
 دبیرکانون بانکهای خصوصی:
 هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه پیامک 

بانک ها در ۱۴۰۰ نگرفتیم
دبیرکانون بانک های خصوصی با تأکید 
براینکه هنوز جلسه تصمیم گیری برای 
افزایش هزینه های ســرویس پیامکی 
بانک ها در ســال ۱۴۰۰ برگزار نشــده 
است، گفت: بانک شهر، با تصمیم درون 
سازمانی این هزینه را به ۳۰ هزار تومان 

افزایش داد.
محمدرضا جمشــیدی دربــاره اقدام 
برخی از بانک ها بــرای افزایش هزینه 
ســرویس پیامکی به ۳۰ هزار تومان، اظهار داشت: هنوز جلسه بانک های 
خصوصی برای تصمیم گیــری درباره افزایش هزینه ســرویس پیامکی 
برگزار نشده، قرار بود این جلسه دیروز برگزار شــود که به دلیل کرونا لغو 

شد.
دبیرکانون بانک هــای خصوصی درباره میزان افزایش هزینه ســرویس 
پیامکی بانک ها در ســال جاری گفت: هنوز مشخص نیست و باید درباره 

این موضوع در جلسه با تمام بانک ها تصمیم گیری شود.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: بانک شــهر براســاس تصمیم داخلی 
خودشان، هزینه سرویس پیامکی را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده است 
که این تصمیم هم به دلیــل افزایش هزینه های مخابراتی، اتخاذ شــده 

است.
دبیر کانون بانک های خصوصی با اشــاره به افزایش هزینه های مخابراتی 
از ســال 98 به بعد، گفت: نرخ برخی از این خدمات تا ۳۴6 درصد افزایش 
یافته، این درحالی اســت که نامه نگاری های متعدد با وزیر ارتباطات و ... 

نتیجه نداد و کسی پاسخگو نبود.
به گفته جمشــیدی، طبق هزینه سنجی انجام شــده در سال 98 به طور 
متوســط هزینه های پیامک هر کارت ۴۰ هزار تومان اســت. که این رقم 

برای برخی کارت ها کمتر و برخی دیگر بیشتر است.
وی با بیان اینکه برهمین اساس ســال قبل هزینه سرویس پیامکی به ۱5 
هزار تومان افزایش یافت،  گفت:  اتفاقی که افتاده این است که بانک شهر 
هزینه ۱5 هزار تومان را برای ســال ۱۴۰۰ به ۳۰ هزار تومان افزایش داده 

است و سایر بانک ها هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته اند.
او تأکید دارد که بانک شــهر به مشــتریان پیامک داده کــه اگر مایل به 
فعالســازی ســرویس پیامکی با هزینه ۳۰ هزار تومانی نیســتند، رقم 

برداشت شده، به حساب شان برگشت داده و سرویس لغو می شود.
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رییس جمهور: 

حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست
خریدار   رییس جمهوری با تاکید بر اینکه 
حمایت از بازار ســرمایه بــه معنی هدایت 
دستوری نیســت، گفت: در شرایط جنگ 
اقتصادی باید همه با حساســیت و مراقبت 
در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر کنند و 
فعاالن سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را 

با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حجت االســالم والمســلمین 
حسن روحانی در دویســت و شانزدهمین 
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
پس از گــزارش رییس ســازمان برنامه و 
بودجه از پیشــرفت و تکمیــل پروژه های 
زیربنایــی و خدمــات عمومی کشــور، با 
تاکیــد بر عــزم و التــزام دولت بــه اتمام 
پروژه ها گفــت: از مهمتریــن تصمیمات 
در دولت هــای یازدهــم و دوازدهم اتمام 
پروژه ها در موعد مقرر بوده و بر این اساس 
تمام دســتگاه ها و نهادهای دولتی همواره 
تالش کرده اند پروژه های کشــور براساس 
زمان بندی هــا و برنامه ریزی ها به نتیجه و 

اتمام برسد.
رییس جمهوری با اشــاره بــه اثرات منفی 
طوالنی شدن دوره ساخت پروژه های ناتمام 
در روند توســعه کشــور، اظهار کرد: دولت 
تدبیر و امید تالش دارد به پدیده پروژه های 
ناتمام که خود متأسفانه میراث دار آن بوده 
پایان دهد و دولت آینده را با مشکالت ناشی 

از آن مواجه نکند، از این منظر همانطور که 
بارها در جلســات گوناگون تأکید و تصریح 
شده همه دســتگاه ها موظفند پروژه های 
در دســت اجــرا را در زمان مقــرر تمام و 

بهره برداری کنند.
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه شــعار 
جهش تولید در سال گذشــته نیز با اهتمام 
بر اتمــام پروژه ها در موعد مقــرر و مطابق 

برنامه ریزی هــا تحقــق یافت، افــزود: در 
چارچوب تأکیــد و توصیه های مقام معظم 
رهبری همه دســتگاه ها باید بــه وظایف 
خود در این زمینه عمــل کنند و این دولت 
تا آخرین روز فعالیت و مســئولیت خود این 
موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و هیچ 
دســتگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام 

پروژه ها تعلل یا اهمال کند.

در این جلســه همچنین گــزارش تحلیلی 
نوســانات بازار ســرمایه ارائه و راهکارهای 
بهبود شــرایط این بازار مورد بررســی قرار 
گرفت که رییس جمهوری پس از ارائه این 
گزارش، با بیان اینکه سیاست مستمر دولت 
حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در 
سال جاری که سال پشتیبانی و مانع زدایی 
از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر 

این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع 
کند و تالش خواهد کرد همراه با آموزش ها 
و ایجاد تمهیدات الزم، مردم را برای ورود به 

بازار سرمایه تشویق کند.
روحانی با بیــان اینکه دولت در راســتای 
چابک سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
به ویژه هدایت نقدینگی به ســوی اشتغال 
مولد و در مجموع برای مــردم  محور کردن 
اقتصاد و شفاف ســازی اقتصــادی، از بازار 
ســرمایه حمایت می کند و ســهام بنگاه ها 
و مؤسســات دولتی را عرضه کــرده و ادامه 
خواهد داد، اظهار داشــت: حمایت از بازار 
ســرمایه به معنی هدایت دستوری نیست 
و دولت به وظیفه ساختارســازی و نظارت 

خود عمل می کند.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه در شرایط 
جنگ اقتصــادی باید همه با حساســیت 
و مراقبــت در زمینــه مســائل اقتصادی 
اظهارنظر کنند، گفت: فعاالن سیاسی نباید 
اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاســی 

یکسان بپندارند.
روحانــی تصریــح کــرد: ایجــاد فعالیت 
نهادهــا و ابزارهای مالی در بازار ســرمایه و 
نقش آفرینی کامل و اثربخش آنها مقوله ای 
است که با آگاهی و ارزیابی، تنظیم و اجرای 
مؤثر و کامــل قوانین و مقــررات اجرایی و 
نظارتی و همچنین ایجاد ساز و کارهای یک 

بازار کارا می تواند مفید باشد.

صفحه 2

کارشناس بازار سرمایه گفت: بانک مرکزی در یک بازه 
زمانی به جد از بازار ســرمایه حمایت های الزم را انجام 

داد، اما ناگهان پشت آن را خالی کرد.
حسین کرمی کارشــناس بازار ســرمایه   در رابطه با 
صحبت های همتــی رئیس کل بانــک مرکزی مبنی 
بر عــدم تاثیر گــذاری بانک مرکــزی در ریزش های 
بازار ســرمایه، اظهار کرد: موضوعاتی که آقای همتی 
پنجشــنبه مطرح کرد فقط بخشی از آن صحت داشت 
به ســبب آنکه می توان به بعضــی از تصمیمات بانک 
مرکزی در سال گذشــته ماننده ملغی کردن مصوبات 
هیئت مدیره سازمان بورس و شــورای عالی بورس در 
رابطه با کاهش دامنه نوســان به منفــی و مثبت ۲ در 
زمان شاپور محمدی اشــاره کرد، به طور قطع اگر این 
امر همان موقع رخ می داد، بازار با چنین رشــد شارپی 

مواجه نمی شد.
او تصریح کــرد: چند ماه بعــد از آنکه این 
طرح ملغی شــد خبر عرضــه دارایی های 
دولت به صورت  ETF منتشــر شــد، که 
شــاهد اجرا شــدن این  از ابتدای سال 99 
بودیم مطمئنا اگر کاهش دامنه نوسان در 
سال گذشته اجرا می شد سهام های دولتی 

مثل دارایکم و پاالیش یکم هنگام پذیره نویســی و 
بعد از آن برای یــک بازه کوتاه مدت زمانی با رشــد 

مواجه نمی شدند.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: باتوجه به مسائل 
مذکور اینکه رئیس بانک مرکزی خــود را به طور کل 
در  ریزش های اخیر بازار ســرمایه  بی اثر دانسته کامال 

نادرست است.

کرمی در پاسخ به این ســوال که چرا بانک 
مرکــزی مانع عرضــه نقدینگــی از جانب 
صنــدوق تثبیــت در مرحله دوم بــه بازار 
ســرمایه شــد؟ بیان کرد: بانک مرکزی به 
جای  آنکه به ســمت بازار سرمایه که کلیت 
اقتصاد را تشــکیل می دهــد حرکت کند، 
بحث نظام بانکی برایش از اولویت بیشتری 
برخوردار اســت، از طرف دیگر بانک مرکزی هنگامی 
که به انتشار پول می پردازد به ســبب آنکه بتواند نرخ 
تورم را کنترل کند باید نرخ ســود و بهره بین بانکی را 

تغییر دهد.
او تاکید کرد: بانک مرکــزی در یک بازه زمانی به جد از 
بازار ســرمایه حمایت های الزم را انجام داد، اما ناگهان 
پشت آن را خالی کرد، دولت  و سیستم بانک مرکزی از 

طریق انتشار سهام منتفع شدند چرا اکنون سهام های 
مربوط به خود را بازارگردانی نمی کنند.

این کارشناس بازار ســرمایه تصریح کرد: انتظار اهالی 
بازار ســرمایه از رئیس بانک مرکزی این اســت که در 
صحبت هایشــان با دوگانگی مواجه نباشند به سبب 
آنکه همین دوگانگی هاســت که ســبب ریزش بازار 

سرمایه می شود.
کرمی در رابطه با عملکرد همتــی در خرید اوراق های 
دولتــی، تصریح کرد: وقتــی رئیس بانــک مرکزی و 
مســئوالن در رابطه با خریــد اوراق تصمیم می گیرند 
به طور قطع جنبه های مختلف اقتصادی را نیز در نظر 
می گیرند، به همین علت از آن ها تقاضا داریم که اشتباه 
ســال گذشــته را تکرار نکنند و از عملیات بازار باز در 

انتشار اوراق استفاده کند.

و خودر

قیمت گذاری کاذب در فضای مجازی

وزیر اقتصاد خبر داد

تحقق ۱۰۷ درصدی 
 درآمـدهای مالیاتی 
در سال گذشته
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وزیر اقتصاد خبر داد
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 آیا طال چراغ سبز برای صعود قیمت 
خواهد گرفت؟

تحلیلگران می گوینــد اونس طال هفته جاری از شــانس شکســتن 
مقاومت در ســطح ۱۷5۰ دالر برخوردار اســت با این حال ســرمایه 

گذاران باید به موارد ذیل توجه کنند.
 این فلز ارزشمند شروع خوبی در ســه ماهه دوم داشت و قیمتش هفته 
گذشته حدود یک درصد افزایش یافت. بهای هر اونس طال در معامالت 
روز جمعه بازار آمریکا ۱۳ دالر و ۴۰ ســنت معادل ۰.8 درصد کاهش 
یافت و در ۱۷۴۴ دالر و 8۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته حدود یک 
درصد افزایش نشان داد. طال اوایل هفته گذشته حدود 5۰ دالر باالتر از 

جمعه قبل بود و نزدیک به سطح ۱۷6۰ دالر معامله می شد.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شــرکت OANDA به کیتکونیوز گفت: به 
نظر می رسد بازارها پس از پوشــش اخبار بانک مرکزی آمریکا، متوجه 
شدند که بانک مرکزی آمریکا تا ســال آینده صبر خواهد کرد تا معلوم 
شــود موضعش در خصوص موقتی بودن تورم اشتباه بوده است یا خیر. 
چنین تغییری در فضا، رشد سریع بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله را محدود 
خواهد کرد.به گفته مویا، آنچه هفته گذشته متفاوت بود این بود که به 
نظر می رسد بانک مرکزی آمریکا مجاب شده که باید تا سال آینده صبر 
کنیم تا معلوم شود درباره تورم نظر اشتباهی داشــته ایم. پیش از این 
بازارها تالش می کردند به پوشــش ریســک تورم بپردازند. اکنون این 

مسئله به آینده موکول شده است.
تغییر در فضای بازار ممکن اســت در ادامه از قیمت طال پشتیبانی کند 
به خصوص آمار تورم آمریکا سه شــنبه هفته جاری منتشر می شود و با 
توجه به آمار شاخص قیمت تولیدکننده که رشد قوی نشان داد، ممکن 

است افزایش را نشان دهد.
 ،ING به گفته جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشــد بین المللی موسســه
شــاخص قیمت تولیدکننده آمریکا بر مبنای ماهانه یک درصد رشــد 
کرد و نرخ تورم ســاالنه را به ۴.۲ درصد رســاند که باالترین ســطح از 
ســپتامبر ســال ۲۰۱۱ بود. این رقم بســیار باالتر از پیش بینی نرخ 
رشد ۰.5 درصدی توســط اقتصاددانان بود و به ریسک صعودی شدن 

شاخص قیمت مصرف کننده افزود.
تحلیلگران بــه کیتکونیوز گفتند: رشــد قویتر از حد انتظار شــاخص 
قیمت مصرف کننده ممکن است باعث یک دور دیگر صعود بازده اوراق 
قرضه شود. اما اگر طال بتواند ســطح ۱۷5۰ دالر را حفظ کند، پتانسیل 

بهبود قیمت تا سطح ۱8۰۰ دالر وجود دارد.
مویا اظهار کرد: اگر آمار تورم در هفته جاری داغتر شــود، ممکن است 
عاملی برای باالتر رفتن بازده اوراق خزانه شــود که برای طال بد خواهد 
بود. اما بمحض این که این رویداد سپری شد و اگر طال همچنان نزدیک 
سطح ۱۷5۰ دالر باشد، چراغ ســبزی برای باالتر رفتن قیمتها خواهد 
بود. پس از انتشار آمار شاخص قیمت مصرف کننده، پتانسیل صعودی 
بیشتری برای طال وجود خواهد داشــت. خبر خوب برای طال این است 
که احتماال در ســه ماهه اول به کف قیمت نزول کرده است و فضایی را 
مشاهده خواهیم کرد که قیمت طال به افزایش ادامه می دهد. و اگرچه 
ممکن اســت رکورد قیمت باالیی که طال در اوت سال گذشته به ثبت 
رساند را مشاهده نکنیم اما طال ممکن است دوباره به سمت مرز ۲۰۰۰ 

دالر حرکت کند.
هوز زود اســت درباره رونــد چگونگی روند احیــای اقتصادی تصمیم 
بگیریم زیرا ریســکهای زیادی هنوز به قوت خود باقی مانده اند. بعالوه 
به محض این که روند احیای اقتصادی در سایر نقاط جهان اوج بگیرد، 

ارزش دالر به میزان قابل توجهی ضعیف خواهد شد.
به گفته استراتژیستهای شــرکت تی دی سیکیوریتیز، عوامل حمایت 
کننده از قیمت طال، تقاضای فیزیکی باالتر و تجدید خرید طال توســط 
بانکهای مرکزی خواهد بود. تقاضای قوی چین و هند به همراه تجدید 
عالقه بانکهای مرکزی همگی حمایت کافــی از قیمت طال برای حفظ 
روند صعودی دوران کرونا فراهم خواهند کرد. با توجه به افزایش عظیم 
بدهی دولتی و روند سریع رشــد نقدینگی در کشورهایی که ارز آنها به 
عنوان ارز ذخیره به شــمار می رود، بانکهای مرکزی ممکن است خرید 

طال را به میزان قابل مالحظه ای افزایش دهند.
با این حال ادوارد مویا خاطرنشــان کرد رکورد باالی جدید برای طال تا 
زمانی که تقاضا برای دارایی امن به سمت رمزارزها می رود، بعید است. 
اگر حباب رمزارزها بشکند اوضاع برای طال فرق خواهد کرد اما ارزیابی 
چنین اتفاقی دشــوار خواهد بود. اگر حباب رمزارزها شکســته شود، 

پیش بینی صعود طال به سطح ۲۲5۰ دالر واقع گرایانه خواهد بود.
فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشــد بازار در شرکت بلو الین فیوچرز 
بدبینی بیشتری داشــت و خاطرنشــان کرد طال در وضعیت فعلی که 
تحت تاثیر روند سریع رشد اقتصادی قرار دارد نمی تواند عملکرد خوبی 
داشته باشــد. طال تنها زمانی عملکرد خوبی پیدا می کند که رشد تورم 
و رشد اقتصادی کندتر را مشــاهده کند. ما در چنین فضایی نیستیم. 
اگر طال به پایین ۱۷۰۰ دالر نزول کند، در سطح ۱68۰ دالر با تقاضای 
خرید روبرو خواهد شد. وی در ادامه افزود: تنها عامل نامعلوم تاثیرگذار 

بر رشد قیمت، طال شعله ور شدن تنشهای ژئوپلیتیکی خواهد بود.

آمار اقتصادی هفته جاری
پیش بینی می شود گزارش شــاخص قیمت مصرف کننده که روز سه 

شنبه منتشر می شود رشد ۲.5 درصدی ساالنه را در مارس نشان دهد.
بر اســاس گزارش کیتکونیوز، آمار اقتصادی دیگــری که هفته جاری 
منتشر می شوند، شمار متقاضیان دریافت بیمه بیکاری، خرده فروشی 
آمریکا، شاخص تولید ایمپایر اســتیت نیویورک، شاخص تولید بانک 
فدرال رزرو فیالدلفیــا و تولید صنعتی در روز پنج شــنبه و مجوزهای 

ساخت و شروع ساخت خانه در روز جمعه خواهند بود.

غ ثبت شد  افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مر
گزارش های رســمی از افزایش بیش از ۱۰۰ درصــدی قیمت مرغ در 
پایان سال گذشته خبر می دهد، هر چند که در بازار قیمت ها تا بیش از 

این میزان نیز افزایش داشته است. 
 بازار مرغ در سال گذشــته به ویژه در نیمه دوم ســال نوسان زیادی را 
پشت ســر گذاشــت؛ به طوری  افزایش قیمت ها و تشکیل صف های 
طوالنی را به همراه داشــت و نحوه مدیریت بازار از ســوی مســئوالن 

مربوطه به گونه ای نبود که موجب ساماندهی آن شود.
حتی در ابتدای سال جاری این آشــفتگی بازار همچنان ادامه داشته و 
بحث هایی در رابطه با افزایش مجــدد قیمت این کاالی مصرفی و مورد 

نیاز مردم به دلیل برخی مشکالت مطرح است. 
در همین راســتا مروری بر گزارش رســمی مرکز آمار از وضعیت تورم 
و افزایش قیمت انواع کاال و خدمات در رابطه بــا قیمت مرغ قابل تامل 

است. 
بر اساس این آمار، قیمت مرغ در سال گذشته در پایان اسفند ماه قیمت 
به طور متوسط تا هزار تومان ثبت شده اســت، در حالی که  قیمت این 

کاال در بازار تا بیش از ۳6 تا ۳۷ هزار تومان هم رسیده بود. 
اسفند ســال ۱۳98 قیمت هر کیلومرغ به طور متوسط ۱۲هزار و 8۰۰ 
تومان بوده که در اسفند ماه ســال قبل تا ۱۰۰.5 درصد افزایش قیمت 

داشته است.
قیمت مرغ در ۱۲ ماهه سال گذشــته از این قرار بوده که بطور متوسط 
در فروردین ماه ۱۱ هــزار و 6۰۰ تومان، اردیبهشــت ۱۱ هزار، خرداد 
۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان، تیر ماه ۱۷ هــزار و ۲۰۰، مرداد ۱۷ هزار و 9۰۰، 
شهریور ۱8 هزار و ۱۰۰، مهر ۱9 هزار و ۲۰۰، آبان ۲۴ هزار و ۲۰۰، آذر 
۲۷ هــزار و ۳۰۰، دی ۲۱ هزار، بهمن ۲۳ هزار و اســفند ماه ۲5 هزار و 

8۰۰ تومان قیمت خورده است.

بازار

کارشناس بازار سرمایه گفت: بانک مرکزی در یک بازه 
زمانی به جد از بازار ســرمایه حمایت های الزم را انجام 

داد، اما ناگهان پشت آن را خالی کرد.
حسین کرمی کارشــناس بازار ســرمایه   در رابطه با 
صحبت های همتــی رئیس کل بانــک مرکزی مبنی 
بر عــدم تاثیر گــذاری بانک مرکــزی در ریزش های 
بازار ســرمایه، اظهار کرد: موضوعاتی که آقای همتی 
پنجشــنبه مطرح کرد فقط بخشی از آن صحت داشت 
به ســبب آنکه می توان به بعضــی از تصمیمات بانک 
مرکزی در سال گذشــته ماننده ملغی کردن مصوبات 
هیئت مدیره سازمان بورس و شــورای عالی بورس در 
رابطه با کاهش دامنه نوســان به منفــی و مثبت ۲ در 
زمان شاپور محمدی اشــاره کرد، به طور قطع اگر این 
امر همان موقع رخ می داد، بازار با چنین رشــد شارپی 

مواجه نمی شد.
او تصریح کــرد: چند ماه بعــد از آنکه این 
طرح ملغی شــد خبر عرضــه دارایی های 
دولت به صورت  ETF منتشــر شــد، که 
شــاهد اجرا شــدن این  از ابتدای سال 99 
بودیم مطمئنا اگر کاهش دامنه نوسان در 
سال گذشته اجرا می شد سهام های دولتی 

مثل دارایکم و پاالیش یکم هنگام پذیره نویســی و 
بعد از آن برای یــک بازه کوتاه مدت زمانی با رشــد 

مواجه نمی شدند.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: باتوجه به مسائل 
مذکور اینکه رئیس بانک مرکزی خــود را به طور کل 
در  ریزش های اخیر بازار ســرمایه  بی اثر دانسته کامال 

نادرست است.

کرمی در پاسخ به این ســوال که چرا بانک 
مرکــزی مانع عرضــه نقدینگــی از جانب 
صنــدوق تثبیــت در مرحله دوم بــه بازار 
ســرمایه شــد؟ بیان کرد: بانک مرکزی به 
جای  آنکه به ســمت بازار سرمایه که کلیت 
اقتصاد را تشــکیل می دهــد حرکت کند، 
بحث نظام بانکی برایش از اولویت بیشتری 
برخوردار اســت، از طرف دیگر بانک مرکزی هنگامی 
که به انتشار پول می پردازد به ســبب آنکه بتواند نرخ 
تورم را کنترل کند باید نرخ ســود و بهره بین بانکی را 

تغییر دهد.
او تاکید کرد: بانک مرکــزی در یک بازه زمانی به جد از 
بازار ســرمایه حمایت های الزم را انجام داد، اما ناگهان 
پشت آن را خالی کرد، دولت  و سیستم بانک مرکزی از 

طریق انتشار سهام منتفع شدند چرا اکنون سهام های 
مربوط به خود را بازارگردانی نمی کنند.

این کارشناس بازار ســرمایه تصریح کرد: انتظار اهالی 
بازار ســرمایه از رئیس بانک مرکزی این اســت که در 
صحبت هایشــان با دوگانگی مواجه نباشند به سبب 
آنکه همین دوگانگی هاســت که ســبب ریزش بازار 

سرمایه می شود.
کرمی در رابطه با عملکرد همتــی در خرید اوراق های 
دولتــی، تصریح کرد: وقتــی رئیس بانــک مرکزی و 
مســئوالن در رابطه با خریــد اوراق تصمیم می گیرند 
به طور قطع جنبه های مختلف اقتصادی را نیز در نظر 
می گیرند، به همین علت از آن ها تقاضا داریم که اشتباه 
ســال گذشــته را تکرار نکنند و از عملیات بازار باز در 

انتشار اوراق استفاده کند.

در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئوالن سازمان امور 
مالیاتی از اعالم لینک و آدرس ســامانه های مرتبط با 
قانون الزام مشــاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال 
جاری خبر داده بودنــد، طبق گفته معاون ســازمان 
امور مالیاتی دو ســامانه مربوطه هنوز آماده نشده اند و 
با آمادگی و اعالم آدرس آن ها تا ابتدای اردیبهشت ماه 
مردم می توانند در این ســامانه ها برای ثبت نام اقدام 

کنند. 
 سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳98 معادل ۱5 

گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 5۰ شغل می شوند را 
دسته بندی کرد تا برای شفاف  شدن درآمد، جلوگیری 
از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرســی مالیاتی 
مکلف به ثبت نــام در ســامانه پایانه فروشــگاهی و 

استفاده از کارتخوان باشند. 
اما فراهم نشــدن مقدمات اجرای قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و آماده نبودن ســامانه های مرتبط برای 
ثبت نام فعاالن اقتصادی موجب شــد کــه اجرای این 
قانون در سال گذشــته به سرانجام نرســد و در طول 

پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون 
پایانه های فروشــگاهی، اقداماتی چون ارائه اطالعات 
چهار میلیون و ۷۰۰ هــزار کارتخوان و درگاه پرداخت 
به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان 
و درگاه پرداخــت جدید به داشــتن پرونــده مالیاتی 
و قطــع دو میلیون و ۱۰۰ هــزار کارتخــوان و درگاه 
پرداخت اینترنتــی غیرفعال یــا کم تراکنش که فاقد 

پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.
 سرانجام طبق اعالم معاون ســازمان مالیاتی در اواخر 

سال گذشته، با آماده شــدن دو پلتفرم سامانه مودیان 
و پایانه های فروشــگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش 
فعاالن اقتصــادی صورت می گیرد و اجــرای قانون از 

ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می شود.
همچنین براســاس گفته وی، لینک سامانه های مورد 
نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه ها برای ثبت 
نام فعاالن اقتصادی اعالم می شــود تا بــرای این افراد 
بر مبنــای اطالعات و شــماره منحصر بــا فرد صورت 

حساب های الکترونیک صدور شود.  

بورس

کارتخوان

خریدار   وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
گفت: براســاس آخرین آمــار و اطالعات 
موجود، در سال گذشــته حدود 8۴ درصد 
تامین مالی توسط این وزارتخانه انجام شده  
است.فرهاد دژپسند با اشاره به تامین مالی 
انجام شده در سال گذشــته اظهار داشت: 
براساس آخرین آمار و اطالعات موجود، در 
سال گذشــته حدود 8۴ درصد تامین مالی 
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام 

شده است.
وی درباره عملکرد ســازمان امــور مالیاتی 
در طول یک سال گذشــته و میزان تحقق 
درآمدهــای مالیاتــی گفت: در راســتای 
توســعه و اســتقرار نظــام خوداظهاری به 
جای تشــخیص علی الراس از مجموع ۳.۳ 
میلیون اظهارنامه و فرم مالیاتی دریافتی در 
ســال 99 بیش از ۱.5 میلیون برای مودیان 
خــرد و بیــش از ۱.۴ میلیــون اظهارنامه 
مالیاتی با اســتفاده از موتور ریســک طرح 
جامــع مالیاتی، با لحاظ مدیریت ریســک 
بدون رســیدگی پذیرفته شــد که میزان 
اظهارنامه های مودیــان مالیاتی که بدون 
رسیدگی پذیرفته شــده حدود 8۴ درصد 

بوده  است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ســال 
گذشــته بیش از ۱۰ هزار میلیــارد تومان 
مالیات معوق برای حمایــت از بخش تولید 

و نظام مند کردن بخشودگی جرائم مالیاتی 
وصول شد. همچنین تحقق ۱۰۷ درصدی 
و وصول بیش از ۱9۲ هــزار میلیارد تومان 
درآمدهــای مالیاتی شــامل منابع واریزی 
به خزانــه و تهاتر بدون لحــاظ درآمدهای 
گمرکی از عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان 

امور مالیاتی در سال 99 بوده  است.

دژپســند با بیان اینکه بــرای تامین مالی 
غیرتورمی بودجه دولــت و با تاکید بر حفظ 
پایداری بدهی در ســال 98 حدود 8۲ هزار 
میلیارد تومان اوراق مالی اســالمی منتشر 
شد، گفت: در ســال گذشــته این عدد به 
بیش از ۱99 هزار میلیارد تومان رســید و 
با احتساب اسناد تسویه خزانه به مبلغ 9.۷ 

میلیارد تومان، جمع تامین مالی با استفاده 
از انواع اوراق به بیــش از ۲۰8 هزار میلیارد 

تومان رسید.
وی ادامه داد: در ســال گذشته ۱۲6.۳ هزار 
میلیارد تومان از محل فــروش نقدی اوراق 
برای تامیــن مالی دولت به فروش رســید 
که حدودا نیمی از آن در بــازار پول و نیمی 

دیگر در بــازار بدهی )ســرمایه( به فروش 
رفته اســت.وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
با اشاره به شناســایی امالک مازاد از طریق 
ســامانه »ســادا« اظهار داشــت: با ایجاد 
سامانه جامع اطالعات دستگاه های اجرایی 
)سادا( و ایجاد حساب کاربری و ابالغ آن به 
دستگاه های اجرایی تا دی ماه سال گذشته 
تعداد ۴۴8.89۳ ملک دولتی ثبت شــد که 
از این تعــداد ۲۲.89۳ ملک در یک ســال 
اخیر شناسایی و ثبت شده است. همچنین 
۲۲۱۱ امالک مازاد و غیرقابل اســتفاده به 
ارزش بــرآوردی ۱۴.۴۷۲ میلیارد تومان 
شناســایی و مجوز فروش آن صادر شــده 
اســت که تا کنون ۱.۴۰8 میلیارد تومان از 

این محل به حساب خزانه واریز شده است.
دژپسند با اشــاره به عملکرد ۱۲۷.۴ هزار 
میلیارد تومانی ســازمان خصوصی سازی 
در سال گذشته اظهار داشــت: ۴9.6 هزار 
میلیارد تومان از این درآمد صرف واگذاری 
نقــدی بابــت واریز بــه حســاب خزانه و 
هدفمندی یارانه ها، ۲9 هزار میلیارد تومان 
واگذاری سهام شرکت های متعلق به دولت 
جهت تهاتر بدهی به بانک هــا، ۳۷.۴ هزار 
میلیارد تومان تهاتــر بدهی دولت به تامین 
اجتماعی و ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان تهاتر 
بدهی با سازمان تامین اجتماعی نیروهای 

مسلح شده است.

خریدار  فهیمی شــرایط صــدور کارت 
اعتباری ســهام عدالت را برای سهامداران 

تشریح کرد.
حســین فهیمی ســخنگوی ســتاد سهام 
عدالت در پاســخ به چگونگی اعطای کارت 
اعتباری بیان کــرد: در مــورد کارت های 
اعتبــاری نکته های مهم و اساســی وجود 
دارد. یکی از آن ها زیرساخت هایی است که 
به توسعه سهام عدالت منجر می شود. برای 
اینکه بانک ها بتوانند به اتکای دارایی سهام 
عدالت چنین تســهیالتی را دریافت کنند. 
این بخش از کار انجام شده و در اختیار تمام 

بانک ها قرار گرفته است.
او ادامه داد: بعــد دوم، تامیــن اعتبار الزم 
بــرای اعطای این کارت هاســت کــه باید 
از ســوی بانک ها انجام شــود. در شــرایط 
فعلی دو بانک بزرگ کشــور، بانک تجارت 
و ملــی این تســهیالت را ارائــه می دهند. 
مشــمولین ســهام عدالت که مشتری این 
دو بانک هســتند، به آن ها مراجعه کرده و 
تقاضای کارت اعتباری کننــد. معادل 5۰ 
درصــد از ارزش روز ســهام عدالت به آن ها 
کارت اعتبــاری تعلق می گیــرد. در نهایت 
درخواست ما این است که بقیه بانک ها نیز 
به این طرح بپیوندند و به مشــمولین سهام 

عدالت کارت اعتباری اعطا کنند.

آیا به کارت اعتباری سهام عدالت 
سود تعلق می گیرد؟

او گفت: در این مرحله، به کســانی که سهام 

خود را فروختــه اند کارت اعتبــاری تعلق 
نمی گیرد. یعنی از مجموع ۴9 میلیون نفر، 
سه میلیون و دویســت هزار نفری که سهام 
خود را فروخته اند، کارت اعتباری دریافت 
نمی کنند.فهیمــی در ادامه اظهــار کرد: 
براساس تصمیمی که گرفته شده قرار است 
که اگر این تسهیالت تا یک ماه بازپرداخت 
شــود، هیچ گونه هزینه مالی نداشته باشد. 
اما بعد از گذشــت یک ماه به وام های ســه 

ساله، سود ۱8 درصد تعلق می گیرد.
سخنگوی ســتاد ســهام عدالت در پاسخ 
به اینکــه آیا از همــه فروشــگاه ها امکان 
خرید وجــود دارد یا خیر، بیــان کرد: این 
کارت در شــرایط فعلی در دســتگاه های 
پوز فروشگاه های مشــخصی کار می کند. 
اما آخریــن تصمیمات این اســت که این 
اقدامات گســترش پیدا کنند که از تمامی 
دســتگاه های پــوز و مراکز عرضــه کاال و 

خدمات قابل دریافت باشد.
او در ادامه بیان کرد: بــرای اولین بار توزیع 
سود ســهام عدالت از طریق ساز و کار های 
بازار ســرمایه انجام گرفت. به این معنا که 
این بار براســاس هر فرد یک عدد مشخص 
توزیع نشد. بلکه براساس میزان سود متعلق 
به سهام هر، به هر میزان ســهمی که باقی 
مانده بود و به آن تعلق گرفته بود، سود سهام 
محاسبه شــد و براســاس تصمیم شورای 
عالی بورس این ســود تجمیع شــده و 5۰ 
درصد از آن در روز های پایانی سال گذشته 

پرداخت شد.

او ادامه داد: پرداخت مابقی ســود منوط به 
این اســت که باقی مانده شــرکت هایی که 
سود سهامشــان را هنوز به شرکت سپرده 
گذاری پرداخت نکــرده اند، پرداخت کنند 
تــا 5۰ درصد باقــی مانده هم به حســاب 
آن ها واریز شــود. تالش می کنیم که ظرف 
روز هــای آینده مابقی وجوه باقــی مانده را 
دریافت کنیــم و 5۰ درصد دیگــر را هم به 

حساب آن ها واریز کنیم.
او در پاســخ به اینکه ســود ۱۳ شرکتی که 
وارد بورس نشده اند، چه خواهد شد؟، بیان 
کرد: این شرکت ها سود تقسیمی نخواهند 
داشت. ســود زمانی به ســهامدار پرداخت 
می شود که در مجمع درباره تقسیم و میزان 
سود قابل تقسیم نیز تصمیم گیری شود. در 
مورد این ۱۳ شرکت چنین اتفاقی نیفتاده 

است.
فهیمی در پاسخ به اینکه چه میزان از سهام 
افرادی که اقدام به فروش کرده اند، پرداخت 

شده است، بیان کرد: تا کنون حتی یک ریال 
هم نداریم که فروخته شده باشد و، اما پول 
آن پرداخت نشده باشــد. تمام کسانی که با 
سامانه ها تماس می گیرند و نسبت به فروش 
و عدم دریافت پول خود معترض هســتند، 
افرادی اند که ســفارش فروش گذاشته اند، 

اما سهام آن ها هنوز به فروش نرفته است.
او ادامه داد: امکان کنســلی سفارش فروش 
نیز وجود دارد و از ابتدای سفارش گذاری تا 
اکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر سفارش فروش 
خود را کنسل کرده اند. هم اکنون نیز مردم 
می تواننــد ســفارش فــروش بگذارند، اما 
خریداری بــرای آن وجود ندارند و اساســا 

سهام عدالت نیز برای نفروختن است.

 200 هزار نفر فروشنده سهام عدالت 
به پول خود رسیده اند

سخنگوی ستاد ســهام عدالت در پاسخ به 
اینکه چــه میزان از ســهام عدالت فروخته 
شده اســت؟، اظهار کرد: از مجموع افرادی 
که قصد فروش داشــته اند، ســه میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر ســهام خــود را فروخته اند و 
بیش از ۱۳ هزار میلیــارد تومان نیز وجه آن 
را دریافت کرده اند. این تعداد از مردم موفق 
به فروش سهام عدالت شــدند و این فروش 
نیز به یک عامل تعادلــی در بازار تبدیل و به 
شــرایط تعادلی بازار کمک کرد. اکنون نیز 
ســهامداران عدالت می توانند ســهام خود 
را بفروشــند، اما در شــرایط فعلی توصیه 

نمی شود.

فهیمی درباره اینکــه در مرحله اول قبل از 
عید سود ســهام برخی از افراد واریز نشده 
است، بیان کرد: اشــکاالتی در شماره های 
شبای اعالمی از ســوی مردم وجود داشته 
اســت مبنی بر اینکه بعضــی از آن ها فعال 
نبوده، برخی توقیف بــوده و یا در طول این 
مدت اصالح مشــخصاتی صورت گرفته و 
مشخصات اعالمی یک ســهامدار نزد ما با 
آنچه که در بانک اعالم شــده، متفاوت بود 
و بنابراین امکان پرداخت به حســاب آن ها 
فراهم نشد. این دسته از هموطنان که هنوز 
5۰ درصد اول ســود را دریافــت نکرده اند، 
می توانند از طریق تماس با مرکز پیام سهام 
عدالت به شــماره ۱569 راهنمایی بگیرند 
و نســبت به رفع ایرادات پیــش آمده اقدام 

کنند.
سخنگوی ســتاد ســهام عدالت در پاسخ 
به متفــاوت بودن پرداخت ســود در روش 
مستقیم و غیر مستقیم، اظهار کرد: در سال 
اول براساس تصمیم شــورای عالی بورس 
هیچ تفاوتــی بین پرداخت ســود دو روش 
وجود نداشت و هر دو روش به میزان سهامی 
که داشــته اند به یک اندازه ســود سهام را 
دریافت کردند. از این پس و در ســال های 
آتی این پرداخت سود عمدتا به تصمیم خود 
سهامداران وابسته است. اینکه می خواهند 
ســود را به ویــژه در روش غیر مســتقیم، 
خودشان دریافت کنند یا ترجیح می دهند 
در شرکت های سرمایه گذاری استانی نگه 

دارند.

بانک مرکزی در ریزش بورس بی تقصیر هم نیست!

مشاغل باید از اردیبهشت برای نصب کارتخوان اقدام کنند



 ایرادات شورای نگهبان برطرف شد

حذف ۴صفر از پول ملی در ایستگاه آخر

سرمایه
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بانک کشاورزی در واگذاری اموال مازاد رکورد زد
برنامه تعهدی بانک کشــاورزی در زمینه فروش و واگذاری اموال مازاد 

در سال جهش تولید محقق و تعداد 8۰۱ واحد تعیین تکلیف شد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،با 
هدف راه انــدازی طرح های راکــد و نیمه فعال همچنیــن حمایت از 
فعاالن بخش تولید، تعــداد 8۰۱  واحد تملیکی و مــازاد این بانک به 
مبلغی افزون بر ۷۷5۰ میلیارد ریال تا پایان سال ۱۳99 تعیین تکلیف 

شد.
بر اســاس این گزارش، با پیگیری های به عمل آمــده، ۱۲۲ درصد از 
برنامه های ابالغی وزارت امور امور اقتصــادی و دارایی و ۱9۱درصد از 
پرتفوی فروش و واگذاری امالک مازاد این بانک در سال گذشته محقق 

شده است.
این گزارش می افزاید، این موفقیت که نتیجه تالش و همدلی کارکنان 
واحدهای ذیربط بانک کشاورزی در سراسر کشور است، برای نخستین 
بار در سال های گذشته به دســت آمده است و در سال تولید،پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها نیز با تالش و قوت بیشــتری ادامــه خواهد یافت تا 

برنامه های تدوین شده در این حوزه محقق شود.

بانک توسعه تعاون موفق به تمدید گواهینامه 
بین المللی استاندارد ISO 9۰۰۱:2۰۱5 برای پنجمین 

سال پیاپی شد
تمدید گواهینامه بین المللی اســتاندارد 
ISO 9۰۰۱:۲۰۱5 بدون هــر گونه عدم 
انطبــاق واحدهــای بانک توســعه تعاون 

صورت پذیرفت.
اداره کل ســازمان و روشــها بانک توسعه 
تعاون به عنوان یکــی از ارکان برنامه ریزی 
بانک، اسناد راهبردی به منظور استاندارد 
ســازی و تعالی بانک توســعه تعاون را به 

مرحله تدوین و اجرا در آورده است، که یکی از برنامه های اجرایی اسناد 
تدوین شده، پیاده سازی استاندارد ISO 9۰۰۱ بوده است.

گفتنی اســت در راســتای تحقق رضایتمنــدی مشــتریان و بهبود 
فرآیندهای بانک، از شش سال گذشته پیاده سازی استاندارد یاد شده 
در واحدهای ستادی و سه شعبه منتخب آغاز گردید و این فرآیند تا حد 

زیادی در شعب استان تهران نیز صورت پذیرفت.
شایان ذکر اســت طی بررســی ها و آزمون های ممیزان شرکت اعطا 
کننده ایزو، سیســتم مدیریت کیفیت و اســتاندارد یاد شــده بدون 
دریافت هر گونه عــدم انطباق بزرگ یا کوچک صورت پذیرفته اســت 
که نشانگر این است واحدهای بانک توسعه تعاون در انجام وظایف و در 
مسیر خدمت رسانی، التزام کافی به رعایت قواعد، چارچوبها و الزامات 

ایزو داشته اند.

امکان ثبت، تأیید و انتقال چک در نت دی و جت 
دی فراهم شد

در راســتای اجرای قانون جدید چک، امــکان ثبت، تأییــد و انتقال 
چک های صیادی از طریق نت دی )اینترنــت بانک( و جت دی )همراه 

بانک( فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، بر اســاس مفاد قانون جدید، صدور 
و انتقال هر برگه چک مســتلزم ثبت در »ســامانه صیاد« است و تمام 
دارندگان دســته چک از این پس موظف  هســتند بعد از صدور چک، 
اطالعات چک صادرشده را به همراه اطالعات دریافت کننده آن شامل 
کد ملی یا شناســه ملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررســید در »ســامانه 

صیاد« ثبت کنند.
همچنیــن نقــد کردن چــک تنها توســط شــخصی که بــه عنوان 
دریافت کننده، نامش در سامانه ثبت شده است، امکان پذیر خواهد بود. 
در این راســتا دریافت کننده چک نیز قادر خواهد بود نســبت به احراز 

هویت صادرکننده چک اقدام کند.
مشتریان بانک دی می توانند برای ثبت، تأیید و انتقال چک در سامانه 

صیاد از طریق نت دی و جت دی اقدام کنند.
گفتنی اســت، بانک دی به منظور آشــنایی هر چه بیشتر مخاطبان و 
مشــتریان خود با »قانون جدید چــک«، صفحه ویــژه ای را طراحی 
و با ابزارهــای مختلف رســانه ای، اطالعــات مربوط به ایــن قانون را 

اطالع رسانی کرده است.
ir/check..http://day24 مخاطبان می توانند با مراجعه به صفحــه

html اطالعات الزم در این باره را کسب کنند.

مدیرعامل بیمه تعاون:

 اصناف دارای بیمه توقف کسب و کار
 خسارت می گیرند

مدیرعامل بیمه تعاون از پرداخت خســارت تعطیلی واحدهای صنفی 
دارای بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی و اپیدمی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، دکتر یونس مظلومی، مدیرعامل 
با اشاره به اینکه بیمه توقف کســب و کار ناشی از پاندمی و اپیدمی پس 
از مطالعات گســترده بین المللی در اردیبهشــت ۱۳99 طراحی و در 
شهریورماه موفق به اخذ مجوزهای الزم از سوی بیمه مرکزی شده و به 
صورت انحصاری در اختیار بیمه تعاون قرار دارد گفت: بیمه نامه توقف 
کسب وکار ناشــی از پاندمی تنها در چهار کشــور ارائه می شود و باعث 
افتخار اســت که بیمه تعاون، در کشور جمهوری اســالمی ایران، تنها 

ارائه کننده این بیمه نامه در سطح قاره آسیا است.
مظلومی با اشاره به ساختار بیمه نامه توقف کسب و کار گفت: این بیمه 
نامه یکی از مهم ترین اقدامات در نظام اقتصادی برای کاهش ریســک 
کاهش درآمد بنگاه های اقتصادی در دوران شیوع کرونا و تعطیلی این 
واحدها محسوب شده و در گروه بیمه های پارامتریک قرار دارد که برای 
نخستین بار توسط بیمه تعاون ارائه شــده و بر اساس ساختار آن، دیگر 
نیازی به بازدید از محل و... نیست و به محض آگاهی از خسارت، فرایند 

پرداخت صورت خواهد پذیرفت.
وی اضافه کرد: بر اساس شرایط این بیمه نامه، واحدهای صنفی دارای 
پروانه فعالیت که پیش از اعالم تعطیلی کسب وکارها از سوی ستاد ملی 
کرونا، بیمه نامه توقف کسب وکار ناشی از کرونا را دریافت کرده باشند، با 
اعالم تعطیلی و تحقق شرایط بیمه نامه، حداکثر تا دوماه از درآمد خود 

را در قالب پوشش بیمه ای از بیمه تعاون دریافت کنند.
مدیرعامل بیمه تعاون با اشــاره به اســتقبال صنوف از بیمه نامه توقف 
کسب وکار ناشی از کرونا گفت: بســیاری از واحدهایی که خود را تحت 
پوشش این بیمه قرار دادند، از منظر مالی در شرایط ریسک بروز بحران 
مالی در اثر تعطیلی قرار داشتند و از این منظر اقدام بیمه تعاون توانسته 

است کمک بزرگی به کسب وکارها در شرایط شیوع کرونا تلقی شود.
شایان ذکر اســت که حداقل حق بیمه ســالیانه پرداختی در این بیمه 
۲۱۰ هزار تومان و حداکثر ۱۰ میلیون و هشــتصدهزار تومان است که 
خســارت روزانه پرداختی 5۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیــون تومان را به 

مدت حداکثر 6۰ روز پوشش می دهد.
همچنین قابل توجه اســت که بیمه نامه توقف کســب و کار ناشــی از 
پاندمی و اپیدمــی از طریق شــعب و نمایندگی های بیمــه تعاون در 
سراسر کشور؛ سایت دکتر بیمه به نشانی DrBime.com و اپلیکیشن 

پرداخت آپ، قابل تهیه و دریافت است.

شعبه

 مدیرعامــل بانک رفــاه کارگران گفت: در راســتای  
فرمایش مقام معظم رهبری و تحقق شــعار سال، این 
بانک وظیفه خود می داند از واحد های تولیدی حمایت 

و پشتیبانی کند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل 
هلل گانی در مراسم افتتاح طرح ملی خانواده موتورهای 
کم مصرف یورو 6 که در شــهرک صنعتی کاســپین 
قزوین برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: این طرح با 
مشارکت ۳5 میلیون یورویی بانک رفاه کارگران افتتاح 
شد و با وجود مشکالت و دشواری های تحریم در انتقال 

منابع ارزی و وارد کردن ماشــین آالت،  اما 
با لطف خداوند این مشــکالت برطرف شد و 
امروزه شاهد به بارنشســتن تالش ها برای 

این طرح ملی هستیم. 
وی افزود: راهبــرد و برنامه های شــبکه 
بانکی و به ویژه بانک رفــاه کارگران بر این 
مبنی قرار گرفته اســت که پشتیبانی الزم 

از واحد هــای تولید اتفاق بیفتــد و موانع پیش رو از 
جمله انتقال ارز و واردات کاال و مــواد اولیه برطرف 

شود.

هلل گانی ادامه داد: بانک رفاه کارگران تالش 
می کند شــرایط پرداخت تســهیالت برای 
واحد های تولیدی به ســهولت انجام شود و 
برای تسریع در کار و با توجه به شرایط شیوع 
بیماری کرونا در صدد پرداخت تسهیالت به 
صورت الکترونیک هســتیم تا مراجعه تولید 
کنندگان و مشــتریان به شــعب به حداقل 

برسد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تأکید کرد: فراهم کردن 
زمینه و بســتر اقداماتی همچون، تملیک نشدن واحد 

های تولیدی، بخشــودگی جرایم، استمهال و دریافت 
تســهیالت مواد اولیه از جمله برنامه هــای این بانک 
اســت که تالش می کنیم بــا تدوین ایــن برنامه ها و 
اجرای آن ها بتوانیم در  راســتای تحقق شعار سال گام 

برداریم. 
شــایان ذکر است، این مراســم روز پنج شنبه نوزدهم 
فروردین ماه ســال جاری با حضور و سخنرانی رئیس 
جمهور به صورت ویدئو کنفرانس و جمعی از مسئوالن 
کشوری و استانی در شــهرک صنعتی کاسپین قزوین 

برگزار شد. 

از ۲۱ فروردین ماه بــه طور مجــدد محدودیت های 
کرونایی برای اصناف و مشاغل مختلف اعمال شده و بر 
این اساس فعاالن این بخش مجبورند ۲ هفته تعطیل 
کنند. در بیش از ۱۳ ماه گذشته و با شیوع ویروس کرونا 
در کشــور، آینده و امنیت شغلی بســیاری از مشاغل 
تحت تاثیر قرار گرفته و ضررهــای هنگفتی به اصناف 
وارد شــده است.امســال نیز پس از اتمام تعطیالت ۲ 
هفته ای نوروزی، بار دیگر اصنــاف مجبورند بین ۱۰ 
تا ۱۴ روز را در تعطیلــی اجباری به ســر برند که این 
مساله موجب ضرر مضاعف مشاغل خواهد شد.صنف 
مشــاوران امالک نیز همانند ســایر مشــاغل ملزم به 

تبعیت از این موضوع هستند.

ضررهای هنگفت اعضای صنف مشاوران امالک
رییــس اتحادیه مشــاوران امــالک در گفــت و گو با 
خبرآنالین ، درباره تاثیر تعطیالت کرونایی بر فعالیت 
اعضای این صنــف در پایتخت گفت: شــیوع کرونا بر 
روی فعالیت همه مشــاغل و اصناف تاثیر منفی بسیار 
گذاشته و آسیب زده اســت و دولت باید در مورد اخذ 

مالیات ، نظری به اصناف می کرد.

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: متاسفانه 
در این مدت دولت نظری به اصناف نداشته و 
شاهد کم لطفی دولت در این زمینه بوده ایم 
به طوری که شاغالن این بخش بیش از پیش 
تحت فشار بوده و هســتند.وی عنوان کرد: 
تعطیلی ۲ هفته اصناف به اجبار ستاد مقابله 
با کرونا موجب ضررهــای هنگفت به اعضای 

صنف مشــاوران امالک خواهد شــد.وی تصریح کرد: 
اداره کردن مجموعه و دفاتر مشاوران امالک پس از ۱۰ 
تا ۱۴ روز شرایط سختی را ایجاد می کند زیرا بسیاری 
از مشاوران امالک دســتمزد ثابت نداشته و بابت انجام 
معامالت درصد و پورسانت می گیرند و این تعطیالت 

سبب ضرر مالی این افراد می شود.

40درصد مشاوران امالک، راننده اسنپ و 
تپسی شدند

خسروی گفت: متاسفانه این شرایط سبب می شود تا 
تعداد بیشــتری از همکاران ما و مشاوران امالک برای 
گذران زندگی جذب فعالیت به تاکسی های اینترنتی 
و اسنپ شــوند.وی تاکید کرد: اکنون ۳5 تا ۴۰ درصد 

از همــکاران و مشــاوران امالک بــه دلیل 
کســادی بازار ناشی از شــیوع کرونا، جذب 
اسنپ و تپسی شــده اند.قلی خسروی بیان 
کرد: متاسفانه ضرری به این صنف وارد شده 
که غیرقابــل جبران اســت.وی اظهار کرد: 
حدود ۲8 تا ۳۰ درصــد از اعضای این صنف 
که بیشتر آنها مستاجر بوده اند، انصراف داده 

و نسبت به ابطال پروانه کسب خود اقدام کرده اند.

بازار مسکن دچار گیجی شده است
وی درباره وضعیــت بازار مســکن در ۳ هفته ای که از 
سال ۱۴۰۰ گذشــته، توضیح داد: اکنون همه منتظر 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن هستند 
در نتیجه در بازار مســکن، خریداران در انتظار کاهش 
نرخ ها بوده و فروشــندگان منتظــر افزایش قیمت ها 

هستند.
قلی خســروی تاکید کرد: اکنون بــازار دچار گیجی 
شده و ثباتی در این بازار مشاهده نمی شود و تحت این 
شرایط خریداران و فروشندگان منتظرند که امیدوارم 

دوران انتظار آنها سریعتر به اتمام برسد.

وجود اصل اجبار بر خرید در بازار مسکن
وی درباره نحوه و میزان معامالت در بازار مسکن بیان 
کرد: در این مدت شــاهد انجام خریــد و فروش ملک 
بودیم اما باید توجه داشــت کســی که قرار بود خانه 
۴ خوابه بخــرد به خانه ۳ خوابه رضایــت داد و خریدار 
خانه ۳ خوابه ناچار به خرید خانه ۲ خوابه شــد و کسی 
که به دنبال خرید خانه تــک خوابه بود، مجبور به رهن 
خانه شد.وی تصریح کرد: انجام معامالت نشان دهنده 
رونق بازار نیست بلکه در اصل ناشی از اجبار به خرید در 
این بازار بوده است.خسروی درباره میانگین حداقل و 
حداکثر مسکن در شــهر تهران توضیح داد: میانگین 
قیمت مسکن در شــهر تهران اکنون برابر با ۲5 تا ۲۷ 

میلیون تومان به ازای هر متر مربع مسکن است.
وی ادامه داد: خرداد ســال گذشــته اعالم شد که ۴8 
درصد بر قیمت خانه افزوده شــده و این مســاله سبب 

شد تا قیمت مسکن 9۰ درصد باال رفت.
وی تصریح کرد: ســال گذشــته با کمک رســانه ها، 
توانستیم اخبار کاهش ۱۰ تا ۱5 درصدی قیمت ملک 
را پخش کنیم و این مســاله موجب تعادل نسبی بازار 

شد.

رفاه

ملک

محبوبه فکوری   حذف ۴ صفر از پول ملی 
که از ســوی بانک مرکزی با کم رنگ کردن 
صفرهای اسکناس در سال گذشته وارد فاز 
جدیدی شده بود، به زودی عملیاتی خواهد 

شد.
 تورم هــای بی ســابقه در اقتصــاد ایــران 
به خصوص در ســال 99 ســبب شــده که 
صفرهای قرار گرفته پشــت عدد و رقم های 
اســکناس دیگر معنایی جز بی ارزش شدن 

پول ملی نداشته باشد. 
حال دیگر تنها شــاید حســابداران باشند 
که بــه صفرهای پولی ملی دل بســته اند و 
برای اینکه اسناد حســابداری و روش های 
سنتی خود را دچار تغییر نکنند؛ خیلی دل 
خوشــی از حذف صفر از پول ملی نداشته 
باشند؛ به خصوص اینکه سیاستگذار پولی 
از سال گذشته کم کم تالش کرده تا مردم 
را به شکل و شمایل دیگری از اسکناس آن 
هم با صفرهــای کمرنگ شــده و به نوعی 
بی ارزش شده، آشنا کند تا بلکه در صورت 
تصویب و تائید نهایی حذف صفرها از پول 
ملــی، دیگر هزینه امحای اســکناس های 
کهنه و انتشــار اســکناس جدید نداشته 

باشد.
خردادماه ســال گذشــته بود که شــورای 
نگهبــان برخی ایرادات را بــه الیحه حذف 
۴ صفر از پول ملی وارد دانســت و به همین 

دلیل مجدد الیحــه به دولت بازگشــت تا 
بتواند مراحل حک و اصالح را مجدد سپری 
کند و کار برای تبدیل شدن تومان به عنوان 

واحد پول ملی، یکسره شود.
در واقع آن روزها شــورای نگهبان از بندی 
در الیحه حــذف چهار صفــر از پول ملی 
صحبت به میان آورده بود که بر اساس آن، 

تعهداتی در برابر صنــدوق بین المللی پول 
ایجاد شده بود که شــورای نگهبان اعالم 
کرد این تعهدات به روشــنی مطرح نشده 
و دارای ابهام اســت. اینجا بود که جلساتی 
با رئیس کل بانــک مرکزی پیرامون الیحه 
حذف ۴ صفر از پول ملی برگزار و اعالم شد 
تا زمانی که ابهامات نســبت به تعهدات به 

صندوق بین المللی پول رفع نشده، شورای 
نگهبــان در مــورد آن اظهارنظــر قطعی 

نخواهد کرد.
حاال اما مقامات مســئول در بانک مرکزی 
اعالم می کنند که تمامی ایرادات شــورای 
نگهبان بــرای عملیاتی کردن حذف ۴ صفر 
از پول ملی برطرف شــده و کار از نظر بانک 

مرکزی تمام شده است.
پیگیری های خبرنگار مهــر حکایت از آن 
دارد که هفته گذشــته جلســه مشترکی 
میان رئیــس کل بانک مرکــزی با رئیس 
مجلس برگزار شــده و در آن، عالوه بر ارائه 
توضیحاتی در این خصوص، رئیس مجلس 
وعده داده تا این الیحــه را مجدد در اولویت 

قرار داده و به صحن علنی مجلس بیاورد.
در واقع، اکنون حــذف ۴ صفر از پول ملی به 
ایستگاه آخر رسیده و منتظر تائید نهایی در 

صحن علنی مجلس است.
یک مقام مســئول در نظام بانکــی در این 
رابطه می گوید: هزینه انهــدام پول در این 
حوزه وجود ندارد و فقط در سیســتم های 
حســابداری باید موضوع مورد اصالح قرار 
گیرد که ممکن است مساله ســاز شود؛ اما 
پیش بینی نظام بانکی آن است که عملیاتی 
شدن کامل این کار، یکســال زمان ببرد تا 
بتوان سیســتم ها را اصالح کــرد و با واحد 

پولی جدید تطبیق داد.
بر این اســاس این امیدواری وجــود دارد 
که تا قبــل از اتمام دولــت یازدهم، حذف 
۴ صفر از پول ملی که تا کنون حداقل ســه 
رئیس کل )محمود بهمنی- ولی اهلل ســیف 
و عبدالناصر همتــی( را درگیر امور مربوط 
به خود کرده است، صورت گیرد و واحد پول 

ملی ایران رسماً به تومان تبدیل شود.

پشتیبانی از واحد های تولیدی از برنامه های اصلی بانک رفاه کارگران است

کوچ ۴۰% مشاوران امالک به اسنپ و تپسی

در اولین اتاق فکرسال جدید بانک توسعه صادرات ایران بررسی شد

سیاست های اعتباری سال 1400
خریدار   دراولین اتاق فکر بانک توســعه 
صادرات ایران، سیاســت های اعتباری این 
بانک در ســال جدید با حضور مدیرعامل، 
معاون اعتبارات، روســای شــعب، مدیران 
ارشــد و مدیرامور شــعب و بازاریابی بانک 
توسعه صادرات ایران تشریح و مورد بررسی 

قرار گرفت.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صــادرات ایــران، حبیب احمــدی، مدیر 
امور شــعب و بازاریابی بانک دراین نشست 
مجازی سیاست های اعتباری بانک را برای 
سال جاری برشمرد و گفت: این سیاست ها 
در ۱5 بند تدوین شــده و در اختیارمدیران 

بانک قرار گرفته است.
احمدی گفــت: بانک توســعه صــادرات 
ایران، تامین مالی کوتاه مدت و گشــایش 
اعتبارات اســنادی داخلی ریالی با استفاده 
از منابع داخلی و بازار ســرمایه بــا در نظر 
گرفتن محدودیت جــذب منابع خارجی را 
در اولویت سیاستگذاری های خود در سال 

جدید قرار داده است.
وی افزود: تامین مالی در بخش خدمات فنی 
و مهندسی با در نظر گرفتن مقیاس پروژه از 

طریق تجهیز کارگاه، از محل منابع صندوق 
توســعه ملی، بانک مرکــزی و منابع بانک 

انجام خواهد شد.
مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توســعه 
صادرات ایران ضمــن تاکید بر تداوم تامین 
مالی تسهیالت ســندیکایی مصوب قبلی 
به طرح های بزرگ با مشــارکت سایر بانک 
ها در ۱۴۰۰، گفت: بانک توســعه صادرات 
بر افزایش تامیــن مالی ریالــی طرح های 
کوچک و متوســط با رویکرد اشتغالزایی و 

تولید محصوالت صادراتی تاکید دارد.
به گفته این مقام مسئول، تسریع در تعیین 
تکلیف تسهیالت غیرجاری با در نظر گرفتن 
شرایط روز کشور و گسترش پوشش خدمت 
رسانی به مشــتریان از دیگر سیاست های 
اعتباری بانک توســعه صادرات اســت که 
با افزایش میزان پذیــرش تعهدات بانک از 
طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و 
صدور ضمانت های ریالی پیگیری می شود.

احمدی ضمن اعالم اینکه در فرایند اعطای 
تســهیالت از محل منابع صندوق توســعه 
ملی از طریق بانک توســعه صادرات ایران، 
سرعت عمل بیشــتری به کار بسته خواهد 

شــد، گفت: این سیاســت به دلیل جرایم و 
محدودیت هــای پیش بینی شــده در این 

رابطه اعمال می گردد.
مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توســعه 
صــادرات ایران خاطرنشــان کــرد: تداوم 
تامین مالی زنجیره صادرات همانند ســال 
های گذشته در دستور کار این بانک توسعه 
ای قرار دارد و در این راســتا روند برقراری 
ساختار منســجم جهت بازاریابی و جذب 
مشــتریان اعتباری جدید در شعب و ارزش 
آفرینی برای مشــتریان اعتبــاری دارای 
عملکرد مطلوب که سطح همکاری خود را 

با بانک کاهــش داده و یا قطع کــرده اند به 
ویژه در مناطق کمتر برخوردار را دنبال می 

کند.
احمدی در ادامه گفت: بر اســاس سیاست 
های پیش بینی شده، بانک توسعه صادرات 
در سال جدید توجه ویژه ای بر نظارت موثر 

بر مصرف صحیح تسهیالت خواهد داشت.
ارتقای سیســتم اعتبارســنجی مشتریان 
از دیگر سیاســت هایی اســت که دربانک 
توسعه صادرات ایران ۱۴۰۰ به آن پرداخته 
می شود؛ احمدی در اینباره گفت: براساس 
ظرفیت هــا و شــاخص های اعتبــاری به 
ویژه در مورد شــرکت های دانــش بنیان، 
با توســعه مدل های رتبه بنــدی اعتباری 
بانک، سیستم اعتبارسنجی بازنگری و ارتقا 

خواهد یافت.
احمدی یادآور شــد: بانک توسعه صادرات 
ایــران در نظــر دارد در ســال جدید توجه 
بیشــتری را به شــرکت های دانش بنیان 

صادراتی مبذول دارد.
وی گفت: در سال جدید ارتقای سطح دانش 
اعتباری شعب و پرســنل اعتباری وپرسنل 
موثر در تنظیم مصوبــات اعتباری از طریق 

آموزش و به کار گیــری نیروهای مختصص 
دنبال می شود.

مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توســعه 
صادرات ایــران اعالم کرد: شــعب بانک با 
همکاری و هماهنگی مدیریت امور شعب و 
بازاریابی و معاونت اعتبارات جهت افزایش 
عملکرد اعتبــاری خود بــا اولویت جذب 
مشــتریان جدید، ارتقای مانده تسهیالت 
شــعب با مانده تســهیالت کمتر از ۲5۰۰ 
میلیارد ریــال تا پایان ۱۴۰۰ بــه مانده ای 
باالتر و رشد مطلوب و متناسب سایر شعب 
با توجه به ظرفیت های صادراتی و تولیدی 
استان های محل اســتقرار تالش خواهند 
کرد.یادآور می شــود، در ادامه این نشست، 
روسای شعب حاضر در جلسه نقطه نظرات 
و پیشــنهادات خود را در خصوص سیاست 
های۱5 گانه مطروحه به ســمع مدیرعامل 

بانک رساندند.
الزم به ذکر اســت سیاســت هــای بانک 
توســعه صادرات ایران در ســال ۱۴۰۰ با 
تجمیع اظهارنظر مدیران و بررسی معاونت 
اعتبــارات این بانک پس از تاییــد نهایی به 

شعب ابالغ خواهد شد.



همه چیز از آذر تا چنگوله

 خودباوری راه نجات صنعت نفت در دوران تحریم

 نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران:

همزمان با واقعی شدن تعرفه برق باید قدرت خرید مردم افزایش یابد

دوباره برجام، دوباره جوالن طالی سیاه ایرانی
یک کارشــناس ارشــد حوزه انرژی در مورد تغییرات احتمالی قیمت 
نفت گفت: تغییر قیمت را شاهد خواهیم بود اما نه فقط به خاطر ایران. 
قیمت هــا تحت تاثیر مســائل مختلفی تغییر می کند کــه اصل ماجرا 

عرضه و تقاضا است.
 همزمان با ورود یک رئیس جمهور دموکرات به کاخ سفید، گمانه زنی ها 
بر سر بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم های هسته ای که محدودیت 
در فروش نفت مهمترین پیامد آن بود، آغاز شــد، تحریم هایی که از روز 

۱۳ آبان سال 98 آغاز و هر روز بر مفاد آن افزوده و تشدیدتر شده بود.
اکنون بعد از گذشت حدود ۲ ســالی که طی آن نفت ایران سخت ترین 
روزهای عمر ۱۰۰ ســاله خود را ســپری کرد، بار دیگر اخباری مبنی 
بر بازگشــت اعضای گروه ۱+5 منهای ایاالت متحده بر سر میز مذاکره 
درباره برجام مخابره می شــود که شاید در صدر مباحثی که از سه شنبه 
هفته گذشته در وین مطرح می شــود، موضوع لغو تحریم ها بخصوص 
صادرات نفت باشــد، امروز گشایش احتمالی در شــرایطی رخ خواهد 
داد که اوضاع نه ایران بلکه جهان با 6 ســال قبل بســیار متفاوت شده و 
اگر نگوییم نتیجه مثبت این مذاکرات برای اقتصاد و نفت ایران حیاتی 
اســت، قطعا بســیار تاثیرگذار خواهد بود، هرچنــد مذاکره کنندگان 
کشورهای عضو برجام مسیر پیش روی احیای برجام را دشوار می دانند 

و موضوع لغو تحریم ها را پیچیده.
به هر روی دوباره در وین بحث داغ برجام است، دوباره قرار بر این است 
نفت ایران به مشتریانش روی خوش نشان دهد و در بازارها خودنمایی 

کند، هرچند در غیاب سردمدار اصلی تحریم کنندگان.
نرســی قربان در خصوص ازســرگیری مذاکرات برجامی و سرنوشت 
صادرات نفت ایــران به ایلنا گفت: اگر قرارداد برجام به نقطه ای برســد 
که همه موافقت خــود را اعالم کنند، همانند دوره قبل ایران ســریع تر 
از آنچه پیش بینی می شــود، نفت ایران به بازارهــای خود برمی گردد، 
البته به شــرطی که تکلیف روشن و مسئله حل شــود. ما در دوره قبلی 
تحریم را هم امتحان کردیم و خیلی سریع بازگشت داشتیم این بار هم 

همان گونه است.
وی درباره واکنش بازار به بازگشــت دوباره نفت ایران اظهار داشت: دو 
سال اســت که درگیر کاهش تقاضا هستیم، اما پیش بینی بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول این اســت که ممکن اســت 6 درصد رشــد 
اقتصادی جهانی داشته باشــیم به این ترتیب شدیدا تقاضا برای انرژی 
و فرآورده های نفتی بیشتر می شود، بعبارت دیگر میزان نفتی که ایران 
وارد بازار می کند قابل مقایسه با رشــد تقاضا نیست، بنابراین مشکلی 
نیست.این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی در مورد تغییرات احتمالی 
قیمت نیز بیان کرد: تغییر قیمت را شــاهد خواهیم بــود اما نه فقط به 
خاطر ایران. قیمت ها تحت تاثیر مسائل مختلفی تغییر می کند که اصل 

ماجرا عرضه و تقاضا است.
وی تاکید کرد: در هر حال بســتگی دارد که نفت ایران با چه روش و از 
مسیر چه مذاکراتی وارد بازار شــود. ایران سرجمع و نهایتا یک میلیون 
بشکه به بازار می فرســتد، که تاثیر آن بر روند تقاضا و قیمت بستگی به 

این دارد که بزرگان بازار چه اقدامی داشته باشند.

وی استخراج کنندگان  وش تامین برق پیش ر ۴ ر
رمز ارز

سخنگوی صنعت برق گفت: در دســتورالعمل جدید که با اصالحاتی 
ابالغ شــده ، اوقات سال به ســه دســته نوع یک )اوج بحرانی(، نوع دو 
)محدودیت بار( و نوع ۳ )عادی( تقســیم بندی شده است که هر کدام 

تعرفه خاص خود را دارد.
  وزیر نیرو آخرین ویرایش مقرررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارز 
را ابالغ کرد. براســاس این ابالغیه، تامین برق مرکز استخراج رمزارزها 

به ۴ روش امکان پذیر است  که انتخاب آن به عهده متقاضی است.
براســاس این ابالغیه، تامین برق از طریق الف( سرمایه گذاری در طرح 
های بهینه ســازی مصرف برق، ب( تامین بــرق از طریق نیروگاههای 
تجدیدپذیر )اعم از موجود و جدید(، ج( اتصال به شــبکه و خرید انرژی 
از شــرکت برق و یا د( با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، چهار 
روش تعریف شده ای اســت که متقاضیان می توانند برای تامین برق 

مراکز خود یکی از آنها را انتخاب نمایند.

اوقات سال به سه بخش تقسیم بندی شد
در همین خصوص، مصطفی رجی مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز 
گفت: در دســتورالعمل جدید که با اصالحاتی ابالغ شده ، اوقات سال 
به ســه دســته نوع یک )اوج بحرانی(، نوع دو )محدودیت بار( و نوع ۳ 
)عادی( تقســیم بندی شده اســت که هر کدام نیز تعرفه خاص خود را 

دارد.
رجبی مشهدی در خصوص اوقات نوع یک یا اوج بحرانی اظهار داشت: 
این دوره به زمان هایی اطالق می شود که به دلیل عدم کفایت ظرفیت 
تولید در مقایســه با اوج بار درخواســتی، احتمال بروز خاموشی وجود 
دارد. حداقل میزان اوقات بحرانی برابر با ۳۰۰ ســاعت اســت و مطابق 
با نبصره »۲« ماده »۴« مصوبه شــماره 58۱۴۴ مورخ ۱۳98/۰5/۱۳ 
هیات محترم وزیــران فروش بــرق از طریق شــبکه در ایــن ایام به 
مشترکین استخراج رمزارزها ممنوع می باشد. وی در خصوص شرایط 
نوع دو یا محدودیت بار نیز گفت: این اوقات خارج از اوقات نوع یک )اوج 
بحرانی( بوده و حداکثر ۲۷۰۰ ساعت اســت که توسط شرکت توانیر و 
براساس محدودیت های تامین ســوخت نیروگاه ها،عرضه برق و سایر 

قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعالم می شود.
رجبی مشــهدی درباره زمان های نوع ۳ یا عادی نیــز گفت: این زمان 
ها، شــامل کلیه اوقات ســال به جزء اوقات نوع یک )اوج بحرانی( و دو 

)محدودیت دار( است.

تعرفه های برق رمزارزها 
ســخنگوی صنعت برق در زمینه تعرفه برق مراکز استخراج رمز ارز نیز 
اظهارداشــت: براســاس ابالغیه جدید،  بهای هر کیلووات ساعت برق 
مصرفی مراکز اســتخراج رمزارزها برابر با ۱65۷۴ ریال تعیین شــده 
است که این میزان در زمان های نوع ۳ )عادی( با ضریب نیم و در زمان 

های نوع ۲ )محدودیت دار ( با ضریب ۲  محاسبه خواهد شد.
وی همچنین افزود: تعرفه تعیین شده براساس متوسط بهای صادراتی 
برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر ســه ماه یک بار توسط شرکت توانیر 
اصالح وبه روزرســانی شــده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می 

شود.

مشوق های وزارت نیرو برای مراکز استخراج رمزارز
ســخنگوی صنعت برق درباره برخی از تخفیفات در نظر گرفته شــده 
برای این مراکز گفت: بهای برق دریافتی از ســطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ 
کیلوولت با تخفیف ۲۰ درصدی و از ســطوح ولتــاژی ۱۳۲، 66 و 6۳با 
تخفیف ۱۲ درصدی محاسبه خواهد شد. همچنین برق مصرفی مراکز 
اســتخراج رمزارزها که بر اســاس تائید مراجع ذیصالح به استخرهای 
استخراج داخل کشــور متصل می شــوند عالوه بر تخفیف های ولتاژ 
اتصال مذکور، مشمول ۱5 درصد تخفیف دیگر نیز خواهند شد.رجبی 
مشهدی افزود کلیه واحدهای استخراج رمزارزها که دوره ساخت آنها 
به پایان رسیده است و اقدام به راه اندازی واحد خود نموده و فعالیتشان 
را آغاز کرده اند موظف به تبدیل جواز تاســیس بــه پروانه بهره برداری 
با درخواست از وزارت صمت می باشــند در غیراینصورت قدرت مجاز 
آنها برابر با توان مصرفی دوره ســاخت )کارگاهی( در نظر گرفته شده 

و هزینه تجاوز از قدرت برق دوره احداث از مشترک اخذ خواهد شد.

و نیر

در راســتای ایجاد تعامالت الزم جهت بهره مندی 
از حداکثر ظرفیت ها به منظــور حفاظت و صیانت 
از محیط زیســت، اســتفاده بهینــه از انــرژی با 
اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر، توســعه 
انرژی های پــاک و همچنین کنتــرل آالینده های 
محیط زیســت »تفاهم نامه همکاری بین سازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی برق 
)ســاتبا( و ســازمان حفاظــت محیط زیســت« 

مبادله شد.
 در راســتای تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست، 
موضوع اصل پنجاهــم قانون اساســی، تفاهم نامه  
همکاری بــا موضوعــات ارتقای فرهنگ زیســت 
محیطی از طریــق اقدامات مشــترک، بهره گیری 

از ظرفیت هــای مشــترک طرفیــن در 
راستای توســعه انرژی های تجدیدپذیر، 
بهبــود بهــره وری انرژی بــرق و حفاظت 
از محیط زیســت کشــور، کمک به تقلیل 
آالینده هــای زیســت محیطی، حمایت از 
محیط زیســت به منظور حفاظــت، احیا 
و بهره برداری از محیط زیســت با استفاده 

از فن آوری و انرژی های نو، بین ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق و سازمان حفاظت 
محیط زیســت به امضــای محمد ســاتکین معاون 
وزیر نیرو و رئیس سازمان ســاتبا و مسعود تجریشی 
معاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 

محیط زیست رسید.

ایــن گــزارش می افزایــد، همــکاری در 
تدویــن فعالیت هــای فرهنگــی و تبلیغی 
مرتبــط، تولید محتــوا و تامیــن نیازهای 
آموزشــی مورد نیاز ســاتبا، همــکاری در 
تعییــن اولویت بنــدی و میــزان ظرفیت 
احــداث سیســتم های تجدیدپذیــر در 
مناطق مختلــف، تســهیل گری در صدور 
مجوز زیســت محیطی بــرای احــداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر، بررســی امکان اســتفاده از منابع مالی 
صندوق ملی محیط زیست و همچنین اقدام در جهت 
تدوین ضوابط و دستورالعمل های الزم در بخش های 
تخصصی مرتبط از جمله اقدامات ســازمان حفاظت 

محیط زیست در این تفاهم نامه است.

بر اســاس این گزارش، انجام فعالیت هــای مرتبط با 
اشاعه فرهنگ زیســت محیطی، نیازسنجی آموزشی 
محیط زیســتی، تعریــف موضوعات محیط زیســتی 
در اولویت های پژوهشی ســاتبا، همکاری مشترک به 
منظور پیاده سازی واجرایی نمودن نظام مدیریت سبز 
در کلیه دستگاه های اجرایی کشــور و همکاری همه 
جانبه با سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای ماده 
۱9 قانون هــوای پاک از اقدامات مورد تعهد ســازمان 

ساتبا عنوان شده است.
بنا بر این گزارش، در راســتای عملیاتی شدن مفاد این 
تفاهم نامه، کمیته ای متشــکل از نمایندگان طرفین 
برای تدویــن و تنظیــم ترتیبات اجرایــی و پیگیری 

عملیاتی شدن این تفاهم نامه تشکیل شود.

در حال حاضر روزانه بیــش از ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین 
در پاالیشگاه های کشور تولید می شود و طبق آخرین 
آمار اعالم شــده در خصوص میزان مصرف بنزین، اوج 
مصرف بنزین در سال گذشته، روز ۲8 اسفندماه با رقم 

۱۰۴ میلیون لیتر بوده است.
 با شــیوع بیماری کرونا مصرف بنزین در کشور کاهش 
یافت اما در فروردین امســال شــاهد افزایش مصرف 
بودیم به طوری که در فروردین ماه سال گذشته روزانه 
حدود ۴5 میلیون لیتر بنزین در کل کشور توزیع شد، 
در حالی که این مقدار در روزهای نخست فروردین ماه 
سال ۱۴۰۰ به میانگین روزانه 85 میلیون لیتر رسیده 

اســت که نســبت به فروردین ماه پارســال 
افزایــش روزانه حــدود ۳۷ تــا ۳8 میلیون 

لیتری را نشان می دهد.
همچنیــن از انتهای بهمن مــاه 98 به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و کاهــش رفت و آمد 
شهروندان میزان مصرف بنزین در کشور ۱۰ 
درصد کاهش یافت و  میزان مصرف بنزین در 

کشور ۷5 تا ۷6 میلیون لیتر در روز بود. و در ابتدا تغییر 
قیمت بنزین میزان مصرف به 95 تا 96 میلیون لیتر در 

روز رسید.
در کشــور ۲۷ میلیون دســتگاه خودرو اعم از بنزینی 

و دیزلــی، ۱۷ میلیون دســتگاه خودروی 
شــخصی، ۴ میلیون دســتگاه خــودروی 
عمومــی وانــت، 5.5 میلیــون دســتگاه 
موتورسیکلت و بیش از 8۰۰ هزار خودروی 
دیزلی وجود دارد که ســهمیه بندی سوخت 

این دستگاه ها انجام شده است.
ســال گذشــته ۲۷ میلیون قطعــه کارت 
سوخت و ۷ میلیون کارت المثنی صادر شد، در کشور 
۲۷ میلیون دســتگاه خودرو اعــم از بنزینی و دیزلی، 
۱۷ میلیون دســتگاه خودروی شــخصی، ۴ میلیون 
دستگاه خودروی عمومی وانت، 5 میلیون و 5۰۰ هزار 

دستگاه موتورســیکلت و بیش از 8۰۰ هزار خودروی 
گازوئیل سوز وجود دارد که سهمیه بندی سوخت این 

دستگاه ها انجام شده است.
 طبق گفته های ویــس کرمی - مدیرعامل شــرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بــا توجه به تولید 
روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین وجود ۱۴ هزار کیلومتر 
خطوط  لوله انتقال فرآورده هــای نفتی، ناوگان عظیم 
نقــل و انتقال ســوخت و ذخیره ســازی های در کنار 
برنامه ریزی های از پیش انجام شده با بخش های تولید، 
حمل ونقــل و خطوط لوله انتقال فــرآورده، هیچ گونه 

مشکلی در تامین سوخت وجود ندارد.

 انرژی

بنزین

عرفانه تاجیکی  نائب رئیس کمیســیون 
انرژی اتــاق بازرگانی تهــران گفت: ضمن 
تقویت اقتصاد صنعت برق و حقیقی شــدن 
نرخ تعرفــه آن، باید به طور مــوازی قدرت 

خرید مردم را نیز افزایش دهیم.
ســیدحمیدرضا صالحــی، نایــب رئیس 
کمیســیون انرژی اتاق بازرگانــی تهران 
درباره افزایش نرخ ۷ درصــدی تعرفه برق 
از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گفت: 
به دلیل ادامه ندادن برنامه ســوم توسعه که 
در راستای تعدیل نرخ تعرفه های برق بود، 
هزینه تمام شــده تولید برق از نرخ دریافتی 
از مصرف کننده پیشی گرفت و همین روند 
موجب ایجاد گپ بزرگی بیــن هزینه تمام 
شــده تولید و قیمــت دریافتــی از مصرف 
کنندگان برق و نتیجه آسیب به اقتصاد این 

صنعت شد.
 این در حالی اســت که ســایر مؤلفه های 
اثرگذار بر هزینه های تولید برق، روز به روز 

در حال افزایش هستند.
وی با اشــاره به اینکه نرخ تورم و روند رشد 
آن بیــش از این افزایــش ۷ درصدی تعرفه 
برق اســت، ادامــه داد: تعرفه بــرق باید به 
سمت حقیقی شــدن پیش رود چرا که این 
صنعت به عنــوان صنعتی زیرســاختی و 
سرمایه ای، ورشکسته به شمار می رود؛ رشد 

و تقویت این صنعت قدم گذاشتن در مسیر 
توسعه یافتگی بیشــتر، افزایش درآمدها، 
اشــتغالزایی و در نتیجــه افزایــش قدرت 

اقتصادی به شمار می رود.
صالحی با بیان اینکه ضمن تقویت اقتصاد 
صنعت برق بایــد به طور مــوازی قدرت 

خرید مردم را نیز افزایــش دهیم، افزود: 
نمی توان انتظار داشــت کــه تعرفه ها به 
سمت حقیقی شــدن پیش رود اما قدرت 
خرید مــردم افزایــش نیابد چــرا که این 
مؤلفه ها همگی حلقه های اقتصاد واحدی 

هستند.

دبیر فدراســیون صادرات انرژی ســهم هر 
یک مصرف کنندگان برق صنعتی، خانگی 
و تجاری و اداری را در ســبد تولید برق یک 
سوم دانست و تصریح کرد: طرح برق امید با 
هدف کمک به اقشار کم درآمد کشور شکل 
گرفت که می تواند تا حدی به این بخش تنها 

در حوزه برق کمک کند و البته صرفه جویی 
هایی را نیز در پی دارد که به نقش مشــوق 

بودن این طرح بر می گردد.
به گفته وی، صنایعی کــه محصول نهایی 
آنها در بازارهای بین المللی عرضه می شود 
و دولت نقــش چندانی بر قیمــت گذاری 
محصوالت آن ها ندارد، تاب آوری شــأن در 
مقابل حقیقی شــدن تعرفه بــرق مصرفی 

شأن بیشتر است.
 در مرحله بعدی برخــی واحدهای تجاری 
هســتند که آنها نیز تاب آوری بیشتری در 
مقابل حقیقی شــدن نــرخ تعرفه ها دارند. 
بنابراین به نظر می رســد حقیقی شــدن 
تعرفه های برق باید به صــورت مرحله ای و 

پله ای انجام شود.
صالحی درباره عرضه بــرق در بورس انرژی 
نیز گفت: روند عرضه و تقاضا برق در بورس 
ما تصنعی است؛ الزم است به سمت حقیقی 
شــدن پیش رویم به این ترتیــب که تنوع 
عرضه و تقاضا بــدون دخالت دولت را ایجاد 

کنیم تا به نرخ حقیقی نزدیک تر شویم.
به گــزارش مهــر، ۱۱ فروردین ماه ســال 
جاری، رضا اردکانیان، وزیر نیرو از افزایش 
تعرفه آب برق از ابتدای اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۰ خبر داد و گفت: ایــن مصوبه هیأت 

دولت مربوط به ۳ سال پیش است.

خریدار   روند توسعه میدان نفتی آذر که 
توســط مخصصان داخلی ادامه یافت، باید 
تجربه ای برای توسعه میدان نفتی چنگوله 

باشد.
میــدان نفتی آذر یکــی از میادیــن نفتی 
مشترک کشــورمان در اســتان ایالم است 
که عراقی ها آن را البــدره می نامند. حفاری 
اولین چاه در میــدان نفتی آذر ۱8 ســال 
پیش آغاز شــد که به دالیل فنی حفاری، به 
مخزن نرسید.حفاری دومین چاه اکتشافی 
تحت عنوان »آذر ۲«، دو سال بعد در سازند 
مخزن، تکمیل شــد و وجود نفت در حجم 
اقتصادی و قابل اکتشــاف در این میدان به 

اثبات رسید.
کل مجمــوع حــوزه نفتــی ســازند ایالم 
حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع اســت. بر اساس 
مطالعــات جامع مخزن و زمین شناســی، 
این میدان حــاوی ۲/۴۴ میلیارد بشــکه 
نفت ســبک درجا )API ۳۲( می باشــد. 
حجم نفت قابل اســتخراج از میدان نفتی 
آذر حــدود ۴۰۰ میلیــون بشــکه برآورد 
می شــود. این نوع نفت، گران بها ترین نوع 

نفت خام محسوب می شود.
اولین تولید از میدان نفتی آذر به میزان ۱5 
هزار بشکه در پایان ســال ۱۳95 و دومین 
تولید از آن نیز، به میزان ۱5 هزار بشــکه در 

اردیبهشت سال ۱۳96 صورت گرفت.  
به تازگــی فاز دوم طــرح توســعه میدان 
مشــترک نفتی آذر در اســتان ایــالم به 
بهره برداری رســید که اکنون تولیدی برابر 

65 هــزار بشــکه در روز دارد و ارزش این 
پــروژه ۴/ ۱ میلیارد یورو برآورد می شــود؛ 
البته هدف نهایی تولید از این میدان، ۱۰۰ 

هزار بشکه در روز است.

شرکت های خارجی که به ایران پشت 
پا زدند

فرآیند توســعه میدان آذر  بــه عنوان یکی 
از ســخت ترین میدان های نفتــی و گازی 
ایران از نظر حفاری و یکی از پرچالش ترین 
طرح های صنعت نفت،  قرار بود در مدت ۳6 
ماه به بهره برداری برسد، اما با چالش هایی 

مواجه شد.
این میدان نفتی در بلــوک اناران ایالم واقع 
شده و حفاری اکتشــافی آن توسط شرکت 
نروژی نورســک هیدرو، در قالب قراردادی 
بیع متقابل اکتشــافی انجام شــد. پس از 
اثبات اقتصــادی بــودن آن توســط این 
شرکت نروژی در سال های 85 و 86، ایران 
مذاکراتش را با این شــرکت بــرای اجرایی 
شدن پروژه ادامه داد، اما نورسک هیدرو به 
دلیل تحریم های آمریکایی، منفعت خود را 

در همکاری با ایران ندید.
مشترک بودن میدان آذر و اقتصادی بودن 
اجرای پروژه در آن، شرکت ملی نفت ایران 
را بر آن داشت تا از ســال 8۷ از محل منابع 
داخلی خــود، فعالیت های زیرســاختی را 
در میدان انجــام دهد و در کنــار آن هم با 
سرمایه گذاران برای توسعه میدان مذاکره 
کند. بــه همین دلیــل از اردیبهشــت 88 

همکاری ایران با شــرکت پتروناس مالزی 
برای انجام فعالیت های زیرساختی در قالب 

یک قرارداد محرمانگی آغاز شد.

قطع امید نفت از خارجی ها
پــس از آن در نیمــه دوم همان ســال، با 
همراهی شرکت گازپروم روسیه، مذاکرات 
به صورت جدی تر دنبال و در خردادماه 89 
عمده موارد قراردادی با این کنسرســیوم 
نهایی شد اما این کنسرســیوم نیز به دلیل 
همــان تحریم ها، نه تنها حاضــر به امضای 
قــرارداد و توســعه میدان آذر نشــد، بلکه 
اطالعات به دست آمده از حضورش در ایران 
را به کشــور رقیب، یعنی عراق برد و با آن ها 

وارد قرارداد جدیدی شد.
به این ترتیب، شــرکت ملی نفــت ایران از 
اواخر سال 89 از حضور پیمانکاران خارجی 
قطع امید و مذاکرات توســعه میــدان را با 
پیمانکاران و ســرمایه گذاران داخلی دنبال 

کرد. از اواخر ســال 89 مذاکره با شــرکت 
مهندسی و ساختمان صنایع نفت )اویک( با 
سرمایه گذاری شرکت سپهر انرژی )متعلق 
به بانک صــادرات( آغاز شــد و در ۱9 مهر 
9۰ قرارداد توسعه میدان آذر با پیمانکاران 
ایرانی امضا شــد، اما شرکت ســپهر انرژی 
از ســرمایه گذاری در این میــدان منصرف 
و صندوق ســرمایه گذاری بازنشســتگان 

کارکنان صنعت نفت جایگزین آن شد.

خودباوری، راه نجات اقتصاد
مجید محمد پور، دبیر انجمن ســازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران )اســتصنا(در 
گفت و گو با خبرنــگار اقتصاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنــگاران جوان بیان 
کرد: طرح هــای راکد باید کلیــد بخورد و 
پروژه های جدیدی تعریف شود تا بتوانیم از 

ظرفیت خالی که داریم استفاده کنیم.
او افزود: اگر بخواهیــم در انتظار این بمانیم 
که یک روز تحریم ها برطرف شوند و سرمایه 
گذاران بیایند، فقط زمان را از دســت داده 
ایم؛ همانطــور که می بینیــم، اگر طی این 
سال ها منتظر می ماندیم که تحریم ها را لغو 
کنند، دسترسی به این دســتاورد ها امکان 

پذیر نبود.
دبیر انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفــت در پایان گفــت: باید در کنــار اینکه 
خودمان تــالش می کنیم، بــه دنبال لغو 
تحریم هــا باشــیم و نگاهمان به ســمت 
منابع داخلی و سازندگان و سرمایه گذاران 

خودمان باشــد. منابعی که در کشور هزینه 
می شــود، قطعاً باید به ســمت ریل گذاری 
در مسیر توسعه و ســرمایه گذاری در بخش 

تولید بروند و هدایت شوند.
در کنار میدان نفتــی آذر، یک میدان نفتی 
دیگر به نام چنگوله در بلــوک اناران وجود 
دارد که مســئوالن ایرانی، مدت ها عقیده 

داشتند جزو میادین مشترک نیست. 
کیــوان یاراحمدی، مجری طرح توســعه 
میدان نفتی آذر در آیین بهره برداری رسمی 
از طرح توسعه میدان مشترک آذر در جمع 
خبرنگاران ضمن بیان این که اگر بتوانیم در 
آینده بیش از پیش از خدمات شــرکت های 
صاحب تجربه در میدان آذر استفاده کنیم، 
می توانیم راهکار های الزم برای جلوگیری 
از افت فشــار میدان را دنبال کنیم، درباره 
میدان چنگوله نیز، بیان کرد: امیدواریم به 
زودی شاهد امضای قرارداد توسعه چنگوله 
باشیم تا روند اشــتغال زایی ایجادشده در 

آذر ادامه یابد.
در حالی کــه عراق از حدود 8 ســال پیش، 
برداشــت نفت از ایــن مخــزن ۳ میلیارد 
بشــکه ای را آغاز کرده بود، مسئوالن نفتی 
کشور سرانجام در ســال 9۴  یعنی دو سال 
بعــد از عراقی ها، متوجه شــدند که مخزن 
این میدان بــا مخزن میــدان آذر و میدان 
البدره در ارتباط است؛ به این ترتیب، طرح 
توسعه میدان چنگوله نیز به عنوان میدانی 
مشترک در دســتور کار قرار گرفت اما هم 

چنان در انتظار توسعه به سر  می برد.

توسعه انرژی های پاک با همکاری شهرداری

میزان تولید و مصرف بنزین در کشور چقدر است؟

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدو شنبه       23 فروردین 1400    شماره 760



رئیس شورای رقابت:

و منصرف شد شورای رقابت فعال از افزایش قیمت خودر

 آخرین اظهارات درباره تعیین قیمت
 جدید خودرو

بازرس کل امور صمت ســازمان بازرسی کل کشــور اظهار کرد: درباره 
قیمت گذاری خودرو، مصوباتی که در ســال گذشــته وجود داشــته، 
همچنان تســری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش قیمت، بر اساس نرخ 
تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می شــود مورد تصمیم گیری 

قرار خواهد گرفت.
 به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، اشــکان میرمحمدی بازرس کل 
امور صمت ســازمان بازرسی کل کشــور درباره موضع این سازمان در 
مورد سخنان اخیر رییس شورای رقابت گفت: به محض اینکه از طریق 
رســانه ها و جراید این موضوع منتشر شــد امروز از آقای شیوا دعوت 
کردیم تا در ســازمان حضور پیدا کنند و این موضوع از ایشــان مطالبه 

و پیگیری شد.
وی بیان کــرد: اظهارات آقای شــیوا حاکی از این بود کــه مواردی که 
در برخی رسانه ها منعکس شــده به این شــکل نبوده و ایشان چنین 
اظهارنظــری را به این نحو نداشــته اند و ازآنجایی که شــورای رقابت، 
مسئولیت تنظیم دســتورالعمل قیمت خودرو در بازار را عهده دار است 
، اقدامی که در رسانه ها از قول ایشان انجام شد انعکاس خوبی در سطح 

بازار و افکار عمومی نداشت.
میرمحمدی افزود: درباره قیمت گذاری خودرو، مصوباتی که در ســال 
گذشته وجود داشته، همچنان تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش 
قیمت ، بر اساس نرخ تورم بخشــی که از بانک مرکزی دریافت می شود 

مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
وی گفت: هر دو گروه خودروســاز درباره قیمت قطعات اصلی خودرو 
اعالم نظر می کنند و سپس از جانب بانک مرکزی موضوع مورد تحقیق 
قرار می گیرد و بر اساس نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعالم می کند 
ضریب الزم افزایشــی یا کاهشــی متناسب در دســتورالعمل تنظیم 
قیمت، منتج به تعیین قیمت خودرو خواهد شــد و مشــخص می شود 
در دوره زمانی مدنظر هر خودرویی باید افزایش یا کاهش قیمت داشته 

باشد .
وی گفت: بعضاً می بینیم یکســری از خودروها کاًل هیچ گونه تغییری 
را ندارند و چه بسا کاهشــی هم  باشــند و در مواردی با بررسی قطعات 
اصلی برخی خودروهای دیگر چه بسا موضوع منتج به افزایش قیمت بر 

اساس نرخ تورم بخشی بانک مرکزی شود.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال گذشته 
در دو بازه سه ماهه نخست و ســه ماهه دوم سال این موضوع مورد اقدام 
واقع شــد، اما با توجه به شــرایط خاصی که درباره نحوه قیمت گذاری 
خودرو در 6 ماهه دوم سال گذشته مطرح شــد ، این موضوع به ابتدای 
امسال موکول شد که نهایتاً در دستور کار قرار خواهد گرفت و متناسب 

با آن، اقدامات الزم بعدی صورت خواهد گرفت.
چهارشنبه هفته گذشــته رضا شیوا رییس شــورای رقابت اظهاراتی 
درباره مکانیســم تعیین قیمت خودرو داشت که بخشــی از اظهارات 
وی این گونه منتشر شــده بود که »اگر خریداران می بینند خودرویی 
با قیمت اعالم شــده نمی ارزد آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری 

را بخرند«.

 اطالعیه در پی بروز حادثه برای دکل ایرانسل
 در بابل

در پی بروز حادثه برای دکل ارتباطی ایرانســل در حاشــیۀ شهر بابل، 
ایرانسل اطالعیه ای منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این اطالعیه به شرح زیر است:
به اطالع می رساند، پیش از بامداد امروز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، 
فرد یا افرادی ناشــناس، با هــدف از بین بردن و حــذف دکل ارتباطی 
سایت ایرانسل در حاشیۀ شــهر بابل، اقدام به آســیب رساندن به این 

سایت کرده اند.
این فرد یا افراد، با آسیب به بخشــی از فنس های حفاظتی، وارد سایت 
شده و تمامی مهره های اتصال به فوندانســیون مربوط به دو پایۀ دکل 
و بخشــی از مهره های متعلق به پایۀ ســوم را باز  و اقدام به تخریب آن 
کرده اند که این امر متأسفانه، منجر به بروز حادثه و سقوط این دکل در 

نخستین ساعات بامداد امروز شده است.
خوشــبختانه با توجه به قرار گرفتن این دکل در زمین های کشاورزی، 
این اقدام غیر انســانی، فارغ از وارد کردن خســارت زیاد به تجهیزات 
سایت ایرانســل، صرفاً با آســیب به بلوک های ســیمانی زمین های 

کشاورزی همراه بوده است.
تیم های فنی ایرانســل به محض قطع ارتباط این دکل با شــبکه بر اثر 
وقوع این حادثه، با حضور در محل، نسبت به ایمن سازی و پیگیری برای 

جابه جایی تجهیزات حادثه دیده، اقدام کرده اند.
در همین رابطه، ایرانسل با اطالع این حادثه به مراجع انتظامی و قضایی 
و تشکیل پرونده با حضور نمایندگان آنها در محل حادثه، پیگیری برای 

شناسایی و برخورد با عامل یا عوامل بروز این حادثه را آغاز کرده است.
ایرانســل همواره با اتخاذ تدابیر مختلف، در پی آن اســت که از وجود 
باالترین سطح ایمنی در سایت های ارتباطی خود اطمینان حاصل کند 
و در این مورد هم به دنبال آن اســت که پیگیری و برخــورد با عامل یا 
عامالن این حادثه، فتح بابی برای مقابله با اقدامات مشــابه مجرمان در 
فضای خدمات رســانی همۀ خدمتگزاران صنعــت فناوری اطالعات و 

ارتباطات کشور شود.

 پخش ویژه برنامه »مهنا« در استقبال
 از ماه مبارک رمضان

همراه اول با تکیه بر تجارب موفق پیشین خود، ویژه برنامه دو قسمتی 
»مهّنا« را در استقبال از ماه مبارک رمضان پخش میکند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، با نزدیک 
شــدن ماه مهمانی خدا، ویژه برنامه اســتقبال از ماه مبارک رمضان با 

عنوان »مهّنا« از طریق روبیکا پخش می شود. 
ویژه برنامه »مهّنا« که اقدامی در راستای آماده سازی مردم برای ورود 
به ماه مبارک رمضان جهت بهره برداری حداکثری از فیوضات رمضان 
الکریم است، توسط تیمی متمرکز و متخصص از همراه اول و روبیکا در 

کربالی معلی ضبط شده است.
مهّنا که به معنای »گوارا« اســت روزهای دوشــنبه و سه شــنبه هفته 
جاری)۲۳ و ۲۴ فروردین( رأس ســاعت ۲۱ با اجرای مژده لواســانی، 
روایتگری حامد عسکری، مداحی حمید علیمی و همچنین سخنرانی 
حجت االسالم والمســلمین علی ســرلک از طریق روبیکا برای تمامی 

ایرانیان پخش می شود.
 همــراه اول با در اختیــار قــرار دادن ظرفیت های الزم زیرســاختی 
و ارتباطی به ســوپر اپ روبیکا، تمام ســعی خود را برای ایجاد فرصتی 
مناســب و درخور ایام ماه مبارک رمضان و غنی سازی محتوای فضای 
دیجیتال کشــور انجام می دهد تا مردم در دوران خانه نشینی و حفظ 
پروتکل های بهداشــتی، با کمترین دغدغه بتواننــد تک تک لحظات 

معنوی این ماه را همراهی کنند.
الزم به ذکر اســت، همراه اول همزمان با شــیوع کرونا در کشور ضمن 
تقویت و توسعه زیرساخت های ارتباطی، در رویدادهای خاص و با تکیه 
بر بسترهای خود گام های مهمی در عرصه محتوای دیجیتال برداشت 
که نظیر آن را در ماه محرم ســال گذشــته و عزادارای ســید و ساالر 
شهیدان شــاهد بودیم؛ همراه اول با همکاری پیام رسان بومی روبیکا 
امکان ویژه ای را برای هیئت های مذهبی سراســر کشور فراهم آورد که 
برگزاری مراســم  عزاداری را در دوران محدودیت های ناشــی از شیوع 

ویروس کرونا، تسهیل کرد.

تولید

بیگی در خصوص اشکاالت و اما و اگر های اخذ مالیات 
از خودرو های لوکس توضیحاتی داد.

میالد بیگی کارشــناس صنعت خــودرو در خصوص 
اشــکاالت وارده بر مالیات خودروهای لوکس، گفت: 
مصوبه اخیر مجلس به منظور اخــذ مالیات از افرادی 
که مجموع ارزش مالی خود و فرزندانشان بیش از یک 

میلیارد تومان است، دارای چند مالحظه است. 
این کارشــناس صنعت خودرو بیان کرد: مسئله اول، 

معلوم نبود اجرایی شــدن این مصوبه است 
چرا که دقیقا همین مصوبه را در سال گذشته 
نیز در بودجه داشتیم، اما در نهایت دولت آن 
را عملیاتی نکرد، ابهام بعدی مســئله کشف 
قیمت این خودروهاســت، زمانی که فضای 
اقتصادی بی ثبات و قیمت ها دائم نوســان 
دارد، و حجم معامالت پایین اســت، امکان 

کشف قیمت این خودروها کم اســت و قیمت گذاری 

خودروها با ابهام خطا خواهد بود.بیگی ادامه 
داد: مسئله بعدی این است که معلوم نیست 

چقدر می توان این مالیات را وصول کرد.
این کارشــناس صنعت خــودرو ادامه داد: 
افراد تا زمانی که نخواهند خودرو را جابه جا 
کنند، اقدام به پرداخــت مالیات نمی کنند و 
از آنجایی که این قانــون دائمی نخواهد بود و 
برای سال ۱۴۰۰ تدوین شــده است اگر افراد بخواهند 

ســندی را جا به جا کنند، احتماال وکالتــی این کار را 
انجام مــی دهند  و معلوم نیســت چقدر ایــن مالیات 
وصول می شــود.او بیان کرد: بر این اساس اخذ مالیات 
از خودرو های لوکس به دلیل اینکه که طی ســه سال 
گذشــته دولت مانع از واردات آن به کشــور شده و  با 
عوارض و تعرفه ســنگین زمینه افزایــش قیمت آن را 
فراهم شده، به طور حتم نمی تواند تامین کننده منابع 

پایدار برای دولت باشد.

مدیــر تولید و توزیع بــرق ذوب آهــن اصفهان گفت: 
در فصل تابستان ســال گذشــته عالوه بر تأمین برق 
مصرفی کارخانه، حدود ۱۲۴۰۰ مگاوات ســاعت برق 

به مدیریت شبکه برق کشور فروخته شد.
 به نقل از ذوب آهن اصفهان، محســن شیرازی اظهار 
داشــت: با تالش مجدانه کارکنــان نیروگاه های ذوب 
آهن در فصل تابستان سال گذشته عالوه بر تأمین برق 
مصرفی کارخانه، حدود ۱۲۴۰۰ مگاوات ســاعت برق 
به مدیریت شبکه برق کشــور فروخته شد. ضمن این 
که با پیک ســایی انجام شــده حدود 5 میلیارد و ۷5۰ 
میلیون تومان تخفیف در قبض برق شرکت ذوب آهن 

از طرف شرکت برق منطقه ای اصفهان لحاظ گردید.
شــیرازی به پروژه بازســازی و افزایش دیــگ بخار ۴ 
نیروگاه مرکزی که در سال ۱۴۰۰ در مدار بهره برداری 
قرار خواهد گرفت، اشاره کرد و گفت: ساخت سپتینگ 
جمع آوری آب های شستشوی سولفور دار در محوطه 
کارگاه دیــگ نیــروگاه حرارتی، تعویــض تعدادی از 
مقره های خطوط ۲۳۰ کیلو ولــت و همچنین اصالح 
دکل های خطوط ۲۳۰ کیلو ولــت، تعویض حدود ۱5 
کیلومتر کابل 6۳ کیلو ولت در تونل های کابل کارخانه 
و تعویــض لوله های فرســوده واقــع در تصفیه خانه 
شــیمیایی قدیم که باعث افزایش تولید آب نرم شد، از 

جمله اقدامات این مدیریت در سال گذشته بود.
مدیر تولید و توزیع برق شــرکت از بازســازی مخزن 
پســاب تصفیه خانه واقع در محوطه نیــروگاه هاربین 
خبر داد و افزود: تعمیرات اساسی ترانسفورماتور تغذیه 
کوره پاتیلی فوالد ســازی، بازســازی دستگاه باالنس 
واقع در آگلومراســیون برای باالنس پروانه های بزرگ 
و ســاخت مگنت های کوچک مخصــوص بلند کردن 
ریل و شمش از مگنت های اســقاطی فوالد سازی در 
تعمیــرگاه الکتریکی نیز حاصل تــالش همکاران این 

مدیریت در سال 99 بود.
وی به برنامه ها و اهداف سال ۱۴۰۰ این مدیریت نیز 

پرداخت و گفت: اجرا ادامه پــروژه خرید، نصب و راه 
اندازی سیســتم اسکادا در دیســپاچر برق کارخانه، 
آغاز اجرای پروژه خرید، نصب و راه اندازی سیســتم 
اســکادا در نیروگاه ها، اجرای پروژه ساخت و نصب دو 
عدد دیفیوز مربوط به برج های خنک کننده نیروگاه 
حرارتی، بازساز ی آخرین فیلتر شــنی استخری در 
تصفیه خانه شیمیایی جدید، ادامه بازسازی و تعویض 
لوله های واقع در تصفیه خانه شیمیایی قدیم و شروع 
پروژه بهســازی تجهیزات محوطه ۲۳۰ کیلو ولت در 
پســت برق ۲۳۰ برنامه هایی هســتند در دستور کار 

قرار دارند.

خریدار  رئیس شــورای رقابت گفت: این 
شــورا برای دســتورالعمل 6 ماهه قیمتی 
خــودرو تصمیمی نگرفته اســت، از این رو 

جای نگرانی نیست.
 رضا شیوا افزود: مطمئن باشید قیمت هایی 
که ما اعــالم می کنیــم در شــرایط فعلی 
منصفانه اســت و با بهبود شــرایط، قیمت 

خودرو ها نزولی و کاهشی خواهد شد.
وی با بیــان اینکــه دســتورالعمل قیمت 
خودرو قبال ســاالنه بود گفت: در سال 99 
این دســتورالعمل سه ماهه شــد و اکنون 
6 ماهه شــده که اگر ثبات در بازار بویژه ارز 
ادامه دار باشــد صدور دستورالعمل قیمتی 

خودرو به بازه زمانی یکساله برمی گردد.
شــیوا افزود: اکنــون هم شــورای رقابت 
منتظر اعالم تورم بخشــی 6 ماهه از سوی 
بانک مرکزی است که تاکنون اعالم نشده، 
بنابرایــن در موضوع قیمت خــودرو جای 
هیچ گونه نگرانی نیســت.رئیس شــورای 
رقابت درباره نزدیــک بودن قیمت کارخانه 
با حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین 
افزود: این دو خودرو جدید بوده و مشــمول 
دســتورالعمل های گذشــته ما نمی شوند 
و از آنجا کــه قیمــت قبلی بــرای این دو 
خودرو نداشــتیم روش قیمت گذاری آن ها 
متفاوت از دســتورالعمل های شوراست.، 
امــا خودرو های خانــواده ســمند و پژو از 
دستورالعمل شورا تبعیت می کنند و قیمت 
کارخانه این خودرو ها در مــواردی ۱۰۰ تا 
۱5۰ درصد با قیمت حاشــیه بازار متفاوت 
اســت.وی ادامه داد: ســال گذشته به علت 
تالطم و نوسانات زیاد ارزی و باال بودن تورم، 

شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه تورم 
بخشی را در دســتورالعمل قیمت ها لحاظ 
کند که دو دوره ســه ماه ایــن کار را انجام 
دادیم، اما خوشــبختانه با توجه به آرامش 
نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه 

آخر سال را محاسبه نکردیم.
رئیس شــورای رقابت گفت: درست است 
که نوســانات ارزی آنچنانی نداریم و تورم 
هم روند آرامی را گرفتــه، اما تورم همچنان 
در کشــور وجود دارد و خودروسازان هم به 
ما فشــار می آورند که تورم بخشی 6 ماهه 
را در دســتورالعمل قیمت خــودرو لحاظ 

کنیم، ما هــم قرار نیســت تغییراتی انجام 
دهیم بلکه اگر بانک مرکزی تورم بخشی 6 
ماهه را اعالم کند درباره لحاظ کردن آن در 

دستورالعمل تصمیم می گیریم.
شیوا با اشــاره به نقل قولی از وی در فضای 
رســانه ای مبنی بر اینکه اگر خودرو گران 
اســت نخرید، گفت: چنین چیزی صحت 
ندارد بلکه بحــث ما بین دو خــودرو ارزان 
و گرانتر بــود کــه خبرنگاران بخشــی از 
صحبت هــای بنده را منتشــر کردند، بنده 
توصیه نمی کنم کســی خودرو نخرد بلکه 
می گویم کسانی که نیاز واقعی دارند خودرو 

بخرند.، اما کســانی که می خواهند ســفته 
بازی کنند نخرنــد، در این بین ما هم تالش 
می کنیم خودرو با قیمت منصفانه بدســت 

مردم برسد.
وی گفت: برخی هــا می گوینــد یک عده 
رانتخوار از فاصله قیمتی میان خودرو های 
قرعه کشی و حاشــیه بازار ســوء استفاده 
می کنند در حالی که معتقدیم درصد باالی 
کســانی که در قرعه کشی شرکت می کنند 
به خــودرو نیاز دارند که بعضــی از آن ها در 
قرعه کشــی برنده می شــوند و خودرو را به 
قیمت منصفانه می خرند، ضمن اینکه تمام 

تالش ما این است که شــرکت کنندگان در 
قرعه کشی افراد نیازمند حقیقی باشند و به 
همین دلیل شــرایط ورود به قرعه کشی را 
سخت کردیم.شــیوا افزود: بعضی ها که به 
حواشــی این موضوع دامن می زنند شــاید 
از فرایند قرعه کشــی خوشــحال نیستند 
و دوست دارند که ســامانه ثبت نام به روال 
قبل باشــد و دالالن در چند دقیقه سایت را 
پرکنند که شــکایت های زیادی در این باره 
به دســت ما رســیده بود، اگر کسی روش 
دیگری را برای توزیع عادالنه خودرو در این 
شرایط می شناسد ارائه کند و ما هم در شورا 

آن را بررسی خواهیم کرد.
وی با بیــان اینکه ما بــه هزینه های جانبی 
خودروســازان کاری نداریم گفت: شورای 
رقابــت یک قیمــت پایه تعادلــی دارد که 
بر اســاس آن تورم بخشی را ســال به سال 
اعمــال می کند، اگــر خودرو ســاز هزینه 
جانبــی دیگری داشــته باشــد در فرمول 
قیمت گذاری لحاظ نخواهد شد و به همین 
دلیل هم قیمت تمام شــده خودرو ساز در 
مواردی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد باالتر از قیمت 

اعالمی شورای رقابت است.
رئیس شورای رقابت افزود: افرادی که حواله 
یکساله و دو ساله خریده اند به این دلیل که 
ســودی دریافت نکرده انــد و در چند مورد 
هم افزایش قیمت ها برای آن ها لحاظ شده 
است شکایت های زیادی را به شورای رقابت 
ارسال کرده اند که در این باره کمیته ای برای 
رسیدگی تشکیل شــد، با خودروسازان هم 
جلسه ای برگزار کردیم تا چاره ای برای این 

افراد بیاندیشیم.

و های لوکس چیست؟ اشکاالت وارده بر مالیات خودر

تامین ۱2۴۰۰ مگاوات ساعت برق شبکه سراسری توسط ذوب آهن اصفهان

مدیرکل امور بازرگانی وزارت صمت خبر داد

خ مصوب برای ماه رمضان جزئیات عرضه کاالهای اساسی با نر
خریدار  مدیرکل امــور بازرگانی وزارت 
صمت با اشــاره به عرضه ۳۰ هزار تن برنج، 
۳۰ هزار تن شکر، ۳ هزار تن گوشت منجمد 
و ۱8۰ هزار تن روغــن نباتی در ماه رمضان، 
گفت: فروش اینترنتی این اقالم در دســتور 

کار است.
صدیف بیک زاده درباره برنامه وزارت صمت 
و ســتاد تنظیم بازار بــرای تأمین کاالهای 
پرمصــرف مــردم در ماه مبــارک رمضان 
گفت: بــا توجه به اینکه تقاضــا برای برخی 
کاالها از جمله برنج، گوشــت قرمز، شکر، 
روغن نباتی و … در ماه رمضان نســبت به 
ماه های قبل افزایــش می یابد، طرح تنظیم 
بازار ماه رمضــان برنامه ریزی و در تاریخ ۱5 
فروردین ماه به رؤسای کارگروه تنظیم بازار 

استان های سراسر کشور ابالغ شد.
مدیرکل امور بازرگانی وزارت صمت افزود: 
محور این دســتورالعمل شــامل تأمین و 
توزیع اقالم مشــمول طرح ضیافت در ماه 
رمضان اســت که بر اســاس آن، برنج ۳۰ 
هزار تن، شــکر خانوار ۳۰ هــزار تن، روغن 
نباتی ۱8۰ هزار تن و گوشــت قرمز منجمد 
۳ هزار تــن، همگی با نرخ مصــوب دولتی 
عرضه می شــود؛ عالوه بر این، وزارت جهاد 
کشاورزی عرضه گوشت مرغ چه به صورت 
منجمد و چه به صورت گرم در شــبکه های 
توزیع را در دســتور کار قرار داده است. این 
طرح از ۱8 فروردین ماه آغاز شــده و تا آخر 

ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

عرضه خرما محدودیتی ندارد
وی ادامه داد: از دیگر اقالم پرمصرف در ماه 
رمضان، خرما است که با توجه به موجودی 
کاالها در استان ها، وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم کرده که عرضه ایــن کاال محدودیتی 
ندارد و هر میزان که اســتان ها نیاز داشته 
باشند می توانند در اختیارشــان بگذارند؛ 
همچنین در کنار فروشگاه های زنجیره ای 
و صنفی، سازمان تعاونی روستایی نیز راسا 
نســبت به عرضه خرما با رعایت سودهای 

مصوب هیأت عالی نظارت اقدام می کند.
بیک زاده با بیــان اینکه بخــش دیگری از 
کاالهای مــورد نیاز ماه رمضــان مربوط به 
خدمات صنفی مثل آش، حلیــم، زولبیا و 
بامیه اســت، گفت: کمیسیون های نظارت 
بر خدمــات صنفی که در تمام اســتان ها و 
شهرســتان ها با حضور مسئوالن مختلف از 
جمله اســتانداری، فرمانداری، نمایندگان 
دادستانی، صمت اســتان ها و … تشکیل 
می شــود نســبت به تعیین قیمت ها اقدام 
می کنند. قیمت ها مصوب بوده و بر اســاس 
شرایط استان یا شهرستان تعیین می شود 
و امروز در بیشــتر اســتان ها این قیمت ها 
ابالغ شــده که در هر اســتان و شهرستان، 
نرخ متفاوتی است. در واقع بر اساس عرضه 
نوع خدمات، ســرقفلی مغازه، اجاره، هزینه 
و… در هر استان و شهرستان نرخ ها توسط 
کمیســیون نظارت، تعیین و ابالغ شــده 

است.

مدیرکل امــور بازرگانــی وزارت صمت در 
مورد نظارت بر بازار نیــز تصریح کرد: عالوه 
بر تأمین کاالهای مورد نیاز، ســعی شــده 
نظارت های الزم از طریق ســازمان حمایت 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، 
بازرســین ســازمان های صمت استان ها و 
بازرسین اصناف در قالب طرح نظارتی ویژه 

ما رمضان در سطح بازار انجام شود.

تخفیف 5 تا 15 درصدی کاالها
مدیرکل امــور بازرگانــی وزارت صمت در 
مورد اعمال تخفیــف روی قیمت کاالهای 
پرمصرف ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: 
بر اساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، عرضه 
کاالها در مــاه مبارک رمضان بــا تخفیف 
حداقــل 5 تــا ۱5 درصدی بــا روش های 
مختلف خواهد بــود و البته توزیع کنندگان 
می توانند تخفیف بیشتری هم اعمال کنند.

نرخ مصوب برنج، گوشت و شکر
وی ادامــه داد: برخــی از کاالهــا قیمــت 
مصــوب دارد؛ به عنوان مثــال قیمت برنج 
۱۱.۲۱ هندی که قرار است از سوی شرکت 
بازرگانی دولتــی عرضه شــود، ۱8.5۰۰ 
تومان اســت. قیمت برنج تایلندی ۱۲5۰۰ 
تومان، قیمت شــکر خانوار در بسته بندی 
یک کیلویــی 8۷۰۰ تومــان، قیمت روغن 
نباتی با توجه به احجام و نوع روغن بر اساس 
قیمت درج شــده روی کاال و قیمت گوشت 
قرمز منجمد هر کیلوگــرم 8۰ هزار تومان 

خواهد بود.
بیک زاده گفت: مســئولیت تأمین گوشت 
قرمز منجمد و گوشت مرغ عموماً با شرکت 
پشتیبانی امور دام وابســته به وزارت جهاد 
کشاورزی است و مســئولیت تأمین برنج، 
روغن، شکر و … با شرکت بازرگانی دولتی 

ایران وابسته به وزارت صمت خواهد بود.

عرضه روغن 30 هزار تن بیشتر از 
تقاضا خواهد بود

وی در پاسخ به این ســوال که آیا در تأمین 
روغن مشــکلی وجود دارد یا خیر، تصریح 
کرد: مصرف روغــن میانگین زیر ۱5۰ هزار 
تن بود که برای ماه مبارک رمضان ۳۰ هزار 
تن بیشــتر یعنی ۱8۰ هزار تن پیش بینی 
شــده تا بتوان از این طریــق افزایش تقاضا 
در بازار را جــواب داد. برنامــه تأمین نیز به 
تفکیک کارخانه و استان تنظیم شده و تمام 

تکالیف مربوط به کارخانه داران و استان ها 
و فروشگاه های زنجیره ای اعالم شده است.

مدیرکل امور بازرگانی وزارت صمت افزود: 
از زمــان تولید تــا عرضه روغن بــه عمده 
فروشان فعاًل بر روی ســامانه جامع تجارت 

ثبت می شود.
بیک زاده تاکید کرد: فعــاًل پیش بینی این 
اســت که کمبودی در روغن و ســایر اقالم 
پرمصرف ماه مبارک رمضان نداشته باشیم؛ 
البته تاکنون نیز کمبودی از سوی استان ها 

به ستاد اعالم نشده است.

 فروش اینترنتی کاالهای مورد نیاز 
ماه رمضان

وی در مــورد عرضــه اینترنتــی کاالهای 
مورد نیاز ماه رمضان نیز گفــت: با توجه به 
وضعیــت کرونــا در برخی از اســتان های 
کشــور عرضه اینترنتی کاالهــا در اختیار 
استانداران سراسر کشــور گذاشته شده که 
از امکانات استانی خود برای این نوع عرضه 
اســتفاده کنند. مقرر شــده بــرای رعایت 
پروتکل های بهداشتی اســتان به استان از 
این ظرفیت های اینترنتی استفاده کنند تا 
کاالها را با روش های مختلف به دست مردم 

برسانند.
بیک زاده افزود: در عرضــه اینترنتی کاالها 
محدودیتی وجود نــدارد و افراد هر کاالیی 
نیاز داشــته باشــند می توانند بــه صورت 

اینترنتی خرید کنند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیسی مطرح کرد

وزی لغو نشد چرا سفرهای نور

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:
وتکل ها در شرایط قرمز نیاز   اجرای پر

به ابالغ ندارد
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: مصوبات و 
پروتکل های بهداشتی شرایط قرمز کرونایی نیاز به ابالغ ندارد، بلکه از 

قبل اعالم شده و الزم االجرا است.
 محسن فرهادی،  تاکید کرد: قرار بر این است که محدودیت ها بر اساس 
بیماری بدون نیاز به مصوبه اجرایی شود، در واقع چارچوبی تعیین شده 

که دقیقاً با رنگ قرمز، نارنجی، زرد و آبی مشخص شده است.
وی با اعالم اینکه ۲5۷ شهر در شــرایط قرمز کرونایی قرار دارند، افزود: 

۷۰ تا 8۰ درصد مشاغل در گروه یک قرار دارند.
فرهادی گفت: تعطیلی ها و اجرای پروتکل ها از شنبه انجام شده، اما در 

برخی محله ها خیلی خوب اجرا شده است.
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت افزود: تردد 
وسیع و تجمع در شــرایط قرمز کرونا باعث شیوع گسترده این بیماری 

می شود.
وی گفت: زیرســاخت ها در خیلی از ادارات و شرکت ها برای دورکاری 

محقق نشده است.
فرهادی افزود: واقعیت این است که ویروس جهش یافته بحرانی است.

رییس شورای شهر تهران:
 تعداد فوتی ها در تهران از عدد ۷۰ عبور 

کرده است
رییس شورای شــهر تهران با بیان اینکه تعداد فوتی ها در تهران از عدد 
۷۰ عبور کرده است، گفت: روشن اســت که راه مبارزه با کرونا از مسیر 
واکسیناسیون کامل در کشور است و کشــورهایی که این مسیر را طی 
کردند در حال عبور از این مسیر هســتند و باید مساله واکسیناسیون 

خیلی جدی گرفته شود. 
 محسن هاشــمی در دویست هشــتاد و پنجمین جلسه شورای شهر 
تهران در تذکری گفــت: متاســفانه در هفته اخیر بــا ورود به پیک 
چهارم کرونا شــاهد جهش آمار مربوط به مبتالیان، بیماران بستری 
و قربانیان کرونا هســتیم و تعداد فوتی ها در تهــران از عدد ۷۰ عبور 

کرده است. 
وی ادامه داد: این نوســان و تزلزل مســئولین در موضع گیری و دادن 
وعده های بدون پشتوانه در واکسیناســیون همه را نگران کرده است و 
تا به حال تعداد کمی از مردم توانستند از واکســن استفاده کنند. االن 
روشن است که راه مبارزه با کرونا از مسیر واکسیناسیون کامل در کشور 
است و کشورهایی که این مسیر را طی کردند در حال عبور از این مسیر 

هستند و باید مساله واکسیناسیون خیلی جدی گرفته شود. 
وی تاکید کرد: افراط وتفریط در اظهارنظرهای رسمی، موجب می شود 
تا افکار عمومی به بازار شــایعات و اخبار غیررســمی در شــبکه های 
اجتماعی روی بیاورند و نســبت به تنظیم رفتار خــود در جامعه دچار 
مشکل شــوند و باید صحبت ها قاطع باشــد تا مردم به آن عمل کنند و 

نتیجه حاصل شود. 
رییس شورای شــهر تهران ادامه داد: طی ۱5 ماه ســپری شده از ورود 
پاندمی کرونا به کشــور، هرزمان که از سوی مســئوالن شاهد اقتدار، 
تصمیم گیری صحیح و به موقع بودیــم، مردم با همراهی با تصمیمات، 
شیب این بیماری را در کشور منفی کرده اند و هر زمان که شاهد تزلزل، 
تردد و سخنان توخالی بودیم با ســردرگم شدن جامعه، شیب بیماری 

افزایش یافته است. 
وی ادامه داد: همچنین با توجه به نقش موثر ازدحام در سیســتم حمل 
ونقل عمومی در تشــدید بیماری کرونا، از دولــت می خواهیم در کنار 
توجــه تبلیغاتی به حمل ونقــل عمومی تهران، گره کور شــده تامین 
اتوبوس و واگن را بازکند و با تشــکیل جلسه ای با حضور رییس جمهور 
ناهماهنگی میان دســتگاههای اجرایی و سیســتم بانکی را در تامین 

اعتبار تولید ناوگان حمل ونقل عمومی تهران برطرف کند.
 با توجه به اینکه اعالم شد هشــتاد درصد قطار ملی تولید داخل بوده، 
طبیعی است که امکان استفاده از اعتبار اسنادی ارزی برای تولید وجود 
ندارد و بایست دستور شــفاهی رییس جمهور در مراســم رونمایی به 
سرعت به دســتور کتبی تبدیل شــود تا بودجه تولید این قطار تامین 

شود.

مراقب کلیکتان باشید
رییس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا 
نسبت به سوءاســتفاده یا حتی کالهبرداری از شهروندان با استفاده از 

لینک های مخرب هشدار داد.
ســرهنگ علی محمد رجبی دراین باره گفت: یکی از مواردی که افراد 
سودجو با اســتفاده از آن به دنبال سوءاســتفاده یا حتی کالهبرداری 
از کاربران هستند، نرم افزار و لینک های مخرب است. افراد سودجو در 
مناسبت ها و به بهانه های مختلف اقدام به ارسال انبوه یا اشتراک گذاری 
لینک های مخرب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کرده و هربار 
تحت عناوینی نظیر عیــدی، پرداخت یارانه، ثبت نــام خودرو و دیگر 
موضوعات روز جذاب، ســعی در تشــویق کاربران برای کلیک به روی 

لینک دارند.
وی با بیان اینکــه این لینــک ها گاهی به شــکل مســتقیم و گاهی 
در پوشــش عکــس و ... مخاطــب را به صفحــات جعلی یــا کدهای 
دســتور مخرب هدایت می کند، گفت: با کلیک بــر روی این لینک ها 
کالهبرداران سایبری به اطالعات شخصی کاربران دسترسی پیدا کرده 
یا آنان را وارد صفحات مختلف کرده و در نهایت اقدام به سوءاستفاده از 

اطالعات، اخاذی و حتی کالهبرداری از آنان می کنند.
به گفته رییس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتای ناجا، مجرمان ســودجو گاهی با ارســال نرم افزارها نیز دست به 
اقدامی مشابه می زنند از این رو الزم اســت که کاربران فضای مجازی و 
اینترنت از بازکردن لینک های ناشناس یا حتی نصب نرم افزار از منابع 

غیرمعتبر خودداری کنند تا در دام چنین سودجویانی نیفتند.

قاسمی خبر داد
ونا  موافقت فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کر

مبنی بر ادامه توقف تردد از مرزهای عراق
دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: 
با موافقت فرمانده قــرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونــا محدودیت تردد 
مســافری از مرزهای مشــترک با عراق تا ۳۱ فروردین ماه سال جاری 

تمدید شد.
 به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشــور، حسین قاسمی مدیر کل 
امور مرزی وزارت کشور اظهار داشت: بر اســاس این تصمیم و با هدف 
جلوگیری از پیامدهای منفی محدودیــت ها در اجرای طرح ها و پروژه 

های عمرانی و سایر موارد مشابه، تردد مسافری صورت نخواهد گرفت.
قاســمی افزود: بر این اســاس دارنــدگان پروانه های اقامــت معتبر، 
روادیدهای تحصیلی، درمانی، سرمایه گذاری، بازرگانان و تجار، با حق 
کار و مهر خروج و مراجعت از پلیس مهاجــرت و گذرنامه می توانند در 

صورت مراجعه از مرزها تردد نمایند.
دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت کرونا در 
این راستا خاطر نشان کرد: مراتب به استاندارن ذیربط و نیروی انتظامی 

جهت اجرا ابالغ شده است.

کوچه

رئیس پلیس راهور پایتخت گفت: در بهمن ماه ســال 
گذشــته ۲6 نفر از هموطنــان را به دلیل خاموشــی 
بزرگراه ها از دســت دادیم که با برگشــت روشنایی به 
معابر این عدد کاهش پیدا کرد. ســردار محمدحسین 
حمیدی رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ در نخستین نشســت خبری سال ۱۴۰۰ اظهار 
کرد: پلیس راهور تهــران برای دومین ســال متوالی 
پلیس راهور تهــران در کاهش تصادفــات و حوادث 

موفق و برتر بوده است.
وی افــزود: حدود ۴۰ درصــد از تصادفات ســال 99 
مربوط بــه عابرین پیاده بود و اقدامات زیادی توســط 
شهرداری تهران انجام شد تا توانســتیم سهم عابرین 

پیاده را 8 درصد کاهش دهیم.
حمیدی گفــت: حــدود ۴۴ درصد از حوادث ســال 
گذشــته مربوط به موتورســیکلت بود و نســبت به 

ســال های گذشــته این حــوادث 8 درصد 
افزایش داشت. همچنین تردد موتورسیکلت 

در پایتخت ۱5 درصد افزایش داشت.
رئیــس پلیس راهــور فاتب بیــان کرد :۱6 
درصــد از تصادفات ســال 99 مربــوط به 
خودروهای سواری اســت.وی ادامه داد: در 
بهمن ماه سال گذشته ۲6 نفر از هموطنان را 

به دلیل خاموشی بزرگراه ها از دست دادیم. با برگشت 
روشنایی به معابر این عدد کاهش پیدا کرد.

حمیدی خاطرنشــان کرد: ۴ نفر از مأمــوران پلیس 
راهور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و بیشترین 

آسیب را از ویروس کرونا این پلیس دید.
رئیس پلیس راهــور تهران بزرگ ادامــه داد: ۳۷ هزار 
موتورسیکلتی که باید به پارکینگ منتقل می شدند با 

اجرای طرح موتوریار به پارکینگ نرفتند.

وی گفت: در سال 99 رقم تصادفات منجر به 
فوت به حدود 56۰ نفر رسید البته باید صبر 
کنیم تا پزشکی قانونی آمار نهایی اسفندماه 

را اعالم کند.
حمیدی با اشــاره به برنامه های راهور برای 
سال ۱۴۰۰ افزود: ساماندهی موتورسیکلت 
ســواران، اجرای جدی تری طرح موتوریار، 
ســاماندهی بــار شــهری، ســاماندهی خودروهای 
جرثقیل دار و همچنین ســاماندهی حوزه های مربوط 

به عابرین پیاده از اهداف ما در سال ۱۴۰۰ است.
رئیس پلیس راهور فاتب بیان کرد: در حوزه اصالحات 
هندسی هنوز جای کار است و خیلی از زیرگذرها باید 
راه اندازی شــود و خیلی از معابر نیاز به ایمن ســازی 
دارد، همچنان نصب نیوجرســی در بزرگراه ها را دنبال 
می کنیم.حمیدی گفت: تهران نزدیــک به ۴ میلیون 

ســفر کاری دارد، برای همین معیــار ممنوعیت های 
ترددی را در اســتان تهران در نظر گرفته ایم نه شــهر 
تهران؛ طبق قانون ســاکنین هر شــهر و اســتان باید 
پالک بومی داشــته باشــند و افرادی که پالکشان را 
تغییر نداده انــد زودتر باید ایــن کار را انجام دهند، اما 
فعاًل پالک های غیربومی که در محــدوده تهران تردد 

می کنند جریمه نمی شوند.
رئیس پلیس راهــور فاتب در پایان با اشــاره به اجرای 
محدودیت هــا کرونایــی از روز گذشــته و تاثیر آن بر 
ترافیک گفت: هنــوز تاثیر محسوســی را در کاهش 

ترافیک مشاهده نکردیم.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا از شکایت 
آقای عنابســتانی مطلع شــده اید و کیفرخواســتی 
علیه شما صادر شــده اســت، گفت: من هنوز چیزی 

نشنیده ام.

 پلیس

خریدار  ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، از مخالفت برخی از اعضای ستاد ملی 
مقابله با کرونا با پیشــنهاد وزارت بهداشت 

برای نرفتن به سفر خبر داد.
علیرضا رئیســی، در برنامــه گفتگوی ویژه 
خبری شــبکه دو ســیما با بیــان اینکه در 
مناطــق قرمز به جز گروه شــغلی یک همه 
مشــاغل باید تعطیل شــوند، افــزود: این 
موضوع در برخی استان ها به خوبی رعایت 

شده است و در برخی رعایت نمی شود.
وی گفت: با اشخاصی که شــیوه نامه های 
بهداشــتی در بحث ترددها و فعالیت های 
آموزشــی، فرهنگی و کارکنــان ادارات را 

رعایت نمی کنند، برخورد می شود.
رئیسی افزود: ویروس کرونا پیچیدگی های 
بســیاری دارد، اما راه مقابله با آن پیچیده 
نیســت و اگر مــردم رعایت کننــد، کرونا 

گسترش نمی یابد.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم از تجمعات، 
مســافرت ها، بازار رفتن هــا، دورهمی ها 
و رعایــت نکــردن فاصله هــای اجتماعی 
و ماســک نزدن اجتناب کننــد، گفت: در 
بســیاری از مناطق دنیا بــا متخلفان با قوه 
قهریــه و جریمه هــای ســنگین برخورد 

می شود.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
مهــار اپیدمی جز با همــکاری مردم امکان 

پذیر نیست.
رئیســی گفت: وزارت بهداشــت فقط یک 
رأی در ســتاد ملی مقابله با کرونا دارد و در 
این ستاد نیز اعالم کرد با سفرهای نوروزی 
مخالف اســت، عده کمی با این نظر وزارت 
بهداشــت موافق بودند و بقیــه اعضا با آن 
مخالفت کردند که منجر به انجام ســفرها 

شد.
وی اضافه کرد: البته ســفر موجب بیماری 
نمی شــود بلکه دورهمی هــا و خریدهایی 
که در مقصد انجام می شــود و مســافران 
فاصله های اجتماعــی را رعایت نمی کنند؛ 

موجب شیوع کرونا می شود.
رئیســی گفت: آنچه در روزهــای اخیر در 
شــیوع گســترده بیماری کرونا می بینیم؛ 

مربوط به خریدهای شــب عید است و آثار 
مسافرت های نوروزی از هفته آینده خود را 

نشان می دهد.
وی افــزود: پیک جدید؛ شــرایط بســیار 

متفاوتی در مقایسه با پیک های قبلی دارد.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
کانون نخســت ویروس انگلیســی؛ استان 
خوزســتان و شــهر اهواز بود کــه کل این 
اســتان را متأثر کرد، اما اکنون؛ شهر اهواز 
روند نزولی دارد، امــا ابتالء به ویروس کرونا 
در بقیــه شــهرهای خوزســتان صعودی 
شده است و بر این اســاس؛ انتشار ویروس 
انگلیســی در کل کشــور؛ بســتن راه های 

ارتباطی با خوزستان دیگر فایده ای ندارد.
رئیســی با بیان اینکه تا کنون گزارشــی از 
وجود ویــروس ترکیه ای در کشــور ثبت 
نشده اســت، اضافه کرد: اکنون روزانه بیش 
از ۱۴۰ هزار تســت انجام می شود و افزایش 
آمار تعداد بیماران سرپایی به دلیل افزایش 

تست ها است.
وی گفت: البتــه انجام تســت های فراوان 
در زمانی مؤثر اســت که از پیک عبور کرده 

باشــیم و بخواهیــم بیماریابــی و آن ها را 
قرنطینه کنیم، اما در شرایط پیک هر کس 
عالئم داشته باشد؛ مبتالست و نیاز به تست 

ندارد.
رئیســی افــزود: پلیــس راهــور و نیروی 
انتظامی هر هفته آمار تعــداد جریمه های 
خودروهایی کــه پس از ســاعت ۲۲ تردد 
کرده اند در ســتاد ملی مقابله با کرونا ارائه 
می دهد و این آمار کمی نیست، اما در برخی 
شــهرها همه معابر تحت پوشــش دوربین 
نیستند و ممکن است تخلفات از دید پلیس 

راهور پنهان بماند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت درخواست 
بســتن همه مرزها از جمله مــرز ترکیه را 
داشــت گفت: با بســتن مرزها نمی توانیم 
جلوی ویــروس کرونا را بگیریــم که نمونه 
آن؛ همه گیری ویروس ووهــان و ویروس 

انگلیسی است.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
اینکه گفته می شود ایران در واکسیناسیون 
عقب تر از دیگر کشــورها اســت، این طور 
نیست. زیرا، کشورهای حاشیه خلیج فارس 

برای آزمایش فاز یک و دو واکسن های دیگر 
کشورها داوطلب شدند، در مصر؛ حدود 6۰ 
هزار واکسن زده شده و عربستان؛ ۱۲ درصد 

مردم خود را واکسیناسیون کرده است.
رئیســی گفت: کانادا نیز ســه برابــر نیاز 
کشورش واکسن خریده، اما زیر ۱۰ درصد 
مردمش را واکســن زده است، چون آمریکا 
واکســن در اختیارش نمی گــذارد و جنگ 

واکسن در دنیا جاری است.
وی افــزود: اگر امیــد ما به تولید واکســن 
داخلــی نبــود؛ آینــده نامعلومــی برای 

واکسیناسیون در کشور وجود داشت.
رئیســی گفت: 5۰ درصد افــرادی که دوز 
نخست واکســن ایرانی را دریافت کرده اند؛ 

دوز دوم را نیز تزریق کرده اند.
وی افــزود: اگــر ادارات دربــاره حضــور 
کارکنان در شــرایط کنونی تخلف کردند؛ 
کارکنان به وزارتخانه ها گزارش دهند، زیرا 
وزارتخانه ها ملزم به نظارت بر اجرای شیوه 

نامه های بهداشتی هستند.
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 
درباره برخی درخواســت ها برای تعطیلی 

کامل ادارات گفت: اگر نیروی بســیاری از 
ســتادهای وزارتخانه ها نیز دو سوم شوند 
هیچ اتفاقــی نمی افتد و کار مــردم انجام 
می شــود، زیرا آن ها نیروی اضافــه دارند و 

ارباب رجوع نیز ندارند.
رئیســی افزود: بر اساس شــیوه نامه های 
بهداشــتی در مناطق قرمز، مدیران ادارات 
می توانند تا یک ســوم کارکنان را به محل 
کار بیاورند.وی گفت: بســیاری از کارهای 
بانک ها را می توان به صــورت الکترونیکی 
انجام داد، زیرا کارکنان بانک ها از گروه های 

آسیب پذیر هستند.
رئیســی افزود: کولر گازی عامل گسترش 
بیماری است، اما کولر آبی به دلیل تهویه هوا 
و وارد کردن هوای بیــرون به داخل؛ بهتر از 

کولر گازی در مقابله با کرونا است.
وی گفت: اکنون ۲5۷ شهر قرمز که بیشتر 
آن ها مراکز اســتان ها هســتند در کشور 
وجود دارد که در همه آن ها به جز گروه یک 
مشاغل )نانوایی، ســوپر مارکت، درمانگاه، 
داروخانــه، مصالــح فروشــی، تعمیرگاه، 
خدمات شــهرداری و اداره های برق و آب( 

بقیه مشاغل باید تعطیل شوند.
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 
افزود: شــتاب بستری ها بســیار زیاد و این 
حالت انفجاری به دلیل گســترش ویروس 

انگلیسی است.
رئیســی گفت: خیز کرونا در همه استان ها 
یکســان اســت در حالی که در ســه پیک 
گذشته چند استان درگیر می شدند و بقیه 
اســتان ها درگیر نبودند.وی افزود: در این 
شرایط همه استان ها باید متکی به ظرفیت 
خودشــان باشــند و نمی توانیم استانی را 

معین استان دیگری قرار دهیم.
رئیســی گفت: البته با کمک مــردم اجازه 
نمی دهیــم کمبــود تخت بیمارســتانی 
ایجاد شود.وی افزود: ۱۴ ماه است که کادر 
درمان در خط مقدم مقابله با کرونا هستند و 
حمایت هایی که از آن ها می شــود در مقابل 
ایثارگــری کادر درمان ناچیز اســت، البته 
در بخش اســتخدام، کارانه و معوقات آنها 

کارهای خوبی انجام شده است.
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

ساالنه 25۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه می شود
خریــدار  رئیــس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان تهران اظهار داشــت: 
آخرین آمار رســمی درباره جمعیت استان 
تهران به آمار منتشــر شــده توسط مرکز 
آمار در ســال 95 برمی گردد اما به صورت 
تخمینی و با مشــاهده برخــی از پارامترها 
ماننــد افزایش دانش آمــوزان در مدارس و 
افزایش درخواست از دستگاه های خدماتی 
می توان برآورد کرد که سالیانه ۲۰۰ تا ۲5۰ 

هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می شوند.
 مسعود شفیعی در نشســت خبری امروز با 
اشاره به میزان اشتغالزایی در استان تهران 
اظهار داشــت: میزان اشــتغال تعهد شده 
برای اســتان تهران در ابتدای سال گذشته 
96 هزار شــغل بــوده که در ایــن حوزه به 
تحقق اشتغال برای ۱۱۳ هزار نفر رسیدیم 
و در بحث ایجاد شغل، تحقق ۱۱8 درصدی 
را کســب کردیم.وی با بیان اینکه ظرفیت 
اســتان تهران برای ایجاد اشــتغال بیشتر 
از این اعداد اســت گفت: در سال ۱۴۰۰ با 
تحقق شــعار تولید و مانع زدایی ها به ایجاد 

اشتغال بیش از ۱۱8 درصدی می رسیم.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان تهران در پاسخ به ســوال خبرنگار 
ایلنا مبنی بر میزان نرخ بیکاری در اســتان 
تهران بیان داشــت: در جمعیت ۱5 ساله، 
نرخ مشــارکت اقتصادی که حاصل جمع؛ 
جمعیت فعال و جمعیت افرادی که شرایط 
فعالیت دارند اما هنوز وارد بازار کار نشــدند 

در اســتان تهران ۴۰.۱ درصد بوده اســت 
که این عدد در زمســتان ســال 98 در کل 
کشــور ۴۲.۴ درصد بــوده و در این تاریخ 
نرخ مشــارکت اقتصادی در تهــران ۴۱.۷ 
درصد بوده است.شــفیعی با بیان اینکه نرخ 
مشارکت اقتصادی در استان تهران کاهش 
پیدا کرده است، یادآور شد: نسبت اشتغال 
در زمســتان 99 در اســتان تهــران ۳۷.۳ 
درصد بوده که این عدد در زمستان 98، ۳8 

درصد ثبت شده است.
وی ادامــه داد: همچنیــن شــاخص نرخ 
بیکاری در زمســتان 99 در کل کشور 9.۷ 
درصد بوده کــه این عدد در اســتان تهران 
به ۷ درصد رســیده اســت و این در حالی 
اســت که نرخ بیکاری در زمســتان 98 در 
اســتان تهران 8.8 درصد بوده است.رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
تهران درباره اراضی کاداکس شــده اظهار 
داشــت: تا تاریخ 99/9/۱5 مصاحت استان 
تهران یک میلیون ۳8۴ هــزار هکتار ثبت 
شده که از این عدد حدود ۲۳۰ هزار هکتار 
مستثنائات هستند و یک میلیون و ۷۰ هزار 

هکتار اراضی ملی محسوب می شوند.
شــفیعی افزود: تا پایان ســال 9۷ فقط ۴6 
هزار هکتــار کاداکس انجام شــده اما این 
عدد در تاریخ 99/9/۱5 به ۲۲۱ هزار هکتار 
رسیده اســت و تا پایان سال ۱۴۰۰ به 5۰۰ 
هزار هکتار می رسد البته ســازمان اراضی 
طبیعــی اعالم کرده کــه تا پایان امســال 

می تواند دو برابر 5۰۰ هزار هکتار کاداکس 
را انجام بدهد.

وی با اشــاره به وضعیت بودجــه هزینه ای 
استان تهران گفت: ســال 99 سال سختی 
بود و در پایان سال 98 بحث همسان سازی 
حقوق در کارکنان دولت را داشــتیم که بار 
مالی ناشــی از این حکم به بودجه سال 99 
منتقل شــد و برخی از این اعــداد علناً در 
بودجه سال 99 دیده نشــده بود بنابراین با 

یک فشاری در بودجه مواجه بودیم.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان تهران با بیــان اینکه در ســال 99 
همکاری، اتکا را به بودجه نفتی داشــتیم، 
یادآور شد: طی ســال گذشته ۱۴5 میلیارد 
تومان بودجــه هزینه ای کمــک گرفتیم 
و خوشــبختانه از لحــاظ پرداخت حقوق 
کارکنــان و حقــوق بازنشســتگان هیچ 

مشکلی نداشتیم.

شــفیعی تاکیــد کــرد: خبر خــوب برای 
دســتگاه های اســتان تهران این است که 
متوسط رشد هزینه ای بودجه استان تهران 

در سال جاری باالی 5۰ درصد است.
وی با بیان اینکه بحث آب و فاضالب استان 
تهران بســیار نگران کننده اســت، گفت: 
برنامه هــای ما برای کاهــش مصرف آب به 
دلیل افزایش جمعیت در اســتان تهران با 
شکست مواجه شده و می شــود و تعادالت 

به دلیل افزایش جمعیت به هم می خورد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان تهران با بیــان اینکــه ۳۰ درصد 
خدمــات کــه دســتگاه های اداری ارائه 
می دهند توسط دستگاه های استان تهران 
است، گفت: با توجه به ســاختار و نیروهای 
انسانی در دستگاه های استان تهران و سایر 

استان ها، این ساختار عادالنه نیست.
شــفیعی درباره بحث مالیات بر خانه های 
خالی اظهار داشــت: دربــاره بحث مالیات 
بر خانه های خالــی بخشــی از منابع ما به 
موضــوع مالیات گــره خورده اســت و در 
مدل درآمد هزینه ای اســتانی، نقطه تحقق 
درآمدهــا، منابع مالیاتی اســت کــه باید 
چالش ها و نقاط ضعــف افزایش درآمدهای 
مالیاتــی مورد بررســی قــرار بگیــرد و با 
ســازمان امور مالیاتی برای ارائه اطالعات و 
حمایت های مورد نیاز جلســاتی را برگزار 
کرده ایم اما یکسری از اطالعات مانند تعداد 
خودروهای لوکس و تعداد خانه های خالی 

باید از سوی دســتگاه های نظامی و یا سایر 
دســتگاه ها مانند وزارت راه و شهرســازی 
ارائه شــود.وی با بیــان اینکــه ۲۰ درصد 
خانه های خالــی در تهران واقع هســتند، 
گفت: بر اســاس آخرین آمار اعالم شده از 
سوی مرکز آمار حدود ۲۰ درصد خانه های 
خالــی یعنی 5۰۰ هــزار واحــد مربوط به 
استان تهران است.وی با اشــاره به توسعه 
بازارروســتاها و انتخــاب دو منطقه ری و 
دماوند برای این طرح، گفت: در حال حاضر 
به دنبال آن هســتیم تا بازاری قابل توجه از 
محصوالت روســتایی در مناطق دماوند و 
ری ایجاد کنیم و دو موضــوع مهم کنترل 
قیمت در فرایند تولید تا توزیع و استاندارد 
بودن محصوالت را دنبال می کنیم که تمام 
این اقدامــات منجر به افزایش اشــتغال در 

مناطق روستایی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی 
بر میــزان افزایش جمعیت اســتان تهران 
بیان داشــت: آخرین آمار رســمی درباره 
جمعیت اســتان تهران به آمار منتشر شده 
توســط مرکز آمار در ســال 95 برمی گردد 
اما به صورت تخمینی و با مشــاهده برخی 
از پارامترهــا مانند افزایــش دانش آموزان 
در مــدارس و افزایــش درخواســت از 
دســتگاه های خدماتی می توان برآورد کرد 
که سالیانه ۲۰۰ تا ۲5۰ هزار نفر به جمعیت 

تهران اضافه می شوند.



گزارشی از حریف سعودی آبی ها

بررسی شرایط اولین حریف آسیایی استقالل

سرمربی العین بعد از باخت سنگین به فوالد: 
حرفی برای گفتن ندارم!

ســرمربی تیم فوتبال العین امارات بعد از باخت سنگین تیمش مقابل 
فوالد ایران در آســیا، گفت: حرفی بــرای گفتن نــدارم و نتیجه بازی 

واقعیت تیم ما را نشان می دهد.
تیم فوتبال فوالد ایــران در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آســیا موفق 
شد با نتیجه ۴ بر صفر تیم العین امارات را شکست بدهد و راهی مرحله 

گروهی این مسابقات شود.
»پدرو امانوئل« ســرمربی پرتغالی العین با بیان اینکه مســئولیت این 
باخت بر عهده او است، تاکید کرد: در مورد مسابقه با شکست ۴ بر صفر 
هیچ حرفی برای گفتن ندارم و این نتیجه واقعیت تیم را نشان می دهد. 
ما باید در مقایسه با تاریخچه العین بهتر عمل می کردیم اما فوالد تمایل 

بیشتری برای پیروزی و صعود به مرحله گروهی مسابقات داشت.
وی با اشاره به برتری فوالد در ضربات ایستگاهی و کرنر گفت: العین تیم 
بزرگی اســت. فکر می کنم من هم مثل زمان حضور در عربستان مربی 
بزرگی هستم اما شرایط زیادی وجود دارد که تحت آن کار می کنیم از 
جمله جو مسابقات و ویروس کرونا. در حال حاضر در تیم العین سرمایه 
گذاری صورت نگرفته است و این تیم در سه سال گذشته به هیچ عنوان 
قهرمانی دست نیافته است. ســطح لیگ امارات و لیگ قهرمانان آسیا 

متفاوت است.
سرمربی العین در پایان اظهار کرد: همیشه برای بهترین ها در العین می 
جنگم اما مسابقه امروز سطح واقعی تیم را نشان داد. پس از دریافت گل 
اول واکنش خاصی نشــان ندادیم. برعکس؛ العین تمرکزش را از دست 

داد و سه گل دیگر دریافت کرد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال و گرفتاری های چندگانه
فوتبال زنان مهم  است یا باشگاه بادران؟

شهره موسوی که به عنوان نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال انتخاب 
شده، به نظر بیش از اینکه به فوتبال و فوتســال زنان توجه کند، درگیر 

امور جاری و مشغله های کاری شخصی خود است.
به گزارش ایسنا،۱۰ اسفند ۱۳99 مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون 
فوتبال برگزار و شــهاب الدین عزیزی خادم برای مدت چهار ســال به 
عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. در همین مجمع بود که شهره 
موسوی با کسب ۷۰ رای در جایگاه نایب رئیس سوم و نایب رئیس زنان 
فدراسیون قرار گرفت تا هدایت فوتبال و فوتسال زنان را برعهده بگیرد 

و به وضعیت نابسامان آنها رسیدگی کند. 
از این انتخاب بیش از ۴۰ روز گذشــته و در این مدت موسوی به جای 
آنکه مدیریت فوتبال زنان را برعهده بگیرد به نظر به  فکر مشــغله های 
شخصی خود اســت و کمتر به وظایفش در قبال فوتبال و فوتسال زنان 
توجه کرده است. او که در ابتدای قرار گرفتن در این سمت یکی از دالیل 
عدم ســرمایه گذاری در فوتبال زنان را شناخت کم دانست و رسانه ها را 
نیز به اطالع رسانی ضعیف در این باره متهم کرد، اکنون به نظر خودش 

دغدغه ی تمام وقتی برای فوتبال زنان ندارد.

اولویت موسوی کدام شغل است؟
موسوی عضو هیات رئیسه و نایب رئیسی زنان فدراسیون فوتبال است. 
او هم چنین مدیرعامل باشگاه ورزشی بادران در لیگ دسته یک است. 
موسوی هم چنین مدیرعامل شــرکت بازاریابی شبکه بادران گستران 
اســت که در زمینه های مختلفی چون کاالهای آرایشــی، بهداشتی و 

غیره فعالیت دارد.
شهره موسوی اکنون چند شغله محسوب می شــود و در این میان این 
ســوال پیش می آید که چگونه یک مدیر چند شغله بدون هیچ مشکلی 
در فدراسیون مشــغول به کار اســت؟ مدیری که حضورش به عنوان 
مدیرعامل یک باشــگاه ورزشی فوتبالی در پســت اجرایی فدراسیون 
فوتبال، باعث ایجاد »تضاد منافع« شــده و خالف اساسنامه فدراسیون 
فوتبال است. حضور مستمر شهره موسوی در باشگاه بادران نیز به این 
شائبه دامن زده که او وظایف مربوط به فدراسیون را نیز به دفتر کار خود 
در این شرکت منتقل کرده و کمتر در فدراســیون فوتبال حضور دارد 
و حتی شنیده می شــود که برای ارتباط با او باید ابتدا با منشی شرکت 

هماهنگی به عمل آید.
موسوی حتی در سررسیدی که به مناســب نوروز ۱۴۰۰ به کارمندان 
فدراســیون فوتبال هدیه داده، برای معرفی خــود از عنوان مدیرعامل 
شرکت زنجیره ای بادران گستران اســتفاده کرده نه سمت رسمی اش 

در این فدراسیون!
گویا موسوی در حال تلفیق مشغله های کاری خود است. او پیش از این 
گفته بود« اتفاقاتی را در این چهار ســال رقم می زنیــم که به عمر خود 
ندیده باشید« و اکنون به نظر می رســد به این وعده خود در حال عمل 

کردن است.  

وضعیت نابسامان فوتبال زنان در آستانه جام ملت ها  
مرحله مقدماتی رقابت های جام ملت های زنان آسیا از ۲۱ شهریور تا ۳ 
مهر ۱۴۰۰ با حضور ۳۰ تیم در 6 گروه چهار تیمی و دو گروه سه تیمی 
به صورت متمرکز برگزار می شــود که از هر گروه یــک تیم به مرحله 
نهایی صعود می کند. مرحله نهایی نیز  از ۳۰ دی مــاه تا ۱۷ بهمن ماه 
با حضور ۱۲ تیم برگزار می شــود. ایران ابتدا بایــد در مرحله مقدماتی 

رقابت کند و کمتر از 6 ماه فرصت آماده سازی دارد. 
تکلیف تیم ملی مشخص نیست، کادر فنی ندارد، اردویی اعالم نشده و 
ملی پوشان رها شده اند. تیم ملی هم که ماه هاست از رنکینگ فیفا خارج 
شده و کسی تالشــی برای حل این موضوع نمی کند. موسوی هم بنظر 
فرصت کافی برای رســیدگی به این مشــکالت را ندارد و بر این اساس 

مشخص نیست چه آینده ای در انتظار تیم های ملی است. 

وقتی رئیس هم بی توجهی می کند
عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراســیون موظف اســت کــه به همه 
بخش های تحــت مدیریت خود توجه و در راســتای حل مشــکالت 
آنها اقدامات جدی انجام بدهد. او که با معرفی شــهره موســوی برای 
نایب رئیسی فدراســیون، بخش فوتبال زنان را در وضعیتی مبهم قرار 
داده، به نظر با بی توجهی به نحوه مدیریت نایب رئیس خود در حال رقم 

زدن روزهایی پیچیده تر از قبل برای فوتبال و فوتسال زنان است.
تیم مدیریتی جدید فدراســیون فوتبال که به اولین وعده خود در مورد 
پرداخت پاداش قهرمانی فوتســال زنان در آســیا تا پایان سال ۱۳99 
عمل نکرد، اکنون و با بی توجهی به وظایفش نشــان داده که دیدگاه و 

راهکار متفاوتی برای برون رفت زنان از این اوضاع ندارد.
امید اســت که رییس فدراســیون فوتبال با تمرکز و توجه بر عملکرد 
مدیران تحت ریاست خود به گونه ایی عمل کند که حداقل  گام ها در راه 
توسعه فوتبال زنان ایران برداشته شده و مسیرهای اشتباه گذشته نیز 

به سرعت اصالح شود.

میدان

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
تاکید کرد »ورزش های الکترونیک« با تدوین برنامه و 
آماده ســازی مطلوب خود را برای حضور در بازی های 

آسیایی ۲۰۲۲ چین آماده کند.
 به نقل از فدراسیون ورزشــهای همگانی، مهدی علی 
نژاد پس از دریافت گزارشی از موفقیت های سال های 
اخیر ورزش های الکترونیک در مسابقات جهانی و بین 
المللی دستور داد برنامه و تقویم ویژه حضور این رشته 
در بازی های آســیایی ۲۰۲۲ چیــن تدوین تا ورزش 
ایران از ظرفیت مدال آوری ورزش های الکترونیک در 

آسیا بهره مند شود.
در بازدید معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
از فدراســیون ورزش های همگانی، لقمان شــاورانی، 

دبیر انجمن ورزش های الکترونیک و رئیس 
کمیته فوتبال مجازی فدراســیون فوتبال 
گزارشــی از فعالیت هــا و اقدامــات انجمن 
در سطح بین الملل، آســیا و ایران ارائه داد. 
شاورانی با ارائه گزارشــی از کسب مقام های 
جهانی و آســیایی از ســال ۲۰۰6 تاکنون 
توضیحاتــی در رابطه بــا بازی های مختلف 

ورزشی، تعداد مخاطبان میلیونی این رشته ها، جایگاه 
حقوقی و موقعیت انجمن در سطح بین الملل ارائه و از 
حمایت های فدراســیون همگانی در این مدت تقدیر 

کرد.
شــاورانی همچنین با ارائه گزارشی از آخرین آمار ثبت 
نام های طرح ملی نشاط در ســطح کشور، گفت: تا روز 

۱5 فروردین باالی ۳۱۰۰۰ نفر در مسابقات 
طرح ملی نشــاط ثبت نام و شرکت کرده اند. 
پس از ارائــه این گزارش مهــدی علی نژاد با 
اشــاره به حضور ورزش های الکترونیک در 
مسابقات آســیایی چین ۲۰۲۲ و محاسبه 
رسمی مدال این رشته در مسابقات آسیایی 
به انجمــن ورزش های الکترونیک دســتور 
داد هرچه سریع تر تقویم ورزشــی و برنامه مدون خود 
را جهت برگزاری مســابقات انتخابی، آماده ســازی 
تیم و برگزاری دوره های آموزشــی جهت حضور قوی 
و پرقدرت نماینــدگان ایران جهت بررســی و اجرا به 
معاونت توســعه ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت 

ورزش ارسال شود.

علی نژاد با ابراز خرســندی از اقدامات انجام شــده در 
انجمــن ورزش هــای الکترونیک، گفــت: از این پس 
قهرمانان این رشــته همچون دیگر رشته های ورزشی 
از مزایای ویژه قهرمانــان مانند، معافیت ســربازی و 
دریافــت جایزه نقــدی در صورت کســب مدال های 

جهانی و آسیایی برخوردار خواهند شد.
افشین مالیی ریاست فدراسیون ورزش های همگانی 
نیز با ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت های انجمن 
ورزش هــای الکترونیک در فدراســیون، ضمن تقدیر 
از زحمات مســئوالن این انجمن، تاکید کرد حمایت 
همه جانبه گســترده و فراگیر فدراسیون ورزش های 
همگانی از این انجمن و رشــته نوظهــور ادامه خواهد 

داشت.

مهاجم پیشین اســتقالل با بیان اینکه لیگ قهرمانان 
شرایط خاصی دارد و تیم های عربی بازیکنان خارجی 
خوبی در اختیار دارند،گفت: استقالل روزهای سختی 
در پیش دارد امــا با وحدت و همدلی مــی تواند موفق 
باشــد.مرتضی یکه در مورد شــروع لیگ قهرمانان و 
حضور آبی پوشــان در این لیگ گفت: اســتقالل باید 
بازی های لیگ داخلی را فراموش کند و فقط به حضور 
پرقدرت در لیــگ قهرمانان فکر کنــد. همه می دانیم 
شرایط این دو لیگ با یکدیگر متفاوت است. کادر فنی 

آبی پوشــان باید حریفان را به خوبــی آنالیز کرده و به 
نقاط قوت و ضعف آنها دسترسی پیدا کنند.

وی در پاســخ به این ســوال که نقاط ضعــف و قوت 
اســتقالل را چطور ارزیابی می کنید، گفت: به نظر من 
اســتقالل از بازیکنان خوبی سود می برد. مجیدی یک 
مربی جوان اســت و به بازیکنان جوانش اعتماد زیادی 
دارد، اگــر بتواند خــط میانی تیمــش را محکم کند 
و از جوانان و باتجربه ها اســتفاده کند می تواند مقابل 
حریفانی که بازیکنان گــران قیمتی دارند نتایج خوبی 

هم کسب کند. جوانان استقالل همه با انگیزه هستند 
و به طور حتم در کنار باتجربه هــا می توانند هم تجربه 
کســب کنند و هم به هماهنگی کامل رسیده و مقابل 

حریفان پیروز شوند.
مهاجم پیشــین اســتقالل در ادامه گفت: چند روزی 
بیشتر تا شروع لیگ قهرمانان باقی نمانده، استقالل به 
آرامش نیاز دارد. در این برهه حســاس همه باید دست 
به دست هم داده تا این تیم بتواند نتایج خوبی در لیگ 
قهرمانان کســب کند. البته گرفتن امتیــاز میزبانی از 

ایران و انجام بازی ها خارج از خانــه به تیم های ایرانی 
ضربه بدی زده است اما باید با این شــرایط کنار آمد و 
تیم ها تالش کنند تا بتوانند در لیــگ قهرمانان موفق 
باشند.یکه خاطرنشان کرد: سال گذشته پرسپولیس 
تا فینال لیــگ قهرمانــان راه پیدا کرد امــا به خاطر 
اشتباهاتی که خودش انجام داد دستش به جام نرسید. 
آرزو می کنم چهار تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان 
امســال بتوانند عملکرد بســیار خوبی داشته تا شاهد 

حضور دو تیم ایرانی در فینال لیگ قهرمانان باشیم.

چهره

استقالل

علی خلف  تیــم فوتبال االهلــی میزبان 
گــروه ســوم رقابت هــای لیــگ برتر که 
نخســتین حریــف آبــی پوشــان در این 
تورنمنت است، شــرایط مطلوبی در لیگ 

برتر عربستان ندارد.
 آبی پوشــان تهران نماینده کشــورمان در 
لیگ قهرمانان آســیا که در گروه سوم این 
رقابت هــا با االهلــی، الشــرطه و الدحیل 
همگروه هستند، دیدارهای خود را از روز ۲6 
فروردین با مصاف مقابل االهلی عربســتان 
آغاز می کننــد. این دیــدار در حالی برگزار 
می شــود که االهلی در لیگ عربســتان با 

بحران مواجه است.

االهلی قدیمی تر از استقالل
اولین حریف آســیایی اســتقالل، یکی از 
قدیمی تریــن تیم های عربســتان و حتی 
آسیاســت که قدمت آن 8۴ ســال است. 
بنیان این تیم در ســال ۱9۳۷ در شــهر 
جده گذاشته شد و ورزشــگاه اختصاصی 
آنها کــه لقب شــان در لیگ عربســتان 
»امپراطور« است، ورزشگاه ملک عبداهلل 

می باشد.
رنگ اصلی پیراهن این تیم سبز است و بالغ 
بر ۲5 قهرمانی در جام های مختلف کشــور 
عربســتان دارد و بر همین اســاس یکی از 
تیم های پر افتخار این کشــور به حســاب 

می آید.

دومین تیم پر افتخار عربستان
ســبز پوشــان جده دو بار هم در ســالهای 
۱986 و ۲۰۱۲ به فینال آســیا رسیدند که 
در ســال 86 با نتیجه ۳ بر یک مغلوب دوو 
رویالز کــره جنوبی و در ســال ۲۰۱۲ نیز با 
نتیجه ۳ بر صفر مقابل اولسان هیوندای کره 
جنوبی شکســت خوردند تا دو عنوان نایب 
قهرمانی در آسیا داشــته باشند. االهلی بعد 
از الهالل، دومین تیم پر افتخار عربســتانی 

در آسیا است.

االهلی بحران زده
نخســتین حریف آســیایی آبی پوشــان، 
شــرایط مناســبی در لیگ برتر عربستان 
ندارد و در پایان هفته بیســت و چهارم این 
مســابقات با ۳5 امتیاز در رده هفتم جدول 
ایســتاده و فاصله این تیم با صدر جدول ۱۳ 
امتیاز اســت. االهلی در بین تیم های نیمه 
باالی جدول، با ۱۰ شکست بیشترین تعداد 
باخت و با ۴۴ گل خــورده ضعیف ترین خط 

دفاعی را دارد.
سبز پوشــان عربســتانی در آخرین دیدار 
خود در لیگ برتر عربســتان بــا نتیجه ۳ بر 
۲ مقابــل الرائد تــن به شکســت دادند که 
این دهمین شکســت فصل آنها و پنجمین 

شکست متوالی شان است.

آخرین نتایج االهلی در لیگ 
عربستان

این تیم در هفته بیســت و چهارم با نتیجه 

سنگین ۴ بر یک مقابل الفتح تن به شکست 
داد، هفته بیســت و ســوم مقابل النصر با 
نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد، در هفته بیست 
و دوم مقابــل تیم دمک با نتیجــه ۳ بر یک 
شکست خورد، در هفته بیست و یکم مقابل 
الفیصلی با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شــد، در 
هفته بیســتم با ۳ گل به الشباب باخت، در 
هفته نوزدهم مقابل العین به تساوی یک - 
یک رســید، در هفته هجدهم با االتحاد نیز 
با همان نتیجه یک - یک مســاوی کرد و در 
دیدار هفته هفدهم خود کــه در تاریخ ۱6 
بهمن 99 برگزار شــد، با نتیجه ۴ بر ۲ تیم 
الوحده را خارج از خانه شکست داد که این 
آخرین پیروزی این تیم اســت و بیش از ۷۰ 

روز از این پیروزی می گذرد.

ماشین گلزن اهل سوریه
سرشــناس ترین ســتاره تیم االهلی، یک 
مهاجم ۳۲ ساله اهل کشــور سوریه به اسم 

عمر سوما اســت. این ماشــین گلزنی که 
ششــمین فصل حضورش در ایــن تیم را 
تجربه می کند، در ۱۲۰ بازی رســمی برای 
االهلی به میــدان رفته کــه در این بازی ها 
۱۱۴ گل زده تا آمار خیلی جالب )تقریبی( 
به ازای هر بازی یــک گل را از خود به جای 

گذاشته است. 
این بازیکن بــا ۱۱ گل در لیگ عربســتان 
بهترین گلــزن این تیم اســت؛ امــا با- به 
بهترین گلزن لیگ عربستان که بافاتیمبی 

گومس باشد، ۷ گل فاصله دارد.
از دیگــر ســتاره های این تیــم می توان به 
لوکاس لیما، مدافع برزیلی و ۲9 ســاله ای 
اشــاره کرد که با پیراهن شماره 6 به میدان 
می رود. این بازیکن با دریافت 5 کارت زرد، 

خشن ترین بازیکن االهلی نیز می باشد.
االهلی از گران قیمت ترین و ثروتمندترین 
تیم های عربســتان اســت که در لیســت 
بازیکنان این تیم در رده های سنی مختلف 

در ســال ۲۰۲۱ نــام 5۰ بازیکــن دیــده 
می شــود؛ که در این بین نــام ۱۷ بازیکن 
خارجی و ۷ بازیکن ملی پوش )از ملیت های 

مختلف( نیز دیده می شود.

ستاره های گران قیمت
به جز عمر ســوما و لوکاس لیمــا، نام چند 
بازیکن مطرح داخلــی و خارجی دیگر هم 
در این تیم دیده می شــود که از جمله آنها 
می توان به یاســر المســلم، محمد الفتیل، 
معنــز هوســاوی، الکســاندر میریتا )اهل 
رومانی(، دی فتوحی )اهل مراکش(، امبایه 
نیانگ )اهل ســنگال( و مهدی عســیری 

اشاره کرد.

 پیروزی خاطره انگیز استقالل
 مقابل االهلی

آخرین دیــدار دو تیم اســتقالل و االهلی 
در تاریــخ ۲/۷/۱۳99 در مرحلــه گروهی 
لیگ قهرمانان برگزار شــد که آبی پوشان 
در آن بازی خاطره انگیز بــا گلهای مهدی 
قایــدی )۲9(، علی کریمی )۳8( و شــیخ 
دیاباتــه )5۴( حریف خود را بــا نتیجه ۳ بر 
صفر شکســت دادند تا به لطف این پیروزی 
به مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 

صعود کنند.
آبی پوشــان در آن بــازی خاطــره انگیز با 
ترکیب ســید حســین حســینی، روزبه 
چشمی، عارف غالمی، وریا غفوری، هرویه 
میلیچ، مسعود ریگی، علی کریمی، فرشید 
اســماعیلی، مهدی قایدی، امیر ارســالن 
مطهری و شــیخ دیاباته به میدان رفتند که 
از این ترکیب؛ چشمی و کریمی از جمع آبی 

پوشان جدا شده اند.
دیدار دو تیم استقالل و االهلی که نخستین 
دیدار مرحله گروهی ایــن دو تیم در فصل 
جدید لیگ قهرمانان آسیا است، ساعت ۴5 
دقیقه بامداد روز جمعه ۲۷ فروردین برگزار 

می شود.

ونیک در بازی های آسیایی پرقدرت ورزش های الکتر تاکید علی نژاد برحضور

وزهای سختی در پیش دارد مرتضی یکه:استقالل ر

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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افشین حاجی پور:

همان فوالد همیشگی؛ با انگیزه و با برنامه 
خریدار  بازیکن ســابق تیم فوتبال فوالد 
خوزستان گفت: ترکیب فوالد مقابل العین 
همان ترکیب همیشــگی در لیگ برتر بود 
اما بســیار با انگیزه و با برنامه بود و حتی این 
تیم می توانست با گل های بیشتر به پیروزی 
برسد.افشــین حاجی پور درباره برد پرگل 
فوالد در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا مقابل 
العین امــارات، اظهارکرد: همــه می دانند 
که العین یکی از تیم های بزرگ آسیاســت 
و همیشه نماینده شایسته ای برای فوتبال 
امارات بوده و تیم های ایرانی نیز مقابل این 
تیم به سختی پیروز می شدند اما باتوجه به 
خبرهایی که از تیم العیــن در فصل جاری 
لیگ امارات به گوش می رســید، گویا این 
تیم شرایط خوبی نداشت و حتی برای بازی 
با فوالد نیز تعداد بسیاری از بازیکنان خود را 
به دالیل مختلف نداشت و دیدیم که مقابل 
فوالد نیــز اصال در حد و انــدازه های العین 
همیشگی نبود اما فوالد با برنامه بود و واقعا 

شایستگی برد را داشت.

وی با بیان ایــن که “افتخار مــی کنم تیم 
سابقم توانســت با یک بازی با برنامه العین 
را شکست دهد و راهی مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا شــود،” گفت: جواد نکونام با 
یک سیستم دفاع حمله تیمش را راهی این 
مســابقه کرد و با ارائه یک بازی خوب برنده 
شــد. در نیمه اول بازی، دو تیــم به دنبال 
ســنجش هم بودند که در همیــن نیمه نیز 
صالح حردانی شــب فوق العاده ای داشت و 
فوالد از سمت چپ تیم العین نفوذ داشت و 
ماحصل آن، حرکت توی عمق حردانی و به 

ثمر رساندن یک گل بود.

 فوالد می توانست گل های 
بیشتری بزند

پیشکسوت تیم فوتبال فوالد خوزستان افزود: 
در نیمه دوم نیز همان طور که انتظار می رفت، 
فوالد یک بازی کامال با برنامه تدارک دیده بود 
و می دانست که از این مسابقه چه می خواهد 
و با میدانداری که انجام داد و با ســرعت خوب 

وینگرهای چپ و راست خود و آمادگی خیلی 
خوب پاتوسی و پریرا توانست به سه گل دیگر 
دست پیدا کند. به نظر من فوالد می توانست 
گل های بیبشتری هم به العین به ویژه در نیمه 

دوم بزند.

 همان فوالد همیشگی اما با انگیزه 
و با برنامه

وی بیان کرد: بازی فــوالد مقابل العین با 

بازی که در لیگ برتر انجام می دهد، کامال 
متفاوت بــود و انگیزه بر تیــم فوالد غالب 
شده بود. تمام بازیکنان فوالد خیلی خوب 
خود را نشــان دادند. ضمن این که کیفیت 
خوب زمین هــم تاثیر بســیاری در بازی 
خوب تیم فوالد داشــت و بازیکنان فوالد 
توانســتند روی زمین خوب بازی کنند و 
اســتفاده الزم را از فضاهای حریف داشته 

باشند. 
به نظرم نیک نفس و انصــاری خیلی خوب 
بازی کردند، پاتوســی و پریرا هم روز خیلی 
خوبی داشــتند اما اگر بخواهم بــه یکی از 
بازیکنان فوالد نمره بدهم، به صالح حردانی 
می دهم کــه واقعا فــوق العــاده کار کرد. 
ترکیب فوالد همان ترکیب همیشــگی بود 

اما بسیار با انگیزه و با برنامه بود.

فوالد کار سختی در مرحله گروهی 
آسیا دارد

حاجی پور دربــاره حضور تیــم فوالد در 

مرحله گروهی نیــز گفت: فوالد کار خود را 
در آسیا خیلی خوب شــروع کرد و مطمئنا 
تیم های دیگر در مرحلــه D نیز نفر به نفر 
فوالد را آنالیز خواهند کرد و به نظرم فوالد 
در بازی های آینده به مراتب کار ســخت 
تری نسبت به بازی با العین خواهد داشت 
اما با شــناختی که از مربیــان فوالد وجود 
دارد، مطمئنا حواسشــان به تمام جوانب 
خواهد بود. امیدوارم فــوالد در این مرحله 

هم نتیجه بگیرد.

مربیگری نکونام در آسیا خوب بود
وی درباره اولین تجربه مربیگری نکونام در 
آسیا نیز عنوان کرد: برای شروع خوب بود و 
امیدارم روند خوب او و تیمش تداوم داشته 
باشد. کادر فنی فوالد با آنالیز خوب از دیگر 
حریفان آســیایی می توانند موفق باشند. 
فوالد باید مثل بازی با العین بدون عجله و با 
برنامه بازی کند و اگر به همین صورت باشد، 

نتیجه خواهد گرفت.
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به بهانه حضور در انجمن صنفی تئاتر کمدی

پیشه بودم! سمسارزاده : بدشناس ترین هنر

خریــدار  هرچنــد بســیاری از مــردم اصغر 
سمسارزاده را به واسطه فعالیت های تصویری اش 
می شناســند ولــی او در تئاتــر هــم کارنامــه 
قابل توجهــی دارد و جــزو بازیگران یــا به قول 
خودش هنرپیشــگانی اســت که هم در کارهای 
روشــنفکرانه روی صحنه رفته و هم در کارهای 

مردم پسند.
سمسارزاده به تازگی نیز به عنوان یکی از اعضای 
هیات مدیره انجمن صنفــی تئاتر کمدی تهران 
انتخاب شده است. در این انتخابات، حسن قرایی 
رئیس هیئت مدیره، محسن افشار، نایب رئیس، 
پژمان علیپور، خزانه دار، علی یدالهی دبیر ، اصغر 
سمســارزاده و مهدی خزلبانی به عنوان اعضای 
هیئت مدیره  انتخاب شــدند و جمشید عسگری 
و مهرداد صادقی به عنوان بازرسان اصلی و آرمان 
پورحمزه به عنــوان بازرس علی البــدل انتخاب 
شدند.حضور سمسارزاده در این انجمن فرصتی 
شــد تا هم اطالعاتــی دربــاره فعالیت های این 
انجمن جویا شــویم و هم نیم نگاهی به گذشته او 

در تئاتر بیندازیم.
این بازیگر پیشکسوت در آغاز درباره این انجمن 
تازه تاســیس به ایســنا توضیح می دهد: انجمن 
صنفی تئاتر کمدی تهــران در واقع همان انجمن 
تئاتر آزاد اســت کــه از مدت ها پیــش فعال بود 
ولی ثبت نشــده بود اما این انجمن تازه به عنوان 
یک صنف زیر نظر وزارت کار ثبت شــده است و 
امیدواریم با حمایت ایــن وزارتخانه و همینطور 
وزارت ارشاد بتوانیم امور این اعضا را سر و سامان 

بهتری بدهیم.
او که امید دارد با ثبت این انجمن هنرمندان تئاتر 
آزاد از حمایت بیشــتری برخوردار شــوند، ادامه 
می دهد: سال هاست حق  این بچه ها به هزار و یک 
دلیل پایمال شــده درحالیکه بسیار سختکوش 
هســتند و امیدواریم نــه تنها ایــن انجمن بلکه 
همه انجمن های سینمایی و تئاتری بیشتر مورد 
حمایت قرار بگیرند.می دانم آقــای راد هم برای 
خانه تئاتر زحمات بسیاری کشیده اند و از ایشان 

قدردانی می کنم.
بعد از این توضیحات، سری به گذشته می زنیم و  
سمسارزاده از ســال های نخست فعالیت خود در 
تئاتر می گوید: سال ۱۳۳۷ در گروهی کار تئاتر را 
آغاز کردم که همه موفق و مشهور شدیم، کسانی 
مانند سیروس ابراهیم زاده، رضا بیک ایمانوردی، 

عبداهلل بوتیمار، ولی شیراندامی و ...
او ادامه می دهد: بعدا به استخدام وزارت فرهنگ 
و هنــر درآمدم کــه البته بعــد از انقــالب، این 

همکاری قطع شد.

سمســارزاده یکــی از افتخارات بــزرگ خود را 
همــکاری با هنرمندانــی مانند داود رشــیدی، 
رکن الدین خسروی، عباس جوانمرد، جعفر والی، 
عباس مغفوریان، خلیل موحد دیلمقانی، آشــور 

بانیپال بابال و ... می داند .
او که بــا بــازی در نمایــش »آرش کمانگیر« با 
زنده یاد عباس جوانمرد همکاری داشته، یادآوری 
می کند: فقط یک بار افتخار همکاری با ایشــان 
را داشــتم زیرا بعد از بازگشت آقای داود رشیدی 
از فرانسه، عضو گروه ایشان شــدم که گروه تئاتر 
»مــردم« بــود و همکاری های بســیار خوبی با 
بزرگانی داشــتم مانند آقایــان انتظامی و محمد 
علی کشــاورز که هرگــز فراموش نمی شــوند و 
همینطور با آقای علی نصیریان که ســاالر تئاتر 

ایران است و خدا حفظش کند.
او البته با لحن شوخ و شــنگ خود اضافه می کند: 
من ذو حیاتین بودم! )جانداری که هم در خشکی 
زندگی می کند و هم در آب( هم کار روشــنفکری 
داشــتم و هم مطربی و هم مردمی. در الله زار هم 
با دوستانی مانند آقایان شیراندامی و وحدت کار 

می کردم و بیشتر در تئاتر تهران فعالیت داشتیم.
این بازیگر پیشکسوت که چندی پیش برای انجام 
یک گفتگوی تصویری به تئاتر تهران رفته است، 
اضافه می کند: ظاهرا قرار اســت موزه تئاتر را در 
تئاتر تهران یــا تئاتر نصر راه انــدازی کنند. چند 
وقت پیش برای گرفتن یــک مصاحبه تصویری 
به این تئاتر رفتم، همین که وارد آن شــدم، بدنم 
رعشه گرفت. چه بالیی سر این تئاتر آمده است؟! 
تمام ســالن انتظار آن، آینه کاری بــود، آن هم نه 
آینــه کاری معمولی بلکه یک آینه کاری بســیار 
زیبا و درســت و درمان ولی همه آن آینه کاری ها 
شکسته شده است. حاال امیدوارم طرح راه اندازی 

موزه عملی شود و در حد یک وعده باقی نماند.
او از دیگر تئاترهای الله زار هم سخن می گوید؛ از 
روزگاری که مهین و مصطفی اسکویی ، موسسان 
گروه تئاتر »آناهیتا« در الله زار فعال شدند: خانم 
و آقای اسکویی بعد از تعطیلی تئاتر گلریز، به تئاتر 
فرهنگ یا تئاتر پارس الله زار آمدند. آقای محمد 
علی جعفری هم در ایــن تئاتــر کار می کردند، 
نمایش هایی مانند »اتللو« و کارهای ارزشــمند 

دیگری روی صحنه می بردند.
سمسارزاده خاطرنشــان می کند: در الله زار همه 
جور تئاتری بود؛ هــم روشــنفکری و هم مردم 
پســند. هنرمندانی مانند مجید محســنی، علی 
محزون، خانم ها توران مهرزاد و ایرن، زنده یادان 
نوذری و قنبری و ... در این تئاترهــا فعال بودند. 
الله زار تازه داشــت رنگ فرهنگی می گرفت که 

انقالب شد و تئاترها هم تعطیل شدند.   
او یــادآوری می کند: از ســال 5۷ مدتــی بیکار 
شــدم بســیاری از همکارانم از ایران رفتند ولی 
من ماندم. من فقط هنرپیشــه بودم و هیچ گونه 
سابقه سیاسی نداشتم ولی همه جور ممنوعیتی 
را تجربه کردم. با این حال در کشــور خودم ماندم 
تا اینکه بعد از چند سال اجازه فعالیت در رادیو به 
من داده شد و با برنامه »صبح جمعه با شما« وارد 
کار شدم که این همکاری همچنان هم ادامه دارد.

سمســارزاده با همان لحن طنزآمیزش می گوید: 
بدشــانس ترین هنرپیشــه بودم. همیــن که به 
شهرت رســیدم، فضای سیاسی کشور تغییر کرد 
و مدت ها بیکار شــدم ولی در همان دو سه سالی 
که در اوج شــهرت بودم، نزدیک به ۳۰ فیلم بازی 
کردم که همه هم موفق بودند. یک زمانی شرایط 
اجتماعی، اجازه کار به مــا نداد، حاال هم که کرونا 

نمی گذارد کار کنیم.
او که در  هشــتمین دهه زندگی خــود همچنان 
فعال است، می افزاید: پیش از کرونا مشغول بازی 
در یک نمایش بودم که تعطیل شــد و حاال هم که 
همه چیز در رکود به ســر می برد. البته چند کار 
تصویری داشــته ام و دارم، مثل یک تله فیلم که 
در زنجان کار کردیم و فیلمبــرداری اش به پایان 
رسیده و قبل از آن هم یک سریال کار کرده بودم. 
ســریال دیگری هم بــا آرش معیریــان دارم که 
برای شبکه یک ساخته می شــود. انگار در کرونا 

وضع مان چندان بد هم نبود!
اصغر سمســارزاده در جمله پایانی خود به ایسنا 
به عنــوان خبرگزاری دانشــجویان ایران چنین 
می گوید: ســالم مرا به همه دانشجویان برسانید! 
نمی دانید که نســل جوان را چقدر دوســت دارم 

بخصوص دانشجویان را!

سینما

حمیــد اعتباریــان تهیه کننده 
ســینما گفت: کمک به ســینما 
در شــرایط بحرانی امروز در همه 
جای جهان جــزو اولویت ها بوده 

ولی در ایران این اتفاق نیفتاد.
حمیــد اعتباریــان تهیه کننده 
ســینما  درباره آخرین وضعیت 
فیلــم ســینمایی »مالقــات با 
جادوگر« بــه کارگردانی حمید 
بهرامیــان بیان کرد: مــا منتظر 
پروانه نمایش هستیم و مطمئنم 
این فیلم کمی شــرایط سینما را 
تغییر خواهد داد چــون فیلم به 
روزی اســت. امیدوارم سینماها 
زودتر باز شوند تا بتوانیم »مالقات 
با جادوگر« را به نمایش بگذاریم. 
ما از سال گذشته منتظر دریافت 
این مجوز هســتیم فکر می کنم 
دلیل این تاخیــر کندی عملکرد 
دوستان ســازمان ســینمایی و 
عقب افتادن جلســات شــورای 

پروانه نمایش به دلیل 
کرونا باشد. البته یکی 
دیگر از دالیلــی که ما 
به طور جــدی پیگیر 
کارهای پروانه نمایش 
نشدیم، شرایط بد این 
روزها بود. منتظر بودیم 

کمی وضعیت بهبــود پیدا کند تا 
بتوانیم فیلم را به نمایش بگذاریم 
چون »مالقات بــا جادوگر« در 

سینما تماشایی است.
اعتباریان با بیان اینکه »مالقات 
با جادوگــر« فیلمــی در حوزه 
آقازاده ها و کالهبرداری است و با 
شرایط امروز تطابق زیادی دارد، 
مطرح کرد: نوع قصه و داســتان 
»مالقات با جادوگر« به »ســن 
پطرزبورگ« شباهت دارد و یک 
کمــدی باکالس و باشــخصیت 

است.
این تهیه کننده اظهار کرد: کرونا 

لطمه زیادی به سینما 
و تئاتــر زده و معلــوم 
نیســت چــه زمانی از 
خارج  شــرایط  ایــن 
می شــویم. من شاهد 
بودم که ســینماها به 
خوبــی پروتکل هــا را 
رعایت کرده اند حتی نوع چینش 
صندلــی و ضدعفونی هــا قبل از 
هر ســانس به خوبی رعایت شده 
اســت اما مردم تحــت تاثیر این 
تعطیلی هــای چندبــاره و البته 
وحشــت از کرونا قرار گرفته اند 
در حالی که ســینماها کمترین 

آلودگی را دارند.
اعتباریان تصریح کــرد: به نظرم 
در این شــرایط بحرانــی دولت 
کمک چندانی به سینماها نکرده 
اســت. هرچند وعده هایی دادند 
اما ایــن وعده ها چنــدان محقق 
نشد و سینماها همچنان آسیب 

می بینند.
این تهیه کننــده توضیح داد: در 
همه جای دنیا دولت ها به صنایع 
به ویــژه صنعت ســینما کمک 
کردند. حتی در ترکیه این اتفاق 
رخ داد. البتــه قرار بــود در ایران 
هم شــاهد این موضوع باشــیم 
که چنــدان نبودیم بــه هر حال 
هر ســینمایی چند نیروی فعال 
دارد که با تعطیلی سینماها بیکار 

می شوند. 
سالن داران هم با تعطیلی سینما 
قدرت پرداخــت حقوق کارکنان 
باقی مانــده را ندارند چون حتی 
آن مبلغ کمی که از محل حضور 
تماشاگران حاصل می شود، حاال 

دیگر قطع شده است.
 قرار بود وزارت ارشاد کمک هایی 
کند ولی آنقدر کند عمل می کند 
که ایــن کمک ها کارگــر نبوده 

است.

ونا کمکی به سینما نکرد ح کرد؛دولت در بحران کر حمید اعتباریان مطر

اظهارنظر یک برنامه ساز قدیمی درباره فصل جدید »خندوانه«
 با چشم نیمه بسته رقص نازیبای رامبد 

جوان را ببین!
یک تهیه کننده قدیمی تلویزیــون در اظهار نظری دربــاره آنچه این 
روزها در برنامه »خندوانه« شاهد هستیمـ  از جمله رقص هندی رامبد 
جوانـ  این حــرکات را نازیبا و بدون هماهنگــی توصیف می کند و در 
عین حال این قبیــل کارها را حرکتی نو می داند که نســبت به آن باید 

کمی گذشت داشت و چشم پوشی کرد.
حســین فردرو درباره فصل جدید »خندوانه« و حرکات موزون مجری 
این برنامه با تم های مختلف، عنوان کرد: ممکن است در زمان انتخابات 
کمی فضای تلویزیون بازتر شود و همیشه هم همین طور بوده است. اما 
باید نفس زیبایی کار بررسی شود. آن کار کجایش زیبا بود؟! یک گروه 
هندی را آوردند از همان هایی که در مال های خارج مرســوم اســت، با 
سرمایه کوچکی عده ای جمع می شوند و در البی اماکن تجاری حرکات 
موزونی انجام می دهند و برنامه ای را اجرا می کنند. این در اســتاندارد 
یک برنامــه تلویزیونی تحت عنــوان »خندوانه« نبــود؛ بلکه حرکات 

موزونی بود که در فروشگاه ها انجام می شود.
او در ادامه صحبت هایش بــا صراحت بیان کرد: آقــای رامبد جوان با 
شــکم بزرگ مقابل دوربین می ایســتد و نمی تواند ذره ای هم حرکات 
گروه را تقلید کنــد. این در حالی اســت که یک مجــری باید رقص یا 
همان حرکات موزون و صدایــش قابل قبول بوده و بتواند اســتندآپ 
کمدین عالی باشــد که چنین حرکاتی را مقابل مردم انجام دهد. آقای 
جوان خودش را می اندازد وســط و همان ادای فیلم »مردم معمولی« 
را درمی آورد و از این هــا یک نتیجه می گیرد؛ ســرش را باال می گیرد و 
می گوید من رامبد جوان هســتم از برنامه »خندوانه«! و تازه منت هم 
می گذارد و خودش را معرفی می کند. با این همه من به نتیجه عمل فکر 

می کنم؛ کار زیبا نبود اما اتفاق نویی بود.
این تهیه کننده قدیمی که سابقه ساخت مجموعه های ماندگار »محله 
برو بیا« و »محله بهداشــت« را در دهه شصت دارد، در عین حال عنوان 
کرد: به هر حال باید از یک جایی شروع شود. حرکت موزون در فرهنگ 
ما چیز جدیدی نیســت و قبال هم تلویزیون پخش کرده اســت. مردان 
در جنگ آوری هماهنگی الزم را داشــتند و تمام رقص های قشــقایی، 
کردی و ... ریشه ورزشی دارد و در جهت هماهنگی استفاده از دست و پا 

انجام می شود و در نبردهای رزمی و ورزشی اهمیت بسیار داشته است.
او افزود: حرکاتی که در »خندوانه« به عنوان رقص هندی انجام شــد، 
خوب نبود. شما اگر فیلم های هندی را بینید، افراد هماهنگی زیادی با 
هم دارند اما به هر حال باید از جایی شروع کرد و باید به نوآوری احترام 
گذاشت. با وجود اینکه من نســبت به برنامه »خندوانه« بسیار منتقد 
هســتم، اما دلم می خواهد بگویم باید نســبت به کارهای نو، آدم های 
باگذشــتی باشــیم و اجازه دهیم تا آن ها تجربه های خودشان را انجام 

دهند.

»بنفشه آفریقایی« به جشنواره آتالنتا رسید
 فیلم سینمایی »بنفشــه آفریقایی« به کارگردانی مونا زندی حقیقی و 
تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری که سال گذشته به صورت آنالین در 
ایران اکران شد، در ادامه حضور جهانی خود به جشنواره آتالنتا آمریکا 
راه پیدا کرد. جشنواره Atlanta یکی از معتبرترین جشنواره های فیلم 

در ایاالت متحده آمریکا و مورد تایید آکادمی اسکار است.
چهل و پنجمین دوره جشنواره بین المللی Atlanta آمریکا ۲۲ آوریل 

تا ۲ می برابر با ۲ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار می شود.
بنفشه آفریقایی پیش از این در فســتیوال های آمریکایی دیگری چون 
بوستون، هیوستون، تگزاس، سن لویس و فینیکس نیز حضور داشته و 

به نمایش درآمده است.

 همچنین این فیلم قرار اســت به زودی از طریــق وی  او دی در آمریکا 
و کانادا در دســترس مخاطبان قرار گیرد.فاطمه معتمدآریا، ســعید 
آقاخانی و رضــا بابک بازیگران بنفشــه آفریقایی هســتند. همچنین 
مهدی حســینی نیا، رویا جاویدنیا، ندا جبرائیلی و مریم شیرازی نیز در 
این فیلم ایفای نقش می کنند.در خالصه داستان بنفشه آفریقایی آمده 
است: شکوه، زنی میانسال متوجه می شود که فرزندان همسر سابقش، 
فریدون او را به خانه سالمندان سپردند. او، و همسر دومش، رضا تصمیم 
می گیرند از فریدون نگهداری کنند؛ آن هم در خانه خودشــان. در این 
حین، رابطه شــکوه و فریدون به طرز قابل توجهی تغییر می کند. این 
موقعیت جدید بر زندگی روزمره شکوه و رضا تاثیر می گذارد و تغییرات 

ناخواسته ای برای هر سه نفر آنها به همراه دارد...
بنفشه آفریقایی دومین ساخته مونا زندی حقیقی است که پیش از این 

فیلم سینمایی عصر جمعه را ساخته بود.

توصیه مه لقا خانم به بازیگران زن
فریده ســپاه منصور بازیگر ســینما و تلویزیون در خصــوص فعالیت 

حرفه ای و هنری اش به بیان توضیحاتی پرداخت.
 فریده ســپاه منصور در خصوص اینکه ســال 99 را به لحاظ حرفه ای 
چطور پشت ســر گذاشته است و شکل و شــمایل کیفیتی کار در سال 
پشت سر گذاشته شده چگونه بوده است گفت: سال 99 در حوزه تئاتر 
فعالیت کــردم و با دو کارگردان بــه نام های مســعود کرامتی و جالل 
دهقانی اشــکذری دو اثر متفاوت را بازی کردم. بعــد از آن هم ویروس 

کرونا وارد جامعه شد و خانه نشین شده ام و فعال سر هیچ کاری نرفته ام.
او در این بــاره که چه پیــش بینی در حرفــه خود برای ســال آینده 
دارد و اینکه چه وضعیتی خواهد داشــت بیان کرد: بــا توجه به اینکه 
پیشــنهاد های زیادی برای بازی در فیلم و سریال ها دارم به گمانم سال 
آینده بســیار پر بار خواهد بود.این بازیگر در این باره که کرونا عالوه بر 
ضرر زدن وجه مثبتی هم داشته اســت یا خیر خاطرنشان کرد: به نظر 
من تنها وجه مثبت آن این اســت که مردم دست به دست هم داده اند و 

تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند.
او در خصوص این سوال که آیا ما در 8 سال اخیر به لحاظ جایگاه هنری 
نسبت به قبل رشد مثبتی داشته ایم یا خیر بیان کرد: در طول این چند 
ســال اخیر اتباع خارجی که به ایران ســفر می کنند از پیشرفت تئاتر 

سخن می گویند که این مایه افتخار است.
سپاه منصور در بیان اینکه همکاری اش با سریال »نون. خ« چطور بوده 
است تصریح کرد: گذشته از ســرمای بیش از حد مناطق فیلمبرداری 

روز های بسیار خوبی را سپری کردیم و همکاری به شدت خوب بود.
او در پاسخ به این ســوال که برخی از بازیگران خانم معتقد هستند که 
فیلمنامه ســریال و فیلم های ایرانی باید بیشــتر مردانه نوشته شود و 
جایی برای خانم ها نیســت بیان کرد: به نظر من جا بــرای خانم ها باز 
اســت و آن ها می توانند در بحث فیلمنامه نویسی فعالیت کنند چرا که 
این حرفه نیز مختص مردان نیســت و آن ها می توانند بنابر ذهن خالق 

و ایده های مناسب خلق موقعیت، داستان و قصه جذاب و طناز کنند.

اکران
موسیقی سریال های رمضان به چه افرادی 

سپرده شد؟
با آغاز ماه مبارک رمضان، تلویزیون با مناســبت مهمی مواجه می شود 
که پخش سریال در آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تاکنون چهار 
سریال به عنوان گزینه اصلی پخش در رمضان ۱۴۰۰ معرفی شده اند؛ 
مجموعه هایی که موسیقی بخش مهمی از ســاختار آنها را شامل می 

شود و می تواند تأثیر به سزایی در ماندگاری اثر داشته باشد.
 سریال های رمضانی شامل »احضار«، »بچه مهندس«، »یاور« و »رعد 
و برق« هســتند که به ترتیب از شبکه های یک، دو، ســه و پنج سیما 
پخش می شــوند و اغلب عالوه بر تصویربرداری، این روزها مراحل فنی 

از جمله ساخت موسیقی را می گذرانند.

آریا عظیمی نژاد و موسیقی یک سریال ماورایی دیگر
مجموعــه تلویزیونی »احضــار« بــه کارگردانی علیرضــا افخمی و 
تهیه کنندگی محمودرضا تخشــید شــب های ماه رمضان از شــبکه 
یک سیما پخش می شــود.با انجام تصویربرداری مجموعه تلویزیونی 
»احضار«، مراحل فنی هم زمان در حال انجام اســت و آریا عظیمی نژاد 
نیز موســیقی این ســریال را که به دلیل ژانر ماورایی از فضای ویژه ای 
برخوردار خواهد بود، می ســازد.این آهنگساز پیشتر هم تجربه ساخت 
موسیقی سریال های ماورایی ویژه ماه مبارک رمضان همچون »او یک 

فرشته بود«، »آخرین گناه« و »روز حسرت« را در کارنامه دارد.
عظیمی نژاد جزو پرکارترین آهنگسازان صداوسیما محسوب می شود، 
که عالوه بر حضور در برنامــه عصرجدید به عنوان داور، آهنگســازی 
تقریبا ۴۰ ســریال تلویزیونی را برعهده داشــته اســت که در بین آنها 
ســریال هایی چون پایتخــت ۴، 5 و 6، باخانمان، دودکــش، تا ثریا و 

جراحت دیده می شود.

»یاور« و شهبازیانی که زیر تیغ جراحی رفت
سریال »یاور« به کارگردانی سعید سلطانی نیز که از گزینه های پخش 
رمضانی برای شبکه سه سیما اســت.این سریال ۳۰ قسمتی ملودرامی 
اجتماعی اســت که در برخی از قســمت ها نیــز با ژانــر معمایی و تم 
جوانمردی همراه شده است.فریدون شــهبازیان که پس از انصراف از 
رهبری ارکستر ملی ایران در اسفند 98، بیشتر زمانش را به آهنگسازی 
گذراند، در روزهای گذشته به صورت فشرده مشغول ساخت موسیقی 
تیتراژ ســریال ماه رمضانی »یاور« برای پخش از شــبکه سه سیما بود 
که به علت افتادن از پله های اســتودیو، دچار شکستگی استخوان از دو 

ناحیه شد. او روز گذشته ۲۱ فروردین تحت عمل جراحی قرار گرفت.
فریدون شهبازیان از اواسط دهه 5۰ ساخت موسیقی فیلم را آغاز کرد. 
او پس از انقالب اسالمی، بیشتر تمرکز خود را بر ساخت موسیقی متن 
فیلم ها و ســریال های تلویزیونی معطوف کرد که البته سهم فیلم ها به 
مراتب بیش از سریال هاست.ساخت موســیقی سریال هایی همچون 
»کاله پهلــوی«، »بخــش چهار جراحــی«، »باغ گیــالس«، »آوای 
فاخته«، »باران عشــق«، »بازگشــت به خانه« و »معصومیت از دست 

رفته« در کارنامه هنری این آهنگساز دیده می شود.

صدای خواننده ترکمن بر »رعد و برق« افخمی
»رعد و برق« پنجمین سریال تلویزیونی اســت که بهروز افخمی آن را 
کارگردانی کرده و روایتی از مناطق ســیل زده ای است که نوروز سال 
گذشته درگیر شدند. این سریال که از مدت ها پیش در حال تولید است 
برای پخش رمضانی انتخاب شده اســت.تاکنون از آهنگساز مشخصی 
برای این ســریال نام برده نشده اســت و تیتراژ آن توسط یک هنرمند 
ترکمن به نام محمد ایری خوانده شده است.حاجی محمد ایری نوازنده 
دوتار و ســازهای بادی )َقَرنی، نی زبان دار( و خواننده ترکمن است که 
جایزه جشــنواره فجر برای سرپرســتی گروه فولکلور مــأ نََفس را در 
کارنامه دارد. جایزه جشنواره موســیقی فجر به عنوان احیاگر سازهای 
فراموش شــده ترکمن همچون زنبورک، نی زبان دار یا دیللی تویدک 

هم در کارنامه هنری او دیده می شود.
او در سال ۱۳8۳ در فیلم مستند »آلماگل« به کارگردانی فرشاد فرشته 
حکمت ایفای نقش داشته است.سریال »رعد و برق« به تهیه کنندگی 
داوود هاشــمی با تصویربرداری در استان های لرســتان، خوزستان، 
گلســتان و تهران به روزهای پایانــی تصویربرداری در شــهر گرگان 

رسیده است.
این ســریال به طور همزمان مراحل فنی را نیز طی می کند و قرار است 

ماه مبارک رمضان از شبکه پنج سیما پخش شود.

»بچه مهندس 4« و همکاری با یک آهنگساز جوان
فصل اول از سریال »بچه مهندس« در ۳۰ قسمت، رمضان 9۷ از شبکه 
دو سیما پخش شد. پخش فصل دوم این ســریال نیز از دی 9۷ شروع 
و در بهمن 9۷ به پایان رســید. سپس ســاخت »بچه مهندس« برای 
یک فصل دیگر تمدید شــد و فصل ســوم آن در رمضان 99 روی آنتن 
رفت. احسان خواجه امیری، تیتراژ ســریال »بچه مهندس ۳« را خواند 
و آهنگساز این قطعه هم بابک شــهرکی بود.و حاال تاریخ پخش فصل 
چهارم ســریال »بچه مهندس« در ماه رمضان ۱۴۰۰ مشــخص شده 
است. این سریال با آهنگسازی و تنظیم ســعید رضایی و شعر حسین 

غیاثی به روی آنتن خواهد رفت.
فصل چهارم مجموعه تلویزیونی »بچــه مهندس« به کارگردانی احمد 
کاوری در ماه رمضان از شبکه دوم ســیما روی آنتن خواهد رفت. گروه 
تولید این مجموعه با اتمام بخش های مربوط به شــهر مشهد هم اکنون 

در پایتخت مشغول تصویربرداری سکانس های پایانی هستند.

یک ویژه برنامه رادیویی با صدای غالمعلی 
حداد عادل

رادیو پیام ویژه برنامه »آنــک بهار« را با صــدای غالمعلی حداد عادل 
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی پخش می کند.

شــهرام مالزاده مدیر شــبکه رادیویی پیام درباره رویکرد این شــبکه 
رادیویی در ســال جدید گفت: رادیو پیام در ســال جدیــد با رویکرد 
پاسداشــت زبان و ادب فارســی و تعامل بیشتر با شــاعران بنام کشور 
اقدام به تهیه و تولید مجموعه برنامه شــعرخوانی با صدای شــاعران و 
سرایندگان کرده است. وی ادامه داد: اولین برنامه از این مجموعه، ویژه 
فصل بهار و با صدای غالمعلی حداد عادل رییس فرهنگســتان زبان و 

ادب فارسی با عنوان »آنک بهار« از رادیو پیام پخش می شود.
مــالزاده درباره زمــان پخش ایــن ویژه برنامــه بهاری عنــوان کرد: 
شــنوندگان می توانند این برنامه را از امروز ۲۳ فروردین ساعت ۱5 از 

رادیو پیام و ساعت ۲۴ از رادیو آوا بشنوند. 
همچنین عالقمندان می توانند این برنامــه را از طریق گیرنده رادیو و 
دستگاه دیجیتال ســت تاپ باکس )رادیو تصویری( و از طریق شبکه 

های اجتماعی رادیو پیام بصورت تصویری دریافت کنند.

صدا


