطرح کنیم. امیدوار هســتیم 
خروجی این جلسات مثبت باشد و در نهایت 
مشکالت باشگاه برطرف شــود تا بازیکنان و 
تیم مدیریتی بدون دغدغه به کار خودشــان 
ادامه بدهند.وی در ادامه بــا بیان این که در 
پرسپولیس باید ثبات مدیریتی باشــد گفت: نظر من 
این است که در هیات مدیره پرسپولیس حتما باید یک 
پیشکسوت حضور داشته باشــد تا هم از نظر فنی روی 
مسائل اشــراف کافی داشته باشــد و هم روی مباحث 
مدیریتی بتواند تصمیمات خوبی را بگیرد. پیشکسوتی 
که به هیــات مدیره می رود باید تجارب کافی داشــته 
باشد تا در باشگاه عملکرد خیلی خوب از خود ارائه کند. 
اگر یکی از پیشکسوتان در سیســتم مدیریتی باشگاه 
حضور داشته باشــد قطعا جلوی برخی از قراردادهای 

بازیکنان و یا شــاید بندهای که به عنــوان بند جدایی 
در قراردادها می آیــد را بگیرد. یک مدیرعامل به خاطر 
این که می داند زیاد در باشــگاه نمی ماند برای این که 
خود را میان هواداران محبوب کند با هر شرط بازیکن 
موافقت می کند و قراردادهــای ترکمنچای می بندند 
و همین قراردادها باعث می شــود بازیکــن به راحتی 
بدون پرداخــت پول از باشــگاه جدا شــود. به همین 
خاطر است که می گویم باشگاه پرسپولیس نیاز به یک 
مشاور ورزشــی قدرتمند دارد. این فصل بازیکنانی از 
پرسپولیس رفتند که می توانستند درآمد خوبی برای 
باشگاه به همراه داشــته باشــند. اگر یک مدیر ثبات 
داشته باشد می تواند یک برنامه بلند مدت برای باشگاه 
طراحی کند و کارهای زیر ســاختی  را درســت انجام 
دهد. آقای فروردین و آقای مالکی به عنوان مسووالن 
این جلسه  گفتند ســعی می کنند مشکالت را برطرف 

کنند.

 پرسپولیس

سپهر حیدری:باید یکی از پیشکسوتان به عضویت هیات مدیره پرسپولیس درآید

رئیس فراکســیون ورزش مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه اقدامات فدراســیون فوتبال »کج دهنی« 
به قانون است، گفت: در اســتقالل و پرسپولیس پشت 
پرده هایی وجود دارد که تا شــفاف نشود، مشکالتشان 

حل نخواهد شد.
 محمدمهــدی فروردیــن دربــاره جلســه مجلس با 
پیشکســوتان اســتقالل و پرســپولیس در روزهای 
گذشته که منجر به پرداخت بخشی از مطالبات برانکو 
و وینفرد شفر شــد، به برنامه »تهران ورزشی«، گفت: 
بر اســاس رســالتی که روی دوش ما در پی مشکالت 
هفته های اخیر بود و مطالبه ملی محســوب می شد به 
این پرونده ها ورود کردیم کــه می تواند تبعات مثبت 
اجتماعی داشته باشــد و یا حتی تهدید محسوب شود. 
جلسات خوبی داشتیم. به نوعی اعالم حمایت کردیم 
تا دو باشگاه بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه بدهند. 
یکسری مشکالتی را آنها مطرح کردند که نمایندگان 

مجلس راهکار قانونی را پیش پایشــان قرار 
دادنــد. یک بخشــی از تعهــد را کارگزاران 
دو باشــگاه داشــتند که به آن عمل کردند و 
قسمتی از مشکالت حل شد ولی کامل رفع 

نشده است.
رئیس فراکســیون ورزش مجلس ادامه داد: 
این جلســات تاثیرگذار بود. شاید در خواب 

خرگوشی بودند و نیاز بود تکانی داده شوند! خدا را شکر 
احساس می کنیم تا حدودی مشــکالت رفع می شود 
ولی این یک ُمسکن اســت. نباید بگذارند کار به اینجا 
بکشد. اگر مدیریت، مدیریت برنامه محور باشد و منابع 
مالی را از قبل پیش بینی کنند، کار به اینجا نمی رســد 
که هوادار جلوی مجلس اعتصــاب کند. جایگاه هوادار 

باید باالتر از این باشد.
فروردین در پاســخ به این سئوال که مشــکل از کجا 
است؟ تصریح کرد: کار کارشناسی زیادی انجام دادیم. 

شــما نگاه کنید در این یکی دو ســال چقدر 
تغییر در هیات مدیره و مدیرعاملی استقالل 
صورت گرفته اســت؟ چند مربی تغییر پیدا 
کرده است؟ این نشان می دهد برنامه خاصی 
برای دو باشگاه نداشته اند. بی ثباتی می تواند 

عامل فساد و این مشکالت باشد.
وی با اشــاره به مشــکالت خصوصی سازی 
اســتقالل و پرسپولیس یادآور شــد: خصوصی سازی 
بحثی نیســت که به ســادگی بر زبان بیاوریم و نیاز به 
اراده ای از ســمت دولت دارد که باید اقدامات اولیه را 
انجام بدهد. مجلس آماده حمایت است. باید اول نظام 
جامع باشــگاه داری را پیاده کنیم. دو باشــگاه از نظر 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پتانسیل بزرگی هستند. 
باید اهلیــت افرادی کــه می خواهند امتیاز یا ســهام 

باشگاه را خریداری کنند، دیده شود.
رئیس فراکسیون ورزش با انتقاد از وزیر و معاونان وزیر 

ورزش به دلیل عدم حضور در جلسه روز گذشته، گفت: 
این یک نوع بی احترامی به مجلس و مردم بود که قطعاً 
باید پاسخگو باشــند. امروز هر یک از مسئوالن وظیفه 
داریم کار مردم را انجام بدهیم ولی نه وزیر و نه معاونان 
نیامدند و امیدوارم پاســخ قانع کننده ای برای سئوال 
نمایندگان داشته باشــند.به گزارش مهر، فروردین در 
بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص ســیگنال 
داخلی ها به فیفا برای عدم ارســال اساسنامه به جهت 
دخالت های بیرون از فدراســیون گفــت: در بحث دو 
باشگاه )استقالل و پرســپولیس( هم یکسری مسائل 
پشت پرده هست که تا شــفاف نشود مشکالتشان حل 
نمی شود. مکانیســم انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل 
شفاف و فنی نیست. اینها عالمت سئوالی است که با آن 
مواجه هســتیم. چرا نباید این انتخاب ها شفاف باشد؟ 
چرا باید رفاقتی انتخاب شــوند که به پشــت پرده ها 

دسترسی نداشته باشیم؟

فوتبال

استقالل و پرسپولیس در خواب خرگوشی بودند

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش اعالم کرد

پرسپولیس در خصوصی سازی از استقالل پیشی گرفت
خریــدار   مدیرکل امــور حقوقی وزارت 
ورزش و جوانــان بــا اعالم این که باشــگاه 
پرســپولیس در زمینه  خصوصی ســازی 
از اســتقالل جلوتر اســت، اعالم کــرد: به 
نظر می رســد ۲ تا ۳ ماه آینده شــاهد آغاز 

واگذاری این دو باشگاه باشیم.
مرتضی فالح  در ارتبــاط با آخرین وضعیت 
واگذاری دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
بــه بخش خصوصــی، اظهار کــرد: وزارت 
ورزش و جوانان بــه صورت هفتگی در مورد 
خصوصی ســازی دو باشــگاه اســتقالل و 
پرسپولیس با حضور مســئوالن ذی ربط از 
جمله ســازمان خصوصی ســازی جلسات 
مســتمر خود را برگزار می کند و عزم جدی 

بر واگذاری دو باشگاه است.
وی ادامه داد: بــه هر یک از دو باشــگاه دو 

ملک واگذار شــد تا مقوله افزایش مالی آن 
ها مدنظر قرار گیــرد، در عین حال هرچند 
که مجامع شرکت ها طی ســالیان گذشته 
تشکیل نشــده بود اما با تالش های وزارت 
ورزش و جوانــان تمــام حسابرســی های 
مربوطه در مــورد این دو شــرکت انجام و 

مجامع آن ها نیز برگزار شد.
مدیــرکل امــور حقوقــی وزارت ورزش و 
جوانان با بیان این که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا برخی فعالیت ها در رابطه با واگذاری 
دو باشگاه به تعویق افتاد، خاطر نشان کرد: 
خوشبختانه مجامع دو باشگاه به روز شده و 
امیدواریم آبان ماه سال جاری ابتدا مجمع 
پرســپولیس و پس از آن مجمع اســتقالل 

برگزار شود.
فالح در مورد وضعیــت جداگانه خصوصی 

سازی مربوط به هر دو باشــگاه اعالم کرد: 
در حــوزه هماهنگی ها و پیش بــرد امور به 
منظور خصوصی سازی، پرسپولیس جلوتر 
از استقالل اســت اما توجه به افزایش مالی، 
شفاف ســازی، توجه به اســناد مالی و ... از 

جمله موضوعات مهمی اســت که از سوی 
وزارت ورزش و جوانــان برای دو باشــگاه 

مدنظر قرار گرفته است.
مدیــرکل امــور حقوقــی وزارت ورزش و 
جوانان اضافــه کرد: امیدواریــم با افزایش 
ســرمایه دو باشــگاه فعالیت ها بــه نحوه 
مطلوب تری پیش برود و شــاهد خصوصی  
سازی استقالل و پرسپولیس در اسرع وقت 

باشیم.
وی در پاسخ به اینکه به چه دلیل زمان های 
اعالم شده از سوی مسئوالن وزارت ورزش 
و جوانــان در مورد آغاز زمــان عرضه اولیه 
ســهام دو باشــگاه با وقفه روبرو می شــود 
و به نظر می رســد زمان دقیقــی برای این 
اتفاق مدنظر قرار نمی گیــرد، تصریح کرد: 
متاسفانه اتفاقاتی رخ می دهد که به عنوان 

چالش مطرح است و روند خصوصی سازی 
را با تعویق مواجه می کنــد. به طور مثال در 
مورد ورزشگاه درفشی فر با چالش جدی در 
بخش معارض روبرو شدیم و حل این مساله 
زمان بر بود، بنابراین فکر نکنید صرفا وعده 
و وعیدی از سوی مســئوالن داده می شود 
بلکــه چالش ها باعث می شــود زمان اعالم 

شده برای آغاز واگذاری دچار وقفه شود.
مدیــرکل امــور حقوقــی وزارت ورزش و 
جوانــان در مورد وظایف ایــن وزارت خانه 
و ســازمان خصوصــی ســازی در رابطه با 
واگذاری دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
به بخش خصوصــی افزود: در این راســتا 
باید بدانید که فراهم ســازی اولیه واگذاری 
با وزارت ورزش و جوانان اســت و سایر امور 
به سازمان خصوصی سازی مربوط می شود.
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اینجا تئاتر تعطیل نمی شود!

دیواری که کوتاه تر از هنرمندان تئاتر نیست

خریدار  محمد مهدی سجادی کارگردان تئاتر 
عنوان کرد: گروه های نمایشــی می بایست تمام 
و کمال در این ایام مورد حمایت دولت باشــند و 
حتی یارانه های متناسب با رتبه اثر هنری بگیرند 
اما االن سوال این اســت که چه کسی پاسخگوی 
این شــرایط بیکاری هنرمندان و تعطیلی تئاتر 

است.
»محمد مهدی ســجادی« کارگــردان نمایش 
اضافه حقوق که قرار بود از بیست و هفتم مهر ماه 
اجرایش را در تماشاخانه دیوار چهارم آغاز کند و 
به تعطیلی کرونایی خورد، عنــوان کرد: گروهی 
بیش از یک سال با مشــقت های موجود تمرین 
می کند و وقتی به مرحله اجرا رســیده اســت و 
اجرایش بر صحنه اســت؛ اپیدمــی یک بیماری 
مســری می آید  و ضرورت ایجاد سالمت عمومی 
جامعه باعث می شود به مدت ۸ ماه فعالیت شان 

معلق بماند.
وی در ادامه افزود: تا به اینجا هیچ مشکلی وجود 
ندارد. اما زمانی مسئله بغرنج می شود که متوجه 
می شــویم هیچ یک از این تعطیلی ها اساســاً در 
کاهش و کنتــرل بیمــاری هیچ گونــه تاثیری 
نداشــته و تصمیمــات تعطیلی مبتنــی بر اثر 
نیست و فقط قشر کم درآمد هنرمندان هنرهای 

نمایشی متضررین اصلی این وضع هستند.
سجادی با اشــاره به اینکه گویا ضرورت سالمت 
جامعــه بهانه ای بیش نیســت. آنهــم زمانی که 
مشــاهده می کنیم تمــام مراکز صنفــی و غیر 
صنفی، حتی بیش از پیش و شــاید مصرانه تر از 
قبل فعالیتشان ادامه پیدا می کند، اظهار داشت: 
دیواری کوتاه تر از هنــر و هنرمندان برای تعطیل 

کردنش پیدا نمی شود.
 تعطیلی کــه در مهار اصل بیمــاری هیچ تاثیری 

ندارد چه دردی را دعوا می کند؟

وی در ادامه افزود: گروه های نمایشی که کارشان 
فرهنگی محســوب می شــود باید مورد حمایت 
تمام و کمال حاکمیت و دولت باشند؛ و حتی باید 
دارای یارانه های مناســب به میــزان رتبه بندی 
اثر هنری دریافت کنند. ولی دریغ که مســئوالن 

تدبیری نمی کنند.
آیا واقعا مدیران و مســئوالن فرهنگی و هنری از 
چگونگی فرآیند تولیدات آثار هنری، به خصوص 
هنر نمایش خبر دارند؟  می دانند هزینه ها انجام 
شــده، زیان های روحی بی نتیجه ماندن تالش 
گروه اجرایی آن هم در دو نوبــت برای به صحنه 
رفتن به چه معناســت؟ یا فقــط  باید هنرمندان 
در سخت ترین شــرایط اقتصادی متحمل رنج 

شوند؟
وی با تأکیــد بر اینکــه حداقل مطالبــات مالی 
هنرمندان پرداخت شــود، گفت: مگر می شــود 
کمک هزینه گروه هایی که در حــال اجرا بودند 
را منوط کنند به اجــرای مجدد، وقتی بدون هیچ 
پیش بینی از حتی شش ماه پایانی سال بی مقدمه 
به هنرمندان تعطیلی تحمیل می کنند؟ این چه 
سیاست ابتریست؟ معیار و میزان چنین سیاستی 
در مقابل متضررین چیســت؟ آیــا مدیران اصال 

سنجشی از وضعیت موجود دارند؟ 
وی با ابراز تأسف از وضعیت زیست هنرمندان این 
دوره گفت: نحوه رسیدگی مدیران فرهنگ و هنر 
از نظر مالی و معنوی به گروه های نمایشی بیشتر 
شبیه کمک به متکدیان چهارراه هاست. وقتی به 
مرکز هنرهای نمایشی رجوع می شود کارمندان 
این مرکز در حال کارکردن به نظر می رسند ولی 
چه کاری هســت برای انجــام دادن وقتی جواب 
شان به هر مطالبه این اســت »فعال که تعطیله«! 

تئاتر برای هنرمندان تعطیل نبوده و نیست.
ســجادی اظهــار داشــت: هنرمنــدان و حتی 

متصدیــان هنری )البتــه آنان که غــم فرهنگ 
و هنر دارنــد نه آنان که بیزینس شــان فرهنگ و 
هنر است.(، همه میان تعطیلی تحمیلی در حال 
فعالیت هســتند. از قضا اما ، برخی مســئوالن تا 
مدیران ســطح پایین تر همه مســئولیت شــان 
نســبت به هنرمندان و هنر به طــور کلی تعطیل 

کردن است.
فعالیت اهالی هنر، هم باید تعطیل باشد)برخالف 
دیگر فعالیت ها و مشــاغل( و هــم باید در جفای 
مدیران همیشــه بی پاســخ به مطالبات، بسوزد. 
اگر مبنا فقط بــر تعطیلی فعالیــت هنرمندان و 
سالن های تئاتر اســت، الاقل برنامه ریزی داشته 
باشــند و با ملغی کــردن تنها فعالیــت درآمدزا 
هنرمندان، آنان را محتاج نیازهای اولیه نســازند. 
چرا هنرمندان باید پله به پله ، در به در و میز به میز 
دنبال مدیران باشند برای مساعدتی حداقلی؟ چه 
بالیی سر بودجه هایی که تخصیص یافته می آید 
که از پرداخت های اندکی که باید داشــته باشند 

سر باز می زنند؟  
وی با بیان اینکه این رســم جغرافیایی نیست که 
فریاد عدالت خواهیش به آسمان می رسد، افزود: 
این ســوال برای امثال بنده باقی مانده که چگونه 
ســرمایه های فرهنگی و هنــری تحصیل کرده 
کشــور که ســال ها با اندك حق الزحمه، در این 
حوزه بسیار فعالیت کردند، از بین می رود؟ و هیچ 
کس، واقعا هیچ شــخص حقیقی و حقوقی پیگیر 

مطالباتشان نیست.
 این شــبهه تا زمانی که عــدم برنامه ریزی برای 
رفاه معیشــت هنرمندان وجــود دارد باقی می 
ماند، کــه اپیدمی کرونا بهانه بیش نیســت ولی 
غافل از آن که این بهانه ابــداً توجیه خوبی برای 
هنرمندان نــدارد. در واقــع آنــان آگاه اند که 

مشکل جایی دیگر است.

پیچ مار

تهیــه کننــده فیلم ســینمایی 
»مارپیــچ« گفت: ایــن فیلم به 
کارگردانــی ســعید جلیلی در 
تهران و بازارچه شــاهپور مقابل 

دوربین رفته است.
»محسن شــایانفر« تهیه کننده 
فیلم سینمایی »مارپیچ«  گفت: 
فیلــم ســینمایی »مارپیچ« به 
نویسندگی حســن مشکالتی و 
کارگردانی ســعید جلیلی کلید 

خــورد.وی بــا بیــان 
لوکیشن های این فیلم 
نیز ادامــه داد: تمامی 
لوکیشن ها در بازارچه 
شــاهپور تهــران واقع 
شده اســت که نقبی به 

تهران قدیم نیز دارد.
در خالصه داســتان آمده است: 
مردی در میان سالی همچنان از 
عواقب رفتارهــای بد خود متنبه 

نگردیــده و همواره بنا 
به دالیلی مشــکالتی 
را برای خــود و خانواده 
بوجود مــی آورد و در 
این رهگذر بــا معضل 
بزرگی روبرو می گردد 
که برای اثبــات آن به 
گرفتار  گوناگونی  دردســرهای 

می گردد.
حمید لوالیی، عنایت بخشــی، 

فریبا متخصص، رامین راســتاد، 
فخرالدین صدیق شــریف، اصغر 
سمســار زاده، بهرام ابراهیمی، 
محمدرضــا  مســلمی،  علــی 
نــوذری،  آرش  ایرانمنــش، 
داریوش سلیمی، آرمیتا مرادی، 
اکبرســنگی، حســین چنگی، 
نجات علیمــراد، بهــرام فرزام، 
حمید کاشــانی در ایــن فیلم به 

ایفای نقش می پردازند.

پیچ« کلید خورد فیلم »مار

امیر شهاب رضویان مطرح کرد
برگزاری یک جشنواره فیلم با موضوع 

ونایی« »عاشقانه های کر
امیر شــهاب رضویان از برگزاری جشــنواره فیلم کوتاه »هیالج؛ یک 

دقیقه یک پالن« خبر داد.
امیرشــهاب رضویان تهیه کننده و کارگردان ســینما درباره برگزاری 
جشنواره فیلم »هیالج« گفت: فراخوان جشــنواره فیلم »هیالج؛ یک 
دقیقه یک پالن« مدتی پیش منتشــر شــده است، این جشــنواره با 
رویکرد عرضــه و داوری فیلم ها در فضای مجازی و بــا موضوع »من و 

ماسکم« و »عاشقانه های کرونایی« برگزار می شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه این روزها به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 
نمی توان جشــنواره های فیلم را به صورت فیزیکی برگزار کرد، ترجیح 

دادیم این جشنواره نیز به صورت آنالین برگزار شود.
این کارگردان ســینما تاکید کرد: آثاری که برای این جشــنواره تولید 
می شوند، یک دقیقه ای و بدون محدودیت به صورت داستانی، تجربی 
و یا مستند هســتند. این فیلم ها می توانند با دوربین تلفن همراه و یا هر 

دوربین دیگری فیلمبرداری شوند.
وی تاکید کرد: براســاس فراخوان، عالقه مندان تا ۱۵ مهرماه فرصت 
داشتند تا آثار خود را به دبیرخانه جشــنواره ارسال کنند، اما به دلیل 
اینکه درگیر بیماری کرونا شــده بودم هنوز نتوانســتیم داوری های 
نهایی را انجام دهیم و ارســال آثار به جشــنواره تا ۱۵ آبان ماه تمدید 
شده اســت و به زودی دبیر »هیالج؛ یک دقیقه یک پالن« نیز معرفی 

خواهد شد.
رضویان گفت: البته در نظر داریم فراخوان دیگری برای این جشــنواره 
منتشر کنیم تا کســانی که دوست دارند در این جشــنواره حضور پیدا 

کنند، فرصت ارائه اثر به دبیرخانه جشنواره را داشته باشند.
وی ادامه داد: شــیوع ویروس کرونا شــرایطی را فراهم کرده اســت تا 
بســیاری از فیلم ها به صورت آنالین نمایش داده شود. معتقدم در این 
دوره اکران آنالین فیلم ها بســیار مؤثر بود و شــرایطی را بوجود آورد 
که فرصتی برای دیدن فیلم های داخلی و خارجــی در خانه برای همه 

فراهم شود.
این تهیه کننده ســینما بیان کرد: واقعیت این است که یکی از تأثیرات 
کرونا این است که شیوه های نمایش را کاماًل تغییر داده است و نمایش 
فیلم ها به صورت اینترنتی و آنالین شــده اســت. البته این را هم باید 
بگویم هیچ چیز جای فیلم دیدن در فضای تاریک ســینما را نمی گیرد. 
ســینما پدیده دیگری اســت که تأثیرگذاری متفاوتی دارد. اما اکران 
آنالین فیلم ها در شــرایط فعلی باعث رشــد این نوع از اکران در جهان 

شده است.
وی با اشاره به ساخت یک فیلم ســینمایی توضیح: به تازگی ساخت 
فیلم ســینمایی »تک نوازی روی یخ های شــناور« بــه کارگردانی 
روح اهلل صدیقی به پایان رســیده اســت که به زودی برای درخواست 
پروانه نمایش و اکران آن اقدام می کنیم این فیلم درباره پســری است 
که بعد از گذشــت ۲۰ ســال به دیدار خانواده خود می رود، البته در 
این فیلم بازیگران شناخته شــده حضور ندارند و بیشتر از بازیگرانی 
انتخاب شــده اســت که در یک کارگاه تجربی با روح اهلل صدیقی کار 

کرده اند.

این کارگردان سینما ادامه داد: درباره تماشــاخانه هیالج نیز که سال 
گذشته افتتاح شد، باید بگویم هرچند در ســال گذشته با اجرای تئاتر 
»پنجاه پنجاه« به کارگردانی مرتضی اســماعیل کاشــی افتتاح شد و 
به مدت ۴ ماه هر شب با تمام ظرفیت تماشــاگر فعال بود، اما امسال به 
دلیل بخشــنامه های دولت مبنی بر تعطیلی اماکن هنری برای شیوع 
ویروس کرونا، تعطیل بوده و هســت. البته هربار که اجازه داده شد، این 

تماشاخانه نیز اثری را روی صحنه برده است.
رضویــان در پایان گفــت: در شــرایط فعلی و بــا توجه بــه تعطیلی 
تماشــاخانه ها و هزینه های موجود امیدوارم بتوانیم این تماشاخانه را 
روی پا نگه داریــم، البته این را هم باید بگویم هرچند سیســتم دولتی 
دستور می دهد که تماشاخانه ها تعطیل باشــند، اما هیچ گونه حمایت 

مالی از این تماشاخانه ها نمی شود.

فیلم سکانس پالن »52هرتز« به فستیوال 
اسپانیا راه یافت

فیلم »۵۲ هرتز« که به کارگردانی اصغر عباســی به صورت ســکانس 
پالن ساخته شده است به فستیوال »تِِرسا« در اسپانیا راه یافت.

 »۵۲ هرتز« به کارگردانی اصغر عباســی به صورت سکانس پالن و در 
یک برداشت ضبط شــده و یکی از چالش برانگیزترین فیلم هایی است 
که وی تا بحال آن را تولید کرده است و به تازگی تیزر این فیلم رونمایی 

شده است.
این فیلم داستان انسان هایی اســت که سرنوشت خود را با یک تصمیم 

که در لحظه گرفته می شود تغییر می دهند.
فیلم »۵۲ هرتز« به تازگی به دهمین فســتیوال »تِِرسا« در اسپانیا راه 
یافته است. تِِرســا شهری با میراث فرهنگی مهم اســت که در بارسلونا 
اسپانیا واقع شــده و در دهمین دوره از برگزاری این فستیوال پذیرای 
بیش از ۱۸۰۰ فیلم از سراســر جهان بوده که »۵۲ هرتز« جزو ۵۷ فیلم 

نهایی از بین این آثار انتخاب و به بخش نهایی راه پیدا کرده است.
فســتیوال فیلم تِِرســا از ۲۱ تا ۲۷ اکتبر بمدت یک هفته در بارسلونا 

اسپانیا برگزار خواهد شد.
اصغر عباســی که دانش آموخته انجمن ســینمای جوان و دانشجوی 
کارشناسی ارشد رشته ســینما است سابقه ســاخت بیش از ۲۰ فیلم 

کوتاه و مستند دارد و جوایز معتددی کسب کرده است.
برخی از عوامل فیلم »۵۲ هرتز« عبارتند از: نویسندگان: اصغر عباسی، 
مصطفی بیرانوند، کارگردان: اصغر عباســی، تهیه کننده: نرگس زارع، 
مجری طرح: اکبر عباســی، مدیر فیلمبــرداری: فرزیــن ابراهیمی، 
صداگذار: ســامان شــهامت، صدابردار: جابر انصاریان، طراح صحنه و 
لباس: طناز رضایــی، طراح چهره پردازی: مهدیس هاشــمی، تدوین: 
اصغر عباســی، جلوه های ویژه و اصالح رنگ: وحید ربانی، مدیر تولید: 
نجمه نظری، عکاس: نفیســه مدرســی، ترجمه زیرنویــس: صالحه 

ناظری، پخش از: مآفیلم.

اکران
مسئوالن عزیز ما دورهمی کار نمی کنیم!

»مســئوالن فکر می کنند ما دورهمی کار می کنیم و هر زمان که صالح 
دانستند، می توانند کارمان را تعطیل کنند.«

این جمله را اوشــان محمودی می گوید؛ یکی دیگــر از کارگردان های 
جوان تئاتر که در آســتانه اجرای نمایشــش با اطالعیه تعطیلی مراکز 

فرهنگی رو به رو شده است.
او کــه دانش آموختــه تئاتر اســت، قرار بــود از ۲۷ مهر مــاه نمایش 
»پینوکیــو« را روی صحنه ببرد و حــاال در گفتگو با ایســنا گالیه ها و 
دل نگرانی های خــود را درباره وضعیت بالتکلیــف تئاتر و آینده مبهم 
این حوزه بیــان می کند.محمودی که قصد داشــت نمایش خود را در 
تماشاخانه ایرانشهر اجرا کند، مانند دیگر هنرمندان تئاتر معتقد است 
تنها با تعطیلی ســینما و تئاتر نمی توان تغییــری جدی بر کاهش آمار 
مبتالیان به کرونا ایجاد کرد.او در این زمینــه توضیح می دهد: اگر قرار 
به تعطیلی است، باید همه جا تعطیل شود و همه خانه نشین شوند. آن 
زمان است که می توان به کاهش آمار امید داشت ولی االن با این شرایط، 
هیچ اتفاقی نمی افتد. فقط این تصمیم گیری ها نشــان می دهد گویی 

زاویه ای با فرهنگ و هنر وجود دارد.
این کارگردان با اشــاره به موارد منــدرج در اطالعیه هــای تعطیلی 
مکان های فرهنگی و هنری ادامه می دهد: دراطالعیه ها اعالم می کنند 
محل های تجمع مانند ســینما، تئاتر، مراکز فرهنگی و کافه و رستوران 
تعطیل شوند. کافه ها و رســتوارن ها که باز هستند. ضمن اینکه اتفاقا از 
زمانی که تئاتر باز شد، تنها جایی اســت که به قطعیت می توان گفت به 
رعایت تمام پروتکل ها پایبند است، ولی االن چه شد؟ در این سه هفته 

تعطیلی تئاتر و سینما، آمار مبتالیان به کرونا چه تغییری کرد؟!
محمودی می گوید: وزارت ارشــاد کم کاری می کند. چرا به استانداری 
و ستاد مقابله با کرونا توضیح نمی دهند که این تعطیلی هفتگی چقدر 
به هنرمندان تئاتر ضربه وارد می کند. چــرا آنان را مجاب نمی کنند که 

پروتکل های بهداشتی در هیچ مکانی به اندازه تئاتر رعایت نمی شود.
او اضافه می کند: به نظرم خود مســئوالن وزارتخانه هم این شــرایط را 
می دانند ولی تعمدا پیگیری نمی کنند چون به سیســتم سوءاستفاده 
کردن از یکســری ماجراهــا عادت کرده انــد. حاال اگــر در یک مکان 
پرت سالنی افتتاح شــده بود، حتما در آن مراســم شرکت و سخنرانی 

می کردند ولی امروز که روز مشکالت است، خبری از آنان نیست.
محمودی با ابراز تاســف از اینکه متاســفانه در کشــور مــا وضعیت 
پاســخگویی به صفر رســیده، می گوید: هیچ کســی قبول مسئولیت 
نمی کند. در همیــن ماجراهای اخیر هیچ کس پیگیــر کار گروه هایی 
که همینطور بالتکلیف مانده اند، نیســت و بعد موضوع اجرای آنالین 
را مطرح می کنند در صورتی که اصال زیرساخت هایش را نداریم. حتی 
اگر داشتیم، آیا آن زیرســاخت ها را رایگان در اختیار مِن دانشجو قرار 

می دهند؟ معلوم است که نمی دهند!
این کارگردان جوان با اعتقاد بر اینکه تئاتر فقط برای عده خاصی، شغل 
به حســاب می آید، تصریح می کند: در کشور ما جز عده ای نور چشمی، 
تئاتر، شغل اشخاص دیگری نیست و هیچ برنامه ای هم برای بهبود این 
وضعیت وجود ندارد. یکسری اتفاقات مانند بیمه و اینها افتاده ولی اصال 
کافی نیســت ضمن اینکه همان ها هم مشکالت و محدودیت های خود 

را دارد.
او با اشاره به شــرایط دشــوار اجرای تئاتر یادآوری می کند: در حالت 
عادی که کرونایی وجود ندارد، باید برای متن نمایشــی، مجوز بگیرید 
و به سالن درخواست بدهید. معموال پاسخ ســالن ها این است که تا دو 
ســال آینده جا ندارم چون نوبت را برای نورچشــمی ها نگه می دارند و 
ما چاره ای نداریم جز ســالن خصوصی. در این وضعیت اگر بچه پولدار 
باشیم که سریع کارت می کشیم و کیفیت ســالن و اینها برایمان مهم 
نیست و اگر هم نباشــیم، کلی ماجرا خواهیم داشت. در نتیجه ما هیچ 
شغلی به اســم تئاتر نداریم چون هیچ نظمی نیســت و متاسفانه هیچ 

بزرگتری هم وجود ندارد که دست جوان ترها را بگیرد.
محمودی که ســال گذشــته همین نمایش را در تــاالر مولوی روی 
صنه برده و امســال قصد بازتولید آن را داشته اســت، با تشریح روندی 
که در این مدت طی کرده اســت، ادامه می دهد: آبان گذشــته با همه 
ســختی هایی که بود، در تاالر مولــوی اجرا رفتیم ولی قصد داشــتیم 
امسال نمایش را در تماشــاخانه ایرانشــهر بازتولید کنیم. دو هفته به 
شروع اجرا، از طرف ســالن گفتند می توانید اجرایتان را آغاز کنید. این 
رفتار تماشاخانه برایم جالب بود چون تاریخ نامه برای ۱۰ روز پیش بود. 
یعنی از آن زمان تصمیم خــود را گرفته بودند ولی چیــزی به ما اعالم 

نکردند.
او اضافه می کند: بازیگرم سر ســریال بود و به ناچار از تعداد اجراها کم 
کردم. قرار بود ۲۷ مهر شــروع به اجرا کنیم. ۲۴ ساعت پیش از جلسه 
فنی مان، گفتند اجراها برای یک هفته تعطیل شــده است. همان روز 
قرار بود ســایت فروش را باز کنیم که باز نکردیم. قرار شد خبر بدهند و 
خبری نشد جز سه هفته تعطیلی که معلوم نیست تا کی ادامه پیدا کند.

محمودی ادامه می دهد: دو تا از بازیگرانم ســر کار سینمایی می روند. 
خدا را شکر که سینما وضعیت بهتری دارد اما از کجا معلوم اگر یک ماه 
دیگر اجراها برقرار شــود، این دو بازیگر بتوانند در تمرین حاضر شوند. 
از کجا معلوم لوکیشن آنان خارج از شهر نباشد. بازیگر دیگرم مشهدی 
اســت و فقط به خاطر این نمایش درتهران و دور از خانواده مانده و حاال 

حق دارد از این شرایط شاکی باشد.
این دانشجوی تئاتر با تشریح ضررهایی که این بالتکلیفی به گروه های 
تئاتری وارد می کنــد، می افزاید: همین االن با اینکه پــول بازیگران را 
پرداخته ام، ۳۰ میلیون ضرر می کنیم . به چــه دلیل دارم اجرا می کنم 
وقتی هیچ سودی هم ندارد، فقط به دلیل عشقی است که دارم و اینکه 
نمی خواهم چراغ این هنر خاموش شــود. این را وظیفه خود می دانم، 

حتی در بدترین شرایط.
محمودی بــا تاکید بــر اینکه گروه هــای تئاتری برای اجراهایشــان 
برنامه ریزی می کنند، اضافه می کند: مسئوالن فکر می کنند مردم روی 
هوا هســتند و دورهمی کار می کننــد! در صورتی که مــا ۱۳ ماه برای 
همین کار تمرین کردیم و زمان گذاشــتیم. در چند جشنواره شرکت 
کردیم و کلی اتفاقــات خوب برای نمایش مان افتــاد ولی ته همه اینها 
چه شــد با یک تصمیم غلط از ســوی دیگران، هم این کار وارد حاشیه 

می شود و هم کلی پیامد منفی دارد.
او با ابراز تاســف از وضعیت دشــوار اقتصادی می گوید: شــاید در این 
شــرایط، تئاتر اولویت هزارم تماشــاگران باشــد ولی برای کسانی که 
این هنرتنها منبع درآمدشــان است، اولویت اول  اســت. ضمن اینکه 
با تعطیلــی جریان های فرهنگی، حیات چندین شــغل به خطر افتاده 
اســت. نمونه هایش وضعیت دردناك ســالن های خصوصی، پالتوها و 
حتی کافه ها و بوفه هایی اســت که در مجاورت سالن های نمایش یا در 

سالن های سینما کسب درآمد می کردند.  
محمودی در پاسخ به این پرســش که به عنوان یک جوان تئاتری چه 
پیشــنهادی برای بهبود این وضعیت دارید، می گوید: ایراِن ما سرشار 
از سرمایه و بودجه است ولی الزم است مسئوالن کمی هم ما را ببینند. 
مگر صدا و سیما شــبکه نمایش ندارد. قرار نیست این شبکه مدام فیلم 
پخش کند. چه ایرادی دارد که فضا و بودجه ای برای پخش تئاتر هم در 
نظر بگیرند. پس چه زمانی می خواهند وظایــف فرهنگی خود را انجام 
دهند. در حالیکه با این شیوه می توانیم هر شب اجرای زنده تئاتر داشته 

باشیم.
او توضیح می دهد: صدا و ســیما خیلی می تواند به ما کمک کند چون 
سیستم پخش زنده دارد و به جای پخش این همه فیلم تکراری که شاید 
دیگر تماشاگری هم نداشته باشد، با تبلیغاتی درست می تواند از جوانان 
تئاتری حمایت کند و چه جذاب است که تماشاگران در سراسر کشور از 

این امکان برخودار  شوند و بتوانند آثار نمایشی یکدیگر را ببینند.

اجرا


