
رئیس اتاق بازگانی ایران و چین:
خ  واردات بدون انتقال ارز باعث افزایش نر

 دالر می شود
رئیس اتاق بازگانی ایــران و چین گفت: واردات بــدون انتقال ارز موجب 
تقاضای اضافی در بازار ارز شد و در صورت مخالفت با این شیوه از واردات، 

سقوط فعلی نرخ ارز با سرعت بیشتری انجام می گرفت.
 مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازگانی ایران و چین، با اشاره به پیامدهای 
منفی واردات بدون انتقال ارز برای اقتصاد کشــور گفــت: واردات بدون 
انتقال ارز به معنای واردات کاال بدون درخواســت ارز از مراجع رســمی 
کشور اســت. اگر کسی ارزی در خارج از کشــور دارد، عقل و منطق حکم 

نمی کند، آن را به داخل کشور بیاورد.
وی افزود: در شــرایطی که ارزش ریال در حال کاهش ارزش است و غالب 
مردم سرمایه خود را به بازارهای بورس، ارز و مسکن وارد می کنند، برخی 
مدعی هســتند با واردات کاال، مایلند دالر خود را به ریال تبدیل کنند که 

امری غیر عادی به حساب می آید.
حریری اظهار داشت: با آزادســازی واردات بدون انتقال ارز در بهترین و 
خوشبینانه ترین حالت، زمانی که بانک مرکزی به قصد تعدیل نرخ ارز در 
حال تزریق منابع ارزی به بازار اســت، واردکنندگان برای تأمین ارز مورد 
نیاز به بازار آزاد مراجعه کرده، تقاضا در بازار ارز را افزایش داده و به تبع آن 

نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت.
وی تأکید کرد: اگر این تصمیم انجام نمی گرفت، ســقوط فعلی نرخ ارز با 
سرعت بیشــتری درحال انجام بود و مقاومت فعلی در ازای کاهش بیشتر 

نرخ ارز به حداقل می رسید.
این فعال اقتصادی با اشاره به ورود ارز ناپاک از شیوه واردات بدون انتقال 
ارز به کانال بانکی کشور گفت: با آزادســازی واردات بدون انتقال ارز، فرد 
قاچاق چی با ورود ارز خود به کشور منشأ آن را پنهان کرده و از این طریق 
اقدام به پول شــویی می کند. این ها اتفاقاتی اســت که در پشت پرده این 

تصمیم درحال انجام است.
حریری ادامــه داد: واردکننــدگان و باندهای قاچاق با تشــویق حضور 
مقامات کشور در گمرک، حواشی رســوب کاالها در گمرکات را ایجاد 
و تشــدید کردند. ورود کاال به گمرک آن هم قبل از تخصیص ارز تخلف 
اســت و باید دلیل آن را از مســئوالن گمرک و واردکنندگان کاال جویا 

شد.
رئیس اتاق بازگانی ایران و چین با بیان این که در شرایط جنگ اقتصادی 
هر دالر از منابع ارزی را باید با حســاب و کتاب خرج کرد، افزود: در سال 
۹۶ باید پیش بینی ها دربــاره انتخاب ترامپ و خــروج او از برجام صورت 
می گرفت. در آن زمان منابع ارزی کشــور به حراج گذاشــته  شد و با ارز 
۴۲۰۰ تومانــی از غذای حیوانات تا گوشــی لوکس موبایل وارد کشــور 

گردید.
وی ادامه داد: معتقدم در شــرایط عادی هرگونه محدودیت برای واردات 
غلط است. اما در کشوری که در شــرایط جنگی اقتصادی است، نمی توان 
مدعی اقتصاد آزاد بود و بانک مرکــزی باید با برنامه برای هزینه کرد منابع 

محدود ارزی کشور، عمل کند.
حریری در پایــان با بیــان این که رصــد تراکنش های بانکــی در تمام 
کشــورهای جهان در حال انجام است، گفت: هر مفســده  اقتصادی اعم 
از معامله در بازارهای فردایی ارز و ســکه، قاچاق، رشوه، اختالس و … از 
طریق حســاب های بانکی صورت می گیرد و با اسکناس انجام نمی شود. 
بنابراین کنتــرل و نظارت بر گردش های ریالــی در مواجهه با عمده ای از 

تخلفات اقتصادی موثر است. 
رصد تراکنش های بانکی غیرطبیعی، بســیاری از مفاسد را شناسایی و از 
آن جلوگیری می کند و این اقدام در شــرایط فعلی کشور بسیار ضروری 

است.

اتاق

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد

وزنامـه ر

-021تلفن: 9 و 66567767
www.kharidaar.ir

 سخنگوی دولت:

 اتکا به درآمد نفت
 در بـودجه بیش از سال 

گذشته نخواهد بود
معاون اقتصادی بانک مرکزی:

مبنای هدف گذاری تورم 
خ تورم دوازده ماهه است نر

از سوی وزیر نیرو مطرح شد

هدف گذاری آبرسانی به 
وستایی ۱۰.۹ میلیون نفر ر

 خالصی خودرو از واردات قطعه

وه ها ارزان می شود؟ و به دست کدام گر خودر
صفحه 5

صفحه 2

صفحه3

صفحه 4

چهار شــنبه      5  آذر 1399     ســال پنجم     شــماره 671      8 صفحه     2000 تومان

اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامـــه   ر

K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Y

زهرا علیدادی   رهبــر معظم انقــالب فرمودند: ما 
ظرفیت هــا و توانایی های فراوانی بــرای بی اثر کردن 
تحریم ها داریم، به شــرط آنکه بخواهیم و همت کنیم 

و به دل مشکالت برویم.
 به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار رؤسای ســه قوه و دیگر اعضای شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با اشــاره به چهار محور الزم برای 
اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش 
ســرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشــرهای 
ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تالش 
پیگیر مســئوالن، تأثیر اجــرای راهکارهای عملی در 

زندگی مردم مشخص شود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، اقتصــاد را موضوع اصلی 
کشور خواندند و افزودند: اینکه در سال های اخیر شعار 
هر ســال، موضوعی اقتصادی انتخاب شده، به همین 
دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی 
شــده و در ماه های اخیر نیز کرونا، مشکالت را بیشتر 

کرده است.
ایشــان افزودند: هدف از برگزاری این جلســه، بیان 
راهکارهای عملی اســت که در کوتاه مدت نتیجه دهد 
و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود که البته الزمه 
اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها، همت 
جدی و تالش پیگیر رؤســای قوا و مسئوالن مرتبط با 
سه قوه در تشکیالت و ســازمان های آنها است.رهبر 
انقالب اســالمی قبل از بیان راهکارهــا، دو نکته مهم 
را بیان کردند و افزودند: کارشناســان برای مشکالت 
اقتصادی کشور راهکارهای مشــترکی دارند بنابراین 

مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند 
همت، شــجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هســتیم.

رهبر انقالب اســالمی نکتــه دوم خــود را به موضوع 
تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلــخ و جنایت آمریکا 
و شــرکای اروپایی بر ضد ملت ایران اختصاص دادند و 
افزودند: این جنایت سال ها است که بر ضد ملت ایران 

انجام می شود اما در سه سال اخیر شدت یافته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه برای عالج 
تحریم ها دو مسیر »خنثی ســازی تحریم ها و غلبه بر 
آنها« و »رفع تحریــم« وجود دارد، افزودنــد: البته ما 
مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره 

کردیم اما به نتیجه ای نرسید.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها 
و بی اثر کردن آنها گفتند: این مســیر ممکن است در 
ابتدای کار، ســختی ها و مشکالتی داشــته باشد اما 
خوش عاقبــت اســت.حضرت آیــت اهلل خامنــه ای 
خاطرنشــان کردند: اگر با تالش و ابتکار و با سینه سپر 
کردن در مقابل مشــکالت بتوانیم بــر تحریم ها غلبه 
کنیم و طرف مقابل بی اثر شــدن تحریم هــا را ببیند، 

به تدریج دست از تحریم بر خواهد داشت.
ایشــان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه جمع بندی 
کردند: ما ظرفیت ها و توانایی های فراوانی برای بی اثر 
کردن تحریم ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم و همت 

کنیم و به دل مشکالت برویم.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای ســپس با بیــان بعضی از 
راه حل های پیشنهاد شــده کارشناسان و متخصصان 
در چهار سرفصل »کسری بودجه«، »افزایش سرمایه 
گذاری دولتی و نهادهای عمومی«، »جهش تولید« و 

»حمایت از قشــرهای ضعیف« ابراز امیدواری کردند 
که با اجرای این راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد کشور 

و زندگی مردم پدید آید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه اینکه با وجود 
برخی کارها، شعار ســال در حد انتظار تحقق نیافته، 
افزودند: کارشناســاِن بخش های دولتی و غیردولتی 
برخی راهکارهای عملیاتی مشــخص را برای جهش 
تولید پیشــنهاد کرده انــد از جملــه: »افزایش تولید 
خودرو با اتــکاء به ظرفیــت قطعه ســازان داخلی«، 
»افزایش تولیدات صنعت نفــت با تکیه بر دانش بنیان 
کردن صنایع نفتی« و »افزایــش تولید خوراک دام و 
دانه های روغنی«.رهبر انقالب همچنین بر »ضرورت 
حمایت از قشــرهای ضعیف« تأکید کردند و افزودند: 
اقتصاد خانواده ها به علت رکود تورمی در چند ســال 
اخیر به شــدت تحت فشــار بوده و اکنون نیز کرونا بر 
مشکالت افزوده و دشواری های جدی معیشتی برای 
گروه های زیادی از مردم به وجود آورده اســت که باید 

در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.
ایشــان »ایجاد نظام متمرکز تأمیــن اجتماعی برای 
آحاد مردم« و »ایجــاد پایگاه ملی ایرانیــان با اتصاِل 
پایگاه های مختلف اطالعاتی بــه یکدیگر« را از جمله 
پیشــنهادهای کارشناســان برای کاهش مشکالت 

مردم برشمردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با تأکید بر اینکه باید 
بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد 
شد، افزودند: کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند 
با ما دشــمنی می کنند، ضمن آنکه شــرایط داخلی 
آنها به هیچ وجه روشن نیســت و گرفتاری های اخیر، 

امکان صحبت و موضع گیری در مســائل بین المللی را 
به آنها نمی دهد و نمی توان روی حرف آنها حســاب و 
برنامه ریزی کرد.ایشــان همچنین به یاوه گویی های 
اخیر سه کشــور اروپایی نیز اشــاره کردند و گفتند: 
وضع آمریکا که مشخص نیست و اروپایی ها هم دائماً 
در حال موضع گیــری بر ضد ایران هســتند. آنها در 
حالی که خودشان بیشــترین دخالت های نادرست را 
در مســائل منطقه دارند، به مــا می گویند در منطقه 
دخالت نکنید و در حالی که انگلیس و فرانســه دارای 
موشک های مخرب اتمی هســتند و آلمان نیز در این 
مســیر قرار دارد، به ما می گویند موشــک نداشــته 

باشید.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: به شــما چه ربطی دارد، 

شما اول خودتان را اصالح کنید و بعد اظهار نظر کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: به بیگانگان 

نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود.
رهبر انقالب اســالمی در پایان خاطرنشان کردند: اگر 
حرکت و عمل در دســتور کار قرار گیرد و کارهایی که 
می تواند به نفع مردم باشــد، انجام شــود، یقیناً دولت 

دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اســالمی آقای روحانی 
رئیس جمهور به برگزاری ۵۰ جلســه شــورای عالی 
هماهنگــی اقتصــادی از زمان تشــکیل این شــورا 
اشــاره کرد و افــزود: در این جلســات ۲۲۶ طرح در 
بخش های مختلف از جمله مســائل ناظر به اشتغال، 
اصالح امور بانکی و بودجه، شــفافیت، نظام پرداخت، 
ســرمایه گذاری، فروش نفــت و کنتــرل قیمت ارز و 

کاالهای اساسی مصوب شد.

رهبرمعظم انقالب در دیدار اعضای شورای هماهنگی اقتصادی:

به امید گشایش ازطرف 
بیگانگان نباشیم

پارسا گفت: بخشــودگی جرایم پرداخت نشده بدهی 
مالیات و عوارض قانون موســوم بــه تجمیع عوارض 
مصوب81/1۰/۲۲ به شــرط پرداخت اصل مالیات و 

عوارض تا پایان سال 1۳۹۹ تمدید می شود.
 امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار 
کرد: به سبب اوج گیری مجدد شــیوع بیماری کووید 
1۹ و اعمــال محدودیت های شــدید و تعطیل الزامی 
برخی کســب و کار هــا در شــهر های دارای وضعیت 
نارنجی و قرمز )بنا به اعالم وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی(، مشاغل و کسب وکار ها و فعالیت های 
شدیدا آســیب دیده از کرونا )بنا به تشخیص کارگروه 
اقتصادی مقابله بــا پیامد های اقتصــادی کرونا( که 

در شــهر های مذکــور قــرار می گیرند، از 
حمایت های دولت بهره مند می شوند.

وی در خصوص مفــاد این بســته حمایتی 
عنوان کرد: براساس این مصوبه، موارد مقرر 
در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات 
بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به 
اوراق مالیاتی که آخریــن مهلت آن از تاریخ 

یکم آذرماه 1۳۹۹ تا یکم بهمن ماه 1۳۹۹ باشــد و نیز 
احکام اجرای ماده ۲۳8 قانون مالیات های مســتقیم 
و مــاده ۲۹ قانون ارزش افزوده بــرای مدت مذکور، به 

مدت یک و نیم ماه تمدید می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین با اشــاره 

به تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهار نامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره ســوم و چهارم 
ســال 1۳۹۹ و سررســید پرداخت مالیات 
آن بــرای تمام مودیــان مالیاتی براســاس 
این مصوبه، اظهار کرد: بخشــودگی جرایم 
پرداخت نشــده بدهــی مالیــات و عوارض 
قانون موســوم به تجمیع عــوارض مصوب 
81/1۰/۲۲ به شــرط پرداخت اصل مالیات و عوارض 

تا پایان سال 1۳۹۹ تمدید می شود.
 پارسا تصریح کرد: صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار 
اشخاص حقیقی موضوع ماده 18۶ قانون مالیات های 
مستقیم تا پایان ســال 1۳۹۹ نیز براساس این مصوبه، 

نیاز به اخذ گواهی پرداخت یــا ترتیب پرداخت بدهی 
مالیاتی نخواهد داشــت.او عنوان کــرد: کلیه عملیات 
اجرایــی موضوع فصــل نهم از بــاب چهــارم قانون 
مالیات های مســتقیم )وصول مالیات( تا 1۰ بهمن ماه 

1۳۹۹ برای اشخاص حقیقی متوقف می شود.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور در خصوص 
دیگر مصوبات این بســته حمایتی بیــان کرد: آخرین 
مهلت تســلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشــخاص 
حقوقی موضوع ماده 11۰ قانون مالیات های مستقیم 
که در بازه زمانی یکم آذرمــاه 1۳۹۹ لغایت یکم بهمن 
ماه 1۳۹۹ باشــد نیز با توجه به این مصوبه، تا تاریخ 1۵ 

بهمن ماه 1۳۹۹ تمدید می شود.

مالیات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:بخشودگی جرایم بدهی های مالیاتی تمدید شد



 سخنگوی دولت:

اتکا به درآمد نفت در بودجه بیش از سال گذشته نخواهد بود

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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ایران باید از فرصت ایجاد شده در فضای بین المللی بهره گیرد

ظهور نشانه های مثبت در اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی گفت: تورم در شرایط کنونی مهمترین بحران 
اقتصادی ایران است اما نشانه های مثبتی از مهار تورم در اقتصاد ایران 
آشکار شده است. تورم در حالی همچنان مهمترین بحران  اقتصاد ایران 
است که بسیاری از کشــورها توانسته اند بر مشــکل تورم فائق آیند و 

معدود کشورهایی در جهان همچنان با بحران اقتصادی وربرو هستند.
 کامران ندری درباره ریشــه های تــورم در اقتصاد ایران ، بــا تاکید بر 
اینکه کنترل و مهار تورم، از ضروریات و واجبات اقتصاد ماســت، گفت: 
نشــانه های خوب و مثبت در اقتصاد وجود دارد که می تواند نوید بخش 

کاهش نرخ تورم در ماه های پیش رو باشد.
این کارشــناس اقتصادی در توضیح این مطلب ادامه داد: تغییر مسیر 
تعیین نرخ سود بانکی از یک سو نشــانه مثبتی برای اقتصاد محسوب 
می شود و از سوی دیگر بازار سهام نیز در وضعیتی مساعد قرار گرفته و 

رشدی متعادل را پس از ریزش قابل توجه شاخص تجربه می کند.
 این کارشــناس اقتصادی اضافه کرد: در عین حــال نتیجه انتخابات 
آمریکا و خروج ترامپ از کاخ ســفید که به تغییر مسیر فشار حداکثری 
این کشور بر اقتصاد ایران منجر می شــود، کاهش نرخ تورم را در کنار 

موارد پیش گفته به همراه خواهد داشت .
او با اشــاره به اینکه برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم نظارت بر بانک ها 
باید پیگیری گردد، گفت: در کنار این ســیگنال های مثبت که مســیر 
حرکت اقتصاد ایران را دستخوش تغییر می کند باید متوجه مشکالت 
بنیادین اقتصاد ایران نیز باشیم. به عنوان مثال ایران سال های طوالنی 
است با مشکل کسری بودجه روبروست و از سوی دیگر ناترازی هایی که 
در بانک ها وجود دارد، اقتصاد ایران را آزرده کرده است.این کارشناس 
حوزه پولی و مالی با تاکیــد بر اینکه روند کاهش نــرخ تورم در اقتصاد 
ایران روندی ادامه دار اســت، گفت:باید از فرصت ایجاد شده در فضای 
بین المللی و داخلی بیشــترین اســتفاده را برای مهار نرخ تورم داشته 
باشــیم. مراقبت از بازار ســرمایه و ممانعت از به هم ریختن فضای این 
بازار در کنار اســتفاده دقیق از فرصت انتخابات امریکا می تواند مسیر 

حرکت اقتصاد ایران را در ماه های یپش رو و سال آینده تغییر دهد.
 نــدری در توضیح این مطلب ادامــه داد: البته باید به ایــن نکته توجه 
داشت که اســتفاده از فرصت مهمی که برای ایران ایجاد شده تنها در 
اختیار مقامــات اقتصادی و دســتگاه های سیاســتگذار متولی تورم، 
نظیر وزارت امــور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ســازمان برنامه و 
بودجه نیست بلکه دستگاه های سیاسی و تصمیم گیران این حوزه نیز 
در بهره گیری از این شرایط بســیار موثرند و حتی می توان به صراحت 
تاکید کرد که بهبود وضعیت اقتصادی ایران بیش از هر زمانی وابسته به 
تصمیم سیاستمداران شده اســت.وی درباره تاثیر تصمیمات سیاسی 
بر ایجاد بحران های اقتصادی ایران توضیح داد: نمی توان در تحریم بود 
و اقتصاد پویا و بالنده داشــت، این مساله اصال امکانپذیر نیست. در واقع 
باید فکری به حال سیاست خارجی باید شود زیرا اگر تحریم های آمریکا 
علیه ایران برداشته شود به این معنا نیســت که دنیا حاضر به همکاری 
با ماســت.ندری گفت: بنده قبول دارم که ما گرفتار ناکارآمدی ها و بی 
تدبیری ها و همچنین سیاســت گذاری های بد در داخل هستیم و اما از 
آن سو سیاست خارجی کشور مانع جدی اقتصاد است. نمی توان انکار 
کرد که سیاســت خارجی در واقع درست اســت و مشکالت موجود در 

اقتصاد ارتباطی با سیاست خارجی ندارد.
وی به رویارویی رســانه ای و کالمی برخی منتقدان و مدافعان عملکرد 
دولت ها اشــاره کرد و گفت: باید تکلیف این موضوع را در داخل روشن 
کرد، شــواهد نشــان می دهد وضعیت فعلی اقتصاد ایران با تصمیمات 
اتخاذ شده در حوزه سیاست خارجی صد درصد ارتباط دارد. این حرف 
من بدان معنی نیســت که ما به تصمیمات داخلی بــد و ضعف مدیران 
بی توجه هســتیم اما باید توجه داشــت که تاثیر هر اقدامی در جایگاه 
خودش باید مورد بررسی قرار گیرد. در شرایط کنونی وابستگی اقتصاد 
ایران به مساه سیاست خارجی بسیار پررنگ است و باید مشکل اقتصاد 

را در این حوزه برطرف کرد.

معاون حقوقی سازمان بورس:

۲۱ مدیر بورسی سلب صالحیت شدند
معاون حقوقی ســازمان بورس گفــت: طبق احکام صــادره از مرجع 
انتظامــی در ادامه اقدامات نظارتی ســازمان بــورس، ۲1 نفر دیگر از 
مدیران به ســلب صالحیت ۶ ماهه و جریمه نقدی و ۴ شرکت به اخطار 
کتبی با درج در پرونده محکوم شــدند. جعفر جمالــی معاون حقوقی 
ســازمان بورس گفت: در ادامه رســیدگی به پرونده تخلفات اشخاص 
حقوقی کــه از مقررات بازارگردانی و بازارســازی تخلــف نموده و این 
تکلیف  را انجام نداده اند، روز دوشنبه سوم آذرماه به  پرونده های جدید 
بازارگردانی رسیدگی شــد.وی افزود، در نتیجه چهار شخص حقوقی 
دیگر متخلف شــناخته شــدند که ضمانت اجرای قانونی علیه مدیران 
آن اعمال خواهد شــد.به گفته این مقام مســئول، بدین ترتیب و طبق 
احکام صادره از مرجع انتظامی سازمان بورس،  ۲1 نفر دیگر از مدیران 
به ســلب صالحیت ۶ ماهه و جریمه نقدی و ۴ شرکت به اخطار کتبی با 
درج در پرونده محکوم شــدند.معاون حقوقی سازمان بورس همچنین 
با اشــاره  به شــکایتهای رســیده در مورد  افزایش ســرمایه شرکت 
پتروشــیمی "گ" گفت:  با توجه  به اســتداللها و اســتنادات طرفین 
موضوع از طرف معاونت حقوقی بررسی شــده  و پرونده به مرجع صالح 

قانونی ارجاع و گزارش خواهد شد.
در همین راستا سیاوش وکیلی مدیرکل روابط عمومی سازمان بورس  
گفت: تعــداد مدیرانی که به دلیــل عدم اجرای مقــررات بازارگردانی 
تاکنون متخلف شناخته شــده اند به 18۹ نفر رسید.همچنین ۳7ناشر  

)شخص حقوقی نیز تاکنون( اخطار کتبی دریافت کرده اند.
وی گفت: از سوی دیگر   قطع پاره ای از خدمات بازار سرمایه به شرکتها 

و ناشران متخلف در صورت اصرار به رویه فعلی در دست بررسی است.

تا پایان سال دالر نخرید
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: خرید دالر تا پایان سال به هیچ وجه 

توصیه نمی شود؛ زیرا در حال حاضر ثبات در این بازار وجود ندارد.
امیر حسین کریم زاده کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع 
که بازار های اصلی از جمله، طال، ســکه، دالر و مسکن به سقف قیمتی 
رســیده اند، گفت: قیمت دالر قابلیت ســقوط تا مرز ۲۳ هزار تومان را 
دارد. نرخ واقعی دالر ۲۰ هزار تومان بود اســت که نوسانات آن می تواند 
بین 17 هزار تومان تا ۲۳ هزار تومان باشد.وی ادامه داد: بودجه ی بسته 
شده برای سال آینده دالر 11 هزارو ۵۰۰ تومان و بازار آزاد آن حدود ۲۰ 
درصد باالتر از این نرخ است. دالر زیر 1۵ هزار تومان توجیحی ندارد.این 
کارشناس بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی چین در 
اواخر آذر و اوایل دی ماه و نزدیک شدن به ســال نو میالدی تقاضا برای 
دالر افزایش پیدا کرده و نوســانات دالر به وجــود می آید. در هر صورت 
ماهیت کلی قیمت دالر کاهشی اســت. همچنین اگر دالر کاهش پیدا 

کند، به دنبال آن سکه و طال هم کاهش پیدا خواهد کرد.
کریــم زاده در پایان بیان کرد: خریــد دالر تا پایان ســال به هیچ وجه 
توصیه نمی شــود؛ زیرا در حال حاضر ثبات در این بــازار وجود ندارد. 
در حال حاضر کاال هایی که به آن هــا ارز ۴۲۰۰ تعلق می گیرد، در حال 
حذف شدن هســتند. قیمت تنها فرآورده نفتی که افزایش پیدا نکرده، 
گازوئیل است. در صورتی که قیمت این فرآورده نفتی هم افزایش پیدا 
کند، حمل و نقل و به مراتب بورس وضعیت بهتری خواهد داشــت. از 

این رو ما شاهد تورم خواهیم بود.

بازار

خریدار    ســخنگوی دولــت، مهمترین 
از  اهــداف بودجــه 1۴۰۰ را کاســتن 
هزینه های دولت و رابطــه بودجه جاری با 
نفت عنوان کرد و گفــت: اتکا به درآمد نفت 
در این بودجه بیش از سال گذشته نخواهد 
بود و به پیــش از دوران تحریــم بر نخواهد 

گشت.
 »علی ربیعی« در نشســت خبری با اشاره 
به روند تنظیم الیحه بودجه ۹۹ کل کشــور 
در جلسات صبح و عصر هیات دولت گفت: 
دولت نه تنها حــدود 11۰ میلیــارد دالر 
درآمد ارزی را در ســال های اخیر نداشت، 
بلکه درآمــد پیش بینی شــده ۵۰ میلیارد 
دالر را هم نداشــت، با این وصــف با وجود 
فشــارهای اقتصادی و تحریم های آمریکا 
و کاهش درآمدهــای ارزی خــود طوری 
که حتی انتقال پول هــم از محل صادرات 
غیرنفتی با مشــکل روبرو می شد به نحوی 
بودجه ریزی شــد تا در سال های ۹7 و ۹8 و 

۹۹ ما دچار عدم تعادل نشدیم.
 وی افزود: حتی فشــاری بــه بانک مرکزی 
وارد نشد و بانک مرکزی اســتقالل خود را 
حفظ کرد و دولت تالش کرد پول پرفشــار 
هم وارد بازار نشــود و این از افتخارات ما در 
این سه سال بود. ســخنگوی دولت با اشاره 
به تصویــب 1۲ تبصــره از الیحــه بودجه 
در جلســات هیات دولــت اظهار کــرد: از 
مهمتریــن اهداف بودجه 1۴۰۰ کاســتن 
از بودجه جاری و هزینه هــای دولت و دوم 
کاســتن از رابطه بودجه جاری با نفت است 

که در بودجه دنبال شده است.
ربیعــی درون زا شــدن درآمدهــای اداره 
کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، 
توجه خاص به مقابله با فقــر مطلق، دنبال 
کردن حمایت های معیشــتی، گســترش 
اشــتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری 
طرح تامیــن این مســکن ملــی در قالب 
شهرســازی،  و  راه  وزارت  برنامه هــای 
مولد کــردن دارایی های دولــت و توجه به 
بهره وری را از اهــداف و رویکردهای بودجه 
۹۹ کل کشــور عنوان کرد.به گفته دستیار 
ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری عدالت 
منطقه ای، اتمــام پروژه هــای نیمه تمام، 
توجه به محیط زیست و گسترش صادرات 
غیرنفتی، توجه به فناوری های نو و شرکت 
های دانش بنیان و توسعه برنامه هایی برای 
حفظ ســالمت مردم از دیگر اهداف بودجه 

۹۹ کل کشور به شمار می روند.

اختصاص 15 هزار میلیارد تومان به 
اتمام پروژه های نیمه تمام گازرسانی

وی با تشریح مصوباتی که دولت در جلسات 
چند روز اخیر داشته گفت: 1۵ هزار میلیارد 
ریال از منابع شرکت های دولتی تابع وزارت 
نفت بــرای اتمــام پروژه های نیمــه تمام 

گازرسانی به روستاها مصوب شد.
ربیعی اضافه کرد: همچنین ســهم سازمان 
نوســازی و تجهیز مدارس از ۲۰ درصد به 
۵۰ درصد افزایش یافت و امیدوار هســتیم 
با تمهیداتی که در ســال ۹۹ شده، از محل 
بودجــه وزارت نفــت و درآمدهــای نفت 
در حــوزه گاز، مدارســی که فاقد ســامانه 
گرمایشی هستند را بتوانیم پوشش بدهیم و 
یکصد هزار کالس درس مدرسه با این وصف 

ایمن خواهند شد.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه اجازه برای 
تامین اعتبار عملیــات طرح های بازآفرینی 
شهری که برای بودجه 1۴۰۰ درنظر گرفته 
شده است، افزود: از دیگر موارد بحث شده، 
موضــوع بافت های فرســوده در کنار طرح 
اقدام ملی تامین مسکن بود و در این زمینه 
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که زمین 
رایگان برای توسعه مراکز بهداشتی، مدرسه 
و نیروی انتظامــی در مکان هایی که نیاز به 
تامین امنیت اجتماعی دارد، قرار دهد.وی 
ادامه داد: همچنین در بودجه ترتیبی داده 
شــده تا شــهرداری ها و دهیاری ها بتوانند 
برای بهســازی حاشــیه شــهرها و تامین 
زیرســاخت ها و خدمات عمومــی در این 
مناطق فعالیت عملیاتی داشــته باشــند و 

برای این امر مکلف شدند.
 دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رییــس 
جمهوری موضــوع فاضالب و شــبکه آب 
روســتایی را از دیگر محورهایی عنوان کرد 
که در جلسات هیات دولت مورد بررسی قرار 
گرفته و گفت: امروزه خوشــبختانه حدود 
8۰ درصد روســتاها از آب آشامیدنی سالم 
برخوردار هستند و آب آشامیدنی ۲۰ درصد 
باقی مانده روســتاها با تانکر تامین می شود 
کــه در بودجــه 1۴۰۰ طرح هــای تامین 
آب آشــامیدنی برای همه روســتاها دنبال 
شده است.ربیعی اســتمرار جریان فروش 
سهام و دارایی های دولتی مطابق روشهای 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل 
و چهــارم )۴۴( قانون اساســی و همچنین 
صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله 
در بــورس )ETF( را از دیگر اهداف بودجه 

1۴۰۰ عنوان کرد.
ســخنگوی دولت اضافه کرد: تعیین سقف 

تســهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( 
معــادل ۳۰ میلیارد دالر که یــک میلیارد 
دالر آن صرفا برای تجهیز آزمایشــگاه ها و 
کارگاه های دانشــگاه ها، دانشگاه های علوم 
پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 
و فنــاوری، مراکز آموزش فنــی و حرفه ای 
دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی است.وی در ادامه امکان استفاده 
ســرمایه گذاران بخش هــای خصوصــی، 
تعاونــی و نهادهای عمومــی غیردولتی از 
تســهیالت بانکی برای طرحهای توسعه ای 
باالدســتی نفــت و پیشــگیری از خانــم 
فروشــی گاز، صنایــع تکمیلــی و تبدیلی 
کشاورزی، برای توســعه حمل و نقل درون 

و برون شهری پیش بینی شده است.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن وزارت راه و 
شهرسازی مکلف شــده زمین رایگان مورد 
نیاز برای احداث مدرســه، پاسگاه و مراکز 
بهداشــتی در طرح های مســکن تصویب 
شده را در اختیار دستگاههای دولتی ذیربط 
قرار دهد.ربیعی اقساطی شدن هزینه های 
خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند 
برای چــاه های آب مجاز کشــاورزی، الزام 
شهرداری ها و دهیاری ها برای ساماندهی 
و بهسازی محیط اســکان حاشیه شهرها و 
تامین زیر ســاخت خدمات عمومی در این 
مناطق، الزام به اصالح شبکه آب روستایی 
و طرح هــای فاضالب روســتایی را از دیگر  
مصوبات دولتــدر جلســات روزهای اخیر 
عنوان کرد.ســخنگوی دولــت همچنین 
گفت: ســازمان صدا و ســیما هــم ملزم به 
پرداخت ۳۰ درصد از درآمدهای تبلیغاتی 
ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی برای 

کمک به فدراسیون های ورزشی شد.
به گفته دستیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمهوری،   افزایــش 1۵ درصدی عوارض 
گمرکــی و ســود بازرگانــی واردات لوازم 
آرایشــی و اختصاص منابع آن برای کمک 
به هزینه های بیماری های خاص و خدمات 
درمانی مثل کاشــت حلــزون، خرید عضو 
مصنوعی، بیماران اوتیســم و نقص ایمنی 
از دیگــر مصوبات هیات دولــت در جریان 

بررسی الیحه بودجه 1۴۰۰ کل کشور بود.
ربیعی معافیــت زائران اربعیــن از عوارض 
خروج از کشــور را از دیگــر مصوبات دولت 
عنوان کرد و گفــت: در کنار مباحث بودجه 
مســاله علت گرانی بی منطق مــرغ هم در 
جلسه مطرح شــد. بنابر گزارش وزیر جهاد 
کشاورزی قیمت مرغ با برنامه ریزی صورت 

گرفته به قیمت مصوب خواهد رسید.

 قیمت مرغ متعادل می شود
سخنگوی دولت افزود: در این جلسه عنوان 
شــد که برای تنظیم بازار عمده فروشی ها 
وزارت جهــاد کشــاورزی ورود پیدا کرده 
است و در روز یکشــنبه ۳۲۰ تن مرغ )1۶۰ 
تن مــرغ گرم بــه قیمــت 18۵۰۰ تومان 
و 1۶۰ تن مرغ منجمد بــه قیمت 1۵۰۰۰ 
هزار تومان( وارد بازار کرده اســت تا قیمت 

را پایین بیاورد.
 وی ادامه داد: توزیع مرغ در میادین میوه و 
تره بار خواهد بود تا مستقیما به دست مردم 
برسد. اضافه بار به فروشگاه های زنجیره ای 
داده می شود.به گفته ســخنگوی دولت در 
حالی که قیمت در میــدان بهمن به عنوان 
شاخص روز یکشــنبه ۳۴ هزار تومان بوده 
است بعد از اینکه حداقل ۶۵۰ تن مرغ وارد 
بازار شد، قیمت در میدان بهمن ساعت روز 

دوشنبه، به ۲8۰۰۰ تومان رسید.
ربیعی در عین حال گفت: در ســطح خرده 
فروش ها هنــوز بعضی از فروشــگاه ها مرغ 
روزهای گذشته را دارند و مقاومت می کنند 
اما از ســه شــنبه این توزیــع افرایش پیدا 

خواهد کرد و قیمت ها پایین خواهد آمد.
 دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رییــس 
جمهوری با بیان اینکه قیمت مصوب ستاد 
تنظیم بازار، ۲۰۴۰۰ تومان اســت، گفت: 
تعزیزات ورود جدی پیدا کرده و با تشــدید 
بیشــتری وارد خواهد شــد. ضمــن اینکه 

توزیع هــم از جنوب شــهر، میادین خزانه، 
نواب، پیروزی و... و. شروع شده است.

وی در ادامه گفــت: این روزهــا با کاهش 
تامیــن ارز مورد نیــاز کاالهای اساســی 
متاســفانه شــاهد گرانی های ناخواسته و 
تحمیلی شــده ایم. این نگرانی مشــترک 
دولت با مردم اســت. تک تــک این کاالها 
تحت نظــر بــوده و وزارت خانه های ذیربط 
موظف به برنامه ریزی بــرای تامین بازار و 

کنترل قیمت شده اند.
ربیعی با بیان این که در این هفته تصمیمات 
مهمی در مرحله جدیدی از شــیوع بیماری 
کرونا گرفته شــد افزود: اثربخشی این طرح 
منوط به همکاری همه جانبه و مداوم همه 
مردم است. ما به این امر وافق بودیم که این 
تصمیم مشــکالتی برای زندگی و معشیت 
بخشی از مشاغل ایجاد خواهد کرد ولی در 
این دو گانه بنابر سیاست همیشگی اولویت 
دار بودن و محور بودن سالمت این تصمیم 

اتخاد شد.  
ســخنگوی دولت ادامه داد: برای کاســتن 
از فشار بر آســیب دیدگان معیشتی ناشی 
از کرونــا حــدود 1۲ هزار میلیــارد تومان 
مســاعدت در قالب پرداخت به گروه هدف 
صورت خواهــد گرفت. برای یــک خانوار 
۴ نفره ماهیانــه ۴۰۰ هزار تومــان در نظر 
گرفته شده است و برای افرادی که داوطلب 
دریافت پیشاپیش بخشــی از این حمایت 
معیشتی هســتند وام یک میلیون تومانی 
بدون هیج بهره ای پرداخت خواهد شــد و 
مابه التفاوت نرخ بهــره را دولت با تخصیص 

1۴۰۰ میلیارد تومان جبران خواهد کرد.
وی گفــت: من بــه نمایندگــی از دولت از 
همه مردمــی که بــا رعایــت پروتکل ها، 
دولت و کادر ســالمت را حمایــت کردند، 

سپاسگزاری می کنم.
ربیعی یــادآور شــد: شــواهد و آمارهای 
روزهای اول و دوم اجرای این طرح نشــان 
می دهد کــه در تهران حــدود ۲8۰ هزار 
مســافر در مترو و اتوبوس ها کاهش داشته 
ایم. به رغم این، مراعات بیشــتر بین مردم 
بایــد لحاظ شــود.وی اضافه کــرد: در کل 
کشــور در روز اول این طرح متوسط تردد 
ساعتی وسایل نقلیه نسبت به مشابه هفته 
قبل ۳8.۳ درصد کاهش داشــته اســت و 
اســتفاده از خودروهای شــخصی نیز ۳۲ 

درصد کاهش را نشان می دهد.
ســخنگوی دولت ضمن تشــکر از نیروی 
انتظامــی در اجرای این طــرح تاکید کرد: 
مطمئنا در اجرای ایــن طرح برای مردم هم 
مشکالتی پیش خواهد آمد. هر طرحی با هر 
پیش بینی نیازمند اصالح، ترمیم و تکمیل 
اســت. همکاران ما در قرارگاه عملیاتی به 
طور مداوم شــیوه اجرا و نواقص را بررسی و 

اصالح خواهند کرد.
ربیعی گفت: مطابق وعده ای که داده شــده 
بود تست روزانه کرونا از ۴۰ هزار به ۶۰ هزار 
رســیده و در هفته آینده نیز بــه 1۲۰ هزار 
خواهد رســید چرا که رعایت پروتکل ها و 
تست و قرنطینه مبتالیان مهمترین راهکار 
مبارزه با کروناست.وی افزود: از افراد مبتال 
می خواهیم کــه وظیفه اجتماعــی خود را 
مبنی بر قرنطینه انجام بدهند. بررســی ها 
نشــان می دهــد ۲۰ درصــد ایــن افراد 
پروتکل هــا را رعایت نکــرده و در قرنطینه 

نماندند.
ســخنگوی دولت بــا بیان این کــه اعمال 
محدودیتهــای هوشــمند با اســتفاده از 
دولــت الکترونیکی هم آغاز شــده اســت 
گفت: اتصــال همه خطوط هوایــی و ریلی 
و همچنیــن اتوبوس هــای بین شــهری و 
تاکسی های اینترنتی به دولت الکترونیکی 

به اتمام رسیده است.
وی افزود: همــه این خطــوط حمل و نقل 
عمومــی، در زمــان حمل مســافر وظیفه 
دارند مســافرین خود را از وزارت بهداشت 
استعالم کند و اگر فرد مبتال به کرونا باشد، 
از جابجایــی وی به خاطر حفظ ســالمت 

دیگران جلوگیری می شود.

ربیعی با بیــان این که در ظــرف چند روز 
گذشته نزدیک 1۶۰۰ مورد ممنوعیت سفر 
اعمال شده که آمار قابل توجهی است گفت: 
تالش وزارت ارتباطات و سایر وزارتخانه ها 
بر این است تا با توســعه این سیستم امنیت 
بهداشتی در سیســتم حمل و نقل عمومی 

حاکم شود و این اقدام مهمی است.

بسیج نیاز جامعه ما در همه دوران است
وی در ادامه به ضمن تبریک هفته بســیج 
گفت: واژه بســیج پر از مفهــوم و پر از رمز و 
رازهای تاریخ معاصر ماســت. بسیج یادآور 
ملتی اســت که با اتکا به خدا و دستان خالی 
با از خودگذشــتگی، و در کنار هم بودن در 

مقابل همه قدرتهای جهان ایستادند.  
سخنگوی دولت افزود: بســیج نیاز جامعه 
ما در همه دوران است. بســیج را با همه این 
مفاهیم نه برای یک دوره تاریخی و نه برای 
موزه ای شــدن خاطرات بلکه بــرای همه 

تاریخ سرزمین ایران زمین ما نیازمندیم.
وی ادامه داد: مــا امروز به بســیج باالتر از 
ســازمان و نهاد بلکه به عنوان یک ساختار 
عظیم اجتماعــی و یک فرهنــگ نهادینه 
عمومی بــرای عبور از شــرایط ســخت و 
ســاختن آینده ای برای نســل های بعدی 
نیازمندیم.  ربیعی با تاکید بر این که نیازمند 
بســیجی همگانی هســتیم گفت: جامعه 
زخم خورده از تحریم را با وحدت، همدلی، 
فداکاری، دگرخواهی و ندیدن نفع شخصی 
در عبور از این شرایط تاریخی التیام بخشیم.

ســخنگوی دولت افزود: دولت معتقد است 
بسیج در تمام عرصه ها در کنار دولت برای 
حل مشــکالت و موضوعاتی کــه نیازمند 
مشارکت عظیم اجتماعی است، قرار بگیرد. 
فقرزدایی، حمایت های اجتماعی و در این 
روزها مبارزه با کرونا فرصت های این تعامل 

است.
وی ادامــه داد: همچنیــن فــارغ از نتیجه 
انتخابات آمریکا، آنچه مردم را خوشــحال 
کرده شکست سیاست فشــار حداکثری و 

طراح و حامیان این سیاست است.

صدای خرد شدن دیوار تحریم و 
سیاست فشار حداکثری به خوبی 

شنیده می شود
ربیعی یــادآور شــد: امــروز تحریم های 
غیرقانونی علیه ملت ما در شــکننده ترین 
و ناکارآمدترین وضعیت خود در ســه سال 
اخیر قرار گرفته اســت و مــردم و بازارها به 

روشنی  این پیام را دریافت کرده اند.  
ســخنگوی دولــت اضافــه کــرد: صدای 
خرد شــدن دیوار تحریم و سیاســت فشار 
حداکثری در سراســر دنیا هــم به خوبی 
شنیده شده اســت. علت فروریختن دیوار 
تحریــم، مقاومت و ایســتادگی مردم ما در 
برابــر قلــدری و همینطــور بخاطر منطق 
ضعیف، غیرانســانی و زورگویانــه آن برای 
جامعــه بین المللی بــود نه جابــه جایی 

دولت ها در آمریکا.
وی تاکید کرد: عمیقاً بــاور داریم که حتی 
اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا می شــد، 
سیاســت تحریم نتیجه ای از جز شکست 
نداشــت. امروز دولــت مانند ســال های 
گذشته، با توان و با تمام تجارت و توان خود 

پیگیر تضمین منافع مردم خواهد بود.
ربیعی در ادامه گفت: تالش دولت در ماه ها و 
سال های گذشته، چهار مرحله داشت: اول، 
دور زدن تحریم ها بــرای تقویت خط مقدم 
مبارزه با کرونــا و حمایــت از اقتصاد ملی، 
دوم، بی اعتبار کردن فلســفه وجودی فشار 
حداکثــری از راه اعتبار بخشــیدن به تاب 
آوری ملی و تاثیرناپذیــر کردن اراده دولت 
در تأمین معیشت و تضمین سالمت مردم. 
ســوم، تضعیف رژیم تحریم های یکجانبه 
با کمک دیپلماســی چندجانبــه. چهارم، 
برگشــت ناپذیر کردن یا حداقل پرهزینه 

کردن اعمال تحریم ها در آینده.  
وی افــزود: مــا دو مرحله را پشــت ســر 
گذاشته ایم و در آســتانه مرحله سوم یعنی 

تــالش برای تضعیــف تحریم هــا با کمک 
دیپلماسی چندجانبه قرار داریم. این مرحله 
حساســی در تاریخ ایران است که مستلزم 
هم صدایی، هم ســویی و انســجام ملی و 
حمایــت از وزارت امور خارجــه به عنوان 

سکاندار سیاست خارجی است.
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رییــس 
جمهوری در ادامه بــه والدت حضرت امام 
حسن عسگری اشاره کرد و گفت: امروز روز 
والدت امام حسن عسگری )ع( است. امامی 
که زندگی او می تواند الگوی بســیار خوبی 
برای همه مومنان و جوانان باشد. تقوا، علم 
و شــجاعت آن امام را همگان باور داشتند. 
صبر و استقامت در برابر ســختی ها، انجام 
کار تشــکیالتی و پیگیری مداوم مشکالت 
مردم و حل آنهــا از مهمترین خصلت های 

رفتاری آن حضرت بود.

تماس هایی از شرکت های خارجی 
برای سرمایه گذاری در ایران انجام 

شده است
ربیعی درپاسخ به این پرســش که با توجه 
به پیروزی بایدن در انتخابــات آمریکا،  آیا 
نشانه ای از بازگشت شــرکت های خارجی 
عالقه مند به سرمایه گذاری در ایران وجود 
دارد؟ گفــت: جمهــوری اســالمی ایران 
ظرفیت های مهمی برای ســرمایه گذاری 
دارد و ســرمایه گــذاران خارجــی از این 

ظرفیت غافل نخواهند بود.
وی یادآور شــد: جمهوری اســالمی عالوه 
بر برخورداری از بــازار 8۰ میلیونی داخلی،   
ظرفیت ۶۰۰ میلیونی بازار همســایگان را 
دارد و وجود ۶7 نوع ماده معدنی در کشور، 
 این یک فرصت کم نظیر و حتی بی نظیردر 
دنیا و سرمایه گذاران است.سخنگوی دولت 
خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
دومین کشور در دنیا اســت که همسایگان 
بســیار زیــادی دارد و از نیروی انســانی 
متخصص، منابع انرژی ارزان و مســیرهای 
ترددی ویژه برخوردار اســت که این موارد 
زمینه های جذابی اســت که شــرکت های 

خارجی نمی توانند نادیده بگیرند.
ربیعی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود 
با شکســتن تحریم هــای ظالمانــه امکان 
حضور شرکت های خارجی در بازار بیش از 
۶۰۰ میلیونی ما و همســایگان فراهم شود،   
تصریح کرد: با شکســت فشــار حداکثری 
کشورهای خارجی تمایل به سرمایه گذاری 
دارند و اخیــرا نیز تماس هایی با از ســوی 
شــرکت های خارجی با شرکت های داخلی 
که پیش از تحریم ها بــا آنها کار می کردند و 

برخی از وزارتخانه ها انجام شده است.
وی افزود: برخی از شــرکت ها در شــرایط 
فعلــی بازگشــایی دفاتــر خــود را دنبال 
می کنند. البته برخی دیگر از شــرکت های 
خارجی پیش از این در ایران حضور داشتند 
و با وجود تحریم ها کامال تعطیل نشدند که 
این سبب می شــود امکان حضور و فعالیت 

آنها در شرایط فعلی بیشتر شود.

اتکا به درآمد نفت بیش از سال گذشته 
نخواهد بود

ربیعی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه 
نفت چه ســهمی در بودجه سال آینده دارد 
و تا چــه میزان دولــت امیدوار بــه احیای 
درآمدهای نفتی اســت، عنوان کرد: طبق 
فرمایش مقام معظم رهبــری که بر اصالح 
ســاختار بودجه تاکید داشتند،   تالش شده 

این موضوع در بودجه 1۴۰۰متبلور شود.
وی ســه ســال تحریم حداکثــری علیه 
جمهوری اســالمی ایــران را تجربه مغتنم 
برای کشور و مســووالن فعلی عنوان کرد و 
گفت: همین دوستان و برنامه ریزان که این 
تجربه مهم را درسه ســال گذشته داشتند،   
شایســته ترین افراد برای اصالح ســاختار 

بودجه هستند.
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رییــس 
جمهــوری اضافه کرد: اتکا بــه درآمد نفت 
در بودجه 1۴۰۰ نیز بیش از ســال گذشته 
نخواهد بود و این یک تصمیم است که اتکا به 
نفت در بودجه جاری کشــور به هیچ عنوان 

به پیش از دوران تحریم بر نخواهد گشت.
ســخنگوی دولت با ابراز امیدواری از اینکه 
بودجه سال های آینده کشور در اتکا به نفت 
همین مقدار و حتی کمتر شود، یادآور شد: 
هرگونــه افزایش درآمد حاصــل از فروش 
نفت صرفاً صرف توســعه زیرســاخت ها و 

حمایت های اجتماعی خواهد شد.
 به گفته ربیعی حمایــت اجتماعی در قالب 
طرح های برای بهبود زندگی روزمره مردم، 
توانمندسازی مردم و افزایش توانایی مردم 

در کسب درآمد خواهد بود.
وی کم کردن اتکای بودجه به نفت را آرزوی 
دیرینه و تاریخی ایرانیان دانســت و گفت: 
آرزوی دیرینه روشنفکران و محققان ایران 
در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کم 
شدن وابستگی به نفت بود و تجربه مقاومت 
در برابــر تحریم تا حدود زیادی به ســمت 

برآورده شدن این نگاه تاریخی رفت.



معاون اقتصادی بانک مرکزی:

خ تورم دوازده ماهه است مبنای هدف گذاری تورم، نر

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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 تعویض کارت های بانک سامان بدون مراجعه
 به شعبه

بانک سامان برای نخستین بار در ایران طرح تعویض کارت بانکی بدون 
مراجعه به شعبه را عملیاتی کرد.

به گزارش سامان رسانه، هم زمان با شــیوع پاندمی کرونا و لزوم کاهش 
تــردد و مراجعه مردم به اماکــن عمومی، بانک ســامان طرح تعویض 

کارت های بانکی بدون مراجعه به شعبه را اجرا کرد.
در این طرح که برای نخســتین بار در ایران توسط بانک سامان اجرایی 
می شــود، مشــتریان این بانک می توانند از طریق اپلیکیشن موبایلت 
ســفارش تعویض کارت خود را ثبت و ســپس این کارت را درب منزل 
و یا محل کار خود تحویل بگیرند.بر این اســاس، تمامی مشتریان بانک 
سامان که دارای کارت دبیت هستند، می توانند با مراجعه به اپلیکیشن 
موبایلت، در بخش کارت ها، گزینه »ســه نقطه« را انتخاب و ســپس 

گزینه صدور مجدد کارت بانکی را انتخاب و مراحل را طی کنند.
گفتنی است، مشــتریان پس از صدور کارت و دریافت آن درب منزل، 
الزم اســت از طریق اپلیکیشن موبایلت نســبت به فعال سازی کارت و 

دریافت رمز عبور خود اقدام کنند.
عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانند با 

مرکز سامان ارتباط با شماره ۰۲1۶۴۲۲ تماس بگیرند.

پیام مدیر عامل فوالد خراسان به مناسبت هفته 
بسیج تقدیم حضور می گردد

 قرار گرفتن روز بســیج در تقویم رسمی کشــور یادآور فرمان تاریخی 
بنیانگذار فقید انقالب اســالمی، امام خمینی)ره(، مبنی بر »تشکیل 
بسیج مستضعفان« است؛ روزی که نهاد گرانقدر بسیج به عنوان فرزند 
انقالب در دفتر افتخارات مردم مسلمان ایران اسالمی ثبت و در شرایط 
تاریخی و حســاس بدو پیروزی نهضت و تحمیل ناجوانمردانه جنگ به 
عنوان مردمی تریــن نهاد برآمده از انقالب به شایســتگی نقش آفرین 
شد. تداوم این تاســیس انقالبی و همزاد با نهضت اسالمی مردم ایران 
»شجره طیبه«ای را شکل داده است که زیر چتر آن اخالص، معنویت و 

مردمی بودن معنا گرفته است.
بیش از ۴ دهه مجاهدت ارزنده مردم مومن و انقالبی ایران و اســتمرار 
سازمان مردمی بسیج مستضعفین، همان گونه که در هشت سال دفاع 
مقدس، هیمنه دشــمنان را فرو ریخت و مایه عزت و سرافرازی کشور و 
انقالب شد، با نقش آفرینی موثر و به هنگام بسیج در کوران رویدادهای 
گوناگون و تعهد بسیجیان عزیز به پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری 
اســالمی و خدمت رســانی ایثارگرانه در عرصه هــای گوناگون، مایه 

مباهات و امید بوده و خواهد بود.        
فرارسیدن پنجم آذرماه، سالروز تاسیس این »قرارگاه ایثار«، »مدرسه 
خدمت« و »مکتب شهادت« را مغتنم شمرده و از سوی خانواده بزرگ 
فوالد خراسان این سالروز ارزشمند را به دلیر مردان و شیر زنانی که حق 
طلبی، مبارزه با باطل و دفاع از حیثیت، شــرف و عزت ایران اسالمی را 

مشی و مرام خویش قرار دادهاند، تبریک میگویم.
روان جاودان بسیجیان شــهیدمان، به ویژه سردار وطن سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی، متنعم رضوان باد.
کسری غفوری-  مدیرعامل

میزان ٤٤ هزار میلیارد ریال در هشت ماه اول سال ٩٩؛

٨٥ هزار عروس و داماد از بانک صادرات ایران 
تسهیالت گرفتند

بانک صادرات ایران با پرداخت ۴۴ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه، بیش از 8۵ هزار نفر را طی هشــت ماه اول سال 

۹۹ به خانه بخت فرستاد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، تعــداد 8۵ هزار و 1۵۳ 
عروس و داماد از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سال ۹۹ از بیش از ۴۴ 
هزار و 187 میلیارد ریال وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه این 
بانک برخوردار شدند. طی مدت یاد شده، به ترتیب استان های تهران، 
اصفهان، خراســان رضوی، خوزستان، آذربایجان شــرقی، مازندران، 
هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچســتان و آذربایجان غربی 1۰ استان 
دارای بیشترین میزان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 

بانک صادرات ایران بوده اند. 
بر اساس این گزارش، در اســتان تهران، 11 هزار و ۳۶۶ عروس و داماد 
در 8 ماه آغازین ســال ۹۹ در مجموع نزدیک به ۶ هــزار میلیارد ریال 
از شعب بانک صادرات ایران وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه 

دریافت کرده اند. 
روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در بانک صادرات 
ایران طی سال های گذشته به صورت مستمر انجام شده و نقش مهمی 
در عمل به مســئولیت اجتماعی و حمایت از تشــویق ازدواج جوانان 
داشــته به نحوی که این بانک از ابتدای ســال ۹7 تا پایان ســال ۹8 با 
پرداخت ۵۳ هزار میلیارد ریال وام قرض الحســنه، زمینه ازدواج ۲۲۹ 

هزار و ۲۵1 عروس و داماد را فراهم کرده بود.

توسعه ارائه خدمات غیرحضوری بانك صنعت و 
معدن در شرایط بحرانی همه گیری کرونا

مصطفي راستي فر مدیر امور راهبری شعب بانک صنعت و معدن اعالم 
داشت: همراســتا با اجراي مصوبات و ابالغیه هاي ســتاد ملي مقابله با 
کرونا، این بانک خدمات دیجیتالي خــود را جهت کاهش مراجعه هاي 
حضوري و ارتقاء کیفیت و ســرعت ارائه خدمات به مشــتریان شامل 
سامانه پات )پذیرش اینترنتی درخواســت تسهیالت(، سدف )سامانه 
اینترنت بانــک دیجیتال فراینــدی(، هدف )همراه بانــک دیجیتال 

فرایندی( و ساحب )سامانه اعتبارات حدی بانکی( توسعه داده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني بانک صنعت و معــدن، وي ضمن بیان 
مطلب فوق افزود: میزان حضور پرسنل در شعب بانک، مطابق مصوبات 
ستاد مقابله با کروناي هر اســتان خواهد بود و این بانک برابر مصوبات 
ســتاد مقابله با کرونا به صنعتگران، کارآفرینان و هموطنان عزیز ارائه 
خدمت مي نماید و توصیه مي شود بمنظور حفظ سالمتي هموطنان و 
مشتریان گرامي حتي المقدور از مراجعه حضوري به بانک خودداري و 
نیازهاي خود را بصورت غیر حضوري و از طریق سامانه هاي دیجیتالي و 

دستگاههاي خود پرداز مرتفع نمایند.
مدیر امور راهبری شعب بانک صنعت و معدن اشــاره کرد سامانه پات 
)پذیرش اینترنتی درخواست تسهیالت(، سدف )سامانه اینترنت بانک 
دیجیتال فرایندی(، هدف )همراه بانک دیجیتال فرایندی( و ســاحب 
)سامانه اعتبارات حدی بانکی( خدمات دیجیتالي هستند که عالوه بر 
سهولت دسترســي داراي تنوع زیادي در ارائه خدمات به مشتریان مي 
باشند. راستي فر تأکید کرد: همه گیري کرونا آسیب زیادي به کسب و 
کارها به ویژه کسب و کارهاي کوچک و متوسط وارد کرده است و بانک 
صنعت و معدن رســالت خود مي داند در جهت کمک به رونق تولید از 

تمام ظرفیت هاي خود استفاده نماید.
وي افزود ایــن بانک همچنین مطابــق مصوبات ارکان سیاســتگذار 
باالدستي به ویژه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران نسبت به تعویق 
اقساط مشتریان آســیب دیده به ویژه مشتریان داراي تسهیالت قرض 
الحســنه و مشــتریان خرد اقدام نموده و تالش براي تأمین نیازهاي 
سرمایه در گردش مشتریان صنعتي و معدني را به عنوان اولویت اصلي 

در دستور کار خود قرار دهد.

شعبه

خریدار  هدف گذاری تورم برای شاخص 
تورم دوازده ماهه اســت و نه تــورم نقطه به 
نقطه، بنابراین بــرای ارزیابی هدف تورمی 
اعالمی در اردیبهشت ماه سال جاری، باید 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت 
ماه سال آینده را مالک عمل قرارداد و هنوز 

شش ماه از آن موعد فاصله داریم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در 
واکنش به انتشــار اخباری پیرامون هدف 
تعیین شــده بــرای تورم در اردیبهشــت 
امسال و مقایسات صورت گرفته نرخ تورم 
نقطه به نقطــه با تورم مــورد هدف، دکتر 
پیمــان قربانــی، معاون اقتصــادی بانک 
مرکزی، ضمــن بیان اینکــه اصوال هدف 
گذاری تورم برای شــاخص تورم ســاالنه 
انجام می شــود و تورم نقطه به نقطه بدلیل 
نوسانات زیاد آن نمیتواند مبنای مناسبی 
برای هدفگذاری تورم باشــد، تصریح کرد: 
هدف  تورمی که از ســوی رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم شده اســت، برای تحقق در 
بازه یک ســال پیش رو از زمان اعالم آن در 
اردیبهشت ماه بوده که درحال حاضر شش 

ماه از فاصله داریم.
وی عنوان داشت که در ادبیات هدفگداری 
تــورم، تعییــن هــدف تورمی بر اســاس 

ارزیابی هــا از روند متغیرهــای تاثیرگذار 
برتورم در زمان انجام پیش بینی ها و تعیین 
هدف، صورت می پذیرد و البته ممکن است 
بدلیل وقایــع پیش بینی نشــده و خارج از 
کنترل سیاســتگذار، تورم تحقــق یافته از 

تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول 
در کشورها، در این حالت این دالیل توسط 
سیاستگذار تشریح و توضیح داده می شود و 
لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل 

امری محتمل است.

وی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشــت 
ماه ســال جاری، ســطح تــورم هدف ۲۲ 
درصدی با یــک بازه ۲ ± درصــدی تعیین 
شده اســت، افزود: در ادبیات هدف گذاری 
تورم، انحرافات از ســطح هــدف به دلیل 

شــوک های برون زا و یا عوامل غیرمنتظره 
امری غیرطبیعی نیســت. به طور خاص، در 
ماه های گذشته به دلیل تشدید تحریم ها و 
انتظارات و التهابات روانی و نوسانات ناشی از 
آن و نیز شــیوع بیماری کرونا و تبعات آن بر 
اقتصاد و تجارت خارجی کشور، شاهد بروز 
نوسانات در بازار ارز بودیم و قیمت کاالها و 
خدمات و بالتبع نرخ تــورم تحت تاثیر قرار 

گرفت.
قربانی ادامــه داد: بانک مرکــزی همواره 
فعالیت خــود را در خصــوص رصد و پایش 
متغیرهای اقتصادی ادامه می دهد و در این 
زمینه، تحوالت اقتصــاد کالن را به اطالع 
عموم رســانده و عوامل و ریسک هایی را که 
باعث می شوند روند تورم دستخوش تغییر 
و انحراف از مسیر مورد نظر شــود را  بیان و 

تشریح می کند.
این عضو هیات عامل بانــک مرکزی تاکید 
کرد: هدف اصلی بانک مرکــزی مهار تورم 
اســت و علیرغم انحرافات ایجاد شــده در 
مســیر تورم، ایــن بانک همه تــالش خود 
را در ماه هــای پیش رو بــه کار می بندد تا با 
مدیریت ریســک های تحت کنترل خود و 
با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، 

تورم را به سطح هدف نزدیک کند.

مدیرحوزه معاونت فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه 
سامان با اشــاره به انعطاف پذیری بیمه های زندگی و 
امکان طراحی آن متناسب با شرایط حاکم برکشورها، 
شــرکت های بیمه و نیازهای افراد جامعه، گفت : بیمه 
سامان در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور 
پاسخ به نیاز مشتریان، پس از بیمه نامه کرونا و پوشش 
امراض خاص پایه، آســایش و ممتاز، بیمه نامه متصل 
به واحد ســرمایه گــذاری )یونیت لینــک ( را به بازار 

عرضه می کند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بیمه سامان، بهرام 
یزدان پناه با بیان این که بیمه ســامان به عنوان اولین 
شــرکت بیمه ای کشور در تیر ماه ســال 1۳۹8 موفق 

به اخذ مجوز فنــی بیمه مرکزی در خصوص 
بیمه نامه های یونیت لینک شد، ادامه داد: با 
تالش تیم معاونت فنی بیمه های زندگی در 
سال 1۳۹۹ نرم افزار بیمه نامه یونیت لینک 
نیز طراحی و نســخه آزمایشــی آن به بازار 

عرضه شد.
وی افزود: هدف از ارایــه این محصول حفظ 

ارزش ذخایر بیمه نامه های عمر و تشــکیل سرمایه با 
توجه به شرایط اقتصادی موجود و ایجاد جذابیت برای 

بیمه گذاران و شبکه فروش است .
مدیرحوزه معاونت فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه 
سامان اظهار کرد: در بیمه نامه یونیت لینک بیمه گذار 

امکان ســرمایه گذاری مستقیم در صندوق 
های ســرمایه گذاری بورســی و مشــاهده 
بازده ســرمایه گذاری خود به صورت روزانه 
را دارد که در فاز نخست، ارایه این محصول با 
صندوق سرمایه گذاری رشد سامان صورت 

خواهد پذیرفت .
یــزدان پناه با تاکیــد بر این کــه بیمه نامه 
یونیت لینک در راســتای سودآوری بیشــتر و بهره 
مندی حداکثری بیمه گذاران از پتانســیل بازارهای 
بورســی طراحی شــده اســت، گفت: این بیمه نامه 
امکان تخصیص ســود تضمین ســالیانه بــه ذخایر 
بیمه نامه ها بــه میــزان ۵ درصد در کنار ســرمایه 

گذاری مطمئن و کم ریســک در یکی از پر ریســک 
ترین بازارهای مالی، فارغ از نوســانات بازار و دغدغه 
از دست رفتن اصل ســرمایه را برای بیمه گذران این 

شرکت فراهم کرده است .
وی با اشاره به این که بیمه ســامان مصمم است عالوه 
بر افزایش تعداد صندوقهای بورســی ، امکان سرمایه 
گذاری در انواع بازارهای ســرمایه ای را نیز برای بیمه 
گذاران خود فراهــم آورد، اظهار کرد: شــبکه فروش 
حرفه ای، خالق و قانون مدار شــرکت بیمه ســامان، 
با ارائه این محصول کمک شــایانی به توسعه فرهنگ 
بیمه های زندگی و افزایش ضریب نفوذ آن در کشــور 

خواهند کرد.

سامان

بیمه نامه »یونیت لینک« وارد سبد محصوالت شرکت بیمه سامان می شود

همزمان با افــت شــدید معامالت مســکن، کاهش 
نرخهای پیشــنهادی و محو قیمتهــای کاذب، تورم 
ماهیانه در بازار ملک نیز به طور محسوســی افت کرده 
اســت؛ یک کارشــناس می گوید که در صورت ادامه 
وضعیت فعلی بازار مســکن برای چهار تا پنج ماه وارد 
رکود معامالتی و ســپس سه تا چهار ســال وارد دوره 

ثبات قیمت می شود.
با اینکه هنوز گــزارش بانک مرکــزی از تحوالت بازار 
مسکن شــهر تهران در آبان ماه منتشــر نشده، نتایج 
خام معامالت ملک از افت ۴8 درصدی خرید و فروش 
و کاهش محســوس تورم ماهیانه حکایت دارد. مطابق 
برخی برآوردها رشــد ماهیانه قیمت مســکن شــهر 
تهران از 1۰ درصد به ۳ درصــد کاهش یافته و در واقع 

به وضعیت بازارهای موازی واکنش نشان داده است.
پس از آنکه بازار بورس از ماهها قبل روند کاهشــی به 
خود گرفت، بازارهای ارز و طال نیــز در آبان ماه با افت 
مواجه شدند؛ به طوری که دالر در ماه گذشته کاهش ۹ 
درصدی و سکه کاهش 17 درصدی را تجربه کرد. بازار 

بورس نیز ۵ درصد افت کرد.
این وضعیت منجر به کاهش انتظارات تورمی، افزایش 
عرضه و کاهش تقاضا در بازار ملک شــد. بین روزهای 

1۴ تــا ۲1 آبان مــاه تحت تاثیــر تحوالت 
سیاسی، تمایل برای فروش مسکن در شهر 
تهران ۲۴ درصد افزایــش و تقاضا ۴۴ درصد 

کاهش پیدا کرد.
اتحادیه مشــاوران امالک نیز آمــار خرید و 
فروش ملــک در آبان ماه را منتشــر کرد که 
از افت ۴8 و ۳1 درصــدی معامالت ملک به 

ترتیب در شــهر تهران و کل کشــور حکایت دارد. این 
بیشــترین کاهش ماهیانــه تعداد معامالت در ســال 
1۳۹۹ محســوب می شــود. رییس اتحادیه مشاوران 
امــالک از کاهــش حــدود 1۰ درصــدی قیمتهای 
پیشــنهادی خبر داد. مصطفی قلی خسروی گفت که 
دیگر از نرخهای کاذب خبری نیست و قیمتها به سمت 

واقعی شدن سوق پیدا کرده است.
از طرف دیگر بررسی اطالعات خالص سامانه امالک و 
مستغالت از رســیدن تورم ماهیانه مسکن شهر تهران 
به ۳ درصد حکایت دارد. این در حالی است که از ابتدای 
سال جاری تا کنون نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در 

پایتخت بین 8 تا 1۰ درصد بود.
آبان 1۳۹۹ شــاهد انعقاد ۵۰7۲ فقره قــرارداد خرید 
و فروش ملک در شــهر تهران بودیم که نســبت به ماه 

قبل ۴8 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه 
سال گذشــته 1۲ درصد افزایش نشان داد. 
همچنین بالغ بــر ۴۴ هــزار و ۳۳۹ مبایعه 
نامه )قرارداد خرید و فروش( در کل کشــور 
منعقد شــده که از افت ۳1 درصد نسبت به 
مهرماه امســال و رشــد ۶7 درصد نسبت به 
آبان پارســال حکایت دارد. کاهش معامالت 
ناشــی از انتظار خریداران برای افت قیمتها و مقاومت 

فروشندگان برای کاهش قیمت است.

یک کارشناس: عدد اسمی مسکن کاهش نمی 
یابد بلکه از تورم عقب می افتد

مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل 
وضعیت فعلی این بازار به ایســنا گفــت: به طور کلی 
در دهه های گذشــته معموال متوســط قیمت مسکن 
در تهران با متوســط 1۰۰۰ دالر در متر مربع مقیاس 
شــده اســت. در دوره هایی این نرخ به ۶۰۰ دالر و در 
زمانهایی تا 1۴۰۰ دالر هم باال رفته است. قیمت فعلی 
روی 1۰۰۰ دالر اســت و در واقع با میانگین بلندمدت 
برابری می کنــد. اگر در ماههای آینده دالر کاهشــی 
شود قیمت مســکن برای یک دوره سه تا چهار ساله به 

ثبات می رسد.
وی افزود: رفتار بازار مســکن این گونه اســت که عدد 
اسمی آن کاهشــی نمی یابد بلکه وارد ثبات می شود. 
وقتی این اتفاق می افتد از تــورم بقیه کاالها عقب می 
ماند؛ تا دوره بعدی کــه مجددا بازارهــا دچار جهش 

شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در آبان 
ماه همه بازارها به نقطه پیچ رسیده بودند و باید اصالح 
می کردند. تحوالت سیاســی هم که اتفاق افتاد کمک 
کرد تا بازارهای مــوازی ارز و طال وارد روند کاهشــی 
قیمتها شــوند. آثار این اتفاق معموال در بازار مســکن 
به دلیل چسبندگی قیمتها خیلی سریع خود را نشان 

نمی دهد.
به گفته روانشــادنیا، اگر در ماههای آینده قیمتها در 
بازارهای موازی به همین شکل کاهش پیدا کند انتظار 
می رود که بازار مسکن از لحاظ معامالت در کوتاه مدت 
وارد دوره کاهشــی و در میان مدت وارد ثبات قیمتی 
شــود. در آن صورت بعد از یک دوره چهار تا پنج ماهه 
می توان انتظار تثبیــت قیمتها به مدت ســه تا چهار 
سال را داشــت. البته همه این فرضیه ها منوط به ثبات 

اقتصاد کالن کشور است.

مسکن

تحلیل کارشناسی از کاهش تورم ملکی؛ بازار مسکن آماده ثبات قیمت شده است

سیاست های اعتباری بانک توسعه تعاون با نیازهای تعاون گران و فعالین اقتصادی همخوانی دارد
خریدار  ســید باقر فتاحــی رئیس هیات  
مدیره بانک توســعه تعاون در مورد انطباق 
سیاست های اعتباری این بانک با نیازهای 
مالی و بانکی تعاون گــران و اهالی اقتصاد و 

عموم مردم توضیحاتی ارائه داد.
 ســید باقر فتاحــی رئیس هیــات مدیره 
بانک توســعه تعــاون در جلســه کارگروه 
عالــی اعتباری ایــن بانک اظهار داشــت: 
سیاســت های اعتباری همــواره به عنوان 
راهنمــا و مرجع علمــی و اجرایــی ارکان 
اعتباری بانک مطرح بوده است و به عملیات 
اعتباری بانک نظم و انسجام بخشیده است 
و فعالیت اعتباری بانک را در مســیر صحیح 
و در راســتای انجام تکالیف ملی خود قرار 

داده است.
وی افــزود: سیاســت های اعتباری حاصل 
تجربیات تکنیکی، محاســباتی و راهبردی 
ارکان اعتبــاری بانــک از باالترین ســطح 
استراتژیک تا ســطح عملیات در شعبه به 
شمار می آید و به عنوان سندی مهم از اسناد 

دانشی بانک می باشد.
وی خاطرنشان کرد: این ســند همواره در 
انطباق با نیازهــای بانکی بخــش تعاون، 
اتحادیه هــای تعاونی و عمــوم کارآفرینان 

و فعالین اقتصادی بوده اســت و همچنین 
راهکارهــا و راهبردهایــی نیــز در اجرای 
بانکداری شــرکتی، بانکداری اختصاصی و 
بانکداری جامع تعبیه شده است و به مرحله 

اجرا درآمده است.
فتاحــی در توضیح این که سیاســت های 
اعتبــاری بانک برنامه هــای متنوعی برای 
انواع مشتریان در نظر دارد افزود: بانکداری 
جامع مشــتمل بــر بانکداری شــرکتی و 
بانکــداری اختصاصــی و همچنین تحول 
دیجیتال جایگاهی ویژه در این سیاست ها 
دارد که باعث ارائه پیشــنهادهای متعددی 
برای مذاکره همکاران اســتانی و شــعب با 

مشتریان حقیقی و حقوقی شده است.
در ادامه این جلسه حسن شــریفی معاون 
عملیــات بانکی بانک توســعه تعــاون نیز 
خاطرنشان کرد: محورهای مهمی در بهبود 
و ارتقای سیاست های کالن اعتباری بانک 
به اجرا درآمده اســت که مدیریت ارتباط با 

مشتریان جایگاه ویژه ای دراین بین دارد.
شــریفی توسعه ارتباط با مشــتریان را از 
منظر زنجیره ارزش حائز اهمیت دانست 
و جــذب تأمین کننــدگان واحدهــای 
تولیــدی، جــذب تولیدکننــدگان کاال 

در بخــش تعــاون و غیر تعــاون، جذب 
توزیع کننــدگان کاال و خدمات، اجرای 
آزمایشی زنجیره ارزش تکاپو و مشارکت 
در طــرح تکاپو وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی و اجــرای طــرح گام را در این 

راستا مهم ارزیابی نمود.
وی در ادامــه به بهبــود و ارتقــای عدالت 
اعتباری اشــاره نمود و گفت: بهبود سامانه 
اعتبارســنجی ســدرا در حوزه تسهیالت 
ریالی، توسعه این سامانه در حوزه تسهیالت 
ارزی و تعهدات ریالی و ارزی در این مســیر 

مدنظر قرارگرفته است.
همچنین محمــد ذوالفقاری معاون مالی و 

پشتیبانی بانک توســعه تعاون نیز در این 
جلســه مدیریت چرخه منابع و مصارف و 
نیز رعایت ابعاد مالی و محاســباتی در این 
چرخه را مهم عنوان نمود و گفت: چنانچه 
مدیریت مالی به نحو مناسبی در این حوزه 
صورت پذیرد، امکان اجــرای برنامه های 
اعتباری در فضای پایدارتری فراهم خواهد 
گردیــد. وی بــه اهمیت تحقــق افزایش 
ســرمایه بانک از ســوی دولت، در اجرای 
روان برنامه های توسعه ای و ملی بانک نیز 

اشاره نمود.
در ادامه ســعید معادی معــاون بازاریابی و 
استان های بانک توســعه تعاون نیز افزود: 
حمایــت اصولی بانــک از جامعــه هدف و 
مشتریان همواره باعث ایجاد ارزش آفرینی 

و ایجاد اشتغال گردیده است.
ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات بانک توســعه تعاون در این جلسه 
گفــت: تبیین شــاخص های توســعه ای، 
آمایش سرزمین، ایجاد شرکت مشاوره ای 
در اجــرای طرح هــا، نظــارت برگزینش 
صحیــح طرح ها از مــواردی اســت که در 

پیشبرد اعتباری بانک مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: مدیریت چرخه درآمد و هزینه ها 

از عوامل تعیین کننده برای حرکت استان ها 
در مسیر بانکداری توسعه ای است و راهبری 
و نظارت مؤثر بــر چرخه منابع و مصارف نیز 

از موارد قابل تأکید در این حوزه است.
محمدمهــدی احمدی معــاون حقوقی و 
نظارتی بانک توســعه تعــاون ضمن تأکید 
بر ابعاد نظارتی در سیســتم اعتباری بانک 
گفت: بعد نظارتی در این سیستم، با رویکرد 
هم زمانــی و همگامی همــواره در تکمیل 

فرآیندهای اعتباری کوشا بوده است.
در این جلســه که بــا توضیحــات ابتدایی 
حمیدرضا البــرزی مدیر امــور اعتباری و 
ســرمایه گذاری بانک همراه بود، فرشــید 
طهمورثــی مدیر امــور بین الملــل، پرویز 
اســدی مدیر امور حقوقی و احمد محمدی 
مدیر امور اســتان ها و شــعب نیــز نظرات 
تخصصــی خــود را در این زمینــه مطرح 

نمودند.
شایان ذکر اســت اعضای کمیسیون عالی 
اعتبارات بانک توســعه تعاون در این جلسه 
با اهدای هدیه معنــوی، از تالش ها و تدابیر 
ســید باقر فتاحی در مراتــب و جایگاه های 
سازمانی گوناگون اعتباری این بانک تقدیر 

نمودند.



چه تدابیری برای مقابله با سیالب لحاظ شده است؟

از سوی وزیر نیرو مطرح شد

وستایی  هدف گذاری آبرسانی به ۱۰.۹ میلیون نفر ر

مصرف گاز از مرز ۴۸۰ میلیون متر مکعب گذشت
مدیر دیســپچینگ شــرکت گاز گفت:مصــرف گاز در بخش خانگی، 
تجــاری و صنعتی به رقم بــاالی ۴8۰ میلیون متر مکعب رســیده که 

نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
محمدرضا جوالیی مدیر دیسپچینگ شــرکت گاز،با اشاره به کاهش 
دمای هوا و افزایش مصرف گاز در کشــور گفت:در حال حاضر مصرف 
گاز در بخش خانگی، تجاری و صنعتی به رقــم باالی ۴8۰ میلیون متر 

مکعب رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد.
او ادامه داد:اواخر آبان امسال هم مقدار گاز تزریق شده به شبکه خطوط 
سراســر 7۶1 میلیون متر مکعب بود که این عدد هم نســبت به مدت 
مشابه سال ۹8 افزایش ۵.۳ درصدی را نشان می دهد.جوالیی افزود:از 
ابتدای سال تا امروز مصرف گاز صنایع عمده عدد بیش از 1۲۰ میلیون 

متر مکعب و نیروگاه ها 1۰۵ میلیون متر مکعب را نشان می دهد.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز کشــور از افزایش مصرف گاز در 
استان های شمالی کشــور خبر داد و گفت:اســتان های شمالی کشور 
همانند اســتان های گلســتان،گیالن، مازندران، خراســان شمالی و 

آذربایجان غربی از نظر مصرف گاز رکورد دار هستند.

بهره برداری از مخازن ذخیره سازی میعانات 
گازی پارس جنوبی

مخازن متمرکز ذخیره سازی میعانات گازی پارس جنوبی با سرمایه ای 
بالغ بر ۲۹.۲ میلیون یورو احداث شد. به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، 
پروژه احداث تاسیســات ذخیره ســازی و ایســتگاه های اندازه گیری 
میعانات گازی پارس جنوبی در عســلویه، با ظرفیت اسمی ۶۴۰ هزار 
مترمکعب )معادل ۴ میلیون بشــکه( به منظور ذخیره سازی میعانات 
گازی پاالیشــگاه های منطقه پارس 1 و نیز تأمین خوراک پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس احداث شده است.در این پروژه، تعداد هشت مخزن 
به شکل سقف شناور هر یک به ظرفیت 8۰هزار مترمکعب و دو مخزن 
آتش نشــانی و مخازن سوخت، شبکه لوله کشــی و سیستم های برق و 
ابزار دقیق، سیســتم های اندازه گیری و پمپ های انتقــال میعانات و 

ساختمان های صنعتی و اداری احداث شده است.
این تأسیســات کــه هم اکنون در مــدار بهره بــرداری قــرار دارد، با 
ســرمایه گذاری بالغ بر ۲۹.۲ میلیون یورو و ۲ هزار و دویســت میلیارد 
ریال به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و توسط پیمانکاران داخلی 
)شرکت ناردیس طرح های انرژی و شرکت ماشین سازی اراک( ساخته 

شده است.

۷۰۰ نازل سوخت در تهران استاندارد سازی شد

رئیس کانون انجمن جایگاه داران ســوخت از اســتاندارد سازی 7۰۰ 
نازل سوخت در تهران خبر داد.

همایون  صالحی  رئیس کانون انجمن جایگاه داران ســوخت با اشــاره 
به بازدید از جایگاه های ســوخت در تهران گفت:بازدید از جایگاه های 
ســوخت به  منظور حمایت از حقــوق شــهروندان و مصرف کنندگان 
انجام می شــود، با نظارت مســتقیم و پیگیری های مســتمر، برنامه 
کالیبراسیون دوره ای نازل ها و آزمون صحت سنجی بیش از 7۰۰ نازل 
فعال سطح استان نیز انجام شده است.او با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست 
امســال ۳8۰ جایگاه CNG مورد بازرســی قرار گرفته است،گفت: در 
حال حاضر بالغ بر 18۰ جایــگاه فعال CNG در تهران نیز در دســت 
بررسی قرار دارد.رئیس کانون انجمن جایگاه داران سوخت بیان کرد:به 
خاطر استاندارد سازی نازل ها مبلغی به عنوان کارمزد CNG از سوی 
شــرکت پاالیش و پخش از جایگاه داران دریافت می شود و پس از اخذ 

گواهینامه رفع مشکالت مبلغ مجدد به آنها برگردانده می شود.
صالحی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 7۰ جایگاه اســتان موفق به 

دریافت گواهی استانداردسازی شده اند.

 تالش آمریکا برای کاهش وابستگی عراق
 به واردات انرژی ایران

یک مقام آمریکایی اظهار کرد دولت فــدرال عراق با بهره بردن از تولید 
گاز منطقه نیمه خودمختار کردســتان می تواند وابســتگی به واردات 

انرژی ایران را کمتر کند.
مارک مندز، معاون وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس مجازی کردســتان 
که از سوی شورای کســب و کار آمریکا-عراق ســازماندهی شده بود، 
ضمن تکرار ادعاهای واهــی علیه ایران اظهار کرد: هر چه کردســتان 
منابع گازی خود را بیشــتر توســعه داده و به تبدیل شدن به یک هاب 
انرژی منطقه ای نزدیکتر شــود، دولت فدرال عراق وابستگی کمتری 
به واردات گاز ایران خواهد داشت.ثامر غضبان، وزیر نفت سابق عراق و 
مقامات منطقه کردستان که در زمینه تولید گاز خودکفاست، در آوریل 
درباره استفاده و ســرمایه گذاری دولت فدرال در گاز کردستان گفت و 
گو کرده بودند. با این حال تشکیل دولت جدید در ماه مه باعث شد این 
مذاکرات به نتیجه نرســد و دولت منطقه ای کردستان همچنان بر سر 
فروش نفت و دریافت ســهم خود از درآمدهای دولت فدرال اختالفاتی 
با بغداد دارد.عراق به دلیل قطعیهای مکرر برق و مشــعل ســوزی در 
میادین نفتی، به واردات نیاز دارد اما این کشــور از سوی آمریکا تحت 
فشــار قرار گرفته تا وابســتگی به واردات برق و گاز ایران را قطع کند. 
از سوی دیگر پایبندی این کشــور به توافق کاهش تولید اوپک پالس 
هم تولید گاز را محدود کرده اســت.وزارت خارجــه آمریکا روز جمعه 
یک معافیت ۴۵ روزه برای عراق صادر کرد که به این کشــور اجازه می 
دهد به واردات برق از ایران ادامه دهد. این کشــور از زمان وضع مجدد 
تحریمهای آمریکا علیه ایران در ســال ۲۰18، معافیتهای واشــنگتن 

برای واردات گاز و برق از ایران را دریافت کرده است.
وزارت خارجه آمریــکا تمدید معافیتها را نشــانه موفقیت دیپلماتیک 
میان واشــنگتن و بغداد توصیف کرد. این دو کشــور در جریان ســفر 
مصطفــی الکاظمی، نخســت وزیر عراق به واشــنگتن در مــاه اوت، 
توافقهای انرژی متعددی را امضا کردند. در سفر الکاظمی به واشنگتن، 
وزارت برق عــراق قراردادهایی با چندین شــرکت آمریکایی به ارزش 
حداکثر هشــت میلیارد دالر امضا کرد. دن برویت، وزیر انرژی آمریکا 
در آن زمان گفته بود این توافقها بــرای خودکفایی انرژی عراق کلیدی 
خواهند بود.مسعود بارزانی، نخست وزیر دولت منطقه ای کردستان در 
این کنفرانس مجازی گفت: کردستان آماده صادرات گاز به عراق است. 
ما امیدواریم به یک هاب منطقه ای تولید و نگهداری گاز تبدیل شــویم 
و قصد داریم به سایر نقاط عراق و فراتر از آن صادرات داشته باشیم. این 

منطقه اکنون در حال بررسی صادرات برق به بخشهایی از عراق است.
بر اساس گزارش پالتس، وی در ادامه افزود: اربیل به مذاکره با بغداد برای 
حل مسائل باقی مانده از جمله ســهمش از درآمدهای فدرال ادامه می 
دهد. ما به ســختی تالش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم روابطمان با 

دولت فدرال در بغداد منصفانه بوده و نتایج واقعی را به همراه دارد.

و نیر

 قیمت نفت با توجه بــه موفقیت آمیز بودن ســاخت 
ســومین واکســن کرونا و همچنین در سایه حمالت 
دیروز یمن به تاسیسات نفتی عربســتان، به باالترین 

قیمت از اسفند سال گذشته رسید.
 قیمت نفت که از ابتدای ســال جاری میالدی به دلیل 
شــیوع کرونا و کاهش تقاضا برای نفت با کاهش همراه 
شده بود، حاال با ســاخت واکسن کرونا به فکر بازگشت 

به باالی ۵۰ دالر در هر بشکه است. 
این امید از آن رو تقویت شــده که روز گذشته سومین 
شــرکت داروســازی نیز از موفقیت خود در ســاخت 

واکســن کرونا خبر داد که می تواند شرایط 
زندگی در جهان را عادی کند. 

نکته مهــم برای بــازار طال آن اســت که با 
بازگشــت جریان زندگی به پیش از شــیوع 
کرونا، می توان امیدوار بود تا تقاضا برای نفت 

با افزایش رو به رو شود. 
این موضوع با بازگشــت شــرایط اقتصادی 

به روند صعودی و همچنین رشــد مسافرت ها محقق 
خواهد شد. 

در کنار آن، البته خبر حمله یمن به تاسیاســت نفتی 

عربستان نیز در روز گذشــته بر رشد قیمت 
نفت موثر بود. هرچند که عربســتان نسبت 
به این موضوع واکنش نشان نداده اما تصاویر 
از آرامکو حکایت از آتش سوزی و انتشار دود 

در این تاسیسات دارد. 
با این حال، افزایش موارد ابتال به کرونا اجازه 
رشد بیشــتر قیمت نفت را در معامالت نداد. 
همچنین رشد ذخیره سازی نفت در آمریکا نیز عاملی 

برای تضعیف قیمت نفت به شمار می رود. 
البته عوامــل تقویت کننده در معامالت دســت باال را 

داشتند و نفت برنت با یک درصد افزایش به قیمت ۴۶ 
دالر و ۴۹ سنت در هر بشکه رسید که این رقم باالترین 

قیمت از ماه مارس )اسفند سال ۹8( تاکنون است. 
نفت شــاخص آمریکا نیز یک درصد گران تر از دیروز 
معامله شــد و به ۴۳ دالر و ۵۳ ســنت در هر بشــکه 

رسید.
 پیشرفت در تولید و توزیع واکسن کرونا مسیر ریسک 
بازگشــت به حالت عادی را برای بازارهای نفت کمتر 
می کند و از همین رو امیدها برای رسیدن قیمت نفت 

به باالی ۵۰ دالر در هر بشکه بیشتر شده است.

نفت

خریدار   وزیر نیــرو، از الگــوی »تعامل 
سه جانبه ی دانشــگاه، صنعت و دولت« به 
عنوان الگویی مناسب برای تعامل هم افزای 
دانشــگاه و صنعت نــام برد و گفت: ســند 
فرا بخشــی مدیریت آب کشــور می تواند 

دستمایه ای برای این الگو باشد.
رضا اردکانیان در آئین گشــایش ســومین 
کنگره  علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران 
که به صورت ویدئوکنفرانسی و با محوریت 
توســعه و آینده نگــری در صنعــت آب و 
فاضالب ایران به میزبانی شیراز برگزار شد، 
اظهار داشــت: تاکنون الگوهای گوناگونی 
برای نحوه  تعامل صنعت و دانشــگاه مطرح 
شــده و در معرض آزمون و نقد قرار گرفته 

است. 
یکی از جدیدترین مدل های ارتباط موثر و 
کارآمد دانشگاه و صنعت که به نظر می رسد 
در کشور، برای تعامل هم افزای این دو نهاد 
تاثیرگذار در پیشرفت کشور، مناسب باشد، 
الگوی »تعامل سه جانبه دانشگاه، صنعت و 

دولت« است.
وی افزود: در این مدل، دانشــگاه، عالوه بر 
آموزش و تحقیــق، کارآفرینی نیز می کند. 
در مقابل، صنعــت به فعالیت هــای تولید 
و توزیع دانــش می پردازد و دولــت نیز در 
تولید دانش، نوآوری و تولید کاال و خدمات 

سرمایه گذاری می کند.
اردکانیان خاطرنشان کرد: سند فرا بخشی 
مدیریت آب کشــور )مصــوب آبان 1۳8۳  
هیات وزیــران( کــه درآن به چهــار اصل 
افزایش بهــره وری آب، حفاظت و پایداری 
کمی و کیفــی منابع آب، اصالح ســاختار 
اقتصــادی آب و گســترش آگاهی هــای 
عمومی و توســعه فناوری و تحقیقات اشاره 
شده اســت، می تواند دســتمایه ای برای 

اجرای این الگو  قرار گیرد.
وی گفت: بــا این نگاه در چارچوب اســناد 
باالدســتی و بــا شــناخت واقعیت هــای 
میدانی، در همه  سطوح مرتبط با حوزه آب 
و فاضالب، اعم از دانشــگاه ها، شرکت های 
مهندســین مشــاور و پیمانکار، ذی نفعان 
اجتماعی و ...، تالش برای اعمال راه کارهای 
فنی و اجتماعــی بهــره وری حداکثری از 
آب، از طریق کاهــش حداکثری هدررفت 
آن در انتقال، توزیــع و مصرف، بازچرخانی 
آب و تقلیل تولید فاضالب و بومی ســازی 
فناوری های ارزان قیمــت تصفیه و حذف 
آالینده هــای آب زیرزمینــی، تالش برای 
بومــی ســازی تاسیســات نمک زدایی و 
تالش در جهت خودکفایی نســبی در این 

تاسیسات باید مورد توجه قرار گیرد.
اردکانیــان از دیگر محورهایــی که باید در 
این چارچوب مورد توجــه قرار گیرد به آگاه 
سازی جامعه از واقعیت های اقلیمی کشور 
و انطبــاق و ســازگاری بــا آن و هم چنین 
محدودیت ها و اقدام های انجام شده و جلب 
مشــارکت عمومی در همراهی و تسریع در 
اجرای طرح هــا و نیز ایده پــردازی و ارایه  

راه کار بــرای بهبود گــردش مالی صنعت 
آب و فاضــالب و پایــداری، خودکفایی و 

خودگردانی خدمات آن اشاره کرد.

آب به کاالیی با ماهیت راهبردی و قدرت 
اثرگذاری بر تحوالت سیاسی، اقتصادی، 

زیست محیطی تبدیل شده است
وزیر نیرو همچنین گفت: بیش از ســه دهه 
است که موضوع آب و مباحث پیرامون آن، 
از گردونه  فنــی و خدماتی فراتــر رفته و به 
عنوان کاالیی با ماهیــت راهبردی و قدرت 
اثرگذاری بر تحوالت سیاســی، اقتصادی، 
زیســت محیطی تبدیل شده اســت. این 
حساســیت مضاعف و کم نظیر کــه ثمره  
افزونی تقاضا و کمیابی منابع آب با کمیت و 
کیفیت مناسب است سبب شده تا مدیریت 
کالن و چاره  اندیشــی برای دشــواری های 
پیش روی آن، در ســطوح گوناگون محلی، 

ملی و بین المللی مطرح شود.
اردکانیان ادامه داد: به این واقعیت نیز باید 
توجه داشــت که در هزاره  ســوم میالدی، 
فرایند مدیریت خدمــات آب و فاضالب، در 

حال تغییر است.
 این تغییر کــه از آن بــه »پارادایم جدید 
مدیریــت آب« تعبیر می شــود، از چهار 
مولفه  اصلی تامین نیازهای پایه، گنجاندن 
ارزش های اکولوژیک در سیاستگذاری ها، 
دور شدن تدریجی از اتکای صرف به منابع 
آبی جدید و قطع آگاهانه و تدریجی رشــد 
اقتصــادی با مصرف آب، تشــکیل شــده 

است. 
وی افزود: بر اساس این رویکرد، در دهه های 
پیش رو، تامین و پاســخگویی بــه تقاضاها 
برای خدمات آب و فاضــالب، تنها متکی و 
منحصر به رویکردهای سازه ای و توسعه ای 
نیســت و به راه حل هــای غیرســازه ای و 
رویکردهــای جدیــد در برنامه ریــزی و 

مدیریت نیازمند است.

مدیریت کالن کارآمد و خوب آب، باید 
مالحظات کیفیت و کمیت آب های 
سطحی و زیرزمینی را یکپارچه کند

اردکانیــان تاکیــد کــرد: مدیریت کالن 
کارآمد و خــوب آب، بایــد بتواند هم زمان 
مالحظات کیفیت و کمیت آب های سطحی 
و زیرزمینــی را یکپارچه کنــد، اقدام های 
بخش های گوناگون مصــرف و پیامدهای 
آن را هماهنگ کند و حوضــه  آبریز را واحد 
مدیریت قــرار دهد تا بتواند مســایل باال و 
پایین دســت را حل کرده و سیاســت های 

ملی توسعه را محقق سازد.
وزیر نیرو در عین حال اظهار داشت: صنعت 
فراگیر آب و فاضالب کشــور، گستره ای به 
جامعه  ۶۳.7  میلیون نفر جمعیت شــهری 
)پوشــش ۹۹.8۳ درصــد( در قالب 17.1  
میلیون فقره مشــترک و نیز 1۶.۹  میلیون 
نفر جمعیت روســتایی )پوشــش  81.8۹ 
درصــد( در قالــب ۵.7۴  میلیــون فقره 

مشترک را در بر دارد.

اجرای 119 طرح آبرسانی و 195 طرح 
فاضالب در سال جاری

اردکانیان افزود: این صنعت در پایان ســال 
1۳۹8، در گســتره  شــهرها و روستاهای 
کشور، وظیفه  آب رسانی را با ایجاد حداکثر 
ظرفیت تولید آب، به میزان 11.۲  میلیارد 
مترمکعب و وظیفه  خدمات مدرن فاضالب 
را بــا جمــع آوری و تصفیــه  ۲.1  میلیارد 
مترمکعب فاضالب به انجام رســانده است 
و در ســال جاری 11۹ طرح آب رسانی در 
فصل منابع آب و 1۹۵ طــرح فاضالب را در 

حال اجرا دارد. 

هدف گذاری آبرسانی به 10.9 میلیون 
نفر روستایی

وی اضافــه کــرد: در بخش روســتایی نیز 
آبرســانی به ۲۰77۴ روســتا بــا جمعیت 

1۰.۹  میلیون نفر هدفگذاری شده است. در 
عین حال برای نگهداری تاسیسات موجود 
ســاالنه افزون بر1۵۰۰۰ کیلومتر توسعه 
و بازســازی خطوط انتقال و شــبکه  توزیع 
آب و۳۵۰۰ کیلومتر توســعه  و بازســازی 

شبکه های فاضالب انجام می شود.
وزیر نیــرو گفت: در افــق آرمانــی، نظام 
مدیریت آب و فاضــالب، خدمات پایدار آب 
و فاضالب را بر پایه  استفاده  معقول از منابع 
طبیعی، با لحاظ داشتن همزمان و متوازن 
مالحظات مهندســی، زیســت محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی و با رعایت ســه اصل 
به حداقــل رســاندن پیامدهای زیســت 
محیطی، مشــارکت حداکثری ذی نفعان 
و ســرمایه گذاران و بهره وری حداکثری از 
منابع آبی استحصال شــده، باید به عینیت 

مبدل   سازد. 
وی افزود: در مسیر نیل به این آرمان و تحقق 
هدف های اقتصاد مقاومتی، سیاست هایی 
همچون همگرایی درون و برون ســازمانی، 
پایندگــی و تقویــت اقتصاد، اصــالح و به 
روزآوری نظــام اداری و حکمرانی، آگاهی 
رسانی مستمر و جلب مشــارکت عمومی، 
و سرانجام توانمندســازی و ارتقای کیفیت 
نیروی انسانی و تاسیسات باید اعمال شود. 

حذف موازی کاری ها در یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب

اردکانیــان گفــت: در این راســتا و پس از 
ســه دهه کارکرد موفق شــرکت های آب و 
فاضالب، ماموریت این شرکت ها، متناسب 
با شرایط و نیازهای پیش روی بازنگری شده 
اســت. حذف موازی کاری ها، بهینه سازی 
و یکپارچه ســازی فعالیت هــا و خدمات، و 
متمرکز و توانمند ساختن مدیریت آنها که 
نیل به بهبود بهره وری را ممکن می ســازد، 
در یکپارچــه ســازی شــرکت های آب و 

فاضالب دنبال می شود. 

در این فرآینــد نقش نظارتــی بیش تر در 
طرح های اجرایی، تمرکز زدایی و بارگذاری 
بیش تر فعالیت ها بر اســتان ها مد نظر قرار 

بوده است. 
وی در عیــن حال گفت: اجمــاع جهانی بر 
این اســت که پنج عامل جمعیت و تحوالت 
آن، تقاضــا برای منابــع و خدمات طبیعی، 
تغییرات اقلیمی، فناوری و تمایل به جهانی 
شدن و ایجاد جهانی مسطح، تحوالت ملی، 
منطقــه ای و جهانی را تا ســال ۲۰۵۰ رقم 

خواهند زد. 
با نگاهی اجمالی به ســرفصل های پنج گانه 
اثرگــذار بر تحــوالت جهانی، بــه راحتی 
می توان دریافت که دستکم چهار عامل آن، 
مستقیم بر مدیریت خدمات آب و فاضالب 
تاثیــر دارد و عامل پنجم نیــز در مبادالت 
برون مرزی آب و بازار کاالها و تجهیزات آن 

بی تاثیر نیست. 

بخش آب و فاضالب توانسته نمونه  
موفقی از فعالیت ها را به نمایش درآورد

اردکانیان اظهار داشــت: نگاهی به پیشینه  
۳۰  ســاله بخش آب و فاضالب کشورمان، 
به خوبی می نمایاند که این بخش توانســته 
است نمونه  به نسبت موفقی از فعالیت های 
خدماتی، اجرایی و حتی مالی و حسابداری 
را به نمایش درآورد و در ایــن مدت، چهار 
شاخص کارآمدی و بهره روی، شفافیت در 
هزینه ها، ارایه ی خدمات بــا کیفیت بهتر، 
جلب نظر و رضایــت مشــتریان و احترام 
به گیرنــدگان خدمات را تا حــدود زیادی 

برآورده کرده است.

تکرار گذشته، در جا زدن و باز ماندن از 
کاروان توسعه و پیشرفت است

وی افــزود: در ادامه این مســیر و در جهت 
پویایی و اســتمرار خدمات آب و فاضالب، 
ضروری است تا متناسب با شرایط جدید با 
تکیه بر تجربه های حاصل از فراز و فرودهای 
ســه دهه  گذشــته، افق های نوین و برتری 
گشوده شود. چرا که تکرار گذشته، اگر هم 
به درستی و بدون کاستی انجام شود، در جا 
زدن و باز ماندن از کاروان توسعه و پیشرفت 

است. 
وزیر نیــرو تاکید کــرد: توســعه  پایدار در 
حقیقت نقطه  تالقی و مشــترک توســعه  
اقتصادی، توسعه  اجتماعی و توسعه  زیست 
محیطی اســت. در ایــن میان دانشــگاه و 
صنعت بر حسب میزان و دامنه  تاثیرگذاری 
خود، دو محور اساسی برای توسعه و موتور 

محرکه  تحول در جامعه به شمار می آیند. 
وی در پایان بــا مغتنم برشــمردن حضور 
جمعی از خبرگان و متخصصان صنعت آب 
و فاضالب کشور در این کنگره گفت: انتظار 
می رود مباحث مطرح شده در آن، بتواند با 
تبادل تجربه ها و طرح ایده هــا، زمینه  گره 
گشایی از مشــکالت و نیازهای این صنعت 

و نیل به هدف های آرمانی آن را فراهم آورد.

خریدار   مدیــرکل مدیریــت بحران و 
پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران برنامه ها و تدابیر در نظر گرفته شــده 

برای سیالب های احتمالی را تشریح کرد.
آقابیگی  با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته 
شــده برای مقابله با ســیالب و ساماندهی 
رودخانه هــا، اظهار کرد: باتوجــه به اینکه 
بعد از سیالب فروردین سال 1۳۹8 دستگاه 
های ذی ربط اقدامات قابل توجهی را انجام 
دادند اما در حوزه آب وزارت نیرو برای اینکه 
موضوع مربوط به مدیریت سیالب به شکل 
هوشمندانه تری انجام شود، بیش از ۲۲۰۰ 
کیلومتر الیه روبی و بازگشایی از اوایل سال 

1۳۹8 تا کنون صورت گرفته است.
وی افزود: نزدیک بــه 1۵۰ کیلومتر دیواره 
ســازی و ایجاد تاسیســات محافظتی در 
مکان های آســیب پذیر توسط وزارت نیرو 
ســاماندهی شــد، بخش های زیادی رفع 
تصرف شــده و تاسیســاتی که مزاحم و یا 
در بستر جریانی ســیالب بودند آزاد سازی 

شد و شــرایط ایمنی را برای عبور جرریان 
سیالب فراهم شده است.

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
شــرکت مدیریت منابع آب ایــران با بیان 
اینکه در بخــش زیــادی از رودخانه های 
دائمی این موانع برداشــته شد و می بایست 
یک کار بین بخشــی صورت مــی گرفت تا 
همه تاسیسات و ســازه هایی که در عرض 
رودخانه ها و مجاری انتقال آب ایجاد شده 
بود  برداشــته شــود، گفت: در این راســتا 
حدود ۵۰۰۰ نقطه توســط همــکاران در 
قسمت های مختلف کشــور شناسایی و به 
متولیان امر چه در داخل شــهر ها و چه در 
داخل روســتاها به دســتگاه های ذی ربط 

جهت انجام اقدامات اساسی اعالم شد.
آقابیگی با بیان اینکه ساماندهی به این نقاط 
می تواند شرایط بسیار ایمنی را در راستای 
تخلیه سیالب در زمان بارندگی های شدید 
ایجاد کند، افزود: ضمــن اینکه وزارت نیرو 
بحث آماده کردن شــرایط مخازن ســد ها 

و مهار ســیالب در جاهایی که تاسیســات 
ذخیــره ای و ســدهای ذخیــره ای ایجاد 
شــده را تدارک دیده که خوشبختانه حجم 
قابل توجهی اســت که می تواند در تسکین 

سیالب کمک کند.
وی با اشــاره بــه اقدامات صــورت گرفته 
برای مقابله با ساخت و ســازهای غیر مجاز 
در حریــم رودخانه هــا، گفــت: زمانی که 
جریان سیالب ایجاد می شــود از باالترین 
نقاط حوزه های آبریز شــروع می شــود و 
در داخل و خارج محدوده شــهر ها و بافت 
روســتاهاجریان پیدا می کنــد و در نهایت 
در دریا، ســیالب دشــت ها و یا تاالب های 
طبیعی تخلیه می شود، در این چرخه تمام 

دستگاه های ذیربط وظیفه مند هستند.
به گفته مدیرکل مدیریــت بحران و پدافند 
غیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران 
در داخل شــهر ها، شــهرداری ها به حکم 
قانون وظیفه مند هستند که اقداماتی را در 
حوزه الیه روبی کانال ها و مسیرها در داخل 
شهر ها و همچنین پاکسازی این معابر انجام 
دهند، همچنین دهیاری ها در داخل بافت 
روســتاها وظیفه مند هستند و آنچیزی که 
اهمیت دارد این است که در شرایط افزایش 

آب رودخانه ها پل ها اگر الیه روبی نشــده 
باشــند می تواند مانع و ســدی برای عبور 

جریان سیالب باشد.
آقابیگی  با بیان اینکه در گذشته تنها ۲۵۰۰ 
نقطه شناسایی شــده بود که با ارزیابی های 
صورت گرفته تعــداد آن افزایــش یافت، 
گفت: امروز اگر بارش های ســنگینی اتفاق 
بیفتد شرط آسیب نرســیدن به جان و مال 
مردم و تاسیسات کشــور این است که همه 
دستگاه ها در اشتراک جمعی با یکدیگر کار 
کنند و حافظ این تاسیســات و جان و مال 
مردم باشــند. طبیعتا در سال های گذشته 
اقدامات خوبی صورت گرفتــه اما کثرت و 
گستردگی تاسیسات کمی زمان را طوالنی 

کرده است.
وی اظهار کرد: بیــش از 1۴۶ هزار کیلومتر 
رودخانه و مسیل در کشــور ما وجود دارد و 
طبیعی است که اقدامات ما خیلی گسترده 
تر و اساسی تر باشد و قطعا فعالیت ها در این 

حوزه ادامه خواهد داشت.

رکوردشکنی قیمت طالی سیاه در بازارهای جهانی

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 خالصی خودرو از واردات قطعه

وه ها ارزان می شود؟ و به دست کدام گر خودر

وسازان وط »صمت« به خودر امتیاز مشر
طرح »مشــوق جهش تولید خــودرو« در حالی این روزهــا در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مراحل پایانی تدوین را می گذراند و قرار اســت 
در شــورای هماهنگی اقتصادی سران ســه قوه مطرح شود که ظاهرا 

طبق آن بناست تولید در ازای افزایش قیمت خودروها افزایش یابد.
 در این طرح کــه به نوعی می توان آن را امتیازی مشــروط دانســت و 
البته خودروسازان و قطعه ســازان چندان مایل به اظهارنظر درباره اش 
نیســتند، بناســت تصمیمی موقت برای قیمت گــذاری خودروهای 

داخلی در نظر گرفته شود.
بنابر شــنیده ها، محور این طرح، تقســیم قیمت گذاری خودروها بین 
شرکت های خودروساز و شــورای رقابت است و بناست تا وقتی مجلس 
شــورای اســالمی تصمیم نهایی درباره عرضه خودرو را در بورس کاال 
می گیرد، به اجرا در بیاید. بر این اســاس، گفته می شود قیمت گذاری 
خودروهای کم تیراژ به خودروســازان واگذار خواهد شــد، اما تعیین 

قیمت پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.
هدف از اجرای این طرح، کاهش زیان دهی خودروســازان اســت، چه 
آنکه آنها مدعی اند به  واســطه اجرای سیاســت نرخ گذاری دستوری 
از سوی شورای رقابت، سال هاســت زیان می بینند. زیان مورد ادعای 
خودروســازان اما از ناحیه اختالف قیمت های دستوری با هزینه تولید 
است. خودروســازان می گویند چون شــورای رقابت بخشی از هزینه 
تولید آنها را نمی پذیرد، همواره قیمت های اعالمی از ســوی این شورا 
کمتر از قیمت تمام شــده واقعی تولید اســت و بنابرایــن آنها در زیان 
هســتند. همین چند هفته پیش نیــز که صورت های مالی نیم ســال 
نخست خودروســازان در اختیار بورس قرار گرفت، مشخص شد زیان 
انباشته سه شرکت اصلی )ایران خودرو، ســایپا و پارس خودرو( به مرز 

۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هرچند شورای رقابت فقط طی ســال جاری سه مجوز افزایش قیمت را 
برای خودروســازان صادر کرده، با این حال آنها مدعی اند که همچنان 
زیان می دهند و برای حل این مســاله، باید نرخ گذاری دســتوری لغو 
شود. از همین رو، وزارت صنعت،معدن و تجارت و علیرضا رزم حسینی 
سکاندار آن و کســی که ظاهرا مخالف نرخ گذاری دستوری است، برای 
کنار گذاشــتن این سیاست دست به کار شــده و طرحی با نام »مشوق 
جهش تولید خودرو« را در دستور کار قرار داده اند. وزارت صمت بدش 
نمی آمد با لغو نرخ گذاری دستوری، روش تعیین قیمت در حاشیه بازار 
جایگزین آن شود، اما با توجه به حجم باالی مخالفت ها به ویژه از سوی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، طرحی معتدل تر را در نظر گرفت. 
اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به طرح پیشنهادی صمت 
رای مثبت بدهد، قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروســازان 
واگذار می شــود و کم تیراژها همچنان نرخ هایی دســتوری از ســوی 

شورای رقابت خواهند داشت.

 با این روش، قیمت خودروهای کم تیراژ به نحوی تعیین خواهد شد که 
به نوعی زیان ناشی از نرخ گذاری دستوری کم تیراژها جبران شود. در 
ازای این امتیاز اما خودروســازان نیز ملزم به افزایش تولید در نیمه دوم 
امسال هســتند، موضوعی که در اظهارات اخیر مدیرعامل سایپا مبنی 
بر افزایش 1۰ درصدی تولید در نیم سال دوم نســبت به نیمه ابتدایی 
امسال، مشخص اســت. در واقع وزارت صمت در ازای امتیاز واگذاری 
تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان، از آنها رشد تولید را 
طلب کرده است. با توجه به این امتیاز، ورودی نقدینگی خودروسازان 
از محل رشد قیمت خودروهای کم تیراژ افزایش خواهد یافت، بنابراین 
آنها می توانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت و پروسه تامین 
قطعات را تسریع کنند. بهبود نقدینگی همچنین می تواند روند تامین 
قطعات از خارج را نیز بهبود ببخشــد، که هر دو ی ا ین ها )تسریع تامین 
قطعات از د اخل و خارج(، به افزایش تولید خودرو در نیمه دوم امســال 
و نسبت به نیمه نخست منجر خواهد شــد. البته در صورت تحقق این 
پیش بینی باز هم بعید اســت تیراژ خودرو در کشور طی سال ۹۹ از یک 

میلیون دستگاه فراتر رود.

ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در مهرماه نشان داد
وسازان از مبحث کیفیت اغفال خودر

ارزیابی کیفیت خودروهای ســواری تولیدی در مهرماه ســال جاری 
بیانگر این است که خودروسازان علیرغم اعالم افزایش تیراژهای تولید 
خود اما از توجه به کیفیت غافــل مانده اند. طبق ارزیابی صورت گرفته، 
پژو ۲۰۰8 تنها خودرویی اســت که توانسته هر پنج ســتاره کیفی را 
بگیرد و این در حالی است که تنها سه خودرو موفق به اخذ چهار ستاره 
شده اند. البته از سوی دیگر خودروهای تک ســتاره  تولید نشده و فقط 

دو خودرو، دو ستاره ای شده اند.
در گزارش ارزیابی صورت گرفته توســط شــرکت بازرســی کیفیت و 
استاندارد ایران )ISQI(  برای بررسی اوضاع کیفی خودروهای سواری 
تولیدی مهرماه امســال، تنها یک خودرو پنج ستاره دیده می شود اما از 

سوی دیگر خودروی تک ستاره کیفی هم تولید نشده است.
طبق ارزیابی ها سه خودرو ســواری چهار ستاره و ۲۰ خودرو سه ستاره 

کیفی و همچنین دو خودرو، دو ستاره شده اند.
در این گزارش برای خودروهای ســواری تولیدی در شــهریورماه، در 
ســطح قیمتی یک، تنها به خودروی تیگو 7 اشاره شده که توانسته سه 

ستاره از پنج ستاره کیفی را به خود اختصاص دهد. 
در ســطح قیمتی دو، پژو ۲۰۰8 تولیدی شــرکت ایران خودرو پیکاپ 
توانســته نمره کامل را در این ارزیابی کســب کند و تنهــا خودرو پنج 
ستاره کیفی این گزارش باشــد. پس از آن  هایما S۷ اتوماتیک در رده  

خودروهای چهار ستاره کیفی قرار گرفته است.
در همین ســطح قیمتی، خودروهــای جک S۵، جــک S۳، تیگو ۵، 
 MVM و آریزو ۵ توربو سه ستاره کیفی را کسب کرده  و SWM G۰۱

S X۳۳ هم دو ستاره از پنج ستاره کیفی را دریافت کرده است.
در گروه قیمتی چهار و در میان خودروهای سواری تولیدی در مهرماه 
امســال، پژو ۲۰7 و دناپالس در این ارزیابی موفق به کسب چهار ستاره 

کیفی شده اند.  
عالوه براین، محصوالت پــژو ۲۰۶ صندوقدار و مــدل بدون صندوق 
آن، دنا، رانا، ســورن )ایران خودرو تبریز(، پژو پارس اتوماتیک )تولید 
ایران خودرو کرمانشــاه(،  پژو پارس )ایران خودرو کرمانشــاه، فارس، 
تهران، خراسان، مازندران و صنایع خودروســازی فردا( و سمند تبریز 
توانسته اند سه ســتاره از پنج ستاره کیفی را در ســطح قیمتی چهارم 
به خود اختصاص دهند.در این گروه، پژو ۴۰۵ خراســان نیز در رده دو 

ستاره کیفی قرار گرفته است.
در خودروهای ســواری در ســطح قیمتی پنج نیز محصوالت کوییک 
)سایپا( و کوییک R )پارس خودرو(، تیبا ۲ و تیبا ۲ پالس )سایپا(، تیبا و 

ساینا )سایپا-سیتروئن( موفق به کسب سه ستاره کیفی شده اند.
در مدل ارزیابی کیفــی خودروهای داخلی، این محصوالت بســته به 
کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می کنند. یک ستاره پایین ترین و 

پنج ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

تولید

معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت )صمت( اســتان تهران با بیان اینکه مقرر شده 
مرغ با نرخ مصوب  در ۲۵۰ میدان تره بار اصلی و فرعی 
تهران توزیع شــود، اظهار کرد: باید عرضه مرغ از سوی 
وزارت جهاد کشــاورزی چند روز ادامه پیدا کند و در 

این صورت تا هفته آینده قیمت ها متعادل خواهد شد.
 ســعید محمدی پور در یک برنامه خبری اظهار کرد: 
در آخرین جلسه ســتاد تنظیم بازار استان تهران مقرر 
شــد مرغداری هایی که ارز دولتی گرفتند بازرســی 

شــوند که در نتیجه این بازرسی ها مشخص 
شــد از ۵۲ واحد مرغداری که نهاده دولتی 
گرفته بودنــد، ۴۵ واحد متخلف هســتند و 
مرغ با نرخ مصوب به بــازار عرضه نکرده اند؛ 
بنابراین تخلف ۲۴1 میلیــارد ریالی در این 
بخش کشف و پرونده آن به سازمان تعزیرات 
حکومتی ارســال شــد و نتایــج پیگیری از 

تعزیرات استان حاکی از آن اســت که احکام آن ها در 
حال اجرا است.

وی  با اشــاره به اینکه مسئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزی علت افزایش قیمــت را وقفه در 
جوجه ریزی عنوان کرده اند، ابراز امیدواری 
کرد که تــا هفته آینــده با افزایــش تعداد 
مرغ هایی که آماده کشتار می شوند قیمت ها 
متعادل  شود.این مقام مســئول در ادامه از 
نظارت جدی بر عرضه مرغ از ســوی وزارت 
جهاد کشــاورزی در میدان بهمن و میــدان پیروزی 
تهران با قیمت 17 هــزار و ۵۰۰ تومان خبر داد و گفت: 

مقرر شــده مرغ با نرخ مصــوب  در ۲۵۰ میدان تره بار 
اصلی و فرعی تهران توزیع شود و این ۲۵۰ میدان رصد 
شده و گزارش ها نشان می دهد در همه میدان های تره 

بار تهران مقادیری مرغ عرضه شده است.
محمدی پور بــا بیان اینکه امــکان کاهش قیمت مرغ 
ظرف یک یا دو روز وجود ندارد تصریــح کرد: باید این 
عرضه مرغ از سوی وزارت جهاد کشــاورزی چند روز 
ادامه پیدا کند و در این صــورت تا هفته آینده قیمت ها 

متعادل خواهد شد.

غ مر

خریدار  بخشی از مشــکالت بازار خودرو 
و گرانــی رخ داده به جهت کاهــش تولید 
خودرو و عدم تجاری ســازی خودرو ها )به 

علت نقص قطعه( است.
  چند سالی است که ایران دچار تحریم شده 
و این تحریــم تاثیراتی هم بر صنعت خودرو 
گذاشته اســت. یکی از اصلی ترین تاثیرات 
آن نبود بســیاری از قطعات در کشور است 
که تا قبل از تحریم ها از کشورهای خارجی 
تامین می شد و  در کشور تولید داخلی آنها 

را نداشتیم. 
پس از آن و افــت تولید خودرو در کشــور، 
تولیدکننــدگان داخلی اقدام بــه داخلی 
ســازی بســیاری از قطعات کردنــد و در 
این میان شــرکت های دانــش بنیان برای 
تقویت این صنعت پا به عرصه گذاشــتند. 
کارشناســان صنعت خودرو معتقد هستند 
در شــرایط حاضر کــه صنعت خــودرو با 
تحریم مواجه شــده و ویروس کرونا فراگیر 
شــده اســت، ارتباط با محیط خارج، چه 
بین المللی باشد و چه شــرکت های دانش 
بنیان داخلــی می تواند منجر به توســعه 

صنعت خودرو شود.
حال نیاز است تا شــرکت های خودروساز 
و دانش بنیــان از توان و پتانســیل یکدیگر 
آشنایی داشــته باشــند که در این صورت 
می توانند در مســیر پیشرفت قدم بردارند و 
این رشد برای هر دو مجموعه خودروساز و 

دانش بنیان خواهد بود.
در همین خصوص بهنــام نیکفر عضو اتاق 
بازرگانــی ایران دربــاره اســتفاده از توان 
مجموعه هــای دانــش بنیــان در صنعت 
خودرو، گفت: مجموعه های دانش بنیان در 
بخش های مختلف پیشرفت خوبی داشتند 
و به واســطه حضور آن ها در اقتصاد، برخی 
از مشکالت حوزه تولید برطرف شده است. 
از آنجا که کشــور با تحریم رو به رو اســت و 
امــکان واردات برخی از قطعــات خودرو 
وجود ندارد، بهترین راهکار این اســت که 
از توان مجموعه هــای دانش بنیان فعال در 

حوزه خودرو استفاده کرد.
عضو اتــاق بازرگانی ایــران اظهــار کرد: 
شــرکت های خودروســازی با اعالم اینکه 
در تولید کدام قطعــات می خواهند از توان 
مجموعه های دانش بنیان اســتفاده کنند، 
می توانند به ســمت حل مشــکالت تولید 

حرکت کنند.
او با بیان اینکه بخشــی از مشــکالت بازار 
خــودرو و گرانی رخ داده بــه جهت کاهش 
تولید خودرو و عدم تجاری سازی خودرو ها 
)به علت نقــص قطعه( اســت، گفــت: با 
حضور مجموعه هــای دانش بنیان، صنعت 
خودرو تقویت می شــود و این امکان برای 
شرکت های خودروسازی فراهم خواهد شد 
تا تیراژ خود را باال ببرنــد و دیگر خودرویی 

به علت تحریم و نقص قطعــه در پارکینگ 
شرکت های خودروساز باقی نماند.

ایــن فعال اقتصــادی تصریح کــرد: تولید 
قطعات "های تک" خــودرو با تکیه بر توان 
دانش بنیان هــا محقق خواهد شــد؛ البته 
شرکت های قطعه ســازی هم در این حوزه 
فعالیت هــای بزرگــی انجام دادنــد، ولی 
دانش بنیان ها به جهــت ماهیتی که دارند 
می تواننــد در این زمینــه اثرگذاری خوبی 

داشته باشند.

 ECU بسیاری از قطعات مانند 
داخلی سازی شده است

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری در پاسخ به باشــگاه خبرنگاران 
جوان، در خصوص همکاری شــرکت های 
دانش بنیــان برای تولید قطعــات خودرو، 
گفت: بحث خودروســازی ۲ بخش دارد که 
یک بحث به تامین قطعه و ارزبری شدیدی 
که برخــی از خودرو ها دارند بــر می گردد. 
نمایشــگاه های متعددی راه اندازی شد و 
بســیاری از قطعات ماننــد ECU داخلی 

سازی شده است.
ســتاری ادامه داد: بحث بعدی به چگونگی 
تحول این صنعت بر می گــردد، اینکه باید 
بتوانیم سالیانه خودرو های جدید طراحی و 
تولید کنیم. ضمن اینکه بحث خودرو های 
الکترونیکی و برقی مطرح اســت. موضوعی 
که بیــش از یک ســال اســت روی آن کار 
می کنیم و مربوط به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت می شود.
معــاون علمی و فنــاوری رییس جمهوری 
تشــریح کرد: مراکز نوآوری در شرکت های 
خودروساز ی تشکیل شده و انشاهلل اتفاقات 

خوبی در این زمینه رخ خواهد داد.

شرکت های دانش بنیان سریعترین 
 مسیر برای رفع نیاز قطعه 

در خودروسازی
ســید جواد ســلیمانی مدیرعامــل گروه 
خودروسازی ســایپا نیز در خصوص نقش 
شرکت های دانش بنیان در صنعت خودرو، 
گفت: بهتریــن و کوتاه ترین مســیر برای 
برطرف کردن کمبود ها و نیاز های فناورانه 
صنعت خودرو، افزایش همــکاری با مراکز 
علمی کشــور اســت و گروه خودروسازی 
سایپا این مهم را به صورت جدی در دستور 

کار خود قرار داده است.
سلیمانی درباره ایجاد کمیته همکاری های 
مشترک با مجموعه های دانش بنیان، بیان 
کرد: طی ســال های گذشــته شرکت های 
و  متعــدد  فعالیت هــای  خودروســازی 
بزرگی انجــام دادند، ولی اکنــون با تعدد و 
بلــوغ مجموعه های دانش بنیــان می توان 
فعالیت هــای مشــترک تعریف کــرد تا به 
واســطه آن بتوان صنعت خودرو را متحول 
کرد.مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا 
با بیــان اینکه صنعــت خــودرو در بخش 
طراحــی و تولید خودرو به پیشــرفت های 
مطلوبی رســیده، اما هنوز در تولید برخی 
از قطعات به خصــوص قطعات "های تک" 
نتوانسته به ســمت خوداتکایی برود، گفت: 
ما از تمــام نخبــگان، مجموعه های دانش 
بنیان و اســتارتاپ که می توانند به صنعت 
خودرو کمک کنند، دعــوت می کنیم تا با 
حضور در کمیته "همکاری های مشترک با 
مجموعه های دانش بنیان" ایده های خود 

را مطرح کنند.
او با بیــان اینکه تمــام ایده هــای خوب و 
قابل حصــول دانش بنیان هــا و نخبگان با 
سرعت عملیاتی خواهد شــد، افزود: گروه 

خودروسازی سایپا در همکاری های جدید 
اجازه نخواهــد داد که فرصــت و زمان در 
شرایط موجود کشور که در بدترین وضعیت 
تحریمی اســت از بین برود، لذا امیدواریم با 
اعتماد دو طرفه بتوان صنعــت خودرو را از 
تولید ســنتی به ســمت تولید دانش بنیان 
هدایت کرد.مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا بیان کرد: گروه خودروسازی سایپا 
در مسیر تکمیل پروژه بومی سازی قطعات 
خودرو قرار گرفته اســت و در این مســیر 
پرپیچ و خم نیازمند همــکاری بخش های 
مختلــف، چــون معاونت علمی ریاســت 
جمهــوری، ســازمان ملــی کارآفرینی و 

پارک های علم و فناوری است.
ســلیمانی با بیــان اینکــه هماهنگی بین 
صنعت خودرو و دانش بنیان ها یک ضرورت 
اســت، ادامه داد: اگر همکاری ها پیوسته و 
تعریف شده باشد نتایج خوبی عاید صنعت 
خودرو خواهد شد؛ در ســال جهش تولید 
به دنبال این هســتیم که حجــم کار های 
مشــترک با مجموعه های دانــش بنیان با 
هدف تولیــد قطعات های تــک را افزایش 
دهیم و به اعتقاد ما رسیدن به تولید داخلی 

تمام قطعات خودرو دور از دسترس نیست.

داخلی سازی کالچ اتوماتیک 
غیربرقی در کشور

یکی از کارهایی که شــرکت هــای دانش 
بنیان انجــام داده اند داخلی ســازی کالچ 

اتوماتیک غیر برقی در کشور است.
مرتضی راشــکی تولیدکننــده این کالچ 
اتوماتیک غیر برقی، در خصوص ســاخت 
قطعات خودرو با کمک شرکت های دانش 
بنیان، گفــت: کالچ اتوماتیک غیر برقی در 
ســال ۹۶ ثبت اختراع شــد. از همان سال 

جهت تجاری ســازی این سیستم به تهران 
مهاجرت کردم و در همان ابتدا درخواست  
همکاری بسیاری به شــرکت های مختلف 
خودروسازی  به صورت کتبی ارسال کردم 
اما به نتیجه ای نرســیدم.او ادامه داد: پس 
از آن با کمک شــرکت های دانــش بنیان، 
طی ۲ ســال بیش از ۲ هزار از سیستم روی 
خودرو ها نصب شــد. اکنــون  وزیر صمت 
دســتور مســتقیم حمایت دادند و شرکت 

ایران خودرو اعالم همکاری کرده است . 
این تولید کننده گفت: کالچ اتوماتیک غیر 
برقی اولین سیســتم غیر برقی در دنیاست 
که با فن آوری خال تمامی کالچ گیری ها را 
به جای راننده در تمامــی حاالت رانندگی 
انجام می دهــد، از جایی که بیــش از نود 
درصد خودرو های داخلی گیربکس اتومات 
ندارند، راننده ها به خصوص در ترافیک های 
ســنگین ناچار به کالچ گیــری و نیم کالچ 
گیــری مــداوم خــودرو در ترافیک های 
ســنگین هســتند که باعث ایجاد بیماری 
هایی مثل زانــو درد و آرتوروز گردن و حتی 

دیسک می شود.
او گفت: در گذشته چاره ای برای این مشکل 
جز نصب کالچ اتوماتیــک معروف به کالچ 
برقی نبود، اما این سیســتم بــه هر دلیلی 
نتوانست آنگونه که باید مورد استقبال قرار 
گیرد، اما این سیســتم اختراع که با حذف 
اصلی ترین قســمت یعنی موتــور برقی به 

کالچ اتوماتیک غیر برقی معروف شد.
این تولید کننده بیان کــرد: نحوه عملکرد 
این سیستم به این شکل است که بعد نصب 
به هیچ عنوان دیگر احتیاجی به اســتفاده 
از پدال کالچ خــودرو نیســت و پای چپ 
کامال آزاد اســت و حتی هنگام توقف مهم 
نیست خودرو در هر دنده ای باشد و خودرو 
خاموش نمی شود. این سیستم از مهمترین 
ویژگی هایی کــه دارد این اســت که هیچ 
ارتباطی با سیستم کالچ خود خودرو ندارد 
و حتی بدون خاموش کردن امکان استفاده 

از کالچ خود خودرو نیز وجود دارد.
راشــکی گفت: این سیســتم تنهــا قطعه 
متحرکی که دارد یک بوســتر شبیه بوستر 
ترمز پراید است که مشابه خود بوستر ترمز با 
خال کار می کند و آنچه مسلم است حتی در 
خودروی پرایــد آخرین قطعه ای که ممکن 
است خراب شود، بوســتر ترمز است در این 

سیستم نیز همینطور است.
از آنجایی که خودروســازان باید به سمتی 
حرکت کنند تا خودرو هــا به جهت کیفیت 
ارتقاء پیدا کنند، از ایــن رو باید حرکت به 
ســمت دانش بنیان ها تقویت شود و فضای 
همکاری دو جانبه و حتی سه جانبه )قطعه 
ســازان- خودروســازان- دانش بنیان ها( 
فراهم شــود تا شــاهد رونق و رشد صنعت 

خودرو باشیم.

غ تا هفته آینده متعادل می شود وزارت صمت وعده داد؛ قیمت مر

درخواست تولیدکنندگان از وزیر صنعت برای جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی بوش
خریدار  دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی 
در نامه ای به وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت( نســبت به احتمال ترخیص لوازم 
خانگی برند خارجی بــوش اعتراض کرده و 
از وزارت صمت خواسته که دستور ویژه ای 
در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه 
محموله ها و نظارت کافی جهت اجتناب از 

تکرار موارد مشابه صادر کند.
در حالی کــه حدود دو ســال از ممنوعیت 
واردات لــوازم خانگی به کشــور می گذرد، 
مدتی پیش بــا رای دیوان عدالــت اداری، 
۴۲۰ کانیتر لوزام خانگــی بوش در گمرک 
شهید رجایی آماده ترخیص شده؛  به طوری 
که مرحله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز آن 
که گفته می شد نیمایی اســت انجام شده 
اســت؛ هر چند که وزارت صمت تامین ارز 
نیمایی را تایید نکرد. البتــه فعال ترخیص 
این محموله لوازم خانگــی به دلیل ایرادات 

وارده متوقف شده است.
اما این ماجرا ابعاد متعددی داشته است؛ تا 
جایی که روز گذشته مشخص شد محموله 
لوازم خانگی بوش در آبان ماه ســال 1۳۹۶ 
ثبت سفارش شده است اما در سال 1۳۹7، 
1۳۹8 و حتی تا آبان امسال این کاالها وارد 

و به بنــادر مناطق ویژه اقتصــادی تحویل 
شده است.

این ماجرا در حالــی رخ داده که در ســال 
جاری تولیدکنندگان داخلی بارها نســبت 
به تامین نشــدن ارز مورد نیاز خود اعتراض 
داشــتند؛ تا جایی که اواخر تیر ماه امسال 
عباس هاشــمی، دبیر انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران از صدور بخشــنامه ای از سوی 
بانک مرکــزی خبر داد که طبــق آن تولید 
کنندگان دیگر نمی توانند از ارز اشخاص یا 
ارز حاصل از صادرات غیر استفاده کنند. وی 
با اشاره به محدودیت تامین و تخصیص ارز 
به اقالم وارداتی مــورد نیاز تولید در صنعت 
لوازم خانگی، وضعیت واحدهــا را بحرانی 
توصیف کرده و گفته بود که در صورت ادامه 
این شــرایط احتمال دارد تولید واحدهای 
لوازم خانگی متوقف شود. البته این مشکل 

بعدا تا حدودی مرتفع شد.
با ادامه واکنش ها و مشخص شدن جزئیات 
دیگر، اخیرا دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی 
در نامه ای بــه علیرضا رزم حســینی، وزیر 
صمت نســبت به احتمال ترخیــص لوازم 
خانگی برند خارجی بــوش اعتراض کرده 

است.

در ایــن نامه تولیدکنندگان لــوازم خانگی 
به مشــکالت این صنعت از جملــه تامین 
مــواد اولیــه،  تحریم های آمریکا و شــیوع 
ویروس کرونا اشاره و ترخیص لوازم خانگی 
خارجی را به مثابه یک شوک ناعادالنه برای 
صنعت لــوازم خانگی آن هم در بازار شــب 
عید توصیف و تاکیــد کرده اند که تامین ارز 
واردات مواد اولیه، اجــزا و قطعات مورد نیاز 
تولید به مراتب از اولویت باالتری برخوردار 
است. همچنین در این نامه از وزارت صمت 
خواسته شده که دستور ویژه ای در خصوص 
جلوگیری از ترخیــص این گونه محموله ها 
و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار موارد 

مشابه صادر شود.
متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

»با تشــکر از توجهات جنابعالی و پیگیری 
های دلسوزانه در خصوص رفع مشکالت و 
موانع تولید به استحضار می رساند متاسفانه 
بنا به گزارش اعالمی از ســوی معاون فنی و 
امور گمرکی گمرک ایران، در برنامه تهران 
۲۰ شبکه ۵ سیما جمهوری اسالمی تعداد 
۴۲۰ کانتینــر لوازم خانگــی برند بوش در 
گمرک شــهید رجایی ثبت سفارش و تایید 
منشــا ارز گردیــده و در آســتانه ترخیص 
می باشــد. کاالهایی که حتی با ارز نیمایی 
تامین ارز شــده و میلیونهــا دالر برای آن 
اختصاص یافتــه و از تریبون صدا و ســیما 
اعالم می شــود که دیوان عدالت اداری در 
خصوص ترخیص آن هــا رای صادر نموده 

است.
شوربختانه در سالی که از سوی رهبر معظم 
انقالب مزین بــه جهش تولیــد گردیده و 
تولیدکنندگان کاالی لوازم خانگی با همت 
واالی خود و علیرغم وجود انواع محدودیت 
ها از تامین ارز مواد اولیه ضروری این صنعت 
اســتراتژیک و مصرفی تــا تامین ورق های 
فوالدی و پتروشــیمی داخلی و از همه مهم 

تر بحــران ویرانگــر ویروس کرونــا مواجه 
گشــته اند، آیا این منصفانه است که درست 
در زمان کمتر از ســه ماه مانده به بازار شب 
عید، بنگاه ها با این شــوک ناعادالنه روبرو 

شوند؟
بیش از دو سال است که تولیدکنندگان این 
صنعت استراتژیک و پر مصرف خانوارهای 
ایرانــی از یک ســو با انــواع تحریــم های 
ظالمانه غرب و از ســوی دیگر موانع متعدد 
تامین مواد اولیه تولیــد و همچنین قیمت 
گذاری های ناعادالنه توانسته اند چراغ این 
صنعت را روشــن نگاه دارند تا مردم عزیز و 
رنج دیده کشورمان در بحبوحه این تحریم 
ها با امکان تهیه لوازم منزل و جهیزیه دچار 

ظلم مضاعف نگردند.
باســپاس مجدد از همراهی آن مقام عالی، 
انتظار میرود وزارت صمــت با دفاع تمام قد 
و موثر از صنایع داخلی دســتور ویژه ای در 
خصوص جلوگیری از ترخیــص این گونه 
محموله ها و نظارت کافــی جهت اجتناب 
از تکرار موارد مشابه صادر فرمایند. تصدیق 
میفرماییــد تامین ارز واردات مــواد اولیه، 
اجزای و قطعات مورد نیــاز تولید به مراتب 

از اولویت باالتری برخوردارند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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در راستای توسعۀ سبد محصوالت فوالد مبارکه صورت گرفت

طراحی و تولید گریدMn    6   19 ویژۀ ساخت بدنه بویلر

مشارکت 3۸5 نفر از کارکنان منطقه ۹ در دوره های 
آموزش غیرحضوری شرکت انتقال گاز ایران

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از مشــارکت ۳8۵ نفــر از کارکنان 
منطقه ۹ در دوره های آموزش غیر حضوری شــرکت انتقال گاز ایران 
خبر داد.مقدم بیگلریان با اعالم این خبر، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی 
و تقسیم کار انجام شده در شــرکت انتقال گاز ایران، منطقه ۹ در سال 
جاری به عنوان قطب تخصصی آموزش در زمینه HSE و امور پیمان ها 
تعیین شده است.وی با بیان اینکه در همین راستا در سال جاری تعداد 
17 دوره آموزشــی به صورت غیرحضوری و در قالب وبینار برای کلیه 
کارکنان مناطق عملیات انتقال گاز برگزار شد، افزود: در این دوره های 
آموزشــی ۴۶۹ نفر معادل ۲7۹۰ نفر ساعت از مناطق 1۰ گانه، شرکت 

کرده ند.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در ادامه به اهمیت ارتقا سطح دانش 
و تخصص کارکنان منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ۳8۵ نفر از کارکنان 
منطقه معادل ۲۶7۰ نفر ســاعت در 8۵ دوره آموزش اینترنتی که در 
سال جاری از سوی سایر مناطق عملیات انتقال گاز برگزار شد، شرکت 
کرده اند.بیگلریان در پایان، از تالش های واحد آموزش جهت برگزاری 
دوره های آموزشــی به صورت غیرحضوری برای جلوگیری از شــیوع 

ویروس کرونا، تشکر و قدردانی کرد.

اختصاص ۲5۰۰ سهمیه مشاغل خانگی در خوزستان
سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان گفت : در 
طرح توسعه مشاغل خانگی دو هزار و ۵۰۰ ســهمیه اشتغال به استان 
خوزستان تخصیص داده شده اســت .به گزارش محمد مجدم خبرنگار 
خریدار- زینب پارســافخر اظهار کرد: طرح توســعه مشاغل خانگی با 
هدف تولید و توسعه کسب و کار همزمان با سراسر کشور در خوزستان 
نیز با مشــارکت ســازمان جهاد دانشگاهی اســتان در حال اجراست.

سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان اعالم کرد 
: توانمند سازی متقاضیان در قالب مشــاوره و آموزش های کوتاه مدت 
مهارتی، آشنایی با نیاز بازار ، کمک جهت تولید استاندارد و برند سازی 
محصوالت،  اتصال به بازارها برای فــروش محصوالت خانگی از طریق 
پیشرانان، ایجاد فروشــگاه های اینترنتی در مکان بازارهای اینترنتی با 

تعرفه مقرون به صرفه از جمله اهداف این طرح می باشد .
زینب پارســافخر بیان کرد : در این طرح نیاز به مهــارت خاصی نبوده 
و افراد متقاضی قبل از ورود به طرح ارزیابی و استعدادســنجی شده و 
واجدین شــرایط پس از گذراندن  آموزش هــای تخصصی و کاربردی 
الزم از طریق پیشــران هــا  به بازارهای کســب و کار وصــل خواهند 
شد.مشاور استاندار خوزســتان افزود: داشــتن حداقل 18 سال سن، 
بومی بودن اســتان محل ثبت نام ، عدم اشــتغال تمام وقت و نداشتن 
بیمه کارفرمایی ) افرادی که بیمــه خویش فرما دارند منعی در ثبت نام 

ندارند( از شرایط ثبت نام می باشد .

 ثبت رکورد کم سابقه تخلیه 2٠ هزار و ۴5٨ تن 
در یک شبانه روز در بندرامام خمینی)ره(

به دنبال آمادگی تجهیراتی و ارتقای توان عملیاتی مجتمع بندری امام 
خمینــی)ره( در جریان تخلیه یک فروند کشــتی حامل گندم، رکورد 
بی سابقه ۲۰ هزار و ۴۵8 تن در یک شبانه روز به ثبت رسید. به گزارش 
خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان خوزســتان، عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
خوزســتان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( ضمن 
اعالم این خبر بیان داشت: رکورد کم ســابقه ۲۰ هزار و ۴۵8 تن در یک 
شــبانه روز در حالی اتفاق افتاد که نرخ تخلیه روزانه کشتی های حامل 
گندم در این مجتمع بزرگ بندری از 1۴ هزار تن فراتر رفته است که این 

موضوع حکایت از توان باالی تجهیزاتی و عملیاتی دارد. 
دریس در ادامه افزود: با اتخــاذ تمهیدات الزم از جمله تأمین تجهیزات 
پیشــرفته و پرتوان، ارتقای مســتمر آمادگی به کار آنهــا و همچنین 
برخورداری از انبارهــای نگهداری کاالهای فله با گنجایش مناســب، 
امکان رســیدن به این نرخ تخلیه فراهم شــده اســت. یادآور می شود 
بندرامام خمینی)ره( به عنوان  یکی از مبادی بــزرگ تأمین کاالهای 
اساســی کشــور به میزان 1۶ میلیون تن در ســال، نقش به سزایی در 

زنجیره ی تأمین کاال ایفا می کند. 

 دیدار با بانوی کارآفرین خوزستان مادر 
شهیدان فرجوانی

به منظور تکریم خانواده معظم شــهدا جمعی از بانوان بسیجي سازمان 
بسیج مهندســین صنعت و معدن ســپاه حضرت ولي عصر عج با مادر 
شــهیدان حاج اســماعیل و ابراهیم فرجوانی دیدار کردند.به گزارش 
خبرنگار خریدار،عصمت احمدیان مادر شــهیدان فرجوانی ضمن ابراز 
خرسندی و خیرمقدم از حضور همه عنوان کرد:زنان از گذشته تاکنون 
در کنار مســئولیت های خطیر مادری، خانــه داری و فرزندپروری ،در 
اجتماع نیز نقش بســزا و تاثیرگذاری دارند.وی با اشــاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری که ؛ مادران شــهدا و ایثارگران با صبر خود فضایی 
را در یک منطقــه محدودی به وجود آوردند، کــه در آن فضا جوان ها و 
مردان را به حضور مصمم تشــویق می کردند و این مســئله در سراسر 
کشور گسترده بود و نتیجه این شــد که فضای کشور ما یکسره فضای 

مجاهدت فداکاری و گذشت شد.
در ادامه نیز حضــار از تالش ها و فعالیتهای اجتماعی این مادر شــهید 
تقدیر و تشــکر کردند و ایشــان را به عنوان مادری صبور و فداکار الگو 

قرار دادند .

اداره گاز شهرستان لنگرود به بیش از ۷5 هزار 
مشترک خدمت می رساند

هم اکنون اداره گاز شهرســتان لنگرود بــا برخــورداري از  یک هزار 
کیلومتر شــبکه گاز و ۳7 هزار و پانصد انشــعاب، به بیــش از 7۵ هزار 
مشترک گاز این شهرستان خدمت مي رساند.به گزارش روابط عمومي 
گاز گیالن  احسان شهابی رئیس اداره گاز شهرستان لنگرود در گفتگو 
با واحد روابط عمومی با اشــاره به اجرای ۳7 کیلومتر شــبکه و نصب 
بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ انشــعاب گاز در یک ســال و نیم گذشته اظهار 
داشت: با تحقق این مهم، بیش از ۳ هزار و ششصد مشترک جدید در این 
شهرستان برخوردار از نعمت گاز شــده اند.رئیس اداره گاز شهرستان 
لنگرود درخصوص اقدامات مهــم صورت گرفتــه در آن اداره در یک 
سال و نیم گذشته اظهار داشــت:  در این اداره اقدامات مهمی همچون 
اورهال کلیه ایستگاه های تقلیل فشار، سرویس و تعمیر تمامی دستگاه 
های بودارکننده و هیترها و تعمیرات ســاختمان اداری جهت افزایش 

رضایتمندی مشترکین صورت گرفته است.

کوچه

مدیر منطقه 1۲ شــهر اصفهان گفــت: خیابان آرمان 
با پیشــرفت 1۰۰ درصدی در ســاخت طبــق زمان 
بندی، در موعد مقرر در اختیار شــهروندان منطقه 1۲ 
قرار گرفته است.علی باقری با اشــاره به اجرای پروژه 
مشــارکتی، اداری - تجاری در طبقه فوقانی ایستگاه 
متروی شهید علیخانی در منطقه 1۲ اظهار کرد: طرح 
توسعه ایســتگاه مترو شــهید علیخانی، در زمینی به 
مســاحت دو هزار و 18۰ مترمربع و زیربنای 18 هزار 
و ۲۳۰ مترمربع در حال اجراست. وی با اشاره به اینکه 

کاربری این پروژه اداری و تجاری اســت، گفت: تعداد 
واحدهای تجاری که در این پروژه ســاخته می شود، 
۹۲ و تعداد واحدهای اداری هــم ۹7 مورد خواهد بود. 
پیشرفت فیزیکی این پروژه مشــارکتی نیز ۳۰ درصد 
است.  مدیر منطقه 1۲ شــهر اصفهان با بیان اینکه در 
مجموع این پروژه شامل یک مجموعه تجاری و اداری 
در هفت طبقه خواهد بود، تصریــح کرد: همچنین در 
این پروژه ۴ طبقه پارکینگ لحاظ شــده است.   وی در 
مورد پروژه ورزشی - تجاری شــهرک نگین به عنوان 

یکی دیگر از طرح های در دســت اجرای منطقه اظهار 
کرد: این طرح در زمینی به مســاحت یک هزار و ۵۳7 
مترمربع و زیربنای سه هزار و ۶۳ مترمربع ساخته می 

شود. 
باقری ادامــه داد: این طــرح نیز شــامل یک مجتمع 
۵ طبقه اســت که دارای بخش هــای مختلف از جمله 
پارکینگ، موتورخانه، تجاری و دو طبقه ورزشی است. 
این طرح هم دارای پیشــرفت فیزیکی ۹۰ درصد است 

که تا پایان امسال بهره برداری می شود.

وی همچنین با اشــاره به اینکه خیابان آرمان با اعتبار 
اجرایی ۲7 میلیارد ریــال در محله ناصر خســرو نیز 
تکمیل شده و در اختیار شــهروندان منطقه 1۲ است، 
اظهار کرد: این خیابان ســبب اتصال خیابان مفتح به 

آزادگان می شود.
 مدیر منطقه 1۲ شــهر اصفهان افــزود: طول خیابان 
آرمــان ۶۰۰ متر و عــرض آن ۳۰ متر اســت که برای 
ســاخت این خیابان 11 هــزار و ۶۰۰ مترمربع زمین 

آزادسازی شده است.

به گــزارش واحد خبــر مدیریــت ارتباطــات و امور 
بین الملل شــهرداری رشــت، نشست ســید محمد 
احمدی شهردار رشــت با مســئوالن نواحی مناطق 
پنج گانه شهرداری برگزار شد.شــهردار رشت در این 
جلسه مســئوالن نواحی را خط مقدم خدمت رسانی 
در شــهرداری دانســت و گفت: بســیاری از خدمات 

شهرداری برعهده نواحی اســت و اکثریت موضوعات 
شهری بر محور ناحیه متمرکز است.

احمدی با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد با فعالیت 
های گسترده اســت تصریح کرد: ما موظفیم وظایف 
و رســالتی که قانون بر عهده ما گذاشــته اســت را به 
بهترین نحو ممکن انجام دهیم.شهردار رشت به نقش 

مهم رؤسای نواحی در تحقق توســعه شهری و کسب 
رضایتمندی مردم اشاره کرد و گفت: مسئوالن نواحی 
نماینده تام االختیار شــهردار در ناحیه محسوب می 

شوند.
احمدی بر ضرورت جلوگیری از تخلفات ســاختمانی 
تاکید کرد و متذکر شــد: نواحی باید با گزارش به موقع 

از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر جلوگیری 
کنند.

وی در پایان با تاکید بر حفظ کرامت انســانی خواستار 
برخورد مودبانه و تکریم ارباب رجوع شــد و اظهار کرد: 
تحت هر شــرایطی باید اخالق را اولویت قرار داده و با 

مردم رفتار مناسب داشته باشیم.

اصفهان

رشت

خریدار  علی رضــا مولــوی زاده رئیس 
تروپروسس فوالد مبارکه از طراحی و تولید 
  18۰۰*۱۰mm ۱9 به ابعــادMn6 گرید
ویژۀ ســاخت بدنۀ بویلر  خبــر داد و تولید 
ایــن گریــد جدیــد را  اقدامــی در جهت 
بومی ســازی و قطع واردات و توسعۀ سبد 
محصوالت  فوالد مبارکه برشــمرد. وی در 
ادامه  خاطرنشان کرد:  مدیریت متالورژی و 
روش های تولید بنا به درخواست مشتریان 
شــرکت، طراحی و تولید گرید ۱9Mn6 را  
 )DIN 171۵۵( طبق اســتاندارد مربوطه

در دستور کار خود قرار داده بود .
 رئیس تروپروســس فوالد مبارکه در ادامه 
گفت: گرید مذکور عمدتا در ساخت بویلرها 
و مخازن تحت فشــار کاربرد دارد و از دستۀ 
فوالدهای مقاوم به خزش اســت. در همین 
خصوص، صادق رحیمی، کارشناس واحد 
متالورژی و روش هــای تولید فوالد مبارکه 
نیز در گفت وگو بــا خبرنگار فــوالد اظهار 
داشت: بنابر اســتانداردهای مربوطه، گرید  
فوالدی  یادشــده  نیاز به  حداقل استحکام 
تســلیم  ۳۵۵ مــگا پاســکال و حداقــل 
اســتحکام  کششــی ۵1۰ مگا پاسکال در 
دمای محیط دارد. همچنین از ویژگی های 
خاص این گریــد، الزام به برخــورداری از 

حداقلی از اســتحکام تســلیم و کششی در 
دماهای باالتر از ۲۰۰ و حداکثر ۵۵۰ درجۀ 

سانتی گراد است.
کارشــناس واحد متالــورژی و روش های 
تولید فوالد مبارکه در ادامه با اشــاره به این 

نکته که گرید ۱9Mn6 پیش از این از طریق 
واردات تأمین می شــد افزود: پس از تعیین 
آنالیز مناسب، ســایر پارامترهای تولیدی، 
همچون دماهای نورد و الگوی خنک کاری 
ورق، برای دســتیابی به خــواص مکانیکی 

موردنظــر اســتاندارد DIN 171۵۵ نیز 
تعیین گردید. 

وی  در ادامه خاطرنشان کرد: گرید مذکور، 
بــا آنالیــز و پارامترهای خــاص طراحی 
شــد و در ابعاد مورد درخواســت مشتری 

)۱۰mm*18۰۰( تولید گردید. همچنین 
برای اولیــن مرتبــه در فــوالد مبارکه با 
هماهنگــی آزمایشــگاه محصــول  جهت 
انجام تســت کشــش در دمای ۴۵۰ درجۀ 
ســانتی گراد ، تجهیزات موردنیــاز بر روی 
دستگاه کشش، نصب و تســت شد. صادق 
رحیمــی، کارشــناس واحد متالــورژی و 
روش های تولید فــوالد مبارکه  همچنین 
گفت:  کلیــۀ کالف های تولیدشــده برای 
اولین بــار در فوالد مبارکــه در دمای ۴۵۰ 
درجۀ سانتی گراد، مطابق با استانداردهای 
مربوطه تحت تســت کشــش گــرم  قرار 

گرفته اند. 
وی در ادامه خاطرنشــان کــرد: محصول 
تولیدی پــس از اخذ تأییدیۀ آزمایشــگاه 
محصــول، در خــط تولیــد مشــتری نیز 
مورداســتفاده قرار گرفته و درنهایت  تأیید 
و رضایت مشــتری دریافت کنندۀ محصول 
را نیز در برداشته اســت.رحیمی در پایان از 
همکاری مدیریت و کارشناسان دفاتر فنی 
تولیِد نواحی فوالدسازی و نورد گرم، واحد 
برنامه ریــزی و کنترل تولید، آزمایشــگاه 
محصول، واحد فــروش و  نیــز مدیریت و 
همکاران واحد متالورژی و روش های تولید 

قدردانی کرد.

وندان منطقه 12 قرار گرفته است مدیر منطقه 12 شهر اصفهان: خیابان آرمان در اختیار شهر
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وبی و عطر افشانی شد  مزار شهدای گمنام  شهرك نفت اهواز در آیینی غبار ر

ورت تشکیل قرارگاه فرهنگی رسانه ای در کردستان ضر

خریدار  همزمــان با پاسداشــت هفته 
بســیج، آیین غبار روبی و عطر افشانی  مزار 
شهداي گمنام  شــهرک نفت اهوار با حضور 
مدیرعامــل شــرکت ملی حفــاری ایران 
و فرمانــده حوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگویان )وزارت نفت - جنــوب(، برگزار 

شد.
 به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط 
عمومی شــرکت ملی حفاری ایران در این 
آیین که روز دوشنبه )سوم آذرماه( با رعایت 
کامل شــیوه نامه های بهداشتی مربوط به 
شــیوع بیماری کووید 1۹ برگــزار گردید، 
تعدادی از اعضای شــورای حوزه مقاومت 
بسیج شــهید تندگویان و فرمانده و اعضای 
شورای پایگاه بسیج شــرکت ملی حفاری 

ایران حضور داشتند. 
در  این آیین مهندس سید عبداله موسوی 
ضمن بزرگداشت هفته بسیج ، پنجم آذرماه 

سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( را به بســیجیان 
ســرافراز خاصــه بســیجیان صنعت نفت 

تبریک گفت.
 مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان 
اینکه هفته بســیج فرصــت مغتنمی برای 
تجدید میثاق با آرمان های انقالب اسالمی 
اســت، افزود: عزت و اقتــدار نظام مقدس 
جمهوری اســالمی مرهــون دالور مردی 
هــا، ایثــار و از خودگذشــتگی رزمندگان 
سلحشــور و شــهدای واالمقام دوران دفاع 

مقدس است. 
وی با بیان اینکه شــهدای گمنام  شهدای 
جاویدان ما هســتند، اظهار کرد: نیروهای 
بسیجی در هشت سال دفاع مقدس همسو 
با ســایر رزمندگان حماسه آفرینی کردند و 
خدمات بسیج در ســال های پس از جنگ 
نیز در زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعی 

بسیار ارزشنمد و تاثیر گذار بوده است. 
موســوی در همین ارتباط  به فعالیت های 
جهادی بســیج در رفع محرومیت زدایی و  
همیاری و همکاری با دستگاه های اجرایی 
و  امــدادی در مواقع بروز حــوادث نظیر 
زلزله ، ســیل و در ماه هــای اخیر اقدامات 
پیشــگیرانه و مقابله ای با ویــروس کرونا 
اشاره و از همت بلند بسیجیان صنعت نفت 
در جنــوب از جمله شــرکت ملی حفاری 
ایران در ایفای مســئولیت های اجتماعی 
به نحو شایسته،  تجلیل و قدردانی به عمل 

آورد.
 مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: 
وظیفه همه ما حفظ ارزش ها، انتقال آن به 
نســل های آینده، تداوم راه شهدا و تالش 
برای پیشبرد اهداف و اعتالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی با  پیروی از منویات مقام 

معظم رهبری است. 

در ایــن آیین ســرهنگ عبــاس ممبینی 
فرمانــده حــوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگویــان )وزارت نفــت – جنــوب(  بــا 
گرامیداشــت هفتــه بســیج و تبریک این 
مناســبت، به تشــریح فعالیت هــای این 
حــوزه در موضوعات فرهنگــی، اجتماعی 

همســو  با وظایف ذاتی پرداخت. همچنین 
یکــی از ایثارگــران و راویــای دوران دفاع 
مقدس با  بیان خاطراتی از شــجاعت،  ایثار 
و از خودگذشتگی رزمندگان ، یاد و خاطره 
شهیدان واالمقام  هشت سال دفاع مقدس 

را گرامی داشت.

فردیــن محمــدی  فرمانــده ســپاه 
بیت المقــدس کردســتان در نشســت 
هم اندیشی نقش رســانه در ترویج و تعمیق 
فرهنگ و تفکر بسیجی و ارتقای سطح سواد 
رسانه ای که با حضورمدیر کل صدا وسیمای 
استان، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی  و 
جمعی از خبرنگاران رســانه های استان در 
ســالن اجتماعات  اداره کل فرهنگ ارشاد 
اسالمی اســتان بر گزار گردید  گفت: رسانه 

می تواند آینه تمام نمای خدمات برجســته 
نظام باشــد کــه باید ضمن اطالع رســانی 
خدمات و توانمندی های نظــام، مطالبات 
مردم را نیز به گوش مســووالن برســاند. 
ســردار سیدصادق حســینی  با اشــاره به 
اینکه فکر و عمل جامعه رسانه ای در استان 
بسیجی و در این مســیر نیز حرکت می کند 
افزود: راههای پیشــرفت و پیشــنهادهای 
ســازنده از زاویــه و منظر رســانه اثرگذار 

اســت.وی  اظهار داشــت: ما می خواهیم 
فرهنگی که به آن معتقد هســتیم را ترویج 
و تشــریح و در جامعه نهادینه کنیم.سردار 
حسینی با اشــاره به اینکه هرکس در سطح 
توان با تولید آثــار مختلف فرهنگی، هنری 
و رسانه ای می تواند در جامعه اثرگذار باشد 
تصریح کرد: اینکه چگونه این اثرگذاری را با 
تولید محتواهای هنــری و فرهنگی بتوانیم 
بر جامعه داشــته باشــیم از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 
وی  با اشاره به اینکه بیان مطالبات مردمی، 
ترویــج ارزش های انقالبی و غیره رســالت 
امروز تــک تک جامعه رســانه ای اســت، 
گفــت: ترویج خوبی هــا، امر بــه معروف، 
فرهنگ انقالب اســالمی و فرهنگ شهید 
و شــهادت در جامعه امری ضروری اســت 
و هرکس بســته به توان و ظرفیــت باید در 
این حوزه اثرگذاری داشــته باشد.فرمانده 
سپاه بیت المقدس کردســتان تاکید کرد: 
خبرنــگاران متعهد باید حلقــه اتصال بین 

مســئولین و آحاد جامعه باشند و همه باید 
در این مسیر با مدیریت مناسب گام بردارند.

سردار حســینی خاطرنشــان کرد: توسعه 
آموزش همگانی از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت  که در قالب تفاهم نامه سه جانبه در 
راستای ارتقای سطح سواد رسانه ای جامعه 
با تولید محتواهای غنی بین صدا و ســیما،  
فرهنگ وارشــاد اسالمی و بســیج رسانه 

منعقد شود.
وی اظهار داشــت: دقت، ســرعت و صحت 
باید در اخبار مدنظر قرار بگیرد ضمن اینکه 
انتقاد ســازنده در مورد عملکرد مسئوالن 
از دیگر نکات مهمی اســت که باید مد نظر 
رسانه ها قرار گیرد تا مسئوالن حاشیه امنی 

برای خود احساس نکنند. 
فرمانــده ســپاه بیت المقــدس اســتان 
کردستان تصریح کرد: رسانه با نقد درست 
عملکرد ادارات موجــب پویایی در ادارات و 
کاهش میزان تخلفات در بدنه ســازمان ها 
و ادارات خواهد شد.ســردار حسینی گفت: 

بررسی عملکرد مدیران و به چالش کشیدن 
مدیران کم کار و ضعیف از ســوی رسانه ها 
می تواند بــه ارتقای کارکــرد نظام و حفظ 

ارزش های آن کمک کند
وی گفت: تفکر و فرهنگ شــهید سلیمانی 
باید بیش از پیش برجســته شود اینکه این 
شهید واالمقام چه تاثیر جهانی و منطقه ای 
داشــته است.سردار ســیدصادق حسینی 
تشــکیل قرارگاه فرهنگی و رســانه ای در 
اســتان را ضــروری خواند و گفــت: باید از 
ظرفیت نخبگان و جوانان استفاده و به آنها 
میدان داده شــود تا بتواننــد نقش آفرینی 

کنند.
فرمانده ســپاه بیت المقدس کردستان در 
پایان پرداختن بــه بخش های مختلف بیانه 
گام دوم انقالب از ســوی رســانه ها را مورد 
تاکید قــرار داد وگفت: رســانه ها مباحث 
مختلفی که در بیانه گام دوم انقالب آمده را 
مورد توجه و با پرداختن به آن زمینه تحقق 

این بیانه را فراهم سازند.



سیدرضا صالحی امیری:

متقاضی کرسی ریاست کمیته المپیک نیستم

چشم سرخپوشان به فیفا
 پرسپولیس منتظر حضور مدافع جنجالی 

در ایران
باشگاه پرســپولیس منتظر تشــکیل جلســه کمیته تعیین وضعیت 
کنفدراســیون فوتبال آســیا در خصوص جدایی مدافع فصل گذشته 
خود است. باشگاه پرسپولیس با ارسال شــکایت خود به کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان و مربیان فدراســیون فوتبال خواســتار رسیدگی به 

جدایی شجاع خلیل زاده از این تیم و پیوستن به الریان قطر شد.
کمیته تعیین وضعیت نیز با بررســی اولیه این موضوع خواستار حضور 
شــجاع خلیل زاده یا نماینده قانونی او بابت فسخ یکطرفه قراردادش با 
باشگاه پرسپولیس شده اســت.خلیل زاده یا وکیل وی قرار است برای 
ارائه توضیحات خود به فدراســیون فوتبال رفته و دالیل فســخ خود 
را بیان کرده تا کمیته تعیین وضعیت با بررســی مــدارک دو طرف در 

خصوص این موضوع رای صادر کند.
باشگاه پرسپولیس نیز مدارک خود را به این کمیته ارسال کرده است و 

منتظر تشکیل جلسه در خصوص این پرونده است.
باشــگاه پرســپولیس معتقد اســت خلیل زاده عالوه بر پرداخت حق 

رضایتنامه باید چهار ماه از فعالیت های فوتبالی محروم شود.
بنابر اعالم این کمیته، امروز چهارشنبه جلسه به منظور بررسی پرونده 

فسخ قرارداد بازیکن با باشگاه تکمیل خواهد شد.

ونده بی انضباط ترین  پرسپولیس بازنده پر
مهاجم خود شد

باشگاه پرسپولیس با بررســی تمامی جوانب مربوط به پرونده آنتونی 
استوکس هیچ راهی برای دریافت غرامت از وی ندارد.

 آنتونی استوکس پس از کمتر از یک ماه حضور در پرسپولیس از این تیم 
جدا شد و پس از ترک سرخپوشان پایتخت، شیوع بیماری کرونا را علت 

عدم بازگشت خود به ایران عنوان کرد.
سرخپوشان پایتخت که در دوران مدیرعاملی محمدحسن انصاریفرد 
با مهاجم ایرلندی خــود قرارداد ۲۵۰ هزار دالری برای پنج ماه بســته 
بودند در هنگام عقد قرارداد بــا وی، 1۵8 هــزار دالر پرداخت کردند 
اما اســتوکس تنها پس از ۶۵ دقیقه بازی برای این تیم تصمیم به ترک 
ناگهانی پرسپولیس گرفت.باشگاه پرســپولیس تصمیم به شکایت از 
این بازیکن طبق قراردادش گرفت اما ســرخ ها به جای مراجعه به فیفا، 
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال را محل رسیدگی به شکایت 

احتمالی طرفین در نظر گرفته بودند.
استوکس نیز نه تنها پرداخت غرامت به پرسپولیس را نپذیرفت بلکه از 

طریق وکیل خود خواهان دریافت ۴۰ هزار دالر دیگر نیز شد.
حاال باشگاه پرسپولیس پس از گذشــت نزدیک به ۹ ماه از این پرونده 
و تغییرات مدیریتی به وجــود آمده در طول این مدت بــه این نتیجه 
رســیده که توان دریافت غرامت از اســتوکس را به طــور قطعی ندارد 
و پرونده حقوقی وی را مختومه کــرد تا به نوعی بازنــده این پرونده با 

پرداختی میلیاردی به استوکس شود.

هفته سوم لیگ برتر فوتبال

آیا مهمترین تغییر استقالل در راه است؟
احتمال این که شــاهد مهمترین تغییر یکی دو سال اخیر تیم استقالل 

در ترکیب ثابت این تیم باشیم وجود دارد.
 با اینکه می توان گفت سیدحسین حسینی روی هیچی یک از دو گلی 
که مقابل فــوالد دریافت کرد مقصر نبود، اما تحمل شکســت با دو گل 
خورده می تواند بهانه ای باشــد بــرای تغییر در چارچــوب دروازه آبی 
پوشان که در صورت وقوع، بعد از مدتی زیاد شاهد حضور دروازه بانی به 

جز حسینی در چارچوب دروازه آبی پوشان خواهیم بود.
رشــید مظاهری که خیلی هــا او را مهم ترین خرید فصل اســتقالل 
می دانند با پیروزی در پرونده شــکایت تراکتور و باز شدن پنجره های 
نقل و انتقاالتی آبی پوشان، مشکلی به لحاظ قانونی برای همراهی این 
تیم ندارد بعید نیست شکست دو بر صفر استقالل مقابل فوالد بهانه ای 

برای حضور او در ترکیب ثابت تیمش باشد.
حســینی فصل نوزدهم در تمامــی دیدارهای آبی پوشــان در لیگ، 
جام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا حضور داشــت تا رکورد بیشترین 
دقایق بازی در فصل گذشــته را بــه نام خودش ثبت کنــد. در صورت 
این جابجایی، حســینی پس از مدتها از روی نیمکــت نظاره گر دیدار 
تیمش خواهد بود.باید دید فکری مقابل ماشــین سازی تبریز دست به 
این تغییر خواهد زد یا همچنان از ســید حسین حسینی به عنوان مرد 

شماره یک در درون دروازه تیمش استفاده می کند.
دیدار استقالل و ماشین سازی از هفته ســوم لیگ برتر ساعت 1۶:1۵ 

امروز چهارشنبه ۵ آذر در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود.

سعید آذری: 
وقتی مدیر مددی باشد فکری هم توهین می کند

مدیر عامل باشــگاه فوالد خوزستان در پاســخ به اظهارات مدیرعامل 
استقالل عنوان کرد که به جای این باشگاه عذرخواهی می کند.

به گزارش ایسنا،  ســعید آذری درباره حکم کمیته استیناف که منجر 
به لغو محرومیتش شد، اظهار کرد: بر اســاس مستنداتی که ارائه کرده 
بودیم حکم لغو شده و مســتندات حقوقی وجود داشت و با من بمیرم و 

تو بمیری، محرومیت من را لغو نکردند.
وی درباره دیدار تیمش برابر اســتقالل هم گفت: فوالد از ابتدای بازی 
تالش کرد که با بــه کار گیری تاکتیک پیروز میدان باشــد. یک مربی 
برای کســب پیروزی برنامه ریزی می کند. فوالد جنگنده ظاهر شد و 
توانمندی فنی الزم را برای پیروزی داشــت. حساسیت های این بازی 
به رقابت های زیر جلدی با جواد نکونام برمی گشــت. چون جواد نکونام 
هم گزینه  استقاللی ها برای هدایت تیمشــان بود و با وجود اینکه با ما 
قرارداد داشــت با نکونام مذاکره کرده بودند، حساسیت این بازی زیاد 
شده بود. می خواســتند اثبات کنند که برتر هستند و این موضوع روی 

بازی تاثیر گذاشته بود. متاسفانه شاهد اتفاقات خوبی نبودیم.
وی افزود: پیش از بازی، جواد نکونام با من تماس گرفت و گفت اســتقالل 
بیانیه داده که زاهدی فر )داور مســابقه( قبال برای استقالل اشتباه کرده و 
آنها نگران هســتند. با این حال من با انتشــار بیانیه قبل از بازی مخالفت 
کردم اما بعد از ویدئو محمود فکری اعــالم کردیم از حقوق خودمان دفاع 
می کنیم. شــکایت خودمان را به کمیته انضباطی فرســتادیم. بعداز آن 
استقالل بیاینه داد که به نظر می رسید به دنبال تسویه حساب شخصی با 
من بودند و نکات خوبی نداشت. در بیانیه آن ها به ارکان قضایی فدارسیون 
فوتبال ایراد گرفته شده بود. با این حال من به جای مدیران استقالل بودم، 

حتما به جای انتشار بیانیه  همان ابتدا عذرخواهی می کردم.
وی تصریح کرد: من 18 ســال اســت که در فوتبال مدیر هستم و بارها 
محمود فکری را دیده ام و با اینکه در بازی های زیادی باخت داشــتیم 
اما به تیم حریف تبریک گفتم. مدیرن اســتقالل می توانســتند با یک 

عذرخواهی کوچیک همه این حواشی را جمع کنند.
سعید آذری در ادامه در واکنش به اظهارات احمد مددی نسبت به خود 
گفت: آقای مددی! شما در جایگاهی نیســتید بپرسید کمیته اخالق 
چرا مرا محروم کرد؟! شما ســردبیر روزنامه بودید و یک فرد فرهنگی 
هســتید. بروید به الفاظی که محمود فکری به کار برد بپردازید و نگران 
ما نباشید. رزومه کاری من و مدیریت من مشخص است. کمیته اخالق 
هم به خاطر مصاحبه من علیه بهاروند و برخی مســوالن فدراسیون که 

مربوبوط به سال ۹8 مرا محروم کرد. 

میدان

پیشکسوت آبی پوشــان گفت: شکست برای استقالل 
در هفته دوم گران تمام شــد و حاال باید با پیروزی برابر 

ماشین سازی این تیم از بحران به آرامش برسد.
عباس ســرخاب  اظهار داشــت: من نه انتظار داشتم 
اســتقالل هفته دوم مقابل فوالد شکســت بخورد و نه 
انتظار داشتم بعد از این شکســت برای آنها این میزان 
حاشیه درست شــود. تیم های بزرگ و مدعی نباید با 
یک شکســت هرچقدر هم کــه زودهنگام باشــد، به 
حاشــیه بروند. شکســت جزیی از فوتبال است و این 
موضوع اثبات شــده اســت. نباید اجازه داد تعداد این 

شکست ها زیاد شود.
مهاجم پیشــین آبی پوشــان بیان داشــت: بعد از آن 
شکســت خارج از خانه، بهترین فرصت برای استقالل 
ایجاد شده تا با یک پیروزی خانگی برابر ماشین سازی 
بار دیگر آرامش به اردوی آنها بازگشــته و فکری بتواند 
تیمش را در مســیری که به نظر می رسد از آن منحرف 

شده باز گرداند.
وی اضافه کرد: البته کــه در لیگ نباید هیچ 
تیمی را دســت کم گرفت. حتی همین تیم 
ماشــین ســازی در صورتی که دســت کم 
گرفته می شــود می توانــد در همین تهران 
برای استقالل دردسر ایجاد کند. در فوتبال 
هیچ تیمی از پیش بازنده نیست و هیچ تیمی 

تا قبل از ســوت پایان نباید خودش را برنده بداند. این 
اشتباهی محض در فوتبال است.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: فکری هنوز آنطور 
که باید و شاید از بازیکنان جدید تیمش استفاده نکرده 
و تنها مرادمند به دلیل مصدومیــت یزدانی به ترکیب 
ثابت رسید. شاید ســرمربی آبی پوشان تفکراتی دارد 
که بر اساس آن می خواهد رفته رفته نیروهای جدید را 

به تیمش تزریق کند.
 امیدوارم هرچــه زودتر بازیکنانی که تــازه به خدمت 

گرفته شــده اند به مجموعه تیم اضافه شده 
و از آنها هم استفاده شود.

سرخاب خاطرنشان ساخت: من به مشکالت 
سیستماتیک و ساختاری باشــگاه که قطعاً 
آنها هــم در نتایــج تیم فوتبــال خودش را 
نشــان می دهد کاری ندارم و تنها از نظر فنی 
صحبت می کنم. به لحاظ فنی استقالل توان 
پیروزی بر ماشین سازی را دارد و باید بهترین استفاده 

را از این فرصت برد.
وی افزود: در دو بازی اول موتور آبی پوشــان در مرکز 
زمین چندان روان نبود و به نظرم بهتر است تغییراتی 

در خط میانی استقالل ایجاد شود.
 مهاجمــان خــوب تغذیــه نشــدند و ایــن را آمــار 
موقعیت های خطرناک هم به خوبی نشــان می دهد. 
هنوز یادمان نرفته همین تیم با همین نفرات در زمان 
اســتراماچونی ده ها موقعیت خطرناک خلق می کرد و 

ســه چهارتا و حتی بعضاً پنج موقعیت آن تبدیل به گل 
می شد.

مهاجم آبی پوشان در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه هفتاد 
که ســال ها در کنار صمد مرفاوی زوجی موفق در خط 
حمله آبی پوشــان ســاخته بود در ادامه بیان داشت: 
فکری باید تیمش را به مرحله ای برســاند که تیم های 
مقابلش فرصت نفس کشیدن پیدا نکنند. این را تاکید 
می کنم چون می بینیم استقالل به اندازه کافی بازیکن 

برای رسیدن به این مرحله دارد.
ملی پوش پیشــین کشــورمان در خصوص مدعیان 
قهرمانی این فصل بیان داشت: از االن خیلی زود است 
برای قهرمانی مدعی تعریف کنیم. لیگ برتر همیشــه 
یک تعــداد قدرت ســنتی دارد که معمــوالً مدعیان 
قهرمانی هم از میان همین تیم ها در می آیند. اما هفته 
دوم خیلی زود اســت برای حــرف زدن از قهرمانی و 

مطرح کردن تیمی به عنوان مدعی قهرمانی.

استقالل

خریدار  رئیس کمیته ملی المپیک تاکید 
کرد براســاس اعالم نخســت وزیر ژاپن و 
رئیس کمیته بین المللی المپیک، بازیهای 
توکیو به طور قطعی برگزار خواهد شــد که 

برای این امر سه فرضیه مطرح شده است.
 سیدرضا صالحی امیری در نشست خبری 
که به صورت آنالین برگزار شــد به تشریح 
آخرین وضعیت ورزش ایران و تیم های ملی 

برای حضور در بازی های المپیک پرداخت.

المپیک توکیو قطعًا برگزار خواهد شد
وی در ابتــدای ایــن نشســت خبــری از 
برگــزاری قطعی بازی هــای المپیک خبر 
داد و گفت: نخســت وزیر ژاپــن مصمم به 
برگزاری المپیک است. روز ۲۶ مهر توماس 
باخ با ایشان مالقاتی داشته که تاکید جدی 
کرده کــه بازی ها را حتماً برگــزار می کند. 
توماس باخ ۲۶ آبان هم مجدداً با مســئوالن 
توکیو دیداری داشــته و از دهکــده بازدید 
کرده اســت. به طــور مشــترک مصاحبه 
داشــتند و گفتند بازی های المپیک قطعاً 

برگزار خواهد شد.

سه فرضیه برای برگزاری المپیک توکیو
رئیــس کمیته ملــی المپیک در تشــریح 
اینکه بازی های المپیک بــا چه احتماالتی 
برگزار خواهد شــد گفت: در این مورد سه 
فرضیــه مطرح اســت. اولیــن فرضیه این 
است که واکســن بیاید و همه داشته باشند 
و ورزشــکاران و تماشــاگران بدون مشکل 
در بازی هــا حضور پیــدا کنند.فرضیه دوم 
این اســت که وضعیت همچنان قرمز باشد 
کــه در این صورت بــرای ورزشــکاران دو 
هفته قرنطینه تعریــف خواهند کرد و برای 

تماشاگران محدودیت ایجاد می کنند.
وضعیت ســوم این اســت که بــه وضعیت 
زرد برســیم کــه در این صورت بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی هم تماشــاگران 
را خواهند داشــت و هم ورزشــکاران را با 
قرنطینه ای که در نظــر خواهند گرفت در 

این دوره از بازی ها خواهند داشت.

واکسن قطعًا در اختیار ورزشکاران 
قرار می گیرد

توماس بــاخ در مصاحبــه اش تاکید کرده 
است که واکنش در اختیار همه قرار خواهد 
گرفت. کمیته بین المللــی المپیک وعده 
داده که تا آن زمان واکســن در اختیار همه 
قرار داشته باشــد. گفته است که با سازمان 
ملل و بهداشــت جهانی در ارتباط است و با 
رعایت همه مســائل بازی هــای المپیک را 
قطعاً برگــزار خواهند کرد. ایشــان تاکید 
کرده اســت که هر ۲۰۶ کشــور در توکیو 

حاضر خواهند شد.

برای دریافت واکسن نامه نگاری کردیم
سیدرضا صالحی امیری از درخواست ایران 
برای دریافت واکسن خبر داد و گفت: ما هم 
مکاتبه ای را انجام داده ایم تا بتوانیم واکسن 
را برای ورزشکاران و کاروان ایران در اختیار 
داشته باشیم. برای همین منتظر هستیم تا 
پاســخ الزم را در این مورد را دریافت کنیم. 
بسیار امیدوار هستیم که بتوانیم این کار را 

انجام دهیم.
رئیــس کمیته ملــی المپیک ادامــه داد: 
اقداماتی که صورت گرفته نشــان می دهد 
که بازی های المپیــک و پارالمپیک به طور 
قطعی برگزار خواهد شــد. این خبر خوبی 

برای ما خواهد بود.

پرداخت بودجه کامل فدراسیون ها
با وجود اینکــه رویــداد و اردو نداریم اما به 
دلیل هزینه های جاری که فدراســیون ها 
دارند و حقوق هایی که دارند باید این بودجه 
تامین شــود. برای همین تصمیم گرفتیم 
امســال زودتر از سه سال گذشــته بودجه 

فدراسیون ها را پرداخت کنیم. در سه سال 
گذشــته ســعی می کردیم کامل پرداخت 
کنیم در زمان خودش. اما امسال با پرداخت 
فصل چهــارم در نیمه اول آذر ایــن پیام را 
می دهیم که در شرایط کرونا فدراسیون ها 
و مجموعــه قهرمانان را تنها نگذاشــتیم و 

کنارشان بودیم.

نیازمند نظام بودجه ریزی هستیم
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک در ادامه 
خاطرنشــان کرد: مــا نیازمند یــک نظام 
بودجه ریــزی بودیم. بر اســاس اولویت ها 
که خوشــبختانه این کار را انجــام دادیم. 
چند ماهــی روی ایــن موضوع کار شــد. 

شاخص های بودجه استخراج شد.

5 میلیارد تومان برای رشته های 
المپیکی

ســیدرضا صالحی امیــری در ادامه گفت: 
یکی از اقداماتی که صورت گرفته اســت در 
نظر گرفتن بودجه اضافه برای رشــته های 
المپیکی است. بر اســاس ارزیابی عملکرد 
و پیشــرفتی که در اردوها مشاهده خواهد 
شــد به هیات اجرایی درخواست می دهند 
و بودجــه مورد نظــر در اختیارشــان قرار 
می گیــرد. ۴۵۰ میلیــون کشــتی، ۴۰۰ 
میلیون بســکتبال، دو فدراسیون دیگر هم 
مبالغی را آقای ســجادی عنــوان کرده اند 
که هفته آینده مصوب خواهد شــد. عالوه 
بر ۳۰ میلیاردی که تخصیــص داده بودیم 
امســال هم ۵ میلیارد تومان برای تیم های 
المپیکی اختصاص داده ایم. خارج از سقف 
بودجه مصوب امسال ۵ میلیارد تومان برای 

فدراسیون های المپیکی در نظر گرفته ایم.

انتخاب آلکنو برای والیبال یک اتفاق 
مبارک است

وی در مورد انتخاب آلکنو برای هدایت تیم 
ملی والیبــال گفت: باید از آقــای داورزنی 
تشکر کنم. انصافاً پیشرفت های والیبال در 
سال های اخیر مدیون زحمات ایشان است. 
آقای داورزنی با جدیت امور فدراســیون را 
پیگیری می کنند. از روزی که به فدراسیون 
برگشــتند برنامه ریزی کردنــد که بتوانند 
جزو تیم های برتر المپیک باشند. به همین 
خاطر تصمیم گرفت کــه از بهترین مربیان 
موجود جهان اســتفاده کند. آلکنو را از روز 

اول در لیست خودش داشت.
با مربیان بزرگ دیگر دنیا هم صحبت کرده 
بود تا بتوانند از تجربیات این مربیان بزرگ 
اســتفاده کنند. این اتفاق بســیار میمون و 
مبارک است. داورزنی شخصاً توانایی تامین 
هزینه های فدراســیون را دارنــد و خیلی 
نیازمند کمک مــا و وزارت ورزش ندارد. با 
این حال ما طبق تعهــدی که داریم این کار 

را انجام خواهیم داد.

رقابت های انتخابی در 2021 برگزار 
خواهد شد

فکر می کنم که فدراسیون های بین المللی 
با هماهنگی که با کمیتــه بین المللی دارند 
برنامه هایشــان برای رقابت های انتخابی را 
اعالم خواهند کرد. فقط فدراسیون جهانی 
کشــتی قصد داشــت رویداد انتخابی را در 
صربســتان برگزار کند. بقیه فدراسیون ها 
هم مسابقاتشان را در ســال ۲۰۲1 برگزار 
خواهند کرد که کمیته بیــن المللی تاکید 
کرده مشــکلی برای برگزاری این رویدادها 

وجود نخواهد داشت.

 چالش فدراسیون تیراندازی 
شخصی نبود

در مورد این فدراســیون ســه نکته را باید 
مطرح کنم. فدراســیون تیرانــدازی یک 
نهاد مســتقل و قدرتمند اســت. ساختار 
این فدراســیون رســمی و در حال فعالیت 
اســت. تالش های آقای دادگر قابل تقدیر 
است که توانسته است شش سهمیه کسب 
کند. نکته دوم این اســت که خانم هاشمی 
جزو بهترین ها هســتند و حفظ ایشــان از 
اســتراتژی های کمیته المپیــک و وزارت 
ورزش است. نکته ســوم این است که تالش 
ما این بود که ایــن ظرفیت هــا را کنار هم 
قرار دهیــم و بتوانیم متمرکز شــویم روی 

بازی های المپیک.
به همین خاطر چند جلسه را در این زمینه 
برگــزار کردیم با حضور مســئوالن وزارت 
ورزش و فدراســیون و نمایندگان ما. آقای 
ســجادی هم چند جلســه برگزار کردیم. 
چیزی که خانم هاشــمی خواست مطالبه 
شــخصی نبود و هدفش موفقیــت تیم در 
المپیک بود. ایشــان می خواست صدایش 
را به مسئوالن ورزش برســاند. هیچکدام از 

مطالبات ایشان شخصی نبود. 
تمام انگیزه ایشــان این بود کــه صدایش 
را به ما برســاند که باید به تیراندازی توجه 
بیشــتری کرد. ما هم به درخواست ایشان 
رویکرد مثبت نشــان دادیم. همه ما متعهد 
شدیم که بتوانیم از این رشته حمایت کنیم 
که بهترین اســتفاده را از این شش سهمیه 

در المپیک کنیم.
 این چالش شخصی نبود. خانم هاشمی کنار 
فدراســیون خواهد بود. آقای دادگر هم به 
کارش ادامه خواهــد داد. ما و وزارت ورزش 
هم تعهد داده ایم که حمایت الزم را داشــته 

باشیم.

متقاضی کرسی ریاست کمیته 
المپیک نخواهم بود

ســیدرضا صالحی امیری در مورد اینکه آیا 
برای انتخابــات دوره آینده بازهــم نامزد 
خواهید شد گفت: مطمئن باشید من برای 
حضور در این صندلی تــالش نخواهم کرد. 

در دوره قبل هم من از سوی وزارت ورزش، 
فدراسیون ها و ورزشــکاران دعوت شدم و 
خودم متقاضی این مســئولیت نبودم. برای 
دوره آینــده هــم خودم متقاضی کرســی 

کمیته ملی المپیک نخواهم بود. 
با این حال برای سال آینده در زمان خودش 
تصمیم خواهم گرفت اما آنچه قطعی است 
خود من برای این صندلی متقاضی نخواهم 

بود.

شرایط برگزاری اردوها به چه صورتی 
خواهد بود؟

پس از این دو هفته ســتاد عالی سیاســت 
خودش را اعالم خواهد کرد و ما برنامه ریزی 

برای اردوها را انجام خواهیم داد. 
مــا و وزارت ورزش هیــچ مشــکلی برای 
برگزاری اردوها نخواهیم داشــت. تصمیم 
اینها با ستاد ملی و اعالم فدراسیون پزشکی 
است که بر اساس اعالم آنها ما برنامه ریزی 

خواهیم کرد.

زمان رسیدن واکسن مشخص نیست
وی در مــورد اینکه چه زمانی واکســن در 
اختیار ورزشکاران ایران قرار خواهد گرفت 
و آیا زمان دقیق آن مشــخص است، گفت: 
صادقانه عرض می کنم خیر. اطالعی در این 

مورد ندارد. 
من با رئیس کمیته المپیــک چین مکاتبه 
کردم برای گرفتن واکســن. با این حال ما 
صالحیت اظهار نظر در این مورد را نداریم. 
اگر واکسن به ایران وارد شود قطعاً ما اولین 
متقاضی خواهیم بود اما ما بــه عنوان نهاد 
تخصصی ورزش در ایــن مورد اظهار نظری 

نخواهیم داشت.

چه زمانی نوبت به مربیان ایرانی در 
والیبال خواهد رسید؟

ســیدرضا صالحی امیری در پاســخ به این 
پرسش که چه زمانی نوبت به مربیان ایرانی 
خواهد رســید که هدایت تیم ملی والیبال 
را در اختیــار بگیرند گفت: آقــای داورزنی 

استداللی دارد که قابل قبول است. 
ایشــان می گوید کــه ما در ســال المپیک 
هســتیم و هدفگذاری ما قرار گرفتن روی 
ســکو و حضور در بین تیم های برتر اســت. 
به همین خاطر معتقد اســت که باید در این 
دوره کوتاه یکساله باید از ظرفیت یک مربی 
بزرگ خارجی اســتفاده کنیــم و ایرانی ها 

کنارش باشند.
 اما بعد از بازی های المپیک شــرایط تغییر 
خواهد کرد. در مــورد رقم قــرارداد آلکنو 

اطالعی ندارم.

ورزش ایران نیازمند شفاف سازی 
قراردادها است

اعتقاد من این است که ورزش ایران باید به 

سمت شــفافیت در قراردادها حرکت کند. 
این شــفاف بودن به ســالمت ورزش ایران 
کمک خواهد کرد و به اعتمادســازی مردم 
هم کمک خواهد کــرد. اگر فوتبــال تمام 
قراردادهایش را شــفاف سازی می کرد این 
اتفاقات نمی افتاد. همه فدراســیون ها باید 
تمام قراردادهایشــان را در اختیــار افکار 
عمومی و رسانه ها قرار بدهند و از نقد نباید 

گریز داشته باشند.
رئیس کمیته ملــی المپیک بایــد بپذیرد 
وقتی بودجه 1۰۰ میلیارد تومانی در اختیار 
دارد باید بگوید که این رقم را چگونه هزینه 
کرده است. حق مردم و افکار عمومی است 
که این مســائل را بداند. این شــفاف سازی 
جلوی حاشیه ها و فساد احتمالی را خواهد 
گرفت. ما در خصــوص بودجه های کمیته 
شــفاف ســازی کرده ایم و تمام همکاران 
کمیته موظف هســتند در این مورد شفاف 

اظهار نظر کنند.

اظهار نظر در مورد پرونده جودو
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک در مورد 
سرنوشت رای فدراســیون جودو در دادگاه 
بین المللــی ورزش گفت: اگــر دادگاه بین 
المللــی ورزش عادالنــه بــه ایــن پرونده 
رســیدگی کند رای به رفــع تعلیق جودو 

ایران خواهد بود.

هیچ صحبتی در مورد انتخاب 
سرمربی تیم فوتبال امید نشده است

من به عنــوان کمیته ملــی المپیک هیچ 
اطالعــی در این مــورد ندارم. مســئوالن 
فدراســیون فوتبال هم هیچ اطالعی در این 

مورد به من نداده اند.
 اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود حتماً با 
هماهنگی کمیته ملی المپیک خواهد بود. 
اگر قرار باشــد تصمیم گرفته شود حتماً با 
هم مشورت خواهیم کرد. باید در این مورد 
ثبات در فدراســیون ایجاد شــود و بعد در 
مورد انتخاب ســرمربی تیم امید اظهار نظر 

کنیم.

برگزاری مجمع تابع تصمیم ستاد 
کرونا است

وی در مورد برگزاری مجمــع کمیته ملی 
المپیــک گفت: بر اســاس سیاســت های 
ســتاد مبارزه با کرونا اگر اجازه بدهند برای 
برگزاری جلسه حضوری ۶۰ نفره ترجیح ما 
این اســت که حضوری برگزار کنیم اما اگر 
ســتاد مخالفت کند این مجمع را مجازی 

برگزار خواهیم کرد.

برنامه های کمیسیون ورزشکاران در 
حال پیگیری است

ســیدرضا صالحــی امیــری در مــورد 
فعالیت هــای کمیســیون ورزشــکاران و 
آیا اینکه ایــن کمیســیون برنامه هایش را 
پیگیری می کند گفت: جلســه مشترکی را 
آقای سعیدی و ابطحی برای بیمه قهرمانان 

برگزار کردند. 
کمیسیون ورزشــکاران و آقای ساعی فعال 
هستند و برنامه های این کمیسیون در حال 

پیگیری است.

آخرین وضعیت حضور سعید معروف 
در کمیسیون ورزشکاران

رئیس کمیته ملــی المپیک در مورد حضور 
سعید معروف به عنوان نماینده ورزشکاران 
ایران در کمیســیون ورزشــکاران کمیته 
بین المللی گفــت: من در جریــان فرایند 
کار آقای ســعید معروف هســتم. ایشــان 
داخل کشور حضور نداشت به همین خاطر 
ارتباط ضعیف تر بود. آقای سجادی، فخری 
و فتاحیان مامور شــدند که این موضوع را 
پیگیری کننــد. چند جلســه در این مورد 

برگزار شده است.

عباس سرخاب:استقالل با »ماشین« از بحران عبور کند

ورزش
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مسعود اطیابی مطرح کرد

»تعطیلی سینما« را تبدیل به »فرصت« کنیم

نیوشــا روزبان  مســعود اطیابی کارگردان و 
تهیه کننده سینمای ایران تأکید کرد می توان از 
فرصت تعطیلی سینماها در شرایط کرونایی برای 
بازســازی مناســبات و قوانین، برای آینده بهتر 

سینمای ایران استفاده کرد.
مســعود اطیابی تهیه کننده و کارگردان سینما با 
اشاره به شرایط فعلی ســینما و توقف پروژه های 
سینمایی گفت: زمانی که سینماها تعطیل است 
و محلی برای عرضه فیلم ها نیست، طبیعی است 
که فعالیت در سینما کمتر شود، ما در حال حاضر 
با انبوهــی از فیلم های تولید شــده مواجهیم که 
سرمایه های خوابیده صنعت سینما چه در حوزه 
دولتی و چه در بخش خصوصی به شمار می روند. 
بخش عمده این فیلم ها باید بــه نمایش درآید تا 

بتوانیم تولید در سینما را آغاز کنیم.
وی با اشــاره بــه اینکه تــا زمانی که ســینماها 
به صورت جدی و فعال باز نشوند، خیلی نمی توان 
به تولید فکر کرد، توضیح داد: به نظر می رسد که 
تنها کاری که سینماگران و مدیران دولتی سینما 
می توانند انجام دهند، برنامه ریزی و اســتفاده از 
فرصت پیش آمده برای ارتقای صنعت ســینما و 

مناسبات آن است.

توقف؛ فرصت تعمیر و بهینه سازی
کارگردان فیلم ســینمایی »تگزاس« بیان کرد: 
گاهی قطاری که در حرکت اســت به یک ســری 
تعمیرات و بهینه سازی نیاز دارد که این تعمیرات 
در هنگام حرکت قطار به ســختی انجام می شود، 
اگر قطار برای مدتی بایســتد فرصت خوبی برای 
تعمیر دوباره و بهینه سازی مناسب است. سینما 
نیز همین گونه اســت، حرکت ســینما در حال 
حاضر متوقف شده است و از این شرایط می توان 
به نحو احســن اســتفاده کرد، می توانیم از این 
فرصت اســتفاده کرده و به تحلیل درست سینما 
و آینده آن بپردازیم و مقداری ســاختار صنعتی 

سینما را اصالح و بهینه سازی کنیم.
وی تاکید کرد: باالخره روزی ویروس کرونا تمام 

می شــود و یا زندگی با آن عادی می شود و مانند 
یک ســرماخوردگی مردم با آن کنــار می آیند، 
مردم نیاز دارند که به صورت اجتماعی در جاهای 
مختلف گرد هم بیایند، از جمله این جاها می توان 
به سینما اشــاره کرد. در واقع ســینما می تواند 
کارایی بســیاری برای ریکاوری و بازگشت روانی 

مردم به حالت عادی داشته باشد.
اطیابی ادامه داد: سینما می تواند در جامعه امید 
ایجاد کند، به شــرطی که از همیــن امروز برای 
آینده ســینما برنامه ریزی کنیم، شــاید ممکن 
اســت ۵ یا ۶ ماه وقت داشته باشــیم تا سینما را 
دوباره درســت کنیم و به روزهایی فکر کنیم که 
می خواهیم مردم را دوباره جذب ســینما کنیم و 

برای آن ها یک فضای خوب ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه در شــرایط فعلی چه نقشه هایی 
می شود ایجاد کرد تا ســینما را دوباره احیا کرد، 
توضیح داد: اینکــه روزانه برای حل مشــکالت 
ســینما فکر کنیم و بر اســاس همان روز نقشه ها 
را اعمال کنیم درســت نیســت، به عنوان مثال 
می توان به اکران آنالین جدی تر فکر کرد، که در 

شرایط کرونا برای دیده شدن فیلم ها اجرا شد.
تهیه کننــده فیلم ســینمایی »اختاپوس« تاکید 
کرد: اکران آنالین مسأله ای نبود که تعریف آن تنها 
برای زمان بحرانی کرونا باشــد، این نوع از نمایش 
چیزی است که می تواند تبدیل به جزئی از صنعت 
سینمای ما شــود و باید این اتفاق بیافتد. کارایی 
اکران آنالین این اســت که به ارائه فیلم ها بپردازد 
و مخاطبان سینما را گسترش دهد.وی ادامه داد: 
اکران آنالیــن می تواند به صنعت ســینما کمک 
کند، در حالت عــادی و اکــران روی پرده ممکن 
اســت برای هر فیلم ۴ یا ۵ میلیون مخاطب وجود 
داشته باشد، اما اگر اکران آنالین فیلم ها نیز وجود 
داشته باشــد، ظرفیت ۵ یا ۶ میلیونی مخاطب به 

تعداد مخاطب اکران یک فیلم اضافه می شود.

لزوم تدوین مناسبات قانونی جدید
ایــن کارگردان ســینما بیــان کرد: اگــر مدیر 

ســینمایی بودم از فرصت تعطیلی ســینما برای 
برنامه ریــزی مناســب برای ســینما اســتفاده 
می کــردم. تاکید می کنم که می تــوان از فرصت 
تعطیلی ســینماها اســتفاده کرد و به بازسازی 
روابط، مناســبات و تولیدات ســینما بپردازم و 
هماهنگی بهتری بــا هنرمندان، توزیع کنندگان 
و پخش کنندگان فیلم ها داشــته باشیم. در واقع 
باید مناســبات قانونی خوبی را تدوین کنیم که 

همه راضی باشند.
اطیابــی در بخش دیگــری از صحبت های خود 
گفت: این را هم باید بگویم که مخاطبان ســینما 
در شــرایط شــیوع کرونا نمی توانند به سینما و 
ســالن های ســینما اعتماد کنند و این مســاله 
کامــاًل طبیعی اســت، از طرفی فکــر کنید که 
ســینمایی که با ۵۰ درصد ظرفیــت به کار خود 
ادامه دهد نیز چندان خوش آیند فیلمســاز و یا 

مخاطب نیست.
وی ادامه داد: در واقع مخاطب به سینما می رود تا 
در کنار مخاطبان دیگر فیلم ببیند، نه اینکه تنها 
به دیدن یک فیلم بنشــیند، مخاطب اگر بخواهد 
به تنهایی فیلم ببیند در خانه هم می تواند این کار 
را کند، حتماً دیدن فیلم در ســالن سینما شرایط 
دیگری می طلبد که تعریف شده است، به همین 
دلیل در شــرایط فعلی باید برای سینما رفتن نیز 

تعریف جدیدی داشته باشیم.
کارگردان فیلم ســینمایی »دینامیت« توضیح 
داد: به عنــوان یک کارگــردان بــا ظرفیت ۵۰ 
درصدی سالن های سینما فیلمی را برای نمایش 
ارائه نمی دهم، چرا که اینگونــه فیلم دیدن برای 

مخاطب جذابیتی ندارد.
اطیابــی در پایان گفت: بایــد پیش بینی کرد که 
این شــرایط تا چه زمانی طول می کشــد تا برای 
آن برنامه ریزی کرد، ما در حال حاضر در ســینما 
به این نیاز داریــم که برای ســینما برنامه ریزی 
مناســبی صورت گیرد. نباید فرامــوش کرد که 
اتفاق خوب به تنهایی رخ نمی دهد و باید برای آن 

برنامه ریزی مناسبی صورت داد.

خریدار  دبیر بیســت و ســومین جشــنواره 
بین المللــی تئاتر دانشــگاهی ایــران اعالم کرد 
به دلیل شــرایط کرونایی موجــود برگزاری این 
دوره از جشنواره به نیمه اردیبهشت سال 1۴۰۰ 
موکول شد. بیست و سومین جشنواره بین المللی 
تئاتر دانشــگاهی ایران به دبیری مجتبی جدی 
که قرار بود طبق تقویم هر ســاله جشــنواره در 
اردیبهشت ماه ســال ۹۹ برگزار شــود، به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا در زمان خود برگزار نشد و 

طبق تصمیم گیری های انجام شــده برگزاری آن 
به نیمه دوم ســال و در فصل های پاییز و زمستان 

موکول شد.
اما با توجه به تداوم وضعیــت کرونایی و تعطیلی 
دانشگاه ها و محدود شــدن فعالیت های فرهنگی 
و هنری، بار دیگر برگزاری جشنواره بیست و سوم 

تئاتر دانشگاهی با ابهام مواجه شد.
مجتبی جدی دبیر این دوره از جشــنواره درباره 
آخریــن تصمیم گیری انجام شــده بــرای زمان 

برگزاری بیست و سومین جشــنواره بین المللی 
تئاتر دانشــگاهی ایران، به خبرنــگار مهر گفت: 
در حــال حاضر امــور مربــوط بــه بخش های 
آموزش و پژوهش، نمایشــنامه نویسی، رادیویی 
و بخش هــای دیگــر در دســت انجام اســت و 

فعالیت های دبیرخانه ادامه دارد.
وی تأکید کرد: به دلیل شــرایط کرونایی موجود 
تصمیم گیری بر این شد تا جشنواره بیست و سوم 

را در نیمه اردیبهشت سال 1۴۰۰ برگزار کنیم.

بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار می شود

فیلم

شــهره ســلطانی کــه بعــد از 
محدودیت های کرونایی در فیلم 
»طبقه یک و نیــم« بازی خواهد 
کرد، درباره انجــام کار هنری در 
دوران کرونا می گویــد: امثال ما 
بایــد کار کنیم تا درآمد داشــته 
باشــیم.این بازیگر کــه پیش تر 
دچار کرونا شــده اســت، ادامه 
می دهد: هیچ کس بدش نمی آید 
در این شرایط خطرناک در خانه 
بماند و  سالمت خود را از بیماری 
و و ویــروس حفظ کنــد ولی ما 

ناگزیر به کار کردن هستیم.
سلطانی که سال هاست در عرصه 
تئاتر فعالیــت می کنــد، ادامه 
می دهد: از روز ازل به ما گفته اند 
باید در هر شــرایطی، ســالمت 
خود را حفــظ کنیــد. بازیگران 
تئاتــر در موقعیت های بســیار 
دشــواری روی صحنه رفته اند؛ 

زمانــی که عزیــزی را 
به خــاک ســپرده اند، 
بیمار بوده انــد یا به هر 
دلیلی شــرایط سختی 
داشته اند زیرا در تئاتر 
اصل ایــن اســت که 
بازیگر فقط وقتی مرده 

باشد، می تواند روی صحنه نرود 
و ما با این فرهنگ بزرگ شده ایم.

او اضافه می کنــد: حاال هم وقتی 
اجــازه تولید پروژه هــای هنری 
را بدهند، مــا نیز بــرای گذران 
زندگــی، کار خواهیــم کرد ولی 
امیــدوارم همه مردم ســالمت 
باشــند چراکه کرونــا بیماری 

وحشتناکی است.  
این بازیگــر دربــاره حضورش 
در فیلم »طبقه یــک و نیم« که 
بــا کارگردانی نوید اســماعیلی 
ســاخته خواهــد شــد، توضیح 

می دهد: این فیلم یک 
کمــدی اجتماعــی و 
اولین فیلــم بلند نوید 
اســماعیلی اســت که 
پیش از ایــن چند فیلم 

کوتاه ساخته است.
ســلطانی که پیش تر 
هم با کارگردان هــای فیلم اولی 
همکاری کــرده اســت، درباره 
همــکاری با جوان ترهــا توضیح 
می دهــد: کارگردان هــای فیلم 
اولی معموال بســیار خــالق و پر 
انگیزه هستند. ضمن اینکه به هر 
حال هر کسی باید از جایی شروع 
کند و اگر آدم بتواند به ســاخت 
یک فیلم ازرشــمند کمک کند، 
چراکه نــه، فــارغ از اینکه اولین 
فیلــم یــک کارگردان باشــد یا 
چندمین فیلم او. به همین دلیل 
اگر باز هــم فیلمنامه های خوبی 

از فیلم اولی ها پیشــنهاد شــود، 
همراهــی می کنم.فیلم »طبقه 
یک و نیــم« بــه تهیه کنندگی 
غالمرضا آزادی ساخته می شود 
و آزاده زارعی، ســیروس همتی، 
حامــد آهنگی، بهــروز پناهنده 
و ... از جمله بازیگــران این فیلم 
هستند و سعیده حمیدی نیز به 
عنوان مدیر تولید بــا این پروژه 
همــکاری دارد. قرار اســت بعد 
از محدودیت هــای کرونایــی، 
فیلمبــرداری ایــن فیلــم آغاز 
شود و ســازندگان آن امیدوارند 
فیلم خــود را برای شــرکت در 
جشنواره فیلم فجر ارایه بدهند.

شهره سلطانی این روزها سریال 
»خانه امــن« را روی آنتن دارد و 
ابراز خوشــنودی می کند که این 
ســریال مورد توجه تماشاگران 

قرار گرفته است.

شهره سلطانی: ناچاریم برای کسب درآمد، کار کنیم

کامبوزیا پرتوی درگذشت
کامبوزیا پرتــوی کارگردان باســابقه ســینمای ایــران و خالق آثار 
ماندگاری چون »گلنار«، »گربه آوازخوان« و »کافه ترانزیت« دارفانی 

را وداع گفت.
کامبوزیا پرتوی کارگردان و فیلم نامه نویس باســابقه سینمای ایران، 
بر اثر عوارض ابتالء بــه کرونا حین پیگیری مراحــل درمان، در تهران 
درگذشــت.علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درگذشت 
کامبوزیا پرتوی کارگردان ســینمای ایران را تأیید کــرد و گفت: این 
هنرمند ۴ آذر ماه در بیمارستان دی درگذشــت.وی بیان کرد: مدتی 
پیش این هنرمند بــرای انجام عمل جراحی قلب در این بیمارســتان 

بستری شده بود که متأسفانه به دلیل مشکالت ریه از دنیا رفت.
نگارش فیلمنامه فیلم ســینمایی »محمد )ص(« به کارگردانی مجید 

مجیدی از واپسین یادگارهای کامبوزیا پرتوی در سینمای ایران بود.
وی تا به امروز ساخت فیلم هایی چون »افسانه دو خواهر«، »گربه آوازه 
خوان«، »گلنار«، »کافه ترانزیت«، »کامیون« و … را برعهده داشــته 
اســت. این هنرمند همچنین فیلمنامه های مختلفی از جمله ســریال 
»گل پامچال« و فیلم های »ایســتگاه متروک«، »خیابان های آرام«، 

»دیشب باباتو دیدم آیدا«، »فراری« و… را به نگارش در آورده است.
زنده یاد پرتوی ســیمرغ بلورین بهترین فیلمنامــه را برای فیلم های 
»من ترانه 1۵ ســال دارم«، »کافه ترانزیت«، »فراری« و »کامیون« از 

جشنواره فیلم فجر دریافت کرده بود.

تهیه کننده سریال خبر داد

 سانسور »زیر خاکی« بدون اطالع مدیر 
شبکه بود

تهیه کننده »زیرخاکی« از مذاکره با کارگردان سریال برای کارگردانی 
فصل جدید سریال خبر داد.

 به نقل از روابط عمومی ســریال، رضا نصیری نیا تهیه کننده ســریال 
»زیرخاکی« در واکنش به حواشــی پیش آمده برای این ســریال که 
باعث شد جلیل سامان از کارگردانی و ساخت فصل دوم انصراف دهد در 
یادداشتی توضیح داد: »خوشبختانه با استقبالی که مخاطبان عزیز بهار 
امسال از سری اول مجموعه »زیرخاکی« داشــتند، با فاصله ای کوتاه 
این روزها شاهد پخش دوباره این ســریال از شبکه محترم یک هستیم 

که قطعاً برای مجموع عوامل سریال خرسندکننده و لذت بخش است.
البته من به دلیل شلوغی کار در واپســین روزهایی که به فیلمبرداری 
فصل دوم ســریال نزدیک هســتیم فرصت نکردم پخش مجدد کار را 
ببینم و اطالع یافتن از اینکه متاسفانه بخش هایی از قسمت دوم حذف 
شده، همه ما را شگفت زده کرد!این سوال در ذهنمان بود که چه اتفاقی 
افتاده که سریالی که چند ماه پیش از شبکه یک پخش شده برای پخش 
مجدد دچار ممیزی شــده اســت؟! از این رو با جدیت پیگیر موضوع و 
متوجه شــدم این حذفیات مورد تایید مدیر محترم شبکه نیز نبوده و 
حاصل اعمال نظر شخصی یکی از همکاران شــبکه بوده که در جریان 

پخش ابتدایی سریال نیز نبوده است.
لذا این اقدام، موجب رنجــش خاطر آقای ســامان کارگردان محترم 
سریال شــد و امروز شاهد واکنشــی از ایشــان بودیم که نشان دهنده 

دلسردی او نسبت به ادامه مسیر و ساخت فصل دوم سریال است.
البته همواره مدیران محترم سیما ما را از پشــتیبانی و حمایت دلگرم 
کننده خود برخوردار کرده اند و امروز نیز طبق نظر این بزرگواران قرار بر 

این شد که در ادامه، »زیرخاکی« بدون هیچ ممیزی پخش شود.
فعاًل در حال مذاکره با جلیل سامان هستم تا در تصمیم خود تجدید نظر 
کرده و با جدیت همیشــگی به کار خود ادامه دهد تا ان شاءاهلل بتوانیم 
بدون وقفه فصل دوم »زیرخاکی« را کلید بزنیم و ســریال به لطف خدا 

باز هم مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد.«

سه جایزه برای فیلم »آن شب« در اسپانیا
شهاب حسینی بهترین بازیگر جشنواره مولین 

دو ری شد
 

فیلم سینمایی »آن شــب« ســه جایزه اصلی از ســی و نهمین دوره 
جشنواره فیلم ترسناک مولین دو ری اسپانیا را دریافت کرد.

 در این جشــنواره که از مهمترین جشــنواره فیلم های ژانر وحشت در 
جهان است، جوایز بهترین کارگردانی، بهترین بازیگری مرد و بهترین 
فیلم نامــه به کوروش آهاری، میالد جرموز و شــهاب حســینی تعلق 
گرفت.آن شب که در آمریکا فیلمبرداری شــده است، اولین فیلم بلند 
کورش آهاری با بازی شــهاب حســینی است. داســتان فیلم در مورد 
زوج جوانی اســت که به همراه دختر یک ساله شــان، خود را محبوس 
در هتلی قدیمی می یابند. علیرغم تالش شــان برای اقامتی دلپذیر در 
این هتل عجیب و وهم آور، نیرویی خارجی، آن دو را وادار به ابراز رازهای 
درونی شان که از یکدیگر پنهان نگه داشــته اند، می کند. آن ها با دقت، 

همه چیز و هر کسی را که در مسیرشان قرار دارد، زیر سوال می برند.
آن شــب فیلمی به کارگردانی کوروش آهاری، نویســندگی کوروش 
آهاری و میالد جرموز و تهیه کنندگی محمد درمنش محصول ســال 
1۳۹8 است.شــهاب حســینی، نیوشــا جعفریان، امیرعلی حسینی، 
آرمین مهر، گلبرگ خاوری، علی کوششــی و لیال گرگانیان بازیگران 

اصلی آن شب هستند.

تهیه کننده »تگزاس«:

همیشه محکوم به تولید فیلم قوی هستیم
سید ابراهیم عامریان درباره نیاز ســینما به تولید فیلم های قوی و علت  

کمرنگ شدن اکران آنالین، توضیحاتی داد.
ســید ابراهیم عامریان تهیه کننده »تگزاس«  در پاسخ به این سوال که 
تهیه کننده ها و ســرمایه گذاران پس از کرونا تا چه حد باید فیلم های با 
کیفیت تر تولیــد کنند،اظهار کرد: به طور قطع ربطی بــه کرونا ندارد، 
چون همیشه محکوم هســتیم فیلم های قوی بســازیم، ولی اتفاق بد 
پس از کرونا این اســت که تعداد فیلم های در صف اکران زیاد هستند و 
سینماداران آنقدر ضرر کرده اند که انتخاب دست آن ها خواهد افتاد تا 
بتوانند مشکالتشان را که بیشــتر مالی بوده، جبران کنند در نتیجه اگر 

هرچه فیلم ها قوی تر باشد شانس بیشتری دارند.
تهیه کننده »تگزاس« بیان کــرد: فیلم های قوی تــر حتی می توانند 
انگیزه مضاعفی به ســینماداران برای باز کردن سینما ها بدهند، چون 
بسیاری از سالن ها تعطیل کرده اند و سراغ شغل های دیگری رفته اند، 
باید بدانیم وجود و حضور همه سینما ها از تک ســالن تا چند سالن در 
هر جایی از کشور نیاز اســت و هیچ چیز جز فیلم های با کیفیت و قوی 

نمی تواند آن ها را برای بازگشایی راضی کند.
او افزود:  تهیه کننده ها باید برای برگشت ســینما، دست به دست هم 

بدهند و هرطور شده فیلم باکیفیت و قوی تولید کنند.

اکران
 »شرم« و بازگشت »ابوالفضل پورعرب« بعد از سالها به تلویزیون

 سریالی که قهرمانش یک زن است
سریال »شرم« بناســت روی آنتن شبکه ســه برود و پورعرب در این 
ســریال نقش مردی را بازی می کند که به دلیل ابتال به بیماری خاصی 
مدت زیادی زنده نیست.سریال »صفر بیســت و یک« تنها کمدی این 
شــب های تلویزیون بود و با اینکه پتانســیل خوبی برای دیده شدن و 
موفقیت داشت، اما نتوانست از این پتانســیل به خوبی استفاده کند و 
با استقبال خوبی از ســوی مخاطبان مواجه نشــد. اما شبکه سه سیما 
ســریال جدیدی را به روی آنتن خواهد برد. ســریالی کــه ملودرامی 
اجتماعی است و شاید بتواند با بهره گیری از بازیگرانی شاخص، گزینه 

خوبی برای شب های پاییز مخاطبان تلویزیونی باشد.

  »شرم« ادامه فضای »تا ثریا« و »پریا« است؟
داستان این ســریال پیرامون چند خانواده است که هر کدام از شخصیت 
های آن گرفتاری های خاص خود را دارند کــه در نهایت همه آنها با یک 
نخ تسبیحی به هم وصل هستند. نویسندگی این سریال را سعید فرهادی 
به عهده دارد که پیش از این سریال های پریا و تا ثریا را به نگارش درآورده 
است. اگر سه سریال اخیر این نویسنده در یک دســته بندی قرار بگیرد، 
باید در »شرم« نیز شاهد فضای تلخ و گزنده ای از نقد جامعه کنونی باشید.

 روایت قصه هایی زنانه
در دسته بندی آثار پیشین فرهادی، »تا ثریا« و »پریا« هر دو داستانی 
زنانه داشــتند. در »تا ثریا« نقش اصلی را زنی به نام ثریا ایفا می کرد که 
با آوردن مال حرام در زندگیش مسبب اتفاق های ناگواری برای خود و 
خانواده اش شد. در این سریال معضالت و مشــکالت یک خانم بعد از 
فوت همسرش به تصویر کشیده شــد. همچنین در »پریا« نیز زندگی 
دختری به نام پریا مطرح شــده بود که به دلیل ابتال به ایدز مشــکالتی 
در زندگیش بوجود می آید. هر دوی این داســتان ها به نوعی ناشــی از 

دغدغه نویسنده به زندگی زنان و معضالت آنها در جامعه فعلی است.

 »پای بست« یا »شرم«؟
زمانیکه نویسنده این ســریال را به نگارش درآورده بود نام این سریال 
پای بست بود اما به تدریج و در آســتانه تولید نام آن به شرم تغییر کرد. 
نامی که شاید مناســب تر از نام قبلی و در راســتای قصه و داستان این 

مجموعه تلویزیونی است.

 حضور پورعرب بعد از سالها در یک سریال
ابوالفضل پورعرب را شــاید خیلی هــا با نام فیلم های ســینمایی اش 
بشناســند، فیلم هایی نظیر عروس، دســت های آلوده، عشــق کافی 
نیســت، مردی از جنس بلور و ...  همگی از آثاری هســتند که پورعرب 
در اوج شــهرت و در دهه 7۰ در آنها به ایفای نقش پرداخت. او در خالل 
فعالیت های سینمایی خود ســری هم به تلویزیون زد و در سریال های 

تنهاترین سردار، مسافر، زیر زمین،  وضعیت سفید و ... ایفای نقش کرد.
اما پورعرب بعد از چند ســال دوری از رسانه ها و ســینما و تلویزیون با 

خبر بیماری و تومور خوش خیم خود بر سر زبان ها افتاد.
او نقش اصلی سریال »شــرم« را به عهده دارد و اتفاقا در این سریال هم 
نقش مردی را بازی می کند که به دلیل ابتال به بیماری خاصی پزشکان 
گفته اند مدت زیادی زنده نیســت. حاال مخاطبان آثــار این هنرمند 
منتظر هستند تا بعد از سالها دوری او از تلویزیون در این سریال اثر قابل 

قبولی را از بازیگر محبوب خود تماشا کنند.

 کاوری کارگردان پرکار این روزهای تلویزیون
احمد کاوری که قبل از این ســریال »وارش« را در کارنامه کاری خود 
داشت، یکی از کارگردان های پر کارهای این روزهای تلویزیون به شمار 
می رود. او ســال گذشــته وارش را ساخت و امسال دو ســریال شرم و 
بچه مهندس ۴.کاوری در ابتدای فعالیت حرفه ای خود چندین مستند 
کارگردانی کرده است. نفوذی، خودزنی، اعتراف با دور کند از فیلم های 
سینمایی هستند که کاوری در آنها نویســنده و کارگردان بوده است. 
همچنین او دختر گمشده، خواب بلند، بیدار باش را نیز برای تلویزیون 
کارگردانی کرده است.این کارگردان دستی از دور هم بر آتش بازیگری 
داشته و در فیلم ارتفاع پســت ابراهیم حاتمی کیا، سفر سرخ، اتوبوس 

شب و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

 آخرین بازی »سیروس گرجستانی« در »شرم«
سیروس گرجستانی که آثار بسیاری را برای تلویزیون بازی کرده است،  
در میانه ضبط این سریال به دلیل ایست قلبی درگذشت. از آنجایی که 
گروه تولید قصد داشــتند تا آخرین حضور این بازیگر را در قالب سریال 
تلویزیونی به یادگار داشته باشند، سکانس های ضبط شده این هنرمند 

را نگه داشته و برای ادامه حضور او از بازیگر جایگزین استفاده کردند.
گرجستانی در این سالها در سریال های کوچک جنگلی، امام علی )ع(، 
کیف انگلیسی، والیت عشق، پشــت کنکوری ها، با جناق ها، شهریار، 

کاله پهلوی و ... بازی کرده بود.

 »سیاوش طهمورث« جایگزین »گرجستانی« شد
اما بعد از درگذشت گرجستانی، شاید شــبیه ترین بازیگر به او سیاوش 
طهمورث بود که توســط گروه تولید این ســریال انتخاب شد و بعد از 
مدتی مقابل دوربین رفــت. طهمورث نیز این روزهــا یکی از بازیگران 
پرکار تلویزیون اســت و آخرین ســریالی که با بازی او روی آنتن رفت، 

سریال »صفر بیست و یک« بود.

 فاطمه گودرزی و نقشی متفاوت
فاطمه گــودرزی نیز یکی دیگر از بازیگران اصلی این ســریال اســت. 
آخرین حضور او در قاب تصویر به ســریال »ایلــدا« برمی گردد که در 
قامت زنی با لهجه شــیرین لری قــرار گرفته بود و بــه اصطالح یادآور 
شخصیت ماه منیر در فیلم تلویزیونی به همین نام بود. دردسر والدین، 
ترانه مادری، فاصله ها، پرستاران از شــاخص ترین سریال هایی بودند 

که گودرزی در آنها به ایفای نقش پرداخت.

  بازیگر جوانی »وارش« در »شرم«
الهام طهموری ســال گذشته در ســریال وارش بازی کرده بود. سریالی 
که به رغم تصور بسیاری، با اســتقبال خوبی هم مواجه شد. طهموری در 
این سریال نقش جوانی های شــخصیت اصلی داستان یا همان وارش را 
بازی می کرد. زنی که با وجود نامالیمات زندگی، ایســتادگی می کند و 
خود را سرپا نگه می دارد. اما طهموری در شرم نقش دختر جوانی را بازی 
می کند که زندگی او با زندگی وارش که بزرگ شــده روســتا بود تفاوت 
های بسیاری دارد.در این سریال به تهیه کنندگی امیرمهدی پوروزیری، 
ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، سیاوش طهمورث، فریبا متخصص، 
نسیم ادبی، ســید مهرداد ضیایی، اردالن شــجاع کاوه، الهام طهموری، 

میالد میرزایی و مرحوم سیروس گرجستانی به ایفای نقش پرداختند.

تلویزیون


