
سهام عدالتی ها مراقب پیامک های جعلی باشند
پیامک هایی درمورد ثبت نام در ســامانه ســجام برای برخی مشمولین 
سهام عدالت ارســال و در آن اعالم شده است که اگر در زمان مشخصی در 
سجام ثبت نام نکنند، سود سهام را دریافت نخواهند کرد؛ درحالی که این 

موضوع صحت ندارد.
 افرادی که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب 
کرده بودند ســهامدار شرکت های ســرمایه گذاری اســتانی محسوب 
می شوند که زمان ثبت نام سهام عدالت آن جا ســاکن بوده اند. در نتیجه 
شرکت های همان استان مدیریت سهامشان را برعهده دارد. بر این اساس 
چندی پیش اعالم شــد که افراد مذکور الزم است در ســامانه سجام به 

نشانی sejam. Ir ثبت نام کرده و  کد بورسی خود را دریافت کند.
در این شــرایط این افراد از منافع آزادسازی ســهام عدالت برخوردار می 
شوند و دراین شرایط می توانند سود ساالنه خود را دریافت کنند. درواقع 
سود ســاالنه ســهام عدالت به این افراد تعلق می گیرد اما فقط زمانی می 

توانند سود خود را دریافت کنند که سجامی شده باشند.
در این راســتا اخیرا پیامک هایی درمورد ثبت نام در سامانه سجام برای 
برخی مشمولین سهام عدالت ارســال و در آن اعالم شده است که اگر در 
زمان مشخصی در سجام ثبت نام نکنند، ســود سهام را دریافت نخواهند 
کرد؛ درحالی که این موضوع صحت ندارد؛ زیرا برای ثبت نام در ســامانه 
سجام مهلتی در نظر گرفته نشده اســت.به گفته محمدرضا پوررضایی، 
مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی، این پیامک ها 
قانونی نیســت و ســهامداران عدالت نباید به آن ها توجه کنند.بر اساس 
این گزارش،  افراد بعد از ثبت نام درســامانه ســجام باید در یکی از دفاتر 
پیشــخوان دولت، بانک ها و کارگزاری ها احراز هویت شوند که در شرایط 

کرونا افراد می توانند به صورت آنالین احراز هویت شوند.
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رئیس جمهور:

مسیر را برای دولت بعدی هموار می کنیم
خریدار  رئیس جمهــور با بیــان اینکه 
مســتبدین یک روز مجلس شــورای ملی 
ایران و یــک روز کنگره آمریــکا را به توپ 
بســتند، گفت: اما دشــمنان ملت ایران با 

سرافکندگی و ذلت سرنگون شدند.
 حجت االســالم حســن روحانــی رئیس 
جمهور در آئین بهره بــرداری از بزرگترین 
پاالیشگاه گازی خاورمیانه، پاالیشگاه گازی 
بیدبلند خلیج فــارس را یکی از عظیم ترین 
پروژه هــا در ســطح منطقــه و خاورمیانه 
دانســت و ضمن قدردانی از همه مهندسان 
و متخصصان ایرانی دست اندرکار در ساخت 
این پاالیشــگاه، گفت: این پروژه بزرگ در 
روزی افتتاح می شــود که آنها که با قلدری 
مدعی بودند ایران را بــه زمین خواهند زد، 
با ذلت و سرافکندگی ســرنگون شدند.وی 
تصریح کرد: کارهای آنهایی که علیه ملت ما 
توطئه و برنامه ریزی کرده بودند در روزهای 
پایانی عمر منحوس شان برای همه جهان و 
ملت ها و خود ملت آمریکا نیز روشــن شد و 
همگان دیدند که آنها چقدر ضد دمکراسی 
و پارلمان بودند.رئیس جمهور با بیان اینکه 

همانطور که یک روزی مجلس شورای ملی 
آن زمان را مستبدین به توپ بستند آنها نیز 
آخر عمرشان با اوباشی که به سمت کنگره 
فرســتادند، کنگره را به توپ بستند، تاکید 
کرد: آنها از آغاز کارشــان به همین صورت 
بودند منتها در پایان برای همه آشــکار شد 
که این تروریســت ها چه جنایتی بر مردم 

آمریکا و مردم جهان روا داشتند.
روحانی تاکید کــرد: این پروژه عظیم که در 
خاورمیانه بی نظیر است در شرایطی امروز 
به دست فرزندان این مرز و بوم و این ملت و 
تالشــگران به افتتاح رسید که در سال های 
۹۴ و ۹۵ در سایه برجام دســت و بال ما باز 
شده بود و توانســتیم نفت را صادر کنیم و 
بخش بزرگی از پول نفت به صندوق توسعه 
وارد شد و توانســتیم برای تکمیل و به بهره 

برداری رسیدن این پروژه هزینه کنیم.
وی با بیان اینکه نفتی که می فروشــیم ۳۸ 
درصد قیمت نفت به صندوق واریز می شود 
و نفتی که بــه فروش می رســد همه آن در 
اختیار دولت قرار نمی گیــرد، افزود: ۱۴.۵ 
درصد در اختیــار خود شــرکت ملی نفت 

برای توسعه و اداره آن است. آنچه در اختیار 
دولت قرار می گیرد مقدار کمی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر چقدر شرایط 
ما مناسب و درآمد ما اضافه شود، این درآمد 
نفت بخش بــزرگ آن در اختیــار صندوق 
توســعه ملی برای تحول در تولید و بخش 
صنعت قرار می گیــرد، افــزود: امیدواریم 
ســال آینده همانطور که پیش بینی کردیم 
بتوانیــم ۲ میلیــون و ۳۰۰ بشــکه نفت 
بفروشیم. این سهم نفت در اختیار صندوق 
برای توسعه کشور قرار می گیرد. این تحول 
بزرگ در استان خوزســتان اتفاق افتاد که 
یکی از اســتان های خیلی مهم ما اســت نه 
تنها از نظر نفت و گاز ســرآمد است بلکه از 
نظر کشاورزی و همچنین از لحاظ اینکه به 
آب های بین المللی متصل است و جایگاهی 
که این مردم آزاده دارنــد و همواره مرزبان 
خوبی برای کشور ما بودند و در دفاع مقدس 

نقش بسیار مهمی را ایفا کردند.
وی با بیان اینکه یکــی از کارهای بزرگی که 
در این دولت انجام گرفتــه کارهای محیط 
زیستی اســت، افزود: در واقع گازهای فلر و 

مشعل ها که فضا را آلوده می کردند گازهای 
آنها جمع می شــود و بــه این پاالیشــگاه 
می آید و بعد در پتروشــیمی ها یا آنهایی که 
گاز شیرین اســت به خط سراسری ملحق 
می شــود و این کار بزرگ امروز بــه انجام 
رســید که جا دارد از همه دست اندرکاران و 

کارگران و مهندسان و مدیران تشکر کنم.
رئیس جمهــور با تاکید بر اینکه بخشــی از 
قدرت ملی ما در ســایه قدرت انرژی است، 
گفت: کشوری که دارای منابع بزرگ نفت و 
گاز است و همچنین در کنار خطوط جهانی 
کشتیرانی قرار دارد. جنوب آن خلیج فارس 
و دریای عمان اســت که متصل به اقیانوس 
هند است و شمال آن دریای خزر است از این 

رو جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد.
روحانی اضافه کرد: ایران از نظر منابع انرژی 
جایگاه ویــژه و مهم در منطقــه دارد و با در 
اختیار داشتن ۳۲ هزار میلیارد متر مکعب 
گاز، بزرگترین منبع گازی جهان اســت و از 
لحاظ منابع گاز در ســطح جهان مقام اول 
را داراســت.وی با بیان اینکه امروز در دولت 
دوازدهم برای اولیــن بــار در تاریخ ایران 

شــاهد تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب 
گاز هســتیم، اظهار داشــت: بــا این همه 
گازی که تولید می کنیــم و در اختیار مردم 
می گذاریم بازهم در زمستان مشکل داریم.

باید مقداری تالش فرهنگی کنیم و کارهای 
دیگری انجام دهیم که مردم به خصوص در 
شرایط زمســتانی در مصرف مراقبت کنند 
که این همــه گاز مصرف نشــود.روحانی 
تصریح کرد: در نفــت و گاز جایگاه ویژه ای 
داریم و این قدرت کشــور را نشان می دهد؛ 
دنیا نیازمند به نفت و گاز ایران است. امروز 
را نبینید که چند سال ما را در فشار و تحریم 
گذاشــتند، باالخره جهان و منطقه به نفت 
و گاز ایران آن هــم با جایگاهــی که ایران 
دارد نیازمند اســت.وی با بیان اینکه یکی 
از منشــاء های قدرت ملی ما مسئله انرژی 
اســت که می توانیم هاب منطقه در تولید و 
صادرات برق و گاز باشــیم، خطاب به همه 
مدیران و وزیر نفت، گفت: ما در زمینه نفت و 
گاز کار بزرگی را انجام دادیم. در زمینه گاز 

ما دارای منابع بسیار غنی هستیم.
   ادامه در صفحه 2
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رئیس جمهور:
مسیر را برای دولت بعدی هموار می کنیم

   ادامه از صفحه اول
رئیس جمهور افزود: در زمینه اســتحصال و پاالیــش گاز کار بزرگی را 
انجام می دهیم امــا در زمینه صادرات گاز عقب هســتیم و باید جزو ۵ 
کشور اول در صادرات گاز باشــیم و عالوه بر غرب در جنوب و شرق هم 
گاز صادر کنیم و این یکی از کارهای مهمی اســت که از حاال باید برای 

سال های آینده و دولت های بعدی برنامه ریزی کنیم.
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به نقش سیاست 
خارجی، بانک ها، فنــاوری، جهاد و تالش جوان ها و مهندســین در به 
ثمر رسیدن طرح ها و پروژه های توسعه ای کشــور، گفت: اگر سیاست 
خارجی نبود و اگر برجام در ۹۴ به ثمر نرســیده بود، پولی در صندوق 

توسعه نداشتیم که برای پیشرفت طرح ها هزینه کنیم.
وی افزود: با پول نفتی که در سال های ۹۴ تا ۹۶ و بعد از برجام فروختیم 
توانستیم تجهیزات و قطعات مورد نیاز پاالیشگاه ها را وارد کشور کنیم 
و توانســتیم این طرح های عظیم و بزرگ را به ثمر برسانیم. آنهایی که 
بدزبان هســتند و شــاید مطلع نباشــند بدانند که سیاست خارجی و 
دیپلماســی چقدر می تواند در اقتصاد و تولیــد و در جهش تولید نقش 
داشته باشد.رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به نقش مهم جهادگری و 
ایثار جوان ها و مهندسین کشــور در به بهره برداری رسیدن پاالیشگاه 
عظیم بیدبلند، گفت: این پاالیشگاه عظیم را با دستان فرزندان توانمند 

کشور خودمان به ثمر رساندیم و این جزو افتخارات بزرگ ماست.
روحانی خاطرنشــان کــرد: امروز ایران جزو کشــورهایی اســت که 
ابرپروژه های بزرگ را در نفت، گاز، پتروشــیمی، برق، پاالیشــگاه ها، 
کشاورزی، سدســازی و نیروگاه سازی را توســط فرزندان خود انجام 
می دهد و امروز در شــرایط شــیوع کرونا، همه تجهیزات بیمارستانی 
مورد نیاز کشور را شــرکت های دانش بنیان خودمان درست می کنند 
و ۹۴ درصد داروی مورد نیاز کشــور در داخل تولید می شود که افتخار 
آمیز است.وی همچنین به نقش مهم بانک ها در حمایت و تامین اعتبار 
اجرای پروژه های بزرگ توسعه ای در کشور اشــاره کرد و گفت: امروز 
بانک های سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملت، پارسیان با تشکیل یک 
کنسرسیوم و با اســتفاده از منابع صندوق توانســتند هزینه های این 

پروژه عظیم را تامین و آن را به ثمر برسانند.
رئیس جمهــور با اشــاره به فعال شــدن بخش خصوصــی در صنعت 
پتروشــیمی، افزود: امروز با افتتاح این پروژه عظیم شاهدیم که بخش 
خصوصی در صنایع باالدســتی پتروشــیمی هم می تواند فعال شود و 
افتتاح یازدهمین پروژه پتروشــیمی در این دولــت از افتخارات بزرگ 
است.روحانی با بیان اینکه در وزارت نفت اقدامات بسیار مهمی در این 
دولت انجام گرفته اســت، گفت: در آغاز این دولت تولید روزانه بنزین 
کمتر از ۵۰ میلیون لیتر بود که امروز تولید بنزین به ۱۱۰ میلیون لیتر 
در روز رسیده و بیش از ۲ برابر شده و از وارد کننده بنزین به صادرکننده 
تبدیل شده ایم.وی با اشاره به اینکه در صادرات فرآورده های نفتی رشد 
فراوانی داشته ایم، افزود: صادرات فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۲ 
تقریباً حدود ۵۰.۹ میلیون تن بوده اما امروز صادرات این فرآورده ها به 

۲۲۳ میلیون تن رسیده و ۴ برابر شده است.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: این پروژه عظیم که ۱۸ درصد آن در 
دولت قبلی و ۸۲ درصد در این دولت اجرا و ۳.۴ دهم میلیارد دالر برای 
آن هزینه شده است، ساالنه ۷۰۰ میلیون دالر محصول صادر می کند و 
می تواند در عرض ۴.۵ سال پولی که برایش هزینه شده را درآورد و این 
جزو افتخارات ما اســت.روحانی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان 
اینکه ظرف دو سال آینده همه مشــعل هایی که گازهای کشور در آن 
سوزانده می شد، به طور کامل جمع آوری می شود، گفت: این مشعل ها 
عالوه بر آنکه خطرات زیســت محیطی داشت ســرمایه ملی را از بین 
می برد. مســاله فلرها یا همان گازهایی که پیش از این می سوخت برای 
ما بسیار مهم اســت، زیرا سرمایه ملی می ســوخت.وی افزود: روزهای 
اولیه دولت یازدهم در سفر به منطقه بوشهر و عســلویه در این مورد با 
وزیر نفت صحبت کردم و وی قول داد که این گازها جمع شود ما مسیر 

را هموار می کنیم تا این گازها جمع آوری شود و دیگر نسوزد.
رئیس جمهور اظهار داشــت: همان طور که این دولت دارد فعالیت ها را 
انجام می دهد همزمان مسیر را برای دولت آینده هموار می کند که کار 
مهمی محسوب می شود از این رو در بسیاری از پروژه ها شرایط را آماده 

کنیم تا تکمیل آن به دست دولت سیزدهم انجام شود.

حباب سکه ترکید

به گفته نایب رئیس دوم اتحادیه طــال و جواهر تهران، علیرغم افزایش 
۴۱ دالری قیمت اونس جهانــی در طول یک هفته اخیر اما مقایســه 
قیمت ها در آخرین معامالت هفته نسبت به ابتدای هفته نشان می دهد 
که تغییر چندانی در قیمت سکه و طالی داخلی ایجاد نشده است؛ بلکه 
اثر تغییرات پارامترهای موثر، خود را در تخلیه حباب ســکه نشان داده 
است؛ بگونه ای که در طول هفته حباب ســکه ۵۵۰ هزار تومان کاهش 

یافته و به ۳۰۰ رسیده است.
محمدکشــتی آرای اظهار کرد: تغییرات در طول هفته ای که گذشت 
بدین صورت بوده اســت که قیمت جهانی طال افزایش ۴۱ دالر داشته 
اســت؛ اما در آخرین معامالت روز گذشته )پنجشــنبه(، دیده شد که 
قیمت ها نســبت به ابتدای هفته تغییری نداشته اســت. این در حالی 
است که قیمت هر اونس جهانی بطور متوســط تا روز گذشته ۴۱ دالر 
افزایش یافته و قیمت ارز  هم به نســب ابتدای هفتــه تغییری چندانی 

نداشته است.
نایب رئیــس دوم اتحادیه طال و جواهــر تهران، ادامه داد: این ســوال 
مطرح می شــود که این افزایش ۴۱ دالری قیمت اونس جهانی، چگونه 
در قیمت سکه ها تغییری ایجاد نکرده اســت؟ در این رابطه باید گفت؛ 
اتفاقی که افتاده این است که قسمتی از حباب انواع سکه ها )سکه طرح 
جدید و قدیم، نیم سکه، ربع سکه و ســکه های یک گرمی( تخلیه شده 
اســت. اما باتوجه به افزایش قیمت طالی جهانی، هر مثقال طال حدود 
۱۰۰ هزار تومان  و هر گــرم طالی ۱۸ عیار طال هم به نســبت ابتدای 

هفته، گرمی ۲۳ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. 
وی تاکید کرد: مقایســه قیمت انواع ســکه در آخرین معامالت روز 
گذشته، نســبت به ابتدای هفته، تغییری را نشان نمی دهد اما این در 
حالی است که اواســط هفته، قیمت انواع سکه به میزان قابل توجهی، 
کاهش پیدا کرد که علت آن هم کاهش شدید نرخ ارز  بود که به کانال 
۲۲ هزار تومان رســیده بود و قیمت ســکه را هم به کانال ۹ میلیون 
تومان کشــانده بود. اما در روزهــای پایانی هفته، مجــدد قیمت ها 
افزایش پیدا کرد. در حقیقت قیمت ها از ابتدای هفته تا اوســط هفته 
کاهشــی و پس از مجدد افزایشــی پیش رفت؛ بدین ترتیب تغییری 
چندانی در قیمت های معامالت پایانی هفته نســبت به ابتدای هفته 

دیده نمی شود.

رئیس جمهوری

بازار

خریدار   رئیس کمیســیون تلفیق الیحه 
بودجــه ۱۴۰۰ گفــت: این کمیســیون، 

ساختار و روش الیحه بودجه را اصالح کرد.
الیاس نــادران، رئیس کمیســیون تلفیق 
بودجه درباره بررســی بودجــه ۱۴۰۰ در 
کمیســیون تلقیق، گفت: اقرار می کنم در 
طول دوره هایی که در کمیســیون تلقیق 
الیحه بودجه حضور داشــتم، جمعی به این 
همدلی، متخصــص و ترکیب پرنشــاط و 
مجرب با ســوابق طوالنی بودجه نویسی به 
همراه جوانان پرنشــاط با ایده های انقالبی 
ندیدم که همین موضوع باعث روان شــدن 

کار شد.
وی تصریح کرد: الزم اســت از نمایندگان 
دولت حاضر در کمیســیون تلفیق تشــکر 
کنم که علیرغم اختالف نظــرات صریح، از 
نظرات آن ها نیز بهره بردیم همچنین مرکز 
پژوهش هــای مجلس، دیوان محاســبات 
و بخش هــای غیردولتی کمــک کردند تا 
تصمیمات عاقالنه و منطقی گرفته شود که 

در کمیسیون تلفیق بی نظیر بود.

تالش کمیسیون تلفیق برای احیای 
الیحه بودجه 1400 رو به موت 

رئیس کمیســیون تلفیق با اشــاره به گارد 
محکمی  که نســبت به رد کلیــات الیحه 
بودجه وجود داشــت، گفــت: طبق نظرات 
کارشناســی به هــم ریختگی، آشــوب و 
اغتشــاش در اعداد و ارقام زیاد بود و هرکه 
آن را مــی دید وحشــت می کــرد که این 
مریض بدحــال رو به موت که بــه اورژانس 

آمده چگونه خوب می شود.
نادران با اشــاره بــه اینکه یکــی از اهداف 
کمیســیون تلفیق علنی کــردن اطالعات 
الیحه بودجه بود، اظهار داشت: افزوده شدن 
برخی از ارقام ناشی از شفاف سازی ارقامی 
است که در پشــت ردیف ها پنهان شده بود 
لذا کمیسیون تلفیق الیحه بودجه را تغییر 
نداد بلکه تالش در اصالح ســاختار و روش 
بودجه داشــت.وی ادامه داد: کمیســیون 
تلفیق درآمــد حاصل از فــروش نفت را به 
اوراق مالی و سایر شــیوه های تامین مالی 
بودجه انتقــال داد و درآمدهــای نفتی را 
در حداقل بســت تا شدنی باشــد و مازاد را 
در ســقف دوم و در صورت تحقق به دولت 

اختیار داد تا هزینه مصارف عمرانی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه با اشاره 
به دو سقفی و دو زمانه شدن بودجه، تاکید 
کرد: باید نسبت به تحقق درآمدها اطمینان 
حاصل کنیم و معتقدیم هزینــه ها باید در 
حوزه اشــتغال، عمران، محرومیت زدایی و 

سایر حوزه ها سرمایه گذاری شود.

تنظیم نظام مالیاتی به نفع اقشار کم 
درآمد انجام شد

محمد رشــیدی در ادامه با اشاره به شرایط 
سخت معیشتی در زمان شیوع کرونا، گفت: 
تالش کردیم پرداخت مالیات به نفع اقشار 
کم درآمد باشــد و کســی که حقوق پایین 
دریافت می کند مالیات کمتــری دهد و یا 
معاف شــود و مالیات های بیشتر از حقوق 

های باالتر دریافت شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره 
به افزایش حقوق ۲۵ درصدی تعیین شــده 
از ســوی دولت در الیحه بودجــه ۱۴۰۰، 
افزود: براین اساس افرادی که حقوق آن ها 
تا ۵ میلیون تومان اســت ازپرداخت مالیات 
معاف می شــوند، آن هایی که تا سقف ۱۰ 
میلیون تومان دریافت می کنند، ۱۰ درصد 
مالیات پرداخت می کنند و به همین نسبت 
افرادی که بــاالی ۳۰ میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنند، بیشــترین مالیات را می 

پردازند.
نادران در ادامه با اشــاره به ابتالی کرونای 
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه مسئول 
کمیته حقــوق و دســتمزد و میرمحمدی 
نماینده میبــد که موضــوع دارو را کنترل 
می کــرد، گفت: عــدم حضور ایــن دو نفر 
یکپارچگی کمیســیون را مختل کرد چرا 
که ایده های بســیار خوبی بــرای تنظیم 
بودجه داشــتند بنابراین به آن ایده آلی که 
می خواســتیم نرســیدیم البته ۸۰ درصد 
ایده های اصالح ســاختار بودجه با توجه به 

ظرفیت های اجرایی دولت، انجام شد.
وی با اشاره به نحوه افزایش حقوق برمبنای 
۲۵ درصد تعیین شــده دولــت، گفت: این 
افزایش حقــوق با ســقف ۱۵ برابر حداقل 
حقوق یعنی تا ســقف ۳۳ میلیــون تومان 

انجام می شود.

نظام پرداختی کشور به هم ریخته است
رئیس کمیســیون تلفیق با تاکید بر تنظیم 
نظام مالیات بندی به نفــع طبقات پایین، 
اظهار داشــت: دولت تا ســقف ۴ میلیون 
تومــان را معــاف از مالیــات کــرده بود و 
بیشترین فشار روی حقوق ۴ تا ۱۰ میلیون 
تومان و بعد از آن تــا ۱۶ میلیون تومان بود 
که ما این ســاختار را اصالح کردیم و تعداد 
طبقات را افزایش دادیم که براین اســاس 

مالیــات پرداختــی ۹۰ درصــد کارکنان 
دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد میشــود که این 
میزان نسبت به پیش بینی دولت کمتر شده 
اســت از این رو دولت به کاهش درآمدهای 
مالیاتی خود معترض شــد که تاکید کردیم 

این مالیات از پردرآمدها گرفته شود.
نادران با اشــاره بــه بهم ریختگــی نظام 
پرداختی در کشــور، افزود: یکی از دستگاه 
ها از بهمن ســال ۹۸ تــا به امــروز میزان 
پرداخت حقوق ۵۰۰ تــا ۶۰۰ نفر کارکنان 
خود را از هــزار و ۶۸۰ میلیــارد تومان به ۴ 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رســانده اســت 
که این باعث شد ســایر دستگاه ها احساس 
رقابت کننــد و آن ها نیز درصــدد افزایش 
حقوق برآیند که همیــن امر باعث مقاومت 

در برابر تحقق عدالت می شود.

90 درصد هزینه های جاری صرف 
پرداخت حقوق و دستمزد می شود

وی ادامــه داد: بخش اعظمــی از اعتبارات 
هزینه ای دولت پرداخت به پرســنل است 
به این معنا که ۹۰ درصد هزینه های جاری 
بــرای پرداخت حقوق و دســتمزد مصرف 
می شود.رئیس کمیســیون تلفیق با اشاره 
به تالش کمیسیون تلفیق برای اصالح این 
موضوع، تاکید کرد: تالش داریم طی یکی از 
پیشنهادات که امیدواریم در صحن علنی با 
اقبال نمایندگان روبه رو شود، کل پرداختی 
به شاغالن و بازنشستگان از یک محل بوده 
و به صورت ثابت باشد چرا که در حال حاضر 
برای مثال فردی حکــم دریافت حقوق ۱۰ 
میلیون تومانی دارد امــا ۱۶ میلیون تومان 
حقوق دریافــت می کند که تــالش داریم 
بخش دوم پرداختی که به خزانه نمی رسد 
نیز مســیر خزانه را طی کند تا شفاف سازی 
شــود که این موضــوع به معنــای کاهش 
حقوق افراد نیســت.نادران با اشاره به ماده 
ای از قانون خدمات کشــوری اظهار داشت: 
بقیه نســبت مازاد دریافتی حقوق به عنوان 
تفاوت تطبیــق فریز میشــود و ۲۵ درصد 

افزایش حقوق به اصل آن خواهد بود.
وی ادامه داد: صحن یک ماه فرصت بررسی 
الیحه بودجــه را دارد و بعد از آن شــورای 
نگهبان نیز در خصوص آن نظر می دهد که 
ممکن است تغییراتی در این تصمیم گیری 

ها که اعالم می شود، صورت گیرد.
رئیــس کمیســیون تلفیق با اشــاره به راه 
اندازی ســامانه حقوق و دســتمزد در سال 
آینــده طبق قانون برنامه ششــم توســعه 
کشــور، گفت: اطالعــات این ســامانه در 
دســترس مردم و دســتگاه های نظارتی 
قرار خواهد گرفت و عدم اجــرای آن، عدم 
پرداخت حقــوق به افــراد را در پی خواهد 
داشــت به این معنا که اگر مدیری اطالعات 
دریافتی حقوق خود را در این ســامانه ثبت 

نکند، حقوق دریافت نخواهد کرد.
رشــیدی در ادامــه رفع تبعیــض در همه 
جای بودجــه را یکی از اهداف کمیســیون 
تلفیق عنوان کرد و افزود: همســان سازی 
حقوق بازنشســتگان و شــاغالن در الیحه 
بودجه مــورد تاکید قرار گرفــت که براین 
اساس ممکن اســت حتی فردی که ۳ سال 
قبل بازنشسته شده نسبت به کسی که هم 
اکنون مشغول به کار است حقوق بیشتری 
نیــز دریافت کنــد این در حالی اســت که 
در حــال حاضر حقــوق بازنشســتگان از 
افراد شــاغل کمتر اســت.دبیر کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ با اشــاره به کار 
سه شیفته این کمیســیون به مدت حدود 
یک مــاه، عنوان کرد: ما ۷ موضــوع را مورد 
تاکید قرار دادیم براین اســاس که در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ به حفــظ قدرت خرید مردم، 
رونــق تولیــد، محرومیت زدایــی، حذف 
رانت و کاهش تبعیض، ســالمت، فرهنگ، 
خانواده و فرزندآوری و تقویت انضباط مالی 

و ساختاری مورد توجه قرار می گیرد.
وی با اشاره به موضوع حذف رانت ها، گفت: 
برای مثال وجود رانــت باعث گرانی قیمت 
مرغ شــد در حالی که ایــن افزایش قیمت 

به جیــب تولیدکنندگان نرفــت لذا تالش 
کردیم بودجه به گونه ای تنظیم شــود که 
به نفع مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
باشد نه دالالن؛ به همین منظور ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را نیز حذف کردیــم که نباید باعث 
نگرانی مردم شــود چرا که درآمد حاصل از 

تخصیص این ارز به جیب مردم نمی رفت.

دولت منعی برای فروش نفت به میزان 
2، 3 میلیون بشکه ندارد

در ادامــه ایــن برنامه، رئیس کمیســیون 
تلفیق اظهار داشت: وزیر نفت که برای ارائه 
توضیحات در خصــوص درآمدهای نفتی 
و اتفاقاتی که برای ســال آینده پیش بینی 
کرده بودند به کمیسیون تشریف آوردند در 
آن جا بیان کرد که صادرات نفت و میعانات 
گازی را ۲.۳ میلیون بشــکه در روز در نظر 
گرفته اند و مصــرف داخلی هم ۲.۲ میلیون 
بشکه در روز است که از آقای وزیر سواالتی 
پرسیده شــد که در حال حاضر چه میزان 
تولید وجــود دارد که اعــالم نمودند ۹۰۰ 
میلیون بشــکه صادر می شــود و ما اعالم 

کردیم که این فاصله بسیار زیاد است.
وی افزود: آقــای زنگنه بیان کــرد که اگر 
شرایط سیاسی کشــور را به گونه ای فراهم 
کنیــد تا اینکــه خارجی هــا به مــا اجازه 
صادرات دهنــد و البتــه ۶۰۰ میلیون دالر 
هم ســرمایه در اختیارم بگذاریــد، پس از 
ســه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون 
خواهم رســاند که این ها پیش شرط های 
بســیار ســختی بود البته نه به لحاظ مالی 
چرا که کشور درگیر و دار این چند میلیون 
دالرها نخواهــد بود اما این کــه حاکمیت 
را تحت فشــار قرار دهند تا شرایط سیاسی 
را به نحوی دربیاورند که امکان بیشــتری 
برای صادرات نفت پیــدا کنند و در حقیقت 
بودجه را اهرمی برای فشــارهای سیاســی 
در نظــر گرفته اند تا اینکه ســازش صورت 
بگیرد که ما این موضــوع را تحمل نکردیم 
و با دوســتان مشــورت گرفتیم که بودجه 
با حداقل وابســتگی به نفت بسته شود و از 
ساز و کارهای دیگری همچون اوراق مالی، 
فروش دارایی ها و هر شکلی که ممکن باشد 
بودجه را تامین مالی مــی کنیم ولی اجازه 
نخواهیم داد که کشور تحت این فشارهای 

سیاسی قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: 
از آن طرف هم ســقف فروشــی که دولت 
تعیین کــرده بود را منــع نکردیم به همین 
دلیل بودجه را هم دو ســقفی و هم اینکه دو 
زمانی بســته ایم تا سقف یک میلیون بشکه 
بســته به اینکه قیمت نفــت صادراتی چه 
میزان باشد بنابراین درآمد نفتی که ما پیش 
بینی کردیم حتما محقق خواهد شد ضمن 
اینکه ما درآمد را ۲۶۱ هــزار میلیارد پیش 
بینی کرده ایم ولی دولت حجم وابســتگی 
به نفت چه از مســیر صندوق توسعه ملی و 
چه از پیش فروش ســلف نفتی و همچنین 
محل صادرات نفت و گاز بخواهد تامین کند 
۳۹۴ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده 
بود البته چون ارقام پنهان است کشف ارقام 
نیاز به این دارد کــه مقداری ریاضیات را بلد 

باشند.

تالش کمیسیون تلفیق برای تغییر 
بودجه به نفع مردم

نادران اظهار داشــت: ۱۳۰ هــزار میلیارد 
تومان درآمدهــای ریالی فــروش نفت را 
کمتر برآورد کردیــم و در عین حال این ها 
را از طریق اوراق مالی، فــروش دارایی ها و 
شــیوه های دیگری که برای تامین مالی ارز 
جبران کرده ایم. بودجه فقط یک حســاب 
و کتاب و جدول ضرب ســاده نیســت بلکه 
برخوردهای دیگری باید با آن شــود که به 
تخصص الزم نیاز دارد لذا اجازه داده ایم که 
اگر دولت امکان صــادرات نفتی در ۶ ماهه 
دوم برایش فراهم شد منعی برای انجام آن 
به وجود نیاید یعنی بودجه بســیار منعطف 
و روان بسته شده اســت.وی گفت: هر وقت 

صحبت از بودجه می شود افراد اعداد و ارقام 
به ذهنشــان متبادر می شود در صورتی که 
بودجه با زندگی افراد سروکار دارد یعنی هر 
تصمیمی در بودجه گرفته می شــود روی 

زندگی آحاد جامعه تاثیرگذار است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ما امســال 
تالشمان بر این بود که بودجه را به نفع مردم 
تغییر دهیم و به جای اینکه طبقاتی خاص و 
افراد نزدیک به حاکمیت از این رانت ها چه 
رانت های نفتی و چــه رانت های اطالعاتی 
اســتفاده کنند عموم مردم از آن بهره ببرند 
به همین دلیل در سیســتم های حمایتی 
ممکن اســت در حقوق و دســتمزد افراد 
بگویند که این خیلی تطابقی با پیشــنهاد 
دولت ندارد اما در سیســتم های حمایتی 
به نحوی مورد حمایت قــرار می گیرند که 
قدرت خرید آن ها نســبت به امسال کمتر 

نشود.
رئیس کمیســیون تلفیق بیان کرد: نرخ ارز 
بودجه یک نرخ ارز محاســباتی بوده یعنی 
همیشــه تالش بر این اســت کــه احتیاط 
صورت بگیرد نســبت به ارزی کــه در بازار 
و پیــش بینی هایــی که ممکن اســت به 
وجود آیــد بنابراین دولــت در بودجه ۴ ارز 
را پیشنهاد داده اســت، یک نرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی که ترجیحی بود و نرخ دیگر کاالها و 
خدماتش را می خواست براساس دالرهای 
نفتی بفروشــد که آن را ۱۷ هــزار و ۵۰۰ 

تومان در نظر گرفته بود.
نــادران اضافه کــرد: بخشــی از دالرهای 
نفتی را محاســبه کرده که با ارز ۱۷ هزار و 
۵۰۰ تومانی به فروش برســاند و در تبصره 
۱۴ درآمد حاصــل از صادرات فرآورده های 
نفتی را که ۷ میلیارد دالر پیش بینی کرده 
بود بــا ارز ۱۷ هــزار و ۱۵۰ تومانی بســته 
و دولت اگــر ارز را به نرخ ETS بفروشــد ما 
به التفاوت آن را به هــر نحوی که مصلحت 
دانســت بتواند هزینه کند یعنــی نرخ ارز 
رســمی بازار را به آن رسمیت داده است که 
بتواند بفروشد مثل االن که حدود ۲۳۰۰۰ 
تومان است و سال آتی که بستگی دارد چه 
قیمتی به فروش برســد و دولت همه این ها 

را پیش بینی کرده بود.
وی گفت: ما این ۴ نرخ ارز را بــه دو نرخ ارز 
تبدیل کردیم، یعنی یک نرخ ارز محاسباتی 
بودجه ودیگری نیز نرخ رســمی واقعی که 
دولت و بانک مرکزی در مــراودات تجاری 
از آن اســتفاده می کنند ضمن اینکه بانک 
مرکزی هم مســئول تامین ارز کشور است 
که باید قیمت ها را برحســب ورود و خروج 
ارز قیمت گذاری کند بنابراین سعی کردیم 

قیمت ارز را شفاف کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید 
کرد: اگر واقعا برآورد دولــت این بود که ارز 
کمتر از ۱۷ هزار و ۵۰۰ خواهد شــد که اگر 
۸ میلیارد دالر کاالهای اساســی ودارو کنار 
گذاشته شود مشــخص می شود دولت ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان محاســبه کرده اســت 
بنابراین دولت با محاسبه ای که انجام داده 
اعالم کرده درآمد ارزی نفت می شود ۱۷.۳ 
میلیارد ســهم دولت که ۸ میلیــارد دالر از 
این مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت و مابقی 
آن نیز ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اســت که 
ترکیب وزنی این هــا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 

شده است.
نادران اظهار داشــت: در تبصره یک الیحه 
بودجه کــه اولین تبصره نفتــی بودجه هم 
هست گفته شده اگر ارز به نرخ بازار فروخته 
شود مابه التفاوت آن را به این حساب واریز 
می کنیم و دولت بابت آنچــه که مصلحت 
می دانــد هزینه خواهد کرد بــه این دلیل؛ 
اصــال اینگونه نخواهد بود کــه دولت پیش 
بینی کرده باشد که قیمت ارز خیلی پایین 
بیاید، بنابراین ما اعالم کردیم که اگر دولت 
بخواهد به هر نرخی ارز را در بازار بفروشــد 
بودجه باید انعطاف داشــته باشد یعنی اگر 
آقای همتی بتواند در ســال جــاری ارز را با 
دالر ۱۰ هزار تومانی بفروشــد این بودجه 

تحمل آن را در جهت تامین منابعش دارد.

 بودجه را به سمت جهش تولید 
سوق دادیم 

محمد رشــیدی در ادامه این برنامه اظهار 
داشــت: برای ارز ۴۲۰۰ تومانــی در بحث 
کاالهای اساســی رانت جدی وجود داشت 
یعنی یک عــده بســیار محــدودی از آن 
استفاده می کردند و این موضوع را به صورت 
جدی آزاد خواهیم کرد امــا از آن طرف به 
مصرف کننده و تولیدکننده یارانه خواهیم 
داد. یارانه ای که مســتقیم به دست مصرف 
کننده برسد و دچار تشــویش نشود ضمن 
اینکه فضا را به شکلی ایجاد کرده ایم تا مردم 
برای مایحتاج روزانه خود نگران نباشند.وی 
تاکید کرد: مطمئن باشــید که اگــر بازار را 
آزاد کنیم در این بــازار رقابتی حتی ممکن 
اســت قیمت ها تعدیل کند بنابراین مردم 
نگران نباشــند چرا که دغدغــه آن ها را در 
تبصره ۱۴ لحاظ کرده ایم و جبران خواهیم 

کرد.
نماینده مردم کرمانشــاه درمجلس گفت: 
به واردکننده های دارو ایــن فرصت را می 
دهیم کــه مابه التفاوت نــرخ ارز را از دولت 
بگیرند اما دارو نباید برای مردم دغدغه شود 
و قیمت دارو به مردم آســیب برســاند یا به 
شــرکت های بیمه ای کمک خواهیم کرد 
تا دیگر مردم دغدغه دارو نداشــته باشــند 
ضمن اینکه در تبصــره ۱۴ به صورت جدی 
۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی 
را برای حمایــت از بنگاه های متوســط و 
کوچک در نظر گرفته ایــم بنابراین احکام 
بودجه را محکم بســته ایم و دولت را مکلف 
کرده ایم که حتی ۲۷ هــزار میلیارد اوراق 
را بــرای بخــش کشــاورزی و امثالهم در 
نظر گرفته ایم تا به صورت جــدی تولید را 
حمایت کــرده باشیم.رشــیدی بیان کرد: 
متاسفانه این بودجه و بودجه های سال های 
پیش به پرداخت ها اختصــاص پیدا کرده 
بود و یا اینکه سهم یک عده خاصی شده بود 
اما در حال حاضر بودجه را به سمت جهش 
تولید سوق دادیم و آن را مستحکم کرده ایم 
بنابراین این احکامی که نوشته شده کمک 
خواهد کرد که تولید رونــق بگیرد تا از این 

فضای رکود خارج شود.
عضو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع 
طبیعــی و محیط زیســت مجلــس اظهار 
داشت: اگر فروش مازاد نفت اتفاق بیفتد این 
بخش بودجه را به مباحث عمرانی و تولیدی 
اختصــاص خواهیــم داد ضمــن اینکه در 
تبصره ۱۴ هم در نظر گرفته ایم که قسمتی 
از پول های هدفمندی برای مردم در فضای 
بورسی و تولید لحاظ شــود تا منافع مردم 

استمرار پیدا کند.

 نباید مردم را از چتر حمایتی 
محروم کرد

الیاس نــادران در ادامه ایــن برنامه اظهار 
داشت: در کمیســیون تلفیق ده ها جلسه با 
حضور کارشناسان در خصوص هدفمندی 
یارانه ها برگزار شــده تا جنبه های مختلف 
آن بررسی شــود البته ایده اولیه ما که هنوز 
به جمع بندی نرســیده ایم این بوده که ما 
کارت هــای اعتباری بــرای خرید مردم در 
نظر بگیریم که البتــه این ظرفیت نیز وجود 
دارد تا اعتباری برای مــردم در نظر گرفته 
شــود که خرید خود را از مراکز و فروشگاه 
هایی انجــام دهند تا از یــک تخفیف قابل 
توجهی برخوردار شــوند بنابرایــن اگر ما 
نتوانیــم دولــت را متقاعد کنیــم که این 
سیســتم را عملیاتی کنند طبیعتا مجبور 
خواهیم شد با یارانه نفتی آن را جبران کنیم 
چرا که نمی توانیم مــردم را از چتر حمایتی 

محروم کنیم.
وی گفت: حســاب و وضعیت فعلی نظام دو 
نرخی ارز با شــرایط موجود و این وضعیت 
مدیریــت اجرایی، آنقدر اســت که مردم از 
نرخ پایین ارز، بهره چندانی نمی برند ضمن 
اینکه بطور مثــال در واردات علوفه و نهاده 
های دامی مشاهده می شود ۷ الی ۸ شرکت 
هســتند که یکی از آن ها به اندازه آن ۷ تای 
دیگر منتفع می شــود که این ها رانت را می 
برند و وقتــی در زنجیره تامیــن به مصرف 
کننده می رسند هیچ نفعی به مردم نخواهد 
رسید بنابراین چه دلیلی دارد که این رانت 
در اختیار یک عده خاص قــرار بگیرد ولی 
تالش ما بر ایــن بوده کــه از حمایت تولید 
داخلی و مصرف کننده، دریــغ نکنیم و به 
گونه ای باشد که منابع را خودشان مدیریت 
کنند.این نماینــده مجلس با تاکید بر اینکه 
مصوبات تلفیق در صحن مجلس بررســی 
می شود، گفت: پیشنهادی مطرح شده که 
یارانه ای را در سال آینده تحت عنوان یارانه 
بنزینی به مردم پرداخــت کنیم به این معنا 
افرادی که خودرو دارند از کارت ســوخت 
خود اســتفاده می کنند و خانواده هایی که 
فاقد خودرو هســتند و اتفاقا جمعیت شان 
نیز ۴۰ میلیون نفر اســت ۱۵ لیتر برای هر 
نفر  در نظر گرفته شود و همچنین سامانه ای 
هم برای آن ها برنامه ریزی خواهد شــد که 

بتوانند آن را به فروش برسانند.



 با حمایت ایرانسل

آغاز به کار ششمین دوره »الکام استارز«

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 3
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 تسهیالت بانک سینا برای اهالی فرهنگ
 هنر و رسانه
به گــزارش روابط عمومی بانک ســینا، در 
راستای حمایت از فعالیت ها و مشاغل غیر 
دولتی به شدت آسیب دیده از شیوع کرونا، 
کسب و کارهای حوزه های”فرهنگ، هنر و 
رســانه” نیز می توانند از تسهیالت در نظر 

گرفته شده این بانک استفاده کنند.
متقاضیان واجد شــرایط مجازند برای اخذ 

این تســهیالت تا پایان دی ماه جاری در رســانه کار ثبت نام کنند. باز 
پرداخت اقساط تســهیالت فوق، از اول خرداد ماه سال ۱۴۰۰ خواهد 

بود.
از جمله فعالیت ها و مشــاغل فرهنگی مشــمول این طرح می توان به 
مشاهیر، مفاخر، برندگان جوایز معتبر و برگزیدگان و شایستگان تقدیر 
جشنواره های کتاب، ناشران، کتاب فروشان، چاپخانه ها، آژانس های 
ادبی، وارد کنندگان کتاب و اســتارتاپ ها و شــتاب دهنده های حوزه 

کتاب اشاره کرد.
همچنین موسســات مردمی فرهنگی قرآن و عترت، مدرسان، مربیان 
و فعاالن قرآنی، دفاتر خدمت زیارتی، تماشــاخانه هــای تئاتر و گروه 
های موسیقی، گالری تجسمی، آموزشگاه های آزاد هنری، شرکت ها 
و موسسات تهیه تولید و تکثیر آثار صوتی و ســینمایی، سالن سینما، 
تهیه کنندگان فیلم و آموزشــگاه های آزاد سینمایی، روزنامه ها، هفته 
نامه ها و دیگر نشریات، کانون های آگهی و تبلیغاتی و چاپخانه ها اشاره 

کرد.
تسهیالت این طرح در قالب عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله ای با 

نرخ سود ۱۲ درصد و طی اقساط ۲۴ ماهه پرداخت می شود.

تخصیص صندوق امانات به صورت رایگان
با تصویب هیات عامل بانک کارآفرین طرح تخصیص “ صندوق امانات 
شعب بصورت رایگان” برای مشتریان وفادار بانک در بازه زمانی ۲۴ دی 

ماه ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در بازه زمانی اجرای این طرح 
از تاریخ ۲۴ دی ماه ۹۹ تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ هر مشتری حقیقی 
که اقدام به افتتاح حساب جدید ســپرده گذاری بلندمدت یکساله در 
بانک نماید، می توانــد از خدمات “صندوق امانــات” به صورت رایگان 

استفاده کنند.
حداقل مبلغ ســپرده گذاری یکســاله مشــتریان برای بهره مندی از 
مزایای این طرح در تهران یک میلیارد ریال و در شــعب ســایر استان 
ها ۵۰۰ میلیون ریال اســت. با توجه به محدودیت تعداد صندوق های 
امانات بانک، اولویت اســتفاده از این طرح برای مشــتریانی است که 

زودتر اقدام به افتتاح حساب کنند.
مشــتریان محترم جهت کســب اطالعات بیشــتر در مورد این طرح 
می توانند با مرکز تماس ایــن بانک به شــماره ۲۳۳۵۰-۰۲۱ تماس 

گرفته و یا به یکی از شعب منتخب مراجعه کنند.

اعطای بیش از ۱۱۱6 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانک ملی ایران به بنگاه های اقتصادی

در ۹ ماه ابتدای سال جاری ســهم بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه 
ها از سبد اعتباری بانک ملی ایران بیش از یک هزار و ۱۱۶ هزار میلیارد 

ریال بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طی مدت مذکور یک میلیون 
و ۱۸۵ هزار و ۵۵۴ فقره تســهیالت توســط این بانک بــه بنگاه های 
مختلف اقتصادی پرداخت شده که ارزش ریالی این تسهیالت بیش از 

یک هزار و ۱۱۶ هزار میلیارد و ۶۷ میلیارد ریال بوده است.
کشــاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مســکن و ســاختمان، 
بازرگانی و... بخش هایی هستند که سهمی را از سبد اعتباری این بانک 

به خود اختصاص داده اند.
 سهم بخش کشــاورزی و صنایع تبدیلی از تســهیالت پرداختی بانک 
ملی ایران به بخش های اقتصادی طی این مدت، بالغ بر ۶۴ هزار و ۷۱۳ 

فقره به ارزش ۴۸ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال بوده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۲ هزار و ۴۲۳ میلیارد 
ریال تســهیالت در ۲۹ هزار و ۱۸۴ فقره به بخش مسکن و ساختمان 

پرداخت شده است.
همچنین این بانک در راســتای حمایت از بخش صنعت و معدن کشور 
در مدت مذکور بالغ بر ۲۵۹ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال تسهیالت در ۳۴ 

هزار و ۱۲۱ فقره پرداخت کرده است.
بنگاه هــای بخش بازرگانی نیــز ۱۲۷ هزار و ۳۰۱ فقره تســهیالت به 

ارزش ۱۴۹ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال دریافت کرده اند.
همچنین سهم بخش خدمات نیز از مجموع این تسهیالت ۹۲۹ هزار و 
۹۷۹ فقره به ارزش ۶۴۴ هزار و ۲۶ میلیارد ریال و سهم بخش صادرات 

نیز ۲۵۶ فقره به ارزش دو هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال بوده است.

شعبه

براســاس گزارش اداره صادرات کاالی بانک توســعه 
صادرات ایران تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات 
ایران در بخش دانش بنیان ها در سال جاری نسبت به 

سال قبل افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.
به گــزارش روابط عمومــی بانک توســعه صادرات 
ایران بر اساس بررسی های انجام شده از سوی بانک 
توسعه صادرات در حوزه دانش بنیان، این شرکت ها 
طی یک دهه اخیر حضور موفقــی در محیط رقابت 
بین المللی داشــته اند و با توجه به ســرعت تبدیل 
ایده دانش بنیان ها از مرحله آزمایشــگاهی به تولید 

انبوه و ظرفیت تجاری ســازی مطلوب این 
محصوالت، مشــخص شــد که این حوزه 
بســتر مســاعدی برای ســرمایه گذاری 
است؛ از این رو بانک توسعه صادرات ایران 
برای متقاضیان تســهیالت در این حوزه با 
همکاری معاونت علمی و فناوری و صندوق 
پژوهش و شــکوفایی برنامه منســجمی را 

تدارک دید.
بر اســاس این گزارش نرخ سود تســهیالت اعطایی از 
محــل منابع بانک براســاس آخرین بخشــنامه های 

شــورای پول و اعتبار ۱۸% و برای تسهیالت 
پرداختــی از محــل منابع تلفیقــی بانک و 
صندوق توســعه ملــی به صــورت ترکیبی 
۱۴.۵% اســت وبا توجه به همــکاری های 
بعمل آمده از سوی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری نرخ ســود تســهیالت 
تلفیقی مذکور برای شــرکت هــای دانش 

بنیان ۱۲% در نظر گرفته شده است.
بهره گیری از ظرفیت طــرح گواهی اعتبار مولد)اوراق 
گام( برای صنایع مختلف از دیگر اقدامات بانک بوده که 

با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار فرآیند عملیاتی 
آن در بانک طی شــده و تشویق مشتریان توسط شعب 
بانک برای اســتفاده ترکیبــی از منابع تســهالتی و 
اعتباری)تسهیالت و اوراق گام( برای متقاضیان ارقام 
باال در تسهیالت سرمایه درگردش در دستور کار قرار 

گرفته است.
عالوه بر تسهیالت در قالب قبل از صدور، بانک توسعه 
صادرات ایران تســهیالت پس از صدور کاال و خدمات 
را از مســیر اعتبار خریدار و نیز اعتبار فروشنده)تنزیل 

اعتبارات اسنادی و بروات( ارائه می دهد.

 توسعه صادرات

رویــداد  دورۀ  ششــمین  خریــدار  
الکام اســتارز با حمایت اصلی ایرانســل و 

حضور ایرانسل لبز، آغاز  به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و 
بزرگترین اپراتــور دیجیتال ایران، حامی 
اکوسیســتم نــوآوری، به عنــوان حامی 
اصلی در ششــمین دوره الکام اســتارز 
حضــور دارد. ایــن رویــداد نوآورانه که 
شامل سه بخش الکام پیچ، پاویون شتاب 
و آوردگاه ســرمایه است، با هدف حمایت 
از استارتاپ ها و کســب وکارهای نوآور، 
مشاوره و جذب سرمایه برای آن ها، از ۲۹ 
دی تا ۲ بهمن ۱۳۹۹، به صورت حضوری 
و مجازی بــا پشــتیبانی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری و وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات، توســط 
ســازمان نظام صنفی رایانــه ای برگزار 

می شود.
در ایــن دورۀ رویــداد الکام اســتارز که به 
صورت آنالین از روز )۲۹ دی ماه(، در موزه 
ارتباطات کشــور فعالیت خود را آغاز کرد، 
ایرانســل لبز به عنوان نماینده ایرانسل، با 
حضور فعال در هیــأت داوری الکام پیچ به 
بررسی تیم های اســتارت آپی می پردازد و 
زمینه همکاری با تیم های مستعد را فراهم 

می کند. 
همچنیــن، »شــتاب دهندۀ کهکشــان« 
مرکز نوآوری ایرانســل با حضور در پاویون 
شتاب، خدمات مشاوره  و آماده سازی تیم ها 
برای حضــور در مراحل پیش شــتاب دهی 
و شــتاب دهی را در اختیار اســتارت آپ ها 
قرار می دهــد. در این رویــداد ۷۰ تیم در 
بخــش الکام پیچ در حوزه هــای مختلف از 
ابــری گرفته تا خدمات بانکی، آموزشــی و 
توانبخشــی به رقابت با یکدیگــر خواهند 

پرداخت.
شــتاب دهندۀ کهکشــان، دارای مجوز از 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
فعالیت خود را ذیل مرکز نوآوری ایرانســل 
از مهر ماه امســال آغــاز کرده اســت و با 
حضور در پاویون شــتاب،  خدمات مشاوره 
و آماده سازی تیم ها برای حضور در مراحل 
پیش شتاب دهی و شتاب دهی را در اختیار 

استارت آپ ها قرار می دهد.
این رویداد در حالی از امروز فعالیت خود را 
آغاز کرده اســت که دکتر بیژن عباسی آرند 
مدیرعامل ایرانســل با ارســال پیامی برای 
ششــمین دورۀ الکام اســتارز، از تیم های 
استارتاپی دعوت کرد تا با ایرانسل، همکاری 
مشترکی را آغاز کنند: »یکی از رسالت های 
ایرانسل به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتــال ایــران “بــاز کردن فضــا برای 
ایده های نو” است و با توجه به تجربۀ موفق 
ایرانســل در ســرمایه گذاری روی شرکت 

اســنپ، امیدواریم بتوانیم به شکل گیری 
و گســترش چندین اســنپ دیگر در ایران 

کمک کنیم. 
هدف گــذاری انجــام شــده بــرای مرکز 
نوآوری ایرانسل، این است که هم، در حوزۀ 
نیازمندی های خود ایرانسل و بومی سازی 
آن فعالیت کــرده و چالش هــای داخلی را 
حل کند و هم، بخشــی برای ایجاد کسب و 
کار جدید و توسعۀ اشــتغال در کنار کسب 
و کار ایرانســل ایجاد کند. بنابراین با توجه 
به فضایی که در الکام پیچ فراهم شده است، 
تیم های استارتاپی این فرصت را دارند تا با 
معرفی کسب و کار خود برای پنل داوری، از 
نظرات و تجربیات اعضای ایرانسل بهره مند 
شــوند و در صــورت مرتبط بــودن زمینۀ 
فعالیت، با ایرانســل همکاری مشترکی را 

آغاز کنند.«

مدیر عامل ایرانســل در ادامه ایــن پیام و با 
اشــاره به ظرفیت مرکز نوآوری ایرانســل 
افزود:»مرکز نــوآوری ایرانســل ظرفیت 
پذیرش ۱۲ تیم اســتارت آپی را در هر دوره 
شــتاب دهی دارد و برگزاری شــش دوره 
شتاب دهی در سه ســال آینده در این مرکز 
برنامه ریزی شده اســت. ایرانسل امیدوار 
اســت با حمایت از پرورش ایده های جدید 
و ســرمایه گذاری روی آن ها در راســتای 
شکل دهی به کســب و کارهای نوپا و ارائه 
خدمــات جدید و کمک به توســعه اقتصاد 
دیجیتال کشــور، گام مؤثــری را بردارد و 
در همین راســتا با حضور ایرانســل لبز در 
بخش هــای الکام پیج و پاویون شــتاب در 
ششــمین دورۀ رویــداد الکام اســتارز، از 
شــرکت کنندگان در این رویــداد حمایت 

خواهد کرد.«

مرکز نوآوری ایرانســل، در قالب مجموعۀ 
»ایرانســل لبــز )Irancell Labs(« و بــا 
هدف فرصت آفرینی در زمینۀ فناوری های 
برتر، به منظور خلق ارزش، رفاه انســان ها و 
توسعۀ ســبک زندگی دیجیتال با رویکرد 
»نوآوری باز« تشکیل شده است .مجموعۀ 
ایرانســل لبز )Irancell Labs(، شامل سه 
بخش »تحقیق و توســعه«، »مرکز نوآوری 
ایرانســل« و »آکادمی ایرانســل«، از سال 
گذشــته، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با 
جامعۀ دانشــگاهی و کمک به مراکز علمی، 
استارت آپ ها و شــرکت های فناور تأسیس 

شده است.
چشــم انداز این مجموعه، پیشــگام بودن 
در توسعۀ منابع انســانی و زیرساخت های 
تحقیقاتــی اقتصاد دانش بنیــان در حوزۀ 
ارتباطات و فناوری اطالعات و دستیابی به 
جایگاه برترین مجموعه ملی در زمینۀ خلق 

محصوالت و خدمات این حوزه است.
پیش از این نیز، اولیــن نوآوردگاه این مرکز 
از ۱۶ تا ۱۸ آبــان ماه و دومیــن نوآوردگاه 
از ۲۰ تــا ۲۲ آذر مــاه در »شــتاب دهندۀ 
کهکشــان«، واقع در »ایســتگاه نوآوری 
شــریف« برگزار شــد. از مجموع ۵۵ ایده 
دریافتــی در نــوآوردگاه اول و ۳۰ ایــده 
دریافتی در نــوآوردگاه دوم، به ترتیب ۱۰ و 
۱۲ تیم برای رویداد حضوری دعوت شدند. 
همچنین اولیــن دورۀ پیش شــتاب دهی 
این مرکز از ۱۱ دی ماه آغاز شــده است. در 
این دوره، چهار تیم اســتارت آپی در زمینه 
ســالمت دیجیتال، سه تیم اســتارت آپی 
در زمینه خدمات ســبک زندگی دیجیتال 
و یک تیــم در زمینه VoD حضــور دارند. 
طول دوره پیش شــتاب دهی سه ماه است و 
در پایان، تیم هایی که کمینه محصول قابل 
ارائه )MVP( آن ها مورد تأیید باشــد، وارد 

مرحله شتاب دهی خواهند شد.

خریدار  با حضور هیئت مدیره، معاونین، 
مدیــران و جمعی از کارکنــان بیمه رازی، 
مراسم معارفه مدیر عامل جدید بیمه رازی 
در سالن همایش ستاد مرکزی این شرکت 
برگــزار گردید.به گــزارش روابط عمومی 
بیمه رازی، مراســم تقدیر و تشکر از آقای 
مهندس ســید مجید بختیــاری و معارفه 
جناب آقای دکتر علی جباری روز دوشنبه 

۲۹ دی مــاه ســال ۱۳۹۹ در ســاختمان 
مرکزی بیمه رازی برگزار گردید.

آقای بهمــن یزدخواســتی، رئیس هیئت 
مدیره بیمــه رازی در مراســم فوق ضمن 
خوش آمدگویی به حضار و تقدیر و ســپاس 
از جناب بختیاری گفــت: با توجه به اهداف 
بلند مدتی که برای شــرکت بیمه رازی در 
نظر داشــتیم، دکتر علی جباری را مناسب 

ترین فرد برای تصدی ایــن جایگاه دیدیم. 
می توان از آقای دکتــر علی جباری با توجه 
به برخورداری از ســوابقی که در حوزه های 
بیمه ای و مالی در دســتگاه هــای اجرایی 
دولتی و خصوصــی و همچنین تحصیالت 
تکمیلی مرتبطی که دارند ایشــان مناسب 

ترین گزینه در این جایگاه می باشند.
پس از سخنان ریاســت هیئت مدیره، آقای 

بختیاری، ضمن قدردانــی از هئیت مدیره 
شــرکت بیمه رازی به خاطــر اعتمادی که 
در این مدت به ایشــان داشــتند، گزارشی 
را مبنی بر فعالیت های دو ســال اخیر خود 

ارائه نمودند.
ســپس دکتر علی جباری با دریافت حکم 
رســمی مدیر عاملــی، با درود و ســالم به 
میهمانان از شروع همکاری خود با شرکت 

بیمه رازی ابراز خشــنودی نمودند و از این 
شرکت به عنوان شرکتی جوان، پویا، چابک 
و تحول گرا یاد کردند. دکتــر علی جباری 
افزود: تأکید بنده بر ایجاد برنامه استراتژیک 
بلند مدت می باشد و امیدوارم با کمک شما 
عزیزان به پیاده سازی سریع اهداف شرکت 
و تحولی عظیم در صنعت بیمه کشور دست 

یابیم.

رشد 100 درصدی تسهیالت اعطایی اگزیم بانک به دانش بنیان ها نسبت به سال گذشته

مراسم معارفه دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی برگزار شد



امیدواری هند به واردات نفت ایران در دوران بایدن

در اوج تحریم اتفاق افتاد

شکستن باالترین رکوردهای صادرات فرآورده های نفتی

بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و 
وشیمی آغاز به کار کرد پتر

ببیســت وپنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با شعار 
»نفت ملــی، کاال و خدمات ایرانــی« در محل دائمی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
 نمایشــگاه نفت امســال که به دلیل شــیوع بیماری کرونــا در تاریخ 
معمول هر ساله )اردیبهشــت ماه( برگزار نشــد،  دیروز با حضور وزیر 
نفت و مدیران ارشــد صنعت نفت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، ســفیران کشــورهای خارجی در تهران و دیگر مسئوالن، در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.
بر اســاس اعالم مدیــر نمایشــگاه، ایــن رویــداد با رعایــت کامل 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی برگزار می شــود و 
افزون بر پروتکل های مصوب نمایشــگاه و ســتاد کرونا شامل استفاده 
مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان از بسته بهداشتی حاوی ماسک، 
دستکش و مواد ضدعفونی کننده در ورودی و داخل سالن ها، عریض تر 
شــدن راهروها و موارد مربوط به غرفه ســازی و... که در نمایشگاه های 
کنونی رعایت می شــود، وزارت نفت نیز پروتکل های ســختگیرانه ای 
برای حفظ ســالمتی مشــارکت کنندگان و بازدیدکننــدگان در نظر 
گرفته اســت؛ از جمله آنکه بازدید از نمایشگاه تنها بر اساس ارائه کارت 

دعوت امکان پذیر است.
بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
هر روزه از ساعت ۹ تا ۱۷ دایر است و ششــم بهمن ماه به کار خود پایان 

می دهد.

علت تفاوت قیمت گاز مصرفی در پیامک ها با 
قبوض ارسالی مشخص شد

مدیر گاز رسانی شــرکت ملی گاز ایران در خصوص مغایرت مبلغ گاز 
بها در پیامک های ارســالی با مبلغی که در قبوض سامانه شرکت ملی 
گاز وجود دارد، توضیح داد. به نقل از صداوســیما، غالمرضا مشــایخی 
با اشــاره به اینکه دو مصوبه جدید در خصوص رایگان شدن گازب های 
برخی مشــترکان کم مصرف و همچنین تخفیف بــرای برخی دیگر از 
مشــترکان، در قبوض جدید اعمال شده اســت، گفت: این مغایرت ها 

به دلیل به روز رسانی کردن سامانه ها و اعمال مصوبه های اخیر است.
مدیر گاز رسانی شــرکت ملی گاز ایران افزود: به همکاران توصیه شده 
در انتهای قبوض، مبلغ تخفیف، میزان معافیت و تمامی اقدامات انجام 
شده حتماً ذکر شــود تا شــبهه ای برای مردم پیش نیاید؛ اما این روند 

زمان بر است و اگر مغایرتی وجود دارد به زودی برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مالک گازبهای مشترکان در قبوض جدید، مبلغی 
است که به تلفن همراه آن ها پیامک شده گفت: مردم باید مبلغ پیامک 
شــده را مالک محاســبه قرار دهند، با این حال اگر این رقم تغییراتی 

داشته باشد در ماه های بعد اعمال خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نفت افزود: بر اســاس مصوبه هیئت دولت، 
مشــترکانی که در اقلیم های آب و هوایی یک، دو و ســه قــرار دارند، 
اگر کمتــر از ۲۰۰ متــر مکعب گاز مصــرف کنند مشــمول تخفیف 

صددرصدی خواهند شد و عماًل هیچ پولی از آن ها گرفته نمی شود.
مشــایخی گفت: این مصوبه برای اقلیم آب وهوایی چهــار، ۱۵۰ متر 
مکعب و کمتر از آن و بــرای اقلیم پنج، ۱۰۰ متر مکعــب و کمتر از آن 
در نظر گرفته شده است.مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران با بیان 
اینکه قبوض منتشر شده اخیر، نخســتین قبض های مشترکان پس از 
اجرای این مصوبه اســت افزود: عالوه بر این مصوبه، ما یک مصوبه دیگر 
هم داشتیم که بر مبنای آن اگر متوســط مصرف مشترکان از میانگین 
مصرف آن ها در مدت مشــابه ســال ۹۶ و ۹۷ کمتر باشد، مشمول ۱۵ 

درصد معافیت در گازب های خود خواهند شد.
مشــایخی با بیان اینکه این مصوبه از ۱۶ آبان تا ۱۵ اسفند امسال اجرا 
خواهد شــد، گفت: از آنجا که قبوض در پایان دی ماه صادر شده اند و ما 
باید متوسط دمای دی ماه را مالک قرار می دادیم و فرصتی برای این کار 
نبود، بنابراین ما هر ماه یک ماه جلوتر ایــن تخفیف را اعمال می کنیم 
و چنانچه در ماه بعد این معافیت مشمول مشــترکین نشود، در قبض 
بعدی آن را تعدیل می کنیم.مشــایخی افزود: البته برای بهینه مصرف 
کردن گاز، مصوبه دیگری هم داریم که بر اساس آن اگر متوسط مصرف 
یک مشترک نسبت به میانگین مصرفش در مدت مشابه سال ۹۶ و ۹۷، 
۱۵ درصد افزایش داشته باشد مشمول افزایش نرخ تا سقف ۱۵ درصد 

در گازب های خود خواهد شد.
وی گفت: البته این قانون برای ادارات دولتی ســختگیرانه تر است و اگر 
ارگان و یا اداره دولتی بیشتر از ۸۰ درصد میانگین مصرف خود در سال 

۹۶ و ۹۷ گاز مصرف کند، مشمول جریمه ۵۰ درصدی می شود.
مدیر گاز رســانی شرکت ملی گاز ایران با تشــکر از واحدهای صنعتی، 
تولیدی و کشاورزی که در زمان اوج مصرف گاز با این شرکت همکاری 
کرده انــد افزود: اگر بــه دلیل افزایــش مصــرف گاز در بخش خانگی 
و تجاری، ۳۰ درصــد گاز واحدهــای تولیدی، صنعتی و کشــاورزی 
را که مصرف ایســتگاهی ۵ هزار متر مکعب به بــاال دارند برای ۱۰ روز 
متوالی، کم یا محدود کرده باشــیم، به پاس ایــن همکاری ۵ درصد در 
گازبهایشــان به آن ها تخفیف می دهیم.وی در خصوص مشکل کمبود 
گاز با وجــود تعطیل بودن مدارس و دانشــگاه ها نیز گفت: ما مشــکل 
کمبود گاز نداریم،، زیرا اگر چنین مشکلی داشتیم عملیات گازرسانی 
به شهرها و روســتاها را متوقف می کردیم و روزانه ســه هزار مشترک 

جدید به شبکه گاز کشور اضافه نمی شد.
مشــایخی با بیان اینکه اگر محدودیت تولید گاز داشــتیم واحدهای 
صنعتی جامانده را با اعمال تخفیف و حمایت های بالعوض به شبکه گاز 

متصل نمی کردیم افزود: بنابراین ما محدودیتی در تأمین گاز نداریم.
وی گفت: تا االن نیز سه میلیارد متر مکعب گاز بیشتری نسبت به مدت 
مشابه پارسال به نیروگاه های برق داده ایم که ۵۰۰ میلیون متر مکعب 

از این افزایش از اول آذرماه امسال بوده است.
مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: این که گفته می شود چرا 
با وجود تعطیل بودن مدارس و دانشگاه ها مصرف گاز همچنان افزایش 
دارد؟ درســت نیست،، زیرا مدارس و دانشــگاه ها مصرف قابل توجهی 
ندارند، عالوه بر اینکه دانش آموزان و دانشجویانی که در محل تحصیل 
خود حاضر نمی شوند در منزل حضور دارند و به همین میزان به مصرف 
آب گرم و گرمایش خانگی اضافه می شود.وی در خصوص آخرین اخبار 
گاز رسانی کشــور هم گفت: خوشبختانه گازرســانی به شهر زاهدان با 
کمک گرفتن از نیروهای عملیاتی ۵ اســتان خراسان رضوی، سمنان، 
همدان، گیالن و فارس با سرعت قابل قبولی در حال اجراست و تا پایان 

امسال انشعابات شهر زاهدان تکمیل خواهد شد.
مشایخی افزود: خطوط انتقال گاز به ایرانشهر، بمپور و محمدان تکمیل 
شده و گازرســانی به زابل و چابهار نیز در دســتور کار است و در جنوب 

کرمان نیز عملیات های گسترده ای در دست اقدام است.

و نیر

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران احداث پاالیشــگاه 
گازی بید بلنــد را بزرگترین پروژه عمرانی ســال ۹۹ 
کشور و ســومین ابرپروژه دنیا در ســال ۲۰۲۰ عنوان 

کرد.
 مهدی جمشــیدی دانا در مراســم افتتاح پاالیشگاه 
گازی بید بلند بهبهان با بیان اینکه امروز روز به تصویر 
کشیدن اقتدار فنی و اقتصادی کشــور است، گفت: از 
خطه خوزســتان ابر پاالیشــگاه بید بلند بــه عنوان 
بزرگترین پاالیشگاه گازی آســیا، افتتاح می شود که 

نشان می دهد ایران تحریم شدنی نیست.
وی افزود: رؤیای ۱۱۰ ساله صنعت نفت مبنی بر جمع 
آوری گازهای همراه نفت و نسوزاندن آنها در فلرها این 

بار در فلرهای استان های بوشهر، خوزستان و 
کهکیلویه و بویراحمد محقق می شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: 
طراحی و اجرای هزار کیلومتر خط لوله برای 
ارسال گاز به پتروشــیمی ها در سه استان، 
ســاخت پاالیشــگاه با ظرفیت دو میلیارد 
مترمکعــب در روز برای تولید گاز شــیرین 

ســازی شــده و تولید روزانه ۱۴ میلیون تن گازهای 
اتان، متان و پنتــان پالس از دیگر نتایــج احداث این 
پاالیشگاه است که تماماً توسط شرکت های مهندسی 
و پیمانکاری احداث شــده اســت. به گونه ای که سهم 

پیمانکاران داخلی از این ابرپروژه ۶۵ درصد است.

معاون وزیر نفت، ســرمایه گــذاری احداث 
این پروژه را ۳.۴ میلیارد دالر عنوان و تأکید 
کرد: ۲.۲ میلیارد دالر از این سرمایه گذاری 
از محل صندوق توســعه ملی و بــا عاملیت 
۵ بانک ایجاد شــده اســت که نشان دهنده 
انســجام شــبکه بانکی، گمرکــی و نفتی و 
ثبت رکوردهای زمانی بــی نظیر در اجرای 
پروژه های عمرانی کشور بود. به گونه ای که ۹۸ درصد 
این پــروژه ظرف ۳۶ مــاه پس از صدور اســناد بانکی 

احداث شد.
به گفته جمشــیدی دانا، ابرپروژه پاالیشــگاه گازی 
بید بلنــد، بزرگترین پروژه ســال ۹۹ کشــور، نامزد 

دریافت مدیریت پروژه ۲۰۲۰ در دنیا و کســب عنوان 
ســوم ابرپروژه جهان بود. جلوگیری از آلودگی ناشی 
از ســوزاندن فلرها و حفــظ محیط زیســت از دیگر 

دستاوردهای احداث این پاالیشگاه است.
وی افزود: گازهای اســیدی تولیدی در پاالیشگاه بید 
بلند با سرمایه گذاری ۶۵ میلیون دالر مجدداً فرآوری 

و به چاه های نفت آقاجری تزریق می شود.
جمشیدی دانا ادامه داد: پاالیشگاه بید بلند از شهریور 
در مدار تولید آزمایشــی قرار گرفت و پیش بینی ما از 
درآمدزایی ۷۱۰ میلیون دالری از محل صادرات و ۱.۵ 
میلیارد دالری از محل فروش داخلی در ســال خواهد 

بود.

پاالیشگاه

خریدار   وزیر نفت گفت: در سال های اخیر 
مشکل سرمایه گذاری داشتیم؛ دشمن ما به 
دنبال نابودی مان بود اما ما در همین دوران 
باالترین رکورد صادرات فــرآورده نفتی را 

داشتیم.
 بیــژن زنگنه در آیین گشــایش رســمی 
بیســت وپنجمین نمایشــگاه نفــت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی ایران اظهار کرد: پس 
از شــیوع ویروس کووید-۱۹ از اسفندماه 
پارسال، نمی توانســتیم تولید نفت و گاز و 
بهره برداری از پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
را متوقف کنیم، زیرا جریــان زندگی مردم 
باید تداوم می یافت و اگر گاز، نفت و سوخت 
تولید نمی شــد، چرخ  کارخانه ها و زندگی 

مردم از حرکت بازمی ایستاد.
وی با بیــان اینکه وزارت نفت در شــرایط 
کرونا، اصل را بر این گذاشــت که با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و حداکثر دغدغه 
برای ســالمت کارکنــان جریــان تولید را 
متوقف نکنــد، افــزود: به این منظــور، از 
اسفندماه پارســال کارگروهی تشکیل شد 
و دستورعمل هایی را دقیق تر و مشخص تر 
برای صنعت نفت تدوین و ابالغ کردیم و بر 
اجرای آن هم نظارت ســختگیرانه داشتیم 
و واحدهای اچ اس ئی )بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست( شــرکت های تابع مکلف به 
اجرای آن و نظارت بر اجرای آنها شــدند که 

اثر بسیار مطلوب و موفقی نیز داشت.
وزیر نفت ادامــه داد: طرح های صنعت نفت 
نیز ۲۰ روز نخســت شــیوع ویروس کرونا، 
متوقف کردیم، اما با توجه به اینکه نمی شود 
جریــان کار را در کشــور متوقــف کــرد، 
بنابراین دوباره آنها بــا همین پروتکل های 
سختگیرانه بهداشــتی کار را از سر گرفتند 

و الحمداهلل موفق هم بودند.
زنگنه با اشــاره به اینکه این نمایشــگاه نیز 
بخشی از زندگی ماست و همانند شاخه های 
دیگر زندگی مردم و بخش های دیگر صنعت 
نفت که تداوم یافــت، کار با تولیدکنندگان 
نیز باید ادامه یابد، تصریح کرد: نمی توان در 
سال جهش تولید رابطه میان تولیدکننده و 
متقاضی و کارفرماها را قطع کرد. نمایشگاه 
نفت امســال به دلیــل عبور از اوج فشــار 
شــیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد، اما به 
هر حال الزم بود این رابطه بماند، در نتیجه 
این نمایشــگاه با رعایت همه پروتکل های 
بهداشــتی برگزار شــد.وی بــه نام گذاری 
امسال به نام ســال »جهش تولید« از سوی 
مقــام معظم رهبری اشــاره کــرد و گفت: 
وزارت نفــت ابتدای ســال یک بــار دیگر 
اقدام های خود برای تحقق این شعار را مرور 
و محورهای مشــخصی را تعیین و تصویب 

کرد.
وزیــر نفت به دیــدار مقام معظــم رهبری 
با ســران قوا در چهارم آذرماه امسال اشاره 
کرد و افزود: ایشــان با بیان برخی راه حل ها 
از ســوی کارشناســان و متخصصان برای 
اقدام هایــی همچــون افزایــش تولیدات 
صنعت نفت با تکیه بــر دانش بنیان کردن 
صنایع، ابراز امیــدواری کردنــد با اجرای 
این راهکارها آثار مثبتــی در زندگی مردم 

و کشور پدید بیاید.
زنگنه با اشــاره به سیاست های وزارت نفت 
برای حمایــت از تولید کاالهــا و خدمات 
مهندسی موردنیاز صنعت نفت، اظهار کرد: 

شعار نمایشگاه امســال هوشمندانه است؛ 
نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی. امســال در 
آستانه هفتادمین سالروز ملی شدن صنعت 
نفت هســتیم و این ملی شدن جز با تکمیل 
توانمنــدی در ارکان اقتــدار ایــن صنعت 

تکمیل نمی شود.
وی بــا تأکید بر اینکــه در این نمایشــگاه 
درخصوص حمایت جدی از شــرکت های 
دانش بنیــان و تکیــه بر آنها برای توســعه 
صنعت نفت بسیار تالش شده است، اظهار 
کرد: مهم ترین رکن بــرای تقویت فناوری 
و بومی کــردن فناوری ملی، شــرکت های 
پیمانــکار عمومــی )GC( اســت،  اکنون 
شرکت های اکتشاف و تولید )E&P( را هم 
اضافه می کنم که اگر این شــرکت ها فعال 
شوند و کار کنند، همه زیردست های آن ها 

هم فعال می شوند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه این شــرکت ها 
محــرک و مولــد تقاضا هســتند، گفت: 
مهم ترین عاملی که صنعت و شاخه های 
مختلف تولیــد داخلی نفــت و کاالها و 
تجهیــزات موردنیــاز را فعــال می کند 
تقاضاست. این شرکت ها می توانند مولد 
ده هــا هــزار میلیــارد کاال و خدمات در 
شاخه های مختلفی که شما کار می کنید 
باشــند، هم می توانند تأمین مالی کنند 
و هم این پروژه هــا را می توانند بگیرند و 
میان پیمانکاران تقســیم کنند و نظارت 
و مدیریت کالن در اجرا دارند و بازگشت 
پولشــان نیز تا حدودی تضمین شــده 

است.
زنگنه ادامــه داد: این شــرکت ها به معنای 
واقعــی از دانش بنیان هــا هســتند، زیرا 
 دانش بنیان، شرکتی اســت که تکیه اصلی 
بر دانش فنی و توانایــی مدیریتی و راهبری 

است.

ابتکار وزارت نفت در حمایت از 
دانش بنیان ها

وی به ابتــکار وزارت نفت بــرای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: 
بیش از یک سال اســت که از دانش بنیان ها 
حمایت و این روند را دنبال می کنیم و امروز 
بخشی از ثمره آن مشخص می شود و نقشه 
راه آن خیلی مشــخص تدوین می شــود. 

نشانه آن ایجاد پارک فناوری نفت و گاز ری 
در زمینی به وســعت ۲۵ هکتار در نزدیک 
پاالیشــگاه تهران اســت و همه کارهایش 
انجام و تصویب شده و رئیس آن هم تعیین 

شده و فعال است.
وزیر نفت با اشــاره بــه اینکه بــا ایجاد این 
پارک، ارتبــاط و بابی جدیــد و دوطرفه با 
دانش بنیان هــا از جمله اســتارت آپ ها باز 
می شــود، تصریح کرد: امیدواریم که نه تنها 
در تهران، بلکه در کشــور این پارک بتواند 
ایفای نقش کند، زیرا ما در حال همکاری با 
دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر، علم 
و صنعت، صنعتی اصفهان، چمران، صنعت 
نفت و پژوهشگاه صنعت نفت برای احداث 
مراکز نــوآوری یا کارخانه هــای نوآوری با 
هدف ارتقای فناوری هستیم و اگر امکان آن 
در محل های دیگر نیز وجود داشــته باشد، 
حمایــت خواهیم کرد و ایــن همان هدفی 
اســت که مقام معظم رهبری بــر آن تأکید 

دارند.
زنگنه به تأسیس صندوق پژوهش و فناوری 
نفت اشاره و تصریح کرد: این صندوق بسیار 
مهم است و می تواند بسیاری از ضمانت ها را 

به شرکت ها بدهد و حمایت های مالی کند.

تعریف 200 موضوع فناورانه در بخش 
باالدستی نفت

وی گفت: امســال در الیحــه بودجه ۸۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت از منابع 
داخلی شــرکت های تابع نفــت به منظور 
کمک بــه ســرمایه گذاری شــرکت های 
خطرپذیــر، حمایــت از ســاخت داخل و 
طرح های توسعه ای اشــتغال آفرین، تولید 
بار نخســت و کمک های بالعــوض و وجوه 
اداره شده و تسهیالت ارزی پیشنهاد کردیم 
که امیدواریم در مجلس شــورای اسالمی 
تصویب شــود.وزیر نفت افزود: البته شاید 
این ۸۰۰ میلیارد تومان هفت تا هشت برابر 

بتواند آثار مالی داشته باشد.
زنگنه بــا اشــاره به کمــک بــرای ایجاد 
توســعه  هــدف  بــا  شــتاب دهنده ها 
اســتارت آپ ها اظهار کرد: برای اســتقرار 
فنــاوری در  اســتارت آپ ها در مراکــز 
پارک های نــوآوری و در پارک ری، امکانات 
الزم داریم و دعوت می کنیم شــرکت های 

دانش بنیان در این پارک فناوری نفت و گاز 
ری مستقر شوند.

وی افــزود: بیش از ۲۰۰ موضــوع فناورانه 
از کاال و خدمات در بخش باالدســتی نفت 
برای واگذاری به شرکت های دانش تعریف 

و مشخص شده است.

بهره مندی از ظرفیت دانش بنیان ها 
در 2 طرح مهم

وزیر نفت با تأکید بر ضــرورت بهره مندی 
از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان و 
شتاب دهنده ها در صنعت نفت گفت: به این 
منظور، برای اســتفاده از این ظرفیت در دو 
طرح مهم برنامه ریزی کرده ایم. یکی طرح 
احیای چاه هــای کم بازده اســت که برای 
آن ۵۰۰ میلیــون دالر اعتبــار پیش بینی 
شــده و دیگری بحث بهینه سازی مصرف 
سوخت که شــتاب دهنده ها در این زمینه 
هم می توانند نقش تعیین کننده ای داشته 
باشند.زنگنه ادامه داد: بر آنیم تا یک محوطه 
نمایشــگاه دائمی برای نفت ایجاد کنیم که 
به طور مرتــب و در شــاخه های موردنیاز 
صنعت نفت امکان ارتباط مســتمر عرضه و 

تقاضا فراهم باشد.
وی به برنامه تضمین خرید از محل صندوق 
پژوهش و فناوری نفت هــم به عنوان دیگر 
برنامه بــرای حمایت از ســازندگان ایرانی 
اشــاره کرد و افزود: اتفاق مهــم دیگری که 
افتاده، صدور گواهی کیفیت برای نخستین 
بار توســط یک مرجع ایرانی تأییدشــده از 

سوی سازمان استاندارد است.
وزیر نفت بــا تأکیــد بر اهمیــت مباحث 
بهینه سازی مصرف انرژی، محیط زیست و 
حمایت از ساخت داخل با تمرکز بر کاالهای 
اساســی موردنیاز صنعت نفــت، گفت: در 
همین زمینه ســاخت فناورانــه تجهیزات 
راهبــردی و اولویــت دار صنعــت نفت را 
در ۱۰ گروه کاالیی دنبــال کرده ایم که در 
بخش هایی بســیار خوب پیش رفته است و 
در بخش هایی هنوز کارهــای زیادی باقی 

 مانده است.
زنگنه یکی از دســتاوردهای اصلی اجرای 
قراردادهای نگهداشت و افزایش توان تولید 
را افزایش تقاضا برای تجهیزات ایرانی خواند 
و گفت: زمانی بود کــه به طور مثال کارخانه 

لوله سازی اسفراین برای ۲۰ هزار تن تقاضا 
به ما مراجعه می کرد، امــا االن ظرفیت این 
کارخانه پر است و ما به ظرفیت های بیشتر 
نیاز داریم. این نشــان می دهد ظرفیت های 
موجود برای ســاخت لوله هــای بدون درز 
 CRA کافی نیســت و یا در زمینه لوله های

نیز همچنان ضعف داریم.
وی به ســاخت لوله نیس موردنیاز در خط 
لوله گوره جاســک برای نخســتین بار در 
کشــور اشــاره کرد و گفــت: قراردادهای 
ســاخت دیگر تجهیزات و تأسیسات مانند 
اســکیدمانتد، دکل حفاری و ... نیز در حال 

پیشروی است.

ساخت کافی نیست
وزیر نفت درباره ســاخت ماشین های دوار، 
کمپرســورها، توربین ها، الکتروموتورها و 
پمپ ها نیز به ســفارش پمپ های موردنیاز 
طرح گوره جاسک به ســه پمپ ساز ایرانی 
اشــاره کرد و گفت: نخســتین پمپ های 
ساخته شده از ســوی این شرکت ها تا پایان 

سال تحویل طرح می شود.
زنگنــه از امضای قــرارداد برای ســاخت 
تعــدادی توربوکمپرســور ۱۶ مگاواتی و 
همچنین سفارش ســاخت کمپرسورهایی 
بــرای فشــارافزایی در پــارس جنوبی به 
مجموعه OTC خبر داد و افزود: نظامی که 
برای بهره برداری و تعمیرات سیســتم های 
ماشین های دوار ابالغ شــده سبب تقویت 
ســاخت داخــل می شــود و بایــد از این 
دســتورعمل تبعیت کرد که به نفع اقتصاد 
ملی است.وی یادآور شــد: البته به این قانع 
نیستم که شــرکت های ایران تنها کاالیی 
را بســازند، بلکه باید برند ایجاد و با صادرات 
محصوالتشــان برای مــردم ارزش آفرینی 
کنند.وزیر نفت با اشــاره بــه کمبود جدی 
منابع برای ســرمایه گذاری در ســال های 
اخیر، ادامه داد: به همین دلیل بســیاری از 
ســرمایه گذاری ها به تأخیر افتاد، اما سعی 
کردیم با جذب منابع از بازار سرمایه حرکت 
خود را ادامه دهیم و ظرفیت های شرکت را 

حفظ کنیم.
زنگنــه تصریح کرد: دشــمنان مــا دنبال 
این بودنــد ما را نابود کنند کــه ما بمیریم و 
صادرات ما به صفر برسد، اما نه تنها صادرات 
نفت ما به صفر نرســید، بلکه بــا فداکاری 
همکارانمان باالتریــن رکوردهای صادرات 
فرآورده های نفتی را در دوران تحریم ثبت 
کردیم و داغ اینکه صــادرات نفت را به صفر 

برسانند بر جگرشان گذاشتیم.
وی با بیان اینکه اکنون در موقعیتی نیستم 
که بگویم به چه عددهایی رسیدیم، یادآور 
شد: ترامپ و پمپئو مردند و خودشان و افکار 
جنایتکارانه شان به زباله دان تاریخ پیوست، 
اما ما زنده ایم و با امید بیشــتر برای ساختن 

کشور تالش خواهیم کرد.
وزیر نفت در پایان خواســتار صرفه جویی 
در مصــرف گاز شــد و گفــت: باالتریــن 
رقم های افزایش تولید گاز را در این سال ها 
داشــته ایم؛ تولید گاز در پارس جنوبی ۲.۵ 
برابر شــده و تولید روزانه گاز خام کشور از 
مرز هــزار میلیون مترمکعب گذشــته، اما 
رشــد مصرف بیش از این ها بوده است و به 
همین دلیل، مصــارف صنایــع را محدود 

کرده ایم.

خریدار  هند امیدوار اســت بــا روی کار 
آمدن دولــت جدید در آمریــکا که ممکن 
است تســهیل تحریم ها علیه صادرات نفت 
ایران و ونزوئال را به دنبال داشــته باشــد، 

منابع واردات نفت را متنوع کند.
 دارمندرا پرادهــان، وزیر نفــت هند در 
مصاحبه بــا تلویزیون بلومبرگ با اشــاره 
به سیاســتهای وعده داده شــده از سوی 
جو بایدن، رییس جمهــور آمریکا، گفت: 
برخــی تغییــرات ژئوپلیتیکــی در پیش 

است.

وزیر نفت هند اظهارات ماه گذشته خود 
را مجددا تکرار و تاکید کرد این کشــور 
به عنــوان ســومین واردکننــده بزرگ 
نفت در جهــان تمایــل دارد فرصتهای 
بیشــتری برای متنــوع کــردن منابع 
واردات نفت شامل ازســرگیری واردات 
نفت ونزوئــال و ایــران در دوران بایدن 

داشته باشد.
دولت ترامپ از ســال ۲۰۱۸ صادرات نفت 
ایران و ونزوئال را با هــدف قطع درآمدهای 
نفتی این دو کشــور هدف تحریم قرار داد. 

اما بایدن وعده داده که به مسیر دیپلماسی 
با ایران بازخواهد گشت و توافق هسته ای را 

اجیا می کند.
پس از این که تحریمهــا علیه صادرات نفت 
ایران و ونزوئال در ســال ۲۰۱۹ تشــدید و 
شامل کسانی شــد که نفت از این کشورها 
وارد می کنند، هند در ماه مه ســال ۲۰۱۹ 
واردات نفت از ایــران را متوقف کرد و خرید 
نفت ونزوئال را به میزان قابل توجهی کاهش 

داد.
شرکت ریالینس اینداستریز که بزرگترین 

پاالیشــگاه در هند و جهــان را دارد، خرید 
نفت ونزوئال را در ژوئن سال ۲۰۲۰ متوقف 

کرد. 
این شرکت تنها شــرکتی نبود که به دلیل 
نگرانی از مجازات آمریکا، خرید نفت ونزوئال 
را متوقف کرد. شرکت نایارا انرژی هم خرید 
نفت از این کشور آمریکای جنوبی را متوقف 
کرد و در عوض به خرید نفت کانادا، کویت و 

اکوادور پرداخت.
پرادهان اوایــل هفته جــاری از اوپک و 
عربســتان ســعودی به دلیل تالش برای 

محدود کــردن عرضــه نفت در بــازار و 
کاهش حجم صــادرات که باعث باال رفتن 
قیمتها برای واردکنندگان شــده اســت، 

انتقاد کرد.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، پرادهان به 
بلومبرگ گفته بود تغییرات غیرمنتظره در 
سیاستهای گروه اوپک پالس برنامه ریزی 
برای کشورهای واردکننده نفت را دشوارتر 
کرده اســت. هند برای تامیــن بیش از ۸۰ 
درصد از مصــرف نفت، بــه واردات متکی 

است.

وژه دنیا در ۲۰۲۰ پر پاالیشگاه گازی بیدبلند؛ سومین ابر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو:

ترخیص قطعات جامانده بازار را ۱۰ تا ۱۵ درصد بهبود بخشید

عضو انجمن فوالد:
 بهای تمام شده شمش بین ۹ تا ۱۰ هزار 

تومان است
در حال حاضر متوسط قیمت تمام شــده هر کیلو شمش فوالد بین ۹ تا 
۱۰ هزار تومان است در شــرایطی که بارها برخی مسئوالن رقم ۴ هزار 

تومان را اعالم کرده اند.
نادر ســلیمانی با اشــاره به اینکه در قیمت های تمام شده فوالد باید به 
این مسئله توجه شــود که قیمت های تمام شــده در رابطه با شمش و 
محصول متفاوت بوده و این عدد بنگاه به بنگاه نیز ممکن است متفاوت 
باشد، اظهار داشــت: مهم ترین بحث در قیمت تمام شده، سال در نظر 
گرفته شده به عنوان سال مبنای تعیین قیمت است برای مثال چنانچه 
ســال ۱۳۹۷ مبنا قرار گیرد، می توان مدعی بود که قیمت تمام شــده 
شــمش ۴۰۰۰ تا ۴.۵۰۰ تومان بوده اســت چراکه دالر در آن برهه به 
طور متوســط ۴۲۰۰ تا ۵ هزار تومان داد و ستد می شــد اما زمانی که 
قیمت دالر در بازار آزاد یا بر اساس ارز سنا و ارز ترجیحی به بیش از ۲۰ 
هزار تومان رسید، متوسط قیمت تمام شده شمش در بازار ۹ تا ۱۰ هزار 

تومان خواهد بود.
وی اظهار داشــت: از منظر دیگر، زمانی که قیمت هــای جهانی مبنا و 
شــاخص نرخ های داخلی در نظر گرفته می شــود چنانچه فرض شود 
قیمت های جهانی ۵۰۰ دالر در هر تن باشــد با فرض نرخ ارز ۲۰ هزار 
تومان و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در قیمت تمام شــده از قبیل مواد 
اولیه، قطعات یدکی، نیروی انســانی و …، متوســط قیمت تمام شده 
شــمش امروز ۹ تا ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگــرم خواهد بود. لذا 
شــاید قیمت ۴ هزار تومان اعالم شــده از ســوی برخی نهادها و افراد 
متوسط ســال ۹۶ و ۹۷ بوده یعنی زمانی که قیمت دالر کمتر از ۵ هزار 

تومان بوده است. 
از این رو به عقیــده ما این نرخ بــه جهت بروز نبــودن اطالعات اولیه، 
کارشناسی شده در شــرایط فعلی نبوده و یک اشتباه استراتژیک است 

که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

سناریوی دوم؛ بیان یک واقعیت قدیمی!
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد: از ســویی 
دیگر می توان به موضوع از منظر دیگــری نیز نگاه کرد که قیمت ۴ هزار 
تومان اعالم شده، قیمت تمام شده تولید شــمش فوالد خوزستان در 

سه ماهه امسال است که به سه ماهه پاییز تسری پیدا کرده است.
وی افزود: در مدت مذکور نرخ فروش این شرکت در بورس کاال ۴.۸۰۰ 
تومان بود و از سه ماهه اول امسال روند قیمت ها افزایشی شد و موضوع 

قیمت های دستوری و پایه مطرح شد.
 این موضوع که نرخ محاسبه شده تنها مربوط به فوالد خوزستان آن هم 
در سه ماهه اول سال بود، به مسئوالن هم منتقل شد فلذا تسری قیمت 
تولید یک شــرکت در یک مقطع زمانی مشخص، به شرایط حال حاضر 
تورمی غیر کارشناسی اســت؛ برای مثال قیمت تمام شده تولید ذوب 
آهن به عنوان یک تولیدکننده عمده شمش در کشــور، ۹ هزار تومان 
اســت و بنابراین زمانی که دالر و ســایر متغیرهای تولید افزایش پیدا 
می کند نمی توان انتظار داشت قیمت تمام شده باال نرود. این مسئله را 
می توان یک شــیطنت یا بیان یک »واقعیت قدیمی« دانست که ایجاد 
شــبهه می کند و آثار آن بر بازار ســرمایه مخرب و بعضاً جبران ناپذیر 

است.
وی ادامه داد: امروز قیمت قراضه و آهن اســفنجی به عنوان مواد اولیه 
تولید شمش با احتســاب نرخ های جهانی، در بازار داخلی در محدوده 
۹ هزار تومان دادوســتد می شــود. در یک برآورد کاشناسی از آنجا که 
قیمت ســنگ آهن تابع قیمت شمش است با فرض شــمش ۱۲ هزار 
تومانی سهم قیمت سنگ در شــمش حدود ۴۰۰۰ تومان درب معدن 
یا حدود ۴۴۰۰ درب کارخانه اســت. لذا سهم سنگ در بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته اکنون ۳۸ درصد اســت بماند که متوســط قیمت 
فروش ۹ ماهه شــمش داخلی برای فوالد خوزستان ۶۹۷۰ تومان بوده 

است.

سقوط 300 هزار واحدی شاخص با یک تالش
سلیمانی با اشــاره به شیوه نامه فوالد و تصمیم ســتاد اقتصادی دولت 
مبنی بر حمایت و اجرای صحیح شــیوه نامه از سوی فعاالن بازار گفت: 
ستاد اقتصادی دولت به تشــکل ها نیز اعالم کرده که مطابق شیوه نامه 

فوالد عمل کنند. 
در شــیوه نامه مبنای قیمت گذاری ۸۰ درصد قیمت جهانی شمش در 
نظر گرفته شــده پس ادعای برخی گروه ها بر رانــت فوالدی ها مبنای 
کارشناســی ندارد. از نظر کارشناســی زمانی که در بازار تجاری وارد 
می شویم مبنای قیمت کشف شده در بورس بر اساس نرخ های جهانی 
اســت، بنابراین شــیوه نامه الگوی خود را از بازارهای جهانی گرفته و 

عرضه ها در بورس بر مبنای همان صورت می گیرد.

 نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو :
و باز هم کاهش یافت قیمت خودر

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: روند کاهشی قیمت 
خودرو در بازار همچنان ادامه دارد.

نعمت اهلل کاشانی نسب نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو  در 
خصوص آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: بازار اکنون به شدت راکد 
و خرید و فروش بسیار کم است، به طوری که فقط در این بازار می توان 

خریدار واقعی دید و دست دالالن از این بازار کوتاه شده است. 
او بیان کرد: اینکه شــورای رقابت تغییر فرمــول داد، هیجان یک تا ۲ 
روزه، روی بازار خودرو گذاشــت و پس از آن قیمت ها روند کاهشی به 
خود گرفت.  پس از اظهارات رئیس شــورای رقابت بازار دچار هیجان 
شد و قیمت ها افزایش یافت اما مجدد پس از ســه روز قیمت ها در بازار 

کاهشی شد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهــران افزود: چند 
روزی اســت که قیمت دالر و یورو و یعنی ارز کاهش یافته اســت از 
آنجایی که قیمت نرخ ارز به شــدت در قیمت طال تاثیر گذار اســت، 
بنابراین هر روز شــاهد ریزش قیمت ها در بازار هستیم. این کاهش 
قیمت در بخش خودروهای خارجی بســیار مشهودتر از خودروهای 

ایرانی است.
کاشانی نسب با تاکید بر اینکه اگر نرخ دالر به همین شکل کاهش یابد، 
ریزش قیمت ها در بازار خودرو نیز ادامه می یابد، گفت:  با توجه به نزولی 
بودن قیمت ها، خریداران بیش از قبل نســبت بــه خرید خودرو تردید 

دارند، به شکلی که فروشنده در بازار وجود دارد اما خریداری نیست.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران معتقد اســت تا 
زمانی که نرخ ها ریزشی باشــند و به ثبات نرســند، خریدار تمایلی به 

خرید نخواهد داشت.

تولید

رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اســالمی گفت: اگر هــر صنعتی صادرات نداشــته 
باشــد، حتما افول می کند، ســازوکار صادرات برای 
کمیســیون جدی اســت و اقداما ت خوبی در حوزه 
هماهنگی با مقامات اجرایی در این زمینه در دســت 

اجراست.
عزت اله اکبری تاالر پشتی در ستاد اقتصادی مقاومتی 
اســتان مرکزی اظهار کرد: وظیفه مجلس قانونگذرای 
و نظارت اســت، اقدامات و طرح هــای خوبی از جمله 

ممنوعیت مجــازات واحدهــای صنعتی، 
عدم مجازات کارآفرینــان و صاحبان حرف 
و مدیران به غیــر از موارد خــاص در حوزه 
صنعت و تولید و خدمــات، نظام های جامع، 
ساماندهی تولید و توزیع خودرو، ساماندهی 
زنجیره فــوالد، در مجلس در دســت اقدام 
است که برخی از آنها مورد استقبال ریاست 

قوه قضاییه نیز بوده است.
وی افــزود: اگر هر صنعتی صادرات نداشــته باشــد، 

حتما افول می کند. ســازوکار صادرات برای 
کمیسیون جدی اســت و اقدامات خوبی در 
حوزه هماهنگی با مقامات اجرایی در دست 
اجراســت. در هر حــوزه ای از جمله حوزه 
بانکی، بورس و ... ریسک وجود دارد و دولت 

باید وارد میدان شود.
رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: اگر در داخل کشــور 
هماهنگ باشیم، هیچکس نمی تواند ما را تحریم کند. 

بخش خصوصی ســرمایه عظیم این مملکت اســت 
و دولت باید حمایت الزم را از بخــش خصوصی انجام 
دهد، بیشترین مشاورین کمیســیون صنایع از بخش 

خصوصی هستند.
وی اظهار کرد: مجلس در مواضع  مختلفی دســت به 
اقدامات اساســی خواهد زد و آنچه به نفع ملت اســت 
را تصمیم گیــری می کند و به حرف کســی هم گوش 
نمی دهد و بر اســاس نظریه کارشناسی و منافع مردم 

تصمیمات الزم را اتخاذ می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود تحریم ها و 
شیوع ویروس کرونا، بخش صنعت و معدن رشد بیش 

از ۶ درصدی را تجربه می کند.
علیرضا رزم حســینی در دیدار با آیت اهلل حسین نوری 
همدانی از مراجــع تقلید عنوان کــرد: وضعیت تولید 
محصوالت صنعتی و صنایع معدنی در کشــور مطلوب 
و رو به رشــد اســت و در همین رابطه تولید فوالد ۱۰ 
درصد، مس ۱۲ درصد و آلومینیوم ۵۱ درصد افزایش 
داشته اســت و این روند در صادرات این محصوالت نیز 

مشاهده می شود.

وی بــا بیان اینکــه وزارت صنعــت،  معدن 
و تجارت با تالش فــراوان، تاثیر تحریم ها را 
کاهش داد و با داخلی ســازی بســیاری از 
محصوالت آن را جبران کــرد، ادامه داد: در 
حوزه اشــتغال صنعتی نیز با وجود تحریم ها 
شاهد رشد ۲۳ درصدی هستیم و به طور کل 
بخش صنعت،  معدن و صنایع معدنی کشور 

وضعیت مطلوبی دارد و روز بــه روز به تعداد واحدهای 
جدید و صــادرات بیشــتر محصوالت ســاخت ایران 

افزوده می شود.

رزم حســینی گفــت: در حــوزه احیای 
واحدهــای غیرفعــال در شــهرک های 
صنعتی نیز برنامه گســترده ای در دست 
اقدام اســت و امیدواریم در ۲ ماه آینده 
بیش از ۴۰۰ واحــد صنعتــی را دوباره 
فعــال کنیــم، همچنین در حــال حاضر 
تجــارت بازرگانــی ایران بــه حدود ۵۷ 
میلیــارد دالر رســیده  و با وجود همــه تحریم ها، 
وضع تجارت و صادرات محصــوالت ایرانی خوب 

است.

وی با اشــاره براینکــه در دولت ممنوعیــت واردات 
کاالهای غیرضــرور را اعالم کردیــم و تنها کاالهایی 
که شــامل مواد اولیه واحدهــای صنعتی و تجهیزات 
مورد نیاز آن هــا و همچنین کاالهای اساســی مورد 
نیاز مردم اســت، وارد کشور می شــود، بیان کرد: در 
بحث معیشــت نیز تامین چنــد کاال مهم مثل گندم، 
ذرت و روغن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است که در این زمینه نیز کاالهای مورد نیاز به خوبی 
تامین شــده و در بخــش تامین نهادهــای دامی نیز 

وضعیت خوب است.

صنعت

وزیر

خریدار  ســخنگوی اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو، ضمن اشــاره به اینکــه با ترخیص 
قطعات رســوبی گمرک و همچنین کاهش 
نیاز به قطعات یدکی به دلیل کاهش ترددها 
در ایام کرونایی، بازار نسبت به ماه های اخیر 
به لحاظ کمیت و قیمت بهتر شــده است، 
فروش قطعات یدکی دست دوم به جای نو را 
توسط واحدهای تحت نظر اتحادیه قطعات 

یدکی خودرو رد کرد.
ســید مهدی کاظمی در رابطــه با وضعیت 
بازار قطعات یدکی خودرو به لحاظ کیفیت 
قطعات، اظهار کرد: در حــال حاضر اوضاع 
بازار نســبت به حدودا یکماه گذشته، بهتر 
شده است. علت آن نیز این اســت که بازار 
دچار رکود شده و تردد بســیار کمتر شده 
اســت؛ زمانیکه اســتفاده از اتومبیل کمتر 
باشد، کمتر هم قطعات آن دچار فرسایش  و 
خرابی خواهد شد و کمتر به تعویض قطعه، 

نیاز پیدا می کند.
ســخنگوی اتحادیه لوازم یدکــی خودرو 
تاکید کرد: عالوه بر این، گمرک  تعدادی از 
کاالها و قطعاتی که از ماه های گذشته وارد 
شــده اما به دالیل مختلف ترخیص نشده 

بود، اجازه ترخیص داد.
 لذا همین ترخیص قطعات رسوبی،   ۱۰ 
الی ۱۵ درصد در قیمت ها و کمبودهایی 
که برای برخــی قطعات در بــازار ایجاد 
شــده بود، برطرف کــرد. در حالی که تا 

چندی پیش، نگران از بابت ایجاد کمبود 
قطعات یدکی در بازار ایجاد شده بود، اما 
اکنون بازار به لحاظ فراوانی بهتر شــده 

است.  
وی افزود: طی ماه های گذشته، مشتریان 
در تامین برخی قطعات یدکــی مورد نیاز 
خود دچار مشکل شــده بودند؛ اما در حال 
حاضر قطعات در بازار فراوان شــده است. 

البته همه واحدهــای دارای همه قطعات 
نیســتند. )در صورتی که تا سال گذشته و 
پیش از کرونا، مشــتری می توانست قطعه 
مورد نیاز خود را از واحدهای محل سکونت 
خود هم تامین کند، امــا  اکنون بعضا همه 
قطعــا در آن واحدهــا موجود نیســت و 
مشتری بایســتی به واحدهای متمرکز در 

بازار مراجعه کند.( 

هیچ واحد دارای مجوز از اتحادیه، 
اجازه فروش قطعات دست دوم به  جای 

نو ندارد
ســخنگوی اتحادیه لوازم یدکــی خودرو 
در رابطه با صحــت بســته بندی و فروش 
قطعات یدکی دست دوم مربوط به قطعات 
جلوبنــدی خودروها در قالــب قطعات نو، 
توضیــح داد: بله این موضــوع صحت دارد 

اما نه برای صنــف ما و واحدهــای زیرنظر 
اتحادیه که دارای مجــوز فعالیت از اتحادیه 
لوازم یدکی خودرو هستند. باتوجه به قانون 
نظام صنفی، مــا در صنف فروشــندگان و 
توزیع کنندگان قطعات نو هستیم؛ بنابراین 
در موارد مشاهده شده که قطعات دست دوم 
به جای نو به مشــتری فروخته شده؛ شامل 
واحدهای ما نبوده است. هیچ یک از اعضای 
ما به هیــچ عنوان اجازه فــروش حتی یک 

قطعه لوازم یدکی دست دوم ندارند.  
وی افزود: این موضــوع بارها به گوش ما نیز 
رسیده است و مورد بررسی قرار گرفته است. 
طی بررسی ها مشخص شده این واحدهای 
متخلف جزو صنف ما نیســتند. امکان دارد 
از طریق دوره گردها و واحدهایی که جوازی 
از اتحادیــه ندارند و در اصطــالح به نوعی 
زیرپله ای هســتند یا آن هایی که به صورت 
ســیار فعالیت دارند، قطعات دســت دوم 
فروخته شــود؛ اما کامال این موضوع از نظر 
اتحادیه و صنف ما مردود اســت.   به جرائت 
اعالم می کنیم که چنانچه مصرف کننده ای 
قطعه ای دســت دوم را به جای نو از واحدها 
و همــکاران ما خریــداری کردنــد، حتما 
به اتحادیــه گزارش کنند، قــول می دهیم 
علیرغم مشغله های کاری، موضوع را سریعا 
و خارج از نوبت رسیدگی کرده، وجه قطعه 
به مشــتری بازگردانده شــده و قطعا با آن 

واحد برخورد خواهیم کرد.

صنعتی که صادرات نداشته باشد، افول می کند

رشد ۲۳ درصدی در حوزه اشتغال صنعتی در دوران تحریم

وهای وارداتی دپو شده در گمرکات آخرین وضعیت خودر

و بین کارخانه و حاشیه بازار چیست؟ راه حل کاهش اختالف قیمت خودر

خریدار  ســخنگوی گمرک با بیان اینکه 
۲ هزار و ۷۸۳ خودرو در گمرک باقی مانده 
اســت، گفت: از این تعداد تنها ۸۴۰ خودرو 
اظهار گمرکی شــده اند. مبدا ۴۶۷ خودرو 

نیز کشور امارات است.
سید روح اهلل لطیفی، ســخنگوی گمرک 
ایران گفت: پس از ترخیص ۲۳۲۵ خودرو 
از ۵۱۰۸ خــودرو موجــود در گمرک، تا 
اواخر ۲۶ شهریور امســال، دوهزار و ۷۸۳ 
خودرو در گمــرک باقی ماند کــه از بین 
اینها ۸۴۰ خودرو به مرحله اظهارگمرکی 

رسیده اند.
وی ادامه داد: بخشــی از مابقی خودروها 
ثبت ســفارش ندارنــد و وزارت صمت با 
اخذ یا عدم پیگیری مصوبه ثبت سفارش، 
می توانــد در مســیر ورود یــا متروکه و یا 
مرجوع شــدن این خودروها که ارز آن نیز 

در گذشته پرداخت شــده و چندین سال 
در مبادی ورودی کشــور خاک می خورند 
تصمیم بگیــرد )حــدود ۱۱۰۰ خودرو(، 
بخشــی از ایــن خودروها نیز تشــریفات 
گمرکی را طــی کرده اند وبیــش از هزار و 
۱۶۰ خودرو نیز دارای پرونده قضائی است 
که بر اساس مصوبه هیئت دولت به محض 
تبرئه در محاکــم امکان طی تشــریفات 
ترخیص را خواهند داشــت که بخشــی از 
۸۴۰ خودروی اظهار شده نیز در این مسیر 

بوده اند.
لطیفــی در خصــوص خودروهــای اظهار 
شــده به گمرک، توضیــح داد: در بین این 
خودروها، ۵۵۱ دســتگاه در سال ۹۷، ۱۱۱ 
دستگاه در سال ۹۸ و ۱۷۸ دستگاه در سال 
۹۹ در مهلت هایی کــه برای اظهار کاال داده 

شد اظهار شدند اما هنوز ترخیص نشده اند.

ســخنگوی گمرک ایران پیرامــون مبدا 
خرید ایــن خودروها نیز بیان کــرد: مبدا 
خرید ۴۶۷ دستگاه از این خودروها کشور 
امارات، ۱۶۱ دستگاه کشــور چین، ۱۰۵ 
دستگاه، کشــور ترکیه، ۴۹ دستگاه کشور 
عمان، ۴۶ دســتگاه کشــور آلمان )عمدتاً 

خودروهای شــرکت بنــز(، ۶ دســتگاه 
کشــور هند، ۲ دستگاه کشــور ژاپن، یک 
خودرو کشــور قطر و یک خودرو نیز کشور 

گرجستان است.
لطیفی تشــریح کرد: بر اســاس مصوبات 
دولت ترخیــص خودروهایــی که حجم 
موتور آنها باالی ۲۵۰۰ سی سی بوده و یا 
خودروهای آمریکایــی یا خودروهایی که 
به سفارش آمریکا ســاخته شدند ممنوع 

است. 
بخشــی از خودروهایــی که نتوانســتند 
از گمــرک پروانــه ترخیــص بگیرند به 
خصوص در منطقــه آزاد ارونــد یکی از 
این دو موضوع را نقض کــرده بودند )۸۳ 
دســتگاه( در حال حاضر ترانزیت خودرو 
بین مناطق آزاد نیز اگر آمریکایی باشــد 

قابل انجام نیست.

وی بیان داشــت: واردات خودرو از کشور 
چین معمــوالً خودروهای چینی اســت. 
این کشور شریک اول کشــور ما در حوزه 
صــادرات و واردات اولین مقصــد و مبدا 

است. 
آلمان نیز چهارمین کشور وارداتی ما است 
که بر خالف دیگر کشورهای برجام تجارت 
بهتری با کشــورمان داشته اســت. امارات 
نیز در صادرات ســومین مقصد و در واردات 
دومین مبــدا برای تأمین کاالهای کشــور 
است و جنبه واسطه ای دارد به همین دلیل 
سفارشات بیشتری از آنجا بوده است. کشور 
عمان نیز به ایران نزدیک شــده است و آن 
هم جنبــه واســطه ای دارد و در دوره کرونا 
بخشی از تجارتی که در گذشــته با امارات 
انجام می شــد، بابروز محدودیت ها توسط 

کشور عمان انجام شد.

خریدار  یک کارشــناس صنعت خودرو 
در خصــوص راه حــل کاهــش اختــالف 
قیمت خودرو بین کارخانه و حاشــیه بازار 

توضیحاتی داد.
علی قاسمیان کارشــناس صنعت خودرو  
گفت: یکــی از موضوعات و مســائلی که در 
چند ســال اخیر در صنعت خــودرو مطرح 
بوده، اختالف قیمت خودرو از درب کارخانه 
تا حاشــیه بازار اســت. این موضوع دالیل 
متفاوتی دارد که دلیل آن عدم تناسب بین 

عرضه و تقاضا است.
او بیان کرد: عرضه خودرو در چند سال اخیر 
از تقاضا بســیار کمتر بوده و عطش بازار به 
خرید خودرو موجب افزایش قیمت شــده 

اســت. بنابراین، تا مادامی که این مشــکل 
حل نشــود، به نظر می رســد این موضوع 
یعنی اختالف قیمت خــودرو بین کارخانه 

و حاشیه بازار باقی خواهد ماند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: باید 
برای این مشکل به صورت ریشه ای راه حلی 
در نظر گرفته شود و فکری به حال آن کرد.

به نظر می رســد راه حل این مشکل تناسب 
کردن بین عرضه و تقاضا باشد، چه از طریق 
تولید داخل چه از طریق واردات، باید به این 

عطش پاسخ داد. 
قاســمیان بیان کرد: بدیهی اســت که اگر 
تناســب تولید و عرضه با تقاضا انجام شود، 
شــاهد اتفاقات مثبتی در بازار خواهیم بود 

چرا که موجب ایجاد اشــتغال، عدم خروج 
ارز و داخلی ســازی می شــود کــه در هر 
صورت باید فکری به آن شود. در بسیاری از 

کشورهای دنیا به دلیل عرضه بیش از تقاضا، 
خودروســازان مجبور می شوند خودرو را با 
سود صفر درصد با اقساط بلند مدت تحویل 

دهند تا تولید را حفظ کنند. 
او افزود: ریشــه ای ترین راه حــل برای این 
مشــکل ایجاد یک تناســب بیــن عرضه و 
تقاضاســت. بنابراین ایــن موضوعاتی که 
اخیرا مطرح می شــود مانند عرضه خودرو 
در بورس، اما واگرهایــی دارد.برخی اعتقاد 
دارند بــا  عرضه خودرو در بــورس اختالف 
قیمت بین کارخانه و حاشــیه بازار کم می 
شود اما به نظر صحیح نیست، چرا که حالت 
مزایده ای که در بــورس وجود دارد و فضای 
احساســی که ایجاد می شود، به این عطش 

دامن زند و شــرایط را از قبــل بدتر خواهد 
کرد.این کارشــناس صنعت خودرو افزود: 
البته تنها تفاوتی که موضوع عرضه خودرو 
در بورس دارد، این اســت که سود ناشی از 
اختالف قیمــت درب کارخانه تا حاشــیه 
بازار، به جای اینکه به جیــب دالالن برود، 
به سمت کارخانه ســرازیر می شود که این 
کار منشا مشکالت و مفســده های دیگری 

خواهد بود.
قاسمیان گفت: بنابراین ریشه ای ترین راه 
حل برای اینکه اختــالف قیمت تا کارخانه 
را حــذف کنیم، ایجــاد تناســب صحیح 
بین عرضه و تقاضا اســت و اینگونه عطش 

مشتری کم خواهد شد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری انجام شد

برگزاری بیش از 17300 نفرساعت آموزش

بازدیدمشترک شرکت گازوشرکت توزیع برق 
استان مرکزی ازمیزان مصرف ادارات شهرستان 

درپی نشســت مشــترک مدیرعامل شــرکت گازومدیرعامل شرکت 
توزیع برق اســتان مرکزی وتصمیمات اتخاذشــده جهــت برگزاری 
مانورمشترک بین دوشــرکت درخصوص صرفه جویی ورعایت الگوی 
مصرف گازطبیعی وبرق ، بازدید وکنترل مصرف ادارات دولتی درسطح 
شهرستان اراک ازادارات دولتی سطح شهرستان اراک به عمل آمد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی حمید رمضانی معاون 
بهره برداری شــرکت گازاســتان مرکزی دراین خصوص گفت:درپی 
افزایش مصرف گازطبیعی درکشــوروبا توجه به عدم توازن درشــبکه 
گاز وبرق کشوروبا توجه به مصوبه دولت جهت رعایت وکاهش مصرف 
وخاموش نمودن سیستم های گرمایشی خود درساعات غیراداری، به 
همین منظور این شــرکت ازابتدای ابالغ مصوبه دولت اقدام به پایش 
مصرف گاز طبیعی ادارات ســطح اســتان نموداســت و طی همکاری 
وبازدیدبه عمل آمده وپایش ازچنداداره دولتی درســطح شهرســتان 
اراک،ضمن مشــاهده ازطبقات،کریدور،موتورخانــه ،محیط اداری 
،محلهــای پرتردد،اتاقهاومحلهای انتظار هریک ازادارات پایش شــده 
،به ســنجش میزان انرژی مصرفــی پرداختــه وموردآزمایش واندازه 
گیری  قرارگرفته اســت. ایشــان درادامه گفت:دراین بازدیدها ضمن 
همکاری وراهنمایی های ادارات مربوطه ازروند وچگونگی صرفه جویی 
،پیشــنهادات وراهکارهای پیش روی جهت کنتــرل وکاهش مصرف 
انرژی تبــادل نظرنمودندوموانع پیش روی راموردبررســی وارزیابی 
قرارداده وهمچنیــن راه کارهای برون رفت ازبحران رابه شــوروتبادل 
گذاردند.  وضمــن بازدیدازاتاقها وســنجش دمــا ونور،ازموتورخانه 
هاوازلحاظ مکانیکی وتاسیســاتی موردارزیابی قرارگرفت ونیز مصرف 
کنتوروگیج هــای موردنظربررســی وبازدیده عمل آمدوبــه ادارات 

پرمصرف نیزتذکرات الزم ابالغ شد.

 کسب تندیس نقره ای پنجمین همایش 
مسولیت اجتماعی صنعت نفت توسط شرکت گاز 

استان بوشهر
پنجمین همایش مســئولیت اجتماعی صنعت نفت با حضور وزیر نفت، 
مدیران ارشد این وزارتخانه و دستگاه های تابعه به صورت مجازی برگزار 
شد.«به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان بوشهر، مدیر عامل و 
رئیس کمیته CSR  شرکت گاز استان بوشهر در پایان پنجمین همایش 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بیان نمود: در این برنامه از شرکت های 
برتر در دو بخش ارائــه گزارش پایداری و فعالیت مســئولیت اجتماعی 
)CSR( قدردانی شد و شرکت گاز استان بوشــهر نیز موفق گردید لوح 
سپاس و تندیس نقره ای همایش مســولیت اجتماعی صنعت نفت را از 
وزرات نفت کســب نماید.مهندس رحمانی در این رابطه تصریح کرد: با 
توجه به اینکه شرکت گاز استان بوشــهر برای دومین بار در این همایش 
شــرکت نموده، در این دوره از همایش و در ارزیابی بخش تخصصی آن، 
این لوح به مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان برای طرح مطلوب توازن 
کار و زندگی کارکنان شــرکت اهدا گردیده اســت. وی با اشاره به وجود 
حاکمیت شــرایط کرونایی در کشور افزود: شــرکت  گاز استان بوشهر 
در همه ابعاد، امور مســئولیت اجتماعی خود را تداوم و تعمیق بخشید و 
بصورت ساالنه نتایج این اقدامات مسئوالنه خود را بصورت گزارش عرضه 
می دارد.ایشان در پایان گفت: اینجانب کسب این افتخار مهم را به کلیه 
کارکنان و ذینفعان شرکت گاز استان بوشهر تبریک عرض نموده و توفیق 
خدمت رسانی و اجرای ماموریت گازرســانی ایمن و مستمر که این مهم 

خود مسئولیتی در قبال اجتماع می باشد را از خداوند متعال خواستارم.

 حفر  و تکمیل  6 حلقه چاه خاتمه و ۳ حلقه 
در مراحل اجرایی است  

مدیر پروژه  هــای حفاری ۶+۸ حلقه چاه اکتشــافی در شــرکت ملی 
حفاری ایران گفت: در اجرای این دو پروژه مدیریت اکتشــاف شرکت 
ملی نفت ایــران عملیات حفر  و تکمیــل  ۶ حلقه چــاه خاتمه یافته و 
۳ حلقه در مراحل حفاری اســت . به گزارش خبرنــگار خریدار به نقل 
از روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران  نصراهلل عباســی روز سه 
شــنبه )۳۰ دی ماه ۹۹( افزود: هم اکنون دستگاه های حفاری سنگین 
خشــکی ۳۱، ۳۲ و ۴۰ فتح در حال حفاری چاه ها می باشند و  ۳۳، ۷۴ 
و ۸۹ فتح با اتمام حفاری چاه های تکمیلــی از این پروژه ها منفک و در 
حال انتقال بــه موقعیت های جدید قرار دارنــد. وی اظهار کرد: تعامل 
و همکاری میان متخصصان این شــرکت و مدیریت اکتشــاف شرکت 
ملی نفت ایران، فرصت اجرای موفق پروژه های حفاری ۶+۸ حلقه چاه 
اکتشــافی را فراهم آورده و تالش بر این اســت تا حفاری و تکمیل چاه 
های باقیمانده طبق برنامه اجرا گردد. عباســی به آماده سازی دستگاه 
حفاری فوق سنگین ۶۰ فتح برای مشارکت در پروژه ۸ حلقه چاه اشاره 
کرد و گفت: این دستگاه قرار است برای حفر یک حلقه چاه تعریف شده 
در این پروژه در منطقه  هندیجان مستقر شود. مدیر پروژه  های حفاری 
۶+۸ حلقه چاه اکتشــافی در شــرکت ملی حفاری ایران افزود: تمرکز 
حفاری چاه های مــورد نظر در این پروژه ها در مناطق نفتخیز اســتان 
های خوزستان، فارس، بوشــهر و کهگیلویه و بویر احمد بوده است. وی 
یادآور شــد: عملیات اجرایی پروژه ۸ حلقه چاه اکتشــافی در تیرماه و 
پروژه ۶ حلقه در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ آغاز گردید و زمان اتمام کامل دو 

پروژه نیمه نخست سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

تجلیل از برگزیدگان اولین مانور منطقه ای زلزله 
صنعت آب و برق شمالغرب کشور

در مراسمی که به همین مناسبت در ســالن اجتماعات شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان برگزار شــد، با اهدای لوح ســپاس مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، از مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب آذریاجان غربی تجلیل شــد.در لوح سپاس میثم جعفرزاده 
خطاب به علیرضا رضوی آمده اســت: بی تردید صنعــت آب و برق در 
تداوم خدمات زیرســاخت ها و تامیــن و مدیریت حیاتــی ترین نیاز 
موجودات، نقــش بنیادین ایفا می کند.در این میــان، تالش مدیران و 
کارکنان صنعت آب و برق اســتان ها، موجب اســتمرار این دو خدمت 
بنیادین در کشــور است و شــکی نیست که برای دســتیابی به نتیجه 
مطلوب، عالوه بر کاهش خطر و آسیب پذیری، تمرین و آموزش نیز به 
منظور تقویت دانش، مهارت و آمادگی پاســخ به انواع حوادث محتمل، 
از اقدامات موثر و ضروری اســت.اینک که به لطف ایزد متعال و همت 
مدیران و کارکنان خدوم صنعت آب و برق، علی رغم شــیوع گسترده 
ویروس کرونا، مانورهای تمرینی و آموزشــی مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل در مناطق ششگانه کشــور با موفقیت برگزار گردید و به نتایج 
و اهداف پیش بینی شده دست یافت بدینوســیله از تالش جنابعالی و 
همکاران در برگزاری مانور تمرینی آموزشــی ســال ۱۳۹۹ در منطقه 
شــمالغرب کشــور قدردانی و توفیق روز افزون توام با سالمتی در کنار 

خانواده محترمتان را آرزومندم.

کوچه

شــرکت بهره برداری نفــت و گاز مــارون به عنوان 
اولین شــرکت در میان ۵ شــرکت بهره بــردار تابعه 
شــرکت ملــی  مناطق نفت خیــز جنــوب، موفق به 
   )ISOاخذ گواهینامــه سیســتم مدیریت انــرژی

۵۰۰۰۱:۲۰۱۱(شد 
. به گزارش خبرنگار خریدار به نقــل از روابط عمومی 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، مدیر عامل این 
شــرکت با بیان این خبر اظهار  داشــت:  این اقدام پیرو 

دســتور وزیر محترم نفت مبنی بر اســتقرار ســامانه 
مدیریــت انــرژی در صنعــت نفت و  سیاســت های 
راهبردی کالن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در 

دستور کار قرار گرفت.
  مهندس حمید کاویان افــزود: مدیریت انرژی همانند 
دیگر رویکردهای مدیریتی درچارچوب یک سیســتم 
مدیریت  قابل استقرار در ســازمان ها است و سیستم 
   ) ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱  ISO  مدیریت انرژی )بر اساس ایزو

 ابزاری برای  بهبود مســتمر در زمینه مصرف، کارآیی و 
انتخاب منابع انرژی است.

وی یادآور شد که با اســتقرار  این سیستم ساختارهای 
الزم به منظور نهادینه ســازی، طرح ریزی، اســتفاده 
بهینه از انرژی، کاهــش هزینه های مصــرف انرژی، 
کاهش آالینده های زیســت محیطــی و تأمین میزان 
انرژی مناســب با کیفیت و هزینه  مورد نظر در سازمان 

ایجاد می شود.

مهندس کاویــان در پایان با بیان اینکه اســتقرار این 
سیستم در سازمان  موجب ارتقا ســطح فعالیت ها در 
جهت بهبود مصرف انرژی بر اســاس اســتانداردهای 
از تامیــن  بین المللــی می  شــود، گفــت:  پــس 
زیرســاخت های الزم، طی ۳ مرحله ممیزی شامل دو 
ممیزی حضوری و یک ممیزی مجازی از سوی  شرکت 
صادر کننــده گواهینامــه، موفق به اخــذ گواهینامه 

سیستم مدیریت انرژی شدیم .

:به دنبال ورود ۲۰۶ فروند کشــتی حامــل کاالهای 
اساســی به مجتمع بنــدری امام خمینــی)ره( در نه 
ماهه ســال جاری ، بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن 
کاالی اساسی در این این مجتمع بزرگ بندری تخلیه 
شده اســت.عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان خوزســتان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امام خمینی)ره( بیان داشــت: روند پهلوگیری ایمن 

و تخلیه کشــتی های حامل کاالی اساســی با سرعت 
مطلوب با بهره گیری از تجهیزات پیشــرفته و پرقدرت 
ادامه دارد.دریس همچنین با اشــاره بــه افزایش ۳۷ 
درصدی سهم حمل و نقل ریلی در این مجتمع بزرگ 
بندری نســبت به مدت مشابه در ســال گذشته که به 
دلیل هم افزایی راه آهن و ســازمان بنادر و دریانوردی 
و ایجاد زیرســاخت های الزم حاصل شده است، خاطر 

نشان کرد: بیش از یک میلیون تن انواع کاالی اساسی 
از ایســتگاه ها و پایانه های ریلی بندرامام خمینی)ره(

بارگیری و از طریق راه آهن سراســری بــه دیگر نقاط 
کشور حمل شده اســت.وی در ادامه گندم، ذرت، جو، 
دانه روغنی، کنجاله سویا، شکر، برنج و روغن خوراکی 
را از جمله کاالهای اساســی عنوان کــرد که از طریق 
ناوگان جاده ای و ریلی به اقصی نقاط کشــور ارســال  

می شود.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با 
اشاره به اینکه تا کنون بیش از ۱۱ میلیون تن انواع کاالی 
اساســی از انبارهای این مجتمع بنــدری حمل و توزیع 
شده است، میزان کاالهای اساســی موجود در مجتمع 
بندری امام خمینی)ره( را بالغ بر ۳ میلیون تن اعالم کرد 
که به تدریج پس از پشــت سرگذاشتن تشریفات قانونی 

ترخیص و در بازارهای مصرف توزیع می شود.

ششمین جلســه کمیته زنان و دفاع مقدس با موضوع 
برگزاری کنگــره ۱۷ هزار زن شــهیده، جانباز و آزاده 
برگزار گردید.به گزارش خبرنگار خریدار، این جلســه 
در سالن جلسات اســتانداری خوزســتان به ریاست 
زینــب پارســافخر مدیر کل امــور بانــوان و خانواده 
استانداری خوزستان و با حضور مشــاور امور بانوان و 

خانواده دســتگاه هــای اجرایی اســتان عضو کمیته 
برگزار شد .

مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری خوزستان با 
اشــاره به اینکه نقش زنان در دفاع مقدس بسیار تاثیر 
گذار و بی دلیل است اظهار کرد :حضور بانوان به عنوان 
پشــتیبان چه در ایام جنگ و چه بعد از جنگ همیشه 

پررنگ بوده است .
آمار شــهدای زن اســتان خوزســتان، حضور بانوان 
ارزشــمند ما در مناطق عملیاتی را نشــان می دهد.

پرداختن به مســئله کنگره ملی۱۷هزار زن شــهیده 
فرصت مغتنمی اســت که عالوه بر تجلیــل از خانواده 
های زنان شــهیده به نقش های چند گانه بانوان عزیز 

ما در پشــتیبانی از مردان در دفــاع از میهن عزیز مان 
توجه گردد.

پارســافخر افزود: با توجه به در دستور کار قرار گرفتن 
پیگی  ری مصوبات استانی،  امروز دومین جلسه پیاپی 
پیگیــری مصوبات بــا محوریت کنگــره ۱۷ هزار زن 

شهیده، جانباز  و آزاده انجام شد.

ون مار

خوزستان

خوزستان

خریدار  شرکت گاز اســتان چهارمحال 
و بختیــاری در راســتای دانــش افزایی و 
بهبود ســطح اثربخشــی کارکنان، در ده 
ماهه ســالجاری  ۱۷۳۰۰ نفرساعت دوره 
آموزشــی برگزار کــرده اســت.به گزارش 
روابط عمومی ، سیامک حیدری مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان چهارمحال و بختیاری 
، گفت: واحــد آمــوزش گاز چهارمحال و 
بختیــاری در ده ماهه امســال ۱۷۳۰۰نفر 
ساعت دوره آموزشــي برگزار کرده است .  
۲۶۱ نفر از کارکنان بــا حضور در ۴۰ عنوان 
مختلــف تخصصــي و عمومــي؛ آموزش 
هاي الزم را دریافت کــرده اند.مدیر عامل 
شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری با 
بیان اینکه اهمیت بحــث آموزش و تجهیز 
نیروی انســانی برهیچکس پوشیده نیست 
و علی رغم شــرایط ویژه موجود و شــیوع 
ویروس کرونــا، نباید از ایــن موضوع غافل 
شد ، افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
شرکت گاز اســتان چهارمحال و بختیاری 
اقدام به برگزاری دوره های آموزشــی غیر 
حضوری بــه صورت خودخــوان  ، آنالین و 
آفالین نموده اســت .وی با اشاره به اهمیت 
آموزش کارکنان در مســیر شغلي خود در 
راستای متناسب ســاختن دانش، مهارت و 

بینش خود با نیازهاِي شــغلِي مورد تصدي 
و اســتفاده از ظرفیت موجود در ســامانه 
آموزش مجازي شــرکت ملي گاز ایران که 
در آن دوره های آموزشــی بارگذاری شده و 
به صورت فصلي بــراي کارکنان برگزار مي 

شــود را از دیگر اقدامات انجام شده توسط 
این واحد عنوان کرد.حیــدری به برگزاری 
دوره حضوری آمــوزش کاربردی GIS که 
در مرکز آموزش فنی و حرفه ای و با رعایت 
تمام پروتکل های بهداشــتی برگزار گردید 

اشاره نمود که که در این دوره با هدف کسب 
مهارت های فنی و کاربــردی ، حدود ۲۰۰ 
نفر ســاعت آموزش برگزار شده ، همچنین 
بــه دوره هایــی نظیــر دوره ی آمــوزش 
تعمیرات پیشــگیرانه PM و دوره های تیم 

سازی ، تکنیک های ارزیابی و سازماندهی 
و دوره مختــص همکاران خانــم ها تحت 
عنــوان » دوره توانمند ســازی اجتماعی و 
فردی زنان در صنعت نفت « اشاره نمودند .  
آقای اختر رئیس آموزش افزود: در مجموع 
۲۶۱ نفر از کارکنــان دردوره های مختلف 
آموزشــی )خودخوان ، آنالیــن و آفالین ( 

شرکت کرده اند .
وی اظهار داشــت: علیرغم شــیوع ویروس 
کرونــا عملکرد آمــوزش نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته نه تنها کاهش نیافته 
بلکه حــدود ۶% افزایش را نشــان می دهد 
لذا این واحد با اجرای غیــر حضوری دوره 
ها ، روند آموزش و دانش افزایی پرســنل را 
بصورت مســتمر ادامه می دهد.آقای اختر 
در پایان افزودند : واحد آموزش نهایت بهره 
برداری از دوره های مجازی شــرکت ملی 
گاز ایران را با توجه به نیاز شــغلی همکاران 
نموده است . وی برگزاری دوره های آموزش 
مجازی بدون محدودیــت فیزیکی، صرفه 
جویی در زمــان و هزینه، حذف محدودیت 
مکان، بهبود عملکرد، بهره وری بیشــتر و 
فراهم آوردن فرصت بــه روزآوری دانش را 
به عنوان مهمتریــن ویژگی های دوره های 

آموزش مجازی نام برد.

ون دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی توسط نفت و گاز مار

رشد ۳۷ درصدی حمل و نقل ریلی کاالهای اساسی در بندر امام خمینی)ره(

ششمین جلسه کمیته زن ودفاع مقدس استان خوزستان برگزار شد

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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 توسط مخابرات منطقه کرمانشاه

آغازعملیات اجرایی واگذاری FTTH  به سیصد واحد شهرک صنعتی فرامان

ح بهینه سازی موتورخانه ها ثبت نام کردند   ۲۸۹ مشترک گاز آذربایجان غربی در طر

خریــدار   عملیــات اجرایــی واگذاری 
فیبرنوری بــه تعــداد ۳۰۰واحدصنعتی 
درشــهرک صنعتــی فرامان آغازشــد.به 
گزارش روابــط عمومی مخابــرات منطقه 
کرمانشــاه ، حمیدرضاامیری،معاون شبکه 
مخابــرات اســتان در گفتگویی بــا روابط 
عمومی مخابرات منطقه کرمانشــاه ،ضمن 
 FTTH تشریح مزایای استفاده از سرویس
مخابرات در واحدهای صنعتی خاطرنشان 
کرد: فیبــر نوری، تکنولوژی ارتباط نســل 
آینده اســت که خوشــبختانه بــا تالش 
همکاران زحمتکش شرکت مخابرات ایران، 

تمام ارتباط های کشور به این سمت هدایت 
می شوند.

امیری  تاکید کرد: این شــرکت در راستای 
حمایت از تولیــد و صنعت اســتان از هیچ 
تالشــی فروگذار نخواهد کرد و آماده ارائه 
خدمات مخابراتی در مناطق  صنعتی است.

معاون شبکه مخابرات منطقه کرمانشاه در 
ادامــه  از اجرا و واگذاری پــروژه فیبرنوری 
)FTTH( در شــهرک صنعتی بیســتون و 
همچنین  آمادگی مخابــرات برای اجرای 
این پروژه در ســایر شــهرک های صنعتی  
مقام معظــم رهبری به نام ســال »جهش اســتان خبر داد و گفت:  درسالی که توسط 

تولید «نامگذاری گردیده ، مخابرات منطقه 
کرمانشاه  نیز به نوبه ی خود جهت کمک به 
رونق اقتصادی منطقــه . تمهیدات ویژه ای 
را برای برقراری ارتباط FTTH درشهرک 
صنعتی سراسر اســتان فراهم نموده است 
.گفتنــی اســت  )FTTH( یک ســیگنال 
ارتباطی روی فیبرنوری اســت که از سمت 
سوییچ های مخابرات به منازل ، واحدهای 
اداری ،  تجاری و واحدهای صنعتی  تحویل 
داده می شــود واین تکنولوژی  جایگزینی 
بسیارمناســب برای زیرساخت های مسی 
مانند ســیم  و کابلهای قدیمی تلفن است.  

تکنولوژی FTTH  به سرعت در حال رشد 
بوده و ســرعت و پهنای باندبسیارباالتری 
)حــدود ۲۵۰ برابر ســریعتر( را به مصرف 
کنندگان ارائه مــی دهد. بنابرایــن از این 
طریق براحتی می توان اینترنت، تلویزیون، 
امنیت اماکــن مختلف و خدمــات صوتی  
وتصویری ، اینترنت اشــیا و .... را بر بســتر 
فیبرنوری برقرار کرد . این ارتباط از سرعت 
و کیفیت بســیار باالیی برخــوردار بوده و 
بــرای ارتباطات و مــراودات اقتصادی بین 
واحدهای صنعتی  نیزبســیار حائز اهمیت 

می باشد.

گاز  شــرکت  مدیرعامــل  خریــدار  
آذربایجان غربــی گفــت: تاکنــون ۲۸۹ 
مشترک گاز اســتان در طرح بهینه سازی 

موتورخانه ها ثبت نام کرده اند.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت گاز 
آذربایجان غربــی، علیرضــا شــیخی طی 
ویدیــو کنفراســی بــا حضور مشــایخی 
مدیر گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران 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 سوم کشــوری قرار دارد.
وی با اشــاره به اینکه به نســبت جمعیت 
استان و تعداد مشــترکین و به گواه ارقام و 
اعداد، آذربایجان غربی یکی از اســتان های 
پیشرو در اجرای طرح بهینه سازی مصرف 
موتورخانه هاست، اظهار کرد: این موفقیت 
اما در ســایه اقدامات شایسته و خالقانه ای 
بود که توانست همراهی و مشارکت مردمی 
را برای اجرای هر چه بهتــر این طرح جلب 

کند.
مدیرعامــل شــرکت گاز آذربایجان غربی، 
با بیــان اینکه ۲۸۹ مشــترک در این طرح 

ثبت نام کرده انــد، افزود: تعــداد مجریان 
ثبت نــام کننده در این طــرح نیز ۳۲۱ نفر 
بوده که تاکنون قرار داد اجرای بهینه سازی 
۱۵ موتورخانه منعقد شــده و از این تعداد 

عملیات ۵ مورد به اتمام رسیده است.
به گفتــه شــیخی، در مجمــوع ۱۷ هزار 
و ۶۰۰ موتورخانــه خانگــی و تجــاری 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 استخراج کدهای 

موتورخانه ها با جامعه هدف ۱۷ هزار و ۶۰۰ 
مشترک توسط کنتورخوانان انجام گرفته 
و تنها در آذربایجان غربی انجام شده است، 
گفت: برگزاری ســه دوره آموزشی از جمله 
شناسایی گلوگاه های سیستمی طرح، دوره 

آموزشی ناظرین، مجریان و روسای ادارات 
و کارکنان آنها از جمله برنامه های شــرکت 
گاز آذربایجان غربــی در راســتای اجرای 
بی نقص طرح بهینه سازی موتورخانه بوده 

است.



فکری: 

هیچ تیمی را نباید دست کم گرفت 

دیاباته باز هم آقای گل می شود
وی نادری حساب کند استقالل می تواند ر

مربی پیشین تیم فوتبال استقالل گفت: با این که پای شیخ دیاباته دیر 
به گل باز شــد، اما این مهاجم آنقدر توانمند هست که باز هم آقای گل 

شود.
علی چینی پیشکســوت و مربی ســابق آبی پوشــان اظهار داشــت: 
خوشبختانه استقالل به روند رو به رشــد خود بازگشته و هفته به هفته 
شرایط آن بهتر می شــود. اگر امروز تیم محمود فکری در صدر جدول 
قرار دارد، واقعاً حقش اســت و در این شــرایط هیچ تیمی شایسته تر از 

آبی پوشان برای قرار گرفتن در صدر جدول نیست.
مربی پیشین استقالل بیان داشت: استقالل برابر تراکتور با برنامه ریزی 
بازی کرد و پیروز شــد. آمادگــی وافر مهاجمان این تیــم اتفاق خوبی 
است. آنها با تاکتیکی که داشــتند بر مدافعان تراکتور فشار وارد کردند 
و این پرس ســنگین کاماًل جواب داد. آنها به قدری خوب پرس کردند 
که یک بازیکن باتجربه و باهوش مثل مســعود شــجاعی مقابل دیاباته 
مرتکب اشتباه شد و طبیعی است که اشتباه کردن مقابل دیاباته تاوان 

سنگینی دارد.
پیشکسوت استقالل گفت: اینکه مهاجمان این تیم به اوج بازگشته اند 
اتفاق خوبی اســت. پای دیاباته دیر به گل باز شد اما او آنقدر خوب است 
که همین فصــل هم می تواند آقای گل شــود. با اینکه شــیخ بازیکنی 
حرفه ای اســت و قطعاً موفقیت تیمی برای او مهم تر از گل زدن خودش 

است، اما او می تواند برای دومین فصل پیاپی آقای گل شود.
چینی در خصوص دیدار پیش روی آبی پوشان مقابل سایپا بیان داشت: 
بازی های ســایپا را دیدم و آن را تیم خوبی می بینیم. بــا اینکه آنها در 
بازی های این فصل خیلی خوب نتیجه نگرفته اند، اما تیم خوبی هستند 
که اگر دســت کم گرفته شوند می توانند برای اســتقالل دردسر ایجاد 
کنند. لذا به فکری و شــاگردانش توصیه می کنم با همه توان برابر این 

تیم حاضر شوند.
وی افزود: حاال که آبی پوشان به صدر جدول رسیده اند کار دشوارتری 
دارند. حفظ صــدر جدول به مراتب دشــوارتر از به دســت آوردن آن 
است. حاال رقبا با قوای بیشتری مقابل اســتقالل حاضر می شوند و این 

می تواند کار را برای آبی پوشان سخت کند..
مدافع چپ پیشــین آبی پوشــان خاطرنشان ســاخت: به عقیده من 
»میلیچ« یکی از بهتریــن مدافعان چپ ایران اســت و باید تمهیداتی 
اندیشیده شــود که او به زودی به تیمش بازگردد. اما به جز میلیچ، این 
تیم یک دفاع چپ خیلی خوب دیگر به اســم محمد نادری دارد. نادری 
هنوز نتوانسته توانایی هایش را در استقالل نشــان دهد. اما او نیز یکی 
از بهترین مدافعان چپ اســت که همه ویژگی های بازی کردن در این 
پســت را دارد و در صورتی که به هماهنگی الزم با دیگر بازیکنان برسد، 

قطعاً روزهای خوبی را در استقالل رقم می زند.

استقالل سهمیه مستقیم گرفت؟
پرسپولیس در سید یک آسیا

طبق اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا، تیم فوتبال پرســپولیس در 
قرعه کشی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ در ســید یک قرار دارد و تیم اولسان 

هیوندای کره جنوبی در سید دو حضور خواهد داشت.
 مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا قرار است روز ۲۷ ژانویه 
)چهارشنبه هشتم بهمن( برگزار شود. AFC تعداد تیم های این دوره 
را به عدد ۴۰ افزایش داده است و به این ترتیب رقابت در ۱۰ گروه )پنج 

گروه شرق و پنج گروه غرب( برگزار خواهد شد.
گفته می شــود با توجه به عدم حضور تیم کوپه داغ ترکمنستان در این 
رقابت ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم استقالل ایران را از مرحله پلی 
آف خارج کرده و ایــن نماینده ایران در کنار پرســپولیس و تراکتور به 
صورت مســتقیم در مرحله گروهی حضور خواهد داشت. هرچند هنوز 

به صورت رسمی این خبر اعالم نشده است.
این در حالی است که حضور تیم پرســپولیس در سید یک قرعه کشی 
فصل ۲۰۲۱ لیگ قهرمانان آســیا قطعی است. ســایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا خبر داد پرســپولیس به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ 
ایران و نایب قهرمان لیگ قهرمانان آســیا در سید یک قرعه کشی قرار 
داده می شود و اولسان هیوندای که قهرمان فصل گذشته آسیا شد، در 

سید دوم خواهد بود.
پیش بینی می شود در ســید یک، قهرمان لیگ کشورهای عربستان، 
قطر و امارات حضور داشته باشــند و اگر این فرمول در قرعه کشی اجرا 
شود، پرسپولیس در مرحله گروهی با الهالل عربستان، الدحیل قطر و 

الشارجه امارات روبرو نخواهد شد.
AFC هنوز به صورت شفاف اعالم نکرده اســت که فصل ۲۰۲۱ لیگ 
قهرمانان را به چه شــکل برگزار می کند. آخرین خبرها از رســانه های 
قطر حاکی است هر کشــور میزبانی یک گروه را بر عهده خواهد گرفت 
و کنفدراســیون آســیا بعد از مراسم قرعه کشی، شــرایط کشورهای 

داوطلب میزبانی را بررسی می کند.
زمانبندی مراحل لیگ قهرمانان آســیا در منطقه غــرب به این ترتیب 

است:

مرحله مقدماتی )تک بازی(
۷ اپریل )۱۸ فروردین(

مرحله گروهی )رفت و برگشت(
۱۴ تا ۳۰ اپریل )۲۵ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(

مرحله یک هشتم نهایی )تک بازی(
۱۳ و ۱۴ سپتامبر )۲۲ و ۲۳ شهریور(

مرحله یک چهارم نهایی )تک بازی(
۲۷ و ۲۸ سپتامبر )۵ و ۶ مهر(

مرحله نیمه نهایی )رفت و برگشت(
رفت: ۱۹ و ۲۰ اکتبر )۲۷ و ۲۸ مهر(
برگشت: ۲۶ و۲۷ اکتبر )۴ و ۵ آبان(

فینال )رفت و برگشت(
رفت: ۲۱ نوامبر )۳۰ آبان(
برگشت: ۲۷ نوامبر )۶ آذر(

 در سال ۲۰۲۰ و به دلیل شــیوع ویروس کرونا، این مسابقات به صورت 
متمرکز در کشــور قطر برگزار شــد و تیم های اولســان کره جنوبی و 

پرسپولیس ایران قهرمان و نایب قهرمان شدند.
پرســپولیس، تراکتور، اســتقالل و فوالد چهار نماینده ایران در فصل 

بعدی لیگ قهرمانان آسیا هستند.

میدان

خریدار  سرمربی استقالل می گوید نباید 
تیم سایپا را دســت کم گرفت و با تمام توان 

مقابل حریف باید بازی کرد.
 محمود فکری سرمربی استقالل در نشست 
خبری قبل بازی تیمش برابر سایپا در هفته 
دوازدهم رقابت های لیــگ برتر اظهار کرد: 
به بازی سایپا رسیدیم. ســایپا در این فصل 
نشــان داده که می تواند از هر تیمی امتیاز 
بگیرد و از تمام تیم ها امتیاز گرفته اســت. 
این بازی برای ما سخت است. برنامه بازی ها 
طوری است که فشار روی تیم ما زیاد است 
اما ســایپا از ما استراحت بیشــتری داشته 
است. در مجموع سایپا تیم خوبی است و کار 
سختی داریم. امیدوارم بازیکنان ما شرایط 
روحی و جسمی خود را حفظ کرده باشند و 
با انگیزه وارد بازی شوند و به حریف احترام 
بگذارند و در پایان بتوانیم سه امتیاز بازی را 
به دســت آوریم و صدرنشینی لیگ را حفظ 

کنیم.
او دربــاره تاکتیک های تیمــش گفت: ما 
نسبت به داشــته  های خود عمل می کنیم 
و سعی می کنیم نســبت به آن ترکیب خود 
را بچینیم. بعضی اوقــات الزم می دانیم به 
برخی بازیکنان استراحت دهیم و مشخص 
خواهد شــد چــه بازیکنانــی در ترکیب 

خواهند بود.
فکری دربــاره احتمال صعود مســتقیم به 

لیگ قهرمانان آســیا اظهار کرد: هنوز خبر 
موثق از باشگاه به ما اعالم نشده است اما من 
یک حسرت ۲۲ ســاله دارم و آن هم این بود 
که فینال جام باشــگاه های آسیا را از دست 
دادیم. العین تیم خوبی است اما من به باالتر 
از این ها فکر می کنم. اگر این مساله رخ داد، 
ســعی می کنیم به مراحل باالتری در لیگ 

قهرمانان آسیا برســیم و برنامه ریزی های 
خود را انجام دهیم و آرزویی که ســال ها در 

دلم بوده است را محقق کنیم.
او درباره جذب بازیکــن در نیم فصل اظهار 
کرد: در نیم فصل با توجه بــه ظرفیت تیم، 
برخی بازیکنان از ما جدا می شوند و با توجه 
به ظرفیت های خالی بازیکنان مورد نظر را 

جذب می کنیم.
سرمربی استقالل درباره ضعیف بودن خط 
حمله ســایپا گفت: هیچ تیمی را نمی شود 
دست کم گرفت. ســایپا تیم محترمی است 
و اگر ســایپا در این بازی یک امتیــاز از ما 
بگیرد، برای ما اصال خوب نیســت. تالش ما 
این است که سه امتیاز این بازی را به دست 

آوریم. اگر خط حمله حریف ضعیف اســت، 
قطعا خطوط دیگر تیم ســایپا قوی بوده که 
توانســتند از حریفان امتیاز بگیرند. تالش 
می کنیم در خط دفاع منسجم تر کار کنیم و 

در حمله بهتر عمل کنیم.
او دربــاره مصدومان تیمش گفت: ســید 
احمد موسوی مصدوم تیم ما است. رضاوند 
هم با تیــم تمرین کرده اســت و مشــکل 

خاصی برای همراهی تیم ندارد.
فکری در پایان درباره صدرنشینی  تیمش 
خاطرنشــان کرد:  لطف خدا بوده اســت و 
تالش بازیکنان که من بایــد از همه آن ها 
تشکر کنم. ما مشــکالت زیادی داشتیم و 
با صبوری این بچه ها، صدرنشــینی ما رقم 
خورده اســت. امیدوارم این روند را ادامه 
دهیم. مجموعه اســتقالل نجیب  اســت و 
این تیم  بــا توجه به وضعیتــی که موجود 
اســت، فکر می کنیم نیاز به حمایت ندارد 
اما می خواهم از همه کسانی که استقاللی 
هســتند به ما کمک کنند تا این تیم نتیجه 
بگیــرد. هدایت این باشــگاه کار ســختی 
اســت. آن هایی کــه در بخش سیاســی و 
اقتصادی و کســانی کــه در حــوزه فنی 
می توانند کمــک کنند، پــای کار بیایند. 
این زمانی رخ می دهد که ما یکدل باشــیم 
و امیدوارم این اتفاق ســال های آینده نیز 

رخ دهد.

مدیرفنی سابق استقالل با بیان اینکه آبی پوشان باید 
برد مقابل تراکتور را فراموش کنند گفت: ســایپا یک 
تیم نگران کننده اســت و اســتقالل نباید آن را دست 
کم بگیرد.بهتاش فریبا با اشــاره به پیــروزی ۳ بر یک 
اســتقالل برابر تراکتور تبریز گفت: استقالل یک بازی 

خوب را به نمایش گذاشت. 
هــم در بعــد تاکتیکی، زوج ســازی، ســرعت بازی، 
پِرســینگ و مســائل فنی عملکرد قابل قبولی داشت. 
این بازی یکــی از بهترین بازی های اســتقالل در این 
فصل و شاید حتی در لیگ برتر خواهد بود. بارها گفته 
بودم که اگر محمود فکری تمــام نفراتش را در اختیار 
داشــته باشــد می تواند زیبا بازی کند و حاال با وجود 
تمام بازیکنان استقالل، آبی پوشــان توانستند هم به 
پیروزی دســت پیدا کرده و هم دوباره به صدر جدول 
بازگردند.مدیر فنی سابق استقالل گفت: شیخ دیاباته 

روز خوبی را پشــت سر گذاشــت. بی دلیل 
نبود که او فصل گذشــته آقای گل شد. خط 
دفاع اســتقالل تقریباً به بدون اشتباه بود و 
دفاع تیمی آبی پوشــان عملکرد قابل قبولی 
داشت. قائدی و ارسالن در برگشت ها خوب 
بودند و خط هافبک اســتقالل هــم مقابل 
تراکتور جنگنده ظاهر شــد.بهتاش فریبا در 

ادامه و در مورد عملکرد تراکتورســازی برابر استقالل 
ادامه داد: مصدومیت چنــد بازیکن مانند دژاگه و حاج 
صفی کار دســت تراکتور داد. شــاید اگر آنها از ابتدای 
بازی در زمین حضور داشــتند شرایط به گونه ای دیگر 
رقم می خورد اما در مجموع تراکتور تیم بســیار خوبی 
اســت و مطمئناً به دنبال این است بتواند سهمیه لیگ 

قهرمانان فصل آینده را به دست بیاورد.
وی در مورد حواشــی بــه وجود آمده علیه ســرمربی 

استقالل و اینکه برخی ها به دنبال برکناری 
او از استقالل هســتند، گفت: متاسفانه خط 
و خطوطی در فضای مجــازی وجود دارد که 
به دنبال ضربه زدن به استقالل هستند. چند 
صفحه در فضای مجازی که مشخص نیست 
توســط چه کسانی مدیریت می شــود با نام 
استقالل می خواهند آرامش تیم را برهم زده 

و باعث حاشیه سازی شوند. 
آنها در این چند وقت نشــان دادند که تنها هدفشــان 
ضربه زدن به استقالل اســت و نمی خواهند این روند 

موفقیت را ادامه دهند.
بهتاش فریبا تاکید کرد: هواداران باید به هوش باشند 
و اجازه ندهند فضای مجازی بر روی حمایتشان از تیم 
تاثیر منفی بگــذارد. هواداران اصیل اســتقالل هرگز 
تیمشــان را کنــار نمی گذارند و حاال که آبی پوشــان 

توانســته اند نمایش قابل قبولی از خــود ارائه داده و به 
صدر جدول برســند آنها هم باید به خوبی از تیمشان 

حمایت کنند.
وی در مورد دیدار امروز اســتقالل برابر ســایپا تهران 
گفت: ســایپا یک تیم جوان اســت و یک مربی جوان 
دارد که به دنبال موفقیت در لیگ امسال است. این تیم 
سخت گل می خورد، دفاع بسته ای دارد و این موضوع 
می تواند کار را برای مهاجمان اســتقالل سخت کند. 
آبی پوشان باید در ۲۰ دقیقه ابتدایی دروازه سایپا را باز 
کنند تا بتوانند پیروز این دیدار باشند.مدیرفنی سابق 
استقالل در پایان خاطرنشان کرد: استقالل باید برد برابر 
تراکتور را به فراموشی بســپارد. به اعتقاد من بازی برابر 
سایپا نگران کننده است و کادر فنی باید هوشیار باشد تا 
بازیکنان با ارائه یک بازی منطقی مقابل سایپا به پیروزی 

رسیده و صدرنشینی خود را تداوم ببخشند.

استقالل

بهتاش فریبا: سایپا نگران کننده است
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پنجعلی: پرسپولیس مدعی اصلی قهرمانی است
خریــدار   پیشکســوت تیــم ملــی و 
سرخپوشــان پایتخــت گفت: تیــم فعلی 
پرســپولیس با وجود تمام مشکالتی که در 
مورد کمبود بازیکــن دارد، به پختگی الزم 

برای تکرار قهرمانی های خود رسیده است.
 تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در هفته 
یازدهم لیگ برتر برابر فوالد خوزســتان به 
برتری برســد و به روند تساوی هایش بعد از 
چهار بازی پایان دهد. محمــد پنجعلی در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در مورد شــرایط 
پرســپولیس، شــانس پرســپولیس برای 
پنجمین قهرمانــی متوالــی، مصدومیت 

مدافعان این تیم و غیره صحبت کرد:

 در بازی با فوالد روند تســاوی های 
پس از چهار بازی متوقف شد.

در بازی با فوالد تیم رونــد خوبش را حفظ 
کرد اما در دیدار شــهرآورد، پرســپولیس 
عملکــرد به مراتــب بهتری را بــه نمایش 
گذاشت و به نظر من همان دیدار باعث شد 
تا اعتماد به نفس از دست رفته پس از فینال 

آسیا به تیم بازگردد.

 ناکامی در فینال آســیا تا چه اندازه 
در اینکه پرسپولیس نتوانست مدت 
زیادی در لیگ طعم پیروزی را بچشد، 

تاثیر داشت؟
در فینال آســیا حــق تیم، پیــروزی بود و 
پرسپولیس شایســتگی هایش را در زمین 
با وجــود بضاعــت کمی که داشــت، برای 
قهرمانی نشــان داد. وقتــی روی ۲ اتفاق و 
پنالتی جــام مهمی مانند لیــگ قهرمانان 

آسیا را از دســت می دهید، طبیعی است با 
مشــکالت این چنینی مواجه شوید و زمانی 
الزم است تا تیم از نظر روحی و روانی آماده 
شود اما دیدار با اســتقالل این خودباوری را 

به بازیکنان برای قهرمانی بازگرداند.

 عملکرد پرسپولیس  در بازی با فوالد 

راضی کننده بود؟
فوالد از تیم هــای خوب لیگ ماســت که 
از حضــور بازیکنــان و کادر فنــی خوبی 
بهره می برد. با وجود اینکه یــک پنالتی به 
ناحق علیه این تیم اعالم شــد، پرسپولیس 
توانســت به بازی بازگردد و ۳ امتیاز حیاتی 

این دیدار را کسب کند.

 اما این دیدار تبعاتی در پی داشت و 2 
مدافع میانی پرسپولیس مصدوم شدند.

این اتفــاق قابل پیــش بینی بــود که در 
فشردگی بازی ها بازیکنان دچار مشکالتی 

شوند. 

 پرســپولیس در غیاب ســیدجالل 
حسینی و کنعانی زادگان ضرر نمی کند؟

قطعا این موضوع تاثیــر خودش را دارد اما 
مهــم ترین عامــل موفقیت پرســپولیس 
به نظر من، »تیم بودن« پرســپولیس بود 
و اینکه هــر کس در این غالــب تیمی قرار 
می گیرد، موثر واقع می شــود؛ حتی بازی 
گرفتــن از بازیکنــان در پســت های غیر 

تخصصی.

 این پرسپولیس چقدر شانس برای 
کسب پنجمین قهرمانی متوالی دارد؟

همان طور که شــرایط جــدول را می بینید 
اختالف بین تیم ها بســیار کم است و تنها 
یک بــرد ممکن اســت تیمی را بــه باالی 
جدول برســاند امــا می توانــم بگویم این 
پرســپولیس پختگی الزم را برای قهرمانی 

دارد.

دعوا بر سر مهاجم ایرانی باال گرفت
یک روزنامه نگار اوکراینی اعالم کرد توافق شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم 

فوتبال المپیک دونتسک با تیم زوریا لوهانسک قانونی نیست!
 شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیک دونتسک اوکراین شرایط 

پیچیده ای در این باشگاه دارد.
 قرارداد شــهاب این فصل با المپیک تمام می شود ولی مسئوالن این باشگاه 
می خواهند با فروش این بازیکن در نقل و انتقاالت زمســتانی همین فصل، 

درآمد کسب کنند.
طبق اعالم رسانه های اوکراینی، شــهاب از همین حاال برای فصل بعد با تیم 
زوریا لوهانسک به توافق رسیده است. مســئوالن باشگاه المپیک از امضای 
توافقنامه اولیه زاهدی بی خبر بوده و از این اتفاق عصبانی هستند. به همین 

دلیل این بازیکن را به تیم دوم باشگاه تبعید کرده اند.
ســایت »sportarena« خبر داد باشگاه ریوآوه که ســال گذشته مهدی 
طارمی دیگر مهاجم ایران را در اختیار داشــت و ســود خوبی از انتقال او به 
دست آورد، یکی از مشــتریان شهاب زاهدی اســت. ریوآوه پیشنهاد ۳۰۰ 
هزار یورو به عــالوه ۳۰ درصد از فروش بعدی زاهدی را به باشــگاه المپیک 

داده است.
این در حالی اســت که »ایگور بورباس« روزنامه نگار اوکراینی روز گذشته 
خبر داد توافق زاهدی با زوریا فاقد اعتبار اســت چون در یوفا ثبت نشــده 

است. 
وی اعالم کرد زوریا حاضر شده برای زاهدی مبلغ ۳۰۰ هزار یورو به المپیک 
بدهد اما بدون درصد فــروش مجدد این بازیکن که المپیک این پیشــنهاد 
را قبول نکرده اســت. وی درباره درآمد زاهدی در زوریــا هم اعالم کرد این 
باشــگاه با بازیکن ایرانی بر ســر مبلغ ماهانه ۱۲ هزار یورو به توافق رسیده 

است.
زاهدی در این فصل در ۱۲ بازی المپیک هشت گل به ثمر رسانده است.

لژیونر
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 از »بابا سیبیلو« تا »پسر دلفینی«

همه انصرافی های جشنواره فیلم فجر

خریدار  »ترانه هــای پدری«، »روشــنایی«، 
»الک پشــت و حلزون«، »بانک زده هــا«، »بابا 
ســیبیلو«، »کوســه« و »موافقــت اصولــی«، 
فیلم هایی هســتند که تا این لحظه انصراف خود 

را از حضور در جشنواره فیلم فجر اعالم کرده اند.
 در حالی که کمتــر از دو هفته به برپایی ســی و 
نهمین جشنواره فیلم فجر زمان باقی مانده است 
و در حالی که مهلت ارسال نســخه نهایی فیلم ها 
به دبیرخانه جشــنواره پایان یافته، اما همچنان 
برخــی فیلم ها از حضــور در بزرگتریــن رویداد 

سینمایی ایران انصراف می دهند.
در ادامه، به فهرست انصرافی ها اشاره می کنیم.

  »موافقت اصولی«
کمدی »موافقــت اصولی« بــه کارگردانی امیر 
پورکیان سال گذشته مقابل دوربین رفت و امسال 
آماده نمایش شــده و پروانه هم گرفته است، اما 
سیدضیاء هاشمی تهیه کننده آن اعالم کرد: قصد 
ندارم که هیچکدام از این آثــار را برای حضور در 
جشــنواره فیلم فجر آماده کنم، چرا که هدف ما 
مردم هســتند تا بتوانیم لحظــات خوبی را برای 

آن ها به خصوص در سینما فراهم کنیم.

  »کوسه«
فیلم ســینمایی »کوســه« بــه کارگردانی علی 
عطشانی و تهیه کنندگی ســیدمحمد احمدی، 
مردادماه به پایان رسید، اما این فیلم در جشنواره 
فیلم فجر حضــور ندارد؛ فیلمی که برای گیشــه 
ساخته شــده اســت و احتماالً در صورت حضور 
هم شانسی برای جلب نظر داوران نداشت. چون 
جشنواره فیلم فجر طی سال های اخیر نشان داده 

که نسبت به کمدی ها، بی تفاوت است.

  »بابا سیبیلو«
»بابا ســیبیلو« که نخســتین فیلم ســینمایی 
ادوین خاچیکیان )فرزند ســاموئل خاچیکیان( 
محسوب می شود، در ژانر کودک و نوجوان ساخته 
شده اســت. احمد احمدی تهیه کننده این فیلم 
ســینمایی اعالم کرده که به علــت حجم باالی 

ویژوال ها و جلوه های ویژه فیلم که با حساســیت 
زیادی اجرا می شود، نمی توانند نسخه نهایی آن را 
به جشنواره ملی فیلم فجر برسانند و از حضور در 

آن انصراف داده اند.

  »بانک زده ها«
فیلم »بانک زده ها« به نویســندگی و کارگردانی 
جواد اردکانی، ابتدا برای حضور در جشنواره فجر 
سال ۹۹ ثبت نام کرد، اما ســپس از حضور در این 
جشنواره انصراف داد و اعالم کرد: بانک زده ها یک 
فیلم مردمی است و برای عوامل اجرایی جشنواره 
و زحماتی که در خصوص برگزاری آن کشیده اند، 
احترام قائل هســتیم؛ اما با وجود تالش عوامل، 
فیلم به جشنواره امســال نخواهد رسید و در این 

جشنواره نمایش داده نخواهد شد.

 »الک پشت و حلزون«
فیلــم ســینمایی »الک پشــت و حلــزون« به 
کارگردانــی رضــا حماســی و تهیه کنندگــی 
مشترک شــهرام گیل آبادی و هوشنگ نورالهی، 
تصویربرداری را دیرتر از زمان برنامه ریزی شــده 
آغاز کرد و به دلیل آماده نشــدن نسخه نهایی، از 
حضور در ســی و نهمین جشــنواره فجر انصراف 

دهند.
البته دســت اندرکاران این فیلــم، تغییر در روند 
انتخاب و داوری این دوره از جشنواره فیلم فجر را 
دیگر دلیل انصراف از جشنواره اعالم کرده و برای 
همه ســینماگرانی که در این رقابت ملی شرکت 

می کنند، آرزوی موفقیت کرده اند.

  »پسر دلفینی«
انیمیشن سینمایی »پســر دلفینی« جدیدترین 
فیلمی اســت که تا زمان انتشــار این گزارش از 

حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف داده است.
این پویانمایی به کارگردانی محمد خیراندیش و 
تهیه کنندگی محمدامیــن همدانی که تازه ترین 
محصول سازمان هنری رســانه ای اوج محسوب 
می شــود، اعالم کرده:  با توجه به اینکه »پســر 
دلفینی« تنها انیمیشــن حاضر در جشنواره سی 

و نهم فیلم فجر اســت و طبق آیین نامه جشنواره 
طبیعتــاً در رقابت و مســابقه قــرار نمی گیرد، با 
احترام به هیــأت داوران و اعضای جشــنواره از 

شرکت در این جشنواره انصراف می دهد.

 »ترانه های پدری«
فیلم سینمایی »ترانه های پدری« به کارگردانی 
محمد بصیری که یک ســال پیش تولید شــده 
اســت، گویا همچنان برای نمایش آماده نیست. 
علی ژکان تهیه کننده فیلــم درباره علت انصراف 
خود گفته اســت:کارهای فنی ایــن فیلم هنوز 
شروع نشــده اســت. در زمان فراخوان جشنواره 
تصور ما بر این بود که شاید شــرایط فراهم شد و 

فیلم به جشنواره رسید اما این اتفاق رخ نداد.
فیلم ســینمایی »روشنایی« کامشــاد کوشان 
هم دیگر فیلمی اســت که به دلیل آماده نشــدن 
از حضور در ســی ونهمین جشــنواره فیلم فجر 

انصراف داده است.
در این دوره از جشــنواره فیلم هایــی هم غایب 
هستند که عبارتند از: »قهرمان« اصغر فرهادی، 
»المینور« داریوش مهرجویی، »شــب، داخلی، 
دیوار« وحید جلیلوند، »جنایت بی دقت« شهرام 
مکری، »مجبوریم« رضا درمیشــیان، »دشــت 
خامــوش« احمد بهرامــی، »بندربنــد« منیژه 
حکمت، »اورکا« سحر مصیبی و »جوجه تیغی« 

مستانه مهاجر.

سینماگران در مسیر »فجر ۳۹«؛
صداهایی که باید در »فجر ۳۹« دیده شوند

احسان افشاریان صداگذار سینمای ایران ضمن تاکید بر اهمیت توجه 
به بخش های فنی فیلم های حاضر در جشنواره فیلم فجر ابراز امیدواری 
کرد داوران ســی و نهمین جشــنواره به صدای فیلم ها نیز توجه ویژه 

کنند.
احسان افشاریان صداگذار ســینما و تلویزیون با اشاره به فیلم هایی 
که در ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر حضور دارنــد، گفت: در 
این دوره از جشــنواره با ۲ فیلم ســینمایی »قاتل و وحشــی« به 
کارگردانــی حمید نعمــت اهلل و »لب خــط« بــه کارگردانی علی 
جبارزاده حضور دارم، همچنین با ســه فیلم کوتاه »مرگ تدریجی 
رؤیا«، »ســکوت« و »ماسک« نیز در ســی و نهمین جشنواره فیلم 

فجر شرکت کرده ام.
وی با بیان اینکه تقریباً ۸ سال اســت که با حمید نعمت اهلل از نزدیک 
آشــنایی دارد، توضیح داد: قبل از همکاری با این کارگردان در فیلم 
ســینمایی »قاتــل و وحشــی«، در مجموعه »بیا از گذشــته حرف 
بزنیم« و فیلم ســینمایی »عشق جنوبی« یا »افســانه قشم« با وی 

کار کرده ام.
این صدابردار توضیح داد: با مروری بر کارنامه کاری حمید نعمت اهلل به 
خوبی می توان فهمید که این کارگــردان دارای نگاهی منحصر به فرد 
در مسیر فیلمسازی است. زاویه دید او به داستان هایش باعث شده که 
همیشه ساخته هایش در رده پرمخاطب ترین فیلم ها قرار بگیرد بدون 

آنکه درگیر کشاندن تماشاچی به سینما به هر قیمتی باشد.
 نعمت اهلل از معدود کارگردان هایی اســت که دغدغه هایش را می سازد 
و »قاتل و وحشــی« از این قاعده مستثنی نیست و بسیار فیلم هولناکی 

است.
وی تاکید کرد: در هر اثر ســینمایی یکی از تأثیرگذارترین هنرها، هنر 
صداگذاری است. صدای بی کیفیت و بدون خالقیت می تواند یک فیلم 
خوب را بد جلوه دهد و برعکس. اما اتفاقی که در صداگذاری فیلم »قاتل 
و وحشی« می افتد هم به نوبه خود منحصر به فرد است و تک تک صداها 

و افکت های طراحی شده مفهوم الیه زیرین فیلم را بیان می کند.
افشاریان در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: حدود ۶ ماه تمام 
با تیمی بسیار حرفه ای مشغول صداسازی و طراحی صدای فیلم »قاتل 

و وحشی« بودم.
صداگذار فیلم ســینمایی »قاتل و وحشــی« بیان کرد: تمام صداهای 
طوفان در فیلم به صورت اختصاصی ســاخته شــده اســت و طراحی 
صدا و میکس آن در باالترین رده کیفیت ســینمای جهــان قرار دارد. 
برای ســاختن صدای طوفان با یک تیم صدابرداری به ارتفاعات دماوند 
رفتیم و صداهای مختلف را ضبط کردیم و در اســتودیو با ترکیب چند 
صدا، صدای طوفان را طراحی کردم و به جــرأت می توان گفت یکی از 
عظیم ترین طوفان هایی که با صدا ســاخته شده اســت در فیلم »قاتل 
و وحشــی« وجود دارد. برای من مهــم این بود که صداهــای »قاتل و 
وحشی« به مانند همه بخش های فنی فیلم مثل فیلمبرداری، ماندگار 

و قابل ارجاع در آینده باشد.
وی توضیح داد: نمی شــود از فیلمی که کارگــردان آن یک کارگردان 
مؤلف است به سادگی گذشت و من تمام تالشــم را کرده ام که صدای 

فیلم نیز با قدرت فیلم را همراهی کند.
 به نظر من صداگذاری هنری اســت کــه باید با روح و جــان اثر در هم 
آمیخته شود و به غیر از شنیدن دیده شــود و برای این مهم باید از جان 
خود مایه گذاشت تا نتیجه دلچسب و رضایت بخش شود. امیدوارم این 
تالش بی وقفه و ســخت و لذت بخش برای فیلم »قاتل و وحشی« دیده 

شود.

این صداگذار با اشاره به اهمیت صدا در فیلم تاکید کرد: از هیأت داوران 
محترم و متخصص انتظار مــی رود که با درک و بررســی های دقیق و 
موشــکافانه به اصالت هر بخش فنی و هنری به طور مجزا واقف بوده و 

شاهد یک جشنواره عادالنه و با شکوه باشیم.
افشــاریان در پایان گفــت: اثر متفــاوت نعمت اهلل در ســی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد و بی شــک بسیاری از مخاطبان سینما 
در انتظار دیدن آن هســتند. به امید آنکه فیلم »قاتل و وحشــی« نیز 
مانند دیگر آثار این کارگردان مورد استقبال قرار بگیرد و به خوبی دیده 

و شنیده شود.

سخنانی که خالف مصالح کشور بود

بیانیه شبکه ۴ درباره اظهارات کارشناس »زاویه«
شبکه چهار ســیما بیانیه ای را نســبت به بخشی از ســخنان یکی از 

مهمانان برنامه »زاویه« صادر کرد.
 به نقل از روابط عمومی شــبکه چهار ســیما، پیرو بخشــی از سخنان 
غیرمنصفانه و غیرحرفه ای حجت االسالم جهان بزرگی در برنامه زاویه 
شبکه چهار در چهارشنبه شــب گذشــته روابط عمومی شبکه چهار 

سیما رسماً بیانیه صادر کرد.
در متن این بیانیه آمده است:

»گفتگو« میراث بزرگان اندیشــه و تنها ابزار اصالح و پیش برد جامعه 
اســت و بر همگان، خصوصاً اصحاب قلم و اندیشــه، واجب اســت تا از 
گفتگو و آداب آن مراقبت کنند. اتفاق ناخوشــایندی که توسط مهمان 
برنامه زاویه و بر خالف رویه این برنامه رخ داد، مخالف صریح فرمایشات 
رهبری مبنی بر حفظ حرمت مسئولین نظام بود و با سیاست های کلی 
شــبکه چهار، مبنی بر توســعه ادب و آداب گفتگو، در تضاد کامل قرار 
داشت. به همین منظور شبکه چهار وظیفه خود می داند که از سخنان 
نادرست مهمان برنامه تبری جوید و صراحتاً آن را مخالف اهداف رسانه 
ملی و نیز شبکه چهار ســیما در توســعه گفتگوی مومنانه، منصفانه و 

مودبانه می داند.
امیدواریم دیگر شاهد چنین رفتارهایی از سوی مهمانان در برنامه های 
زنده نباشــیم تا خدای ناکرده عرصه گفتگو تنگ تر نشود و شکاف های 

فکری و اجتماعی بیش از این نگردد.
در این میانه نکته مهم آنکه همان طور که بارها اعالم شــده مسئولیت 
اظهار نظر مهمانان و کارشناســان برنامه زنده بر عهده خود آنهاست 
همان چیزی که مجری برنامه به درســتی و صراحتــاً در پایان برنامه 
بر آن تاکید کــرد و مدیران و برنامه ســازان پیــش از برنامه همواره 
کارشناسان را به اتقان در سخنان، رعایت انصاف، اخالق، نقد سازنده 
و دلســوزانه توصیه کرده و می کنند. این صحبت ها نه تنها مورد تایید 
رســانه ملی نیســت، بلکه آن را مغایر فضای نقــد منصفانه و اخالقی 

می داند.
قطعاً ســخنان حجت االســالم جهان بزرگی خالف مصالح کشــور و 
منویات رهبر انقالب )مدظله العالی( اســت و می بایست آن را جبران 
کنند تا ابزاری در دســت دشــمنان قســم خورده این نظام مقدس 

نشود.«

اکران
»یک کاست لته/ روی c« چگونه شکل گرفت

 غیبتی که منتج به تقرب شد
محمد اکبری کارگردان »یک کاست لته/ روی c« از نمایش های حاضر 
در بخش رقابتی جشنواره تئاتر فجر در یادداشتی بیان کرد که کرونا دل 

مخاطبان را به تئاتر و دل هنرمندان را به مخاطبان نزدیک کرده است.
 محمد اکبری کارگردان نمایش »یک کاست لته/ روی c« که از سبزوار 
در بخش رقابتی صحنه ای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر حضور دارد 
در یادداشــتی به بیان نکاتی درباره روند تولید این نمایش در شــرایط 

کرونایی پرداخت.در متن این یادداشت آمده است:
»نمایش »یک کاســت لته/ روی c« با توجه به انگاره ها و گزاره های از 
دســت رفته و رو به نســیان نمایش ایرانی شکل و ســامان گرفته و در 
این میانه چارچوب قصه خود را مرسوم بر ســه راس، تثلیث وار تعریف 
می کند، تثلیثی بین نمودگان که حی و حاضرند در صحنه و نماندگان 
که غایب هستند؛ نمودگانی شامل مادری که کور مردی گرفته، پسری 
که دل کوری دارد و دختــری که دل دل می کند. بیــن پهلوان زادگی 
و پهلوان زدگی. ضمن اینکه ســه گوشه نماندگان و شــاید نمردگانی 
متشــکل از پهلوانی لوطی مرام، لوطی ای پهلوان مســلک و پیرمردی 
پیزوری دارد که برای برد و پیروزی دســت به هــر تقلبی می زند. روی 
c این کاست فارغ از رویگان دیگر بیشــتر رویکردی فاصله مند و بیگانه 
با دیگر روی های نمایش دارد. اتفاقی به نوبــه خود نو و جدید اخص در 

شیوه اجرایی.
»یک کاســت لته / روی c« با همان دارندگــی و برازندگی رهن گرفته 
از نمایش های ایرانی سعی کرده اســت با اتکا بر خلق تصاویر بکر، بازی 
بازیگران و موسیقی و طراحی موجز و کمین، اغالط اسالف گذشته در 
غلتیدن به ورطه عوام زدگی و خواص نمایی را به نحوی پوشــش داده و 

در الیه مندترین شکل ممکن هر دو طرف ماجرا را راضی نگه دارد.
با احترام به تمام درگذشــتگان و ضایعه مندان کرونــا در ایران، به نظر 
من کوویــد ۱۹ در ۲۰۲۰ مثل طاعــون و مرگ ســیاه ۱۴۰۰ در اروپا 
می تواند در دل خود بانی تحول و تبدیل و باعث تطور و تغییر باشد. روال 
شکنی و منوال گریزی مستتر در دل کرونا می تواند فرصتی باشد برای 
هنرمندان که بتوانند در فرم و قالب های جدید و آالمد هنر خود را ارایه 
دهند. گرچه ممکن اســت این نظر در تضاد با نفس تئاتر به عنوان یک 
هنر زنده و حاضر باشــد اما این تغییر می تواند در راستای حفظ همان 
ذاتی که از آن نام بردیم باشــد. تئاتر همانطور که مثل سالیان سال راه 
خود را یافته و به ما رسیده اســت باز هم می تواند به راهش ادامه دهد و 
جان ســالم به در ببرد. نقش هنرمندان خالق، آفرینشگر و آفریننده در 
این برهه می تواند نقشی شایسته و سزاوار در جان دادن به این موجود به 

اغما رفته و غش کرده باشد.

از طرفی دیگر بــه نظر من حکایــت کرونا حکایت پــدری بازدارنده و 
مشکل ساز بین دو عاشق است که مانع دیدار حتی حرف و مکالمه بین 
آنهاســت. همانطور که نه تنها انقطاع و ترک خوردگی بین آنها عارض 
نشــده، بلکه برانگیزنده و موجب نزدیک شدن دل های این دو عاشق به 
یکدیگر نیز شده، کرونا دل ها را به هم نزدیک کرده است؛ دل مخاطبان 
برای تئاتر و دل هنرمنــدان تئاتر برای مخاطبان. ایــن غیبت منتج به 
تقرب الزامیت و اجباریت تئاتر را نیز بــرای مخاطبان به ارمغان آورده، 
خالئی که حال به یمن کووید ۱۹ کاماًل مشهود است و پرکردنش الزم 
الوجود.تمرین های این نمایش از ابتدا در سبزوار که وضعیت اش قرمز 
نزدیک به کبود بود به صــورت مجازی و آنالین و در ادامــه بعد از بهتر 
شــدن اوضاع به صورت حضوری و با حفظ تمام پروتکل ها انجام گرفته 
است. مگر ما توانستیم زندگی را در سایه کرونا فروگذاریم و بی خیالش 
شویم؟ مگر کسبه، اصناف، تجار، ارگان ها، بانک ها واگذار کردند و خانه 
نشین منتظر بهتر شدن اوضاع ماندند؟ کرونا شــاید باعث تعلل کارها 
شد اما تعطیلی هرگز. کسی با مهمل شــدن مقطعی مخالف نیست اما 
برای همیشه نه می شود نه منطقی است؛ همانطور که دیدیم و گذشت. 
جشنواره تئاتر فجر هم از این قاعده مستثنی نیست، می شود در معیت 
کووید ۱۹ با حفظ صد درصدی پروتکل ها، جشــنواره داشــت، تئاتر 
داشــت و اجرا رفت. خوشــبختانه دبیرخانه هم با اعتنا و مراعات تمام 
این موارد از جمله اســتفاده از نصف ظرفیت ســالن ها، استقرار گروها 
به صورت محدود با اقــل عوامل، نظارت بر تمرین هــا و.. این مراقبت و 
مالحظت را انجام داده اســت که جا دارد همینجا از دوســتان نهایت 

تشکر و قدردانی را داشت.«
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ۱۱ تا 

۲۰ بهمن برگزار می شود.

»سینمافرهنگ« در رادیو متولد شد
مدیر رادیو فرهنگ از تولید برنامه »ســینما فرهنــگ« و جزئیات این 

برنامه که به صورت هفتگی روی آنتن می رود.
علیرضا حبیبــی مدیر رادیــو فرهنگ با اشــاره به تولید یــک برنامه 
ســینمایی با محور دفاع مقدس بیان کرد: یکی از ماموریت های رادیو 
فرهنگ حوزه راهبردی و مهم سینماســت و از این رو به تازگی برنامه 

»سینما فرهنگ« طراحی شده است.
وی ادامه داد: ســینمای دفاع مقدس یکــی از ظرفیت های جمهوری 
اسالمی است که الزم است نه تنها در جغرافیای ایران بلکه در جهان هم 

به عنوان یک الگوی هنری معرفی شود.
حبیبی تصریح کرد: رادیو فرهنگ با همکاری انجمن انقالب اســالمی 
دفاع مقدس برنامه ســینما فرهنگ را راه انــدازی می کند و جهانگیر 
الماسی که در حوزه سینمای ملی و سینمای انقالب و دفاع مقدس نام 

آشنا و صاحب تجربه است کارشناسی و اجرای برنامه را بر عهده دارد.
مدیر رادیو فرهنگ با اشــاره به اتاق فکــر برنامه نیز یادآور شــد: اتاق 
فکری برای برنامه شکل گرفته است که چهره هایی از جمله انسیه شاه 

حسینی و حمید بهمنی تا دانشجویان نخبه سینما در آن حضور دارند.
وی درباره رویکرد و هدف برنامه نیز گفت: هدفمان این است که برنامه 
روتین نباشــد بلکه هدفمند بوده و با پرداختن بــه چالش ها برنامه ای 
تحلیلی درباره آسیب ها هم باشد. ســینمای ما شاید در دوره ای رخوت 
زده و یا گیشه محور شده است اما هشــت سال دفاع مقدس سرمایه ای 
برای خلق فیلمنامه ها و فیلم ها بوده اســت که می توان از این ســرمایه 

برای دیگر دوره ها سود برد.
حبیبــی در پایان عنــوان کرد: »ســینما فرهنگ« قصــد دارد نوعی 
بازخوانی روی سینمای دفاع مقدس داشته باشد. اگر ما سینمای خود 
را نقد نکنیم دیگران نقد می کنند و اگر به تولید فیلم درباره موضوعات 
مورد نظر نپردازیــم دیگران می پردازنــد، از این حیث ایــن برنامه به 

بازخوانی، نقد، سیاستگذاری ها و تحلیل آسیب ها می پردازد.
برنامه گفتگومحور »ســینما فرهنگ« به تهیــه کنندگی رضا غیور به 
صورت ضبطی بخش های مختلفی دارد که به اخبار سینما و همچنین 
ســینمای جهان و ایران نیز می پردازد.این برنامه از شــنبه ۴ بهمن هر 

هفته شنبه ها ساعت ۲۰ روی آنتن رادیو فرهنگ می رود.

اجرا

رادیو


