
 مدیرکل دفتر مدیریت اطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد:
رشد اقتصادی امسال، بدون احیای برجام هم 

مثبت می شود
مدیرکل دفتــر مدیریت اطالعــات اقتصــادی وزارت اقتصــاد با تایید 
پیش بینی های صندوق بین المللی پول از مثبت شــدن رشــد اقتصادی 
ایران در ســال 1400 گفت: با توجه به اقتضائات اقتصادی کشور امسال 

رشد اقتصادی مثبت خواهد شد.
ابراهیم صیامی  دربــاره پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ رشــد 
اقتصادی مثبت 3 درصدی ایران در ســال 2021 اظهار داشت: هم بانک 
جهانی هم صندوق بین المللی پول مدل های خاصی را برای کشــورهای 
مختلــف در دپارتمان های مدلســازی طراحی می کنند و براســاس آن 
متغیرهــای اقتصاد کالن مانند رشــد اقتصــادی و تــورم را پیش بینی 
می کنند و برای اقتصاد ایران هم این مدل ها توســط صندوق بین المللی 

پول و بانک  جهانی طراحی شده  است.
وی ادامه داد: شــرایط مطلوبی در بخش واقعی برای اقتصاد ایران در سال 
1400 نسبت به سال های گذشته پیش بینی شــده و نرخ رشد اقتصادی 

مثبت امسال مثبت خواهد شد.
مدیرکل دفتر مدیریت اطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: اساس این 
پیش بینی ها مدل  سازی های اقتصادی است و از روش های اقتصاد سنجی  

برای پیش بینی متغیرهای اقتصاد کالن استفاده می شود.          
صیامی درباره تاثیر احتمال احیای برجام در نرخ رشــد اقتصادی گفت: 
صندوق بین المللی پول براساس احتمال احیای برجام سناریوی را برای 
نرخ رشــد اقتصادی ارایه نداده و این موضوعات در نظر گرفته نمی شــود 
تمام گزارش ها براساس روند فعلی اقتصاد اســت. ایران به جزییات مدل 
این نهادهای بین المللی برای پیش بینی  از وضعیت اقتصادی دسترســی 
ندارد اما اقتضائات اقتصاد ایران و  کشورهای نفتی در این مباحث در نظر 

گرفته می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا این پیش بینی صنــدوق بین المللی 
پول تایید می شــود و با واقعیت اقتصاد ایران همخوانــی دارد، گفت: این 
پیش بینی قابل تایید اســت و امســال رشــد اقتصادی مثبت را تجربه 
می کنیم و رشــد اقتصادی مثبت را در بخش غیرنفتی برای سال 1400 
هدف گذاری کرده ایــم و برنامه های وزارت اقتصاد در راســتای رشــد 

اقتصادی مثبت پایدار در سال 1400 است.
مدیرکل دفتر مدیریــت اطالعات اقتصادی وزارت اقتصــاد با بیان اینکه 
در شاخصه ها همان تعریف مرسوم رشــد اقتصادی را در نظر می گیریم، 
اظهار داشــت: بخش اقتصاد نفتی کشــورمان همچنان تحریم اســت و 
هدف گذاری وزارت اقتصاد رشد اقتصادی مثبت در بخش غیرنفتی است. 
در برنامه هایی که برای تحقق رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفته شده، به 
احیای برجام توجهی نشده و بدون در نظر گرفتن این موضوع پیش بینی 

رشد اقتصادی مثبت را داریم.
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خریدار   نارضایتی ســهامداران از روزهای افت بازار 
سرمایه نگاه ها را به تغییر قوانین توسط مجلس سوق 
داده اســت. با توجه به صحبت های  نمایندگان دوره 
یازدهم مجلس شورای اســالمی مبنی بر تغییر برخی 
از قوانین بازار سرمایه به منظور حمایت از سهامداران 

خرد تاملی بر این موارد کردیم.
شایان ذکر اســت  با توجه به این مسئله که  در شرایط 
فعلی، بازار سرمایه تشنه حمایت  اســت بهتر  بود که 
نمایندگان هر چه ســریع تر برای سامان دادن به بازار 
سرمایه اقدام می کردند، نه آنکه فقط با دادن وعده دل 
ســهامداران را خوش کنند، به  همین منظور می توان 
به چند طرحی که توسط نمایندگان مجلس بیان شد 

اما  نتیجه چندانی نداشت اشاره کرد.
 قاضــی زاده هاشــمی نایب رئیس مجلس شــورای 
اســالمی در تاریخ 2۸ دی 13۹۹ دربــاره متخلفان 
بازار سرمایه،  اظهار کرد: لیســتی از متخلفان بورس 
به قوه قضائیه فرستاده شده اســت و دادستان تهران 
باید در این زمینه رســیدگی کند و نامه ای دومی هم 
در حال تهیه اســت که تخلفات حقوقی ها نیســت و 
تخلفات سازمان بورس و اقدامات وزارت اقتصاد در این 
حوزه اســت.اما  تا کنون لیستی در این رابطه در دست 
سهامداران قرار نگرفته است و این صحبت فقط در حد 

یک جمله آن هم در بین خبرنگاران باقی مانده است.
از طرف دیگر قرار بود طرح کانون سهامداران حقیقی 
بازار ســرمایه  که اشتباهی به کمیســیون اجتماعی 
رفته بود به کمیســیون اقتصادی ارجاع داده شود اما 
اخیرا شــاهد آن بودیم نه تنها این طرح به کمیسیون 
مذکور بازگردانده نشده بلکه  در کمیسیون اجتماعی 
در حال بررســی اســت! که به نظر می آید مجلسی ها 
هنوز نتوانســتند در طرح هایی که مطرح می کنند به 
یک جمع بندی برســند.این دو مسئله مذکور فقط دو 
نمونه از طرح ها و وعده هایی است که به نظر می رسد 
مجلسی ها آن را فقط  در حد یک سخن باقی گذاشته 

اند و برای حل آن برنامه ریزی چندانی انجام نداده اند.

مجلسی ها دخالت هایی نکنند که به ضرر بازار 
سرمایه تمام شود!

پیمان حدادی کارشناس بازار ســرمایه در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، در رابطه بــا قوانینی که 
مجلس امســال باید به منظور حمایت از بازار سرمایه 
تصویب کند، اظهار کرد: مجلســی هــا نباید دخالت 
چندانی در بازار سرمایه داشته باشــند به سبب آنکه 
بازهم جریان معامالت سیاســی خواهد شد و کنترل 
مدیریت از دســت مســئوالن ســازمان بورس خارج 
می شود.او بیان کرد: در سال ۹۹ شــاهد بودیم وقتی 
مجلسی ها و اشــخاص دولتی در رابطه با بازار سرمایه 

اظهار نظر انجام دادند، بازار ســرمایه دچار یکســری 
تالطم ها شــد، اکنون بازار ســرمایه از لحاظ قوانینی 
چندان مشــکل ندارد، اگر هم قرار است قانونی در این 
بازار تغییر کند باید به صورت غیر مستقیم بر بدنه  بازار 
اثر بگذارد.کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مجلس 
باید قیمت گذاری های دستوری بعضی از محصوالت 
مانند ســیمان یا خودرو را آزاد کند، ایــن موارد اگر به 
درستی اجرا شــود به طور قطع می تواند در بازه کوتاه 

و بلند مدت زمانی تاثیرش را بر بازار سرمایه بگذارد.
حدادی گفت: مجلسی ها باید عالوه بر آنکه یک  قانون 
تصویب کنند که بحث مالیات بر ســهام کاهش یابد، 
باید اقداماتی را انجام دهند تا سازمان بورس نیز بتواند 

مانند بانک مرکزی به طور مستقل اداره شود.
او بیان کرد: بحث کانون ســهامداران حقیقی را چند 
نماینده به دالیلی مطرح کردنــد و هنوز گامی در این 

راستا برداشته نشده است.

وزارت نفت مخالف کاهش نرخ خوراک 
پاالیشگاهی ها

یکی دیگر از مسائلی که قرار بود مجلسی ها  به منظور 
کمک به صنایع پتروشیمی و  پاالیشگاهی به آن ورود 
کنند اما شــاهد چندان خبر مثبتــی از جانب آن ها 
نبودیم مربوط به نرخ خوراک صنایع تولیدی اســت، 
همین امر سبب شد تا ما برای بررسی بیشتر این امر با 
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به گفت و گو 
بنشینیم.محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای 
عالی بــورس در رابطه بــا نرخ خوراک شــرکت های 
تولیدی، تصریح کــرد: قیمت خوراک شــرکت های 
تولیدی به خصوص پاالیشــگاهی در دســت وزارت 
نفت اســت، این وزارتخانه از پیش بیــان کرده که ما 
برنامه ای بــرای تعدیل قیمت خوراک هــا نداریم، اما 
ناگفته نماند که ما چند مدت اســت در تالش هستیم  
تا بتوانیم تخفیفی را برای شرکت های تولیدی به ویژه 
پاالیشــگاهی ها بگیریم،   اما ناگفته نماند که اگر این 
امر به درســتی رخ دهد تا حدودی به نفع ســهام های 

پاالیش یکم نیز خواهد بود 
عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس افزود: علی 
رغم تالش های مستمر ما برای اخذ توافق وزارت نفت، 

اما تاکنون موافقتی از جانب آن ها اعالم نشده است.
شاید باید صفحه بررسی وعده های مجلسی ها را ورق 
بزنیم و این بار به موضوع نرخ بهره و تغییر آن توســط 
بانک مرکزی ورود کنیم، کارشناســان بازار ســرمایه  
خواهان آن هســتند  عالوه بر آنکه امسال  باید  قوانین 
اصولی برای حمایت از صنایع حاضر در بازار ســرمایه 
تصویب شود،  نیازمند آن اســت که  قاعده و قانونی به 
تصویب برسد که شــرط ورود به بورس و معامله کردن  

در بازار سرمایه  افزایش سطح گاهی است.
عباسعلی حقانی نســب کارشــناس بازار سرمایه در 
گفت وگو با خبرنگار بورس باشــگاه خبرنگاران جوان، 
در رابطه با اقداماتی که مجلســی ها طی سال 1400 
به منظــور بهبود بازار ســرمایه انجــام دهند، گفت: 
مجلسی ها وعده هایی که در ســال گذشته داده بودن 
را محقق نکردند؛ کسانی که ادعایی در این رابطه دارند 
که ما اقدامی را در این خصوص انجام دادند  باید به این 
چند سوال پاســخ دهند؛ به طور مثال در برهه نخست 
بگویند چه گام های موثری در راســتای تحقق شعار 
سال ۹۹ انجام دادند یا  آنکه  بگویند چه اقداماتی را به 

منظور  کاهش نرخ بهره انجام داده اند.
او تصریح کرد: قوه مقننه باید امسال اقدامات حمایتی 
را به منظور حرفــه ای کردن روند معامــالت در بازار 
سرمایه انجام دهد.این کارشــناس بازار سرمایه بیان 
کرد: نمایندگان مجلس در ســال گذشــته گفتند که 
از فعالیت های ســودا گرایانه به منظــور تقویت بازار 
سرمایه، مالیات خواهند گرفت، اما این مسئله صورت 
نگرفت.این کارشــناس بازار ســرمایه بیان کرد: بازار 
سرمایه محل ســرمایه گذاری بلند مدت است، اما از 
آنجایی که منفعت دولت و ذی نفعان بازار در ســرمایه 
گذاری کوتاه مدت اســت به همین سبب شاهد بودیم 
که از ابزار های متعددی که برای بازار ســرمایه مفید 

است و سبب ارتقاء آن می شود بهره نگرفتند.
حقانی نســب گفت: متاســفانه وعــده وعید های تو 
خالی مجلســی ها به منظور گرفتــن رای ادامه دارد 
همچنین باید گفت سیاست های استعماری همچنان 
پابرجاســت. در بودجه مطلــب چندانی بــه منظور 
حمایت از بازار ســرمایه لحاظ نشــده اســت و منافع 
سهامدار را متاسفانه مجلســی ها به دولت انتقال داده 
اند.مهدی قلی پور کارشــناس بازار سرمایه در رابطه با  
قوانینی که مجلس در امســال به منظور تقویت بازار 
سرمایه  باید عملی کند، اظهار کرد: بازار سرمایه از دو 
دهه گذشــته به خصوص پس از تصویــب قانون بازار 
اوراق بهادار در آذرماه 13۸4 مورد توجه مجلس بوده 
است، اما اتفاقات سال گذشته بویژه پس از ریزش های 
بورس در نیمه دوم 13۹۹ مجلســی ها را درگیر بازار 
سرمایه کرد، درگیری که بیشــتر بوی سیاسی یا رفع 
تکلیف بابت مراجعات مردمی می داد و فشار های وارده 
نه تنها عاملی شد تا رئیس سازمان بورس استعفا دهد 
بلکه به دنبال خود سیاســت های محدود کننده ای را 
آورد که بازار را فرسایشــی کرد.او تصریح کرد: مجلس 
عموما از سه ابزار بازرســی و تحقیق و تفحص، سوال 
و اســتیضاح از وزیر و نیز قانون گــذاری بویژه قوانین 
بودجه سالیانه و قوانین توسعه ای می تواند بلند مدت 

بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

 بی ثباتی بازار سرمایه به دنبال  تاثیر پذیری 
از بازار های موازی

این کارشناس بازار ســرمایه بیان کرد: توسعه یافته تر 
بودن ســاختار بازار ســرمایه کشور نســبت به سطح 
توسعه کشور بر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی 
پوشیده نیست و این مشــکالت در سایر حوزه هاست 
که گریبان گیر بازار ســرمایه شده اســت، بی ثباتی 
اقتصادی بویــژه در حوزه ارز، مشــکالت در بازار پول 
و ســاختار ترازنامه ای بانکها، تغییــرات در قوانین و 
مقررات و دستورالعمل های ابالغی که از سوی وزارت 

خانه ها مطرح شد بورس را تحت تاثیر خود قرار داد.
قلی پور تصریح کرد: یکــی از اقدامات کوتاه مدتی که 
در اختیار مجلســی ها و می توانســتند از طریق آن به 
بازار سرمایه کمک کنند، اما اقدامی انجام ندادند بحث 
بودجه بودولی قانونی که تصویب شــد دستکم برای 
بورس عایدی خاصی نداشت به همین منظور می توان 
به حفظ ارز 4200 که مبنای قیمت گذاری بسیاری از 
کاال های ضروری مثل صنایع غذایی و قندی و دارویی 
و پاالبشی اســت که آن ها را تحت فشــار قرار می دهد 
و نرخ تســعیر 1۷.۵ هزار تومان برای سایر درآمد های 

دولت نیز همچنان با نرخ بازار فاصله دارد.

مجلسی ها باید چه اقداماتی را  به منظور ارتقاء 
قوانین بازار سرمایه انجام دهند 

او گفت: خواسته کارشناســان بازار سرمایه از مجلس 
عــدم برخورد سیاســی با بــورس بوده و بــه چالش 
گذاشــتن مواردی کــه در بودجه به منظــور جذاب 
شدن بازار ســرمایه جایگاهی برای آن وجود نداشته 
و محقق نشده، که نخست می توان به حذف ارز 4200 
و پرداخت یارانه این کاال ها بــه مصرف کننده به جای 
کنترل قیمت محصوالت دو عــدم افزایش یا افزایش 
قیمت منطقی برای انرژی بویژه برق و ســوخت که در 
مورد برق به شــدت افزایش یافت، ســوم حذف انواع 
نرخ هــای ارز و کار با ارز بازار و تدوین دســتورالعملی 
برای نحوه استفاده از مابه التفاوت با نرخ بودجه و سایر 
موارد اشــاره کرد.این کارشــناس بازار سرمایه گفت: 
اتفــاق دیگری کــه می تواند با فشــار مجلس صورت 
گیرد کاهش نرخ بهره بانکی است. قیمت سهام با نرخ 
بهره رابطه معکوس دارد.قلــی پور اظهار کرد: هر چند 
کاهش نرخ بهره با سیاســت های پولی کشور احتماال 
تناقــض دارد، ولی از آنجا که سالهاســت که نرخ بهره 
واقعی در کشــور منفی بوده و آثــار آن را دیده ایم، در 
شــرایطی که ریال احتمال تقویــت دارد، کاهش نرخ 
بهره می تواند موتــور محرکه ای برای بازار ســرمایه 
باشد، بویژه در شرایطی که دولت در قالب بودجه قصد 

فروش اوراق بدهی و نفتی بیش از 200 همتی دارد.

 از بررسی پرونده متخلفان بورسی تا قانون عرضه ETF ها

بورس زیر تیغ جراحی مجلس



سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

انتقام حادثه نطنز را از رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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وز برای کاندیدا شدن فرصت دارید! فقط 4ر
مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت درحالی 
اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شــود که افراد متقاضی کاندیدا شدن 
برای اعضای هیات مدیره این شرکت ها هســتند، تنها تا 2۸ فررودین 

ماه فرصت دارند مدارک خود را در سامانه ستان بازگزاری کنند.
 پس از آزادســازی ســهام عدالت در اردیبهشــت ماه ســال گذشته، 
مشموالن این سهام بین انتخاب روش مســتقیم و روش غیرمستقیم 
برای مدیریت سهام خود حق انتخاب داشتند و از میان 4۹ میلیون نفر 
سهام دارد، 30 میلیون نفر روش مســتقیم را انتخاب کرده و سهام دار 

شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.
شــرکت هایی که اکنون ارزش دارایی آن ها که درواقع همان سرمایه 
مشموالن است، بین سه تا بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده و افزایش 
یا کاهش این دارایی به عملکــرد اعضای هیات مدیره آن ها وابســته 
است. اعضایی که قرار اســت اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه توسط 

مشموالن انتخاب شوند.
در این راستا، ســازمان بورس و اوراق بهادار از همه افرادی که متقاضی 
کاندیدا شــدن برای اعضای هیات مدیره شــرکت ها هســتند دعوت 
کرده تا نســبت به ثبت نام و بارگزاری مدارک خود در ســامانه ستان 
اقدام کنند.الزم اســــت اشــخاص حقیقــی جهــــت ثبــت نــام 
در ســامانه ســتان بــــه آدرس setan.seo.ir مراجعــه کننــد و 
ســپس از طریــق کلیــد ثبــت نــــام اشــخاص حقیقی مطابــق 

تصویــر زیــر اقــدام کنند.
با انتخاب کلید ثبت نام اشــخاص حقیقی، فرم ثبت نام به شــکل زیر 
نمایش داده می شود. نیــــازی بــــه زدن گزینــــه »نماینــــده 
موسســــین هســتم«بــرای ثبــــت نــام متقاضیــــان تاییــد 

صالحیــت شــرکت های گذاری اســتانی نیست.
اگر کاربر در زمان ثبت نام پیغامی مبنی بــر این دریافت کرد که “لطفا 
مشخصات فردی را بررســی و در صورت درست بودن ثبت نام نمایید” 
به این معنی است که اطالعـات شـخصی او قبال در سیسـتم ثبت شده  
که الزم اسـت کاربر صحت ایـــن اطالعات را بررسـی کند و در صورت 
درســـت بودن بـر روی ثبـــت اطالعـات کلیک کنـــد. در غیـر این 

صورت با پشـتیبانی سـامانه تمـاس بگیرد.

مرحله دوم، تکمیل اطالعات پروفایل
پس از ثبت نام الزم اسـت شـخص با اســـتفاده از نـام کاربری و رمـز 
عبور، وارد کاربری خود شـــود. شـــود و از طریـــق کلیـک بـر روی 
ویرایـــش پروفایـــل کاربر باید اقدام به تکمیل اطالعات شــخصی 
خود کند. ایـن آیتـم شـامل صفحـــات اطالعـات اصلـی، اطالعـات 
وابسـتگان، سـوابق ســـکونت، سـوابق تحصیلی، ســـوابق شـغلی، 
سـوابق تخلفاتی، وضعیت ســـهامداری اشـخاص تحصیلـی، سـوابق 

حرفـه حقیقـی و دانلـود پرسشـنامه اسـت.

مرحله سوم، ایجاد دسترسی
الزم اســـت داوطلبـــان عضویـــت در هیئت مدیره به شـــرکت های 
سـرمایهگذاری استانی دسترسی دهند. بـه منظـور ارائـه دسترسـی، باید 

پـس از ورود بـه کاربـری بـر روی گزینـه »مدیریـت ها« کلیـک شـود.

مرحله چهارم، ارسال درخواست تایید صالحیت
الزم است صالحیت عمومی و حرفه ای متقاضیان عضویـــت در هیئت 
مدیـره انـواع نهادهای مالـی، از طریـــق ارسـال درخواسـت فرآینـد 
صالحیـــت مدیـران توسـط ســـازمان بـورس بررســـی شود. ایـن 
درخواسـت توسـط نهاد مالی )شـرکت ســـرمایه گـذاری اسـتانی( 

انجام میشود.

بررسی درخواست توسط سازمان
پس از ارسـال درخواســـت به ســـازمان مراحل بررسـی صالحیت 
متقاضی آغاز می شود. ممکن است درخواست بـــه دلیـــل نقـــص 
اطالعـات فـرد جهـت اصالح بـه شـرکت بازگردانده شـود که در ایـن 
صـورت فرآیند نیـاز به رفع نقـص اطالعـات پروفایل متقاضی مطابق 

با یادداشـت های کارشناسـان و ارسـال مورد توسـط شـرکت دارد.

اتمام بررسی
نتیجـه درخواســـت بررسـی صالحیت فرد بـــه صورت تایید، عـدم 
تایید و یا تایید مشـــروط برای متقاضی ارسـال مـی شـود. در صورت 
تایید، درخواســـت بـــا وضعیت »ثبت اطالعات روزنامه رســـمی« 
به کارتابل شـــرکت برگردانده مـی شـود.تـا زمانـــی که اطالعـات 
روزنامـه در این مرحله وارد نشـود و مجـددا کار به سـازمان بازگردانده 

نشـود، نام شـخص در لیسـت هیئت مدیره شـرکت اضافه نمی شـود.

در ماه رمضان: لبنیات گران نمی شود
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: علی رغم افزایش قیمت عوامل 
تولید و حاشیه سود صنایع لبنی، قیمت لبنیات در ماه رمضان تغییری 
ندارد.سید محمد رضا بنی طبا با  اشــاره به اینکه قیمت لبنیات در ماه 
رمضان تغییری نــدارد، اظهار کرد: گرچه ســال ۹۹ بر تولیدکنندگان 
سخت گذشت، اما این حق را می دهیم که نظام سیاست گذاری کشور 
در شرایط جنگ اقتصادی، معیشــت مردم به جای تولید و توسعه آن 

اولویتشان باشد و منطق عرضه و تقاضا را نادیده بگیرند.
او افزود: در شرایط کنونی که افق روشــنی پیش روی کشور در زمینه 
حل مســائل پیرامون وجود دارد و از طرفی با توجه به نامگذاری امسال 
الزم است که دولتمردان و سیاست گذاران به نظام عرضه و تقاضا توجه 
کنند.بنی طبا با اشــاره به افزایش قیمت تمامی عوامل تولید بیان کرد: 
در آذر ســال ۹۹ نرخ مصوب محصوالت لبنی بر مبنای قیمت 4 هزار و 
۵00 تومانی شیر خام تعیین شــد، در حالی که هم اکنون قیمت شیر 
خام حدود ۵ هزار تومان اســت و ســایر هزینه ها همچون محصوالت 
پتروشیمی حداقل 22 درصد و حقوق و دســتمزد 40 درصد افزایش 
یافته است که با این وجود جای این ســوال مطرح است که آیا بنگاهی 

می تواند بدون اصالح قیمت به حیات خود ادامه دهد؟
سخنگوی انجمن صنایع لبنی حاشیه سود کارخانه ها را 3 درصد اعالم 
کرد و گفت: با ورود به فصل گرما، قیمت شیرخام به علت کاهش عرضه 
افزایش می یابد، این در حالی است که چشم اندازی برای اصالح قیمت 
طی ماه های آتی پیش رو نیســت و کماکان کارخانه هــا باید ۶ تا ۷ ماه 
دیگر ضرر را تحمل کنند که در نتیجه اگر کسی صدای صنعت را نشنود 

وضعیت مرغ و تخم مرغ برای لبنیات هم پیش می آید.
او ادامه داد: گرچه دامداران به علت حاشــیه ســود 22 تا 2۵ درصد و 
دریافت نهاده با نرخ مصــوب می توانند بدون اصــالح قیمت به تولید 
ادامه دهند، اما کارخانه های لبنی بــه علت افزایش قیمت عوامل تولید 
و حاشــیه ســود کم بدون اصالح قیمت نمی توانند به تولید کاالهای 

مشمول قیمت گذاری دولتی ادامه دهند. 

بازار

 دیروز در بازار آزاد قیمت طــالی 1۸عیار هرگرم یک 
میلیون و 41 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدیــد 10 میلیون و ۵20 هــزار تومان و قیمت 
دالر 24 هزار و ۹00 تومان است. قیمت طالی 1۸عیار 
هر گرم یک میلیون و 41 هــزار تومان، قیمت دالر 24 
هزار و ۹00 تومان، قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید 10 میلیــون و ۵20 هزار تومان وقیمت ســکه 
تمام بهار آزادی طــرح قدیم نیــز 10 میلیون و 300 
هزار تومان اســت.در بازار سبزه میدان قیمت نیم سکه 
بهار آزادی ۶ میلیــون و 200 هزار تومان، ربع ســکه 
بهــار آزادی 3 میلیون و ۹00 هزار تومان و ســکه یک 
گرمی 2 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است و 

به فروش می رسد.قیمت طالی 1۸عیار در هر گرم هم 
یک میلیون و 41 هزار تومان، قیمت طالی 24عیار در 
هر گرم یک میلیون و 3۸۷ هزار تومان و هر مثقال طال 

4 میلیون و ۵10 هزار تومان ارزش گذاری شده است.
 گفتنی است، به دلیل موج جدید کرونا و اعالم شرایط 
قرمز در تهران، بازار طــال و جواهر تهران نیز به مدت 2 

هفته تعطیل اعالم شده اســت؛ قیمت های درج شده 
در این خبر نیز با اســتناد به نرخ های اعالمی از سوی 

اتحادیه طال و جواهر است.
در بازار ارز قیمت دالر 24 هــزار و ۹00 تومان، قیمت 
یورو 2۹ هــزار و 400 تومان و درهم امــارات  ۶ هزار و 

۸۸0 تومان اعالم شده است.

مظنه

طیبــه بیــات   ســخنگوی وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه پاســخ ایران به حادثه 
نطنز انتقام از رژیم صهیونیســتی در زمان 
خود خواهد بــود، گفت: صهیونیســت ها 

می خواهند از مردم ایران انتقام بگیرند.
 ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت 
امور خارجه که به صــورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، در پاســخ به سوالی در خصوص 
ســفر وزیر خارجه روســیه به تهران گفت: 
در ســفر ســرگئی الوروف به تهران عالوه 
بر دیدارهای متعدد با مقامات کشــورمان، 
تفاهمنامه همکاری های جامع بین ایران و 
روسیه که 10 ســاله بود و فروردین امسال 

منقضی شده بود، تمدید خواهد شد.

انتقام حادثه نطنز را از رژیم 
صهیونیستی می گیریم

خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره حادثه 
نطنز گفت: اتفاق ناگواری که در نطنز افتاد و 
بارها هم رژیم صهیونیستی از قبل می گفت 
و این روزها هم شــنیده می شــود که رژیم 
صهیونیستی پشــت این حادثه بوده است. 
البته خوشــحالم که هیچ آســیب انسانی و 
محیط زیستی رخ نداده اســت اما این یک 

جنایت علیه بشریت است.
وی با بیان اینکــه اگر هدف ایــن بوده که 
توان ایران تضعیف شــود، بنظرم این اتفاق 
نیفتاده اســت گفت: ماشــین هایی که از 
مدار خارج شــده، IR۱ بوده اســت. رژیم 
صهیونیســتی با این اقدام تالش کرد که از 
مردم ایران انتقام صبرشــان را بگیرد. پاسخ 
ایران انتقام از رژیم صهیونیســتی در زمان 

خود خواهد بود.

مذاکرات وین فقط درباره رفع 
تحریم ها است

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
ســوالی در ارتباط با مذاکــرات وین گفت: 
هیچ مذاکره ای در وین اتفاق نمی افتد بلکه 

تنها مذاکره برای رفع تحریم هاست.
خطیب زاده با تاکید بر اینکه سیاست ایران 
در خصوص بازگشــت ایــاالت متحده به 
تعهدات روشن است، گفت: ایاالت متحده 
در 4 سال گذشــته و پس از روی کار آمدن 
دولت جدید، با هدف از بیــن بردن برجام و 
منافع برجام تمام تالش خــود را کرد. بارها 
مقامات آمریکایی اعالم کردند تحریم ها را 
اعمال می کنند تا فشار حداکثری را اعمال 

کنند.
وی در رابطــه بــا اینکــه یک مقام ارشــد 
آمریکایــی پــس از نشســت ویــن گفت 
واشــنگتن به هیچ وجه همــه تحریم ها را 
لغو نخواهد کــرد و تحریم هــای مرتبط با 
تروریسم، حقوق بشــر و موشکی را مشروع 
می داند، این سیاســت را چطــور ارزیابی 
می کنید اظهار داشــت: سیاست جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص موضوع بازگشت 
ایاالت متحده بــه تعهدات برجامی خودش 

روشن است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ایاالت 
متحده در چهار سال گذشته و دو ماه و اندی 
که دولت جدید ایالت متحده بر سر کار آمده 
تالش کرده اســت که برجام و تمامی منافع 
ایران ذیل برجام را از بین ببرد؛ این بر کسی 
پوشــیده نیســت. هیچ تفاوتی میان هیچ 
تحریمی وجود ندارد. بارها مقامات آمریکا 
اعالم کردنــد تحریم ها را اعمــال می کنند 
برای اینکه فشــار حداکثــری را علیه ملت 
ایران اعمال کرده باشــند تا برجــام از بین 
برود و هیچکس در آینــده نتواند برجام را 

احیا کند.
ایــن  لــذا  داد:  ادامــه  خطیــب زاده 
فاصله گذاری هایی که بعضاً از ســوی برخی 
مقامات ایاالت متحده در خصوص تحریم ها 
شنیده می شود مسموع نیست. متاسفم که 
برخی در ایــاالت متحده به ویــن می آیند 
برای اینکه بیش از برگشــت بــه توافقات 
خود، با کشــورهای 1+4 گفتگــو کنند که 
چگونه می توانند برخی از میراث شکســت 

خورده ترامپ را حفظ کنند.
وی بیان کرد: این یک مشکل شناختی نزد 
برخی مقامات ایاالت متحده اســت و باید 
بدانند این مسیری که برای اصالح اقدامات 
خــود در پیــش گرفتند به صــورت کامل 
باشــد تا ایران هم در خور آن پاســخ دهد. 
سیاســت های ایران در چارچــوب اعالمی 

پیگیری خواهد شد.

رفع انسداد منابع ایران در کره جنوبی 
هیچ ربطی به تحریم های آمریکا ندارد

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
سوالی در خصوص سفر نخســت وزیر کره 
جنوبی به ایران و اینکه وی دیروز مســائل 
مرتبط با ایــران و کره جنوبــی را به احیای 
برجام مربوط دانست، نظرتان در این مورد 
چیست؟ گفت: یکی از موضوعات مهم رفع 
انسداد منابع ارزی ایران در کره است و این 
مســاله به طرف کره ای مرتبط است و هیچ 
ربطی هم بــه تحریم های فراســرزمینی 

ایاالت متحده ندارد.
خطیب زاده با بیان اینکه روابط ایران و کره 
جنوبی از این نوع رویکرد و بی عملی بسیار 
ضربه خورده است، تصریح کرد: البته برخی 
از راه حل ها مورد گفتگو و بحث قرار گرفته 
و باید منتظر بمانیــم و ببینیم کدام و در چه 

سطحی و چه میزانی عملیاتی می شود.

اقدامات برای پرداخت بدهی عراق به 
ایران در دست انجام است

خطیب زاده در رابطــه با راهکارها واقدامات 
وزارت خارجه برای افزایــش فعالیت های 
تجاری با کردســتان عراق بیان کرد: روابط 
ایران و عــراق یک روابط کامــال چندالیه، 
مردمی و راهبردی اســت و لــذا در تمامی 
موضوعات فیمابین رایزنی های بسیار خوبی 
بین طرفین در جریان است. روابط استانی 
و در ســطوح مختلف هم چه بــا اقلیم و چه 
با بخش هــای دیگر عراق پیگیری شــده و 

پیگیری می شود.
وی اضافــه کرد: ما بــه دلیــل قرابت های 
نزدیک و زیادی که میان اقلیم و بســیاری 
از اســتان های ما وجود دارد، این روابط در 
سطوح بســیار خوبی پیگیری می شود. ما 
وابســتگی های اقتصادی بســیار فعالی در 
سرکنســولگری های خود در اقلیم داریم و 
به طور روزانه در خصوص ترددها، ترانزیت 
و موضوعات دیگر روابــط و همکاری های 

بسیار نزدیکی داریم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
سوالی درخصوص اینکه چرا علیرغم دیدار 
مقامات عالی رتبه عراقی با مقامات ایرانی، 
مســئولین عراقــی بــرای پرداخت طلب 
ایران بهانه تراشــی می کنند، ادامه داد: در 
خصوص بدهی هــای عراق، در ســفر وزیر 
امور خارجه عراق به ایــران مفصل صحبت 
کردیم. رئیس کل بانک مرکــزی ما رفتند 
و یکســری اقدامات انجام شــده و یکسری 
اقدامات در دست انجام اســت. قطعا موانع 
وجــود دارد اما پیشــرفت هایی هم صورت 
گرفته است. اجازه دهید در اینجا در همین 

حد بسنده کنم.

راستی آزمایی رفع تحریم ها کار 
سختی نخواهد بود

خطیب زاده در پاسخ به ســوالی در رابطه با 
اینکه به نظر می رسد تعریف ایران و ایاالت 
متحده در میزان تحریم ها برای بازگشــت 
ایران و آمریکا به تعهداتشان متفاوت است، 
گفت: ما روشــن گفتیم که وضعیت باید به 
ژانویه 201۷ برگردد. این برچســب های 
خیالی و خودســرانه ای که دولت ترامپ بر 
برخی از تحریم هــا زده و برخــی را هم باز 
اعمال کرده اســت از نظر ما اعتباری ندارد 
و اساســا ما با سیاســت های داخلی ایالت 

متحده کاری نداریم.

وی ادامه داد: ایــاالت متحده ذیل قطعنامه 
2231 یکســری وظایف و تعهــدات دارد. 
پاراگــراف 2۹ برجام به طــور دقیق تمامی 
تعهدات آمریکا را روشــن کــرده و در آنجا 
درج شده است ایاالت متحده از هر اقدامی 
که در مسیر عادی ســازی تجارت و روابط 
ایران اســت اجتناب کند. تمامی واحدها و 
اشــخاصی که در مدت ترامپ تحریم شدند 
ذیل همین تحریم های ضد برجامی است و 
ما تفاوتی قائل نیستیم و همه آنها بخشی از 
فشار حداکثری و غیرقانونی ایاالت متحده 
ســت. البته ما با آمریکایی ها کاری نداریم 
و این لیست را به کمســیون مشترک ارائه 
می کنیم و این لیســت نهایی خواهد شد و 

موضع ما کامال روشن است.
سخنگوی وزارت خارجه  در رابطه با راستی 
آزمایی ها در این زمینه گفت: هنوز زود است 
که ما به آنجا برســیم و هنوز در حال گفتگو 
روی مباحث اولیه هستیم اما راستی آزمایی 
کار ســختی نخواهد بود. اگر ایاالت متحده 
بخواهد واقعا بــه اقدامات خــود برگردد و 
تمامی اقدامات خود را پیــش از زمانی که 
اعالم می کند انجام داده باشــد بسیاری از 
این مسائل قابل راســتی آزمایی هستند. ما 
حلقه ای از مســائل مرتبط به هم داریم که 
باید همگی آنها به صــورت موثر و در عمل 

برداشته شوند نه از روی کاغذ.
خطیب زاده اضافه کرد: فرض کنید فروش 
نفت همــراه با انتقال وجه یــک زنجیره ای 
اســت که باید همزمان با هم انجام شــود و 
اینها قابل راســتی آزمایی اســت. با برخی 
از کشــورها در ارتباط نزدیک هســتیم و 
مبــادالت روزمره داریم و این کار ســختی 
نیســت اگر ایاالت متحده این بــار واقعا و 
صادقانه بخواهــد رفع تحریم کنــد. البته 
جزئیات آن نیاز بــه گفتگوهای پیچیده ای 
در داخل کمیســیون مشــترک دارد که تا 

آنجا فاصله داریم.

مسئولیت وزارت امور خارجه براساس 
تصمیم نظام و سیاست های کلی است

وی در رابطــه با حادثه روز گذشــته نطنز و 
پاســخ وی به اظهارات منتقدین به وزارت 
خارجه و ارتباط دادن ایــن موضوع به آنها 
عنوان کرد: پاســخ نطنز، انتقام از اسرائیل 
است. اسرائیل نمی تواند بازی را تغییر دهد 
و بخواهد از جیب مردم ایــران هزینه کند. 
رژیم اشغالگر قدس در چند ماه اخیر برخی 
اقدامات را با هدف دام افکنــی انجام داده و 
این روزها بعضی درزهای خبری را به صورت 
حتی علنی تر انجام می دهد و طبیعی است 
که اهدافش روشن است. اینها بر نخبگان و 

اهل خرد ایران پوشیده نیست.
خطیب زاده اضافه کرد: وزارت امور خارجه 
یک مســئولیت بر اســاس تصمیــم نظام 
دارد و آن هم این اســت کــه در چارچوب 

سیاست های کلی نظام حرکت کند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه بــازه 24 
ساعته را برای راســتی آزمایی لغو تحریم ها 
را در گرو بررســی های دقیق تر دانســت و 
درباره اخبار منتشــر شــده اخیر گفت: هر 
زمان کــه گفتگوهایی در این ســطح انجام 
می شــود رســانه ها به جهــت کنجکاوی، 
رسالت یا اهدافشــان گزارش های مختلفی 
را منتظــر می کنند. ایــن گزارش ها درباره 
گفتگوی وین در برخی رســانه های غربی و 
آسیایی مطرح شده اســت. من بدون اینکه 

وارد جزییات این گزارش ها بشوم تاکید می 
کنم آنچه ایران پیگیری می کنم این اســت 
که رفع جامع تحریم ها در یک گام اســت به 

صورتی که قابل راستی آزمایی باشد.
خطیب زاده افزود: اینکه این گام چگونه طی 
خواهد شد و چگونه راستی آزمایی خواهیم 
کرد، موضــوع قابل توجهــی در گفتگوها 
هست. گفتگوها هنوز به آنجا نرسیده است. 
اینکه چه زمانی برای راســتی آزمایی مورد 
نیاز اســت و جزییات این موضوع احتیاج به 
راه های خالق و بررسی های دقیق تر توسط 

همه طرف ها دارد.
وی ادامــه داد: مــا از همــه مکانیزم های 
مندرج در کمیســیون و برجام و در ارتباط 
با متحدانمان استفاده خواهیم کرد که این 
مسیر را در راســتای منافع ملی ملت ایران 

محقق کنیم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه درباره 
حادثه روز گذشــته در نطنــز و بازتاب در 
رســانه های غربی اظهار کــرد: درخصوص 
میزان خســارت هایی که در نطنز شاهد آن 
بوده ایم اعالم نظر هنوز زود است و کماکان 
تیم ها در حال بررسی هستند؛ اما من به شما 
این نوید را می دهم که هرآنچه در نظنز بود 
سانتریفیوژهای نسل اولی بودند که نسبت 
به آنچه کــه االن جمهوری اســالمی دارد 
بسیار ابتدایی اســت. قطعا آنچه در نطنز به 
میزانی که ســانتریفیوژها خســارت دیده 
باشند، جابجا می شوند و یک دستاورد دیگر 
را برای ایران را رقم خواهند زد.خطیب زاده 
تاکید کرد: آنچه در نطنز رخ داد نه می تواند 
صنعت هســته ای ایران را به عقب برگرداند 
که یک دانش بومی پیشــرفته اســت و نه 
می تواند در مســیر قطعی رفع تحریم های 

ظالمانه علیه ملت ایران موثر باشد.
وی درباره اظهارات اخیر ســفیر فرانســه 
گفت: به شــرط صحت این انتســاب باید 
بگویــم، اگر صبــر راهبردی ملــت و رفتار 
حکیمانه جمهوری اســالمی ایــران نبود 
به خاطــر نقض آشــکار تعهــدات ایاالت 
متحده پس از خروج از برجــام و بدعهدی 
ها و بی عملی هایی که تا امــروز انجام داده 
قطعا چیزی از برجام به عنــوان یک توافق 
چندجانبه باقی نمانده بود. خودشــان بهتر 

می دانند چه اتفاقاتی افتاده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: 
پرونده هســته ای یک پرونده ملی است که 
با اجماع در جمهوری اســالمی ایران جلو 
برده می شــود و به تحــوالت داخلی ایران 
مرتبط نیست و دستگاه های حاکمیتی آن 
را پیگیری می کنند. من مطمئنم ســفیران 
مقیم از جمله سفیر فرانسه در ایران این ها را 
بهتر از هرکســی می دانند و من مجدد برای 

یادآوری عنوان کردم.
خطیب زاده دربــاره میزان خســارت وارد 
شده بیان کرد: اساســا کل موضوع حادثه 
نطنز به علــت اتفاقی که در سیســتم برق 
افتاده، حادث شده است. میزان خسارت ها 
باید با توجه به تســت تمامی سانتریفیوژها 
مشخص شود؛ ولی هر ســانتریفیوژی که از 
کار بیفتد یک سانتریفیوژ پیشرفته تر برای 
آن موجود است. میزان دقیق خسارت ها را 
باید سازمان انرژی اتمی اعالم کند اما تا این 
حد می توانم بگویم که فعال خیلی زود است 
چون درحال بررسی تک تک سانتریفیوژها 

هستند.
وی درباره اقدامات ایــران برای جلوگیری 

از بــروز و تکرار ایــن حــوادث تاکید کرد: 
درخصوص امنیت ســایت های هســته ای 
فکر می کنــم باید به این نکتــه توجه کنیم 
که در شــرایط حســاس کنونی و اقدامات 
گردن کشانه رژیم اشــغالگر قدس طبیعی 
این است که حساســیت ها باید بیشتر باشد 
و دستگاه های مسئول با حساسیت بیشتری 
پیگیری مــی کنند و تالش هــا را مضاعف 
کننــد. البته تنهــا مراکز هســته ای تحت 
خطر نبوده و نیست و متاســفانه ما یکی از 
دانشمندان خوب و بزرگ هسته ای، شهید 
فخری زاده را از دست داده ایم. من مطمئن 
هستم که دســتگاه های ذیربط پاسخ های 

مناسبی در این خصوص خواهند داد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه به تشــریح 
جزییات سفر دبیر شورای امنیت ملی عراق 
پرداخت و اظهار کرد: دبیر شــورای امنیت 
ملی عراق امروز با وزیر امــور خارجه دیدار 
خواهد داشــت و درباره موضوعات دوجانبه 
و موضوعــات متعدد بین ایــران و عراق، از 
جمله مسائل مرتبط با امنیت مرزها و دیگر 
مسائلی که بین دو کشور وجود دارد، بحث 
خواهد کرد. واقعیت این اســت که مراودات 
ایران با عــراق بعضی اوقات روزانه اســت، 
لذا این گفتگوها بســیار نزدیــک پیگیری 

می شود.
خطیب زاده پاســخ و اقدامات در دســتور 
کار وزارت امــور خارجه در پاســخ به اقدام 
خرابکارانه در نطنز را تشــریح کرد و گفت: 
من به انگلیســی هم گفتم به فارســی هم 
می گویم، بر اســاس منشــور ملل متحد و 
بند ۵1 این منشــور حق دفاع مشروع برای 
ملت ایران محفوظ است. این یک تروریسم 
هســته ای بود که می توانست به یک فاجعه 
انســانی بینجامد، لذا ذیــل جنایت علیه 

بشریت قرار می گیرد.
وی ادامه داد: پاسخ های مختلفی باید به این 
اقدام جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس داده 
شود که برخی پاسخ ها به مراجع بین المللی 
خواهد بود. وزیر امور خارجه و نماینده ایران 
در نیویورک پیگیر این اقدامات هستند که 
امروز یا فردا اقدامات معرفی می شــوند و به 
افکار عمومی گفته خواهد شد. قطعا برخی 
اقدامــات هم در مســیر غیرآشــکار خود 
انجام خواهد شد که شــاید هیچ گاه گفته 
نشود کما اینکه در گذشــته هم کسانی که 
می دانســتند پاســخ ها را از کجا گرفته اند 

متوجه خواهند شد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه روابط ایران 
و روســیه را راهبردی برشمرد و درباره سفر 
الوروف، وزیر امور خارجه روســیه به ایران 
گفت: ایران با روســیه روابط بسیار نزدیکی 
در ســطوح مختلــف دارد و شــاید اولین 
توافقنامــه و معاهده ایران، با روســیه بوده 
است. ایران هم برای تمدید و هم برای ارتقا 
حرکت هایی کرده و امضایی که فردا خواهد 
شــد نتیجه این تالش ها اســت. این توافق 
پایه همکاری های ایران و روسیه را در ابعاد 
متخلف تعریف می کند که قابل ارتقا بوده و 

در حال ارتقای مداوم است.
خطیــب زاده درباره کنوانســیون دریاری 
خزر اظهار کرد: تصویب این کنوانســیون 
در داخــل در مراجــع ذیربــط در حــال 
پیگیری اســت البته نهایی شدن مذاکرات 
و گفتگوهای تعیین خطوط مبدا مســتقیم 
در دریای خــزر کمک بســیار بزرگی برای 
تصویب این کنوانســیون خواهــد کرد. ما 
فکر می کنیــم باید روی نهایی شــدن این 
گفتگوها و پیش نویس تعیین خطوط مبدا 
مســتقیم در خصوص دریای خــزر تمرکز 
کنیم تــا بتوانیم مســیر را بــرای تصویب 
کنوانســیون و اســتفاده جمعی درست از 

دریای خزر هموار کنیم.
وی با تاکید بر این نکته کــه باید اقدامات و 
جنایات رژیم صهیونیستی را از نقش آژانس 
و دیگر مراجع بین المللــی جدا کرد، گفت: 
قطعا آژانس و دیگــر مراجع بین المللی باید 
وظایف خود را درخصــوص نه تنها محکوم 
کردن بلکــه تعهد بــه جلوگیــری از این 
اقدامات به درستی انجام دهند و گفته اند که 
پیگیری خواهند کرد؛ اما مسیری که رژیم 
صهیونیستی می رود مســیر روشنی است. 
اینکه از نخست وزیر این رژیم می شنوید که 
تمام تالشش را خواهد کرد که تحریم های 
ایران رفع نشــود، این یعنی اینکه دوســت 
دارند از جیب ملت ایــران و با انتقام گرفتن 

ملت ایران به اهداف خودشان برسند.

آخرین قیمت ها در بازار طال و ارز
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اعالم فروشگاه های محل مصرف کارت اعتباری 
سهام عدالت

دریافت کنندگان کارت اعتباری ســهام عدالت از بانک ملی ایران می 
توانند اعتبار موجود در کارت خود را در فروشــگاه های طرف قرارداد با 

این بانک مصرف کنند.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، متقاضیانی که درخواســت 
دریافت کارت اعتباری سهام عدالت خود را در »نشان بانک« اپلیکیشن 
های ایوا، بله یا شــصت ثبت کرده و مراحل درخواست کارت را تکمیل 

کرده اند، پس از دریافت اعتبار می توانند آن را هزینه کنند.
این اعتبار تنها در فروشــگاه هــای افق کوروش، رفــاه، وین مارکت و 
تمام پذیرندگان دستگاه پوز ســداد که دارای QR code هستند قابل 

استفاده است.
محل فروشگاه های دارای دستگاه پوز سداد با QR code نیز در صفحه 

اختصاصی  »نشان پرداخت« در اپلیکیشن ایوا قابل مشاهده است.
مرکز ارتباط مردمی شــرکت ســداد با شــماره تلفن 021۸33۸۶، 
مرکز ارتباط مردمی بانــک ملی ایران با شــماره تلفن 021۶4140 و 
مرکز پشــتیبانی اپلیکیشن ایوا با شــماره تلفن 02142۷3۹000 در 
شرکت پرداخت الکترونیک سداد پاسخگوی متقاضیان این تسهیالت 

هستند.

پرداخت الکترونیک سامان PSP برتر کشور شد
در آخرین گزارش اقتصادی شــاپرک، شــرکت  پرداخت الکترونیک 
سامان )سهامی عام(، با کسب باالترین درصد از سهم تعدادی تراکنش 

در رتبه نخست این فهرست نشست.
بنابراین گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سامان در اسفندماه سال 
13۹۹ در شــاخص تعداد تراکنش ها با کســب 1۹.۸۸ درصد از سهم 
تعداد تراکنش ها اختالف خــود را با رتبه دوم به معــادل 0.42درصد 
رســاند و با قدرت در مقام اول شــرکت های PSP در حــوزه پرداخت 

الکترونیک نشست.
برنامه ریزی های دقیق و هدفمند این شــرکت در همه این سالها، رشد 
ساالنه را در تمامی گزارش های شــاپرک در ده سال گذشته ثبت کرده 
اســت. به طوری که براساس بررسی های شــاپرک این شرکت به طور 

متوسط ساالنه 1درصد رشد را در کارنامه خود نشانده است.
مشــتری، محور تمام برنامه ها و اســتراتژی های پرداخت الکترونیک 
سامان است، همین رویه باعث شده که در ســالهای گذشته با دریافت 
بازخوردهای ارزشــمند از مشــتریان این شــرکت اعــم از بانک ها، 
پذیرندگان و دارندگات کارت و اصالح محصــوالت، خدمات و رویه ها 
رشد مستمری را در ســهم بازار به نام خود کرده اســت و آخرین آمار 
نشان می دهد که در ســال قبل، نزدیک به 20 درصد تراکنش های کل 

کشور از درگاه های سپ پردازش شده است.
ثبات مدیریت، تدوام اجرای سیاستگذاری های بلندمدت و همکاری با 
بانک های مطرح کشور این توان را در پرداخت الکترونیک سامان ایجاد 
کرده که همیشه رو به آینده حرکت و بهترین و مناسب ترین خدمات را 

در بازار رقابت ارائه کند تا گوی سبقت را از دیگران برباید.
آخرین گزارش شــاپرک به خوبی نشــان می دهد؛ شــرکت پرداخت 
الکترونیک سامان با پوشش2۹.۷4 درصدی از سهم تعدادی و 34.۵0 
درصدی مبلغ تراکنش های موبایلی دارنده باالترین ســهم در بازار این 

تراکنش ها در اسفندماه ۹۹ شناخته می شود.
مطابق همین بررسی ها سپ در تراکنش های اینترنتی هم رشد داشته 
است و در اســفندماه با رقمی معادل 3۹.۵۹ درصد توانسته بخش قابل 

توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را به نام خود بزند.
شرکت پرداخت الکترونیک سامان با داشتن بیش از 1میلیون دستگاه 
کارتخوان فعال، بیش از 40هزار پذیرنده اینترنتی و همچنین 4میلیون 
نصب اپلیکیشن ۷24 یکی از برترین و خوشنام ترین PSP های کشور 
و البته دنیاســت. در آخرین گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت، این 
شــرکت در میان 1۵0 شــرکت PSP دنیا در رتبه 1۶ فهرست برترین 

PSPهای جهان معرفی شد.

حمایت بانک آینده از کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا در استان خوزستان

بانــک آینده با هدف پشــتیبانی از کســب وکارهای آســیب دیده در 
شرایط همه گیری ویروس کرونا، فرصت بازپرداخت اقساط تسهیالت 
دریافتی، توســط مشــاغل غیردولتی آســیب دیده از کرونا در استان 
خوزستان  را به مدت حداکثر سه ماه از اســفندماه سال 13۹۹، تمدید 

کرد. 
بر اساس مصوبه اقتصادی ستاد کرونا، بانک آینده در چارچوب ضوابط 
و مقررات موجــود، مطالبات این دســته از کســب وکارها را که مؤعد 
بازپرداخت آن در ماه های: اسفند ســال 13۹۹، فروردین و اردیبهشت 
سال 1400 اســت- منوط به آن که بدهی آن ها به شیکه بانکی تا تاریخ 
13۹۸/12/01 در طبقــه جاری قرار داشــته باشــد-  بــه پایان دوره 

بازپرداخت اقساط این تسهیالت، انتقال خواهد داد.
 در خصوص تســهیالت با بازپرداخت دفعی نیز که سررســید آن ها در 
بازه زمانی پیش گفته باشــد، زمان بازپرداخت دفعی آن هــا به دو ماه 
)شــصت روز(، پس از تاریخ سررسید، منتقل می شــود. مهلت زمانی 
پیش بینی شــده، مشــمول هیچ گونه جریمه و کارمزد اضافی نخواهد 

بود.
مهلت ثبت نام متقاضیان برای دریافت تســهیالت مشاغل آسیب دیده 
در حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان و فرهنگ و هنر نیز صرفاً برای 
استان خوزســتان تا پایان اردیبهشت ماه ســال 1400 با دوره تنفس 

سه ماهه، تمدید شد.
در خصوص دسته چک های صادر شده در شعب بانک های این استان، 
چنان چه سررسید چک صادر شــده در بازه زمانی ماه های: اسفند سال 
13۹۹ و فروردین و اردیبهشت سال 1400 باشــد و منجر به برگشت 
و صــدور گواهی نامه عدم پرداخت شــود، در صورت تســلیم تقاضای 
مشموالن به بانک، تا یک ماه پس از تاریخ برگشت، شامل ممنوعیت ها 

و محدودیت های قانون چک، نخواهد بود

تقدیر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از 
مدیرعامل بانک مهر ایران

اسماعیل نجار رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور از دکتر مرتضي 
اکبري مدیرعامل بانک مهر ایران براي کمک هــاي این بانک به مردم 
سي ســخت در زلزله اخیر، تقدیر کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، این بانک بیش از ۵۵ میلیارد ریال، براي کمک 
به مردم سي ســخت که از زلزله اخیر آســیب دیده اند، در نظر گرفت. 
این کمک ها در قالب پرداخت وام، ســاخت و بازسازي مراکز بهداشت 

روستایي و پرداخت کمک بالعوض، انجام شده است.
همین موضوع موجب تقدیر رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور از 

مدیرعامل این بانک شده است. در متن این تقدیرنامه آمده است:
»در خصوص اختصاص بخشــی از هزینه های تبلیغاتي آن بانک براي 
کمک به آســیب دیدگان زلزله اخیر اســتان کهگیلویــه و بویراحمد، 
بدین وســیله از زحمــات جناب عالــي و همــکاران که بــا اقدامات 
خداپسندانه در راستاي بهبود معیشــت زلزله زدگان شهر سي سخت 
همکاري نمودید و مهم تر اینکه الگوي رفتاري ارزشــمندي را نهادینه 
کرده اید، صمیمانه قدرداني مي نمایم.امید اســت تالش مؤثر و اهتمام 
آن مجموعه، مورد رضایت پروردگار متعال و مردم شــریف آن استان 
قرار گرفته و در اســتمرار این گونه اقدامات و خدمت به هموطنان مؤید 

و منصور باشید.«

شعبه

نهمین دوره جشنواره حسابهای قرضالحسنه پسانداز 
)ریالــی( بانــک اقتصادنویــن با هدف ترویج ســنت 
پســندیده قرضالحســنه آغاز شــد. در این جشنواره 
که در بیستمین ســالگرد تاســیس این بانک و از 20 
فروردین مــاه تــا 20 مهرماه 1400 برگزار می شــود 
به پاس قدردانی از مشــارکت خیرخواهانه هم وطنان 
عزیز، به قیــد قرعه 20 جایزه یک میلیــارد ریالی، 20 
جایــزه ۵00 میلیون ریالی، 20 جایــزه 200 میلیون 

ریالی و میلیاردها ریال جوایــز نقدی دیگر 
به ســپرده گذاران نیک اندیش اهدا خواهد 
شد.همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده، 
از هــر 10 نفــر واجد شــرایط شــرکت در 
قرعه کشی، یک نفر برنده جوایز ارزنده بانک 
اقتصادنوین خواهد بــود. حداقل موجودی 
برای شــرکت در جشــنواره حســاب های 

قرض الحســنه پس انداز بانک اقتصادنوین ۵00 هزار 

ریال اســت و به ازای هر ۵00 هــزار ریال در 
پایان هر روز یک امتیاز برای صاحب حساب 
منظــور می شــود.با توجه به لــزوم کاهش 
ترددهــای غیرضــروری به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا، مشــتریان بانک اقتصادنوین 
کــه عالقه مند به مشــارکت در این ســنت 
پسندیده هســتند، می توانند با فعال سازی 
اپلیکشــین همراه نوین یا اینترنت بانک خود به صورت 

غیرحضوری نســبت به افزایش موجودی حساب های 
قرض ا لحسنه پس انداز خود اقدام و از هم اکنون شانس 
خود را بــرای برنده شــدن در این جشــنواره افزایش 
دهند.گفتنی اســت، منابع حاصل از ســپرده گذاری 
مشتریان سخاوتمند بانک اقتصادنوین در حساب های 
قرض الحســنه پس انداز، به صورت کامل صرف اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه به جوانان، مددجویان و سایر 

اقشار نیازمند جامعه می شود.

 اقتصادنوین

خریدار  در حالی قرار است امسال مالیات 
از واحدهای مسکونی گران قیمت به اصرار 
و نظارت مجلس رنگ اجــرا ببیند که هنوز 
آیین نامه اجرایی این قانــون که در بودجه 
۹۹ هم آمــده بود، تهیه نشــده اســت.به 
گزارش مهر، بر اساس آنچه در بند 1 تبصره 
۶ قانــون بودجه 13۹۹ به تصویب رســید، 
برای نخستین بار، نمایندگان مجلس دهم 
یک پایه مالیاتی جدیــد در ایران راه اندازی 
کردند که طبــق این مــاده قانونی، دولت 
می توانســت از مالکان واحدهای مسکونی 

گران قیمت، مالیات اخذ کند.
در این تبصره از قانــون بودجه 13۹۹ آمده 
بود هر واحد مســکونی با ارزش روز معادل 
10 میلیــارد تومان و بیشــتر به نــرخ زیر 

مشمول مالیات می شود:
1- نسبت به مازاد 10 تا 1۵ میلیارد تومان، 

یک در هزار
2- نسبت به مازاد 1۵ تا 2۵ میلیارد تومان، 

دو در هزار
3- نسبت به مازاد 2۵ تا 40 میلیارد تومان، 

سه در هزار
4- نسبت به مازاد 40 تا ۶0 میلیارد تومان، 

چهار در هزار
۵- نسبت به مازاد ۶0 میلیارد تومان به باال، 

پنج در هزار
در این ماده قانونی که به قانــون مالیات بر 
خانه های لوکس مشــهور شــد، آمده بود 
که دولــت )وزارت اقتصاد( می بایســت با 
همکاری دســتگاه های ذی ربــط از جمله 
معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی، آئین نامه اجرایــی مربوطه را 
تهیه و پس از تصویب در هیئت دولت، ابالغ 
و اجرا کند.با این حال آئین نامه اجرایی این 
قانون علی رغم اتمام زمــان آن، هیچ گاه به 
کمیسیون اقتصاد و ســپس صحن هیئت 

دولت نه ارسال و نه تصویب شد.

قانون بودجه 1400 درباره مالیات بر 
واحدهای گران قیمت چه می گوید؟

با وجــود مهجور بــودن قانــون مالیات بر 
خانه های گــران قیمت، این پایــه مالیاتی 
که در ایران تا کنون ســابقه اجرا نداشته، در 
قانون بودجــه 1400 نیز لحاظ و در مجلس 
تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد؛ با این 
تفاوت که عالوه بر واحدهای مسکونی گران 
قیمت شهری، در ســال جاری قرار است از 
واحدهای ویالیی و باع ویالهــا نیز مالیات 

اخذ شود.
طبــق بندهــای 11، 12، 13 و 14 تبصره 
۶ قانــون بودجــه 1400، در ســال جاری 
)1400(و احدهای مسکونی و باغ ویالهای 
گران قیمت به شــرح بندهای زیر مشمول 

مالیات بر دارایی )ساالنه( می شوند:
واحدهای مسکونی )با احتســاب عرصه و 
اعیان( با ارزش روز معــادل یکصد میلیارد 
ریــال )10 میلیــارد تومان( و بیشــتر به 

نرخ های زیر:
1-1- نســبت به مازاد 10 تــا 1۵ میلیارد 

تومان یک در هزار
1-2- نســبت به مازاد 1۵ تــا 2۵ میلیارد 

تومان دو در هزار
1-3- نســبت به مازاد 2۵ تــا 40 میلیارد 

تومان سه در هزار

1-4- نســبت به مازاد 40 تــا ۶0 میلیارد 
تومان چهار در هزار

1-۵- نســبت به مازاد ۶0 میلیارد تومان به 
باال پنج در هزار

در محاســبه مالیات موضوع ایــن بند، هر 
واحد مســکونی یک مســتقل محسوب و 

جداگانه مشمول مالیات می باشد.
2- مــوارد زیــر مشــمول ایــن مالیــات 

نمی باشند:
2-1- واحدهای مسکونی در حال ساخت
2-2- واحدهای مسکونی در سال تملک

مالیات از امالکی که مالک نقشی در 
افزایش ارزش آن ندارد

یکــی از مهمترین وجوه شــباهت در مواد 
قانونی مالیــات بر خانه های گــران قیمت 
در ســال های ۹۹ و 1400، پایه قرار دادن 
واحدهای مســکونی 10 میلیــارد تومان 
به باالســت.این در حالی است که متوسط 
قیمت مســکن در ســال های ۹۹ و ۹۸ به 
ترتیــب 23.۸ و 13.2 میلیون تومان بود که 
نشان دهنده رشــد ۸0.3 درصدی قیمت 
مسکن در سال گذشته )۹۹( نسبت به سال 

قبل از آن )۹۸( را نشان می دهد.
این رشــد قیمت سبب می شــود تا ارزش 
بسیاری از واحدهای مســکونی که در سال 
۹۸ )به عنوان ســال پایه محاســبه قیمت 
مســکن برای تعیین مالیات بــر واحدهای 
گران قیمت( به دلیل تورم ساالنه مسکن و 
همچنین تورم عمومی، افزایش یابد؛ بدون 
آنکه مالکان این واحدها نقشــی در افزایش 
این ارزش امالک داشــته باشــند.همین 
موضوع سبب شــده تا این پایه مالیاتی هم 

موافقان و هم مخالفانی داشته باشد.

رئیس سازمان مالیاتی: آئین 
نامه مالیات از خانه های لوکس در 

کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شد
امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی 
نیز 13 بهمن ماه سال گذشته در گفت وگو 
با خبرنگار مهر درباره علت تعلل در تصویب 
آئین نامه مالیات بر خانه هــا و خودروهای 
لوکس گفت: آئین نامه مدت ها قبل توسط 
ســازمان امور مالیاتی به دولت ارسال شد 

و به تازگی در کمیســیون اقتصــاد دولت 
تأیید شده اســت.وی افزود: این آئین نامه 
احتماالً طی این روزها )روزهای پایانی سال 

گذشته( ابالغ خواهد شد.
پارســا تصریح کرد: با ابالغ آئین نامه، عماًل 
اخذ مالیــات از خانه ها و خودروهای لوکس 
کلید خواهــد خــورد و در آن جریمه های 
سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار 

کنند در نظر گرفته شده است.
گفتنی اســت علی رغم اعــالم معاون وزیر 
اقتصاد، بــر اســاس آنچه در وب ســایت 
رســمی دفتر هیئت دولت آمده، هیچ گاه 
نه در مصوبات کمیســیون های دولت و نه 
در مصوبات صحن دولــت، این آئین نامه نه 

مطرح شده و نه به تصویب رسیده بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی: 
مالیات بر عایدی سرمایه، مهمتر از 

مالیات بر خانه های گران قیمت
مهــدی طغیانی ســخنگوی کمیســیون 
اقتصادی مجلس در برنامه زنده تلویزیونی 
در نیمه نخســت اسفند ماه ســال گذشته 
درباره مالیات خانه های گران قیمت با اشاره 
به اینکه قانون مالیات بــر خانه های لوکس 
در قانون بودجه سال ۹۹ هم دیده شده بود، 
افزود: قرار بــود در 3 ماهه آئین نامه اجرایی 
این قانون تهیه و تصویب و در بقیه ماه های 
سال اجرایی شود که این اتفاق رخ نداد. این 

اتفاق قطعاً از مصادیق ترک فعل است
وی افزود: مجموع درآمدهای دولت از محل 
ســه مالیات بر واحدهای مسکونی، خودرو 
و گوشــی های موبایل گران قیمت، ۶ هزار 
میلیارد تومان برای ســال جــاری در نظر 
گرفته شده است. کسری بودجه دولت یکی 
از موتورهای تورم زایی است که باید جلوی 
آن گرفته شــود؛ مالیات نیز یکــی از اصلی 
ترین ابزارها بــرای جلوگیری از کســری 

بودجه است.
طغیانی اظهار داشــت: مالیــات بر عایدی 
سرمایه، اصلی ترین ابزار جلوگیری از رشد 

نقدینگی و تورم زایی در کشور است.
وی در خصــوص وجود زیرســاخت های 
اطالعاتی اخــذ مالیــات از خانه های گران 
قیمت گفــت: در حال حاضر ســامانه های 

اطالعاتی درباره خودرو و گوشــی موبایل 
موجود اســت اما در خصوص مســکن در 
شــهرها می توانیم از ســامانه سازمان ثبت 

اسناد و امالک استفاده کنیم.
نماینده مجلس دهم افــزود: طی ماه های 
آینده سامانه جامع امالک و اسکان که برای 
موضوع مالیات بر خانه های خالی به تصویب 
رسید، اجرایی می شــود و می توانیم از آن 
برای اجرای قانون مالیات بر خانه های گران 
قیمت هم اســتفاده کنیم.وی در خصوص 
مالک گذاری تعیین پایه 10 میلیارد تومان 
برای محاســبه مالیات بر خانه های لوکس 

گفت: این قیمت ها کارشناسی شده است.

کارشناس مسکن: نیازی به مالیات بر 
واحدهای لوکس نبود؛ همان عوارض 
نوسازی است که شهرداری می گیرد

محمود اوالد کارشــناس اقتصاد مســکن 
در گفت وگو با خبرنگار مهر بــا مخالفت با 
اخذ مالیات از خانه هــای گران قیمت، آن را 
حاصل رشد جمعی ارزش بسیاری از کاالها، 

همزمان با تورم دانست.
وی افزود: تا جایی که می دانــم، مالیات بر 
مســتغالت در دنیا متعلق بــه دولت های 
محلی )مدیریت شــهری( اســت. فلسفه 
آن هم این اســت که بخش عمده خدمات 
شــهری، بویــژه اثــرات بیرونــی مثبت 
شهرنشینی، به مالکیت ها تعلق می گیرد و 
با افزایش ارزش دارایی مالکانه همراه است. 
بنابراین، افراد نســبت به میزان مالکیتشان 

مالیات می دهند.
اوالد ادامــه داد: جالب تــر اینکــه مــا هم 
در ایــران، عــوارض نوســازی را داریم که 
شهرداری ها اخذ می کنند، عوارض نوسازی 
دقیقاً برحســب اندازه مالکیت و ارزش آن 
است؛ هر چند فعاًل ارزش گذاری به صورت 
درست انجام نمی شــود. بنابراین، کسی که 
ارزش ملکش باالســت، عوارض نوســازی 

بیشتری هم می دهد.
وی یادآور شــد: بنابراین وضــع مالیات بر 
امالک لوکس که می تــوان از آن به عنوان 
مالیات بر مستغالت یاد کرد، نوعی مالیات 
مضاعف محسوب می شود و ربطی به دولت 
مرکزی ندارد. پس بهتــر بود قانون عوارض 

نوسازی اصالح می شد.

مقام مسئول: احتماالً تا 100 هزار خانه 
لوکس فقط در تهران داریم

یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی 
نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آئین 
نامه اجرایی قانــون مالیات بــر خانه های 
گران قیمت با اشــاره به تهیه این آئین نامه 
به صورت مشــترک میــان دو وزارت راه و 
اقتصــاد، گفت: بــا توجه به شــباهت مواد 
قانونــی مورد نظــر در خصوص ایــن پایه 
مالیاتی، به احتمال زیــاد همین آئین نامه 
تهیه شــده، برای ارائه به هیئــت دولت در 
سال جاری هم مورد اســتفاده قرار خواهد 
گرفت.وی که خواســت نامش در گزارش 
ذکر نشود، افزود: موضوع اصلی این قانون، 
نحوه شناســایی خانه های گــران قیمت 
اســت؛ البته قابل شناســایی نیســت ولی 
بسیاری از خانه های ویالیی و آپارتمانی در 
مناطق خاصی از تهران و برخی کالنشهرها 
مشــمول این قانون می شــود؛ امــا آماری 
از تعــداد خانه های گران قیمت در دســت 

نیست.
این کارشــناس اقتصادی گفت: با توجه به 
اینکه کف ارزش خانه های مشمول مالیات 
بــر خانه های گــران قیمــت، 10 میلیارد 
تومان در نظــر گرفته شــده و همچنین با 
توجه به اینکه ارزش واحدهای مســکونی 
در ســال های اخیر افزایش قیمت شدیدی 
داشته اند، تعداد خانه های مشمول این پایه 

مالیاتی، افزایش یافته است.
وی ادامــه داد: باید با اســتفاده از دفترچه 
تقویم امالک که هر ســاله ســازمان امور 
مالیاتی تهیه می کند، فرمولی برای تعیین 
مــالک خانه های گران قیمت تهیه شــود؛ 
در تهران حدود 3 میلیون واحد مســکونی 
داریــم کــه احتماالً تــا 100 هــزار واحد 
مســکونی در تهــران مشــمول مالیات بر 

خانه های گران قیمت می شود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی، مالیــات بر 
خانه هــای گــران قیمــت را جایگزینی بر 
عوارض نوسازی دانست و گفت: باید این نوع 
مالیات را شهرداری ها دریافت کنند که در 

حال حاضر هم این عوارض اخذ می شود.

 راه ساده برای فرارمالیاتی!
وی از دیگــر نقــاط ضعــف این قانــون را 
استثناهای ذکرشده در آن دانست و اظهار 
کرد: بر اســاس مصوبه مجلــس یازدهم، 
واحدهــای مســکونی در حال ســاخت و 
واحدهای مســکونی در »ســال تملک« از 
مالیات بــر خانه های گــران قیمت معاف 
هســتند؛ اوالً چرا باید چنین استثناهایی 
داشته باشیم؟ چرا باید سازنده ها با استفاده 
از منابع مالی مردم در بانک ها، تســهیالت 
بگیرند و با آن واحد مســکونی گران قیمت 

بسازند و از مالیات هم معاف شوند؟
این پژوهشگر اقتصاد مســکن گفت: ثانیاً، 
هر فرِد مالِک واحِد گــران قیمت می تواند 
با استفاده از این اســتثنا که در الیحه دولت 
وجود نداشــت، ولی در مجلس به آن اضافه 
شد، واحد گران قیمت خود را از این مالیات 
با ترفند خریــد و فروش صــوری آن در هر 

سال، معاف کند!

نهمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک اقتصادنوین با جوایز ارزنده آغاز شد

رییس هیأت مدیره بانك صنعت و معدن:

سیاست ها و برنامه های این بانك در راستای تحقق شعار سال تدوین و بازنگری شد
خریدار  رییس هیأت مدیره بانک صنعت 
و معدن گفت: سیاست ها و برنامه های این 
بانک در راستای تحقق شــعار سال تدوین 
و بازنگــری شــد.اصغر پاک طینــت بیان 
داشت: از سال گذشته تمامي سیاست ها و 
برنامه هاي بانک همســو با افزایش تولید و 
اشتغال در کشور تدوین شــده بود که با نام 
گذاري ســال جدید به عنوان سال »تولید، 
پشــتیباني ها و مانع زدایي ها« از ســوي 
مقام معظم رهبري تمامي سیاســت هاي 
اعتباري و برنامه هاي بانک در این راســتا و 

در جهت تحقق این شعار مهم قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت 
و معدن، وي ضمــن بیان مطلب فوق عنوان 

داشــت: انتخاب این شــعار و توجه ویژه به 
بخش تولید کشور، وظیفه خطیري را براي 
حمایت از بخش تولید بر عهده بانک صنعت 
و معدن قرار مي دهــد چراکه به عنوان تنها 

بانک تخصصي در این زمینه فعالیت دارد.
وی با تأکید بر لزوم تالش همگاني در تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و اتخاذ سیاست 
هاي مناســب در حوزه اقتصاد و بانکداري 
براي نیل به این مقصــود، افزود: مهمترین 
سیاســت هاي اعتبــاري بانــک صنعت و 
معدن بــراي افزایــش ظرفیــت تولید در 
کشور، تسریع و تسهیل پرداخت تسهیالت 
با اولویــت پرداخت ســرمایه درگردش به 
واحدهایي اســت که از بانک، تســهیالت 

ســرمایه ثابت دریافت نموده اند و این بانک 
در احداث آنها مشارکت داشته است.

وي خاطرنشــان کرد: تخصیص تسهیالت 

تکمیلي )ســرمایه ثابت( به واحدهایي که 
در بانک در وضعیــت اجرا قــرار دارند. )با 
پیشرفت فیزیکي بیش از ۷0 درصد( اولویت 
دیگري اســت که در پرداخت تسهیالت به 
واحدهــاي صنعتي و معدني مــد نظر قرار 
مي گیرد تا واحدهاي تولیدي یاد شــده نیز 
در چرخه تولید قــرار بگیرند.وي همچنین 
بــه ترتیب، پرداخت تســهیالت ســرمایه 
درگردش به واحــد هاي تولیــدي فعال، 
پرداخت ســرمایه ثابت در بخش توســعه 
و یا بازسازی و نوســازی واحدهاي صنعتي 
و معدنــي )طرح هایي با اشــتغال زایي باال 
نسبت به حجم ســرمایه گذاري( و پرداخت 
تسهیالت ســرمایه ثابت در بخش ایجادي 

با تمرکز بر روی ایجــاد طرحهاي صنعتی 
کــه منجر بــه ایجــاد زنجیــره ارزش می 
گردند را از دیگر زمینه هایي برشــمرد که 
در اولویــت تخصیص اعتبارات بر اســاس 
سیاست هاي اعتباري جدید بانک در سال 
1400 قرار دارند. شرکت هاي دانش بنیان، 
صادرات محــور و فن آور در صدر شــرکت 
هاي واجد شــرایط براي دریافت تسهیالت 
از بانک صنعت و معدن هســتند و از ابتداي 
سال مقرر شــده فرآیند پذیرش، ارزیابي و 
پرداخت تســهیالت، یکپارچه و سیستمي 
شــود و در بررســي اهلیــت و صالحیت 
متقاضیــان و ســوابق آنان با دقــت نظر و 

حساسیت بیشتري عمل نماییم.



از ترکمن صحرا بوی نفت به مشام می رسد

 رد پای طالی سیاه در سرزمین "طالی سفید"

وزیر نفت خبر داد

وهش و فناوری نفت با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی تاسیس صندوق پژ

روز گذشته ثبت شد
۴۱ هزار مگاواتی شدن مصرف برق

مصرف برق کشور در  روز گذشته به 41 هزار و 3۹ مگاوات در ساعت 20 
و ۵۷ دقیقه رسید.

 فرارســیدن روزهای گرم زودتر از موعدســال های گذشــته که ورود 
وسایل سرمایشی به مدار مصرف را اجتناب ناپذیر می کند، روند مصرف 
برق در کشور را از همین آغازین ماه سال 1400 همراه با افزایش کرده 
که این امر ضــرورت توجه دوچندان به مدیریت مصــرف را جدی تر از 
سال های گذشــته می کند.از طرف دیگر کاهش محسوس بارش ها در 
سال آبی جاری )مهر ۹۹ تا آخر شــهریور 1400( نگرانی درباره تامین 
برق از نیروگاه های برق آبی را جدی تر کرده و بــر ضرورت لزوم اعمال 

روش های بهینه مصرف تاکید بیشتر می کند.
مدیرعامل توانیر درباره کاهش بارش ها و اثــر آن بر روی تامین برق به 
ایرنا گفت: در ســال آبی جاری بارش ها کم بوده و نگرانی از تامین تولید 
برق از نیروگاه هــای برق آبی وجود دارد.»محمدحســن متولی زاده« 
ادامه داد:  انتظار می رود با پشتیبانی اصحاب رسانه بتوان با اطالع رسانی 

درست، همکاری مردم را درباره رعایت الگوی مصرف جلب کرد.
گزارش تازه شرکت مدیریت شــبکه برق ایران نشان می دهد که روند 
مصرف برق شــروع به باال رفتن از پله های افزایش کــرده، به گونه ای 
روز گذشتهدر ســاعت 20 و ۵۷ دقیقه میزان مصرف به 41 هزار و 3۹ 
مگاوات رسید، در حالی که پارســال و در همین بازه زمانی این عدد 34 

هزار و32۷ مگاوات بوده که رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
میزان مصرف برق در بخــش صنایع نیز در همین ســاعت پنج هزار و 
۵03 مگاوات گزارش شده است.مصرف برق در ساعت 14 و 12 دقیقه 
بیســت و دوم فروردین 3۹ هزار و ۵۹۷ مگاوات بوده که در ساعت های 
عصرگاهی همچنان با رشد همراه شد تا به باالترین رشد خود در ساعت 

20 و ۵۷ دقیقه رسیده و بیش از 2 هزار مگاوات رشد نشان داد.
همین روند در بخش صنایع نیز تداوم یافت، به طوری که از مصرف پنج 
هزار و۵۷ مگاوات در ساعت 14 و 12 دقیقه به پنج هزار و ۵03 مگاوات 

در ساعت 20 و ۵۷ دقیقه رسیده است.
مدیرعامل شرکت توانیر درباره مصرف برق صنایع به خبرنگار اقتصادی 
ایرنا گفته بود: مشــترکان دیماندی )صنایع بزرگ( اگر با سیاست های 
تشــویقی همکاری نکردند به طور قطع باید بخشی از هزینه هایی که به 
مردم تحمیل می کنند را جبران کنند، در این زمینه تعرفه بحرانی پیک 

در صورت تصویب یکی از راه های جبران خسارت خواهد بود.
وی توصیه کرد تا مشــترکان پرمصرف همکاری کنند تا نیاز به اعمال 

سیاست های بازدارنده نباشد.

سخنگوی صنعت برق تشریح کرد
برنامه صادرات برق به عمان

ســخنگوی صنعت برق گفت: برای کشــورهایی هم که مرز آبی داریم 
مطالعاتی در دســت اقدام اســت که باید به اتمام برســد تا دو کشور 
بتوانند ســر موضوعات فنی بــه جمع بندی و نتیجه گیری برســند و 
صادرات برق به عمان نیز در این مرحله است.مصطفی رجبی مشهدی 
درباره وضعیت صــادرات برق اظهار داشــت: برنامــه وزارت نیرو این 
اســت که در درجه اول با همه کشــورهایی که مرز خاکی دارد، ارتباط 
الکتریکی داشته باشــد، که در حال حاضر برقرار است. وی افزود: برای 
کشورهایی هم که مرز آبی داریم مطالعاتی در دست اقدام است که باید 
به اتمام برســد تا دو کشور بتوانند ســر موضوعات فنی به جمع بندی و 

نتیجه گیری برسند و صادرات برق به عمان نیز در این مرحله است. 
سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری از اینکه بتوان ارتباط الکتریکی 
با کشــورهایی که مرز آبی داریم، برقرار شــود، تصریح کرد: مذاکرات 
فنی در حد مشاورین و پیمانکاران انجام شــده و راهکارهایی برای این 
موضوع مورد بررســی قرار گرفته اما هنوز قراردادی برای مبادله انرژی 

منعقد نشده است.
وی گفت: صادرات به افغانســتان و عراق مطابق قبل انجام می شــود، 
ظرفیت های خوبی در کشور برای افزایش صادرات به افغانستان وجود 
دارد که نیازمندی هــای جدیدی برای تامین بــرق صنایع خود دارند، 

افزایش صادرات به کشور عراق نیز در حد مذاکره و گفت وگو است. 
رجبی مشــهدی یادآور شــد: فعال ما در حد ظرفیت قراردادی با هر دو 
کشــور مبادله انرژی داریم اما مذاکره خاصی بــرای افزایش صادرات 
نداشته ایم، درخواست هایی از سوی هر دو کشــور عراق و افغانستان و 

همچنین ایران مطرح شده اما هنوز منجر به قرارداد جدید نشده است.

احداث ۵۸۳ واحد تولید برق حرارتی در کشور
ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور تا انتهای سال گذشته به ۶۸ هزار و 

۹33 مگاوات رسیده است.
نگاهی به عملکرد صنعت برق حرارتی در ســال ۹۹ حاکی از آن اســت 
که طی سال گذشــته یک هزار و ۷۵۹ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 
حرارتی افزوده شــده و اسفند ســال گذشــته با راه اندازی واحد بخار 
نیروگاه کاســپین ظرفیت نامی نیروگاه های حرارتی ایران به ۶۸ هزار 

و ۹33 مگاوات رسیده است.
تاکنون ۵۸3 واحد تولید برق حرارتی در 12۹ نیروگاه کشــور احداث 
شــده که با افتتاح پروژه نیروگاه کاســپین تعــداد واحدهای حرارتی 
تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بــزرگ به 3۸0 واحد و ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به 4۶ هزار و 42۵ 
مگاوات رسیده اســت.در حال حاضر ظرفیت نیروگاه های کشور اعم از 
حرارتی، برق آبی، تجدیدپذیر، دیزلــی، مقیاس کوچک و اتمی به ۸۵ 
هزار و 11۵ مگاوات رســیده کــه ۸1 درصد از این ظرفیــت مربوط به 

نیروگاه های حرارتی است.
این گزارش حاکی اســت، هم اکنــون واحدهای ســیکل ترکیبی با 
ظرفیت 30 هــزار و ۶43 مــگاوات )3۶ درصد(، واحدهــای گازی با 
ظرفیت 22 هزار و 2۵۷ مگاوات )2۶.1 درصد( و نیروگاه های بخاری با 
ظرفیت 1۵ هزار و ۸2۹ مــگاوات )1۸.۶ درصد(، نیروگاه های حرارتی 

کشور را تشکیل می دهند.

و نیر

صنــدوق بین المللی پــول )IMF( پیــش بینی کرد 
قیمت سر به سر یا قیمت تمام شده نفت که کشورهای 
خاورمیانــه برای متــوازن کردن بودجــه دولتی نیاز 
دارند، در سالهای 2021 و 2022 با انتظارات برای باال 
رفتن قیمتهای نفت و بهبود اقتصادی، پایین تر خواهد 

رفت.
 صندوق بین المللی پول در گــزارش دورنمای منطقه 
ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که روز یکشنبه منتشر 
شــد، پیش بینی کرد قیمت سر به ســر یا قیمت تمام 
شده نفت عربســتان ســعودی از ۷۷.۹0 دالر در هر 
بشکه در ســال 2020 به ۷۶.20 دالر در سال 2021 

و ۶۵.۷0 دالر در سال 2022 کاهش پیدا خواهد کرد.
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، قیمت ســر 
به سر عمان از ۹۵.۸0 دالر در ســال 2020 به ۷2.30 
دالر در سال 2021 کاهش خواهد یافت و قیمت سر به 
سر امارات متحده عربی از ۶۸.20 دالر در سال 2020 
به ۶4.۶0 دالر در ســال 2022 کاهــش پیدا می کند. 
در مقابل، قیمت ســر به ســر کویت از ۶۸.10 دالر در 
سال 2020 به ۶۹.30 دالر در سال 2021 افزایش پیدا 

می کند اما به ۶4.۵0 دالر در ســال 2022 
کاهش خواهد یافت. قیمت ســر به سر عراق 
از ۶3.۷0 دالر در ســال میالدی گذشته به 
۷1.30 دالر در سال میالدی جاری افزایش 
خواهد یافت.صندوق بین المللی پول در این 
گزارش نوشت: حســابهای مالی در سراسر 
خاورمیانه در سال 2020 به طرز چشمگیری 

وخامت پیدا کردند که منعکس کننده درآمد کمتر به 
دلیل رشد منفی تقاضای داخلی و افت قیمتهای نفت 
و همچنین سیاســتهای حمایتی بــرای خنثی کردن 
پیامدهای شــیوع پاندمی ویروس کرونا بود. فاینانس 
عمومــی صادرکننــدگان نفت وخامت بیشــتری در 
مقایســه با واردکنندگان نفت داشت که نشان دهنده 

درآمد نفتی پایین تر بود.
کسری مالی منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا از 3.۸ 
درصد تولید ناخالص داخلی در ســال 201۹ به 10.1 

درصد در سال 2020 افزایش یافت.
اما قیمتهــای باالتر نفــت و آغاز واکسیناســیون به 
خصــوص در امــارات متحــده عربــی، از دورنمای 

بهبودیافته بســیاری از اقتصادهای شورای 
همکاری خلیج فارس پشتیبانی می کند.

صندوق بیــن المللی پــول  در این گزارش 
اعــالم کــرد قیمتهای نفــت از ســه ماهه 
چهارم سال 2020 بهبود یافته که منعکس 
کننده بهبــود تقاضای جهانــی و همچنین 
توافق اوپک پالس بــرای تمدید محدودیت 
عرضه و تصمیم عربســتان سعودی برای کاهش تولید 

داوطلبانه بیشتر بوده است.
منحنی معامالت نفت نشــان می دهد کــه قیمتها در 
ماههای آینده نزدیک ســطح فعلــی خواهند ماند و تا 
پایان ســال 2021 به ۵۷ دالر در هر بشکه می رسند و 
در سال 2022 که انتظار می رود میزان عرضه افزایش 
پیدا کند، به ۵3 دالر در هر بشکه کاهش پیدا می کنند 
و همچنان پایین تر از میانگین قیمت ۶4 دالر هر بشکه 

نفت در سال 201۹ خواهند ماند.
این وام دهنده جهانی پیش بینی کــرد فعالیت نفتی 
در کوتــاه مدت مالیم مــی ماند کــه منعکس کننده 
محدودیــت تولید اوپــک پالس و ادامــه تحریمهای 

آمریکا علیه ایران اســت. اگرچه پیش بینی می شــود 
تولید ناخالــص داخلی نفــت به میــزان ۵.۸ درصد 
در سال 2021 رشــد کند اما این رشــد عمدتا نتیجه 
افزایش تولید نفت لیبی به میــزان 233 درصد پس از 
بازگشــایی میادین و بنادر نفتی این کشــور در اواخر 
ســال 2020 خواهد بود. پیش بینی می شــود روند 
احیای واردکنندگان نفت در کوتاه مدت آهسته باشد 

و به 2.3 درصد در سال 2021 برسد.
بر اســاس گزارش پالتس، صندوق بیــن المللی پول 
خاطرنشــان کرد تغییرات اقلیمی بر خاورمیانه تاثیر 
گذاشــته و بعضی از کشــورها این منطقــه موجهای 
گرمای شــدیدتر و مشــکل تامیــن آب را به شــکل 
متداولتری تجربه خواهند کرد. این چالشــها احتماال 
عمیقتر خواهند شد و ضرورت شناســایی اولویتهای 
سیاســتی برای وفق پذیری و ســرمایه گــذاری در 
زیرساخت منعطف در برابر شرایط اقلیمی را ایجاب می 
کنند. صادرکنندگان نفــت منطقه همچنین با چالش 
گذار از وابستگی به نفت روبرو هســتند زیرا جهان به 

مرور از سوختهای فسیلی فاصله می گیرد.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره به افتتاح 
صندوق پژوهش و فناوری نفــت و اجرای طرح خرید 
تضمینــی در صنعت نفت گفت: اقتصــاد فناورانه این 

صنعت، شاهد تحوالت جدیدی شده است.
 مسعود کرباســیان در آیین افتتاح صندوق پژوهش و 
فناوری صنعت نفت، با بیان این مطلب افزود: ســنگ 
بنای این تحوالت به نخســتین بازدیــد آقای زنگنه از 
انبار ری برمی گردد. براســاس مصوبــه هیئت دولت، 
قرار بود ایــن انبار که بالغ بر 20 هکتار مســاحت دارد 

فروخته و ساختمانی برای شرکت ملی نفت 
ایران احداث شود، اما با صالحدید وزیر نفت، 
تشخیص داده شد این زمین در اختیار پارک 

فناوری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بــه زودی اقدام های خوب 
انجام شده در این پارک اطالع رسانی خواهد 
شد، گفت: صندوق پژوهش و فناوری صنعت 

نفت هم با هدف ارائه حمایت هــای مالی در این زمینه 
شــکل گرفت. این صنــدوق 20 ســرمایه گذار دارد 

که چهار ســرمایه گذار آن از شــرکت های 
زیرمجموعه نفت است و الباقی شرکت های 

خصوصی هستند.
کرباســیان از همراهــی بانــک تجــارت و 
صندوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز در این 
مســیر قدردانی کرد و افــزود:  در بحث کاال 
با ابالغیه وزیر نفت که اجرای آن در دســتور 
کار معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری قرار گرفته 
اســت، با اعطای وام کم بهره )ســود بانکی متوسط ۸ 

درصد( از تولیدکنندگان ایرانی حمایت و پس از تولید 
کاال، محصول یا مســتقیم به بازار عرضه می شود، یا در 
صورتی که محصول به نفت واگذار شود، نفت اقساط را 

خواهد پرداخت.
وی به توافق هزار میلیارد تومانی در حوزه صندوق های 
جســورانه نیز اشــاره و اظهار کرد: مجموع اقدام های 
انجام شده با ابتکار شخص آقای زنگنه مطرح و عملیاتی 
شده است و امیدواریم در آینده شاهد توسعه روزافزون 

شرکت های دانش بنیان در کشور باشیم.

نفت

نفت

خریدار   زنگنه گفــت: صندوق پژوهش و 
فناوری صنعت نفت بــا 100 میلیارد تومان 
ســرمایه شــروع به کار کرده و باید تالش 
کنیم که امســال افزایش ســرمایه داشته 

باشد.
 بیــژن زنگنه وزیر نفــت  در آییــن افتتاح 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیردولتی 
صنعــت نفــت بیــان کــرد: قــرارداد و 
تفاهم نامه هایــی که امروز امضا می شــوند 
نتیجه تــالش گروهی بزرگ برای توســعه 
فناوری است. آینده کشــور نه در گرو تولید 
ســنتی بلکه در گرو توســعه فناوری ملی 

است. 
او افــزود: وزارت نفــت سال هاســت به 
موضوع دانش بنیان توجه جدی داشــته 
اســت. شــرکت های  پتروپــارس، مپنا، 
فــرآب دانش بنیانی هایــی هســتند که 
کارهــای مهمــی در صنعت بــرق و نفت 
انجام دادند و به حق دستاورد آن ها سبب 

افتخار است.
وزیر نفــت ادامه داد: تولید فــوالد مقاوم به 
ســیال ترش آخرین کاری است که در سال 
گذشته به نتیجه رسیده  و توانستیم بخش 
اصلی ورق های خط لوله گوره به جاســک 
را با همکاری مثلثــی از وزارت نفت، فوالد 
مبارکه و اکســین خوزســتان بــه نتیجه 
برسانیم. انواع کاتالیست ها و مواد شیمیایی 
مصرفی در فرآیند تولیــد، بخش دیگری از 
کار ها بود و کاری که اکنــون خیلی جدی 

در همین راســتا در حال ادامه آن هستیم، 
ساخت انواع ماشین های دوار مثل توربین ها 
و کمپرســور های انتقال و کمپرســور های 

فرآیندی است.
او گفت: امسال سال "تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها" است و ما نیز در جلساتی که 
داشتیم، تصمیمات مهمی گرفتیم. این که 
از شــرکت های فناور یعنی دانش بنیان ها و 
استارتاپ ها، بیشتر پشــتیبانی کنیم و اگر 

موانعی بر سر راه آن هاست، برداریم.
وزیر نفــت تصریح کرد: صنعــت نفت برای 
حمایــت از این شــرکت های فنــاور، دو 
کار مهم را انجام داده کــه ادامه دارد؛ یکی 
تاســیس پارک فناوری و نوآوری نفت است 
که اساســنامه آن تایید، ارکان آن مستقر و 
فعال، مکان آن نیز در نظر گرفته شــده و در 
حال فعالیت است. تاکنون چندین مورد از 
این پارک ها در کشــور با همت وزارت علوم 

تاســیس شــده، اما این پــارک نفت، جزو 
اولین مواردی است که از طرف بخش تقاضا 

تاسیس شده است.
او افــزود: همچنیــن صنــدوق پژوهش و 
فناوری صنعت نفت به صــورت غیردولتی 
تاســیس شــد که  می توان گفــت اولین 
صندوقی  است که به دلیل تقاضا ایجاد شده 
که این مســئله مهمی در صنعت نفت است 
که بزرگترین سرمایه گذاری های کشور در 

آن صورت می گیــرد و  می تواند بزرگترین 
محرک برای اقتصــاد در بخش های فناور 

باشد.
زنگنه همچنین گفــت: این صندوق با 100 
میلیارد تومان ســرمایه شروع به کار کرده و 
باید تالش کنیم که امسال افزایش سرمایه 
داشته باشد. ما نیز از طریق امکانات دیگری 
که تبصره 1۸ قانون بودجه ســال 1400 در 
اختیار مان گذاشــته و ۸00 میلیارد تومان 
منابع را اجــازه داده که برای پشــتیبانی از 
اســتارتاپ ها و شــرکت های فناور هزینه 
کنیم، می توانیــم به این صنــدوق کمک 

کنیم.
او اظهار کرد: امســال طرح های زیادی در 
دست اجرا داریم که باید با استفاده از این دو 
اهرم یعنی پارک نوآوری و صندوق پژوهش 
و فناوری صنعت نفت و بــا همراهی اجزای 
دیگری مثل بانک تجارت و صندوق نوآوری 
و شکوفایی، آن ها را اجرا کنیم. این طرح ها 
شامل احیای چاه های مرده و کم بازده است 
که در ایــن زمینه برای شــرکت های فناور 

تقاضا را عرضه می کنیم.
زنگنــه در پایــان گفــت: همچنیــن از 
شــرکت های فناور برای نمک زدایی خرید 
خدمت می کنیم. طرح های بهینه ســازی 
مصرف انــرژی و خرید تضمینــی که یک 
رکن آن گواهــی کیفیت اســت و انجمن 
نفت ایران مسئول آن شده نیز از جمله این 

طرح هاست.

مونا محمدقاسمی   مستقر شدن دستگاه 
حفاری "فتح 33" در ترکمــن صحرا امید 
پیدا شــدن نفت در منطقه کمتر توســعه 
یافته شمال گلســتان را در دل مردم زنده 

کرده است.
گلستان استانی است که به نگارستان ایران 
زمین و ســرزمین طالی سفید شهره است، 
اســتانی که نقش صنعت در آن کمرنگ تر 
از دیگر استان های توســعه یافته و اقتصاد 
آن بر پایه زمین های حاصلخیز کشــاورزی 

است.
این روز ها به هر نقطه از گلستان سفر کنید 
رنگ زرد گل های کلزا و سرسبزی گندم ها 
چشم هایتان را و رایحه خوش شکوفه های 
بهاری شــامه تان نــوازش می دهــد، اما از 
شمال گلســتان و قلب ترکمن صحرا بوی 
نفت به مشام می رســد، آری رایحه طالی 

سیاه در سرزمین شهره به طالی سفید.

به دنبال میدان مشترک نفت و گازی 
با همسایه

شــهریور ماه ســال گذشــته بود که برای 
دومین بــار در یک دهه گذشــته موضوع 

اکتشــاف نفت و گاز در شهرستان گمیشان 
مطرح شد. چراکه همجواری منطقه ترکمن 
صحرا در اســتان گلســتان با میدان عظیم 
نفت و گاز ترکمنستان درمنطقه بَلخان آباد 
که از آن بــه " نبیت کوه" یا کــوه نفت یاد 
می شود و فاصله ای حدود 130 کیلومتری 
با گمیشــان دارد احتمال وجــود مخازن 
یا میدان مشــترک نفتــی را در این منطقه 

پررنگ کرده است.
در نهایــت 14 فروردین ماه امســال پس از 
مستقر شدن کامل دســتگاه حفاری "فتح 
33" در منطقه و با حضور یکــی از اعضای 
هیئــت مدیره شــرکت ملی نفــت ایران، 
اکتشــاف نفت و گاز و حفر چــاه " هیرکان 
یک" در منطقه ســقرتپه گمیشان مجاور 
مرز شمال غربی این اســتان با ترکمنستان 

آغاز شد.
به گفته سیدصالح هندی عضو هیات مدیره 
شرکت ملی نفت ایران چاه هیرکان به عمق 
3 هزار متر و در مــدت ۹ ماه و بــا مجموع 
اعتبار 1۵ میلیون یورو و 4۵ میلیارد تومان 

حفاری خواهد شد.
البته حفر نخســتین چاه نفت در گلستان 

به ســال 1330 بر می گردد و طی ۷0 سال 
گذشــته 12 چاه نفت در ایــن منطقه حفر 
شــده که از این تعداد 10 چاه خشک بوده 
و به گفته مســئوالن در دو چاه دیگر ادامه 

حفاری مقرون به صرفه نبوده است.
هادی حق شناس استاندار گلستان در این 
رابطه گفت: چاه فعلی که در حال حفر است 
چاه 13 ام بوده و طی چند روز گذشته بیش 

از 1۵۶ متر حفر شده است.
حق شــناس گفت: قطعا دانش و تجهیزاتی 
که امــروز در اختیــار ماســت از دانش و 
تجهیزات دوره های قبل خیلی بیشتر است 

و امیدواریم به نتیجه برســیم و چنانچه در 
این چاه به نتیجه نرسیم دوچاه دیگر آماده 
حفاری اســت و تمام تمرکز ما بر این است 

که در این منطقه به نفت برسیم.

 کشف ۳7 تاقدیس نفت و گاز 
در گلستان

علی اصولی، مدیر اکتشــاف شرکت نفت 
خزر در سال ۹4 در ســفر خود به گلستان 
از پیدا شــدن 3۷ تاقدیس نفــت و گاز در 
اســتان خبر داده و گفته بــود: از12 حلقه 
چاه حفر شــده در گلستان هشــت چاه با 
هدف شناسایی تاقدیس های گازی بوده و 
از میان ســه حلقه چاه ها گاز مشاهده شده 

است.
با ورود تجهیزات اکتشــاف نفت به ترکمن 
صحرا و آغاز فعالیت آن ها امید توســعه در 
قلب گلستانی ها روشــن شده است، آن هم 
در منطقه کمتر توســعه یافته گمیشان که 

جزو 31 شهرستان محروم کشور است.
حاال چشم یک استان به ســازه بلند قامتی 
دوخته شده که قرار اســت طی ۹ ماه آینده 
ما را به طالی سیاه برساند، شنیده ها حاکی 

از این است از زمان شــروع فعالیت فتح 33 
در گمیشان روزانه تعدادی کارگر برای پیدا 
کردن کار به این منطقــه می روند و همین 
امر نشــان از چراغ امیدی اســت که در دل 

مردم منطقه روشن شده است.
دستمرد فرماندار گمیشــان در این رابطه 
گفت: در حال حاضــر کارگر های مورد نیاز 
از روستای مجاور محل اکتشاف نفت تامین 
می شــود و برخــی از مردم منطقــه تصور 
می کنند کار اســتخراج نفت آغاز شده و به 

همین دلیل برای کار مراجعه می کنند.
او افــزود:  احتمال پیدا شــدن نفت در دنیا 
از هر ســه چاه یک چاه اســت، اما در کشور 
ما از هر 3 چاه 2 چاه به نفت می رســد یعنی 
احتمال ۶۶ درصــد، همین موضوع ما را هم 
به کشــف نفت در این منطقه امیدوار کرده 

است.
اســتخراج نفت فرصتی است که اگر محقق 
شــود اســتان گلســتان را جــدا از بخش 
کشــاورزی به یکی از فرصت هــای بزرگ 
ســرمایه گذاری در منطقه تبدیل می کند 
و چرخ خسته اقتصاد این اســتان را شتاب 

بیشتری می دهد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد؛ کاهش قیمت تمام شده برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه

 توافق هزار میلیارد تومانی در حوزه صندوق های فناورانه

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران:

تکیه دوباره بر درآمدهای نفتی فاجعه خواهد بود

معاون وزیر صمت اعالم کرد

تحقق ۳.۵ میلیارد دالر داخلی سازی در کشور
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: در حوزه توسعه و تعمیق ساخت 
داخل توســط صنایع سراسر کشــور در بخش های مختلف صنعتی 3 

میلیارد و۵00 میلیون دالر داخلی سازی صورت گرفته است.
 به نقل از وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی در نشســت مشــترک 
با نمایندگانی از انجمن صنایع شــوینده، آرایشــی و بهداشتی اظهار 
داشت: مقام معظم رهبری 4 سال متوالی شــعار سال را به بخش تولید 
و صنعت اختصاص دادند و خوشــبختانه در ســال گذشــته با تالش 
صنعتگران کشــورمان توانستیم شاهد رشد مناســبی در بخش تولید 

کشور باشیم.
وی افزود: در شرایطی بخش صنعت کشور توانست، رشد صنعتی را رقم 
بزند که شیوع ویروس کرونا، شرایط نامساعدی برای بخش مولد کشور 
ایجاد کرده بود، اما خوشــبختانه در حوزه تولیــد محصوالت مورد نیاز 

مردم برای مقابله با این بیماری شاهد جهش خوبی بودیم.
معاون امور صنایع وزارت صمت توســعه سرمایه گذاری در بخش های 
صنعتی و روند افزایشــی تولید محصوالت منتخب صنعتی را از جمله 
اقدامات انجام شده در ســال جهش تولید برشــمرد و گفت: در حوزه 
توســعه و تعمیق ســاخت داخل نیز توسط صنایع سراســر کشور در 
بخش های مختلف صنعتی 3 میلیارد و۵00 میلیون دالر داخلی سازی 

صورت گرفته است.

رشد 225 درصدی سرمایه گذاری صنعتی در 11 ماهه سال 99
صادقــی نیارکی با تشــریح وضعیت شــاخص های کالن صنعت در 
سال گذشته خاطر نشــان کرد: میزان ســرمایه گذاری صنعتی در 
سال ۹۹ با رشــد 22۵ درصدی به بیش از 1۸0 هزار میلیارد تومان 
طی 11 ماه رســیده اســت که این میزان تا پایان ســال روند افزایشی 

داشته است.
صادقــی نیارکی افزایــش 23 درصدی اشــتغال صنعتــی را از دیگر 
اقداماتی برشمرد که در سال جهش تولید بســتر را برای فعالیت 121 

هزار نفر فراهم کرده است.

جهش تولید 20 محصول منتخب صنعتی
وی همچنین از جهش تولید 20 محصــول منتخب صنعتی خبر داد و 
اظهار امیدواری کرد: این روند در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی 
با همکاری همه نهادها و دســتگاه های اجرایی حفظ و شــاهد بهبود 

وضعیت صنعت درسال 1400 باشیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد

پول های بلوکه شده ایران در عراق آزاد می شود
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید با وجود شــرط دشــواری 
که دولت عراق بر سر راه شرکت ها گذاشــته اما پول های ایران در عراق 

امکان جابجایی پیدا کرده اند.
سید حمید حسینی اظهار کرد: در سال های گذشته یکی از بهانه هایی 
که دولت عراق در تســویه نکردن پول  حاصل از صادرات ایران داشت، 
تحریم های آمریکا بود اما در هفته های گذشــته، گشایش هایی در این 
زمینه رخ داده و حتــی صحبت از دادن یک مهلــت 120 روزه به عراق 

مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مذاکرات برای آزادســازی پول های ایران در عراق در 
جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بغداد نیز دنبال می شود، 
بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق در جریان ســفر آقای شریعتمداری به این 
کشــور نیز صحبت از ممکن شدن آزادســازی پول های ایران را مطرح 
کرده و از آمادگی دولت این کشــور برای همــکاری در این زمینه خبر 
داده است. هرچند بغداد شرط های دشواری را در این مسیر گذاشته اما 

به نظر می رسد بهانه تحریم ها دیگر وجود ندارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره شرط های دولت این کشور 
برای انتقال ارز ایران نیــز گفت: شــرط ها کار را در عرصه عمل برای 
شرکت های عراقی دشــوار می کند. مثال اینکه نیاز به دریافت مجوز از 
تمام وزارت خانه های ذیربط وجود دارد یــا اینکه گفته اند باید کاالی 
ایرانی به عراق منتقل شــود و پس از تایید تخلیه، پول جابجا شــود یا 
در رابطه با باز کردن ال ســی یا نحوه پرداخت ارز نیز اما و اگرها وجود 
دارد اما در مجموع هرچند به دشــواری اما امــکان انتقال پول فراهم 

شده است.
حسینی درباره ابعاد ســفر وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح داد: یکی 
از اصلی ترین ابعاد این ســفر، بحث حضور نیروهای متخصص ایرانی در 
عراق است. عراق در سال های گذشــته تعداد زیادی از نیروهای خود را 
از دســت داده و در کنار آن برخی نیروهای ایرانی به شکل انفرادی کار 

خود را در این کشور دنبال می کردند.
وی افزود: با نهایی شــدن توافقات در این زمینه، شرکت های کاریابی 
ایرانی و عراقی می توانند بستر همکاری های رسمی در زمینه نیروهای 
انسانی را بررسی کنند تا عایدی دو کشور از این تبادالت افزایش یافته و 

همکاری های دو جانبه در سطح نیروی انسانی نیز رشد کند.
به گزارش ایسنا، بناست در جریان سفر محمد شــریعتمداری – وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی – ایران به بغداد، دو طرف یک سند همکاری 

پنج ساله به امضا برسانند.

قیمت سازی خودرو در وبسایت ها

 رئیس اتحادیه: خریداران مراقب باشند
اگرچه مراکز فروش خودرو به علــت محدودیت های کرونایی به مدت 
10 روز تعطیل شده اند اما »قیمت ســازی« در فضای مجازی مجددا از 

سرگرفته شده است.
 با توجه به شروع موج چهارم شیوع ویروس کرونا، مقرر شد از روز شنبه 
21 فروردین ماه گروه های شغلی 2، 3 و 4 در مناطق قرمز کشور تعطیل 
شــوند که بازار خودرو نیز یکی از همین مشاغل تعطیل شده محسوب 
می شود؛ با این وجود وبسایت های اینترنتی طی روزهای گذشته قیمت 
سازی در فضای مجازی را از سر گرفته و با ارائه قیمت های سلیقه ای بر 

طبل حواشی صنعت خودرو می کوبند.
به عنوان نمونه، در یکی از وبســایت های اینترنتی خودرو، قیمت انواع 

خودرو اینگونه تنظیم و درج شده است:
در ایــن رابطــه، نعمت اهلل کاشــانی نســب نایــب رئیــس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودروی تهران در گفت و گو با خبرنــگار مهر اظهار 
داشــت: میزان فروش در بازار خودرو طی هفته گذشــته بسیار ناچیز 
بود و در حالی که خریداران و مصــرف کنندگان کم کم در حال ورود به 
بازار بودند، ستاد ملی کرونا به دلیل قرمز شدن تعداد زیادی از شهرها، 

بازارهای کشور به مدت 10 روز تعطیل کرد.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، از روز شــنبه مراکز فروش خودرو و به 

طور کلی بازار خودرو در سراسر کشور تعطیل شد.
کاشانی نســب در مورد قیمت هایی که این چند روز در فضای مجازی 
برای انواع خودرو ارائه می شــود، گفت: بازار تعطیل است و هیچ قیمتی 
رد و بدل نمی شــود از این رو قیمت های درج شــده در وبســایت های 

اینترنتی، سلیقه ای بوده و واقعی نیستند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران افزود: به عنوان 
مثال شــاهد هســتیم که در فضای مجازی نرخ های خودرو روزی دو 
مرتبه تغییر می کند، در حالی که بازار تعطیل اســت و خرید و فروشی 
وجود ندارد که بخواهد مبنای جدیدی برای قیمت گذاری به دســت 

بیاید و از وبسایت ها سر دربیاورد.

تولید

دبیرکل اتاق اصنــاف ایران اظهار داشــت:  اگر میزان 
تورم را به صورت متوســط ۵0 درصد در نظر بگیریم، 
می توانیم برای این ده روز پیش بینی کنیم که حداقل 
4۵ هزار میلیــارد تومان کاهش فرصــت فروش برای 
اصناف بــه وجود می آید که بخشــی از آن خســارت 
مســتقیم و بخشــی عدم فروش کاال و خســارت به 

زنجیره های بعدی است.
محمدباقر مجتبایــی در مورد برآوردها از خســارت 
تعطیلی ده روزه بر اصنــاف اظهار کــرد: اقتصاد ما از 
نظر بازار مصرف پانزدهمین بازار مصرف بزرگ جهان 
است، بنابراین یک ظرفیت بسیار عالی دارد. برای رشد 
صنایع و ساماندهی تمامی بنگاه ها در زنجیره تامین تا 
توزیع ظرفیت بزرگی وجود دارد، اما در شــرایط کرونا 
گروه تولیدات و به تبع آن شبکه توزیع آنها تحت تاثیر 

قرار می گیرند.
وی در ادامــه اضافه کــرد: ۹0 درصــد کل کاالهای 
تولیدی کشور  و ۷0 درصد واردات ایران از طریق شبکه 
صنفی توزیع می شــود. الزاما مصرف کننده این کاالها 
خانوارها نیستند بلکه شــبکه صنفی گسترده تر است، 
3 هزار نوع رســته صنفی در کشــور وجود دارد یعنی 

بســیاری از مواد اولیه کارخانجات، صنایع، 
پاالیشــگاه ها، شــرکت ها و ادارات از طریق 
اصناف توزیع می شــود.  این نشان می دهد 
که اصناف در کلیه زنجیــره تولید و خدمات 

تاثیرگذاری دارند.
مجتبایی افزود: بنابرایــن و با توجه به نقش 
اصناف در تامین نیازهای واحدهای مختلف، 

وقتی از تاثیــر تعطیلــی و کرونا بر اصنــاف صحبت 
می کنیم، باید تاثیر آن بر کل اقتصاد را مدنظر داشــته 
باشیم. پیشــانی اقتصاد کشور، شــبکه اصناف است 

چراکه تعامل نهایی را با مجموعه اقتصادی دارد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران تصریح کــرد: بنابراین این 
تعطیلی ها منجر می شود که تقاضا برای تولید کاهش 
یابد و تاثیر آن تنها روی شــبکه توزیع نیست. اگر این 
ده روزها اســتمرار پیدا کند دیگر خسارت محدود به 
اصناف نیست و به کل زنجیره اقتصادی آسیب می زند. 
برای جلوگیری از این اتفاق نیاز به همکاری همه آحاد 
جامعه است؛ نخست از طرف مردم و تغییر شیوه تقاضا 
و دوم مســئولیت پذیری واحدهــای صنفی اهمیت 

ویژه ای دارد.

وی با اشــاره به تعــداد واحدهــای صنفی 
تعطیل شده گفت: در شهرهای قرمز حدود 
۵0 درصد از اصناف و در شــهرهای نارنجی 
۹۹ درصــد اصنــاف فعالیــت می کنند. در 
کشور 3 میلیون واحد صنفی داریم،  اگر 100 
درصد شــهرهای ایران تعطیل باشــند ۵0 
درصد اصناف کار می کننــد اما در وضعیت 
فعلی ما که 2۵۷ شــهر وضعیت قرمــز دارند، حدود 1 

میلیون واحد صنفی مشمول تعطیلی شدند.
وی افزود: باید ســعی کنیم که به تعداد شهرهای قرمز 
اضافه نشــود، اگر این اتفاق بیافتد دو خســارت قابل 
پیشــبینی اســت؛ از طرفی تعداد واحدهای تعطیل 
افزایش یافتــه و از طــرف دیگر ممکن اســت مدت 
تعطیلی از 10 روز بیشتر شــود. برای جلوگیری نیاز به 

رعایت همه است.
دبیرکل اتــاق اصناف ایران خســارت وارده بر اصناف 
را اینطور پیش بینی کرد:  تجربه آمــاری ما در آذر ماه 
نشــان می دهد که در 1۵ روز تعطیلی در ماه آذر سال 
۹۹ که شرایط تقریبا مشــابهی با امروز داشتیم، طبق 
آمار بانک مرکزی ۵0 هزار میلیارد تومان میزان فروش 

اصناف کاهش پیدا کرده است، البته این کاهش درآمد 
به معنای این نیســت که 100 درصد آن زیان اســت. 
بخشی ارزش خود کاال و بخشی سود احتمالی است که 

با از دست رفتن آن ضرر ایجاد می شود.
وی افزود: این گردش مالی باعث می شد که واحدهای 
صنفی بتوانند چک های خود را پاس کنند، وقتی نتواند 
این کار را انجام دهد بر حلقه بعدی تا تولیدکننده تاثیر 

می گذارد و زنجیره اقتصاد آسیب می بیند.
مجتبایی در ادامه خاطرنشان ســاخت: اگر بر اساس 
همان تجربــه آذرماه محاســبه کنیم، بــرای ده روز 
تعطیالت دســت کم 33 هزار میلیــارد تومان کاهش 
درآمد و فرصت فروش اصناف خواهــد بود. یک تورم 
حداقل 3۶ درصدی نیز وجود داشــت که در برخی از 
گروه های کاالیی تا بیش از ۶۸ درصد هم رســید. اگر 
میزان تورم را بــه صورت متوســط ۵0 درصد در نظر 
بگیریم، می توانیم برای ایــن ده روز پیش بینی کنیم 
که حداقل 4۵ هــزار میلیارد تومــان کاهش فرصت 
فروش برای اصناف به وجود می آید که بخشــی از آن 
خسارت مستقیم و بخشــی عدم فروش کاال و خسارت 

به زنجیره های بعدی است.

اصناف

خریدار  رییــس کمیســیون صادرات 
غیرنفتــی اتــاق بازرگانــی ایــران اظهار 
داشــت: اگر تکیه بر صادرات نفتی باشــد 
دوباره صادرات غیرنفتــی مغفول می ماند. 
صادرات یک روند رو به جلو داشــته که اگر 
این اتفاق بیافتــد دوباره توقــف کرده و به 
عقب بازمی گردیم. این فاجعه ای اســت که 

رخ می دهد.
جمشــید نفر در مورد سرنوشــت صادرات 
غیرنفتی ایران در صورت برداشــته شدن 
تحریم ها اظهار کرد: همه مســائل بستگی 
به تصمیمات مدیران ارشــد کشــور دارد. 
چنانچه دوباره تکیه بر صــادرات و ارزهای 
نفتی داشته باشند، یک فاجعه در اقتصاد به 
وجود خواهد آمد. ولی اگر متوجه شوند که 
تکیه بر کاالیی که نعمت خدادادی اســت و 
تنها برای یک نسل نیست، می توانند نتایج 

خیلی خوبی  از برجام گرفته شود.
وی افزود: اگر تکیه بر صادرات نفتی باشــد 
دوباره صادرات غیرنفتــی مغفول می ماند. 
صــادرات یک رونــد رو به جلو داشــته که 
اگر ایــن اتفاق بیافتد دوبــاره توقف کرده و 
به عقب بازمی گردیم؛ این فاجعه ای اســت 
کــه رخ می دهد. ولی اگــر منطقی برخورد 
کنیــم و درآمدهــای نفتی را بــرای ایجاد 
زیرساخت های اساسی کشور منظور کنیم 

نتایج بسیار خوبی خواهیم گرفت.
دبیر کنفدراســیون صادرات ایــران درباره 
صنایعی کــه می تواننــد در این شــرایط 
بار صــادرات غیرنفتی کشــور را به دوش 
بکشند گفت: خوشبختانه در همه زمینه ها 
ظرفیت هــای زیادی داریم. بــه طوری که 
فکر می کنم بخش هــای مختلف صادراتی 
کشور هریک به تنهایی این قابلیت را دارند 
که نیازهای ارزی کشــور را تامین کنند. اما 
برای اینکه این بخش ها موفق شوند نیاز به 

یک نگاه عمیق و درست به مسئله صادرات 
وجود دارد.

وی اضافــه کــرد: بــرای مثــال بخــش 
ظرفیت هــای  کشــور  گردشــگری 
فوق العــاده ای دارد اما متاســفانه به علت 
مغفول بودن، از ایــن ظرفیت ها بیش از 3 تا 
۵ درصد اســتفاده نمی کنیم. همین بخش 
گردشگری زیرمجموعه های مختلف مانند 
گردشگری سالمت، بومگردی، گردشگری 
طبیعت، گرشــگری ورزشی و غیره دارد که 
هر یک از آنها ظرفیت هــای میلیارد دالری 
دارد یا در بخش معدن آنقدر ظرفیت داریم 

که حد و حساب ندارد.
نفر در ادامه تصریح کــرد: در حوزه خدمات 
فنی و مهندســی نیز ظرفیت باالیی داریم. 
با این تعــداد مهندس تحصیــل کرده که 

از این نظر جزو ده کشــور اول دنیا هستیم، 
می توانیم از ظرفیت صــادرات این خدمات 
اســتفاده کنیم. در بخش کشاورزی دست 
کم در ده کاال جزو بهترین های کشــاورزی 

جهان هستیم.
رییس کمیســیون صادرات غیرنفتی اتاق 
بازرگانی ایران با اشــاره بــه دالیل ناموفق 
بودن استفاده از این ظرفیت ها تصریح کرد: 
اینکه مــا از این ظرفیت ها به نحو درســت 
استفاده نکردیم به این علت بوده که اقتصاد 
ما، نفت محور بوده و همه توجه به استخراج 
نفت از زیر زمین اســت که درآمــد آن را به 
صورت کامــال ناعادالنه بین آحــاد مردم 
تقسیم می شــود. از همین روی به صنایع و 
سرمایه گذاری هیچ توجهی نشده است. هر 
پدیده ای می تواند یک فرصت باشــد اما اگر 

غافل شــویم آن فرصت می تواند تبدیل به 
یک تهدید برای اقتصاد ما شود.

وی دربــاره خطــر خام فروشــی در حوزه 
معادن گفت: وقتی به ظرفیت معادن اشاره 
می کنم، منظورم خام فروشــی نیست بلکه 
این اســت که معادن را به عنوان مواد اولیه 
کاالی نهایی فرض کنیــم و زنجیره تولید را 
در هر رشته ای درست کنیم. من از مخالفین 
خام فروشی هســتیم ولی اگر زنجیره تولید 
درســت شــود، از یــک دالر ارزش کاالی 
معدنی تا صدها دالر می تــوان درآمد ایجاد 

کرد.
 این موضوع بســته به این اســت که صنایع 
ارتقا پیدا کرده و اشتغال ایجاد شود. معادن 
به عنوان یک منبــع تغذیــه اقتصادی در 

پیشرفت کشور است.

نفر در پاسخ به سوالی پیرامون ضعیف شدن 
بنگاه های تولیدی و امــکان بازیابی آنها که 
بتواند منجر به صادرات شــود توضیح داد: 
همه این موضوعات بستگی به سیاست های 
کالن دولــت دارد، متاســفانه در بخــش 
تصمیم ســازی و تصمیم گیــری، ما دقت 
عمل الزم را نداریم، از مشاورین متخصص 
اســتفاده نمی کنیم و نهایتا بخشنامه هایی 
را صادر می کنیم که به جای اینکه راهگشــا 
باشد، ترمزکننده است. با هر پدیده دو عامل 
فرصت و تهدید وجــود دارد. فرصت زمانی 
ایجاد می شــود که عاقالنه در پدیده تامل 
شــود و زمانی با تهدید مواجه می شویم که 
تصمیمات درست با توجه به شرایط گرفته 

نشود.
وی در ادامه خاطرنشــان ســاخت: اقتصاد 
کشور ما بســیار دستوری شــده است که 
می گوید شــما باید ایــن کاال را این قیمت 
بخرید و این قیمت بفروشــید، این شــکل 
مواجهه ترمز اقتصاد را کشــیده است. به هر 
حال اقتصاد یک قانــون عرضه و تقاضا دارد 
که باید به آن توجه داشــته باشیم. دولت با 
همه توان و امکانات خــود و با صرف حدود 
یک ســوم از ارز 4200 تومانی در ارتباط با 
کنترل معیشــت مردم هزینه کرد و نتیجه 

نداد. 
همین موضوع مــرغ می تواند به عنوان یک 
نمونه تحقیقاتی در دانشــگاه های ما مطرح 
شــود و نکاتی که باعث شــد که مــا برای 
خوراک طیــور ارز 4200 تومانی اختصاص 
دهیم اما در مقابل تولیدی را داشــته باشیم 
که قیمت آن بــا ارز 20 هــزار تومانی قابل 
قیاس بود را بررسی کنیم تا دیگر اشتباهات 
تکرار نشــود. ایــن موضوع نشــان دهنده 
همه چالش هایی اســت که در بخش های 

تصمیم گیری داریم.

وز برآورد کاهش ۴۵ هزار میلیارد تومانی درآمد اصناف در ده ر

دبیر انجمن قطعه سازان مطرح کرد

ویه جدید وزارت صنعت برای تأمین فوالد قطعه سازان ایرادات ر
خریدار   دبیر انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو با انتقاد از رویه جدید 
وزارت صنعت در تخصیــص ورق فوالدی 
به قطعــه ســازان، گفت: موجــودی ورق 
قطعه ســازان خردادماه به اتمام می رسد و 
تولیدکنندگان با مشــکل تامین مواد اولیه 

روبرو خواهند شد.
مازیــار بیگلــو در گفت وگــو با فــارس با 
تشریح مشــکل قطعه ســازان برای تأمین 
ورق فوالدی، اظهار داشــت: قباًل روال کار 
قطعه ســازان این طور بود کــه ورق مورد 
نیاز خود را یا از طریق سیســتم مچینگ و 
به صورت مذاکره مســتقیم با فوالد مبارکه 
پیگیــری می کردیم و آنها پس از بررســی 
شرایطمان، ظرفیت را تعیین کرده و فوالد 
به قطعه ســازان اختصاص مــی دادند و یا 
اینکه از طریق بورس کاال خرید می کردیم. 

وی ادامه داد: قطعه ســازان کوچک نیز که 
توان مالی الزم برای خرید مســتقیم ورق 
فوالدی را نداشــتند، ورق را از شرکت های 
ســاپکو یا سازه گســتر به صــورت امانی 
دریافــت می کردند و پــس از تولید قطعه، 
آن را به همــراه ضایعات به این شــرکت ها 

برمی گرداندند. 
بیگلو تصریح کرد:  از بهمن ســال گذشــته 
مسئوالن وزارت صنعت با بهانه های عجیب 
اعالم کردند که برخی از قطعه ســازان، ورق 
فوالدی را از ســاپکو یا سازه گســتر تحویل 
گرفته انــد و آن را در بــازار فروخته اند. این 

مســئله در حالی مطرح شــد که ساپکو و 
سازه گستر قیمت ورق را با نرخ روز محاسبه 
می کردنــد و اصــوالً چنیــن کاری برای 

قطعه سازان صرفه مالی نداشت. 
وی با بیان اینکه سیســتم مچینگ از سال 
۹۸ قطع شده است، گفت: وزارت صنعت با 
این بهانه سهمیه قطعه ســازان را در سامانه 
بهین یاب نیز مورد بازنگری قرار داد و ارقام 
کمتر از نیاز واقعی را برای شرکت ها منظور 
کردند، به طوری که مثاًل به جای نیاز ۵00 
تنی به ورق فوالدی، عــدد 100 تن را برای 

یک شرکت قطعه ساز تعیین کردند. 
وی ادامــه داد: ما به این موضــوع اعتراض 
کردیم و آنها از ما خواســتند تا صورت های 
مالی ســال هــای ۹۸ و ۹۹ را ارائــه کنیم 
تا مصرف و ســهمیه ورق فــوالد، برایمان 
تعیین شــود. ما نیز این کار را انجام دادیم، 
اما به مــا گفتند که طبــق آئین نامه جدید، 
ورق فوالدی فقط بــه واحدهایی اختصاص 
می یابد کــه دارای تجهیــزات پرس کاری 

باشند. 
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه طبق 
این آئین نامه، حتی سازه گستر و ساپکو نیز 
نمی توانند ورق فــوالدی دریافت کنند و به 
صورت امانــی دراختیار قطعه ســازان قرار 
دهند، گفــت: طبق اعــالم وزارت صنعت، 
قطعه ســازانی کــه ورق امانــی دریافــت 
می کرده انــد، بایــد در ســامانه بهین یاب 
ثبت نام کنند تا از بــورس کاال ورق فوالدی 

بگیرند، اما این کار نیز عملی نیســت، زیرا 
بســیاری از کارگاه های کوچک که به این 
روش فعال بودند توان مالی الزم برای خرید 

ورق از بورس را ندارند. 
وی افــزود: حــدود 200 تا 2۵0 ســازنده 
قطعــات، ورق فوالدی را به صــورت امانی 
از ساپکو و سازه گســتر دریافت می کردند 
و نســبت به تولید قطعــه خــودرو اقدام 

می کردند.
وی تصریح کرد: در عین حــال، تعدادی از 
قطعه ســازان بزرگ نیز بیــش از ظرفیت، 
تولید دارند و نمی توانند پروانه بهره برداری 
خود را اصــالح کنند چرا کــه در محدوده 
شــهری قرار دارند و مجوز فعالیتشــان را 
30 ســال پیش دریافت کرده اند. حاال اگر 
بخواهند میــزان مصــرف ورق و تولیدات 
خــود را اعــالم کنند تــا ســهمیه جدید 
بگیرند، ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ادامه فعالیت آنها را متوقــف خواهد کرد تا 

کارخانه را جابجا کنند. 
بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر ذخایر ورق 
فوالدی سازه گستر و ســاپکو در حال اتمام 
است، افزود: این شرکت ها از خردادماه دیگر 
ورقی برای تحویل به قطعه سازان نخواهند 
داشــت و فرآیند تولید در ایــن بخش قفل 

می شود. 
وی ادامــه داد: از مســئوالن وزارت صنعت 
خواستیم تا نام افراد یا شرکت هایی که ورق 
فوالدی را از ســاپکو یا سازه گســتر تحویل 

گرفته و در بــازار فروخته انــد را به ما اعالم 
کنند، امــا نپذیرفتند و مــا نمی دانیم چه 

تعداد شرکت این تخلف را داشته اند.
دبیر انجمــن قطعه ســازان، بهترین روش 
تخصیــص ورق فــوالدی به ســازندگان 
قطعــات خــودرو را از طریــق ســاپکو و 
سازه گستر دانســت و گفت: تولید قطعات 
خــودرو ۶0 درصــد افزایش داشــته و اگر 
قرار باشــد طبق مصرف قبل قطعه سازان، 
ســهمیه ورق فوالدی به آنها تخصیص داده 

شود، کفاف نیازشان را نمی دهد. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد زیادی 
از شرکت های سازنده قطعات خودرو امکان 
خرید ورق فوالدی از بورس کاال را نخواهند 
داشــت، به ناچار برای خریــد ورق به بازار 
مراجعــه خواهند کرد کــه همین موضوع 

قیمت ورق را در بازار افزایش می دهد. 
به گفته وی، در حال حاضر مــا به التفاوت 
قیمت برخی انــواع ورق فوالدی بین بورس 

کاال و بازار تا ۸0 درصد نیز می رسد.
بیگلو ادامه داد: در این شــرایط بحث هایی 
نیز بــرای واردات 2 میلیون تــن فوالد به 
کشور مطرح شــده در حالی که ما نیازی به 

واردات ورق نداریم.
وی توضیــح داد: مصرف ســاالنه صنعت 
قطعه سازی و خودروســازی ۸ میلیون تن 
فوالد اســت، در حالی که تولیــد فوالد در 
کشــور به 2۵ میلیون تن می رســد. ضمن 
اینکه تا بهمن سال گذشته نیازی به واردات 
ورق های فوالدی نداشتیم و از آن زمان تا به 
حال نیز اتفاق خاصی نیفتــاده که نیازمند 

واردات فوالد باشیم.
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رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت تشریح کرد

ونا در مراکز بهداشت طبق اولویت بندی واکسیناسیون کر

شرایط جدید فاز دوم واکسن »کووپارس«
معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی با اشــاره به شرایط جدید فاز 
دوم تست بالینی واکسن »کووپارس« گفت: افراد با فشار خون و دیابت 

کنترل شده می توانند وارد مطالعه تست بالینی این واکسن شوند.
دکتر محمدحســین فالح مهرآبــادی  در خصــوص آخرین وضعیت 
واکســن »کووپارس« گفت: فاز اول تست بالینی این واکسن که تزریق 
به 133 داوطلــب بود به اتمام رســیده و تاکنون ۶4 نفــر نوبت دوم را 
دریافت کردند و به همین ترتیب مابقی داوطلبان، بر اساس تاریخی که 

مقرر شده )21 روز بعد از تزریق اول( نوبت دوم را دریافت خواهند کرد.
معاون تحقیقات و فناوری مؤسســه رازی با بیان اینکه تا یک ماه آینده 
گزارش اولیه و آنالیز بینابینی فاز اول تســت انســانی این واکسن را به 
ســازمان غذا و دارو ارســال می کنیم، گفت: بر اســاس نتایج فاز یک، 

می توانیم وارد فاز دوم شویم.
وی در خصوص مزیت های واکســن نسبت به ســایر واکسن ها تاکید 
کرد: این واکســن نوترکیب کمترین عارضه را دارد و مطالعه ما هم در 
داوطلبان، نشان می دهد که عارضه آن چنانی برای افراد نداشته است؛ 
همیشه مختصر عوارض واکسن در افراد وجود دارد ولی تاکنون در فاز 
اول تست بالینی واکسن کووپارس، عارضه ای که منجر به مشکل شود 

نداشتیم.
به گفته فــالح مهرآبــادی، همچنین در فــاز اول ابتالء بــه کرونا هم 
نداشــتیم اما در کل موضوع ابتالء به کرونا در فاز ســوم تست انسانی 

بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه البته در پروتکل این واکسن، مجوز فاز دوم دریافت 
شــده، گفت: ولی این مجوز مشروط بر این اســت که نتایج مرحله اول 
تســت خوب باشــد و در کمیته اخالق به تصویب برســد. پیش بینی 

می شود از اوایل خردادماه فاز دوم تست انسانی را شروع کنیم 0
معاون تحقیقات و فناوری مؤسســه رازی اضافه کــرد: در فاز دوم این 
تست انسانی ۵00 داوطلب وارد مطالعه می شــوند که این تعداد به دو 
گروه تقسیم خواهند شد؛ گروه اول واکسن با دوز مشخص شده از نتایج 

فاز اول و گروه دوم واکسن نما یا »پالسبو« دریافت می کنند.
وی با اشاره به شرایط فاز دوم تست این واکســن افزود: در فاز اول 1۸-

۵۵ سال وارد مطالعه شدند اما در فاز دوم ســن افزایش می یابد به این 
صورت که افراد 1۸-۷0 ساله می توانند داوطلب شوند؛ البته که شرایط 
دیگری هم همچون ورود داوطلبان با فشــار خون و دیابت کنترل شده 

نیز جز شرایط خواهد بود و ما این افراد را در مطالعه قرار خواهیم داد.
فالح مهرآبادی با تاکید بر اینکه تاکنــون نزدیک به ۵ هزار داوطلب در 
ســامانه ثبت نام کرده اند، افزود: فاز دوم این تســت نیز از تهران و البرز 
داوطلب می پذیرد و در فاز ســوم نیز از کل کشور می توانیم افراد را وارد 

مطالعه کنیم.

 توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان 
در رمضان

مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به اعالم اقدامات 
این بنیاد برای ماه مبارک رمضان پرداخت و از توزیع ۵00 هزار بســته 
معیشتی در میان خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا و اقشار کم 

برخوردار در قالب طرح »احسان رمضان« خبر داد.
سعید ســلیمانی در این باره اظهار کرد: در ادامه مرحله پنجم رزمایش 
همدلی و احســان، در قالب طرح احســان رمضان ۵00 هزار بســته 
معیشــتی در بین خانواده های آســیب دیده از بیماری کرونا و اقشــار 

کم برخوردار توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به رزمایش همدلی و احسان افزود: از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا تا کنون در پنج مرحله از رزمایش همدلی و احسان، هفت میلیون 

بسته معیشتی و پروتئینی در میان نیازمندان توزیع شده است.
ســلیمانی ضمن تبیین اهمیت همــکاری بنیاد احســان با گروه های 
جهادی و خیریه هــا گفت: اجرای طرح های حمایتی بنیاد احســان به 
وسیله همکاری بنیاد با گروه های جهادی، خیریه ها و فعالین اجتماعی 
صورت می گیرد که این اقالم را به دســت نیازمندان شناســایی شده 

می رسانند.
مدیرعامل بنیاد احسان ســتاد اجرایی فرمان امام در ادامه از برگزاری 
پویش مردمی »نذر افطاری« خبر داد و عنوان کرد: پویش نذر افطاری 
با هدف تامین بسته های پروتئینی شامل گوشت قرمز و سفید اجرایی 
شده اســت. در این حرکت اجتماعی که با مشارکت های مردمی شکل 
خواهد گرفت، به هر میزان که مردم مشــارکت کنند، معادل آن مبلغ 
هم ســتاد اجرایی اختصاص خواهد داد و در ماه مبارک بسته های تهیه 

شده را توزیع خواهد کرد.
وی اضافه کــرد: هموطنان می توانند با شــماره گیری کد دســتوری 

#1۸*4030* در این پویش مشارکت کنند.

معاون کل وزارت بهداشت:
وزانه کشور بر اثر  ۲۵ درصد مرگ های ر

ونا است  کر
 معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: با مرگ 
روزانه 2۵0 نفر براثر کرونا، حدود 2۵ درصد کل مرگ های کشور ناشی 
از این ویروس اســت، در اقناع الیه هایی از جامعه بــرای رعایت اصول 
بهداشتی موفق نبوده ایم. از ســازمانهای مردمی می خواهیم در پویش 

ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا همکاری کنند.
 ایرج حریرچی در نشست پویش اطالع رسانی مقابله با کرونا در ارتباط 
آنالین با سازمانهای اقتصادی فعال در حوزه اطالع رسانی کرونا افزود: 
اکنون نگران موج چهــارم کرونا هســتیم. پیش بینی این اســت که 
وضعیت بدتر می شــود، فوتی باالی 200 نفر ناشــی از کرونا را اکنون 
داریم. در حالت عادی حدود هزار نفر روزانه در کشــور فوتی داریم، در 
واقع 2۵0 فوتی کرونا یعنی 2۵ درصد کل فوتی های کشــور و این رقم 

کمی نیست.
وی افزود: اینکه وزیر بهداشت می گوید تعداد کشته ها بیشتر می شود 
حتی ممکن اســت از پاییز که باالی 400 فوتی رسیدیم هم بدتر شود 
همه این افراد خواهر برادر، پدر، مادر و همســر یک نفر هستند، وقتی 
جان کسی از بین می رود همه ما مورد سوال قرار می گیریم، نیاز هست 
مردم را متقاعــد کنیم که همکاری کنند. در الیــه هایی از مردم موفق 
بودیم اما در الیه هایی از مردم یا به علت نیازهای اقتصادی یا مشــکل 

انتقال مفهوم و مشکل ایجاد باور نتوانستیم مردم را قانع کنیم.
معــاون کل وزارت بهداشــت گفت: در شــرایطی که اســفند و ۶ ماه 
دوم ســال ۹۹، تعطیلی فعالیت حضــوری دانش آمــوزان، معلمان، 
دانشجویان، استادان، منع تردد شبانه، شهرهای قرمز، محدودیت های 
سفر و تعطیلی های برخی ادارات را داشتیم اما کاهش تردد مردم حدود 
چهار درصد نســبت به قبل از کرونا بود در واقع اتفــاق خاصی نیفتاده 
اســت مردم به کوه و جنگ و خانه هــای هم رفته انــد. در واقع اگر 3۵ 
درصد مردم خوب عمــل می کنند یک تعدادی بدتــر از قبل رفتار می 

کنند.
وی افزود: درخواســت تقاضامندانه ما این است به طریقی روشن تر و با 
بیانی هنری تر و مردم پسندتر مفاهیم پیشــگیری از کرونا را  به مردم 
انتقال دهیم. عملیات اطالع رســانی در قالب پویــش یکپارچه اطالع 

رسانی سراسری برای غلبه بر کرونا اجرا می شود. 
با اقداماتی که در این شرایط ســخت انجام می شود در دوران پساکرونا 
برای ســازمانهایی که در این زمینه همکاری می کننــد، این اقدامات 
حتی از تبلیغات مســتقیم مفیدتر اســت و پس از کرونا نیز برای این 

سازمانها منافع دارد.

کوچه

اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، گفــت: االن 
ســرماخوردگی نداریم و هر عالمت بیماری مثل تب، 

آبریزش، عطسه و سرفه عالمت کرونا است.
 محمدرضا صالحی با انتقاد از تصمیم سازی نادرست و 
ساده انگاری و عادی انگار مردم که موجب شیوع مجدد 
و گسترده کرونا در کشور شده اســت، افزود: تیم های 
بیمارســتانی به شــدت تحت فشــارند و مشوق های 

معنوی و مادی می تواند تــاب آوری آنها را برای عبور از 
پیک بیماری تقویت کند.

این فوق تخصــص بیماری های عفونی بــا بیان اینکه 
نتیجه تست پی ســی آر ۶0 تا ۷0 درصد درست است، 
گفت: االن ســرماخوردگی نداریم و هر عالمت بیماری 
مثل تب، آبریزش، عطسه و ســرفه عالمت کرونا است و 
افراد با مشــاهده این عالئم باید خودشان را ایزوله کنند 

و در صورت بدتر شــدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه 
کنند.صالحی با ابراز خشنودی از اینکه سن ابتالی افراد 
پایین آمده اما کودکان بدحال نادرند، افزود: افراد باالی 
۶0 ســال و یا دارای بیماری های زمینــه ای در صورت 

ابتالء و ظهور عالئم زودتر به پزشک مراجعه کنند.
وی از مردم خواســت که در صورت مشــاهده کمترین 
عالمت بیمــاری از بیرون آمــدن خــودداری کنند و 

پروتکل ها را اعــم از فاصله گــذاری اجتماعی، پرهیز 
از تجمعات و دورهمی ها و زدن ماســک و شستشــوی 
دســت ها بیشــتر رعایــت کنند.صالحــی، اهمیــت 
واکسیناسیون را یادآور شد و گفت: برخی از متخصصان 
معتقدند در صورت مؤثر بودن واکســن ها 2 سال زمان 
می برد تا بیماری کنترل شود در غیر این صورت شاید تا 

10 سال هم زمان برای مهار بیماری الزم باشد.

ونا کر

خریدار   رئیــس مرکز مدیریت شــبکه 
وزارت بهداشــت، خدمــات مراکــز 1۶ و 
24 ســاعته کرونا و همچنین برنامه ریزی 
انجام شــده برای واکسیناســیون عمومی 
کرونا در قالب مراکز بهداشــتی را تشــریح 

کرد.
دکتــر جعفرصادق تبریــزی  با اشــاره به 
شعار امســال روز جهانی بهداشت مبنی بر 
»جهانی عادالنه تر و ســالم تر«، گفت: این 
شعار برای امسال بســیار مناسب است زیرا 
در دنیا شاهد هســتیم که کشورها در حال 
دور شــدن از عدالت هستند. به عنوان مثال 
امروز ۸۶ درصد واکســن کرونا دنیا را فقط 
شــش کشــور در اختیار دارند و این نشان 
دهنده چهره کامال غیر عادالنه دنیا اســت 
که نگاه تبعیض آمیزی به واکســن دارند و 
اگر چنین شــعاری محقق شــود بــه ارتقا 

سالمت جهانی هم کمک خواهد کرد.  

1200 مرکز 16 و 24 ساعته ارایه 
خدمات کرونا در کشور

وی با اشــاره به آغاز شــیوع کرونا در ایران 
در اســفند 13۹۸، اظهار کرد: با شروع این 
اپیدمی در کشــور وزارت بهداشــت بویژه 
معاونت بهداشــت تغییراتی را در ساختار 
ارائه خدمات خود اعمال کرد و حدود 1200 
مرکز جامع خدمات سالمت را تحت عنوان 
مراکز منتخب کووید 1۹ با 1۶ یا 24 ساعت 
فعالیت تجهیز کرد و به مردم اعالم کرد که 
از این مراکز برای عالئم کرونا استفاده کنند 
ما هم در سیستم خود این مراکز را به عنوان 
ســطح ارجاع برای ســطوح باالتر تعیین 

کردیم.

یک بهورز به ازای هر 700 نفر در 
18هزار خانه بهداشت

تبریــزی تاکید کرد: حــدود 1۸ هزار خانه 
بهداشــت در ســطح کشــور داریم که در 
روســتاها در حال خدمت رسانی هستند و 
به این ترتیب برای هــر ۷00 نفر یک بهورز 
در روســتاها آماده به خدمت است و ۵343 
پایگاه سالمت شهری و 2۵۶ پایگاه سالمت 
روســتایی که خدمات فعال خــود را ارائه 

می کنند.

غربالگری تلفنی کرونا از سوی ۳2 
هزار بهورز و 24500 مراقب سالمت

وی ادامــه داد: حــدود 32 هــزار بهورز و 
24۵00 مراقب سالمت از روزهای آغازین 
کرونا کار غربالگری شفاهی جمعیت تحت 
پوشــش خود را آغاز کردند. ایــن افراد به 
جمعیت تحت پوشــش خود زنگ می زنند 
عالئمشان را می پرســند، اگر فردی عالئم 
خفیف داشــت مورد آموزش قرار می گیرد 
و اگر عالئمش شــدیدتر بــود او را به مراکز 
منتخب کرونا ارجاع می دهنــد. پس از آن 
بهورزان و مراقبین ســالمت کارهای بعدی 

پیگیری را انجام می دهند.

چهار خدمت مراکز منتخب کووید 19
وی با اشــاره به فعالیت حدود 1200 مرکز 
جامــع خدمــات ســالمت تحــت عنوان 
مراکز منتخب کوویــد 1۹، اظهار کرد: این 
مراکز 4 کار اصلــی را انجام می دهند، یعنی 
غربال، ویزیت، دارودرمانی سرپایی و انجام 
تست تشــخیصی کرونا توســط این مراکز 

صورت می گیرد. اگر فردی با عالئم شــدید 
بیماری به ایــن مراکز مراجعه کــرد نیز به 
بیمارســتان های منتخب کووید1۹ ارجاع 
داده می شود و کســانی که در خانه امکان 
ایزوالسیون و جداسازی از سایرین را ندارند 
به اقامت گاه هایی که بــرای این منظور در 

نظر گرفته شده است معرفی می شوند.
تبریزی با اشــاره بــه قراگیری کشــور در 
موج چهارم کرونــا، ادامــه داد: تاکنون 4 
گام بســیج ملی مقابله با کووید1۹ را انجام 
دادیم که در هــر گام ویژگی های خاصی به 
اقدامات ما اضافه می شــد بــرای مثال در 
گام اول غربالگری شــفاهی را انجام دادیم 
و در گام دوم غربالگــری آزمایشــگاهی به 
غربالگری شــفاهی اضافه شد و در گام سوم 
ارائه خدمات جا مانده به دو خدمت پیشین 
اضافه شــد و در گام چهــارم محله محوری 
به اقدامات قبل اضافه شــد تــا خدمات در 
محل ها و بر خانــوار متمرکز شــود تا افراِد 
در معرض تمــاس نزدیک با بیمــاران را با 
تیم های رهگیری خود شناسایی کنیم و به 
کســانی که نباید از منزل و قرنطینه خارج 
شوند در خانه خدمات ارائه دهیم و حمایت 

و نظارت الزم را انجام دهیم.

گام پنجم بسیج ملی مقابله با کرونا؛ 
بزودی

وی افــزود: گام اول با مشــارکت بســیج 
مســتضعفین و گام چهارم ما با مشــارکت 
بسیج و سازمان هالل احمر و برخی سفیران 
سالمت داوطلب ما صورت گرفت. با تشدید 
گام چهــارم از 1۸ اســفندماه 13۹۹ تا 1۸ 
فروردین 1400 این گام بــه مرحله پایانی 
خود رســید که با تغییر چهــره بیماری در 
کشور در شرف اجرای گام پنجم هستیم که 
به زودی اخبار آن منتشر می شود. عالوه بر 
تشدید شناسایی بیماران در تماس نزدیک 
و رهگیری آنها قرار اســت واکسیناســیون 
عمومی هم به عنوان یــک فعالیت محوری 

به گام پنجم اضافه کنیم.

تست رایگان کرونا در مراکز جامع 
خدمات سالمت و خانه های بهداشت

رئیــس مرکــز مدیریــت شــبکه وزارت 
بهداشــت دربــاره اخــذ تســت کرونا در 
مراکز جامع خدمات ســالمت و خانه های 

بهداشــت، تصریح کرد: در نظام ســالمت 
و مراقبت بهداشــتی درمانــی اولیه کلیه 
تســت ها رایگان بوده و همچنان هم رایگان 
خواهد ماند و این در حالی اســت که ما در 
نظام ســالمت در طول یکســال گذشته با 
مشکالت مالی و تحریم های ظالمانه روبرو 
بودیم. از اواســط فروردین ماه سال 13۹۹ 
تســت فقط در مراکز منتخــب کووید1۹ 
انجام شــد زیرا با محدودیــت کیت مواجه 
بودیم اما پــس از تولیــد کیت های داخلی 
تســت در مراکز به وفور انجــام پذیرفت. با 
شروع طرح محله محور مقابله با کرونا مزین 
به نام ســردار شهید حاج قاســم سلیمانی 
انجام تســت کرونا به تیم هــای رهگیری 
و مراقبت در منزل هم توســعه یافت و این 
کار با استفاده از تست های سریع تشخیصی 

کرونای تولید ایران صورت گرفت.

پاسخدهی 15 دقیقه ای در تست های 
سریع کرونا

وی افزود: کل تســت های PCR انجام شده 
در مراکــز منتخب ما از فرودین ســال قبل 
تاکنون حدود 4 میلیون اســت اما از شروع 
طرح شهید سلیمانی و گام چهارم مقابله با 
کرونا تا 1۸ فرودین ماه حــدود ۵ میلیون و 
۶۷۸ هزار تســت در سیســتم انجام دادیم 
که از این تعداد 2 میلون و ۶00 هزار تســت 
PCR بــوده و 3 میلیون و ۷3 هزار تســت 
سریع اســت که ظرف 1۵ دقیقه در همان 
جــا پاســخ آن به فــرد اعالم می شــود. از 
حدود 3 میلیون و ۷3 هزار تســت حدود 2 
میلیون و 240 هزار تســت توسط تیم های 
رهگیری و مراقبت در منزل ما انجام شــد. 
سیاســت محوری ما این بود که روستاییان 
عزیز برای انجام تســت مجبور به خروج از 
روستاها نباشــند تا در راه فرد دیگری را به 
بیماری مبتال نکننــد. بنابراین تمام مراکز 
روســتایی ما در کل کشــور به تست سریع 

تجهیز کردیم.

چگونگی رهگیری بیمار کرونا مثبت 
در مراکز منتخب

وی افــزود: زمانــی کــه مراکــز منتخب 
تشــخیص قطعی دادند که فــردی بیمار 
اســت در وهله اول داروی »کلروکین« به او 
می دهند که به مدت ۵ روز اســتفاده کند و 

سپس در صورت نیاز بیمار را به بیمارستان 
یا اقامت گاه ها ارجــاع می دهند. پس از این 
مراحل مســئولیت فرد بیمار بــا خانه های 
بهداشت و پایگاه سالمت است. آنها به مدت 
10 روز ۶ بار با آنها تماس تلفنی برقرار کرده 
و جویای احوال و شــدت و ضعف بیماری از 
آنها می شوند. عالوه بر آن همکاران مراقب 
ســالمت ما باید افرادی که تماس نزدیک 
با فرد مثبت داشــته را شناســایی کنند که 
معموال می گوییــم ۶.۵ نفر )فرد نزدیک( به 

ازای هر یک بیمار بررسی و غربالگری شود.

خانه های بهداشت؛ ایمن در برابر کرونا
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
درباره سایر مراقبت های روتینی که باید از 
سوی خانه های بهداشــت ارائه شود، بیان 
کرد: ما ســعی کردیم خانه های بهداشت و 
پایگاه های ســالمت محل رفت و آمد افراد 
مشــکوک یا محتمل کووید1۹ نباشد و از 
طریق ســامانه های اطالع رســانی 1۹0 و 
4030 مراکز ارائه خدمــت کرونا را معرفی 
کردیم تا به این طریق خانه های بهداشت و 
پایگاه سالمت امن بمانند و آلوده نشوند اما 
در بررســی که در اردیبهشت 13۹۹ انجام 
دادیم مشــخص شــد تقریبا بین 30 تا 10 
درصد بسته به نوع خدمت افت ارائه خدمت 
را در مقایسه با سال قبل داشته ایم که حاکی 
از آن بود که یا مردم از تــرس کووید1۹ به 
ما مراجعه نمی کنند و یا خودشــان مبتال به 

بیماری هستند.
وی ادامه داد: بنابراین در گام ســوم بسیج 
ملی مقابلــه با کوویــد1۹ ارائــه خدمات 
جامانده را هدف خود قــرار دادیم و در طول 
اردیبهشت و خرداد ماه ســال قبل تمامی 
بسته های خدمتی مراکز را بازنگری کرده و 
به دو گروه تقســیم بندی کردیم، خدماتی 
که باید به شــکل حضــوری ارائه شــود و 
خدماتی که می توان به شکل غیر خضوری 
ارائه کرد. به حدود ۸ میلیــون و ۵00 هزار 
نفر وقت دادیــم و به حــدود 1۸ میلیون و 
۷00 هزار نفر هم خدمات غیرحضوری ارائه 
کردیم و این کار اســتمرار یافت و همچنان 
هم ادامه خواهد یافت. به عنــوان مثال در 
مورد مــادران بــاردار خدمات ارائه شــد و 
ضریب دریافت خدمتشــان به 104 درصد 

رسید.

واکسیناسیون کرونا در مراکز 
بهداشتی طبق اولویت بندی

تبریزی دربــاره اقدامات وزارت بهداشــت 
برای ارائه واکســن در قالب شبکه  بهداشت 
کشور نیز گفت: هم واکســن وارداتی در راه 
است و هم واکسن ایرانی از پایان خرداد ماه 
به سیستم اضافه خواهد شــد و امیدواریم 
با ســرعت باال این اتفاق بیفتد. ســند ملی 
واکسیناسیون کووید1۹ مصوب ستاد ملی 
کرونا مبنای اقدامات ما است که در آن به 4 
فاز تقسیم بندی شده و بر آن اساس واکسن 
تزریق می شــود. ما پیش بینی می کنیم در 
فاز اول 1.۵ تــا 2 میلیون نفــر و در فاز دوم 
۸.۵ تا ۹ میلیــون نفر و در فاز ســوم حدود 
4 میلیون نفر نیاز به واکســن داشته باشند. 
برای این افراد بر اســاس اولویت بندی سند 
ملی واکسیســیون اقدام خواهیــم کرد. ما 
سامانه های سطح یک را داریم که هر فردی 
پرونده الکترونیک خود را دارد و خدماتی که 
می گیرد در آنجا ثبت می شود و می توانیم بر 
اساس ســن و بیماری های زمینه ای افراد و 
... . مطابق با اولویت بندی ها افراد را تفکیک 
کنیــم و با آنها تمــاس گرفتــه و آنها برای 

واکسیناسیون مراجعه کنند.

حجم واکسیناسیون از تیرماه باال 
می رود

وی افــزود: چون حجم واکسیناســیون ما 
از تیرماه بســیار باال خواهد رفــت از تیرماه 
فضاهای دیگــری را به فضاهــای موجود 
نظام بهداشــتی اضافه خواهیم کــرد تا بر 
اســاس پیش بینی هــای صــورت گرفته 
افراد بیشــتری برای دریافت واکسن نزد ما 
بیایند. برنامه ریــزی و زمان بندی برای این 
گام انجام شده اســت. آنچه که دولت برای 
واکسیناســیون انجام خواهد داد. بر اساس 
سند ملی واکسیناســیون است که اولویت 
بندی تزریق هم بر اســاس میزان احتمال 
ابتال به بیماری انجام شده است. افرد مسن 
و کادر بهداشــت و درمان میزان مرگ و میر 
باالیی داشــتند و ما باید از کسانی مراقبت 
کنیم که احتمال مرگشان باال است و یا برای 
مراقبت از دیگران به آنهــا نیازمندیم، مثل 
کادر درمان، ســالمندان، بیماران زمینه ای 
و...تبریــزی ادامه داد: در واکسیناســیون، 
سالمندان را به ۵ دســته تقسیم کردیم که 
دو گروه سالمندان پر خطر و بسیار پرخطر 
که 30 درصد را شــامل می شوند در اولویت 
اول قرار دادیم. اگر بخش خصوصی واکسن 
وارد کند آن شــیوه واکسیناســیون هم در 
محل هایی که اعالم خواهد شــد زیر نظر ما 

انجام می گیرد.
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
درباره افــرادی که اطالعاتشــان در پرونده 
الکترونیک ســالمت نیســت و بــه عبارتی 
پرونــده الکترونیک ســالمت ندارند، گفت: 
شــاید اطالعــات 10 درصــد از جمعیت را 
نداشــته باشــیم که برای جمــع آوری این 
اطالعات هــم اپلیکیشــنی طراحی کردیم 
که افــراد  مشــخصات خــود را وارد کنند و 
پس از راســتی آزمایی برای واکسیناسیون 
اقدام کننــد. از طرفی احتمــاال در روزهای 
آتی پیامکی برای مردم ارســال شــود که به 
نزدیک ترین خانه بهداشــت خــود مراجعه 
کنند و کسانی که پرونده الکترونیک سالمت 

ندارند، اطالعات خود را تکمیل کنند. 

ونا بدانیم هر عالمت بیماری را کر

شهر
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هنوز آثار سفرها در بیمارستان ها نمایان نشده است
خریدار   رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران، گفت: مســافرت های نوروزی هنوز 
تأثیر خود را بر میزان بستری بیمارستان ها 
نشــان نداده است. عباســعلی کریمی، در 
جلسه هیأت رئیســه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، بر ضرورت توزیع عادالنه بیماران در 
بیمارســتان های تحت پوشش تاکید کرد و 
افزود: مســافرت های نــوروزی هنوز تأثیر 
خــود را بر میزان بســتری بیمارســتان ها 
نشان نداده اســت و لذا این عادالنه نیست 
که بخواهیم در برخی از مراکز بیمارستانی 
همچون بیمارســتان امام خمینی، فشــار 

مضاعف ایجاد کنیم.
وی توجه به خســتگی کارکنــان در مراکز 
مختلف را خواستار شــد و تصریح کرد: باید 

تعادلی در بخش بســتری ایجــاد کنیم تا 
مراکز بتوانند ظرفیت های دیگر خود را نیز 

فعال داشته باشند.
کریمی همچنین خواســتار توجه بیشــتر 
معاونان آموزشی بیمارستان ها به نیازهای 
آموزشــی دانشجویان شــد و گفت: تعامل 
مناســب با دانشــجویان در بحران پاندمی 
کووید 1۹ راهگشــا اســت و بســیاری از 

نیازهای آنها با گفتگو قابل حل است.
وی در ادامه به شرایط کشــور اشاره کرد و 
افزود: همگی به این شــرایط واقف هستیم 
و لذا دانشــگاه با تمامــی ظرفیت هایش در 
مدیریت و هدایت سیســتم بایــد صادقانه 
پیش بــرود و هیچ چیز به انــدازه صداقت و 

شفافیت جواب نمی دهد.

کریمی، مردم را نیازمند خدمات دانشــگاه 
دانســت و گفت: نمی توانیم مردم را پشت 
درها معطل نگاه داریم و خدمت ارائه ندهیم. 
خوشبختانه دانشــگاه در یک سال گذشته 

وارد ایــن موضوعات نشــده و اکنــون نیز 
نمی شود اما خواهش می کنم که از این پس 
نیز با دانشگاه و مســئولیت های آن همسو 
باشید. دانشــگاه جز با هماهنگی نمی تواند 
این بار ســنگین را بردارد.وی با اشــاره به 
پیش بینی اپیدمیولوژیست ها در خصوص 
الگوی انتشــار بیماری، افزود: همیشه دعا 
می کنم که نظرات دکتر فتوحی درســت از 
آب درنیایــد اما تا کنون اغلــب آنها محقق 
شده اســت. این شوخی نیســت که در یک 
بیمارستان، 300 بیمار بستری شده است؛ 
هر که در سیســتم خدمت رســانی در این 
شــرایط اختالل ایجاد کند، جرمش بسیار 
باالســت.کریمی توجه به درمان مناســب 
بیماران کووید 1۹ را جدی دانست و یادآور 

شد: وقتی از 40 مرگ صحبت می کنیم 40 
خانواده داغدار می شــوند. این افراد همگی 
برای کادر سالمت و خانواده هایشان دارای 
ارزش هستند و ما مسئول هســتیم و باید 
دانشــگاه را مراقبت کنیم کــه وارد فضای 
هیجانی حاشــیه ای نشــوند و توجه خود 
را به درمــان معطوف کنیــم.وی از همگی 
خواســت با هماهنگی هر چه بیشــتر، به 
خدمات ارزشــمند خــود ادامــه دهند و 
تاکید کرد: دانشــگاه علوم پزشــکی تهران 
در طول 1۷0 ســال خدمات با ارزش خود 
در حوادث مختلف، از جمله پاندمی کرونا، 
همواره خوش درخشیده است و امیدوارم با 
هماهنگی هر چه بیشــتر این دوران تلخ نیز 

به بهترین شکل مدیریت شود.



رقبای استقالل زیر ذره بین

 دوئل با کریمی و رقابت با یک تیم بحران زده

جناح پر دردسر!
تغییر استراتژی دوباره پرسپولیس در آسیا

کادرفنی پرسپولیس چاره ای جز تغییر دوباره در ترکیب این تیم با فرا 
رسیدن رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ندارد.تیم فوتبال پرسپولیس با 
حضور در کشــور هند برنامه های تمرینی خود را برای بازی های گروه 
E لیگ قهرمانان 2021 بــا تیم های الوحده امارات، گــوا هند و الریان 
قطر دنبال می کند.سرخپوشــان پایتخت در حالی به کشور هند سفر 
کردند که سعید آقایی و فرشاد فرجی را به دلیل ابتال به کرونا در اختیار 
ندارند.سرخپوشــان پایتخت که در نقل و انتقاالت زمستانی توانستند 
شــهریار مغانلو، فرشــاد فرجی و مهدی ترابی را به خدمــت بگیرند با 
جدایی محمد انصاری و آرمــان رمضانی به کار خود در دور برگشــت 
لیگ برتر ادامه دادند.خریدهای زمســتانی پرسپولیس باعث تعریف و 
تمجید کارشناسان از لیســت یحیی گل محمدی برای لیگ قهرمانان 
2021 آسیا شد اما با نبود ســعید آقایی در دور گروهی بازی ها لیست 
سرخپوشان با خطر جدی روبرو شــده است چراکه انتخاب های یحیی 
در پست دفاع چپ محدود اســت. جدایی انصاری از جمع سرخپوشان 
باعث شد تا علی شــجاعی تنها بازیکنی باشــد که توانایی بازی کردن 

برای پرسپولیس در این جناح را داشته باشد.
معضلی که در ادوار گذشــته لیگ قهرمانان بین ســال های 201۸ تا 
2020 نیز برای سرخ ها مشــکل ساز شــده بود و مربیان وقت این تیم 
بارها مجبور شــدند ترکیب دفاعــی خود را دســتخوش تغییر کنند؛ 
تکرار اتفاقی که کمتر کســی فکر می کــرد باعث تغییر اســتراتژی و 

تاکتیک های گل محمدی با وجود بازیکنان نامدار خود شود.

۵+۱ استقاللی با سابقه گلزنی در آسیا
۵ به عــالوه یک بازیکن فعلی تیــم فوتبال اســتقالل تجربه گلزنی در 

رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را دارند.
تیم فوتبال اســتقالل یکی از چهار تیم ایرانی حاضر در رقابتهای لیگ 
قهرمانان آسیا که در گروه سوم این مسابقات همراه با االهلی عربستان، 
الدحیل قطر و الشــرطه عراق قرار دارد، روز گذشته با 2۷ بازیکن راهی 

عربستان شد تا برای حضور در این رقابتها آماده شود.
از بین بازیکنان کنونی اســتقالل، تعداد زیادی از آنها سابقه حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا را دارند اما تعداد نفراتی که در آسیا گلزنی کرده اند، 
زیاد نیست.ارسالن مطهری، شــیخ دیاباته، مهدی قایدی، وریا غفوری 
و فرشید اسماعیلی ۵ استقاللی هستند که در سنوات گذشته با پیراهن 
استقالل در آســیا گلزنی کرده اند که البته به این جمع می توان محمد 
دانشــگر را اضافه کرد که با صالحدید فرهاد مجیــدی علیرغم اینکه 

نامش در لیست آبی پوشان بود، از سفر به عربستان باز ماند.
ارسالن مطهری مهاجم آبی پوشان که نســبت به دیگر مهاجمان این 
تیم از ســابقه کمتری برخوردار اســت 2 گل در لیگ قهرمانان و 3 گل 
در دیدارهای پلی آف این مسابقات به ثمر رســانده تا با ۵ گل آسیایی، 
بهترین گلزن کنونی این تیم در آسیا باشد و شیخ دیاباته هم با یک گل 
در مرحله گروهــی و 3 گل در دیدارهای پلــی آف و مجموع 4 گل، بعد 
از مطهری در رده بعدی قرار می گیرد.وریا غفــوری با 2 گل در مراحل 
گروهی، یک گل در مرحله پلی آف و مجموع 3 گل، ســومین گلزن برتر 
آسیایی در بین بازیکنان فعلی تیمش است.مهدی قایدی نیز با یک گل 
در مرحله گروهی، 2 گل در دیدارهای پلــی آف و مجموع 3 گل در رده 
بعدی قرار دارد و باالخره فرشید اســماعیلی با یک گل، پنجمین گلزن 

آبی پوشان در لیگ قهرمانان آسیا است.
آبی پوشان در نخســتین دیدار خود در چارچوب مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا، از ساعت 4۵ دقیقه بامداد جمعه 2۷ فروردین به مصاف 

االهلی، میزبان گروه سوم این مسابقات می روند.

خواسته سرمربی جدید االهلی بحران زده قبل 
ویی با استقالل ویار از ر

سرمربی جدید االهلی از بازیکنان این تیم خواســت که در دیدار برابر 
استقالل خود را نشان دهند تا از بحران خارج شوند.

به نقل از الشرق االوسط، االهلی عربســتان در نخستین بازی خود در 
فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا به مصاف استقالل ایران خواهد رفت.

الرنســیو ریجکمپ ســرمربی جدید االهلی وارد جده شد و نخستین 
جلسه تمرینی خود با این تیم را برگزار کرد.او در این جلسه از بازیکنان 
خواست که در دیدار برابر استقالل خود را نشــان دهند و با تمرکز باال 

بازی کنند تا بتوانند با کسب نتیجه الزم از بحران خارج شوند.
این مربی رومانیایی بــه بازیکنان االهلی گفت کــه اطمینان دارد می 

توانند خود را از بحران خارج و انتظارات را برآورده کنند.
االهلــی بدترین روزهای خود در لیگ عربســتان را تجربــه می کند و 
در شرایط بســیار بدی به مصاف اســتقالل می رود. این تیم ششمین 
شکست پیاپی خود را تجربه کرد و در۸ دیدار اخیر تنها 2 امتیاز کسب 

کرده و در رده هفتم جدول رده بندی جای دارد.

وپا با ۵ گل و  هفته خوب لژیونرهای ایرانی در ار
یک کلین شیت

مهاجمــان ایرانــی بــا زدن ۵ گل در این هفتــه عملکــرد خوبی در 
رقابت های اروپایی داشــتند. در حالی که زمان زیادی تا شــروع بازی 
های فوق العاده حســاس تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی 
نمانده اســت، هیچ چیز مثل درخشــش مهاجمان تیم ملی نمی تواند 
باعث خوشــحالی هواداران تیم ملی ایران شــود.این هفته مهاجمان 
ایرانی توانســتند عملکرد خوبی در تیم های خود داشته باشند و چهار 
مهاجم ایرانی روی هم توانستند ۵ گل به ثمر برسانند.تیم ملی فوتبال 
ایران اکنون منتظــر رای دادگاه عالی ورزش اســت و در صورت تایید 
رای کنفدراسیون فوتبال آسیا توســط این دادگاه باید خرداد ماه برای 

برگزاری 4 دیدار در انتخابی جام جهانی به منامه بحرین سفر کند.

سردار آزمون 2 گل
آقای گل این فصل لیگ روســیه برای تکرار عنوان فردی خود توانست 
دو گل تیمش را در بازی برابر ســوچی به ثمر برســاند و آمادگی باالی 

خود را نشان دهد.

کریم انصاری فرد 1 گل
مهاجــم ایرانی در جریــان پیروزی 3 بــر یک تیمش برابــر آریس در 
ســوپر لیگ یونان موفق به گلزنی شــد. او در بازی قبلی در لیگ برابر 

المپساکوس نیز گلزنی کرده بود.

مهدی طارمی 1 گل
پورتو که مهدی طارمــی مهاجم ایرانی را برابر تونــدال از دقیقه ۷3 در 
اختیار داشــت توانست 2 بر صفر این تیم را شکســت دهد. طارمی گل 

دوم تیمش را در دقیقه ۸3 به ثمر رساند.

علی علیپور  1 گل
مارتیمو در جدال دو تیم قعرنشــین به دیدار فارنــس رفت و با یک گل 
توانست حریف خود را شکست دهد و 3 امتیاز حساس را به دست بیاورد 
تا به ماندن در لیگ پرتغال امیدار شــود. علی علیپور توانست در دقیقه 
43 برای تیمــش گلزنی کند تا اولیــن گل خــود را در این فصل لیگ 

پرتغال به ثمر رسانده باشد.
در این دیدار امیر عابدزاده دروازه بان ایرانی بــه عنوان بهترین بازیکن 

زمین انتخاب شد و یک کلین شیت دیگر ثبت کرد.

میدان

هافبک سابق تیم اســتقالل گفت: با این که االهلی در 
ماه های اخیر نتایج خوبی در لیگ عربســتان نگرفته، 
اما می تواند در لیگ قهرمانان برای استقالل خطرناک 

باشد.
اصغر طالب نسب اظهار داشت: اســتقالل و االهلی از 
تیم های قدیمی، ریشــه دار و دارای افتخار در کشــور 
خود و قاره آســیا هســتند و لذا دیدار بیــن دو تیم را 
می توان یک دیدار جــذاب و جالب دانســت. با اینکه 
الدحیل و الشرطه هم تیم های بسیار خوبی هستند، اما 
تصور من این اســت که رقابت اصلی برای صدرنشینی 

در این گروه بین استقالل و االهلی باشد.
هافبک پیشین آبی پوشــان در ادامه بیان داشت: البته 
گویا االهلی در دو ســه ماه گذشته شــرایط مطلوبی 
نداشته و نتایج بدی در لیگ عربستان گرفته و جایگاه 

این تیــم هم در لیــگ حرفه ای عربســتان 
چنــدان مطلــوب نیســت، اما ایــن دلیل 
نمی شود که بچه های ما این حریف را دست 
کم بگیرند. اینجا آسیا است و تیم ها با شرایط 
متفاوت و انگیزه های مضاعف در دیدارهای 
آن شــرکت می کنند. االهلــی هرچقدر هم 
که در لیگ عربســتان ضعیف ظاهر شــده 

باشد، در این رقابت ها شرایط متفاوتی خواهد داشت، 
به خصوص که بازی ها هــم در زمین ایــن تیم انجام 
می شــود.وی افزود: کشــورهای عربی و در راس آنها 
عربستان به خوبی راه اســتفاده و حتی سوء استفاده از 
شرایط میزبانی را بلد هســتند و این ممکن است برای 
آبی پوشــان به ویژه در دو دیداری که بــا االهلی دارد 

ایجاد دردسر کند.

پیشکســوت فوتبال در ادامه بیان داشــت: 
آبی پوشان به لحاظ داشتن بازیکن توانمند 
چیزی از تیم هــای گروه خود کــم ندارند و 
حتی به اعتقــاد من یک برتری محســوس 
هــم دارند. مــا بازیکنان توانمنــد، جوان یا 
باتجربه ای داریم که قابلیــت بزرگی کردن 
در آســیا را دارند. از رشــید مظاهری و سید 
حسین حســینی درون دروازه گرفته تا وریا غفوری، 
فرشید اسماعیلی، مسعود ریگی، شیخ دیاباته، میلیچ، 
قایدی، مطهری و دیگران. شاگردان مجیدی می توانند 
با ارائه یک فوتبال هوشمندانه به آنچه در سر به عنوان 

هدف می پرورانند، دست یابند.
طالب نسب در خصوص ساعت برگزاری بازی ها گفت: 
به نظر می رســد با توجه به برگزاری این بازی ها در ماه 

مبارک رمضان و محــل برگزاری بازی ها که کشــور 
عربستان باشــد، چاره ای جز این نبود. به خصوص که 
با توجه به اختالف ســاعت ایران و عربســتان، ساعت 
بازی ها در کشور میزبان خیلی هم نامتعارف نیست. اما 
یقیناً این هم از مواردی است که ممکن است بچه های 

ما را دچار مشکل کند به خصوص در بازی اول.
ملی پوش ســابق کشــورمان در خاتمه نیز به پیروزی 
با ارزش فوالد برابر العین اشــاره کــرد و گفت: به جواد 
نکونام و تیمش تبریک می گویم. فوالدی ها دســت به 
کار بســیار بزرگی زدند. شکســت دادن العین آن هم 
با این نتیجه یک شــگفتی در فوتبال آسیا بود. خیلی 
خوشــحالم که نماینده های ایران در آســیا به عدد 4 
رسید. نکونام هم نشان داد در عین جوانی ظرفیت های 

باالیی برای بزرگی کردن در دنیای مربیگری دارد.

در ادامــه بازی های هفته بیســتم لیگ برتــر فوتبال 
دیدار هایــی در روز هــای دوشــنبه و پنجشــنبه در 

شهر های مختلف برگزار می شوند.
در ادامه هفته بیســتم لیگ برتر فوتبــال، دیدارهایی 
در روز های دوشنبه و پنجشــنبه برگزار می شوند و در 
مهمترین بازی ها، تیم فوتبال ســپاهان پذیرای نفت 

مسجد سلیمان خواهد بود. 

پیکان- گل گهر سیرجان / روز دوشنبه 17:۳0
تیم فوتبال پیکان هفته گذشــته توانست یک امتیاز با 
ارزش از تیم اســتقالل بگیرد و با 2۵ امتیاز در جایگاه 
دهم قرار گرفت.تیم پیکان قصــد دارد از میزبانی خود 
اســتفاده کند و با برتری برابر حریف ســیرجانی خود 
جایگاهش را در جدول رده بندی ارتقــا بدهد، اما کار 

سختی برابر شاگردان قلعه نویی پیش رو دارد.
در آن طــرف، تیم فوتبــال گل گهر ســیرجان هفته 
گذشــته پیروزی پرگلی برابر تیم قعرنشــین ماشین 

سازی به دست آورد و با 2۶ امتیاز در جایگاه 
هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.

شــاگردان قلعه نویی قصد  دارنــد 3 امتیاز 
بازی با خودرو ســازان را کســب کنند تا در 

کورس مدعیان قهرمانی قرار بگیرند.

سپاهان- نفت مسجد سلیمان/ روز 
دوشنبه 18:50

طالیی پوشــان اصفهانی هفته گذشته با پیروزی برابر 
نارنجی پوشان ســایپا 40 امتیازی شــدند و در صدر 
جدول قرار گرفتند، اما سرخپوشان پایتخت این هفته 
با برتری برابر نســاجی صدر جدول را به طور موقت در 
اختیار گرفتند و شاگردان نویدکیا برای باز پس گیری 

صدر باید از سد نفت مسجد سلیمان بگذرند.
شــاگردان نویدکیا رقابت تنگاتنگی در صدر جدول با 
پرســپولیس دارند و قصد ندارند پا پس بکشند و برای 
رســیدن به هدف خود با تمام توان می جنگند تا بعد از 

ســال ها قهرمانی را به هواداران خود تقدیم 
کنند، اما کار سختی پیش رو دارند.

در آن طــرف، تیــم فوتبال نفت مســجد 
ســلیمان هفتــه گذشــته برابر نســاجی 
مازندران شکست خانگی متحمل شد و  با 20 

امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.
محمود فکری، ســرمربی ســابق استقالل 
چند روز پیش هدایت نفت مسجد سلیمان را بر عهده 
گرفت.به هر حال شاگردان فکری قصد دارند با کسب 
امتیاز برابر سپاهان شکست هفته قبل را جبران کنند، 

اما با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

پدیده خراسان - ذوب آهن/ روز پنجشنبه 
ساعت 20:۳0

تیم فوتبال پدیده هفته گذشته در یک بازی جنجالی 
و حاشیه ای توانست پرسپولیس را در خانه اش متوقف 

کند، با کسب 24 امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفت.

شــاگردان رحمتی قصد دارند از میزبانی خود استفاده 
کرده و با برتری برابر حریف اصفهانی خود جایگاهشان 

را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.
وضعیت مالکیت نماینده فوتبال مشهد هنوز مشخص 
نیســت و در حال حاضر تیــم پدیده زیــر نظر هیئت 
فوتبال خراســان فعالیت می کند و حمیداوی، مالک 

باشگاه حاضر نشده است مالکیت را واگذار کند.
در حالی که این باشــگاه مشــهدی به پدیده خراسان 
تغییر نام داده اســت، اما ســازمان لیگ بــا همان نام 
شــهرخودرو نماینده فوتبال مشــهد را به رســمیت 

می شناسد.
در آن طــرف، تیم فوتبــال ذوب آهن هفته گذشــته 
پیروزی ارزشــمندی برابر صنعت نفت آبادان به دست 

آورد و با 1۷ امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار گرفت.
شــاگردان مجتبی حســینی قصد دارند با دســت پر 
مشــهد را ترک کنند و از انتهای جدول جدا شوند، اما 

کار سختی پیش رو دارند.

استقالل

لیگ

خریدار   اســتقالل در گروه ســوم لیگ 
قهرمانــان آســیا باید در خاک عربســتان 
به مصــاف تیم های الدحیل قطــر، االهلی 
عربستان و الشــرطه عراق برود. آبی پوشان 
فصل قبل هــم با االهلی و الشــرطه در یک 

گروه بودند.
 مرحله گروهــی فصل جدیــد رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا از روز چهارشنبه 2۵ 
فروردین ماه در منطقه غــرب آغاز خواهد 
شد. در این دوره از رقابت ها تعداد تیم های 
حاضر در مرحله گروهــی از 32 به 40 تیم 
افزایش پیدا کرده اســت. طریقه صعود هم 
بدین شکل خواهد بود که تیم های نخست 
به صورت مســتقیم راهی دور یک هشــتم 
نهایی می شــوند و ســه تیِم برتِر دوم از هر 
منطقه نیز می تواننــد جواز صعود به مرحله 

بعدی را کسب کنند.
فوتبــال ایــران در این دوره از مســابقات 
چهار نماینده خواهد داشــت. تیم فوتبال 
استقالل تهران در گروه سوم باید در خاک 
عربســتان با تیم های االهلی عربســتان، 
الدحیل قطر و الشــرطه عراق پیکار داشته 
باشد. تیم اول به صورت مستقیم راهی دور 
بعدی می شــود و تیم دوم هــم باید تالش 
خود را بکند تا در بین ســه تیــم برتر دوم 
قرار بگیرد تا به مرحله یک هشــتم نهایی 
راه پیدا کند. نکته جالب توجه این اســت 
که آبی پوشان تهرانی فصل پیش هم با تیم 
های االهلی عربســتان و الشرطه عراق در 

یک گروه قرار گرفته بودند.
در ادامه کمی بیشتر با سه حریف استقالل 

آشنا خواهیم شد:

الدحیل قطر: در سودای کسب 
رسیدن به آرزوی دیرینه

تیــم دوم لیگ ســتارگان قطــر در فصلی 
که گذشــت با هدایت صبری الموشــی در 
تالش است تا بار دیگر شــانس خود را برای 
درخشــش در آســیا امتحان کند. این تیم 
از ســال 2012 به طور مســتمر در هر دوره 
حاضر بوده اما هنوز به رویای دیرینه خود که 
قهرمانی در آسیاســت نائل نشده است. این 
تیم قطری تا به اینجــا 20 بار مقابل تیم های 
ایرانی پیکار کرده که ماحصــل آن 10 برد، 
پنج تساوی و پنج باخت بوده است. این تیم 2 

بار هم در سال 201۹ به مصاف استقالل رفت 
که ابتدا در خانه با ســه گل از سد آبی پوشان 
تهرانی گذشت اما در دیدار برگشت تیمی که 
فرهاد مجیدی سرمربی اش بود به نتیجه یک 
بر یک مساوی قناعت کرد. یکی از دوئل های 
جذاب بازی اســتقالل و الدحیل تقابل علی 

کریمی با تیم محبوبش است.

االهلی عربستان: بحران زده به معنای 
واقعی کلمه

این تیم کامال در بحران اســت. هشت بازی 
آخر خود را نبرده و در ۶ بازی اخیر شکست 

خورده اســت. در هر هشت بازی دروازه اش 
باز شده و در ۶ رویارویی اخیر با رقبا حداقل 
2 گل در هر مســابقه دریافت کرده است. از 
االهلی حرف می زنیم. تیمی که حاال شانس 
رسیدن به رتبه های باالی جدول برای این 
تیم از بین رفته است. شرایط وخیم االهلی 
باعث شــد تا مدیران این باشــگاه چند بار 
دست به تغییر سرمربی بزنند و این بار لورنتو 
ریگی کمپ هدایت این تیم عربستانی را به 
دســت بگیرد. او قرار است برای اولین بار در 
بازی مقابل استقالل روی نیمکت بنشیند. 
در 2 بــازی فصل قبل این 2 تیم اســتقالل 

یک باخت 2 بر یــک را با فرهــاد مجیدی 
تجربه کرد و سپس با مجید نامجو مطلق در 

دور برگشت سه بر صفر برنده شد.

الشرطه عراق: با حضور 2 تازه وارد
تیم شــناخته شده عراقی که ســابقه نایب 
قهرمانی در ســال 1۹۷1 جام باشگاه های 
آســیا را دارد، بایــد بــار دیگر بــا نماینده 
کشورمان روبرو شود. فصل قبل هر 2 جدال 
این 2 تیم با تســاوی به اتمام رسید اما حاال 
تیم الشرطه خود را تقویت کرده است. آنها 
در کنار بازیکنان خــوب داخلی چون مازن 
فیاض، امجد اطوان، علــی المهاوی، مروان 
حسین، جالل حسن و ... از 2 مهره خارجی 
جدید هم بهره می برنــد. جلمن ریواس 32 
ســاله و ونزوئالیی به همراه رافائل ســیلوا 
دوس ســانتوس برزیلی و 30 ســاله این 2 
نفر را تشــکیل می دهند. باید دید شاگردان 
آلکساندر ایلیچ در جدال دوباره با استقالل 

چه نمایشی را خواهند داشت.
بازی های استقالل در  مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
جمعــه 2۶ فروردین: اســتقالل - االهلی 

عربستان
دوشنبه 30 فروردین: الشرطه - استقالل

چهارشــنبه یک اردیبهشــت: الدحیل - 
استقالل

یکشــنبه پنج اردیبهشــت: اســتقالل - 
الدحیل

چهارشــنبه هشــت اردیبهشــت: االهلی 
عربستان - استقالل

جمعه 10 اردیبهشت: استقالل - الشرطه

استقالل فریب شکست های اخیر االهلی را نخورد

 طالیی پوشان در اندیشه بازگشت به صدر جدول
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رسول غنی زاده:

وزهای سختی در پیش دارد استقالل ر
خریدار  هافبک ســابق اســتقالل گفت: 
شــاگردان فرهاد مجیدی روزهای سختی 
در لیگ قهرمانان دارند اما تجربه ســرمربی 

می تواند برای استقالل مفید واقع شود.
رســول غنی زاده در خصــوص حضور آبی 
پوشــان در لیگ قهرمانــان و اولین دیدار 
آنها مقابــل االهلی عربســتان گفت: لیگ 
قهرمانان با لیگ برتر تفاوت های بســیاری 
دارد. تیم هــای حاضر در لیــگ قهرمانان 
بازیکنان بزرگ و شــاخصی را جذب کردند 
و بدون تعارف باید بگویم امکانات آنها چه از 
لحاظ ســخت افزار و چه نرم افزار ده ها برابر 

پیشرفته تر از ماست.
این پیشکسوت ادامه داد: آنها شرایط بسیار 
خوبی دارند. دغدغه و مشکالت مالی ندارند، 
چندین زمین آمــاده در اختیار دارند و همه 

جوره شــرایط حرفه ای را تجربه می کنند 
اما متاســفانه تیم های ایرانــی بارها اتفاق 
افتاده کــه در طول یــک ماه دو یا ســه بار 
مجبور شــده اند زمین عوض کرده و به قول 

قدیمی ها همیشه خانه به دوش هستند.
وی تاکید کرد: همین جابجایی بارها باعث 
شــده تا بازیکنان دچار مصدومیت و آسیب 
دیدگی شوند اما امیدوار هستیم با تمام این 
اتفاقات استقالل و دیگر تیم های حاضر در 
لیگ قهرمانان عملکرد قابل قبولی داشــته 
باشند.وی در مورد نقاط قوت و نقاط ضعف 
استقالل گفت: آبی پوشــان از ابتدای فصل 
بیستم یک اشــکال بزرگ داشــتند و آن 
هم عــدم هماهنگی خط دفاعــی این تیم 
بود. به دلیل جابجایی هــای زیاد مدافعان 
استقالل هماهنگ نبودند و این تا حدودی 

به اســتقالل ضربه زد. ضمن اینکه در خط 
هافبک هم با رفتن علی کریمی اســتقالل 
نتوانســت یک هافبک خالق و بازی ســاز 
خوب را جانشــین کریمی کند. مهدی پور 
که جانشین کریمی شــده بود نتوانست به 
خوبی انتظــارات را بر آورده کند و ســعید 
مهری هم که به جمع آبی پوشــان پیوسته 
هنوز بــرای این تیــم بازی نکرده اســت. 
بنابراین کار برای مجیدی ســخت است و او 
باید بهترین ها را به مصاف االهلی عربستان 

بفرستد.
هافبک سابق اســتقالل در مورد خط حمله 
آبی پوشــان هم گفت: چند هفته ای است 
که دیاباته، قائــدی و مطهری از آن آمادگی 
گذشته به دور هســتند و هنوز نتوانسته اند 
انتظارات را برآورده کنند. امیدوارم این سه 

مهاجم تا شــروع لیگ قهرمانان به آمادگی 
کامل رســیده تا شــاهد گلزنی آنهــا برابر 

حریفان باشیم.
وی در پایان و در پاســخ به این پرسش که آیا 
اســتقالل می تواند در لیگ قهرمانان موفق 
باشد، گفت: باید بپذیریم کار سختی در پیش 

است نه تنها اســتقالل بلکه چهار تیم ایرانی 
حاضر در لیگ قهرمانان آســیا هم روزهای 
سختی خواهند داشت اما به عنوان یک ایرانی 
آرزو می کنم تیم های کشورمان بتوانند نتایج 
خوبی کســب کرده، به مراحل باالتر صعود 

کرده و از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنند.
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ساعت پخش سریال های رمضانی مشخص شد

خریدار   با شــروع مــاه مبارک رمضــان چهار 
سریال از شبکه های تلویزیونی پخش خود را آغاز 
خواهند کرد که اولین ســریال حدود ساعت 20 
و 4۵ دقیقه آغاز می شــود و آخرین ســریال هم 

حدود ساعت 23 روی آنتن خواهد رفت.
سریال های »احضار«، »بچه مهندس«، »یاور« و 
»رعد و برق« به ترتیب از شبکه های یک، دو، سه 

و پنج سیما به روی آنتن می روند.
ســریال های رمضانی تلویزیون به ترتیب ساعت 

پخش به شرح زیر است:

شبکه سه - »یاور«
سریال »یاور« به کارگردانی سعید سلطانی از روز 
چهارشنبه 2۵ فروردین ماه همزمان با شروع ماه 
رمضان هر شب ساعت 20:4۵ از شبکه سه سیما 

پخش می شود.
این ســریال 30 قســمتی، ملودرامی اجتماعی 
است که در برخی از قسمت ها نیز با ژانر معمایی و 

تم جوانمردی همراه شده است.
بازیگرانــی که در ســریال »یــاور« ایفای نقش 
می کنند، عبارتنــد از: داریــوش ارجمند، امید 
علیمردانی، ارســالن قاســمی، محمد حاتمی، 
زهرا سعیدی، شبنم فرشــادجو، فقیهه سلطانی، 

مهوش افشارزاده و  اسماعیل محرابی.

شبکه دو - »بچه مهندس4«
ســریال »بچه مهندس 4« که در ادامه سه فصل 
پیشــین آن در گروه فیلم و سریال  شبکه دو تهیه 
شده است، همزمان با ماه مبارک رمضان هر شب 

ساعت 21:30 از شبکه دو سیما پخش می شود.

این ســریال به تهیه کنندگی ســعید ســعدی، 
کارگردانــی احمــد کاوری و نگارش حســن 
وارســته، امیر شاداب و احســان فکا روانه آنتن 

خواهد شد.
این سریال درامی اجتماعی است که داستان آن 
از دهه ۶0 آغاز می شود و تا  دهه ۹0 ادامه پیدا می 
کند. قصه »بچه مهندس« متأثر از فضای جامعه 
امروز است و بسیاری از اتفاقات تلخ و شیرین این 
سال ها در آن گنجانده شده است. داستان سریال 
»بچه مهندس« در ســه فاز کودکی، نوجوانی و 
جوانی شخصیت اصلی یعنی جواد جوادی مطرح 
می شود که در ســیر خط اصلی داستان اتفاقات 

مختلفی رخ می دهد.

ثریا قاســمی، فرهاد قائمیان، محمدرضا رهبری، 
مهشــید جوادی، ســیما خضرآبادی، ســهند 
جاهدی، کــورش ســلیمانی، عبدالرضا اکبری، 
عباس جمشیدی فر، ســیاوش چراغی پور، شیوا 
خسرومهر، عزت اهلل مهرآوران، شهین تسلیمی، 
محمدرضا هدایتی، امید روحانی، رضا اســتادی، 
رحیم نوروزی، علیرضا جاللی تبار، بهنام شرفی، 
وحید نفر، ســاغر عزیزی، رضا نامداری، روشنگ 
سه گله، پرویز بزرگی، حسین شمس آبادی، مونا 
خوارزمی، حســن ولیخانی، گروه بازیگران فصل 

چهارم این سریال را تشکیل می دهند.
 بازپخش این ســریال ســاعت 00:4۵، 1۶:1۵ و 

11:30 خواهد بود.

شبکه یک - »احضار«
مجموعه تلویزیونــی »احضار« بــه کارگردانی 

علیرضــا افخمــی و تهیه کنندگــی محمودرضا 
تخشــید، شــب های ماه مبارک رمضان ساعت 

22:1۵ از شبکه یک سیما پخش می شود.
در ایــن مجموعــه آرش مجیدی، رضــا توکلی، 
نسرین نکیســا، مرتضی کاظمی، آدرینا صادقی، 
مینو آذرمگین، نازنین هاشــمی، دینا هاشمی، 
میالد میرزایی، افسانه چهره آزاد، علی دهکردی، 
خیام وقار کاشــانی، درســا بختیار، غزال نظر و 

صالح میرزا آقایی ایفای نقش می کنند.
علیرضا افخمی پیش تر مجموعه های تلویزیونی 
»تب ســرد«، »او یک فرشــته بود«، »پنجمین 
خورشید« و »پنج کیلومتر تا بهشت« را در پرونده 

کاری خود به ثبت رسانده است.

شبکه پنج - »رعد و برق«
سریال »رعد و برق« شبکه پنج حدود ساعت 23، 

پخش می شود.
»رعد و برق« پنجمین سریال تلویزیونی است که 
بهروز افخمی آن را کارگردانــی کرده و روایتی از 
مناطق سیل زده ای اســت که نوروز سال گذشته 
درگیر شدند. این ســریال که از مدت ها پیش در 
حال تولید اســت برای پخــش رمضانی انتخاب 

شده است.
محمد فیلی، مهران رجبی، شــهین تســلیمی، 
مختار سائقی، شهرام قائدی، مهدی زمین پرداز، 
مرتضی کاظمی، نیوشا مدبر، مریم عبادی، سیما 
محمدی، مزدک رســتمی، حســن اسدی، ویدا 
موسوی، سپیده موســوی، امیر موسوی، ابراهیم 
یوســفی، مجید درســتی و... از جمله بازیگرانی 

هستند که جلوی دوربین این سریال رفته اند.

خریــدار   فیلــم مســتند »نــان مقــدس« 
بــه کارگردانــی زنده یــاد رحیم ذبیحــی و به 
تهیه کنندگــی تورج اصالنی، به بخش مســابقه 
اصلی شصت و نهمین دوره جشنواره بین المللی 

فیلم ترنتو در کشور ایتالیا راه یافت.
 Holy Bread »فیلم مســتند »نــان مقــدس 
آخریــن اثــر مرحــوم رحیــم ذبیحــی و بــه 
تهیه کنندگــی تــورج اصالنــی کارگــردان و 
مدیرفیلمبرداری تجربه گرای سینمای ایران؛ در 
جدیدترین و چهارمین حضــور بین المللی خود 
به نمایندگی از ســینمای ایران، در بخش رقابتی 
اصلی شصت و نهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم »ترنتو« Trento در کشور ایتالیا به نمایش 
در می آیــد و بــا 13 فیلم از کشــورهای مختلف 
جهان، برای تصاحب جایزه طالیــی این رویداد 

معتبر سینمایی به رقابت می پردازد. 

پخش بین المللی این اثر مستند، به عهده شرکت 
»تصویر گســتر الهه پارســی« )الــی ایمیج( به 

مدیریت الهه نوبخت است. 
جشــنواره بین المللــی فیلــم »ترنتــو« کــه 
قدیمی ترین رویداد ســینمایی اروپــا با موضوع 
فرهنگ کــوه، طبیعت، ماجراجویی و اکتشــاف 
به شــمار می رود؛ شــصت و نهمیــن دوره آن با 
نمایش 100 اثر از کارگردانان کشورهای مختلف 
جهان در هشــت بخش مختلف از جمله؛ بخش 
رقابتی اصلی »فیلم های مستند و کوتاه«، بخش 
»نمایش ویــژه«، بخش »ســرزمین های بلند«، 
بخش »فیلم های سینمایی«، بخش »آینده مردم 
در سرزمین های کوهستانی«، بخش »داستان ها 
و نویســندگان«، بخش »مســتندهای محیط 
زیســتی و تغییــرات آب و هوایــی« و همچنین 
بخش »مقصــد گرینلند« در روزهــای 1۹ تا 2۶ 

اردیبهشــت ماه امســال )۹ تا 1۶ می 2021( به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا به صــورت آنالین در 

شهر ترنتو در شمال ایتالیا برگزار می شود. 
»نان مقدس« در نخســتین حضور بین المللی 
خود در بخــش رقابتی »فیلم هــای نیمه بلند« 
Mid-Length در سی و سومین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم مســتند آمســتردام – »ایدفا« 
IDFA در کشــور هلند به نمایــش در آمد و در 
ادامه حضورهای جهانی خــود در بخش رقابتی 
»فیلم هــای بلند« هجدهمین دوره جشــنواره 
بین المللــی فیلــم مســتند »بیگ اســکای« 
Big Sky در کشــور آمریکا به عنــوان یکی از 
رویدادهای مهم و ســاالنه ســینمای مستند در 
جهان، به نمایش در آمد و اســم این اثر، در میان 
10 کاندیــد نهایی این جشــنواره مــورد تائید 

آکادمی اسکار قرار داشت. 

چهره

عزت اهلل مهرآوران معتقد اســت 
تئاتــر کار کــردن در شــرایط 
کرونایی بســیار ســخت شده و 
هنرمنــدان تئاتــر در وضعیت 
دردناکــی بــه ســر می برنــد و 
اکثر بیــکار هســتند. عزت اهلل 
مهرآوران از چهره های با ســابقه 
و  بازیگــر  نمایشنامه نویســی، 
کارگــردان تئاتر اســت که طی 
ســال های متمادی فعالیت خود 
در ایــن عرصه آثــار متعددی از 
جمله »مال کنون«، »هنرپیشه 
هملت«، »مکبــث روئین تن«، 
»تقدیــر نفریــن شــده لیدی 
مکبث«، »خطر مجســمه عبید 
جدی است«، »ژولیت مجنون«، 
»رکاب« و »تخــت و الماس« را 
در کارنامه نویسندگی، بازیگری 
و کارگردانی خود به ثبت رسانده 
که  مدت هاست  است.مهرآوران 
قصد کارگردانی و به صحنه بردن 

نمایشی جدید را دارد 
که متأســفانه به دلیل 
شرایط کرونایی ایجاد 
شــده، این امر برایش 
میسر نشده و بیشتر در 
پروژه های تصویری به 

ایفای نقش می پردازد.
عــزت اهلل مهــرآوران دربــاره 
برنامه ریــزی خود بــرای اجرای 
اثری نمایشــی به خبرنگار مهر 
گفت: دلم می خواهد که اثری را 
روی صحنه ببرم ولی نمی شــود 
زیرا در حــال حاضــر کار تئاتر 
کردن نه به نفع خــود هنرمند و 

گروه است و نه به نفع مخاطب.
وی متذکر شــد: هیــچ امکانی 
در تئاتــر وجود نــدارد که بتوان 
در پنــاه آن بــه اجــرای یک اثر 
نمایشــی پرداخــت. در چنین 
شرایطی که کرونا به وجود آورده، 
گروه هایــی کــه قصد اجــرا در 

ســالن های خصوصی 
را داشته باشــند باید 
حداقل بــرای هر اجرا 
یــک میلیــون و ۵00 
هزار تومان بــه عنوان 
هزینه ســالن بپردازند 
کــه وضعیــت را برای 

گروه ها سخت تر می کند.
این هنرمند تئاتر معتقد اســت 
اداره کل هنرهــای نمایشــی در 
شرایط ســخت کنونی می تواند 
با گروه های تئاتــری قراردادی 
منعقــد کند کــه بر اســاس آن 
دســتمزدی بــرای عوامــل و 
بازیگران گروه هــا در نظر گرفته 
شود و تضمینی مالی ارائه دهد تا 
گروه ها حداقل با دغدغه کمتری 
به تولیــد و اجرای تئاتــر در این 

شرایط بپردازند.
مهرآوران با بیان اینکه در شرایط 
کنونی تأمیــن هزینه های تولید 

و اجرای یک اثر نمایشــی توسط 
گروه بســیار ســخت و دردناک 
است، تأکید کرد: متأسفانه اکثر 
تئاتری ها در حــال حاضر بیکار 
هســتند و در شــرایط سخت و 

دردناکی به سر می برند.
بازیگر مجموعه هــای تلویزیونی 
چــون »لیسانســه ها«، »فــوق 
لیسانســه ها« و ســریال خانگی 
»می خواهم زنــده بمانم« درباره 
وضعیتی که کرونا بــرای ایفای 
نقش بازیگران در مجموعه های 
تصویــری رقم زده هــم تصریح 
کرد: با وحشــت جلوی دوربین 
فیلمبــرداری می رویــم زیرا به 
دلیــل داشــتن گریــم نباید از 

ماسک استفاده کنیم.
مهرآوران در پایان سخنان خود 
گفت: ویروس کرونا وارد زندگی 
ما شد و هنوز هیچکس نتوانسته 

تدبیری برای آن بیاندیشد.

وزها بی کارند ح کرد؛اکثر هنرمندان تئاتر این ر عزت الله مهرآوران مطر

 »نان مقدس« در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم ترنتو ایتالیا

بازیگر »انبار« مطرح کرد
مسائل مهاجران همیشه برایم دغدغه است

محمدرضا هالل زاده بازیگــر فیلم کوتاه »انبار« بیان کرد که مســائل 
مهاجران همیشه برایم دغدغه بوده است.

محمدرضا هالل زاده بازیگر فیلم کوتاه »انبار« که در قالب بسته »10۸ 
دقیقه از یک قرن« روی پــرده رفت، در گفتگو با خبرنــگار مهر با بیان 
اینکه اصلی ترین چالش انتخاب نقش و بــازی کاراکتر عبداهلل را درک 
بهتر از زندگی مهاجران افغان می دانم، اظهار کــرد: برای من مواجهه 
با زندگی یک کارگر افغان و ســختی هایی که به عنــوان یک مهاجر در 
کشور دیگری دارد دغدغه بود از سوی دیگر نگاه آدم ها به این افراد یکی 

از دالیل پذیرش نقش بود.
وی در ادامه با اشــاره به نقش بازیگر در باورپذیــری اثر گفت: بازیگری 
یک دنیای بزرگ و پر از چالش اســت. هر روز که بیشتر با نقش زندگی 
می کنی بیشــتر عاشق خلق شــخصیت های متفاوت می شوی و دیگر 
نمی توانی از آن دور شوی. بازیگری عشــقی است که الزمه اش داشتن 
باور بزرگ و بلوغ ذهنی اســت که هرکســی قطعاً پس از سال ها تالش 
و تجربه می تواند به این بلوغ و باور برســد و ایفای نقش را به درســتی و 
در چارچوبی باورپذیر به انجام برســاند. وقتی کاراکتری به شما در یک 
فیلمنامه یا نمایشنامه پیشنهاد می شود و قرار است روزها و شب ها آن 
نقش را زندگی کنید و از خودتان دور باشــید، حــس و حالی را زندگی 
می کنید که قابل وصف نیســت، من در کنار تمــام نقش ها از جمله در 
رابطه با نقش عبداهلل در فیلــم کوتاه »انبار« این حــس ناب را زندگی 
کردم. عبداهلل یک سرکارگر شیرین و احساســی است که در کل فیلم 
دیگران را دعوت به آرامش می کند و به نوعی سرتیم و رهبر همکارانش 

در آن انبار ضایعات است.
هالل زاده عنوان کرد: روند شــکل گیری شــخصیت عبداهلل در فیلم 
»کوتاه« انبار خیلی سریع اتفاق افتاد، من دیر به این پروژه ملحق شدم، 
زمان زیادی برای یادگیری گویش دری یا همان زبان افغان نداشــتم و 
باید در کنار خلق شــخصیت عبداهلل گویش را هم همزمان به درجه ای 
می رســاندم که برای مخاطب به ویژه مخاطب افغان ما باعث کدورت 
خاطر و غیر قابل باور نباشــد. فرصت را مناسب می بینم که همین جا از 
تمامی افغان زبان های عزیز عذرخواهی کنم اگر قصور ناخواسته ای در 

بیان و ادای کلمات داشتم.
به گفتــه وی، تجربه کار در فیلم هــای کوتاه با مضمــون اجتماعی به 
واســطه ارتباط تنگاتنگ با مخاطب و استقبال تماشــاگر از این ژانر به 
واسطه بیان شادی ها و غم های جامعه بسیار لذت بخش و در عین حال 
سخت است و فیلم کوتاه »انبار« به دلیل به تصویر کشیدن مشکالت و 
معضالت مهاجران به ویژه مســائل کاری، اجتماعی تا حد قابل توجهی 

موفق است.

این بازیگر با اشــاره به اینکه کار خود را با تئاتر شروع کرده است، بیان 
کرد: بازیگری در فضــای تئاتر و فیلــم هر کدام جذابیت و شــیرینی 
خودش را دارد. من فرزند تئاتر هستم و از تئاتر بازیگری را شروع کردم 
ولی بازی در ســینما همیشه هدف من بوده و شــدیداً برای من جذاب 
و لذت بخش اســت. هر پروژه ای که می گذرد این هــدف برایم زیباتر، 
بزرگ تر و شیرین تر می شود و خیلی مصمم تر رو به جلو گام بر می دارم 
به همین دلیل تمام انرژی، فکر و زندگی ام را برای درســت بازی کردن 
گذاشته ام که بتوانم تجربیات بیشــتری در زمینه پروژه های تصویری 

کسب کنم.
هالل زاده در پایان اظهار کرد: در تئاتر ما یک زندگی را بدون هیچ مکث، 
توقف و حتی اجازه برگشــت به عقب به صورت زنــده اجرا می کنیم و 
برای اینکه تماشــاگر بتواند با نمایش همراه شود، حرکات صورت، بدن 
و حتی صدا خیلی با مبالغه استفاده می شود تا تماشاگری که در ردیف 
آخر سالن هم نشسته اســت بتواند متوجه داستان نمایش شود و با کار 
ارتباط برقرار کند ولی جلوی دوربین تک تک اجزای صورت با دقت زیاد 
ضبط می شود اگر بیش از حد صورت و بدن بخواهد بازی کند و یا خیلی 
به قولی گل درشت شود توی ذوق بیننده می زند. در اصل میان بازیگری 
تصویر و صحنه مرزی وجود دارد که اگر بازیگــر نتواند آن را درک کند 
جبران آن بسیار سخت می شود و گاهی اوقات قابل جبران نیست. این 

روزها هم مشغول کارگردانی نمایشی برای اجرا در سال جاری هستم.

»خورشیدگرفتگی« در جشنواره فرانسوی
فیلم کوتاه »خورشیدگرفتگی« به کارگردانی رها امیرفضلی و علیرضا 

قاسمی به جشنواره ای در فرانسه راه پیدا کرد.
 فیلم کوتاه »خورشیدگرفتگی« به کارگردانی رها امیرفضلی و علیرضا 
قاسمی به سی امین دوره جشــنواره بین المللی »کوت کورت« فرانسه 

راه پیدا کرد.
این جشــنواره هر ساله در ناحیه پنتان شــهر پاریس با هدف گسترش 

زبان سینمایی برگزار می شود.
در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: کمی پیش از کامل شــدن 

خورشیدگرفتگی واقعیت زندگی ساقی دست خوش تغییر می شود.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا قاسمی، 
رها امیرفضلی بازیگــران: خورشــید چراغی پور، پانیذ اســماعیلی، 
آنیتا باقری، فــراز مدیری و پیمان نعیمی، مدیر فیلمبرداری: ســهیل 
گوهری پور، تدوینگر: پویان شــعله ور، مدیر هنری و طراح اســتوری 
برد: ارمین رنگانی، دستیار کارگردان: مســعود قدسی، رضا باستانی، 
مهیار ماندگار، عرفــان ادیگوزلی، طراح صحنه و لبــاس: فراز مدیری، 
صدابردار: امیر شــاهوردی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح 
چهره پردازی: بابک کشن فالح، منشــی صحنه: آیدا پالیزگر، عکاس: 
محراب پوروحدانی، مدیر تولید: فرشــید زینعلی، اصــالح رنگ و نور: 
امیرحسین خوشــبین، جلوه های ویژه: کلمنت ل پلوان، طراح پوستر: 
آرمین رنگانی، جانشــین تهیه کننده: علی نجاریــان، تهیه کنندگان 
اجرایی: رها امیرفضلی، آریــا قوامیان، مانی نیلچیانــی، تهیه کننده: 

حسن نجاریان، علیرضا قاسمی، آدرین بروئه.
ســی امین دوره جشــنواره »کوت کورت« از 1۶ تا 22 ژوئن برابر با 2۶ 

خرداد تا 1 تیر برگزار می شود.

اکران
ونا ویداد تئاتری با جشن پایان کر  این ر

 همراه می شود؟
دبیر بیستمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی ابراز امیدواری کرد 
همزمان با برگزاری این جشنواره، واکســن های کرونا موثر واقع شود و 

جشن فروکش کردن این بیماری را هم برگزار کنیم.
داود فتحعلی بیگی توضیحاتی درباره شکل و شمایل برگزاری این دوره 
از جشنواره ارایه کرد و خبر داد که فراخوان آن در چند روز آینده منتشر 
می شــود. او همچنین اعالم کرد این دوره از جشنواره بخشی ویژه آثار 

نظامی خواهد داشت.

جشنواره بیستم پاییز برگزار می شود
این هنرمند با ســابقه تئاتر در آغاز ابراز امیدواری کرد که جشــنواره 
بیستم نمایش های آیینی سنتی با جشن فروکش کردن بیماری کرونا 
همراه شود و هموطنان مان با آرامش خیال بتوانند دور هم جمع شوند 

و از نمایش های این جشنواره دیدن کنند.
فتحعلی بیگی درباره زمان برگزاری این جشــنواره توضیح داد: تصمیم 
وزارت ارشاد بر این اســت که جشنواره بیستم ، ، امســال برگزار شود 
ولی از آنجا که برای برگزاری جشــنواره ها باید تقویــم قمری را هم در 
نظر بگیریم، طبیعتا نمی توانیم جشنواره را در موعد همیشگی خودش 
یعنی فصل تابســتان برگزار کنیــم چراکه همزمان با ایام ســوگواری 
ماه های محــرم و صفر اســت. از طرف دیگــر شــرایط کرونایی هم، 
تصمیم گیری را برای ما ســخت کرده بود با این حال بعد از بررسی های 
مختلف و با پیگیری آقای آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی، قرار شد این 

دوره از جشنواره اواخر مهر یا اوایل آبان ماه برگزار شود.

شاید بخش صحنه ای را هم در فضای باز برگزار کردیم
فتحعلی بیگی درباره شــیوه برگزاری این دوره از جشــنواره به دلیل 
شــرایط موجود کرونایی توضیح داد: باید طوری برنامه ریزی کنیم که 
اگر کرونا تا آن زمان برطرف نشــد، برنامه هایمان دچار اختالل نشود. 
خوشبختانه ساختار بیشتر نمایش های ســنتی ما به گونه ای است که 

امکان اجرا در فضای باز را دارند.
 به همین دلیل شــاید بتوان نمایش های صحنــه ای را هم در فضای باز 
اجرا کرد. ضمن اینکه به این شــیوه می توانیم به اصالت های نمایشــی 
خود نزدیک تر شویم.او خاطرنشــان کرد: البته شرایط فصل را هم باید 
در نظر بگیریم چرا که به هر حال فصل بارش است و باید ببینیم شرایط 

زمانی در آن مقطع چگونه خواهد بود. 
به طور مثال آیا بهتر اســت نمایش هــا را در مکان هــای تاریخی اجرا 
کنیم یا در پهنه رودکی یــا مکان هایی که معماری ســنتی دارند و ... 
اینها تصمیم هایی اســت که بعدا باید گرفته شوند. البته که همیشه در 
جشنواره بخش های میدانی و آیینی داشــته ایم و بخش قهوه خانه هم 

عموما در فضای باز برگزار می شده است.

بخش ویژه نظامی
فتحعلی بیگــی در ادامــه از بخش ویژه آثــار نظامی در ایــن دوره از 
جشــنواره خبر داد و گفت: با توجه به نامگذاری امســال به عنوان سال 
حکیم نظامی، بخش ویژه ای برای این شــاعر بزرگ کشورمان خواهیم 
داشــت. آثار نظامی قابلیت اجرا در قالب نقالی، پــرده خوانی، تعزیه و 
روحوضی را دارند و امیدواریم دوستان مان بتوانند آثار ارزشمند او را به 

آثار نمایشی درخوری تبدیل کنند.
او در پاســخ به این نکته که در اجرای آثار نمایشــی، کمتر به ســراغ 
ادبیات فارسی می رویم، توضیح داد: بخشــی از این وضعیت به تجربه 
ما برمی گردد و بخشی هم به آموزش مان. متاسفانه در بسیاری از مواقع 
کالس های آموزشــی تئاتر به این سمت و ســو نمی روند حتی با اینکه 
درسی درباره ظرفیت های نمایشی ادبیات پارسی داریم .گاه این درس 
توسط استادی تدریس می شــود که خودش یک نمایشنامه ننوشته یا 

مانند درس انشا سرسری با آن برخورد می شود.

بیشتر حاضری خوار بوده ایم
این مدرس تئاتر تاکید کرد: اگر ســاختار نمایش ســنتی را بشناسیم، 
می توانیم هر یک از آثار داستانی متون کهن و حتی متون حکمت آمیز 
خود را بــه نمایش تبدیــل کنیم ولــی متاســفانه ایــن موضوع در 

آموزش های ما مغفول مانده است.
 بیشتر ســعی کرده ایم حاضری خواری کنیم و دنبال نظریات دیگران 
باشیم که این رویکرد بویژه در پایان نامه هایمان خیلی نمود دارد اما اگر 
بر چنین موضوعاتی تمرکز کنیم، می توانیم نمایشنامه های درخشانی 

با الهام از ادبیات کهن خود داشته باشیم.

احتماال بخش بین الملل نخواهیم داشت
او که احتمال می دهد این دوره از جشنواره به صورت ملی برگزار شود، 
در این زمینه توضیح داد: به احتمال قــوی نمی توانیم بخش بین الملل 
داشــته باشــیم زیرا رفت و آمد مسافران خارجی به شــرایط کرونایی 
وابسته است و نمی دانیم در مقطع برگزاری جشنواره وضعیت کرونایی 

چگونه خواهد بود. اینها مواردی است که دست و پای ما را می بندد.

اجرای آنالین مغایرتی با بخش حضوری ندارد
فتحعلی بیگی درباره اجرای آثار جشــنواره به صورت آنالین نیز گفت: 
این موضوع هم به شرایط کرونا در زمان برگزاری جشنواره بر می گردد 
ضمن اینکه اساسا اجرای آنالین مغایرتی با بخش حضوری ندارد بلکه 
فرصتی است برای کسانی که به هر دلیلی امکان حضور در جشنواره را 
ندارند و فضای مناسبی است برای عالقه مندان تئاتر در خارج از تهران 

که از آثار جشنواره بهره مند شوند.

همه مراحل ثبت نام غیر حضوری است
دبیر بیستمین جشــنواره نمایش های آیینی ســنتی در پایان درباره 
زمان انتشــار فراخوان این دوره از جشــنواره نیز توضیح داد: فراخوان 
اواخر این هفته یا اوایل هفته آینده منتشــر می شود ضمن اینکه همه 
مراحل ثبت نام و پذیرش در خواست ها در فضای مجازی انجام خواهد 
شــد و نیازی به مراجعه حضوری نیســت چون در وهله اول ســالمت 
دوســتان مان برای مان مهم است و بعد جشــنواره هر چند که هنر در 

دوران کرونایی هم همچنان زنده است.

اجرا
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