
 چقدر بنزین در کارت های سوخت ذخیره
 شده است؟

 با اجرای ســهمیه بندی بنزین و امــکان ذخیره ســهمیه در کارت های 
سوخت، آمارها نشان می دهد در پایان شــهریورماه، یک میلیارد و ۱۲۰ 

میلیون لیتر بنزین در کارت های سوخت ذخیره شده است.
سهمیه بندی بنزین از بامداد ۲۴ آبان ماه آغاز شد. بر این اساس مقرر شد 
تا بنزین سهمیه ای به قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز به قیمت ۳ هزار 

تومان به فروش برسد.
اما از آنجا کــه ممکن بود برخی افراد در ماهی مشــخص نیــاز به بنزین 
نداشته باشــند و در مقابل ماه بعد،  نیاز بیشتری احســاس کنند، امکان 

ذخیره سازی بنزین به مدت ۶ ماه در کارت سوخت تعریف شد.
با شــیوع کرونا و با هدف کاهش تردد و مراجعه به پمپ بنزین ها این زمان 

به ۹ ماه تغییر پیدا کرد و تا امروز نیز ادامه دارد.
در این میان اگر چه اغلب کارت های ســوخت از سهمیه بنزین خالی شده 
اما برخی کارت ها نیز وجود دارد که همچنان بنزین سهمیه ای را در خود 
نگه داشــته اند تا آنجا که در پایان شهریور ماه ســال جاری یک میلیارد و 
۱۲۰ میلیون لیتر بنزین ســهمیه ای در کارت های سوخت وجود داشته 
اســت.این کارت ها در اغلب موارد مربوط به خودروهای دوگانه ســوزی 
اســت که به صورت غیر مجاز گازسوز شــده اند و از آنجا که سهمیه کامل 
خودرو بنزینی را می گیرند اما از گاز به عنوان ســوخت استفاده می کنند، 

مازاد بنزین در کارت آنها باقی می ماند.
نکته مهم آن اســت که  موضوع اســتفاده نکردن از بنزین سهمیه ای در 

خودروهای عمومی دوگانه سوز و فروش آن بیشتر است.
این خودروها که ســهمیه ای به مراتب بیشــتر از خودروهای ســواری 
شخصی می گیرند، به صورت غیر مجاز دوگانه سوز شده و در کنار دریافت 

سهمیه کامل، از سی.ان.جی استفاده می کنند.
به منظور جلوگیری از این اقدام و البته با هدف ایمن ســازی اســتفاده از 
ســی.ان.جی در کشــور، شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طرح 

هوشمندسازی جایگاه  های سی.ان.جی را تعریف کرده است.
با اجرای این طرح، تنها خودروهایی امکان ســوختگیری در جایگاه های 
سی.ان.جی را دارند که به صورت مجاز دوگانه سوز شده و گواهی سالمت 
دریافت کرده باشــند.برای این منظور قرار اســت پلیس راهور نیز کارت 
خودرو را برای این دســته از متقاضیان تعویض کرده و عبارت دوگانه سوز 
را برای آنها قید کند.با این اقدام عالوه بر آنکه خودروهای آســیب پذیر و 
خطرساز شناسایی می شــود همچنین امکان مدیریت مصرف انرژی در 

کشور نیز فراهم خواهد شد.
بــرای کمک بــه چرخــه حمــل و نقــل عمومــی و کاهش بــار مالی 
دوگانه ســوزکردن خودروهای عمومی،  دولت با موافقت شورای اقتصاد 
قرار اســت یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی عمومــی را به صورت کامال 
رایگان دوگانه ســوز کند.برای این منظور صاحبــان خودروهای عمومی 
https://irngv. شامل تاکســی ها،  وانت بارها و ون ها با مراجعه به سایت

mimt.gov.ir/ می توانند خودروی خود را ثبت  نام کرده و بعد از دریافت 
نوبت کارگاه در روز مشخص خودروی خود را دوگانه سوز کنند.
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سید مهدی حسینی  رهبر انقــالب به اقدام اخیر 
برخی ها در مواجهه با شــخص رئیس جمهور اشــاره 
کردند و گفتند: اگرچــه در میان این بــرادران، افراد 
خوبی هم هســتند، اما این کار غلط بود و این موضوع 

را بطور صریح اعالم می کنم.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی 
مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این ســتاد، 
توصیه های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم های 
قاطع و حاکمیتی، اقنــاع افکار عمومــی و همکاری 
همه دســتگاه ها و آحاد مردم بــرای مقابله با وضعیت 

تأسف بار ویروس عالم گیر کرونا تأکید کردند.
رهبر انقالب اســالمی همچنین با انتقاد شدید و صریح 
از اقدام برخی ها در برخورد بــا دولت و رئیس جمهور و 
هتک حرمت ایشــان، گفتند: هتک حرمت حرام است 
و انتقاد با هتک حرمت تفــاوت دارد ضمن اینکه امروز 
کشــور بیش از هر زمان دیگری به همــکاری و اتحاد و 
انســجام نیاز دارد.رهبــر انقالب اســالمی در ابتدای 
سخنانشان، هدف از تشــکیل این جلسه را که به دعوت 
ایشان تشکیل شد، وضعیت تأسف بار بیماری کرونا در 
کشور و لزوم تالش مضاعف و بکارگیری ابتکارات جدید 
برای مواجهه با این ویروس، بیان کردند و افزودند: البته 
اصل این موضوع و همچنین اوج پاییزی آن در همه دنیا 
فراگیر اســت و فقط مخصوص ایران نیســت.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نحوه مدیریت مقابله با این 
ویروس در کشــورهای مختلف، خاطرنشان کردند: در 
برخی کشــورها همانند آمریکا بدترین مدیریت اعمال 
شــده اســت ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که با 
جان و ســالمت مردم و امنیت و اقتصاد آنها در ارتباط 

است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
ایشــان الزمه اِعمــال مدیریت صحیح و مناســب را 
»اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتــی«، »اقناع افکار 
عمومی« و »همــکاری همه دســتگاه ها و همچنین 
همکاری مردم« دانستند و افزودند: البته این همکاری 
فقط مختص مقابله با کرونا نیســت بلکه باید در همه 
مسائل بخصوص مسائل سیاســی وجود داشته باشد 

زیرا کشــور که دارای ملتی قدرتمنــد، نظام نوپدید و 
سخن جدید اســت، به طور طبیعی با مسائل مهمی در 

عرصه جهانی و داخلی مواجه است.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام 
درونی در کشــور، به اقدام اخیر برخی ها در مواجهه با 
دولت و شخص رئیس جمهور اشــاره کردند و گفتند: 
اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هســتند، 
اما این کار غلط بود و ایــن موضوع را بطور صریح اعالم 
می کنم.حضرت آیــت اهلل خامنه ای، انتقــاد را غیر از 
هتک حرمت دانســتند و افزودند: هتــک حرمت در 
میان مردم حرام اســت و نســبت به مسئوالن بیشتر، 

بخصوص در میان مسئوالن باالی کشور.
ایشان خاطرنشــان کردند: ممکن است انتقاد درستی 
داشته باشــید، انتقاد کنید اشــکالی ندارد اما انتقاد با 
اهانت و هتک حرمت متفاوت اســت اینگونه رفتارها و 
هتک حرمت، روش امریکایی ها است که در مناظره ها 
و کارهای مطبوعاتــی، خود را در دنیا رســوا کرده اند 
تا جایی که یک شــخصیت برجســته سیاســی آنها 

می گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: روش ما اسالمی و 
قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می شود اما هتک حرمت 
انجام نمی گیرد.حضرت آیــت اهلل خامنه ای در جمع 
بندی این موضوع گفتند: باید حرمت رؤســای سه قوه 
و مسئوالن کشور که در عرصه خدمت رسانی به مردم 

هستند، حفظ شود.
ایشــان بعد از بیــان این نکتــه مهم، به بحــث کرونا 
بازگشــتند و با اشــاره به جنبه های ســالمت محور، 
امنیتــی و اقتصــادی تصمیم گیری ها دربــاره این 
بیماری، و احتمــال تعارض این جنبه هــا با یکدیگر، 
تأکید کردند: از آنجا که جنبه های امنیتی و اقتصادی 
نیز نشأت گرفته از همین بیماری است، بنابراین اصل و 

اولویت در تصمیم گیری ها، سالمت مردم است.
رهبر انقالب اســالمی با قدردانی از اقدامات ستاد ملی 
مقابله با کرونا و کمیته های وابســته بــه آن، عملکرد 
کادر درمان و سالمت را بسیار درخشــان و جهاد فی 
سبیل اهلل خواندند و در ادامه توصیه های مهمی را بیان 

کردند.»لزوم راه اندازی فوری یــک عقبه قرارگاهی و 
عملیاتی برای اجرای تصمیمات ســتاد ملی مقابله با 
کرونا و نظارت بر اجــرا« اولین توصیه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای بود.توصیه بعدی ایشــان درباره »محوریت 
وزارت بهداشــت برای تعیین مصادیق محدودیت ها« 
بود.رهبر انقالب اســالمی گفتند: هنگامی که وزارت 
بهداشــت، مصادیق محدودیت را تعییــن کرد، بقیه 
دســتگاه ها باید بدون در نظر گرفتن مالحظات دیگر، 

آنها را رعایت و اجرا کنند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای افزودنــد: کنترل دقیق 
مبادی ورودی کشور، محدودیت ترددهای غیرضرور 
بین شهری به همراه اقناع مردم و اِعمال سخت گیرانه 
ضوابط در نــاوگان حمل و نقل شــهری و محیطهای 
عمومی، از جملــه مصادیق محدودیت ها اســت که 
مســئولیت اصلی اجرا و نظــارت، با شــورای امنیت 
کشــور و نیروی انتظامــی اســت.»آموزش همگانی 
درباره راههای شــیوع و شــیوه های پیشــگیری به 
صورت محله محور و با اســتفاده از ظرفیت مساجد و 
بســیج و البته با محوریت وزارت بهداشت و همکاری 
وزارت ارشــاد و صداوســیما« و »لزوم تصویب جرایم 
ســختگیرانه برای افرادی که مرتکب تخلفات بزرگ 
از ضوابط بهداشتی می شوند« توصیه های دیگر رهبر 

انقالب اسالمی به مسئوالن برای مقابله با کرونا بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به سخت تر شدن 
شرایط زندگی برخی افراد و مشــاغل با اجرای جرایم 
سخت گیرانه، خاطرنشان کردند: در این زمینه دولت 
باید بســته های حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه 
خّیرین و مردم نیز باید وارد میدان شــوند و به کمک 
این افراد بیایند چرا که این کار جــزو بهترین کارها و 

برترین وسایل نزدیک شدن به خدا است.
ایشان همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با بیماری در 
روزهای اول آن، گفتند: بر اساس گفته متخصصان اگر 
در یکی دو روز اول، مبتالیان شناسایی و برای معالجه 
آنها اقدام شــود، تلفات کاهش جدی خواهد یافت که 

این کار بسیار الزم است.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر »به حداقل رساندن 

مراجعات به دســتگاه های اجرایی با افزایش خدمات 
الکترونیک«، مسئوالن را به رعایت حداکثری ضوابط 
بهداشــتی توصیه کردند و افزودند: متأســفانه گاهی 
برخی از مسئوالن در رعایت مواردی مثل ماسک زدن 
به شــیوه صحیح یا رعایت فاصلــه، کوتاهی می کنند 
که این بی اعتنایی هــا بر رعایت هــای عمومی مردم 
هم اثــر منفی می گذارد.ایشــان همچنیــن با تأکید 
بر لزوم اســتخدام نیروی انســانی مورد نیــاز وزارت 
بهداشت، از تحقیقات پژوهشــگران برای دستیابی به 
دارو و واکســِن مقابله با کرونا صمیمانه و عمیقاً تقدیر 
کردند.»شنیده شــدن یک حرف واحد از جلسه ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا« توصیه بعــدی و مؤکد حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بود.رهبر انقالب اسالمی همچنین 
با اشاره به حضور پر شمار نیروهای داوطلب در ماههای 
اول شــیوع بیماری و خدمات مؤثر آنان همانند کمک 
به پرســتاران، ضدعفونی کردن دســتگاه ها و معابر، 
راهنمایی خانواده ها و کمک به افراد سالمند، استمرار 
این فعالیت ها را مورد تأکید قــرار دادند و از نیروهای 
داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و صالح خواســتند بار 

دیگر وارد میدان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه برخی افراد 
بیکار شــده در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: 
تأمین اجتماعی موظف اســت برای حل این مشــکل 
اقدام کند کــه البته در این قضیه نیــز ورود خّیرین از 
برترین انفاق ها اســت.رهبر انقالب اسالمی در پایان 
سخنانشــان، اهمیت معجزه وار دعا، توسل و استغفار 
را برای دفع بال مورد تأکید قــرار دادند و افزودند: همه 
آنچه گفته شد در حکم ابزار است و آنچه به این ابزارها، 
جان و روح می بخشــد پروردگار متعال است که باید با 
دعا و تضرع، نظر لطف الهی را که همواره شــامل حال 
ملت ایران بوده است، برای عبور از این گردنه نیز جلب 
کرد.ایشــان خاطرنشــان کردند: کارهای بزرگی در 
کشور در جریان اســت و به توفیق الهی هیچ حادثه ای 
نتوانسته جمهوری اسالمی را متوقف کند اما باید این 
موانع را که موجب ُکند شدن حرکت می شود، هر چه 

زودتر برطرف کرد.

 مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاســت های تجاری 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفــت: وزارت صمت 
مکلف اســت به منظور بهره بــرداری از ظرفیت های 
بالاســتفاده نســبت به صدور یک یا چند مجوز برای 
متقاضی یــا متقاضیان در یک پــالک ثبتی یا یک کد 

پستی اقدام کند. احمد تشکینی ضمن بیان این مطلب 
اظهار داشــت: به منظور بهره بــرداری از ظرفیت های 
بال استفاده موجود به خصوص در شــرایط کنونی که 
جهش تولید در اولویت اجرایی قرار دارد، ضرورت است 
از امکانات ایجاد شده به طور بهینه و با راندمان باالتری 

بهره برداری کرد.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شــد به منظور 
بهره برداری از ظرفیت های بالاستفاده نسبت به صدور 
یک یا چند مجوز برای متقاضی یــا متقاضیان در یک 
پالک ثبتی یا یک کد پستی، مشروط به توافق مالک یا 

مالکین و ذینفعان آن پالک ثبتی و تعیین حدود زمین 
و یا محل اســتقرار و امکانات میان ظرفین جسب مورد 
با رعایت دستورالعمل صدور جواز تاسیس، پروانه بهره 
برداری و قوانین و مقررات محیط زیســت، سالمت و 

ایمنی برای مدت یکسال اقدام کند.

پالک

وانه صنعتی در پالک ثبتی فراهم شد امکان صدور بیش از یک پر

رهبر معظم انقالب اسالمی:

کار  برخی  افراد  در هتک حرمت 
رئیس جمهور  غلط  بود
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
دولت کنترلی بر بازار ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر گفت: نوسانات 
شدید در قیمت کاالها نشــان می دهد که دولت کنترلی بر بازار ندارد و 

سازمان تعزیرات حکومتی باید قیمت ها را کنترل کند.
جبار کوچکی نژاد با انتقاد از نوســانات شــدید قیمــت کاالها، اظهار 
داشــت: قیمت برخی از کاالها تحت تأثیر تحریم ها افزایش یافته است 
اما برخی از کاالها ارتباطی بــه قیمت دالر ندارنــد و نباید تحت تأثیر 
تحریم ها قرار گیرند اما متأسفانه شــاهدیم که این کاالها هم به شدت 
گران شــده اند.وی بیان کرد: متأســفانه دولت قیمت کاالها را به هیچ 

وجه مدیریت نمی کند و گویا بازار را رها کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
دولت به جای آنکه تا این حد پول توزیع کنــد، می تواند از این منابع در 

اختیار خود استفاده کند و قیمت دالر را کاهش دهد.
کوچکی نژاد افزود: یکی از راهکارهای کاهش قیمت دالر آن اســت که 
دولت باید دالر را از صادرکنندگان بگیرد و با نرخ آزاد با آنان حساب کند 
تا این افراد تشویق شــوند و دالرهای خودشــان را از بیرون از مرزها به 

داخل کشور بیاورند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در صورتی 
که دولت بتوانــد دالر صادرکنندگان را از آنــان خریداری کند، قیمت 
دالر به شدت کاهش می یابد و سپس قیمت بســیاری از کاالها به ویژه 

کاالهایی که تحت تأثیر دالر هستند، پایین می آید.
وی درباره بازار خودرو اظهار داشــت: برای همه ما عجیب است که چرا 
قیمت کارخانه ای خودرو با قیمت آزاد آن در بــازار تا این حد متفاوت 
است و مشــخص اســت که در این میان دالل هایی وجود دارند که به 

دنبال افزایش شدید قیمت خودرو هستند.
کوچکی نژاد گفت: این شــرایط حاکی از آن اســت که دولــت بازار را 
کنترل نمی کند، چرا کــه اگر دولت بخواهد قیمت هــا را تحت کنترل 
خود دربیاورد، می تواند از طریق ســازمان تعزیرات حکومتی و ســایر 
نهادهای نظارتی قیمت ها را کاهش دهد اما شــاهد این اقدام از سوی 
دولت نیستیم و به همین دلیل هرج و مرج شدیدی در قیمت کاالها به 

وجود آمده است.

قیمت بلیت هواپیما در پیچ و خم تناقض
در شــرایطی که افزایش قیمت بلیت هواپیما لغو و مقرر شده طی هفته 
آتی درباره آن تصمیم گیری نهایی شود، هنوز مشخص نیست باالخره 
قیمت افزایش پیدا می کند یا آنکه مســئوالن برای ثابت نگه داشتن آن 

چاره ای می اندیشند.
 اواســط مهرماه امســال مقصود اســعدی ســامانی - دبیــر انجمن 
شرکت های هواپیمایی- اعالم کرد که از ابتدای آبان ماه نرخ نامه جدید 
برای پرواز های داخلی مصوب و ابالغ می شود که به طور متوسط ۵۰ تا 
۸۰ درصد قیمت بلیت هواپیما در پرواز های داخلی افزایش پیدا خواهد 
کرد. البته در ادامه مشــخص شــد که برخی پروازهای داخلی افزایش 
قیمتی بیش از این درصد را تجربه خواهنــد کرد و نهایتاً مردم از طریق 
شــبکه های اجتماعی و نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرسازی از 
طریق رســانه ها مخالفت خود را نســبت به این افزایش قیمت و میزان 

آن اعالم کردند.
نهایتاً محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد که نرخ جدید 
بلیت هواپیما برای پروازهــای داخلی لغو می شــود و اجازه نمی دهد 
شــرکت های هواپیمایی به بهانــه این که خود تشــخیص می دهند، 

افزایش قیمت بلیت هواپیما داشته باشند.
در این میان طی هفته گذشته جلســات متعددی بین ایرالین ها، وزیر 
راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد و نهایتاً 
محمد اسالمی به ایســنا گفت: همه ایرالین ها را موظف کردیم تا از اول 
آبان ماه پروتکل های بهداشتی ســخت گیرانه تری را رعایت کنند و آن 
فروش بلیت هواپیما و پر کــردن ظرفیت کابین تا ۶۰ درصد اســت تا 

رضایت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم جلب شود.
وی با بیان اینکه اجرای این پروتــکل جدید برای ایرالین ها هزینه های 
اضافی در بر خواهد داشــت، افــزود: بر همین اســاس و بــا توجه به 
درخواست شرکت های هواپیمایی از آنها خواستیم تا صورت های مالی 
خودشان را در بازه زمانی ســال ۱۳۹۷ تا نیمه امســال ارائه دهند و بر 

همین اساس درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما تصمیم گیری کنیم.
وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: پس از بررســی صورت های مالی 
شــرکت های هواپیمایی و با توجه به هزینه های اضافی تحمیل شده به 
آن ها تصمیم می گیریم که بلیت پروازهای داخلــی تا چه اندازه اجازه 

افزایش دارد و پس از نهایی شدن، نتیجه را اعالم خواهیم کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که تورج دهقان زنگنه، رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری حرف های متفاوتی درباره آخرین وضعیت قیمت 

بلیت هواپیما می زند.
وی در حاشــیه بازدیــد از  کانترهــا و مراحــل پذیرش مســافر در 
ترمینال هــای ۱ و ۲، ایرســاید، اتوبوس ها و رمپ فــرودگاه مهرآباد و 
همچنین پروازهای در حال انجام برخی شرکت های هواپیمایی، گفت: 
درباره اینکه شــرکت های هواپیمایی ۴۰ درصد مسافر خود را از دست 
می دهند با دســتور وزیر راه و شهرســازی تمهیداتی اندیشیده شده 
که بتوانیم از هفته آینده صورت های مالی شــرکت های هواپیمایی به 
خصوص شش ماهه اول ســال را دریافت کرده و تســهیالتی از طریق 

دولت به آنها پرداخت شود.
وی با اعالم این خبر کــه هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشــت و 
پول این صندلی های خالی از مسافران دریافت نخواهد شد افزود: ما در 
این ایام هیچ افزایش قیمتی نداریم و این پول را به هیچ عنوان از مسافر 

دریافت نمی کنیم.
با این اظهارات متناقض مشــخص نیســت که باالخــره قیمت بلیت 
هواپیما افزایش پیدا می کند یا آن که دولت قصد دارد از طریق دیگری 
هزینه های افزایش یافته شــرکت های هواپیمایی را در دوران شــیوع 

ویروس کرونا و افزایش نرخ ارز جبران کند.

اختالف ۱۰ هزار تومانی از تولید تا بازار گوجه
در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بــازار مصرف ۹ تا ۱۱ هزار 
تومان به فروش می رسد. به گفته فعاالن حوزه تولید هر کیلوگرم از این 
محصول در فصل برداشــت یک هزار تا هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان 

خریداری شده است.
 بازار محصوالت ســبزی و صیفی ایــن روزها با افزایش قیمت بســیار 
زیادی روبه رو شده اســت. تغییر فصل و ورود به پاییز، با کاهش عرضه 
محصوالت تابســتانی از دالیل عمده افزایش قیمــت این محصوالت 
عنوان می شود، اما بررسی قیمت خرید محصوالت از کشاورزان و قیمت 
عرضه در این روزها نشــان می دهد تنها مقصر این شرایط تغییر فصل 

نیست.
 قیمت محصوالت ســبزی و صیفــی از جمله گوجه فرنگــی و پیاز در 
روزهای اخیر افزایش قابل توجه ای داشــته است. کارشناسان بخشی 
از این افزایش قیمت را مربوط کاهش تولیــد و عرضه آن ها با آغاز فصل 
ســرما می دانند، اما تفاوت قیمت خرید محصول از کشاورزان تا قیمت 
عرضه آنچنان زیاد اســت که قیمت های کنونی را می توان قیمت های 

غیر منطقی دانست.
 محمد شــفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
کشور، در گفت وگو با ایلنا معتقد اســت هر چند تغییر فصل بر افزایش 
قیمت  محصوالت سبزی و صیفی موثر است اما قیمت های کنونی این 

محصوالت در بازار قابل قبول نیست.

بازار

خریدار  معاون فناوری و توســعه نوآوری 
شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: بیش از 
نیمی از فعالیت های مربوط به اعطای کارت 
اعتباری ســهام عدالت انجام شده است و به 

زودی زمان دقیق آن را اعالم خواهیم کرد.
»علیرضا ماهیار« درباره زمان اعطای کارت 
اعتباری به مشموالن ســهام عدالت اشاره 
کرد و گفت: در وضعیت فعلــی این اقدام با 
چندان مشکل فنی مواجه نیست بلکه فقط 
با برخی از مســایل حقوقی روبرو است که 

درصدد رفع آنها هستیم.
وی افــزود: بخــش اعظمــی از فعالیــت 
های مربــوط به اعطــای کارت اعتباری به 
مشموالن سهام عدالت انجام و بیشتر بانک 
ها برای ارائــه کارت اعتباری اعالم آمادگی 

کرده اند.
ماهیار به مسایل فعلی بر سر راه نهایی شدن 
اقدام های مربوطه به کارت اعتباری تاکید 
کرد و گفت: مشــکل فعلی برای این اقدام، 
طراحی برخی از ســاز و کارها اســت که به 
محض انجام و به پایان رساندن آنها مراحل 
اجرایی اعطای کارت اعتباری را در دستور 

کار قرار خواهیم داد.
معاون فناوری و توســعه نوآوری شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی دربــاره رقم دقیق 
کارت اعتبــاری که در اختیار مشــموالن 
ســهام عدالت قرار می گیرد، افــزود:  رقم 
دقیق کارت اعتباری مشــخص نیست، هر 
بانکی متناسب با ساز و کار اعتباری و روش 
های اجرایی که در اختیار دارد رقم نهایی را 

اعالم خواهد کرد.
وی افزود: تالش ما بر این اســت که کارت 
هــای اعتبــاری براســاس روش هــای 
غیرحضــوری و الکترونیکی صادر شــود، 

اکنون در حال تعامل با بانک ها هســتیم و 
زمان دقیق اعطــای کارت اعتبــاری را به 

زودی اعالم خواهیم کرد.
ماهیار گفــت: با توجــه به وجــود چنین 
مســایلی ابتدا باید ســاز و کار ایــن اقدام 
مشــخص شــود و بعد زمان نهایی را اعالم 
کنیم امــا ممکن اســت در صــورت رفع 
مشــکالت موجود تا پایان آبــان ماه کارت 
اعتباری در اختیار سهامداران سهام عدالت 

قرار گیرد.
معاون فناوری و توســعه نوآوری شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی افــزود: هر بانکی 
براساس زیرساخت هایی که در اختیار دارد 

اقدام به اعطای کارت اعتباری خواهد کرد.

آزادسازی سهام عدالت در 
اردیبهشت ماه

 طرح سهام عدالت یکی از بزرگترین طرح های 
دولــت در هفت ســال گذشــته اســت که 
آزادسازی آن پس از سال ها وقفه و تالش برای 
رفع موانع موجود در نهایت در نهم اردیبهشت 
ماه سال جاری با دســتور رهبر معظم انقالب 
انجام و به نقطه پایان خود نزدیک شد.همزمان 
با آزادسازی سهام عدالت، کارشناسان اعالم 
کردند که در صورت انجام نشدن پیگیری های 
الزم از ســوی مســووالن حاضر در دولت و 
سازمان خصوصی سازی، آزادسازی این طرح 
ملی در هاله ای از ابهام قرار می گرفت و ممکن 
بود تا سال ها نتوانیم شاهد انجام چنین اقدام 

بزرگی در کشور باشیم.

انتخاب روش مدیریت سهام عدالت
در مرحله نخســت آزادســازی، یک ماه به 
مــردم برای انتخــاب نــوع روش مدیریت 
فرصت داده شــد تا اعالم کنند بــه دنبال 
مدیریت مســتقیم بر ســهام خود هستند 
یا تصمیم دارند ســهام خــود را به صورت 
غیرمســتقیم و از طریــق شــرکت های 

سرمایه گذاری استانی مدیریت کنند.

 انتخاب روش مدیریت مستقیم 
توسط مشموالن سهام عدالت

از مجمــوع ۴۹ میلیــون نفــر از دارندگان 

ســهام عدالت، حدود ۱۹ میلیون نفر روش 
مســتقیم را انتخاب کردند و مدیریت سهام 
را در اختیار خود گرفتند، بعــد از پایان این 
مرحله زیرساخت های الزم برای فروش ۳۰ 
درصد از ســهام عدالت از طریــق بانک ها و 
کارگزاری ها برای دارندگان سهام عدالت که 
روش مســتقیم را انتخاب کرده بودند فراهم 
شد که برخی از سهامداران تحت تاثیر روند 
صعودی بازار ســهام اقدام به فروش هیجانی 
ســهام خود در بازار کردند.زمینه آزادسازی  
۳۰ درصد دوم ســهام عدالــت در عید غدیر 
فراهم شد و براســاس وعده های داده شده 
از سوی مسووالن، آزادســازی مابقی سهام 

عدالت در ۲۲ بهمن انجام خواهد شد.
مدیریت ســهام حــدود ۳۰ میلیــون نفر 
از مشــموالن ســهام عدالــت بــه صورت 
شــرکت های  برعهــده  غیرمســتقیم 
ســرمایه گذاری اســتانی و کانون متشکل 
از شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 
قرار گرفت که ایــن افراد پــس از پذیرش 
شرکت های ســرمایه گذاری اســتانی در 
بورس، سهامدار این شرکت ها و با بازگشایی 
نماد این شرکت ها در بورس قادر به معامله 

سهام خود در بازار شدند.

اعطای کارت اعتباری
افراد زیادی بــه صورت عجوالنــه اقدام به 
فروش ســهام خود کردند که در این زمینه 
شــورای عالی بــورس بــرای جلوگیری از 
تصمیمات هیجانی مشموالن سهام عدالت 
در راســتای فروش ســهام خود تصمیم به 
اعطای کارت اعتباری ســهام عدالت گرفت 
که این موضوع مــورد موافقت دولت و بانک 

مرکزی قرار گرفت.

خریدار  مشــاور عالــی نظــام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش 
به حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، 
گفت: این اقدام باعث از بیــن رفتن انگیزه 
ســرمایه گــذاران بــرای ورود بــه حوزه 

کشاورزی می شود.
سیدجعفر حســینی، مشــاور عالی نظام 
صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعی در 
واکنش بــه تصمیــم کمیســیون اقتصاد 
دولت مبنی بر حذف معافیت مالیات بخش 
کشاورزی، اظهار داشــت: بر کسی پوشیده 
نیســت که مالیات منبع درآمد دولت برای 
ارائه خدمات به مــردم و ابزاری برای انگیزه 
فعاالن اقتصادی اســت و کاهش یا معافیت 
مالیاتــی در یــک بخش، به منظــور جلب 

سرمایه گذاری در آن حوزه است.
وی اضافه کرد: در همین راســتا با استناد به 
ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم درآمد 
حاصل از تمامی فعالیت های کشــاورزی، 
دامپــروری، پرورش ماهی و زنبور عســل، 
پرورش طیور و ماهیگیــری، نوغان داری، 
احیای جنگل ها، باغات اشجار و نخیالت از 
پرداخت مالیات معاف هســتند و متأسفانه 

کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال حذف 
این قانون حمایتی مهم از بخش کشاورزی 

است.
این فعال بخش خصوصــی تصریح کرد: در 
واقع دولت ها مالیات دریافت می کنند تا به 
جامعه خدمات بدهند مگر خدمتی مهم تر 
از تأمین غذای مردم که بر عهده کشاورزان 
اســت، وجود دارد؟ بنابراین بــدون تردید 
وضع مالیات بر کشاورزی در راستای تأمین 

منافع ملی نیست.
حسینی اضافه کرد: در شــرایط کنونی که 
کشــاورزان با مشــکالت عدیده ای مانند 
افزایش هزینه های تولید ناشی از تخصیص 
ارز نیمایی به نهاده ها، کودهای شــیمیایی 
و سموم، تأثیرات تورم افســار گسیخته بر 
این بخش و مهم تر از آن یــاس و نامیدی از 
کشــت های نافرجام متأثر از نوسانات بازار 
مواجــه هســتند، تصمیم دولــت و حذف 
معافیــت مالیاتی بخش کشــاورزی به نفع 

جامعه نیست.
وی تاکید کرد: در این میان این ســوال نیز 
مطرح می شــود که وضع مالیــات بر بخش 
کشــاورزی به نفع دولت اســت یــا به نفع 

مصرف کننده؟ این اقدام موجب می شــود 
که ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی با 
عدم استقبال روبرو شــود و تولید داخلی و 
تأمین امنیت غذایی کشــور بــه مخاطره 
می افتد بنابراین دولت مجبــور به واردات 
کاالهای اساســی با هزینه بیشتر می شود و 
در نهایت هم دولــت و هم تولیدکننده و هم 

مصرف کننده متضرر می شوند.
این فعال بخــش خصوصی ادامــه داد: دو 
موضوع مهم که بایستی در این زمینه مورد 
توجه قرار گیــرد و الیحه حــذف معافیت 
مالیــات بر بخش کشــاورزی ملغی شــود 

این اســت که نخست، در کشــور ما حدود 
۷۵ درصــد کشــاورزان دارای زمین کمتر 
از ۵ هکتار هســتند بنابراین نــگاه به اندک 
کشــاورزان بزرگ مالک اشــتباهی بزرگ 
است.حسینی افزود: کشاورزان خرده پا به 
دالیل ضعف درآمدی و مالی با مشــکالت 
زیــادی در خصوص دسترســی بــه بازار، 
سرمایه در گردش، فناوری و دانش و تأمین 
اجتماعی روبرو هســتند و بدون حمایت و 
کمک دولت نمی توانند بــه افزایش تولید و 
بهره وری پرداخته و غذای مورد نیاز جامعه 

را تأمین کنند.
این فعــال بخش خصوصی نکتــه بعدی را 
ریســک باالی تولید در بخش کشــاورزی 
عنــوان کــرد و افــزود: عالوه بر ریســک 
اقتصادی، سیاســی، بازار و… ریسک های 
اقلیمی ماننــد ســرمازدگی، گرمازدگی، 
سیل، آفات و امراض… بر عملکرد محصول 
تأثیر شدید دارد و درآمد کشــاورزان را در 
ســال های مختلف با نوسانات شدید مواجه 

می کند.
حسینی افزود: عالوه بر این، نابسامانی بازار 
فروش محصوالت، نامناســب بودن قیمت 

خریــد تضمینی محصوالت اســتراتژیک، 
ســود پایین ســایر محصوالت تولیدی به 
دلیل هزینه هــای باالی تولیــد و تأثیرات 
خشکســالی های متوالی دهــه اخیر باعث 
شده اشــتیاق ادامه کار در بخش کشاورزی 
کاهش پیدا کند و حــذف معافیت مالیات 
بخش کشــاورزی نیز باعــث از بین رفتن 
انگیزه ســرمایه گذاران بــرای ورود به این 
حوزه می شــود و می توان گفت که تصویب 
این الیحه کوبیدن میخ بر تابوت کشاورزی 

است.
وی تصریح کرد: ما از دولت می خواهیم که 
با نگاه به پایداری تولیــد و رونق اقتصادی و 
حفظ اشتغال در بخش کشاورزی همچنان 
پایبند بــه مــاده ۸۱ قانــون مالیات های 
مســتقیم بماند و بیش از این کشاورزان را 

آزرده خاطر و مأیوس نکند.
به گزارش مهر، طی روزهای گذشــته اعالم 
شــده بود که براســاس مصوبه کمیسیون 
اقتصــاد دولت درباره الیحــه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم، تمامی معافیت های 
بخش کشاورزی و زیربخش های آن حذف 

خواهد شد.

اگرچه نماینــدگان مجلس یازدهم وعــده داده بودند 
طرحی را برای اختصاص ســهام عدالت به جاماندگان 
تدوین و پیگیری خواهند کرد اما به نظر می رســد این 

کار با چالش هایی همراه است.
 ســهام عدالت که در دهه ۸۰ و به مــرور زمان به ۴۹ 
میلیون ایرانــی اختصاص یافت، دچار اشــکاالتی در 
شناسایی واجدین شــرایط دریافت آن بود. به نحوی 
که به جــای اختصاص آن به ۶ دهــک پایین درآمدی 
بر حسب قانون، به دلیل اینکه دولت وقت ابزاری برای 
شناســایی ۶ دهک پایین درآمدی جامعه نداشــت، 
تصمیم گرفت این ســهام را به »گروههای شــغلی« 
مختلف اختصاص دهد. این شیوه موجب شد بسیاری 
از کســانی که در دهک های پایین درآمدی بودند، در 
شــمول دریافت ســهام عدالت قرار نگیرند و در طرف 
مقابل، بسیاری از اقشار متوســط و حتی مرفه جامعه 

این سهام را دریافت کنند.

با روی کار آمدن مجلــس یازدهم و با توجه 
به اینکه دولت دوازدهــم تصمیم گرفت این 
ســهام را پس از سال ها آزادســازی کرده و 
امکان خرید و فروش آن را به صاحبان سهام 
بدهند، موضوع جاماندگان از ســهام عدالت 
اهمیت صدچندانی پیدا کــرد و نمایندگان 
مجلس طرحی را تدوین کردنــد تا دولت را 

مکلف کنند به کسانی که شــرایط دریافت این سهام 
را دارند اما جامانده هستند، سهام عدالت واگذار کند.

مهدی طغیانی در نیمه مرداد ماه امســال در گفتگو با 
مهر گفته بود: بنا بر طرحی که در کمیسیون اقتصادی 
مطرح است، بخشی از مشمولین جدید سهام عدالت، 
کسانی هستند که در این مدت ده سال، تحت پوشش 
کمیته امداد قــرار گرفته اند. بخش دیگــر نیز افرادی 
هســتند که در دهک های مشــمول طرح بوده اند اما 
در فهرستی که سهام عدالت بر اســاس آن توزیع شد 

به هر دلیلی قــرار نگرفته بودنــد و به نوعی 
جامانده اند.

پس از دو مــاه و نیم از ایــن گفتگو، مهدی 
طغیانی، ســخنگوی کمیســیون اقتصادی 
در گفتگو بــا خبرنگار مهر، در پاســخ به این 
سوال که اختصاص ســهام عدالت جدید به 
جاماندگان به کجا رســیده است، گفت: کار 
کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تدوین طرح برای 
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان انجام شده و این 
طرح برای بررســی در صحن مجلس به هیئت رئیسه 

ارسال شده است.
وی ادامه داد: زمان بررســی این طــرح در مجلس به 
هیئت رئیسه بستگی دارد که چه زمانی آن را به صحن 

مجلس خواهند آورد.
طغیانی در پاســخ به این ســوال که آیا با دولت برای 
تأمین ســهام جدید جهت واگذاری در قالب ســهام 

عدالت جدید، توافقی صورت گرفته است یا خیر، گفت: 
در زمان بررســی این طرح بین کمیسیون اقتصادی و 
دولت نتوانستیم به اتفاق نظر برسیم چرا که کمیسیون 
معتقد بود منابعی که از سهام عدالت به دولت بازگشت 
و به مردم اعالم شد که باید تکمیل وجه کنند، کماکان 
منابع ســهام عدالت هســتند و باید دوبــاره به مردم 
اختصاص یابد اما دولت می گفت که منابعی ندارد و این 
مبالغ نیز به ملکیت دولت بازگشــته و دولت می تواند 

خودش درباره آن تصمیم بگیرد.
وی خاطر نشــان کرد: در نهایت دولــت معتقد بود که 
ســهام جدیدی برای واگذاری به عنوان سهام عدالت 
جدید ندارد اما حساب و کتاب های ما نشان می داد که 
منابعی هنوز وجود دارد. شاید مقداری از توقف و تأخیر 
در بررسی این طرح در مجلس نیز به همین دلیل باشد 
در هر صورت باید دید صحن علنی چه تصمیمی درباره 

آن می گیرد.

سهام عدالت

آخرین وضعیت سهام عدالت جدید

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس درباره ســهام 
عدالــت و افــرادی که موفق بــه در یافت این ســهام 
نشــده اند گفت: طــرح جاماندگان ســهام عدالت در 
نوبت بررســی در صحن علنی اســت و منابع مالی آن 
هم مشــخص شده اســت.در آخرین جلســه ای که با 
رئیس کل بانک مرکزی داشــتیم، قرار شــد این بانک 
محدودیت های ناشــی از صادرات را برای شرکت های 
صادراتی به ویژه شرکت هایی که فعالیت های بورسی 
دارنــد، بردارد.پورابراهیمــی افزود: ایــن کار امکان 
صادرات در برابــر واردات را عملیاتــی خواهد کرد و با 

ارائه حواله های صادراتی به صادرکنندگانی 
که از طریق ثبت ســفارش اقــدام می کنند، 
انگیزه صادراتی را افزایــش می دهد.رئیس 
کمیســون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری 
کرد این اقدامات در تنظیم بــازار و افزایش 
ظرفیت های تولید و ســودآوری شرکت ها و 
ظرفیت های صادراتی موثر واقع شــود تا به 

زودی شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.
پورابراهیمی همچنین با اشــاره با ضرورت ساماندهی 
سیســتم های نظارت بر قیمت کاال ها از ســوی دولت 

گفــت: در صورتی کــه در ایــن زمینه بی 
توجهی شــود، ســاالنه بیــش از ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشــور توزیع 
خواهد شــد.رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس درباره ســهام عدالــت و افرادی که 
موفق به در یافت این ســهام نشــده اند نیز 
گفت: طــرح جاماندگان ســهام عدالت در 
نوبت بررســی در صحن علنی اســت و منابع مالی آن 
هم مشخص شده است.براســاس اطالعات ما حدود 
۲۰ میلیون نفر از کســانی که در زمان عرضه ســهام 

عدالت در ســال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک ســهام 
عدالت شدند، جزو شش دهک پایین درآمدی کشور 
محسوب نمی شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم 
درآمد کشور هم از ســهام عدالت محروم شده اند.به 
گفته پورابراهیمی در گزارشــی که کمیته امداد امام 
خمینی ارائه کرده است، هم اکنون یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر از افراد تحت پوشــش این کمیته فاقد سهام 
عدالت هستند و ســازمان بهزیســتی نیز اعالم کرده 
اســت حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد تحت 

پوشش این سازمان سهام عدالت دریافت نکرده اند. 

سهام عدالت

ح جاماندگان سهام عدالت در نوبت بررسی است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:طر
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 سقف کارت به کارت و صدور کارت هدیه
 اعالم شد

تمهیدات ویــژه بانک مرکزی با هدف تســهیل اســتفاده هم میهنان 
گرامی از درگاه های غیــر حضوری با توجه به شــیوع ویروس کرونا به 

شبکه بانکی ابالغ شد.
 به نقل از روابط عمومــی بانک مرکزی، این بانک با عنایت به شــرایط 
خاص بهداشتی کشــور و موج ســوم کرونا و با هدف مدیریت، کنترل 
و پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا و به منظور تســهیل استفاده هم 
میهنان گرامی از درگاه های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری 
مردم به شــعب و دســتگاه های خودپرداز؛ در بخشــنامه ای ضرورت 

رعایت تمهیدات زیر را به شبکه بانکی ابالغ کرد:
سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( از طریق 
درگاه های اینترنتــی و خودپردازها در هر شــبانه  روز از مبدا هر کارت 
به شــصت میلیون ریال افزایش یابد. الزم به ذکر اســت میزان کارمزد 
انتقال وجه بیش از ســی میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد 

شد. 
ســقف مجاز انتقال وجــه کارت بــه کارت از طریق پرداخت ســازها 
از ده میلیون ریال به ســی میلیون ریال با حصــول اطمینان از انطباق 
شــماره ملی دارنده کارت و شــماره ملــی دارنده ســیم کارت انجام 
دهنده تراکنش قابل افزایش اســت. با توجه به خطرات ناشــی از سوء 
اســتفاده های احتمالی در صــورت عدم اعمال کنترل فــوق، افزایش 
ســقف انتقال وجه مجاز نیست. الزم به ذکر اســت در صورت پیوستن 
بانک ها و پرداخت ســازها به هاب فناوران مالی،  این سقف می تواند تا 

مبلغ پنجاه میلیون ریال افزایش یابد.
امکان تمدیــد تاریخ انقضاء کارت هــای بانکی بدون نیــاز به مراجعه 
حضوری مشتری تا پایان ســال ۹۹ و به مدت یکســال بالمانع است. 
ضروری اســت اقدامــات الزم بــرای احــراز هویــت غیرحضوری و 

اطالع رسانی به مشتریان صورت پذیرد. 
ســقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به بیســت 

میلیون ریال افزایش یابد.
شایان ذکر اســت این بخشنامه جایگزین بخشــنامه های قبلی است و 
رعایت مفاد این بخشنامه تا اطالع ثانوی الزم االجرا بوده و بازگشت به 

وضعیت عادی با ابالغ این بانک انجام خواهد شد.

ساعت کار بانک های خصوصی تغییر کرد
بر اســاس اعالم کانون بانک هــای خصوصی، ســاعت کار بانک های 

خصوصی از روز دوشنبه پنجم آبان ماه تا پایان ماه جاری تغییر کرد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

براساس نامه شــماره ۳۴۴۰۱ /۱/ ۹۹ مورخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۹ استاندار 
محترم تهران از کلیه اعضاء محترم در خواست می گردد اجازه فرمایند 
۵۰ درصد از کارکنان شــعب و واحدهای اداری در اســتان تهران و ۳۰ 
درصد آنان در سایر استان ها از طریق نوبت بندی و یا دورکاری نسبت به 

ارائه خدمات خود تا پایان آبان ماه سال جاری اقدام فرمایند.
بدیهی اســت تعیین ســاعات کار کارکنان کلیه واحدها از شــنبه تا 
چهارشــنبه بعد از ســاعت ۷:۳۰ بامداد و حداکثر تا ســاعت ۱۴:۳۰ 
بعدازظهر و پنج شــنبه ها تا ســاعت ۱۳ در اختیار مدیریت محترم هر 
یک از بانک ها و موسســات اعتبــاری بوده و پذیــرش مراجعین نیز از 

ساعت ۸ تا ۱۴ و پنج شنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود.

خ سود بانکی توسط همتی تکذیب افزایش نر
همتی اعالم کرد:  بانک مرکزی به خوبی واقف است که، با توجه به وجود 
شــوک منفی عرضه،ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت؛امروزافزایش نرخ 
سود بانکی سیاســتی نیست که توفیق قطعی داشــته باشدو برهمین 
اساس بدنبال روش های دیگری برای کاهش فشــار تورمی در بازارها 

است.
 عبدالناصر همتی در یادداشــتی با عنوان اهــداف و ابزار بانک مرکزی 
نوشــت:  در طول حدود دو ســال گذشــته ، بانک مرکزی تحت فشار 
فزاینده ای بوده اســت که دلیل اصلی آن، شــدت گرفتن تحریم ها و 
شوک منفی عرضه،آنهم درشرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی 

هم در حال تخلیه شدن روی قیمتها بود.
مشکالت دیگر ،از جمله کرونا و کســری بودجه نیز به تشدید اجتناب 
ناپذیر رشد نقدینگی منجر شده است. سیاستگذاری پولی برای مقابله 
با شــوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم دشــوار است تا چه 
برســد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکالت ســاختاری نیز مواجه 

است.
وظیفه اساســی بانک مرکزی ثبات قیمت ها و پــس از آن جلوگیری از 
رکود وکاهش تولیداست.واضح اســت، مطابق نظریه اقتصادی ،امکان 

دستیابی به هدف های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجودندارد.
نظربه خطری که تشــدیدنگران کننده تورم به صورت آسیبهای جدی 
به دهکهای متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیزممانعت 
از تداوم فعالیتهای تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه برتمرکز 

بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد.
با وجود درد و رنجــی که ملت مااز تحریمها دیده اســت،اقتصاد ایران، 
آنطور که آمریکا تصور می کرد دچار فروپاشی نشده و نشانه های فاصله 
گرفتن از عمق رکود را نمایان ســاخته است و تمام تالش بانک مرکزی 
بایســتی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکــن و تداوم وضعیت 

روبه بهبود بخش حقیقی باشد.
بانک مرکزی به خوبی واقف اســت که، با توجه به وجود شــوک منفی 
عرضه،ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت؛امروزافزایش نرخ ســود بانکی 
سیاستی نیســت که توفیق قطعی داشته باشدو برهمین اساس بدنبال 
روش های  دیگری برای کاهش فشــار تورمی در بازارها اســت. البته با 

ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.

722 هزار فقره تسهیالت بانک ملی ایران برای 
ونق بنگاه های اقتصادی ر

با حمایت بانک ملی ایران بیش از ۷۲۲ هزار بنگاه اقتصادی در شــش 
ماه نخست امسال برای رونق بازار و کسب و کار خود تسهیالت دریافت 

کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در شــش ماه ابتدای امسال 
۷۲۲ هزار و ۵۹۳ فقره تســهیالت بانک ملی ایران به ارزش ۶۹۲ هزار و 
۷۰۹ میلیارد ریال به بخش های مختلف کشــاورزی و صنایع تبدیلی، 

صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و... پرداخت شده است.
سهم بخش کشــاورزی و صنایع تبدیلی از تســهیالت پرداختی بانک 
ملی ایران به بخــش های مختلف اقتصادی طی ایــن مدت، بالغ بر ۳۸ 

هزار و ۵۵۰ فقره به ارزش ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال بوده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان شــهریورماه، هفت هزار و ۷۷۳ 
میلیارد ریال تســهیالت در ۱۷ هــزار و ۸۷۰ فقره به بخش مســکن و 
ساختمان پرداخت شده اســت.همچنین این بانک در راستای حمایت 
از بخش صنعت و معدن کشور در مدت مذکور بالغ بر ۱۶۰ هزار و ۷۵۱ 

میلیارد ریال تسهیالت در ۲۱ هزار و ۵۲۵ فقره پرداخت کرده است.
بنگاه های بخش بازرگانی نیز ۸۴ هزار و ۱۹۷ فقره تســهیالت به ارزش 
۸۸ هزار و ۴۶ میلیــارد ریال دریافت کرده اند.همچنین ســهم بخش 
خدمات نیز از مجموع این تســهیالت ۵۶۰ هزار و ۲۷۷ فقره به ارزش 
۴۰۹ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال و ســهم بخش صادرات نیز ۱۷۴ فقره به 

ارزش یک هزار و ۳۹۹ میلیارد ریال بوده است.

شعبه

یک مقام مسئول با بیان اینکه خرید دالر از سوی مردم 
به دلیل حفظ ارزش دارایی   هایشان بود، گفت: شرایط 
بازار متالطم ارز و تشدید تحریم ها سبب نقش آفرینی 

نه چندان خوب بازار متشکل ارزی شد.
احمد مجتهد، کارشــناس مســائل بانکی بــا تحلیل 
عملکرد بازار متشکل ارزی در شــرایط کنونی بازار ارز 
گفت: جای خالی اجرای ایده راه اندازی بازار متشــکل 
ارزی اگرچــه در بازار ارز احســاس می شــد، اما باید 
توجه داشت که این ساختار، در شــرایط کنونی کاماًل 
تحت تأثیر فضای کنونی حاکــم بر نظام بانکی به دلیل 

تحریم ها و برخــی عوامل غیرعادی کار خود 
را آغاز کرده است؛ بنابراین ساختاری شکل 
گرفته که تحت شــرایط بازار متالطم از یک 
ســو و تشــدید تحریم های سیاسی از سوی 

دیگر قرار دارد.
وی افزود: در عین حال، مشــکالت ناشی از 
کاهش درآمدهــای ارزی دولــت نیز عمق 

این بازار را کم کرده و البته اوضاع نابســامان در تأمین 
منابع ارزی نیز، منجر به کارکرد نــه چندان مقتدرانه 
این بازار شده اســت؛ این در حالی است که اگر شرایط 

بازار ارز تغییر کند، به طور قطع نقش آفرینی 
بازار متشــکل ارزی در این حوزه نیز بیشتر 
خواهد شــد.به گفته مجتهــد، اکنون بانک 
مرکزی در تالش اســت تا کســری بودجه 
دولت را از طریق فــروش اوراق قرضه تأمین 
کنند و شــرایطی پیش رود که دولت از بانک 
مرکزی پول قرض نگیرد؛ پس این روند باعث 
شده تا جلوی رشد تورم گرفته شود؛ ضمن اینکه تقاضا 
نیز به ســمت خرید و فروش اوراق در بــازار بین بانکی 
هدایت شــود؛ این در حالی اســت که اگرچه هنوز هم 

ضعف هایی در مدیریت بازار ارز به چشم می خورد، اما 
با امکانات موجود، بانک مرکزی توانســته تا حدودی 
جلوی رشــد قیمت ارز را بگیرد و بــازار را کنترل کند؛ 

ولی ذخایر ارزی و اسکناس ما محدود است.
رئیس اســبق پژوهشــکده پولی و بانکی خاطرنشان 
کرد: در شــرایطی که مردم نگران وضعیت اقتصادی و 
حفظ ارزش پول و دارایی خود هستند، به هر وسیله ای 
از جمله خرید دالر دســت می اندازند تــا دارایی خود 
را حفظ کنند؛ اما بــه هر حال تبعاتی هــم این چنین 

تصمیماتی برای بازار دارد.

ارز

خریدار  بــورس اوراق بهــادار وضعیتی 
متفاوت را از سر گذراند، از محدوده حمایتی 
عقب نشســت و یک کانال عقب رفت و در 
کانال یک میلیون و سیصد هزار واحدی قرار 

گرفت.
شــاخص بورس در جریان معامــالت بازار 
ســرمایه در اولین روز هفته و ســومین روز 
آبان ماه بــا ثبت افت ۳۸هــزار واحدی، در 
ارتفاع یک میلیون و ۳۷۴هــزار واحد قرار 

گرفت.
در جریــان دادوســتدهای بازار ســرمایه 
۳میلیارد و ۲۲۸میلیون ســهم و حق تقدم 
به ارزشــی بالغ بــر ۳هــزار و ۴۹۰میلیارد 
تومان در ۳۵۹هزار نوبت مورد دادوســتد 
قرار گرفت و شــاخص بورس با افت ۳۸هزار 
و ۳۰۵واحــدی، در ارتفــاع یک میلیون و 

۳۷۴هزار و ۴۸واحد قرار گرفت.
بیشــترین اثر منفــی بر دماســنج بازار 
ســهام در روز جــاری به نــام نمادهای 
معامالتی شــرکت های فــوالد مبارکه 
اصفهــان، ملی صنایــع مس ایــران و 
پاالیــش نفت اصفهــان شــد و در مقابل 
شرکت های آهنگری تراکتورسازی ایران، 
کاشی و ســرامیک حافظ و معدنی دماوند 
با رشــد خود مانع افت بیشــتر نماگر بازار 

سهام شدند.
شــاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی 
منفــی را پشت ســر گذاشــتند؛ به طوری 
ـ ارزشــی(  که شــاخص قیمــت )وزنیـ 
۱۰۰۱۸واحد، کل )هم وزن( ۴۷۶۲واحد، 

قیمت )هم وزن( ۴۷۶۲واحد، آزاد شــناور 
۳۱۱۹واحد و شــاخص های بــازار اول و 
دوم به ترتیب ۳۵۳۴۸و ۴۸۸۱۴واحد افت 
کردند.بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار 
در حال کف سازی اســت اما عقب نشینی 
پی در پی و شکســته شــدن کف حمایتی 
نگرانی جدی برای سهامداران ایجاد کرده 

است.
میثم رادپور ، کارشــناس بازار ســرمایه و 
تحلیلگر مالــی در خصوص وضعیت کنونی 

بورس و ارتبــاط ریزش های اخیــر به عدم 
شــفافیت بورس و عدم انتشــار گزارش ها 
گفت: از نظر مــن بورس مدتی اســت که 
ریزش پیدا کرده است و این داستان  مربوط 

به شفاف بودن یا نبودن نیست.
 وقتی ریزش هــا بزرگ می شــود خیلی ها 
سرمایه خود را نقد می کنند و از بازار بیرون 

می  آیند.
 وی گفت: در این راســتا ریزش  هفته قبل 
نیز این ادامه همان روند نزولی قبل اســت.

البته الزم به توضیح اســت ما انتظار نداریم 
که گزارش ها کال زمین بازی را عوض کنند.

وی در جواب این ســئوال که ریــزش بازار 
تا چــه محــدوده ای می تواند ادامــه یابد؟ 
گفت:هر چند قبال کــف مقاومتی محدوده 
یک میلیون و چهارصد هــزار واحد بود اما 
دیدیم بــازار از این محدوده عقب نشســت 
و حاال هم مــی تواند از  هزار ســیصد واحد 

عقب تر برود.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: اگر 

به خاطر داشــته باشــید وقتی شــاخص 
در حال پیشــروی بود،همه این ســطوح 
را به راحتی می شکســت و بــاال می رفت 
اما میخواهــم بگویم مــا نمیتوانیم راجع 
بــه اتفاقــات یــک روزه و یــک هفته ای 
گمانه زنــی بکنیم. مــا در بهترین حالت 
می توانیم راجع به یک آینــده بلندمدت 

اظهار نظر کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید ببینیم انتظار ما از 
بازار چیست؟گفت: از زمانی که بازار شروع 
به ریزش کرد،قیمت دالر افزایش یافت. من 
فکر می کنم تنها عاملی که سرنوشــتش به 
بازار سهام گره خورده است، دالر است. من 
به شکلی جدی معتقدم افسار بازار سرمایه 

در دست دالر است .
 به هر حال در دوره رونق بورس، رشد قیمت 
ســهم ها تحت تاثیر تورم بــود و حاال نیز ما 
با همان تورم روبرو هســتیم اما به هر حال 
قیمت برخی سهم ها از قیمت واقعی فاصله 
گرفته بــود و در نتیجه ریــزش گریزناپذیر 
شــده بود اما حاال مســیر آینــده بورس را 

قیمت دالر تعیین می کند.
وی با تاکیــد بر اینکه ســهامدار به دنبال 
سود اســت، توضیح داد: حاال بسیاری می 
گوینــد قیمت ها به کف رســیده و جذاب 
است اما می بینیم که ســهامدار در حال 
تخلیه پرتفوی خود و فروش اســت، پس 
در این شــرایط چیزی فراتر از سود وجود 
دارد کــه منجر به فروش در این شــرایط 

می شود.

چرا بازار متشکل ارزی ندرخشید؟

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی تأکید کرد: 
افتتــاح راه آهن خواف - هرات فرصت های ارزشــمند 
اقتصادی برای کشــورهای ایران و افغانســتان فراهم 

می آورد.
 به نقل از وزارت راه و شهرســازی، شــهرام آدم نژاد با 
بیان اینکه خط آهن خواف-هرات مشــتمل بر چهار 
قطعه، به تفکیک دو قطعــه در داخل ایران و دو قطعه 
در خاک افغانســتان بوده کــه قطعــات اول، دوم و 
ســوم در تعهد ایران و قطعه چهــارم در تعهد طرف 
افغانستانی است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی 
صورت پذیرفته در آغاز عملیــات اجرایی، پیش بینی 
شــده بود این خط طی سه ســال احداث شود، لیکن 
به دلیل پاره ای مشــکالت بعضاً غیــر فنی و غیرمالی 
در احداث قطعه ســوم، این پروژه با تأخیــر روبه رو 

شــد. به صورت مرســوم عملیات احداث 
تا بهره بــرداری باید به صــورت همزمان از 
سوی دو کشور اجرا می شــد اما افغانستان 
مشکالتی در تأمین ســرمایه قطعه چهارم 
داشت که تأمین بودجه و ســرمایه گذاری 
موردنیــاز ایــن قطعه، در دســت پیگیری 
اســت.آدم نــژاد اهمیت راه اندازی شــبکه 

ریلی خواف-هرات از منظر توســعه حمل ونقل ریلی 
کشورمان را یادآور شــد و گفت: با بهره برداری از این 
خط آهــن امکان حمل ونقــل بین المللــی و ترانزیت 
ریلی، به شــکلی مؤثر فراهم می شــود. پــروژه ریلی 
خواف-هرات که قطعات آن در خاک افغانستان است، 
بخشی از برنامه وســیع تر این کشــور در توسعه خط 
آهن است که درنهایت تکمیل کننده بخشی از اتصال 

تمام ریلی چین، قرقیزســتان، تاجیکستان، 
افغانســتان، ایران و ســپس خلیج فارس و 
اروپا از مسیر کشورمان اســت.معاون وزیر 
راه و شهرســازی افزود: این خط آهن، امکان 
حمــل مقرون به صرفه اقتصــادی کاالهای 
ســنگین و حجیم را از مبادی داخلی سراسر 
کشور، همچنین از مبادی ورودی نظیر مرز با 
کشورهای همسایه به ویژه همسایگان شمالی و غربی، 
بنادر شــمالی و جنوبی علی الخصوص چابهار و شهید 
رجایی به افغانســتان و بالعکس، در چارچوب عملیات 
صادرات، واردات و ترانزیت از خاک کشــورمان فراهم 

می سازد.
وی گفــت: وجود ســنگ آهن هــم در ایــران و هم 
افغانســتان و امــکان صــادرات و واردات آن، برنامه 

توســعه صادرات نفتــی و غیرنفتی و تنوع بخشــی 
به کاالهای صادراتی کشــور به ویژه میــوه و تره بار، 
مواد غذایــی، الیاف و منســوجات، کاالهای صنعتی 
و ســاختمانی به افغانســتان، موافقت نامه چابهار و 
امکان ترانزیت کاالی هندی به ویژه گندم و شــکر به 
مقصد افغانستان و ترانزیت کاالی افغانستانی به ویژه 
مواد معدنی، خشــکبار و میوه به مقصد هندوستان، 
ترانزیت کاال از مبــدأ ترکیه و عراق به افغانســتان و 
بالعکس، همچنین توسعه تبادالت تجاری کشورمان 
با کشــورهای آســیای میانه از طریق ترانزیت کاال از 
سرزمین افغانستان، منظر لجستیک و زنجیره تأمین، 
عوامل پیشــران افزایش مبادالت تجاری دو کشــور 
محســوب می شــوند که باید به نحو مطلوبی از آن ها 

بهره گیری کرد.

خط آهن

خط آهن خواف-هرات برای هر دو کشور ایران و افغانستان حائز اهمیت است

و موافقت بانک مرکزی است؟ تزریق منابع جدید به بورس در گر
خریــدار  در حالی که با وجــود توافقات 
صورت گرفته و مجوزهای صادر شده برای 
تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی 
به بازار سرمایه، این کار تاکنون انجام نشده 
یک عضو شــورای عالی بورس بــا تاکید بر 
اینکه تصمیم تزریــق یک درصد از صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار باید اجرا 
شــود، اظهار کرد: اجرا نشدن آن احتماال به 

دلیل مخالفت بانک مرکزی است.
حسین سالح ورزی با اشاره به مصوبه قانون 
رفع موانع تولید، اظهار کرد: بر اســاس این 
مصوبه تزریق یک درصــد از منابع صندوق 
توســعه ملی به صندوق تثبیت بــازار باید 
از ســال ۱۳۹۴ اجرا می شــد اما نشده بود. 
به همین دلیل موضــوع در مجامع دیگر از 
جمله شورای عالی بورس مطرح شد و مورد 

تاکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: قرار بود این منابع صرفا برای 
عملیات بازارسازی و بازارگردانی در اختیار 
صنــدوق تثبیت بــه صورت ســپرده قرار 
بگیرد و این موضوع ابالغ شده بود. تا جایی 
که اطــالع دارم صندوق توســعه ملی هم 
مخالفتی با این موضوع نداشت. همانطور که 
می دانید رئیس جمهوری عضو هیات امنای 
صندوق توسعه ملی است و اعضای صندوق 
تثبیت بــازار نیز از بانک مرکزی، ســازمان 
برنامــه و بودجه، وزیر اقتصاد و... تشــکیل 

شده است.

این عضو شــورای عالی بورس در مورد اینکه 
چرا تزریق یــک درصد از صندوق توســعه 
ملی به صندوق تثبیت بــازار تاکنون صورت 
نگرفته اســت، توضیح داد: دلیل آن احتماال 
مخالفت های بانک مرکزی است. شاید بانک 
مرکزی تصور می کند اجرای این طرح اثرات 
تورمی در پی خواهد داشت. البته این موضوع 
با توجه بــه تصمیماتی کــه در نهادهای باال 
دستی گرفته شــده باید اجرا شود مگر اینکه 

دالیل توجیهی مخالفت محکم باشد.

خط قرمز تزریق ارزی
بر اســاس این گــزارش، بیــش از یک ماه 

پیش بود که مســئوالن بورس اعالم کردند 
با پیگیری هــای وزارت اقتصاد، انتقال یک 
درصــد از منابع صنــدوق توســعه ملی به 

صندوق تثبیت بازار انجام می شود. 
این ماجرا از همان اول مبهم بود و  مسئوالن 
در بخش بــورس، وزارت اقتصاد و صندوق 
توســعه ملی یا هیات امنای صندوق توسعه 
ملــی در این رابطــه به صراحــت صحبت 
نکردند که قرار اســت این منابع از کجا و به 
چه میزان تامین و به بورس تزریق شــود و 
بعد از صدور مجوزها چه روالی در حال طی 
شــدن اســت و فقط به توافق و حل ابهام و 
وعده های هر هفته ای بــرای انتقال منابع 

بسنده کردند.
بر این اساس به مجوزی که از گذشته برای 
ســرمایه گذاری صندوق در بازار سرمایه 
وجود داشــته است، اشاره شــده بود ولی 

ابعاد آن مشخص نشد.
 به هر حــال موضوع در ابهــام پیش رفت 
تا این که صندوق توســعه ملی اعالم کرد 
آماده همکاری برای انتقال منابع به بورس 

است.
 چندی قبل هــم  پورمحمــدی - معاون 
اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه -گفت 
که ابهاماتی در رابطه با منابع وجود داشته 
که در جلســه هیات امنای صندوق توسعه 

ملی مطرح و برطرف شده است.
در حالی از چند هفته گذشــته مسئوالن 
فقط اعالم مــی کنند که انتقــال منابع به 
زودی انجام می شــود و در جریان است که 
در رابطه با منابعی که قرار است از صندوق 
توســعه ملی به بورس آمده و از آن حمایت 
کنــد، دو مــورد وجــود دارد؛ اول این که 
مجوزی که مســئوالن از آن صحبت کرده 
اند به منابع ریالی صندوق توســعه ملی بر 

میگردد.
اما نکته دیگر این اســت که اگر منابع ریالی 
صندوق توسعه ملی پاســخگوی نیاز بازار 
سرمایه در حد تعیین شــده نباشد، ممکن 
اســت پای منابع ارزی صندوق به میان آید 
که این در مرحله اول نیاز به مجوز داشــته 
داشــته و بعد باید بانک مرکزی منابع ارزی 
صندوق را به ریــال تبدیل کرده و در اختیار 

بازار سرمایه قرار دهد.
به نظر نمی رســد با توجه به حواشــی که 
طی مدت اخیر در مورد تبدیل منابع ارزی 
صندوق توسعه ملی وجود داشته، این روال 
در مورد تزریق به بورس  عملیاتی شــود. به 
هر صورت زمانی که منابع صندوق توســعه 
ملی در دسترس نیست هرگونه الزامی برای 
تبدیل منابع آن به ریال به نوعی استقراض 
از  بانک مرکــزی خواهد بود کــه از عوامل 
افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشــد تورم 

است.



آخرین وضعیت تولید انرژی از طالی کثیف

مشترکان برق صنعتی باالی ۵ مگاوات مکلف به خرید از بورس انرژی شدند

مدیرعامل بورس انرژی عنوان کرد

تقویت صنایع داخلی با عرضه خوراک مصرفی در بورس انرژی

رئیس سازمان راهداری:
وئیل امسال و سال آینده   قیمت گاز

افزایش نمی یابد
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بــا رد ادعای افزایش 
قیمت گازوئیل تا پایان امسال گفت: نه امســال و نه سال آینده به هیچ 

عنوان قیمت گازوئیل تغییر نخواهد کرد.
عبدالهاشم حسن نیا درباره نحوه تخصیص ســوخت به ناوگان حمل و 
نقل جاده ای اظهار داشت: خودروهای ســنگینی که در سراسر کشور 
در طول ماه پیمایش مفید به صورت حمل بار داشته باشند، طبق توافق 
سازمان راهداری و وزارت نفت بر اساس ســهمیه، به آنها سوخت ارائه 
می شود.وی افزود: برخی خودروهای سنگین که بیشتر کار می کنند با 
شرکت نفت به این توافق رســیده ایم تا این خودروها بر اساس پیمایش 

بیشتر، میزان سوخت بیشتر از سهمیه به آنها داده شود.
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یادآور شــد: مثاًل اگر 
ناوگانی ماهانه ۱۵ هزار لیتر سوخت مصرف می کند، در یک ماه کارکرد 
بیشتری داشت و نیاز به ۱۸ هزار لیتر ســوخت داشت، بر اساس توافق 
مذکور، این میزان مصرف بیشتر ســوخت که بر اساس پیمایش بیشتر 
و حمل بار بوده، ماه آینده به حســاب کارت سوخت راننده ناوگان واریز 

می شود تا کسری آنها جبران شود.
حسن نیا، مالک صحت ادعای پیمایش مفید ناوگان را »بارنامه« عنوان 
و اظهار کرد: مسیر ذکر شــده در بارنامه از مبدأ به مقصد که در سامانه 
سازمان راهداری ثبت می شود، مالک پیمایش ناوگان برای تخصیص 
ســوخت خواهد بود بنابراین رانندگان دیگر نمی توانند ادعا کنند که 
مثاًل مســیری را خالی از تهران تا مشــهد برای دریافت بــار به مقصد 
بندرعباس طی کرده اند بلکه آنچه به عنــوان مبدأ و مقصد حمل بار در 

بارنامه ذکر شده، مالک پیمایش و دریافت سهمیه سوخت است.
وی ادامه داد: بعضاً رانندگان اعتراض می کنند که ســهمیه ســوخت 
دریافتی معادل ۲۵ روز اســت و معادل ۵ روز از ســوخت آزاد مصرف 
می کنند. پاسخ ما این است که اگر اســناد و مدارک پیمایش حمل بار 
در مدتی که ادعا می کنند به ما ارائه دهند، ما نیز معادل سوخت ادعایی 
آنها در سهمیه ماه بعدشــان منظور می کنیم یا اینکه از تنخواه سازمان 

راهداری به آنها پرداخت می کنیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: تمــام خودروهایی که بیشــتر از 
سهمیه ســوخت برای حمل بار مصرف می کنند، وظیفه ما است که آن 

را جبران کنیم.
حسن نیا با رد ادعای افزایش قیمت گازوئیل تصریح کرد: این اظهارات 
به هیچ وجه صحت ندارد، مبنای قیمت ســوخت کلیه ناوگان حمل بار 
جاده ای در سراسر کشور ۳۰۰ تومان است و یک ریال افزایش نمی یابد؛ 

قطعاً هم امسال و هم سال آینده قیمت گازوئیل تغییر نمی کند.

سخنگوی صنعت برق کشور خبر داد
 اختصاص رمز ارزها به تامین ارز مورد 

نیاز واردات
سخنگوی صنعت برق کشــور، از اختصاص رمزارزهای استخراج شده 
در واحدهای مجاز، بــه تامین ارز مــورد نیاز بــرای واردات، در آینده 

نزدیک خبر داد.

 مصطفی رجبی مشــهدی با اشاره به اضافه شــدن تبصره ای جدید به 
مصوبه گذشته در خصوص مقررات اســتخراج رمز ارزها افزود: در این 
مصوبه آمده اســت رمزارزهای استخراج شــده در واحدهای مجاز، بر 
اســاس مجوزهای وزارت صمت و وزارت نیرو بــرای تأمین برق، فقط 

برای تأمین ارز واردات کشور صرف خواهد شد.
وی گفت: این رمزارزها بر اســاس مقررات تعیین شــده از سوی بانک 

مرکزی، قابل مبادله هستند.
سخنگوی صنعت برق افزود: ســقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل 
مبادله هر واحد استخراج کننده بر اساس میزان انرژی مصرفی توسط 

وزارت نیرو، تعیین خواهد شد.
رجبی مشهدی گفت: دســتورالعمل انجام این طرح، در وزارت نیرو در 

حال تدوین است.

معاون وزیر نیرو تشریح کرد
آیا افغان ها حقابه ایران را می دهند؟

معاون وزیر نیرو درباره عــدم تخصیص آب در زمان نیاز و بازگشــایی 
دریچه ها در زمان بارندگی در ایران که که منجر به سیالب در سیستان 
می شــود، توضیح داد: در ســال های اخیر زمان بازگشــایی دریچه با 
اطالع و هماهنگی ما انجام می شــود، تا آمادگی داشته باشیم و آبگیری 

بدرستی انجام شود.
قاسم تقی زاده  خامسی درباره آخرین وضعیت تعیین حقابه هیرمند از 
افغانستان اظهار داشــت: در مورد هیرمند یک کمیساریای عالی وجود 
دارد که بزودی در افغانستان تشــکیل خواهد شد. طی دو سال گذشته 
با طرف افغان مذاکراتی داشتیم و نتیجه این بود که روی نقاط مشترک 
مثل مطالعات حوضه هــای آبریز که تاکنون هیچ کاری انجام نشــده، 

توافق کردیم و بحث و بررسی می کنیم.  
وی افزود: در حال حاضر نسبت به گذشته در مذاکرات پیشرفت کردیم 

و امیدوار هستیم که حقابه ایران داده شود. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: وضعیت بارندگی حوضه 
هم امسال بد نیســت. ولی نیازمند مطالعه وســیعی است که بصورت 
مشترک با هم انجام می دهیم، کار نقشه برداری هم درحال انجام بوده و 

در کل از وضعیت و روند کار راضی هستیم.
وی درباره عدم تخصیص آب در زمان نیاز و بازگشایی دریچه ها در زمان 
بارندگی در ایران که که منجر به ســیالب در سیستان می شود، توضیح 
داد: در سال های اخیر زمان بازگشــایی دریچه با اطالع و هماهنگی ما 

انجام می شود، تا آمادگی داشته باشیم و آبگیری بدرستی انجام شود. 
به گزارش ایلنا، رضــا اردکانیان ۲۸۹ مهرماه پــس از دیدارو مذاکره با 
رئیس شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره حل موضوع آبهای 
مرزی دو کشــور ایران-افغانســتان گفت: موضوع آب در حوزه آبریز 
مشــترک فقط با همکاری کشورهای مســتقر در حوزه آبریز به نتیجه 

می رسد.
وی تاکید کرد: فارغ از اینکه کشوری باالدســت و یا پایین دست باشد 
براســاس نقشــه راه مشــترک می توانند هم منافع و هــم هزینه ها را 

منصفانه تقسیم کنند.
وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: تصور ما این است که بین ایران و افغانستان 
زمینه همکاری متنوع و وسیع است و در این مسیر مسائل آب و محیط 

زیست جایگاه خود را دارد.
وی یادآور شــد: با توجه به توســعه یافتگی مدیریتی هر دو کشور، این 
مسائل از شکل چالش خارج و به راه حل هایی که در بر گیرنده منافع دو 

کشور است، خواهد رسید.

و نیر

شــرکت توتال در حال بررســی ســرمایه گذاری در 
پروژه های گاز طبیعی در عراق است.

دولت عراق در بیانیه ای به نقل از احســان عبدالجبار، 
وزیر نفت عراق اعالم کرد دو طــرف مذاکراتی درباره 
پروژه های گاز طبیعی در غرب عــراق و نزدیک بصره 
در جنوب این کشور داشــته اند و امیدوارند بزودی به 

توافق برسند.
وزیر نفت عراق که در هیات همراه مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق در ســفر به انگلیس، فرانسه و آلمان 
حضور داشــت، با مقامات توتال در پاریس دیدار کرد. 

یکی از اهداف این ســفرها، جذب ســرمایه 
گذاری اروپایی بوده است.

اقتصاد عراق که تقریبا تمــام درآمدش را از 
نفت به دست می آورد، امسال به دلیل ریزش 
قیمت نفت در پی شیوع ویروس کرونا تحت 
فشار شدیدی قرار گرفته و دولت این کشور 
در تالش برای توســعه ذخایر وسیع گازی و 

کاهش وابستگی به نفت است.
عراق به تسریع طرحهای توسعه برای سرمایه گذاری 
در فــرآوری گازهایی که به همراه نفت اســتخراج می 

شوند و پرداختن به مســئله آالیندگی، نیاز 
دارد. این کشــور عالوه بر ضــرورت کاهش 
مشــعل ســوزی و آالیندگی در بزرگترین 
میدان نفتی خود، بــه تولید گاز برای کاهش 
وابســتگی به واردات که عمــده آن از ایران 
اســت، نیاز دارد. طبق گزارش سال ۲۰۱۹ 
آژانس بیــن المللی انرژی، پتانســیل قابل 
توجهی برای گاز طبیعی در عراق وجود دارد زیرا تولید 
گاز به عنوان محصول فرعی استخراج نفت در یک دهه 
گذشــته افزایش پیدا کرده است. عراق اخیرا با شرکت 

BP  هم در خصوص سرمایه گذاری در تولید گاز که به 
همراه نفت در میدان نفتی رومیله استخراج می شود، 

مذاکراتی داشته است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، توتال که یکی از بزرگترین 
شرکتهای انرژی جهان است، به مدت حدود یک قرن 
در عراق فعالیت داشته و جزو کنسرسیومی بوده است 
که میــدان کرکــوک را در اواخر دهه ۱۹۲۰ کشــف 
کردند. این شــرکت فرانســوی در پهنه نفتی حلفایه 
در جنوب عراق و در بلوک اکتشــافی سارســنگ در 

کردستان سهم دارد.

معاون نظــارت بر بهره برداری شــرکت آب و فاضالب 
کشور گفت: در حال حاضر ۳۲ درصد از آب استان های 
حاشــیۀ خلیج فارس از طریق شیرین سازی آب دریا 
تامین می شــود که ۲ درصــد بیشــتر از تکلیف ماده 
۳۶ قانون برنامه ششم توســعه است.سید حمیدرضا 
کشــفی معاون نظارت بر بهره برداری شــرکت آب و 
فاضالب کشــور با اشــاره به تامین منابع آب از طریق 
شیرین سازی آب دریا گفت: تامین آب از منابع دریایی 
در قالب ۲ پروژه کالن پیگیری می شود که یکی از آن ها 

مرتبط با تامین آب از آب شیرین کن است.
معاون نظــارت بر بهره برداری شــرکت آب 
و فاضالب کشــور با اشــاره به اینکه مطابق 
مــاده ۳۶ قانــون برنامه ششــم توســعه، 
وزارت نیرو مکلف اســت ۳۰ درصد از منابع 
آبی اســتان های حاشــیه خلیج فــارس را 

از شیرین ســازی منابع آب دریا تامین کند، گفت: در 
حال حاضر با وجود اینکه برنامه ششــم توســعه هنوز 
به انتهای زمانی خود نرسیده اســت، ۳۲ درصد از آب 

اســتان های حاشــیۀ خلیج فارس از طریق 
شیرین ســازی آب دریا تامین می شود که ۲ 
درصد بیشتر از تکلیف ماده ۳۶ قانون برنامه 
ششم توسعه است. هزینه شیرین سازی آب 
دریا از طریق آب  شیرین  کن ها معادل ۱ دالر 
برای هر متر مکعب است. این رقم در ایران با 
توجه به نیروی کار ارزان نزدیک به ۸۰ ســنت می رسد 
و همین امر منجر به نیاز به اعتبار قابل توجه برای سرپا 
نگه داشتن این واحدها است.کشــفی درباره استفاده 

از انرژی تلف شــده نیروگاه های تولیــد برق به منظور 
شیرین سازی آب دریا گفت: در شــرایطی که اطراف 
نیروگاه تولید برق نیاز به آب داشــته باشد استفاده از 
این شــیوه می تواند نتایج موفقیت آمیزی را به دنبال 
داشته باشد.وی در تشریح دومین پروژه کالن استفاده 
از منابع آب دریا گفت: فعال سازی ۴ کریدور به منظور 
انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی در دســتور 
کار قرار دارد که یکــی از این کریدورهــای از جنوب 

استان سیستان و بلوچستان می گذرد.

گاز

آبفا

عرفانه تاجیکی  مدیرعامل بورس انرژی 
گفت: عمــده محصوالت معامله شــده در 
رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی به 
عنوان خوراک صنایع داخلی است، بنابراین 

الزم است توجه ویژه ای به این بخش شود.
ســید علی حســینی، مدیر عامــل بورس 
انرژی ایران در گفت وگو با مهر با اشــاره به 
آخریــن وضعیت معامــالت این بــازار در 
ســال جاری گفت: طی امسال و در راستای 
حمایت از صنایــع داخلی، بــورس انرژی 
ایران میزبان عرضه بیــش از ۲ میلیون تن 
انواع فرآورده های نفتــی در رینگ داخلی 
بازار فیزیکی بوده اســت کــه از این میزان 
عرضه، قریب به یک و نیــم میلیون تن انواع 
فرآورده های هیدروکربوری به ارزش بیش 
از ۶۲ هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال مورد معامله 

قرار گرفته است.
به گفتــه وی ایــن در حالی اســت که در 
مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته حجم 
معامالت بــا افزایش ۳۱ درصــدی و ارزش 
معامالت نیز با رشــدی بالغ بــر ۲۵ درصد 

مواجه شده است.
وی با بیان اینکه عمــده محصوالت معامله 
شــده در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران به عنوان خوراک صنایع داخلی 
مورد مصرف قرار می گیرند، افزود: ضرورت 
حمایت از صنایــع داخلی به منظور افزایش 
سطح اشتغال، حمایت از تولید ملی، مقابله 
با تحریم اقتصــادی صنایع داخلی و تقویت 
صنایــع پایین دســتی ایجــاب می کند تا 
تمرکز و توجه خاصــی بر فعالیت این بخش 

از صنعت ملی معطوف شود.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه 

رهبر معظــم انقالب در ۲ ســال متوالی بر 
بحث اقتصاد مقاومتی و در سال های آتی به 
موضوع حمایت از تولیدات داخلی به عنوان 
یک عنصر کلیدی تاکید کرده اند، باید بتوان 
گام های اساســی در راســتای دستیابی به 
جهش اقتصادی برداشــت و بر این اساس 
تاکید بر موضوع حمایــت از صنایع داخلی 
حاکــی از اهمیــت آن در بهبــود وضعیت 
حال حاضر کشــور اســت. در این راســتا، 
بورس انرژی ایران در حوزه داد و ستد انواع 
فرآورده های هیدروکربوری، طی سال های 
اخیر برنامه ریزی و توجــه خاصی را به این 

حوزه اقتصادی معطوف داشته است.

مدیر عامل بورس انرژی ایــران تاکید کرد: 
خوشبختانه طی ســال های اخیر با تقویت 
عرضه انــواع خــوراک صنایــع داخلی از 
جمله نفتای ســنگین و سبک، نفت سفید، 
میعانات گازی و انواع حــالل های تولیدی 
پاالیشگاه های کشــور ازجمله حالل ۴۰۲، 
حالل ۴۰۶ و حالل ۴۱۰ و …، اســتقبال 
چشمگیر و روبه رشــدی از سوی خریداران 

بالقوه از این بازار شکل گرفته است.
وی افزود: عرضه محصوالتی همچون نفت 
سفید با هدف تأمین خوراک صنایع داخلی، 
نفتای سنگین و ســبک به عنوان خوراک 
صنایع پتروشیمی، میعانات گازی به عنوان 

خوراک صنایع پایین دســتی و عرضه انواع 
حالل های پاالیشــگاهی بخش عمده ای از 
معامالت رینگ داخلــی بورس انرژی ایران 
را در برمی گیرند، به طــوری که ۲۵ درصد 
از حجم فرآورده های نفتی معامله شــده در 
رینگ داخلی مربوط بــه محصول نفتا، ۱۵ 
درصــد میعانــات گازی و ۱۵ درصد نفت 
ســفید و انواع حالل اســت. همچنین ۶۰ 
درصد از ارزش معامالت رینگ داخلی بازار 
فیزیکی بورس انرژی بــه ارزش ۳۷ هزار و 
۵۲۲ میلیــارد ریال را محصــوالت نفتای 
سنگین و سبک، میعانات گازی، نفت سفید 

و انواع حالل تشکیل می دهند.

مدیر عامل بورس انرژی با اشــاره به اینکه 
عرضه و تأمین انواع خوراک صنایع داخلی 
از قبیل شرکت های پتروشــیمی و صنایع 
پایین دســتی نقش مهمی در اشتغال زایی 
و شکوفایی اقتصادی کشــور ایفا می کند، 
تصریــح کرد: در همیــن راســتا از ابتدای 
ســال جاری تاکنون ۳۵۲ هــزار تن نفتای 
سنگین و ســبک به ارزش ۱۹ هزار و ۷۷۰ 
میلیارد ریال، ۲۲۱ هزار تن میعانات گازی 
به ارزش ۵ هزار و ۷۹۳ میلیــارد ریال، ۲۱ 
هزار تن نفت سفید به ارزش یک هزار و ۳۳۵ 
میلیارد ریــال و ۱۹۹ هزار تــن انواع حالل 
به ارزش ۱۰ هزار و ۶۲۵ میلیــارد ریال در 
تابلوی معامالتی بورس انــرژی ایران مورد 

معامله قرار گرفته است.
این مقام مســئول گفت: حجــم معامالت 
فرآورده های نفتی شــامل نفتا، نفت سفید، 
میعانات گازی و انواع حالل طی ســال ۹۹ 
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با افزایــش ۷۴ درصــدی و از لحاظ ارزش 
معامالتی بــا افزایش ۵۵ درصــدی همراه 
بوده اســت. نکته مهم اینکه عرضه هفتگی 
و منظم نفت ســفید توسط شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران از انبارهای 
بندرعبــاس، اراک، اهواز و ســاری و تداوم 
عرضه نفتای ســنگین و ســبک به عنوان 
خوراک شــرکت های پتروشیمی در رینگ 
داخلی بــازار فیزیکی بورس انــرژی ایران 
ضمن فراهم آوردن بســتر الزم جهت ورود 
صنایع داخلی به عرصه تأمین خوراک اصلی 
خود به عنوان متقاضیان اصلی از بازار انرژی 
کشــور، می تواند گامی مهم در راســتای 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار آید.

خریدار  روزانه حدود ۵۸ هــزار تن زباله 
در کشــور تولید می شــود که می توان از 
این ظرفیت بــرای تولید انرژی اســتفاده 
کرد و آنطور کــه معاون وزیر نیــرو در امور 
انرژی های تجدیدپذیر اعالم کرده برای این 
مهم با شــهرداری مذاکراتی صورت گرفته 
اســت. انرژی برق از طریــق نیروگاه های 
مختلفی از جمله نیروگاه های حرارتی، آبی، 
دریایی، خورشیدی، هسته ای و زیست توده 
تولید می شــود. البته هم اکنــون در جهان 
بیشتر ســوخت هایی که برای تولید انرژی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، سوخت های 
فسیلی است و سوخت های فسیلی الیه های 
متمرکزی هســتند کــه در کل دنیا وجود 
دارد، امــا منابــع بیوماس)زیســت توده( 
به صورت پراکنده است و هم اکنون کارکرد 
اقتصادی از این منبع، منحصر به استفاده از 
پســماند حاصل از فرآوری تیرهای چوبی، 

پسماندهای غذایی و ... می شود.

از ســوی دیگر بیوماس انعطاف پذیرترین 
منبع انرژی غیرنفتی اســت کــه می تواند 
مستقیماً در تبدیل ســوخت گازی به مایع 
برای تولید انرژی الکتریکی مورد اســتفاده 
قرار گیرد. هم چنین زیســت توده به عنوان 
بزرگ ترین منبــع انــرژی تجدیدپذیر در 
جهان اســت که در ســال ۱۹۹۸ به میزان 
۱۴ درصد برق جهان و ۱۸ درصد کل انرژی 
اولیه کشــورهای دنیا را تأمیــن می کرد و 
هم اکنون نیــز مهم ترین منبــع انرژی در 
کشورهای در حال توسعه است و ۳۵ درصد 
کشــورهای در حــال توســعه از این منبع 

استفاده می کنند.
در خصوص مفهوم بیومــاس باید گفت که 
این عبارت یک مفهوم کلی بــوده و یکی از 
منابع بیوماس، ضایعات شــهری اســت، از 
این رو در حال حاضــر در ایران منابعی برای 
بیوماس وجود دارد که بــرای تولید انرژی 
مناســب اســت و این منابع طیف وسیعی 

از مواد هســتند، از جمله چوب ســوختی 
جمع آوری شده از مزارع و درختستان های 
طبیعی و برخــی محصوالت کشــاورزی، 
ضایعــات کشــاورزی، مایعــات غذایی و 
ضایعات حاصل از فــرآوری تیرهای چوبی، 
فضوالت دامــی، ضایعات جامد شــهری و 
فاضالب ها که در تولید بیوماس اســتفاده 
می شــوند.در منابع بیوماس عالوه بر زباله، 

از فاضالب هم می توان به عنوان منبع اولیه 
تولید انرژی اســتفاده کرد. همین زباله ها و 
ضایعات شــهری که تولید می شود گاهی 
دفع آن ها از چرخــه طبیعت، معضلی برای 

جوامع بشری بوده است.
 همچنین ضایعات جامد شــهری که زباله ها 
هســتند و از آن ها به عنوان طالی کثیف یاد 
می شــود، زباله های جامدی هســتند که از 
عملیات تجــاری، اداری، خانگــی و برخی 
صنایع به دست می آید که حجم قابل توجهی 
از آن در زمین دفع می شــود که با مدیریت 
صحیح این زباله ها می تــوان بخش زیادی از 
آن  را در تولید ســوخت و کود استفاده کرد 
و مقداری را بازیافت و مجــدداً مورد مصرف 
قرار داد و یا حتی می تــوان گاز متان حاصل 
از محل دفن زباله های جامد شــهری را برای 
تولید انــرژی الکتریکی اســتفاده کرد که 
البته در کشور ما به خاطر زیاد بودن رطوبت 
زباله ها که فسادپذیری را در ضایعات افزایش 

می دهد و این امــر ارزش حرارتی حاصل را 
کمتر می کند.محمد ساتکین - معاون وزیر 
نیرو در امــور انرژی هــای تجدیدپذیر -  در 
خصوص آخرین وضعیت تولید نیروگاه های 
زیست توده  گفت: برای تشویق نیروگاه های 
زیست توده نسبت به ســایر تجدیدپذیرها 
دوبرابر تعرفه درنظــر گرفته ایم و امیدواریم 
بتوانیم مشــکل زباله های شــمال کشور را 
حل کنیم.وی بــا بیان اینکــه مجموعه ها 
با شــهرداری ها برای زمیــن و زباله قرارداد 
منعقد می کننــد وبرق تولیــدی آن ها نیز 
توسط وزارت نیرو خریداری می شود، اظهار 
کرد: برای توســعه نیروگاه های زیست توده 
اقدامات متعددی صورت گرفته است.معاون 
وزیر نیــرو در امور انرژی هــای تجدیدپذیر 
با تاکید بر اینکه برای بهره مندی بیشــتر از 
طالی کثیف در کشور برنامه هایی را درنظر 
داریم، گفت: در این راســتا با شهرداری نیز 

مذاکراتی صورت گرفته است.

کلیــه مشــترکین صنعتی برق  خریدار 
با قــدرت باالی ۵ مگاوات موظف هســتند 
برق )انرژی الکتریکی( مورد نیاز را از طریق  
قراردادهــای دوجانبه یا ســایر روش های 

متداول در بورس انرژی تامین کنند.
طبق مصوبه هیأت وزیران، کلیه مشترکین 
صنعتی برق با قدرت باالی ۵ مگاوات موظف 
هســتند برق )انرژی الکتریکی( مورد نیاز 

را از طریــق قراردادهای دوجانبه یا ســایر 
روش های متداول در بــورس انرژی تأمین 

کنند.
هیــأت وزیــران در جلســه ۱۳۹۹.۷.۱۶ 
بــه پیشــنهاد شــماره ۲۲۴۱۲ مــورخ 
۱۳۹۸.۱۱.۱۹ وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران 

تصویب کرد:۱- کلیه مشــترکین صنعتی 
برق با قدرت بــاالی ۵ مگاوات موظفند برق 
)انرژی الکتریکــی( مورد نیــاز را از طریق 
قراردادهای دوجانبه و یا ســایر روش های 

متداول در بورس انرژی تامین نمایند.
۲-و زارت نیــرو و شــرکت بــورس انرژی 
ایــران موظفنــد زیرســاخت های الزم را 
برای تأمین برق ســایر مشترکین )از جمله 

مشترکین تجاری باالی ۵ مگاوات( از طریق 
قراردادهای دوجانبــه یا روش های متداول 
بورس انرژی فراهم نماینــد، به گونه ای که 
بر اســاس یک برنامه زمان بندی شده طی 
دو سال آینده تمام مشــترکین باالی یک 
مگاوات مشــمول بند یک این تصویب نامه 
شــوند.تبصره-ضوابط اجرایــی ایــن بند 
توســط وزارت نیرو و یا همکاری شــرکت 

بورس انرژی ایران ظرف شــش ماه تدوین 
و ابالغ خواهد شد.

۳- در مواردی که تأمین برق مصارف مازاد 
بر الگوی مصرف )به تشخیص وزارت نیرو( 
از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشــد. 
مصرف مــازاد بر الگــو از طریق ســازو کار 
موضوع بند یــک این تصویــب نامه تأمین 

خواهد شد.

وژه های گازی عراق مذاکرات توتال برای سرمایه گذاری در پر

۳۲ درصد آب استان های حاشیه خلیج فارس از آب شیرین کن تامین می شود

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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مراکز تامین کننده نیازهای مردم باز هستند

وز ممنوع است؟ فعالیت کدام شغل ها از امر

نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت
 رشد تولید ۶ محصول معدنی و افت تولید

 ۴ محصول در نیمه نخست امسال
بر اســاس آخرین آمار منتشر شــده از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت(، در طول شــش ماهه ابتدایی ســال جاری در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشــته، از بین ۱۰ محصول منتخب معدنی، شش 

محصول رشد تولید را تجربه کرده است.
 از ۱۰ محصول منتخب معدنی مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش، 
طی نیمه نخست ســال جاری، تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی، 
کاتد مس، سیمان، شمش آلومینیوم خالص و آلومینا میزان تولیدشان 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشــته رشــد ۴.۷ تا ۵۳.۲ درصدی 
داشته اند. این در حالی است که کنســانتره زغال سنگ، ظروف چینی، 
ظروف شیشــه ای و شیشــه جام، با افت تولید ۰.۶ تا ۱۸.۵ درصدی در 

مدت مذکور نسبت به سال گذشته، روبرو شده اند.
بر این اساس، شــمش آلومینیوم خالص در شــش ماهه ابتدایی سال 
جاری با رشد ۵۳.۲ درصدی بیشترین درصد رشد را به خود اختصاص 
داده اســت. در این مدت ۱۹۶ هزار و ۲۰۰ تن از ایــن محصول معدنی 
تولید شده اســت؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۸ هزار و 
۱۰۰ تن شمش آلومینیوم خالص تولید شــده است.پس از آن سیمان 
با ۱۴.۴ درصد افزایش تولید نســبت به شــش ماهه اول سال گذشته 
که ۳۱ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تن تولید شــده بود، در شــش ماهه 
اول امســال میزان تولید خود را به ۳۵ میلیــون و ۶۳۹ هزار و ۶۰۰ تن 
رسانده اســت.محصوالت فوالدی و فوالد خام نیز در مدت مذکور سال 
جاری به ترتیب ۱۱ میلیون و ۶۶۴ هزارتــن و ۱۳ میلیون و ۹۲۹ هزار و 
۹۰۰ تولید شده است که نســبت به ۱۰ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۱۰۰ تن 
محصوالت فوالدی و ۱۲ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۳۰۰ تن فوالد خام تولید 
شده در مدت مشابه سال گذشــته به ترتیب ۱۰ و ۹ درصد رشد تولید 
داشته اند.کاتد مس نیز ۸.۱  درصد در نیمه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید داشته  است.   در شش ماه ابتدایی 
ســال گذشــته ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ تن کاتد مس تولید شده است که این 

عدد در شش ماه نخست امسال به ۱۴۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است.
همچنین آلومینا نیز با میزان تولید ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تن تولید شده در 
شش ماهه نخست امسال نســبت به ۱۱۶ هزار و ۲۰۰ تن تولید شده در 

مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴.۷ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، در مقابل اما ظروف چینی، شیشه جام، کنسانتره 
زغال سنگ و ظروف شیشــه ای  به ترتیب کاهش تولید را در شش ماه 

ابتدایی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ تجربه کرده اند.
در مدت مذکور ســال جاری،  ظروف شیشــه ای با افت ۰.۶ درصدی از 
۲۷۶ هزار و ۷۰۰ تن تولید شده در شــش ماهه نخست سال گذشته به 

۲۷۵ هزار و ۱۰۰ تن در مدت مذکور سال جاری رسیده است.
 در نیمه نخست امســال، ۷۶۲ هزار و ۹۰۰ تن کنســانتره زغال سنگ 
تولید شده است که نســبت به ۷۸۶ هزار و ۹۰۰ تن تولید شده در شش 
ماهه ابتدایی سال گذشــته افت ۳.۱ درصدی تولید داشته است.  پس 
از آن شیشه جام نیز در این شــش ماهه ابتدایی سال جاری ۴۷۵ هزار و 
۸۰۰ تن تولید شده است که نسبت به ۵۴۸ هزار تن تولید شده در مدت 

مشابه سال ۱۳۹۸ با افت تولید ۱۳.۲ درصدی روبرو شده است.  
در شش ماه نخست ســال جاری نسبت به مدت مشــابه سال گذشته، 
تولید ظروف چینی بیشــترین کاهش تولید را تجربه کرده اســت. در 
شش ماهه ابتدایی ســال جاری ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن ظروف چینی تولید 
شده اســت که نســبت به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن تولید شــده در شش ماه 

نخست سال گذشته ۱۸.۵ درصد کاهش تولید داشته است.

نقش موثر واسطه ها و ارز در تشدید قیمت  فوالد
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیــان اینکه مبنای قیمت 
محصوالت فوالدی عرضه و تقاضاست، گفت: امروز واسطه ها به تشدید 
قیمت ها دامن می زنند و دستگاه های نظارتی می توانند در این ارتباط 

وارد عمل شده و مانع از نرخ های غیرواقعی و بازار سیاه شوند.
»بهرام ســبحانی«  با یــادآوری تولید بیش از ۲۷ میلیون تن شــمش 
فوالدی در سال گذشــته، افزود: برنامه پیش بینی شــده برای امسال 
تولید ۳۰ میلیون تن شمش اســت که مصرف داخلی حدود ۱۵ تا ۱۶ 
میلیون تن برآورد می شــود.آمارهای وزارت صنعــت، معدن وتجارت 
حاکی از دســتیابی به ظرفیت بالغ بر ۴۰ میلیون تن فوالد اســت که 
تاپایان امســال برآورد می شــود از این میزان حداقل پنج درصد فراتر 
رویم.پیشتر سرپرست ســابق وزارت صنعت گفته بود، تا پایان برنامه 
ششم توسعه ) ۱۴۰۰- ۱۳۹۶( میزان تولید شــمش فوالد به رقم ۴۰ 

میلیون تن خواهد رسید.  

برآورد هشت میلیون تن صادرات
سبحانی خاطرنشان ســاخت: برآورد می شود امسال مجموع صادرات 
فوالد حداقل به هشت میلیون تن برسد، تحقق این مهم می تواند زمینه 
تداوم فعالیت فوالد سازان باشد.این وزارتخانه ، عملکرد صادرات فوالد 
در سال گذشته را رقم ۱۲ میلیون تنی داده بود، که به این ترتیب چهار 

میلیون تن افت خواهد داشت.

لزوم رایزنی با فوالد سازان
 رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران گفت: امروز بیش از هر زمان 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت برای هرگونه تصمیــم گیری در این 
بخش نیازمند رایزنی با تشکل های ذیربط و خبرگان است، زیرا تعامل 
و همپوشانی در این حوزه سبب بیرون ســازی التهاب و برقراری توازن 
می شود.وی اضافه کرد: تولید کنندگان محصوالت میانی باید متناسب 
با خرید در بورس کاال نسبت به عرضه اقدام کنند و این امر باید به شکل 

جدی به مورد اجرا گذاشته شود و نظارت بر عملکرد هم انجام گیرد.

نقش تاثیرگذار نرخ ارز
 ســبحانی درباره عوامل موثر در تعیین قیمت فوالد توضیح داد: عوامل 
مختلفی در ارتباط با نرخ فوالد، نقش آفرین اســت که نرخ ارز با توجه با 
ارزبری واحد های تولیدی مهم است، واقعیت این است که تولید کننده 
هنگامی که مواد مورد نیاز را تامین می کند، باید ارزیابی شود با چه نرخ 
ارزی خرید می کند و بعد ارز حاصل از صــادرات را چگونه به داخل و به 

چه نرخی ارایه دهد.
گفتنی است وزیر صنعت، معدن وتجارت در مهرماه با بیان اینکه عرضه 
فوالد در بازار ســرمایه به تدریج بــر قیمت فوالد در بــازار تاثیر خواهد 
گذاشــت، خاطرنشــان کرد: حداقل خرید فوالد در بورس ۲۰ تن است 
و هر شــخص می تواند با این ظرفیت خرید کند و تجربه ۶ ماه گذشته در 
بورس خوب بوده و در بحث فوالد هم به خوبی ادامــه پیدا خواهد کرد.
رزم حسینی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی با افرادی که خالف قانون در 

بیرون از بازار سرمایه اقدام به عرضه فوالد کنند، برخورد خواهد کرد. 

تولید

معاون ســازمان صنایع کوچک گفت: برخی از صنایع 
که فصلی نیستند، به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور و 
تأمین مواد اولیه با مشکالتی روبه رو می شوند و همین 

موضوع باعث می شود که از مدار تولید خارج شوند.
به گزارش مهر به نقــل از وزارت صمت، اصغر مصاحب 
اظهار داشــت: واحدهــای تولیدی که بــازار فروش 
محصوالت آن ها صرفه اقتصادی نــدارد، می توانند به 
کلینیک های مشاوره مســتقر در شهرک های صنعتی 
مراجعه کنند تا در خصوص میزان سرمایه ای که برای 
تغییر کاربری واحد تولیدی نیاز دارند، به آن ها مشاوره 
داده شود و همچنین برای مشــاوره در زمینه عارضه 

یابی و پروژه بهبود از خدمات کلینیک استفاده کنند.
مصاحب بــا بیان اینکــه گزارش هایی که از شــرکت 
شهرک های صنعتی اســتان ها به این ســازمان ارائه 
شده اســت، برخی از واحدهای تولیدی فعال در سطح 
شهرک ها و نواحی صنعتی اســتان ها از چرخه تولید 

خارج شده اند، گفت: در مقابل تعدادی واحد 
راکد به چرخــه تولید بازگشــته اند و این به 
دلیل ماهیتی است که برخی از صنایع دارند.

عضو هیأت مدیره ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایــران اضافه کرد: 
برخــی از صنایع کوچک و متوســط، تولید 
آن ها فصلی اســت و در یک فصل، کار خود 

را شــروع می کنند و با پایان فصل، از مدار تولید خارج 
می شوند؛ ولی برخی دیگر از صنایع که فصلی نیستند، 
به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشــور و تأمین مواد اولیه 
با مشــکالتی روبه رو می شــوند و همین موضوع باعث 

می شود که از مدار تولید خارج شوند.
وی ادامه داد: برخی دیگر از صنایع هســتند که صرفه 
اقتصادی ندارند و محصولی که تولیــد می کنند، بازار 
فروش خود را از دســت داده اند و این دســته از صنایع 
بایســتی قبل از این که واحد تولیدی آن ها به تعطیلی 

کشیده شــود، تحقیقات الزم را انجام دهند 
و از خدمات کلینیک مشــاوره ای ســازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران 

استفاده کنند.
مصاحب در خصــوص وضعیــت صادرات 
محصــوالت تولیــدی صنایــع کوچــک و 
متوسط در شش ماهه نخســت سال جاری 
نیز گفت: در شش ماهه نخســت سال جاری، صادرات 
کل کشــور در همه زمینه ها نسبت به ســال گذشته 
کاهش محسوسی داشته اســت، ولی میزان صادرات 
محصوالت تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شش 
ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به شش ماهه نخست 

سال ۱۳۹۸ جلوتر بوده است.
وی بیــان کــرد: بــازار صادراتــی تابع بســیاری از 
فاکتورهاســت که مــراودات بین المللــی و بیماری 
منحوس کرونا دو مورد از این فاکتورها هستند و اگر در 

شش ماهه دوم سال جاری، شرایط صادرات بهتر شود، 
صنایع کوچک و متوسط می توانند در عرصه صادرات 

حضور پررنگ تری داشته باشند.
معاون صنایــع کوچک ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران با اشــاره به این که صنایع 
کوچک و متوســط می توانند به جهش تولید دســت 
پیدا کنند، خاطرنشان کرد: بازار صادراتی صنایع، تنها 
مؤلفه برای دســتیابی صنایع به جهش تولید نیست و 
بازار داخلی و دیگر مؤلفه ها در کنار هم می توانند زمینه 

دستیابی به جهش تولید را فراهم کنند.
مصاحــب ابراز امیــدواری کــرد با توجه به ســرمایه 
گذاری های صورت گرفتــه برای راه انــدازی صنایع 
جدید و همچنین برنامه هایی که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در قالــب برنامه های هفتگانــه و محورهای 
چهارگانه مد نظــر دارد، صنایع کوچک و متوســط تا 

پایان سال جاری به جهش تولید دست یابند.

بر اســاس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده در 
شــهریور ماه امســال در گروه خودروهای سبک پنج 
خودرو سواری توانستند چهار ستاره کیفی و همچنین 
۲۸ خودرو ســواری و وانت سه ســتاره کیفی به خود 

اختصاص دهند.
 بر اســاس گــزارش ارزیابی و ارزشــیابی خودروهای 
ساخت داخل که توســط اداره کل صنایع حمل و نقل 
وزارت صنعت و معدن و تجارت منتشــر شــده است 
در شــهریور ماه امســال در گروه خودروهای سبک و 
در بخش وانت و لیســت قیمتی یک وانــت نیو پیکاپ 
فوتون دیزلی شــرکت ایران خودرو دیــزل با دریافت 

ســتاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای 
تولیدی ســاخت داخل را در ایــن بخش به 

خود اختصاص داده است
در لیست قیمتی دو گروه خودروهای سبک 
و در بخش وانت نیز وانت هــای کارا ۲۰۰۰ 
تک کابین تیــپ ۳، مــزدا کارا ۲۰۰۰ تک 
کابین و وانت کارا ۲۰۰۰ دو کابین تیپ ۳ از 

تولیدات شرکت بهمن موتور و همچنین خودرو سایپا 
۱۵۱ شرکت ســایپا بن رو موفق به کســب سه ستاره 

کیفی شده اند.
در همین گروه وانت آریســان شــرکت ایران خودرو 

دیــزل و وانــت مــزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین 
شرکت بهمن موتور با کسب دو ستاره کیفی 
در رده بعدی جای گرفته و وانت نیسان تک 
سوز و دوگانه سوز شــرکت زامیاد توانستند 

یک ستاره را از آن خود کنند.
در گروه ســبک بخش ســواری در لیســت 
قیمتی یک، خودرو تیگو۷، تولید شــده در 
شرکت مدیران خودرو سه ستاره کیفی دریافت نموده 

است.
همچنین در لیســت قیمتی ۲، هایمــاS۷ اتوماتیک 
ایران خودرو خراسان چهار ســتاره کیفی را از آن خود 

نموده است.
JAC_S5 و JAC_S5 کرمان موتور در این لیســت 
قیمتی سه ســتاره ای شــدند و SWM G۰۱ سیف 
خودرو و تیگو ۵ مدیران خودرو نیز سه ستاره به دست 

آوردند.
 MVM X33S در این گروه و ایــن کالس قیمتــی

مدیران خودرو نیز دو ستاره کسب کرد.
همچنین در سطح قیمتی چهار، خودروهای پژو ۲۰۷ 
و پــژو 207SD، دنا پالس از ایران خــودرو و برلیانس 
H۲۳۰ شــرکت پارس خودرو هر کدام چهار ســتاره 

کیفی به دست آوردند

صمت

و خودر

خریدار  از امروز فعالیت سه دسته کسب 
و کار و گروه شــغلی در شهرهای با وضعیت 
قرمز کرونایی با محدودیتهای شدید همراه 
شده و بر اساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا تا یک هفته امــکان فعالیت نخواهند 

داشت.
 در ماههای گذشته علیرغم آنکه تعدادی از 
شهرها به وضعیت سفید کرونایی بازگشته 
بودند، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی در برخی از شهرها 
باعث شد شروع موج وســیع تری از کرونا را 
شاهد باشیم؛ موجی که آمار مبتالیان کرونا 
را صعودی کرد و به بســتری شــدن تعداد 
بیشــتری از افراد منجر و موجب شد تا این 
استانها از ســطح هشــدار فراتر رفته و در 

وضعیت قرمز کرونا قرار گیرند.
به دنبال وخامــت اوضاع و عــادی انگاری 
رعایت پروتــکل های بهداشــتی و حضور 
در تجمعات غیر ضرور، ســخنگوی دولت 
از تشــدید نظارت و اعمــال محدودیتهای 
کرونایــی خبــر داد و اعالم کــرد فعالیت 
گروههای شــغلی ۲، ۳ و ۴ از  امروز دوشنبه 
ممنوع شــده و در صورت عدم توجه و ادامه 
فعالیت، این مشاغل مشمول جرایم سنگین 

و تعطیلی درازمدت خواهند شد. 
این تصمیم از ســوی ســتاد ملی کرونا و به 
دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و شــیوع ویــروس کرونــا گرفته شــده و 
محدودیتها در گــروه مشــاغل ۲، ۳ و ۴ از 
پنجم آبان مــاه به مدت یــک هفته در ۴۳ 
شهرســتان بحرانی که در وضعیت قرمز به 

سر می برند، اعمال می شود.

اما گروههای شغلی مذکور شامل چه 
مشاغلی هستند و کدام کسب و کارها 

از فردا امکان ادامه فعالیت ندارند؟
بر اساس مصوبه ابالغی ستاد ملی مدیریت 
و مقابله بــا بیماری کرونا مشــاغل به چهار 
گروه تقسیم شده اند که بر مبنای وضعیت 
شهرها به فعالیتشان ادامه می دهند. در این 
مصوبه چهار رنگ برای نشان دادن وضعیت 
شیوع کرونا در استانهای مختلف مشخص 
شــده و مطابق آن رنگ برای فعالیت چهار 
گروه شغلی در آن اســتانها تصمیم گیری 
می شــود. به عنوان مثال در شرایط سفید 

هر چهار گــروه فعالیت دارند، در شــرایط 
نارنجی گروه سه از فعالیت منع شده است، 
در شــرایط زرد فعالیت گروه چهار ممنوع 
شده و در شرایط قرمز تنها گروه یک امکان 

فعالیت دارد.
فهرست کسب و کارها و گروه شغلی دو که 
کمی گسترده تر اســت و از امروز مشمول 
اعمــال محدودیت می شــود، بــه مراکز 
خرید، پاســاژها، مال های فروش غیرمواد 
غذایی، مراکز شــماره گــذاری اتومبیل، 
مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، 
مراکز متبرکــه و زیارتگاه ها، مســاجد و 

مصلی ها، مراکز تمرین و انجام مســابقات 
ورزشــی، مراکز فــروش لــوازم خانگی، 
قنادی و شیرینی فروشــی ها، آب میوه و 
بستنی فروشی ها، آرایشگاههای مردانه، 
بازار فروش خودرو، فرش و موکت فروشی 
ها، خدمات چــاپ دیجیتــال، تزیینات 
داخلی ســاختمان، کادویی فروشــی ها، 
اسباب بازی فروشــی ها، عمده فروشی و 
خرده فروشی پوشاک، پارچه فروشی ها، 
پرده ســراها، مراکز فروش مبلمان، کیف 
و کفــش، مراکز فــروش لــوازم التحریر، 
خیاطی و خــرازی، آتلیه و عکاســی ها، 

مشــاوران امــالک، فروشــگاههای لوازم 
آرایشی و بهداشتی و مراکز فروش و عرضه 

خشکبار و آجیل اختصاص دارد.
گروه شــغلی ســه، مدارس،  دانشــگاهها، 
حوزه های علمیــه، آموزشــگاه های فنی 
حرفــه ای، زبان ســراها، آموزشــگاهها و 
کتابخانه ها، مهدهای کودک، اســتخرهای 
سرپوشــیده، ســینما و تئاتر، موزه ها و باغ 
موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشــگاه های 
زنانه و ســالن های زیبایی و کاهش فعالیت 
مترو و حمل و نقل عمومی درون شــهری را 

شامل می شود.
گروه شــغلی چهارم نیز شــامل همایشها، 
برگــزاری مراســم اجتماعــی، فرهنگی و 
مذهبی، مدارس شبانه روزی، باشگاه های 
ورزشــی مربوط به ورزشــهای پر برخورد 
از جمله کشــتی، کاراته و جــودو، کافه ها، 
چایخانه هــا و قهوه خانه ها بــا عرضه مواد 
دخانی، باغ وحش ها، شــهربازی ها و مراکز 

تفریحی آبی می شود.
 محدودیتهــا در گروههای شــغلی پیش 
گفته در حالی از امروز دوشــنبه اعمال می 
شود که تنها گروه شــغلی یک امکان ادامه 
فعالیت دارد؛ بر این اســاس مشاغل حیاتی 
و ضــروری مرتبط با زندگــی روزمره مردم 
نظیر مراکز امــدادی و درمانــی، اورژانس 
ها، مراکز امنیتــی، مراکز اداری و خدماتی، 
فروشــگاههای زنجیره ای، ســوپرمارکتها 
و مراکــز تامین ارزاق و مایحتــاج عمومی، 
نانوایــی هــا و داروخانه ها طــی این مدت 
باز هســتند و می توانند به فعالیــت و ارائه 

خدمات بپردازند.

ح کرد؛ تعطیلی برخی از صنایع کوچک به دلیل نوسانات ارز و مواد اولیه معاون سازمان صنایع کوچک مطر

و سواری چهار ستاره  تولید ۵ خودر

معاون وزیر صمت:

وژه راه اندازی می شود ۱۰ شرکت سهامی عام پر
سمیه رسولی  معــاون وزیر صمت با بیان 
اینکه توســعه تامین مالی تولیــد از طریق 
بازار سرمایه در دســتور کار قرار داردگفت: 
۱۰ شــرکت ســهامی عام پروژه راه اندازی 

می شود.
ســعید زرندی در مورد نحوه توسعه تأمین 
مالی تولید، اظهار داشــت: برای توســعه 
تأمین مالی تولید یکی از راهکارها استفاده 
از ظرفیت های بازار ســرمایه است چراکه 
هدف از ایــن اقدام متنوع ســازی ابزارهای 
تأمین مالی، هدایت منابع موجود در جامعه 
و بازار سرمایه به سمت تولید و ایجاد ارزش 
افزوده بــوده که در نهایت به اشــتغال زایی 
بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز 

منجر می شود.
معاون طرح و برنامه وزیــر صمت افزود: در 
همین راستا تاکنون سه اقدام عملی شامل 
پذیرش شرکتها در بازار سرمایه، محصوالت 
در بــورس کاال و انتشــار اوراق بدهــی، 
راه اندازی هلدینگ های ســرمایه گذاری و 
شرکتهای ســهامی عام پروژه و آزادسازی 

معــادن در حبــس از طریــق واگــذاری 
مجوزهــای معدنی در بورس را در دســتور 
کار قرار داده ایم.زرندی گفت: اگر به صورت 
تفکیکی بگویم، در مورد سیاســت نخست 
یعنی »پذیرش شــرکت ها در بازار سرمایه، 
محصوالت در بــورس کاال و انتشــار اوراق 
بدهی« تاکنون ۶ برنامه اتخاذ شــده است 
که شناســایی حدود ۵۰۰ شرکت صنعتی 
و معدنــی برای اســتفاده از ظرفیــت بازار 

سرمایه، نخستین برنامه ما بود.
وی ادامــه داد: از این ۵۰۰ شــرکت، ۲۷۵ 
شرکت به منظور اســتفاده از ظرفیت بازار 
سرمایه و پایش مســتمر و مرحله به مرحله 
آنها برای راهنمایی، هماهنگی، تســهیل و 
تسریع در پذیرش و عرضه سهام و یا انتشار 

اوراق بدهی اعالم آمادگی کرده اند.
زرندی افــزود: همچنین از ۲۷۵ شــرکت 
یادشــده تاکنون تعداد ۱۲۲ شرکت نسبت 
به عقد قرارداد بــا نهاد مالی و یــا کارگزار 
مربوط برای انجام فرآیند پذیرش و یا انتشار 

اوراق اقدام کرده اند.

به گفته معاون طرح و برنامــه وزیر صمت، 
از ابتدای ســال تاکنون نیز ۴۲ شــرکت به 

مرحله پذیرش در بازار سرمایه رسیده اند.

انتشار 39 هزار میلیارد ریال اوراق 
بدهی توسط 4 بنگاه تولیدی

وی بــه برنامه هــای عملی شــده در حوزه 
انتشار اوراق بدهی اشــاره کرد و گفت: طی 
۵ ماه نخست سال جاری، ۳۹ هزار میلیارد 
ریال اوراق بدهی توسط بنگاههای تولیدی 

شــامل پتروشــیمی جم، فــوالد مبارکه، 
بســتنی دومینو و کرمان خودرو منتشــر 
شده اســت، در حالی که این رقم در کل ۱۲ 
ماه سال گذشــته ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال بوده اســت.زرندی با اشاره به پذیرش 
محصــوالت در بورس کاال، اظهار داشــت: 
همچنین ۶ محصــول جدید شــامل ریل 
آهن، تولوئن در بازار اصلی و شمش زاماک، 
چیپس چوب، کائوچــوی طبیعی و نرمال 
پارافین در بازار فرعی بورس کاال در ســال 

جاری پذیرش شد.

 10 شرکت سهامی عام پروژه 
راه اندازی می شود

معــاون طــرح و برنامــه وزیــر صمت در 
ادامه گفــت: در مورد سیاســت دوم یعنی 
»راه اندازی هلدینگ های ســرمایه گذاری 
و شرکتهای ســهامی عام پروژه« نیز برای 
راه اندازی ۱۰ شــرکت ســهامی عام پروژه 
برای طرح های منتخب و مهم برنامه ریزی 
و اقدامات مربوطه را پیگیــری و هماهنگ 

کردیــم.وی افزود: به این صــورت که مقرر 
شد با با مشــارکت تشــکل ها و واحدهای 
تولیــدی موفــق در زمینه های پوشــاک، 
صنایع غذایی، سیلیکون و پنل خورشیدی، 
ورق های فوالدی، معادن طال و … این ۱۰ 

شرکت راه اندازی شود.
زرندی ادامه داد: جهت اجرای سیاست سوم 
یعنی »آزادسازی معادن در حبس از طریق 
واگذاری مجوزهــای معدنی در بورس« نیز 
برای عرضه پروانه اکتشــاف، گواهی کشف 
و پروانــه بهره بــرداری معــادن در تابلوی 
بورس و یا جلب مشارکت و سرمایه گذاری 
)جایگزیــن آگهی مزایده( بــا خانه معدن، 
اتاق ایــران، بورس کاالی ایــران، ایمیدرو، 
شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران و 
سازمان زمین-شناسی و اکتشافات معدنی 

هماهنگی های الزم را انجام داده ایم.
معاون طــرح و برنامه وزیر صمــت افزود: 
همچنین شناسایی معادن سلب صالحیت 
شــده و واگذاری در قالب تأسیس شرکت 

سهامی عام در دستور کار قرار گرفته است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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شهردار کرمانشاه:

ودی در دسترس قرار می گیرد سند چشم انداز توسعه شهر کرمانشاه به ز

ح رایگان  صرفه جویی در مصرف گاز با اجرای طر
اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها

حدیــث نوروزیی  با اجــرای طرح ملــی اصالح و بهینه ســازی 
موتورخانه واحدهای مســکونی و تجاری،حدود ۱۰ درصد در مصرف 
گاز صرفه جویی خواهدشد که این امر هزینه گازبهای مشترکین را نیز 

کاهش خواهد داد.
حسین تقی نژاد مدیر عامل شــرکت گاز البرز با بیان این مطلب اظهار 
داشت: مشترکین  خانگی و تجاری شرکت گاز اســتان البرز که دارای 
موتورخانه هستند با مراجعه به سایت شــرکت ملی گاز ایران به آدرس 
www.nigc.ir مراجعه و از منو بهینه ســازی موتورخانه به قســمت 
ثبت نام و پیگیری مشــترکین ورود کرده و پــس از تکمیل اطالعات 
درخواستی و درج  شماره اشتراک،اطالعات را ثبت نمایند. پس از ثبت 
اطالعات، شرکتهای مجری این طرح با مشترکین  تماس حاصل نموده 
و پس از انعقاد قرار داد اقدامات اجرایی تحت نظر ناظرین شــرکت گاز 

استان البرز آغاز خواهد شد.
تقی نژاد گفت:طرح اصالح موتورخانه ها ســه اقدام مهم را شامل می 
شــودکه عبارتند از :اصالح و ترمیم عایق کاری،تنظیم مشعل و نصب 
سیستم ضد رسوب که با تحقق این مهم، حفظ محیط زیست و صرفه 
جویی بیشــتری در مصرف را به صورت چشــمگیری شاهد خواهیم 

بود.

تدوین اولین استاندارد ملی در خصوص سامانه 
وستایی های ترکیبی در برق رسانی ر

 با همکاری رئیس ناحیه سیار منطقه البرز و کارشناسانی از مراکز علمی 
کشــور تدوین اولین استاندارد ملی در خصوص ســامانه های ترکیبی 
و انرژی تجدیدپذیر در برق رســانی روســتایی انجام شــد.قلندرزاده 
سرپرســت روابط عمومی این شــرکت گفت: محمدرضا یگانه رئیس 
ناحیه ســیار منطقه البرز بعنوان عضو تدوین این اســتاندارد به شماره 

۱-۲۰۷۳۱ )چاپ اول( مشارکت کرده است.
قلندرزاده افزود: همکاری نماینده این منطقه دراین کمیته، تائیدی بر 
فعالیت شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حوزه بهره مندی از 
انرژی های تجدید پذیر و حرکت به سمت کاهش سوخت های فسیلی 
و استفاده از سیستمهای نوین برق رسانی در سطح کشور محسوب می 

گردد.
شایان ذکر است، استاندارد فوق در سایت ملی سازمان ملی استاندارد 

در آدرس اینجا قابل دسترسی و بهره برداری می باشد.

با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

7۲ حلقه چاه نفت و گاز در هفت ماه امسال حفر و 
تکمیل شد

با تالش شــبانه روزی کارکنان شــرکت ملی حفاری ایران ۷۲ حلقه 
چاه های نفت و گاز در هفت ماه نخســت سال جاری در مناطق نفتخیز 

خشکی و دریایی کشور حفاری و تکمیل شد.
 به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
ایران، سرپرســت معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری شرکت ملی 
حفاری ایران در توضیح بیشــتر در این باره گفت: از این تعداد چاه ۲۲ 
حلقه توســعه ای توصیفی، ۴۸ حلقه تعمیری و دو حلقه اکتشافی بوده 

است.
سعید اکبری افزود: ۵۶ حلقه از این تعداد چاه در حوزه عملیاتی شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب، هفت حلقه در شرکت نفت فالت قاره، پنج 
حلقه در شرکت مهندســی و توســعه نفت، یک حلقه در شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران، یک حلقه در قالب پــروژه و دو حلقه در مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری، تکمیل و تحویل  شرکت های 

متقاضی گردید. 
وی اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امســال در نتیجه هم 
افزایی و همکاری موثر میان متخصصان این شــرکت و شــرکت های 
کارفرما، عملیات حفــاری و تکمیل ۱۳ حلقه چــاه ۲۳۳ روز زودتر از 

برنامه به پایان رسید که ارزش اقتصادی باالیی دارد.
 اکبری با اشــاره به اینکه هم اکنون کار جابجایی ۱۷ دســتگاه حفاری 
سبک و سنگین ناوگان شرکت در گسترده عملیاتی استان های نفتخیز 
در حال انجام اســت، گفت: در هفت ماه گذشته سرجمع متراژ حفاری 

چاه ها به ۴۱ هزار و ۷۹۳ متر رسید.

وگاه  ج خنک کن نیر بازسازی بیرینگ های بر
رامین اهواز

سرپرســت اداره نگهداری و تعمیــرات بویلر، ایرهیتــر و تجهیزات 
جانبی نیروگاه رامین اهواز گفت: بازســازی بیرینگ های برج خنک 
کن این نیروگاه برای نخســتین بار به دســت متخصصان بومی انجام 

شد.
به گزارش خبرنگار خریدار بــه نقل از روابط عمومــی نیروگاه رامین 
اهواز: سامان علی محمدی سرپرست اداره نگهداری و تعمیرات بویلر، 
ایرهیتر و تجهیزات جانبــی نیروگاه رامین اهــواز گفت: متخصصان 
نیروگاه رامین توانســتند بــرای اولین بــار بیرینگ هــای کف گرد 
الکتروموتور برج های خنک کــن این مجموعه صنعتی را بازســازی 

کنند.
وی افــزود: پیش از ایــن بازســازی بیرینگ های کف گرد به دســت 
شرکت های خارجی صورت می گرفت و این روند که بیش از یکسال به 
طول می انجامید ضمن تحمیل هزینه های هنگفت اثرات منفی بر روند 

تولید پایدار انرژی برق در نیروگاه وارد می کرد.
علی محمــدی اظهار داشــت: با تکیه بــر همت و تــالش همکاران 
متخصص نیروگاه توانســتیم این بیرینگ ها با شــماره ۲۹۳۴۴ با سه 
 SKF و FAG ســاخت دو کمپانی EM و E,M نوع طراحی قفســه
کشور های آلمان و ســوئد را با امکانات داخلی و کمترین هزینه ممکن 

بازسازی کنیم.
سرپرســت اداره نگهداری و تعمیرات بویلر، ایرهیتر و تجهیزات جانبی 
نیروگاه رامین اهواز تصریح کرد: در حال حاضــر تعداد ۵ بیرینگ کف 
گرد مربوط به الکتروموتور های برج های خنک کن را بازسازی نمودیم 
و این توانمندی را در بازســازی ســطوح باالتر انــواع بیرینگ ها بکار 

خواهیم گرفت.
وی با بیان اینکه این بازســازی، حاصل همکاری مشترک متخصصین 
بخش های مکانیک بویلر، ایرهیتر و تجیهزات جانبی، الکتریک فشــار 
قوی و کارگاه تراشکاری در نیروگاه رامین بوده است، ادامه داد: برآورد 
تقریبی قیمت خرید هر کدام از ایــن بیرینگ ها ۴۰ میلیون تومان بوده 
و باعث صرفه جویی ۲۰۰ میلیون تومان در هزینه های نیروگاه شــده 

است.

کوچه

راضیه شــعبانی؛ همزمان با هفته نیروی انتظامی 
, مهندس یگانه شــهردار هشــتگرد بــه اتفاق رئیس 
و اعضای شــورای اســالمی شــهر با حضور در ستاد 
فرماندهــی نیروی انتظامی شهرســتان با ســرهنگ 
سلیمانی فرمانده انتظامی ســاوجبالغ دیدار و ضمن 
عرض تبریک این هفته به سبزپوشــان همیشه بیدار 
, از ایــن عزیزان در راســتای حفظ نظــم و امنیت در 
شهرستان و همکاری همه جانبه این نیرو با شهرداری 

هشتگرد تقدیر وتشکر نمودند .مهندس 
یگانه شهردار هشــتگرد با تبریک ایام , از 
آمادگی مجموعه شهرداری و شورا برای 
تعامل بــا نیروی انتظامی ســخن گفت. 
یگانه با تقدیر از زحمات نیروی انتظامی 

, امنیت را یکی از شــاخصه های مهم زندگی شــهری 
دانست که بحمداهلل با تالش شــبانه روزی فرماندهی 
و پرســنل زحمتکش انتظامی در شهرستان , این مهم 

تحقق یافته و با تعامــل و همکاری ارتقاء 
خواهد یافت .

مهندس اسحاقی رئیس شورای اسالمی 
شهر نیز با عرض خسته نباشید , رویکرد 
اعضای شــورای هشــتگرد را رویکردی 
تعاملی دانســت که در راســتای خدمات رســانی به 
شهروندان با همکاری سایر دستگاهها و بویژه نیروهای 
امنیتی و انتظامی در سالهای اخیر نتایج خوبی داشته 

است .ســرهنگ ســلیمانی فرمانده نیروی انتظامی 
شهرســتان با اشــاره به ماموریتهای محوله , گزارشی 
مختصر از عملکرد یکساله ارائه نمود که با تالش شبانه 
روزی منتج به ارتقاء امنیت شهروندان گردیده در ادامه 
این نشســت از زحمات فرمانده , جانشــین فرمانده , 
رئیس پلیس راهور , رئیس کالنتری مرکزی و تعدادی 
از مسوؤلین ارشــد انتظامی شهرســتان با اهداء لوح 

تقدیر شد.

معــاون مدیر امــور فنی )مهندســی نفت( شــرکت 
ملی مناطــق نفتخیز جنــوب از تولیدی شــدن چاه 
شــماره-۴ میدان نفتی ســوالبدر پس از ۴۲ سال و با 
دبي ۱۰۰۰ بشــکه در روز با هدف کاهش ریسک های 
مخزنی جهت انجام برنامه های توســعه ای این میدان 
در طرح های نگهداشــت و افزایش تولیــد خبر داد.به 
گزارش خبرنگار خریدار به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
مناطق نفتخیز جنوب، دکتر رامیــن روغنیان با بیان 
اینکه پروژه مذکور پس از بررســی های فنی همکاران 
اداره ارزیابــی مخازن بــا همکاری ادارات مهندســی 
بهره برداری ســتاد و مهندســی بهره برداری شرکت 

بهره برداری نفت و گاز گچســاران به انجام 
رســیده اســت، گفت: این مهم پس از انجام 
چند مورد عملیــات تعمیری، بصورت خارج 
از تعهد تولید  محقق شــد. وي افزود: وجود 
نفت در میدان ســوالبدر که در جنوب شرق 
میدان گچســاران قــرار دارد، بــراي اولین 
بار در ســال ۱۳۵۰ و با حفر چاه سوالبدر ۳ 

در مخزن خامی باالیی به اثبات رســید و در راســتای 
توســعه این میدان، چاه ســوالبدر-۴ در سال ۱۳۵۷ 
حفــاري و در فاصله ســال های ۱۳۷۲ تــا ۱۳۸۰ دو 
عملیات تعمیر بــر روی چاه انجام گردیــد که با توجه 

به ابهامــات و پیچیدگی های خاص مخزنی، 
تولیــد گاز در مخزن خامی باالیــی و تولید 
آب در مخــزن خامی پایینی، امــکان تولید 
نفت از چاه مذکــور فرآهــم نگردید.دکتر 
روغنیان با اشــاره به اینکه وجــود ابهامات 
و پیچیدگی هــای زمین شناســی/ مخزنی، 
توسعه میدان را با ریسک و ابهام مواجه نموده 
بود، اظهار داشت: پس از بررســیهای بعمل آمده و به 
منظور اقدامات الزم جهت امکان توســعه میدان، در 
ســال ۱۳۹۶ برنامه تعمیر چاه مذکور با هدف توصیف 
بخش تحتانی ســازند فهلیان ارایــه گردید که پس از 

تکمیل چاه در ناحیه مورد بررســی و انجام برنامه های 
انگیزشی، ســر انجام در مهرماه ۱۳۹۹ با دبي ۱۰۰۰ 
بشــکه در روز، در فرایند تولید قرار گرفت.معاون مدیر 
امور فنی )مهندسی نفت( شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب در پایان از مصطفی امیری، علی اصغرقاســمی 
نژاد و کریم الهی که از اداره ارزیابی مخازن )مهندسی 
عملیات مخازن( بر روی چاه مذکور بررسی های فنی را 
انجام داده اند تقدیر کــرد و گفت: تالش های  کارکنان 
ادارات مهندسی بهره برداری ســتاد و مهندسی بهره 
برداری شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران نیز 

در راهبری و انجام عملیات مورد نظر ستودنی است.

هشتگرد

جنوب

خریدار   شهردار کرمانشاه از تدوین سند 
چشم انداز توسعه این شهر خبر داد و گفت: 
این ســند به زودی در دسترس همگان قرار 
می گیرد و در آینده شهر کرمانشاه بر اساس 
این سند مدیریت می شــود. سعید طلوعی 
در نشســت خبری  با اصحاب رسانه استان، 
اظهار کــرد: کار کردن و انجــام پروژه های 
عمرانی در شهر کرمانشاه به دالیل مختلف 
بســیار ســخت اســت و روحیــه جهادی 
می طلبد.وی با تاکید بــر اینکه پروژه های 
عمرانی بزرگ این شــهر به کابوســی برای 
مردم تبدیل شــده بود، افــزود: هم اکنون 
فضای خوبــی در بین رســانه ها، مجموعه 
شــهری و مردم برای به ثمر رســیدن این 

پروژه ها وجود دارد.
شهردار کرمانشاه با اظهار به اینکه عملکرد 
مجموعه شــهرداری یک عملکرد جهادی 
اســت، اظهار کرد: اعتقاد دارم مســئولیت 
پذیری مدیران، به درســتی انجــام دادن 
وظایف محوله و ارائه خدمات شایســته به 
مردم موجب ایجاد فضای اعتماد و اطمینان 
بین مردم و مدیران می شــود.به گفته وی، 
تنها راه پیشــرفت و آبادانی شهر کرمانشاه 
عملگرایی و کار جهادی است و با همین کار 

جهادی می توان پاسخ منتقدان را داد.
طلوعی بــه مشــکالت مالــی و اقتصادی 
شــهرداری اشــاره کرد و افزود: علی رغم 

ویــروس کرونا که باعث تعطیلی بســیاری 
از پروژه های عمرانی شــهرهای دیگر شده 
است، شهرداری کرمانشاه با جدیت و تالش 
بیشــتر پروژه های خود را بــه پیش می برد 
و هیچ شــهری به اندازه کرمانشــاه پروژه 

عمرانی در دست اجرا ندارد.
شهردار کرمانشاه به پروژه آسفالت سازی 

محله های حاشیه شــهر اشاره و بیان کرد: 
معابــر محله هــای آقاجــان و زورآباد به 
دلیل بافــت قدیمی و توپولــوژی منطقه 
به صورت دســتی و با فرغون آسفالت شد 
که در ابتدای کار ســاکنین این محله ها به 
دلیل نگرش منفی که از گذشــته های دور 
وجود داشــته، رفتار قهری نشان دادند اما 

در ادامه رونــد پروژه به کمــک نیروهای 
شهرداری آمدند.

وی با بیــان اینکه آســفالت معابر محله ها 
جــز حداقل های حقوق اولیه شــهروندی 
اســت، تاکید کرد: متأســفانه در گذشته 
بــه محله های حاشــیه ای شــهر خدمات 
ارائه نمی شــد و تمرکز خدمــات دهی در 

محله های بهــره مند و مرفه شــهری بود.
طلوعی با اظهار به اینکه همدلی و همراهی 
خوبــی در مجموعــه مدیریت شــهری 
کرمانشــاه وجود دارد، بیان کرد: در فضای 
این همدلــی پروژه های بزرگی در شــهر 
کرمانشاه شروع شــده و در کمترین زمان 
ممکن نیز بــرای خدمت و رفــاه مردم به 

پایان می رسد.
وی گفــت: طی حــدود ۱۸ ماه گذشــته 
۲۳۰ هزار تُن آســفالت در شــهر کرمانشاه 
برای آســفالت معابر با اولویت معابر اصلی، 
فرعی و کوچه ها به کار رفته اســت.طلوعی، 
الکترونیکی شــدن آرشیو اســناد موجود 
در شــهرداری را یکی از موارد مهم در ارائه 
خدمات مطلوب شــهروندی دانســت که 
موجب حفظ، نگهداری و دسترســی سریع 

و آسان به اسناد می شود.
وی ادامه داد: شهرداری کرمانشاه از ابتدای 
امســال اقدام به الکترونیکی کردن آرشیو 
اســناد و پرونده هــای مناطق هشــتگانه 
شــهرداری، اداره امالک، ســازمان آتش 
نشــانی، ســازمان پارک ها و… کرد و هم 
اکنون حدود ۸۰ درصــد از این طرح انجام 
شده است.شــهردار کرمانشاه گفت: اجرای 
این طرح در شفاف ســازی، افزایش امنیت 
و ایجاد اطمینان در ارباب رجوع بسیار مؤثر 

است.

وی انتظامی ساوجبالغ دیدار شهردار  و اعضای شورای اسالمی شهر هشتگرد با فرماندهی نیر

در راستای تحقق اهداف توسعه ای مناطق نفتخیز جنوب انجام شد ؛ تولیدی شدن دومین چاه میدان سوالبدر پس از ۴۲ سال

شهر
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در  شرکت پاالیش نفت اصفهان

تولید موفقیت آمیز دو محصول جدید زیست  محیطی

وستا در بخش کوهپایه اصفهان آبرسانی پایدار به 9 ر

خریدار  معاون تولید شرکت پاالیش نفت 
اصفهــان از اجرا و بهره بــرداری موفق از دو 
طرح جدید با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ بشکه در 
روز در پاالیشــگاه اصفهان خبر داد و افزود: 
طرح تولیــد نرمال هگزان از ســال ۱۳۹۷ 
مطرح بود که پس از انجــام مطالعات، این 
طرح وارد فاز اجرا گردیــد و به بهره برداری 
رســید. علیرضا جعفرپورهمچنین با اشاره 
به تولید محصــول جدیدي بــه نام حالل 
-AW ۴۰۶++ گفت: حــالل جدید-AW

۴۰۶++ که آلودگی های زیســت محیطی 
کمتري دارد و دوســتدار محیط زیســت 
اســت، جایگزین حالل AW-۴۰۶ قبلي 

این شرکت خواهد شد.
وي  با بیان اینکه  نرمال هگزان تولیدشده در 
پاالیشگاه اصفهان عاري از هرگونه ترکیبات 
گوگردي و آروماتیکي است و به همین دلیل 
نیازي به فراورش و تصفیه های ثانویه ندارد،  

افزود: این محصول که یک محصول ســبز 
و دوستدار محیط زیست محسوب می شود، 
تأثیرات بســیار مثبتي در راستاي حفظ و 

نگاهداشت محیط زیست دارد. 
جعفرپور بابیــان مصرف فــرآورده نرمال 
هگزان در کشور را ساالنه حدود ۵۰ هزار تن 
اعالم کرد و گفت: با توسعه صنایع شیمیائي 
و پتروشــیمیائي، مصرف این فــرآورده در 

آینده افزایش چشمگیري خواهد داشت.
وي ادامــه داد: بــا اجــرای ایــن طرح و 
تغییراتي کــه در واحد ایزومریزاســیون 
اکتــان  عــدد  اســت،  داده شــده 
در  تولیــدي  ایزومریــت  محصــول 
واحــد ایزومریزاســیون حــدود ۳ واحد 
افزایش یافته اســت که منجــر به کاهش 
مصــرف تقریبي ۱۰۰۰ بشــکه اکتان افزا 
)MTBE( شــده که این موضوع موجب  
افزایــش ســودآوری در شــرکت خواهد 

شــد.معاون پاالیشــگاه اصفهــان تأکید 
کرد: اجرای ایــن طرح بــدون هیچ گونه 
ســرمایه گذاری و صرف هزینــه و تنها با 
اجــرای یک طــرح کارشناســي خالقانه 
و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای خالی در 
واحدهــای فرآیندی پاالیشــگاه اصفهان 
محقق شــده اســت که عالوه بــر تولید 
محصول هگزان، افزایــش کیفیت بنزین 
تولیدی در این پاالیشــگاه را نیز به همراه 

داشته است.
در همین ارتبــاط رئیس مجتمــع بنزین 
ســازي شــرکت پاالیش نفت اصفهان که 
پیشــنهاددهنده اولیه این طرح بوده است، 
در توضیح بیشــتر اظهار داشــت: محصول 
تولیدشــده، غني از نرمال هگزان است که 
می تواند در صنایع پتروشیمی )تولید برخي 
از پلیمرها(، صنایع غذایی )روغن کشــی( و 
صنایع داروئي مورداســتفاده قــرار گیرد.

احســان میرمحمدي با اشــاره بــه اینکه 
پاالیشــگاه اصفهان درگذشــته نیز حالل 
AW-۴۰۶ را تولیــد می کــرده اســت، 
اذعان داشــت: بر مبناي اصــول اولیه این 
طرح، حــالل ویــژه AW-۴۰۶ جدیدي 
تولیدشده است که نسبت به گذشته، عاري 
از ترکیبات آروماتیکي و گوگردي اســت و 

بنزن آن به طور کامل حذف شــده اســت 
و براي تصفیه هــای ثانویه ایــن محصول، 
هزینه کمتري صرف مي شــود و در نهایت  
ضایعات ناشــي از تصفیه های فیزیکي این 
محصول به طورکلی حذف شــده و آثار سوء 
زیست محیطی ناشي از آن به شدت کاهش 

پیدا خواهد کرد.

خریدار  در نیمه نخســت ســال جاری 
همزمان با یکپارچه ســازی شــرکت های 

آبفا شهری و روســتایی در استان اصفهان، 
۹ روســتا در منطقه کوهپایه تحت پوشش 

طرح آبرســانی اصفهان بزرگ قرارگرفتند 
و از آب شــرب سالم و بهداشــتی برخوردار 

شدند.
مدیر آبفا کوهپایه افزود: کوهپایه در شــرق 
اصفهــان و در منطقه کویری قــرار دارد و 
منابع آبی درایــن منطقه بســیار محدود 
است، بطوریکه آب شرب بیش از ۸۴ درصد 
جمعیت از طریق طرح آبرســانی اصفهان 
بزرگ تامین می شــود و تنها ۱۶ درصد نیاز 
آبی با بهره گیری از منابــع داخلی رفع می 
گردد. عباس رحیمی بــا بیان اینکه منطقه 
کوهپایه دارای ۶۸ روســتا و سکونتگاه می 
باشد عنوان کرد: هم اکنون ۳۸ روستا تحت 

پوشش شــرکت آبفا کوهپایه قرار دارد  که 
۲۹ روستای آن باالی ۲۰ خانوار می باشد. 

وی طول شبکه توزیع آب روستایی را ۲۰۵ 
کیلومتر برآورد کرد و اظهارداشت: در حال 
حاضر طول خطوط انتقال  آب روســتایی  
۱۰۶ کیلومتر مــی باشــد، همچنین ۳۱ 
مخزن بــا حجم ۷ هــزار و ۲۴۰ متر مکعب 
در روستاهای کوهپایه در مدار بهره برداری 
قــرار دارد.مدیر آبفــا کوهپایــه جمعیت 
روســتایی را بیش از ۷ هزار و ۷۲۰ نفر اعالم 
کرد و تصریح نمود: ۵ هزار و ۴۰۰ انشــعاب 
آب به روستاییان در منطقه کوهپایه واگذار 

شده است.

وی با بیان اینکــه با یکپارچه ســازی آبفا 
شهری و روستایی بسیاری از  موازی کاری 
ها  حذف گردیده اســت، بیان کرد: سرعت 
خدمات رسانی به مشــترکین در  روستاها 
بهتر و بیشــتر شده اســت به گونه ای که با 
در مدار قــرار دادن ۲۰ کیلومتر خط انتقال 
و حذف یک باب ایســتگاه پمپاژ، توانستیم 
۹ روستا در منطقه کوهپایه را تحت پوشش 

طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دهیم.
رحیمی اعالم کرد: پیش بینی می شــود در 
۶ماهه دوم ســال جاری ۸ روســتای دیگر 
در این منطقه از آب شــرب ســالم و پایدار 

برخوردار شوند.



ضعف در دروازه، ترس در دفاع

استحکام فنی و دفاعی پرسپولیس ترَک برمی دارد؟

ذوالفقارنسب: 
جوان شدن مربیان تنها راه حل پیشرفت فوتبال 

ایران نیست
 مربی اســبق تیم ملی فوتبال گفت: جوانگرایی در بین مربیان فوتبال 
ایران اتفاق بسیار خوبی اســت اما این راه تنها عامل پیشرفت فوتبال ما 

نیست.
»بیژن ذوالفقارنســب« درباره اســتفاده بیشــتر از مربیان جوان در 
بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال با بیان این مطلب افزود: 
همان طور که در سایر حوزه ها همیشه به تفکر و خون جدید نیازمندیم، 
در فوتبال نیز همین گونه اســت و باید از آن پیروی کنیــم. البته باید 
عنوان کنم این موضوع به تنهایی کافی نیســت. باید به جز جا به جایی 
نســلی در کادر فنی، در سایر حوزه های این رشــته جذاب و دیدنی نیز 
تغییر و تحول اساسی تر صورت گیرد تا شــاهد پیشرفت این ورزش در 
کشور باشــم.وی ادامه داد: از اینکه در لیگ بیستم تعداد مربیان جوان 
افزایش پیدا کرده، بسیار خوشحال هستم و آن را به فال نیک می گیرم 

اما تاکید می کنم این کافی نیست.
این کارشــناس فوتبال تصریح کرد: در تازه ترین دور رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا به خوبی از ظرفیت های جوانان ایرانی اســتفاده شد و 

نتیجه آن را دیدیم و پیروزی بدست آمده را جشن گرفتیم.
مربی اســبق تیم ملی فوتبال ادامه داد: بدون شک فوتبال ایران باید در 
آسیا از جایگاه مســتحکم تری برخوردار باشــد و این مساله با استفاده 
از تمامی ظرفیت های منابع انســانی کار آزموده این رشته در داخل و 

خارج از کشور امکان پذیر خواهد بود.
ذوالفقارنسب اظهار داشت: متاســفانه امروزه از این فرصت ها به خوبی 
بهره نمی گیریم به عنوان نمونه باشــگاه های داخلی از منابع درآمدی 
حاصل از فوتبال بهره مند نمی شــوند؛ این درحالی اســت که سایرین 
به خوبی از این منابع به ســودهای کالن دســت یافته اند. فوتبال ما با 
روند کنونی در سال آینده با مشــکالت عدیده ای روبه رو خواهد شد که 

توصیف آن در یک خط نمی گنجد.
وی بار دیگر به موضوع اســتفاده از کادر فنی جــوان در تیم های لیگ 
برتری اشــاره کرد و افزود: همان طــور که عنوان کــردم این موضوع 
تصمیمی درست بود. اما متاســفانه پس از اینکه باشگاه ها با کادر فنی 
مورد عالقه خود به توافق رسیدند، فدراســیون فوتبال داشتن مدرک 

مربیگری A آسیا را برای  مربیان در لیگ برتر الزم و ضروری دانست.
این کارشــناس فوتبال عنوان کرد: آیا مســووالن فدراسیون فوتبال 
متوجه عواقب این الزام در این شــرایط هستند؟ چرا پیش از این مساله 

را عنوان نکردند تا باشگاه ها و مربیان دچار مشکالت جدید نشوند؟
وی خاطرنشان کرد: هرچند اجرای تصمیمات خلق الساعه در فوتبال 
ایران امری عادی است اما مســووالن فدراسیون نیز باید همگام با سایر 
بخش ها حرکت کرده و از صدور دســتورات اینچنینیکه بدون ســابقه 

هستند، پرهیز کنند.
مربی اســبق تیم ملی تاکید کــرد: البته من با داشــتن مدرک معتبر 
حرفه ای در فوتبال مشــکلی ندارم و آن را الزم می دانم اما ســوال این 
است که آیا فدراسیون فوتبال نمی توانست این الزام را حداقل یک سال 

زودتر به اطالع باشگاه ها برساند.
ذوالفقارنسب اضافه کرد: بی شک گروهی از مربیان که در فصل جدید 
امکان ارائه مدرک الزم را ندارنــد از حضور در لیگ برتر محروم خواهند 

شد که اصال به صالح فوتبال ایران و این جوانان نیست.
وی ادامه داد: این مربیان ســرمایه های واقعی فوتبال ایران هســتند و 
نباید با یک تصمیم ناگهانی مسیر زندگی شان تغییر کند یا بدون دلیل 
قانع کننده از سوی مسووالن فدراســیون فوتبال یک فصل از زندگی و 

فوتبال دور بمانند؛ این موضوع یعنی بازگشت به اصل فوتبال.

ابراهیم صادقی:
 سایپا در فصل جاری بهتر نتیجه خواهد گرفت

 ســرمربی تیم فوتبال ســایپا گفت: من مطمئن هستم در فصل جاری 
هم می توانیم فوتبال بهتری را به اجرا گذاشــته و هم نتایج بهتری   را به 

دست آوریم.
»ابراهیم صادقی« اظهار داشت: شــرایط سایپا مطلوب و ایده آل است، 

ما تمرینات خود را بیش از یک ماه است شروع کرده ایم.
وی افزود: با توجه به توان مالی باشگاه توانسته ایم بازیکنان خوبی را به 

خدمت بگیریم که به طور حتم در لیگ برتر به ما کمک خواهند کرد.
سرمربی سایپا خاطرنشان کرد: در این فصل رقم  قراردادهای بازیکنان 
به طرز قابل مالحظــه ای افزایش پیدا کرده و همیــن موضوع کار ما را 
سخت تر کرده اســت.صادقی تصریح کرد: انتظار داریم بازیکنان جوان 
سایپا که فصل گذشــته به میدان رفتند، امســال بتوانند نمایش های 

بهتری را به اجرا بگذارند.
وی افزود: من مطمئن هستم امســال هم می توانیم فوتبال بهتری را به 
اجرا گذاشته و نتایج بهتری   را به دست آوریم. اردوی پنج روزه خوبی را 
برگزار کردیم و به طور حتم برنامه های تمرینــی خود را ادامه خواهیم 

داد تا شروع مسابقات به آمادگی کامل برسیم.
سرمربی ســایپا در پایان گفت: کادر فنی که به ســایپا اضافه شده اند 
همگی از بهترین ها هســتند و هماهنــگ با یکدیگر کارمــان را انجام 

می دهیم.

ذوب آهن به دنبال ُپرکردن جای خالی بوحمدان
پُر کــردن جای خالــی حمید بوحمــدان یکی از مهره هــای کلیدی 
ذوب آهن در فصل گذشــته به یکی از دغدغه های اصلی کادر فنی این 

تیم تبدیل شده است.
 حمید بوحمدان هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در حالی موفق 
شــد با دریافت رضایت نامه  از این باشگاه جدا شــود که رحمان رضایی 
سرمربی ذوب آهن، جذب یک هافبک توانمند دیگر را شرط موافقت با 
این جدایی اعالم کرده بود. این درحالی است که رضایت نامه بوحمدان 
هفته گذشته صادر شده است ولی  تا این لحظه بازیکنی که مورد تائید 
کادر فنی ذوب آهن باشد جذب نشده است تا االن پر کردن جای خالی 
بوحمدان در قلب خط هافبــک ذوب آهن یکــی از دغدغه های اصلی 
رضایی برای فصل پیش رو باشد.ذوبی  ها تاکنون بازیکنی مانند مهدی 
مهدی پور، احســان پهلوان، هــادی محمدی، دانیال اســماعیلی فر، 
محمد نژادمهدی، مهران درخشان مهر، محمدرضا عباسی و محمدباقر 
صادقی را از دست داده و نفراتی چون  ابوالفضل عکاشه، شهاب گردان، 

علی دشتی و میالد جهانی را به خدمت گرفته است.
خبــر دیگر از ذوب آهــن اینکه سبز پوشــان اصفهانی قرار اســت روز 
پنجشــنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف فجر شهید سپاســی شیراز 
بروند. شــاگردان رحمان رضایی در هفته نخســت لیگ برتر باید روز 

جمعه )۱۶ آبان( در اصفهان از فوالد خوزستان پذیرایی کنند.

میدان

 اســتقالل با خرید تعدادی بازیکن چپ پا و همچنین 
ماندن چند بازیکن چپ پای دیگــرش، نفرات زیادی 
را با این پــای تخصصی در تیمــش دارد؛ اتفاقی که در 
طول فصل می تواند »محمــود فکری« را برای انتخاب 

نفر اصلی در این پست دچار مشکل کند.
 طبق یــک قانون نانوشــته تعداد کســانی که چپ پا 
هستند نسبت به راست پاها کمتر است؛ شاید با نسبت 
یک به ۱۰. همین قلیل بودن چپ پاها باعث شــده تا 
ارزش این بازیکنان در فوتبال بســیار زیاد باشــد و به 

اصطالح مشتری های بیشتری داشته باشند.
در اســتقالل اما اوضاع متفاوت است. بازیکنان چپ پا 
تعدادشان کمتر هســت اما نه به آن اندازه که در اقلیت 

باشند. مسووالن این باشــگاه در فصل نقل و 
انتقاالت، هفت بازیکن خریــداری کرده اند 
که ۲ نفر از آن چپ پا هســتند. محمد نادری 
و بابک مــرادی نفراتــی هســتند که پای 

تخصصی شان چپ است.
یکی از معضالت اســتقالل در فصل پیش رو 
آن اســت که این تیم چهار مدافع چپ دارد. 

محمد نادری و متین کریم زاده به تازگی جذب شده اند 
و میالد زکی پور نیز به همــراه هروویه میلیچ از قبل در 
تیم حضور داشتند. همین مساله باعث شده تا احتمال 
فروش زکی پور افزایش پیدا کند. شــنیده می شود به 
زودی جلســه ای بین این بازیکن و مســووالن باشگاه 

برگزار می شود تا رضایت نامه اش صادر شود.
اما سوالی که به وجود می آید این است که با 
چه سیاســتی این خریدها انجام شده است؟ 
آیا با وجود ســه مدافع چپ، گرفتن محمد 
نادری نیاز بوده است؟ آیا در حضور زکی پور، 
نادری و کریم زاده، نگه داشــتن میلیچ ۳۱ 
ســاله و خارجی که باید با دالر دستمزدش 

داده شود؛ ضروری بود؟ 
این ها سواالتی اســت که در ذهن فوتبالدوستان ایجاد 
شــده و همه به دنبال جوابش هستند. نادری هفتمین 
ســهمیه لیگ برتری اســتقالل بود و حاال این تیم در 
پست هافبک تهاجمی نمی تواند مهره ای را به خدمت 

بگیرد اما در عوض چهار مدافع چپ دارد.
حاال همه منتظر هســتند تا ببینند تکلیف و سرانجام 
این بازیکنان چپ پا در استقالل چه می شود. آیا همگی 
می مانند یا باید منتظر جدایی یکــی از آنها)زکی پور( 
باشــیم. نکته دیگر هم این خواهد بــود که فکری قرار 
اســت از این نفرات در چه پســتی بهره ببرد. آیا باید 
دنبال تغییر پســت این نفرات باشــیم یا یک ترافیک 
شدید در ســمت چپ به وجود می آید؟ در هر شرایطی 
اســتقالل، چپ خیزترین تیم لیگ بیستم خواهد بود 
و اگر قرار بود نامی برای این تیــم انتخاب کنیم باید با 
الگو برداری از فیلم ســینمایی چپ دست؛ آن را چپ پا 

بنامیم.

استقالل

خریدار  پرســپولیس با وجود داشــتن 
گزینه های متعدد در خطوط مختلف گزینه 
مناســبی برای جایگزینــی بازیکنانی که 
در خط دروازه و دفاع جدا شــده اند ندارد تا 
تداوم استحکام دفاعی این تیم مورد تردید 
قرار بگیرد. عملکرد پرســپولیس در نقل و 
انتقاالت تابســتانی به قدری خوب بود که 
این تیم در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان 
آســیا با وجود جدایی علی علیپور، مهدی 
ترابی و علیرضا بیرانوند مشــکلی در مصاف 
با نماینــدگان پرقــدرت و دارای بازیکنان 
باکیفیت عربســتان و قطر پیــدا نکند تا به 

فینال این مسابقات برسد.
با این وجود تغییر و تحوالت ادامه دار لیست 
بازیکنان پرســپولیس پس از بازگشــت از 
کشور قطر باعث شده تا این تیم با مشکالت 

احتمالی در دفاع و دروازه روبرو شود.

بی مسئولیتی در قبال نبود رادو!
بیســتمین دوره بازی های لیگ برتر ایران 
در حالی قرار اســت از ۱۶ آبان ماه آغاز شود 
که بوژیــدار رادوشــوویچ دروازه بان کروات 
پرســپولیس هنوز بــه تهران نیامــده تا در 
تمرینات ایــن تیم شــرکت کند.مطالبات 
رادوشــوویپ تاکنــون پرداخت نشــده و 
دروازه بان کروات سرخپوشــان در آســتانه 
فســخ یکطرفه قرارداد خود با این باشــگاه 

قــرار دارد.یحیــی گل محمدی ســرمربی 
پرسپولیس که با جذب حامد لک و استفاده 
از این دروازه بان در لیگ قهرمانان آسیا نشان 
داد عالقــه ای به بهره گیری از رادوشــوویچ 
ندارد با چالــش جدی در این پســت روبرو 
است.پرسپولیس به دلیل محرومیت از سوی 
فیفا فعاًل نمی تواند در نقل و انتقاالت شرکت 

کند. از ایــن رو رادو تنها گزینه جانشــینی 
حامد لک در چارچوب دروازه پرســپولیس 
است. سنگربانی که با توجه به افزایش نرخ ارز 
با مبلغ سنگین ۲۲۰ هزار یورو در پرسپولیس 
ماند اما همچنان در تمرینات غایب اســت و 
در صورت فســخ یکطرفه نیز تمام این پول را 

طبق بندهای قراردادش دریافت می کند.

شجاعت از قلب دفاع پرسپولیس رفت؟
شــجاع خلیل زاده پس از کش و قوس های 
فراوان تصمیم به ترک پرســپولیس گرفت 
تا بر خــالف گفته هــای خود نشــان دهد 
چندان هم حاضر نیســت از پول بابت حفظ 
پیراهن پرســپولیس بگذرد. مدافع میانی 
سرخپوشان که پس از مدت ها به اردوی تیم 

ملی نیز دعوت شــد راهی الریان قطر شد تا 
قلب دفاع پرسپولیس تنها دو گزینه باتجربه 
داشته باشد: محمدحسین کنعانی زادگان 

و سیدجالل حسینی.
دو مدافعی که گرچه آمــار خوبی در حفظ 
اســتحکام خط دفاعی دارند اما در صورت 
مصدومیت جایگزیــن امتحان پس داده ای 

روی نیمکت ندارند.

چرخش خطرناک نادری، موقعیت 
بحرانی سرخ!

باشــگاه پرســپولیس نتوانســت پــول 
رضایتنامــه ۱۵۰ هــزار یورویــی محمد 
نادری را برای جذب او از باشــگاه کورتریک 
بلژیــک پرداخت کند تــا مدافع چپ فصل 
گذشته پرسپولیس به اســتقالل بپیوندد. 
انتقال بزرگی که کار را برای پرسپولیس در 
کناره ها خطرناک کرده است. نادری توانایی 
بازی در گوشه ها را داشــته و می توانست به 
قلب دفاع پرسپولیس نیز در مواقع ضروری 
کمک کند اما از پرســپولیس رفت تا دست 

یحیی خالی تر از همیشه شود.
قهرمان چهار دوره متوالــی لیگ برتر ایران 
در حالی خود را برای فصل پیش رو و فینال 
لیــگ قهرمانان آســیا آمــاده می کند که 
نیمکت مطمئنی برای خط دفاع و چارچوب 

دروازه اش ندارد.

 قلعه چپ پاها؛ وقتی استقالل قوانین نانوشته را زیر پا گذاشت

ورزش
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گفتگو با آهنگساز »خونه مادربزرگه« و »آقای حکایتی«

چه بر سر موسیقی کودک آمد؟

به کارگردانی جواد دارایی
»مسخ در مسلخ« ایرانی راهی اسپانیا می شود

فیلم سینمایی »مسخ در مســلخ« به کارگردانی جواد دارایی به اسپانیا 
می رود.

 فیلم ســینمایی »مســخ در مســلخ« که پیش از این با نام »بطالن« 
شناخته می شــد، به بخش مســابقه فیلم های بلند پانزدهمین دوره 

جشنواره بین المللی ماربال اسپانیا راه یافت.
این جشنواره به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنالین از ۲۷ اکتبر 
تا ۱۲ نوامبر مصادف با ۶ تا ۲۲ آبان ماه به صورت آنالین برگزار می شود.

»مســخ در مســلخ« در مورد یک نزاع فامیلی اســت کــه در یکی از 
روستاهای ایران رخ می دهد.

جواد دارایــی طبق روال فیلم هــای کوتاه آوانگارد خــود، بخش های 
کارگردانی نویسندگی، تدوین و فیلمبرداری »مسخ در مسلخ« را خود 

انجام داده است.
از دیگر عوامل ایــن فیلم می توان بــه تهیه کننده: مهــدی کوه زاده، 
نویســنده و کارگردان: جواد دارایی، مشــاور کارگردان: امیر سیدی، 
امیر فخرالدین صفارنیا، مدیر فیلمبــرداری: جواد دارایی، تدوینگران: 
ملیکا باللی، جواد دارایی، طراح صحنه و لباس: حسین حاج ابراهیمی، 
دســتیاران صحنه و لباس: رامین محمدی، شــقایق عیوضی، عباس 
یاراحمدی، آهنگســاز: پیام آزادی، طراحان و ترکیب صدا: حســین 
قورچیان، صدابردار: احمد اردالن، دستیار صدا: اسفندیار سلطان زاده، 
طراح گریم: مهسا خوش سلوک، مجریان گریم مهدی معینی، مهرسا 
خوش سلوک، بازیگران: فریبا طالبی، سعید احمدی، فریبا ترکاشوند، 
فوژان احمدی، مهشید خســروی، ایمان صراف، آرزو باللی دهکردی، 
با حضور: مهنــاز منافی ظاهر، رحمت شــکرخنده، با معرفی ســارینا 
یوســفی، محمد اقلیمی بابانظر، امیرعباس قضایــی، آوین کوه زاده، 
عسل شکری، خورشــید حق مرادی، وانیا علیزاده، نادیا کلیوند، مدیر 
تولید: فرزین فرزادنیا، جانشــین تولید: علی اکبر صادقی، دســتیاران 
تولید و تدارکات: مهدی محمد پور، علیرضا حیدری، دســتیار و مشاور 
تهیه: ایمان صراف، برنامه ریز: امیر ســیدی، دستیاران کارگردان: رعنا 
جوادی، نیلوفر باللی دهکردی، ســجاد دارایی، دستیار اول فیلمبردار: 
محمد حســینی، گروه فیلمبرداری: امیر علیپور، صــادق ربعی زاده، 
امیر گودرزی، منشی صحنه: ملیکا باللی، جلوه های ویژه بصری: ملیکا 
باللی، اســتودیو روف نیویورک، اصالح رنگ: گلومه روچرون، استودیو 
تکنی کالر نیویورک، طراح کانســپت )concept( و اســتوری بورد و 
پوســتر: ملیکا باللی، مدیر تولید بین الملل: گابریل بروسن، محصول 

مشترک، ایران، آلمان، کانادا.

بازیگر سریال مطرح کرد
ممنوعیت هایی که در »بوم و بانو« تصویر شد

شیوا خنیاگر بازیگر سریال تلویزیونی »بوم و بانو« به کارگردانی سعید 
سلطانی از ویژگی های این سریال در به تصویر درآوردن ممنوعیت های 

دوره رضاشاه برای حجاب و تعزیه سخن گفت.
شیوا خنیاگر در گفتگو با مهر درباره سریال »بوم و بانو« که این شب ها 
از شبکه دو سیما پخش می شود و ویژگی های تاریخی این سریال اظهار 
کرد: من عاشق سریال های تاریخی هستم و به فضاسازی و نوع پوشش 
و لباس ها در این آثار عالقــه دارم.وی درباره همکاری در این ســریال 
با ســعید ســلطانی و زرین کوب به عنوان کارگردان و تهیه کننده اثر 
گفت: من پیش از این در ســریال »ســتایش« با این دو همکاری کرده 
بودم و کارگردان سلطانی را بســیار قبول دارم. نقشم هم در دو سریال 
شباهت ها و تفاوت هایی داشت در هر دو یک مادر مهربان است که آنجا 

همسر یک مرد بازاری است و اینجا همسر یک مرد ارتشی بود.
این بازیگر در ادامه درباره جذابیت های »بوم و بانو« گفت: این ســریال 
جذابیت های بصری فوق العاده ای داشت که خیلی از سریال ها ندارند. از 
جمله این جذابیت های بصری پوشش و لباس های بازیگران بود که در 

سریال ها رعایت نمی شود.

»بوم و بانو« صرفًا عاشقانه نبود
وی اضافه کرد: این ســریال هدف داشــت و قرار نبود صرفاً داســتانی 
عاشــقانه تعریف کند. هدف اصلی ســریال ممنوعیت هایــی بود که 
رضاشــاه در دوره ای از تاریخ اعمال کرد ممنوعیت هایی که به حجاب 
و تعزیه مربوط می شــد. البته با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد 
شاید نتوان برخورد با حجاب را چندان به تصویر کشید و چادر کشیدن 
از سر و حجاب برداشتن را نشــان داد با این حال سعی شد در حد توان 
این ها را نمایش داد.خنیاگر با اشاره به روایت این اتفاقات تاریخی در دل 
قصه ملودرام عنوان کرد: بسیاری هستند نسبت به آن دوره و کارهایی 
که صورت گرفت اطالعی ندارند و دوســت دارند این ها را بدانند. نسل 
جوان دهه ۶۰ و دهه ۷۰ اینها را نمی داند. اینکه به طور مثال رضا شاه به 

اسم ترقی چه کارهایی انجام داد و چه پارادوکسی را ایجاد کرد.

روایت هایی مذهبی برای غیرمذهبی ها
این بازیگر با اشــاره به نمایش تعزیه و روایت های مذهبی ســریال در 
فضای محــرم و صفر و بازخوردهــا بیان کرد: نمایش اینها در ســریال 
تأثیرگذار است. خیلی ها دوســت دارند درباره امام حسین )ع( بدانند و 
شاید هم مذهبی نباشند و صد درصد نمایش این فضاها برای مخاطب 
جذابیت هایی دارد.وی درباره جذابیت هــای کارهای تاریخی با تغییر 
ویژگی های زبانی، پوشش و فضاســازی اظهار کرد: همه این ویژگی ها 
باعث جذابیت کارهای تاریخی می شــود و نکته مهمش این اســت که 
آنچه را که از حیث دیالوگ یا پوشــش برای مردم جالب است خود ما به 

عنوان بازیگر به وجود می آوریم.
بازیگر »مرگ تدریجی یک رؤیا« درباره گریم ســریال های تاریخی نیز 
عنوان کرد: من در سریال ها چه تاریخی چه غیرتاریخی گریم متوسط 
را دوســت دارم نه اینکه صورت ساده و بدون گریم باشــد و نه اینکه از 

گریم های اغراق شده استفاده شود.

گریم های اغراق شده در سریال »دل«
وی درباره برخی از سریال های شــبکه خانگی و گریم های غلیظی که 
در آن ها به کار می رود، یادآور شــد: من موافق این گریم ها نیســتم و 
اصاًل به نظرم این ها گریم نیســت بلکه آرایش هایی اغراق شــده است. 

آرایش هایی که نه تنها بازیگر را زیبا نمی کند بلکه زشت هم می کند.
خنیاگر درباره نمونه این گریم های اغراق شــده در برخی سریال های 
شبکه خانگی بیان کرد: برخی سریال های خانگی برای جذب مخاطب 
بیشــتر ســراغ این گریم ها می روند. برعکس تلویزیون است که حتی 
نباید حجم الله گوش دیده شــود. برخی برای همین مســائل سمت 
ســریال های شــبکه نمایش خانگی می روند. درحالیکــه من آن ها را 
نمی پسندم، مثل سریال »دل« که آرایش ســنگینی داشت و به نظرم 

اصاًل گریم نبود.
بازیگر »اغما« که این ســال ها کم کارتر از گذشــته بوده و هر یک سال 
یا دو سال در یک ســریال یا سینمایی حضور داشته اســت در این باره 
توضیح داد: در حوزه تلویزیون تولیدات کمتر شده است چند باری هم 
حضور در برخی آثار به من پیشــنهاد شــد که چندان جذاب نبود. در 
ســینما اما مافیا زیاد است، هرکسی با آشــناهایش کار می کند یکی را 
می سازد و بعدی را هم با همان تیم می سازد.این بازیگر در بخشی دیگر 
درباره ویژگی سنی بازیگران زن برای پذیرفتن نقش ها عنوان کرد: من 
به دلیل سنی که دارم گویی در عالم برزخ هســتم دیگر نه می توانم زن 
جوان بازی کنم و نه آنقدر میانســال هســتم که نقش مادر یک جوان 
را بازی کنم البته چند ســال دیگر این برزخ تمام می شــود و احتماالً 

می توانم نقش مادران سن باالتر را بازی کنم.

اکران
از ۱۰ آبان به صورت آنالین

»زندگی شیرین ...« اجراخوانی می شود
نمایشنامه »زندگی شیرین با مزه سگی« با طراحی و کارگردانی شادی 
اســدپور به صورت آنالین اجراخوانی می شود. نمایشــنامه »زندگی 
شــیرین با مزه ســگی« نوشــته حامد مکملی با طراحی و کارگردانی 
شادی اســدپور و بازی و هدایت بازیگر فرزین محدث از ۱۰ تا ۱۵ آبان 
ســاعت ۱۹ به صورت آنالین در ســایت تیوال اجراخوانی می شود.در 
این اجراخوانی فرزین محدث با همراهی هنرجویان بازیگری به ایفای 
نقش می پردازند.در خالصه این نمایشنامه آمده است: پدر خانواده در 
بستر بیماری است و روزهای آخر زندگی اش را سپری می کند و نیاز به 
مراقبت دارد. قرار است هر کدام از بچه ها چند روزی از او مراقبت کنند 
ولی خود بچه ها هر کدام گرفتاری ها و مشــکالت خودشان را دارند تا 
اینکه...این اثر نمایشی تهیه و تولید موسسه هنری آرتا به مدیر تولیدی 
آرش )مهدی( رزمجو و با مشــارکت مجموعه نمایشــی دیوار چهارم 

است که طراحی گرافیک آن را سینا افشار بر عهده داشته است.
دیگر عوامــل و بازیگران ایــن کار عبارتند از دســتیار اول کارگردان و 
برنامه ریز: امیرحســین رجبلو، دستیار دوم: پرســتو بازیار، بازیگران: 
فرزین محدث، همراز عزتی، ســعیده مصطفوی، کیمیا مرادی رفیق، 
امیرپوریا مسعودنیا، مهســا میرکاظمی، ســید محمد علی هاشمی، 
محمد رخشان فر، شقایق زال پور، محمد اسماعیلی، رضا اکبری، محیا 
قلی نیا، مبینا معظمــی، فرزانه دادخواهی اصل، امیر حســین رجبلو، 
مهسا اسدپور، مرجان گل یاری، شــیوا دارابی، کتایون وزیری، سعید 
ســخندانی، ریحانه اناری، محمــد مصطفی لو، الهه غالمی، افشــین 

بهرامی، مهدی حوریه.

شهروز دل افکار مطرح کرد
ماجرای عشق شاه قاجار به اتومبیل

کارگردان نمایش »اتول ســورون« با گالیه از بالتکلیفی این روزهای 
اهالی تئاتر، درباره ویژگی های این اثر نمایشی توضیحاتی ارائه داد.

شــهروز دل افکار بازیگر و کارگردان تئاتر که قرار بود به زودی نمایش 
»اتول سورون« را در تئاتر مســتقل تهران به صحنه ببرد، درباره تعویق 
در اجرای این اثر نمایشی به دلیل بحران کرونا و تعطیلی تماشاخانه ها 
گفت: این نمایش حاصل یک ســال برگزاری کالس های آموزشــی و 
تمرین برای آماده سازی و اجرای عمومی اســت. بازیگران این نمایش 
همگــی از هنرجویان کالس هــای بازیگری خودم بودنــد که مرحله 
آموزش آنها ۵ ماه و تمرین برای اجرای نمایش نیز ۶ ماه به طول انجامید 
اما متاسفانه به دلیل شــرایطی که پیش آمده بازبینی نمایش لغو و فعاًل 

اجرا به تعویق افتاده است.
وی ادامه داد: هنرجویان این کارگاه انگیزه و شــوق بســیاری برای روی 
صحنه رفتن داشــتند و خود من نیز برای اینکــه روی کار بچه ها نظارت 
کامل داشته باشم، چند کار مختلف را رد کردم اما با این شرایط افسردگی 
به سراغ خود من و گروه آمده و بالتکلیف هستیم. امیدوارم راه حلی برای 
شرایط پیش آمده در نظر گرفته شــود چون این روزها با وجود خطراتی 
که بحران کرونا برای مردم به وجود آورده همه مشــاغل مشغول فعالیت 

هستند و به نظر می رسد تنها زورشان به تئاتر رسیده است.

دل افکار یادآور شد: با وجودی که در شــرایط امروز می دانستم میزان 
استقبال تماشاگران از تئاتر کمتر از حد معمول است اما به خاطر عالقه 
بچه های گروه دوست داشــتم نمایش به صحنه برود تا این هنرجویان 
بعد از یک سال تالش مزد زحماتشان را روی صحنه ببینید. نمایش نیز 
فضای کمدی و جذابی دارد و می تواند برای مدتی مخاطبان را از فضای 

کدری که این روزها در جامعه جریان دارد، دور کند.
وی درباره مضمون نمایش توضیح داد: »اتول ســورون« نوشــته باقر 
سروش درباره یکی از شاهان دوره قاجار است که برای اولین بار در زمان 
وی اتومبیل وارد ایران می شود و او آنقدر عاشق ماشین می شود که همه 
چیز را فراموش می کند و حتی حرم ســرایش را هم تعطیل کرده و آنجا 
را تبدیل به گاراژ می کند. پادشاه مجنون ماشین می شود و در این بین 
موقعیت های کمیک و فانتزی شــکل می گیرد. نمایش ۲۳ بازیگر دارد 
که البته همگی در نمایش نقــش و دیالوگ دارنــد و در بخش هایی از 

نمایش نیز از تکنیک های نمایش ایرانی مانند تعزیه استفاده می شود.
این بازیگر تئاتر و ســینما در پایان صحبت هایش بیــان کرد: امیدوارم 
هرچه زودتر وضعیت نامشخص تئاتر معلوم شــود تا ما تکلیف خود را 
بدانیم. تئاتر شغل ماســت و برای آن از زندگی مان گذشته ایم و در آن 
جدیت داریم تا جایی که من حتی با وجود فوت پدرم سر صحنه حاضر 
شــدم و به تعهدم به گروهی که در آن حضور داشــتم عمــل کردم اما 
زمانی که موقع عمل به وعده مسئوالن می رسد متاسفانه هیچ حمایت 
و توجهی در کار نیست و کســی به تئاتر به عنوان یک شغل و حرفه که 

موقعیتش در خطر افتاده نگاه نمی کند.

لیلی عاج: 
 تقاضا برای اجرای »کجایی ابراهیم« 

در دیگر شهرها
لیلی عاج، کارگردان نمایش »کجایی ابراهیم« عنوان کرد: دوستداران 
شهید هادی از چند شــهر تقاضا داشــتند که کار را برایشان در دیگر 
شهرها هم اجرا کنیم اما بهرحال برای تحقق این امر می بایست شرایط 

مالی و فنی مهیا باشد.
»لیلی عاج« کارگردان نمایش کجایی ابراهیم در ســالن ســرو که پس از  
چند شــب اجرا به دلیل شــرایط محدودیت های کرونایی در تهران مثل 
دیگر کارها به تعطیلی خورد، عنوان کرد: از چند شهرســتان دوستداران 
شــهید ابراهیم هادی تقاضا دادند که کار را برایشــان اجرا کنیم اما باید 
اندک شــرایط مالی و فنی ماجرا مهیا باشــد چون بهرحال مخاطب وقتی 
می خواهد با اســم شــهید ابراهیم هادی نمایش ببیند، انتظار یک کار در 
حد یک شهید هم دارد و این همیشــه باعث نگرانی من هم هست که اگر 
مثال در صحنه و شــهر دیگری به اجرا بروم آیا کار ســرپا می ماند یا خیر و 
اینها همه چالش های کارگردان است.وی در ادامه افزود: شاید اگر شرایط 
مالی و فنی ماجرا مهیا شــود که چند شــهر دیگر هم اجــرا برویم ، خیلی 
دوســت داریم حرفمان را بزنیم و هم بخشی از مشــکالت مالی گروه حل 
شود و همه اینها بســتگی به این دارد که ببینیم خدا برای ما در این شرایط 
کرونایی چه چیزی رقم خواهد زد.عاج اظهار داشت: درباره مسائل مالی ما 
هنوز هیچ پولی رد وبدل نکردیم. یک هزینه پیــش تولید و کرایه ادوات و 
اسلحه داشتیم که فکر می کنم نزدیک به ۱۵ میلیون  شده است، بهرحال 
برای هفته دفاع مقدس خیلی از ارگان ها نمایشــگاه دارند و وسایلشان را 
الزم دارند بنابراین ما نتوانستیم اسلحه را از شهرک سینمایی دفاع مقدس 
بگیریم از جای دیگری گرفتیم که کرایه روزانه داشت و فقط کرایه اسلحه 
ها چیزی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان در هر روز بــود و االن هم که تعطیل 

شده ما اینها را برگرداندیم  چرا که دلیلی نداشت هزینه اضافه بدهیم.

اجرا

خریدار  بهرام دهقانیار که ســاخت موســیقی 
مجموعه هایی چون »زیر گنبــد کبود«، »خونه 
مادربزرگه« و »شهر موش ها« را در کارنامه دارد، 
برای افت موســیقی  برنامه هــای کودک دالیلی 
چون »افزایــش تعداد کانال هــای تلویزیونی«، 
»کمبود بودجه« و »نداشتن شناخت کافی تهیه 
کنندگان از کار کودک« را برمی شــمارد و اینکه 
سازندگان برنامه ها با آهنگســازهایی همکاری 
می کنند که دســتمزد کمتــری دریافت کرده و 
تجربه و حتی انگیــزه الزم برای تولید آثار کودک 

را ندارند.
 کودکان به عنوان ســرمایه های ملی یک کشور، 
الزم اســت در برنامه ریــزی ها و برنامه ســازی 
ها در صدر قرار داده شــوند و در این مســیر یکی 
از سازمان هایی که نقشــی عمده و اساسی دارد، 

قطعا صداوسیماست.
زمانی در دهه هــای ۶۰ و ۷۰ برنامه های کودک 
تلویزیون با بهره گیری از مجرب ترین ســرمایه 
های فرهنــگ و هنر، در زمره بهتریــن ها بودند؛ 
به نحوی که حتی بسیاری از بزرگترها را هم پای 
گیرنده ها می نشــاندند. کــودکان آن روزها که 
پدر و مادرهای این روزها هســتند، هنوز ترانه ها 
و موســیقی های آن دوران را حفــظ اند و زمزمه 

می کنند.
با پایان دهه ۷۰ ، کمتر شــاهد ساخت برنامه های 
جذاب و مفیــد برای کودکان بودیــم؛ به گونه ای 
که کودکان دهه های  ۸۰ و ۹۰ بیشــتر از طریق 
فیلم ها و برنامه هایی ســرگرم و آموزش داده می 
شــدند که از کشــورهای دیگر خریداری شــده 
بودنــد. امروزه خیلــی کمتر اتفــاق می افتد که 
موسیقی یک برنامه در حوزه کودک آنقدر جذاب 
باشد که کودکان تا سال ها آن ملودی و ترانه را به 

خاطر بسپارند.
در همین راستا خبرنگار ایســنا با بهرام دهقانیار، 
یکی از آهنگسازان پرکار و موفق در حوزه ساخت 
موســیقی فیلم های کودک گفت وگویی داشته 

است.
دهقانیار که موسیقی متن آثاری ماندگار همچون 
»زیر گنبد کبود«، »خونه مادربزرگه«، قســمت 
دوم فیلم سینمایی »شهر موش ها«، »قصه های 
تابه تا« و اخیرا »قاصدک ها« را ســاخته اســت، 
درباره علت جــذاب نبود آثار موســیقایی حوزه 
کودکان، کاهش ســاخت آثــار موســیقایی با 
کیفیت برای کودکان و راه حل بهبود این وضعیت 

مطالبی را عنوان کرده است.
این آهنگســاز می گوید: اثر نمایشــی که تولید و 
سپس دیده شــود، در عین حال که جذابیت های 
تصویری مورد نیاز را دارا باشــد و توســط کادر 
حرفه ای ساخته شده باشد، طبیعتا برای ساخت 
موسیقی به آهنگســازی نیاز دارد که به کار خود 

آگاه باشد.
 البته کاربلد بودن تنها به این معنا نیســت که فرد 
تحصیالت خیلی خوبی در حوزه مورد نظر داشته 
باشد؛ بلکه به این معنا است که آهنگساز بتواند در 
ساخت اثر، استعداد درونی آهنگسازی و ملودی 
ســازی ژانر کودک را به اجــرا درآورد. البته باید 
در نظــر بگیریم که در دهه هــای ۶۰ و ۷۰ تعداد 

کانال های تلویزیون، بســیار کمتر از امروز بود و 
تولیدکنندگان و تهیه کنندگان از افرادی دعوت 
می کردند که حقیقتا کار خود را بلد، صاحب نظر 

و بااستعداد بودند.
او ادامــه می دهد: زمانــی که تعــداد کانال های 
تلویزیون و ساعات پخش افزایش یافت، مسووالن 
شبکه های تلویزیونی مجبور شدند که برنامه های 
شــبکه ها را به طریقی پر کنند؛ بــه همین دلیل 
ناخودآگاه ســطح کیفــی آثار تنزل پیــدا کرد. 
از طرفــی گاهی بــه دلیل کمبــود بودجه، تهیه 
کنندگان مجبور هستند با هزینه پایین از افرادی 
که تجربه کمتری دارند و یا در جست و جوی کار 
هســتند، دعوت به همکاری کننــد؛ زیرا طبیعتا 

افراد حرفه ای دستمزد باالتری می گیرند.
دهقانیار بیان می کند که »امــروزه به علت تورم 
اقتصادی، آهنگســازانی که تجربه کمتری دارند 
و دســتمزد پایین دریافت می کنند، باید حداقل 
۱۰ پروژه را به انجام برســانند تــا بتوانند زندگی 
خود را در طول یک سال با آن درآمد سپری کنند. 
همچنین برخی از آهنگسازان که درآمد کمتری 
طلب می کنند شــاید مجبور شــوند در یک سال 
۱۰۰ پــروژه انجام دهند تا خــرج زندگی خود را 
دربیاوردند. در نهایت چنیــن حالتی می تواند در 

کیفیت کاری آهنگساز تأثیرگذار باشد.«
او تأکید می کند: در شــرایط اقتصــادی کنونی 
که تهیه کننــدگان حاضر به پرداخــت مبلغ باال 
به آهنگســازان حرفه ای نیســتند، کمتر پیش 
می آید که افــراد حرفه ای حاضر به شــرکت در 
پروژه های تلویزیونی شــوند. در نتیجه از آنجا که 
هر فردی از پس ســاخت ملودی برنمی آید و این 
کار نیاز به صرف زمان دارد، وقتی که برخی افراد 
می خواهند در یک بازه زمانــی کوتاه پروژه های 
آهنگســازی زیادی را به انجام برسانند، کارشان 

دارای ارزش و جذابیت نخواهد بود.
این آهنگســاز در ادامه تأیید می کنــد که یکی 
از الزامات ســاخت موســیقی در حوزه کودک، 
مطالعه روانشناســی کودک و عالقه به کار در این 

حوزه است.
دهقانیار در همین راســتا اظهار می کند: پیشتر 
آهنگســازی را در یک پروژه حوزه کودک دیده ام 
که به گفته خود او رشــته تحصیلی اش مهندسی 
بود و تنها دو ســال گیتار نواخته  بــود، ولی چون 
امکان کسب درآمد در رشــته خود را نداشت، به 
سراغ آهنگســازی آمده  بود. از طرفی این فرد از 
کار کودک بیزار بود ولی از آنجایی که دســتمزد 
پایینی را قبــول می کرد، تهیه کننــده به او قول 
پروژه های بیشتری داده بود و آهنگساز نیز انجام 

کار را پذیرفته بود.
او تصریــح می کند: امروزه تعداد چشــمگیری از 
آهنگســازانی که برای حوزه کودک موســیقی 
می سازند، تحصیالتی در حوزه موسیقی ندارند، 
عالقه ای به آهنگســازی در ژانر کــودک ندارند، 
مهارت الزم و تجربه کافی در ایــن حوزه ندارند، 
تجربه شنیداری موسیقی خوب آنها پایین است و 
خوراک ذهنی بسیاری از آنها موسیقی های دست 
چندمی اســت که از خــارج از ایران می شــنوند 
و اکنون می خواهنــد همان را در قالــب ایرانی و 

ترانه های کودک ارائه دهند.

راه حل بهبود وضعیت موسیقی کودک؟
در ادامــه از این آهنگســاز ســوال می کنیم که 
صدا و ســیما و یا تولیدکنندگان آثار کودک باید 
چه رویــه ای را در پیش بگیرند کــه برای کودک 
موسیقی های خوب ساخته شود؟ اظهار می کند: 
صداوســیما باید از افرادی که رزومه کار کودک 
دارند دعوت کند، کالس هایی برای آموزش افراد 
با اســتفاده از تجربیات آهنگســازان ژانر کودک 
برگزار کند، اســتعدادیابی کند و تهیه کنندگانی 
که آثار کودک تولیــد می کنند باید موســیقی 

کودک را بشناسند.
او ادامــه می دهــد: زمانی که بحث از موســیقی 
کودک می شــود، یک بخش از آن موســیقی بی 
کالم و بخشی از آن با کالم اســت. در نتیجه باید 
از ترانه ســراهایی استفاده شــود که بتوانند کار 
کودک را به خوبی انجام دهند و در نهایت بودجه 

کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار داده شود.

تجربه ساخت موسیقی »آقای حکایتی«
در بخش دیگری از این مصاحبه از خالق موسیقی 
مجموعه »زیر گنبد کبــود« درباره حضورش در 

همین مجموعه سوال می کنیم.
پاسخ می دهد: در مجموعه »خونه مادربزرگه« با 
آقای بهرام شاه محمدلو آشــنا شدم که ایشان به 
عنوان عروسک گردان و صداپیشه نقش مخمل را 
بازی می کرد. سپس او برای آهنگسازی موسیقی 

پروژه »زیر گنبد کبود« از من دعوت کرد.
او درباره ساخت موسیقی این برنامه کودک بیان 
می کند: بر اساس روش های علمی تولید موسیقی 
فیلم، شخصا هر بار که موسیقی یک اثر را می سازم 
با کارگــردان وقت می گــذارم کــه بتوانم تکیه 
گاه های هنری اثر را از کارگردان جذب کنم. البته 
معتقدم این مرحله برای اکثر افرادی که به صورت 
تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند، نخستین 
قدم است. درواقع آنها پیش از اینکه اولین نت کار 
را بنویســند، داســتان را مطالعه می کنند، فیلم 
نامه را می خوانند و اگر فیلم برداری شــده باشد، 
ســکانس هایی از فیلم را می بینند. همچنین اگر 
کار، ترانه داشته باشد، جلســاتی را با کارگردان 
حول محور ســاخت موســیقی باتوجه به ترانه، 
برگزار می کنند. پس از آن یک طرح اولیه با توجه 
به نظر کارگردان ارائه می دهنــد و زمانی که فرم 
اولیه کار شکل گرفت، کار را در استودیو مرحله به 

مرحله تکمیل می کنند.
این آهنگســاز در پایان صحبتهایش یادآور می 
شــود: به خاطر دارم که موسیقی سری اول پروژه 
آقای حکایتی در صداوســیما ضبط شــد. آقای 
شــاه محمدلو در زمان ضبط مرحلــه ای تم های 
موسیقی پروژه ســر ضبط می آمدند و کل مراحل 
تولید همــراه من بودند. تــا اینکه رســیدیم به 
روزی که قصد ضبط ترانه را با گروه ُکر داشــتیم. 
خواننــدگان کروه کــر در صدا و ســیما فعالیت 
می کردند که بــه یاد دارم چهار آقــا و چهار خانم 
دعوت مرا پذیرفتنــد و برای تیتــراژ کار از آقای 

حمید غالم علی دعوت کردم.


