
رییس شورای رقابت:
خودروتاپایانسالگراننمیشود

 رییس شورای رقابت گفت: با توجه به روند نزولی بازار خودرو در روزهای 
گذشــته این شــورا تصمیم گرفت که هیچ افزایش قیمتی در خصوص 

خودروها تا پایان سال اعمال نشود.
»رضا شــیوا« افزود: در جلســه روز گذشته شــورای رقابت تورم بخشی 
از بانک مرکزی به دســتمان رســید که درخصوص خودرو نزدیک به ۱۴ 

درصد بود.
وی گفت: با توجه به شــاخص میزان بهره وری و کیفیت که مطابق فرمول 
باید از قیمت ها کاسته شــود و همچنین در نظر گرفتن تورم بخشی ۱۴ 

درصدی باید حداکثر ۱۰ درصد تورم شامل حال خودرو سازان می شد.
شیوا ادامه داد: از آنجایی که بازار خودرو در روزها و هفته های گذشته روند 
ریزشــی قیمتی به خود گرفته و امیدواریم این کاهش ادامه داشته باشد 

این شورا نخواست تا با افزایش دادن قیمت ها دوباره بازار را هیجانی کند.
وی افزود: براین اساس تصمیم گرفتیم تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی 

در خودروها نداشته باشیم.
رییس شــورای رقابت یادآور شــد: زمانی تورم کشور بســیار بد و لجام 
گسیخته بود به همین دلیل تصمیم گرفتیم هر ســه ماه یک بار با درنظر 
گرفتن تورم بخشی قیمت های جدید ارائه کنیم اما اکنون میزان تورم در 
مسیری قابل کنترل افتاده و همه بازارها روند کاهشی گرفته است براین 
اساس شــاید در آینده نســبت به تغییر هر ۶ ماه یک بار قیمت ها و شاید 

همچون گذشته به تغییر همه ساله قیمت ها اقدام کنیم.
وی خاطر نشان کرد: تا پایان امســال با توجه به اتفاقات مختلف جهانی، 
وضعیت تحریم ها، فروش نفت و غیره بازار را رصد خواهیم کرد و براساس 

آن تصمیم می گیریم که چه اقدامی انجام دهیم.
شیوا همچنین درخصوص تصمیم پیشین شــورای رقابت درباره تفاوت 
قیمت گذاری خودروهــای لوکس و با قیمت باالتر ایران خودرو و ســایپا 
خاطر نشان کرد: آن فرمول یک شــرط مهم داشت و آن افزایش تولید ۵۰ 
درصدی در دی ماه بود اما ظاهرا این شــرط اجرایی نشده و افزایش تولید 

یادشده به راحتی امکان پذیر نیست.
وی در عین حال یادآور شد: خودروسازان به انواع و اقسام شیوه ها مخالفت 
خود را با فرمول قبلی اعالم کرده بودند و این فرمول زمانی کارآیی خواهد 
داشت که خودروسازان، ایدرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت با یکدیگر 

همکاری داشته و افزایش تولید اتفاق بیافتد.
وی در پایان یک بار دیگر تاکید کرد: قیمت گذاری خودروها تا پایان سال 
و با توجه به نیمه تعطیل بودن فروردیــن ماه ۱۴۰۰ از همان فرمول قبلی 
تبعیت خواهد کــرد و هیچ افزایش جدیدی در قیمت هــا اعمال نخواهد 

شد.
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خریدار  ســخنگوی دولــت گفت: ما هیــچ پیامی 
از طرف تیــم بایدن دریافــت نکردیم و تــا زمانی که 
اطمینان پیدا نکنیم آمریکا به تعهداتش عمل می کند، 

هرنوع مذاکره ای بی معناست.
علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشست خبری اظهار 
کرد: فردا دولت شــرور ترامپ به پایان راه خود خواهد 
رســید و آمریکا رئیس جمهور تازه ای خواهد داشت. 
رئیس جمهوری که فرصت دارد تــا نماینده ای برای 
صدای بلند مردم آمریکا برای تغییر رویه هایی باشــد 
که حداقل در چهار ســال گذشــته موجــب تحقیر، 

آشفتگی و انزوای آمریکا شدند.
ربیعی گفت: امروز مســئولیت پذیری آمریکا و احترام 
آن به قوانیــن و هنجارهای بین المللی یک خواســت 
جهانی اســت. دولت جدید آمریکا نبایــد میراث و در 
واقع لکــه ننگی که دولت پیشــین به جا گذاشــته را 
بطور گزینشــی جبران کند. بدتر از آن میراث، تالش 
برای استفاده از آن به عنوان ابزار فشار بر ملت هاست. 
مقاومت مردم مــا تا امــروز نباید جای شــکی باقی 
گذاشته باشد که فشــار و تحریم هرگز نمی تواند ما را 

وادار به تسلیم در برابر زیاده خواهی کند.
وی ادامــه داد: آمریکا بزودی فرصت تــازه ای خواهد 
داشت که به جای عمل به وسوسه هایی که حاصل آن 
نقض گسترده حقوق بین الملل و جنایت علیه بشریت 
به شیوه هایی ظاهراً متمدنانه به بهای به خطر انداختن 
صلح و امنیت جهانی و منافع مردم ایران و آمریکاست، 
با نیت و عمل صادقانه، بی قید و شرط به تعهدات خود 
مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت بازگردد و افق 
های جدیدی را پیش روی مناســبات خــود با ایران و 

جامعه جهانی ترسیم کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: اما در هر حال، این واقعیت 
تغییر نخواهد کرد که سیاست فشار حداکثری بر مردم 
ایران به رسوایی ماندگاری در تاریخ تبدیل شد؛ نه تنها 
برای آنهایــی که متوهمانه درد و رنج بی ســابقه ای را 
به مردم معصوم و بیگناه ما تحمیــل کردند بلکه برای 
آنهایی در رســانه های فارســی و غیرفارسی زبان در 
خارج از کشور که بی شــرمانه با دمیدن به این توحش 

مدرن، در تحمیل این درد و رنج سهیم شدند.
ربیعــی تاکید کرد: مــردم عامالن و همدســتان این 
جنایت ســازمان یافته اقتصادی را نــه فراموش می 
کنند و نه می بخشــند. اما متاســفیم کســانی نیز در 
داخل بودند که به نام انتقاد از دولت و با چشــم بستن 
به رفتارهای مجرمانه آمریکا و پیامدهای ویرانگر آن بر 
زندگی مردم، دولت را در خط مقدم این مبارزه بی امان 

تخریب کردند.
وی افزود: در حالیکه با حداقلی از انصاف می توانستند 
ببینند که نه تنها این دولت در ســال های قبل از آوار 

شدن تحریم ها بر ســر مردم ما، یکی از درخشان ترین 
دوره های رشد اقتصادی را مدیریت کرد بلکه حتی در 
همین دوره نیز در شرایطی که بسیاری  انتظار ابرتورم 

را برای سال جاری داشتند، مانع از تحقق آن شد.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: این مدیریت اقتصادی 
درســت در زمانی اتفاق افتاد که بحــران غیرمنتظره 
ویروس کرونا بار مضاعفی بر گرده دولت تحمیل کرده 
بود.ربیعی خاطرنشــان کرد: مردم ما امروز و فردا می 
توانند منصفانه قضاوت کنند و ســره را از ناســره سوا 

کنند.
وی با اشاره به مساله کرونا گفت: همچنین ما در کرونا 
با بیم و امید روبرو هستیم. تالشهای صورت گرفته در 
هفته های قبل  شرایطی را فراهم کرده که امروز ایران 
معکوس جهان حرکت می کند و ابتال و مرگ و میر هر 
دو کاهشی اســت و از ۱۰ هزار و ۲۰۰ مرگ هم وطنان 

جلوگیری شد.
سخنگوی دولت گفت: اما از یک سو گونه های جهش 
یافتــه از کرونا در انگلیس و بزریــل و آفریقای جنوبی 
افزایــش یافته و از ســوی دیگــر با انجام ســفرهای 
غیرضرور و عدم رعایت پروتکل های روبرو هســتیم و 
ما با موج جدید روبرو هستیم و امروز وضع بیماری در 

آمریکا و اروپا بسیار خطرناک شده است.
ربیعی افزود: نیــروی انتظامی اقداماتــی را موثری را 
انجام داده و در نتیجه کنترل های کرونایی ۳۳ درصد 
از کل تصادفات و ۲۹ درصــد از جان باختگان جاده ای 
کاهش داشته اســت. تعطیالت بهمن ماه و نوروز این 
نگرانی را در میان کادر بهداشت و درمان افزایش داده 
اســت. ما باید با اهتمام همگانی و خستگی ناپذیر این 
مسیر را به پیش ببریم هر گونه خستگی و عدم مراعات 

عزیزان بیشتری را از ما خواهد گرفت.
وی به بحث الیحه بودجه اشاره کرد و گفت: همچنین 
دولت همه تالش خود را برای تدوین الیحه بودجه ای 
واقعی و کارشناسی به کار بست و با وقوف کامل به آثار 
تورم و فشار اقتصادی به مردم و دهک های پایینی و نیز 
نیاز به افزایش سطح تولید و اشتغال جدید و با نگاهی 
به تالش بــرای عقب راندن تحریم و کســب حقوق از 
دســت رفته ملت ایران و ضرورت حضور اقتصاد ایران 

در بازارهای جهانی الیحه بودجه را تدوین کرده است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: یک مشخصه واضح 
بودجه نویسی برای ســال ۱۴۰۰ که بر اساس مقابله 
با تحریم و شکســتن زنجیره های محاصره اقتصادی 
ایران و استفاده از فرصت های جهانی است این بودجه 

را در سیاست های انبساطی متفاوت تر کرده است.
ربیعی گفــت: اولین اقدام دولت ارائــه به موقع الیحه 
بودجه به مجلس شورای اسالمی بود و همچنین الیحه 
بودجه در معرض افکار عمومی قرار گرفت و به صورت 

شفاف همگان امکان مطالعه و  اظهارنظر  پیدا کردند.
وی اظهار کرد: اظهارات کلی، مبهم، ســلبی و شعاری 
مشــکلی از بودجه و از مردم حل نمــی کند. بودجه از 
اختیارات دولت و رییس جمهور اســت و نباید الیحه 
بودجه به طرح مجلس تغییر داده شــود. ما امیدواریم 
با تعامالت بین مجلس و دولــت بودجه ای با تفاهم وبا 
هماهنگی در اجرا بتوانیم دریافت کنیم که در غیر این 
صورت، اگر به زمینه های اجرایی توجه نشود دولت در 

اجرا با مشکل مواجه می شود.
ســخنگوی دولــت گفــت: همچنیــن بخشــی از 
دســتاودرهای دولت در صنعت پاالیش و صنعت گاز 
در هفته های گذشته رونمایی شد. توسعه گاز رسانی 
در کشــور، افزایش تولید گاز طبیعی در پارس جنوبی 
و تکیه بر توان داخل را در دســتور کار خود قرار داد و 

اکنون شاهد روند رو به رشدی در این حوزه ها است.
ربیعــی تاکید کرد: هــم اکنون ۹۸ درصــد جمعیت 
خانوار شــهریور ۸۲ درصــد خانوار روســتایی از گاز 
طبیعی بهره  مند هستند و ۲۴ اســتان کشور، استان 
سبز گازرسانی محسوب میشود که این تعداد تا پایان 
امسال به ۲۸ استان می رســد و ۹۵ جمعیت کشور از 
گاز طبیعی بهره مند خواهند شــد.وی افــزود: تعداد 
شهرهای گازرسانی شده در سال ۹۲، ۱۰۵۱ شهر بود 

که این تعداد تا پایان امسال به ۱۲۱۲ شهر می رسد.
سخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: تعداد روستاهای 
گازرسانی شده هم از سال ۹۲ تاکنون افزایش بیش از 
دو برابری داشته و از ۱۴ هزار روستا، اکنون به ۳۲۲۱۹ 
روستا گازرسانی شده رسیده است و این تعداد تا پایان 

دولت دوازدهم به ۳۵ هزار روستا می رسد.
ربیعی اظهار کرد: تولید گاز در کشور نیز با شتاب قابل 
توجهی افزایــش یافته تا جایی که تولید گاز شــیرین 
ایران اکنون به روزانه ۹۰۰ میلیون متر مکعب رسیده 
اســت که به دلیل افزایش ۲.۵ برابــری تولید گاز در 

پارس جنوبی از سال ۹۲ تاکنون بوده است.
وی تصریح کرد: خطوط انتقال گاز کشور هم با تکیه بر 
توان داخلی و نیروهای متخصص کشــور رکوردهایی 
تازه در انتقال گاز کشور ثبت کردند و این مقدار اکنون 
به روزانــه ۸۱۸ میلیون متر مکعب رســیده اســت و 
ظرفیت انتقال روزانه ۸۷۰ میلیون متر مکعب گاز هم 

وجود دارد.
ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: با روی کار آمدن 
دولت یازدهــم و دوازدهم و تمرکز صنایع پاالیشــی 
کشــور بر روی طرح عظیم و فقط کارهــای ابتدایی 
ستاره خلیج فارس و نیز اجرای طرح های بهینه سازی 
و توسعه ای در پاالیشــگاه های مهم کشور، کشورمان 
امروز نه تنهــا در مصرف بنزین بــه خودکفایی کامل 
رسیده اســت، بلکه به عنوان صادرکننده این فرآورده 

استراتژیک در منطقه و جهان شــناخته می شود و در 
هفت ماه نخست سال جاری، حدود ۱.۴ میلیارد دالر 

درآمد از محل صادرات بنزین داشته است.
ربیعی افزود: این امر در حالی اتفــاق افتاد که با توجه 
به مصرف افسارگسیخته بنزین در سال های گذشته، 
در صورتی که تمرکــز الزم بر روی صنایع پاالیشــی 
و راه انــدازی یکــی پس از دیگــری فازهای ســتاره 
خلیج فارس محقق نمی شــد، تولیدات پاالیشگاهی  
کشور کفاف نیازهای داخلی را نمی داد و در نتیجه رقم 
واردات بنزین افزایش می یافت که این امر می توانست 
در شــرایط تحریم کشــورمان را دچار بحران عمیقی 

کند.
وی خاطرنشان کرد: اعداد و ارقام شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی ایران نشــان می دهد که 
ظرفیت پاالیشــی ایران از ۱.۸ میلیون در سال ۹۲ به 
۲.۳ میلیون بشکه در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: روند توســعه ای تولید و 
صادرات بنزین و ظرفیت پاالیشــی ایران در حالی در 
هشت سال گذشته رو به رشــد بوده است که صادرات 
فرآورده های نفتــی ایران در فاصله ســال های ۹۱ تا 
۹۸، ۴ برابــر افزایش یافته و از ۵ میلیــون و ۹۰۰ هزار 
تن در ســال ۱۳۹۱، به حدود ۲۳ میلیون تن در سال 
۱۳۹۸ رسیده اســت. در این مدت همچنین ظرفیت 
تولید بنزین از ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در سال۹۱ 
به ۱۰۷میلیون لیتر در روز در ســال ۱۳۹۸رســید و 
ظرفیت تولید نفت گاز نیــز از ۹۴ میلیون لیتر در روز 
در ســال ۱۳۹۱ به ۱۱۳میلیون لیتر در روز در ســال 
۹۸ رسید.ربیعی گفت: عالوه بر رشد کمی کشورمان 
در تولید فرآورده های پاالیشگاهی اتفاق مهمی که در 
صنایع پاالیشی کشور رخ داد، رشــد چشمگیر تولید 
فرآورده های کیفی یورو در ســال های گذشته بود، به 
نحوی که ظرفیت تولید بنزیــن با کیفیت یورو ۴ و ۵ از 
صفر در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۷۶ میلیون لیتر در روز 

در سال ۱۳۹۸ افزایش یافت.
وی با بیان اینکه امروز کشــورمان بــا تولید نزدیک به 
۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز خودکفا شده و مصرف 
ما کمی بیش از ۷۰ میلیون لیتر اســت، گفت: بنابراین 
این اعداد بزرگ و مهم به خوبی  نشان دهنده تحوالت و 
اتفاقات مهمی هستند که در حوزه فرآورده های نفتی 
محقق شده است که اگر این ســرمایه گذاری در زمان 
الزم انجام نمی شد، در شرایط فشارهای تحریم ها برای 
به صفر رســاندن صادرات نفت ایران، کشور با بحران 
عمیقی روبرو می شد که وابســتگی در بحث بنزین و 
بدون استفاده ماندن میعانات گازی از جمله مهم ترین 

آن ها بود.
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آرامشدربازارهایارزیخارجی
نرخ برابری دالر مقابل بیشتر ارزها تقریبا ثابت ماند.

 در صورتی که ژانت یلــن بتواند به عنوان گزینه پیشــنهادی بایدن از 
ســنا برای وزارت خزانه داری آمریکا رای مثبت بگیرد، احتماال شاهد 
تغییرات جدیدی در حوزه سیاســت گــذاری ارزی خواهیم بود. وال 
استریت ژورنال به نقل از نزدیکان خانم یلن گفته است که رییس سابق 
فدرال رزرو در دوره ریاســت جمهوری ترامپ در باوری کامال متضاد با 
دونالد ترامپ عقیده دارد که نباید اجــازه داد دالر بیش از حد تضعیف 
شود. ترامپ در دوران ریاســت جمهوری خود بارها و بارها از برخی از 
مدیران بانک مرکزی آمریکا به دلیل مقاومتشان در تضعیف دالر انتقاد 
کرده و آن را عاملــی برای ایجاد مزیتی رقابتی برای رقبای این کشــور 
از جمله اتحادیه اروپا و چین دانســته بود.  در خبری بــد برای اقتصاد 
آمریکا، رشد بخش خرده فروشــی در ماه دســامبر منفی ۰.۷ درصد 
اندازه گیری شــد که این رقم، سومین رشــد منفی متوالی ماهانه این 
بخش محسوب می شــود. با توجه به اینکه مخارج خانوار بار اصلی رشد 
اقتصادی آمریکا را بر دوش می کشــد منفی باقی ماندن رشــد بخش 
خرده فروشی می تواند نشــانه ای از این باشــد که احیای بزرگ ترین 
اقتصاد جهان در ســال ۲۰۲۱ طوالنی تر و دشــوارتر از چیزی خواهد 
بود که تا پیش از تصور می شد. ســطح تولیدات ناخالص داخلی آمریکا 

اکنون چیزی حدود ۲۱ تریلیون و ۲۸۴ میلیارد دالر است.  
برخی خبرها حاکی از آن اســت که جو بایدن خود را آماده رونمایی از 
یک بسته عظیم ۱.۹ تریلیون دالری برای کاســتن از تبعات اقتصادی 
ویروس کرونا می کند. آن طور که تاکنون از جزئیات این بســته افشــا 
شــده، قرار اســت به هر خانوار آمریکایی ۱۴۰۰ دالر به صورت نقدی 
پرداخت شــود و کمک هایی برای حمایت از اقلیت ها نیز در نظر گرفته 
شده اســت. به گفته برایان دیس- مشــاور اقتصادی بایدن- بالفاصله 
پس از روی کار آمدن دولت جدید، بایدن به کنگره فشار خواهد آورد تا 
این بسته تصویب و اجرایی شــود. البته با توجه به اکثریت دموکرات ها 

انتظار نمی رود کار بایدن برای جلب موافقت کنگره سخت باشد.  
در خبری خوب برای اقتصاد اروپا و حوزه یورو، میزان تولیدات صنعتی 
منطقه یورو در ماه نوامبر رشــد ۲.۵ درصدی داشــته است که اگرچه 
هفتمین رشد مثبت متوالی محسوب می شود اما قوی ترین رشد چهار 
ماه اخیر و همچنین ۰.۲ درصد بیشــتر از پیش بینــی های قبلی بوده 
است. در این بین بیشترین رشــد مربوط به کاالهای سرمایه ای با رشد 
هفت درصدی بوده است و پس از آن نیز کاالهای واسطه ای با رشد ۱.۵ 
درصدی قرار دارند. کشــورهای اروپایی امیدوارند پس از رشــد منفی 
ناامیدکننده سال گذشته بتوانند امســال از تبعات منفی ناشی از کرونا 

خارج شوند.  
پایین باقی ماندن نــرخ تورم چین  فضای بیشــتری را به بانک مرکزی 
این کشــور خواهد داد تا سیاســت های انبساطی بیشــتری را در ماه 
های آینده اتخاذ کند. در ۱۲ ماه منتهی به دســامبر تورم این کشــور 
به مثبت ۰.۲ درصد رســیده که این نرخ  ۰.۷ درصد بیشتر از  تورم ماه 
قبل و  ۰.۱ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شــده توسط کارشناسان بوده 
اســت. هم بانک مرکزی چین و هم بانک مرکزی آمریکا کار دشواری را 
برای رساندن تورم به محدوده دو درصدی هدفگذاری شده دارند و این 
مساله تاثیر زیادی روی سیاســت گذاری آن ها خواهد داشت. اقتصاد 
چین در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرد که 

باالترین رشد فصلی دو سال اخیر این کشور محسوب می شود.  

جو بایدن در اظهاراتی که از آن به عنوان چاپ پول بیشــتر اســتنتاج 
می شود وعده داده اســت تریلیون ها دالر دیگر پس از روی کار آمدن 
دولتش به اجزای مختلف اقتصاد آمریکا تزریق کند. این در حالی است 
که دولــت آمریکا از ابتدای کرونــا تاکنون حدود چهــار تریلیون دالر 
نقدینگی به اشــکال مختلف در بخش های مختلف تزریق کرده است و 
این رقم جدا از اعتبار تقریبا مشابهی است که توسط فدرال رزرو تزریق 
شده است. ریچارد کالریدا- قائم مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته 
اســت این بانک فعال قصدی برای توقف برنامه خرید اوراق قرضه خود 
ندارد که طی آن هر هفته حدود ۱۲۰ میلیارد دالر اوراق خریداری می 

شود.  
روند احیای اقتصاد چین با ســرعت بسیار بیشــتری از آمریکا در حال 
انجام است و این کشــور پس از رشــد ۱.۹ درصدی در سال ۲۰۲۰، به 
گفته صندوق بین المللی در ســال جاری رشــد ۷.۹ درصدی را تجربه 
خواهد کرد و ایــن بدان معنا خواهد بود که تولیــد ناخالص داخلی این 
کشــور به تحقق هدف ۱۵ تریلیون دالری خود نزدیک تر خواهد شد. 
به گفته صندوق بین المللی پول حمایت هــای پر رنگ بانک مرکزی و 
اصالحات ساختاری دولت کمک بسیار زیادی در رشد اقتصادی چین 
داشــته اند و این اصالحات می تواند الگوی سایر کشورها نیز قرار گیرد. 
البته به گفته این گزارش، چین هنوز به اصالحات بیشــتری به ویژه در 

بخش بهره وری نیروی کار نیاز دارد.  
روند مثبت اشــتغال زایی در کشــورهای اروپایی کماکان ادامه دارد و 
طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان نوامبر ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در 
منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۱  درصد کاهش نســبت به مدت مشابه 
ماه قبل و به ترتیب در ســطح ۸.۳ درصد و ۷.۵ درصد رســید. این نرخ 
بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شــده در کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا در پنج ماه اخیر بوده است. تخمین زده می شــود تا پایان این ماه 
۱۵ میلیون و ۹۳۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که 
از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۶۰۹ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه 
یورو بوده اند.تاکنون بیش از ۹۵ میلیــون و ۷۸۷ هزار و ۲۱۲ مورد ابتال 
به کرونا گزارش شده اســت که در این بین دو میلیون و ۴۴ هزار و ۴۶۸ 
نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشــورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریــکا با ۴۰۷ هزار و ۵۶۳ نفر، برزیــل با ۲۰۹ هزار و 
۹۰۶ نفر، هند با ۱۵۲ هزار و ۵۸۸ نفر، مکزیک با ۱۴۰ هزار و ۷۰۴ نفر و 

انگلیس با ۸۹ هزار و ۸۶۰ نفر بوده است.
شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن 
رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشــیم تا جایی که 
روز بیست و نهم دســامبر با ثبت از ۱۴ هزار و ۱۱۷ فوتی در یک شبانه 
روز رکورد قبلی را که مربوط به روز هفدهم دســامبر با ثبت از ۱۳ هزار 
و ۷۰۲ فوتی بود، شکســت.  کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک 
سوسیت ژنرال گفت: به زبان ساده از نظر معامله گران ارزش فعلی دالر 
بیش از حدی است که باید باشــد و برای همین فکر می کنم روزهای بد 
دالر ادامه دارد. بازارها به آن چه در حوزه سیاســت گذاری پولی رخ می 
دهد واکنش نشــان می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی روی دالر 
است. در مقایسه با ماه های ابتدایی سال جذابیت دالر برای بسیاری از 

معامله گران کاهش پیدا کرده است.  
 شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی 
را اندازه می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۰۲ درصد کاهش نســبت به 
روز گذشته در سطح ۹۰.۷۷۳ واحد بسته شــد. نرخ برابری هر فرانک 
ســوئیس نیز معادل ۱.۱۲۱ دالر اعالم شــد )نرخ های فوق بر حسب 

ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است(.

بازار

خریــدار   وزیــر اقتصاد گفت: شــرکت 
هــای پیمانکاری ایــران آمــاده همکاری 
بــا جمهــوری آذربایجان برای بازســازی 

هستند.
 چهاردهمین اجالس کمیســیون مشترک 
همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری آذربایجان امروز در محل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و سند 
توســعه همکاری های دو جانبه اقتصادی 
ایران و آذربایجان به امضــای وزیر اقتصاد 
کشــورمان و معاون نخست وزیر جمهوری 
آذربایجان به عنوان رؤسای کمیسیون های 

اقتصادی طرفین رسید.
در ایــن اجــالس وزیــر اقتصــاد اهتمام 
وزارتخانه هــا و دســتگاه های دو طرف در 
طراحی و تدوین ســند اجالس کمیسیون 
مشترک را نشــانه عزم جدی طرفین برای 
توسعه و تعمیق همکاری های اقتصادی دو 

کشور عنوان کرد.
وی ضمن اشــاره به عدم امــکان برگزاری 
جلسات کمیســیون مشــترک اقتصادی 
دو کشور در سال گذشــته به دلیل شرایط 
کرونایی تصریــح کرد: با توجه به شــرایط 
خاص جمهوری آذربایجــان و اتمام جنگ 
اخیر که نوید بخش برقراری صلح و آرامش 
در منطقه اســت، برگزاری ایــن اجالس با 
چنین جامعیــت و نتایجــی، نوعی جهش 
در تقویت و توســعه همکاری های طرفین 

محسوب می شود.
وزیر اقتصاد بــا اعالم خبر امضــای تفاهم 
نامه کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی دو کشــور ایــران و آذربایجان در 
جریان چهاردهمین اجالس کمیســیون 
مشــترک، این تفاهم نامه را بــر پایه دو جز 
پیگیری پروژه های در دســت اجرا و نهایی 
ســازی پروژه های آتی و توافق بر سر نحوه 
مشــارکت بخش خصوصی ایران و استفاده 
از توانمندی های آن در بازسازی و بهسازی 
مناطق این کشور عنوان کرد که با استقبال 

ویژه طرف آذری مواجه شد.
دژپســند، جمهوری آذربایجان را از جمله 
معدود کشــورهایی عنوان کــرد که حتی 
در شــرایط اوج گیری کرونــا، ارتباطات و 
همکاری های اقتصادی خــود را با ایران به 

خوبی ادامه داد به نحوی که شاهد کمترین 
اختالل در این زمینه بودیم.

وزیــر اقتصــاد گفــت: سیاســت اصولی 
جمهوری اســالمی همــواره بــر تعمیق و 
گسترش روابط سیاســی و اقتصادی با همه 
کشــورها به ویژه کشــورهای مســلمان و 

همسایه استوار بوده است.
وی افزود: روابط ایران و آذربایجان به لحاظ 
تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی حائز 

اهمیت باالیی است.
وزیر اقتصــاد کشــورمان همچنین گفت: 
من به نمایندگی از ســوی دولت جمهوری 
اسالمی ایران اعالم می نمایم، همانطور که 
در دوره بحران تمامــی همت خود را جهت 
بازگشــت آرامش و صلــح بــه کار بردیم، 
اکنون نیز جهت بازســازی مناطق کشــور 

آذربایجان آماده همکاری هستیم.
وی با اشــاره به توانمندی هــای کم نظیر 
شــرکت های ایرانی در زمینه ارائه خدمات 
فنی و مهندســی اظهار داشت: شرکت های 
پیمانکاری ایرانی، پروژه هــای مختلفی را 
در زمینه های ســاختمان، ســاخت سد و 
نیروگاه، ساخت پاالیشــگاه، راه سازی، پل 
سازی و ســایر زمینه ها در سراسر جهان از 

جمله در کشــورهای عراق، افغانســتان، 
ســوریه، تاجیکستان، ســریالنکا، ونزوئال 
با موفقیت اجــرا کرده اند و اکنــون نیز این 
شرکت ها از آمادگی کامل، جهت همکاری 

با جمهوری آذربایجان برخوردار هستند.
دژپســند پیشــنهاد کــرد، بــا توجــه به 
ظرفیت های فــوق و جهت عملیاتی نمودن 
همکاری شــرکت های ایرانی با جمهوری 
آذربایجان، کمیته ای متشکل از نمایندگان 
جمهــوری اســالمی ایــران و جمهوری 
آذربایجــان در چارچــوب کمیســیون 
مشترک تشــکیل شــود تا کمیته مذکور 
نسبت به تبیین مراتب نحوه مشارکت ایران 
در بازسازی مناطق آزاد شــده آذربایجان، 
تدارک خدمات و اقالم مورد نیاز و ساز و کار 
همکاری دو جانبــه اقدامات و پیگیری های 

الزم را به عمل آورد.
وی در ادامه با بیان اینکه تجارت و بازرگانی 
فیمابین دو کشــور از دیگر زمینه های مهم 
همــکاری دو جانبــه در حــوزه اقتصادی 
است، حجم روابط تجاری دو کشور در سال 
گذشته را دارای رشــد قابل توجهی نسبت 
به مدت مشابه ســال ماقبل آن عنوان کرد و 
متذکر شد، با توجه به ظرفیت های تجاری 

و اقتصادی دو کشــور، این مقدار، رقم قابل 
توجهی نیست و حتماً باید بهبود یابد.

وزیر امور اقتصــادی و دارایی یادآور شــد: 
مهم ترین اقدام در این خصــوص می تواند 
تســهیل رویه ها و فرایندهای قانونی برای 
توســعه تجارت و در نهایت، کاهش موانع 

رویه ای، تعرفه ای و غیر تعرفه ای باشد.
وی یادآور شد: در کنار اقدام برای گسترش 
تجارت، تقویت مناســبات سرمایه گذاری 
و تشــویق بخش خصوصی در کشور برای 
ســرمایه گذاری نیــز از اهمیت شــایانی 
برخوردار اســت.وزیر اقتصاد کشــورمان 
گفت: با توجه به گزارش ارائه شــده توسط 
دبیران کمیسیون مشترک، خوشبختانه با 
مذاکرات به عمل آمده توســط نمایندگان 
دو طرف، تفاهمات ارزنده ای در راســتای 
اســتحکام بخشی به مناســبات اقتصادی 
و سرمایه گذاری در کشــور صورت گرفته 

است.
دژپســند با بیان اینکه ســند تدوین شده 
اجالس می توانــد حکم نقشــه راه روابط 
و مناســبات اقتصادی دو کشــور را داشته 
باشــد، گفت: امیدوارم از فرصت تشــکیل 
این اجــالس در تهــران به بهتریــن نحو 

ممکن استفاده شــود و با حمایت دو طرف 
مسئول اجالس، تالش های اساسی از طرف 
دســتگاه های دو کشــور صورت گرفته و 

تفاهمات به عمل آمده اجرایی شود.
در این مراسم، شاهین مصطفی یف، معاون 
نخســت وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس 
طرف آذری اجــالس نیز طی ســخنانی، 
با تاکید بر اهمیــت ویژه توســعه روابط با 
جمهوری اسالمی ایران گفت: در این راستا 
با توجه به شــرایط پاندومی کرونا، با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، در رأس هیأت بلند 
پایه ۱۴ نفره با جامعیت کامل به ایران سفر 
کردیم که این خود معنــی دار و قابل تأمل 

است.
وی افــزود: امیدوارم شــاهد همکاری های 

بیشتری در منطقه به ویژه با ایران باشیم.
معاون نخست وزیری جمهوری آذربایجان 
با اشــاره به اینکه روابط ایران با آذربایجان 
همواره عمیــق و مثبت بوده اســت گفت: 
برگزاری چهاردهمین اجالس کمیســیون 
مشــترک همکاری هــای اقتصــادی بــا 
ایــران، شــرایط و انگیزه هــای جدیدی را 
ایجــاد می کند و از این پس شــاهد رشــد 
همکاری هــای بیــش از پیش دو کشــور 
خواهیم بود.شــاهین مصطفــی یف اظهار 
داشــت: بــی صبرانه آمــاده همــکاری با 
شــرکت های توانمند ایرانی در بازســازی 
اراضــی جنــگ زده و احــداث پــروژه ای 

اقتصادی و حمل و نقلی در منطقه هستیم.
وی با اشــاره بــه آرامش و صلح بــه وجود 
آمده را فراهم کننــده زمینه همکاری های 
منطقه ای بــا ایــران خوانــد و گفت: پس 
از پاکســازی مناطــق آزاد شــده، آمــاده 
همکاری های مشــترک در پــروژه ای زیر 
ســاخت، راه و ساختمان، ماشــین آالت و 

دارویی با شرکت های ایرانی خواهیم بود.
شایان ذکر اســت؛ در خاتمه چهاردهمین 
اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصــادی جمهــوری اســالمی ایــران و 
جمهــوری آذربایجــان، ســند توســعه 
همکاری های دو جانبه اقتصــادی ایران و 
آذربایجان به امضای وزیر اقتصاد کشورمان 
و شــاهین مصطفی یف به عنوان رؤســای 

کمیسیون های اقتصادی طرفین رسید.

   ادامه از صفحه اول
وی در پاســخ به ســوالی مبنی براینکه آیا 
در صــورت بازگشــت آمریکا بــه برجام، 
ایران آمــاده مذاکرات بعــدی درخصوص 
موضوعــات موشــکی را دارد؟، اظهار کرد: 
تمرکز ما احیای کامل برجام از ســوی همه 
طرف های توافق است. انتظار داریم تمرکز 
دولت جدید آمریکا هــم جلب اعتماد ایران 
از راه انجام کامل و فوری تمام تعهداتشــان 

باشد.
سخنگوی دولت گفت: موضع ایران درباره 
بازگشــت امریکا بــه برجام بارهــا اعالم و 
تکرارشــده اســت. دولت آمریکا باید ابتدا  
تعهدات خود را براســاس برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ انجــام دهد و این تنها مســیر پیش 

روی دولت جدید آمریکاست.
ربیعی تاکید کرد: ضمن اینکه ما هیچ پیامی 
از طرف تیم بایدن دریافت نکردیم و تا زمانی 
که اطمینان پیدا نکنیم کــه آمریکا ضمن 
بازگشت بی قید و شرط به تعهدات خودش 
به این مــوارد قانونی به طــور کامل عمل 

نکند، مذاکره اساسا بی معناست.
وی در پاسخ به ســوال دیگری درخصوص 
کاهــش قیمــت دالر و نقــش دولــت در 
دســتکاری نرخ ارز، گفت: افــکار عمومی 
خیلی خوشــحال اســت که نرخ ارز پایین 
می آید. افرادی کــه در بازار به نوعی فعالیت 
دارند و همه مردم، دالیل افزایش نرخ ارز را 
می دانند. تحریم یک دلیل اصلی بوده است. 
منابع مالی ما و عرضــه و تقاضای ما به دلیل 
تحریم بهم خورده اســت. وقتی این عامل 

برداشته شود نرخ ارز پایین می آید.
ســخنگوی دولت گفت: برخــی تحلیل ها، 
صرفا حرف چند نفر از سیاســیون است که 
متاســفانه دل شان نمی خواســته است که 
تغییری در روابط بین الملل ایجاد شــود و 
حتی از این تغییرات نگران بودند. امروز این 
افراد با سیاه دیدن شــرایط، فکر می کنند 

دولت ارزی در اختیار داشته است.
ربیعی گفت: روند نرخ ارز، براســاس مبانی 
بنیادی بازار شــکل می گیرد، لذا براساس 
آنچه طی دو ســال و نیم گذشته شاهد آن 
بودیم، فشار ناشــی از تحریم ها عدم امکان 
 FATF  انتقال ارز به دالیل توامان تحریم و
و بهم خــوردن عرضــه و تقاضــای ارز، به 
خصوص تشدید انتظارات در افزایش قیمت 
کاالهــا و ارز، عوامل موثــر و تعیین کننده 

بوده است.

وی ادامه داد: هیچ جلسه ای در دولت نبوده 
که ما نگران افزایش نرخ ارز نباشــیم، و در 
آن تالش صورت نگیرد که به هر نحوی نرخ 
ارز باید پایین بیاید. این نگاه بدبینانه ای که 
اســت که تعداد معدودی آدم سیاسی القا 
می کنند. به طور طبیعی انتظار می رفت در 
مرحله اول خروج از شوک با فروکش کردن 
انتظارات، افزایــش نرخ ارز نیز به ســمت 
تعادل و ارزش اقتصادی حرکت کند. همین 
که آرائ ترامپ رو به ضعف گذاشــته شد، 
تاثیرش در نرخ ارز احســاس شد. همین که 
ترامپ در آمریکا ناامنی ایجاد کرد و همین 
که اطمینان حاصل شد که تحریم با تالش 
های صورت گرفته شکســت خورده است و 
مقاومت مردم نتیجه داده اســت، اثرش در 

جامعه گذاشته شد.
ســخنگوی دولت گفــت: در مرحله بعدی 
با دسترســی بهتر بانک مرکــزی به منابع 
مســدودی خود و امــکان مدیریت موثرتر 
در بازار ارز و کاسته شــدن از تقاضا و پاسخ 
به نیازهای واقعی، نــرخ ارز کنترل خواهد 
شــد. اصال این وظیفه دولت اســت که نه با 
ابزارهای مداخله گرانه کــه نظم بازار را بهم 
بزند، اما تالش می کنند که عرضه و تقاضای 
ارز را کنترل کنند. این تــالش برای امروز 
نیســت و ربطی به انتخابات هیچ کجا ندارد 
بلکه تالشی است که از روز اول دولت مورد 

توجه ستاد اقتصادی دولت بوده است.
ربیعــی گفت: افــراد عــادی هــم امروز 
می فهمند کــه با نبودن ترامپ و شکســت 
فشــار حداکثری و فروریختــن تحریم ها، 
قیمت شــکننده و کاذب ارز و سکه قطعا به 
ســمت تعادل و اصلی خود نزدیک خواهد 
شد. ما امیدواریم چســبندگی قیمت را از 
بین ببریم تا ســایر قیمت کاالها بتوانند به 

قیمت واقعی خود برگردند.
وی افزود: نــرخ ارز و طال صرفــا مربوط به 
متغیرهای درونی نیســت بلکه متغیرهای 
برونی هم موثر اســت. من خواهش می کنم 
با عینک سیاسی این موضوع را نبینیم زیرا 
روح و روان جامعه به اندازه کافی از تحریم و 
کرونا آزرده است و بیشتر آن را آزرده نکنید.

سخنگوی دولت گفت: عده ای نمیخواهند 
نقش دولت را ببینند. طی ۳ ســال گذشته 
در حالیکه عده ای در داخل مشغول تخریب 
بودند، دولت در کنار مردم، ضمن مقاومت 
در برابــر فشــارهای ترامپ براســاس یک 
سیاست مقاومتی مانع از وقوع برخی پیش 

بینی هایی که درباره آن شنیدیم که گفتند 
ایران تورم ونزوالیی و اقتصاد ویران خواهد 

داشت.
ربیعی گفت: به زندگی مردم فشار وارد شد 
اما ما نشکســتیم. زندگی مردم به سختی 
گذشــت اما اقتصاد ما آنچنان کــه آمریکا 
انتظار داشــت و عده ای هم در داخل پیش 
بینی می کردند، فرونپاشید. این ها در سایه 

تدابیر دولت در کنار مردم بود.
ســخنگوی دولــت در پاســخ به ســوالی 
مبنی براینکه با وجود اینکــه دولت و آقای 
رئیس جمهور همواره از منتقدان خواســته 
اند که به طور شفاف بودجه را بررسی کنند 
و اعالم آمادگی دولت برای بررسی بودجه، 
برخی اعضــای کمیســیون تلفیق مدعی 
پنهان کاری دولت در بودجه شده اند و گفته 
اند که هرکسی بیشتر به قدرت متصل بوده، 
بودجه بیشــتری دریافت کرده است، پاسخ 
دولت چیســت؟، گفت: واقعا در هیچ دوره 
ای، در بررســی الیحه بودجه با این حجم از 
ادبیات غیر اقتصادی و غیر کارشناســی و 

سیاسی روبرو نبودیم.
ربیعی گفــت: ادبیاتی که امــروز در مورد 
بودجه مطرح می شــود، یک ادبیات کامال 
سیاسی اســت. مثال اتهام فروپاشی نظام را 
از طریق بودجه به دولت زدند. من نمی دانم 
کجای بودجه قرار اســت نظام را فروپاشی 
کند و کجای ان مواردی که تاکنون تصویب 
کردید از فروپاشــی جلوگیری کرده است؟ 
این را باید به وضوح به مردم بگویند. آیا همه 
چــی را در ۱۷۵۰۰ تومان ضــرب کردن از 
فروپاشی جلوگیری کرد؟ یک اتهام دیگری 
زدند کــه دولت بخاطر بایــدن مقداری ارز 

پینهان کرده است.
وی افزود: اگر ایــن ادعاها یک اپســیلون 
هم صحت داشته باشــد و هرکسی این کار 
را کرده باشــد خائن به ملت ایران است. اما 

جفاکارانه باز هــم تکرار می شــود و وقتی 
تکذیب هم می کنیم بازهم تکرار می کنند. 
یا اینکه می گویند بخشــی از بودجه پنهان 
شده است. یا اینکه می گویند زمین سوخته 
برای دولت آینده درســت کــرده اند. این 

تعابیر در ذهن مردم خواهد نشست.
سخنگوی دولت گفت: به جای اینکه در یک 
جمع حزبی درباره بودجه صحبت کنید در 
جمع کارشناسان بودجه در مرکز پژوهش 
های مجلس صحبت کنیــد. این اظهارات 
موجب بی اعتمادی به نظام می شــود. اگر 
یک روزی تمام مســائل بودجه هم درست 
شــود، بی اعتمادی را چگونــه می خواهید 
اصالح کنید؟ربیعی گفت: یک عده گفتند 
بودجه مغشــوش و نامتوازن است و از روی 
بودجه ســال های قبل کپی شــده اســت 
و دولــت برای تهیــه آن نیم ســاعت زمان 
گذاشته اســت. این از بحث هایی است که 

پاسخ دادن آن فایده ای ندارد.
وی گفت: برخی از دوستان که این حرف ها 
را می زنند در مجالس قبلی هــم بوده اند و 
تمام این بودجه ها هم تصویب شــده است. 
اگر این بودجه کپی برداری اســت خب چرا 
در دوره هــای قبلی تصویب شــد؟ بودجه 
چارچوب هایی دارد که براساس آن تنظیم 
می شود. اگر مغشوش بوده است چرا همین 
دوستان در ســال های گذشــته به همین 
بودجه رای دادند؟ کلیــات بودجه که ارائه 
کردیم متناســب با واقعیات بوده است و ما 
محدودیت ها و ظرفیت های کشور را دیدیم 

و نگاهی هم به عقب راندن تحریم داشتیم.
ســخنگوی دولت گفت: مــن فکر می کنم 
نکاتی که دوســتان گفتند و از الفاظ فاجعه 
بار اســتفاده کردند. برخی از تصمیمات که 
ما گرفتیم در جلسه ســران قوا گرفته شده 
است. در جایی عنوان شده که بودجه بدون 
دخل و خرج مشــخص نوشــته شده است. 
من تعجب می کنم کــه حتی به مفاد احکام 
بودجه هــم توجه نکردند و صرفــا به اعداد 
بودجه بســنده کردند. وقتی به صراحت در 
متن بند واو تبصره ۲ و مصادیق مصرف ۹۰ 
هزار میلیارد تومان و موارد دیگر ذکر شــده 

است، چطوری می توان پنهان کاری کرد؟
ربیعی افــزود: ازیک طرف دولــت را متهم 
می کنند و از طرف دیگر مصوبه ای مشــابه 
مصوبه دولــت تصویــب می کنند. مجلس 
حق داردبــودن اینکه شــاکله بودجه بهم 
بخورد درباره آن اظهار نظر کند، هرچند ما 

شــنیده ایم که ما انقدر تغییر می دهیم که 
شــورای نگهبان تائید نکند و ناگزیر بودجه 
سه دوازدهم تصویب شــود. امیدواریم این 

شنیده ها صحت نداشته باشد.  
وی افزود: پیش بینی فــروش ۲.۳ میلیون 
بشکه نفت خام و میعانات گازی را به منزله 
شکست سیاست فشار حداکثری و بازگشت 
آمریکا و اروپا به تعهداتشــان دیدیم. اما این 
تصمیم تسلیم شــدن در برابر نظام سلطه 
خوانده شده اســت. آیا اینکه حق مردم را از 
جامعه جهانی بگیریم، تشلیم شدن دربرابر 

نظام سلطه است؟
ســخنگوی دولت ادامه داد: سپس میزان 
فروش نفت را کم می کننــد و در عدد ارزی 
بزرگتری ضــرب می کننــد و بودجه را ۳۰ 
هزار میلیارد تومان بیشــتر به نفت وابسته 
می کنند. خــب اینجا زیر بار ســلطه رفتن 
نیســت اما مخالفت با تصمیم دولت مقابله 

با سلطه است.
ربیعی در واکنش به اظهارات رئیس مجلس 
مبنی براینکه بودجه شرکت های دولتی از 
مجموع بودجه عمومی کشور کنار گذاشته 
شده اســت، تاکید کرد: ما یک ماه زودتر از 
اینکه الیحه بودجه را تقدیم مجلس کنیم، 
بودجه شرکت های دولتی را تحویل دادیم 
و بعد هم مجلس آن را به کمیسیون بودجه 
ارجاع داده اســت. کمیســیون بودجه هم 
آن را به دیوان محاســبات داده و دیوان هم 
گزارشــی را به آنها ارائه داده است. خب اگر 
نظری دارند دربــاره آن بدهند. االن بودجه 
شــرکت های دولتی در اختیار آنها است و 
می توانند نظــرات خود را دربــاره آن بیان 

کنند.
وی گفت: اینگه گفته شــده بودجه شرکت 
هــای دولت کنــار گذاشــته شــده برای 
کارشناســان بودجه قابل فهم نیست. مگر 
در سال های گذشــته بودجه چطور نوشته 
می شــد؟ قانون برنامه و بودجــه می گوید 
بودجه متشــکل از بودجه عمومی و بودجه 
شرکت های دولتی است. قانون محاسبات 
عمومی هم این را می گوید. بودجه شرکت 
های دولتــی ۱۵۰۰ هزار میلیــارد تومان 
است.ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی 
درخصوص چگونــه هزینه کرد یک میلیارد 
یوریی که برای مقابله با کرونا در نظر گرفته 
شــده اســت، گفت: تاکنون بانک مرکزی 
معادل ریالی ۷۷۶ میلیون یورو را تخصیص 

داده است.
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اتصال1۵4روستایآذربایجانغربیبهاینترنت
پرسرعتهمراهاول

۱۰۶ سایت ارتباطی در ۱۵۴ روستای استان آذربایجان غربی به شبکه 
اینترنت پرسرعت همراه اول متصل شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اتصال ۱۵۴ 
روستای استان آذربایجان غربی به شبکه اینترنت پرسرعت اپراتور اول 
تلفن همراه و در راســتای برنامه محرومیت زدایی ارتباطی، در کمتر از 
یک ماه انجام شد تا در روزهای سخت کرونایی امکانات ارتباطی همراه 

اول بتواند مشکالت مردم را از جمله مراجعه به شهرها کاهش دهد.
همراه اول برای بهره مندی مردم روســتاهای آذربایجان غربی، جهت 
نصب و راه اندازی این ســایت ها بیش از ۶۰ میلیارد تومان هزینه کرده 
اســت. الزم به ذکر اســت، همراه اول از ابتدای ســال تاکنون با هدف 
برقراری عدالت ارتباطی و توسعه ارتباطات روســتایی، اقدام به نصب 
و راه اندازی ســایت های پهن باند در اقصی نقاط کشور و مناطق محروم 

ارتباطی کرده است.

آغازجشنوارهپذیرندگانپایانههایفروشبانک
ایرانزمین

جشــنواره پذیرندگان پایانه های فروش) POS( بانــک ایران زمین، با 
جوایز ارزنده از تاریخ یک دی ۱۳۹۹ الی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی: طرح جشــنواره پایانه های فروشگاهی برای 
تمامی دارندگان و عالقمنــدان به تهیه پایانه های فروشــگاهی بانک 
ایران زمین، به مدت چهار مــاه از یکم دی ۱۳۹۹ لغایت پایان فروردین 

۱۴۰۰ آغاز شد.
شرایط شرکت در این قرعه کشی به این صورت خواهد بود که:

حداقل مبلغ مانده ســپرده متصل به پایانه به میزان ۱۰۰ میلیون ریال 
برای شرکت در این قرعه کشی الزامی اســت که معادل ۲۰۰ امتیاز در 
ماه اســت. به ازای هر یک میلیون ریال افزایش در موجودی ســپرده، 
۲ امتیاز محاسبه می شــود.حداقل مبلغ تراکنش ماهانه پایانه فروش 
برای شرکت در قرعه کشــی به میزان ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود که 
معادل ۳۰۰ امتیاز در ماه اســت. به ازاء هر یک میلیون ریال افزایش در 

مبلغ تراکنش نیز ۱ امتیاز محاسبه می شود. 
جوایز این مسابقه شامل:

 یک جایزه یک میلیارد ریالی، ۱۰ جایزه صد میلیون ریالی
۱۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی

ساختمجموعهورزشیچندمنظورهدرمنطقه
زلزلهزدهسرپلذهاباستانکرمانشاهتوسط

بانککشاورزی
بانک کشاورزی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و معنوی خود و 
حمایت از مردم آســیب دیده مناطق زلزله زده، مبلغ ۳۷ میلیارد ریال 
برای احداث و ســاخت یک باب مجموعه ورزشی چند منظوره در شهر 

زلزله زده سرپل ذهاب پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، با 
حمایت این  بانک در اسفند سال ۱۳۹۶ و امضای تفاهم نامه همکاری با 
سازمان نوسازی مدارس و اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، 
۴۷ میلیارد ریال اعتبار برای احداث و ساخت این مجموعه ورزشی چند 
منظوره در شــهر ســرپل ذهاب از محل اعتبار پنج درصد از دو درصد 

حساب های قرض الحسنه پس انداز اختصاص داده شد.
بر اســاس این گزارش، شرکت ســازه تدبیر مهر کاســپین وابسته به 
صندوق تامین آتیه بانک کشاورزی این مجموعه ورزشی چند منظوره 
را در مرکز شهر ســرپل ذهاب و در زمینی به مساحت ۱۳۵۷ مترمربع 
احداث کرد.شایان ذکر است عملیات ســاخت این مجموعه ورزشی به 
اتمام رسیده و برای اســتفاده و بهره برداری دانش آموزان، نوجوانان و 
جوانان شهرستان ســرپل ذهاب، در اختیار اداره آموزش و پرورش قرار 

گرفته است.

رییسهیئتمدیرهبانکدیخبرداد:تأسیس
مرکزنوآوریویژهنخبگانخانوادههایشهدا

وایثارگران
دکتر غالمرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک دی و مشاور 
عالی رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران از تأسیس و راه اندازی مرکز 
نوآوری ویژه نخبگان خانواده های شــهدا و ایثارگران در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: با حمایت و همراهی مجموعه اقتصادی بنیاد شــهید 
و بانک دی، تالش می کنیم در دهه فجر این مرکز نوآوری افتتاح شــود 
و برای سال اول، عملیاتی شــدن فعالیت حدود ۳۰ استارت آپ در این 

مرکز در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، دکتر خلیل ارجمندی با اشــاره به 
حضور بیش از هفت هزار نخبه در خانواده های معزز شهدا و ایثارگران، 
افزود: در ســال جاری چند نفر از رتبه های تک رقمی کنکور، از خانواده 

ایثارگران بودند که از سهمیه هم استفاده نکرده اند.
وی با تاکید بر این که اولویت اصلی اســتخدام در مجموعه بانک دی با 
فرزندان خانواده معزز شــهدا اســت، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تا کنون ۴۵ نفر از فرزنــدان خانواده معظم شــهدا در بانک دی جذب 

شده اند و تا پایان سال این تعداد به ۶۰ نفر خواهد رسید.
رییس هیئت مدیره بانک دی همچنین با بیــان این که در حال حاضر 
هم افزایی و هماهنگی بســیار خوبی بین زیر مجموعه های بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران برای خدمات رســانی به خانواده های معزز شــهدا و 
ایثارگران به وجود آمده اســت، افزود: مهندس اوحــدی، رییس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران یکی از اولویت های کاری خود را ایجاد هر چه 
بیشــتر همدلی و هم افزایی میان همه نهاد های این بنیاد برای خدمات 
رسانی مطلوب تر به خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری اعالم 

کرده اند.

مشتریانبانکگردشگریبرایفرایندثبتو
انتقالچکازسامانه“پیچک”استفادهکنند

مشتریان بانک گردشــگری برای فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک خود 
می توانند به صورت اختیاری از سامانه “پیچک” استفاده کنند.  

به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، در حال حاضر این امکان 
از طریق برنامه های موبایلی که در تارنمای شــرکت شــاپرک منتشر 
می شود، میسر اســت.همچنین تا تاریخ اجباری شــدن ثبت چک ها 
در سامانه پیچک، تمام چک ها کما فی ســابق بدون نیاز به ثبت در این 

سامانه در شبکه بانکی کشور قابل پذیرش و پردازش خواهد بود.
بنا بر این گزارش، پس از الزامی شدن اجرای قانون جدید چک، صدور و 
پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع بوده و تمام چک ها باید در وجه 
ذینفع صادر شود.در این حالت فرآیند ثبت و انتقال چک توسط دارنده 
چک و تایید آن توســط گیرنده چک جایگزین پشت نویسی چک می 
گردد که سامانه پیچک با هدف ایجاد زیر ســاخت این فرآیند در حال 

پیاده سازی و اجباری شدن است.
ســامانه پیچک )ســامانه پیگیری مبــادالت چک( با هــدف ایجاد 
زیرســاخت برای اجرای این بند قانونی ایجاد شــده اســت تا مشتری 
بتواند داده های چک های صادره خــود، انتقال چک یا چک دریافتی را 

از طریق ابزارهای ارائه شده توسط خود بانک، ثبت کند.

شعبه

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی طی ســفر به 
اســتان اصفهان با همراهی رحیم طاهری عضو هیئت 
مدیره، مجتبــی دهاقین، رییس اداره امور شــعب ۲ و 
مهرآفرین امینی اقدم، رییس اداره عملیات ارزی بانک 
دی به منظور توسعه همکاری های مشترک با مدیران 
شرکت فوالد مبارکه، شرکت ذوب آهن، قالی سلیمان، 
شهردار و اعضای شورای شــهر و رییس اتاق بازرگانی 

صنایع و معادن این استان دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانــک دی، دکتر کریمی در 
جریان این دیدارها با اشاره به نقش بانک ها در حمایت 

از تولید ملی در ســال »جهش تولید« گفت: 
یکی از مهم ترین اولویت هــای بانک دی در 
ســال های اخیر حمایــت از تولیدکنندگان 
داخلی و تالش برای کمک به رونق اقتصادی 
کشور بوده است و در سال جاری نیز حمایت 
از واحدهــاي تولیدي و صاحبــان برندهاي 
مطرح کشــور در حوزه هاي مختلف و کسب 

و کارهاي آسیب دیده ناشي از شیوع ویروس کرونا هم 
از مهم ترین اقدامات بانک دي در ســال جهش تولید 

بوده است.

مدیرعامل بانک دی در این دیدارها با اشاره 
به وضعیت مطلوب بانک دی در نظام بانکی 
گفــت: علیرغم رکــود اقتصادی ناشــی از 
شــیوع کرونا، بانک دی موفق شد با همدلی 
و انســجام و تالش بی وقفه و خستگی ناپذیر 
هیئت مدیره و همــکاران، برنامه های بانک 
برای کاهــش زیان انباشــته،کاهش قیمت 
تمام شــده پول، افزایش جذب منابع و کاهش کسری 
نقدینگی در کنار وصول مطالبات معوق و سررســید 
گذشــته و افزایش بهره وری شــعب را محقق سازد و 

بی شک آینده درخشــانی دارد که با حضور مشتریان 
بزرگ، این روند شتاب بیشتری خواهد یافت.

وی به ظرفیت های مناســب این بانــک برای حمایت 
از تولید اشــاره کرد و با بیان این که تا کنون طرح های 
تســهیالتی متنوعی برای کمک به رونــق اقتصادی و 
جهش تولید در بانک دی طراحی شــده است، افزود: 
خوشــحالیم که می توانیم در تحقق شعار سال نقشی 
موثر داشــته باشــیم، چرا کــه راه حــل چالش های 
اقتصادی کشور، تمرکز بر هدایت منابع به سمت تولید 

و در نتیجه ایجاد اشتغال است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، قراداد بیمه ای 
میان جهاد دانشگاهی و بیمه ســرمد به امضا رسید، تا 
این نهاد بزرگ کشــور به جمع مشتریان بزرگ سرمد 
اضافــه شــود.به همین منظــور، جلســه ای ویژه در 
خصوص تجمیع امــور بیمه ای جهاد بــا حضور دکتر 
مجتبی کاتــب رئیس هیــات مدیره بیمه ســرمد و 
دکتر شوشــتری معاون اداری مالی جهاد دانشگاهی 
و جمعی از مدیران کل اســتانی جهاد و مدیران بیمه 

سرمد برگزار شد. 
در این جلسه که در پژوهشــکده فرهنگ و هنر جهاد 
دانشــگاهی به صورت وبینار و با حضــور مدیران کل 

استانی جهاد دانشــگاهی در سراسر کشور 
برگزار شــد، دکتر کاتب رئیس هیات مدیره 
بیمه ســرمد توضیحاتی درباره توانمندی ها 
و کارنامه شــرکت و خدمات نوین ســرمد 
ارائــه کــرد. ســید مهــدی جعفری تنها 
سرپرســت معاونت فنی بیمه های زندگی، 
علی آفرین سرپرســت مدیریــت بیمه های 

اشــخاص، روح اله عظیمــی گل تپه مدیــر فنی بیمه 
های زندگیمهدی شمســایی سرپرست مدیریت امور 
اســتان ها و شبکه فروش، حســن آقایی عطا مدیریت 
توســعه بازار و امور بیمه گذاران و جواد فراهانی مدیر 

پــروژه بیمه هــای جهــاد دانشــگاهی نیز 
توضیحاتی را درباره خدمات بیمه ای سرمد 
به مجموعه جهاد دانشــگاهی ارائه کردند و 
به سواالت مدیران استانی جهاد درباره امور 
بیمه ای ســرمد پاســخ دادند. به گفته دکتر 
کاتب، بیمه سرمد سعی دارد تمامی خدمات 
بیمه ای جهاد دانشگاهی را یکپارچه کند، تا 
بتواند بهترین خدمات را به ایــن مجموعه بزرگ که به 
تازگی به جمع مشتریان سرمد اضافه شده است، ارائه 
کند. دکتر کاتب هم چنین با ابراز خرسندی از همکاری 
بیمه سرمد و جهاد دانشــگاهی گفت: ارائه خدمات به 

جهاد دانشگاهی به عنوان یه ســازمان دانش محور که 
پیوند عمیقی با جامعه علمی کشــور دارد، این افتخار 
بزرگی برای سرمد است. ســید محمد جواد شوشتری 
معاون پشتیبانی جهاد دانشــگاهی نیز در این جلسه با 
ابراز امیدواری از تجمیع امور بیمه جهاد در بیمه سرمد 
گفت: امید داریم کــه همکاری با بیمه ســرمد تجربه 
خوبی بــرای ما باشــد و همکاران ما رضایــت خوبی را 
از خدمات ســرمد داشته باشــند. پیش از این، بیش از 
۱۰۰ واحد جهاد دانشگاهی در کشور به صورت مستقل 
امور بیمه ای خود را انجام می دادنــد که اکنون تمامی 

بیمه های این نهاد در بیمه سرمد تجمیع شده است. 

دی

سرمد

یاســمن خانکش زاده   بورس که در ریل 
توســعه قرار داشــت این روزها با اُفت های 

پیاپی در حال خروج از این مسیر است.
 رئیس جمهور در جلســه هیئــت دولت با 
بیان اینکه بر اســاس قانون اساســی آنچه 
باید در مجلس تصویب شــود الیحه بودجه 
اســت نه طرح نمایندگان، گفت: ما قیمت 
دالر را در سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ الی ۱۲ 
هزار تومان در نظر گرفته ایم و قیمت دالری 
که امروز در سامانه نیما و بازار است، واقعی 
نیســت. اگر منابع در اختیار بانک مرکزی 
قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دالر از ۲۵هزار 

تومان به ۱۵ هزار تومان می رسد!
این ها صحبت هایی بــود که واکنش خوبی 
در  بازار سرمایه نداشــت به علت آنکه تا به 
امروز شاخص با اُفت شــارپی مواجه شده و 
برای چندمین بار روند خرسی خود را پیش 

گرفت.
ریزش هایی کــه اخیرا در بازار ســرمایه به 
وجود آمد برای چندمین بار ســبب شد که 
سهامداران متضرر در مقابل شرکت بورس 
و اوراق بهادار تهران تجمــع کنند. ما برای 
بررسی بیشــتر این ماجرا با چند کارشناس 
مربوط و یکی از اعضای شورای عالی بورس 

به گفت وگو نشستیم.
ســعید اســالمی بیدگلی عضو شــورای 
عالی بــورس در رابطه بــا ریزش های اخیر 
بازار ســرمایه و تاثیر نرخ دالر بر شــاخص 
کل، گفت: اتفاقاتی که ایــن روز ها در بازار 
ســرمایه رخ می دهد بســیاری از سرمایه 
گذاران را مضطرب کرده است به علت آنکه 
ســهامداران ســرمایه های خود را در بازار 

درگیر کرده اند.
وی افزود: ریزش این روز های بازار ســرمایه 
سهامداران را نســبت به آینده بازار بدبین 
کرده و نکته حائز اهمیت آن اســت که این 
امر مذکور، به دالیل مختلفی اعم از کاهش 

نرخ ارز و رفتار های هیجانی بود.
اســالمی بیدگلی تصریح کــرد: اکنون تا 
حدودی اعتمــاد از بازار ســرمایه رخت بر 

بســته، نهاد ها و اشــخاص حقوقــی نیز به 
دالیل مختلفی با مشــکل مواجه شده اند، 
امیدواریم با سیاســت های اخذ شــده در 
بخش اقتصاد کالن و کمک های بنیادی باز 

هم شاهد بازگشت بازار باشیم.
دخالت های غیر کارشناسانه تاچه حدی بر 

ریزش بازار سرمایه موثر بود؟
مهدی دلبری کارشــناس بازار سرمایه در 
پاسخ به این ســوال که آیا ریزش های اخیر 
در بازار سرمایه به کاهش قیمت دالر مربوط 
اســت یا خیر؟ بیان کرد: ریزش های اخیر 
بازار ســرمایه ارتباط چندانی با قیمت دالر 
ندارد؛ بــه علت آنکــه دالر نیمایی از همان 
ابتدای ســال تقریبا با رشــد خوبی مواجه 
بوده و گزارش ها نیز حاکی از آن اســت که 
شــرکت ها در فروش دالر با مشکل چندانی 

برخورد نکرده اند.
او بیان کرد: نکته اصلی که ســبب شــده تا 
بازار سرمایه با ریزش مواجه شود، دخالت ها 
و طراحــی غیر کارشناســی اســت که از 

سمت مجلس مطرح شــده، متاسفانه سود 
شــرکت ها نیز درگیر یک سری مشکالت 
شــده تا زمانی که دســت اندازی در سود 
داشــته باشــیم قطع به یقین بازار به روند 

صعودی خود بازنمی گردد.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: وقتی 
دولتــی هــا در رابطه بــا قیمــت گذاری 
محصوالت پتروشــیمی  و صنایع صحبت 
می کننــد؛ قطعا این گونه از مســائل عالوه 
بر تشــکیل رانت ســبب ایجاد ترس در دل 

سهامداران نیز می شود.

 حرکت دالر و بازار سرمایه در 
دو ریل موازی!

علی احمد زاده اصل کارشناس بازار سرمایه 
در گفــت وگو بــا خبرنگار بورس باشــگاه 
خبرنگاران جوان در رابطــه با تاثیر کاهش 
قیمت دالر بر بازار سرمایه، گفت: تغییر نرخ 
دالر تاثیر چندانی بر بازار ســرمایه نداشته 
است، همانطور که شــاهد بودیم در زمانی 

که دالر با رشــد مواجه بود بورس با اُفت ۳۰ 
درصد مواجه شد، در اصل می توان گفت که 
دالر و بازار ســرمایه دو بازار موازی هستند 

که هریک راه خود را می روند.
او بیان کرد: دالر  چندان نتوانســته بر بازار 
تاثیر بگذارد بلکه آن مسئله ای که موثر بوده 
در واقع بحث های سیاسی که بین مجلس و 
دولت پیش آمده بود، به گونه ای که این امر 
طی چند مدت اخیر سبب شد تا افراد سهام 

با ارزش خود را برای فروش بگذارند.
این کارشناس بازار ســرمایه گفت: درست 
اســت که دولت مردم را تشــویق کرد که 
ســرمایه های خود را به بورس بسپارند، اما 
مردم چرا هیجانی رفتــار کردند که حال با 
چنین زیانــی مواجه شــوند؟ آن ها که می 
دانستند بازار ســرمایه یک بازار تخصصی 

بوده و ممکن است با اُفت مواجه شود.

سهامداران از رفتار هیجانی بپرهیزند!
احمــد زاده اصل گفت: ســهامداران نباید 

هیجانی عمل کنند به علــت آنکه عالوه بر 
گزارش ۹ ماهه شــرکت ها که در بهمن ماه 
منتشر می شود برخی از شرکت ها و صنایع 
به دلیل ارزشــمند بودن در بلند مدت سود 

ده هستند.
مصطفی صفاری کارشــناس بازار سرمایه 
در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، 
در خصــوص دالیــل اُفت ایــن روز های 
بازار سرمایه، گفت: بســیاری از افراد فکر 
می کنند که کاهش نرخ ارز ســبب ریزش 
بازار ســرمایه شــد، اما اگر ســهامداران 
توجه کنند پارســال هم شرکت ها دالر را 
بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومــان می فروختند و 
اکنون نیز این مبلغ را بــه ۲۲ هزار تومان 
افزایش داده اند پس از ایــن امر می توان 
نتیجه گرفت نوسان نرخ ارز تاثیر چندانی 
ندارد بلکه بیشــترین اثر در بازار سرمایه 
از اختالفات بین دولــت، مجلس و وزارت 

اقتصاد است.
او بیان کرد: شدت این اختالف سبب ایجاد 
بدبینی بین ســهامداران بازار سرمایه شد 
به نوعی که روز شــنبه مورخ ۲۷ دی و روز 
گذشــته به تاریخ ۲۹ دی شــاهد افزایش 

فشار فروش و خروج نقدینگی بودیم.
تمام این مســیر برای بررســی ریزش را تا 
وزارت اقتصاد و برای گرفتن پاسخی از وزیر 
اقتصاد طی کردیم که او هم تنها قول تالش 

برای بهبود بازار را به سهامداران داد!
البته شــوک دیگر مرتبط به بازار بورس هم 
استعفای معاون معدنی وزیر صمت آن هم 
پس از بخشــنامه فوالدی پر سر و صدایش 
بود که به نظر می رســد بر بازار امروز تاثیر 

گذار است.
در پایان باید گفت بهتر اســت مســئوالن 
کشور در رابطه با اتفاقاتی که اخیرا رخ داده 
و سبب اُفت های شدید بازار سرمایه و زیان 
سهامداران شــده ورود کنند تا بیش از این 
ما شــاهد ریزش های شــدید بازار سرمایه 
نباشیم و شاخص باز به روند رو به رشد خود 

بازگردد.

مذاکراتچندجانبهمدیرعاملبانکدیبابنگاههایاقتصادیاستاناصفهان

جهاددانشگاهیبهجمعمشتریانبزرگبیمهسرمدپیوست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

طرحبیمهتوقفکسبوکارناشیازکرونامانعازکاهشرشداقتصادیمیشود
خریدار   عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: طرح بیمه توقف کســب وکار 
ناشی از کرونا به افزایش آرامش کسب وکار 
کمک کرده و مانع از کاهش رشد اقتصادی 

می شود.
محســن زنگنه، عضو کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلــس، گفت: در حــال حاضر 
بیمه مرکزی بــا صدور مجــوز بیمه توقف 
کسب وکار ناشی از کرونا، گام های اولیه ای 
برای جبران خســارت های مادی اصناف و 
صنوف مختلف که در پاندومی کرونا آسیب 
دیده اند، برداشته است و این اقدام می تواند 
از زیان کسب وکارها به ویژه کسب و کارهای 
خرد جلوگیری کنــد و ضمن ایجاد آرامش 
در فضای تولید و توزیع بــه رونق اقتصادی 
و جلوگیــری از کاهش رشــد اقتصادی نیز 

منجر شود.
وی افزود: کرونا و یا هر اپیدمی دیگری جزو 
حوادث غیرمترقبه اســت و نمی توان بدون 

تعیین تعرفه های بیمه ای مناســب  انتظار 
داشته باشیم، بیمه ها درگیر آن شوند.

زنگنه تاکید کرد: شــیوع بیمــاری کرونا و 
بیماری هایی از این دســت، جــزو حوادث 
غیرمترقبه محســوب می شــود و طبیعی 
اســت که  کســب وکارها متأثر از گسترش 
آن با مشــکالت بســیاری مواجه شده اند. 
بنابراین باید پوشش چتر بیمه در این موارد 
افزایش یابد که خوشبختانه نخستین گام با 
راه اندازی بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی 
از پاندومی و اپیدمی کرونا برداشــته شده 

است.
وی خاطرنشان کرد:  صنعت بیمه یک بنگاه 
اقتصادی است و اگر بخواهند رشته بیمه ای 
جدیــدی تعریف کننــد قاعدتاً براســاس 
مدل های بیمه ای عمــل می کنند. درهمه 
بیمه نامه های کنونی بنــدی وجود دارد که 
در آن موارد و حــوادث غیرمترقبه را از آن 
مستنثی کرده اســت بنابراین کرونا و یا هر 

اپیدمی دیگری جزو حــوادث غیرمترقبه 
اســت که نمی توان بدون تعیین تعرفه های 
بیمه ای انتظــار داشــته باشــیم بیمه ها 
درگیر آن شــوند که خوشــبختانه با انجام 

محاسبات، این اتفاق رخ داده است.
رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس 
و نماینده مردم تربت حیدریــه با تأکید بر 
ضرورت فرهنگ ســازی در زمینه استفاده 

از بیمه ها در کشــور افزود:  در حوزه سیل و 
زلزله و آتش ســوزی نیــز بیمه هایی وجود 
دارد که مردم اســتقبال زیــادی به صورت 
همه گیر و فراگیر از آن ندارند بنابراین یکی 
از موضوعات مهم در بحث بیمه ها ضرورت 

فرهنگ سازی است.
زنگنه گفت:  البته دولت ها نیز در این زمینه 
تکالیف و مســئولیت هایی دارنــد و دولت 
می تواند با توجه به احتمال شــیوع دوباره 
اپیدمی های دیگــر و جهش های پی در پی 
ویروس کرونــا منابعی را بــرای حمایت از 
شرکت های بیمه ای که در برابر این حوادث 
پوشــش بیمه ای ارائه می کنند، پیش بینی 

کند.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس  با 
بیان اینکه برخی از کســب و کارها بیش از 
شش ماه اســت که تعطیل بوده اند، اظهار 
کرد:  دولــت باید از بیمه هــا حمایت کند و 
با تعامل بیــن دولت و شــرکت های بیمه ، 

صندوقی ایجاد شــود و بخشــی از ریسک 
شــرکت های بیمه در مباحــث مربوط به 
اپیدمی ها توســط دولت تعیین شود تا آن 
شرکت بیمه ای هم بتواند سقف حمایت ها 
از کسب وکارهای آسیب دیده از اپیدمی ها 

را ارایه دهد.
در حال حاضــر بیمــه تعاون بــا طراحی 
محصولی با نــام »بیمه توقف کســب وکار 
ناشی از اپیدمی« اقدام به بیمه کسب وکارها 
در شــرایط بروز اپیدمی به ویــژه ویروس 
کرونا کرده اســت که »واکســن اقتصادی 
کوویــد-۱۹« نیز نامیــده می شــود و به 
صورت انحصاری از ســوی بیمــه تعاون به 
فروش می رســد.مجوز صدور این بیمه نامه 
شــهریورماه ســال جاری از ســوی بیمه 

مرکزی صادر شده است.
بیمه توقــف کسب وکارناشــی از اپیدمی 
)کرونــا( اولین بیمــه پارامتریــک ایرانی 

محسوب می شود.
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وزیر نیرو:

تداومروندفعلیمصرفگازماراواردکنندهآنخواهدکرد

قیمتنفتبهروندصعودیبازگشت
قیمت نفت خام در معامالت روز، سه شــنبه، پس از یک روز سقوط، بار 

دیگر با امید به کاهش تولید و عرضه به رشد بازگشت.
 به نقل از سی ان بی ســی، قیمت نفت خام در معامالت روز، سه شــنبه، 
پس از یک روز ســقوط، بار دیگر با امید به کاهش تولید و عرضه به رشد 
بازگشت.در پایان معامالت دیشــب با نگرانی از تشدید شیوع کرونا در 

جهان و چشم انداز تقاضا، قیمت نفت خام ۱ درصد سقوط کرده بود.
 قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ مارک 
بین المللــی قیمت نفــت، ۰.۵۸ درصد رشــد کرد و بــه ۵۵.۰۷ دالر 

بازگشت.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خــام نیمه ســنگین تگزاس غرب 
آمریکا فعاًل بدون تغییر نســبت به دیشــب باقی ماند و در ۵۲.۳۶ دالر 
معامله شد.پیش از این عربستان ســعودی اعالم کرده بود برای تقویت 
قیمت های نفت در بازار به صورت داوطلبانــه تولید نفت خام خود را ۱ 

میلیون بشکه در روز کاهش می دهد.

تولیدروزانهدومیلیونبشکهاینفتایران
درسال2020

اوپک در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: ایران به طور متوســط در 
ســال ۲۰۲۰ روزانه یک میلیون و ۹۸۱ هزار بشــکه نفت تولید کرده، 
درحالی که تولید نفت ایران در ســال ۲۰۱۹ روزانــه ۲ میلیون و ۳۵۶ 

هزار بشکه بوده است.
 سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک در جدیدترین گزارش 
خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد: تولید نفت ایران در ماه دســامبر 
۲۰۲۰ برابر با آذر ماه ۱۳۹۹ به ۲ میلیون و ۲ هزار بشــکه در روز رسیده 
است که نسبت به ماه پیش از آن ۲۰ هزار بشــکه در روز افزایش یافته 

است.
بر اســاس این گزارش، ایران در ماه نوامبر برابر با آبــان ۹۹ روزانه یک 
میلیون و ۹۸۲ هزار بشــکه نفت تولید کرده اســت که این رقم در ماه 
پیش از آن یعنی اکتبر ۲۰۲۰ )مهر ۹۹( یک میلیون و ۹۵۳ هزار بشکه 

در روز بوده است.
متوسط تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با روزانه ۳ میلیون و ۵۵۳ 
هزار بشــکه و در ســال ۲۰۱۷ برابر با ۳ میلیون و ۸۱۳ هزار بشــکه در 
روز بوده اســت که این رقم در ســال ۲۰۱۹ به روزانه ۲ میلیون و ۳۵۶ 
هزار بشکه رسیده است.ایران به طور متوسط در سال۲۰۲۰ روزانه یک 

میلیون و ۹۸۱ هزار بشکه نفت تولید کرده است.
ایران در سه ماهه ســوم ۲۰۲۰ روزانه یک میلیون و ۹۴۵ هزار، در سه 
ماهه دوم، روزانه یک میلیون و ۹۴۹ هزار  و در سه ماهه نخست، روزانه ۲ 

میلیون و ۵۹ هزار بشکه نفت تولید کرده است.
میزان تولید نفت ایران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ روزانه ۱ میلیون 

و ۹۷۹ هزار بشکه نفت بوده است.
بر اســاس این گزارش، تولید نفت ۱۳ کشــور عضو این سازمان در ماه 
دســامبر ۲۰۲۰ )آذر ۹۹( ۲۵ میلیون و ۳۶۲ هزار بشکه در روز عنوان 
شده است که افزایش روزانه ۲۷۸ هزار بشــکه  ای نسبت به ماه نوامبر را 
نشــان می دهد. اوپک در ماه نوامبر روزانه ۲۵ میلیون و ۸۳ هزار بشکه 

نفت تولید کرده بود.
عربستان نیز در ماه دســامبر روزانه ۲ هزار بشکه نفت کمتر تولید کرده 
و میزان تولیدش به ۸ میلیون و ۹۶۴ هزار بشــکه رسیده است. میزان 

تولید این کشور در ماه نوامبر ۸ میلیون و ۹۶۶ هزار بشکه در روز بود.
کشورهای گینه اســتوایی، ایران، عراق، کویت، لیبی، امارات و ونزوئال 
افزایش تولید و باقی کشــورها کاهش تولید داشتند. بیشترین کاهش 
برای نیجریه با ۲۸ هزار بشکه در روز و بیشترین افزایش مربوط به لیبی 

با ۱۳۶ هزار بشکه در روز بوده است.
ایران، لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید معاف هستند.

مدیرعامل توانیر اعالم کرد:

کاهش۲۰۰مگاواتیمصرفبرقبااصالح
روشناییمعابر

 

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: اجرای 
طرح اصالح و تعدیل روشــنایی معابر تاکنون تعدیل ۷۳۰ هزار چراغ را 
به همراه داشــته که صرفه جویی ۲۰۰ مگاواتی در مصرف برق را ایجاد 

کرده است.
 »محمد حسن متولی زاده« در مراســم افتتاح طرح های برقی استان 
های کرمان و یزد که با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شــد، افزود: هر پایه چراغ مصرفی معادل یک واحد مســکونی دارد که 

اصالح و تعدیل آنها اثر خوبی در کاهش مصرف خواهد داشت.
وی ادامه داد: اجرای طرح اصالح و تعدیل روشــنایی در معابر و بزرگراه 

ها سبب ایجاد ۲۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق شده است.
مدیرعامل توانیر به تالش های صورت گرفته از هفته پیش برای ایجاد 
کاهش در مصرف اشــاره کرد و خاطرنشان ساخت: این اقدام ها کاهش 
نیاز انرژی را به همراه داشت و نیز تامین ســوخت نیروگاه ها را ممکن 

کرد.
متولی زاده ادامه داد: روز سه شــنبه هفته گذشته به دالیلی پیش بینی 
نشده مجبور به اعمال خاموشــی در برخی نقاط شد که این خاموشی 

تنها حدود ۱.۵ درصد نیاز مصرف همان روز بود.
وی افزود: اگرچه میزان آن ناچیــز بود اما اثــرات اجتماعی زیادی به 
همراه داشــت و بر همین اســاس با اقدام های جدی تر خاموشی برای 

روزهای بعد اعمال نشد.
مدیرعامل توانیر به فعالیت ماینرها در کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه 
مصرف ایــن ماینرها اثر تعییــن کننده ای در مصرف انــرژی ندارد اما 

برخورد با ماینرهای غیر مجاز جدی تر پیگیری خواهد شد.
متولی زاده ادامه داد: حــدود ۲۰۰ مرکز قانونی اســتخراج رمز ارز در 
کشور فعالیت دارند که با هماهنگی انجام شده با آنها مصرف برق خود را 

قطع کردند تا این روزها به راحتی سپری شود.
وی افزود: تعدادی از مرکزهای اســتخراج رمز ارز هســتند که اگرچه 
از لحاظ تعداد چشــمگیر نیســتند اما به دلیل پراکندگی زیاد امکان 

برخورد با آنها سخت تر است.
مدیرعامل توانیر خاطرنشــان کرد: بر همین اســاس از مــردم برای 
شناسایی این مرکزها در خواســت همکاری کرده و برای این همکاری 
پاداشی نیز در نظر گرفته شده اســت.متولی زاده گفت: از هفته گذشته 
با بســیج یک هزار و ۶۰۰ گروه عملیاتی با حدود بیــش از ۵ هزار نیرو 

اقدام به جمع اوری این مرکز ها شد.
وی ادامه داد: براین اســاس بیش از ۴۵ هزار ماینر غیر مجاز جمع آوری 

شد که ۱۰۰ مگاوات صرفه جویی به همراه داشت.

نیرو

 سرپرست طرح توســعه پایانه نفتی جاســک از آغاز 
عملیات لوله گذاری دریایی فــاز زودهنگام این طرح 

خبر داد.
به گــزارش شــرکت نفــت و گاز پــارس، »وحید 
مالکی« در حاشــیه عملیات لوله گــذاری دریایی 
این طرح گفت: با مســاعد شــدن شــرایط جوی و 
انجام مقدمات اولیه در روزهای گذشــته، عملیات 
 )shore pulling( کشــش خط لوله دریا از ساحل
مسیر منتهی به نخستین گوی شــناور پایانه نفتی 
جاســک به طول ۲.۵ کیلومتر، از ســاعات ابتدایی 
روز )سه شــنبه، ۳۰ دی ماه( توسط شناور لوله گذار 

سی مستر آغاز شد.
وی اجرای این عملیات را نخســتین بخش از توســعه 
دریایی پایانه نفتی جاســک عنوان کرد و افزود: بخش 
دریایی فاز زودهنگام این طرح با احداث دو رشته خط 

لوله ۳۶ اینــچ دریایی به طــول تقریبی ۱۲ 
کیلومتر و احداث یک گوی شــناور به همراه 

تجهیزات جانبی تکمیل می شود.
سرپرست طرح توســعه پایانه نفتی جاسک 
پیشــرفت فاز زودهنگام طرح توسعه پایانه 
نفتــی جاســک را ۷۰ درصد عنــوان کرد و 
گفــت: پیش بینی می شــود بــا تالش های 

صورت گرفته در بخــش کارفرما )شــرکت نفت و گاز 
پارس( و پیمانکاران طرح )کنسرســیوم شرکت های 
مهندسی و ساخت تاسیســات دریایی ایران و شرکت 
گامــا(، بهره برداری زودهنــگام از این طــرح تا پایان 

امسال محقق شود.
مالکی اجــرای کامل ایــن طرح را افــزون بر تضمین 
استمرار صادرات نفت خام کشــور و کاهش وابستگی 
ایران به تنگــه هرمز، زمینه ســاز اشــتغال نیروهای 

بومی منطقه دانســت و افزود: این پروژه در 
زمان اجرا برای حــدود ۱۲۰۰ نفر به صورت 

مستقیم شغل ایجاد می کند.
طــرح توســعه پایانــه نفتی جاســک به 
عنوان آخریــن حلقه از زنجیــره طرح ملی 
و راهبــردی انتقــال نفت خــام از گوره به 
جاســک، شــامل ۳ مجموعه خطوط لوله 
۴۸ اینچ خشکی و سیستم های اندازه گیری، ۶ رشته 
خط لوله ۳۶ اینچ زیردریایــی، ۳ مجموعه چندراهه 
دریایی و ۳ مجموعه گوی شــناور به همراه تجهیزات 
جانبی است که تا پایان ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری 

کامل می رسد.
به گــزارش ایرنا، طــرح انتقــال نفت خام گــوره به 
جاسک، طرحی ملی و راهبردی اســت که با حمایت 
دولت و راهبری شــرکت ملــی نفت ایــران و با هدف 

ایجاد ظرفیت انتقــال یک میلیون بشــکه نفت خام 
در روز، ذخیره ســازی و صــادرات آن از طریق پایانه 
جدید جاسک، تضمین اســتمرار صادرات نفت خام، 
تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع ســازی آن 
و توسعه پایدار و اشــتغال زایی در سواحل مکران اجرا 

می شود.
اهم پروژه های ایــن طرح ملی را می تــوان به تأمین و 
احداث یک هــزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ ســازگار 
با نفت ترش، احداث پنج تلمبه خانه و ســه ایســتگاه 
بین راهــی خط لولــه و برق رســانی به آنهــا، احداث 
ایستگاه های دریافت و ارسال توپک و ترمینال پایانی، 
احداث مخازن ذخیره ســازی به ظرفیت ۱۰ میلیون 
بشکه در منطقه جاســک و احداث تأسیسات دریایی 
شامل سه گوی شــناور، حوضچه آرامش و تأسیسات 

جانبی آن در سواحل مکران اشاره کرد.

نفت

خریدار   وزیــر نیرو گفت: تداوم شــیوه 
فعلی مصرف گاز و دورکــردن ذهن جامعه 
از اعمال مدیریت مصرف باعث می شــود تا 

روزی تبدیل به وارد کننده گاز شویم.
»رضا اردکانیان« روز ســه شنبه در مراسم 
افتتاح طرح های هفته ســی و هفتم پویش 
#هرهفتــه الف_ب_ایران در دو اســتان 
کرمان و یزد که به صورت ویدئو کنفرانسی 
از محــل مرکز پایــش صنعت بــرق ایران 
برگزار شــد، ادامه داد: تعلل بــرای اصالح 
روش مصرف موجب از دســت رفتن زمان 
خواهد شــد و ادامــه همین مســیر فعلی 
کشــورمان را در ردیــف کشــورهای وارد 
کننده گاز برای مصارف خــود قرار خواهد 

داد.
وی افــزود: وظیفــه داریــم به مــرور و به 
روش های مختلف اطالع رســانی کنیم تا 
همه مصرف کنندگان نســبت به آنچه که 
درحال اتفاق افتادن است آگاهی پیدا کنند 
و اگر این امر صورت گیرد، مجموعه جامعه 
مسیر صحیح را انتخاب کرده و به طور قطع  
از این شرایط  به ســمت شرایط بهتر منتقل 

خواهیم شد.
وزیر نیرو بــا بیان اینکه امــروز ۳۷ میلیون 
مشــترک در بخش برق داریم که شــامل 
مشــترکان خانگــی، تجــاری، عمومی، 
صنعتــی، کشــاورزی و معدنی هســتند، 
خاطرنشان ســاخت: برای تامین برق این 
۳۷ میلیون مشــترک نیروگاه هــای ما نیاز 
به ســوخت دارند و این ســوخت به اشکال 

مختلف و عمدتا گاز تامین می شود.
اردکانیان ادامه داد: با یک محاســبه ساده 
فرض شود همه سوخت نیروگاه های کشور 
گاز باشــد و ما برای اینکه در هر شبانه روز 
پاســخگوی نیاز برقــی همه مشــترکان 
در همه بخش ها باشــیم، چیــزی حدود 

۱۸۰میلیون متر مکعب گاز نیاز داریم. 
وی افزود: این درحالی است که فقط بخش 
خانگی حدود ۴ برابر این میزان گاز مصرف 
می کند تا گرمایش منزل و پخت وپز انجام 

شود، این عدد خیلی باالیی است.
وزیر نیرو خاطرنشــان ساخت: نباید چنین 
تصوری را به هموطنان القا کرد که گاز یک 
منبع تمام نشدنی اســت که در گذشته در 
دســترس نبوده  و حاال با تــالش هایی که 
شده به این منبع دسترســی پیدار کرده و 
مثل هوا و اکسیژن باید استفاده کرد و هیچ 

مسولیتی در قبال آن نداریم .
اردکانیان با بیان اینکه باید با استفاده از همه 
تکنیک ها و روش ها و هنرمندی ها هم خود 
رامتوجه این موضوع کرده و هم مردم را آگاه 
کنیم، ادامه داد:  اعتقاد دارم در مقایســه با 

کارهای بزرگ و پیچیــده ای که در بخش 
ساخت و ســاز ها انجام شــده در این بخش 

خیلی عقب هستیم و خیلی جای کار دارد .
وزیر نیرو ادامه داد: بدانید اگر شــیوه های 
مصرف اصالح نشود، زمان را برای اصالح از 
دست خواهیم داد  و روزی خواهد رسید که 
ما برای تامین گاز روزانــه ای که نیاز داریم 

ناچار به واردات گاز شویم.
اردکانیان افزود:  باید به سمتی حرکت کرد 
که این شــیوه اصالح شــود و سختی های 
زمستان امسال و محدودیت گاز این را یک 
فرصت و میانر بدانیم کــه با کمک آن بتوان 
مسئله را به شــکل مناســب تری توضیح 

دهیم، قطعا نتیجه خواهیم گرفت.
وی خاطرنشان کرد: موضوع اصالح مصرف 
کم کــم هرچند دیــر هنــگام وارد ادبیات 
فعالیت های مدیریتی کشــور می شــود و 
این مسئله حائز اهمیتی است که باید به آن 

توجه داشت .
وزیر نیرو گفت: ابتدا بایــد در این زمینه از 
خود شروع کرده و بعد و سازمان دولت و بعد 
مردم را به طرق  مختلف نســبت به جزئیات 
این مسئله آگاه کنیم که طرح های توسعه 
کشــور و اســایش و امنیت خاطــر مردم و 
توسعه پایدار وابسته به اصالح مصرف است.

اردکانیان افزود: این روزها بسیارشنیده می 
شــودکه به دلیل کمبود گاز، مشکل تامین 
برق در برخی نقاط کشــور وجود داشته  که 

منجر به خاموشی می شود.
وی خاطرنشان ســاخت: واقعیت این است 
که کمبود گازوجود ندارد و باید بجای آنکه 
اشــاره کنیم به دلیل کمبود گازخاموشی 

رخ داده  بایــد گفت به دلیــل مصرف باالی 
گازاین امر صورت گرفته و نیز نباید آن را در 
وهله نخســت متوجه مردم و مصرف کننده 

دانست.
وزیر نیرو با بیان اینکه باید از ســختی های 
زمستان امسال و محدودیت گاز یک فرصت 
و میانبر بــرای توجیح مردم اســتفاده کرد 
گفت: به طور قطع با آگاهی ســازی درست 

مردم به نتیجه خواهیم رسید .
اردکانیان ضمــن قدردانی از اســتانداران 
سراسر کشــور که همواره مددکار صنعت 
آب و برق در این دوسه ســال اخیر بوده اند 
خواستار آن شد تا هر اســتان با روش های 
مناسب نســبت به اطالع رســانی به مردم 
در باره میزان مصــرف گاز در بخش خانگی 
و مقایســه آن با بخش برق با کمک اعداد و 
ارقام مردم را برای مدیریت مصرف صحیح 

رهنمون شوند.
وی افزود: هر اســتانی باید بدانــد که برای 
تامین بــرق در همه بخش هــا چقدر برق 
مصرف می کنــد و برای این بــرق اگر همه 
ســوخت گاز باشــد که نیســت گازوئیل و 
سوخت مایع  هم اســتفاده می شود چقدر 

گاز در بخش خانگی مصرف می شود.
وزیر نیرو گفت: بایــد یک هدف گذاری آرام 
صورت گیرد بــرای اینکه این فاصله معقول 
شــود،  روزهایی بــوده  که به جــای ۱۸۰ 
میلیون مترمکعب حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیون 
متر مکعب گاز دریافــت کردیم و در همان 
روزها در بخش خانگی حدود ۶۰۰ میلیون 

متر مکعب مصرف گاز بوده است.
اردکانیــان از تــک تــک اصحاب رســانه 

درخواســت کرد در این زمینــه همکاری 
خوبی داشته باشــند و منشا اصالح مصرف 
بــوده و از کوچک کــردن آن درحد دعوای 
بین دو دستگاه خودداری کنند و مچگیری 

نکنند.

صادرات برق نیاز تداوم مابقی صادرات 
عضو هیــات دولت در باره میــزان صادرات 
برق کشــور هم توضیــح داد: همه برقی که 
براســاس تعهداتــی که دولــت جمهوری 
اســالمی ایران دارد و می بایست به عنوان 
یــک وظیفه به ایــن تعهدات بــرای حفظ 
بازارها صادراتی پایــدار بماند همه برقی که 
صادر می شود اگر گاز مصرفی آن محاسبه 
شود این گاز کمتر از یک درصد گاز تولیدی 

کشور است.
وی گفت: حفظ این بازارها و نــه فقط بازار 
صادرات برق ضروری اســت زیرا اگر نتوان 
بــرق را صادر کــرد انتظار بــرای صادرات 
مابقی محصوالت انتظاری نابجا است ضمن 
آنکه موجب از دســت رفتن سایر بازارهای 

صادراتی خواهد شد.
وی همچنین در خصوص رمز ارزها گفت: 
وزارت نیرو یکی از سرســخت ترین ها در 
فرآیند برخورد بــا پدیده رمــرز ارزهای 
غیرمجــاز بــوده و طبق مصوبــه هیئت 
وزیران برای ساماندهی به این امر، وزارت 
نیرو در جلسات کمیســیون های مختلف 
دولت بر این مســئله پافشاری می کرد که 
نمی توان انرژی یارانه ای برای کســانی که 
می خواهند رمز ارز تولیــد کنند بدهیم و 
از جیب انبوهی از مردم، این یارانه در این 

زمینه مصرف شود.
اردکانیان اضافه کرد: با تصویب دولت،  برق 
مورد نیاز کســانی کــه روال قانونی را طی 
می کنند در مواقعی که کشــور نیاز شدید 
ندارد تامین شــده و با موارد غیرمجاز هم با 

همکاری دیگر دستگاه ها برخورد می شود.
وی خطاب به اســتانداران تاکید کرد: بحث 
ما عبور از این شــرایط نیست، بلکه استفاده 
از این شــرایط برای اصالح مصرف است و 
این وظیفه اصلی بر عهده ماســت و در وهله 

نخست آن را نباید متوجه مردم دانست.
اردکانیان گفت: امید اســت در آینده به این 
ســمت برویم که از گاز بیشــتر برای تولید 
برق استفاده شود. می توان خیلی از مصارف 
گازی امروز را تعدیل کنیــم که در خیلی از 
مناطق دنیــا این کار صورت گرفته اســت. 
کماکان نیازمند همــکاری و همدلی مردم 

هستیم همانطور که در تابستان بودیم.
وی خاطرنشان کرد: نیروگاه های ما مشکل 
فنی و کمبــود ظرفیت ندارند، امید اســت 

بتوانیم نیازهای کشور را پاسخگو باشیم.
وزیر نیــرو همچنین با تقدیــر از مجموعه 
تالش های صورت گرفته در اســتان کرمان 
اظهار داشــت: اهمیت این اســتان از این 
جهت اســت که یکی از نمونه هایی است که 
ضمن حفظ حیات و جلوگیری از مهاجرت 
ناشــی از کم آبی، برنامه های توسعه و تولید 
ثروت در استان با شــتاب قابل مالحظه ای 
با اتکای طرح های مهم صنعتی اســتان در 

حال انجام است.
اردکانیان گفت: این اســتان مثال موفقی از 
فاصله گرفتن از ایام مصــرف باال در بخش 
آب، ســازگار شــدن با کم آبی و طرح هایی 
برای حفظ معیشــت بــوده و از اصلی ترین 
شــاخصه های اصلــی این اســتان مصرف 

انرژی باال در بخش غیرخانگی است.

 ۴6 پروژه تاپایان سال وارد
 مدار می شوند

وزیر نیرو در ادامه با اشــاره به افتتاح ۲۴۰  
میلیارد تومان طرح هم در اســتان یزد و هم 
درکرمان دربخش برق این دو اســتان مهم 
و صنعتی کشــور به بهره برداری رســیدند 
گفت: با به بهره بــرداری از آنها در مجموع 
۲۰۴ پروژه از ۲۵۰ پروژه وعده داده شد در 
سال ۹۹ با ســرمایه گذاری بالغ بر ۵۵ هزار 

میلیارد تومان به مدار بهره برداری آمدند.
اردکانیان افزود: امید اســت تا پایان ســال 
مطابق برنامه ۴۶ پروژه باقی مانده که عمدتا 
پروژه های ساز و کاری هستند افتتاح شوند. 
و فعاالن اقتصادی و کشــور از مزیت آنها 

بهره مند شوند.

خریدار   در حالی که انتشــار تصویر قبض 
بــرق ۴۰ میلیاردی طی روزهای گذشــته 
بحث داغ رسانه ها و شــبکه های اجتماعی 
شــده بود اما به نظر می رسد این موضوع به 
دردســر بزرگی برای یک مشــترک دیگر 

تبدیل شده است.
در روزهــای اخیــر قبض برقــی در فضای 
مجازی و رســانه ای کشــور منتشر شد که 
نشان می داد یک تولیدکننده رمز ارز بیش 
از ۴۰ میلیارد تومان بدهی بابت مصرف برق 

دارد؛ اما این همه ماجرا نبود.
رضــا گلوی مدیرعامل شــرکت ســرمایه 
گذاری ایران و چین کــه قبض جنجالی به 
نام این شــرکت صادر شــده، از یک اشتباه 
در درج نام شــرکت در این قبــض خبر داد 
و گفت: قبض بــرق آبان ماه گروه توســعه 
ســرمایه گذاری ایــران و چین)شــرکت 
ســهامی خاص( به شــماره شناســه ملی 
۱۴۰۰۶۶۴۵۹۵۵ با نام کامل این شــرکت 
صادر نشده و اشتباها به نام شرکت سرمایه 

گذاری ایران و چین صادر شده است.

وی ادامــه داد: شــرکت ســرمایه گذاری 
ایران و چین دارای شــماره شناســه ملی 
۱۰۹۸۰۲۲۶۲۸۰ بــوده و شــرکتی بــا 

مسئولیت محدود و ثبت کیش است.
گلــوی در ادامه اظهــار کرد: بــا وجود این 
تشــابه اســم میان دو شــرکت هیچ گونه 
همکاری، نســبت، قرابت و مشارکتی بیان 
آنها وجود ندارد و سهامداران این دو شرکت 

کامال متفاوت از یکدیگر هستند.
وی گفت: بــا بروز قطعی هــای متعدد برق 
طی روزهای اخیر در نقاط مختلف کشور و 
مطرح شدن تأثیر فعالیت مجاز و غیرمجاز 
اســتخراج کنندگان ارزهــای دیجیتال و 
انتشــار قبضی منتســب به فعالیت مزرعه  
مجاز استخراج ارزهای دیجیتال شهرستان 
رفســنجان در شــبکه های اجتماعی با نام 
شرکت سرمایه گذاری ایران و چین، چالش 
های متعددی ایجاد کــرده و روند فعالیت 
های این شــرکت را تحت شــعاع خود قرار 

داده است.
قبــض بــرق صــادره از ســوی شــرکت 

بــرق منطقــه ای کرمــان بــه مبلــغ 
۴۰۶.۸۷۶.۸۰۰.۰۰۰ ریــال کــه بــه نام 
شــرکت ســرمایه گذاری ایــران و چین 
صادر شــده در اصــل متعلق به شــرکت 
دیگری به نام شــرکت گروه توسعه سرمایه 
گذاری ایران و چین با شــماره شناسه ملی 
۱۴۰۰۶۶۴۵۹۵۵ بــوده کــه در زمینــه 
اســتخراج بیت کوین در ایران فعالیت می 

کند.
صنعت برق ایران ,

طبــق اعالم شــرکت ســرمایه گــذاری 
ایران و چین، این شــرکت کــه قبض برق 
مذکور اشــتباها به نام آنها صادر شــده در 
زمینه های دیگری از جملــه فعالیت های 
بازرگانی و ســرمایه گذاری با شناسه ملی 
۱۰۹۸۰۲۲۶۲۸۰ در ایــران فعالیــت می 
کند و انتشــار این قبض بــرق اعتراض این 

شرکت را به دنبال داشته است.
حال آنکه این دو شرکت هیچگونه ارتباطی 
با یکدیگر نداشــته و عدم درج نــام کامل 
شــرکت اســتخراج کننده بیت کوین در 

قبض مذکور تبعات متعددی برای شرکت 
سرمایه گذاری ایران و چین به دنبال داشته 

است. 
از همیــن رو این شــرکت طی نامــه ای به 
شــرکت برق منطقه ای کرمان خواســتار 
شــفاف ســازی در این زمینه و اصالح نام 

مشترک بهره بردار شده است.
از طرفــی طی روزهــای گذشــته و پس از 
انتشــار این قبض برق جنجالی شرکت برق 
منطقه ای کرمــان اطالعیه ای در خصوص 
این مشترک منتشر کرد که در آن اطالعیه 
نیز همان اشــتباه منــدرج در قبض تکرار 

شده و نام مشترک اصالح نشده بود. این در 
حالی است که انتظار می رود این شرکت با 
اعالم نام دقیق شرکت گروه توسعه سرمایه 
گذاری ایران و چین به عنوان مشترک بهره 
بردار مزرعه اســتخراج ارز دیجیتال شفاف 

سازی الزم را انجام دهد.
در همین زمینــه رضا گلــوی مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری ایران و چین که نام 
شرکت متبوعش به اشتباه در این قبض برق 
منتشر شده با ارسال نامه ای به شرکت برق 
منطقه ای کرمان خواســتار اطالع رسانی 

دقیق و انجام اصالحات الزم شده است.

توسطشناورهایداخلی؛لولهگذاریدریاییپایانهنفتیجاسکآغازشد

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 در آذرماه ۹۹ صورت گرفت

وبا۵ستارهکاملکیفی تولید۳خودر

سهمسرمایهگذارانخارجیرمزارزازبرق
غیریارانهایچقدراست؟

مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صنعــت، معدن و تجارت )صمت( 
اظهار کرد: براساس اطالعات ســامانه، تعداد سرمایه گذاران غیرایرانی 
در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است، اما بر اساس اعالم 
وزارت نیرو، حــدود ۴۵ درصد قراردادهای بــرق غیریارانه ای، معادل 
۱۴۰ مگاوات در زمینه اســتخراج رمزارز، مربوط به ســرمایه گذاران 
خارجی اســت.علی رضا هادی درباره تعداد صدور جواز استخراج بیت 
کوین در کشور، گفت: صدور جواز تأسیس اســتخراج رمزارز از تاریخ 
۲۸ آبان ماه سال گذشته در سامانه بهین یاب آغار شده و تاکنون ۱۳۸۰ 
فقره جوازتأسیس صادر شده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت های 
موردنیاز مانند زمین، ساختمان، برق و ... را فراهم کرده و تجهیزات الزم 
را خریداری کنند و پس از آن با دریافت پروانه بهره برداری، امکان آغاز 
فعالیت مجاز داشته باشند. در حال حاضر هیچ یک از متقاضیان پروانه 

بهره برداری دریافت نکرده اند.
وی همچنین درباره کشــورهایی که در زمینه استخراج بیت کوین در 
ایران فعالیت می کنند، اظهار کرد: صرفاً دارندگان شناســه ملی )اعم 
از اشــخاص حقیقی و حقوقی( امکان دریافت مجوز در سامانه را دارند 
و بر اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز مورخ ۲۸ 
آبان سال گذشته وزارت متبوع، اشــخاص غیرایرانی در قالب اشخاص 
حقوقی امکان سرمایه گذاری دارند. براســاس اطالعات سامانه، تعداد 
سرمایه گذاران غیرایرانی در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز 
است. البته بر اســاس اعالم وزارت نیرو، حدود ۴۵ درصد قراردادهای 
برق غیریارانــه ای )با نرخ متوســط ۹۶۵۰ ریال برای هــر کیلووات-
ســاعت(، معادل ۱۴۰ مگاوات در زمینه اســتخراج رمزارز، مربوط به 

سرمایه گذاران خارجی است.
برای مقایســه ابعاد این عدد با مقدار مصرف برق کشور باید گفت که در 
روزهای تابستان ســال جاری که اوج مصرف برق است، رکورد روزانه 

مصرف برق بالغ بر ۵۳ هزار مگاوات بوده است.

نرخ برق تولید بیت کوین 7 تا 1۴ برابر نرخ برق صنعتی
به گفتــه مدیرکل دفتــر امــور طرح هــای وزارت صمت نــرخ برق 
غیریارانه ای براســاس مصوبــه هیأت وزیــران به شــماره ۵۸۱۴۴/

ت۵۵۶۳۷هـــ  در تاریخ ۱۳ مــرداد ۱۳۹۸به نرخ متوســط صادراتی 
در نظر گرفته شــده که براساس محاســبه وزارت نیرو به طور متوسط 
۹۶۵ تومان برای هرکیلوات-ســاعت اســت و بالغ بر ۱۴ برابر نرخ برق 
صنعتی است. البته تخفیفات تعرفه ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف 
مصرف در ماه های غیرگرم نیز توســط وزارت نیرو اعمال می شــود که 
نرخ را در هشــت ماه غیرگرم، به حدود ۴۸۰ تومان )بیش از ۷ برابر نرخ 
برق صنعتی( کاهش می دهــد. همه مصرف کنندگان اعــم از ایرانی و 

غیرایرانی مشمول پرداخت این نرخ غیریارانه ای هستند.

این مقام مســئول در ادامه با بیان اینکه متقاضیان اســتخراج رمز ارز 
در سراسر کشور جواز تأســیس دریافت کرده اند، گفت: در استان های 
خراســان رضــوی ۲۵۱ فقــره )۱۸ درصــد کل جوازها(، تهــران با 
۱۴۸ فقره)۱۱ درصــد کل جوازهــا(، زنجان با ۱۰۹فقــره )۸ درصد 
کل جوازهــا(، آذربایجان شــرقی ۱۰۸ فقره)۸ درصــدکل جوازها( 
آذربایجان غربی ۹۵ فقره )۷ درصدکل جوازها( جواز تأســیس صادره 
شده اســت.هادی درباره انتقاداتی که نسبت به سختی شرایط دریافت 
مجوز تولید بیــت کوین مطرح شــده، نیز تصریح کــرد: صدور مجوز 
استخراج رمزارز به صورت کاماًل الکترونیکی و از طریق سامانه بهین یاب 
با سهولت در حال انجام اســت و هیچ گونه محدودیت و یا دشواری در 
این زمینه وجود ندارد و از آذر ۱۳۹۸ تاکنون ۱۳۸۰ فقره جوازتأسیس 

در سامانه صادر شده و همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، در پی قطع گســترده برق در چند کالنشهر ایران در 
هفته گذشته، گزارش هایی از حضور چینی ها برای استخراج بیت کوین 
در ایران منتشر شــده و این گمانه زنی مطرح شــده که یکی از دالیل 
قطعی گســترده برق در ســال جاری افزایش چشــمگیر اســتخراج 
رمزارزها به صورت قانونی و غیرقانونی است. بنابراین در روزهای اخیر 
اخباری از برخــورد با برخی از ماینرهای غیرمجاز منتشــر و همچنین 
اعالم شد که در راســتای مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خاموشی 
با استخراج کنندگان رمز ارز مجاز مذاکره شــد تا در این زمان فعالیت 
خود را متوقف کنند و در این راســتا فعالیت استخراج کنندگان رمز ارز 
چینی هم متوقف شد.هر چند قطع برق منازل مسکونی به گستردگی 
هفته گذشته ادامه نیافت، اما همچنان برق مشترکان پرمصرف و حتی 
واحدهــای تولیدی در شــهرک های صنعتی در ســاعاتی از روز قطع 
می شــود. با این حال تاکنون توضیح قانع کننده ای درباره چرایی قطع 

برق اعالم نشده است. 

برندگانقرعهکشیطرحفروشفوقالعاده
سایپامشخصشدند

قرعه کشــی طرح فروش فوق العاده ۶ محصول سایپا انجام شد و اسامی 
منتخبان پس از تائید نهایی توسط نهادهای نظارتی امروز )چهارشنبه( 

در سایت رسمی این گروه خودروسازی منتشر خواهد شد.
 قرعه کشــی طرح فروش ۶ محصول ســایپا شامل ســایپا ۱۵۱، تیبا 
صندوق دار و چهــار مدل وانت نیســان با حضور نهادهــای نظارتی و 

مسووالن این شرکت خودروسازی برگزار شد.
در طرح فروش سایپا ۳۵۶ هزار و۸۳ نفر شــرکت کردند که ۳۵۵ هزار 
و ۳۵ نفر واجد شرایط شناخته شــدند. ظرفیت محصوالت عرضه شده 
گروه خودروســازی ســایپا در این طرح فروش ۱۰ هزار خودرو است و 
برای آنکه حقی از متقاضیان ضایع نشــود و توزیع خودروها بر اســاس 

قرعه کشی باشد، ۲۰ هزار نفر هم به عنوان رزرو در نظر گرفته شدند.
در این طرح یک هزار دســتگاه خودرو تیبا صندوق دار عرضه می شود. 
عالوه بر این ۵۰۰ دستگاه سایپا ۱۵۱، چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه نیسان 
تک سوز، دو هزار و ۷۰۰ دستگاه نیسان تک سوز آپشنال، ۸۰۰ دستگاه 
نیسان دوگانه سوز و ۵۰۰ دســتگاه نیسان دوگانه ســوز آپشنال ارائه 

می شود.
گروه خودروســازی ســایپا برای منتخبان طرح فــروش فوق العاده 
پیامک ارســال می کند، اما برای اطمینان بیشــتر ضــرورت دارد که 

ثبت نام کنندگان به سایت سایپا مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، برپایه آمارهای سامانه کدال، گروه صنعتی سایپا موفق 
شد در ۹ ماهه امســال ۲۳۴ هزار و ۵۷۶ دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار 
و ۴۱۳ دســتگاه خودرو در خانواده پراید، ۱۶۲ هزار و ۹۴۳ دســتگاه 
در خانواده تیبا، ۱۰ دســتگاه سراتو، ۱۲۴ دســتگاه آریو، ۴۰ دستگاه 

چانگان و ۲۰ هزار و ۶۶۵ دستگاه وانت پراید )سایپا ۱۵۱( تولید کند.
همچنین تولید ۴۵ دستگاه شــاهین به عنوان محصول جدید و نوبرانه 

سایپا، در این آمارها خودنمایی می کند.

تولید

 با کاهش دالر به کانال ۲۱ هزار تومانی در روز گذشته، 
شــاهد ریزش مجدد قیمت ها در بــازار خودرو بودیم، 
البته مشــتریان به انتظار افت بیش از پیش قیمت ها از 

خرید دست کشیده اند.
 احتمال ریزش قیمت دالر به ســوی رقــم های کمتر 
از ۲۰ هزار تومــان، انتظارات تورمــی را بیش از پیش 
کاهش داده اســت. اکنون نرخ دالر در کانال ۲۱ هزار 
تومانی در نوســان اســت که احتمال افت بیشتر آن 

وجود دارد.
نعمت اهلل کاشانی نسب، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو پایتخت در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا 
گفت: بازار خودرو به تناســب نرخ دالر در حال ریزش 

است و خریداری در آن وجود ندارد.

وی بیان داشــت: البته خریداران حق دارند 
چنین عکس العملی نشــان دهنــد و وقتی 
کاهش نرخ ارز را شــاهدند، از خرید دســت 
خواهند کشــید.این مقام صنفی با اشــاره 
به دو خودروی شــاخص بازار، یادآور شــد: 
امروز قیمت پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ به حدود ۱۷۰ 
میلیون تومان و پرایــد ۱۳۱ به کمتر از ۱۰۰ 

میلیون تومان رســید، اما هنوز قیمت ها به قیمت های 
ماه گذشته کاهش نیافته است.

به گفته کاشانی نســب، همــه چیز در بــازار خودرو 
وابسته به نرخ دالر اســت و اگر ریزش دالر آن طور که 
کارشناســان پیش بینی کرده اند ادامه داشــته باشد، 
کاهش قیمت های بیشــتری را در بازار خودرو شاهد 

خواهیم بود.وی در عین حــال تصریح کرد: 
به طور قطع وقتی بازار خودرو از رکود خارج 

می شود که نرخ دالر به ثبات رسیده باشد.
بررسی قیمت ها در ســایت های خودرویی 
و فضای مجــازی حاکی اســت امــروز در 
گروه سایپا هر دســتگاه پراید ۱۳۱ رقم۹۳ 
میلیون تومــان، پراید ۱۱۱ بــه بهای ۱۲۰ 
میلیون تومان، پراید ۱۳۲ مدل ۹۸ ارزش ۹۹ میلیون 
تومان، پرایــد ۱۵۱ )وانت پرایــد( ۹۹ میلیون تومان، 
تیبا صندوق دار ۱۰۴ میلیون تومــان، تیبا۲ رقم ۱۱۶ 
میلیون تومان، ســاینا ۱۲۳ میلیــون تومان و کوییک 

دنده دستی ۱۳۲ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
همچنین در گروه صنعتی ایران خودرو، هر دســتگاه 

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۶۹ میلیــون تومان، پژو ۲۰۶ 
تیپ ۵ رقم۲۲۳ میلیون تومــان، پژو ۲۰۶ صندوق دار 
۲۲۲ میلیــون تومان، پــژو ۲۰۷ دنده دســتی ۲۵۸ 
میلیون تومان، پژو پارس ســال ۱۹۲ میلیون تومان، 
پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکــس ۱۶۹ میلیــون تومان، پژو 
۴۰۵ اس. ال. ایکس ۱۲۹ میلیون تومان، ســمند ال. 
ایکــس ۱۶۹ میلیون تومان، رانــا ۱۸۵ میلیون تومان 
و دنا پالس توربوشــارژ اتوماتیک ۳۸۰ میلیون تومان 
قیمت خورد.در دسته مونتاژی ها نیز هر دستگاه جک 
اس ۵ به ۶۲۰ میلیون تومان، ساندرو مدل ۹۸ به ۴۱۰ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ مــدل ۹۸ به ۷۲۰ میلیون 
تومان و ســیتروئن ســی ۳ مدل ۹۸ به ۶۹۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.

خوانســاری گفت: صادرکنندگان از برنامه ها و اهداف 
دولت درخصوص کاهش نرخ دالر بی اطالع هســتند 
و این روند ممکن اســت موجب بروز اختالل در بخش 
تجارت خارجی شود. مســعود خوانساری رئیس اتاق 
بازرگانی تهران در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اظهار کرد: در بسیاری از کشور ها برنامه 
دقیقی برای تولید و توزیع واکسن کرونا برای جهانیان 
و مردم آن کشور مشخص شده اســت، اما تاکنون این 
روند در ایران با وجود دارا بودن دانشــمندان با درجه 

علمی باال رخ نداده است.
وی افــزود: از مســئوالن بخــش مربوطــه در زمینه 
بهداشت و درمان تقاضا داریم که مردم را از روند تولید 

و توزیع واکسن کرونا مطلع کنند.
رئیس اتــاق بازرگانــی تهران بیــان کرد: 
خوشبختانه اســتفاده از ماســک و رعایت 
نکات بهداشتی توسط آحاد مردم در جامعه 
گســترش پیدا کرده که این مهم توانســته 

است روند مرگ و میر و ابتال را کاهش دهد.
خوانســاری ادامــه داد: هفته گذشــته روز 

ملی صادرات به خوبی در اتــاق بازرگانی ایران برگزار 
شد که به دلیل اهمیت صادرات و صادرکننده، معاون 
اول ریاســت جمهوری نیز در این جلسه حضور یافت، 
صادرات تا ســال ۹۷ به خوبی انجام می شد و ساالنه رو 
به افزایش بود، اما به مرور بــه علت تحریم ها، این روند 

کاهش پیــدا کرد.کاهش میــزان صادرات 
در حالی بود که نرخ دالر در کشــور افزایش 
پیدا کرده و طبیعی بــود  و انتظار می رفت با 
گسترش صادرات مواجه شویم، اما این روند 
رخ نداد کــه دلیل آن نبود همــکاری کافی 

میان ارگان های مربوطه است.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: 
خوشبختانه با تصمیمی که اخیرا در خصوص واردات 
در قبال صادرات در کشــور گرفته شــده، پیش بینی 

می شود روند صادرات نیز افزایش پیدا کند.
خوانساری افزود: در حال حاضر نیز با کاهش نرخ دالر 
و صحبت هایی که در خصوص ریزش آن تا نرخ ۱۵ هزار 

تومان مطرح شده است، شبهاتی در بخش صادرات به 
وجود آمده و صادرکنندگان از روند فعالیت های خود و 
بازگشت ارز های صادراتی بی اطالع هستند که دولت 
باید این افــراد را در جریان اهــداف و برنامه های خود 
قرار دهد.وی گفت: در چند هفته گذشته شاهد رفتن 
روزانه برق در چند منطقه کشور بودیم که دولت هنوز 
در این خصوص شفاف سازی الزم و کافی را انجام نداده 
و جو روانی در جامعه در ایــن خصوص همچنان برقرار 
اســت.رئیس اتاق بازرگانی تهران مطــرح کرد: هفته 
آینده مورخ ۸ بهمن ماه همایش اورآسیا برگزار خواهد 
شــد که در این همایش ظرفیت های تجــاری ایران با 

کشور های عضو اورآسیا بررسی خواهند شد.

خودرو

اتاق

خریدار  براساس آخرین گزارش ارزیابی 
کیفی انجام شــده در آذرماه امســال سه 
خودرو )دو خودروی سبک و یک خودروی 
سنگینش( موفق به کسب پنج ستاره کامل 

کیفی شدند.
به گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
گــزارش ارزیابی و ارزشــیابی خودروهای 
ســاخت داخل در آذرماه امســال توســط 
اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 

معدن و تجارت منتشر شد.
در آذرمــاه امســال در گــروه خودروهای 
ســبک و در بخش وانت و فهرست قیمتی 
یک، وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی شرکت 
ایران خــودرو دیزل ســه ســتاره کیفی به 
دســت آورد.در فهرســت قیمتی دو گروه 
خودروهای سبک و در بخش وانت نیز وانت 
های کارا ۲۰۰۰ تک کابیــن تیپ ۳ و وانت 
کارا ۲۰۰۰ دو کابیــن تیــپ ۳ از تولیدات 
شــرکت بهمن موتور، خودرو ســایپا ۱۵۱ 
شرکت سایپا بن رو و همچنین وانت نیسان 
ریچ زامیاد موفق به کسب سه ستاره کیفی 

شدند.
در همیــن گروه، وانت آریســان شــرکت 
ایران خودرو دیزل با کسب دو ستاره کیفی 
در رده بعدی جای گرفته است و وانت های 
نیسان تک سوز و دوگانه سوز شرکت زامیاد 

هر کدام یک ستاره کیفی به دست آوردند.

2 خودروی سبک با 5 ستاره کامل کیفی
در گروه سبک بخش ســواری در فهرست 
قیمتی یک، نیومزدا ۳ شرکت بهمن موتور 
موفق به کسب پنج ستاره کامل کیفی شد. 
در این فهرست قیمتی، خودرو تیگو۷ تولید 
شده در شــرکت مدیران خودرو سه ستاره 

کیفی دریافــت کرده اســت.همچنین در 
فهرست قیمتی ۲، پژو ۲۰۰۸ ایران خودرو/

ایکاپ موفق به کســب پنج ســتاره کامل 
کیفی شــد و باالترین کیفیــت را به همراه 
نیومزدا ۳ در میان همه خودروهای ســبک 

در آذرماه امسال به خود اختصاص داد.
هایما اس۷ اتوماتیک ایران خودرو خراسان 
و SWM G۰۱F شــرکت ســیف خودرو 

چهار ستاره کیفی را از آن خود کردند.
جــک اس۵ و جــک اس۳ کرمان موتور در 
این فهرست قیمتی سه ســتاره ای شدند و 
SWM G۰۱ ســیف خودرو نیز سه ستاره 
کیفی به دســت آورد، در این گــروه و این 
کالس قیمتــی MVM X۳۳S مدیــران 

خودرو نیز دو ستاره کسب کرد.

تولید چهار خودروی سواری با چهار 
ستاره کیفی در آذرماه

چهــار،  قیمتــی  در کالس  همچنیــن 
خودروهــای پژو ۲۰۷ و دنا پــالس از ایران 
خودرو هــر کدام چهــار ســتاره کیفی به 
دســت آوردند. در این فهرســت قیمتی، 
رانا، پژو ۲۰۶SD، پــژو ۲۰۶ و دنا همگی از 
محصوالت ایران خودرو ســه ستاره کیفی 
را از آن خود کردند و پژو پــارس اتوماتیک 

ایران خودرو نیز سه ستاره ای شد.
در این فهرست، ســمند تبریز ایران خودرو 
تبریز، پژو پــارس ایران خودرو خراســان، 

پژو پــارس ایران خــودرو کرمانشــاه، پژو 
پارس ایران خودرو و پژو پارس ایران خودرو 
مازنــدران همگــی ســه ســتاره کیفی را 
از آن خــود کردند.همچنیــن پــژو پارس 
ایران خودرو فارس، پژو پــارس اتوماتیک 
ایران خودرو کرمانشــاه، پژو پارس صنایع 
خودروســازی فردا و ســورن ایران خودرو 
تبریز نیز ســه ســتاره کیفی کسب کردند. 
پژو ۴۰۵ ایران خودرو خراســان نیز در این 
فهرســت قیمتی، دو ســتاره کیفی را از آن 
خود کرد.در ســطح قیمتی پنج نیز کوییک 
آر پارس خودرو، کوییک و تیبــا ۲ و تیبا ۲ 
پالس شرکت سایپا، ساینای کاشان و تیبای 
سایپا ســیتروئن و همچنین ساینای پارس 

خودرو موفق به دریافت ســه ستاره کیفی 
شدند.

کامیونت ایسوزو NMR۸۵ ، با 
کیفیت ترین خودروی سنگین در آذرماه

در بخــش کامیونــت، کامیونت ایســوزو 
NMR۸۵ بهمن دیزل موفق به کسب پنج 
ستاره کامل کیفی شد و باالترین کیفیت را 
در میان همه خودروهای سنگین در آذرماه 
از آن خــود کــرد. این خودرو ســنگین در 
ارزشیابی مهرماه و آبان ماه نیز توانست پنج 

ستاره کامل کیفی را از آن خود کند.
کامیونت ایســوزو NPR۷۵K و کامیونت 
شیلر بهمن دیزل چهار ستاره کیفی کسب 
کردند و کامیونت الوند شرکت سایپا دیزل 

نیز سه ستاره کیفی را از آن خود کرد.
در بخــش کامیون نیــز کامیون ایســوزو 
NPR۷۵M بهمــن دیــزل چهار ســتاره 
کیفی و کامیــون بنز WH ایــران خودرو 

دیزل سه ستاره کیفی به دست آورد.
در بخش کشــنده ، خودروی کشــنده نیو 
فوتون ۴Auman H شــرکت ایران خودرو 
دیزل توانست چهار ستاره کیفی را به دست 
آورد و کشــنده FAW J۶ ســیباموتور نیز 
چهار ستاره ای شــد.در این بخش، کشنده 
ســیتراک C۷ متعلق به شــرکت پیلسان، 
ســه ســتاره کیفی را از آن خــود کرد.در 
بخش مینی بوس نیز مینی بوس ایســوزو 
ســحر شــرکت بهمن دیزل چهارســتاره 
کیفی به دســت آورد و شــیلر بهمن دیزل 
نیز در فهرست چهار ســتاره ها قرار گرفت. 
همچنین مینی بــوس آریــن از تولیدات 
شــرکت ایران خودرو دیزل نیز توانست سه 

ستاره کیفی را از آن خود کند.

ریزشدربازارخودرو؛مشتریهامنتظرکاهشبیشترقیمتهاهستند
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معاون وزیر صمت:

آغازتجارتآزادبااتحادیهاوراسیاازآبان14۰1
خریدار   معاون وزیــر صمت با بیان اینکه 
ماه پیش دولت مجــوز تجــارت آزاد را به 
سازمان توســعه تجارت داد، گفت: در این 
راســتا،مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

و تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز می شود.
 حمیــد زادبــوم در نوزدهمین نشســت 
هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران در 
مورد موافقتنامه اوراســیا اظهار داشت: این 
موافقتنامــه اولین بار در ســال ۱۹۹۹ بین 
بالروس، قزاقســتان، تاجیکستان و روسیه 
امضا شــد و اولین بار فکر تشــکیل اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا در ســال ۱۹۹۴ توسط 
رئیس جمهور قزاقســتان اعالم شد که ۲۰ 
سال بعد یعنی در ســال ۲۰۱۵ این اتحادیه 
آغاز به کار کرد که در ابتــدا فقط بالروس، 
قزاقستان و روسیه عضو این اتحادیه بودند 
و در ادامه ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن 

اضافه شدند.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ادامه داد: 
هدف از تشــکیل این اتحادیه، ایجاد فضای 
واحد اقتصــادی و ترویج رقابت ســالم بود. 

نرخ بیکاری این اتحادیه ۵.۴ درصد و سرانه 
درآمد آن ۲۷ هزار دالر اســت که رتبه اول 
اســتخراج نفت و گاز و تولیــد انرژی برق را 
دارا اســت. همچنین رتبه پنج تولید فوالد 
نیز بــرای این اتحادیه اســت البته اتحادیه 
اوراســیا را نمی توان با اتحادیــه اقتصادی 
اروپا مقایسه کرد چرا که هنوز اوراسیا به آن 

تکامل نرسیده است.
زادبوم افــزود: اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
۸۵۰ میلیارد دالر با کشورهای دنیا تجارت 
دارد که ۵۱۸ میلیــارد دالر صادرات و ۳۳۱ 
میلیــارد دالر واردات را شــامل می شــود 
و ســهم ایران ۲.۵ میلیارد دالر اســت که 
از این میزان، یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر صادرات به ایــران و ۸۲۳ میلیون دالر 

صادرات از ایران است.
وی گفــت: ۸۰ درصد صادرات اوراســیا به 
ایران، محصوالت کشــاورزی به ویژه غالت 
و ۶۸ درصــد صــادرات ایران به اوراســیا، 
محصوالت کشــاورزی بــه ویــژه میوه و 

خشکبار است.

آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از آبان 1۴01
رئیس ســازمان توســعه تجارت در ادامه با 
اشــاره به تجارت آزاد گفــت: ترکیه فقط با 
ما موافقتنامه ترجیحی دارد امــا با بقیه به 

دنبال تجارت آزاد است.
 به طور کلی، کشــورهای توســعه یافته، 
تجارت آزاد را ترجیــح می دهند؛ تجارت 
آزاد بــه معنــی حــذف موانــع تعرفه و 
غیرتعرفه ای اســت کــه در مرحله بعدی، 
اتحادیه گمرکی تشــکیل می شــود که از 

این طریق، تعرفه های مشــترکی در برابر 
کشــورهای ثالث می توان ایجــاد کرد. به 
عنوان مثال، ترکیــه عضو اتحادیه گمرکی 
اروپا اســت؛ پس از اتحادیه گمرکی، بازار 
مشــترک مرحله بعدی تجارت آزاد است 
که حرکت آزادانه در سطح منطقه را مجاز 
می کند. اتحادیه اقتصــادی نمونه بارز این 

نوع تجارت است.
زادبوم با اشــاره بــه روند مذاکــره ایران و 
اوراســیا برای تجارت آزاد اظهار داشــت: 
پنجم آبــان ۹۸ موافقتنامه میــان ایران و 
اوراسیا امضا شــد. ماه گذشته از دولت برای 
انجام م ذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا مجوز 
گرفتیم کــه در صورت به نتیجه رســیدن 
مذاکرات، از آبــان ۱۴۰۱ تجــارت آزاد با 
اوراســیا آغاز می شــود که می توانیم از این 

طریق موانع تعرفه ای را حذف کنیم.
معاون وزیــر صمت افزود: تجــارت آزاد به 
حــدی اهمیــت دارد که حتی ســنگاپور 
که تعرفه صفــر اعمال کرده، بــاز هم برای 
تجارت آزاد با اوراسیا وارد مذاکره شده است 

درحالی که تعرفه ما ۱۹ درصد به باال است.
وی تصریــح کرد: موافقتنامــه تجارت آزاد 
۹ فصل دارد که درواقــع می تواند یک گام 
تمرینی بــرای ایران جهــت ورود به عرصه 

تجارت باشد.
زادبــوم گفت: به عنــوان مثــال در ماده ۶ 
موافقتنامه بــه موضوع گفتگــوی تجاری 
اشــاره شــده که در مهر ۹۸ اتاق بازرگانی 
ایران با شورای تجارت اوراسیا این توافقنامه 
را امضا کرد تا فضا بــرای تجار جهت گفتگو 

باز شود.
رئیس ســازمان توســعه تجارت افزود: سه 
کارگروه در این موافقتنامه برای گشــایش 
مســیرهای تجارت آزاد تشــکیل شده که 
باالترین مرجع مذاکرات، کارگروه مشترک 
است. همچنین ســه کارگروه جدید شامل 
همکاری های گمرکی، اقدامات فنی فراراه 
تجارت و اســتاندارد و اقدامات بهداشــتی 
تشکیل شــده اســت. دو کارگروه فرعی تر 
هم شــامل کارگروه بانکــی و حمل و نقل و 

ترانزیت تشکیل شده است. 

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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پیرموذن، رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان:

باراندازریلیتنهاراهخروجاستانازبنبستاست

قدردانیسپاهحضرتولیعصر)عج(خوزستان
ازفرماندهپایگاهمقاومتبسیجشرکتگازاستان
ســرهنگ پاســدار عبدالرضا حاجتی معاون هماهنگ کننده ســپاه 
حضرت ولــی عصر )عج(خوزســتان با اهــدا لوح تقدیــر از زحمات و 
تالشهای صادقانه علی مونســی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت 
گاز استان خوزستان در انجام حسن ماموریتهای محوله مراتب سپاس 

و قدردانی خویش را اعالم و ابراز نمود .
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی شــرکت گاز استان 
خوزستان، در بخشی از تقدیر نامه مذکور ســرهنگ پاسدار حاجتی با 
اشــاره به فرمایش گرانبهای مقام معظم رهبری و اهمیت  نقش بسیج 
اظهار داشت : بســیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه ای است 
که اســالم و قرآن و امام زمان )عج(و این انقالب مقدس به آن نیازمند 
است  لذا پیوند میان بسیجیان و حضرت ولی عصر اروحنا له فدا  مهدی 
موعود عزیز  یک پیوند ناگسســتنی و همیشــگی است تا بسیج هست 
نظام اسالمی و جمهوری اسالمی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد و 
این رکن اساسی است .لذا بدینوسیله بر خود الزم میدانم مراتب سپاس 
و قدردانی خود را نســبت به انجام حســن ماموریتهــای محوله حوزه 
مقاومت بسیج شــهید تند گویان توسط علی مونســی فرمانده پایگاه 
مقاومت بسیج گاز خوزستان اعالم داشــته و رجا واثق داریم با عنایات 
خاصه حضرت ولی عصر و تحت زعامــت فرمانده معظم کل قوا حضرت 
امام خامنه ای همچون گذشــته در پاســداری از آرمانهای واالی نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران امام راحل و شهدای گرانقدر اسالمی 

پایدار و سربلند باشید.

مرکزنیکوکاریادارهکلراهآهنجنوب
افتتاحشد

مرکز نیکــوکاری اداره کل راه آهن جنوب با حضــور مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( خوزســتان افتتاح شــد.به گــزارش خبرنگار 
خریدار به نقل از  روابــط عمومی اداره کل راه آهن جنــوب : این مرکز 
با هدف کمک، ایجاد فرصت های خدمت رســانی به کارکنان این اداره 
کل که نیازمند حمایت هســتند، تأســیس و آغاز به کار کرد.درویش 
زاده مدیرکل راه آهن جنوب در این مراســم با تقدیر از خدمات کمیته 
امداد امام خیمنی )ره( اظهار کرد: کمیته امــداد یکی از مراکزی بوده 
که از ابتدای انقالب تاکنون به خوبی توانسته وظیفه خود را در خدمت 
به هموطنــان نیازمند به جا بیاورد و همواره حامــی محرومان بوده و با 
حمایت همه جانبه ای که از قشر ضعیف جامعه داشته جمع کسیری از 

محرومان دیروز به کارآفرینان امروز تبدیل شده اند.

جمال شــیبه مدیــرکل کمیته امــداد امــام )ره( خوزســتان نیز در 
آئیــن افتتاح مرکز نیکــوکاری راه آهــن جنوب با تأکیــد بر ظرفیت 
مطلــوب خیــران در مجموعــه راه آهــن بیــان کــرد: ایــن مرکز 
نیکــوکاری می تواند عامــل تعامــل و هم افزایــی با کمیتــه امداد 
 امــام )ره( درخدمت رســانی هرچه بیشــتر بــه نیازمندان باشــد.

بنا به این گزارش، در پایان مراسم علی مهدی پور فرمانده پایگاه بسیج 
اداره کل گزارشــی از کارهــای خیرخواهانه ایــن اداره کل در خدمت 

رسانی به مناطق محروم را ارائه کرد.

کسبرتبهشایستهتقدیرویژهدرامورفرهنگیو
دینیتوسطشرکتآبفایاستانیزد

شرکت آبفای استان یزد در ارزیابی انجام شــده توسط امور فرهنگی و 
دینی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۸ ،در میان شــرکت های آبفای سراسر 
کشور حائز رتبه شایســته تقدیر ویژه برای برنامه های فرهنگی و اقامه 

نماز گردید .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اســتان یزد : در لوحی 
صادره از سوی سرپرســت امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو از مهندس 
ریاضتی مدیر عامل شرکت در خصوص کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه 
در زمینه ی امور فرهنگی و دینی تقدیر و تشــکر کرد .در بخشی از متن 
این حکم آمده اســت :نیل به فالح و ســداد از طریق توحید و اندیشه 
توحید نماینگر اوج توجه یک مکتب به ذات اقدس الهی اســت .جهان 
بشریت این اندیشه خالص و رهایی بخش را مدیون الطاف الهی است و 

آنرا هدیه ای از آسمان معنا به سرزمین انسانیت می داند .

احیایمخازنسدهایگیالنبارویکرد
اقتصادمقاومتی

معــاون حفاظت بهره بــرداری آب منطقه ای گیــالن، احیای مخازن 
ســدهای گیالن با رویکرد اقتصاد مقاومتی را در شرایط کنونی گامی 
بلند در اعتال و آبادانی استان دانست و اظهار کرد: این نکته حائز اهمیت 
اســت که افزایش راندمان آبی و همچنین جلوگیری از خسارت بیشتر 
به تاسیسات سدها و دریچه های تحتانی ناشی از تخلیه ذرات رسوبی، 
حفاظت اراضی حاشــیه مخزن، تامین آب به موقع اراضی کشــاورزی 
و مدیریت ســیالب از جمله  دســتاوردهای این پروژه بزرگ محسوب 
می شود وی افزود تاکنون برداشت مصالح به میزان ۵۸ درصد از مخازن 
سدها تامین شده است مرتضی میرزایی در گفتگو با روابط عمومی آب 
منطقه ای گیالن با اشاره به لزوم احیای مخازن سدهای گیالن، اظهار 
کرد: بعد از گذشت پنج دهه از بهره برداری سدهای گیالن و با توجه به 
رسوب خیز بودن حوضه آبریز سفیدرود بزرگ، بخشی از مخازن سدها 
در اثر وقوع سیالب انباشته از آورد رســوبی شده است.وی با بیان اینکه 
حدود ۵۰ درصد از مخازن ســدهای انحرافی)ســنگر و تاریک( مورد 
هجوم رســوبات و آورد رودخانه ای اعم از رس، سیلت الی و سنگ ریزه 
شده است، افزود: در این راستا طی ســالیان گذشته همواره به صورت 
مقطعی اجرای عملیات رســوب زدایی با روش هایی نظیر »شــاس« 
و استفاده از دســتگاه های الیروب به صورت محدود و اجرای عملیات 
مکانیکی مد نظر بوده و همواره در دســتور کار نگهداری و بهره برداری 

سدها قرار دارد.

گازاتانباخلوص۹۸درصددرپاالیشگاهگازایالم
تولیدمیشود

روح اهلل نوریان مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم بــا اعالم این خبر 
گفت: گاز اتان با خلوص ۹۸ درصد در این واحد صنعتی تولید می شــود 
و در حــال حاضر تحویل واحد الفین پتروشــیمی ایــالم می گردد.وی 
افزود: اتان یکی از محصوالت با ارزش پاالیشــگاه گاز ایالم اســت که در 
طراحی اولیه بعنوان خوراک پتروشــیمی ایالم در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم اظهار داشت: قبل از راه اندازی واحد 
الفین پتروشــیمی ایالم، این محصول بعنوان گاز ســوخت پاالیشگاه و 

مابقی آن به همراه گاز طبیعی به خط سراسری تزریق می گردید.

کوچه

درپــی نشســت مشــترک مدیرعامــل شــرکت 
گازومدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان مرکزی 
وتصمیمات اتخاذشــده جهت برگزاری مانورمشترک 
بین دوشرکت درخصوص صرفه جویی ورعایت الگوی 
مصــرف گازطبیعی وبــرق ، بازدیــد وکنترل مصرف 
ادارات دولتی درسطح شهرستان اراک ازادارات دولتی 
سطح شهرســتان اراک به عمل آمد. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت گازاســتان مرکزی حمید رمضانی 
معاون بهره برداری شرکت گازاســتان مرکزی دراین 

خصــوص گفت:درپــی افزایش مصرف 
گازطبیعی درکشــوروبا توجــه به عدم 
توازن درشــبکه گاز وبرق کشوروبا توجه 
به مصوبه دولت جهــت رعایت وکاهش 
مصرف وخاموش نمودن سیســتم های 

گرمایشی خود درســاعات غیراداری، به همین منظور 
این شرکت ازابتدای ابالغ مصوبه دولت اقدام به پایش 
مصرف گاز طبیعی ادارات سطح اســتان نموداست و 
طی همکاری وبازدیدبه عمل آمده وپایش ازچنداداره 

دولتی درسطح شهرســتان اراک،ضمن 
مشــاهده ازطبقات،کریدور،موتورخانه، 
محیط اداری ،محلهای پرتــردد، اتاقها 
و محلهای انتظــار هریک ازادارات پایش 
شده ،به ســنجش میزان انرژی مصرفی 
پرداخته وموردآزمایــش واندازه گیــری  قرارگرفته 

است. 
ایشــان درادامه گفت:دراین بازدیدها ضمن همکاری 
وراهنمایی هــای ادارات مربوطه ازرونــد وچگونگی 

صرفــه جویــی ،پیشــنهادات وراهکارهــای پیش 
روی جهــت کنترل وکاهــش مصرف انــرژی تبادل 
نظرنمودندوموانع پیش روی راموردبررســی وارزیابی 
قرارداده وهمچنین راه کارهای برون رفت ازبحران رابه 
شوروتبادل گذاردند.  وضمن بازدیدازاتاقها وسنجش 
دما ونور،ازموتورخانه هاوازلحاظ مکانیکی وتاسیساتی 
موردارزیابی قرارگرفــت ونیز مصرف کنتوروگیجهای 
موردنظربررســی وبازدیــده عمــل آمدوبــه ادارات 

پرمصرف نیزتذکرات الزم ابالغ شد.

 مهندس محســن معتمــدی فرد مدیر بــرق منطقه 
۷ شــرکت توزیع بــرق اصفهان  گفت ســومین مانور 
تعمیرات وبهینه سازی شــبکه های توزیع با محوریت 
صیانت از حریم شــبکه های توزیــع در محدوده برق 
منطقه ۷ همزمان با دیگر امورها در حال انجام اســت 
.وی هدف از ایــن مانور را اجرای طــرح های اصالحی 
با محوریت حفظ حریم شــبکه های توزیــع، اجرای 
عملیات شــاخه بری و رفع معارضات شــبکه،حذف 
اســپان های عرضی شــبکه در جاده های اصلی و رفع 

موانع ترافیکی،باز آرایی شــبکه هــای توزیع،حذف 
کانون های خطر در سطح شبکه های توزیع،عملیاتی 
کردن نرم افــزار »«برق ایران«« جهت رســیدگی به 
درخواســت های مردمی ،صدور اخطار به تجاوز حریم 

شبکه های توزیع عنوان کرد.
وی در ادامه گفت : تعویض روشــنایی معابر ؛ مقابله با 
برق های غیر مجاز و کشــف رمز ارزهــا از موارد مورد 
توجه بوده اســت .وی در ادامه گفت : ۱۹ هزار المپ در 
محدوده این امور می باشــد که ۵۷۲۰ مورد آن مربوط 

به اتوبانهــا و خیابان اصلی بوده اســت کــه به منظور 
مدیریت مصرف المپها یک در میان شــده که  معادل 
۷/۶ مگاوات ساعت ذخیره انرژی صورت گرفته است.

وی در خصوص رمز ارزها خاطر نشــان کرد با بازرسی 
های انجام شــده و گزارش های مردمی دستگاههای 
ماینر در محدوده این امور کشف و جمع آوری شد چرا 
که برای استخراج رمز ارزها باید مجوز های الزم فراهم 

شود .
وی در ادامه گفت : به منظور عدم ســرقت شــبکه ها 

نزدیک به  ۹۰ درصد شــبکه هــا از ســیمی به کابل 
خودنگهدار هوایی تبدیل شــدند و در ســال گذشته 
۱۱۲ کیلومتر شــبکه با هزینه ای بالغ بــر ۱۲ میلیارد 
تومان و در ســال جاری ۱۲۷ کیلومتر با هزینه ای بالغ 
بر ۱۹ میلیارد تومان اجرایی شد .وی اعتبار تخصیص 
یافته برای اجرای این مانــور عملیاتی را ۵۰۰میلیون 
تومان عنوان کــرد و افزوداین امــور دارای ۱۱۶هزار 
۴۳۳مشترک اســت که ۲هزار و ۸۸۸مشترک در سال 

جاری به امور منطقه ۷اضافه شده اند. 

مرکزی

اصفهان

 هنگامه محرم نژاد   رئیس اتاق مشــترک 
ایران و آذربایجان گفــت: بارانداز ریلی تنها 
راه خروج اســتان از بن بست است.حسین 
پیرمــوذن در هشــتاد و پنجمین جلســه 
شــورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی 
اظهار داشــت: بارانداز ریلی تنها راه خروج 
استان از بن بست اســت بنابراین الزم است 
که  همه مســئولین اســتانی و کشوری در 
تحقق این امر مهم یاری کننــد.وی افزود: 
من از جناب دکتر عاملی نماینده معزز ولی 
فقیه در اســتان و نمایندگان محترم استان 
در مجلس شــورای اســالمی درخواست 
می کنم که در جهت رسیدن به این آرزوی 
بزرگ  )راه اندازی بارانــداز ریلی( از بخش 
خصوصی و مسئولین اســتان حمایت ویژه 

به عمل بیاورند.
رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان بیان 
کرد: کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران و 
آذربایجان در هفته آینده، جلســات خود را 
بصورت مجازی و حضوری شــروع خواهند 
کرد بنابراین ما نیز بعنوان نمایندگان بخش 
خصوصی تــالش خواهیم کــه مطالبات و 
قابلیت ها و توانمندی هــای خود را در قالب 
پیشنهادات بخصوص در زمینه های تعرفه 
گمرکی، صدور خدمات فنی و مهندســی و 
سایر حوزه ها ارائه بدهیم.حسین پیرموذن 
تصریــح کرد: ما بــه عنوان اتاق مشــترک 
ایران و آذربایجان، در مشــارکت بازسازی 
قره باغ، یک وظیفه ملی داریم و یک وظیفه 
منطقه ای که انشــاهلل تــالش خواهیم کرد 
که هر دو وظیفــه را همزمان به پیش ببریم.

حســین پیرمؤذن اظهار کرد: مشــارکت 
استان اردبیل در بازسازی قره باغ با همکاری 

پیمانکاران و شــرکت های فعــال در حوزه 
خدمات فنی،  مهندســی کشوری می تواند 
بهترین شــرایط را برای اشتغال مهندسان 
اســتان فراهــم کند کــه در ایــن زمینه 
رایزنی هــای دوجانبه همچنــان در حال 

انجام است.
وی تصریح کرد:  به دنبال آزادسازی بخشی 
از ســرزمین آذربایجان در ماه های گذشته 
اتاق ایــران فراخوانی را برای شــرکت های 
ایرانی بــا هدف مشــارکت در بازســازی 
قره باغ منتشر کرد که مســئولیت این کار 
با اتاق مشــترک ایــران و آذربایجان بوده 
که در استان اردبیل مســتقر است.رئیس 

اتاق مشــترک ایران و آذربایجــان افزود: 
چه در ســطح ملی و چه در سطح استان در 
حال جمــع آوری طرح ها و پیشــنهادهای 
شــرکت های توانمنــد ایرانی و اســتانی 
هستیم که آنها را برای تصمیم گیری نهایی 
در اختیار کمیســیون اقتصــادی ایران و 

آذربایجان قرار دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، همچنین با اشــاره به 
سایر اقدامات انجام شده گفت: خوشبختانه 
تفاهم نامه احداث شهرک صنعتی مشترک 
ایران و آذربایجان در اســتان اردبیل آماده 
شده است که در جلســات آتی کمیسیون 
اقتصادی مشــترک بــه تصویــب خواهد 

رســید.پیرموذن افزود: طی پیگیری های 
که اســتاندار محترم داشــتند در حال اخذ 
مجوز و  بررســی راه هــای عملیاتی کردن 
فروش مجازی کاال در مرز بیله سوار و ایجاد 
نمایشــگاه دائمی محصوالت ایرانی در باکو 

هستیم.
حسین پیرموذن در رابطه با آخرین وضعیت 
صنعت گردشگری در استان در دوران کرونا 
بیان کرد: درست است که استاندار و مدیران 
استانی تمام تالش خود را بکار بسته اند که 
حداقل قســمتی از آالم عزیزانی که در این 
حوزه فعالیت دارند جبران کنند، اما آسیب 
و خسارت چنان ســنگین است که نیازمند 

کمک ها و حمایت های اساســی در سطح 
ملی است.

راه اندازی نمایشگاه دائمی ایران در 
جمهوری آذربایجان

پیرموذن با قدردانی از مســاعدت استاندار 
اردبیل در راه اندازی مرکــز فروش مجازی 
مرزی در منطقه بیله ســوار خاطر نشــان 
کرد:  اســتقبال از این موضوع به حدی بوده 
که با درخواست ســفیر ایران در آذربایجان 
قرار است مجوز راه اندازی نمایشگاه دائمی 
اخذ و بهترین مکان در این حوزه پیش بینی 
شــود.وی اضافه کرد: با انتخــاب بهترین 
محــل در راه اندازی این نمایشــگاه دائمی 
ســعی خواهیم کرد تا ظرفیت شرکت های 
پیمانــکاری و همچنیــن توانمندی بخش 
گردشگری، صنعت و خدمات را در معرض 

دید قرار دهیم.
رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معادن 
و کشــاورزی اردبیل ضــرورت راه اندازی 
شــهرک صنعتــی مشــترک و همچنین 
بارانداز و بندر خشــک را بســیار ضروری 
خوانــد و بیان کرد: انتظار می رود از ســوی 
مســئوالن کشــوری به ســرعت مقدمات 
راه اندازی بندر خشــک به تصویب برسد تا 
در کمیسیون مشترک این بند حذف نشود.
پیرمؤذن ادامه داد: راه اندازی بندر خشک و 
بارانداز صادراتی می تواند اســتان اردبیل را 
از بن بســت اقتصادی نجات بدهد که قطعا 
در کنار راه انــدازی منطقــه آزاد تجاری، 
بندر خشــک نیز زمینه و بســتر صادرات 
همه جانبه را به کشورهای همسایه به وجود 

آورد.

بازدیدمشترکشرکتگازوتوزیعبرقاستانمرکزیازمیزانمصرفانرژیدرادارات
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دبیر کمیتۀ پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

قدردانیرئیسسازمانپدافندغیرعاملکشورازمدیرعاملفوالدمبارکه

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی:
اقداماتابتکاریشرکتگازاستاندرجلبمشارکتمشترکان

خریدار  رئیس ســازمان پدافند غیرعامل 
کشــور با اهدای لــوح تقدیر بــه مهندس 
عظیمیان، مـــدیرعامـــــل شـــــرکت 
فـــــوالد مبـــــارکه، از تالش هــــای 
درخـــــصوص  شــــــرکت  ایـــــن 
رعایـــــت دستورالعمل های حوزۀ پدافند 

غیرعامل قدردانی کرد.
در پی دریافت این لــوح تقدیر، دبیر کمیتۀ 
پدافند غیرعامــل و مدیر حراســت فوالد 
مبارکه در تشــریح اقدامات فــوالد مبارکه 
در این حوزه گفت: پیشــبرد اهداف دفاعی 
و پایداری همگام بــا رونق و جهش تولید در 
شــرکت فوالد مبارکه موجب موفقیت این 
مجموعه در بخش پدافند غیرعامل کشــور 

شده است. خوشبختانه با تدابیر خردمندانه 
و همت واالی مدیریت و کارکنان شــرکت 
کــه رزمنــدگان جبهۀ صنعت محســوب 
می شوند، تمامی سیاست ها، برنامه ریزی ها 
و هدایت ســازمانی در این زمینه مطابق با 
معیارهای امنیت ملــی و مؤلفه های دفاعی 
کشور تنظیم شــده و همچنین مالحظات 
فنی و مهندسی پدافند غیرعامل در طرح ها، 
عملیات اجرایــی و بهره برداری فرایندهای 
تولیــد تحقق یافته اســت تا این ســرمایۀ 
بزرگ را در برابر تهدیدهای طبیعی و آنچه 
ساختۀ دست بشر است، آماده و مصون نگه 
دارد.کریم فخارزاده در خصوص ســاختار 
کمیتۀ پدافند غیرعامــل در فوالد مبارکه 

اظهار داشــت: در این ســاختار مدیرعامل 
و عالی ترین مقام ســازمان به عنوان رئیس 
کمیته، مدیر حراست به عنوان دبیر و تمامی 
معاونان به همراه مدیر بهداشــت حرفه ای 
و محیط زیســت )HSE( و فرمانده بسیج 
کارخانه به عنوان اعضــای کمیته حاضرند. 
همچنین ایــن ســاختار دارای یــک نفر 
کارشناس مدیریت در مقام هماهنگ کنندۀ 
درون و برون سازمانی اســت که مسئولیت 
پیونددهی و هم افزایی قرارگاه ها و کارگروه 
تخصصــی پدافنــد غیرعامــل )در حال 
تشکیل( با سلسله مراتب باالدستی کشوری 
را به عهــده دارد.وی دربــارۀ آنچه اهمیت 
توجه به پدافند غیرعامل را در فوالد مبارکه 

دوچندان می کنــد، گفت: فــوالد مبارکه 
مولود انقالب اســالمی اســت و در شرایط 
بســیار ســخت در دوران جنــگ و تحریم 
ساخته شده است. امروز حفظ فوالد مبارکه 

از اهداف اصلی پدافند غیرعامل است. 
مدیر حراســت فــوالد مبارکــه در ادامه 
خاطرنشــان کرد: بحران و جنگ به عنوان 
عوامل همیشــه حاضر در حیات بشــری، 
تدابیــر و اقدامات کشــورهای پیشــرفته 
پس از جنگ جهانــی اول در بخش پدافند 
غیرعامل، شرایط اســتراتژیک خاورمیانه و 
کشور در منطقه و جهان، تأکید رهبر معظم 
انقالب اســالمی بر بخش پدافند غیرعامل 
و حفاظــت از زیرســاخت های کشــور از 

مهم ترین عوامل هستند.
 از دیگر عواملی اســت که باعث شده فوالد 
مبارکه همواره اجرای دســتورالعمل های 
پدافنــد غیرعامل را الزم االجــرا بداند می 
توان به ایــن موراد اشــاره کرد: اســتقرار 
شــرکت فوالد مبارکه در ردیف تهدیدات 
و تحریم های دشــمن، نقش ویژه و جایگاه 
عالی شــرکت در عرصۀ داخلــی و خارجی 
صنعت فوالد، اهمیت فوالد مبارکه به عنوان 
مولود انقالب اســالمی و یکی از مهم ترین 
زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور، 
تأکید رئیس هیئت عامل سازمان ایمیدرو 
در بخش پدافند غیرعامل و تأکید مدیریت 

عالی شرکت در این حوزه.

گاز  شــرکت  مدیرعامــل  خریــدار  
آذربایجان غربــی گفــت: تاکنــون ۲۸۹ 
مشترک گاز اســتان در طرح بهینه سازی 
موتورخانه ها ثبت نــام کرده اند.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان غربی، 
علیرضا شــیخی طی ویدیو کنفراســی با 
حضور مشــایخی مدیر گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایــران و مدیران عامل گاز ســطح 
کشور در خصوص گزارشــی از روند اجرای 
طرح بهینه سازی موتورخانه های خانگی و 

تجاری، اعالم کرد: آذربایحان غربی از لحاظ 
تعداد ثبت نامی ها هم اینک در رتبه ســوم 
کشوری قرار دارد.وی با اشــاره به اینکه به 
نسبت جمعیت اســتان و تعداد مشترکین 
و به گواه ارقــام و اعــداد، آذربایجان غربی 
یکی از استان های پیشــرو در اجرای طرح 
بهینه ســازی مصرف موتورخانه هاســت، 
اظهار کرد: این موفقیت اما در سایه اقدامات 
شایســته و خالقانــه ای بود که توانســت 
همراهی و مشارکت مردمی را برای اجرای 

هر چه بهتر این طرح جلب کند.مدیرعامل 
شــرکت گاز آذربایجان غربی، با بیان اینکه 
۲۸۹ مشترک در این طرح ثبت نام کرده اند، 
افزود: تعداد مجریان ثبت نام کننده در این 
طرح نیز ۳۲۱ نفر بوده کــه تاکنون قرار داد 
اجرای بهینه ســازی ۱۵ موتورخانه منعقد 
شده و از این تعداد عملیات ۵ مورد به اتمام 
رسیده است.به گفته شیخی، در مجموع ۱۷ 
هــزار و ۶۰۰ موتورخانه خانگی و تجاری در 
آذربایجان غربی وجود دارد و انتظار می رود، 

موتورخانه هایی که نســبت به متراژ واحد، 
پرمصرف هســتند، در این طــرح ثبت نام 
کنند.وی در ادامه با اعالم اینکه اســتخراج 
کدهای موتورخانه ها بــا جامعه هدف ۱۷ 
هزار و ۶۰۰ مشترک توســط کنتورخوانان 

انجام گرفتــه و تنهــا در آذربایجان غربی 
انجام شده اســت، گفت: برگزاری سه دوره 
آموزشــی از جمله برنامه های شــرکت گاز 
آذربایجان غربی در راستای اجرای بی نقص 

طرح بهینه سازی موتورخانه بوده است.



 مدیرعامل باشگاه پرسپولیس:

اجازهنمیدهیمبهپرسپولیستوهینشود

تراکتور اسیر مهاجمان استقالل شد
سایپاسختترینحریفاستقاللاست

مدافع سابق تیم فوتبال اســتقالل با بیان اینکه برنامه این تیم در دیدار 
مقابل تراکتور جواب داد، گفت: سرخپوشــان تبریزی اسیر مهاجمان 

گلزن استقالل شدند.
صادق ورمزیار  در مورد پیروزی سه بر یک استقالل برابر تراکتور تبریز 
گفت: بازی بسیار خوبی را شــاهد بودیم در نیمه اول هر دو تیم تقریباً 
برابر بودند، اما پِرس رو به جلوی اســتقالل کار دست تراکتور داد و آنها 
توانستند از اشتباه کاپیتان سرخپوشان تبریزی استفاده کرده و به گل 
برسند. شیخ دیاباته با هوشیاری تمام از اشتباه تبریزی ها استفاده کرد 
و توانســت گل اول را وارد دروازه تراکتور کند تا این نیمه با برتری آبی 

پوشان به پایان برسد.
مدافع ســابق اســتقالل تصریح کرد: تراکتور که چیزی برای از دست 
دادن نداشت در نیمه دوم شروع به حمالت پی در پی کرد و از مهاجمان 
استقالل غافل شد و دیدیم در اوج حمالت تراکتور این استقالل بود که 

توانست به گل دوم دست پیدا کند
ورمزیار در مــورد تعویض های محمــود فکری یادآور شــد: حضور 
داریوش شجاعیان توانســت به خط هافبک اســتقالل نظم دهد و او 
شاید اگر در دیدار برابر پرســپولیس زودتر به میدان می آمد استقالل 
می توانســت عملکرد بهتری داشته باشــد. در مجموع تعویض های 
فکری کارســاز شد و آبی پوشــان توانســتند به یک برد خوب دست 

پیدا کنند.
وی در مورد نمایش قابل قبول شیخ دیاباته اظهار کرد: شیخ در بازی با 
پرسپولیس آماده نبود اما امروز نشان داد در تبریز استاد گلزنی است و 
همانند سال گذشته دوباره پایش به گلزنی باز شــد. او یکی از بهترین 

بازیکنان استقالل در این دیدار بود.
مدافع سابق اســتقالل در پایان و در مورد دیدار آبی پوشان برابر سایپا 
تهران که روز شــنبه هفته آینده برگزار خواهد شــد، گفــت: یکی از 
دیدارهای سخت استقالل برابر ســایپا خواهد بود. آنها در بازی گذشته 
ذوب آهن را شکســت داده اند و حاال آماده دیدار برابر استقالل هستند، 
ســایپا از بازیکنان جوان و با انگیزه ای تشکیل شده که این می تواند کار 
استقالل را سخت کند. البته اســتقالل هم با این برد که برابر تراکتور به 
دست آورد شــرایط خوبی دارد و با تمرینات منظم می تواند روز شنبه 

سایپا شکست داده و سه امتیاز دیگر را از آن خود کند.

»امسال هم قهرمان می شویم«
روایتمدافعپرسپولیساز»تودهنی«کریم

باقریوشکستگیدندان

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس درباره حواشی بازی با فوالد و ورود کریم 
باقری به این حواشــی گفت: آقا کریم دو بار »تودهنی« قشنگی به من 

زد!
تیم فوتبال پرســپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه 
آزادی به مصاف فوالد خوزســتان رفت و با نتیجــه ۲ بر یک به پیروزی 
رسید. نقطه اوج حواشی این مســابقه، اعالم پنالتی به سود فوالد بود. 
محمدحسین کنعانی زادگان مدافع پرسپولیس اعتقاد داشت توپ به 
دستش برخورد نکرده است و بعد از اعالم ضربه پنالتی و دریافت کارت 

زرد، خیال پایان دادن به اعتراضاتش را نداشت.
شدت اعتراضات کنعانی زادگان به حدی بود که بازیکنان پرسپولیس 
او را برای آرام کردن به کنار خط و نزدیک نیمکت پرســپولیس هدایت 
کردند. در آن لحظه، کریم باقری مربی پرســپولیس به سبک خودش 

اقدام به ساکت کردن کنعانی زادگان کرد.
این مدافع پرســپولیس درباره اتفاقات رخ داده بیــن خودش و کریم 
باقری گفت: آقا کریم می گفت حســین صحبت نکــن وگرنه داور االن 

کارت زرد دوم و کارت قرمز را هم نشان می دهد.
وی افزود: آقا کریم دو بار »تو دهنی« قشنگی به من زد که فکر می کنم 
به موقع بود! البته وقتی ایشــان زد، خونریزی دهانم بیشــتر شــد. )با 

خنده(
مدافع پرســپولیس با بیان اینکه پنالتی اعالم شده به سود فوالد ناحق 
بود، تصریــح کرد: شــیطنت هایی در حال رخ دادن اســت. هفته قبل 
هم بازیکن اســتقالل از زمین اخراج نشــد. با این کارهــا نمی توانند 

پرسپولیس را زمین بزنند و انگیزه ما بیشتر هم می شود.
کنعانی زادگان تاکید کرد: در صحنه پنالتی دندانم در دســتم بود و از 
بینی ام خون می آمد. وقتی داور سوت زد فکر کردم به سود ما خطا شده 

است ولی وقتی داور پنالتی گرفت، شوکه شدم.
مدافع پرســپولیس درباره مصدومیت و احتمال غیبتش در بازی های 
بعد هم گفت: جوانان خوبی داریم و پرســپولیس قباًل هم با وجود بسته 
بودن پنجره نقل و انتقاالتش به فینال آسیا رسیده است. قول می دهم 

امسال هم پرسپولیس قهرمان می شود.

بعد از بازی با فوالد صورت گرفت
استعفایدوعضوهیاتمدیرهپرسپولیس

دو عضو هیات مدیره باشــگاه پرســپولیس بعد از بازی با فوالد استعفا 
کردند و با درخواست علی رغبتی برای کنار رفتن از این باشگاه موافقت 

شد.
 در پایــان بازی پرســپولیس با فوالد خوزســتان که با بــرد دو بر یک 
سرخپوشــان تهران همراه بود، علی رغبتی عضو و مهدی رســول پناه 

رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس از سمت خود استعفا کردند.
وزارت ورزش و جوانان با اســتعفای رغبتی موافقت کــرد و به احتمال 
زیاد امروز هم با اســتعفای رســول پناه و جدایــی او از کادر مدیریتی 

پرسپولیس موافقت خواهد شد.
این موضوعی اســت که در یک برنامه تلویزیونی مطرح شــد و باشگاه 

پرسپولیس هم فیلم این بخش از برنامه را در رسانه خود منتشر کرد.
مهدی رســول پناه از جمله مدیران جنجالی پرســپولیس در ماه های 
گذشته بوده است. رسول پناه در یک دوره و بعد از جدایی محمدحسن 
انصاریفرد از مدیرعاملی باشگاه پرســپولیس، به عنوان سرپرست این 

باشگاه مشغول فعالیت شد. 
هرچند مطالبات سنگین برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق سرخپوشان 
در این دوره پرداخت شــد اما انتشــار فیلم اظهارات عجیب و غریب از 
رسول پناه و موضعگیری های او علیه بازیکنان و مربیان موج شدیدی از 

انتقادات را به دنبال داشت.
این موضوع با جدایی چند بازیکن کلیدی پرســپولیس از جمله مهدی 
ترابی، شجاع خلیل زاده و بشار رســن اوج گرفت و یحیی گل محمدی 
سرمربی پرسپولیس را هم به واکنش واداشت. گل محمدی آخرین بار 
بعد از تساوی پرسپولیس مقابل اســتقالل در مصاحبه خود به وزارت 
ورزش اولتیماتوم داده بود که رســول پناه باید تا ۴۸ ساعت بعد از دربی 

برکنار شود!

میدان

 »مهدی قایدی« بــرای چهارمین هفته متوالی موفق 
به گلزنی شــد و تیمش را به صدر جــدول رده بندی 

رساند.
پیروزی سه بر یک استقالل برابر تراکتور در حالی رقم 
خورد که »مهدی قایدی« نقشــی غیر قابــل انکار در 
ثبت آن داشت. با وجود اینکه »شیخ دیاباته« ۲ گل زد و 
همه از او به عنوان ستاره اصلی مسابقه یاد می کنند اما 
این جوان بوشهری آبی پوشان بود که موفق شد با یک 
گل و یک پاس گل همان اثرگذاری را داشــته باشد که 

ستاره مالیایی در میدان داشت.

این چهارمین دیــدار متوالی بود که »مهدی 
قایدی« موفق شد برای استقالل گلزنی کند. 
او بعد از اینکه در هفت دیدار ابتدایی تنها یک 
پاس گل داد؛ در چهار بازی اخیر موفق شده 
دروازه تیم های گل گهر سیرجان، آلومینیوم 
اراک، پرســپولیس تهران و تراکتور تبریز را 
باز کند. در این چهار هفته اســتقالل به ۱۰ 

امتیاز از ۱۲ امتیاز ممکن دســت پیــدا کرده و همین 
مساله نشان می دهد چقدر حضور شماره ۱۰ آبی ها در 

این روزها موثر بوده است.

قایــدی همچنین موفق شــد برابر تیم های 
تراکتور و مس رفســنجان پاس گل بدهد و 
یک بار هم پنالتی بگیرد تــا از ۱۶ گل به ثمر 
رســیده روی هفت گل به صورت مســتقیم 
تاثیرگذار باشد و تقریبا تاثیری ۵۰ درصدی 
روی کل گل هــای این فصــل تیم »محمود 
فکری« داشته باشد. باید دید این ستاره ۲۲ 
ســاله در ادامه چه عملکردی را از خود نشان می دهد. 
قایدی فصل گذشــته تا پایان هفتــه یازدهم موفق به 

زدن پنج گل شده بود.

قایدی در تمام این هفته ها بدون ادعا در ترکیب تیمش 
درخشــیده و نامش هیچوقت به عنوان ســتاره اصلی 
استقالل معرفی نشده و حتی رسانه ها هم به آن اشاره 
چندانی نداشته اند. این بازیکن ۲۲ ساله بدون حاشیه 
و در مسیری درست به پیشــرفت کردن ادامه می دهد 
و انگار قرار نیســت توقفی در کارش دیده شــود. او با 
این میزان از آمادگی بدون شــک می تواند به تیم ملی 
ایران و »دراگان اسکوچیچ« هم کمک کند. همانطور 
که موفق شــد یک گل زیبــا را به تیم ملی بوســنی و 

هرزگووین بزند.

بازیکن اســبق تیم فوتبال اســتقالل گفت: اگر هیأت 
مدیره بخواهد بــه تیم ضربه بزند و برای تیم حاشــیه 
درســت کند پس چه انتظاری باید از بیــرون و حتی 

دشمنان داشته باشیم؟
مهدی امیرآبــادی در خصــوص برتری ســه بر یک 
اســتقالل مقابل تراکتور اظهار داشــت: بازی جاندار 
و فیزیکی را شاهد بودیم. اســتقالل در این بازی چند 
مصدوم داشــت که به تبریــز نرفتند و باز هم دســت 
کادرفنی تمام و کمــال پر نبود، اما با وجــود اینکه در 
دربی بازی خوبی را شاهد نبودیم، کادرفنی به خوبی از 
نظر روحی روی بازیکنان کار کرد و استقالل توانست با 

یک بازی خوب و قابل قبول سه امتیاز را بگیرد. 

وی افزود: بازی با تیم هــای باالی جدولی 
شش امتیازی اســت و ســه امتیاز مهم به 
حساب استقالل واریز شــد و از همه مهمتر 
این بود که موتور دیاباته برای گلزنی روشن 
شــد. قائدی و دیاباته دوبــاره راه افتادند، 
البته نباید زحمــات بقیه بازیکنان را نادیده 

گرفت.
بازیکن اسبق استقالل با اشــاره به نقاط ضعف این تیم 
عنوان کرد: کادر فنی باید روی عملکرد دفاعی، باز هم 
بیشتر کار کند. گل هایی که استقالل دریافت می کند، 
بین مدافعان کنار و مدافعان وســط اتفــاق می افتد و 
این مشکل باید رفع شــود. این صحبت های من انتقاد 

نیســت، چون مــا آن چیز را کــه می بینیم 
می گوییم. من اســتقاللی هســتم و دوست 
دارم ســرم باال باشــد. اگر برخی مــوارد که 
اشتباهات است می گوییم، به خاطر آن است 

که می خواهیم کمک کنیم.
امیرآبادی در خصوص انتقاد مهدی عبدیان 
و حمیدرضا آصفی از عملکرد اســتقالل در 
دربی و اینکه این موضوع چقدر می تواند روی عملکرد 
کلی آبی پوشان تأثیرگذار باشــد به فارس گفت: کادر 
فنی استقالل نباید به اینگونه حواشی کار داشته باشد. 
اگر هیأت مدیره بخواهد به تیــم ضربه بزند  و برای تیم 
حاشیه درســت کند پس چه انتظاری باید از بیرون و 

حتی دشمنان داشته باشــیم؟ هیأت مدیره اصاًل نباید 
در کار فنی دخالت کنــد و وظیفه آنهــا چیز دیگری 

است.
وی تصریح کرد: ابتــدای فصل قرار بــود کمیته فنی 
تشکیل شــود و اگر هم انتقادی صورت بگیرد، اعضای 
کمیته فنــی می توانند نظــر بدهند نه هیــأت مدیره 
باشگاه. تیم در باالی جدول است، اما چرا هیأت مدیره 
باید به کادرفنی و بازیکنان فشــار وارد کند؟ استقالل 
همیشــه از فضای مجازی ضربه می خورد و دشــمن 
هم زیاد دارد، حال شــما تصور کنید هیأت مدیره هم 
بخواهــد خودش به تیم حاشــیه تزریق کنــد، در آن 

صورت دیگر نباید از دشمنان انتظار داشت.

استقالل

استقالل

خریدار   مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس 
گفت: مســائل مربوط به داوری و حواشــی 
دیــدار با فوالد را تــا آخر دنبــال می کنیم 
و اجــازه نمی دهیــم فرد یــا افــرادی به 

پرسپولیس توهین کنند.
»جعفر ســمیعی« در خصــوص پیروزی 
سرخپوشــان پایتخــت مقابــل فــوالد 
خوزســتان، اظهار داشــت: یکبــار دیگر 
شایســتگی کادر فنی و بازیکنان به اثبات 
رسید. مسائل زیادی در این بازی رقم خورد 
که مشــغول پیگیری آن هســتیم از جمله 
پنالتی که بــه اذعان کارشناســان داوری، 
درست نبود. قصد آن را نداریم که داوری را 
متهم کنیم و فقــط می خواهیم این موضوع 
از سوی مسئوالن امر پیگیری شود چرا که 
در هفته هــای اخیر، اشــتباهات داوری در 
بازی های پرســپولیس افزایش یافته و این 

اشتباهات علیه تیم ما است.
وی ادامه داد: با این حال پرسپولیس برنده 
از زمین بازی خارج شد و سه امتیاز شیرین 
از رقابت با تیمی که خودش مدعی کســب 
عنوان قهرمانی است، به دست آورد. باید این 
برد را به هواداران تبریک بگویم. تیمی که در 
زمین بازی می بینید، غیرت و تعصب باالیی 
را بروز داده و با همین روند می تواند بار دیگر 

به قهرمانی برسد. 
در روزی که بــه لحاظ فنی هــم عملکرد 
خــوب و قابل قبولی داشــتیم، فــوالد را 
شکست دادیم و باید به فکر بازی های بعدی 

باشیم.
ســمیعی گفت: در حاشــیه این بازی نیز 
اتفاقات زیادی رقم خورد. انتظار این اســت 
که در جامعــه فوتبال، بــه یکدیگر احترام 

بگذاریم، نــه اینکه به دنبــال جنگ و دعوا 
باشیم. مســائل مربوط به داوری و حواشی 
بازی با فــوالد را تــا آخر دنبــال می کنیم 
و اجــازه نمی دهیــم فرد یــا افــرادی به 
پرســپولیس توهین کنند یا زحمات تیم  را 

با اشتباهات خود زیر سوال ببرند. 
تا به حال در مورد هیچ موضوعی ســکوت 
نکردیم و این بار هم در کمال آرامش و بدون 
اینکه دنبال بی احترامی به دیگران باشیم، 
این مباحث را از راه هــای مختلف پیگیری 

می کنیم.
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس با اشاره 
به تــالش مســئوالن در زمینه  بازگشــت 

تماشاگران به ورزشــکاران، افزود: مدیران 
ارشــد فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ، 
برنامه ریــزی خــود را در این راســتا آغاز 
کرده اند تا زمینه  حضــور طرفداران فوتبال 
در ورزشــگاه ها را مهیا کننــد. در این بین، 
هرکــدام از ارکان فوتبال ایــران باید نقش 
خود را بپذیرند و به تســریع در روند حضور 
تماشــاگران با رعایت کامــل پروتکل های 

بهداشتی کمک کنند.
او ادامه داد: در باشگاه، برنامه ریزی خودمان 
را داریم و می خواهیم برای بازگشــت فوری 
هواداران پرشور و پرشــمار پرسپولیس به 
ورزشگاه ها در کنار مســئوالن فدراسیون 

و ســازمان لیگ و همه تصمیم ســازان امر 
باشیم. حتی این توانایی را داریم که با کمک 
کمیته های مختلف داخل باشگاه، اقدام به 
فاصله گذاری اجتماعی در ورزشگاه آزادی 
کنیم تا قدمی برای بازگشــت تماشاگران 

برداریم.
 باشگاه پرسپولیس همواره به نفس حضور 
تماشاگران در ورزشــگاه احترام می گذارد 
و هر اقدامی در جهــت بازگرداندن آنها در 
شرایط کرونا الزم باشد را انجام خواهد داد. 
فرامــوش نکنید پرســپولیس بابت حضور 
نداشتن تماشاگران خود در ورزشگاه ها، تا 

به حال بیشترین لطمه را دیده است.

وی افزود: حضــور در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا برای  ما تجربه بزرگی بود و می توانیم 
با الگــو گرفتــن از رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در قطر، به برگزاری دیدارهای 
خود بــا حضور تماشــاگران و هــواداران 
کمــک کنیــم. ایــن توانایی در باشــگاه 
وجود دارد که در جهت تســریع روند ورود 
تماشاگران به ورزشــگاه ها وارد عمل شود. 
منتظر پاسخ مدیران ارشــد فدراسیون و 
سازمان لیگ هســتیم تا در کنار مسئوالن 
تصمیم گیرنده در امــر فوتبال، زمینه های 
حضور هواداران مان در ورزشــگاه را فراهم 

کنیم.
سمیعی در پایان گفت: بار دیگر از طرفداران 
پرســپولیس تشــکر می کنــم. آنها حتی 
یک روز از حمایت اعضــای تیم و کادرفنی 
غافل نمی شــوند و این اقتدار و پشتکار در 
همراهی یک باشــگاه، جای تقدیر دارد. من 
تمام پیام هــا و انتقاداتی که در رســانه ها یا 
فضای مجازی توسط خبرنگاران و هواداران 
مطرح می شود را مطالعه می کنم و در جهت 
حل مشــکالت، تالش می کنم. به هر حال 
مدیریت بر باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس، 
ســختی های خــودش را دارد امــا وقتی 
می بینیم با حل هر مشکل، لبخند رضایتی 
بر چهره هــواداران می نشــیند و پیام های 
مثبتی دریافت می کنیم، این دشواری ها را 

از یاد می بریم.
روز دوشــنبه و در هفته یازدهــم لیگ برتر 
فوتبال باشــگاه های ایران، پرسپولیس در 
ورزشــگاه آزادی به مصاف فوالدخوزستان 
رفت و در نهایت به برتری دو بر یک دســت 

یافت.

ردپایستارهفروتندرصدرنشینیاستقالل؛آقای۵۰درصدیپوکرکرد

امیرآبادی:استقاللبازی6امتیازیراازتراکتوربرد
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سهیل مهدی:

امیدوارمحضورهوادارانرادرنیمفصلدومداشتهباشیم
خریدار  سرپرســت کمیته مســابقات 
ســازمان لیگ گفت: تالش داریم تا مجوز 
حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را بگیریم 
و امیدواریم این اتفــاق در نیم فصل دوم رخ 
دهد. پیشــنهاد خود را باید به ســتاد ملی 
کرونا ارائه خواهیــم داد تا بتوانیم به صورت 
پایلوت حضــور محدود تماشــاگران را در 

چند ورزشگاه داشته باشیم.
»ســهیل مهدی« در گفــت و گویی درباره 
اقدامات ســازمان لیــگ بــرای برگزاری 
مسابقات در شرایط کرونایی اظهار داشت: 
وظیفه ذاتی این کمیته،  برگزاری مسابقات 
است و خوشحال نیســتیم که اگر گاهی در 
بعضی مواقع با چالش هایی در امر برگزاری 
مواجه هســتیم؛ خوشــحالیم که علی رغم 
ســختی ها و مشــکالت با کمــک تیم ها، 
علی رغم تســت هایی که باید می گذراندند 
و هواداران خود را در کنارشــان نداشتند، 
کمک کردنــد و در مســابقات حضور پیدا 
کردند. هم چنین هیات های فوتبال استانی 
و کمیتــه داوران و به طور کلــی، مجموعه 
پزشکی و ورزشی فدراسیون فوتبال کمک 
کردند تا در نهایــت در نقش مجری بتوانیم 
کار را انجــام بدهیم.وی افــزود: حاضریم 
صدها مسابقه با تماشــاگر برگزار کنیم اما 

یک مسابقه بدون تماشــاگر نباشد چرا که 
چالش های خود را دارد و ورزشــگاه روح و 
اتمســفر الزم را هم ندارد، منتظریم هر چه 
زودتر هواداران را در ورزشــگاه ها ببینیم و 
بتوانیم آن فضای گرم مسابقات را ملموس 

و از نزدیک در کنار هواداران داشته باشیم.
و  نهادهــا  همــکاری  دربــاره  مهــدی 
دستگاه های مختلف در فدراسیون فوتبال 
در امر برگزاری مســابقات گفت: وقتی که 
سوت شروع مســابقه زده می شود و توجه 
همه بینندگان به مســتطیل ســبز جلب 
می شــود، واقعیتش این اســت که در آن 
لحظه بازی آغاز نشــده بلکــه حداقل یک 
رقابت ساده و بدون چالش، از ۲ روز یا سه روز 
قبل عوامل مختلف یا در حال سفر هستند و 
یا در حال آماده ســازی هستند. چه کسانی 
که در ورزشــگاه ها مشــغول آماده سازی 
هســتند و فضــا را ضدعفونــی می کنند و 
زمین را آماده می کنند و شــرایط برگزاری 
مســابقه )نور، صوت، چمن و ...( را مهیای 
برگزاری می نماینــد، هیات های فوتبال که 
هماهنگی های الزم را انجام می دهند، سفر 
ناظران که برای روز مســابقات است، ارکان 
انضباطی،  نظامی و حراســتی برای این که 
ورزشــگاه با نظم خوبی برای مسابقه مهیا 

باشد و تیم ها که هفته قبل در فشار مسابقه 
بودند و ســپس باید ریکاوری و آماده سازی 
داشته باشند و به شهر میزبان برای مسابقه 
ســفر کنند، همگی این ها دســت به دست 
همدیگر می دهند تا سوت بازی دمیده شود 
و البته پس از اتمام بازی هــم باید اقدامات 
الزم انجام شــود تــا همگی به ســالمت به 
محل مبدا خود بازگردند.وقتی توجهات به 
مستطیل سبز است، کارها خیلی سخت تر 
از آن اســت که برخی ها تصور می کنند؛ به 
رغم همه مشــکالت و شــرایط کرونایی، 
توانســتیم به ســمتی برویم که مسابقات 
برگزار شــود و امیدوارم بتوانیم ارائه دهنده 

رقابت های خوبی برای هواداران باشیم.
مهدی در پاسخ به ســوالی درباره بازگشت 
تماشاگران به ورزشــگاه ها حتی به صورت 
محدود گفت: براســاس نظــر متخصصان 
پزشــکی،  شــهرها در حال رفتن به سمت 
ایزوله شدن هســتند و به همین ترتیب که 
به دلیل بحران کرونا فصل گذشته تعطیلی 
مسابقات را داشــتیم، اگر ویروس کرونا هم 
عقب نشینی کند، باید به این سمت برویم؛ 
چرا کــه اولین بحــث ما حضور هــواداران 
برای حمایت از تیم ملی اســت. در واقع اگر 
می خواهیم مثل همیشه به آسیا ثابت کنیم 

که عالوه بر این که میزبان خوبی هستیم اما 
فضای بی رحمی را برای رقبا ایجاد می کنیم 
و هواداران سرپا تشویق هستند، نیاز داریم 

تا زودتر به این سمت برویم.
وی  ادامه داد: باید از ظرفیت تماشاگران که 
بسیاری از کشورها حسرت آن را می خورند، 
استفاده کنیم. برنامه هایی را داریم و انشاهلل 
امیدواریم این اتفاق در نیــم فصل دوم رخ 
دهد، پیشــنهادات خود را بایــد به وزارت 
بهداشــت و ســتاد ملی کرونا ارائه دهیم تا 
بتوانیم به صورت پایلوت و چند ورزشــگاه 
را با حداقل هوادار شروع کنیم و انشاهلل اگر 
موفق بودیم به تدریج بنا به شــرایط کرونا و 
نظام جامع بهداشت کشــور، این آمادگی را 

داریم به شرایط گذشته بازگردیم.
ســهیل مهدی همچنین دربــاره دو تقابل 
حســاس تیم ملی ایران مقابــل بحرین و 
عراق در مقدماتــی جام جهانــی و حضور 
هواداران در ورزشــگاه گفت: تالش داریم تا 
مجوز حضور تماشــاگران در ورزشگاه ها را 
بگیریم و از ســوی دیگر باید ثابت کنیم که 
رعایت کننده شــیوه نامه ها و پروتکل های 
بهداشــتی هســتیم. لذا خواهــش من از 
هواداران این اســت کــه پــس از ورود به 
ورزشگاه ها نشان دهند که فرهنگ رعایت 
اصول بهداشــتی را هم در کنــار هواداری 
داریم و براســاس رهنمودها و دســتورات 

بهداشتی، اقدام کنند.
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جشنواره

بازبینی۵۹فیلمدرجشنوارهفجِربدونافتتاحیه

سهمفیلمهایاستراتژیکدر»فجر۳۹«
ابراهیم اصغری تهیه کننده سینما که با فیلم سینمایی »تک تیرانداز« 
در جشــنواره ســی ونهم فجر حضور دارد، بیان کرد که در این دوره از 

جشنواره باید سهم فیلم های استراتژیک در نظر گرفته شود.
ابراهیم اصغــری تهیه کننــده فیلم ســینمایی »تک تیرانــداز« به 
کارگردانی علی غفاری که از آثار واجد شــرایط سی و نهمین جشنواره 
فیلم فجر است، گفت: به نظرم نباید شرایط نمایش فیلم ها در جشنواره 
فیلم فجر به شــکل عمومی و معمولی باشــد ولی اینکه شکل برگزاری 
جشنواره هم متفاوت است احساس می کنم اینکه تنها هیات داوران به 

تماشای فیلم ها می نشینند ارتباطی به بحث کرونا ندارد.
اصغری افزود: درواقع مسئوالن جشــنواره می خواهند تجربه جدیدی 
در این حوزه داشته باشــند این اتفاق هم بر اساس شرایطی که به وجود 
آمده قرار اســت رخ دهد. با توجه به اینکه چنین تجربه ای را نداشتیم 
امیدوارم تجربه خوبی رقم بخورد. در ســال های پیش همیشــه ابتدا 
هیات انتخاب فیلم ها را می دیدند و فیلم های انتخاب شده فرصت دیده 
شدن توسط هیات داوران و مردم را پیدا می کردند اما امسال این اتفاق 
نمی افتد و به نوعــی هیات انتخاب و داوران یکی هســتند این موضوع 

کمی شرایط آماده سازی فیلم ها را هم دچار مشکل کرده است.
وی بــا بیان اینکــه ما در یک ســردرگمی قــرار داریــم، توضیح داد: 
فیلمسازان هر ســاله می توانســتند آثار خود را تا ۱۰ بهمن ماه آماده 
کنند اما با توجه به اینکه امســال هیات داوران کار قضاوت را زودتر آغاز 
کردند، فیلمســازان هم باید فیلمی کاماًل آمده شده تحویل می دادند 
به همین ترتیب اگر بخش فنی آثار آماده نباشــد در این داوری عدالت 
درباره آنها رعایت نمی شــود. از همه مهم تر اینکــه در چند ماه ابتدایی 
امسال این مساله که جشنواره برگزار شــود یا نه در هاله ای از ابهام قرار 
داشت که مســئوالن به یکباره تصمیم گرفتند این جشنواره را برگزار 
کنند از همین رو فشــار مضاعفی روی برخی از ســازندگان وارد شد تا 
بتوانند فیلم هایشــان را به این رویداد برســانند به هر حال فیلمسازان 
و سینماگران مایلند که آثارشــان در جشــنواره حضور داشته باشد، 
جشنواره فیلم فجر مهمترین ویترین جشنواره های کشور و جشن های 
انقالب اســت به همین دلیل هر کس اصرار دارد در این جشــن حضور 
داشته باشد و این جشــن باید هرچه باشــکوه تر برگزار شود. همانطور 
که گفتم این شکل برگزاری جشــنواره، یک تجربه جدید است، برخی 
فیلم ها نیاز به فرصت بیشــتری دارند تا مراحل آماده سازی آنها انجام 

شود و هیات داوران بتوانند فیلم ها را با کیفیت خوب ببینند.
اصغری بیان کرد: هر ســاله یکی از مشــکالت ســینمای ایران هیات 
انتخاب ها بودند چون آنها گاهی فیلم ها را شــتابزده انتخاب می کردند، 
گاهی بر اساســاً مالحظات و ارتباطاتی دست به انتخاب می زدند که در 
این میان برخی فیلم ها حذف می شدند به همین ترتیب وقتی فیلم های 
جشنواره را می دیدیم تعجب می کردیم برای مثال سال گذشته پنجاه 
درصد از فیلم های انتخاب شــده به گونه ای بودند که نمی شد آنها را در 
مدیوم سینما قرار داد و در حد و شان ســینمای ایران نبودند در مقابل 
برخی از فیلم ها انتخاب نشــده بودند که اتفاقاً بهتر بودند این نشــانه 

ضعف هیات های انتخاب در سال های گذشته بود. 

اکران
آغازکارمدرسهتئاترمولویازفروردین14۰۰

مدیر مرکز تئاتر مولوی از آغاز به کار مدرســه تئاتر مولوی از فروردین 
سال ۱۴۰۰ خبر داد.

امیرحســین حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی دربــاره برنامه اجراهای 
این مجموعه تئاتری با توجه به پایان تعطیــالت کرونایی تئاتر، گفت: 
چون زمان اندکی تا برگزاری ســی و نهمین جشنواره تئاتر فجر مانده و 
مرکز تئاتر مولوی همچون سال های گذشته یکی از سالن های میزبان 
جشنواره خواهد بود، اجرای هر گروهی در چند روز باقیمانده به شروع 
جشــنواره به عرضه نمایش صدمه می زنــد. در نتیجه نمایش هایی که 
نســبت به آنها تعهد اجرا داریم، بعد از پایان جشــنواره اجرای عمومی 

خود را شروع می کنند.
وی اظهار کرد: بالفاصله بعد از پایان جشــنواره یک نمایش در ســالن 
اصلی مرکز تئاتــر مولوی روی صحنــه می رود. تــالش می کنیم اگر 
محدودیت ها اجــازه دهد در ســالن اصلی میزبان ۲ نمایش باشــیم. 
همچنین میزبان یک نمایش نیز در سالن کوچک خواهیم بود و در حال 
حاضر این گروه ها در حال طی کردن مراحــل الزم برای دریافت مجوز 
اجرا از شورای ارزشــیابی و نظارت هســتند.حریری ادامه داد: حتماً 
در اسفند ســال جاری همایش »تئاتر مســئولیت پذیر« را به صورت 
حضوری با حضور پژوهشگران و استادان دانشگاه در ۲۰ اسفند برگزار 
خواهیم کرد.مدیر مرکز تئاتر مولوی با بیان اینکه بعد از ســی و نهمین 
جشــنواره تئاتر فجر میزبان ۳ اجرا می شــویم که جزو تعهدات قبلی 
مرکز تئاتر مولوی است، یادآور شــد: طبیعتاً خیلی از تعهدات اجرای 

عمومی ما در سال ۹۹ به سال ۱۴۰۰ منتقل می شود.
وی در ادامه ســخنان خود درباره زمــان آغاز به کار مدرســه تئاتری 
مولوی توضیح داد: فراخوان مدرســه تئاتر مولوی نیــز در هفته آینده 
منتشر می شود و مبنای اول مان بر این اســت که دوره اول یا مقدماتی 
مدرســه مختص دانش آموزان مقطع متوســطه دوم، هنرســتانی و 
دانشــجویان غیر تئاتری باشد. این دوره بیشــتر بر مسائل مطالعاتی و 
مبانی ها متمرکز اســت. از فروردین ۱۴۰۰ کالس ها را برگزار می کنیم 
که کالس ها به صورت حضوری و مجازی برگزار می شــوند. ظرفیت ما 

محدود است و از بین متقاضیان افرادی انتخاب می شوند.
حریری درباره اســتادان مدنظر برای تدریس در مدرسه تئاتر مولوی، 
گفت: استادان از فارغ التحصیالن و فعاالن جوان حوزه تئاتر دانشگاهی 
خواهند بود. سعی شــده با شناســایی و دعوت به همکاری فعاالن این 
حوزه اســتادان مختلفی در دوره های مختلف مدرســه داشته باشیم. 

طبیعتاً از افراد پرتجربه نیز بنا به شرایط استفاده خواهیم کرد.
وی درباره مدت زمان هر تریم یا دوره مدرســه تئاتــر مولوی، افزود: ما 
برای مدرسه ۵ واحد یا ترم را در نظر گرفته ایم که هر واحد بین ۹ تا ۱۲ 
جلسه است و همه متقاضیان موظف هستند تمام واحدها را اخذ کنند و 
در پایان دوره نیز آزمونی از آنها گرفته می شود که در صورت موفقیت در 

آزمون می توانند در دوره های تکمیلی بعدی ثبت نام کنند.
مدیر مرکز تئاتر مولوی با بیان اینکه بر خالف دوره های آموزشی مراکز 
خصوصی که تعدادی را جــذب می کنند و بعد از چنــد ماه آموزش به 
تولید یک تئاتر می پردازند، اظهار کرد: مدرســه تئاتر مولوی متمرکز 
بر آموزش های بنیادین است. هدف ما این اســت که عالقمندان بعد از 
آموزش های الزم تجربیات خود را به صــورت عملی روی صحنه پیاده 
کنند، در نتیجه حداقل زمانی که برای رســیدن بــه این نتیجه عملی 

مورد نیاز است، طی کردن ۳ ترم متوالی است.
حریری تأکید کرد: نکته مهم درباره مدرســه تئاتر مولوی این است که 
ســعی می کنیم رابطه ای را بین حوزه دانش آموزی و حوزه دانشگاهی 
برقرار کنیم. چراکه یکی از معضالت و مشکالت اساسی ما در دانشگاه ها 
حضور دانشجویان و داوطلبانی است که چندان تجربه آموزشی صحیح 
یا اصولی را قبل از دانشــگاه نداشــتند و اولین مواجه شــان با آموزش 
آکادمیک در دوره دانشــگاه اتفاق می افتد. وظیفه ما این است که این 
ارتباط را برقرار کنیم و کســانی که قرار اســت هنر نمایش را در آینده 
تحصیلی خود به عنوان یک رشته دانشگاهی داشته باشند بتوانند پیش 
از آن دوره های مقدماتی و آموزشــی اجمالی را ســپری کنند تا با یک 

آمادگی نسبی به دانشگاه راه پیدا کنند.

اجرا

خریدار  رامین ناصرنصیر ضعف ســریال های 
طنز تلویزیونی را نبود استمرار در پخش کارهای 
کمدی در ســال های اخیر می داند؛ او همچنین 
می گوید خط قرمزهای کاذب باعث شــده است 
تا سازندگان به سراغ موضوعات تکراری بروند که 

دیگر برای مخاطب جذاب نیست.
رامین ناصرنصیرـ  بازیگــرـ  درباره دالیل ضعف 
کیفی و کمبود ســریال های طنــز در تلویزیون 
طی ســال های اخیر، عنوان کــرد: تلویزیون در 
مقطعی باکس به خصوصی بــرای تولید و پخش 
ســریال های کمدی در نظر گرفته بــود؛ به ویژه 
شبکه ســه باکس شــبانه پخش برنامه کمدی 
داشت و به طور مستمر از این شبکه کمدی تولید 
و پخش می شد. یکی از دالیل رشــد و بالندگی، 
استمرار اســت. در آن استمراِر پخش سریال های 
کمدی، تولیدکنندگان بــه تجربه های جدیدی 
دست می یافتند و رشد می کردند. اما آن استمرار 
گذشــته دیگر وجود ندارد و تولید ســریال های 
کمدی مقطعی شده اســت. برای مناسبت هایی 
مثل نــوروز و مــاه رمضــان کار کمــدی تولید 
می شــد. طبیعتا وقتی اســتمرار نیست خیلی 
از دستاوردهایی که به دســت می آید ادامه پیدا 

نمی کند و در جایی توقف می شود.
او افزود: دلیل دیگر می تواند این باشــد که گاهی 

اوقات ســلیقه هایی که از طرف سفارش دهنده و 
مدیران تلویزیونی اعمال می شــود، سلیقه هایی 
خوب و پیشــرو نیســت و یا گاهی کار به کسانی 
سپرده می شــود که تجربه و مهارت کافی را برای 
ساخت کار کمدی ندارند. در نتیجه مخاطب هم 
مثل گذشته پیگیر نیســت و تماشای کار کمدی 
امری اتفاقی شده و ممکن است کاری دیده شود 

یا نشود.
این بازیگر طنز خط قرمزهــا را هم دلیل دیگری 
برای ســاخته نشــدن آثار قابل توجــه کمدی 
در تلویزیون عنوان کــرد و ادامــه داد: نوک تیز 
پیکان کمدی همیشــه متوجه مسایل اجتماعی 
اســت و خیلی اوقات بــه خاطــر محافظه کاری 
برخــی از مدیران خط قرمزهایــی کاذب ایجاد و 
باعث می شود خیلی از مســایلی که مردم دوست 
دارنــد در کار کمــدی ببینند را حــذف کنیم و 
دســتمایه هایی که می توان با آن شــوخی کرد، 
محدود می شود. موضوعات آنقدر تکراری هستند 
که دیگر نمی توانند توجه مخاطب را جلب کنند. 
مخاطب زمانی جذب یک کار نمایشــی می شود 
که بتواند تصویری از خودش و مســایلی که با آن 
درگیر اســت را در آن آثار ببیند. وقتی با مسایل و 
شخصیت هایی روبرو می شویم که ربطی به دنیای 
واقعی زندگی ما ندارنــد طبیعتا کمتر جذب کار 

می شــویم.ناصرنصیر با بیان اینکه بازیگری جزو 
پرریســک ترین مشاغل در شــرایط همه گیری 
کروناســت، دربــاره شــرایط کاری بازیگران در 
این دوران، عنوان کــرد: بازیگران جلوی دوربین 
امکان استفاده از ماســک را ندارند و همه توسط 
یک تیم ثابت گریم می شویم و از وسایل مشترکی 
برای گریم همه بازیگران اســتفاده می شود. من 
به عنوان کســی که کم و بیش در این یک ســال 
مشــغول به کار بودم، دیدم که تا جایی که مقدور 
باشد ســعی می کنند تا نکات بهداشــتی را برای 
پیشگیری رعایت کنند اما قطعا همیشه مقداری 
ریســک وجود دارد. در این مدت متاسفانه شاهد 
این بودیم که تعدادی از همکارانمان دچار کرونا 

شدند و برخی  جانشان را هم از دست دادند.
او در عین حال افزود: پاندمی مســاله بلندمدتی 
است و برخالف تصوری که در ابتدا داشتیم، کرونا 
ویروسی نیست که به سرعت پایان یابد؛ بنابراین 
نمی شود کار را متوقف کرد و ناچاریم هم به عنوان 
یک فعالیــت اجتماعی و هم بــرای امرار معاش 
کار را ادامه دهیم. این همه گیری باعث شــده تا 
میزان تولید هم در تلویزیون و هم در ســینما به 
نسبت سال های گذشته کاهش پیدا کند و مساله 
بیکاری برخی از همکارانمان امسال مساله جدی 

تری بوده است. 

جشــنواره  دوره  ســی ونهمین 
فیلم فجر پــس از بازبینی قطعی 
۵۹ فیلم، بدون مراســم افتتاحیه 
و در صــورت صــدور مجــوز، با 
اکران مردمی در تهــران و برخی 
استان ها برگزار خواهد شد.کمتر 
از دو هفته تا شروع جشنواره فیلم 
فجر باقی مانــده و هفت داور این 
رویداد مدتی است مشغول تماشا 
و داوری فیلم هایی هســتند که 

حائز شــرایط حضور در جشنواره 
شده بودند. پس از آنکه ۱۱۰ فیلم 
برای شرکت در جشنواره ثبت نام 
کردند، دبیرخانه آثار رســیده را 
بــا قوانین جشــنواره تطبیق داد 
و نام ۶۲ فیلم را بــه عنوان آثاری 
که امکان حضور در جشــنواره و 
داوری، داشتند معرفی کرد. ابتدا 
قرار بود ۲۰ دی ماه آخرین مهلت 
برای ارسال نسخه DCP فیلم ها 

باشــد ولی با توجه به حجم باالی 
کارهای فنی در استودیوها بعضی 
فیلم ها فرصت بیشتری خواستند 
و این مهلت امــروز، ۳۰ دی ماه به 
پایان می رسد. براین اساس طبق 
آخرین پیگیری هــا، نام ۵۹ فیلم 
به عنــوان متقاضی شــرکت در 
جشنواره نهایی شــده  و سه فیلم 
گویا به دلیــل آماده نشــدن در 
فرصت باقی مانده انصراف داده اند.

از جمله »الک پشــت و حلزون« 
به کارگردانی رضا حماســی که 
روز گذشــته به طور رسمی اعالم 
شد به جشــنواره نمی رسد. البته 
هنوز قطعی نیســت که تمام این 
۵۹ فیلم به داوری برســند، چون 
ابتدا باید مجوز آن ها در شــورای 
پروانه نمایش صادر شود و بعد هر 
فیلمی که مجوز گرفت در اختیار 

هیات داوران قرار  می گیرد.


