
ممنوعیت پشت نویسی چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
الزامی خواهد بود

الزام به ثبت چک در ســامانه صیاد و ممنوعیت پشــت نویسی چک های 
صیادی که پیش از این بر اساس مصوبه ســتاد ملی کرونا موقتاً به تأخیر 

افتاده بود، از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران که پیش از این اعمال محدودیت 
پشت نویســی چک در زمان انتقال و الزام به ثبــت، تأیید و انتقال چک 
از طریق ســامانه صیاد را بر اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونــا تا پایان 
ســال جاری به تعویق انداخته بود، در اباغیه جدیدی به شــبکه بانکی 
کشــور اعام کرده که این تعلیق موقت به هیچ وجه تمدید نمی شــود و 
الزامات صدور و انتقال چک از طریق سامانه صیاد از ابتدای سال ۱۴۰۰ 

الزم االجرا خواهد بود.
بر اســاس این اباغیه و طی جدول زمان بندی تعیین شده از سوی 
بانک مرکزی، آماده ســازی صدور و توزیع چک های جدید موسوم 
به صیاد۲ از دهم اســفندماه ســال جــاری در شــبکه بانکی آغاز 
خواهد شد و تا دهم فروردین ســال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت. 
الزم به ذکر اســت فرایند پشت نویســی چک های صیادی قدیمی 
طبق روال گذشته انجام خواهد شــد تا در زمان مقتضی جمع آوری 

شود.
گفتنی است امکان ثبت چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری از بیست 
و پنجم ماه جاری به تدریج از سوی بانک ها برای مشتریان فراهم می شود.

همچنین شــبکه بانکی نهایتاً تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده سایر 
ســرویس های صیاد مانند درخواســت صدور چک، پیگیــری، لغو و 
ابطال چک را هم پیاده ســازی کرده و در اختیار مشتریان قرار خواهد 

داد.
اطاع از این نکته نیز ضروری اســت که بر طبق قانون جدید، مدت اعتبار 
یک چک صادره، بیش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به 

بانک برگردد، در غیر اینصورت از اعتبار ساقط است. 
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ح های حمایتی توسط دولت با هدف بهبود معیشت اجرای طر
خریدار   حمایت از معیشــت مردم همواره در اولویت 
کاری دولت قرار داشــته بــه طوری که در هفت ســال 
گذشته به ویژه پس از شــیوع کرونا، طرح های حمایتی 
مختلفی اجرا شده و در بودجه ســال ۱۴۰۰ نیز منابعی 

قابل توجه برای آن اختصاص یافته است.
سیاســت حمایت از اقشار آســیب پذیر و تامین حداقل 
معیشــت در قالب طرح های مختلف توسط دولت تدبیر 
و امید اجرا شده اســت و در ماه های باقی مانده از دولت 
دوازدهم نیز در دســتور کار قرار دارد.  رییس جمهوری 
نیز چندی پیش در جلسه هیات دولت به آن اشاره کرد و 
گفت: تاش برای رونق و جهــش تولید، مقابله با بیماری 
کرونا، خنثی سازی و پایان دادن به تحریم های ظالمانه، 
مبارزه با فساد و شفاف سازی، چابک سازی دولت، بهبود 
معیشــت و تامین ســامت مردم از اهداف مهم دولت 
اســت که با کمک مردم تا آخریــن روز فعالیت دولت به 
طور جدی دنبال خواهد شد.حســن روحانی تاکید کرد: 
»رسیدگی و توجه به وضعیت معیشت مردم از مهمترین 
اهداف و برنامه هــای دولت دوازدهم اســت که با وجود 
همه مشکات برای یاری رســاندن به آسیب دیدگان با 

تمام توان خود به صحنه آمده است.«
چالش ها و معضات بسیاری پیش روی دولت قرار داشته 
که از میان آنها،  بیماری کرونا مهمترین چالشــی است 
که دولت سال گذشته و امســال با آن مواجه بوده است و 
تاش کرده در برابر ایــن تکانه های اقتصادی با پرداخت 
تسهیات، همسان سازی حقوق و پرداخت بیمه بیکاری 

یاری گر مردم باشد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
بازنشســتگان جزو گروه هــای کم برخــوردار جامعه 
هســتند که حمایت از آنها با همسان ســازی و متناسب 
ســازی حقوق در دولت تدبیر و امید عملی شد. مطالبه 
هشت ســاله ای که در طول این ســال ها بر زمین مانده 
بود با تعیین تکلیف همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشــکری در فروردین امســال مطرح شد و با 
دســتور رییس جمهوری در دســتور کار قــرار گرفت.

براساس قانون همســان ســازی حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران تامین اجتماعی، بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار 
تومان افزایش می یابد، به این صورت که بازنشســتگان 
با ۳۰ ســال خدمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳۵ 

سال خدمت، سه میلیون تومان دریافت می کنند.

پرداخت تسهیالت کرونایی 
بحران کرونا بخش های مختلف کشــور را با مشــکات 
زیــادی همراه کرده کــه در این میان کســب وکارهای 
مختلفــی دچار زیــان شــدند. دولت بــرای حمایت از 
کسب و کارها، پرداخت تســهیات کرونا را مصوب کرد 
و از ســیزدهم خردادماه ثبت نام در ســامانه کارا برای 
دریافت تسهیات شــروع و  مهلت زمانی تشکیل پرونده 
و پرداخت تسهیات به »کســب وکارهای بیمه نشده« 
تا پایان شهریور و »کســب و کارهای بیمه شده«  تا ۱۵ 

شهریورماه ۱۳۹۹ تمدید شد.
برابر آخرین آمار تاکنــون ۲۳۰ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال 

برای ۵۰ درصد از متقاضیان پرداخت شده است.

بیمه بیکاری کرونایی
بیمه بیــکاری کرونا یکــی از راهکارهــای دولت برای 
حمایت از معیشت مردم در دوره شــیوع این بیماری به 
شــمار می رود. برای همین منظور ســامانه ای به آدرس  
bimebikari.mcls.gov.ir  راه انــدازی شــد تا افراد 

درخواست خود را در آن ثبت کنند.
مطابق آخرین آمار ۸۶۴ هزار و ۲۰۰ نفر در این ســامانه 
ثبت نام کردند. همچنین طی ســه ماه، یــک میلیون و 
۵۲ هزار و ۸۵۲ مورد مقرری بــرای ۷۱۷ هزار و ۳۵۲ نفر 

مشمول، پرداخت شده است.

پرداخت وام یک میلیون تومانی
پرداخت تســهیات بانکی به شــکل وام قرض الحسنه 
یک میلیــون تومانی بــه خانوارهای یارانه بگیــر نیز از 
دیگر مصوبات حمایتی دولت اســت.بر اساس این طرح،  
خانوارهایی کــه یارانه نقــدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومان 
دریافت می کنند مشمول این مصوبه بودند. مبلغ وام یک 
میلیون تومان و نرخ کارمزد چهار درصد است که اقساط 
آن از ابتدای تیر ماه به مدت ۳۰ ماه و هر قســط ۳۵هزار 
تومان از یارانه سرپرست خانوار کسر می شود و تا کنون ۶ 

قسط آن از حساب یارانه بگیران اخذ شده است.

پرداخت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی خانوار
در ادامه حمایت های معیشتی دولت از اقشار آسیب پذیر 
جامعه، مقرر شــد همه افــرادی که در نوبــت قبل، وام 
کرونای معیشتی دریافت کرده اند و درآمد ثابت نداشتند 
مشــمول دریافت وام یک میلیون تومانی کرونا شــوند. 
همچنیــن در مجمــوع ۱۱ میلیون خانــوار معادل ۲۹ 

میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تســهیات یک میلیون تومانی 
دریافت  کنند.  طبق آخرین آمار بیــش از بر ۶ میلیون و 
۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار در دو مرحله پرداخت 
تســهیات به یارانه بگیران معیشــتی، از تسهیات یک 
میلیون تومانی بهره مند شده اند.کســر اقساط این یارانه 
از یارانه معیشــتی بنزین بوده و قرار است از این ماه مبلغ 

۳۰ هزار تومان از حساب سرپرستان خانوار کسر شود.

مهلت سه ماهه در پرداخت اقساط قرض الحسنه
همچنیــن درادامه حمایت هــای کرونایی و بــا توجه به 
آسیب دیدن مشــاغل و روند درآمدزایی خانوارها، بانک 
مرکزی با هدف حمایت از وام گیرنــدگان، اعام کرد که 
پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه برای مدت سه ماه 
به تعویق می افتد.بر این اســاس، قرار شد اقساط وام های 
قرض الحســنه در ماه هــای اســفند ۹۸، فروردین ۹۹ و 
اردیبهشت ۹۹ دریافت نشود و بدون وضع هر گونه جریمه 

یا کارمزد به پایان دوره پرداخت اقساط منتقل شود.

حمایت از اجاره نشین ها
در ادامه برای حمایت از اجاره نشــین ها مقرر شــد، تمام 
قراردادهای اجاره مربوط به اماک مسکونی استیجاری که 
تا تاریخ هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده بود، در صورت 
عدم توافق بین طرفین و تمایل مســتاجر تا سه ماه پس از 
اعام رســمی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید 
شــد.حداکثر افزایش میزان اجاره بها یا مبلــغ رهن برای 
شهر تهران تا ۲۵ درصد، سایر کان شهرها )مشهد، تبریز، 
اصفهان، شــیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه( تا ۲۰ درصد و 

سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد تعیین شد.

یارانه معیشتی بنزین
با افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ســال گذشــته 

دولت تصمیم گرفت ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد 
حاصل از افزایش قیمت بنزین را بین  ۱۸ میلیون خانوار 
)۶۰ میلیون نفر( تقســیم کند.سبد حمایت معیشتی به 
تناســب بعد افراد خانوار پرداخت می شود. خانواده یک 
نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفــره ۱۰۳ هزار تومان، 
خانواده ســه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده ۴ نفره ۱۷۲ 
هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیشــتر ۲۰۵ هزار تومان 

یارانه معیشتی دریافت می کنند.
تا کنون ۱۳ مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان 

خانوار مشمول دریافت این سبد واریز شده است.

کمک هزینه 200 تا 600 هزار تومانی
پرداخت مبلغ ۲۰۰ الی ۶۰۰هــزار تومان به یک میلیون 
خانوار با جمعیت ســه میلیون نفر که عضــو کارمند یا 
بازنشســته نداشــته و تحت پوشــش بیمه یا نهادهای 
حمایتی هم نیســتند )ماهانه ۳۵۰ میلیارد تومان به این 
بند اختصاص می یابد(  از دیگر حمایت های معیشــتی 
دولت اســت.میزان کمک بین ۲۰۰ هزار تــا ۶۰۰ هزار 
تومان بســته به بعد خانوار به این ترتیب که خانوار یک 
نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰هزار تومان، سه نفره 
۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و پنج نفره 
و بیشتر ۶۰۰ هزار تومان، در چهار مرحله پرداخت شده 
است که آخرین مرحله آن ۳۱ خرداد ۹۹ توسط سازمان 

هدفمندسازی یارانه ها، واریز شد.

یارانه معیشتی 100 و 120 هزار تومانی
آخرین حمایت معیشــتی دولت پرداخت کمک هزینه 
یکصد هزار تومانی بــه خانوار فاقد درآمد ثابت اســت. 
براســاس اطاعیه وزار ت تعــاون در خصوص حمایت 
معیشــتی از اقشــار کم درآمد و فاقد درآمد ثابت، طبق 
تفاهم صــورت گرفته بین مجلس شــورای اســامی 
و ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر حمایت از این قشــر، 
سازمان برنامه و بودجه مصوبه مذکور را به وزارت تعاون 
اباغ کرد.حمایت معیشــتی ۱۲۰ هزار تومانی ماهیانه 
به ازای هر نفر، به افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی، تعلق مــی گیرد. 
همچنین حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر 
نفر، شامل خانوارهایی می شــود که هیچ یک از اعضای 
آن ها حقوق ماهانه دریافت نمی کنند،  بیمه پرداز نبوده 
و در زمــره دهک های پایین باشــند، همچنین شــامل 
خانوارهایی است که بسته حمایت معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ 

هزار تومان دریافت کرده اند.
بنابراین کارکنان بخش دولتــی، نیمه دولتی، عمومی، 
بخش خصوصــی و مســتمری بگیــران صندوق های 
بازنشستگی که دریافتی ماهیانه دارند و به نحوی شاغل 
یا بازنشســته محســوب می شــوند، در زمره این گروه 
نیســتند.حمایت معیشــتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هــزار تومان 
از آذرماه به مدت چهــار ماه پرداخت می شــود. اولین 
مرحله واریزی نیز ســاعت ۲۴ روز ۲۷ آذرماه به حساب 

خانوارهای مشمول این طرح واریز شد.
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سهام عدالت متوفیان 
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سهامداران باید به سرمایه گذاری بلندمدت در بورس فکر کنند
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وراث برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان 
اقدام کنند

 مدیر برنامه ریزی و توسعه ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور 
گفت: بررسی ها نشان می دهد در ۱۵ سال گذشته بیش از سه میلیون 
نفر از ســهامداران عدالت فوت شــده اند که وراث باید بــرای تعیین 
تکلیف ســهام عدالت آنها اقدام کنند.به گزارش روابط عمومی شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی، »محمدجواد فرهانیان« افزود: شرایط کرونا و 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی ســبب شده این شرکت کل فرآیند 

انتقال سهام به وراث را به شکل مکانیزه انجام می دهد.
وی اضافه کرد: ابتــدا وراث قانونی می توانند برای اطــاع از وضعیت 
سهام عدالت متوفیان به نشــانی اینترنتی samanese.ir مراجعه و با 
ورود اطاعات هویتی متوفی از مشمول بودن وی کسب اطاع کرده و 

صورت وضعیت دارایی سهام عدالت مربوط را مشاهده کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: پس از انجــام انحصــار وراثت، ورثــه باید در 
سامانه ســجام ثبت نام کنند و یکی از ورثه با مراجعه به سایت شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی، قســمت میز خدمت الکترونیــک را انتخاب 
کرده و اطاعات مربوط به انحصــار ورثه را بارگذاری می کند، در نهایت 
شرکت سپرده گذاری اقدام های الزم برای انتقال سهام عدالت به وراث 
را انجــام می دهد.فرهانیان توضیح داد: زیر ســاخت های الکترونیکی 
تخصیص ســهام عدالت متوفیان به وراث در شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی آماده شــده و منتظر تایید نهایی قوه قضاییه اســت و چنانچه 
قوه قضاییه تایید کند، کلیه فرایند انتقال قهری به شیوه مکانیزه انجام 
می شــود، به عبارت دیگر چنانچه قوه قضاییه تایید کند، این سهام به 

شکل خودکار به ورثه قانونی متوفی منتقل خواهد شد.
مدیر برنامه ریزی و توسعه ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت: 
انتقال قهری مجموعه ای از اقدام های اجرایی و فرایندهایی اســت که 
موجب می شود دارایی اوراق بهادار متوفی از کد سهام داری وی خارج و 

به تملک وراث قانونی درآید.
وی خاطرنشــان کرد: برای فرایند انتقال قهری آمــاده کردن گواهی 
فوت شــخص متوفی، گواهی انحصار وراثت، گواهی نامه واریز مالیاتی، 

شناسنامه و کارت ملی شخص متوفی و کلیه وراث الزم است.

پیش بینی یک کارشناس از روند حرکت بورس تا پایان سال
 ریزش قیمت دالر با بازار سرمایه چه 

خواهد کرد؟
محمد خبری زاده، کارشــناس بازار ســرمایه معتقد اســت احتمال 

بازگشت بازار سرمایه از روز سه شنبه وجود دارد.
این تحلیلگر بازار ســرمایه در خصوص دلیل ریزش بورس و از دســت 
رفتن کانال یک میلیون و دویســت هــزار واحدی شــاخص گفت: با 
صحبت های رییس جمهــور مبنی بر کاهش نرخ دالر، مشــخص بود 
بورس منفی میشود. بخش مهمی از صعود بازار ســرمایه در نیمه اول 
امســال تحت تاثیر افزایش نرخ دالر بود.وی گفت: بازار شــاید یکی دو 
منفی دیگر هم بخورد اما حتی با دالر زیر ۲۰ هزار تومان هم سهم های 
ارزنده در بازار وجود دارند. امیدوارم طوری نشــود که سرمایه گذاران 
بی خیال شــوند. اعتمادی که ســرمایه گذاران حقیقی به بازار سرمایه 
داشــتند به خاطر برخی کارهای اشــتباه از بین رفته است.وی گفت: 
متاســفانه مردم را در پیچ قله به بورس دعوت شــدند امــا از آن به بعد 
تمام حرکت ها، ســرکوب کننده بــورس بود. این روند باعث شــد که 
ســرمایه گذاران حقیقی که با پول های خرد آمدند، از بازار خارج شوند 
و دیگر برنگردند.وی گفت: شــاید از روز سه شــنبه این هفته از حالت 
منفی دربیاید و به سمت متعادل شــدن پیش برود اما این که بخواهد 
کمر راست کند و به سمت مثبت شدن برود سخت است.او در خصوص 
آینده بورس تاکید کرد: نباید فعا صعودی را برای بازار سرمایه متصور 
شد. با این سیگنال هایی که از طرف دولت به بازار سرمایه داده می شود، 
سخت است بازار زیر این همه فشار کمر راست کند.اما از طرف دیگر هر 
چقدر شــاخص پایین می آید سهم ها ارزنده می شــود. اما چون بعضی 
نقاط ابهام هنوز وجود دارد، خوشــبینانه بخواهیم تصور کنیم، تا آخر 

سال بازار در همین وضعیت باقی خواهد ماند.
وی با اشــارهبه اقدامات منفــی گفت:  قیمت گذاری های دســتوری، 
دســتورالعمل های اشــتباه ، بحــث پاالیــش یکــم، بحــث عــدم 
بازارگردانی های درست، بحث فروش های بی وقفه توسط دولت همگی 
عواملی بود که بورس را منفی کرد.خبری زاده ادامه داد: همه این ها در 
کنار دســتورالعمل فوالد و اقدامات نادرست وزارت صمت که هنوز هم 
تمام نشــده و اختافات بر ســر بودجه، زمینه را برای کاهش اعتماد به 

بورس فراهم کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
 او گفت: در شــرایط فعلی ریزش قیمت ارز مهمترین تاثیر را بر بازار به 

جا گذاشته و باید دید این ریزش تا کجا ادامه دارد .

بازار

معاون حقوقی و فنــی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از 
صادرات کاال و خدمات، منوط به برگشت ارز حاصل از 
صادرات طبق مقررات اعامی بانک مرکزی به چرخه 

اقتصادی کشور است. 
محمود علیزاده با صــدور بخشــنامه ای، اظهار کرد: 
اعمال نــرخ صفر مالیاتــی موضوع مــاده ۱۴۱ قانون 
مالیات های مســتقیم به درآمد حاصل از صادرات کاال 
و خدمات برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ 

منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق 
مقررات اعامــی بانک مرکــزی به چرخه 
اقتصادی کشــور با رعایت مقــررات مربوط 
است.وی گفت: صادرات بخش کشاورزی و 
خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال 
هــای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شــمول این حکم 

مستثنی هستند.
طبق اعام ســازمان امور مالیاتی کشــور، معاون این 
ســازمان تصریح کرد: اعمال معافیت مالیاتی موضوع 

بند )ب( ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه 
های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر 
ارز حاصل از صادرات در عملکرد ســال های 
۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ منوط به برگشــت ارز 
حاصل از صادرات طبق مقررات اعامی بانک 
مرکزی به چرخه اقتصادی کشــور با رعایت 

مقررات اعامی است.
وی همچنیــن افزود: صــادرات بخش کشــاورزی و 
خدمــات فنی و مهندســی برای عملکرد ســال های 

۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.
علیزاده تاکید کرد: اعمال سایر معافیت ها یا نرخ صفر 
مالیاتی از جملــه مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانــون مالیات های 
مســتقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و معافیت های دانــش بنیان و پارک 
های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان و تجاری ســازی نوآوری ها و 
اختراعات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با 

رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است.

مالیات

خریدار  یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفت: ســهامداران باید به ســرمایه گذاری 
بلندمــدت در بورس فکر کنند زیــرا با این 
رویکرد از خرید و فروش هــای هیجانی در 
بازار خودداری می کنند و دیگر بســیاری از 
اتفاقاتی که اکنون در معامات بورس ایجاد 

شده است را شاهد نخواهیم بود.
»مهدی مومن زاده« روند نزولی شــاخص 
بورس در بازار را ناشــی از هیجان دانست و 
افزود: از ابتدای ســال جاری شاهد دو روند 
هیجانی در بازار بودیم که باعث خروج بازار 

از مسیر اصلی معامات خود شد.
وی ادامه داد: نخستین روند، ورود هیجانی 
ســهامداران به بــازار و خریدهای هیجانی 
آنها بود که در زمــان روند صعودی بازار این 

اتفاق رخ داد.
مومن زاده اظهار داشــت: هیجان دیگر در 
بازار در زمان روند افت شاخص بورس و ورود 
بازار به فاز هیجانی بــرای فروش بود که در 
هر دو حالــت رفتار هیجانی ســهامداران، 
معامات بورس را دچــار روند غیرمنطقی 
کرد، این امر باعث شــد تا کلیت معامات 
بــورس مخدوش و بــازار از حالــت تعادل 

عرضه و تقاضا خارج شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشان 
کرد: با توجه به قیمت هــای جهانی، ارزنده 
بودن قیمت سهام، پیش بینی سود و آینده 
شــرکت ها و نیز رشــد اقتصادی کشــور، 
فروش بسیاری از سهم ها در وضعیت فعلی 
توجیهی ندارد و روندی کــه اکنون بازار در 
پیش گرفته است به هیچ عنوان منطقی به 

نظر نمی رسد.
وی بــا بیــان اینکــه آمارهــای رســمی 
نشــان دهنده وضعیتــی مثبت در رشــد 
اقتصادی کشور اســت، افزود: در تابستان 
رشد اقتصادی خوبی را شــاهد بودیم و اثر 
کرونا در وضعیت اقتصادی کشــور محدود 
بود که طبــق آمارهای رســمی، ایران در 
وضعیت کرونا بســیار بهتر از دیگر کشورها 

عمل کرد.
مومن زاده با بیان اینکه بررســی ها نشــان 
می دهد که شــرکت ها ســود کمی را بین 
ســهامداران تقســیم کرده اند و با توجه به 
قرار گرفتــن بودجه در اختیار شــرکت ها، 
پتانسیل رشد برای شرکت ها در سال آینده 

فراهم شده اســت، گفت: شرایط بنیادی در 
کشور و شرکت ها نشــان دهنده رشد بازار و 

سهام شرکت ها است.
این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشان 
کرد: مساله ای که اکنون بازار را تحت تاثیر 
قرار داده ، اصاح اخیر شاخص بورس است 
که ســهامداران را نگران کرده است ، بخش 
زیادی از ایــن موضوع ناشــی از رفتارهای 
هیجانی است که ســهامداران از خود نشان 

داده اند.

رفتار حقوقی ها تعیین کننده مسیر 
اصلی معامالت بورس

وی با بیــان اینکه موضوع دیگــر در اصاح 
اخیر شــاخص بــورس رفتــار حقوقی ها 
اســت که در دو مــاه پایانی ســال تعیین 
کننده مســیر اصلی معامات بورس است، 
گفت: بســیاری از حقوقی ها هنوز اقدام به 
شناسایی ســود نکردند، این در حالی است 
که در دو ماه پایانی ســال ممکن است برای 
تامیــن بودجه الزم، میزان فــروش خود را 
افزایــش دهند، این موضــوع در کنار دیگر 
عوامل باعث افزایش فشــار فروش در بازار 

شده است.
مومــن زاده با تاکیــد بر اینکــه در صورت 

کنترل فروش حقوقی هــا و رفتار هیجانی 
ســهامداران، بازار در موقعیت بسیار خوبی 
برای سرمایه گذاری قرار دارد، اظهار داشت: 
با توجه به اصاح شــدیدی که قیمت سهام 
شــرکت ها در چند ماه اخیر تجربه کردند، 
سهامداران می توانند از اکنون برای پرتفوی 
ســال آینده خود اقدام به سرمایه گذاری در 
بورس کنند زیرا به طور حتم تا ســال آینده 
بازار روند معقولــی را به خــود می گیرد و  
بازدهی خوبی در اختیار ســهامداران قرار 

خواهد گرفت.
این کارشــناس بازار ســرمایه با اشــاره به 
اینکه اگر در بــازار و بین ســهامداران دید 
میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری 
جا بیوفتد دیگر شــاهد ایجاد روند هیجانی 
و افت پرشــتاب قیمت ســهام شــرکت ها 
در بــازار نخواهیم بود، افزود: ســهامداران 
باید به ســرمایه گذاری بلندمدت در بورس 
فکر کننــد زیرا با ایــن رویکــرد از خرید و 
فروش های هیجانــی در بــازار خودداری 
می کنند و دیگــر بســیاری از اتفاقاتی که 
اکنون در معامات بورس ایجاد شــده است 

را شاهد نخواهیم بود.
مومن زاده با بیان اینکه اکنون هیجان برای 
فروش باعث ایجاد چنین اصاح عجیبی در 

بازار شده اســت، گفت: در بلندمدت بازار از 
روند هیجانی خارج می شــود و سهامداران 
بــدون دلیــل و از روی هیجان اقــدام به 
فروش سهام و خروج نقدینگی خود از بازار 

نمی کنند.
وی اظهار داشت: تاثیر اتفاقاتی که در کشور 
رخ می دهد در کوتاه مدت پررنگ اســت و 
همیشه اثر اتفاقات منفی و مثبت در بازار در 

بلندمدت خنثی خواهد شد.
مومن زاده با بیان اینکــه روند اقتصادی در 
کشور نشــان دهنده بهبود شــرایط پولی و 
رونق بنگاه ها نسبت به ســال های گذشته 
اســت، گفت: با توجه به حمایت و اقدامات 
مثبت دولــت، وضعیت بهتری در کشــور 
و شــرکت ها حاکم شده اســت که به طور 
حتم تا چند وقت آینــده اثرات مثبت تولید 
و افزایش سودآوری بنگاه ها را در بازار شاهد 

خواهیم بود.

مقایسه سرمایه گذاری بلندمدت در 
بورس با بازارهای موازی

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اثر 
مثبت سرمایه گذاری بلندمدت را می توان 
در ســایر بازارهای مالی دید، اظهار داشت: 
سرمایه گذاران برخی از دارایی های خود را 

مانند مسکن به دلیل سخت بودن در خرید 
و فروش نسبت به ســهام  اقدام به نگهداری 

آن برای بلندمدت می کنند.
به گفته وی، اینگونه دارایی ها ممکن است 
در کوتاه مدت اصاحــی را تجربه کنند اما 
به طور حتم در بلندمدت بازدهی بســیاری 
خوبی را برای ســرمایه گــذاران خواهند 

داشت.
مومــن زاده بــه بازدهــی صندوق هــای 
سرمایه گذاری اشــاره کرد و افزود: بررسی 
بازدهــی صندوق های ســرمایه گذاری در 
طــول پنج ســال اخیر نشــان می دهد که 
بازدهی این صندوق ها با همه مثبت و منفی 
هایی که در بازار شــاهد بودیم، معقول بوده 
است و سود بســیار خوبی را نسبت به سایر 
گزینه های سرمایه گذاری در بازار سرمایه 

در اختیار سرمایه گذاران قرار داده است.
 این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
پیشنهاد ما به ســهامداران سرمایه گذاری 
به صورت بلندمدت در بازار ســرمایه است، 
گفت: رویکرد بلندمــدت می تواند بازار را از 
این شرایط ســخت نجات دهد و به مراتب 
رویکرد درســت تری در ســرمایه گذاری 

خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بورس اکنون به دارایی 
یا سرمایه ملی تبدیل شده است و نگاه همه 
باید به بازار سرمایه برای ســرمایه گذاری 
نســبت به ســایر بازارها متفاوت باشــد، 
خاطرنشان کرد: وزن سیاســی بازار تغییر 
کرده است، به طور حتم زمانی که یک وزن 
سیاســی تغییر می کنــد هزینه های ایجاد 
شــده در بازار را افزایش می یابــد و در کنار 
آن اثــر تصمیماتی که در مجلس یا ســایر 
ارگان ها برای بازار اتخاذ می شــود می تواند 

زیاد باشد.
مومن زاده با تاکید بر اینکــه مصوبه ای که 
اخیرا وزات صمت برای فوالد داده است بازار 
را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و منجر 
به ایجاد روند نزولی در این بازار شده است، 
افزود: بازار به لحاظ اقتصادی شرایط خوبی 
پیدا کرده است، شرکت های بسیار خوبی به 
این بازار ورود کرده انــد و جریان نقدینگی 
می تواند به سمت تولید ورود کند؛ بنابراین 
بازار ســرمایه در وضعیت فعلی مکان بسیار 

مناسبی برای سرمایه گذاری شده است.

خریدار   بعــد از جریان قطعی های پیاپی بــرق در تهران و 
کشور و شایعه استفاده ماینر ها از برق، کارشناسان حوزه آی 

تی از سوق مردم به سمت بازار رمز ارز ها هشدار می دهند.
 با وجود اقدامات ســختگیرانه در کشــور و یا حتی برخورد 
قوه قضاییه با اســتخراج رمز ارزها در ایران، تب این فعالیت 
همچنان داغ است. اصلی ترین ســوال که در ذهن مخاطبان 

ایجاد می شود میزان سودآوری این فعالیت است.
به زبان دیگری می توان این موضــوع را تحلیل کرد به طوری 
که اســتخراج از رمز ارز یعنی دریافت پاداش در ازای اهدای 
قدرت دستگاه استخراج به شــبکه که به تأیید تراکنش ها و 
برقراری امنیت آن منجر می شود. اســتخراج رمز ارز از یک 
کار تفریحی در سال ۲۰۱۰، به یک صنعت چند ۱۰ میلیارد 

دالری در سال ۲۰۲۰ تبدیل شده است.
در واقع استفاده از ماینر یا همان دستگاه استخراج رمز ارز به 
معنای پولدار شدن نیست. در این باره عباسعلی حقانی نسب  
یک کارشــناس اقتصادی در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و 
انرژی گــروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جــوان، درباره 
افزایش فعالیت مردم در بازار رمز ارزها، گفت: اگر افراد نمودار 
معامات ارزی مثل رمز ارز یا ســایر موارد را مشاهده کنند، با 
نوسانات زیادی  مواجه می شوند، نکته ای که باید به آن اشاره 
کرد سرمایه گذاری مستقیم در این بازار به دلیل ریسک باال 

مخاطره آمیز است.
او بیان کرد: متاســفانه وقتی عده ای از مسئوالن در بازار های 
رســمی تنش هایی را ایجاد می کنند قطع به یقین بازار های 
غیر رســمی  می آیند و ســرمایه ها را جــذب می کنند. در 
رابطه با رمــز ارز باید گفت عاوه بر معامات، اســتخراج ارز 
هم از اهمیت باالیی برخوردار اســت، اما متاسفانه با توجه به 
قانونی که وزارت نیرو در این رابطه گذاشت، منفعت ناشی از 
اســتخراج رمز  ارز  را از تولید کننده گرفت و  به دست دالالن  
ســپرد، دولت باید در این رابطه ورود کند و نظارت الزم را از 

طریق دستگاه های مربوطه به عمل آورد.

سرمایه گذاری در رمز ارز مثل تیری در تاریکی است
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: پیش بینی بازار های 

دنیا در رابطه با رمز ارز بسیار سخت است، همچنین باید گفت  
عمل کســانی که در این زمینه به خرید و فروش می پردازند، 
مانند یک تیری در تاریکی می ماند به دلیل آنکه خیلی از این 
سرمایه گذاران با تحلیل های تکنیکال و بنیادی که در زمینه 
رمز ارز ها رخ می دهد آشــنا نیســتند و ممکن است متضرر 
شوند.حقانی نسب تصریح کرد: اکنون، چون فضای رمز ارز ها 
رسمیت پیدا نکرده و افراد آموزش های چندانی در این زمینه 
ندیده اند، پس باید گفت این بازار فعا برای ســرمایه گذاران 

تازه وارد  وارد پرریسک است.

افزایش سوددهی رمز ارز به دلیل ارتقای رمز ارز ها 
او تاکیــد کرد:  گرچه طی چنــد ماه آتی در حــوزه رمز ارز با 
نوسان مواجه خواهیم بود، اما می توان گفت در بازه بلندمدت 
به دلیل افزایش ارزش رمزارز ها  افراد می توانند به ســود های 
مطلوب خود دســت یابند.میزان انرژی بسیار زیاد مورد نیاز 
برای اســتخراج رمز ارز باعث شده اســت تا مصرف برِق یک 
دســتگاه اســتخراج و همچنین قیمت برق در یک منطقه، 

تأثیر شدیدی بر سودآوری ماینینگ داشته باشد.
هر دســتگاه ماینر مصرف برق متفاوتی دارد. مســلم است 
هنگام تهیه یا خرید یک دستگاه اســتخراج باید این مسئله 
را مد نظر قرار داد، زیــرا هزینه برق مصرفی دســتگاه ماینر 
می تواند نقش نرخ هش را در ســودآوری از بین ببرد و حتی 
باعث ضرر شــود. به عنوان نمونه، ســودآوری یک دستگاه با 
قدرت ۱۴ تراهش و مصــرف بــرق ۱،۴۰۰ وات می تواند از 
ســودآوری یک دســتگاه با ۵۰ تراهش قدرت و مصرف برق 

۸،۰۰۰ وات بیشتر باشد.

قطعی های اخیر برق ربطی به استخراج رمز ارز ندارد
 ابوذر صالحی مدیــر کل امور بیــن الملل توانیــر در گفت 
و گو با  خبرنــگار  اقتصاد و انــرژی گروه اقتصادی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، در پاســخ به این ســوال که  آیا رمز ارز ها 
عامل قطعی های اخیر برق در پایتخت هستند یا خیر؟ گفت: 
مجموع استفاده برق توسط رمز ارز ها در کشور حدود ۵۰۰ تا 
۵۵۰ مگاوات اســت.او ادامه داد: معادل ۵۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات 

رمز ارز مجاز، رمز ارز غیر مجاز در کشــور داریم، اما با توجه به 
مصرفی که ما در کشــور داریم این عدد رمــز ارز خیلی عدد 
بزرگی نیست و خاموشــی های اخیر در کشور به خصوص در 

تهران ربطی به  استخراج رمز ارز ندارد.

شناسایی هزار و 600 مراکز استخراج رمز  ارز
مدیــر کل امور بین الملــل توانیر افزود: یکــی از عواملی که 
موجب افزایش مصــرف برق شــده، مراکز اســتخراج رمز  
ارز غیرمجاز هســتند و تاکنــون حدود هــزار و ۶۰۰ مرکز 
غیرمجاز را شناســایی کرده ایــم. دســتگاه های ماینینگ 
آن ها جمع آوری شده و خســارت برق مصرفی از آن ها اخذ و 

مجرمان به مراجع قضائی معرفی شده اند.
صالحی بیان کرد: این مراکز بایــد مجوز های الزم را از وزارت 
صمت و نیرو دریافت و به صورت قانونی فعالیت کنند. ماینر ها 
تعرفه مخصوص خود را دارند و در این ماه ها ۵۰ درصد قیمت 

آزاد را باید بپردازند.
او افزود: ولــی در حوزه رمــز ارز هایی که افراد بــا مجوز کار 
می کنند ما مشــکل و برخوردی نداریم، اما با رمز ارز های غیر 
مجاز به شــدت برخورد می کنیم  و نه تنهــا تجهیزات آن ها 
جمع آوری می شــوند بلکه به قوه قضائیه هم معرفی خواهند 

شد.
این مقام مسئول بیان کرد: به طور کلی کسانی که ماینر غیر 
مجاز داشتند آن ها را جمع آوری کردیم و با توجه به معرفی به 

قوه قضائیه، دستگاه و یا همان ماینر شخص خاطی به عنوان 
کاالی قاچاق محسوب خواهد شد.

با توجه به این کــه ماینر ها در ازای مشــارکت در شــبکه و 
استخراج، پاداش خود را به صورت رمز ارز دریافت می کنند، 
قیمت رمز ارز یکی از مهم ترین عوامل ســودآوری ماینینگ 
محسوب می شــود. ماینر ها مجبور هســتند برای پرداخت 
هزینه های خــود رمز ارز را بــه ارز های رایــج تبدیل کنند. 
بنابراین، برای این که فعالیت ســودآور باشد و به بیانی ساده 
دخل و خرجش بــا هم بخوانــد، باید قیمت رمــز ارز از حد 
مشخصی بیشتر باشــد. در اوایل سال گذشــته میادی که 
قیمت رمز ارز به ۳،۲۰۰ دالر رسید، بسیاری از ماینر ها برای 

جلوگیری از ضرر دستگاه های خود را خاموش کردند.
طبق تحقیقات بدســت آمده تولید یک رمز ارز در ماه چیزی 
باغ بر ۱۰۰ دســتگاه ماینــر الزم دارد به طور متوســط هر 
دستگاه ۳۵ میلیون تومان محاسبه شود برای راه اندازی یک 
مزرعه رمز ارز چیزی بالــغ بر ۳ میلیــارد و ۵۰۰ تومان باید 
هزینه کرد و همچنین برای زیر ساخت های الزم برای انجام 

این کار چیزی بالغ بر ۴ میلیون تومان نیاز است.
قطع انشعاب ۲۶۰ مگاوات انشعاب مجاز رمز ارز در کشور

مصطفی رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق کشــور 
در گفــت  و گو با  خبرنــگار اقتصاد و انرژی گــروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که استخراج 
بیت کوین در ایران چقدر هزینــه دارد؟ گفت: در واقع هزینه 
این بخش به ســرمایه گذاران برمی گــردد، ولی به طور کلی 
طبق تعرفه قیمت متوســط صادرات برق حدود ۱۰۰۰ کیلو 

وات ساعت است.
او ادامــه داد: یــک بیت کوین بــه اندازه مصــرف ۲۴ واحد 
مســکونی در ســال برق مصرف می کند، این یعنی احتماال 
استخراج هر بیت کوین ۷۲هزار کیلووات ساعت برق مصرف 
می کند. این مصرف برق معادل روشن بودن ۷۲۰هزار المپ 

۱۰۰وات به اندازه یک ساعت است.
رجبــی مشــهدی بیان کــرد: در حــال حاضر بــا توجه به 
خاموشــی ها در تهران و بخشی دیگر در کشــور چیزی بالغ 
بر ۲۶۰ مگاوات از انشــعابات مجاز رمز ارز یا همان ماینر ها را 

قطع کرده ایم به طوری که از روز گذشــته ماینر های مجاز از 
دسترس خارج شده اند.

او با بیان این که  اســتخراج رمز ارز به معنای فشار بسیار زیاد 
به شــبکه برق اســت، اظهار کرد: هر واحد تولید استخراج 
رمز ارز در کشــور به میزان ۲۸ تا ۳۵ مشترک برق به صورت 
متوســط برق مصرف می کند که با افزایش چشــمگیر این 
واحد ها در سراســر کشــور به خصوص در کانشــهر هایی 
از جملــه تهران و تبریــز شــبکه توزیع نیروی بــرق دچار 
خســارت هایی جدی خواهد شد و در ســاعات اوج مصرف 

کمبود و قطعی برق خواهیم داشت.
برای تولید یــک بیت در حال حاضر بایــد ۵۴۴۰ تراهش در 
یک ماه کار کند این یعنی ۳۴۰ تا دستگاه با توان ۱۶ تراهش 
در یک مــاه کار کنند. هر دســتگاه از ابن مــدل ۱۷۶۰ وات 
مصرف می کند که به طور کلی  حــدود ۴۳۱۰۰۰ کیلو وات 
ساعت در ماه می شود به حساب کیلو وات ساعتی ۴۰۰ تومن 
اگه حســاب شــود چیزی بالغ بر حدود ۱۷۳ میلیون تومان 
می شود.به گفته کارشناسان بازار سرمایه رمز ارز طی دو روز 
گذشــته حدود ۲۵ درصد ارزش خود را از دست داده و از رقم 
۴۲ هزار دالری به عدد ۳۱ دالری ســقوط کرده است و با یک 
حساب سر انگشتی رقمی حدود ۸۱۵ میلیارد تومان به پول 

ما می شود.
بر اســاس داده های رســمی، برق الزم برای اســتخراج یک 
بیت کوین حــدود ۳۶میلیــون تومان در ماه هــای غیرگرم 
ســال هزینه دارد و این یعنی هر بیت کوین می تواند ســود 
۷۸۰میلیون تومانی داشــته باشــد. قیمت بیت کوین تقریبا 
۲۲برابر هزینه های استخراج آن است. تازه این هزینه با تعرفه 
مجاز محاســبه شــود و اگر برق به صورت غیرمجاز مصرف 

شود، سود استخراج بیت کوین سر به فلک می کشد.
مصرف برق مراکــز غیرمجاز درمجموع حــدود ۳۰۰مگاوات 
تخمین زده شده که نشان می دهد کل مراکز غیرمجاز استخراج 
رمزارز به انــدازه همان ۱۴مرکز مجاز بــرق مصرف می کنند و 
مجموع مصرف آن ها حدود ۶۰۰مگاوات است. رجبی می گوید 
درحال حاضر کمتر از یک درصد برق کشــور برای اســتخراج 

رمزارز مصرف می شود.

شرط صفرشدن مالیات صادرکنندگان



معاون وزیر راه خبر داد

افزایش سقف وام خرید مسکن در دستور کار نیست

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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با انتقاد از عدم شجاعت اروپا مطرح شد
واکنش بانک مرکزی ایران به ادعای آلمانی ها 

درباره اینستکس
بانک مرکزی نســبت به ادعای قائم مقام وزارت امور خارجه آلمان در 

خصوص عدم موفقیت کانال اینستکس واکنش نشان داد.
 به نقل از روابط عمومــی بانک مرکزی، قائم مقــام وزارت امور خارجه 
آلمان اخیراً ادعا کرده است، سازوکار مالی اینستکس که دو سال پیش 
با هدف میسر کردن مبادله تجاری بین اروپا و ایران ایجاد شده بود، مؤثر 
نبوده و ایران مسئول عملکرد ناموفق اینستکس است چون با معامات 
موافقت نکرده اســت؛ در همین ارتباط بانک مرکزی در حساب رسمی 

توییتری خود ضمن رد این ادعا اعام کرد:
»کانال اینســتکس برای نجات برجام طراحی شــد اما کار نکرد چون 
کشــورهای اروپایی شــجاعت کافی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی 
و مســتقل خویش را نداشــتند. همچنین آنان هیچ راهی برای تأمین 
مالی اینستکس نیافتند. مشخص است که ایران تنها برای حفظ کانال 
اروپایی و واردات کاالهایی که قادر است از کانال های دیگر تأمین کند، 

حاضر به جابه جایی منابع مالی خود نیست.
اینســتکس قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا را فــارغ از تحریم های 

آمریکا شکل دهد نه آنکه آن را تحت تحریم ها تعریف کند«.

 آغاز بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث
 از چهارشنبه

بیمه مرکزی از بخشــودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه شخص ثالت از 
اول تا پایان بهمن ماه به مناسبت سالگرد پیروزی انقاب خبر داد.

 بیمه مرکزی مصوبه مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی 
مبنی بر بخشــودگی کامل و ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه شــخص ثالث 
مربوط به کلیه وسایط نقلیه موتوری سبک و سنگین را به شرکت های 

بیمه گر اباغ کرد.
این بخشــودگی ها به مناســبت ســالگرد پیروزی انقاب بــوده و از 
چهارشنبه این هفته ۱ بهمن آغاز و تا ۳۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

جهاد دانشگاهی به جمع مشتریان بزرگ بیمه 
سرمد پیوست

جهاد دانشگاهی با انعقاد قراردادی به مشتریان بیمه سرمد اضافه شد. 
به گزارش روابــط عمومی بیمه ســرمد، قراداد بیمــه ای میان جهاد 
دانشگاهی و بیمه سرمد به امضا رسید، تا این نهاد بزرگ کشور به جمع 

مشتریان بزرگ سرمد اضافه شود.
به همین منظور، جلسه ای ویژه در خصوص تجمیع امور بیمه ای جهاد 
با حضور دکتر مجتبــی کاتب رئیس هیات مدیره بیمه ســرمد و دکتر 
شوشتری معاون اداری مالی جهاد دانشــگاهی و جمعی از مدیران کل 

استانی جهاد و مدیران بیمه سرمد برگزار شد. 
در این جلســه که در پژوهشــکده فرهنــگ و هنر جهاد دانشــگاهی 
به صورت وبینار و با حضور مدیران کل اســتانی جهاد دانشــگاهی در 
سراسر کشور برگزار شــد، دکتر کاتب رئیس هیات مدیره بیمه سرمد 
توضیحاتی درباره توانمندی ها و کارنامه شرکت و خدمات نوین سرمد 
ارائه کرد. جمعی از مدیران فنی سرمد نیز توضیحاتی را درباره خدمات 
بیمه ای سرمد به مجموعه جهاد دانشــگاهی ارائه کردند و به سواالت 

مدیران استانی جهاد درباره امور بیمه ای سرمد پاسخ دادند. 

هدیه صنعت بیمه به مناسبت ایام دهه فجر
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکرد بیمه 

شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی
 جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمام وســایل نقلیه موتوری از اول تا 

آخر بهمن سال جاری  بخشیده می شود.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملــل، مفید امینی 
معاون نظارت بیمه مرکزی طــی نامه ای به شــرکت های بیمه اعام 
کرد، در اجرای بنــد )۱-۷( ماده ۷ صورتجلســه شــماره ۶۱۴ مورخ 
۱۰/۰۲/۱۳۹۶ مجمع عمومی عادی بطــور فو ق العاده صندوق تامین 
خســارتهای بدنی و نظر به موافقت رئیس مجمــع عمومی صندوق با 
درخواســت بیمه مرکزی مبنی بر بخشودگی جریمه بند )ب( ماده ۲۴ 
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شــخص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه مصوب ســال ۱۳۹۵ به مناسبت ایام ا... دهه فجر، 
صددرصد )۱۰۰%( مبلغ جریمه بند )ب( ماده ۲۴ قانون بیمه شــخص 
ثالث )مصوب سال ۱۳۹۵( مربوط به کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی 
از تاریخ ۹۹/۱۱/۱ لغایت ۹۹/۱۱/۳۰ در صورت خرید بیمه نامه با مدت 

اعتبار یک ساله مورد بخشودگی قرار گرفته است.
الزم به ذکر است، شرکت های بیمه مکلفند در بازه زمانی تعیین شده از 

دریافت جریمه مذکور خودداری نمایند.

جهش ۴٨٩ درصدی سود بیمه تعاون در ٩ماهه
به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شــرکت بیمه تعاون در ۹ماهه منتهی 
به آذر ۱۳۹۹ مبلغ ۲۹۷ ریال برای هر ســهم ســود محقق کرده است 
که ۴۸۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشــته رشد داشته است. 
گفتنی اســت در این دوره درآمد حق بیمه ۱۱۶ درصــد و درآمد حق 
بیمه ســهم نگهداری رشد عالی ۱۲۳ درصد داشــته است. شایان ذکر 
است ســود عملیاتی نیز رشد بسیار خوبی داشــته و ۴۹۲ درصد رشد 
داشته است . شــرکت در ۹ماهه حدود ۴۵ میلیارد تومان سود خالص 

دارد. گزارش بسیار خوبی است.

برندگان پاییز وین کارت مشخص شدند
 دور جدید قرعه کشــی وین کارت برگزار و برندگان خوش شانس ۴۴۴ 

جایزه نقدی به ارزش دوازده میلیارد ریال مشخص شدند.
به گزارش سامان رســانه، سری جدید قرعه کشــی وین کارت مربوط 
به فصل پاییز بــا حضور مدیران ارشــد بانــک برگــزار و ۴۴۴ برنده 

خوش شانس این فصل مشخص شدند.
در این مراسم، ابتدا قرعه کشــی ۴ جایزه ۱ میلیارد ریالی برگزار شد 
و پس از مشــخص شدن اســامی برندگان خوش شــانس این بخش، 
قرعه کشی برای مشــخص شــدن برندگان ۴۰ جایزه ۱۰۰ میلیون 
ریالــی و ۴۰۰ جایزه ۱۰ میلیــون ریالی صورت پذیرفت که اســامی 
تمامی برندگان هم اکنون در وب ســایت بانک ســامان در دسترس 

است.
بر این اســاس، عاقه مندان به شرکت در قرعه کشــی فصل زمستان، 
می توانند با مراجعه به شعب بانک ســامان در سراسر کشور، نسبت به 
افتتاح حساب و دریافت وین کارت اقدام و با انجام هریک از فعالیت های 
بانکی مانند پرداخت قبوض، خرید از کارت خوان های ســامان، خرید 
شــارژ، انتقال وجه و غیره برای شرکت در قرعه کشــی دور بعد، امتیاز 

کسب کنند.
گفتنی اســت، همه دارندگان وین کارت برای احراز شرایط شرکت در 

قرعه کشی باید در هر فصل حداقل ۱۰۰ امتیاز کسب کنند.
مشــتریان برای دریافــت اطاعات بیشــتر راجع به ایــن محصول، 
می توانند به تمامی شعب بانک سامان در سراســر کشور مراجعه و یا با 

مرکز سامان ارتباط به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ تماس بگیرند.
برای مشاهده اسامی برندگان به آدرس سایت بانک مراجعه کنید.

شعبه

قیمت اوراق مسکن نســبت به اوایل ماه جاری تغییر 
چندانی نداشته و بر اســاس آخرین قیمت ها، متاهل 
های تهرانی برای این اوراق باید ۲۴ میلیون و ۹۱۲ هزار 

تومان پرداخت کنند.
 تســه )اوراق( فروردیــن ســال گذشــته ۵۲ هزار و 
۱۰۰تومان، تسه اردیبهشت ماه سال گذشته ۵۳ هزار 
تومان و تسه خردادماه سال گذشته نیز ۵۲ هزار تومان 
قیمت دارند. هر برگ اوراق تســهیات مسکن در تیر 
با قیمت ۵۳ هزار و ۴۰۰ تومــان، در مرداد با قیمت ۵۱ 
هزار و ۴۰۰ تومان و در شهریور با قیمت ۵۲ هزار و ۹۰۰ 

تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر، آبان و آذر ســال گذشته نیز ۶۵ هزار 
و ۹۰۰ تومان، ۵۴ هزار و ۳۰۰ تومان و ۵۳ هزار و ۲۰۰ 
بوده و هر برگ اوراق تسهیات مسکن در دی، بهمن و 
اسفند سال گذشــته نیز با قیمت های ۵۳ هزار و ۲۰۰ 

تومان، ۵۴ هــزار و ۱۰۰ تومــان و ۵۴ هزار 
تومان داد و ستد می شود.

تسه فروردین ســال جاری ۵۶ هزار تومان و 
تسه اردیبهشــت و خردادماه سال جاری نیز 

۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند.
هر برگ از اوراق تســهیات مســکن بانک 
مسکن در تیر سال ۱۳۹۹ با قیمت ۵۴ هزار 

و ۹۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
و در شهریور با قیمت ۵۶ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد 

می شود.
ایــن اوراق در مهرماه ۵۲ هــزار و ۵۰۰ تومان، در آبان 
ماه ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومــان و در آذرماه ۵۱ هزار و ۹۰۰ 
تومان قیمت داشته اند. این گزارش نیز بر اساس قیمت 

تسه در آذرماه نوشته شده است.
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران 

می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تســهیات 
دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان 
جعالــه می شــود؛ بنابراین بــرای دریافت 
۱۰۰ میلیــون تومان تســهیات باید ۲۰۰ 
برگه تسهیات مســکن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۱ هزار و ۹۰۰ 
تومانی برابر با ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان می شــود 
که با در نظــر گرفتن ۴۰ میلیون تومــان وام جعاله که 
برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۱۵۲ هزار 
تومان خریداری کنند، رقم آن بــه ۱۴ میلیون و ۵۳۲ 

هزار تومان می رسد.
زوج هــای تهرانی نیز بــر همین اســاس می توانند تا 
سقف ۲۴۰ میلیون تومان شــامل ۱۰۰ میلیون تومان 
تســهیات خرید مســکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون 

تومان وام جعاله دریافت کننــد؛ بنابراین زوجین باید 
۴۰۰ برگه تسهیات مسکن خریداری کنند که هزینه 
آن ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان می شــود که همراه 
با چهار میلیون و ۱۵۲ هزار تومــان وام جعاله که برای 
آن باید ۸۰ برگه تسهیات مسکن خریداری کنند، در 
مجموع باید ۲۴ میلیون و ۹۱۲ هــزار تومان پرداخت 

کنند.
سقف این تسهیات برای مراکز اســتان و شهرهای با 
جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر بــه ۸۰ میلیون تومان 
رســیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که 

هزینه آن هشت میلیون و ۳۰۴هزار تومان است.
این وام برای سایر مناطق شــهری ۶۰ میلیون تومان 
در نظر گرفته شــده اســت که باید برای آن ۱۲۰ برگه 
خریداری شود که هزینه آن شش میلیون و ۲۲۸ هزار 

تومان می شود.

رئیــس اداره کل انفورماتیــک بانک صــادرات ایران 
همزمان با معرفی سامانه شمس )شعبه مجازی سپهر( 
بانک صادرات ایران، از عملیاتی شــدن افتتاح حساب 

مجازی در ایام دهه فجر سال جاری خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، کاوه 
رزاقی در معرفی سامانه شمس در ششمین نمایشگاه 
تراکنش ایران افزود: مشتریان و متقاضیان استفاده از 
شعب مجازی بانک صادرات ایران می توانند با مراجعه 
به نشــانی: https://shams.bsi.ir بدون مراجعه به 
شــعبه، خدمات متنوع بانکی را از این سامانه دریافت 
کنند. با ورود ساده و اســتفاده از کد ملی می توان خود 

را به این سامانه معرفی و به خدماتی که بانک 
صادرات ایران و شبکه بانکی ارائه می دهند، 
دسترســی یافــت.وی افــزود: در آخرین 
نســخه ای که از این ســامانه برای رونمایی 
در دهه مبارک فجر آماده شده است، امکان 
افتتاح حســاب به صــورت غیرحضوری نیز 
فراهم شده و می توان ضمن واریز پول، سایر 

خدمات بانکی را نیز انجام داد.
رزاقی گفت: تمامی مــواردی که مشــتریان از بانک 
انتظار دارند، به مرور به این ســامانه افزوده خواهد شد. 
یکی از مهمترین نیازهای شبکه بانکی و بانک صادرات 

ایران که این ســامانه در حال پوشش دادن 
به آن اســت، تکمیل فرم های انجام خدمات 
بانکی در یک بستر سهل و آسان و به صورت 
غیرحضوری است که بر خاف شرایط سنتی 
در تکمیل کردن عجوالنــه این گونه فرم ها 
در شلوغی شــعب برای دریافت یک خدمت 
خاص، این امکان فراهم شده است تا در منزل 
با آرامش کامل، این فرم تنها یک بار توســط مشتری 
تکمیل  شود و برای دفعات بعد نیازی به تکمیل کردن 
این فرم ها نیست و در سوابق مشــتری در سامانه ثبت 
خواهد شد.رئیس اداره کل انفورماتیک بانک صادرات 

ایران افــزود: در حال حاضر به دلیل مشــکات احراز 
هویت غیرحضوری، برخی از خدمات نیازمند مراجعه 
به شعبه اســت اما به مرور با حل شــدن مشکل احراز 
هویت مجازی با کمک واحدهای ذی ربط، الزامی برای 
مراجعه به شــعبه برای دریافت خدمات بانکی وجود 
نخواهد داشــت و همه فعالیت ها قابلیت انجام از درون 

منزل را خواهد داشت.
رزاقی اظهار کرد: سامانه شمس شروع حرکت به سوی 
یک بانک مجازی است که سود و زیان مجزایی برای آن 
دیده شده است. رئیس شعبه مجزایی داشته و سیستم 

جداگانه از سیستم بانکی دارد.

مسکن

صادرات

برهــان محمــودی   معاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفت: 
مذاکــرات ایــن وزارت خانه با مســئوالن 
بانک مرکزی برای افزایش رقم تســهیات 
»ســاخت« مســکن ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ 

میلیون تومان است.
محمــود محمــودزاده معاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ 
به این پرســش که آیا افزایش وام مسکن، 
قرار است به تســهیات صندوق پس انداز 
مسکن یکم تعلق بگیرد یا تسهیات خرید 
مســکن از محــل اوراق؟، گفــت: موضوع 
مذاکرات، وام »خرید« مســکن نیست و به 
افزایش تسهیات »ســاخت« در طرح ملی 

مسکن اختصاص داشته است.
محمودزاده ۱۷ دی ماه از برگزاری نشستی 
میان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی با مسئوالن بانک مرکزی برای 

افزایش تسهیات مسکن خبر داده بود.
اظهار نظری که سبب شد تا برخی رسانه ها 
این ســخنان را به عنــوان تصمیــم برای 
افزایش سقف تســهیات »خرید« مسکن 
تلقــی کنند.این در حالی اســت که وزارت 
راه و شهرســازی در دوره وزارت محمــد 
اســامی و پس از خروج عباس آخوندی از 
این وزارتخانه، بر حوزه تقویت عرضه و تولید 
مسکن پافشــاری و از تقویت سمت تقاضا و 
افزایش سقف تســهیات خرید مسکن، تا 

حدود زیادی عقب نشینی کرده است.

افزایش سقف وام خرید مسکن یک 
ساله شد

به اســتثنای جلســه هفته نخســت دی 
ماه ۹۸ که شــورای پول و اعتبار با افزایش 
سقف تسهیات خرید مسکن از محل اوراق 
موافقت کرد، این شــورا مصوبه دیگری در 
زمینه افزایش تســهیات خرید مســکن 

نداشته است.

وزیر راه با افزایش وام خرید مسکن 
موافق نیست

محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی اوایل 
آبان ماه امســال از منتفی شــدن افزایش 

مجدد تسهیات خرید مســکن خبر داد و 
گفت: افزایش تســهیات خرید مسکن، به 

التهاب بازار مسکن دامن می زند.
وی پیش از ایــن در اواخر بهمن ماه ســال 
۹۷ در حاشــیه بازدید از پروژه های شــهر 
جدید پرند در جمع خبرنگاران در خصوص 
افزایش وام خرید مســکن گفتــه بود: اگر 
بعضی تصور می کنند افزایش وام مســکن 
به ارتقای تــوان خرید کمــک می کند من 

اینگونه فکر نمی کنم.
همچنین یک پژوهشــکده انگلیسی اخیراً 
از تورم زا بــودن افزایش ســقف وام خرید 
مسکن در این کشور و همچنین رشد ۱۵۰ 
درصدی قیمت مسکن در لندن از ۱۹۹۶ تا 
۲۰۰۸ خبر داده و گفته اســت: مهمترین 
علــت افزایــش قیمــت مســکن، ایجاد 
دسترسی زیاد به اعتبارات خرید بوده است 
که توسط بانک ها و مؤسســات مالی انجام 

شده است.
این اندیشــکده می گوید: یکی از روش های 
مرسوم تأمین مالی مســکن در دنیا تأمین 
مالی وام رهنی اســت. بانک بر خاف سایر 
تســهیات که درآمد افــراد را بــه عنوان 

ضمانت در نظــر می گیرد، در ایــن نوع وام 
ضمانتی با ارزش بیشتر مانند سند را در گرو 
می گیرد و می تواند وام بیشتری را پرداخت 
کند و نقدینگی بیشــتری را در اختیار افراد 

قرار دهد.

شورای پول و اعتبار به کمک 
متقاضیان مسکن ملی می آید

با این حال اســامی وزیر راه و شهرسازی ۲۵ 
دی ماه در حاشیه سفر اســتانی به سمنان در 
جمع خبرنــگاران از ارائه درخواســت وزارت 
راه و شهرسازی به شــورای پول و اعتبار برای 
افزایش سقف تسهیات »ساخت« طرح ملی 
مســکن تا رقم ۱۵۰ میلیون تومان خبر داده 

بود.
به گفتــه وزیــر راه و شهرســازی، در صورت 
موافقت شورای پول و اعتبار، مدت بازپرداخت 

این تسهیات، ۱۲ ساله خواهد بود.

 نگرانی متقاضیان مسکن ملی
 برطرف می شود؟

در صورتی که وام ساخت طرح ملی مسکن 
افزایش یابد، بخش مهمــی از نگرانی های 

متقاضیــان دریافت مســکن در این طرح 
برطرف خواهد شد.

چرا که به گفته معاون مسکن شهری بنیاد 
مســکن انقاب اســامی، در حال حاضر 
بســیاری از پیمانکارانی که برای ســاخت 
پروژه های طــرح اقدام ملی مســکن با این 
بنیاد قــرارداد امضــا کرده انــد، حاضر به 
پذیرش بخشــنامه وزارت راه و شهرسازی 
مبنی بر تکمیل پروژه ها با متری ۲ میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان نیستند.
جواد حق شــناس می گوید در بســیاری از 
پروژه های مرتبط با مســکن ملــی که در 
اختیار بنیاد مســکن اســت، پیمانکاران و 
ســازندگان قراردادهای خود را با ســاخت 
واحدهای مسکونی متری ۳ میلیون و ۳۰۰ 

هزار تومان به امضا رسانده اند.
اظهاراتــی کــه بــا واکنــش وزارت راه و 
شهرســازی مواجه شــد و معاونت مسکن 
ایــن وزارت خانه اعام کرد هنوز ســازمان 
برنامه و بودجه صورت هزینه جدیدی برای 
پیمانکاران صادر نکرده و فعًا همان هزینه 
ساخت مســکن ملی با متری ۲.۷ میلیون 

تومان به قوت خود باقی است.

اعتبار ساخت هر واحد مسکن ملی 
شاید 250 میلیون تومان

با این حساب اگر وام مسکن ملی از ۱۰۰ به 
۱۵۰ میلیون تومان افزایــش یابد، در کنار 
دو قسط ۴۰ میلیون تومانی به عنوان آورده 
متقاضیان، مجموع اعتبار هــر واحد برای 
ساخت مســکن ملی به ۲۵۰ میلیون تومان 
افزایش می یابد که می تواند تا حدود زیادی 
خانوارهای متقاضی دریافت مســکن ملی 
را نســبت به عدم افزایش مجــدد آورده ها، 

امیدوار کند.

 معاون وزیر راه: تقاضای افزایش
 وام مسکن ملی را به شورای پول و 

اعتبار داده ایم
در همین خصــوص محمــود محمودزاده 
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی در گفت وگو بــا خبرنگار مهر 
درباره مذاکرات این معاونت با بانک مرکزی 
تصریح کرد: در جلســاتی که هفته گذشته 
با مســئوالن بانک مرکزی به ریاست اکبر 
کمیجانی، قائم مقام بانــک مرکزی برگزار 
کردیم، درباره افزایش ســقف وام مســکن 
بحث شد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
افزایش وام مسکن، قرار است به تسهیات 
صندوق پس انداز مســکن یکم تعلق بگیرد 
یا تسهیات خرید مســکن از محل اوراق؟، 
گفــت: موضــوع مذاکــرات، وام »خرید« 
مســکن نیســت و به افزایش تســهیات 
»ســاخت« در طرح ملی مسکن اختصاص 

داشته است.
معاون وزیر راه افزود: پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرســازی به بانک مرکزی، ۱۵۰ میلیون 
تومان با سود ۱۸ اســت که باید در شورای 

پول و اعتبار مطرح شود.
به گزارش خبرنگار مهر بــا توجه به اینکه 
وزیر راه و شهرســازی از ۱۲ ســاله شدن 
مدت زمــان بازپرداخت وام مســکن ملی 
و همچنین معــاون وی از ۱۸ درصد بودن 
نرخ سود آن در صورت رســیدن به سقف 
۱۵۰ میلیون تومان، خبر داده اند، اقساط 
آن حــدوداً ۲ میلیون و ۵۵۰ هــزار تومان 

خواهد بود.

وج های تهرانی؛ ۲۵ میلیون بدهید ۲۴۰ میلیون وام بگیرید ز

 افتتاح حساب غیرحضوری در بانک صادرات ایران

امضای تفاهم نامه بین بانک پارسیان، کمیه امداد امام خمینی)ره( و صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان
خریدار  تفاهم نامه ســه جانبه بین بانک 
پارســیان، کمیه امداد امام خمینی)ره( و 
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان امضا 

شد.
هــدف اصلی امضــای این تفاهــم نامه که 
ســه شــنبه ۲۳ دی ماه به امضای کورش 
پرویزیان و ســید مرتضی بختیاری رسید، 
تامیــن هزینه یک هــزار میلیــارد ریالی 
تکمیل لوله کشی گاز مناطق مسکونی۳۰ 
هزارمددجوی کمیته امــداد امام خمینی 

)ره( بوده است .
مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم امضای 
این تفاهم نامــه، اجرای مســئولیت های 
اجتماعی را یکــی از اولویت های مهم بانک 

پارسیان دانســت و تصریح کرد: حمایت از 
سازمان های مردم نهاد مانند کمیته امداد، 
سازمان بهزیستی، انجمن های مددکاری و 
همچنین ساخت مدرسه در مناطق محروم 
و آسیب دیده از ســیل و زلزله و راه اندازی 
پویش هــای اجتماعی به صــورت جدی از 
جمله اقداماتی است که طی سال های اخیر 

توسط بانک پارسیان صورت گرفته است.
او همچنیــن از پرداخــت ۳۰۰۰۰ فقــره 
تســهیات بــه مددجویان کمیتــه امداد 
امام خمینی )ره( خبــر داد و گفت : از آقای 
بختیاری و مجموعه کمیته امداد تشکر می 
کنم که این فرصت را برای بانک پارســیان 
وکارکنان آن فراهم کردند کــه در این کار 

خیر و خداپســندانه سهیم شــده و سبب 
فیض و برکت برای ســهامداران و مشتریان 

شوند.

رئیس کمیته امــداد نیز در این مراســم با 
تقدیر از بانــک و صندوق قرض الحســنه 
پارسیان به منظور همکاری با کمیته امداد 
در اجرای لوله کشی گاز منازل مددجویان، 
گفــت: اختصــاص ۱۰۰ میلیــارد تومان 
تسهیات قرض الحســنه از سوی این بانک 
برای خانواده های تحت حمایت امداد، کار 
ارزشمندی اســت که امیدواریم به زودی 

شاهد برکات آن باشیم.
ســید مرتضــی بختیــاری، افــزود: بانک 
پارسیان همکاری بســیار خوبی با کمیته 
امداد در ارائه وام اشتغال به جامعه هدف این 
نهاد داشته و در توانمندسازی خانواده های 
تحت پوشــش کمیته امداد امام )ره( نقش 

موثری ایفا کرده است.
گفتنی است در این مراســم دکتر فقیری، 
مدیرعامــل صندوق قرض الحســنه بانک 
پارســیان و دیگر مدیران مجموعه صندوق 
قرض الحســنه و کمیتــه امــداد حضور 

داشتند.
شایان ذکر است؛ بر اساس تفاهم نامه های 
همکاری مشــترک بانک پارســیان و بنیاد 
برکت ســتاد اجرایــی فرمان امــام )ره( از 
سوی بانک پارسیان تاکنون ۱۲هزار و۵۰۰ 
میلیارد ریال تســهیات قرض الحســنه 
ی اشــتغال به ۳۵ هزار طرح اشــتغالزایی 
اجتماع محور بنیاد برکت پرداخت شــده 

است.



بومی سازی ۸۵ درصد از تجهیزات صنعت نفت در کشور

برخورد با استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارزها

پایان قطعی برق با مدیریت مصرف انرژی

ولی نفت ازسرگرفته شد وند نز ر
قیمت نفت در معامات روز دوشــنبه تحت تاثیر افزایش موارد ابتا به 
ویروس کرونا و مبهم شــدن دورنمای احیای تقاضا، روند نزولی اواخر 

هفته گذشته را ازسرگرفت و کاهش پیدا کرد.
 بهای معامات نفت برنت ۴۵ ســنت معادل حدود یک درصد کاهش 
یافت و به ۵۴ دالر و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص روز جمعه 

۲.۳ درصد سقوط کرده بود.
بهای معامات وســت تگــزاس اینترمدیت آمریکا ۴۳ ســنت معادل 
حدود یک درصد کاهش یافت و به ۵۱ دالر و ۹۳ ســنت در هر بشــکه 

رسید. این شاخص روز جمعه ۲.۳ درصد نزول کرده بود.
شاخصهای بازار جهانی در هفته های گذشته تحت تاثیر عرضه واکسن 
کووید ۱۹ و کاهش غیرمنتظره تولید از ســوی عربستان سعودی روند 
صعودی پیدا کرده بودند. اما رشــد موارد جدید ابتــا به کووید ۱۹ در 

سرتاسر جهان تردیدهایی را درباره روند احیای تقاضا برانگیخته است.
در این بین، آمار شرکت بیکرهیوز نشان داد شرکتهای انرژی آمریکایی 
هفته گذشته شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز را برای هشتمین هفته 
متوالی افزایش دادند زیرا رشــد قیمتها، تولید را سودآورتر کرده است. 
با این حال شمار دکلهای حفاری آمریکا کمتر از نصف میزان یک سال 

پیش است.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ نوشــتند: تولیدکنندگان شــیل اعام 
کرده اند که میزان هزینه را همچنان تحت کنترل نگه خواهند داشت. 
اقتصاد هم به نفع افزایش حفاری نیست و نیمی از این صنعت همچنان 

غیراقتصادی مانده است.
تولیدکنندگان شیل آمریکا در سالهای اخیر به صعود قیمتها به سرعت 
واکنش نشــان داده و با تولید باالتر، موفق شدند ســهم بازار عربستان 
سعودی و ســایر تولیدکنندگان بزرگ مانند روســیه که تولیدشان را 
برای تقویت قیمتها و حذف مازاد عرضه محدود کرده بودند را تصاحب 

کنند.
بر اســاس گزارش رویترز، در چین که موارد ابتا به کووید ۱۹ افزایش 
یافته، با تاش پکن برای جلوگیری از شــیوع مجــدد ویروس کرونا در 

کشور، بیش از ۲۸ میلیون نفر در قرنطینه هستند.

آخرین جزئیات تولید و مصرف گاز در  خانه ها و نیروگاه ها

  چرا با وجود تعطیلی ها مصرف گاز 
افزایش یافت؟

مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز گفت: مصرف گاز در بخش خانگی 
از روزانه ۵۷۰ میلیون متر مکعب بــه ۶۱۵ میلیون متر مکعب افزایش 
یافته است. همچنین نسبت به سال گذشــته ۳ میلیارد مترمکعب گاز 

بیشتری به نیروگاه ها ارسال کرده ایم.
محمدرضا جوالیی مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز در گفت وگو با 
فارس، با اشــاره به میزان تولید و مصرف گاز در کشــور گفت: در حال 
حاضر مجموع تولید گاز غنی در کشــور ۹۳۰ میلیــون متر مکعب در 
روز اســت. از این مقدار ۸۳۰ میلیون مترمکعب آن گاز متان بوده و به 
شــبکه خطوط لوله گاز طبیعی تزریق می شــود.وی اظهار داشت: به 
طور متوســط روزانه ۶۱۵  میلیون مترمکعــب گاز در بخش خانگی و 
تجاری مصرف می شــود. بین ۹۰ الی ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز نیز 
روزانه در نیروگاه ها مصرف می شــود و مابقی گاز در صنایع عمده مثل 

شرکت های سیمان، فوالد و پتروشیمی ها به مصرف می رسد.
جوالیی گفت: ما ســال گذشته از ابتدای ســال تا بازه زمانی فعلی، ۵۳ 
میلیارد متر مکعــب گاز تحویل نیروگاه ها داده بودیم، ولی امســال از 
ابتدای ســال تاکنون ۵۶ میلیارد متر مکعب گاز بــه نیروگاه ها تحویل 
داده شده است. یعنی نسبت به سال گذشــته ۳ میلیارد مترمکعب گاز 

بیشتری به نیروگاه ها ارسال کرده ایم.

مصرف گاز در بخش خانگی از روزانه 570 به 615 میلیون متر 
مکعب افزایش  یافته است

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اظهار داشت: در صنایع عمده میزان 
مصرف گاز نسبت به سال گذشــته تغییری نداشــته است. در بخش 
خانگی نیز مصرف گاز در فصل زمستان ســال گذشته به طور متوسط 
۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز بوده که امســال به ۶۱۵ مترمکعب در 

روز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از اول آذرماه تا به االن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به صــورت تجمعی حــدودا ۵۳۰ میلیون مترمکعب گاز بیشــتری به 
نیروگاه ها تحویل دادیم. تولید گاز امسال نســبت به سال گذشته هم 

حدودا ۶۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش داشته است.
جوالیی افزود: تأمین ســوخت نیروگاه ها تماما به عهــده وزارت نفت 
است، نیاز کل نیروگاه های کشــور به ســوخت، حدودا ۱۹۰ میلیون 
مترمکعب در روز می باشــد که در حال حاضر بین ۹۰ الی ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب آن توسط شــرکت ملی گاز تأمین می شود و مابقی آن را نیز 
شــرکت پاالیش و پخش تأمین می کند. یعنی حدود ۳۵ میلیون لیتر 

مازوت و مابقی سوخت مورد نیاز نیز گازوئیل تأمین می شود.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز اظهار داشت: البته بنده تأکید کنم 
که مــا االن در پیک مصرف برق نیســتیم، در نتیجه الزم نیســت صد 
درصد ظرفیت نیروگاهی ما فعال باشــد و نیازی به تأمین روزانه ۱۹۰ 
میلیون مترمکعب سوخت برای نیروگاه ها نیست. در تابستان در پیک 
مصرف حدود ۵۸ هزار مگاوات روزانه برق تولید می شود، ولی االن نیاز 

برق کشور روزانه حدود ۴۰ هزار مگاوات است.

چرا با وجود تعطیلی مدارس و دانشگاه ها مصرف گاز افزایش 
یافته است؟

وی ادامه داد: مصرف گاز مورد نیاز مربوط به بخش  عمومی و آموزشــی 
مانند مساجد، دانشــگاه ها و مدارس خیلی  جزئی اســت. یعنی شاید 
معادل تنها ۳ درصد از کل مصرف گاز بخش خانگی و تجاری باشــد. در 
نتیجه این موضوع عامل تاثیرگذاری در کاهش یا افزایش مصرف گاز در 
کشور نیســت. ضمن اینکه مدارس و دانشگاه ها هم اکنون باز هستند و 

کادر اداری این مراکز برای گرمایش از گاز استفاده می کنند.
جوالیی گفت: یکــی از دالیل افزایــش مصرف گاز مربــوط به اجرای 
پروژه های گازرسانی جدید است. دلیل دیگر ناظر به بحث کروناست که 
مصرف آب گرم مردم برای شست و شو باال رفته است و همچنین مردم 

برای تهویه هوا پنجره ها را باز می گذارند.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز افزود: توجه داشته باشید که بحث 
افزایش مصرف گاز در بخش خانگی به ناگهان پیش نیامده است، بلکه 
در سال های گذشته نیز ما در نقطه سر به سر قرار داشتیم و حاال امسال 
با افزایش مصرف گاز ناشــی از پروژه های جدید گازرسانی و تحت تأثیر 
شــیوع کرونا با کمبود گاز مواجه شده و مجبور شدیم بخشی از سوخت 
نیروگاه ها را با مازوت و گازوئیل تأمین کنیم. این موضوع را ناظر به این 
قضیه گفتم که مــردم فکر نکنند بحث کمبود گاز به ناگهانی در ســال 

جاری رخ داده است.

و نیر

شــاید برای شــما هم پیش آمده باشــد که با ورود به 
جایگاه سوخت با کارت ســوخت های متعدد از سمت 
متصدی جایگاه و یــا توصیه به اســتفاده از مکمل ها 
روبرو شده باشید اما باید توجه کنید تا با رد و بدل شدن 
چند کارت و یا اســتفاده از مکمل های قابی ســرتان 
کاه نرود. دو نرخی شــدن قیمت بنزین این امکان را 
برای برخی از افــراد به وجود آورد تــا از طریق فروش 
ســهمیه خود ســودجویی کنند، بدین ترتیب که فرد 
کارت ســوخت خود را به جایگاه دار بــه قیمت پایین 
تر از ۳۰۰۰ تومان می فروشد و اپراتور نیز با کمی سود 
به همان قیمت مصوب یعنی هر لیتــر ۳۰۰۰ تومان، 

سوخت را به متقاضی به فروش می رساند.
در یک حساب سرانگشــتی اگر فرض کنیم که اپراتور 
در هر ســوخت گیری که به طور میاگین ۳۰ لیتر است 
۱۵ هزار تومان ســود کند و در طــول روز برای ۲۰ نفر 
نیز این کار را انجام دهد، حداقل در یک روز ۴۵۰ هزار 

تومان ســود خواهد کرد. دولت برای مقابله 
با این مســاله اقداماتی را همچون پیمایش 
میزان مصرف تاکسی ها و خودروهای حمل 
بار که ســهمیه بیشــتری دارند انجام داده 
است اما بعضا بازهم دیده می شود که این کار 

در برخی از جایگاه های سوخت رواج دارد.
گاهــی نیز ممکن اســت متصــدی جایگاه 

پیشــنهاد اســتفاده از مکمل های ســوخت را بدهد 
اما حاضر نباشــد حتی قوطی خالی مکمل سوخت را 
به مشتری نشــان دهد یا حتی دیده شــده که قوطی 
های خارجــی با مــوادی نامعلوم از قبل پر شــده و به 
مشتری با قیمت باال فروخته می شــود و این در حالی 
است که مســووالن بارها اعام کرده اند که هیچ کدام 
از خودروهــای موجود بــه مکمل هــای بنزینی نیاز 
ندارند و الزم نیســت که افراد از این مــواد افزودنی و 
مکمل های بنزین اســتفاده کنند.تاکید شرکت ملی 

پخــش فراورده هــای نفتی این اســت که 
ســوخت توزیعی نیــازی به مکمــل ندارد، 
این موضوع مربوط به تمــام خودروها حتی 
خودروهای خارجی می شــود و عرضه مواد 
افزودنی و مکمل های بنزین در جایگاه های 
سوخت مورد تأیید این شرکت نیست.حتی 
اســتفاده از مکمل هایی که استاندارد کافی 
نیز دارند، توصیه نمی شــود؛ چراکه بنزین عرضه شده 
در تمام جایگاه های عرضه ســوخت کشــور مطابق با 
استانداردهای شــرکت ملی پاالیش و پخش، تولید و 
توزیع می شود.فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی – در خصــوص اتفاقاتی که 
در این راســتا در جایگاه ها می افتد، به ایسنا گفت: در 
بازرســی هایی که به صــورت دوره ای از جایگاه های 
سوخت انجام می شود موضوع اســتفاده از چند کارت 
ســوخت نیز مورد توجه قرار می گیــرد و اگر موردی 

مشــاهده شــود قطعا با آن برخورد خواهد شد.وی با 
بیان اینکه افراد نیز می توانند این مســاله را با ســامانه 
۰۹۶۲۷ در میان بگذارند، اظهار کرد: اگر در این زمینه 
افراد دچار مشکل شدند و اپراتورها کارت جایگاه را در 
اختیار آن ها قرار ندادند می توانند شــکایت خود را به 
این ســامانه اعام کنند و مطمئن باشــند که شکایت 
آن ها قطعا پیگیری خواهد شد.کاهی با تاکید بر اینکه 
جایگاه ها موظف هستند کارت ســوخت جایگاه را در 
اختیار افرادی که قصد دارند به صورت آزاد بنزین بزنند 
قرار دهند، گفت: روی عملکرد اپراتــور ها نیز نظارت 
ویژه وجــود دارد اما با ایــن حال افراد نیــز می توانند 

هرگونه تخلف در پمپ بنزین ها را گزارش دهند.
وی در خصوص استفاده از مکمل های بنزین نیز گفت: 
اســتفاده از این مکمل ها برای هیچ خودرویی توصیه 
نمی شــود و عرضه مواد افزودنی و مکمل های بنزین 

مورد تأیید شرکت ملی پخش نیست.

بنزین

خریدار  مصرف برق کشــور کــه از اوایل 
دی ماه امســال روندی افزایشــی به خود 
گرفته بود، در روزهای اخیــر و با اقدام های 
انجام شده و همراهی مردم در مصرف بهینه 
انرژی شیب نزولی به خود گرفت؛ موضوعی 

که پایان قطعی ها را نوید می دهد.
 مصرف برق کشــور اوایل دی ماه امســال 
روندی افزایشی به خود گرفته و در ۲۴ دی 
ماه حتی از مرز ۴۱ هزار مگاوات نیز گذشته 
بود، این مساله برای روزهای فصل زمستان 
که وسایل سرمایشی از مدار خارج هستند 
مصــرف باالیی محســوب می شــد. اما در 
روزهای اخیر با یک شــیب نزولی در کانال 

۳۷ هزار مگاواتی قرار گرفت.
تداوم مصرف برق در کانال ۴۰ هزار مگاوات 
و بیشتر ســبب شــده بود نگرانی هایی در 
مســووالن و متولیان برق ایجاد شود، زیرا 
معتقد بودند هرچه میــزان مصرف برق در 
روزهای سرد زمســتان بیشتر شود به دلیل 
آنکه مصرف گاز خانگی بیش از حد شــده 
و امکان تامین گاز برای نیــروگاه ها مقدور 

نمی شود، مشکل ساز شود.
برهمین اساس، شــرکت توانیر که متولی 
اصلی تامین برق کشــور اســت از طراحی 
برنامــه ای برای تعدیل و اصاح روشــنایی 

معابر و بزرگراه ها خبر داد.

صرفه جویی در مصرف سوخت با 
اصالح روشنایی معابر

در همیــن زمینه مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران گفت: اصــاح روشــنایی معابر یک 
میلیون لیتــر در ســوخت صرفه جویی به 
همراه دارد و برای کاهش مصرف ســوخت، 

تاش می شود.
وی توضیح داد: پایداری شــبکه برق به هر 
ترتیبی باید حفــظ شــود، در صورتی که 
نیروگاه ها با کمبود ســوخت روبه رو شوند، 
پایداری شبکه برق دچار مشکل خواهد شد 
و به همین دلیل نیز صنعت برق، همه توان 
خود را برای اجرای مصوبه  و دســتور دولت 

به کارخواهد بست.

برخورد با استخراج کنندگان 
غیرمجاز رمز ارزها

عــاوه بر تــاش بــرای تعدیــل و اصاح 
روشــنایی های معابــر، توانیر برخــورد با 
اســتخراج کنندگان غیرمجــاز رمز ارزها 
را نیز در دســتور کار مجدد قرار داد. ضمن 
آنکه ستادی با عنوان ستاد مدیریت سوخت 
نیروگاه ها، صنایع و مدیریت مصرف انرژی 
)گاز و برق( کشــور شــکل گرفت تا بر روند 
مدیریت درســت مصرف انــرژی نظارت 

داشته باشد.
عاوه بــر آن، مدیرعامل توانیــر پیگیری و 

جدیت بیشــتر در جمع آوری انشعاب های 
غیرمجاز و مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز 
را مــورد تاکید قــرار داد و گفــت: افزایش 
مصرف برخــی صنایع از جملــه آلومینیوم 
و ســیمان نیز باید به شــکل جــدی مورد 
بررسی قرار گیرد.همچنین برخورد با اداره 
ها و ســازمان های رعایت نکننده مدیریت 
مصرف هــم مورد توجه جــدی قرار گرفت 
و مدیرعامل شــرکت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران در این باره  گفت: بازرسی 
از اداره ها بــا هدف رعایت بیشــتر مصرف 

انرژی در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ هــم در این زمینه  گفــت: گروه های 
نظارتــی در طرح پایش زمســتانه، مصرف 
برق اداره ها و نهادهای دولتی این اســتان 
را با هــدف کاهش مصرف انــرژی و تامین 
سوخت نیروگاه های کشور به صورت روزانه 

رصد می کنند.
همچنین مشــوق هایی برای مشــترکان 
رعایت کننده در نظر گرفته شد و در همین 
زمینــه مدیرعامــل توانیر گفــت: صنعت 
برق بــه منظور تشــویق مشــترکان برای 
کاهش مصرف برق کــه تاثیر آن در کاهش 
مصرف ســوخت نیــروگاه هــا نمایان می 
شود، مشــوق هایی را که در تابستان برای 
مشــترکان خانگی اختصاص مــی داد، در 
زمستان نیز اجرایی می کند. براین اساس، 
مشــترکان خانگی در صورتــی که مصرف 
برق خــود را کاهش دهند، از مشــوق های 

صنعت برق برخوردار خواهند شد.

کمبود سوخت نیروگاه ها و قطعی  برق
گرچه این اقدام ها از سوی شــرکت توانیر 
و وزارت نیــرو به جد پیگیری می شــد، اما 

روند مصرف گاز در کشــور به دلیل افزایش 
سرمای هوا بر این اقدام ها غلبه کرد و منجر 
به آن شد تا هفته گذشته برای ساعت هایی 

برق در برخی مناطق کشور قطع شود.
در همین رابطه ســخنگوی صنعت برق با 
اشاره به برخی خاموشــی ها در تعدادی از 
کان شــهرهای کشــور از جمله پایتخت، 
گفــت:  این خاموشــی ها ناشــی از کمبود 

سوخت نیروگاه هاست.
»مصطفی رجبی مشــهدی« در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی ایرنا افــزود: به دلیل 
افزایش میزان مصرف گاز در بخش خانگی 
ناشی از افزایش سرما، عرضه سوخت گاز به 

نیروگاه ها با محدودیت مواجه شده است.
وی بیان داشت:  این محدودیت عرضه سبب 
شــده نیروگاه ها نتوانند نســبت به تامین 
ســوخت گاز اقدام کرده و بــه همین دلیل 
برخــی از آنها خاموش شــده اند که همین 

مساله موجب بروز خاموشی ها شده است.
رجبی مشــهدی، از تــاش بــرای تامین 
سوخت جایگزین برای این نیروگاه ها خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: با عرضه سوخت این 

خاموشی ها برطرف خواهد شد.
وی بر لــزوم رعایت صرفه جویی از ســوی 
مشــترکان تاکید کرد و گفت:  صرفه جویی 
در مصرف انرژی ســبب می شــود اعمال 

خاموشی ها کمتر شود.

لزوم صرفه جویی در مصرف گاز
»رضــا اردکانیــان« وزیر نیرو در مراســم 
افتتاح آب رســانی به ۱۰۰ روستا در چهار 
استان کشــور درخصوص بروز خاموشی در 
روزهای اخیر، افزود: مردم در مصرف بهینه 

انرژی همکار وزارت نیرو باشند.
وی، بر ضــرورت مصرف بهینــه گاز تاکید 

و خاطرنشــان کرد: هرچــه مصــرف گاز 
مناسب تر باشــد، امکان تامین برق بیشتر 
خواهــد شــد.اردکانیان گفت: براســاس 
گزارش ها مصــرف گاز خانگی نســبت به 

پارسال افزایش یافته است.
وزیر نیــرو ادامــه داد: این افزایــش  قابل 
مدیریت اســت و همان گونه که در تابستان 
مردم در مصرف برق همکاری کردند، انتظار 
می رود در مصرف گاز نیز همکاری داشــته 

باشند.
وی اظهار داشــت: مردم با کم کردن یک تا 
دو درجه ای دمای محیط مســکونی، سایر 
هم وطنان به ویــژه در مناطق حســاس از 

جمله مناطق شمالی کشور را یاری کنند.
برپایه ایــن گزارش، اقدام هــا برای کاهش 
مصرف ادامه داشت تا در روز پنجشنبه )۲۵ 
دی ماه( ســخنگوی صنعت برق در حاشیه 
طرح سراسری تعدیل روشــنایی معابر در 
جمع خبرنــگاران، به بروز خاموشــی های 
اخیر اشــاره و میــزان آن را نســبت به کل 

انرژی روزانه ناچیز برآورد کرد.
رجبی مشــهدی ادامه داد: گرچــه میزان 
خاموشــی ناچیز بود، اما به دلیل وابستگی 
شــدید زندگی به بــرق اثرگــذاری باالیی 

داشت.
سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: اولویت 
تامین برق با بخش هــای خانگی، تجاری، 
بیمارســتان ها و مراکز حســاس بوده و با 
اقدام های انجام شــده اکنون شرایط پایدار 
اســت.وی با تاکید بر اینکه روز چهارشنبه 
گذشــته هیچ خاموشــی اعمال نشــد، از 
برخورد جدی با دستگاه های پرمصرف خبر 
داد که به دلیل عــدم رعایت میزان مصرف، 

برق آنها قطع شد.
رجبی مشــهدی یادآور شد: وزارت ورزش، 

ســازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت 
محیط زیســت و بانــک مســکن از جمله 
این دســتگاه ها بودند و برخــورد جدی با 
دســتگاه های پر مصرف در روزهای آینده 

هم ادامه خواهد یافت.
وی به طرح تعدیل روشــنایی معابر اشاره و 
خاطرنشــان کرد: این طرح با هدف تامین 
برق بخــش خانگی و مراکز حســاس ادامه 
خواهد یافت، گرچه ممکن اســت موجب 

ایجاد ناراحتی برای مردم شود.

 پایدار شدن شرایط نیروگاه های 
تولید برق

اقدام های انجام شــده سبب شد مشکل گاز 
نیروگاه ها حل شــود و در این بــاره معاون 
برق و انرژی وزیــر نیرو با اشــاره به تامین 
ســوخت نیروگاه ها، از پایدار شدن شرایط 

نیروگاه های تولید برق خبر داد.
»همایون حائری« افــزود: اکنون و با کمک 
همکاران شرکت گاز، ســوخت نیروگاه ها 

تامین شده و مشکلی ندارند.
وی در عیــن حال بــر ضــرورت مدیریت 
مصرف، چه در بخش برق و چــه گاز تاکید 
و خاطرنشــان کرد: همکاران بخش برق در 
تاشــند تا با تداوم اقدام های خود به صرفه 

جویی در مصرف انرژی کمک کنند.
در نهایت مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
تولید، انتقــال و توزیع نیروی بــرق ایران 
گفــت: در قالب طــرح سراســری اصاح 
روشــنایی معابر تاکنون ۱۶۰ هــزار چراغ 

اصاح و تعدیل شده است.
»محمد حســن متولــی زاده« روز شــنبه 
گذشــته در حاشیه جلسه ســتادمدیریت 
سوخت نیروگاه ها، صنایع و مدیریت مصرف 
انرژی که به صورت آناین برگزار شــد، در 
پاســخ به خبرنــگاران افزود: اصــاح این 
روشنایی ها منجر به کاهش ۴۰ مگاواتی در 

مصرف برق شد.
وی ادامــه داد: در برنامه سراســری تعدیل 
روشنایی ها و اصاح انشعاب ها و رمز ارزها،  
۴۵ هزار دســتگاه ماینر غیرمجاز که بخش 
عمده ای از آنهــا با گزارش هــای مردمی 
شناســایی شــده بود، جمع آوری شد که 
باعث کاهش مصرف بــه میزان ۹۵ مگاوات 
توانیر خاطرنشــان کرد:  شــد.مدیرعامل 
مجمــوع مصارف کاهــش یافتــه معادل 
مصرف یک شــهر با جمعیت بیــش از نیم 
میلیون نفری بود.متولــی زاده  گفت: با این 
کار معادل ۷۰۰ هزار لیتر روزانه در مصرف 

سوخت نیروگاه ها صرفه جویی شد.  
وی ادامــه داد: با وجود کارهایــی که انجام 
شــده، اما همچنان نیازمند همکاری مردم 
هستیم چرا که میزان مصرف گاز در بخش 
خانگی، هشــت برابر مصرف گاز در صنعت 

نیروگاهی است.

خریدار  دبیر انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفــت ایران گفــت: اکنونبیش از ۸۵ 
درصــد از تجهیزات مورد نیــاز صنعت نفت 
کشور بومی ســازی شــده و در داخل تولید 
می شــود. »علی پناهی« در نشستی خبری 
با اشاره به اینکه ۸۲۰ شــرکت زیرمجموعه 
انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت 
هســتند، ادامه داد:  از این تعداد ۱۸۲ شرکت 
دانش بنیان بــوده و به همین تعــداد نیز در 
صف تبدیل شدن به شرکت های دانش بنیان 
قــرار دارند کــه در مجموع ۸۰ هزار شــغل 
مســتقیم و ۲۵۰ هزار شــغل غیرمستقیم 
ایجــاد کرده اســت. بــا توجه به تــوان این 
شــرکت ها،  ظرفیــت ســاخت تجهیــزات 
صنعت نفت، معادل پنج میلیارد یورو برآورد 
می شــود.پناهی با بیان اینکــه ۴۷ درصد از 
این شــرکت ها در تهران مســتقر هستند، 

گفت:  ۱۱ درصد نیز در اســتان خوزســتان 
قرار دارند و بقیه شــرکت ها در سطح کشور 
گسترده هســتند.وی، به همکاری با معاونت 
علمی ریاســت جمهوری برای ســاماندهی 
شــرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه 
اشــاره و اضافه کرد: در صورتی که شــرایط 
اقتصادی بهتر شود و بتوانیم کرونا را کنترل 
کنیم، تا ســال آینده ۱۰۰ شرکت دیگر عضو 

انجمن دانش بنیان خواهند شد.
به گفته دبیر انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران، اکنون امکان تولید بیش 
از ۸۵ درصد از تجهیــزات مورد نیاز صنعت 
نفت، گاز،  پاالیش و پتروشــیمی در کشور 
وجــود دارد.وی تاکید کــرد:  البته به دلیل 
تحریم ها و کاهش قیمــت نفت، حدود ۴۰ 

درصد از ظرفیت سازندگان خالی است.
پناهی با اشــاره به اینکه هر کجا قوی شدیم 

امکان تحریم کشــور وجود نداشت، افزود:  
در مورد ۸۵ درصد تجهیزات بومی ســازی 
شــده، هیچ کشــوری نمی تواند ایــران را 
تحریم کنــد.وی به هدف گــذاری الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ برای صــادرات ۲.۳ 
میلیون بشــکه نفت و میعانات گازی اشاره 
کرد و گفــت: در صورت موفقیــت،  دولت 
می تواند پروژه هــای عمرانی را فعال کرده و 

بیکاری را کاهش دهد.
دبیر انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران، به تاثیــر پروژه هایی مانند خط 
لوله گوره-جاســک در ایجــاد تقاضا برای 
ساخت داخل در کشور اشاره کرد و ادامه داد: 
اکنون شــیرآالت ویژه،  اتصاالت، مخازن و 
پمپ های این طرح بزرگ در داخل کشــور 
ســاخته می شــود و اگر چند پــروژه مانند 
گوره- جاسک در کشور فعال بود، ۴۰ درصد 

ظرفیت خالی ســازندگان نیز فعال می شد. 
 در حال حاضر در زمینه ســاخت تجهیزات 
صنعت نفــت در خاورمیانه رتبه نخســت را 
داریم و این امکان وجــود دارد که به عنوان 
هاب تجهیزات ســاز منطقه تعریف شویم.

به گفته پناهی،  ایران بــا تکیه بر همین توان 

می  تواند بــه صادرکننده تجهیــزات نفتی 
تبدیل شــود، البته برای صــادرات نیازمند 
دریافت اســتاندارد API اســت که به دلیل 
تحریم امــکان آن وجود ندارد. بــا این حال 
انجمن نفت در تاش است تا گواهی کیفیت 

برای تجهیزات ایرانی تعریف و صادر کند.

ود! حواستان باشد سرتان کاله بنزینی نر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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ETF های خودرویی در مسیر خصوصی سازی جا ماندند!

ویی در راه است؟ آیا انحصار جدید خودر

وهایی قرار است ۲۰۲۱ عرضه شوند؟ چه خودر
بیشتر خودروسازان مطرح جهان در حال حرکت به سمت خودروهای 

هیبریدی هستند.
 به نقل از اتوکار، خودروسازان در سراســر جهان به دنبال آن هستند تا 

با عرضه محصوالت جدید، خاطره تلخ سال ۲۰۲۰ را فراموش کنند.  

AMG one مرسدس
این کــراس اور آلمانی بیش از همه با هدف رقابت با خودروهای تســا 
توسعه پیدا کرده است. نخستین بار در نمایشــگاه خودرو فرانکفورت 
ســال ۲۰۱۷ از طرح مفهومی ایــن خودرو رونمایی شــد.  این خودرو 
دارای یک موتور ۱.۶ لیتری شش سیلندر است و قیمت آن حدود ۲.۴ 
میلیون پوند است و تاکنون ۱۱۰۰ سفارش ساخت دریافت شده است.  

فورد موستانگ 2021
این خودرو اســپرت از ســال ۱۹۶۴ تاکنون همواره در خط تولید قرار 

داشته و جزو محبوب ترین محصوالت فورد بوده است.  

هیوندای توسان 
نسل جدید خودرو توسان دارای تغییرات ظاهری بسیار زیادی است.

کیا سورنتو
 نسل جدید این شاســی بلند کره ای بیش از همه با هدف تصاحب بازار 

خودروهای لوکس آمریکا ساخته شده است.

مرسدس میباخ جی ال اس 600
سال قبل این خودرو فروش کاما ناامید کننده ای داشت اما مرسدس 
تاش دارد نســل جدید را با تمرکز بر بازار چین توسعه دهد. نسل قبلی 
این خودرو ۱۲ ســیلندر بود اما در نســخه جدید تعداد ســیلندرها به 

هشت سیلندر کاهش پیدا می کند.  

رولزرویس گاست
این خودروی لوکس جدید با هدف جذب مخاطبان جوان توســعه پیدا 
کرده است. قیمت این خودرو ۲۰۸ هزار پوند خواهد بود و از یک موتور 

۶.۷ لیتری ۱۲ سیلندر بهره می برد.  

فیات 500
یک خــودروی هیبریدی که می توانــد تنهــا در ۳۵ دقیقه حدود ۸۰ 
درصد ظرفیت باتری خود را شارژ کند. قیمت این خودرو بین ۲۷ هزار 

پوند تا ۲۹ هزار پوند خواهد بود.  

مک الرن الوا
قرار است تنها ۵۲۰ دستگاه از ســری جدید این خودرو هشت سیلندری 
تولید شود. با قیمتی در حدود ۱.۴ میلیون پوند، نسل جدید الوا قادر خواهد 

بود تنها در ۶.۷ ثانیه از سرعت صفر به ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت برسد.  

نیسان قشقایی
این خودرو به صورت هیبریدی عرضه خواهد شــد و توان آن در حالت 

برقی ۱۳۸ اسب بخار و در حالت بنزینی ۱۵۵ اسب بخار خواهد بود.  

بی ام و آی ایکس
این خودرو حدود ۸۰ هزار پوند قیمت خواهد داشت و تنها در پنج ثانیه 
می تواند از سرعت صفر کیلومتر بر ســاعت به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت 
برسد. به مانند بیشــتر تولیدات جدید بی ام و این خودرو نیز به صورت 
هیبریدی خواهد بود و به کمک باتری ۱۰۰ کیلــو واتی خود می تواند 

۳۷۰ مایل مسافت را طی کند. 

رزم حسینی:
وژه صنعتی  و ۵۰ هزار میلیارد تومان پر  ایدر

تعریف کند

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از ســازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران)ایدرو( خواســت تا ۵۰ هزار میلیارد تومان پــروژه در حوزه های 
مختلف صنعتی تعریف و بسته پیشــنهادی خود را برای رونمایی ارائه 
کند. »علیرضا رزم حسینی« در جلسه شــورای صنعتی این وزارتخانه 
افزود: در الگوهــای مدیریتی بایــد از چگونگی مدیریــت صنایع در 
کشــورهای توســعه یافته و صنعتی جهان و تازه تریــن متدهای روز 
استفاده شود.وی، خلق ثروت و تکریم کارآفرینان را مورد تاکید شرع و 
حاکمیت دانست و تصریح  کرد: با ارائه راهبردها و سیاست گذاری های 
کارشناســی و مبتنی بر دانش روز، مســیر را برای بخش خصوصی در 

جهت کارآفرینی، سرمایه گذاری و خلق ثروت مهیا کنیم.
رزم حســینی از مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران خواست تا به ســرمایه گذاران مســتقر در شهرک های 
صنعتی اجازه داده شود که با در اختیار داشــتن یک سوله، چند پروانه 
بهره برداری داشته باشــند و چند محصول تولید کنند، یا اینکه با اجاره 

چند سوله در یک شهرک به امر تولید اقدام کنند.

کاغذبازی اداری در مسیر تولید، نوعی مافیاست
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه به عنوان نخستین وزارتخانه برای کاهش 
مجوزها و حذف بوروکراســی اداری گام برداشته ایم، اضافه کرد: مسیر 
ناهمــوار و کاغذبــازی اداری در مســیر تولید، نوعی مافیا محســوب 
می شود.وی همچنین از مجلس شورای اسامی خواست قوانین مخل 
کسب و کار را تعدیل یا رفع کند.رزم حســینی با تاکید بر اینکه رضایت 
مردم و ایجاد اشــتغال پایدار برای جوانان از شاخص های حائز اهمیت 
در توسعه کشور اســت، گفت: به عنوان نمونه مالیات پیش پای صنعت 
باید برداشته شــود تا صنعت، روان تر به ایجاد شــغل و کمک به توسعه 
گام بردارد.وی همچنین با اشــاره به اجرای الگــوی اقتصاد مقاومتی، 
بیان کرد: شــرکت هایی که در محدوده جغرافیایی کشورمان هستند 
اگرچه ۱۰۰ درصد نیز خصوصی باشــند باید در عرصه مسوولیت های 
اجتماعی ورود کنند که تاکنون چندین قرارداد در این راســتا منعقد 

شده و »قلعه گنج« نیز نمونه این الگو است
این مقام مســوول همچنین از رونمایی از بســته بازگشت واحدهای 
تحت تملــک بانکی خبر داد و گفــت: این واحدهــای تحت تملک در 
اختیار وزارت صنعــت و زیرمجموعه های آن از جملــه ایدرو، معاونت 
صنایع و ایمیدرو بســته به نوع فعالیت شــان قــرار می گیرند تا مجدد 
احیا شوند. پیشــتر قائم مقام رییس ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
کشــور اعام کرد: بانک مرکزی در جلسه قبلی شــورای پول و اعتبار، 
دســتورالعمل چگونگی واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی را اباغ کرده 

که اتفاق بسیار مهمی برای حوزه تولید است.

تولید

خریدار   با وجود آنکه سهام دو خودروساز 
بزرگ کشــور روی کاغذ متعلــق به دولت 
نیســت، این دولت اســت که سیاست های 

کلی آن ها را تعیین می کند.
 چند ســالی اســت که صحبت خصوصی 
سازی خودروســازان بر ســر زبان دولت و 
خود خودروسازان اســت. خصوصی سازی 
که به گفته بســیاری از کارشناسان خودرو 
می تواند به این صنعــت کمک کند و با کنار 
کشیدن دولت و افزایش سهم خودروسازان 
جان دوباره ای به این صنعت بدمد. با شروع 
این دولت، این بحــث جان دوباره ای گرفت 
و رئیس جمهور برنامه داشــت تمام سهام 
دولت را به خودروســازان اختصاص دهد. 
حتی در ادامــه مباحث واگــذاری ها قرار 
بود این ســهم در قالب ETF هــا به مردم 
واگذار شــود که به دلیل رهن بودن اسناد 
این خودروسازی ها در بانک این امر محقق 

نشد!

قطعه سازان توان خودروسازی دارند؟
اکنــون وزیــر صمــت پیشــنهادی بــه 
قطعه سازان داده اســت که این پیشنهاد به 
دنبال ماجرای انحصار خودرو و برنامه های 
این وزارتخانه برای شکســتن آن است. اما 
کارشناســان خودرو بیــم آن را دارند که با 
خودروساز شدن قطعه  سازان، آن ها تبدیل 
به انحصارگران جدید خودرو می شــوند و 

دیگر نمی توان این انحصار را شکست.
مرور تقویم خودروســازی کشــور نشــان 
می دهد قطعه  ســازان اولین بــار به  صورت 
جدی در ســال ۸۸ تاش برای خرید سهام 
خودروســازان را آغاز کردند. در آن دوران 
اعام شد که ۴۰ درصد از ســهام باقیمانده 
دولت در خودروسازی، به بخش خصوصی 
واگذار می شود و از همان ابتدا، قطعه سازان 
به صورت نامحسوس و چراغ خاموش، برای 

خرید سهام موردنظر دست به کار شدند.
تشــکیل کنسرســیوم، راهــکاری بود که 
قطعه سازان برای خرید تمام یا بخشی از ۴۰ 
درصد سهام باقیمانده خودروسازی کشور 
در آن زمان، در نظر گرفته و قصد داشــتند 
در یک اقدام مشــارکتی، صاحب سهم در 

صنعت خودروی کشور شوند.
طبق گفته قطعه ســازان، قرار بــود در این 
کنسرســیوم، ده ها هزار کارگر قطعه سازی 
کشــور، ســهامدار ایران خودرو و ســایپا 
شوند تا ســهام مربوطه به اصطاح به دست 
غریبه هــا نیفتد. با وجود آنکــه در آن زمان 
مشــتریان قدرتمندی از جملــه نهاد های 
نظامی نیز برای خرید ســهام خودروسازان 
اعام آمادگی کرده بودند، قطعه ســازان پا 
پس نکشیده و به شــدت پیگیر خرید سهام 
موردنظر شــدند و اســتدالل آن ها این بود 
که، چون ســال ها برای خودروسازی کشور 

زحمت کشــیده و با پیچ و خم های فنی آن 
آشــنایی دارند، شایســته ترین و بهترین 
گزینــه بــرای خرید ســهام ایــن صنعت 

محسوب می شوند.

قطعه سازان در امور اصلی خود نیز 
مانده اند

در مقابل البته واگذاری سهام خودروسازان 
به قطعه ســاز ها مخالفان خاص خود را نیز 
داشــت، به  نحوی که آن ها معتقــد بودند 
صنعت قطعه هنوز در امــور روزانه خود نیز 
مانــده، بنابراین توان اداره خودروســازی 
را نخواهد داشــت. هرچه بــود، در نهایت 
در آن مقطــع، قطعه ســازان نتوانســتند 
برنامه های مدنظر خود را برای خرید سهام 
خودروســازان پیش ببرند و کنسرسیومی 

نیز میان آن ها شکل نگرفت.
این در حالی اســت که قطعه سازان بعد ها با 
تشــکیل زیرمجموعه های مختلف، موفق 
شدند بخشی از سهام خودروسازان داخلی 
را از آن خود کنند. در ایــن بین، هم اکنون 
شــرکت قطعه ســازی کروز، مالک حدود 
۲۳ درصــد از ســهام ایران خودرو اســت. 
این قطعه ســاز البته در این ســال ها سعی 
کرده ســهم خود را در مالکیت ایران خودرو 
افزایش دهد و نقش بیشــتری در مدیریت 
بزرگ ترین خودروســاز ایران داشته باشد، 
با این حال فعا موفق بــه تحقق این هدف 

نشده است.
اما ناکامی قطعه سازان در ماجرای سال ۸۸ 
سبب شد آن ها روشــی دیگر را برای تحقق 
رویای خودروساز شدن شان انتخاب کنند. 
تابســتان ســال ۹۲ بود که رئیس انجمن 
قطعه ســازان در نشســتی با اهالی رسانه، 
خبر از ســاخت پلتفرم مشــترک ازسوی 

قطعه ساز ها داد.
وی عنــوان کرد: کــه مقدمــات طراحی 
و ســاخت پلتفرم مشــترک با یکــی از دو 
خودروســاز بزرگ کشــور نهایی شده و در 
آینــده نزدیک خودرو هــای جدیدی روی 
آن ســاخته خواهد شــد. طبق این طرح، 
قرار بود پلتفرم مشــترک موردنظر با هدف 
تولید خودرو های کم مصرف و اســتاندارد 
طراحی و ساخته شــود، آن هم با مشارکت 
مالی خودروســازان؛ در واقع قطعه سازان 
وقتی دیدند برای تصاحب ســهام مدیریتی 
خودروسازی چندان شانسی ندارند، این بار 
از در همکاری مشترک وارد شده و به دنبال 
خودروســاز شــدن از مسیر مشــارکت با 

ایران خودرو و سایپا رفتند.
این در حالی بود که همکاری مشترک میان 
قطعه ســازان و خودروسازان هیچ گاه شکل 
نگرفت. از آنجا که اصل هدف قطعه ســازان 
از این پروژه، تبدیل شــدن به قطب ســوم 
خودروسازی بود، می شــد پیش بینی کرد 
که خودروســازان وارد بازی قطعه ســاز ها 
نشــوند، زیــرا تشــکیل چنیــن قطبــی 
می توانســت در نهایت گریبان خود آن ها را 

بگیرد.
از همین رو قطعه سازان بعد ها عنوان کردند 
به دنبال همکار خارجی برای تشکیل قطب 
سوم خودروســازی می گردند و حتی خبر 
از مذاکرات جدی با یکــی از طراحان بزرگ 
دنیا برای ساخت پلت فرم اختصاصی دادند. 
بر این اســاس قرار بود قطعه سازان داخلی 
با همکاری شــرکت ایتالیایی پنین فارینا، 
پلتفرمی مشــترک طراحی و محصوالتی 
جدیــد روی آن بســازند تا رســما خود را 
به عنوان قطب ســوم صنعت خودرو کشور 

معرفی کنند.

اما پــروژه پلتفرم مشــترک نیــز به جایی 
نرســید و به تبع آن، تشــکیل قطب سوم 
خودروســازی توسط قطعه ســازان نیز به 
بایگانی رفت. البته از همــان ابتدای مطرح 
شــدن پروژه موردنظر، خیلی ها پیش بینی 
می کردند که این طرح به ســرانجام نرسد، 
زیرا اوال اجمــاع و توافق کلــی میان خود 
قطعه ســاز ها برای اجرایی کردن آن وجود 
نداشــت و ثانیا آن هــا چنــدان حاضر به 

سرمایه گذاری مستقیم نبودند.
اتفاقا پرسش بسیار مهمی که در آن مقطع 
مطرح شــد این بــود که اگر قطعه ســازان 
برای طراحــی پلتفرم اختصاصــی، منابع 
مالی دارنــد، پس چرا در حــوزه تخصصی 
خود اقــدام به ســرمایه گذاری نمی کنند؟ 
هرچه بود، دومین تیر قطعه سازان نیز برای 
خودروساز شــدن به ســنگ خورد و آن ها 
نتوانســتند رویای خود را از مسیر پلت فرم 

مشترک تعبیر کنند.

سهام دو خودروساز بزرگ کشور روی 
کاغذ متعلق به دولت نیست

مهدیه ضیائیان  کارشــناس صنعت خودرو 
در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، 
گفت: با وجود آنکه ســهام دو خودروســاز 
بزرگ کشــور روی کاغذ متعلــق به دولت 
نیســت، این دولت اســت که سیاست های 
کلی آن هــا را تعییــن می کنــد، بنابراین 
انحصــاری که وزیــر صمت همــواره از آن 
می گوید، ریشه در همین دولتی  بودن دارد 
و تا وقتــی دولت پایش را از خودروســازی 
بیرون نکشــد، شکسته شــدن این انحصار 
و ایجــاد رقابت بــه معنای واقعــی در بازار 

خودرو، امکان پذیر نیست.
او بیان کــرد: در این ســال ها همــواره از 

ایران خودرو و ســایپا به عنوان انحصارگران 
عرصه خــودرو نام بــرده شــده و کمتر به 
انحصارگری قطعه سازان توجه شده است. 
همیــن حاال بخشــی قابل توجه از ســهام 
خودروسازان در اختیار قطعه سازان بزرگ 
قرار دارد و این موضوع گاهی خود را در قالب 
گروکشــی و عدم تامین قطعات نیز نشان 

می دهد.
این کارشــناس صنعت خــودرو ادامه داد: 
از طرف دیگر قطعه ســازان در این سال ها 
همــواره به  دنبــال افزایش ســهم خود در 
خودروســازی بوده انــد تا گســتره و توان 
انحصارگــری خــود را افزایــش دهند. به 
هر حــال در فضایی که رقبــای خارجی به 
دالیــل گوناگــون از جمله ضعــف امنیت 
ســرمایه گذاری، فضای نامناسب کسب و 
کار و تحریم، امکان و انگیزه فعالیت ندارند، 
طبیعی اســت کــه غول های قطعه ســاز و 
غول های خودروساز جوالن داده و رفتاری 

انحصاری از خود بروز دهند.
او افزود: بنابراین به عقیده بنده خودروساز 
شدِن قطعه سازان، نه تنها کمکی به تحقق 
هدف وزارت صمت برای شکستن انحصار و 
ایجاد رقابت در بخش خودرو نخواهد کرد، 
بلکه بــزرگان قطعه  ســازی را انحصارگرتر 
خواهد کــرد. در واقع مشــکل اصلی، عدم 

 توفیق بخش خصوصی است نه حضور آن.
ضیائیــان گفــت: ایجــاد قطــب جدید 
خودروســازی چه قطعه ساز باشــد و چه 
غیرقطعه  ساز، عما کمکی به انحصارزدایی 
در بــازار خــودرو نخواهد کرد، چــه آنکه 
خودروســازی همچنان گرفتار مشکات 
ناشــی از تحریم و سیاســت های داخلی به 

ویژه نرخ گذاری دستوری است.
این کارشــناس صنعت خودرو تشریح کرد: 
باید در نظر داشــت که قطعه سازان همین 
حاال هم در خودروســازی ســهام دارند و با 
توجه به روحیات خاص این قشر، ورودشان 
به عرصه تولید خودرو می تواند به نوعی هم 
خود آن هــا و هم خودروســازان را به ورطه 

نابودی بکشاند.
ضیائیــان گفت: آن هــا با توجه بــه اینکه 
ســهامدار خودروسازان هســتند، هر وقت 
دلشــان بخواهــد تامین قطعــه را متوقف 
می کنند، بنابراین وقتی خــود وارد عرصه 
تولید خودرو شــوند، این رفتــار انحصاری 

شدیدتر بروز خواهد کرد.
بــه عنــوان آخریــن کام بایــد گفت که 
وقتی دولت از خودروســازی کنــار برود، 
قطعه ســازان، بخــش خصوصــی صنعت 
خــودرو و البتــه شــرکت های خارجــی 
می توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر 
بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت 
از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق 

خواهد شد.

 میزان تولیــد ظروف چینی در ۹ ماهه امســال به رقم 
۳۹.۷ هزار تن رســید که در مقایســه با مدت مشابه 

پارسال کاهش ۱۰.۹ درصدی دارد.
 برپایه جداول آماری وزارت صنعــت، معدن وتجارت 
حاکی است، هشت ماهه امســال میزان تولید ظروف 
چینی به رقم ۳۵.۱ هزار رســید که در مقایسه با هشت 
ماهه ابتدایی ۹۸ که ۳۹.۶ هــزار تن بود، کاهش ۱۱.۶ 

درصدی را ثبت کرد.ماه های مهــر و آبان تولید ظروف 
چینی، ارقام ۵.۱ هزار تن را نشان داد که ثبات عملکرد 

در این بخش را نشان می دهد.
نیمه نخست امســال تولید ظروف چینی به ۲۳ هزار و 
۱۰۰ تن رســید در حالی ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته 

۲۸ هزار و ۴۰۰ تن ظروف چینی تولید شد.
جداول مورد بررســی میزان تولید ظــروف چینی در 

شهریورماه ۹۹،  رقم چهار هزار و ۸۰۰ تن را نشان داد و 
در مقایسه با مرداد ماه امسال که چهار هزار و ۷۰۰ تن 

بود، رشد دو درصدی را نشان می دهد.
بررســی ها نشــان می دهد در بخش ظروف چینی، 
اســتان های خراســان رضوی، اصفهان، قم، قزوین، 
گیان و مرکزی با رقم ۴۶.۶ هزار تن ســهم اصلی بازار 
را در اختیار دارند.آمار مورد بررســی جداول مربوطه، 

گویای تولید ۵۳۲.۴ هزار تن ظروف شیشه ای در دوره 
۹ ماهه امســال است و نســبت به رقم ۵۳۸.۲ هزار تن 
ظروف شیشــه ای تولیدی در دوره مشابه پارسال افت 
۱.۱ درصدی دارد.هشــت ماهه امســال تولید ظروف 
شیشــه ای بالغ بر ۴۷۴.۹ هزار تن بود و در مقایســه با 
رقم ۴۷۹.۹ هزار تن عملکرد هشــت ماهه ابتدایی ۹۸ 

کاهش یک درصدی داشت.

چینی

وف چینی در ۹ ماهه ۹۹ تولید حدود ۴۰ هزار تن ظر

مکاتبه بانک با جنیدی

و آمریکایی اعالم متناقض مناطق آزاد برای ترانزیت خودر
خریدار  گرچه مســئوالن در مناطق آزاد 
اعام کردند که نه شورای عالی مناطق آزاد 
و نه مناطق هیچ درخواســتی برای ترانزیت 
خــودروی آمریکایــی فی مابیــن مناطق 
نداشته اند، اما مســتندات، نشان می دهد 
قبل از آن، شــورای عالــی مناطق آزاد طی 
مکاتبه ای با معاونت حقوقی ریاست جمهور 
برای ترانزیت خودروهــای آمریکایی و رفع 
موانع ایجاد شــده از ســوی گمرک ایران 

رایزنی کرده است.
 مکاتبات صورت گرفته از شهریورماه امسال 
بین شــورایعالی مناطق آزاد و گمرک ایران 
از این حکایت داشــت که مناطق به استناد 
تفاهم نامه منعقده در آبان ماه سال گذشته 
با پلیــس راهور ناجــا خواســتار ترانزیت 
خــودرو بین خود هســتند ولــی ظاهرا با 
موانعی از سوی گمرک مواجه و درخواست 

حل و فصل موضوع را مطرح کردند.
این در حالی است که در تفاهم نامه مذکور 
اعام شــده که در خصوص نقــل و انتقال 
خودروهای بیــن مناطــق آزاد در صورت 
موافقت ســازمان های متبوعه بــا رعایت 
شــرایط و ضوابط مرتبط با شــماره گذاری 

اقدام الزم انجام شود.
اما ارونقی - معــاون فنی و امــور گمرکی 

گمرک ایران - در سال جاری بخشنامه ای 
صادر و ترانزیت خودرو را به رعایت پنج مورد 
مشــروط می کند که در یکــی از آنها نقل و 
انتقــال خودروهای لوکــس و آمریکایی را 
ممنوع کرد؛ به طوری که تاکید شــد انتقال 
خودرو بــا برندهای المبورگینــی، فراری، 
پورشــه، هامر، مازراتی و بوگاتی همچنین 
ســایر خودروهای دارای برنــد آمریکایی، 

ساخت یا با مبدا آمریکا امکان پذیر نیست.
در شــرایطی که به نظر می رسید اختاف 
نظری بین مناطق آزاد و گمــرک ایران در 
مورد ترانزیــت خودروهــای آمریکایی یا 
لوکس وجود داشــته و مناطق در جابجایی 
این خودروها به مشــکل خورده باشــند، 
پیگیری موضوع از شورای عالی مناطق آزاد 
در دی ماه  ســال جاری با این اعام  همراه 
بود که نه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
و نه ســازمان های مناطق درخواستی برای 
جابجایی خــودرو آمریکایــی بین مناطق 
آزاد ارائه نکرده انــد، حتی در مورد اینکه آیا 
اشخاص درخواستی برای جابجایی خودرو 
آمریکایی بین مناطق  داشته اند هم تصریح 
شــد که اصوال موضوع ترانزیت، ارتباطی با 
دبیرخانه شــورای عالی  مناطق آزاد ندارد 
و توافق ســازمان هــای دو منطقه مقصد و 

مبدا برای جابجایی شــرط اصلی اســت؛با 
این حال تاکنون درخواستی برای جابجایی 
خودروهــای آمریکایی از یــک منطقه به 
منطقه دیگر بــه دبیرخانه  شــورای عالی 

واصل نشده است.

مکاتبه بانک باجنیدی:گمرک مجری 
است نه سیاست گذار

اما بررســی های ایسنا نشــان می دهد در 
آذرماه امسال، مرتضی بانک - رئیس شورای 
عالی مناطق ویــژه و آزاد -  طی مکاتبه ای با 
جنیدی - معاون حقوقــی رئیس جمهور - 
موضوع ترانزیت خــودرو بین مناطق آزاد و 
عملکرد گمرک دراین رابطه را مطرح کرده 

و به طور خاص بر رفع مشــکل نقل و انتقال 
خودروهای آمریکایی تاکید داشته است.

بانک در نامه خود به تفاهم نامه منعقده بین 
دبیرخانه و پلیس راهور ناجا و دستورالعمل 
نقل و انتقال خودرو بین مناطق آزاد اشــاره 
کرده و گفته که اما گمــرک ایران به عنوان 
نهاد مجــری و نه سیاســتگذار، بــا صدور 
بخشنامه ای ترانزیت خودرو بین مناطق را 

با محدودیت هایی مواجه کرده است.

خودروهای آمریکایی قبال وارد شده و 
االن فقط ترانزیت مطرح است

وی در این مکاتبــه به بند )۳( بخشــنامه 
معاون گمــرک ایران یعنی بنــد مربوط به 
ممنوعیت ترانزیت خودروهــای لوکس و 
آمریکایی اشاره داشــته و گفته که  توجیه 
گمــرک در ایجاد این محدودیــت نامه آن 
معاونت )معاونت حقوقــی رئیس جمهور( 
مبنی بــر ممنوعیــت واردات خودروهای 
برند آمریکایی، ســاخت آمریکا یــا با مبدا 
اولیه آمریکا به کشــور اســت، در حالی که 
خودروهای مورد بحث در مناطق در سنوات 
قبل و در دوره قبل از اعمال ممنوعیت وارد 
شــده و اکنون صرفا از یک منطقه به منطقه 

دیگر منتقل می شوند. 

درخواست جابجایی خودرو 
آمریکایی اشخاص

اعام رئیس شــورایعالی مناطق آزاد درباره 
ارســال تصویر نامــه یکــی از متقاضیان 
ترانزیــت خودرو بیــن مناطق نیز نشــان 
دهنده، درخواســت جابجایــی خودروی 
آمریکایی شــخصی از منطقه آزاد اروند به 

منطقه آزاد انزلی است.

دستور رسیدگی و سکوت گمرک
بانک، از معاونت حقوقــی رئیس جمهور 
خواسته نســبت به بررســی کارشناسی 
موضوع اقدام شــود که به دنبال آن، این 
معاونت به ســازمان های ذیربط دســتور 
بررســی موضوع و اعام نتیجــه را داده 

است.
جریان ترانزیت خــودرو بین مناطق آزاد در 
حالی با ابهاماتی دراین رابطه پیش می رود 
و حتی گایه از عملکرد گمرک ایران در این 
رابطه بــه معاونت حقوقــی رئیس جمهور 
کشــیده شــده که این ســازمان  تاکنون، 
موضع خود درباره چرایی ممنوعیت نقل و 
انتقال این خودروها و البته سایر خودروهای 
لوکس را اعــام نکرده و دلیــل صدور این 

بخشنامه مشخص نیست.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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ونمایی شد ود مصباح والیت در قم ر سر
معرفی خدمتی دیگر از خدمات غیرحضوری 

سازمان تامین اجتماعی در طرح 3۰7۰
 

انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد به صورت کامًا غیر 
حضوری فراهم گردید.به گــزارش خبرنگار خریدار بــه نقل از روابط 
عمومی اداره کل تأمین اجتماعی اســتان خوزســتان ؛ ســید محمد 
مرعشــی مدیر کل تأمین اجتماعی اســتان گفت : انعقاد قرارداد بیمه 
صاحبان حرف و مشــاغل آزاد بــه صورت کامًا غیــر حضوری فراهم 
گردید . از این پس متقاضیــان می توانند از طریق مراجعه به ســامانه 
خدمات غیرحضوری ســازمان به نشــانی اینترنتی es.tamin.ir  و از 
منوی بیمه شدگان / بیمه شــدگان خاص / انعقاد قرارداد بیمه مشاغل 
آزاد  / مشــاهده و ضوابط مقررات / تائید اطاعات/ مشــاهده جزئیات /

تعیین نرخ حق بیمه / عنوان شغل بیمه شده / انتخاب حمایت درمان یا 
عدم حمایت / ورود مبلغ حق بیمه / محاســبه / انعقاد قرارداد/ مشاهده 
قرارداد / ارســال پیامــک / پرداخت حــق بیمه اقــدام نمایند .کلیپ 
راهنمای اســتفاده از انعقاد قرار داد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد  
در صفحه اینســتاگرام @khozestan.tamin  قابل مشــاهده است .  
سید محمد مرعشــی در ادامه افزود : بیمه شــدگانی که فاقد شرایط 
معافیت از انجام معاینات پزشکی می باشــند ، می بایست با ارایه تعهد 
سیستمی مبنی بر انجام معاینات بدو بیمه پردازی در موعد مقرر و پس 
از انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ 
عقد قرارداد با مراجعه به ســامانه مزبور نسبت به دریافت فرم معرفی به 
معاینه وانجام معاینات پزشــکی مربوطه اقدام نمایند . مدیر کل استان 
در انتها گفت : مهلت بیمه شده برای پرداخت حق بیمه حداکثر ۳۰ روز 

از تاریخ عقد قرارداد می باشد . 

 کرونا همچنان توقف ناپذیر-کاهش تردد
 به مازندران به عنوان یک مطالبه

   دکتر سیدعباس موسوی رییس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران در 
جلسه ستاد استانی کرونا گفت: در روند افزایشــی کرونا در هفته های 
اخیر مازندران روند توقف کرونا را تجربه نکرده اســت.دکتر موســوی 
با بیان اینکه نگران ورود مســافران در تعطیات آخر هفته به مازندران 
هستیم افزود: شــهر های مازندران در وضعیت قرمز ونارنجی هستند 
و کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی در اســتان را شــاهدیم.وی 
بر پیگیری کاهــش ترددبه مازندران به عنوان یــک مطالبه تاکید کرد 
و افزود: مسافرت های درون و برون اســتانی، شکل گیری تجمعات در 
مشاغل گروه یک و شکل گیری دورهمی ها سبب شیوع و انتقال کرونا 
شده است.رییس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران از بروز رسانی آمار 
روستا های درگیربا کرونا خبر داد و گفت: کنترل کووید۱۹ در روستا ها 
و قرنطینه در روســتا ها انجام می شــود.او افزود: تاکنون بیش از ۴هزار 
تست کرونایی در طرح شهید ســلیمانی انجام شد و در شناسایی افراد 

ناقل کرونا پیگیری می شود.
دکتر موسوی همچنین در این نشست خواســتار ورود کمیته امداد و 

بهزیستی در ایجاد قرنطینه افراد آسیب پذیر شد.

 ارائه خدمات رایگان چشم پزشکی به بیش
 از 3 هزار و ۵۰۰ نفر در کردستان

گروه جهادی شهید رهنمون بسیج جامعه پزشکی با استقرار در منطقه 
حاشیه نشین نایسر سنندج، بیماران چشمی را بصورت رایگان ویزیت 
می کنند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در حاشیه ویزیت 
رایگان بیماران چشــمی توســط گروه جهادی چشم پزشکی شهید 
رهنمون در منطقه حاشیه نشین نایســر در گفت وگو با خبرنگار ما در 
سنندج اظهار داشــت: هفت نفر از پزشکان متخصص و فوق تخصص به 
مدت سه روز بیماران چشــمی را ویزیت خواهند کرد. سرهنگ حسن 
عسگری افزود: در اجرای این طرح که از روز پنجشنبه آغاز شده است، 
بیماران شناسایی شده نیازمند ویزیت رایگان می شوند و افرادی که نیاز 
به عینک داشته باشند بصورت رایگان عینک به آنها اهدا خواهد شد.به 
گفته وی، بیمارانی هم که به عمل جراحی نیاز داشته باشند، با معرفی 
به بیمارســتان کوثر ســنندج و بصورت کاما رایگان درمان خواهند 
شد.مسوول بســیج جامعه پزشکی ســپاه بیت المقدس کردستان نیز 
اظهار داشــت: طرح ویزیت رایگان چشــم از چهار ماه پیش در استان 
کردســتان شــروع شــده و تاکنون بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در هفت 
شهرســتان اســتان ویزیت و غربالگری شده اند.محســن رمضان زاده 
افزود: تاکنون دو هــزار و ۵۰۰ عینک رایگان به بیمــاران نیازمند اهدا 
شــده و با هماهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی نیز بیماران نیازمند در 
بیمارستان کوثر سنندج مورد اعمال جراحی قرار گرفته اند.وی اظهار 
داشت: اکنون هم ۶۰ بیمار از شهرستان های بیجار، مریوان و کامیاران 
در طول سه روز عمل جراحی چشم می شــوند. رمضان زاده تاکید کرد: 
برنامه ویزیت رایگان و عمــل جراحی تا اتمام کامل شهرســتان های 

استان ادامه خواهد داشت.

 بازدید مدیر مخابرات منطقه گلستان
 از پروژه ها و مراکز مخابرات روستایی شهرستان 

علی آباد کتول
 مدیر مخابرات منطقه گلســتان از مراکز تلفن شــهرهای سنگدوین ، 
مزرعه کتول و همچنین روســتاهای حاجی کاته و رحمت آباد بازدید 
کرد .مهندس غامعلی شهمرادی از مراکز تلفن شهرهای سنگدوین و 
مزرعه کتول و روستاهای رحمت آباد و حاجی کاته از توابع شهرستان 
علی آباد کتــول بازدید و از نزدیک تجهیزات فنی ســخت افزاری و نرم 
افزاری را مورد بررسی قرارداد .مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید 
بر اینکه ارائه خدمات مطلوب به مشــریان مســتلزم داشتن امکانات 
مناسب است گفت : توسعه و بروززســانی تجهیزات موجب خواهد شد 
تا سرویســها و خدمات با کیفیت تری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با همکاران مخابراتی در این مراکــز تلفن به تبادل نظر پرداخت و با 
اشاره به اینکه نیاز مشــتریان روز به روز در حال تغییر و افزایش است بر 
همسو شدن با خواسته مشــتریان تاکید کرد .همچنین در دیدار چهره 
به چهره مهندس غامعلی شــهمرادی با مردم واعضای  شــورای شهر 
های سنگدوین و مزرعه کتول و دهیار روستاهای رحمت آباد و حاجی 
کاته از نزدیک نسبت به نیاز های مخابراتی مردم آگاهی و در راستای 
تامین آنها هماهنگی ها و دســتورات الزم صادر شد.مهندس غامعلی 
شــهمرادی در ادامه برنامه بازدید از پروژه های مخابرات ، از نزدیک در 
جریان روند تاسیس سایت  روســتای رحمت آباد قرار گرفت و با تاکید 
بر اینکه سایت تلفن همراه روســتای رحمت آباد با تاش کارشناسان 
ارتباطات سیار راه اندازی شد گفت : تاسیس این سایت ، موجب خواهد 
شد ارتباطات همراه اول مردم روستای رحمت آباد و توابع آن با پوشش 

کامل و کیفیت حداکثری همراه باشد.

کوچه

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه در جلســۀ 
کمیتۀ حفاظت فنی و بهداشــت کار فوالد مبارکه که 
با حضــور مدیران ارشــد و مدیران نواحــی تولیدی و 
پشتیبانی برگزار شد، وجود سیستم بازرسی اثربخش 

و کارآمد را موجب ارتقای ایمنی شرکت دانست.
مختار بخشــیان بازرســی تجهیــزات در خطوط 
تولیــد را بااهمیــت خوانــد و افــزود: اجــرای 
دســتورالعمل های ایمنی و ردیابی عدم انطباق ها 
در خــط تولیــد از مؤلفه های اصلی دســت یابی به 

نتایج مطلوب ایمنی است.
وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه نقش 
پراهمیــت اپراتورهــای خــط تولید و 
تعمیرات درزمینۀ بازرســی تجهیزات، 
خواســتار پیگیــری و جدیت بیشــتر 

کارکنــان شــرکت درزمینۀ بازرســی و تکمیل چک 
لیست های بازرســی تجهیزات محیط کار شد.حسین 
مدرسی فر، مدیر ایمنی، بهداشــت حرفه ای و محیط 
زیست شــرکت فوالد مبارکه نیز در این جلسه ضمن 

ارائۀ گزارشــی از اقدامات صورت گرفته 
جهت مقابله با شــیوع ویــروس کرونا، 
شــیوه نامه های  حداکثــری  رعایــت 
بهداشــتی ویــروس کرونــا در نواحی 
مختلف را مورد تأکید قــرار داد.در ادامۀ 
این جلســه، جواد کیانــی رئیس ایمنی، بهداشــت 
حرفه ای و آتش نشانی به تشریح شاخص های حوادث 
در ۹ ماه گذشــته پرداخت و ضمــن قدردانی از تاش 
مدیــران و کارکنان فــوالد مبارکــه در زمینۀ رعایت 

دســتورالعمل های ایمنی، دست یابی به نتایج مطلوب 
در حوزۀ ایمنی را نشــانۀ فرهنگ غنی کارکنان فوالد 
مبارکه در این خصوص عنوان کرد.رســول فرهادی، 
سرپرست ایمنی فنی و بازرســی نیز در پایان گزارشی 
از روند انجام اقدامات پیشگیرانه و اصاحی درخصوص 
موارد مطرح در کمیتۀ حفاظت فنی آذرماه سال جاری 
ارائه کرد و دســت یابی به نتایج ارزنده درزمینۀ ایمنی 
را نتیجۀ تاش همگانی در اجــرای اثربخش اقدامات 

تعریف شده برشمرد.

فوالد مبارکه

خریدار  آیین  بزرگداشــت فقیه مجاهد و 
پارســا مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی ،عضو 
فقید مجلس خبــرگان رهبــری در مرکز 
همایش های غدیر دفتر تبلیغات اســامی 
حوزه علمیه قم برگزار شــد.در این مراسم 
که با رعایت دســتور العمل های بهداشتی و 
به همت قــرارگاه فرهنگی جهادی حضرت 
مهدی )عج( بسیج ســازندگی برپا شده بود 
از ســرود مصبــاح والیت به پاس ســال ها 
مجاهدت و خدمات مرحوم آیت اهلل مصباح 
یزدی به نظام و انقاب اســامی رونمایی و 

اجرا شد.
در این مراسم صابر خراسانی و سیدمهدی 
تحویل دار به شــعرخوانی و مرثیه ســرایی 
پرداختــه و همچنیــن حجت االســام 
والمســلمین حســینی نژاد به ایراد سخن 
والمســلین  پرداخت.حجت االســام 
سیدعلی اکبر حســینی نژاد، رئیس مجمع 
نماینــدگان طــاب، در ســخنان خــود 
گفت: آیــت اهلل مصباح یزدی در مؤسســه 
باقرالعلوم)ع( کادرســازی را شروع کردند 
و بعید می دانم مجموعه ای بــا این حجم از 
پژوهشگران برجســته و فاخرتر از مؤسسه 
آموزشــی پژوهشــی امام خمینی داشته 

باشیم.
وی افزود: تنهــا ۶۵ هزار نفــر در اردوهای 
والیت این مؤسسه آموزش دیدند که بارها 
شــاهد بودم وقتی با این افراد می نشستیم 

می گفتنــد ما با حضــور در ایــن دوره تازه 
فهمیدیم اســام و نماز و والیت چیســت؟ 
ایشــان تاش شــبانه روزی در این عرصه 
داشــتند و بنده خودم شــاهد بــودم که 

۲۰ نفــر از دانش پژوهان موفق خــود را به 
دانشگاه های اروپا فرستادند تا در رشته های 
مختلف تحصیل کنند و با فلسفه و فرهنگ 
و علوم انســانی و اجتماعی غرب آشنا شده 

و با ورود به کشــور بتواننــد خدمت کنند.
حســینی نژاد تصریح کرد: این مؤسســه 
۱۱ رشــته تخصصی در حــد دکتری دارد 
و تلفیقی میان دین و تمــدن جدید در آن 
صورت گرفته است و سبب شــده تا متون 
اســامی را با متد جدید علمــی در راه رفع 
نیازهای جامعه بازخوانی و بازآفرینی کنند.
وی با بیان اینکه آیــت اهلل مصباح یزدی در 
تربیت نیرو خیلی دقیق و حساس بود، اظهار 
کرد: آیت اهلل مصباح یزدی، نیروهای زیادی 
برای دانشــگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی 
تربیــت کردنــد و در پرتــو ایــن زحمات 
متخصصان زیادی در علوم انسانی اسامی 
برای عرضه بــه محیط های علمــی داریم. 
خود ایشــان هم اهل مناظــره و مبحث و 
پرتاش بودند.حســینی نژاد با بیان اینکه 
والیتمــداری او زبانزد بود و بــه تنهایی در 
برابر مخالفان والیت ایستاد، افزود: آیت اهلل 
مصباح  شــخصیتی جامع و کامل داشــت، 
جالــب اینکــه می فرمود من در ســن ۱۱ 
سالگی به تهران می رفتم تا ریاضی بیاموزم 
با اینکه در میان حوزویان این مسئله چندان 
رواج نداشت و الحمدهلل با تربیت شاگردان 

این علوم را هم به شاگردانشان منتقل کرد.

ح کرد؛ارتقای ایمنی با استفاده از سیستم بازرسی اثربخش و کارآمد معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطر
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با استفاده از مواد ساخت داخل  

وگاه رامین اهواز  اسیدشویی کندانسور واحد 3۰۵ مگاواتی نیر

ساخت ربات جوشکار برای اولین بار در صنعت نیشکر

خریدار   سرپرســت امور بهــره برداری 
شــیمی فاز یک و ۲ نیروگاه رامین اهواز از 
اسیدشویی کندانسور واحد ۳۰۵ مگاواتی 
نیروگاه با تاش متخصصان بومی خبر داد.

به گزارش خبرنــگار خریدار به نقل از روابط 
عمومی نیــروگاه رامین اهواز : اســماعیل 
جمال پور سرپرســت امور بهــره برداری 
شــیمی فاز یک و ۲ نیــروگاه رامین اهواز 
گفت: متخصصان بومی نیروگاه توانســتند 
پــس از تحقیقــات متعــدد و آنالیز های 
تخصصی برای اولین بار اقدام به استفاده از 
ممانعت کننده خوردگی ســاخت داخل در 
عملیات اسیدشــویی کندانسور واحد ۳۰۵ 

مگاواتی شماره ۳ همراه با اسیدکلریدریک 
کنند.او با بیــان اینکه کندانســور یکی از 
اصلی ترین تجهیزات در سیکل نیروگاه های 
بخار اســت که با ایجاد خــاء باعث بهبود 
راندمان حرارتی شــده و نقــش زیادی در 
پایداری واحــد و میزان تولیــد انرژی برق 
ایفاء می کند، افزود: رســوب اماح موجود 
در آب در طول زمان منجر به تشــکیل الیه 
رســوبی درون لوله های کندانسور می شود 
که این موضوع باعث جلوگیــری از انتقال 
حــرارت در لوله های کندانســور و کاهش 
خاء و در نهایــت باعث کاهــش در تولید 
انرژی برق خواهد شــد.جمال پور هدف از 

اسیدشویی را پیشــگیری از بروز مشکات 
فنی و جلوگیری از کاهش تولید همزمان با 
تعمیرات میان دوره ای این واحد عنوان کرد 

و اظهار داشت: استفاده از اسیدکلریدریک 
در این پروژه ســبب ســرعت بخشیدن به 
انحال مواد رســوب شــده در ایــن ماده 
شــیمیایی می شود.سرپرســت امور بهره 
برداری شــیمی فاز یک و ۲ نیروگاه رامین 
اهواز با بیان اینکه تولید این مواد شیمیایی 
با تاش شــرکت های ایرانی انجام شــده 
اســت، ادامه داد: اثرگذاری بــاال به منظور 
حذف رســوبات، کاهش خریــد این مواد 
شیمیایی و حذف تامین کنندگان خارجی 
از دیگر مزیت های اســتفاده از این ماده به 
منظور حذف رســوبات و رفع مســدودی 
لوله های کندانســور به شــمار می رود.این 

مقام مسئول به نتایج حاصل از این پروژه در 
یک شــاخه از لوله های کندانسور پرداخت 
و میزان انحال رســوب بعد از اسیدشویی 
را ۸۴ درصد و در شــاخه دیگــر ۶۲ درصد 
اعام کرد و بیان داشــت: بازدهی مطلوب 
اســتفاده از این ماده شــیمیایی نسبت به 
اســتفاده از سایرمواد شــیمیایی همچون 
اسید سیتریک بیشتر است.نیروگاه رامین 
اهواز با ۶ واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت 
یک هزار و ۸۵۰ مگاوات ســاعت بزرگترین 
نیروگاه بخاری کشور اســت و نقش مهمی 
در تامین برق مورد نیاز مردم و پشــتیبانی 

از شبکه سراسری برق کشور ایفاء می کند.

خریدار  شرکت توســعه نیشکر و صنایع 
جانبی برای اولین بار موفق به ساخت ربات 
جوشکار و بومی ســازی این تکنولوژی در 
صنعت نیشــکر شــد.به گزارش خبرنگار 
خریدار به نقــل از روابط عمومی شــرکت 
توســعه نیشــکر، این ربــات جوشــکار با 
همکاری موسسه تحقیقات توسعه نیشکر 
و کشــت و صنعت نیشــکر دهخدا طراحی 
و تولید شــد.در این زمینه، معاون صنعت 
موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر 

با اشــاره به کاربرد ربات جوشکار در صنعت 
نیشکر اظهار داشت: نیشکر پس از عملیات 
برداشــت و حمل آن به محل تخیله نی در 
کارخانه شــکر، بعد از طــی فرآیندی، وارد 
بخش آســیاب می شــود تا عملیات آماده 
ســازی و عصاره گیری انجام شود.مسعود 
جوینده کار افــزود: بخش عصــاره گیری 
نیشــکر از پنج آسیاب و هر آســیاب از پنج 
غلتک تشــکیل شده اســت که در این بین 
ســه غلتک اصلی کار فرآیند عصاره گیری 

نیشکر را انجام می دهند.وی با بیان اینکه در 
فرآیند عصاره گیری، غلتک ها دچار سایش 
می شــوند، تصریح کرد: همین امر موجب 
می شود عملیات عصاره گیری برای مدتی 
به منظور تعمیر و بازسازی غلتک ها متوقف 

شود.
معاون صنعت موسسه تحقیقات و آموزش 
توسعه نیشــکر با اشــاره به عملکرد ربات 
جوشــکار در جلوگیری از وقفــه در تولید 
شکر عنوان کرد: ربات جوشــکار به منظور 

جلوگیری از وقفه در عملیات عصاره گیری 
نیشکر ســاخته شــده و عملیات تعمیر و 
جوشکاری غلتک ها در حین فرآیند عصاره 
گیری انجام می شــود و دیگــر وقفه ای در 
فعالیت کارخانــه تولید شــکر ایجاد نمی 
شــود و همین امر ســبب افزایش راندمان 
تولید خواهــد شــد.جوینده کار در ادامه 
گفت: ربات جوشکار بر اساس برنامه ریزی 
های صــورت گرفته و به صورت هوشــمند 
در زمانی که غلتک های آســیاب مشغول 

فعالیــت هســتند در صورت ســاییدگی 
عملیات تعمیر و جوشکاری انجام می دهد.
وی افزود: پیش از این کشور برزیل سازنده 
ربات های جوشــکار در صنعت نیشکر بود 
که با همت متخصصین شــرکت توســعه 
نیشکر این ربات بومی سازی و ساخته شد 
و با توجه به بومی سازی این ربات در داخل 
کشور، صنعت نیشــکر در شرایط تحریم از 
خدمات و پشــتیبانی شرکت های خارجی 

بی نیاز می شود.

طبق مصوبه هیئت وزیران، از اول دی ماه سال جاری 
مشترکین خانگی در اســتان یزد که میزان مصرف 
آن ها کم تر از الگوی تعیین شده باشد شامل تخفیف 

۱۰۰ درصدی صورتحساب گاز بهای خود می شوند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان یزد با تایید این خبر 
گفت: مطابق مصوبــه اخیر هیأت وزیــران گازبها و 
کلیه هزینه های مرتبط با آن شامل مالیات، عوارض 
ارزش افزوده و عوارض گازرســانی مشــترکین کم 
مصرف با الگوی تعیین شــده در ســکونت گاه  های 
دائمی شهری و روســتایی و همچنین سکونت گاه 
های عشــایری از ابتدای دی ماه امســال با تخفیف 
۱۰۰ درصدی و به صورت کامــًا رایگان خواهد بود 
و الزم به ذکر اســت اقامتگاه  های فصلی در روستاها 
و مناطق ییاقی مشمول این طرح نخواهند شد. وی 
هدف از اجرای این طرح تشویقی را مدیریت تقاضا و 
بازدارندگی مصارف غیرضرور، تشویق مشترکین به 
رعایت الگوی مصرف بهینه گاز، ترغیب مشــترکین 
پرمصرف به تغییــر رفتار مصرف و نهادینه ســازی 
مصرف صحیح گاز طبیعی ذکــر کرد و تصریح نمود: 
استفاده از پوشش گرم زمســتانی درمنزل، توجه به 
برچسب انرژی در وسایل گازســوز، عدم استفاده از 

شومینه به دلیل راندمان و ایمنی پایین، نصب پرده 
های ضخیم بر روی پنچره ها، خاموش کردن وسائل 
گرمایشــی اتاق های بدون اســتفاده، نصب درزگیر 
جهت در پنجره ها و درب ها، عایق بندی لوله های  آب 
گرم رادیاتور مرکزی از راهکارهای مدیریت و کاهش 
مصرف گازطبیعی در بخش خانگی در روزهای سرد 

است.
علی اکبر میدانشــاهی با بیان این ســایر مشترکین 
نیز می توانند با اصاح الگوی مصرف خود مشــمول 
این طرح شــوند افزود:مشــترکینی کــه میانگین 
مصرف  خود  در ســال جاری را نسبت به سالهای ۹۶ 
و۹۷ به میزان ۱۰ درصد کاهش دهند، از تخفیف ۱۵ 
درصدی گازبها  برخوردار میشوند.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان در پایان یادآور شد: مشــترکین محترم 
گاز طبیعی می توانند با مراجعه بــه پایگاه اینترنتی 
www.nigc-yazd.ir  و درج شــماره اشــتراک 
خود، نسبت به مشــاهده میزان مصرف گاز طبیعی 
خود در ســال های قبل اقدام کرده و بــا بکارگیری 
دستورالعمل های گفته شــده از مزایایی طرح ملی 
گازبهــای رایگان بــرای مشــترکین کم مصرف 

بهره مند شوند.

استاندار هرمزگان از احداث بوســتان ساحلی دفاع 
مقدس در ادامه پارکهای ساحلی، توسط شهرداری 
بندرعباس خبر داد.به گــزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری بندرعبــاس، فریدون 
همتــی در بازدیــداز از پروژه هــای عمرانی شــهر 
بندرعباس اظهار کرد: بوستان ساحلی دفاع مقدس 
در زمینی به مســاحت ۱۷ هکتــار، در ادامه پارک 

ساحلی والیت احداث می شود.
وی با اشــاره به اینکــه در این بوســتان المان های 
دفاع مقدس به کار گرفته می شــود، افزود: با توجه به 
هماهنگی های صورت گرفته، احیای مجتمع مربوط 
به اداره کل فرهنگ و ارشاد اســامی نیز در دستور 
کار قرار گرفته است.اســتاندار هرمــزگان در ادامه 
این بازدید ضمن بررســی روند احداث بلوار ساحلی 
جدید که توســط شــهرداری در حال انجام است، با 
قدردانی از تاش های مجموعه شورای اسامی شهر، 
شهردار و سایر مدیران مرتبط، خاطرنشان کرد: شهر 
بندرعباس ظرفیت های خیلی خوبی دارد که پس از 
بررســی بخش های مختلف آن، احداث این بلوار در 
دستور کار قرار گرفت.استاندار هرمزگان از پیشرفت 
۷۰ درصدی این بلوار خبر داد و تصریح کرد: رویکرد 

این پروژه بــزرگ، رونق حوزه گردشــگری و ایجاد 
زیرساخت های مناسب در این بخش است.

این مقام مســئول با اشــاره به اینکه بلوار ســاحلی 
به طــول ۱۴ کیلومتر و یک بلوار دیگــر به طول ۱۰ 
کیلومتر در حال احداث است، بیان کرد: در مجموع، 
این پروژه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار را به خود 
اختصاص داده است.استاندار هرمزگان با بیان اینکه 
امیدواریم این بلوار به زودی مــورد بهره برداری قرار 
بگیرد، گفت: نکته حائز اهمیــت در این منطقه، این 
است که بین بلوار ســاحلی جدید و دریا هیچ سازه و 
تاسیسات دیگری احداث نمی شود و تمام ساحل در 

اختیار مردم قرار می گیرد.
همتی عنــوان کرد: به مــوازات این بلوار ســاحلی، 
بزرگترین پارک شــهر بندرعباس احداث می شود 
که در مجموع، این بخش شــهر در آینــده یکی از پر 
جاذبه تریــن مناطق بــرای گردشــگران داخلی و 
خارجی خواهد بود.اســتاندار هرمــزگان در بخش 
دیگری از ســخنانش ضمن اشــاره به دیــدارش با 
وزیر راه و شهرسازی، از مطرح شــدن ایده باغ شهر 
باغ ویایــی خبر داد و عنوان کرد: ایــن ایده در حال 

پردازش است. 

هرمزگانیزد

مشترکین گاز طبیعی در استان یزد کم مصرف کنید، رایگان 
مصرف کنید

استاندار هرمزگان خبر داد:احداث بوستان ساحلی دفاع 
مقدس در بندرعباس



وزیر ورزش و جوانان مطرح کرد

 حضور بازنشسته ها در انتخابات فوتبال ممنوع است

استعفای قطعی عضو هیات مدیره باشگاه 
پرسپولیس

عضو هیات مدیره باشــگاه پرســپولیس با اصرار روی استعفای خود به 
هیچ وجه حاضر نیست در جلسات این باشگاه شرکت کند.

 باشگاه پرســپولیس در هفته های اخیر  به دلیل درگیری لفظی یحیی 
گل محمدی ســرمربی پرسپولیس با مهدی رســول پناه رئیس هیات 

مدیره باشگاه با حاشیه های مختلفی روبرو شد.
دعواهایی که ریشه در انتشــار فایل ویدئویی از رئیس هیات مدیره این 
باشــگاه در ابتدای فصل جاری لیگ برتر داشت. در این فیلم رسول پناه 
توهین های تندی را به یحیی گل محمدی و برخی بازیکنان جداشــده 

این تیم نظیر شجاع خلیل زاده نسبت داده بود.
صحبت هایی که باعث استعفای رســول پناه از سرپرستی باشگاه شد 
اما او قید کناره گیری از ریاســت هیات مدیره باشگاه را نزد تا جدال او با 
یحیی پس از تساوی در دربی ۹۴ پایتخت این بار از سوی سرمربی تیم 

آغاز شود.
گل محمدی که خواهان برکناری ۴۸ ساعته رسول پناه شده بود با عدم 
موضع گیری وزیر ورزش در قبال این موضوع روبرو شــد تا چاره ای جز 

بازگشت به تمرینات تیمش را نداشته باشد.
باشگاه پرسپولیس با وجود عدم اســتعفای رئیس هیات مدیره خود با 
اصرار علی رغبتی مبنی بر موافقت با کنــاره گیری اش از جمع مدیران 
باشگاه پرسپولیس روبرو شد. رغبتی پس از نایب قهرمانی پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان آسیا خواهان موافقت وزیر ورزش با استعفای خود شد 

و حاضر نشد در جلسات ماه اخیر این باشگاه شرکت کند.
عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس پیش از این هم بارها استعفا داده 
بود اما با درخواست مسعود سلطانی فر در هیات مدیره مانده بود. با این 
حال رغبتی تصمیم قطعی خود را برای رفتن از باشــگاه پرســپولیس 

گرفته است و حاضر نیست در این باشگاه فعالیت خود را ادامه دهد.

ستار همدانی:
ساختار دفاع استقالل ایراد دارد

هافبک سابق استقال با بیان اینکه آبی پوشان برابر پرسپولیس در خط 
دفاع مشکات زیادی داشتند، گفت: ساختار دفاعی استقال ایراد دارد 

و فکری هر چه زودتر باید آن را برطرف کند.
ستار همدانی در مورد عملکرد آبی پوشــان در دربی گفت: استقال از 
نظر امتیازی شرایط خوبی داشت و در صدر جدول قرار گرفته بود. آنها 
گل زودهنگامی را به ثمر رســاندند و همه انتظار داشــتند این گل زنی 
تداوم پیدا کند اما به یک باره روند بازی عوض شــد و پرســپولیس که 
بازی را واگذار کرده بود با تمام قدرت هجوم آورد تا بتواند به گل تساوی 

دست پیدا کند اما در نیمه اول توفیقی به دست نیاورد.

همدانی تصریح کرد: نیمه دوم استقال کامًا تمرکزش را از دست داد 
و اشتباهات فاحش خط دفاعی سبب شد تا قرمزپوشان به دو گل دست 
پیدا کنند. ساختار دفاعی استقال ایراد دارد و فکری باید هرچه زودتر 
آن را برطرف کند. در هفته های اخیر بارها اهالی فوتبال بر این موضوع 
تأکید داشتند و امیدوارم کادر فنی استقال تدبیری برای این موضوع 

بیندیشد.
بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: پرسپولیس که 
خود را برنده این دیدار می دانســت در ۱۵ دقیقه پایانی نتوانســت در 
مقابل فشار و حمات اســتقال دوام بیاورد و دیدیم در ثانیه های آخر 
بازی قائدی توانســت روی خاقیت های فردی اش، گل تساوی را وارد 

دروازه سرخ پوشان کند تا دو تیم تنها به یک امتیاز از این دیدار برسند.
وی در مورد ترک تهران توسط میلیچ که حاشــیه هایی را برای باشگاه 
بوجود آورده اســت گفت: میلیــچ یک بازیکن حرفه ای اســت اما باید 
آستانه تحملش بیشــتر می بود. اما اینکه چطور می تواند به راحتی به 
پاســپورتش آن هم در باشگاه دسترســی پیدا کند و به راحتی ایران را 
ترک کند، باید مسئوالن استقال پاسخگو باشند. درست است که این 
بازیکن کمی با فکری مشــکل داشت اما این مســئله باعث نمی شود تا 
بتواند بدون هیچ مشکلی پاسپورت خود را از باشــگاه تحویل گرفته و 

راهی کشورش شود.

علی نژاد:
 با صدای بلند می گویم کشتی اولویت اول ورزش 

ایران است
معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان با حمایت از ســند 
راهبردی ۸ ساله کشــتی گفت: با صدای بلند می گویم کشتی اولویت 
اول ورزش قهرمانی ماست. مهدی علی نژاد در مراسم رونمایی از سند 
راهبردی کشــتی، گفت: سال پایانی برنامه ششــم را می خواهیم آغاز 
کنیم و سال ۱۴۰۱ برنامه هفتم شروع می شود. ۳۰ سال است که نگاه 
برنامه ای دنبال می شود و در فدراسیون های ورزشی نیز برنامه های ۴ 
ساله پیاده می شود. اینکه فدراسیون کشتی برنامه ۸ ساله نوشته اتفاق 
خوبی است و هدف گذاری نیز دقیق و درســت است که نشان می دهد 
کار کارشناسی صورت گرفته اســت. انصافا این سند استاندارهای یک 

برنامه راهبردی را رعایت کرده است.
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش افزود: اگر چشــم انــداز و برنامه 
نداشــته باشــید به روزمرگی می افتیــد و هیچوقت نمی توان شــما 
را ســنجش کرد چرا که نقشه راهی نیســت که بدانیم انحرافی بوده یا 
خیر. سازمانی که بخواهد با روزمرگی کار را جلو ببرد به برنامه تن نمی 
دهد. نباید ســند پس از زمانی فراموش شــود و روی طاقچه گذاشته 
شود. خیلی برنامه ها در کشور نوشته شــده اما اجرایی نشده اند. حتما 
دبیر و همکارانشــان با عزمی که دارند به این موارد توجه جدی دارند. 
فدراسیون کشتی از آنجا که متولی ورزش ملی است که ریشه در آیین 
و تاریخ ما دارد، وظیفه ســنگینی در بحث  قهرمانــی و حتی فرهنگی 
دارد. مــا روزی قهرمان جهــان و المپیک بودیم اما افــت کردیم و این 
توانایی را داریم که به جایگاه سابق برسیم. دبیر درست می گوید، برند 
کشتی افت کرده است. رشته دیگری مثل فوتبال، اقتصاد بهتری دارد 
چون برند بهتری در کشور دارد. این برنامه به ارتقای برند کشتی کمک 

می کند و آثار اقتصادی برای کشتی گیران خواهد داشت.
وی ادامه داد: دبیر یکه و تنها ایســتاد و لیگ را در این شــرایط سخت 
برگزار کرد. امیدوارم کشــتی به جایگاه شایســته ای که دارد برســد. 
متناسب با این شرایط، ساختار طراحی شــده می تواند کشتی ایران را 
به اهداف خود برساند و شاید این برنامه ۸ ساله در پایان مدیریت ۴ ساله 
دبیر به بخش قابل توجهی از اهدافش برســد. فدراسیون کشتی انصافا 
یک فدراسیون پرکار اســت. وزارت ورزش در کنار فدراسیون کشتی 
اســت. با صدای بلند می گویم اولویت اول ورزش قهرمانی ما کشــتی 
است. وقتی پرچم کشــور باال می رود و ســرود ملی ما نواخته می شود 

و کشورهای قدرتمند پایین تر از ما می ایستند کار بسیار بزرگی است.

میدان

خریدار   وزیر ورزش و جوانــان با تاکید 
بــر اینکــه وزارتخانــه متبوعــش از هیچ 
کاندیدایی در انتخابات فدراســیون فوتبال 
حمایت نمی کند، گفــت: اگر نامزدی اعام 
کند که مورد حمایت وزارت ورزش اســت، 

این مسئله صحت ندارد. 
او همچنین تاکید کرد که این فدراسیون به 
عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی، ملزم 
به رعایت قوانین و مقررات داخلی اســت و 
بر این اساس بازنشســتگان نمی توانند در 
انتخابات فدراســیون فوتبال حضور داشته 

باشند.
 مســعود ســلطانی فر یکی از ســه وزیر 
پیشنهادی کابینه حســن روحانی بود که 
در ابتــدای امر موفق به اخــذ رای اعتماد 
از مجلس نهم نشــد، اما پس از اســتعفای 
محمود گــودرزی از وزارت ورزش مجددا 
از ســوی رئیس جمهوری به عنوان نامزد 
ایــن وزارتخانه بــه مجلس معرفــی و با 
رای اعتماد مجلس شــورای اســامی در 
تاریخ ۱۱ آبان ماه ســال ۱۳۹۵ به سمت 
وزارت ورزش و جوانــان برگزیــده شــد. 
وی همچنین ۲۹ مردادمــاه ۱۳۹۶ برای 
دومین بار از مجلس شــورای اســامی به 
عنوان وزیــر ورزش و جوانان بــه منظور 
فعالیــت در کابینه دولــت دوازدهم، رای 

اعتماد گرفت.
ورزش ایــران طی چند ســال اخیــر و به 
ویژه از زمان حضور مســعود سلطانی فر در 
ســاختمان نقره ای رنگ ســئول، به عنوان 
وزیر ورزش و جوانان که حدود بیش از چهار 
ســال از عمر آن می گذرد، دستخوش فراز و 
فرودهای بسیاری بوده و در طول این مدت 
عملکرد دولتمردان ورزش ایران و در راس 
آن وزیر ورزش با نظارت کارشناسی مخالف 

و موافق بسیاری همراه شده است. 
فوتبال اما رشته ورزشــی است که هرچند 
اشتباه، ولی همواره از سوی طیف وسیعی 
از مــردم، عملکردها در ارتبــاط با آن یا به 
عنوان نقطه قــوت و نمره اصلــی کارنامه 
وزرای ورزش تلقی می شــود یــا اینکه به 
چالش جدی دوران وزارت وزرا تبدیل می 

شود.
علی رغم اینکه ماجــرای پرونده ویلموتس 
به یک چالش جــدی بــرای ورزش ایران 
تبدیل شد و شرایط را بســیار سخت کرد، 
ســلطانی فر معتقد اســت فوتبــال ایران 
در ســطح تیم ملی و  لیگ قهرمانان آســیا 
طی چهار ســال گذشــته نتایــج خوبی را 
کسب کرده اســت و در فوتســال، فوتبال 
ســاحلی و فوتبال بانوان نیز عملکرد خوبی 
در ســطح قاره و بیــن قاره ای داشــته ایم، 
هرچند به گفته وی اینکــه در مورد فوتبال 
پایه، ســاماندهی باشــگاه ها، درآمدزایی 
فدراسیون فوتبال و... اقدامات کافی صورت 
نگرفته، مسائل دیگری است که قابل طرح و 

گفت وگو است.
در ارتبــاط با مســائل مختلفــی از جمله 
اساسنامه و انتخابات فدراســیون فوتبال، 
ماجــرای حضــور ویلموتــس در فوتبال 
ایران و قــرارداد عجیب آن، چالش شســتا 
و آخریــن وضعیت بازپرداخت اســتقراض 
دو میلیون یورویی فدراســیون فوتبال در 
راســتای پرداخت مطالبه ســرمربی سابق 
تیم ملــی فوتبال ایــران، مقوله حق پخش 
تلویزیونی رقابت های ورزشــی، خصوصی 
سازی اســتقال و پرســپولیس، بررسی 
وضعیت ورزش همگانــی، المپیک توکیو 
و تبدیل پاداش قهرمانان المپیکی از ســکه 
به مبلغ مالی و غیره با مســعود سلطانی فر، 
ســومین وزیر ورزش و جوانان به گفت وگو 
نشستیم که در ادامه مشروح این گفت وگو 

آمده است.

 آقای وزیــر! در مــورد انتخابات 
فدراســیون فوتبال و در یک ســال 
گذشته مسائل مختلفی مطرح است. 
متاسفانه این انتخابات پرسه عجیب 
و طوالنی را نیز پشــت سر گذاشته و 
در نهایت اگر اتفاق خاصی نیفتد قرار 
است با حدود یکسال تاخیر، انتخابات 
این فدراســیون با اساسنامه جدید 
در اســفندماه جاری برگزار شود. در 
ارتباط با مباحــث گوناگون پیرامون 
فوتبال ایران و انتخابات فدراســیون 

فوتبال بفرمایید.
در مقدمــه باید به اطاع برســانم، وزارت 
ورزش و جوانان برنامه هــای مختلفی را از 
ابتــدای دوره کاری بنده به عنــوان برنامه 
های مهم و اساسی مدنظر قرار داد و سعی 
کرد به عنــوان فعالیت های پایــه ای این 
موارد را دنبال کنــد. در همین رابطه پیش 
نویس قانون وزارت ورزش و جوانان تهیه و 
به دولت ارجاع و ظــرف پنج ماه به تصویب 
رسید و در پایان ســال ۹۶ به مجلس رفت، 
اما فرایند تصویــب آن در مجلس خیلی به 
طول انجامید و در نهایــت حدود چهار ماه 
قبــل مصوبه مجلــس با تاییدیه شــورای 

نگهبان اباغ شــد تا ورزش کشــور پس از 
۴۹ ســال دارای یک قانون جدید و قطعی 
تحت عنوان قانون وزارت ورزش و جوانان 
شد که مبنا و ســند اصلی برنامه ریزی ها 
و سیاســت گذاری های یکساله، پنج ساله 
و چشــم اندازهای ۲۰ ســاله است و دیگر 
با تغییر وزرا ســند باال دســتی و سیاست 
هــای کان وزارت ورزش و جوانان تغییر 

نخواهد کرد.
در حوزه فوتبال اما اتفاقاتی که در این رابطه 
طی چند ســال اخیر در ســطح ملی نتایج 
حاصل شــده بســیار خوب بوده است و اگر 
دوره چهار ساله را بررســی کنید به ویژه در 
زمینه تصویب اساسنامه فدراسیون به نتایج 
مطلوبی می رســید. چهار دوره با اما و اگر به 
جام جهانی رفته ایم و اولین باری که صعود 
ما دو هفته به پایان بــازی های مقدماتی در 
سال ۲۰۱۷ قطعی شد که افتخار آمیز و بی 

دردسر در این دوره بود.
در گروه مــرگ در جام جهانــی ۲۰۱۸ با 
قهرمانان جهــان، اروپا و آفریقــا هم گروه 
شــدیم و همه تصور می کردند کــه ما در 
بهترین شرایط با یک مســاوی و دو باخت 
سنگین به کشور بازگردیم اما بهترین نتیجه 
را در پنج دوره جام جهانی به دست آوردیم 
و شاید می توانستیم پرتغال را هم شکست 
دهیم و هم به اسپانیا بازی را واگذار نکنیم و 
علی رغم شکست مقابل اسپانیا، مقام معظم 
رهبری پیام تبریک فرســتادند و خداقوت 
گفتند، اما بچــه ها با چنــگ و دندان بازی 
کردند و هرچند که ما باختیــم اما رهبری 

پیام دادند و مردم هم راضی بودند.
چند ماه بعد هــم به جام ملت های آســیا 
رفتیم و ۱۴ ســال بود که ما به مرحله نیمه 
نهایی نرســیده بودیم و اگر در بازی با ژاپن، 
آن اشــتباه را روی گل اول مرتکــب نمی 
شــدیم  و تیم از هم نمی پاشــید و به فینال 
می رفتیم، معتقد بــودم که قطر را در فینال 

شکست می دادیم.
در لیگ قهرمانان آســیا نیز طی چهار سال 
گذشــته نتایج خوبــی را کســب کردیم، 
پرســپولیس دو بار به فینال و استقال هم 
یکبار به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد 
و باشگاه های دیگر هم خوب بودند و نهایتا 
در فوتسال و فوتبال ساحلی و فوتبال بانوان 
نیز عملکرد خوبی در ســطح قاره و بین قاره 
ای داشــته ایم، اما اینکه در مــورد فوتبال 
پایه، ســاماندهی باشــگاه ها، درآمدزایی 
فدراسیون فوتبال و... اقدامات کافی صورت 
نگرفته، مسائل دیگری است که قابل طرح و 

گفت وگو است.

 اساســنامه فدراســیون فوتبال 
هم فراز و نشــیب های زیادی را طی 
کرده است. نظر شــما درباره اتفاقات 

پیرامون اصالح اساسنامه چیست؟
از نظر بنــده در ادامه فعالیــت ها، تصویب 
اساسنامه فدراسیون پس از حدود ۱۴-۱۵ 
سال در یک کش و قوس یکســاله، نهایتا از 
سال گذشته تاکنون، به تصویب فیفا رسید 
و باید خاطرنشــان کرد که فوتبــال ایران 
همواره با یک اساســنامه تایید نشده اداره 
شــده و مبنای کار بود و حتــی دو مجمع 
انتخاباتی بر اســاس آن برگزار شده و فیفا 
همواره در ارتباط با آن اشکاالتی را وارد می 

کرد.
این بار هــم فیفا خیلی ســخت گیری کرد 
و شاید فشــار وارده به ایران را در ارتباط با 
مستقل بودن و غیر دولتی بودن را در مورد 
بسیاری از کشورهای منطقه وارد نکرد و ما 
می دانیم که اصا چنین فشــاری در رابطه 
با کشورهای عربی حاشــیه جنوبی خلیج 
فارس وجود نداشــته و حتی در کشورهای 
آسیای میانه نیز اینگونه نیست. به هر حال 
برخی نیز از داخل خط می دادند و FIFA و 
AFC را حســاس می کردند که این مساله 
قابل تامــل بود. در نهایت بــا تدابیر صورت 
گرفته توانســتیم تاییدیه فیفا را اخذ کنیم 

و امیدواریم در فرایند انتخابات با بررســی 
صاحیت ها، انتخابات آزاد، رقابتی و خوبی 
را داشته باشیم و بتوانیم مجموعه موفقیت 
هایمان را طی چهارســال گذشته در عرصه 

فوتبال تکمیل کنیم.
وزارت ورزش و جوانــان در ایــن انتخابات 
کاما بی طرف اســت و هــر کاندیدایی در 
هر کجایی اعــام کند که از طــرف وزارت 
ورزش حمایت می شود، شدیدا این مسئله 
را تکذیب می کنــم. وزارت ورزش در مورد 
هیچ کاندیدایی نظر خاصی ندارد و به دنبال 
برگزار شــدن یک انتخابات  کامــا آزاد و 

رقابتی است.

 زمزمه هــای مختلفــی در رابطه 
با حضــور نامزدهای بازنشســته در 
انتخابات فدراســیون فوتبال شنیده 
می شود و برخی از این افراد می گویند 
که فدراسیون فوتبال مشمول قانون 
بازنشستگی نمی شــود، در حالی که 
این قانون عمومی و جاری کشور است 
و مشخص نیســت که چرا همچنان 
در حوزه فوتبال برخــی افراد حاضر 

نیستند به این قوانین تن دهند؟
فدراسیون فوتبال، همانند سایر فدراسیون 
ها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی 
دارای اســتقال، ملزم به رعایــت قوانین 
و مقررات داخلی کشور اســت و طبیعتا در 
رابطه با مسئولیت هایی که در هیات رییسه 
به عنوان شــغل تلقی می شــود، حتما باید 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
اجرا شود و این دســته افراد نمی توانند در 

حضور داشته باشند.

 در مورد ویلموتس و قرارداد عجیب 
آن نیز صحبت کنید، چــه در رابطه با 
شرکتی که این ســرمربی بلژیکی را 
معرفی کرده و چه در رابطه با خسارت 
های ســنگینی که این قرارداد برای 

فوتبال ایران به بار آورد.
اینکه فرایند انتخاب ویلموتس چگونه بوده 
طبیعتا در مراحل بررســی پرونده توســط 
نهادهای نظارتی مشخص شده و می شود و 
آن مرکز گرچه سه نفر را معرفی کرده بود اما 
بیانیه رسمی دادند و اعام کردند که آن ها را 
دور زده اند و در ارتباط با قرارداد ویلموتس 
هیچ تماســی با آن ها گرفته نشده و قرارداد 

بسته شده از مسیر آن ها پیش نرفته است.
بر اســاس بررســی صورت گرفته با کمک 
وکای مختلف، متوجه شــدیم در کمیته 
تعیین وضعیت، متاسفانه در الیحه دفاعیه 
تهیه شــده توســط وکیل وقت فدراسیون 
فوتبال، بسیاری از مستندات ذکر و ضمیمه 
نشــده و این حکم بر اساس محتوای پرونده 
صادر شــده و از نگاه وکای فعال در عرصه 
بین الملل نیز حکمی ســنگین و ناعادالنه 
بود، بنابراین از تیــم حقوقی حوزه معاونت 
ریاســت جمهوری، تیم حقوقــی معاونت 
وزارت امور خارجه و همچنین دفتر خدمات 
امــور بین الملــل نهاد ریاســت جمهوری 
تقاضا شــد کمک کنند تــا در مرحله طرح 
ایــن پرونــده در دادگاه عالــی حکمیت 
ورزش)CAS( به عنوان مشــاوران پرونده 
به کمک تیــم وکای حقوقی فدراســیون 
فوتبال بروند، همچنین فدراسیون فوتبال 
نیز تیم وکای حقوقــی خاصی را مرکب از 
سه چهار نفر از وکای فعال در حوزه حقوق 
ورزشــی به کار گرفت و الیحــه دفاعیه در 
نهایت متناسب با واقعیت، محتوای پرونده 
و حقوق فدراسیون فوتبال مدنظر نظر قرار 

گرفت.
زمانی که شــرح رای محکومیت در پرونده 
از ســوی فیفا به دست فدراســیون فوتبال 
رســید، مجموعــه وکا و صاحــب نظران 
حقوقی معتقــد بودنــد که دفــاع خوبی 
انجام نشــده و بســیار امیدوارنــد در این 
مرحله بتوانند موفق شــده و حکم مربوطه 
را بشــکنند.  الیحه دفاعیه در این رابطه از 

طریــق وکای فدراســیون فوتبــال تهیه 
شــده و الیحه دفاعیه نهایــی، ۲۴ دی ماه 
به CAS ارســال شــد. در این خصوص از 
یک وکیل خارجــی متبحر اســتفاده و از 
دو مشــاور حقوقی بین المللــی دیگر نیز 
مشــاوره و نظریه حقوقی اخذ شــد. طبق 
روند دادرسی، پس از دریافت الیحه دفاعیه 
ایران از ســوی CAS، بافاصله موضوع به 
وکای ویلموتس اعام می شــود و پس از 
آن نیز، حدود ۳۰ تا ۴۰ روز طول می کشــد 
تا دفاعیه طرف مقابل تهیه و ارســال شود 
در نهایت جلسه رسیدگی حضوری برگزار 

خواهد شد.
در جلسه حضوری، سه داور حضور خواهند 
داشــت که یکی از آن ها از طرف فدراسیون 
فوتبال ایران، دیگری مربوط به طرف مقابل 
و داور ســوم نیز از داوران CAS اســت که 
آخرین بررسی در آن جلســه انجام خواهد 
شد و طبق برآوردها، وکای ایران امیدوارند 
که در این پرونده به احتمــال زیاد موفق به 

لغو حکم صادره از سوی فیفا خواهند شد.

 وضعیت رسیدگی قضایی در داخل 
کشــور به منظور برخورد با عامالن و 

متخلفان این قرارداد چگونه است؟
این مسئله باید از دســتگاه قضایی پرسیده 
شــود و بنده در جریان مسائل مربوط به آن 

نیستم.

 ماجرای شســتا و آخرین وضعیت 
بازپرداخــت اســتقراض 2 میلیون 
یورویــی فدراســیون فوتبــال در 
راســتای پرداخت مطالبه ویلموتس 
نیز ماجرایی عجیبی را آفریده است. 
گفته می شود، شــما به عنوان وزیر 
ورزش و جوانان بــه همراه معاون اول 
رییس جمهوری در پرداخت این مبلغ 
به فدراســیون فوتبال نقش اصلی را 

داشته اید؟
در آن زمــان مکاتبات بســیاری از ســوی 
فدراســیون فوتبال ایران با فیفا انجام شده 
بود تا از محل اعتبارات این فدراســیون در 
فیفا، همانند گذشــته حقوق سرمربی تیم 
ملی پرداخت شــود اما اعام شــد به دلیل 
برخی تحریم های جدید آمریکا، هیچ بانکی 
حاضر به جابجایی پول به مقصد، به دستور و 
در ارتباط با ایران نیست و در نهایت رییس 
وقت فدراســیون به ما اعام کــرد که زمان 
پرداخت مطالبه ویلموتس فرا می رســد و 
برای کشــور خوب نیســت که توان چنین 
پرداختــی را ندارد و آبروی کشــور خواهد 
رفت که نتوانیم دستمزد سرمربی تیم ملی 

فوتبال را پرداخت کنیم.
رییس وقت فدراســیون، با چند مجموعه 
صنعتی از جمله شــرکت مس و شــرکت 
گل گهر صحبت کرده بود تــا بتواند از آنها 
اســتقراض کند و پس از پیگیری هایی که 
نتیجه بخش نبود ما از آقای شریعتمداری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست 
اســتقراض از یکی از شــرکت هــای زیر 
مجموعه شستا کردیم که از سوی وی اعام 
شــد باید مجوز مرجع قانونــی ذی ربط با 
تحریم ها صادر و ظرف چنــد ماه پس از آن 

پول مربوطه بازگردانده شود.
 ستادی زیر مجموعه شــورای عالی امنیت 
ملی وجود دارد به نام ستاد مقابله با تحریم 
که رییــس آن ســتاد، معــاون اول رییس 
جمهوری بوده و معاون اول قوه قضاییه نیز 
عضو این ستاد و تایید کننده همه مصوبات 

می باشند. 
مسئوالن مختلف نهادهای نظارتی، امنیتی 
و اقتصادی دیگر اعضای ســتاد هســتند و 
موضوع اســتقراض دو میلیــون یورویی از 
شســتا به تصویب ســتاد مقابله بــا بحران 
شــورای عالی امنیت ملی رســید و بانک 
مرکزی نیز تایید کرد و وزیر اقتصاد و رییس 
سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه حضور 
داشــتند و موضوع به تایید همگان رسید تا 

مراحل قانونی آن طی شود و مصوب شد که 
این مبلغ باید از محل اعتبارات فدراســیون 
فوتبال و با ضمانــت وزارت ورزش در تاریخ 
مشــخص بازپرداخت شــود. پول مربوطه 
اخذ و به بانکی در ترکیه رفت تا دســتمزد 
ویلموتس و دســتیارانش پرداخت شود اما 
چون مبدا پول مربوطه ایران بود تا جایی که 
اطاع داریم هنوز بخش عمده ای از پول در 
حساب وی وجود دارد چون امکان برداشت 
وجود نداشته و هم اکنون در حساب موجود 

است.

 چرا وزارت ورزش بــه این موضوع 
ورود کرد؟

در ۳۱ فروردین ماه ۹۹، بدهی فدراســیون 
فوتبــال، به دلیــل اســتمرار تحریم های 
ناعادله آمریــکا، علی رغــم پیگیری های 
فــراوان که مکاتبــات آن وجــود دارد و به 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی ارسال 
شده، به شستا پرداخت نشد و بنا به پیگیری 
آن ها، فدراســیون درخواســت استمهال 
کرد، چــرا به کــه دلیل اســتمرار تحریم، 
امکان پرداخت پول وجود نداشت، بنابراین 
موضوعی نیســت که در اراده فدراســیون 
فوتبال باشــد. دلیل چنین اقدامی از سوی 
فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش حفظ 
آبروی نظام بــود و اگر پول ســرمربی تیم 
ملی را پرداخــت نمی کردیــم، در کمتر از 
پنج دقیقه تمامی رســانه هــای دنیا اعام 
می کردند کــه جمهوری اســامی، دولت 
یا فدراســیون فوتبال ایران توان پرداخت 
دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال کشورش 
را ندارد و این مسئله برای ما از نظر حیثیتی 
در ســطح بین الملل مشــکل آفرین بود و 
اقدامی کــه انجام شــد در جهــت حفظ 
حیثیت نظام بود و هم اکنون نیز چند برابر 
این پول در حساب فدراسیون فوتبال ایران 

در فیفا وجود دارد.
به صورت موقت تاکنــون مبلغ ۲۱ میلیارد 
تومــان در پنج قســط پرداخت شــده از 
اعتبارات فدراســیون فوتبال کــه از محل 
های مختلف دریافت کرده و وزارت ورزش 
نیز ســاالنه بودجــه ای را در اختیــار این 
فدراســیون قرار می دهد به شستا پرداخت 
شده است و اگر بر اساس نرخ ارز نیمایی هم 
محاسبه شود بیش از ۵۰ درصد استقراض، 
بازپرداخت شــده چرا که در مقاطع زمانی 
مختلــف و در طــول یکســال اخیــر پول 
پرداخت شده و قیمت یورو در ابتدای دوره 
پرداخت، ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان هم بوده است 
و زمان هــای پرداخت ها مشــخص و قابل 

تبدیل است.
در روز دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین 
تیم های فوتبال پرســپولیس و اولسان کره 
جنوبی بنده با اینفانتینو، رییس فدراسیون 
جهانی فوتبال فیفا در محل مسابقه در قطر 
مذاکرات مفصلی را انجام داده و اعام کردم 
که دو میلیون یورو از حســاب فدراســیون 
فوتبال ایران در فیفا پرداخت شــود چراکه 
شــرکت پرداخت کننده ارز به فدراسیون 
فوتبال، در راســتای اخــذ مطالبات خود 
اقدام کرده و در رابطه با توقیف ســاختمان 
فدراسیون فوتبال حکم قضایی گرفته و این 
برای فوتبال ایران خوب نیست و فیفا باید در 
این زمینه کمک کنــد و اینفانتینو قول داد 
که از پنجم ژانویه گروهی را برای بررســی 
مامور کرده تا نحوه پرداخت این دو میلیون 

یورو را مشخص و عملیاتی شود.
به هر حال اگر این پول از سوی فیفا پرداخت 
شود به شســتا بازپرداخت می شــود و در 
صورتی که این اتفاق رخ ندهد بر اساس نظر 
نهایی ســتاد مقابله با تحریم شورای عالی 
امنیت ملی اقــدام خواهیم کــرد و مابقی 

مطالبه را به صورت ریالی تسویه می شود.

 موضــوع ایــرادات وارده به چک 
فدراسیون فوتبال چیست؟

چک را فدراسیون فوتبال به عنوان تضمین 
داده اســت، ضمنا کســی نمی تواند منکر 
دریافت و بازپرداخت این مبلغ شود چرا که 
پشت ایم مهم مصوبه ستاد مقابله با تحریم 
شــورای عالی امنیت ملی وجود دارد، مگر 
فدراســیون فوتبال تاکنون با استناد به این 
چک تضمین شــده ۲۱ میلیــارد تومان از 

بدهی را پرداخت کرده است؟

 به سختی بازپرداخت بخشی از این 
دو میلیون یورو تاکنون انجام شــده 
است، اگر دادگاه حکمیت ورزش نیز به 
محکومیت و پرداخت غرامت از سوی 
فدراســیون فوتبال ایران در پرونده 

ویلموتس رای داد، چه خواهید کرد؟
فدراسیون فوتبال چیزی معادل این رقم را 
در فیفا سپرده دارد و اگر اشتباه نکنم حدود 
هفت میلیــون دالر موجودی فدراســیون 
فوتبال در فیفا است و امیدواریم با همکاری 
بهتریــن وکا، حکــم پرونــده ویلموتس 

شکسته شود.

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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۱۰ فیلم کنجکاوی برانگیز »فجر ۳۹«

 رقابت »چهره ها« داغ می شود؟

 زهرا منصوری   در میــان ۶۲ فیلم راه یافته به جشــنواره 
سی ونهم فیلم فجر، آثار کنجکاوی برانگیز کم نیست؛ از میان 
آثار فیلمسازان شناخته شده، ســراغ ۱۰ فیلم که بیشترین 

کنجکاوی درباره آن ها وجود دارد رفته ایم.
 دیگر فقط نوع چینی اش نیســت که جان می گیرد، حاال نوع 
انگلیسی هم پیدا کرده است، نوع برزیلی هم دارد! یک مورد 
جهش یافته اش در آفریقا هم ثبت شــده اســت. اگر بیشتر 
بگردیم احتماالً می بینیم که انواع دیگر هم دارد! حاال ســبد 
سامت بشر در گردآوری اش رنگارنگ است؛ همان ویروسی 
که جهان را به زانو درآورده اما آنچه که در میان تمام ســکون 
و سکوت یک ســاله ای که پیش آورده، مشترک بوده، همین 
آماری اســت که از تعداد قربانیان مخابره می شــود، همین 
آماری که برای ما تنها یک عدد اســت امــا آنهایی که عزیز از 
دســت داده اند، می دانند در پس این اعداد چــه می گذرد، 
آنهایی که مشاغلشان آسیب دیده و به صفر مطلق رسیده اند، 
درک می کنند معنای واقعی »ضرر« را، آنهایی که شغلشــان 
به تجمع گره خورده بود می دانند قــدر و قیمت تک تک این 

افراد را.
»سینما« هم از همین دســته بود، گرچه سرگرمی محسوب 
می شد اما عده ای شغلشــان را با همین عنوان می شناختند 

که حاال دستخوش تعلیق و ضرر فراوان شده است.
ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر بهمن ماه امسال اما قرار 
است به نوعی متفاوت برگزار شود تا شاید امیدی به رگ های 
این هنر نحیف تزریق شــود، تا شاید احیا شود، تا شاید باز هم 

بتواند مقصدی برای سرگرمی های ما باشد.
هفته گذشته فهرســت ۶۲ تایی فیلم های واجد شرایط این 
رویداد در حالی منتشر شــد که دیگر خبری از هیأت انتخاب 
به روال ســابق و معمول نبود، همه تولیدات سینمایی سال 
گذشته که متقاضی حضور در عرصه رقابت فجر بوده اند، حاال 
در این فهرســت قرار دارند. نحوه قطعی برگزاری جشنواره و 
نمایش آثار هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. هنوز نمی دانیم 
که آیا شــرایط برای تماشــای فیلم ها مهیا می شــود یا نه، 
نمی دانیم آیا ســینماهای مردمی هم به ایــن رویداد اضافه 
می شوند یا نه. اگر بنشینیم و فهرست کنیم احتماالً تعداد این 
»نمی دانیم ها« فراتر هم برود اما آنچه واضح اســت این است 
که قرار نیست زنجیره برگزاری ساالنه جشنواره »فجر« پس 
از سی و هشت دوره، منقطع شود. قرار است ریتم منظم خود 
را داشته باشد تا آن »شــایدهایی« که در ابتدای این مقدمه 

برایتان گفتم تحقق پیدا کند.
پیش از این و در گزارشــی مشــروح به بازخوانی اهم نکات 
مرتبط با فیلم های کارگردانان فیلم اولــی در میان ۶۲ فیلم 
راه یافته به جشنواره سی ونهم پرداخته بودیم. در این گزارش 
اما ســراغ ۱۰ فیلم کنجکاوی برانگیــزی رفته ایم که دلیل 
اصلی پرداختن به آن ها سابقه کارگردانانشان بوده است، این 
به این معنی نیســت که این ۱۰ اثر اگر شــرایط اکران فراهم 
شــود، حتماً به فهرســت ۲۰ تایی فیلم های نامزده شده در 

بخش های مختلف راه می یابند.
این تنها نام فیلم هایی است که اگر روی کاغذ ویژگی هایشان 

را بنویسیم احتماالً می توانند قابل رصد باشند.

ابلق )نرگس آبیار / 1399(
درباره فیلــم؛ ابتدای امســال بود که در میــان هجوم اخبار 
کرونایی و اعام تعــداد قربانیان روزانه کرونا، خبر ســاخت 
فیلم ســینمایی »ابلق« به کارگردانی نرگس آبیار منتشــر 
شد. عمده شهرت نرگس آبیار به »شیار ۱۴۳« باز می گردد؛ 
فیلمی دفاع مقدسی که به لطف پخش چندین و چند باره اش 
در مناسبت های مختلف از تلویزیون، احتماالً حاال دیگر تک 
به تک ســکانس هایش را از بر هســتید، به ویژه آن سکانس 
طایی که مریــا زارعی بعد از چندین ســال پیکر فرزندش 
را در آغوش می کشــید؛ سکانســی که در میــان فضای آن 
روزهایی کــه اتفاقاً روزگارمان بهتر از این بــود، جانمان را به 

درد می آورد.
بحث برانگیزترین فیلم نرگس آبیار تا به امروز اما »شــبی که 
ماه کامل شد« بوده است؛ فیلمی که در سی و هفتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر رونمایی شــد و عنوان یکی از فیلم های 

پرفروش سال ۹۸ را هم به خود اختصاص داد.
نرگس آبیار حاال به سراغ »ابلق« رفته است؛ فیلمی که البته 
صاحبانش دل نداشــتند خبری از آن منتشر کنند، ترجیح 
دادند در ســکوت کارشــان را پیش ببرند که البته نشد. این 
فیلم اردیبهشــت ماه جلوی دوربین رفت. بخش عمده این 
فیلم در یک لوکیشن در شمال تهران ضبط شده است. تهیه 
کننــده اش همانند چند فیلم قبلی نرگس آبیار، همســرش 
محمدحسین قاســمی است و عنوان شــده درامی در حوزه 

خانواده است.
درباره چهره ها؛ بعد از درخشــش الناز شاکردوست و هوتن 
شکیبا در »شــبی که ماه کامل شــد« و به ارمغان آوردن دو 
ســیمرغ بهترین بازیگر زن و مــرد برای این فیلــم، به نظر 
می رسد این همکاری به مذاق کارگردانش خوش آمده و آنها 

را ترغیب به حضوری دوباره در کنار هم کرده است.
حاال در »ابلق« عاوه بر الناز شاکردوســت و هوتن شــکیبا، 
بهرام رادان و گاره عباســی هــم تیم بازیگــران این فیلم 

سینمایی را همراهی می کنند.

قاتل و وحشی )حمید نعمت اهلل /    1398(
درباره فیلم؛ عنوان پرحاشــیه ترین فیلم قبل از رونمایی در 
جشنواره سی و نهم را می توان به »قاتل و وحشی« اعطا کرد؛ 
فیلمی که هرچند در فهرست ۶۲ تایی آثار واجد شرایط برای 
حضور در جشــنواره فیلم فجر در فیلد تهیه کننده مشترکا 
نام حمید نعمت اهلل و محمدصادق رنجکشــان قید شده اما 

هنوز هم که هنوز اســت در فضای مجازی کش مکش هایی 
بر سر تهیه کنندگی این فیلم وجود دارد به طوری که عباس 
نادران همچنان مدعی تهیه کنندگی »قاتل و وحشی« است 

و دعوی حقوقی آن را پیش می کشد.
»قاتل و وحشــی« همــان فیلمی اســت که بــه دبیرخانه 
جشنواره سی و هشــتم هم ارائه شــده بود اما در همان سال 

هیأت انتخاب آن را از لیست بررسی کنار گذاشتند.
دبیرخانه جشــنواره فیلم فجــر هم در خبــری اعام کرد: 
»خارج شدن فیلم سینمایی »قاتل و وحشی« به کارگردانی 
حمید نعمــت اهلل از بررســی هیأت انتخاب بخش ســودای 
سیمرغ این دوره جشنواره، به دلیل برخی مشکات مالکیتی 
پیرامون این فیلم و براساس نظر معاونت نظارت و ارزشیابی و 
خانه سینما به عنوان مراجع ذیصاح موضوع تهیه کنندگی و 

مالکیتی فیلم است.«
تاکنون خاصه داستانی از این فیلم منتشرنشده و همه چیز 
به همان خبرهای ابتدایی برمی گــردد. چند کلیدواژه عمده 
اطاعات ایــن فیلم را تشــکیل می دهد. ایــن فیلم جنایی، 

تجربه ای تازه برای حمید نعمت اهلل است.
درباره چهره هــا؛ اگر به ســینمای حمید نعمــت اهلل عاقه 
داشته باشــید و آن را دنبال کنید، اگر به شــما بگویند او در 
حال ساخت فیلمی اســت احتماالً بدون هیچ مکسی حدس 
می زنید کــه بازیگر زنش، لیا حاتمی اســت، حدس شــما 
هم کامًا درســت از آب درمی آید. لیا حاتمــی در »قاتل و 
وحشــی« هم مثل فیلم قبلی، قبل تر و حتــی قبل از قبل تر 

حمید نعمت اهلل نقش یک را بر عهده دارد.
اگر فیلم قبلی حمید نعمت اهلل با عنوان »شــعله ور« را دیده 
باشید ممکن است دومین حدستان درباره بازیگر مرد »قاتل 
و وحشــی« امین حیایی باشــد که اتفاقاً همین هم درست 
اســت، این همکاری اما سال گذشــته دیپلم افتخار بهترین 
بازیگر نقش اول مرد را برای او به ارمغان آورد. اما در کنار این 
دو بازیگر شهرام حقیقت دوســت، ستاره اسکندری و… هم 
به ایفای نقش پرداخته اند.همایون شــجریان هم این روزها 
مشغول ساخت قطعه ای برای تیتراژ »قاتل و وحشی« است تا 
چهارمین همکاری خود را با حمید نعمت اهلل بعد از »آرایش 

غلیظ«، »رگ خواب« و »شعله ور« رقم بزند.

شیشلیک )محمدحسین مهدویان / 1399(
درباره فیلــم؛ این عجیب تریــن رکورد یــک کارگردان در 
حضورهای پی در پی و مستمر در ادوار مختلف جشنواره فیلم 
فجر است، محمدحســین مهدویان که اولین حضور در این 
رویداد را در سال ۹۴ با اولین فیلمش با نام »ایستاده در غبار« 
آغاز کرد تا به امروز و بدون وقفه در هر ســال فیلم تازه ای در 
جشنواره فجر داشته اســت و به نظر می رسد قصد ندارد حاال 

حاالها این رکورد را به فرد دیگری واگذار کند.
محمدحسین مهدویان را با فیلم های سیاسی و بحث برانگیز 
می شناســید، هم اوســت که با دوگانه »ماجــرای نیمروز« 
روایتگر برشــی از تاریخ معاصر شد اما حاال فرمان فیلمسازی 

اش را چرخانده و به سمت یک فیلم کمدی رفته است.
حاال دیگر بایــد بپذیریم که او اصوالً از تیغ منتقدان راســت 
و چپ در امان نیســت چه آن زمان که فیلمی تماماً سیاسی 
می ساخت چه حاال که عده ای تاش دارند زنجیروار یکی پس 
از دیگری پیش از رونمایی، فیلــم کمدی اش را مورد نقد قرار 
دهند. همین چند هفته پیش بود که چنــد تن از منتقدان و 
البته رسانه ها، »شیشلیک« را ضعیف ترین اثر محمدحسین 
مهدویان توصیف کردند که به ســنت دیگر فیلم های کمدی 
این سال ها از شوخی های جنسی بی بهره نیست. اما واقعیت 
این اســت که فیلم تازه مهدویان هنوز رونمایی نشده و باید 
منتظر ماند و دید این کارگردان جسور از پس این مهمترین 

چالش کارنامه فیلمسازی اش برخواهد آمد؟
درباره چهره ها؛ نویســندگی فیلمنامه این اثر را امیرمهدی 
ژوله انجام داده، ترکیب پیمان قاســم خانی و مهران مدیری 
همیشــه یادآور امیرمهدی ژوله هم بوده است؛ نویسنده ای 
که این تیــم را در قاب تلویزیــون همراهــی می کرده حاال 

مستقًا فیلمنامه »شیشلیک« را نوشته است.
زوج ژاله صامتی و پژمان جمشــیدی حاال دیگر جزو محبوب 
ترین کمدین های ســینما و تلویزیون به شــمار می روند که 

اعتبار این ترکیب را از سریال »زیر خاکی« به دست آوردند.
همین زوج حاال »شیشــلیک« را همراهی می کنند در کنار 
رضا عطاران کــه جزو پول ســازترین کمدین هــای ایرانی 
شــناخته می شــود. مه لقا باقــری، وحید رهبانــی، عباس 
جمشیدی و جمشید هاشم پور از دیگر بازیگرانی هستند که 

در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

چپ، راست )حامد محمدی /    1398(
درباره فیلم؛ این چهارمین فیلم حامد محمدی است که اتفاقاً 
پدرش منوچهر محمدی در مقام تهیــه کننده او را همراهی 

می کند تا سومین همکاری را با هم رقم بزنند. حامد محمدی 
در این سال ها نشــان داده عاقه مندی اش، سینمای کمدی 
است و »اکســیدان«، »چهار انگشت« و »فرشــته ها با هم 
می آیند« مولود همین عاقه است که البته فروش های قابل 

توجهی را هم برای او به ارمغان آورده اند.
»چپ راست« از آن دسته فیلم هایی بود که سازندگانش آن 
را برای اکران نــوروزی ۹۹ آماده می کردند امــا در حالی که 
تنها سی درصد از فیلمبرداری این فیلم باقی مانده بود، روند 

تولیدش به دلیل همه گیری کرونا متوقف شد.
منوچهــر محمدی تهیه کننــده »چپ، راســت«، این فیلم 
را با »مارمولک« مقایســه کرده و گفته است: »چپ راست« 
کمدی بسیار موفقی اســت و احســاس می کنم حداقل به 
نســبت »مارمولک« در برقراری ارتباط با مخاطب تنه به آن 

فیلم پرمخاطب می زند.
درباره چهره ها؛ چهار کارگردان در ساخت این فیلم همکاری 
داشــته اند یعنی عاوه بر حامد محمدی، ســروش صحت، 
رامبد جوان و پیمان قاســم خانی جریان ســاخت را هدایت 
کرده اند، این سه نفر نه در مقام کارگردان بلکه تیم بازیگران 
را تشکیل داده اند.ویشکا آسایش و ســارا بهرامی هم از دیگر 
بازیگران این فیلم کمدی هســتند. نکته دیگر این است که 
منوچهر محمدی و ستاره اســکندری امسال عاوه بر »چپ، 
راســت« در فیلم »خورشــید آن ماه« همکاری مشترک به 

عنوان تهیه کننده و کارگردان هم داشته اند.

بدون همه چیز )محسن قرایی / 1398(
درباره فیلم؛ »بدون همه چیز« دومین ساخته محسن قرایی 
بعد از »سد معبر« است که در سی و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر بــه نمایش درآمــد، کارگردانی که در ســی و هفتمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر به تیم نویسندگان »قصر شیرین« 
به کارگردانــی رضا میرکریمی پیوســت تا جایــزه بهترین 

فیلمنامه را دریافت کند.
قرایی حاال در دومین تجربه کارگردانی و بعد از چهار ســال 
»بدون همه چیز« را به ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر 
آورده اســت؛ فیلمی که فرایند تولیدش از گرمسار آغاز شد. 
»بدون همه چیز« هم از آن دســته فیلم هایی بود که مراحل 
ساختش از آغاز ورود کرونا به ایران شروع شد، این پروژه جزو 
آثاری بود کــه در همان روزهای نخســت کارگروه مدیریت 
بحران کرونا خانه سینما خواســتار توقف روند تولیدش شد، 
اتفاقاً ســازندگان همین اثر هم بودند که برای نخستین بار از 
تیم پزشکی برای سنجش وضعیت سامتی عوامل استفاده 

کردند.
درباره چهره ها؛ »بدون همه چیز« انصراف دو بازیگر اصلی را 
به خود دید، ابتدا علی مصفا از پروژه جدا شــد و سپس شهاب 
حســینی این پروژه را ترک کرد. جواد نوروز بیگی هرچند در 
ابتدا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد که شهاب حسینی 
با توافق کامل از پروژه جدا شــد، در چند ســکانس بازی هم 
کرد اما در ادامه از پروژه انصراف داد اما به فاصله چند ســاعت 
با تغییر مواضعش بیان کرد که شــهاب حسینی یک طرفه و 
بدون دلیل تصمیم به ترک پروژه گرفت همین شد که بازیگر 
سومی جایگزین شد. هادی حجازی فر آمد تا کار ناتمام علی 

مصفا و شهاب حسینی را به پایان برساند.
»بدون همه چیز« را می شود جزو فیلم های پر بازیگر به شمار 
آورد. هدیه تهرانی که تازه ترین حضورش در ســینما به سی 
و هفتمین جشــنواره فیلم فجر در »روزهــای نارنجی« و در 
شبکه نمایش خانگی به »همگناه« باز می گردد در این فیلم 

سینمایی به ایفای نقش پرداخته است.
باران کوثری دیگر بازیگر این فیلم هم امسال عاوه بر »بدون 
همه چیز«، »گیجگاه« را هم در ویترین فجر دارد. اما در کنار 
او پرویز پرســتویی، مهتاب نصیرپور، پدرام شــریفی، بابک 
کریمی، فرید ســجادی حســینی و… نیــز در »بدون همه 
چیز« نقش آفرینی کرده اند. چهره ویژه ایــن فیلم اما جواد 
نوروزبیگی اســت؛ تهیه کننده ای که در این سال ها حضوری 
فعال در ســینما داشــته و در این دوره از جشــنواره عنوان 
پرکارترین تهیه کننده را با ثبت چهــار اثر به خود اختصاص 

داده است.
او امسال »آهنگ دو نفره« به کارگردانی آرزو ارزانش، »آهو« 
به کارگردانی هوشنگ گلمکانی و »روشــن« به کارگردانی 
روح اهلل حجازی را نیز به این دوره از جشنواره آورده است که 

رکوردی تازه برای یک تهیه کننده است.

تی تی )آیدا پناهنده / 1398(
درباره فیلم؛ »تی تــی« چهارمین فیلم بلند ســینمایی آیدا 
پناهنده در مقام کارگردان و البته اولین فیلمش در کســوت 
تهیه کننده اســت. »تی تی« پیش از این حضور در جشنواره 
توکیو را تجربه کرده است. هرچند پیش از این یکی از قوانین 
جشنواره فیلم فجر این بود که آثار ســینمایی باید نخستین 

نمایش خود را در این رویداد تجربه کنند اما به نظر می رســد 
حاال به این قانون چندان توجه نشــده است. »تی تی« درامی 
تخیلی است. بر اســاس آنچه از این فیلم به دست آمده تی تی 
نام یک مســتخدم بیمارســتان اســت که برای نجات جان 

همسرش زمانی که به کما رفته است، تاش می کند.
درباره چهره هــا؛ این دومین فیلم حاضر در جشــنواره فیلم 
فجر است که ترکیب هوتن شــکیبا و الناز شاکردوست را در 
دل خود دارد.پارســا پیروزفر هم که بعد از هفت سال دوری 
از سینما، با فیلم ســینمایی »بی حسی موضعی«، بازگشتی 
دوباره را به ســینما تجربه کرده بود حاال با »تی تی« قدم در 

سی و نهمین جشنواره فیلم فجر گذاشته است.

ستاره بازی )هاتف علیمردانی / 1398(
درباره فیلم؛ این نهمین فیلم هاتــف علیمردانی و پنجمین 
حضور او در جشــنواره فیلم فجر اســت. هرچند آثار هاتف 
علیمردانی در دوره های مختلف جشنواره جوایزی را برای او 
به همراه داشته اند اما سینمای او در طول این سال ها چندان 

مطلوب منتقدان نبوده است.
او ســال ۹۶ هم »کلمبوس« را ســاخت که در اکران آذر ۹۷ 
فروش متوســط دو میلیــاردی را برایش به همراه داشــت؛ 
فیلمی کمدی که اتفاقاً تنها کارکردی که نداشت همان وجه 

خنداندن مخاطب بود.
دو ســال بعد از »کلمبــوس«، هاتف علیمردانی به ســراغ 
»ســتاره بازی« رفت؛ فیلمی که سال گذشــته نسخه ای از 
آن به دبیرخانه سی و هشتمین جشــنواره فیلم فجر ارسال 
شد که به نظر می رسد در آن دوره توســط هیأت انتخاب به 
کنار گذاشته شد؛ این همان نکته ای اســت که در آئین نامه 
جشنواره فیلم فجر به آن اشاره شــده و دبیران ادوار مختلف 
این رویداد سینمایی صریحاً عنوان کرده اند فیلمی که یک بار 
توسط هیأت بازبین بررسی و رد شده باشد، دیگر در دوره های 
آینده از حیز انتفاع ساقط می شود حاال اما همین قاعده با قرار 
گرفتن »ســتاره بازی« در فهرســت فیلم های واجد شرایط 

جشنواره سی و نهم، نقض شده است.
در همــان روزهــای آغــاز فیلمبــرداری این اثر شــنیده 
می شــد، قرار اســت بخش هایی از این فیلم در آمریکا ضبط 
شــود؛ نکته ای که با توجه بــه نوســانات ارزی و البته اعمال 

تحریم های رفت و آمد به آمریکا، مسأله ای غیر منتظره بود.
درباره چهره هــا؛ فرهاد اصانی که در این ســال ها همکاری 
خوبی با هاتف علیمردانی داشــته این بار هم حضور در فیلم 
تازه او را پذیرفته تا چهارمین همــکاری اش با این کارگردان 
شــکل بگیرد، حاال بعد از »به خاطر پونــه«، »کوچه بی نام« 
و »کلمبوس«، »ســتاره بــازی« نیز به این فهرســت اضافه 
شــده، شــبنم مقدمی هم که در ســال های اخیر به یکی از 
چهره های مطرح فیلم و سریال های کمدی تبدیل شده، بعد 
از »کلمبوس« یک بار دیگر با هاتف علیمردانی همراه شــده 
است.فهرست بازیگران این فیلم، اســامی خارجی کم ندارد 
که احتماالً نقش های فرعی را بر عهده دارند اما در این لیست 
پشــت هم ردیف شــده اند تا در صورت نمایش در جشنواره 
فیلم فجر ببینیــم تازه ترین فیلــم هاتــف علیمردانی چه 

موضوعی را روایت می کند.
نکته ویژه اما حضور علی ســرتیپی اســت، اگر پیگیر اخبار 
سینمایی باشــید، حتماً او را می شناسید. آوردن نام او در این 
گزارش صرفاً به دلیل تهیه کنندگی این اثر نیست چه اینکه 
در طول این ســال ها فیلم های زیادی را تهیه کرده است که 
اتفاقاً موفقیت های مالی را به همراه داشته اند، علی سرتیپی 
نه تنها از منتفذتریــن چهره های جریان اکــران که یکی از 
مهره های اصلی هدایت کننده ســینمای ایران هم هســت. 
از این جهت اگر از این شــرایط کرونایی گذر کنیم و به روال 
عادی اکران ها برســیم پربیراه نیســت که بگوییم »ستاره 

بازی« می تواند اقبال خوبی در جذب مخاطب داشته باشد.

کارو )  احمد مرادپور /    1398(
درباره فیلم؛ حتی فیلم بازهای دهه شصتی هم تصویر چندان 
واضحی از کارنامه احمد مرادپور در ذهن ندارند؛ اما اگر سری 
به آرشیو فیلم های دفاع مقدســی زده باشید حتماً »سجاده 
آتش« و »رنجــر« را دیده اید، دو فیلم موفــق آن روزگاران 
که هنوز هم که هنوز اســت حاوتشــان را از دست نداده اند 

و تازه اند.
»کارو« بازگشــت احمد مرادپور بیست ســال بعد از ساخت 
آخرین فیلمش با نام »رنجر« به سینماســت، همین ویژگی 
هم کافیست تا کنجکاو تماشــای فیلم تازه اش باشیم. احمد 
مرادپور این بار هم عاقه مندی اش را پیگیری کرده اســت؛ 
ســینمای دفاع مقدس. این اتفاق هم به همت ســازمان اوج 
رخ داده که در این ســال ها به عنوان یکی از کمپانی های مهم 

فیلمسازی در ایران اعام موجودیت کرده است.
هرچند این فیلم در مهرماه سال ۹۸ کلید خورد ولی به دلیل 

شرایط سخت تصویربرداری در کوهستان های استان اردبیل 
و آب و هوای نامناسب، به جشنواره سال گذشته نرسید.

»کارو« روایتگر داستان نوجوانی کشــتی گیر است که عازم 
یک مســابقه می شــود اما به بهانه همین مســابقه به جبهه 

می رود.
درباره چهره ها؛ چهــره اصلی این فیلم مریا زارعی اســت؛ 
بازیگری که در این سال ها به دفعات سینمای دفاع مقدس را 
آزموده است، هم اوست که در جشنواره سی و دوم برای بازی 
در نقش یک مادر شهید در »شیار ۱۴۳« برنده بهترین بازیگر 
زن شد، این اما تنها جایزه او نیســت اگر بخواهیم جوایز او را 
فهرست کنیم، احتماالً زمان کم بیاوریم. مریا زارعی در این 

فیلم هم نقش یک مادر شهید را ایفا می کند.
فیلمنامه »کارو« را فهیمه ســلیمانی نوشته است که پیش 
از ایــن رمان های »بغــض تنهایی«، »قصر یخــی«، »برایم 
بمان«، »چشــم های بارانی« و.. را نوشــته بــود. هرچند او 
حضوری جــدی در کارگاه های فیلمنامه نویســی به عنوان 
یکی از اســاتید را دارد و به عنــوان داور هــم در جوایز ادبی 
فعالیت داشته اســت اما »کارو« جدی ترین فیلم او در عرصه 

نویسندگی فیلمنامه است.

روشن )  روح اهلل حجازی / 1398(
درباره فیلم؛ خیلی عاقه ای به گفتگو ندارد، کمتر خود را در 
معرض رسانه ها قرار می دهد و بیشــتر دوست دارد خودش 
را بــا فیلمش معرفــی کنــد، روح اهلل حجــازی را می گویم 
که او را بیشــتر با »زندگی مشــترک آقای محمودی و بانو« 
می شناســید. »اتاق تاریک« ساخته پیشــین او که در سی و 
ششمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد، هرچند مسأله ای 
جدی و چالش برانگیز در حوزه حریــم خصوصی کودکان و 
نحوه مواجه والدینشــان را به تصویر می کشید اما کمتر مورد 
توجه قرار گرفت. اگر کودکی در خانواده خود داشــته باشید 
و »اتاق تاریک« را ببینید محال اســت واهمه ای به دلتان راه 

پیدا نکند و به شما تلنگری نزند.
حاال اما روح اهلل حجازی یک سالی اســت که »روشن« را در 
دست دارد. او از ابتدای بهمن ماه سال ۹۸ مشغول ساخت این 
فیلم شد، »روشن« هم اتفاقاً جزو فیلم هایی بود که در مرحله 

پس تولید درگیر مسائل کرونایی شد.
»روشن« سومین فیلمی اســت که روح اهلل حجازی ترجیح 
داده خود تهیه کنندگــی اش را بر عهده بگیــرد. هرچند در 
خبرهای ابتدایی عنوان می شــد جواد نوروزبیگی مشاور این 
پروژه است اما حاال با انتشــار فهرست فیلم های واجد شرایط 
مشــخص شــده اســت که حجازی و نوروزبیگی به صورت 

مشترک تهیه کنندگی فیلم را عهده دار هستند.
درباره چهره هــا؛ اصلی ترین چهره »روشــن« رضا عطاران 
اســت. او در این فیلم نقش روشــن را ایفا می کند که عشق 
بازیگــری دارد و نمی تواند خانه ثبت نامــی اش را بگیرد و در 
آستانه فروپاشی همه چیز، تصمیم می گیرد نقشش را بازی 

کند.
این دومین فیلم رضا عطاران در ویترین فجر اســت. هرچند 
رضا عطاران ید طوالیی در نقش آفرینــی فیلم های کمدی 
دارد اما در این سال ها کم نبوده فیلم هایی که حضور جدی او 
را در دل خود داشته اند از سوی دیگر با توجه به سابقه روح اهلل 
حجازی در ساخت فیلم های اجتماعی، بعید به نظر می رسد 

»روشن« یک فیلم کمدی باشد.
ســیامک انصاری که حضورش در یکی از تیزرهای تبلیغاتی 
صدا و سیما و پخش پرتکرار آن چند وقتی است سوژه فعاالن 
فضای مجازی شــده اســت، در این فیلم حضور دارد. ســارا 
بهرامی هم دیگر چهره ای اســت که این دو بازیگر را همراهی 

می کند.
روح اهلل حجــازی بــه روال دو فیلم قبلی خــود یعنی »اتاق 
تاریک« و »مرگ ماهی«، نویســندگی فیلمنامه »روشن« را 

هم خود بر عهده داشته است.

رمانتیسم عماد و طوبی )کاوه صباغ زاده /    1398(
درباره فیلم؛ کارگردانش فرزنــد مهدی صباغ زاده کارگردان 
باســابقه سینماســت؛ کاوه صباغ زاده اما راهــی متفاوت از 
پدرش در پیش گرفته و نشان داده سینمایش با روال مرسوم 
و معمول این سال ها تفاوت دارد. او با »ایتالیا ایتالیا« در سال 
۹۵ اولین ورود حرفه ای به ســینما را تجربه کرد همین فیلم 
که مضمونی کمدی و فانتزی داشــت در همان سال سیمرغ 

بهترین بازیگر زن را برای سارا بهرامی به ارمغان آورد.
کاوه صباغ زاده در دومین گام به ســراغ »رمانتیســم عماد و 
طوبــی« رفته؛ فیلمــی که بی ارتباط به ســاخته نخســت 
کارگردانش نیســت و باز هم همان فضــای کمدی و فانتزی 
را دارد. در این روزهایی که اقتباس از آثار نویسندگان چندان 
بازار گرمی در سینمای ایران ندارد، کاوه صباغ زاده اما باز هم 
همانند فیلم پیشین خود باز هم به ســراغ یک اقتباس رفته 

است؛ اقتباس از کتاب آلن دوباتن.
تیزر این فیلم از کنجکاوی برانگیزترین تیزرهایی اســت که 
تا حاال از فیلم های جشــنواره فیلم فجر رونمایی شده است؛ 
تیزری که همان حالت شوخ و شنگ »ایتالیا ایتالیا« را دارد با 

یک روایت عاشقانه.
درباره چهره هــا؛ آنچــه در این ســال ها به تواتر از ســوی 
سینماگران دیده شده استفاده از یک ترکیب واحد بازیگران، 
بعد از یک موفقیت بوده اســت، هرچند زوج حامد کمیلی و 
ســارا بهرامی بعد از »ایتالیا ایتالیا« کارگردانان را برانگیخت 
تا از این زوج سینمایی نوظهور استفاده کنند کاوه صباغ زاده 
اما این بار به ســراغ ترکیبی تازه رفته است. او در جدیدترین 
فیلمش از حسام محمودی، الناز حبیبی، علی انصاریان و… 

استفاده کرده است.
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