
آیا بازار به انتشار۲۴هزار میلیارد تومان اوراق 
وی خوش نشان می دهد ر

سال ۱۴۰۰ هم نتوانست رختی ســبز بر تن شــاخص بورس بپوشاند و 
بســیاری از روزهای شــاخص را همچنان قرمزپوش نگاه داشته؛ اگرچه 
۳۰۰ سهم همچنان در صف فروش هســتند و اکنون امیدها به ۲۴ هزار 

میلیارد اوراق است.
 بورس تهران روزهای متمادی اســت که شــاخص را قرمزپوش می بیند 
و اگر حتی یک یا دو روز نیز افزایش در آن تجربه شــده اســت، حتماً در 
روزهای بعد باز هم به روند کاهشــی برگشته اســت. در این میان دولت 
باز هم تالش می کند تا بتواند با برخی از روش هایــی که به کار می گیرد، 
برخی اتفاقات مثبت را در شــاخص رقم زند؛ اما عمق بی اعتمادی در بازار 
بسیار باال اســت و به نظر هم نمی رســد که به این زودی ها بازار بتواند به 

روزهای پررونق خود برگردد.
البته مــروری بر آنچه که در بــازار اتفاق می افتد، حکایــت از آن دارد که 
اگرچه تعداد ســهامداران در این بازار بســیار باال رفته و رقم های بسیار 
باالیی را به ثبت رسانده اســت؛ اما رشــد و بلوغ در بازار سرمایه به خوبی 
صورت نگرفته و همین امر سبب شده تا رفتارهای هیجانی در بازار بسیار 
دیده شود و عده ای استخوان خورد کرده در بازار ســرمایه، از این فضا به 
نفع خود بهره گیرند؛ چراکه می توانند ســهام ارزشمند دارندگان سهام را 
به قیمت نازل خریداری کرده و با آن بازی های جدیدی در بازار ســرمایه 

به راه اندازند.
اما دولت در جدیدترین اقــدام مصوب کرده تا ۲۴ هــزار میلیارد تومان 
منابع در قالب اوراق به بازار تزریق کند تا شــاید روند هفته های گذشته را 
برگرداند؛ اما هنوز قضاوت در مورد آن زود است و باید دید که آیا این اقدام 
اثرات مثبت خود را در عمق بخشی به بازار به جای خواهد گذاشت و یا باید 

باز هم اقدامات نویی را انجام داد.
مجید عبدالحمیدی، کارشناس ارشد بازار ســرمایه گفت: وضعیت بازار 
طی روزهای گذشــته، کمی نســبت به روزهای قبل بهتر بوده و باالخره 
شاهد افزایش تقاضا روی بعضی از ســهام ها بودیم؛ اگرچه بیشتر از ۳۰۰ 
ســهم هنوز در صف فروش قفل هســتند که این موضوع، اصاًل نشانی از 

حمایت همه جانبه بازار را نشان نمی دهد.
وی افزود: هم اکنون بیــش از ۵۸ میلیون نفر در بازار ســرمایه با در نظر 
گرفتن ســهام عدالتی ها حضور دارند و از همین رو، حرکت این بازار برای 

دولتمردان و سیاستگذاران آینده کشور بسیار مهم است.
عبدالحمیدی گفت: عامل اصلی حال این روزهای بــازار، نبود نقدینگی 
و خروج پول به دالیل مختلف مثل شــرایط عدم اطمینــان و اعتماد به 

سیاست های دولت اعم از سیاست های داخلی و خارجی کشور است.
وی با اشــاره به انتشــار خبر تزریق ۲۴ هزار میلیارد از طریق اوراق اجاره 
ســهام، اعالم کرد: ســاز و کار این روند شــباهت زیادی بــه اعتباردهی 
کارگزاری ها به افراد حقیقی دارد؛ ولی اعتبــار گرفتن برای حقوقی ها دو 
مشکل بزرگ همیشــه به دنبال داشــته، اول اینکه کارگزاری ها توانایی 
تأمین اعتبار مــورد نیاز حقوقی ها را نداشــتند و دوم اعتبار کوتاه مدت با 
توجه به دید بلندمدت اکثرحقوقی ها، کارایی زیادی ندارد؛ اما با تصویب 
اینگونه طرح ها تا حدودی مشــکالت را به خصوص بــرای حقوقی های 

بزرگ کمتر خواهد کرد.
عبدالحمیدی گفت: در روز سه شــنبه هفته گذشــته، ارزش صف های 
خرید نســبت به روز قبل از آن، ۱۳۹ درصد افزایش یافت و در رقم ۱۹۴ 
میلیارد تومان ایستاد که خود نشــان از تأثیر خبر خوب در بازار بود؛ اما 
این نکته که ســهم های زیادی حتی هنوز فرصت نقد شــدن به ســهام 
داران خودشــان را هم نداده اند، کار را برای آینده بازار پیچیده خواهد 

کرد.
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ســید مهدی حســینی  رئیس  جمهــور گفت: ما 
نمی توانیم منتظر واکســن داخلی در تابستان باشیم 
به همین جهت باید در اردیبهشــت و خرداد که بسیار 

حیاتی است، از واکسن وارداتی استفاده کنیم.
 حجت االســالم حســن روحانی رئیــس جمهور در 
مراســم بهره برداری از ۴ طرح بزرگ پتروشــیمی، با 
اشــاره به شــیوع ویروس کرونا در کشــور، گفت: اگر 
جهش ویروس انگلیسی کرونا نبود ما شاهد این پیک 
نبودیم، اساس مشکل این است که ویروس انگلیسی از 
عراق وارد خوزستان و از آنجا وارد استان های همجوار 

شد و بعد به سراسر کشور راه یافت.
وی با بیان اینکه این ویروس است که شدت عمل نشان 
می دهد و انتقال آن خیلی سریع است، افزود: بنابراین 
هیچکس دنبال علت های غلط نگردد و بداند که عامل 
اصلی مشکل ما ورود ویروس جهش یافته انگلیسی از 

مرزهای عراق به کشور است.
رئیس جمهور اظهار داشــت: همیشــه مراسم هایی 
همچون عروسی، عید، ســفرها، ترددها و دورهمی ها 
در شــدت یافتن ویــروس کرونا تأثیرگذار اســت به 
همین جهت هر جا دســتورالعمل ها را رعایت نکنیم 
این ویروس شــدت می یابد.روحانی با اشاره به اینکه 
امیدواریم همه دســت به دســت هم بدهیم و از این 
ویروس عبور کنیم، اظهار داشــت: تا یک هفته آینده 
می توانیم از شــرایط ســخت کرونایی در بسیاری از 
اســتان ها عبور کنیم.وی اعالم کرد: در بررســی های 
شب گذشــته در خصوص وضعیت شــیوع کرونا در 
کشور، به غیر از چند اســتانی که شرایط سختی دارند 
بقیه استان های کشور نسبتاً شرایط قابل قبولی دارند. 

البته فارس در لیست استان های سخت بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه واکسن، کلید حل کرونا 
است، اظهار داشت: شــرکت های خصوصی راحت تر 
می توانند واکسن ها را وارد کنند، ما نمی توانیم منتظر 
واکســن داخلی در تابستان باشــیم به همین جهت 
باید در اردیبهشــت و خرداد که بسیار حیاتی است، از 

واکسن وارداتی استفاده کنیم.

روحانــی گفت: هر شــرکتی که برای ورود واکســن، 
کوچک ترین مشکلی دارد به دفتر رئیس جمهور نامه 
بنویسد؛ من مستقیماً موضوع را دنبال می کنم زیرا در 
هفته های آینده به راحتی می توانیــم میلیون ها دوز 

واکسن وارد کنیم.
وی همچنین به مهمتریــن برنامه های دولت در ۱۰۰ 
روز پایانی پرداخت و اظهار داشــت: از برنامه های مهم 
دولت، سالمت مردم و مســاله مبارزه با کرونا است. در 
روزهای پایانی برای مبارزه بــا کرونا باید اقدامات ویژه 
انجام دهیم که بخشی از آن مربوط به واکسن می شود.

رئیس جمهور اضافــه کرد: اگر مردم واکســن تزریق 
کنند و در سطح وسیعی یعنی به ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم 
واکســن تزریق کنیم، این زنجیره را قطع و ســالمت 
مردم را تضمین می کنیم، حتی اگر این ویروس باز هم 
باشد و جوالن دهد. البته پروتکل های بهداشتی را بعد 
از واکسن هم باید مراعات کنیم و برای ما مهم است که 

توصیه های بهداشتی رعایت شود.
روحانی اظهار داشــت: در این ۱۰۰ روز مسئله مقابله 
جدی تر با ویروس کرونا بخصوص جهش انگلیسی آن 

که بسیار خطرناک است را خواهیم داشت.
وی برنامه دیگر دولت در ۱۰۰ روز پایانی را شکســتن 
تحریم ها عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر ســربازان 
دیپلماســی ما در وین در حال تالش هستند.  برای ما 
مهم نیست دشــمن چه زمانی رفتار عاقالنه می کند 
اما آمریکا راهی جز بازگشــت به برجام ندارد. اگر آنها 
به صورت کامل به برجام بازگردند ما نیز پس از راستی 
آزمایی کــه زمان زیادی نمــی برد، به توافــق باز می 
گردیم.رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: بنابراین 
این اظهار نگرانی که امروز در آمریکا و اروپا مطرح می 
شود مبنی براینکه داریم غنی سازی ۶۰ درصد را آغاز 
می کنیم و برخی تعبیر کردنــد ۶۰ درصد یعنی با یک 

حرکت به ۹۰ درصد رسیدن، درست نیست.  
روحانی با بیان اینکه پیش از این هم می توانستیم ۶۰ 
درصد را انجام دهیم، اعالم کرد: همین امروز اگر اراده 
کنیم می توانیم غنی ســازی ۹۰ درصد را انجام دهیم.  

ما به دنبال بمب هسته ای نیســتیم، این شما هستید 
که بمب های جدید می سازید بنابراین این اتهام روی 
پیشــانی شماســت. نمی خواهد درباره دولت و ملت 

ایران حرف بزنید.
وی تاکید کرد: هر روز که بــه تعهدات برجام برگردید 
ما هم بالفاصله به تعهدات خود برمــی گردیم و غنی 
سازی مان طبق تعهد ۳.۶۷ بیشتر نخواهد بود و غنی 
سازی ۶۰ درصد متوقف می شــود به همین جهت اگر 

شما به همه تعهدات برگردید ما هم برمی گردیم.
رئیس جمهور خطاب بــه طرف مقابــل در مذاکرات، 
تصریح کرد: غصه این چیزهــا را نخورید.  ایران به همه 
تعهدات خود پایبند اســت. ایران در عمل نشــان داد 
وقتی قول می دهد قول او مردانه اســت و شما هم نشان 
دادید که قولتان بی اعتبار اســت. بنابراین درباره ایران 
نگران نباشید.روحانی افزود: ایران مردانه حرف می زند، 
مردانــه کار و با اخــالق حرکت می کند، ســخنی که 
می گوید به سخن خود پایبند است.وی همچنین پایان 
بخشیدن به طرح های مهم تولید در ۱۰۰ روز پیش رو را 
یکی دیگر از برنامه های دولت دانست  و گفت: تا جایی 
که برای ما امکان پذیر است طرح آب شیرین را اجرا می 
کنیم.  کار بسیار عظیمی در ســال ۹۹ انجام شده است 

برخی هم در ۱۰۰ آینده انجام می شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: ایران در اوج تحریم دشمن، 
در جنگ اقتصــادی و در کرونا موفق شــد بزرگترین 
جهش را در تولید پتروشیمی در عرض یک سال و چند 
ماه در افتتاح های مختلف نشــان دهــد. ریل گذاری 
الزم در کشــور برای دولت بعدی هم انجام شده است 

و ۳۰ تا ۴۰ و گاهی تا ۷۰ درصد مسیر آماده شده است.
روحانی معیشــت را برنامه چهارم دولت در  ۱۰۰ روز 
باقی مانده دانست و تصریح کرد: در همین ماه رمضان 
یک بسته معیشــتی حمایتی جدید ویژه ماه مبارک 
رمضان پرداخت کردیم و تا پایان دولت برای معیشت 
مردم بازهم تالش خواهیم کرد و هر کاری از دستمان 

بربیاید انجام می دهیم.
وی با بیان اینکه در رابطه با همســان ســازی حقوق 

بازنشســتگان در تامین اجتماعی نیــز کار خوبی در 
دست انجام است، افزود: از این رو هر کاری از دستمان 

بربیاید برای راحتی و معیشت مردم انجام می دهیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره 
به افتتاح هــای امروز،  گفت: صنعــت نفت  همواره در 
تاریخ ما در مقاطع مختلف درخشــیده است، در سال 
های اخیر و  دهه ۹۰ جز دو ســال نخســت مربوط به 
دولت یازدهم و دوازدهم است، اگر دهه شصت را دهه 
جنگ، دهه هفتاد را دهه سازندگی، دهه هشتاد را دهه 
تحوالت بنامیم، در دهه ۹۰ دوبار در دنیای سیاســت 
و دیپلماســی به میدان آمدیم و هر دو بار دشمنانمان 
را شکســت داده ایم پس اگر بگوییم ایــن دهه، دهه 
پیروزی نجات ملی اســت اشــتباه نگفته ایم.روحانی  
افزود: اگر بگوییم این دهه، دهه پیشــرفت در کشــور 
و جهش در تولید و توسعه کشــور بوده است ناصواب 
نگفته ایم. کار های بســیار بزرگی در این مدت انجام 

شده است که بخشی از این کارها مربوط به نفت است.
وی اظهار داشــت: اقدامات مختلفی از جمله کشــف 
میدانی بــا ۵۳ میلیارد بشــکه در نام آوران، توســعه 
میدان های بزرگ نفتی و گازی، لوله کشی به جاسک 
پاالیشــگاه گازی بید بلند تحقیق و توسعه و نوآوری، 
جمع کردن فلرها و گازرســانی به روستاها انجام شده 

و امروز به مرز گازرسانی به ۳۳ هزار روستا رسیده ایم.
رئیس جمهور با بیان اینکه طرح های عسلویه و پارس 
جنوبی تقریبا پایان یافته اســت، اظهار داشت: در این 
سه سال جنگ اقتصادی دشمن می خواست ما را از ارز 
آوری محروم کند اما صادرات غیر نفتی به صحنه آمد 
که یکی از آنها پتروشیمی بود.روحانی با اشاره به اینکه 
پتروشیمی یکی از صنایع مقدم برای جنگ اقتصادی 
بود، افزود: یک طرحی امروز افتتاح شــد با ســرمایه 
گذاری یک میلیارد دالر،  از ســال ۹۵ آغاز شــده بود 

که محصول یک سال آن فقط یک میلیارد دالر است.
وی گفت: این طرح ها پس از خروج خارجی ها توسط 
مهندسان ما به بهره برداری رســید و غیر از ارز آوری، 

اشتغال هم توسط این طرح ها تامین شد.

رئیس جمهور:

نمی توانیم منتظر واکسن 
داخلی باشیم

 معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: با اجــرای قانون 
مالیات های مســتقیم تعداد بیشــتری از واحدهای 
مســکونی به بازار عرضه خواهد شد و دیگر نگه داشتن 
واحدهای خالی برای مالــکان صرفه اقتصادی نخواهد 
داشــت.»محمود محمودزاده« اظهار داشت: به غیر از 

طرح ها و قراردادهایی که در ســال گذشته برای تولید 
پایدار مسکن منعقد شــد، راه اندازی سامانه امالک و 
اسکان با هدف تعادل بخشی به بازار مسکن راه اندازی 
شد.وی افزود: راه اندازی این سامانه و ثبت اطالعات در 
آن، فوری ترین ابزاری بود که به بازار تعادل بخشــید. 

در ابتدا حــدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شــهری 
خالی وجود داشــت و بــا راه اندازی ســامانه امالک و 
اســکان امیدوار به عرضه این واحدهــا بودیم.به گفته 
محمودزاده، دولت در سال گذشته و در مدت کوتاهی 
موفق به بارگذاری اطالعاتی از وضعیت خانه های خالی 

شــد که تا قبل از آن وجود نداشت.در ابتدا یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار واحد خالی ثبت شــد و ســپس از مالکان 
خواستیم اگر اطالعات ثبت شــده خالف واقع است و 
ملک معرفی شده فروش و اجاره رفته وارد سامانه شده 

و اطالعات جدید را ثبت کنند.

مسکن

نگه داشتن خانه های خالی، دیگر صرفه اقتصادی ندارد



وردین ماه مثبت می شود؟ وزهای پایانی فر معامالت بورس در ر

 کارشناسان بازار سرمایه اعالم کردند

وج معامالت بورس از رکود ۳ اقدام تاثیرگذار در خر

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
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 مدیریت ریسک به کمک سهامداران 
بورسی می آید

قلی پــور گفت: مهمتریــن روش مدیریت ریســک تنوع بخشــی به 
دارایی ها و تغییــر وزن طبقات دارایی ها بر اســاس چشــم انداز های 

اقتصادی و ریسک ها است.
مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که ریسک 
در ابزار های بازار ســرمایه به چه صورت اســت؟ بیان کــرد: ابزار های 
بازار ســرمایه به ترتیب از بیشــترین به کمترین ریســک عبارتند از 
صندوق های جسورانه، اوراق مشتقه اختیار خرید و فروش، قرارداد های 
آتی، سهام و حق تقدم بورسی، سهام و حق تقدم فرابورسی، سهام و حق 
تقدم بازار پایه، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، اوراق بدهی 
بدون ضامن، صندوق های بادرآمد ثابت بــدون ضامن، صندوق های با 

درآمد ثابت با ضامن و  نهایتا اوراق بدهی دولتی.
وی در ادامه افزود: این ابزار ها ســه نوع ریســک بازار )ریسک کاهش 
قیمت(، اعتبار )نکول یا ورشکســتگی ناشر( و نقدشــوندگی )قابلیت 
فروش سریع بدون کاهش قیمت( دارند که ریســک نکول برای اوراق 
بدهی دولتی و اوراق بدهــی خصوصی و صندوق های بــا درآمد ثابت 

دارای ضامن کمترین حد ریسک است.
قلی پور بیان کرد:ریســک نقدشــوندگی اوراق بدهــی دارای ضامن 
نقدشوندگی و بازارگردان، صندوق های با درآمد ثابت و سهامی با توجه 
به امکان ابطال روزانه کمترین حد ریســک را دارد و نیز به طور متوسط 
ابزار های با درآمد ثابت کمترین ریســک بازار را دارند، از ســوی دیگر 
اوراق مشــتقه و حق تقدم ها و سپس سهام بیشــترین ریسک بازار را 

شامل می شوند.
این کارشناس بازار ســرمایه در خصوص مدیریت ریسک توضیح داد: 
مدیریت ریســک فرایندی برای تحلیل، ارزیابی، کنترل و بهینه سازی 
ریسک، برای کســب حداقل بازده مورد نظر است، ســاده ترین شکل 
مدیریت ریسک تشکیل ســبد ســرمایه گذاری متنوع از دارایی های 
مختلف و پیچیده ترین شکل آن استفاده از ترکیب ها و استراتژیک های 
ترکیبی از ابزا های مشــتقه اســت. همچنین مدیریت ریسک به سطح 
ریسک گریزی افراد نیز وابسته است و افراد در طیفی از ریسک گریزی 

از کمتر به بیشتر قرار می گیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: مهمترین روش مدیریت ریسک تنوع بخشی 
به دارایی ها و تغییر وزن طبقات دارایی ها بر اســاس چشــم انداز های 
اقتصادی و ریسک ها اســت. یک ســرمایه گذار منطقی در ایران باید 
دارایی خود را بین بازار های امالک و مســتغالت، طال و ارز، ابزار هایی با 
درآمد ثابت مثل سپرده و اوراق بدهی و صندوق با درآمد ثابت، سهام یا 
صندوق های سهامی توزیع کند. به عنوان مثال در شرایط فعلی به نظر 
می رسد که ترکیب مناســب برای خانواری با ریسک گریزی متوسط 
می تواند به  این شکل باشد: ۵۰ درصد امالک شــامل ملکی که ساکن 
هســتند، ۵ درصد طال یا ســایر فلزات گرانبها، ۲۵ درصــد دارایی با 
درآمد ثابت، ۲۰ درصد دارایی ریسکی مثل ســهام یا صندوق سهامی 
با اختصاص درصدی به ابزار های پرریســک تر مثل اوراق مشتقه. سهم 
زیاد امالک به واسطه ســهم زیاد آن در اقتصاد کشور و ثروت ایرانیان و 

 اهمیت آن برای امنیت زندگی است.
کارشناس بازار ســرمایه گفت: نقد شوندگی نکته مهمی است، سرمایه 
گذاری که به نقدشــوندگی اهمیت می دهد، به جای خرید مســتقیم 
ســهام در صندوق های سهامی ســرمایه گذاری می کند، چرا که طبق 
دســتورالعمل، ابطال واحد های ســرمایه گذاری صندوق ها حداکثر 
طی دو روز کاری باید انجام و نقد شــود، همچنین فعالیت در بازار پایه 
فرابورس ریسک به مراتب بیشتری نسبت به بازار اصلی بورس دارد و با 
انتخاب ســهام در هر کدام از تابلو های اصلی و فرعی بورس و فرابورس، 

سطح ریسک سرمایه گذاری تعیین می شود.
قلی پور در پاسخ به این پرسش که اگر مردم مدیریت ریسک می کردند 
می توانســتند از ضرر جلوگیری کنند؟ گفت: بازار ســرمایه با نوسان 
عجین است،  با توجه به تحوالت در سطح کالن و تعدیل انتظارات، افت 
بازار الجرم بود و در همه بازار های دنیــا اتفاق می افتد، بنابراین با توجه 
به عمق کم بازار ابزار های مشــتقه ســهامی، این زیان قابل پیشگیری 

نبود است.
وی  گفت: البته با کنترل میزان خرید اعتباری و توزیع دارایی در بازار ها 
و ابزار های مختلف می شد این آسیب را به حداقل رساند چراکه همزمان 
با افت بــورس، ابزار هایی با درآمد ثابت، ســود خــود را حفظ کردند و  
در بازار امالک و مســتغالت شاهد رشد نســبی بودیم، بنابراین توزیع 
معقوالنه دارایی می تواند، آسیب پذیری از تحوالت کالن را کمتر کرده 

و کنترل ریسک را آسان تر کند.
قلی پور تصریح کرد: نکته مهم دیگر فعالیت مستمر است، فعاالن بازار 
سرمایه در کل آســیب ندیده اند چرا که از زمان بازار ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومانی تا بازار ۷ میلیون میلیارد تومانــی در این بازار بوده اند و حداکثر 
با کاهش ارزش بازار به ۴.۵ میلیون میلیارد تومان بخشــی از منافع را از 
دســت داده اند، بنابراین مشکل تازه واردانی هســتند که بدون دانش 
و منطق الزم در اواســط امسال وارد بازار شــدند و بدیهی است ورود به 
کســب و کاری که تخصص آن را ندارید در ۹۵ درصد مــوارد به زیان 

منجر می شود.
سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت مطرح کرد

جزئیات پرداخت باقیمانده سود سهام عدالت
فهیمی گفــت: ۵۰ درصد باقیمانده ســود ســهام عدالت بــزودی به 

دارندگان این سهام پرداخت می شود.
 فهیمی سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت تصریح کرد: نخستین 
بار توزیع سود سهام عدالت از طریق ســاز و کار بازار سرمایه انجام شد و 
بر این اســاس میزان سود سهام هر فرد و میزان ســهم باقی مانده افراد 

محاسبه شد.
وی افزود: بر اساس تصمیم شــورای عالی بورس ۵۰ درصد این سود در 
روز های پایانی سال گذشته پرداخت شد و پرداخت بقیه سود منوط به 
این است که شرکت ها سود خود را به شرکت ســپرده گذاری مرکزی 

پرداخت کنند که تالش می کنیم در روز های آینده این کار انجام شود.
فهیمی گفت: ممکن اســت اشکاالتی در شــماره حساب های اعالمی 
افراد وجود داشته یا اصالح مشخصاتی داشــته اند بنابراین هموطنانی 
که هنوز ۵۰ درصد اول را دریافت نکرده انــد می توانند از طریق تماس 

با مرکز پیام سهام عدالت با شماره ۱۵۶۹ این موضوع را پیگیری کنند.
وی درباره ارائــه کارت های اعتباری ســهام عدالت توضیــح داد: زیر 
ســاخت های این کار انجام شــده و هم اکنون در اختیــار بانک ها قرار 

گرفته است.
فهیمی افزود: تامیــن اعتبار الزم برای اعطای ایــن کار ها باید از طرف 
بانک ها انجام شود که در شــرایط فعلی در بانک ملی و تجارت این کار 
انجام شده و مشموالن ســهام عدالت که در این دو بانک حساب دارند 
می توانند تقاضای خــود را ارائه کنند که معــادل ۵۰ درصد ارزش روز 

سهام به آن ها کارت اعتباری داده می شود.
وی افزود: درخواســت ما این اســت که بقیه بانک ها نیز به این سیستم 

بپیوندند و ارائه کارت ها را آغاز کنند.
فهیمی گفــت: از مجموع ۴۹ میلیــون نفر ســهامدار عدالت حدود ۳ 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بخشی از سهام عدالت خود را فروخته اند که در 
این مرحله کارت اعتباری به آن ها تعلق نمی گیــرد و توصیه ما نیز این 

است که افراد سهام خود را نگهداری کنند.
این مقــام مســئول اضافه کــرد: در شــرایط فعلی ایــن کارت ها در 
دستگاه های فروشــگاه های مشــخص قابل خرید اســت و در آینده 
گســترش خواهد یافت و در همه مراکــز عرضــه کاال و خدمات قابل 

استفاده خواهد بود.

بازار

رئیس سازمان بورس گفت: در حال طراحی یک مدلی 
هســتیم تا EPS شــرکت ها به نحو خوب و شفاف در 

اختیار سهامداران قرار بگیرد.
محمد علی دهقان دهنوی  رئیس ســازمان بورس در 
رابطه با تصمیمات جدید برای بازار سرمایه، اظهار کرد: 
در شــرایط فعلی در تمامی ابعاد بازار سرمایه در حال 

انجام اقدامات متعددی هستیم.
او در مورد دامنه نوسان ، اظهار کرد: بحث دامنه نوسان 
در اختیار هیئت مدیره سازمان اســت ، اکنون نیز در 

حال بررسی آن هســتیم و هر زمان که نیاز 
باشد آن را تغییر خواهیم داد.

 EPS دهقان دهنــوی در خصوص انتشــار
شرکت ها گفت : در شــرایط کنونی در حال 
طراحی یک مدلی هســتیم تا EPS شرکت 
ها به نحو بســیار خوب و شــفاف در اختیار 
ســهامداران قرار بگیــرد ناگفتــه نماند که 

در این مدل جدید، ســناریو هــای مختلفی در اختیار 
 EPS :مالکان ســهم قرار خواهد گرفت.او بیــان کرد

شرکت ها وابسته به عوامل متعددی از جمله 
نرخ ارز و قیمت های جهانی کاالی صادراتی 
آن صنعت است که این مدل جدید می تواند 
به عنوان یک بازوی کمکی عمل کند ، وقتی 
شــرکتی بیاید و از ســناریوی جدید برای 
انتشار EPS اســتفاده کند به طور خودکار 
اطالعــات متعــددی در رابطه با ســود آن 

شرکت ها در اختیار سهامداران قرار خواهد گرفت.
دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که آیا شما نسبت 

به نحوه انتشار اوراق توسط دولت طی امسال انتقادی 
دارید یا خیــر؟ گفت : بنده نســبت به فــروش اوراق 
انتقادی نداشتم به ســبب آنکه بازار اوراقی که دولت 
منتشــر می کند، از بورس مجزا است، اما مسئله ای که 
در بحث اوراق مطرح اســت و قابل توجه قرار می گیرد 
نرخ آن است ، همیشه از بانک مرکزی درخواست کرده 
ایم که با عملیات بازار باز مدیریتــی را انجام دهند که 
تا نرخ این اوراق صدمه ای به بــورس وارد نکند ، ما این 

مسئله را تا به نتیجه رسیدن پیگیری می کنیم .

چهره

خریدار   یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفت: تقویت افشــای اطالعــات از طرف 
ناشــرین، افزایش عملیات بــازار گردانی 
ســهام و نیز افزایش دامنه نوسان سهام در 
بهبود روند بازار موثر اســت، به طوری که با 
اجرای آنها می توان دوباره شــاهد روزهای 

خوبی در معامالت بورس باشیم.
محمد اقبال نیــا به اقداماتی کــه می تواند 
زمینه بهبــود رونــد معامالت بــورس را 
فراهم کند، اشــاره کرد و افزود: مهمترین 
مزیت و کارکرد بورس در مقایســه با سایر 
بازارها، شفافیت و نقدشــوندگی باالی آن 
اســت،  هر اقدامی که به افزایش شفافیت و 
نقدشوندگی بازار کمک کند؛ زمینه تسهیل 
معامالت و اعتماد بیشتر مردم به این بازار را 

فراهم می کند.
وی اظهار داشت: تقویت افشای اطالعات از 
طرف ناشرین، افزایش عملیات بازارگردانی 
ســهام و نیز افزایش دامنه نوسان سهام در 
این زمینه موثر است و می توان دوباره شاهد 

روزهای خوبی در بازار باشیم.

تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران 
بر معامالت بورس

اقبال نیا به انتخابات ریاست جمهوری ایران 
و تاثیر آن بر معامالت بورس  اشــاره کرد و 
گفت: نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 
به جهت اینکه ســکان اجرایی کشور را در 
اختیار یک طیف و تفکر جدید قرار می دهد؛ 
یکی از شــاخص های مورد توجــه فعاالن 
بازار است، چرا که این موضوع بر روی نحوه 
بودجه ریزی و تخصیص منابــع تاثیرگذار 

است.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
بخشــی از قوانین کشــور و سیاست های 
تعرفه ای در قالــب لوایح و پیشــنهادهای 
دولــت تبدیل بــه قانون می شــود، افزود: 
توانایی و ابتــکار عمل دولت در پیشــبرد 
سیاســت های داخلی و خارجی کشــور بر 
روی بسیاری از پارامترهای اقتصادی مانند 

نرخ بهره و نرخ ارز موثر است.
وی به هیجان های ایجاد شــده در معامالت 
بورس طی چند وقت گذشــته تاکید کرد و 
گفت: تا مشــخص شــدن نتیجه انتخابات 
ریاســت جمهوری و روشن شدن ابهام های 
مربوط بــه سیاســت های دولــت جدید، 
طبیعی اســت که فعاالن بورس با احتیاط 

بیشتری معامالت را دنبال کنند.

 عملکرد و حمایت حقوقی ها
 از بازار سرمایه

وی به فعالیت حقوقی هــا در بازار و حمایت 
آنها از معامالت بورس اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: بخشــی از حقوقی ها بــه جهت 
تعهــدات پرداختــی که در جاهــای دیگر 
دارند؛ به ناگزیــر وجوه حاصــل از فروش 
ســهام را از بازار خارج کردنــد، همچنین 
برخی دیگر نیز به دلیل ماهیت فعالیت  خود 
طبیعی است که در قیمت های باالی سهام 

فروشــنده باشــند و دوباره در قیمت های 
پایین تر خریدار باشند.

اقبال نیا با بیان اینکه مطرح شــدن چنین 
صحبتی که حقوقی ها هیچ حمایت از بازار 
نمی کنند را قبول نــدارم، گفت: حقوقی ها 
عمدتا اگر منابعی در اختیار داشــته اند وارد 
بــازار کرده اند، همچنین آن هــا بنگاه های 
اقتصادی هســتند و باید بر اســاس منافع 

بنگاه و سهامداران خود اقدام کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
ایجــاد محدودیت برای فــروش حقوقی ها 
موجب سلب اعتماد از آن ها می شود و باعث 
می شود تا با وسواس بیشتری اقدام به خرید 
کنند، افزود: ایجاد محدودیت برای فروش 
سهام، ریسک تازه ای را وارد معادالت آن ها 

می کند که برخالف مکانیزم بازار است.
اقبال نیا خاطرنشــان کرد: اینکه حقوقی ها 
در روند صعود بازار تعلــل کردند و به دلیل 
برخی از اقدامات انجام شده به ایجاد حباب 
دامن زدند را قبــول دارم امــا اینکه انتظار 
داشته باشــیم تا حقوقی ها  اقدام به خرید 
ســهامی کنند که دارای ارزندگی نیستند، 

منطقی نیست.

 پیش بینی روند معامالت بورس
 در سال 1400

این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
وضعیت بازار ســهام تا پایان ســال ۱۴۰۰ 
به میزان زیــادی تابع تحوالت سیاســت 
داخلی و خارجی خواهــد بود، گفت: نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۱۴۰۰ 
به همــراه وضعیت مذاکــرات برجام تا حد 
زیادی تاثیرگذار بــر متغیرهای اقتصادی 
مانند نرخ بهره، نــرخ ارز و در نهایت قیمت 
سهام تاثیر خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: 
با این همه بازار ســهام بهترین سپر در برابر 
تورم و افزایش نرخ ارز است، با وجود ابهامات 
پیِش رو؛ وضعیت بازار را در سال جاری بهتر 

از زمستان ۱۳۹۹ پیش بینی می کنم.

 دو نیمه متفاوت معامالت بورس
 در سال 99

وی بــا بیان اینکــه بورس در ســال ۹۹ دو 
نیمه کامــال متفاوت را تجربه کــرد، اظهار 
داشــت: در پنج ماه نخســت امسال، شاهد 
رکوردشــکنی های بازار ســهام به جهت 
ارزش  بــورس،  افزایــش شــاخص های 
معامالت و ورود نقدینگی اشخاص حقیقی 

بودیم.
اقبال نیا با اشاره به اینکه  معامالت بورس در 
ماه های نخست ســال ۹۹ تا ۲۰ مرداد بیش 
از ۳۰۰ درصــد بازدهی داشــت و پذیرای 
بیش از ۱۰۰ هــزار میلیارد تومان نقدینگی 
اشــخاص حقیقی بود، گفــت: در این دوره 
میانگین ارزش معامــالت بورس به بیش از 

۲۰ هزار میلیارد تومان در روز رسید.
این کارشناس بازار ســرمایه تاکید کرد:  از 
این دوره رویایی که حباب بورس در ســایه 
حمایت های انجام شــده شکل گرفته بود و 
عموم مردم برای آوردن پس اندازهای خرد 
خود به بورس تشویق شــده بودند ناگهان 
ورق برگشــت، به گونه ای که در فاصله ۲۰ 
مرداد تا پایان بهمن ماه بورس با ۴۰ درصد 
بازدهی منفی مواجه شــد و شــاهد خروج 
حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پول اشخاص 

حقیقی از بازار بودیم.

بازدهی 150 درصدی معامالت بورس 
در سال 99

وی بازدهــی بــورس در کل ســال ۹۹ را 
حــدود ۱۵۰ درصد اعــالم کــرد و گفت: 
هرچند بازدهی بورس در ســال ۹۹ عددی 
قابل قبول است اما فراز و نشیب بازار در این 
سال بسیار شــدید بود و عده کثیری از افراد 
تازه وارد به این بازار که دانش و تجربه کافی 
نداشتند و در اوج وارد شده بودند؛ زیان های 
سنگینی را متحمل شدند. به عبارت دیگر،  
ســریع ترین تخلیه حباب تاریخ بورس در 

دوره زمانی ۶ ماهه رقم خورد.

 علت رشد و ریزش بی وقفه شاخص 
بورس در سال 99

وی به عوامــل تاثیرگذار در رشــد و ریزش 
غافلگیرکننده شــاخص بورس در سال ۹۹ 
تاکید کرد و افزود: بخشــی از رشــد بورس 
تحــت تاثیر عوامــل اقتصاد کالن ناشــی 
از انتظارات تورمی و افزایــش نرخ دالر بود 
که درآمد فروش و ســودآوری شرکت ها را 
حداقل به صورت اســمی تقویت می کرد و 
این بخش از رشد بورس منطقی و موجه بود 
اما بخش بزرگ تر رشد بورس تا قله بیش از 
دو میلیون واحدی شــاخص، ناشی از عدم 
کنترل هیجانات عموم مردم و تشویق آن ها 

برای ورود به بازار بود.
اقبال نیا با اشــاره بــه اینکه دولــت و بانک 
مرکزی تصور می کردند با هدایت نقدینگی 
ســرگردان جامعه به بــازار ســرمایه می 
تــوان مانع از تــورم و افزایش نرخ ارز شــد 
و در نهایــت به تولید واقعــی اقتصاد کمک 
کرد، تاکید کــرد: واقعیت این بود که بورس 
بستر و توانایی الزم برای جذب این حجم از 
نقدینگی در دوره زمانی کوتاه را نداشــت و 

در نهایت باعث ایجاد حباب شد.

 آزادسازی سهام عدالت عاملی 
در تشدید عرضه ها

وی با بیان اینکه آزادســازی سهام عدالت از 
جمله عواملی بود که به تشدید عرضه ها در 
بورس منجر شــد، افزود: این کار باید زودتر 
و قبل از حبابی شــدن بورس انجام می شد 
و از آن به عنوان پتانســیلی برای مدیریت 

هیجانات بورس استفاده می شد.
اقبال نیا با اشــاره به اینکه آزاد شدن سهام 
عدالت یکــی از عوامل ســقوط بورس در 
اوج بود، گفت: آزادسازی ســهام عدالت را 
نمی توان تنها عامل سقوط قلمداد کرد، اگر 
این اتفاق هم نمی افتاد بــاز هم حباب بازار 
تخلیه می شــد اما ممکن بــود زمان بندی 

اصالح بازار تغییر کند.

عملکرد دولت در بهبود روند معامالت 
بورس

وی با بیــان اینکــه دولــت در داغ کردن 
تنــور بــورس در ســال ۹۹ نقــش مهم و 
تعیین کننده ای را داشــت، گفت: بسیاری 
از مردم عادی که هیچ شــناختی از بورس 
نداشــتند با اعتماد به صحبــت های انجام 

شده وارد میدان شدند.
اقبال نیا اظهار داشــت: این تصور که دولت 
می خواهد از این بازار تامین منابع و به نوعی 
از آن حمایت کنــد؛ موجب شــد تا عموم 
مردم ریســک های این بازار را دســت کم 
بگیرند و بدون دانــش و تخصص الزم وارد 

بازار شوند.

توصیه به سهامداران برای 
سرمایه گذاری در بورس در سال 1400

این کارشناس بازار ســرمایه به سهامداران 
توصیــه کــرد و افــزود: پیشــنهاد ما به 
سهامداران این اســت که با دید بلندمدت 
وارد این بازار شوند و چنانچه دانش یا وقت 
کافی برای تحلیل و ســرمایه گذاری در این 
بازار ندارند از روش غیرمســتقیم )سبدها و 
صندوق ها( اقدام به ســرمایه گذاری در این 

بازار کنند.
 وی اظهار داشــت: صرفه نظر از نوســانات 
بورس در کوتاه مدت، کســانی کــه با دید 
بلندمدت وارد این بازار می شــوند و سبدی 
متنوع از سهام را تشکیل می دهند؛ همواره 

برنده این بازار بوده اند.
اقبال نیا تاکید کرد: به عنــوان مثال فردی 
که پنج ســال قبل وارد بورس شده است به 
طور میانگیــن، ســرمایه اش در این مدت 
بیش از ۱۵ برابر شــده است اما اگر کسی در 
همین دوره پول خود را در ارز، طال و مسکن 
سرمایه گذاری کرده باشد ســرمایه اش به 
طور متوســط به ترتیب ۷.۵ برابر، ۱۱ برابر 

و ۷ برابر شده است.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
در دوره ۱۰ ســال اخیر هم وضع به همین 
صورت بوده است، گفت: سرمایه فردی که 
وارد بورس است در این مدت ۵۳ برابر شده 
است اما اگر کسی در همین دوره پول خود 
را در ارز، طال و مسکن سرمایه گذاری کرده 
باشد به ترتیب بازدهی ۲۳ برابر، ۲۵ برابر و 

۱۵ برابر را کسب کرده است.
وی بــا تاکید بــر اینکه بورس بــا اختالف 
شــاگرد اول همه بازارها است، افزود: کسب 
بازدهی عالی از این بازار مســتلزم داشتن 
دانش و تجربه کافی است، افرادی که دانش 
یا وقت کافی برای آن ندارند بهتر اســت از 
خدمات نهادهای مالی که در این حوزه ارائه 

خدمت می کنند؛ استفاده کنند.
به گزارش ایرنا،  شــاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای که 
گذشت )چهارشــنبه، ۲۵ فروردین  ماه( با 
۶ هزار واحد کاهش به عــدد یک میلیون و 
۲۴۳ هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان 

هفته قبل آن حدود نیم درصد افت داشت.

خریدار   یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفت: به نظر می رســد که روند بازار سهام 
در هفته پیــش رو با توجه بــه طرح جدید 
سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق توسط 
هلدینگ ها  ســرمایه گذاری،  شرکت های 
و همچنین خرید ســهام از طریــق منابع 
حاصل از اوراق به ســمت خــروج از رکود و 

بهبود روند معامالت پیش برود.
پیمان حــدادی روند معامــالت بورس در 
هفته ای که گذشــت را ارزیابی کرد و افزود: 
در چنــد روز اخیــر مهمترین مشــخصه 
معامالت در بازار سرمایه کاهش چشمگیر 
ارزش معامالت بود، به گونــه که معامالت 
خرد ســهام در روزهای متوالــی به کمتر 
از یک هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان در روز 

رسید.
وی اظهار داشــت: در هفته ای که گذشت 
کمترین ارزش معامالت از نیمه دوم ســال 
۹۸ تا به امروز به ثبت رسید که این موضوع 
همچنان باعث پا برجایی نگرانی سهامداران 

و افزایش عرضه در بازار شد.
حدادی اظهار داشت: رکودی که همچنان 
در بــازار ادامــه دارد باعث افزایش فشــار 
فروش به خصوص در نماد ســهام شــرکت 
های کوچک می شود و امکان دارد عمدتا به 
لحاظ بنیادی از شرایط مناسب تری نسبت 

به سهام بزرگ بازار برخوردار نباشند.
 این کارشناس بازار ســرمایه تاکید کرد: با 
قرار گرفتن شاخص بورس در محدوده یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحــد تحرک هایی در 
سهام شرکت های بزرگ بازار ایجاد شد، از 
اواسط هفته نمادهای بزرگ مورد استقبال 
بازار و ســهامداران قرار گرفتند و حتی در 
روز ســه شــنبه این ســهام به صف خرید 
رسیدند و شاهد وجود معامالتی معقول در 

سهام این شرکت ها بودیم.
وی اظهار داشــت: اخبار منتشــر شده در 
برخی از ســایت ها مربوط به غنی ســازی 
۶۰ درصدی اورانیوم توســط ایران و تنش 
هایی که در رابطه با بحث کشتی اسراییلی 

به وجود آمد باعث شد تا شــدت عرضه در 
بازار در آخرین روز معامالتی هفته افزایش 
پیدا کند و دوباره شــاهد ترس سهامداران 
از سرمایه گذاری و افزایش فشار فروش در 

این بازار باشیم.
حدادی به روند معامــالت بازارهای جهانی 
در هفته ای که گذشت اشــاره کرد و افزود: 
در هفته ای که گذشت نوســان خاصی در 
قیمت جهانی وجود نداشــت و بازار جهانی 

تاثیر مثبت یا منفی خاصــی را بر معامالت 
بازار سهام نداشتند.

این کارشناس بازار ســرمایه گفت: زمانی 
قیمت جهانی یــا مولفه هــای بنیادی می 
توانند تاثیــر مثبت و منفی بر بازار ســهام 
داشته باشند که نقدشوندگی در بازار وجود 

داشته باشد.
وی اظهار داشت: تا زمانی که در بازار سهام 
شــاهد صف های فــروش متوالی باشــیم 
و طی روزهای زیــادی این رونــد در بازار 
وجود داشــته باشــد همچنین در کنار آن 
نقدشوندگی در بازار وجود نداشته باشد به 
بحث ارزندگی در بازار دست پیدا نخواهیم 

کرد.
حدادی روند معامالت بورس در هفته آتی را 
پیش بینی کرد و گفت: به نظر می رســد که 
روند بازار سهام در هفته پیش رو با توجه به 
طرح جدید ســازمان بورس مبنی بر انتشار 
اوراق توسط شــرکت های سرمایه گذاری، 
هلدینگ ها و همچنین خرید سهام از طریق 

منابع حاصل از اوراق به سمت خروج از رکود 
و بهبود روند معامالت پیش برود.

این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
این بهبــود معامالت در نمادهــای بزرگ 
و شاخص ســاز بازار خواهد بود، گفت: اگر 
بهبود معامالت ســهام بــزرگ در روزهای 
آینده ادامه دار باشــد می تــوان این امید را 
داشــت که این روند به کلیت بازار سرایت 
کند و شــاهد جمع آوری صف های فروش 

در شرکت های کوچک باشیم.
وی ادامه داد: در صورتی کــه این اتفاق رخ 
ندهد همچنان بازار با عــدم وجود خریدار 
موثر دســت و پنجه نرم می کنــد و از صف 

های فروش کاسته نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، شــاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهــران در پایان معامــالت هفته ای 
که گذشت )چهارشــنبه، ۲۵ فروردین  ماه( 
با ۶ هزار واحد کاهش به عدد یک میلیون و 
۲۴۳ هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان 

هفته قبل آن افت کم رمقی را تجربه کرد.

وش انتشار EPSها تغییر در ر
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تخصیص کارت اعتباری سهام عدالت، حداکثر سه روز 
پس از تایید پرونده

متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت، حداکثر سه روز پس از 
تایید نهایی پرونده آن را دریافت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، عالقه مندان به دریافت کارت 
اعتباری مبتنی بر ســهام عدالت می توانند درخواست خود را از طریق 
»نشــان بانک« موجود در اپلیکشــین های »ایوا«، »بله« و »شصت« 
ثبت و مراحل آن را طی کنند. این کارت اعتبــاری به دو روش »توثیق 
مستقیم سهام عدالت« ویژه کسانی که مالکیت و مدیریت سهام آنها بر 
عهده سهام دار است و »توثیق غیرمستقیم سهام عدالت« ویژه کسانی 
که مدیریت سهام آنها بر عهده شرکت های سرمایه گذاری استانی است 
صادر می شود. ارزش سهام متقاضیان باید حداقل بیست میلیون ریال 
باشد تا این تسهیالت تا سقف نیمی از آن تخصیص یابد. مبلغ دریافتی 
تســهیالت پس از تخصیــص در گزینه »کارت اعتبــاری« موجود در 
»نشان بانک« قابل مشاهده و استفاده است و امکان استرداد آن وجود 

ندارد.

امکان دریافت استعالمات اداری با نرم افزار فام 
موسسه اعتباری ملل

به منظور حفظ ســالمت مشــتریان و ارائه خدمات ســهل و آسان به 
مشتریان کلیه استعالمات اداری خود را از نرم افزار فام دریافت نمایید.

به گــزارش روابط عمومی موسســه اعتباری ملل، این موسســه برای 
رضایت مشــتریان امکان بهتری را آماده نموده اســت که اســتفاده 
کنندگان بتوانند به راحتی اســتعالمات اداری خود را از سازمان های 

مختلف مانند:
ثبت احــوال، تامین اجتماعی، بهداشــت و درمان، خدمات پســتی، 
خدمات قضایی، امور مالیاتی، امور اســناد و امالک، اســتعالم مدارک 
تحصیلی، استعالم شناســه صنفی، ســامانه ردیابی کاالی دیجیتال، 

دریافت نمایند.
در زمان شروع بیماری کرونا برای حفظ سالمتی در خانه بمانید و با نرم 
افزار فام موسسه اعتباری ملل کلیه استعالمات اداری خود را از سازمان 

ها و ادارات به راحتی دریافت نمایید.

 بازگشت 96 درصد طرح های راکد و بالتکلیف 
به چرخه تولید توسط بانک کشاورزی

بانک کشــاورزی در ســال ۱۳۹۹ تعداد 
۲۶۷ طــرح راکــد و بالتکلیف بــه مبلغ 
۱۱۷۹۳ میلیارد ریــال را تعیین تکلیف 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های 
بین الملل بانک کشاورزی، موفقیت این 
بانک در راستای تعیین تکلیف و بازگشت 
مجدد طرح هــای راکــد و بالتکلیف به 

چرخه تولید و فعالیت ، ۹۶ درصد از حیث مبلغ و ۹۰ درصد از نظر تعداد 
طرح ها بوده که بــا اقداماتی چون تمدید بدهی، تقســیط مجدد ، رفع 
مشکل پرداخت اقساط،  تخصیص تسهیالت تکمیلی و اقدامات قانونی 

برای واگذاری طرح به مجری جدید میسر شده است.
این گــزارش می افزایــد: تعیین تکلیف ایــن طرح ها غالبــا با تامین 
اعتبار از محل منابع اشــتغال پایدار روســتایی و صندوق توسعه ملی 
صورت گرفته اســت و ۷۵ درصد این طرح ها بدون نیاز به اقدام قانونی 
و با حمایت هایی چون تمدید ، تقســیط و تخصیص تسهیالت تکمیلی 

توسط بانک کشاورزی مجددا راه اندازی شده و رونق یافته اند.

بانک دی هشت هزار فقره تسهیالت به کادر درمان 
و کارکنان نظام سالمت اعطا کرد

مدیرعامل بانک دی از پرداخت بیش از هشــت هزار فقره تســهیالت 
اعتباری به کادر درمان و کارکنان نظام سالمت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانــک دی، برات کریمــی، مدیرعامل بانک 
دی در دیدار با پیرحسین کولیوند، رییس ســازمان اورژانس کشور، با 
اشاره به نقش تأثیرگذار کادر درمانی بیمارســتان های کشور در خط 
مقدم مبارزه با ویروس کرونا گفت: مدافعان ســالمت کشور این روزها 
رسالت و تعهد سنگینی در قبال سالمت جامعه به عهده دارند و در این 
راستا ســالمتی خود را نیز در کف اخالص گذاشته اند که این فداکاری 

شایسته قدردانی است.
وی با تأکید بر اهمیت حوزه ســالمت به عنوان یک بخش اقتصادی که 
به سرمایه گذاری برای رشد و توسعه  نیاز دارد، گفت: بانک دي همواره 
همراه و حامی نظام سالمت و جامعه پزشکی بوده و در این راستا با ارائه 
خدمات متنوع مالی، آماده خدمت رسانی به این طیف ارزشمند است و 

این روند با قوت بیشتري ادامه خواهد یافت.
کریمی با بیــان این که بانک دی همواره توجه ویژه ای به توســعه نظام 
سالمت کشور داشــته اســت، گفت: در طراحی محصوالت اعتباری 
مختلف در بانک تالش شده است شــرایط ویژه ای برای پزشکان و کادر 
درمانی کشور در نظر گرفته شود که با اســتقبال جامعه هدف در سال 
گذشته، هشت هزار فقره تسهیالت به مدافعان سالمت کشور اعطا شد.

پیرحســین کولیوند، رییس سازمان اورژانس کشــور نیز در این دیدار 
ضمن قدردانی از توجه ویژه بانک دی به حوزه ســالمت کشور، اعطای 
تسهیالت اعطایی بانک دی به ساخت پروژه های درمانی و بیمارستانی 

و همچنین حمایت از کادر درمان را شایسته تقدیر دانست.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نوخبرداد
هرماه یک نوآوری دردستورکار ۱۴۰۰  کارکنان بیمه 

تجارت نو
مدیرعامل شــرکت بیمــه تجارت نو،ســود خالص شــرکت ازمحل 
سرمایه گذاری درســال ۹۹ را دســتکم  ۳۰۰ میلیارد تومان ذکرکرد 
وگفت که کســب این مقدارســود، رکورد مهمی برای شــرکت بیمه 

تجارت نو در سال گذشته محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بیمه تجارت نو، دکتــر نیما نوراللهی 
درهمایش سراســری مدیران شــعب بیمه تجارت نو، با رویکرد برنامه 
محوری و مانع زدایی درشــهر مشــهد مقدس، تصریح کــرد که در دو 
سال و نیم گذشته، ســرمایه شــرکت از ۱۲۵ به ۱۵۷ میلیارد تومان از 
محل سود انباشته افزایش یافته و قرار است ســرمایه شرکت به باالی 
۵۰۰ میلیارد تومان هم برسد .به گفته وی، با این افزایش سرمایه، بیمه 
تجارت نو در زمره پنج شــرکت برتر صنعت بیمه قــرار خواهد گرفت و 

ظرفیت اتکایی خوبی هم برای خود به دست خواهد آورد .
وی، صاحبخانه کردن تک تک کارکنان شرکت بیمه تجارت نو را یکی از 
آرزوی های خود از زمان پیوستن به این شرکت بیمه ای دانست و اذعان 
داشت که با هدف حمایت بیشتر از کارکنان شرکت، به تازگی صندوق 
تامین آتیه کارکنان هم راه اندازی شده است .نوراللهی افزود:مدیریت 
شرکت بیمه تجارت نو،به دنبال آن است تا با راه اندازی صندوق سرمایه 
گذاری زمین و ســاختمان،به فراخور توان کارکنان،صاحبخانه شدن 
کارکنان را هم تســهیل کند .مدیرعامل شــرکت بیمه تجــارت نو، با 
برشمردن سیاستهای کلی شرکت درســال جاری، همه مدیران واحد 
ها را مکلــف کردتا ماهیانه یک طــرح نوآورانه را بــرای  اجرایی کردن 

درشرکت، پیشنهاد و در صورت تایید، اجرایی کنند .

شعبه

عزت اله اکبری، رییس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی، عصر دوشــنبه در مراسم 
رونمایی از طرح مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید 
بانک صادرات ایران »محیا«، گفــت: بانک صادارات با 
اجرای طرح »محیا« اقدام عملی ارزشمندی در جهت 
اجرای منویــات و رهنمودهای مقــام معظم رهبری 
انجام داد که امیدواریم همه مســوالن در این مسیر و 
با اقدامات عملی خود حرکت کنند تا مشــکالت مردم 

حل شود.
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، اکبری 
افزود: اینکه بانک تسهیالت بدهد و تسهیالت گیرنده 
نتواند آن را بــاز گرداند و در نتیجــه اقدامات حقوقی 
انجام شود درست نیست. ابتکار طرح »محیا«ی بانک 

صادرات ایران در  این اســت کــه  با اجرای 
آن همــه واحدهای تولیدی فعــال یا دارای 
ظرفیت فعالیت مجدد که بدهی غیرجاری به 
بانک دارند، می توانند ضمن تسویه با شرایط 
ویژه، بــرای افزایش ظرفیت و تــداوم تولید 
خود با وثیقه ها و تضامین پیشین، تسهیالت 
و تعهدات جدید دریافت کننــد. این طرح، 

کار ارزشــمندی اســت؛ چرا که همه ما در قبال مردم 
مسئولیم و باید امور آنان را تدبیر کنیم.

به اعتقــاد وی، اینکه بانک تســهیالت بدهد و نگذارد 
تسهیالت اعطایی آسیب ببیند اقدامی منطقی است. 
اکبری در ادامه تحریــم را بهترین فرصت برای مردم و 
تولید کنندگان دانســت و بیان داشت: همه باید بسیج 

شــوند و نقدینگی کشــور را به سمت فراهم 
کردن زیر ســاخت های تولیــد و صادرات 
هدایت کنند. این نهضتی اســت که عالوه بر 
دعای خیر مردم، عمران و آبادانی کشور را به 

دنبال دارد.
رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی بر توجه و استفاده از ظرفیت 
و توانایی نیروهای داخلی کشــور تاکید کرد و  افتتاح 
خط لوله بوشهر به جاســک را اقدامی بسیار درست از 
سوی دولت دانست که با اســتفاده از ظرفیت و توانایی 

نیروهای فعال کشور انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: امروز ســرمایه گذران ما انگیزه 
دارند که در داخل کشــور ســرمایه گــذاری کنند 

بنابراین بایــد به نحوی اقــدام کنیم کــه این اتفاق 
بیشتر بیفتد.

اکبری از تولید بعنوان یک دانــش و فروش و صادرات 
را به عنوان یک دانش دیگر نام برد و گفت: به طور قطع 
انجام اینگونــه فعالیت ها کار یک نفر و یک ســازمان 

نیست و باید همه پای کار بیایند.
وی اظهار کرد: یکی از طرح هــای  مجلس یازدهم این 
اســت که هیچ واحد صنعتی و تولیدی پلمپ نشــود و 
هیچ فعال اقتصادی به زندان نــرود. بنابراین باید خط 
مجازات را شــجاعانه عوض کرده و فرد متخلف را وادار 
کرد تا کارخانه دیگری احداث کنــد و یا ۵۰ درصد به 
ظرفیت کارخانه خود بیفزاید تا ۵۰ شغل جدید ایجاد 

شود.

هفتمین کنفرانس مهندســی مالی و بیم ســنجی با 
حمایت شرکت بیمه تعاون برگزار خواهد شد.

 دکتر مریم سلماسی، مدیر ریسک و تعالی این شرکت 
با اعالم این مطلــب گفت: کنفرانس ملی مهندســی 
مالی و بیم سنجی، برای هفتمین سال متوالی از سوی 
پژوهشگاه دانش های بنیادی )مرکز تحقیقات فیزیک 

نظری و ریاضیات( برگزار خواهد شد.
وی افزود: شرکت بیمه تعاون نیز با هدف اعتالی دانش 
اکچوئری )بیم ســنجی(، مدیریت ریسک و مهندسی 
مالی و تعامل بیش از پیش فضای دانشگاه با صنعت به 
عنوان حامی اصلی و تنها حامی بیمه ای این کنفرانس 

حضــور خواهد داشت.سلماســی ادامه داد: 
دکتر حمیــد کردبچه، رئیس پژوهشــکده 
بیمه، دکتر یونــس مظلومــی، مدیرعامل 
بیمه تعاون و دکتر هیربد آسا، استاد مدرسه 
بازرگانی کنت انگلســتان اعضای شــورای 

سیاستگذاری این کنفرانس هستند.
وی اضافه کرد: این کنفرانــس در مردادماه 

۱۴۰۰ برگزار خواهد شــد و محورهای آن عبارتند از: 
بیمه های پارامتریک و مبتنی بر شــاخص؛ اکچوئری 
بیمه هــای زندگــی و غیرزندگی؛ مشــتقات و اوراق 
بهادار مالی و بیمه ای، بورس، فرابورس، مدیریت سبد 

ســرمایه و ثروت؛ طراحی ابزارهای مدیریت 
ریســک فاجعه بار؛ روش هــای کمی برای 
مدیریت ریســک در موسسات مالی؛ کاربرد 
فناوری های نوین )فین تک، #اینشــورتک، 
زنجیره بلوکی، هــوش مصنوعی، یادگیری 

ماشین و ...(.
سلماســی افــزود: با توجــه به اینکــه این 
کنفرانس احتماالً به صورت مجازی برگزار خواهد شد 
برای تشویق مخاطبان و ایجاد آمادگی در مخاطبان و 
برگزارکنندگان، ۴ پیش رویداد از ســوی با موضوعات 
»کاربرد فناوری های نوین در بیمــه و مدیریت مالی« 

با مدیریت دکتر هیربد آســا، »اکچوئــری، بیمه های 
زندگی و غیرزندگی« بــا مدیریت دکتــر امیرتیمور 
پاینده، »بیمه هــای پارامتریــک و بیمه های مبتنی 
بر شــاخص« بــا مدیریت دکتــر یونــس مظلومی و 
»مشــتقات و اوراق بهادار مرتبط با بیمه« با مدیریت 
مریم یاراحمدی از اردیبهشــت تا تیرماه سال ۱۴۰۰ 
و به صورت آنالین و بعضاً با حضور اســاتید بین المللی 
به زبان انگلیســی برگــزار خواهد شــد. در این پیش 
رویدادها ســعی خواهد شــد مســائل روز طرح شده 
و نتایــج برخــی از آخریــن تحقیقــات و تجربیات با 

مخاطبان به اشتراک گذاشته شود.

صادرات

تعاون

خریــدار   در ماه هــای اخیــر حتــی 
کارشناســان رمــزارز بــه کاهش ســهم 
ارزهــای  حــوزه  در  ســرمایه گذاری 
دیجیتال به منظور مصونیــت از تکانه های 
قیمتی،کالهبرداری  وســرقت یا مسدودی 
احتمالی کیف پول هــای دیجیتال توصیه 
می کننــد. پس از شــیوع بیمــاری کرونا 
و ناتوانــی اقتصادهــای مطــرح جهانــی 
در مهــار این ویــروس مرگبــار، تمایل به 
ســرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال 
در سراســر جهان افزایش یافت؛ به گونه ای 
که نــرخ رمزارز بیت کویــن را از محدوده ۵ 

هزار دالری به مرز ۶۰ هزار دالر کشاند.
رشــد قیمتــی کــه توجه بــه اخبــار و 
رویدادهای حــوزه رمزارزها را برجســته 
کرده و نگرانی های ناشی از پذیرش ریسک 
ســرمایه گذاری در این بازار نوظهور و کمتر 
شناخته شده را افزایش داده است. به عبارت 
دیگر، سرمایه گذاران خرد و کالن با مشاهده 
روند رو به رشد قیمت انواع رمزارزها تمایل 
بیشتری نسبت به ســرمایه گذاری در این 
بازار پرریسک از خود نشان می دهند. البته 
اخیراً اعالم شــد که بانک مرکزی به زودی 
مجوز واردات کاال با رمزارزهای تولیدشــده 
داخلــی را از طریق بانک هــا و صرافی های 
مجاز صــادر خواهد کرد و قرار اســت آئین 
نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی 
به تصویب برســاند؛ اما تا نهایی شــدن این 
آئین نامه و مشخص شــدن چارچوب برای 
مبادالت رســمی و قانونی رمــز ارزها )که 
ممکن اســت این مبادالت رسمی مشمول 
رمزارزهــای خارجی همچــون بیت کوین 
هم نشود(، شــناخت مخاطرات ورود به هر 
بازاری از جمله بــازار رمزارز امری عقالنی و 

اجتناب ناپذیر است.

حباب بیت کوین می ترکد؟!
بررســی روند قیمت رمزارزها در سال های 
اخیر حاکی اســت، همــواره در پی هر فاز 
شدید صعودی، ترکیدن حبابی معادل ۷۵ 
تا ۸۰ درصد در انتظار ارزهــای دیجیتال 
بوده اســت. برخی این اصالحات شــدید 

قیمتی که در ســال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ 
نیز برای رمزارزهایــی نظیر بیت کوین رقم 
خورد را ناشــی از خروج ســرمایه گذاران 
زیان دیــده خــرد از ایــن بــازار و وضع 
سیاست هایی از ســوی اقتصادهای بزرگ 
جهان می دانند که می تواند هشداری برای 
افراد ناآگاه که ورود هیجانی به بازار رمزارز 

داشته اند، باشد.
به مــوازات فراگیر شــدن تب اســتخراج 
و معاملــه ارزهــای دیجیتــال در دنیــا، 
تریبون های تبلیغاتی و اغواگرایانه ای برای 
سوق دادن ســرمایه گذاران به بازار ارزهای 
دیجیتــال در داخل کشــور نیز مشــغول 
فعالیت شده اند و این موضوع در کنار انفعال 
چند ســاله بانک مرکزی در مواجهه با این 
پدیده نوظهور، منجر به تنوع کالهبرداری 
از ســرمایه گذاران نــاآگاه و هیجان زده در 

ماه های اخیر شده است.

چرا سرمایه گذاری در بازار ارزهای 
دیجیتالی پرریسک است؟

فقدان چارچوب های قانونــی و حقوقی در 

داخل و خارج از کشــور و نوســانات شدید 
قیمت رمزارزهــا از یک ســو، ابهام جدی 
پیرامون نقش ارزهــای دیجیتال در آینده 
مبادالت مالی و سیاست گذاری اقتصادهای 
برجســته دنیا بــرای مدیریت ایــن بازار، 
چالش های غیرقابل انکاری هســتند که در 
کنار تمرکز کالهبرداران بر جذب نقدینگی 
ســرمایه گذاران بــا پیشــنهادهایی نظیر 
مشــارکت در اســتخراج، معامله رمزارز و 
عرضه اولیه ســکه، فضای پرریسکی در این 

بازار ایجاد کرده اند.
نکته جالب توجه در ماه هــای اخیر توصیه 
کارشناســان رمــزارز بــه کاهش ســهم 
ســرمایه گذاری در حوزه رمزارزها به مردم 
به منظــور مصونیت از تکانه هــای قیمتی، 
کالهبرداری های شایع و سرقت یا مسدود 

شدن احتمالی کیف پول دیجیتال است.

خطر زیان 40 درصدی در یک روز!
ایــن موضوع بویــژه در ماههــای اخیر که 
بســیاری از ســرمایه گذاران بازار سهام به 
ســرمایه گذاری در بازار رمــز ارزها تمایل 

پیدا کرده اند، بــر دامنــه نگرانی ها افزوده 
است؛ دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه 
در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند 
مهاجرت سرمایه ها از بورس به بازار ارزهای 
دیجیتال گفت: برخی از مردم بدون مطالعه 
و آموزش و صرفاً با طمع کســب سود بیشتر 
وارد بازار کریپتوکارنســی ها می شــوند و 
متأسفانه نه تنها سود نمی برند، بلکه بخش 
عمده ای از ســرمایه خود را هم از دســت 

می دهند.
روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه 
هــم از افزایــش جســت وجوها پیرامون 
رمزارزها خبــر داد و گفت: افــرادی که در 
بورس ضــرر کرده اند، در حــال خرید بیت 
کوین هستند. نوســان پذیری رمزارزها به 
قدری زیاد اســت که ممکن است فرد یک 

روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.

تالطم شدید قیمت ها در بازار رمزارز 
نسبت به سایر بازارها

مصطفی نقی پور، کارشــناس حوزه رمزارز 
نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به 

لزوم برخــورداری از دانش و اطالعات کافی 
برای ورود به انــواع بازارها خصوصاً بازار رمز 
ارز گفت: بازار رمز ارز یک بازار نوآورانه است 
که از سال ۲۰۰۹ شــروع به فعالیت کرده و 
از خرید و فروش مردم در ایــن بازار حدود 
هشت ســال می گذرد. این بازار نوپا و جوان 
به دلیل کوچکی حجم و باال بودن ســرعت 
معامله به جهت دیجیتالــی بودن آن، قطعاً 
تالطم شدیدی نسبت به دیگر بازارها نظیر 

طال، ارز و… خواهد داشت.
این کارشناس ارز دیجیتال ادامه داد: ممکن 
اســت برخی آگاهی کاملی از بازار بورس و 
فارکس داشــته و موفق باشــند اما در بازار 
رمز ارز دچار شکست شــده و متضرر شوند. 
بنابراین داشــتن اطالعات کافــی از نحوه 
ایجاد و نابودی رمز ارز برای ورود به این بازار 

ضروری است.

خطر مسدودی رمزارز کاربران ایرانی!
وی درباره احتمال خطر نابودی ســرمایه 
مردم در بازار رمز ارز گفت: ممکن اســت 
افرادی که از طریــق صرافی های خارجی 
اقدام به ســرمایه گذاری در حوزه رمز ارز 
کرده اند، دارایی خود را از دســت بدهند. 
چرا که ممکن اســت در صورت شناسایی 
کاربــران ایرانــی، دارایی آنان بــه دلیل 
تحریم های ظالمانه ایاالت متحده بالک و 

مسدود شود.
نقی پور افزود: کالهبــرداری در این حوزه از 
طریق صرافی هــای غیرقانونی و نیز افرادی 
که با وعده سود اقدام به جذب سرمایه مردم 
می کنند، صورت می گیرد و مردم باید دقت 
کنند تا همواره بدون واســطه مالک دارایی 

خود باشند.
این کارشــناس ارز دیجیتال با بیان این که 
خرید و فــروش در بیت کوین باید توســط 
شخص ســرمایه گذار صورت بگیرد و افراد 
ناآگاه نباید به این عرصه ورود کنند، گفت: 
تنها بــا افزایــش دانش در حــوزه فناوری 
بالک چین که فناوری زیرساختی تمام رمز 
ارزهاســت می توان اقدام به سرمایه گذاری 

در این حوزه کرد.

»محیا« حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر انقالب درباره تولید است

بیمه تعاون؛ حامی اصلی کنفرانس ملی مهندسی مالی و بیم سنجی

عضو هیأت مدیره بانك صنعت و معدن:

کید دارد انتخاب شعار امسال بر نقش متولیان امر تولید و تصمیم گیران شبکه بانکی تأ
خریدار   دکتر خورسندیان اظهار داشت: 
انتخاب شعار »تولید، پشــتیباني ها و مانع 
زداییها« از ســوي مقام معظــم رهبري در 
ســال ۱۴۰۰ وظیفه متولیان امــر تولید و 
نقش مؤثــر تصمیم گیران شــبکه بانکی را 
مورد تأکید ویژه قرار مي دهد و الزم اســت 
با اتخاذ تدابیر مناســب در جهت تحقق آن 

اهتمام ورزیم.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت 
و معدن، وي ضمــن بیان مطلب فوق عنوان 
داشــت: با اعالم این شــعار از همان ابتداي 
ســال، کمیته ویژه اي براي همسان سازي 
سیاســت ها، برنامه ها و دستورالعمل هاي 
موجود در این بانک در جهت تحقق شــعار 

ســال و اجراي منویات مقام معظم رهبري 
تشکیل شد.

وي افزود: در این راستا مواردي در سیاستها 
و تصمیمــات متخذه از ســوي این کمیته 
مطرح شد و مقرر شد همه بخش هاي بانک 
به طور مستمر نتیجه اقدامات انجام شده را 

گزارش نمایند.
دکتر خورســندیان تأکید کرد: مهمترین 
موضوع در رابطه با تحقق شــعار ســال در 
بانک این اســت که باید ابتدا موانع موجود 
در مسیر تولید را شناسایی کنیم و سپس با 
تفویض اختیار امور تصمیم گیري و افزایش 
اختیارات مدیران اســتاني و رؤساي شعب 
براي چابک ســازي و ســرعت بخشیدن به 

پاســخ دهي به تقاضاها و رفع مشــکالت 
تولیدکنندگان اقدام نماییم.

وي تصریح کــرد: در حــال حاضر معضل 

فعلی بیشــتر تولیدکنندگان، تأمین مالی 
واحدهاي تولیدي اســت تا بــه منابع مالی 
مورد نیاز برای خریــد تجهیزات، کاالهای 
واســطه ای، مواد اولیــه و هزینه های دیگر 
دسترســي داشــته باشــند و بانک ها به 
خصوص بانــک هــاي توســعه اي نیز در 
این میان بــراي ایفاي نقش واســطه مالي 
نیازمند افزایش سرمایه براي بهبود نسبت 
هاي مالي و افزایش توان تســهیالت دهي 

هستند.
عضو هیــأت مدیره بانک صنعــت و معدن 
خاطرنشان کرد: در سیاســتهاي اعتباري 
ســال جدید، اولویت پذیرش با طرح هاي 
داراي پیشــرفت فیزیکي باالي ۷۰ درصد و 

تأمین مالي طرح هاي زنجیره تولید اســت 
و تمرکز پرداخت تسهیالت بر صنایع دانش 

بنیان و صادرات گرا مي باشد.
دکتر خورسندیان بیان داشت: مولد سازي 
دارایي ها و افزایش منابع براي تأمین مالي 
بخش تولیــد در کنار افزایــش هماهنگي 
و تعامل ویــژه بین این بانک بــا بانک هاي 
دیگر و صرافي ها به منظور اســتفاده بهینه 
از کانال هــاي نقل و انتقــال ارزي موجود، 
کاهش ریسک هاي مترتب بر آن و پذیرش 
این ریسک ها از سوي همه طرفین از دیگر 
برنامه هاي بانک صنعت و معدن در راستاي 
رفع موانع تولید و پشــتیباني از صنعتگران 

کشور است.



معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو:

بدون ورود نوآوری به بخش صنعت نمی توان انتظار رشد و توسعه داشت

وزیر نفت:

وشیمی رقم خورد بزرگترین جهش تاریخ پتر

مدیر بهره برداری پایش برق تهران:

هیچ کجای پایتخت خاموشی اعمال نکرده ایم
منصوری گفت: در هیچ کجای پایتخت خاموشی اعمال نکرده ایم و برق 
تمامی معابر و بزرگراه ها وصل است.منصوری مدیر بهره برداری پایش 
برق تهران در خصوص خاموشــی معابر تهران گفت: در زمستان سال 
گذشته به علت محدودیت های گاز برای نیروگاه ها وجود داشت حدود 

۳ هفته مجبور شدیم برق معابر و بزرگراه ها را قطع کنیم.
او افزود: خوشبختانه با خاموشی ســطح معابر و بزرگراه ها که داشتیم 
هیچ خاموشی گسترده ای در بخش خانگی و تجاری نداشته ایم، البته با 

هماهنگی نیروی انتظامی جا های پرخطر را خاموشی اعمال نکردیم.
منصوری بیان کرد: از ۱۴ بهمن تا به امروز خاموشــی اعمال نکرده ایم 
و وضعیت روشــنایی معابر و آزادراه های تهران به صورت عادی و نرمال 
است، اگر مردم خاموشی بی موردی می بینند، می توانند با شماره ۱۲۱ 

تماس بگیرند و گزارش دهند.

وشیمی 99؛ سال جهش فناوری در صنعت پتر
مدیرعامل شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به دستاوردهای این 
شرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته افزون  بر جهش 
دوم محصوالت پتروشیمی، همزمان ســال جهش فناوری در صنعت 

پتروشیمی نیز بوده است.
 علی پژوهــان در آییــن بهره بــرداری از دو طرح تولید کاتالیســت 
پلی پروپیلن و پلی اتیلن ســنگین گفت: وظیفه عمده شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی بــه عنــوان زیرمجموعه شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی، ایجــاد دانش فنــی احــداث پلنت های پتروشــیمی، 
کاتالیســت های مصرفی و مــواد راهبردی مجتمع های پتروشــیمی 
اســت و این مجموعه به همت دانشــمندان و پژوهشگران برجسته ای 
که در ســطح بین المللی فعالیت دارند، درسال های اخیر دستاوردهای 
قابل توجهی کسب کرده است.مدیرعامل شــرکت پژوهش و فناوری 
پتروشــیمی ادامه داد: این شرکت در ســال ۱۳۹۹ برای نخستین بار، 
دانش فنی پلی اتیلن ســنگین برای پتروشــیمی تبریــز را با ظرفیت 
۳۰۰ هزار تن، دانش فنی واحد پلی اتیلن برای پتروشــیمی بوشــهر را 
با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن، واحد تولید پروپیلن فاتــح را با ظرفیت ۱۲۰ 
هزار تن و از همه مهم تر دانش فنی طرح ســه گانه تبدیل گازطبیعی به 
پلی پروپیلن را با ظرفیت ۹۰۰ هزار تن شامل سه پلنت تولیدی متانول، 
پروپیلن و پلی پروپیلن برای طرح پتروشیمی اســالم آباد غرب تهیه و 
ارائه کرد. همچنین طرح افزایش تولید پلی پروپیلن در جنوب کشــور 

نیز با دانش فنی این شرکت اجرا خواهد شد.
پژوهان با بیــان اینکه برخی از تجهیزات خاصی که در پتروشــیمی ها 
استفاده می شــود تنها در صورت داشــتن دانش فنی احداث آن پلنت 
در کشور قابل ســاخت اســت و برخی از تجهیزات را تنها الیسنسورها 
هســتند که تعیین می کننــد از چه شــرکتی تأمین شــود، گفت: با 
داخلی ســازی این فناوری ها، تحرکت قابل توجهی در ساخت قطعات 

و تجهیزات صنعت پتروشیمی خواهیم داشت.
وی با اشــاره به اینکه امروز دو طرح تولید کاتالیست پلی اتیلن سنگین 
با ظرفیت ســاالنه ۲۰ تن و کاتالیســت پلی پروپیلن با ظرفیت ساالنه 
۱۲ تن در مجموع با حجم ســرمایه گذاری نزدیک ۲۷۰ میلیارد تومان 
افتتاح می شوند، افزود: کاتالیست پلی اتیلن سنگین در طول یکسال و 

کاتالیست پلی پروپیلن طی دوسال ساخته شده اند.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تأکید کرد: از حمایت 
بی دریغ و اعتماد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از موضوع 
پژوهش به دلیل اینکه تبدیل ایده های پژوهشی به محصول آن هم در 
صنعت پتروشیمی که سرمایه گذاری های باال نیاز دارد با ریسک همراه 

است، قدردانی می کنم.

پیش بینی آژانس بین المللی انرژی از رشد 
باالتر تقاضا برای نفت

آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای 
نفت در ســال ۲۰۲۱ را باالتر برد که نشــان دهنده انتظار برای بهبود 

سریعتر اقتصاد جهانی به خصوص در آمریکا و چین است.
 آژانس بین المللی انــرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعالم کرد 
که پیش بینی های اقتصادی قوی تر و شاخص های مطلوب از تقاضا، به 
معنای آن اســت که تقاضای جهانی برای نفت ۲۳۰ هزار بشکه در روز 

سریع تر از پیش بینی قبلی این آژانس رشد خواهد کرد.
طبق پیش بینی آژانس بین المللی انــرژی، تقاضای جهانی برای نفت 
در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۷ میلیون بشکه در روز رشد کرده و به ۹۶.۷ 
میلیون بشکه در روز می رســد. تقاضای جهانی برای نفت سال گذشته 
۸.۷ میلیون بشــکه در روز کاهش داشــت.آژانس بین المللی انرژی با 
اشاره به عرضه واکسن ها و بســته کمک اقتصادی عظیم آمریکا، پیش 
بینی تقاضا برای نفت آمریکا در سه ماهه دوم امسال را حدود ۳۶۵ هزار 
بشکه در روز باال برد و میزان مصرف نفت چین در سال میالدی جاری را 

به میزان ۱۶۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.
این آژانــس در جدیدتریــن گزارش ماهانــه خود اعالم کــرد عرضه 
واکســن های کووید ۱۹ دورنمای تقاضای جهانی برای نفت را روشن 
کرده با این حال افزایش مــوارد ابتال در بعضی از کشــورهای مصرف 

کننده بزرگ نفت نشان می دهد روند احیا ممکن است شکننده باشد.
 عوامل بنیادین بازار نفت قوی تر به نظر می رســند. مازاد عظیم ذخایر 
نفت که سال گذشته در اوج شیوع پاندمی کووید ۱۹ ایجاد شده بودند، 
کاهش پیدا کرده و برنامه های واکسیناسیون سرعت می گیرد و به نظر 

می رسد اقتصاد جهانی در وضعیت بهتری قرار دارد.
این آژانس با اشــاره به افزایش موارد ابتال در اروپا، برزیل و آمریکا اعالم 
کرد همچنــان نگران موج های جدید شــیوع بیماری مانــده که مانع 
پیشرفت بهبود تقاضا می شــوند. با این حال آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی کرد تقاضا و عرضه جهانی نفت در نیمه دوم ســال میالدی 
جاری متوازن خواهد شد و ممکن است الزم باشــد تولید کنندگان به 
منظور تامین تقاضای باالتر دو میلیون بشکه در روز دیگر به تولیدشان 
اضافه کنند. متوازن شــدن عرضه و تقاضا که با افزایش تولید روی می 
دهد، ممکن اســت قیمت های نفت را در ماههای آینده مجددا با فشار 

نزولی روبرو کند.
اوپک و متحدانش نظیر روســیه در قالب گروه اوپــک پالس احتماال 
قادر خواهند بود تولید خود را منطبق با وضعیــت تقاضا تنظیم کنند. 
دیدارهای ماهانه این گروه انعطاف پذیری الزم را برای واکنش سریعتر 

به بهبود یا ضعیف شدن تقاضا از طریق تنظیم تولید فراهم کرده است.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد ذخایر نفت در کشــورهای سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی در فوریه برای هفتمین ماه متوالی کاهش 
پیدا کرده که نشان دهنده رشــد تقاضا و واردات باالتر در آینده نزدیک 
اســت. ذخایر نفت این گروه در فوریه ۵۵.۸ میلیون بشــکه معادل دو 
میلیون بشــکه در روز کاهش یافت و به ۲.۹۷۷ میلیارد بشــکه رسید 
که در مقایسه با اوج ۳.۲۱۶ میلیارد بشــکه در ماه مه سال ۲۰۲۰ افت 
چشمگیری را نشان می دهد و مازاد میانگین پنج ساله ذخایر نفت این 

گروه اکنون به ۲۸.۳ میلیون بشکه رسیده است.
بر اســاس گزارش پالتس، آژانس بین المللی انرژی برآورد کرد تولید 
جهانی نفت که سال میالدی گذشــته ۶.۶ میلیون بشکه در روز کاهش 
داشت، امسال ممکن اســت ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد کند. عرضه 
غیراوپک پالس در ســال ۲۰۲۱ به میزان ۶۱۰ هزار بشکه در روز رشد 
می کند. میزان تولید نفت آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان 
اســت، پس از کاهش ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ســال گذشته، امسال 

۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داشت.

و نیر

یک شرکت مشــاوره انرژی معتبر پیش بینی کرد اگر 
دولتها مصرف ســوخت را همســو با برنامه های مورد 
حمایت ســازمان ملل متحــد برای محــدود کردن 
گرمایش جهانی کاهش دهند، قیمتهای جهانی نفت 
تا ســال ۲۰۳۰ ممکن اســت به حدود ۴۰ دالر در هر 
بشکه سقوط کند.شــرکت وود مک کنزی در گزارشی 
به تشریح سناریویی پرداخت که در آن جهان قاطعانه 
به مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای پرداخته و صنعت 
و حمل و نقــل برقی ســازی می شــود. تحت چنین 
سناریویی مصرف نفت تا سال ۲۰۲۳ ممکن است افت 

چشمگیری پیدا کند.
این کاهش تقاضــا می تواند به نرخ دو میلیون بشــکه 
در روز نفت شــتاب پیدا کرده و تا ســال ۲۰۵۰ به ۳۵ 
میلیون بشکه در روز برسد و باعث کاهش ۶۰ درصدی 
کاهش انتشار کربن ناشی از استفاده از نفت در مقایسه 
با سطح فعلی شــود.مصرف نفت در ســال ۲۰۱۹ به 

رکورد حــدود ۱۰۰ میلیون بشــکه در روز 
رســید و انتظار می رود پس از کاهشــی که 
ســال گذشــته تحت تاثیر پاندمی ویروس 

کرونا داشت، امسال بهبود قوی پیدا کند.
در گزارش وود مک کنزی آمده اســت: در 
نتیجه افت شدید مصرف، قیمت نفت اواخر 
دهه جاری شروع به ســقوط می کند. تحت 

سناریوی گذار انرژی شــتاب گرفته، انتظار می رود 
میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت تا ســال ۲۰۳۰ 
به ۴۰ دالر در مقایســه با قیمت فعلــی ۶۵ دالر نزول 
کند. نفت برنت تا ســال ۲۰۵۰ ممکن است به ۱۰ تا 
۱۸ دالر ســقوط کند.آن لوییس هیتل از شرکت وود 
مک کنزی گفت: اگر گرمایش جهانی را در ســقف دو 
درجه محدودیت تعیین شــده توســط توافق اقلیمی 
پاریس نگه داریم، وضعیت انرژی دچار تغییر اساســی 

خواهد شد.

با این حال سیاســتهای فعلی جهان فاصله 
زیادی بــا توافــق اقلیمی پاریــس دارند و 
گرمایش جهانی در حال حاضر در مسیر رشد 
سه درجه ای از سطح پیش از صنعتی شدن تا 

سال ۲۱۰۰ است.
افت ســریع تقاضا همچنین بــه معنای آن 
است که منابع فعلی عرضه نفت برای تامین 
کل تقاضای آتی کافی خواهنــد بود و نیاز محدودی به 
توســعه میادین نفتی جدید وجود دارد. کاهش شدید 
تقاضا و قیمتهای نفت در دهه های آینده، تاثیر عمیقی 
روی تولیدکننــدگان بزرگ نفت نظیــر اعضای اوپک 
خواهد داشــت.طبق گــزارش وود مک کنــزی، افت 
شــدید تقاضا مانع از آن خواهد شد که تولیدکنندگان 
بزرگ نفت بازار را مدیریت کرده و قیمتها را به شــکلی 

که امروز حمایت می شود، پشتیبانی کنند.
 اگرچه این تولیدکنندگان توانایــی تاثیرگذاری روی 

قیمت نفت را از دست می دهند اما تولیدکنندگان کم 
هزینه خاورمیانه همچنان فراهم کنندگان اصلی نفت 

می مانند.
در این بین، گاز طبیعی که ســوخت فســیلی دارای 
آالیندگی کمتری اســت، عملکرد بهتری نســبت به 
نفت پیدا خواهد کرد و بــرای تولید نیرو به خصوص در 
اقتصادهای آســیایی برخوردار از رشد پرشتاب، جای 

زغال سنگ را می گیرد.
تحت سناریوی وود مک کنزی، با نزول قیمتهای نفت، 
گاز احتماال گرانتر از نفت معامله خواهد شــد و قیمت 
هاب هنری آمریکا بین ســه تا چهار دالر به ازای هزار 
فوت مکعب می شــود.بر اســاس گزارش رویترز، وود 
مک کنزی پیش بینی کرد تقاضا برای گاز در آســیا تا 
سال ۲۰۵۰ به طور میانگین ساالنه ۱.۵ درصد رشد می 
کند و افت بازارهای اشباع شــده که از گاز به انرژیهای 

تجدیدپذیر روی می برند را جبران خواهد کرد.

نفت

خریدار  وزیر نفــت گفت: تعهــد ما در 
ابتدای ســال ۱۳۹۹ این بود که طرح های 
پتروشــیمی به ظرفیت ۲۵ میلیون تن در 
ســال بهره برداری شوند. خوشــبختانه با 
تالش شبانه روزی جمع پرشــمار مدیران 
و کارکنان شــاغل در ایــن طرح ها و به رغم 
فشار بیماری کرونا و تحریم های شدید علیه 
صنعت نفت، این مجموعه سربلند است که 
بزرگترین جهش تاریخ پتروشیمی کشور را 

در سال ۹۹ رقم زد.
بیــژن زنگنــه در آییــن بهره بــرداری از 
طرح های ملی وزارت نفت بــا بیان اینکه نه 
تنها طرح های جهش دوم پتروشیمی را به 
 سامان و اکثرشان را به پایان رساندیم، بلکه 
ریل گذاری مستحکمی هم برای دولت بعد 
انجام دادیم، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی 
در دوران تحریــم یکــی از ارکان مقاومت 

کشور بوده است.
وی با بیان اینکه ریل گذاری محکمی برای 
دولت آینده در زمینــه تامین خوراک که از 
اهداف ما بوده، انجام شــده و خوراک برای 
طرح های جهش دوم و ســوم تامین شــده 
است، گفت: طرح استحصال اتان پاالیشگاه 
پارسیان سپهر به عنوان چهاردهمین طرح 
از ۱۷ طرحی که برنامه ریزی شــده بود به 
بهره برداری می رســد؛ در این طرح بیش از 
۱.۳ میلیارد دالر هزینه و درآمد ســاالنه آن 

یک میلیارد دالر است.
 وزیر نفت اظهار کرد: از ۲۵ میلیون تن تعهد 
افزایش تولیدی که وعده داده بودیم با  این 
افتتــاح ۲۱.۵ میلیون تن آن محقق شــده 
است  و با افتتاح سه طرح باقی مانده ظرفیت 
تولید پتروشیمی به نزدیک ۲۵ میلیون تن 

می رسد.
زنگنه با بیان اینکه ایــن طرح ها از مصادیق 
اقتصاد مقاومتــی، مقابله با خام فروشــی، 
تکمیل زنجیره ارزش و جهش تولید است، 
گفت: صنعت پتروشیمی در دوران تحریم 
یکی از ارکان مقاومت کشــور بوده به نحوی 
که نزدیک ۹۰ درصد ارز که در سامانه نیما 
عرضه شده از سوی شرکت های پتروشیمی 

بوده است.
وی با بیــان اینکه جهش دوم پتروشــیمی 
آخرین گام های مســتحکم خــود را برای 
رســیدن به مقصد برمی دارد و جهش سوم 
با قدرت در حال وقوع و طرح های آن در حال 
اجراست، ادامه داد: بر اســاس برنامه ریزی 
صورت گرفته، بــا افزودن ســه ابرپروژه به 
طرح های جهش ســوم، ارزش محصوالت 

پتروشــیمی از ۳۴ میلیارد دالر در ســال 
۱۴۰۴ به ۴۰ میلیارد دالر در ســال ۱۴۰۶ 

افزایش خواهد یافت.
وزیر نفــت بــا تاکید بــر اینکــه خوراک 
همه ابرپروژه هــای پتروشــیمی تعیین و 
ســرمایه گذاران آن مشخص شــده است 
و در همین دولت هم کار آنهــا آغاز خواهد 
شــد، افزود: با یاری خداوند متعال، نه تنها 
طرح های جهش دوم را به ســرانجام و اکثر 
آنها را به پایان رســاندیم، بلکه ریل گذاری 
و پایه گذاری مســتحکمی برای دولت بعد 
انجام دادیم. تولید خوراک به اندازه کافی از 
اهداف ما بوده است و عمده طرح های تامین 
خوراک پتروشــیمی اجرا و بخش کمی هم 
در دست اجراست و خوراک برای طرح های 

جهش دوم و سوم هم تامین شده است.

پاالیشگاه پارسیان سپهر و در آمد 
یک میلیارد دالری

زنگنه بــا بیان اینکه طرح اســتحصال اتان 
پاالیشگاه پارسیان ســپهر و دو طرح مهم 
تولیــد کاتالیســت صنعت پتروشــیمی 
بــه بهره بــرداری رســید، اظهار کــرد: با 
افتتاح طرح اســتحصال اتان پاالیشــگاه 
پارســیان ســپهر، چهاردهمیــن طرح از 
۱۷ طرح پتروشــیمی که تعهد شده بود به 
بهره برداری می رسد و سه طرح پتروشیمی 
مسجدســلیمان، متانول ســبالن و اکسیر 
حالل نیــز ظــرف هفته های آتــی افتتاح 

خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه طرح استحصال اتان 
پاالیشگاه پارسیان ســپهر سال ۱۳۹۳ در 
جریان نخستین ســفر رئیس جمهوری به 
اســتان فارس به صورت ویدئوکنفرانس در 
جوار پاالیشگاه پارسیان و منطقه ُمهر آغاز 
شــد، ادامه داد: هدف از اجــرای این طرح، 
جداســازی هیدروکربن های ســنگین از 
گازهای تولید میدان های تابناک، شــانول، 
وراوی و همــا بوده اســت کــه در منطقه 

عمومی ُمهر و المرد واقع شده اند.
وزیر نفت بــا یادآوری اینکــه این میدان ها 
)میــدان تابنــاک، شــانول، وراوی و هما( 
در دوران ریاســت جمهوری آقای خاتمی 
توسعه یافته بود و پاالیشــگاه پارسیان هم 
در همان مقطع اجرا شــد، گفت: این طرح 
در مرحله نخست قرار بود تنها در شهرستان 
ُمهر اجرا شود اما سرمایه گذار به دلیل فنی 
و اقتصــادی محکم این طــرح را دو منطقه 
پارسیان )بخش نخست( و عسلویه )بخش 

دوم( اجرا کرده است.
زنگنــه میــزان ســرمایه گذاری در طرح 
پاالیش پارسیان سپهر را ۱.۳ میلیارد دالر و 
درآمد ساالنه آن را بیش از یک میلیارد دالر 
عنوان کرد و گفت: این طرح از ســوی ستاد 
اجرایی فرمان امام انجام شده است و ساالنه 
۳.۳ میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت 

پتروشیمی می افزاید.
وی با بیان اینکه با افتتاح طرح اســتحصال 

اتان پاالیشگاه پارســیان سپهر، در مجموع 
۲۱.۵ میلیون تن از تعهــد افزایش ظرفیت 
تولید پتروشــیمی )۲۵ میلیون تن( کشور 
عملیاتی شده اســت، تصریح کرد: ظرفیت 
تولیــد پتروشــیمی بــا افتتاح ســه طرح 
باقیمانده از مجمــوع ۱۷ طرح برنامه ریزی 

شده، به بیش از ۲۴.۵ میلیون تن می رسد.
وزیــر نفت با تاکیــد بر اینکه ایــن طرح ها 
از مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی، مقابلــه 
با خــام فروشــی، تکمیل زنجیــره ارزش 
افــزوده و جهــش تولید اســت، خطاب به 
رئیس جمهوری گفت: صنعت پتروشــیمی 
در دوران تحریم هــا یکــی از ارکان اصلی 
مقاومــت کشــور بوده اســت بــه نحوی 
که نزدیــک ۹۰ درصد ارزی که در ســال 
گذشــته در ســامانه نیما عرضه شده، بنابر 
گزارش بانک مرکزی از ســوی شرکت های 

پتروشیمی بوده است.
زنگنه گفت: تنوع بخشی به مقاصد صادرات 
محصوالت پتروشیمی هم از کارهایی بوده 
که اگرچه سخت، اما در این سال ها اجرایی 

شده است.
وی به امضای قــرارداد ۳۰۰ میلیون دالری 
با شرکت توسعه انرژی تدبیر)زیر مجموعه 
ستاد اجرایی فرمان امام( برای فشارافزایی 
میدان هــا )تابناک، شــانول، وراوی و هما( 
هم اشــاره کرد و افزود: خوراک آینده این 
مجموعه با اجرای اینــکار تضمین خواهد 

شد.

وزیر نفت بــا بیــان اینکه از ابتدای ســال 
۱۳۹۹ تاکنــون واحد بازیابی فاز نخســت 
پتروشیمی بوشــهر با ظرفیت یک میلیون 
تن، بیدبلنــد خلیج فارس بــا ظرفیت ۳.۴ 
میلیون تــن، پتروپاالیش کنگان با ظرفیت 
۳.۵ میلیــون تن و پاالیشــگاه پارســیان 
ســپهر با ظرفیــت ۳.۳ میلیون تــن برای 
تامین خوراک به بهره برداری رسیده است، 
تصریح کرد: تا پایان امسال فازنخست واحد 
ان جی ال ۳۲۰۰ با ظرفیت یک میلیون تن 
و سال آینده هم ان جی ال ۳۱۰۰ با ظرفیت 
یک میلیون تن بــرای تامین خــوراک به 
بهره برداری می رسد که در پایین دست آن 

یک پتروشیمی قرار دارد.

 نقش محوری کاتالیست ها 
در پتروشیمی

فرآینــدی  کاتالیســت های  از  زنگنــه 
پتروشــیمی  به عنوان دیگر طرح هایی که 
به بهره برداری می رســد نام بــرد و گفت: 
اگرچه وزن و مقدار کاتالیست ها در صنعت 
پتروشــیمی کم اســت اما در صورت عدم 
تامین کیفــی آنها واحدهــا و مجتمع ها از 

مدار خارج می شوند.
وی با اشــاره به اینکه در صنعت پتروشیمی 
کشــور ۴۰ نوع کاتالیســت به ارزش ۲۷۰ 
میلیــون دالر در ســال مصرف می شــود، 
افزود: تا امروز ۱۹ نوع از این کاتالیســت ها 
داخلی سازی شده است و با اقدام های انجام 
شــده تا پایان امســال ۹ کاتالیست دیگر 
داخلی سازی می شــود و به ۲۸ کاتالیست 
می رسیم. شرکت دولتی پژوهش و فناوری 

نقش مهمی در این زمینه داشته است.  
وزیر نفت میزان سرمایه گذاری در دو طرح 
کاتالیســت شــازند اراک را ۲۷۰ میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم 
با کارهایی که انجــام داده ایم رضایت مردم 
را به دســت بیاوریم و تعهدی که دولت در 
جهت سربلندی کشور داشــته به خوبی به 

انجام رسانده باشیم.
همچنیــن امیدواریم صنعت پتروشــیمی 
با ریل گذاری که برای آینده شــده است با 

همین قدرت پیش برود.
زنگنــه در پایــان در پاســخ به پرســش 
رئیس جمهــوری دربــاره اینکــه آیــا تا 
پایان دولــت، ظرفیت تولیــد محصوالت 
پتروشــیمی به ۱۰۰ میلیون تن می رسد، 
گفت: نزدیک شــده ایم و بــا اغماض چند 

ماهه به این رقم خواهیم رسید.

خریدار   معاون تحقیقات و منابع انسانی 
وزیر نیرو با اشــاره به نام گذاری امســال از 
ســوی مقام معظم رهبری به نــام تولید؛ 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا گفت: بدون 
ورود نــوآوری به صنعت نمی تــوان انتظار 

رشد و پشتیبانی از صنعت را داشت.
»محمد صالــح اولیا« افــزود: اگر بخواهیم 
به رقابــت در بازارهای جهانی وارد شــده و 
یا حتی به خودکفایی رســیده و در نتیجه 
واردات را کاهش دهیم و از طرف دیگر مانع 
زدایی کنیم چاره ای جــز توجه جدی تر به 
بحث نوآوری و تســهیل ورود آن به صنعت 

وجود ندارد.
وی ادامه داد: ویژگی بارز نوآوری آن اســت 
که هم کیفیــت را افزایش مــی دهد و هم 
کاهش هزینه ها را بــه دنبال دارد و از طرف 
دیگر رضایت بیشــتر مشــتری را به همراه 
دارد.معاون تحقیقات و منابع انســانی وزیر 
نیرو خاطرنشان ساخت: رفع موانع در سایه 

نوآوری ها است که ممکن خواهد شد.
اولیا گفــت: کارخانه نــوآوری فضایی می 

تواند بــه تحقق تولید؛ پشــتیبانی ها، مانع 
زدایی ها کمــک کند و مفهــوم کارخانه نو 
آوری از این جهت اهمیــت دارد که پیوند 
بین نیاز صنعت را با ایده های نوآورانه برقرار 

می کند.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت آب و برق 
کشــورمان در زمینه ســاخت داخل یکی 
از بهترین صنایع داخل کشــور اســت که 
نزدیک بــه ۹۰ درصد خود کفــا و متکی به 
ساخت داخل اســت، افزود: با اینحال نیاز 
به نوآوری هــای جدید دارد یعنــی در هر 
یک از تجهیزاتی که هم در  آب و هم در برق 
استفاده می شود می تواند از فن آوری جدید 

و فناوری مبتنی بر اطالعات بهره بگیرد.
معاون تحقیقات و منابع انســانی وزیر نیرو 
گفت: به طــور قطع بــدون ورود نوآوری به 
صنعت از جمله صنعت آب و برق نمی توان 
انتظار رشــد خیلی جــدی داشــت و اگر 
بخواهیم بــا دنیا رقابت کنیــم و یا خودکفا 
شــویم و واردات را کاهش دهیــم و حتی 
رفع موانع، در ســایه نوآوری ممکن است و 

کارخانه نوآوری فضایی است که این ارتباط 
را برقرار می کند.

اولیا به تالش برای تاسیس کارخانه نوآوری 
در صنعت آب و برق اشاره کرد و خاطرنشان 
ســاخت:  صنعت آب و برق نیازمندی های 
خود را در ایــن کارخانه عرضه خواهد کرد و 
تیم  های نوپایی که به آنها اســتارتاپ گفته 
شده و از دانشگاه شکل می گیرند روی این 
ایده ها کار کرده و تبدیــل به محصول می 
شود.وی افزود: اتفاق خوبی که در کارخانه 
نوآوری نیرو رخ می دهد آن است که مصرف 
کننده محصــول نیز وجــود دارد یعنی هر 
ایده ای که بــه محصول تبدیل می شــود 
می تواند به ســرعت جذب بازار مصرف در 

صنعت آب و برق شود.
معاون تحقیقات و منابع انســانی وزیر نیر با 
بیان اینکه در دانشــگاه ها کارخانه نوآوری 
وجود دارد اما محصوالتی که ارایه می شود 
باید دنبال مشــتری برای آن باشند، ادامه 
داد: درحالــی که اینجــا )کارخانه نوآوری 
نیرو( بازار آماده وزارت نیــرو و صنعت آب 

و برق وجود دارد و ایــن مزیت مهم کارخانه 
نوآوری نیرو اســت که هم ایده ها مطرح و 
هم حمایت ها انجام می شود و از همه مهمتر 
زمینه را برای ورود ایده های اســتارتاپی به 
بازار تامین کاال و خدمات وزارت نیرو فراهم 

است.
اولیا گفــت: مجموعــه وزارت نیــرو ورود 
این محصوالت حاصل از ایده هــا را به بازار 
مصرف تسهیل خواهد کرد، ضمن آنکه این 
تسهیل گری مهمترین حمایت و پشتیبانی 

اســت که می توان از تیم های فعال و جوان 
خالق و نوآور انجام داد تــا بتوانند محصول 
خود را ارائه کنند و در بازار صنعت آب و برق 

وارد شوند.
وی افــزود: ضمــن آنکه معاونــت علمی، 
فناوری ریاســت جمهوری نیز از این تیم ها 
به صورت مالی حمایــت خواهد کرد، خرید 
تضمین شــده محصوالت تولیدی آنها در 
صنعــت آب و برق هــم مهمترین حمایتی 

است که از آنان صورت می گیرد.

در یک سناریوی جدید پیش بینی شد؛ سقوط نفت به ۴۰ دالر تا ۱۰ سال آینده

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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قیمت گذاری دستوری به نفع مردم یا انحصار تولیدکننده؟
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی مطرح کرد

وپا در جمع خریداران  آسیای مرکزی و ار
 پوشاک ایرانی

 نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی با بیــان اینکه تا پایان 
مهر پارســال نزدیک به ۵۰ میلیون دالر صادرات پوشــاک انجام شد، 
گفت: بیشــتر صادرات این کاالها به دو کشور همســایه یعنی عراق و 
افغانستان، بخشــی از آن به کشورهای آســیای میانه و به میزان بسیار 

ناچیز به کشورهای اتحادیه اروپا انجام می شود.
»مجید نامی« افزود: در این میان، قدرت خریــد مردم کاهش یافت و 
به خصوص شــیوع کرونا بازارها و کســب وکارها را تحت تاثیر قرار داد، 

به طوری که حجم بازار پوشاک همچون سابق نبود.
نامی اظهار داشت: در سال های گذشته سرانه مصرف پوشاک ایرانی ها 
در آمارها ۱۵۰ دالر عنوان می شد که بازاری به بزرگی ۱۲ میلیارد دالر 
را رقم می زد، اما این روزها بزرگی این بــازار ۶ میلیارد دالر تخمین زده 
می شــود که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آن تولیدات داخلی است و بقیه ۲۰ تا 
۳۰ درصد بازار از طریق قاچاق و بخشــی نیز توسط اجناس خارجی که 

در کشورمان تولید می شوند پوشش داده می شود.
وی یادآوری کرد: افزایش نرخ ارز، ممنوعیت های وارداتی، ساماندهی 
واردات و محدود کردن حضــور برندهای خارجی در کشــور و مبارزه 
دولت با قاچاق، سبب کاهش پوشاک قاچاق در سال های گذشته شده 

است، با این وجود چشم انداز تولید زیاد خوب نیست.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران، دلیل 
این مســاله را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، افزایش هزینه ها ناشی از 
تورم، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی واحدها، عدم قطعیت شرایط 
اقتصادی از جمله در نرخ ارز، نحوه تعامــالت بانکی با جهان، همچنین 
افزایش هزینه های حمل ونقل و سرمایه گذاری برای واردات مواد اولیه 
و ماشــین آالت، افزایش هزینه انتقال پول و کاهش امنیت ارسال پول 
متاثر از تحریم ها برشــمرد که همه اینها منجر بــه افزایش هزینه ها و 
قیمت کاالی تولیدی شده است و کاهش قدرت خرید مردم نیز بیشتر 
این مسائل را به چالش می کشد.وی گفت: قیمت بسیاری از مواد اولیه 
تولید در طول ســال گذشــته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت و مســائلی 
همچون افزایش حقوق و دســتمزد، افزایش مالیات ها و ســردرگمی 
تولیدکنندگان به ویژه در نحوه محاسبه نرخ ارز برای کاالهای وارداتی، 

تاثیر روانی زیادی بر مساله تولید گذاشت.
این مقام صنفی بیان داشت: در حالی که برای امسال افزایش احتمالی 
۲۵ درصــدی حقــوق کارمنــدان و ۳۹ درصدی دســتمزد کارگران 
پیش بینی شــده، اما در مقابل قیمت خوراک و مســکن و سهم آنها در 
هزینه کرد خانوارها افزایش یافته و با این تفاسیر برای دیگر بخش ها از 

جمله پوشاک رونقی متصور نیستیم.
وی افزود: پوشاک جزو صنایع اولویت دار اســت و به منظور حمایت از 

تولید در این صنعت باید کمک های ویژه ای نیز به آن انجام شود.
به گفته نامــی، رونق این صنعت نیازمند واردات ماشــین آالت، تأمین 
قطعات و مواد اولیه، همچنیــن تامین نقدینگی از طریق تســهیالت 
با بهره  پایین و تســهیل در واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز اســت تا 

هزینه های سرمایه گذاری در این بخش کاهش یابد.

لغو احتمالی تحریم ها و لزوم حمایت از تولید داخل
وی درخصوص لغو احتمالــی تحریم ها نیز گفــت: برندهای خارجی 
همواره مترصد حضور در بــازار بزرگ ایران هســتند، هرچند در این 
صنعت هیچ کس مخالف واردات نیســت اما در شرایطی که شرکت ها 
به دنبال افزایش تولید هســتند دولت باید دست کم بین دو تا سه سال 
به حمایت از تولیدکنندگان داخلی بپردازد تا شرکت ها به شرایط ثبات 

برسند و کاالهایشان قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.
این مقام صنفی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر بازار بی ضابطه به روی 
برندهای خارجی باز شــود زحمات چند ساله تولیدکنندگان داخلی از 
بین می رود.وی گفت: کرونا ضربات ســختی به این صنعت وارد کرده، 
اما با اقدام های انجام شــده و تداوم ممنوعیت واردات پوشاک خارجی، 
پارسال، دوره رو به رشدی برای تولید داخلی بوده است و باید این روند 
حفظ شود تا زیرساخت ها در این حوزه محکم شده و در ادامه، تولیدات 

قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.

سال موفق صادرات پوشاک
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران در ادامه 
درخصوص صادرات پوشــاک اظهار داشــت: هنــوز کل آمار صادرات 
مربوط به بخش پوشاک کشور در سال گذشته اســتخراج نشده، اما تا 
پایان مهرماه پارســال نزدیک به ۵۰ میلیون دالر صادرات در این حوزه 
ثبت شده اســت.وی بیان داشــت: در مجموع به دلیل افزایش نرخ ارز، 
صادرات پوشاک در سال گذشــته رونق گرفت و عالوه بر آن در برخی 
کشورهای همســایه نظیر عراق و افغانســتان، خرید پوشاک ایرانی و 

انتقال آن به صورت رسمی یا غیررسمی به صرفه بود.
نامی ادامه داد: آنچه از پوشــاک ایرانی توســط تجار عراقی و افغانی به 
صورت غیر رسمی از کشور خارج می شــد، در حقیقت از آمار صادرات 
این بخش کاسته، زیرا پرداختی آن ها به صورت ریال و نه به صورت دالر 
بوده است.وی یادآور شــد: این موضوع از طریق بازارچه های مرزی، به 
صورت پیله وری و سایر روش ها بدون ثبت رسمی انجام شده و کنترلی 
نیز بر آن وجود ندارد، بر این اســاس می توان گفت صادرات پوشــاک 
ایران تا پایان هفت ماهه پارســال به مراتب از ۵۰ میلیون دالر بیشــتر 

بوده است.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: کیفیت پوشــاک ایرانی در سال های 
گذشته رشد بسیار خوبی داشــته اســت، به طوری که منجر به رونق 

صادرات نیز شده و صادرکنندگان جدیدی به این جرگه پیوسته اند.
نامی بیان داشت: عمده صادرات کاالهایی نساجی و پوشاک به دو کشور 
همســایه یعنی عراق و افغانستان، بخشــی از آن به کشورهای آسیای 

میانه و به میزان بسیار ناچیز به کشورهای اتحادیه اروپا انجام می شود.
وی گفت: در این میان مشکل اصلی مســاله تحریم ها است که موجب 
شــده مراودات بانکی ایرانی ها با خارج از کشــور قطع شود، همچنین 
مباحثی همچون بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشور چالش هایی 

را در برخی مقاطع ایجاد کرد که روی صادرات تاثیرگذار شد.
این مقام صنفی بیان داشت: وقتی که نرخ ارز باال می رود صادرات کاالها 
مقرون به صرفه می شــود، اما به مرور با افزایش نرخ تــورم این مزیت از 
دست می رود؛ این در حالی اســت که باید بتوانیم بازارهای خارجی را 
حفظ کرده و پیوستگی در حضور در آن بازارها داشته باشیم، زیرا وقتی 

بازار از دست می رود به دست آوردن آن بسیار دشوار است.
نامــی ادامه داد: امــروز قیمت تمام شــده تولیدات ایرانی باال اســت، 
مساله ای که به ساختار اقتصادی کشــور و عدم ریل گذاری خوب برای 
تولید برمی گردد.به گفته وی، گرانــی مواد اولیه تولید، باال بودن میزان 
بهره تســهیالت بانکی، تورم و بیمه تامین اجتماعــی از جمله عواملی 
هســتند در موضوع باال بودن قیمت های تولید در ایران موثر هستند و 
این در حالی است که مطابق آمارها صنعت پوشاک و نساجی بیشترین 

اشتغال را در ایران به خود اختصاص داده  است.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران اظهار 
داشت: با وجود مزایای یاد شده در این صنعت در بخش اشتغال و تولید، 
اما قوانین تامین اجتماعی برای صنعت پوشــاک و سایر صنایع یکسان 
در نظر گرفته شــده و به ناچار همه بار بیمه را کارفرما پرداخت می کند 

که عاملی منفی در توسعه این صنعت است.
وی اضافه کرد: با اینکه انرژی و نیروی کار ارزان در کشورمان در اختیار 
بخش تولید است، اما قیمت تمام شــده محصول نهایی باال است که به 

مشکالت یاد شده برمی گردد.

تولید

خریدار  معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت: 
بورس، مسیر مناســبی برای تامین مواد اولیه، هدایت 
نقدینگی به ســمت تولیــد و اطمینان از نــرخ واقعی 
محصوالت اســت و پیش بینــی می شــود نقش این 
بورس در بخش حمایت از تولید پررنگ تر از گذشــته 
شود.»محسن صالحی نیا« به شــعار سال ۱۴۰۰ و راه 
های افزایش تولید اشــاره کرد و افــزود: انجام موانع 
زدایی برای تحقق شعار ســال به برداشته شدن برخی 
از قوانین بــر می گردد که در درون ســازمان ها به تبع 
فعالیت هایی که قبال وجود داشــته و از طریق سیاست 

گذاران تعیین شده است، شکل گرفته است.
وی ادامــه داد: وجود برخــی از محدودیــت ها برای 
سرمایه گذاری از لحاظ شرایط بین المللی باعث شده 
اســت تا نتوانیم منابعی را که در حد معمول به عنوان 

جذب سرمایه وجود دارد در اختیار داشته باشیم.
صالحی نیا خاطرنشــان کرد: زمانی که اعالم می شود 
فضا برای تولید تسهیل شود باید این موضوع را از طریق 
راه های مختلف مانند استفاده از  بازار سرمایه و جذب 

منابع از طریق بانک ها کــه می توانند زمینه 
تســهیل برای ســرمایه گذاری در تولید را 

فراهم کنند، پیگیری کرد.
معاون وزیر صمت اظهار داشــت: اکنون به 
دالیل وجــود محدودیت ها باید بــا اعتماد 
باالتری برای ســرمایه گــذاری در طرح ها 
ورود کرد تــا تولیدکنندگان ســرمایه الزم 

را برای اجرای طرح به دســت آورنــد و از این طریق به 
تحقق شعار ســال کمک کنند.وی افزود: باید بپذیریم 
که باتوجه به افزایش نرخ های مــواد اولیه مانند اقالم 
فوالدی، پتروشــیمی و قطعات مختلف، الزم است تا 
نسبت به سال های گذشته منابع و تسهیالت بیشتری 

برای بهبود فعالیت های تولیدی تزریق شود.
صالحی نیــا تاکید کــرد: اگر قرار باشــد فعالیت های 
تولیدی با همان ســرمایه قدیم ادامه داشــته باشــد، 
افزایش تولیدی که در کشــور مدنظر است بدون انجام 
هیچ اقدامی بــرای تخصیص منابع بیشــتر به فعالیت 

های تولیدی، صورت نمی گیرد.

 طرح گام، تامین کننده زنجیره 
منابع مالی

معاون وزیر صمت به تالش بانک مرکزی برای 
اجرای طرح گواهی اعتبار مولد )گام( اشــاره 
کرد و گفت: یکی از مســایلی که در دســتور 
کار بانک مرکزی قرار گرفته اســت و از جمله 
اقدامات مثبت در کشور تلقی می شود به کار 
گرفتن طرح گام است که در واقع تامین کننده زنجیره 
منابع مالی اســت.وی افزود: در صورتی که این طرح در 
بین همه فعاالن بازار جا بیفتد به دلیل اینکه در زنجیره 
ها همه صنایع به یکدیگر وابســته هســتند، می توانند 

منابع و تسهیالت الزم را برای یکدیگر همپوشانی کنند.

نقش پررنگ بازار سرمایه در تولید 
صالحی نیا به نقش بازار ســرمایه در تحقق شعار سال 
اشاره کرد و گفت: بازارســرمایه به طور حتم در تحقق 
شــعار “تولید، پشــتیانی ها و موانع زدایی ها” نقش 
گسترده ای را ایفا می کند، بازار سرمایه، مناسب برای 

جذب سرمایه گذاری به سمت تولید است و این بازار را 
باید برای پشــتیبانی اجرای طرح ها در نظر گرفت.وی 
با اشاره به عملکرد بورس کاال و کمک آن برای افزایش 
تولید اظهار داشــت: بورس کاال با توجــه به میزبانی از 
عرضه گســترده کاالهایی مانند مواد اولیه پتروشیمی 
و فوالد از کارآمدی خاصی برخوردار است و قیمت ها و 
معامالت در این بازار در یک مکانیزم شفاف صورت می 
گیرد.صالحی نیا خاطرنشــان کرد: فعاالن اقتصادی و 
واحدهای تولیدی باید با اعتماد کامل نسبت به صحت 
معامالت، شــفافیت و قیمت کاالهایــی که در بورس 
کاال عرضه می شــوند به تولید پرداخته و این رویه یک 

اطمینان خاطر در بخش تولید ایجاد می کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بورس 
کاال با عملکرد قابل قبول خود، مسیر خوبی برای تامین 
مواد اولیه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و اطمینان 
از نرخ واقعی تعیین شــده بوده و پیش بینی می شود 
نقش این بورس در بخش حمایــت از تولید پررنگ تر 

از گذشته شود.

صمت

خریــدار   اظهارنظر اخیر دبیــر انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
مبنی بر اینکــه قیمت گذاری دســتوری 
خودرو طــی ســال های اخیر، عــالوه بر 
تولیدکننده، مصرف کننــده را نیز متضرر 
کرده اســت، گویا به مذاق بسیاری خوش 
نیامــده و واکنش هایی در پی داشــته که 
بیشــتر از آن با عنــوان "انحصار بیشــتر 
مجموعه صنعت خودرو" یاد شــده؛ این در 
حالی اســت که دبیر انجمن قطعه سازان بر 
حفظ قدرت خرید و منافع آن ها تاکید دارد.

 چند روز پیــش ویدئویی از دبیــر انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، 
منتشر شد که حواشــی به دنبال داشت. در 
این ویدئو ایــن مقام صنعتی، در راســتای 
تحقق شــعار ســال جاری و مانع زدایی ها، 
بزرگتریــن مانــع صنعت قطعه ســازی و 
به تبع خودروســازی را بحث قیمت گذاری 
و سیستم دســتوری آن دانســته که بیش 
از یک دهه اســت، اتفاق می افتد و دو قشر 
بازنده از خود به جای گذاشــته است؛ قشر 
اول تولیدکننده بخش خصوصی اســت که 
قطعه سازان هســتند و قشــر دوم، مردم و 

مصرف کنندگان هستند.
این در حالی اســت که به نظر می رسد هیچ 
عالقه ای برای حل این مشــکل ساختاری 
وجود ندارد، چراکه قریب به ۱۰ سال است 
که قیمت گذاری صــورت می گیرد و اثرات 
آن نیز مشهود اســت. در ابتدا اثرات آن در 
خودروســازی خود را نشــان داد و سپس 
به بــازار و زیان مصرف کننده نیز کشــیده 
شد و چند ســالی هم می شــود که صنعت 
قطعه ســازان هم از بابت ایــن موضوع، به 

شدت زیان ده شده اند.
ایــن اظهارنظر دبیــر انجمن ســازندگان 

قطعــات، واکنش هایی را از ســوی فعاالن 
صنعــت و بــازار خــودرو در پی داشــت؛ 
بدینگونه که برخــی اعالم کردنــد "دبیر 
انجمن مذکــور، انحصار در بــازار خودرو 
را کافی ندانســته و قیمت گذاری شــورای 
رقابــت را مانع می دانند و حــال که درهای 
بسیاری بسته اســت، می خواهند قیمت ها 
هم آزاد شــود تا دســت برخی بیشــتر باز 
شــود. ضمن اینکه منتی هم بر ســر مردم 

می گذارند."

از حفظ قدرت خرید مردم، چه کسانی 
متضرر می شوند؟

در این رابطه، مازیــار بیگلو - دبیر انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 

کشــور - در گفت وگــو با ایســنا، ضمن 
تاکید براینکه هــدف و حرف اصلی ما این 
اســت که قدرت خرید مردم حفظ شود، 
اظهار کرد: در این فریــادی که می زنیم 
که قیمت خودرو بایســتی اصالح شــود، 
افزایــش قیمــت خــودرو را آخریــن و 
بدترین راهــی می دانیم که می توان برای 
کنترل و مدیریت بــازار و صنعت خودرو، 
به کار بــرد، چراکه راه حل های بســیاری 
وجود دارد کــه بتوان قیمــت خودرو را 
مدیریــت کرد و بتوان تــوان خرید مردم 

را حفظ کنیم.
وی افزود: مشخص نیســت که چرا برخی 
مخالــف این هســتند کــه تــوان خرید 
مصرف کننده حفظ شــود و آســیب آن به 

چه کســی وارد می شــود. هرچقدر هم که 
تولیدکننــده از موفقیت های خود صحبت 
کند، تــا زمانیکه مــردم آن را حس نکنند، 
فایــده  و ســودی نخواهد داشــت؛ حس 
مصرف کننده نیز از طریق قیمت و کیفیت 

محصول حاصل خواهد شد. 
بیگلــو ضمــن تاکیــد بــر اینکــه ذهن 
مصرف کننــده درگیر بطور مثــال قیمت 
آهن یا عرضه درســت مواد اولیه در بورس 
کاال نیست؛ بلکه مردم، خودرو با کیفیت که 
قیمت آن نیز متناســب با درآمدشان باشد، 
می خواهند؛ لذا بایســتی عــالوه  براینکه 
تناســب کیفیت و قیمت بایســتی رعایت 
شود، تناســب قیمت و درآمد مردم نیز هم 

باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر قیمت خودرو دستوری تعیین 
می شود، چرا دست تولیدکننده مواد 

اولیه در قیمت گذاری باز است؟ 
دبیر انجمن ســازندگان قطعــات، راه حل 
این موضــوع را مدیریت قیمــت مواداولیه 
مصرفی در خودرو دانسته و گفت: کماکان 
راه حــل این موضــوع را مدیریــت قیمت 
مواداولیه اعالم می کنیــم. البته ۲۰ درصد 
نرخ ارز تاثیرگــذار بوده و به ســبب اینکه 
تابع سیاســت و اقتصاد کالن کشور است، 
چندان قابل پیش بینــی و کنترل نخواهد 
بود؛ اما حداقل همــان ۸۰ درصد که متعلق 
به مواداولیه داخلی بــوده و قیمت آن تحت 
اختیار اســت را می توان برای ســازندگان 
داخلی اصالح کرد. در حقیقت ســودی که 
از این طریق )عدم کنترل قیمت مواداولیه( 
عاید مس، پتروشــیمی، فوالد و آلومینیوم 
می شود، بایســتی به نحوی مدیریت شود 
که ســبب رعایت تناســب قیمت خودرو و 
درآمد مردم شــود.وی تصریح کرد: همین 
عدم مدیریت سبب می شــود که شاهدیم 
یک شــرکت فوالدســاز ۵۰ هزار میلیارد 
تومان سود، در صورت های مالی خود اعالم 
می کند اما در مقابل خودروســازان ما ۳۰ 
هزار میلیارد تومان زیان می کنند و به همین 
ترتیب قطعه ســازان تعطیل می شوند؛ لذا 
تاکید ما براین اســت که زمانیکه روش های 
بهتری برای مدیریت قیمت ها به نفع مردم 
وجود دارد، چرا کماکان بــه قیمت گذاری 
دستوری اصرار می شــود که در نتیجه آن، 
تولیدکننده مواداولیه داخلی دارای ســهام 
دولتی، ســودده پیــش رونــد و همچنین 
میلیاردهــا تومان ســود به جیــب دالالن 
سرازیر شــود اما خودروســاز، قطعه ساز و 

مردم همگی ناراضی باشند.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد؛ هدایت نقدینگی به بخش تولید و تامین مواد اولیه از مسیر بورس

آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت
خریدار  آخرین وضعیت ســامانه جامع 
تجارت و مشــکالت اجرایی این ســامانه 
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری امشــب 

بررسی شد.
 آخریــن وضعیت ســامانه جامــع تجارت 
امشــب ۲۶ فروردین مــاه در برنامه گفت و 
گوی ویژه خبری با حضور شــیرازیان مدیر 
ســامانه جامع تجــارت وزارت صمت، اهلل 
داد مدیر پنجره واحد ســازمان مناطق آزاد 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.شیرازیان با 
اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت مصوبات 
جدیدی داشت و برای پیشبرد سریع تر کار ، 
دســتگاه های مختلف و متعــددی به پای 
کار آمدند گفت: متاســفانه در موعد مقرر 
این ســامانه به نتیجه نرســید لذا پیشرفت 
۷۰ درصدی را آقــای جهرمی در خصوص 

سامانه جامع تجارت گزارش داد.
وی با اشــاره به اینکه در مصوبات شــورای 
اجرایی مبحثی در خصوص تکمیل سامانه 
جامــع انبار ها داشــتیم افــزود: در حوزه 
مناطق آزاد سامانه شــکل گرفت تا انبار ها 
ساماندهی شــوند لذا تبادل اطالعات با این 

سامانه ها باید صورت بگیرد.
شــیرازیان افزود: در اوایل روند پیشــرفت 
کند بود، اما خوشــبختانه در انتهای ســال 
توانســتیم اطالعات انبار مناطــق ویژه را 
دریافت کنیم و حوزه بعدی که مورد انتظار 
ما از مناطــق بود اطالعات تبــادل تجاری 

مناطق آزاد و ویژه با خارج از کشور بود.
مدیر ســامانه جامع تجارت وزارت صمت 
خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت در ۶ 
ماهه دوم ســال ۹۹ با ورود شورای اجرایی 
فنــاوری اطالعــات و قبل از آن ســازمان 
بازرســی کل کشــور، مصوبات جدیدی را 

داشت تا کار به صورت سریع تر دنبال شود.
وی گفت: مــا در ســامانه جامــع تجارت 
به عنــوان متولــی ایجــاد یکپارچگی در 

زیرساخت تجارت کشور و برقراری ارتباط 
بین دســتگاه ها بودیم لذا خروجی برخی از 

کارها هنوز برای ما شفاف نیست.
مدیر سامانه جامع تجارت اظهار کرد: چهار 
میلیارد دالر اختالف آمــاری با گمرک در 
کاالهــای وارداتی داریم، یک مــاه از پایان 
سال گذشته و واردات رســمی ۳۴ میلیارد 

است لذا از این جهت اطالعات ناقص است.
شــیرازیان با اشــاره به تبادل اطالعات با 
گمــرک اظهار کرد: متاســفانه بــه دالیل 
مختلف اطالعات به دســت ما نمی رســد و 
اطالعات منوط به تایید دبیرخانه می شود و 
یا این ادعا می شود که اصال اطالعاتی وجود 
نــدارد و ما در تبــادل اطالعــات با گمرک 
مشــکل داریم.وی بیان کرد: زیر ساخت در 
خیلی از جاها شــکل گرفته یعنی دوستان 
کارشــان را در فنــاوری اطالعــات انجام 
داده اند، ما ســرویس جدید ثبت ســفارش 
را داده ایم زیرا در ســرویس جدید اطالعات 
شناســه کاال وجود دارد و همه دســتگاه ها 
موظفند بــر اســاس شناســه کاال تبادل 
اطالعات را انجام دهند.مدیر سامانه جامع 
تجارت خاطر نشــان کرد: زیرساخت شکل 
گرفته ولی ثبت شناسه کاال توسط بازرگان 
در سامانه گمرک اختیاری است و مدیریت 
گمرک هنوز به این نتیجه نرسیده است که 

ثبت اطالعات را اجباری کند.
شــیرازیان افزود : قطعاً ارتباط برقرار است 
و دو ســامانه با هم مرتبط هستند ولی بحث 
بر روی کیفیت تبادل اطالعات اســت و ما 
هیچ ادعایــی را به صورت قطعــی نداریم. 
در واردات بــا کیفیت تریــن اطالعات را از 

گمرک دریافت می کنیم .
وی ادامه داد: بحث قبض انبار و شناســایی 
کاال جــزء وظایفی بود که شــورای اجرایی 
مهلت تعیین کرده بــود و االن که در انتهای 
فروردین سال ۱۴۰۰ تنظیم هستیم و آقای 

بعیدی می فرمایند که بخشی از شناسه کاال  
در اردیبهشت ماه اجرایی می شود.

اهلل داد مدیر پنجره واحد ســازمان مناطق 
آزاد با اشــاره به اینکه قبض انبار با شناسه 
در مناطق آزاد صادر می شــود افزود: تبادل 
اطالعات با ســامانه جامع انبــار منوط به 
برقراری سرویس از طریق سازمان فناوری 
اطالعات اســت.وی ادامه داد: مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی شــرایط حقوقی خاص خود 
را دارند لذا ســامانه جامع انبارهای مناطق 
آزاد به عنوان یکی از ســامانه های مرتبط با 
ســامانه جامع تجارت راه اندازی شد. دو جا 
تبادل اطالعات الزم داریم که یکی در حوزه 
ثبت انبار اســت که این کار تا به االن انجام 
شــده و  لذا اطالعات بیــش از ۲۰۰۰ انبار 

صادر شده است.
اهلل داد خاطرنشــان کرد: تکلیف کرده ایم 
تا قبض انبار صادر و در تمام ســامانه جامع 
انبار های مناطق آزاد ثبت شود اما ارتباط با 
سرزمین اصلی نیاز داریم که برای برقراری 
ارتباط درخواســت ســرویس را داده ایم، 

اطالعات موجود قابل ارسال است.
مدیر پنجره واحــد ســازمان مناطق آزاد 
با اشــاره به مصوبه هیئت دولت در ســال 
۹۴ در خصوص اســتقرار گمرک در مبادی 
ورودی مناطق آزاد بیان کرد: سامانه جامع 

امور گمرکی کشور را در مبادی ورودی قرار 
داده ایم، بحث صادرات از مناطق آزاد عماًل 
توسط گمرک که در مرز قرار دارد انجام می 
شود. ما با گمرک ایران کار را دنبال کرده ایم 
تا دیتای کشــور چند تیکه نشود . اطالعات 
در اختیار گمــرک ایران اســت، خروجی 
صادرات را اگر از گمرک ایران بگیریم عمال 

مناطق آزاد هم شامل می شود.

اطالعات هنوز توسط سامانه جامع 
تجارت دریافت نمی شود

رضا باقــری اصل دبیــر شــورای اجرایی 
فنــاوری اطالعات گفت: اظهــار کاالهایی 
که به مناطق آزاد می آیــد و مبدا اصلی آن 
شــاید ســرزمین اصلی جمهوری اسالمی 
ایران نباشد و شاید خارج شود. این اظهار به 
طریقی باید به سامانه جامع تجارت برسد، 
اطالعات هنوز توسط سامانه جامع تجارت 
دریافت نمی شود ،ممکن است کاال واقعا در 

داخل کشور توزیع نشده باشد.
وی اظهار کرد: مناطق آزاد قبال اطالعات را 
به طریقی در اختیار گمــرک قرار می داد و 
گمرک تحویل سامانه جامع تجارت می داد 
ولی از یــک برهه ای از زمــان این اطالعات 
توسط گمرک ارسال نشده است و منوط به 
یک نامه توسط منطقه آزاد شده ، ما اصراری 
بر ارســال اطالعات از طریق گمرک  نداریم 
، اگر دبیرخانه مناطــق آزاد می تواند دیتا را 
مستقیماً به ســامانه جامع تجارت برساند 
خیلــی بهتر اســت.دبیر شــورای اجرایی 
فناوری اطالعات افزود: گمرک ادعا می کند 
که دیتا مربوط به منطقه آزاد است و منطقه 
آزاد به من مجــوز باید بدهد تــا دیتا را در 
اختیار سامانه جامع تجارت بگذارند. اساساً 

گرفتن مجوز بعد از قانون حرفی زائد است.
باقری اصــل ادامــه داد: اظهارنامه ای که 
مبتنی بــر اظهار بازرگان صــورت گرفته تا 

وقتی الزاماً ثبت نشــود و اختیاری باشــد 
پروانه هم مبتنی بر اختیار انجام می شود.

 
برخی از مدیران گمرک تکالیف خود 

را انجام ندادند
محمــد صنایع بــازرس کل امور ریاســت 
جمهوری در بخش دیگری از برنامه با اشاره 
به اینکه مدیران گمرک بــه دادگاه معرفی 
می شــوند گفت: تــا هفته آینــده مدیران 

گمرک پشت میز محاکمه قرار می گیرند.
وی افزود: همه اقدامات باید دو ســال پیش 
انجــام می شــد . در این نقطه هنــوز دچار 
خالء هایی در کار هســتیم، از نگاه سازمان 
بازرسی کل کشور این یک نوع ترک فعل در 
انجام وظیفه است و اینکه برخی از مدیران 

تکالیف خود را انجام ندادند.
صنایع اظهار کرد: گمرک در برخی از موارد 
کار اصلی خود را انجام نداده است ، ما صحت 
سنجی و راستی آزمایی می کنیم و می بینیم 
که عماًل کار انجام شده است یا نه اما راستی 
آزمایی هایی را تاکنون انجــام داده ایم آن 
چیزی نبوده که آقــای بعیدی می فرمایند ، 
لذا اطالعات ناقص اســت .وی با اشــاره به 
اینکه مناطق آزاد مثل گمرک می بایســت 
در همان مهلــت زمانی کار خــود را انجام 
می داد گفت: بهانه هایی مطرح می شود که 
در طول یک سال گذشته و یا شش ماه اخیر 
اینکه باید مجوز گرفته می شــد یا مکاتبات 
انجام می شد هرچند با گرفتن مجوز هم کار 
به صورت کامل انجام نمی شود.علی بعیدی 
معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک 
در ادامه برنامه با اشــاره بــه اینکه از مهرماه 
سال ۹۹ در راستای سامانه های تعاملی بین 
وزارت صمــت و گمرک جلســات منظمی 
تشکیل شد گفت: هر هفته جلسات منظمی 
با خروجی و عملکرد کار برگزار می شــد که 

نتایج کار کامال مشخص است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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حجت االسالم و المسلمین رئیسی:

قیمت گذاری درست می تواند کیفیت کاال ها و بهره وری را ارتقاء دهد

بنا بر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا؛
ونایی در شهرهای قرمز   محدودیت های کر

و نارنجی تمدید شد
بنابر تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت های در نظر گرفته 

شده برای شهرهای قرمز و نارنجی، در هفته آینده تمدید شد.
 در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست حجت االسالم حسن 
روحانی تشــکیل شد، به پیشــنهاد قرارگاه عملیاتی ســتاد مقرر شد 
محدودیت های در نظر گرفته شــده برای شــهرهای قرمز و نارنجی تا 

پایان هفته آینده تمدید شود.
همچنین کمیته های بهداشت و درمان و امنیتی - اجتماعی و قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی گزارش های جداگانــه ای از وضعیت موج چهارم 
بیماری در اســتان های مختلف کشــور و همچنین چگونگی اجرای 
محدودیت های در نظر گرفته شــده برای کنترل و مهار این موج جدید 

ارائه کردند.
در این جلسه بر اســاس گزارش کمیته های بهداشت و درمان و امنیتی 
اجتماعی، در مــورد پروتکل های مرتبــط با مراســم و آئین های ماه 
رمضان از جمله مراسم شب های قدر و راهپیمایی روز قدس مقرر شد، 
پروتکل ها و دستورالعمل های الزم تدوین و پس از هماهنگی های الزم 

برای تصویب به ستاد ملی کرونا ارائه شود.

سفیر ایران در مسکو تشریح کرد

جزئیات خرید 6۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک
سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو از نهایی شدن قرارداد خرید ۶۰ 

میلیون دوز واکسن اسپوتنیک V خبر داد.
 کاظم جاللی، در خصوص زمان بندی ارســال ۶۰ میلیون دوز واکسن 
اسپوتنیک V به ایران، گفت: تحویل واکســن ها از خرداد ۱۴۰۰ آغاز 
خواهد شد و بر اســاس برنامه زمان بندی مورد توافق طرفین، تا پایان 

پاییز تمامی ۶۰ میلیون دوز واکسن به ایران ارسال می شود.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفت روند تولید مشترک واکسن اسپوتنیک 
V در ایران از معرفی سومین شــرکت ایرانی داوطلب تولید مشترک به 
طرف روس خبر داد و گفت: هر شــرکت ایرانی که توان واکسن سازی و 
زیرساخت تولید این واکسن در داخل کشور را دارد می تواند درخواست 
خود را به ما ارائه دهد تا ما این شــرکت را برای تولید مشترک به طرف 

روس معرفی کنیم.
سفیر کشورمان در روســیه همچنین در خصوص امکان خرید واکسن 
روســی از طریق بخش خصوصی به محدود بودن توان تولید روســیه 
اشــاره و تصریح کرد: این تلقی وجود دارد که واکسن در روسیه تولید 
شده و از مجاری مختلف فروخته می شود و کسی نیست که آن را بخرد. 
اما حقیقت این است که در روســیه تنها یک مجرا برای فروش واکسن 
وجود دارد که صندوق ســرمایه گذاری مستقیم اســت و ما نیز با این 

صندوق ارتباط داریم و در حال انجام خرید دولتی هستیم.

زالی اعالم کرد

 آماده باش کامل مراکز نقاهتگاهی کرونا 
در تهران

فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران از آماده باش 
کامل مراکز نقاهتگاهی خبر داد.

 علیرضا زالی در جلســه شــورای فرماندهی ســتاد عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشــهر تهران، در خصوص وضعیت شیوع بیماری 
در اســتان تهران، عنوان کرد: در پایتخت برای اولین بار تمام شــهرها 
در وضعیت قرمز قرار گرفتند و گســترش بیماری به صورت همگن در 

تمامی مناطق رخ داده است.
وی ادامه داد: اســتان البرز، بعد از اســتان گیالن، باالترین شتاب بروز 
بیماری در موج چهارم را تجربه می کند، بنابراین در هم تنیدگی و تردد 
بین استان های تهران و البرز، می تواند یکی از مهمترین عوامل افزایش 

آمار ابتال در پایتخت باشد.
 زالی با اشــاره به اینکه این اواخــر حجم مراجعین ســرپایی به مراکز 
بهداشتی و درمانی اســتان تهران، تاکنون بی سابقه بوده است، عنوان 
کرد: بر اســاس گزارشــات روزانه در تهران، از هر دو نفر مراجعه کننده 
به مراکز با عالئم بیماری کرونا، تســت PCR یک نفر مثبت می شود، 
همچنین نرخ مثبت شدن تست های سریع نیز ۲۵ درصد برآورد شده 

است؛ این نشان از پخش گسترده ویروس در استان دارد.
 فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفت: اکنون 
شــاخص اپیدمیولوژیک مولد پایه در تهران، ۱.۶ گزارش شده است که 
از سرعت باالی سرایت و شــیوع بیماری حکایت دارد. این شاخص در 

اسفندماه در تهران ۰.۷ تا ۰.۸ متغیر بود.
 به گفته زالی، از ابتدای فروردین ماه ۵۳ درصد مجموع بســتری و ۷۵ 
درصد مجموع مرگ و میر در افراد ۶۰ ســال به باال رخ داده که البته این 
آمار در نوجوانان و کودکان زیر ۱۰ ســال با کاهش روبرو بوده و از ۱۰,۲ 

درصد در اسفندماه، به ۴ درصد در فروردین ماه رسیده است.
 وی ادامه داد: اسفندماه در گروه های ســنی ۴۰ تا ۵۰ سال و ۵۰ تا ۶۰ 
سال، آمار بستری به شدت پایین بود، اما در فروردین ماه روند صعودی 
به خود گرفته است، به طوری که بعد از گروه سنی ۶۰ سال به باال، افراد 

۴۰ تا ۵۰ سال بیشترین میزان بستری را به خود اختصاص داده اند.
  زالی از همــکاری تمــام نهادها بــرای افزایش ظرفیــت تخت های 
بیمارستانی خبر داد و گفت: مهمترین مسئله، عالوه بر تخت، موضوع 
تامین اکســیژن اســت که از حیاتی ترین مولفه های درمان بیماران 
کرونایی محسوب می شود و باید برای روزهای آتی نیز تدابیری در این 

خصوص اندیشیده شود.
 وی با اشــاره به تجربه موفق ارایه برخی از خدمات، به صورت سرپایی 
در خوزستان در کاهش آمار مرگ و میر و اضافه بار بیمارستان ها، بیان 
کرد: در تهران نیز برای این اقدام در حال آماده ســازی زیرساخت های 

الزم هستیم.
زالی بر لزوم افزایش نظارت هــا بر اعمال محدودیت هــا تاکید کرد و 
گفت: بالغ بر ۱۹۰ هزار کارمند اســتانی در دستگاه های ملی در تهران 
مشغول به کار هستند و برخی ادارات از دســتورات ستاد ملی مبارزه با 

کرونا در خصوص محدودیت ها تمکین نکرده اند.
براساس گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
در این جلســه که روز چهارشــنبه با حضور محســن هاشمی رییس 
شورای شــهر تهران، دکتر روح االمینی نماینده کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی، دکتر حناچی شــهردار تهران، حجت 
االســالم تقوی رییس مجمع نمایندگان مجلس استان تهران، سردار 
هداوند جانشــین رییس پلیس تهران، حســن بیگی معاون سیاسی و 
اجتماعی استاندار و رییس ستاد انتخابات استان تهران، دکتر کوهپایه 
زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر محمدی مدیر کل نظارت 
بر دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو، مســعود ستایشی قائم 
مقام رییس کل دادگستری اســتان تهران و رضا کرمی رییس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، مدیر کل نظارت بر 
دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو گزارش مبسوط و تفصیلی 
در خصوص آخرین وضعیت واکســن های تولیــدی داخل و وارداتی و 
آخرین برنامه های معاونــت غذا و دارو جهت تســریع در فرآیند تهیه 
واکســن ارایه کرد ، همچنین در ادامه روند ســاخت واکسن در داخل 
کشور بررسی شد، در خصوص چالش های اطالع رسانی به مردم بحث 
و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین بر لزوم امیدبخشــی در جامعه نیز 

تاکید شد.

کوچه

خریدار  رئیس قــوه قضائیــه گفت: در 
قیمت گذاری باید هم از تولید حمایت شود 

و هم به حقوق مصرف کننده توجه داشت.
 حجت االســالم و المسلمین رئیسی رئیس 
قوه قضائیه در بیســت و ســومین نشست 
رمضانی رئیس قوه قضائیه با نخبگان کشور، 
که برگزار شد، با اشاره به شعار سال و تاکید 
رهبر معظم انقالب مبنی بــر حمایت همه 
جانبه از تولید گفت: تولیــد و حمایت از آن 
باید مســأله اصلی و اساســی همه بخش ها 
باشــد و کارآفرینان و قانونگذاران و مدیران 
اجرایی و دســت اندرکاران امــر قضا باید با 
قدرت، شــجاعت و جدیــت آن را پیگیری 

کنند.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی تصریح 
کرد: هر جا به مردم و کســانی که در میدان 
کار و تالش هســتند اعتمــاد کردیم موفق 
بوده ایم و یقینــاً درس عرصــه تولید هم با 
حضور نیــروی انســانی بــا اراده، خالق و 
کارآمد و امکاناتی که در کشــور وجود دارد، 

به نقطه مطلوب خواهیم رسید.
رئیس قــوه قضاییــه حمایــت از تولید را 
عنصری محوری در تولید قدرت دانســت 
و اظهار کرد: اقتصــاد تولیدمحور از عوامل 
مؤثــر در رفع گره ها و مشــکالت اقتصادی 
کشور اســت که در عزت و اقتدار روزافزون 

ملت ایران نیز نقش اساسی دارد.

رونق تولید و حمایت از آن از 
محور های مهم سند تحول قضایی

او حمایــت از تولید را یکــی از حقوق عامه 
عنوان کرد و گفت: رونــق تولید و حمایت از 
آن از محور های مهم ســند تحول قضایی و 
برنامه های امسال دســتگاه قضاست و همه 
بخش های نظارتی و قضایــی مأمور به رفع 

موانع تولید هستند.
رئیس قــوه قضاییــه در بخــش دیگری از 

ســخنانش با اشــاره به تأثیر فرآیند قیمت 
گذاری بر حــوزه تولید، گفــت: در فرآیند 
قیمت گذاری بایــد هم از تولیــد حمایت 
شود، هم باید به حقوق مصرف کننده توجه 
داشــت و این کار نیازمنــد مدیریت دقیق 
و صحیــح چرخه تولید و تأمیــن تا توزیع و 

مصرف کاالست.
او افــزود: قیمت گذاری درســت می تواند 
کیفیت کاال ها و بهــره وری را ارتقاء دهد و 
قیمت گذاری نادرســت به ویژه در نقاطی 
که شبکه و کانال تعریف شــده برای توزیع 

نداریم می تواند موجب رانت و فساد شود.
رئیس قوه قضاییــه همچنین بر لزوم تأمین 
امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان تأکید 
کرد و گفــت: مهم ترین کار بــرای تأمین 
امنیت اقتصــادی در نظام تولیــد تثبیت 

مقررات و تصمیم گیری هاست.

حجت االسالم و المســلمین رئیسی افزود: 
تصمیم گیری لحظه ای و تصمیمات متزلزل 
نظام تولیــد را متزلزل و مختــل می کند و 
اجازه نمی دهــد تولیدکننده مــا با خیال 

آسوده به فعالیت سالم اقتصادی بپردازد.

 نهاد های تنظیم گر باید همه جوانب
 را بسنجند

رئیس دســتگاه قضا نقش آفرینی نهاد های 
تنظیم گر در مدیریت چرخه تولید و تأمین 
تا توزیع و مصرف کاال را ضروری دانست، اما 
در عین حال متذکر شد ســطح مداخالت 
این نهاد هــا باید به نحوی باشــد که با مانع 
آفرینی بــرای تولیدکننده، بــه نظام تولید 

ضرر نزند.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی تصریح 
کرد: نهاد های تنظیم گــر باید همه جوانب 

را بســنجند تا نتیجه تصمیمات آن ها نظام 
تولید را ارتقاء داده و نظام توزیع را ســامان 
بخشــد و به نفع همه بخش ها باشــد و این 
کار قطعاً از مداخالت مشــکل آفرین در این 

حوزه هم پیشگیری خواهد کرد.
رئیس قــوه قضاییــه در بخــش دیگری از 
ســخنان خود به موضوع ســود تسهیالت 
بانکی برای اصحاب تولید پرداخت و با اشاره 
به »رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور« در 
این زمینه، به بانک ها هشدار داد در دریافت 
سود های بانکی تابع مصوبه بانک مرکزی و 

شورای پول و اعتبار باشند.
حجت االسالم و المســلمین رئیسی گفت: 
مرجع رســمی و قانونی تعیین نرخ ســود 
بانکی فقط بانــک مرکزی و شــورای پول 
و اعتبار اســت و اگــر هر بانکــی بخواهد با 
تشــخیص خــودش از تولیدکننده ســود 

بگیرد و وقتی هم نتوانست سودش را بگیرد 
کارخانه را تعطیل کند، چرخه تولید مختل 

می شود.

چراغ واحد های تولیدی باید در کشور 
روشن و پرفروغ باشد

رئیس دســتگاه قضا با تأکید بر این که هیچ 
واحد تولیدی نباید تعطیل شود و هیچ بانکی 
حق ندارد مانــع فعالیت کارخانه ها شــود، 
تصریح کــرد: اگر فردی تخلف کــرده، باید 
تحت تعقیب قرار گیرد، اما کارخانه و کارگاه 
نباید مجازات شود و کارگرانش بیکار شوند.

حجت االسالم و المســلمین رئیسی افزود: 
همه بانک ها و کسانی که با نظام تولید مرتبط 
هســتند بدانند که چراغ واحد های تولیدی 
باید در کشور روشــن و پرفروغ باشد و تولید 
ارتقاء پیدا کند و اگر هم مشــکلی هست باید 
به طریق اصولی برطرف شود.رئیس دستگاه 
قضا به همکاران خود در دادسرا ها و دادگاه ها 
نیز متذکر شد که بر اساس بخشنامه ابالغی 
و رأی دیوان عالی کشــور اجــازه ندارند در 
رســیدگی به دعــاوی بانک هــای دریافت 
کننده ســود بانکــی خارج از نــرخ مصوب 
ضامن اجرای امر غیر قانونی شــوند.حجت 
االســالم و المســلمین رئیســی گفت: این 
کار موجب ثبــات در نظام تولید می شــود 
چرا که تولیدکننده اطمینــان پیدا می کند 
ســودی را باید پرداخت کند که قانونی است 
نه ســود های خارج از ضابطه کــه با افزایش 

ناگهانی چرخه تولید را مختل می کنند.
رئیس قــوه قضاییــه در بخــش دیگری از 
سخنانش بر لزوم شــفافیت در فعالیت های 
اقتصادی تأکید کرد و گفت: شــفافیت در 
همه بخش ها جلوی رانت و فساد را می گیرد 
و این از دغدغه های جدی است که چند نفر 
دالل نتوانند با ســوداگری به سرمایه های 

مردم دست اندازی کنند.

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: خبرهای 
خوبی در بحث واکســن کرونا و واکسیناسیون در راه 

است.
 علیرضا رئیسی، در ارتباط تصویری خبر سیما، اظهار 
داشت: ماه آینده گشایش خوبی در بحث واکسن کرونا 
هم در تولیــد داخلی و هم خارجی خواهیم داشــت و 
تولید واکســن های برکت، رازی و پاســتور در مراحل 

خوبی هستند.
وی درباره جزئیات واکسیناسیون گسترده در کشور با 
واکسن های داخلی و خارجی، گفت: درخواست خرید 
واکسن به کشورهای مختلف ارسال شده است و برای 
واکسن اسپوتنیک روسیه که حدود ۲ میلیون قرارداد 
بستیم به حدود یک میلیون رسید و در عمل ۴۲۰ هزار 

واکسن از روسیه ارسال شده است.
رئیسی ادامه داد: در سبد کوواکس ۱۶ میلیون و ۸۰۰ 
هزار دوز خریداری کردیم، اما شرکت هایی که واکسن 
را در اختیار کوواکــس باید قــرار می دادند بدعهدی 

کردند.

وی تصریح کرد: ما قــول داده بودیم تا قبل 
از پایان ســال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از 
افراد آسیب پذیر را واکســینه کنیم، ولی با 
توجه به بدعهدی های صورت گرفته این کار 
۲ تا ۳ هفته عقب افتاد و تا پایان فروردین این 
تعداد را واکســینه خواهیم کرد و فاز یک به 
پایان می رسد.سخنگوی ستاد ملی مقابله با 

کرونا با اشــاره به اینکه تولید واکسن های برکت، رازی 
و پاستور در مراحل خوبی است، گفت: انستیتو پاستور 
تا اواخر اردیبهشــت امکان تولید میزان قابل توجهی 
واکسن را دارد و بنیاد برکت هم قول دادند تا خرداد ماه 

واکسن را در اختیار ما قرار دهند.
رئیســی افزود: از طرفی هم فعالیت هــای خوبی برای 
واردات واکسن از کشــورهای خارجی صورت گرفته 
اســت که در اردیبهشــت یک گشــایش خوبی اتفاق 
خواهد افتاد و همچنین برای ورود بخش خصوصی در 
واردات واکسن، هم به قرارگاه و وزارت بهداشت اجازه 

فعالیت داده شده است.

وی در ادامه دربــاره تغییر رنــگ کرونایی 
شــهرها نیز گفت: اینکه رنگ بندی شهرها 
در وضع های مختلف و سیاه قرار گرفته یک 

تحلیل کارشناسی بوده است.
رئیســی افزود: در برخی از شهرها با توجه به 
اینکه در وضع قرمز هســتند، ولی شــاخص 
خیلی باال رفته اســت و اگر رنگ بندی را در 

نظر بگیریم در وضع فوق قرمز قرار دارند.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه 
مبنای رســمی اعالم رنگ بندی شــهرها، ستاد ملی 
مقابله با کرونا اســت، گفت: رنگ بندی های جدید که 
اعالم می شــود صحت ندارد و باید براساس رنگ بندی 
که ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم می کند و از طریق 
وزارت کشــور به اســتانداری ها ابالغ می شود، مبنای 
عمل قرار گیرد.وی تصریح کرد: درحال حاضر وضع ۶۳ 

شهر از شاخص شهرهای قرمز باالتر است.
رئیسی با بیان اینکه محدودیت ها تا پایان هفته آینده 
تمدید شــده اســت، افزود: در حال حاضر بــه اقدام و 

اجرای دقیق شــیوه نامه ها و محدودیــت نیاز داریم و 
برای اجرای ایــن محدودیت ها باید تالش بیشــتری 
توسط همه دســتگاه ها انجام شــود؛ البته رفته رفته 
اجرای محدودیت ها بهتر شده و شاخص ها بیانگر این 
اســت که میزان رعایت دســتورالعمل ها افزایش پیدا 
کرده است.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به اینکه محدودیــت جدیدی نداریــم، تصریح کرد: 
زمانی که در وضع قرمز قرار داریم به معنای محدودیت 
بسیار شدید است که باید شــیوه نامه ها دقیق رعایت 
شــود.وی ادامه داد: هیچیک ازکارگاه هــا، صنعت و 
بخش تولید متوقف نشــده اســت، بنابراین بانک ها به 

دلیل مسائل گردش مالی و اقتصادی باز هستند.
رئیســی گفت: در ادارات بخش خصوصــی و دولتی 
تاکید داریم تا یک ســوم کارکنان امکان فعالیت دارند 
البته اداراتی که امکان تعطیلی دارند این امکان فراهم 
است و این در اختیار مدیر دســتگاه ها است و می تواند 
حداقل کارکنان را برای انجــام کارهای ضروری مردم 

به کار گیرد.

واکسن

ح کرد؛خبرهای خوبی از واکسیناسیون در راه است رئیسی مطر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر بهداشت هشدار داد

ونایی را پیش بینی کرده بودیم وزهای سخت کر ر
خریدار   وزیر بهداشــت نسبت به تشدید 
وضعیت بیماری کرونا در کشــور طی هفته 
آینده هشــدار داد و گفت:ایام سخت امروز 
را پیش بینی کرده بودم و می دانســتم اگر 
برخی مســائل را رعایت نکنیــم در گرداب 

گرفتار خواهیم شد.
 ســعید نمکی با حضور در ســتاد مقابله با 
کرونا اســتان همدان، گفت: تا ۲۰ روز دیگر 
با پوشش باالی واکسیناســیون با واکسن 
وارداتی و واکســن تولید داخل، روسیاهی 

برای آنها خواهد ماند.
وی با بیان اینکه امروز گرفتار موج سنگین از 
یک ابتالی سنگین با یک ویروس به شدت 
ساری، هستیم، تصریح کرد: پیش تر گفته 
بودم که خودتان را بــرای درگیری با یکی 
از سنگین ترین مهاجمین بیولوژیک جهان 
تا به امروز آماده کنید و تمــام این روزها را 
با توجه به رصــد ۱۴ ماهــه و اصول علمی 

پیش بینی کرده بودم.
نمکی افزود: هفته آینــده وضع خیلی بدتر 
از این هفته خواهد شد کما اینکه وضع این 
هفته از هفته قبل بدتر است و ما روزهای به 

شدت سختی داریم.
وزیر بهداشــت ادامه داد: ما در هیچ کجای 
کشــور کمبود دارو نداریم و با وجود اینکه 
یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون یــورو کمتر از 
ســال آرام ۹۷ ارز گرفتیم اما هم اکنون در 
هیچ کجای کشــور کمبود دارو نداریم که 
البته این بــه معنای مصــرف دارو خارج از 

پروتکل ها نیست.
نمکی تاکید کرد: ما سیاســی نیســتیم و 
بــرای تضعیف و یا تقویت جریان سیاســی 

گام برنداشــتیم. بــرای ما مصالــح ملی و 
عزت جمهوری اســالمی و ســالمت مردم 
مهم است. اگر در شــرایط فعلی جمهوری 
اســالمی کرونا را باخت، وزارت بهداشــت 
و دولت و رهبــری کرونــا را نباختند بلکه 
جمهوری اســالمی کرونا را باخت. با توجه 
به دالیل متعددی که بــه آنها ایمان دارم، با 
اســتمرار آبرومندانه جمهوری اسالمی در 
مجامع بین المللی، این فاز را خواهیم برد اما 
گفتمان ما بر این اســت که این فاز سنگین 
می تواند کشور را درنوردد و ما را گرفتار کند 

و این یک نظر کارشناسی است.
وزیر بهداشت افزود: شاید سیاست مداران 
از این آشفته بازار اســتفاده یا سوءاستفاده 
کنند اما این مشــکل ما نیســت. ما در نظر 
کارشناســی خود غرض و یک ســونگری 
نداریم و اگر روزی وزارت بهداشت خارج از 
این محدوده پا گذاشــت فاتحه آن خوانده 

است.
وی ادامه داد: ایام سخت امروز را پیش بینی 
کرده بودم و می دانســتم اگر برخی مسائل 
را رعایــت نکنیم در چه گرداب ســنگینی 
گرفتار خواهیم شــد. کالبد شکافی بحث ها 
باعث رنجش برخی می شــود و ما خاموش 
می شویم. برخی سیاســت زدگی می کنند 
و از هــر واژه ای بــا بهره برداری سیاســی 
برای زدن رقبا اســتفاده می کنند و اینگونه 
مملکتی کــه پر چالش اســت و مردمی که 
مشــکالت عدیده ای دارند را به چالش وارد 

می کنند.
نمکی با بیــان اینکه تالش کــردم در این 
مدت خــون بخــورم و خاموش بنشــینم، 

تصریح کرد: همکارانم ۱۴ ماه روز و شــب 
خوش نداشــتند و التماس می کنم به اینها 
رحم کنیم و تــاب آوری اینهــا را ببینیم. 
همکارانم در همدان ســه مــوج کووید را 
آنقدر زیبــا و مدبرانه مدیریــت کردند که 
کسی متوجه آن نشــد. شاید این شیوه های 
بی سر و صدا و مدبرانه است که برخی تصور 
می کنند ما کاری نمی کنیم. قطعاً در توفیق 
عمل ما در ایــن موج ها دعــای مؤمنین و 
نیک نفســان بی تاثیر نبوده اما برخی فکر 
می کنند این امواج تنها بــا دعا و ورد خنثی 
می شــود و عملکرد گرایی همــکاران ما را 

نمی بینند.
وی ادامه داد: شــاید نمی بیننــد همکاران 
من در همدان دیشــب تا صبح چه کشیدند 
و علیرغم اینکه ۱۳ دســتگاه اکسیژن ساز 
تهیه کــرده و ۱۱ عدد نصــب و دوتای آن 
در حال نصب اســت؛ رئیس این دانشــگاه 
علوم پزشکی به چه کســانی برای کپسول 
اکسیژن ساز التماس کرد. که می داند در این 
ماه ها چه بر ســر این کادر نجیب بهداشت و 

درمان گذشــت؟. چه مریض ها و شهیدان 
و محرومیت ها که نداشــتیم و کسانی را از 
دست دادیم که جای خالی آنها پر نمی شود.

نمکی با بیان اینکه می دانســتم همکاران 
نفــس بریده ام دچــار چه موج ســنگینی 
خواهند شــد و از این رو روزهای سختی با 
ســوزن درون گذراندم، افزود: می دانستیم 
مواجهــه با ویروس جهــش یافته، چموش 
و سرکشــی که NHS انگلیس )ســرویس 
بهداشت ملی انگلستان( را به زانو درآورده، 
تمهیدات خود را می خواهــد و نمی توانیم 
در مواجهه با آن برنامه ای نداشته باشیم. از 
این رو »تشدید بیماریابی« را در قالب طرح 
شهید سلیمانی نوشتیم و الزمه آن جمعیت 
ســاکن بود که مواج و ســیال نباشــد. چه 
جای دلخوری است وقتی تقاضا کردیم که 
جمعیت مواج عامل عــدم اجرای این پروژه 
اســت.نمکی به بیان دالیل اعتماد مردم به 
وزارت بهداشــت پرداخت و گفت: از جمله 
این دالیل این اســت که وزارت بهداشــت 
در اوج تحریم های ظالمانه توانســت کرونا 
را مدیریت و میزان مرگ را به ســمت یک 
رقمــی ببرد. همچنیــن با مــردم صریح و 
راســت هرچه بود را گفت و از مردم چیزی 
پنهان نکرد. بزرگ ترین سرمایه حکومت ها 
حکمرانــی مردمی اســت و اگر مــردم را 

نداشته باشیم هیچی نداریم.
وی با تاکیــد بر اینکه کالبد شــکافی آنچه 
گذشــته اســت دردی از ایــن مملکت دوا 
نمی کند، افزود: گاهی در دو یا ســه استان 
پیک به تناوب داشــتیم که به خوبی آن را 
مدیریــت می کردیم. امروز خوشــه چین 

خرمن آتش گرفته ایم. آتشــی به نیستان 
سالمت کشور افتاده اســت. کالبد شکافی 
اینکه چرا افتــاد و چه می شــد نیفتد را به 
تیم های کارشناسی می ســپارم تا قضاوت 
کنند.وزیر بهداشــت در ادامه تصریح کرد: 
اهل زانو زدن در برابر هیچ مشکلی نیستیم، 
کمااینکــه در دفــاع مقدس نیــز بچه ها 
ایستادگی کردند و اینجا هم اثبات می کنیم 
که علیرغم فشــارها و تهدیدهایی که نظام 
سالمت را محاصره کرده است زانو نمی زنیم. 
اگرچه ویروس نســبت به ســال گذشــته 
خشــن تر و مهاجم تر اســت اما ما نســبت 
به ســال قبل آورده ارزشــمندتری داریم. 
هرچند اگر هرکســی در دنیــا بگوید امروز 
ویروس را خوب شــناخته، نشــانه جهالت 
اوست. این ویروس ناشناخته است و به نظر 

بنده حاال حاالها بشریت با آن گرفتار است.
وی ادامــه داد: برخی رســانه ها روزی که 
فالن کشــور مــرگ ۱۸۰۰ و یــا ۲۰۰۰ تا 
داشــتند یک شــب میزگرد نگذاشتند اما 
اینجا تا میزان مــرگ از ۱۰۰ باالتر می رود 
دانشــمندان نشــان دار را دعوت و تحلیل 
متعدد ارائه می دهنــد. هنگامی که رهبری 
در حمایت از مدافعین ســالمت فرمایشی 

می کنند به ما حمله ناجوانمردانه می شود.
نمکی با بیان اینکه، عــده ای با دولت خوب 
نیســتند، افزود: عده ای نیز با شخص بنده 
خوب نیستند و خدا به همه ما انصاف دهد. 
اگر عاقل باشــند برای تخریب من که سرباز 
کوچک جمهوری اســالمی هســتم وقت 
نمی گذارند. زدن من اشــتباه استراتژیک 

است.



مربی پرسپولیس:

پرسپولیس ژن قهرمانی دارد

 آیا باشگاه پرسپولیس به خاطر توهین
وم خواهد شد؟  به هندی ها محر

ناظر سابق کنفدراســیون فوتبال آسیا با اشــاره به توهینی که صفحه 
رسمی باشــگاه پرســپولیس به هندی ها انجام داد گفت: محرومیتی 

سرخپوشان را تهدید نمی کند اما آنها جریمه مالی خواهند شد.
صفحه رسمی اینستاگرام باشگاه پرســپولیس چند روز پیش مطلبی 
در مورد فتح کشور هند توسط نادرشاه افشار منتشر کرده بود که مورد 
اعتراض فوتبالدوســتان هندی قرار گرفت و موجب شــد فدراسیون 
 AFC فوتبال کشور هند رسماً از باشگاه پرسپولیس به کمیته انضباطی

شکایت کند.
ناظر ســابق کنفدراســیون فوتبال آسیا و کارشــناس مسائل حقوقی 
فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در پاســخ به این پرســش که آیا این 
موضوع برای باشگاه پرسپولیس دردســری به همراه خواهد داشت یا 
خیر گفت: ماده ۵۴ آئین نامه انضباطی کنفدراســیون فوتبال آســیا با 
عنوان تحریک به دشمنی و خشــونت می گوید: هرکس علناً دیگران را 

به خشونت و یا نفرت تحریک کند، مرتکب تخلف شده است.
ایمان فرزین افزود: این اقدامات تحریک آمیز شامل استفاده از رسانه ها 
و شــبکه های اجتماعی نیز می شــود. با وجود اینکه خطر جدی مانند 
حذف از مسابقات یا کسر امتیاز باشگاه پرسپولیس را تهدید نمی کند، 
اما متأسفانه این باشــگاه باید هزینه انتشــار آن مطلب تحریک آمیز و 

غیرحرفه ای خود را پرداخت کند.
وی ادامه داد: کنفدراسیون فوتبال آسیا برای موارد این چنینی جریمه 
حداقلی ۱۵ هزار دالر آمریکا )۳۰ هزار دالر آمریکا برای موارد شدیدتر( 
را در نظر گرفته است. همچنین فیفا نیز در ماده ۱۲ آئین نامه انضباطی 
خود با موضوع ســو رفتار بازیکنان و مقامات رسمی، جریمه ای معادل 

حداقل ۲۰ هزار فرانک سوئیس را در نظر گرفته است.
فرزین در پایان ضمن ابراز تأســف از عدم آگاهی مسئولین باشگاه ها از 
مسائل حقوقی و بین المللی گفت: متأســفانه پرمخاطب ترین صفحه 
اجتماعی باشــگاه های ایرانی که با حدود ۶ میلیــون نفر مخاطب در 
اختیار باشگاه پرسپولیس است، توسط افرادی اداره می شود که ظاهراً 
اطالعات درستی از مســائل حقوقی و روابط بین الملل ندارند. صفحه 
باشگاه پرســپولیس یک صفحه تأیید شده و رســمی است و هرگونه 

خروجی آن به عنوان موضع رسمی این باشگاه تلقی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس مطلب مورد 

اشاره را حذف و رسماً بابت انتشار آن عذرخواهی کرده است.

تحقیر تاریخی االهلی مقابل استقالل در حضور 
وزیر ورزش عربستان

شکســت تیم فوتبال االهلی عربستان مقابل اســتقالل ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا، ســنگین ترین شکســت این تیم عربســتانی در این 
رقابت ها بود. تیم فوتبال اســتقالل ایران موفق شد در نخستین دیدار 
خود در مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان آســیا با نتیجــه ۵ بر ۲ مقابل 

االهلی عربستان به پیروزی برسد.
روزنامه »الریاضیه« عربســتان در گزارشــی اعالم کــرد این باخت، 
ســنگین ترین شکســت االهلی در تاریخ حضورش در مسابقات لیگ 

قهرمانان آسیا بوده است.
االهلی و اســتقالل تاکنون هشت بار با هم در آســیا دیدار کرده اند که 

سهم استقالل چهار برد، یک تساوی و سه باخت بوده است.
باخت تاریخی االهلی در حالی توســط استقالل رقم خورد که شاهزاده 
»عبدالعزیز بن ترکی« وزیر ورزش عربســتان هم در ورزشــگاه حضور 

داشت و نظاره گر عملکرد درخشان نماینده ایران بود.

تمسخر بعد از باخت به استقالل
سرمربی االهلی عربستان متخصص 

له!
ُ
شکست های ۵ گ

یک سایت عربستانی با انتقاد شدید از سرمربی تیم االهلی بعد از باخت 
سنگین به اســتقالل اعالم کرد این هفتمین بار اســت که تیم »لورنت 

رگکمپ« ۵ گل دریافت می کند.
 باخت ۲ به ۵ تیم االهلی عربستان به استقالل ایران در نخستین دیدار 
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا انتقاد شدید رسانه های سعودی را 

از »لورنت رگکمپ« سرمربی االهلی در پی داشته است.
ســایت »ســعودی« بعد از این بــازی تیتــر زد: »االهلی به ســریال 
رسوایی های رگکمپ می پیوندد«. اشــاره این سایت به شکست های 

۵ گله این مربی رومانیایی در چند سال گذشته است.
این سایت نوشت: »بالفاصله بعد از باخت به استقالل، هواداران االهلی 
به تاریخ فاجعه بار مربی رومانیایی اشــاره کردند و اینکه او در دو فصل 

آخر کارش، ۷ باخت با ۵ گل را تجربه کرده است.«
رگکمپ اکثر این شکســت ها را در تیم الوصل امــارات تجربه کرده و 

نتیجه این ۷ باخت به این ترتیب است:
استقالل ۵ - االهلی ۲
الوصل صفر- الزورا ۵
الوصل یک - الزورا ۵
الوصل یک - العین ۵

الوصل یک - الشارجه ۵
الوصل یک - شباب االهلی ۵
الوصل یک - شباب االهلی ۵

میلیچ:
 پنالتی االهلی تیم ما را بهم ریخت

بازیکن تیم فوتبال اســتقالل می گوید پنالتی االهلــی در نیمه اول که 
باعث گل تساوی تیم عربســتانی شد، باعث شد شــیرازه آبی ها از هم 

بپاشد.
هرویه میلیچ، مدافع تیم فوتبال استقالل پس از پیروزی ۵ بر ۲ تیمش 
مقابل االهلی عربســتان در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: 
بــازی اول در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا، می توانــد بازی مهم و 
سختی باشــد و این که بازی ها بدون تماشــگر برگزار می شود، شرایط 

را متفاوت کرده است.
او درباره پنالتی اولی که به ضرر اســتقالل گرفته شد و باعث شد بازی 
در نیمه اول به تساوی کشیده شــود، اظهار کرد: پنالتی ای که به سود 
االهلی گرفته شد شیرازه تیم ما را بهم ریخت اما در نیمه دوم توانستیم 

به موفقیت برسیم و نتیجه پیروزی را به دست آوریم.
میلیچ در پایان گفت: اســتقالل بــه همه تیم ها احتــرام می گذارند و 
نمی خواهم درباره مسائل دیگر صحبت کنم. امیدوارم اتفاقات خوبی در 

آینده برای تیم مان رخ دهد.

میدان

 هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تالش می کنیم 
مقابل الریان به برتری برســیم تا بــا موفقیت در این 
مسابقه و کسب ســه امتیاز شــرایط را برای صعود به 

مرحله حذفی آسانتر کنیم.
 »احمد نوراللهی« در نشســت خبری پیــش از دیدار 
پرســپولیس برابر الریان در هفته دوم لیگ قهرمانان 
آسیا،  اظهار داشــت: خیلی دوست داشتیم که در لیگ 
قهرمانان آسیا گام اول را محکم برداریم که خدا را شکر 
به این هدف رسیدیم و سه امتیاز بازی مقابل الوحده را 
گرفتیم. برای اینکه به عنوان تیم نخست از گروه صعود 
کنیم به این پیروزی نیــاز داشــتیم.  وی افزود: برای 
دیدار فردا )شــنبه( نیز آمادگی الزم را داریم تا بتوانیم 

سه امتیاز بازی را کسب کنیم.
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: در 
بازی قبلی با الوحده می توانســتیم گل های 
بیشتری هم به ثمر برسانیم اما شرایط آب  و 
هوایی شرایط را برای ما سخت کرده بود و از 
نظر بدنی این موضوع باعث می شود تا تیم ها 

نتوانند ظرفیت واقعی خود را نشان دهند.  
نوراللهی اضافه کــرد: همانطور که در مســابقه قبلی 
می توانستیم گل بیشــتری بزنیم، امیدوارم در دیدار 
پیش رو هم اختالف گل را بیشــتر کنیم تا دقایق آخر 

مسابقه کمی آسان تر بازی را دنبال کنیم.
هافبک تیم فوتبال پرســپولیس اضافه کــرد: الریان 

تیم خوبی اســت و باید انرژی بیشتری برای 
این مســابقه بگذاریم تا ۳ امتیاز این دیدار را 
کسب کنیم تا شرایط را برای صعود آسان تر 
کنیم.نوراللهی خاطرنشان کرد: بیشتر از هر 
چیز برای ما کســب پیروزی مهم است و هر 
چه تعداد گل بیشــتری بزنیم شرایط برای 
ما آسان تر می شــود. مهم پیروزی تیم است.   
تعداد گل شــاید حتی انگیزه  را برای مسابقات بعدی 
بیشتر کند. خیلی دوســت داریم که گل های بیشتری 
بزنیم و امیدوارم شرایط را فراهم کنیم تا به عنوان تیم 
نخست به مرحله بعد راه پیدا کنیم.هافبک تیم فوتبال 
پرســپولیس در مورد اینکه آیا تیمش می تواند امسال 

قهرمان آسیا شــود تصریح کرد: در حال حاضر خیلی 
زود است که بخواهیم در مورد قهرمانی صحبت کنیم.   
باید ابتدا از گــروه خود صعود کنیم.   آن دو ســالی که 
ما به فینال آسیا رســیدیم قطعاً شرایط خیلی سختی 
را تجربه کردیم و مشــکالت زیادی داشــتیم. هدف 
بزرگ ما قهرمانی در آسیا است. ابتدا باید از گروهمان 
صعود کنیم و ســپس تا فینال پیش رویــم. امیدوارم 
امسال شرایط به نحوی باشــد که بتوانیم قهرمان آسیا 
شــویم. این امیر نیاز به تالش خیلی زیاد دارد.تیم های 
پرسپولیس و الریان قطر در هفته دوم از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا در ســال ۲۰۲۱ امشــب شنبه 

ساعت ۲۱:۳۰ به مصاف هم می روند.

بیســت و یکمین دوره رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
برای پرسپولیس رکوردهای ویژه ای را رقم زد.

بیســت و یکمین دوره رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
در حالی برگزار شــد که شــیوع جهانی بیماری کرونا 
باعث ایجاد تغییراتی در نحوه برگــزاری این رقابت ها 

شد.
کمیته مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ تصمیم گرفت 
بازی های هر گروه را بطور متمرکــز برگزار کند. از این 
رو تیم فوتبال پرسپولیس که در گروه E حضور دارد به 
گوا هند رفت تا با تیم های الوحده امارات، الریان قطر و 

گوا بازی کند.

10 حضور پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان

تیم فوتبال پرســپولیس دهمیــن دوره 
حضور خــود در این مســابقات را در دوره 

بیست و یک تجربه می کند. قهرمان چهار دوره متوالی 
لیگ برتر فوتبال ایران بــرای پنجمین فصل متوالی نیز 
در این بازی ها حضور دارد تا شاید بتواند سومین حضور 

در فینال را پس از سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ تجربه کند.

6 برای 8
احمــد نورالهی بــرای ششــمین فصل بــا پیراهن 

پرســپولیس در آســیا بازی کرد. شماره 
هشت سرخپوشان که با عملکرد تحسین 
برانگیز خود در ســال های اخیــر به تیم 
ملی هم دعوت شده اســت، با سابقه ترین 
بازیکن این تیم با پیراهن پرســپولیس در رقابت های 

آسیایی محسوب می شود.

سیدجالل تمام نشدنی
کاپیتان ۳۹ ساله پرسپولیس بار دیگر با درخشش خود 
در آســیا توانست سه امتیاز نخســتین بازی تیمش در 
لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ را با گلزنی کسب کند. سیدجالل 

تاکنون با پیراهن سه تیم مختلف در این رقابت ها بازی 
کرده اســت و حضورش در قلب دفاعی پرســپولیس 

همواره با بهترین آمار برای سرخ ها همراه بوده است.

شهریار به عدد یک رسید
یحیی گل محمدی ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
شهریار مغانلو را در ترکیب اولیه تیمش مقابل الوحده 
امارات قرار داد تا این بازیکن برای نخستین بار در لیگ 

قهرمانان آسیا به میدان برود.
تیم فوتبال پرســپولیس دومین بازی خود را امشــب 

شنبه مقابل الریان قطر برگزار می کند.

پرسپولیس

پرسپولیس

خریدار   مربی تیم فوتبال پرســپولیس 
گفت: همه جوره آماده بــازی با الریان قطر 

در لیگ قهرمانان آسیا هستیم.
 حمیــد مطهــری مربــی تیــم فوتبــال 
پرســپولیس در نشســت خبــری قبل از 
بازی پرســپولیس با الریان قطــر در هفته 
دوم رقابت هــای لیــگ قهرمانــان ۲۰۲۱ 
آســیا گفت: ابتدا به هواداران بزرگ باشگاه 
پرسپولیس سالم می کنم. خودمان را همه 
جوره آماده بازی کرده ایــم. طراحی خیلی 
خوبی داریم تا موفق شــویم. همه می دانید 
پرســپولیس DNA و ژن قهرمانــی دارد. 
یک بازی از ۶ بازی مهم خود را پشــت ســر 
گذاشتیم و همیشــه تالش می کنیم در این 

مسیر حرکت کنیم.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره شرایط 
سرخپوشــان تاکید کرد: بازیکنان با تعهد 
کامل وظایف خودشــان را انجام می دهند و 
کار کردن با آنها لذت بخش است. بازیکنان 
نهایت تالش خود را برای قهرمانی می کنند 

چون ژن قهرمانی دارند.
مطهری در خصوص مقایســه مســابقات 
فصل جاری با سال گذشته که پرسپولیس 
نایب قهرمان شــد یادآور شــد: همیشــه 
تیم های خیلــی خوبی در ایــن رقابت ها 
شــرکت می کنند. تنها تفاوت امســال با 
فصل قبل در میزبانی اســت. با وجود تمام 

تالشی که هندی ها می کنند کمبودهایی 
نظیــر زمیــن تمریــن وجــود دارد ولی 
می خواهــم بگویــم اینهــا بهانه اســت. 
»بهشــت را به بها دهند نه به بهانه.« کسی 
کــه بخواهد بهانــه گیری کند در مســیر 
موفقیت قرار نمی گیــرد. به هر حال تیمی 
که می خواهد قهرمان شود مسیر را با همه 

مشکالت طی می کند و پرسپولیس خارج 
از این قاعده نیست.

وی در پاســخ به اینکه نقطــه ضعف و قوت 
پرســپولیس در هفته اول لیــگ قهرمانان 
آســیا چه بوده اســت؟ گفت: پرسپولیس 
همیشه دنبال بازی کالســیک و رو به جلو 
بوده اســت تا از تمام نقاط زمین اســتفاده 

کند. می خواهیم توپ را بیشــتر در زمین به 
حرکت درآوریم. 

اســتفاده از کانال هــای کنــاری برایمان 
اهمیت دارد. این موارد همــواره در فوتبال 

پرسپولیس بوده است.
 در نیمه اول بازی با الوحده هم خوب بودیم 
و طبیعی بود در نیمــه دوم بخواهیم حفظ 

انرژی کرده و از گلمان مراقبت کنیم. درباره 
نقطه ضعف هم باید بگویم تمام مســائل را 
رصد می کنیم و اینجا بــرای صحبت از آن 

مناسب نیست.
مطهری درباره تساوی الریان قطر در بازی 
نخســت مقابل گوا هند و احتمــال تغییر 
سیســتم بازی پرســپولیس اظهار داشت: 
احترام ویژه ای برای الریان و »لوران بالن« 
ســرمربی این تیم قائل هســتیم. او انسان 

بزرگی در فوتبال است. 
در دوره های قبلی همانطــور که می دانید 
آقای بالن هدایت الریان را بر عهده نداشته 
است. آنها با شکلی جدید بازی می کنند و ما 

هم همینطور. 
کاماًل شــیوه تاکتیکی این تیــم را زیر نظر 
داشتیم و می دانیم از چه راه هایی به الریان 
ضربه بزنیــم. تیــم حریف خیلــی خوب 
شناسایی شــده اســت. می دانیم تیم آنها 
وابســتگی زیادی بــه بازیکنــان خارجی 

بخصوص »براهیمی« دارند.
مربی تیم فوتبال پرســپولیس تصریح کرد: 
می خواهیم بازی را رو بــه جلو پیش ببریم 
و نتیجه خیلی خوبی بگیریــم. از هواداران 
می خواهیم مثل دوره قبل که نایب قهرمان 
شــدیم، ما را حمایت کنند. آنها امسال هم 
به شــایعات توجه نکنند و برای ما از راه دور 

انرژی بفرستند.

وزی برسیم نوراللهی: برای صعود باید برابر الریان به پیر

آمار سرخپوشان در آسیا؛یک تا ۱۰ پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا
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چینی:

وپا بازی کند استقالل شاهکار کرد؛ قائدی باید در ار
خریدار   پیشکسوت تیم فوتبال استقالل 
با اشــاره به پیروزی قاطع آبی پوشان برابر 
االهلی عربستان گفت: بازی هوشمندانه و 
غیرت مثال زدنــی از جمله عوامل موفقیت 
در این دیدار بود و باید به »فرهاد مجیدی« 
و بازیکنــان بابت این برد شــیرین، تبریک 

گفت.
»علی چینی«  افزود: در دیدار دیشــب دو 
نیمه متفاوت را دیدیم. مجیــدی با تفکر و 
شــناخت، تیم را به زمین فرستاده بود و در 
تمام طول بازی شــاهد یک بازی هدفمند 
و هوشــمندانه از سوی آبی پوشــان بودیم. 
اســتقالل برابر نماینده عربستان یک بازی 
خوب را به نمایش گذاشــت و نتیجه ای که 
کســب کرد شــوک بزرگی به فوتبال آنها 
بود و نشــان داد ظرفیت و جایگاه ما در آسیا 

کجاست.
وی ادامــه داد: در نیمــه اول ایــن بازی،  
بازیکنــان اســتقالل مدیریت بــازی را در 
اختیار داشــتند و در نیمه دوم با شناختی 
کــه از بازیکنان حریف به دســت آوردند با 
انتقال سریع توپ از دفاع به حمله، بازیکنان 
االهلی را تحت فشــار قرار دادند که حاصل 
آن ۵ گل و کســب ۳ امتیاز بود که در بازی 
اول لیگ قهرمانان آســیا بسیار مهم است و 

توان روحی تیم را باال می برد.
مربی اسبق استقالل تاکید کرد: ما همیشه 
با فوتبال عربســتان ُکری داریــم و این به 
یک عادت تبدیل شــده اســت، غیرتی که 
دیشب بچه ها از خود نشان دادند حاصلش 
یک برد پــرگل بود که برای مــا خیلی مهم 

بود. استقالل در گروه ســختی قرار دارد اما 
فراموش نمی کنیم که ما استقالل هستیم، 
الشــرطه و الدحیل دیگر تیم های این گروه 
هستند و فکر می کنم الدحیل متفاوت تر از 
االهلی باشد چرا که در خط میانی عملکرد 
بهتری دارند. اما مطمئن هستم کادر فنی و 
بازیکنان به این مساله واقف بوده و برای آن 

بازی نیز تدابیر خاصی را در نظر می گیرند.
بازیکن اسبق استقالل تهران که با این تیم 
در ســال ۷۷ نایب قهرمانی آســیا را تجربه 
کرده، ادامــه داد: یکی از مشــکالتی که در 
این بازی ها داریم زمان اندکی اســت که در 
اختیار کادر فنی و بازیکنان اســت، موضوع 
ریکاوری و مسایل ذهنی بسیار مهم است، 

اما برد در نخستین دیدار آن هم با این نتیجه 
کار را برای ما راحت تر کــرد و امیدوارم در 
ســایر بازی ها نیز شــاهد همین عملکرد 

باشیم.
چینــی در خصوص برخی اخبــار مبنی بر 
انتقال »مهــدی قائدی«، گفــت: قائدی از 
جمله نوابغ فوتبال ایران است و زمانی که با 
»علی منصوریان« در استقالل بودیم به این 
تیم آمد. با احترامی که برای تمام هواداران 
قائلم اما اعتقاد دارم او بایــد فوتبالش را در 
اروپــا ادامه دهد تا هم پیشــرفت کند و هم 
برای فوتبال ما و تیم ملی افتخارآفرین باشد. 
البته همانطور که گفتم شاید هواداران این 
مســاله را قبول نکنند امــا فراموش نکنیم 

بــازی در لیگ های عربی به صالح نیســت 
و بازیکنی مثل او بایــد در اروپا بازی کند و 
حضور در آن فضا را تجربه کند و شک نکنید 
در آینده فوتبال ملی ما بســیار مهم است. 
همانطور کــه کاوه رضایــی و صیادمنش 
رفتند و امروز می بینیم چقدر ســطح کیفی 

فوتبال آنها باال رفته است.
وی تصریح کرد: اســتقالل یــک تیم و یک 
باشگاه بزرگ است و باید چنین بازیکنانی را 
پرورش دهد تا به عنوان یک باشگاه بازیکن 
ساز نام خود را در فوتبال جهان معرفی کند 
و این هم از نظر مالی و هــم ارتقای جایگاه 
باشگاه در رنکینگ جهانی بسیار موثر است. 
فرامــوش نکنیم اگر انتقــال خوبی صورت 

بگیــرد از نظر مالی برای باشــگاه بســیار 
موثر اســت و می توانیم مهدی قائدی های 
بســیاری را شناســایی و پرورش دهیم که 

آینده باشگاه را تضمین می کنند.
مربی اسبق استقالل در مورد هفته نخست 
لیگ قهرمانان آســیا تاکید کرد: بازی های 
اول در چنین مســابقاتی بسیار مهم است و 
خدا را شــاکرم که نمایندگان فوتبال ایران 
عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند. 
استقالل که شاهکار کرد، تراکتور آن بازی 
سخت و عجیب را با تساوی به پایان رساند و 
فوالد هم با اقتدار از سد حریف خود گذشت. 
پرسپولیس هم در بازی اول موفق بود و این 
نشــان داد ظرفیت فوتبال ما از سطح آسیا 
باالتر است به شــرط آن که مدیریت خوبی 
داشــته باشــیم و اجازه و فرصت حضور و 
فعالیت مربیان با تجربه و با دانش را بدهیم 
تا این روند سرعت بیشــتری بگیرد و شاهد 
موفقیت فوتبال باشــگاهی خود باشــیم. 
امیدوارم  این اتفاقات خــوب در هفته دوم 
لیگ قهرمانان آســیا هم ادامه داشته باشد 
و تیم های ایرانی بتوانند روند موفقیت خود 

را ادامه دهند.
تیم فوتبال اســتقالل شــب گذشــته در 
نخســتین دیــدار مرحله گروهــی لیگ 
قهرمانــان آســیا در گروه ســوم به مصاف 
االهلی عربســتان رفت که موفق شد در این 

بازی با نتیجه پنج بر دو به برتری برسد.
تیم فوتبال استقالل دیدار بعدی خود را روز 
یکشــنبه ۲۹ فروردین برابر الشرطه انجام 

خواهد داد.
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قوی ترین استودیوی جام جم میزبان مناظره ها

ونا چالش جدید برنامه های انتخاباتی کر

خریدار  اســتودیو شــماره ۱۱ جام جم که در 
این ســال ها برنامه های خاطره انگیز و پرحاشیه 
بســیاری را به خود دیده اســت، این روزها برای 

مناظره های انتخاباتی ۱۴۰۰ آماده می شود.
 استودیو شماره ۱۱ ســاختمان تولید، لوکشین 
معروف و نوستالژیکی است که در عین حال از آن 
به عنوان »قوی ترین اســتودیوی ساختمان جام 
جم« یاد شده است. این اســتودیو، زمانی میزبان 
برنامه های ماندگاری چون »نــود«، ویژه برنامه 
جام جهانــی ۲۰۱۸، »زیر گنبد کبــود« )آقای 
حکایتی( و بســیاری از تله تئاترهــای ماندگار 

تلویزیون بوده است.
با این همه، این لوکیشــن، هر چهار سال یک بار، 
با خانه تکانی و تغییر فضا، برای برگزاری مناظره 

های انتخاباتی ریاست جمهوری آماده می شود.
امسال هم با توجه به نزدیک شــدن به انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰، این استودیو بار دیگر 
تجهیز می شود تا دکور مناظره های انتخاباتی در 

آن نصب و تعبیه شود.
اســتودیو ۱۱ از ماه ها قبل تخلیه و در حال آماده 

ســازی برای نصب دکور اســت. تعویض و تغییر 
ساختارهای فرســوده فنی هم از جمله اقداماتی 

است که انجام شده است.
حمید خواجه نــژادـ  مدیر روابط عمومی معاونت 
ســیماـ  با انتشــار عکس هایی از وضعیت حال 
حاضر اســتودیو ۱۱، از تایید نهایی دکور مناظره 
خبر داده و اعالم کرده اســت که این طرح، از بین 

۴۲ طرح دریافتی به تایید رسیده است.
این در حالی است که همانند دوره های گذشته، با 
نزدیک شدن به انتخابات گمانه زنی هایی مبنی بر 
احتمال پخش نشدن مناظره های تلویزیونی در 
انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ به گوش می 
رسید؛ هرچند محمدحسین صوفی، دبیر شورای 
نظارت بر صداوســیما چند روز قبــل، در گفت 
وگویی با ایســنا این احتمال را منتفی دانســته و 
به جد اعــالم کرده بود که »پخــش مناظره های 

انتخاباتی از صداوسیما قطعی است.«
در پی این اعالم، معاون سیما هم با پرهیز از اعالم 
جزییات برنامه های انتخاباتی صداوسیما در بهار 
۱۴۰۰، تاکید کرد کــه »تلویزیون برای انتخابات 

۹۰۰ ساعت برنامه دارد.«
شــاه آبادی همچنین در صحبتهایش بر استفاده 
از ظرفیت فضای مجازی برای تاثیرگذاری بیشتر 
بحث های انتخاباتی در تلویزیون تاکید کرده و در 

این زمینه از تلوبیون و پادکست نام برده بود.
ضمن اینکه عالوه بر اســتودیو ۱۱، همانند دوره 
های گذشته استودیوهای شــماره ۱۲، ۱۳ و ۱۴ 
به همراه ســالن همایش ها و استودیوی جام جم 
برای ایــام تبلیغات نامزدهــای انتخابات در نظر 

گرفته شده است. 
اما از دیگر چالش هایــی که برنامه های انتخاباتی 
تلویزیون عــالوه بر طراحی ســاختار و محتوای 
مناســب و همچنیــن طراحی دکــور و انتخاب 
مجری، با آن مواجه هســتند، معضل کروناست 
که باید دید حضــور جمع کثیــری از نامزدهای 
انتخاباتی به همراه عوامل تولید در استودیوهای 
جام جم، در شرایطی که کشور همچنان به شدت 
با بحران کرونا دست و پنجه نرم می کند، چگونه 
شکل می گیرد و صداوسیما چگونه از عهده انجام 

صحیح این مهم برمی آید.

خریدار   عکســی از گریم بهــرام رادان و پریناز 
ایزدیار در سریال “جیران” حسن فتحی منتشر 

شد.
به نقل از روابط عمومی ســریال، بهرام رادان در 
نقش ناصرالدین شــاه و پرینــاز ایزدیار در نقش 

جیران جلو دوربین فتحی رفتند. 
 تصویربرداری ســریال »جیران« که از زمستان 
سال گذشــته آغاز شــده بود این روزها در تهران 
ادامه دارد و تا کنون تمامی بازیگران جلو دوربین 

رفته اند.
»جیران« دومین تجربه سریال ســازی فتحی در 
نمایش خانگی پس از ســاخت سریال »شهرزاد« 

است.
داســتان این ســریال  پس از مــرگ امیرکبیر و 
آشنایی ناصرالدین شــاه با جیران آغاز می شود و 
تا حدود شــش ســال از زندگی ناصرالدین شاه و 

جیران را در بر می گیرد. 
بهرام رادان، پریناز ایزدیار، امیرحســین فتحی، 
امیر جعفری، رویــا تیموریان، مهــدی پاکدل، 
رعنا آزادی ور، کتانه افشاری نژاد، ستاره پسیانی، 
غزل شاکری، مرتضی اســماعیل کاشی، هومن 

برق نورد، مهدی کوشــکی، ســمیرا حسن پور، 
فاطمــه مســعودی فر، بهنــاز نــازی، غالمرضا 
نیکخواه، ســیاوش چراغی پور، محمد شــیری، 
حمیدرضا نعیمی، رضــا جهانی، الهام نامی، نهال 
دشتی، سینا رازانی، بهنام شــرفی، پاشا جمالی، 
حســن موذنی، نسرین نکیســا، محمد مژدهی، 
عبــاس توفیقی، فرشــید صمدی پــور، عباس 
ظفری، راســتین عزیزپور، علی اشــمند، پرویز 

بزرگی، رضــا داودوندی و مریــال زارعی در نقش 
مهدعلیا بازیگران این سریال تاریخی هستند. 

در خالصه داستان این قصه عاشــقانه-تاریخی 
به قلم احســان جوانمــرد و حســن فتحی آمده 
اســت: »زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز 
و حقیقت به هــم آمیخته. ســهم رعیت کابوس 
است و ســهم ســلطان تخت طاووس. کجاست 
تدبیر کریم خان که تاج شــاهی پــس بگیرد از ما 
ندانم کارها؟ کجاســت شمشــیر نادر که انتقام 
بکشــد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و 
امیرکبیر در گور خفته است. هر نامی آبستن ننگ 
است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم 
هم که باشــد پناه می خواهد. قلعه ای می خواهد 
که جان پناهش باشد. برای اوالد آدم هیچ قلعه ای 
محکم تر از عشــق نیســت. بدهیــد همه جا جار 
بزنند کــه: ایهالناس! دیــروز در حوالی تجریش 
پادشاه شــما عاشق شد…« ســریال »جیران« 
بــه کارگردانی حســن فتحــی و نویســندگی 
احسان جوانمرد و حســن فتحی و تهیه کنندگی 
اسماعیل عفیفه  قرار است سال ۱۴۰۰ به صورت 

اختصاصی از فیلیمو پخش شود.

سینما

حمیــد همتی کارگــردان فیلم 
سینمایی »سیاه باز« که داستانی 
مرتبط با تاثیر بیت کوین بر روابط 
اجتماعی دارد، عنــوان کرد که 
این فیلم قرار اســت بــه صورت 

اینترنتی اکران شود.
حمید همتی کارگردان ســینما 
درباره زمان اکران اولین ساخته 
سینمایی خود یعنی »سیاه باز« 
گفت: فیلــم من ســرمایه گذار 
شخصی داشته و بر اساس تعامل 
ســرمایه گــذار و تهیــه کننده 
کارهــای مربوط به اکــران فیلم 
انجام می شــود. بحــث پخش و 
اکران یک بحث سخت و پیچیده 
اســت و کرونــا ایــن فرآیند را 

سخت تر هم کرده است.
وی افــزود: این فیلــم به صورت 
اینترنتــی اکران می شــود. فکر 
می کنم در حال حاضــر با توجه 
به صف طوالنی اکران سینمایی 
بهترین بستر برای نمایش فیلم ما 
بســترهای آنالین است و بیشتر 
مورد وثوق تهیه کنندگان خواهد 

بود.
همتی ادامه داد: بستر 
اکران اینترنتی بســتر 
بسیار مناســبی است 
و در همــه جــای دنیا 
اکران آنالین توســط 
آزموده  ســینماگران 

می شــود، نمونه بارز این موضوع 
نتفلیکس اســت که بســیار هم 
موفق اســت. اینکــه فیلم های 
ایرانی بــه محض قــرار گرفتن 
در پلتفرم ها، قاچاق می شــوند، 
ضعفی اســت که ما داریم و باید 
مرتفع شــود وگرنه بستر آنالین 
یک بستر مناســب برای نمایش 

آثار است.
وی تاکید کــرد: البتــه به نظرم 
دوســتان می توانند بــه راحتی 
این موضوع را پیگیــری کنند تا 
فیلم ها به راحتی قاچاق نشــوند. 
من معتقدم ما در این بستر نقاط 
ضعفی داریم کــه باید آنها را حل 
کنیم چون بــا قاچــاق فیلم ها 
بیشــتر افرادی متضرر می شوند 

که با ســرمایه شخصی 
فیلم می سازند.

همتی اظهــار کرد: ما 
فیلم را می ســازیم که 
بازگشت سرمایه داشته 
باشــد چون به هر حال 
ســینما یــک صنعت 
اســت که البتــه به عنــوان یک 
تفریح هم کاربرد دارد قطعاً بحث 
تعطیلی سینماها رابطه مستقیم 
با تولید دارد چون وقتی تولیدی 
وجود نداشته باشد عوامل سینما 
بیکار می شــوند و این یک ضرر 

بزرگ تر است.
این کارگردان توضیح داد: شرایط 
فعلی سینماها و البته همه گیری 
کرونا باعث شده بچه های سینما 
کمتر بــه تولید آثار ســینمایی 
بپردازنــد از همیــن رو عوامــل 
ســینما یک بیــکاری را تجربه 
می کنند کــه روی معــاش آنها 

تأثیر می گذارد.
وی در پایــان دربــاره داســتان 
فیلم خود گفت: ایــن فیلم قصه 

آدم هایی اســت کــه در زندگی 
مشــکالتی  دچــار  شــخصی 
می شــوند ولی بــرای فــرار از 
تصمیم گیری دســت بــه دامان 
اتفاقــات دیگــری می شــوند. 
»ســیاه باز« به مساله بیت کوین 
هم می پردازد و اولین بار اســت 
که چنین مســأله ای در یک فیلم 
ایرانی مطرح می شــود. درواقع 
نوع نــگاه ما بــه بیــت کوین در 
»ســیاه باز« به این صــورت بود 
که گفتیم چقــدر می تواند روی 
روابــط اجتماعی آدم هــا تأثیر 

بگذارد.
بازیگران این فیلم عبارتند از سام 
قریبیان، افســانه بایگان، شاهد 
احمدلو، مهدی کوشــکی، علی 
رهبری، المیــرا دهقانی، حامد 
بیسادی، مصطفی حبیبی منش، 
نویــد کوه فــالح، پیمــان صفا، 
صدیقه تقی زاده و با حضور آتیال 
پسیانی.الهه سادات انتظار و علی 
قائم مقامی ســرمایه گذاری این 

فیلم را بر عهده داشته اند.

وایت سینمایی »بیت کوین« به اکران آنالین رسید ر

عکس بهرام رادان و پریناز ایزدیار در سریال حسن فتحی

در پیام تسلیت مرکز سیما فیلم مطرح شد

ضایعه درگذشت یک بازیگر با اخالق و ماندگار
مرکز سیما فیلم با انتشار متنی درگذشت محسن قاضی مرادی بازیگر 

پیشکسوت سینما و تلویزیون کشورمان را تسلیت گفت.
 مرکز ســیما فیلم با انتشــار پیامی درگذشت محســن قاضی مرادی 
بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون کشــورمان را که ساعات پایانی 

چهارشنبه ۲۵ فروردین چشم از جهان فروبست، تسلیت گفت.
در پیام تسلیت مرکز سیما فیلم آمده است:

»انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت زنده یاد محسن قاضی مرادی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 
موجب تأثر و اندوه جامعه هنری و مردم هنردوســت شد. او سال های 
پایان عمــرش را با بیماری ســپری کرد و همســر هنرمند دلســوز و 
مهربانش سرکار خانم مهوش وقاری با پرســتاری و مراقبت از ایشان، 

تالش بی بدیلی انجام داد.
ایشان از پیشکسوتان عرصه بازیگری بودند که نقش هایی به یادماندنی 

در عرصه تلویزیون، سینما و تئاتر از خود بر جای گذاشتند.
خبر درگذشت این بازیگر بااخالق که نقش های ماندگاری در سریال ها 
و فیلم هایی همچون شــمعدونی، مهمان پذیر طوبی، هزاران چشــم و 

دیگر آثار فاخر سینما و تلویزیون ایفا کرده بود، باعث تاثر عمیق شد.
مرکز ســیمافیلم درگذشــت این هنرمند فقید را به همســر هنرمند، 
خانواده رســانه ملی، جامعه هنری و مردم همیشه قدردان کشورمان 

تسلیت می گوید.«

به کارگردانی جعفری جوزانی
ساخت دکور »بهشت تبهکاران« به پایان رسید

ساخت دکور فیلم سینمایی »بهشت تبهکاران« به کارگردانی مسعود 
جعفری جوزانی به پایان رسید.

 اصغر رحمانی طراح صحنه ســاخت دکور فیلم ســینمایی »بهشــت 
تبهکاران« به کارگردانی مســعود جعفری جوزانی را در شهرک غزالی 
به پایان رســاند.برای این فیلم ســینمایی، نمای بیرونی تئاتر نصر در 
خیابان الله زار ساخته شده است.اواسط ســال ۱۳۹۹ پیش تولید این 

اثر سینمایی شروع شد که همچنان ادامه دارد.
باید دید مسعود جعفری جوزانی با توجه به شــیوع ویروس کرونا، چه 
برنامه ای برای تولید این پروژه در دســت دارد.در این فیلم به بخشی از 

وقایع ملی شدن صنعت نفت نیز پرداخته می شود.
داستان »بهشت تبهکاران« در ســال ۱۳۲۹ روایت می شود سالی که 
احمد دهقان نماینده مجلس، روزنامه نگار و مدیر تئاتر »نصر« توســط 

حسن جعفری در خیابان الله زار تهران به قتل می رسد.

تهیه کننده سریال بهروز افخمی توضیح داد
ونا چه بر سر »رعد و برق« آورد؟ کر

تهیه کننده »رعد و برق« مشکالت فنی و دشــواری ساخت در دوران 
کرونا را دلیل تاخیر یک روزه در پخش این سریال عنوان کرد.

داود هاشــمی درباره علت تاخیر یک روزه در پخش سریال ماه رمضان 
شبکه تهران توضیح داد: به خاطر مشکالت فنی شب گذشته به پخش 
نرسیدیم. ما همزمان با آغاز تصویربرداری ســریال، یک گروه داشتیم 
که برایمان جلوه های ویژه کامپیوتری را انجام می دادند. حجم این کار 
زیاد و سخت اســت. االن که روزهای پایانِی پروژه است، همزمان جلوه 
های کامپیوتری انجام می شود و بعد قســمت ها به دوستان پس تولید 
برای صداگذاری و موسیقی داده می شود. به خاطر این مشکالت فنی با 

یک روز تأخیر در خدمت بیننده ها هستیم.
هاشــمی با بیان اینکه او و علیرضا افخمی )کارگردان سریال( حدودا 
۲۰ ماه است که درگیر این پروژه هســتند، درباره ایده ساخت سریال 
»رعد و برق« عنوان کرد: در سال ۹۸ که ســیل آمده بود، این ایده به 
ذهن آقای افخمی رســید و پیشنهاد کرد و دوســتان صداوسیما هم 

استقبال کردند.
در زمان ســیل، آقای افخمی با یک دوربین همراه با یکی از دوستان، از 
محل تصویربرداری می کردند و بعد از دوـ  ســه ماه، ما تحقیقات جدِی 
میدانی و کتابخانه ای را شروع کردیم. حدود هفت ماه تحقیق و ۱۳ ماه 
هم تصویربرداری کردیم که هنوز هم تمام نشــده است و همچنان هم 
مشغول تصویربرداری هستیم. قسمت هایی را که آقای افخمی تدوین 
می کند، اگر پالنی جا مانده باشــد یا قرار باشد نمایی دوباره تکرار شود، 

استودیویی در تهران داریم که در آنجا تصویربرداری می کنیم.
این تهیه کننده درباره تاثیر بیماری کرونا بر ساخت سریال رعد و برق، 
گفت: خیلی اذیت شدیم. قرار بود هشت قســمت را در گرگان بگیریم، 
۵-۶ قسمت در لرستان و بقیه اش در خوزستان تصویربرداری شود اما 
به خاطر شرایط کرونایِی خوزســتان، اجازه ندادند در آنجا کار کنیم و 
محدودیت ها ایجاد شد. آقای افخمی مجبور شد کلی از فیلم نامه هایی 
را که نوشــته بود کنار بگذارد و دوباره فیلم نامه بنویســد. بیش از ۹۵ 

درصد از این سریال را در استان گلستان ساختیم.
هاشــمی در پایان گفت: آنقدر خاطرات جذاب و حوادث و اتفاقات در 
سیل بود که این ســریال قابلیت ۱۰۰ قسمت شــدن را هم داشت اما 
چون زمان نبود و پروژه سنگین و خسته کننده ای بود، ما ترجیح دادیم 

همین ۳۰ قسمت را تهیه کنیم تا ببینیم بعدش خدا چه می خواهد.

توقف فیلمبرداری فیلمی با بازی ساعد سهیلی
فیلمبرداری فیلم سینمایی »شــهرک« بنابر اعالم سازمان سینمایی 

مبنی بر وضعیت قرمز کشور متوقف شد.
 فیلمبرداری فیلم ســینمایی »شــهرک« به کارگردانی علی حضرتی 
و تهیه کنندگی علی ســرتیپی با توجه به وضعیت قرمز  کشــور در پی 
افزایش شــیوع بیماری کرونا و اعالم سازمان ســینمایی مبنی بر لزوم 

توقف فیلمبرداری  پروژه های سینمایی متوقف شد.
فیلمبرداری »شهرک« پس از پشت سر گذاشتن پیش تولید ۴۵ روزه 
از حدود دو هفته قبل در لوکیشــن های داخلی و خارجی در تهران آغاز 

شده بود.
ســاعد ســهیلی، مهتاب ثروتی، کاظم سیاحی، شــاهرخ فروتنیان، 
همایون ارشادی، رویا جاویدنیا، مرتضی ضرابی، ساقی حاجی پور، سید 

فرشاد هاشمی بازیگران این اثر هستند. 
نویســنده و کارگردان: علی حضرتــی، تهیه کننده: علی ســرتیپی، 
مدیر فیلمبــرداری: علیرضا برازنــده، مدیر تولید: پیمــان حمیدی، 
مدیر برنامه ریزی و سرپرســت گروه کارگردانی: علی افشین راد، مدیر 
صدابرداری: کامران کیان ارثی، طراح صحنه و لباس: افسانه صرفه جو، 
طراح گریم: عباس عباسی، دستیار اول کارگردان: رضا غفارنژاد، منشی 
صحنه: بهناز تاجیک، طــراح جلوه های ویژه میدانــی: آرش آقابیگ، 
ساخت فیلم پشت صحنه: مانی قدرت نما، تصویربردار: حامد مقدسی، 

عکاس: مریم تخت کشیان

اکران
برای اجرا بعد از تعطیلی کرونایی

»احتماالت علی شمس« به تئاتر شهر می رود

علی شمس بیش از ۲ ماه مشغول تمرین های نمایش »احتماالت علی 
شمس« است تا در تابستان ســال جاری در سالن چهارسوی مجموعه 

تئاتر شهر روی صحنه ببرد.
علی شــمس نمایشــنامه نویس، بازیگر و کارگــردان تئاتــر درباره 
برنامه ریزی خود برای تولید و اجرای اثری نمایشــی در ســال جاری، 
گفت: سال گذشته قصد داشتم نمایشنامه »احتماالت علی شمس« را 
تولید و روی صحنه ببرم که به دلیل شرایط کرونایی این امر میسر نشد. 
حدود ۲ ماه و نیم است که تمرین ها را شروع و انجام می دهیم تا در سال 

جاری این اثر را روی صحنه ببریم.
وی با اشــاره به اینکه به دلیــل تعطیلی های جدیــد کرونایی امکان 
انجــام تمرین های »احتماالت علی شــمس« با تمــام ظرفیت وجود 
ندارد، درباره زمان و مکان مدنظر برای اجــرای این اثر افزود: قصد دارم 
تابستان سال جاری »احتماالت علی شــمس« را در سالن چهارسوی 
مجموعه تئاتر شهر اجرا کنم. آخرین بار ۶ ســال پیش بود که با اجرای 
نمایش »قلعه انسانات« در سالن ســایه، در مجموعه تئاتر شهر اثری را 

روی صحنه بردم.
شــمس با بیان اینکه »احتماالت علی شــمس« دارای ۸ بازیگر است، 
درباره گروه بازیگری نمایش گفت: بهاره افشاری، دانیال خیری خواه، 
افسانه کمالی، فرزین محدث، مازیار سیدی، نســرین درخشان زاده، 

آرش اشاداد و امیر باباشهابی بازیگران این اثر نمایشی هستند.
وی درباره موضوع این اثر نمایشــی، توضیــح داد: نمایش »احتماالت 
علی شمس« یک اثر اپیزودیک اســت و به کتاب سوزی در تاریخ ایران 

می پردازد.
این کارگردان تئاتر در پایان ســخنان خود درباره شرایط و هزینه های 
تولید »احتماالت علی شــمس« با توجه به وضعیت کرونایی موجود و 
باال رفتن هزینه های تولید، تأکید کرد: شــرایط برای تولید این نمایش 
به شدت سخت است زیرا ایده هایی برای اجرا دارم که عملی شدن شان 
نیازمند بودجه اســت ولی علیرغم شرایط ســخت موجود تمام تالش 

خود را برای اینکه لطمه ای به تولید این اثر وارد نشود، انجام می دهم.

به سرپرستی نوشین تبریزی
»پزشک نازنین« آنالین خوانش می شود

نمایشنامه »پزشک نازنین« نیل سایمون به صورت آنالین نمایشنامه 
خوانی می شود.

نمایشنامه خوانی »پزشک نازنین« قرار اســت از ۳۱ فروردین تا سوم 
اردیبهشت به صورت آنالین برای مخاطبان تئاتر اجرا شود.

این اجرا دومیــن دوره کارگاه »خوانش و اجرا« اســت که در این دوره 
هنرجویان نمایشنامه »پزشــک نازنین« نوشته نیل سایمون با ترجمه 
شهرام زرگر را به سرپرستی نوشین تبریزی به صورت نمایشنامه خوانی 
اجرا خواهند کرد.این اثر نمایشی، تهیه و تولید موسسه هنری آرتا است 

که طراحی گرافیک آن را سینا افشار بر عهده داشته است.
بازیگران این نمایشنامه خوانی عبارتند از پریسا فرج پور، ماهک هادی 
صادق، مجتبی کارآزموده، امیرحسین بلباســی، ساناز کالنتری، الهه 
سرآبادانی تفرشی، بهاره سیفی نژاد، تارا وفاخواه، امیرپوریا مسعودنیا، 
محمد عباســی، امید عبداهلل زاده، فرزانه دادخواهی، فائزه دادخواهی، 

احسان طالبی.
 The نمایشــنامه »پزشــک نازنین« اثر »نیل ســایمون« با نام اصلی
Good Doctor نمایشــنامه  کمدی است که بر اســاس داستان های 

کوتاه آنتون چخوف نوشته شده است.
»پزشک نازنین« داستان نویسنده ای اســت که در ابتدا داستان خود 
را در اتــاق کارش معرفی می کنــد و در ادامه ســوژه هایی را که برای 
داستان های کوتاه به ذهنش می رسد برای تماشاگران تعریف می کند. 
این نمایشنامه اثری کمدی برای اجرا در ۲ پرده و ۱۱ صحنه است که به 

نقد روابط بین افراد مختلف جامعه از طبقات متفاوت می پردازد.
این نمایشــنامه خوانی از ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشــت ساعت ۲۱ در 

سایت تیوال به صورت آنالین پخش خواهد شد.

از سوی گروه »الغدیر« منتشر شد
هم آوایی تهرانی ها در »ماه عبادت«

گروه هم آوایــی »الغدیــر« از مجموعه های فعال موســیقی مذهبی 
نماهنگ »ماه عبادت« را به مناسبت فرارســیدن ماه مبارک رمضان با 

مشارکت شهروندان تهرانی تولید کرد.
هادی نصیری سرپرســت گروه هم آوایی »الغدیر« ، از تولید و انتشــار 
یک نماهنگ ویژه آغاز ماه مبارک رمضان با نام »ماه عبادت« در قالبی 
متفاوت خبر داد و گفــت: طبق برنامه ریزی های انجــام گرفته تالش 
کردیم تا به مناســبت فرا رســیدن ماه مبارک رمضــان نماهنگی را با 
ایده ای متفاوت تولید و منتشــر کنیم. این نماهنگ به تازگی با عنوان 

»ماه عبادت« پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
وی افزود: آنچــه در این نماهنگ بیشــتر مــورد توجه قــرار گرفته، 
بهره مندی از حضــور شــهروندان تهرانی برای ســاخت کلیپ بدون 
هماهنگی قبلی بوده که بتوانیم با اســتفاده از این ایده فضای ســاده تر 
و مردمی تری را برای ســاخت کلیپ داشته باشیم. شرایطی که با درهم 
آمیختگی تصاویری از حرم امام رضا )ع( و مدافعان ســالمت چارچوب 
متفاوتی را برای این نماهنگ فراهم ســاخته که امیــدوارم با توجه به 

همراهی شهروندان تهرانی بتواند مورد پذیرش بینندگان باشد.
سرپرست گروه هم آوایی »الغدیر« بیان کرد: این شیوه تولید نماهنگ 
در واقع اولین گام مــا برای تولید آثار متفاوت از ســوی گروه هم آوایی 
»الغدیر« اســت که بنا داریم آن را در مناســبت ها و ایام دیگر پیگیری 

کنیم.
نصیری در معرفــی عوامل اجرایی ایــن اثر موســیقایی گفت: عالوه 
بر همراهی کســبه محترم خیابان ایران، ســید مهراد حسینی شاعر و 
آهنگســاز، محمود آقا محمدی تنظیم کننده و حسن صفری به عنوان 

میکس و صدابردار گروه اجرایی نماهنگ را تشکیل می دهند.

اجرا

موسیقی


