
چگونه به جای سربازی مالیات بپردازیم؟
معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: با 
توجه به ظرفیت هایی که در سازمان مالیاتی 
وجود دارد مکانیسم های آن را درکوتاه ترین 

زمان ممکن ایجاد می کنیم.
محمود علیــزاده معــاون حقوقــی و فنی 
ســازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال 
که زیرســاخت ها برای اخذ دریافت مالیات 
آماده اســت، اظهار کرد: در صورت تصویب در مجلس و ابالغ شــدن به 
ســازمان  امور مالیاتی، با توجه به ظرفیت هایی که در ســازمان مالیاتی 
وجود دارد مکانیسم های آن را درکوتاه ترین زمان ممکن ایجاد می کنیم. 
البته ســازمان مالیات زمانی می تواند ورود کند که به ما ابالغ شده باشد.

معاون حقوقی مالیات با اشاره به نحوه چگونگی همکاری سازمان مالیات 
با ارگان ذیربط در خصوص اخذ مالیات از سربازی هم گفت: قطعا فرآیند 

دریافت مالیات با همکاری ارگان مربوط انجام خواهد شد.
این مقام مسئول در ســازمان مالیاتی یادآور شد: نهاد های مربوط در این 
خصوص سازمان وظیفه عمومی و نیرو های مســلح هستند؛ که باید آمار 

مربوط را در اختیار سازمان مالیاتی برای انجام روند آن قرار دهند.
گفتنی است؛ مجلس شورای اســالمی در قالب طرحی در پی اخذ مالیات به 

جای سربازی از مشموالن خدمت است تا از سربازی اجباری جلوگیری کند.
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رئیس جمهور در ستاد ملی کرونا:

وتکل ها باید به ۹۰ درصد برسد رعایت پر
طیبه بیات  رئیس جمهور بــا بیان اینکه 
موج چهــارم مــوج بلندتر و ســخت تری 
نسبت به موج های قبل است، گفت: رعایت 

پروتکل ها باید به ۹۰ درصد برسد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
داشــت: شــرایط امروز ما با شــرایط قبل 
متفاوت است. براســاس حرفی که روزهای 
اخیر سازمان جهانی بهداشــت زد و اعالم 
کرد شــرایط در دو ماه گذشته بسیار نگران 
کننده بوده اســت به طوری که گفته شد در 
این دو ماه گذشته، هر هفته سرایت ویروس 
دو برابر شــده است. پیداســت امروز با یک 
حرکت بسیار وسیع از طریق ویروس جهش 
یافته با مشــکالت زیادی مواجه هستیم. با 
چند نفر از ســران کشــورهای اطرافمان 
صحبت کردم، همه با موج جدید و فزاینده 

مواجه هستند.
وی عنوان کــرد: حاال با این مــوج فزاینده 
چه باید کــرد؟ در این داســتان بــرای به 
دســت آوردن یک موفقیت، یــک پروتکل 
نمی تواند چاره ساز باشد بلکه همه پروتکل 
ها باید دست به دست هم بدهند. اگر کسی 
بگوید من به جای روزی سه مرتبه ده مرتبه 
دست خود را می شویم، خب دست شستن 
یک مرحله است. باید ماسک هم بزند، باید 
فاصله را هم مراعات کنــد.  این باز هم کافی 
نیســت و ترددها باید ضروری باشد، تجمع 
نباید صورت بگیرد، فضــا باید دارای تهویه 
باشــد، شــخص مبتال باید بالفاصله ایزوله 
شود، اگر شــخصی ایزوله بود و تخلف کرد 

باید با آن شدید برخورد شود.
رئیس جمهــور با تاکیــد بر اینکــه در این 
داســتان هیچ عاملی به تنهایــی نمی تواند 
قضیه را حل کند، افزود: همه مردم دورهمی 
انجام ندهنــد و بقیــه کارها انجــام گیرد 
باز همان است. اگر تا شــش ماه دیگر اصال 
مســافرت نرویم باز هم حل نمی شود. اگر 
سفر نرویم، سفر درون شــهری هم باید به 
حداقل برسد و باز هم باید پرتکل را مراعات 
کنیم. پس هیچ کس نیاید بگوید مشــکل 
فقط این یک مورد اســت و همین یکی هم 
باید حل شود. نه، همه موضوعات باید با هم 
حل شود و همه باید به یک موضوع برگردد 
و همه اینها در یک کلمه قابل جمع اســت 
و آن این است که باید »ســبک زندگی« را 

تغییر دهیم.
روحانی خاطرنشــان کرد: ســبک زندگی 
در مورد ماســک، در مورد ایزوله شدن، در 

مورد تجمعات دورهمی و در مورد ســفر به 
ما می گوید چــه کار باید انجــام دهیم. اگر 
همه این ها را در کلمه ســبک زندگی جمع 
کنیم شــاید بتواند مســیر و راه را برای ما 
کامل روشــن کند. اگر در شــرایط آرامش 
قرار بگیریــم و مرگ و میرهــا کاهش پیدا 
کند و مثال دو رقمی شویم، مسابقه ای آغاز 
می شود و یکی می گوید من این کار را کردم 
و دیگری می گوید ســتاد معجــزه کرد، آن 
یکی می گوید قرارگاه معجزه کرد و... وقتی 
مــردم پروتکل ها را مراعــات نمی کنند و با 
ویروس جهش یافته مواجه می شویم، اینجا 
داستان تغییر می کند و هر کسی می خواهد 

این را به گردن دیگری بیاندازد.
وی تصریح کرد: در شــرایطی که مشــکل 
پیش می آید همه باید به فکر باشیم و دست 
به دســت هم دهیم. در همه تریبون ها، هم 
باید هشــدار باشــد و هم آرامش. ما نباید 
تریبونی داشــته باشــیم که آرامش را بهم 
بریزد و ندانند چه باید کننــد. تریبون باید 
به مردم آمــوزش، آرامش و هشــدارهای 
الزم را بدهد. باید متوازن در کنار هم، برای 

رسیدن به نقطه مطلوب تالش کرد.
رئیس جمهور اضافه کرد: تاکنون ســه موج 
داشتیم و به حمداهلل از ســه موج هم عبور 
کردیم. جــوری هم نبوده کــه موج های ما 
سنگین تر از موج هایی باشــد که در اروپا و 
جاهای دیگــر پیش آمده اســت. ما تجربه 
موج دوم و ســوم را داریم البته موج چهارم 

موج بلندتر، متفاوت و ســخت تری اســت 
اما باید از همان تجربه ها اســتفاده کنیم تا 
از موج چهارم عبور کنیــم. هفته ای که در 
آن قرار گرفتیم، هفته ســخت تری است و 
همه باید مراعات کنیم و دست به دست هم 
بدهیم. واقعا در این هفته پروتکل ها باید به 
۹۰ درصد برسد. هفته های گذشته مراعات 
۷۵ درصد بود و این کافی نیست. مراعات ها 
باید به ۸۵، ۹۰ درصد برســد تــا بتوانیم در 
هفته های آینده به تدریج این موج را مهار و 

کوتاه کنیم و به نقطه با ثبات برسیم.
روحانی بیان کرد: البته اســتان ها مثل هم 
نیستند و بسیاری از اســتان هایی که امروز 
بودیم هنــوز در موج حرکت به ســمت باال 
هســتند و هنوز به نقطه پیک نرســیدند. 
بســیاری از استان ها در مســیر پیک باالتر 
هســتند. در مجموع بــه همه ما هشــدار 
می دهد که همه مــا باید به طــور کامل به 

مسائل توجه کنیم.
وی ادامه داد: در جلســه، در مورد واکسن 
صحبــت مفصلی شــد که واکســن از چه 
زمانی به بــازار آمد، از چه زمانی کشــورها 
ســفارش دادند، ما چه کردیم؟ امروز داریم 
چه می کنیم و واکســن چه نقشی می تواند 
داشــته باشــد. ممکن اســت واکسنی که 
ما می زنیم ۶ ماه بعد نیاز بــه تزریق مجدد 
داشته باشد و داستان این ها روشن نیست. 
امروز وزارت بهداشــت می گوید واکســن 
طوری نیســت که مصونیت دو ساله ایجاد 

کنــد. بنابراین بایــد به فکر تهیه واکســن 
انبوه بــرای ماه های بعد، ســال بعد و حتی 

سال های بعد باشیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: برخی حافظه شان 
ضعیف شده اســت؛ یادمان نرود روزی که 
رفتیم از روســیه و چین واکسن تهیه کنیم 
چه فضایی درست شــد. در فضای مجازی 
و روزنامه هــا و در برخــی مراکز رســمی 
آدم هایــی بودند که مســئولیت داشــتند 
و با افتخار گفتنــد من واکســن نمی زنم. 
یکی دیگر متخصص بــود گفت اگر از روس 

بیاورید مــن نمی زنم. یکی گفــت از چین 
بیاورید نمی زنم.روحانــی گفت: نامه هایی 
که برای من فرســتادند در دفتر من هست. 
برخی از تشکیالت پزشکی نامه نوشتند که 
این واکســن ها را از روس و چین نیاورید و 
خطرناک اســت. آن روز که ما واکســن را 
آوردیم برای آنهایی که دنبال خرید و تهیه 
واکســن بودند تزلزل درســت کردید. ما 
یادمان نرود دیروز چــه گفتیم. حاال همان 
آدم ها امروز می گویند چرا کم خریدید؟ چرا 
زودتر نخریدید؟ چرا آن جــوری و از آن جا 

نخریدید؟ بیایید منصفانه رفتار کنید.
روحانی با بیان اینکه همه می دانیم واکسن 
یک ضرورت اســت و واکسنی هم که به درد 
می خورد را حتما باید وزارت بهداشت تایید 
کند، تاکیــد کرد: ما نمی توانیــم بگوییم از 
فالن کشــور فالن واکســن را بخرید. البته 
من تاکیــد کردم و می کنم و خوشــبختانه 
وزیر بهداشت هم تایید می کند اگر شرکت 
معتبری که مورد تایید وزارت بهداشــت ما 
است و توان خرید و آوردن واکسن با قیمت 
نیمایی وارد کند، اهال و ســهال، مشــکلی 
نداریم. اگر بیمارستان خصوصی یا شرکت 
و نهادی هســت که می تواند بیاورد مشکلی 
ندارد اما باید نوع واکسن و چارچوب از سوی 
وزارت بهداشــت تایید شود.وی اضافه کرد: 
ما همه توان خود را می گذاریم که واکســن 
داخلی ما زودتر به نتیجه برسد. برای ما مهم 
است روی پای خود بایســتیم و خیلی امید 
داریم تابســتان بتوانیم از واکســن داخلی 

خود استفاده کنیم. 

صفحه 3

 بر اساس قوانین مالیاتی

 مالکان بیش از ۵ واحد مسکونی 
مشمول مالیات دو برابری می شوند
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مقایسه چهار بازار موازی در سال ۹۹
بورس اول شد، مسکن دوم

بورس در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۵۵ درصد بیشــترین بازدهی را در بین 
چهار بازار موازی به خود اختصاص داد و بازار مســکن شهر تهران با ۸۵ 

درصد رشد در جایگاه بعدی قرار گرفت.
 مقایسه بازدهی بازارهای موازی در ســال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که 
بازار سرمایه با ۱۵۵ درصد رشد بیشــترین بازدهی را در بین بازارهای 
موازی داشت. بازار مســکن شــهر تهران ۸۵ درصد بازدهی حاصل از 
افزایش قیمت ملک در ســال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داد که در این 
محاســبات، بازدهی حاصل از درآمد اجاره ملک لحاظ نشده است. در 
رتبه بعدی بازار طال قرار داشــته که رشد ۷۸ درصد ســالیانه را به ثبت 
رساند و کمترین میزان افزایش به بازار ارز تعلق داشت که شاخص دالر 

رشد ۵۷ درصد را در سال ۱۳۹۹ نشان داد.

برگشت قیمت مسکن در آذرماه
اطالعات به دست آمده از ســامانه کیلید حاکی از آن است که شاخص 
قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ نســبت به سال قبل از آن ۸۵ 
درصد افزایش داشته است. بیشــترین میزان افزایش ماهانه قیمت به 
میزان ۱۲.۵ درصد در مردادماه اتفاق افتاده و آذرماه بیشترین کاهش 
ماهانه قیمت با افت ۸.۱ درصد رخ داده اســت. مهرماه ۱۳۹۹ شاخص 
سالیانه قیمت مسکن شهر تهران ۱۲۱ درصد رشد داشته که بیشترین 

میزان افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.

زعفرانیه گران ترین و تقی آباد ارزان ترین محله های تهران
از طرف دیگر پنج محله گران قیمت شــهر تهــران در منطقه یک قرار 
دارند. در بین این محله هــا زعفرانیه با میانگین قیمــت ۷۹.۶ میلیون 
تومان در هر متر مربع رتبه اول از نظر قیمت مســکن را در اســفندماه 
۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. باغ فردوس با متوسط متری ۷۸.۸ 
میلیون تومان رتبه دوم را دارد. ســومین محله گــران قیمت پایتخت، 
محمودیه با میانگین ۷۸.۴ میلیون تومان است. ولنجک با متوسط ۷۶.۲ 
میلیون تومان مقام چهارم را دارد و کامرانیــه با میانگین ۷۴.۸ میلیون 
تومان در هر متر مربع پنجمین محله گران قیمت در بازار مســکن شهر 
تهران اســت.پنج محله ارزان قیمت تهران هم به ترتیب در مناطق ۲۰، 
۱۵، ۱۸، ۱۵ و ۱۹ واقع شده اند. تقی آباد در منطقه ۲۰ با متوسط قیمت 
هر متر مربع ۱۰.۳ میلیون تومان ارزان ترین محله در بازار مسکن شهر 
تهران اســت. خاورشــهر در منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۰.۶ میلیون 
تومان در رتبه بعدی قرار دارد. قیمت مســکن در یافت آباد جنوبی واقع 
در منطقه ۱۸ بالغ بر ۱۱.۲ میلیون تومان اســت که از لحاظ ارزانی مقام 
سوم را دارد. محله قیامدشــت در منطقه ۱۵ با متوســط قیمت ۱۱.۸ 
میلیون تومان در جایگاه چهــارم را دارد و دولت خواه جنوبی در منطقه 
۱۹ با متوســط ۱۲.۳ میلیون تومان در هر متر مربع  جایگاه پنجم را در 

بین محله های ارزان قیمت به شهر تهران به خود اختصاص می دهد.

منطقه 22 پیشتاز تورم سالیانه قیمت مسکن
درصد تغییرات شاخص قیمتی مسکن در مناطق شهر تهران نیز نشان 
می دهد که منطقه ۲۲ با متوسط ۱۲۱ درصد بیشترین میزان افزایش 
ســالیانه رخ داده اســت. منطقه ۴ در جایگاه دوم قرار داشته که ۱۲۰ 
درصد رشد سالیانه قیمت را در ســال ۱۳۹۹ تجربه کرد. منطقه ۱۶ با 
میانگین رشد قیمت سالیانه ۱۱۸ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص 
داده اســت. جایگاه چهارم از نظر میزان رشــد ســالیانه به منطقه ۲ با 
متوسط رشــد ۱۱۴ درصد تعلق داشــته و منطقه ۲۱ با متوسط ۱۱۲ 
درصد افزایش قیمت ســالیانه رتبه پنجم را در بازار مسکن شهر تهران 

در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است.
کمترین میزان رشد ســالیانه قیمت را نیز منطقه ۱۸ از آن خود کرده 
که ۶۰ درصد افزایش سالیانه قیمت را در ســال ۱۳۹۹ به ثبت رساند. 
منطقه ۱۱ با متوسط رشد ۸۳ درصد در جایگاه دوم پایین ترین میزان 
رشد سالیانه قیمت قرار داشته است. رتبه ســوم از نظر کمترین میزان 
رشد را منطقه ۱۷ با ۸۵ درصد افزایش سالیانه به خود اختصاص داد. در 
منطقه ۱۳ نیز میزان افزایش سالیانه قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ بالغ 
بر ۸۹ درصد بوده که مقام چهارم را از نظر کمترین میزان رشــد داشته 
است. رشد ســالیانه قیمت مســکن در منطقه ۱۲ نیز ۹۰ درصد بوده 

است که رتبه پنجم از نظر کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داد.
میانگین رشد سالیانه قیمت مســکن در منطقه یک نیز ۹۷ درصد بوده 
که رتبه یازدهم را از نظر رشد قیمت مسکن شــهر تهران در بر گرفت. 
متوسط افزایش سالیانه قیمت مسکن در منطقه پنج نیز ۹۹ درصد بود 

که جایگاه نهم را به خود اختصاص داد.

رشد 101 درصد قیمتهای پیشنهادی در سال 1۳99
میانگین قیمتهای پیشــنهادی مسکن شــهر تهران از ۲۶.۳ میلیون 
تومان در اســفندماه ۱۳۹۸ به ۵۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۹ 
رســیده که ۱۰۱ درصد افزایش قیمت را نشــان می دهد. بیشــترین 
میزان کاهش ماهانه قیمت پیشــنهادی مسکن در اسفندماه ۱۳۹۹ به 
میزان ۳.۴ درصد افت ماهانه اتفاق افتاده است. باالترین میزان افزایش 
ماهانه قیمت پیشــنهادی نیز به میزان ۲۰ درصد در خردادماه رخ داد. 
بیشــترین میزان افزایش پیشنهادی قیمت نســبت به ماه مشابه سال 

قبل از آن نیز به میزان ۱۲۴ درصد در مهرماه اتفاق افتاد.
مقایســه میانگین فصلی قیمت آگهی ها در مناطق مختلف تهران نیز 
نشــان می دهد که بیشــترین میزان افزایش فصلی قیمت در تابستان 
۱۳۹۹ در منطقه ۴ به میزان ۵۷ درصد در مقایســه با بهــار رخ داده و 
بیشــترین میزان کاهش فصلی قیمت پیشنهادی آگهی ها در زمستان 

۱۳۹۹ در منطقه ۸ به میزان ۱۴ درصد افت فصلی اتفاق افتاده است.

قیمت ها در بازار اجاره 10۳ درصد رشد کرد
آمارهای بازار رهن و اجاره شــهر تهران در ســال ۱۳۹۹ هم از رشــد 
۱۰۳ درصــدی قیمت رهــن پیشــنهادی در هر متر مربــع حکایت 
دارد. اســفندماه ۱۳۹۸ قیمــت رهن پیشــنهادی از طــرف مالکان 
۳.۴ میلیــون تومان در هر متــر مربع بوده که در اســفندماه ۱۳۹۹ به 
متری ۶.۹ میلیون تومان رسیده اســت. در این بین شهریورماه ۱۳۹۹ 
قیمت پیشــنهادی رهن کامل نســبت به مردادماه ۲۲ درصد افزایش 
یافته که باالترین میزان رشد ماهانه را نشــان می دهد. دی ماه ۱۳۹۹ 
نیز نرخ پیشــنهادی رهن کامل ۱۰۸ درصد نســبت به ماه مشابه سال 
قبل افزایش داشته که بیشــترین نرخ رشد سالیانه بوده است. کمترین 
میزان افزایش قیمت رهن نسبت به ماه مشــابه سال قبل به میزان ۴۷ 
درصد در مردادماه ۱۳۹۹ اتفاق افتاده و بیشــترین کاهش قیمت رهن 
کامل به میزان ۱۳.۳ درصد کاهش در مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به تیرماه 
اتفاق افتاده اســت. در مناطق شــهر تهران منطقه ۱۴ در پاییز ۱۳۹۹ 
باالترین افزایش نرخ رهن کامل فصلی را به میــزان ۴۲ درصد به خود 
اختصاص داد. منطقه ۱۱ نیز در تابســتان ۱۳۹۹ بیشــترین کاهش 

قیمت رهن کامل فصلی به میزان ۱۰ درصد افت را نشان داد.
از طرف دیگر بررســی عرضه و تقاضا در ســال ۱۳۹۹ در بخش خرید 
و فروش مسکن حاکی از آن اســت که ۴۷ درصد از کل تقاضای بالقوه 
)بازدید آگهی های شــهر تهران( به متراژهای زیــر ۹۰ متر اختصاص 
داشــته در صورتی که تنها ۲۹ درصد از عرضه )آگهی های ثبت شــده 
بخش خرید و فروش شــهر تهران( در ســال ۱۳۹۹ متراژ زیر ۹۰ متر 
داشــته اند.در بخش اجاره نیز ۴۸ درصد از کل تقاضای بالقوه )بازدید 
آگهی های بخش خرید و فروش شــهر تهران( متراژهــای زیر ۹۰ متر 
بوده در صورتی که فقط ۲۹ درصد از عرضه )آگهی های ثبت شده رهن 

و اجاره( در سال ۱۳۹۹ متراژ زیر ۹۰ متر داشته اند.

بازار

خریدار    رییس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: نرخ ســود بانکی باید به نحوی 
تنظیم شود که بازار ســرمایه و پول در کنار 
یکدیگر بتوانند روند مناسبی داشته باشند 
و در این میان نرخ سود باال سمی برای هر دو 

بازار خواهد بود.
محمدعلــی دهقــان دهنوی در نشســت 
مجازی کالب هــاوس با بیــان اینکه برای 
توسعه بیشــتر بورس پتانسیل های خوبی 
در درون خود بازار وجــود دارد، افزود: باید 
این بحث را پرســید که بازار سرمایه چگونه 
می تواند توســعه پیدا کنــد؟ در این زمینه 
باید به رویکرد جدیدی که از سازمان دنبال 

می شود اشاره کنم. 
وی با بیان اینکه نیروهای بســیار زیادی را 
در دل بازار داریم که مــی تواند نقش اصلی 
را در توســعه بازار ایفا کنند، اظهار داشت: 
پتانسیل صندوق ها و برداشتن مانع انتشار 
اوراق توسط ســرمایه گذاری و هلدینگ ها 
به معنای اســتفاده از ابزار بدهی برای نقش 

آفرینی بیشتر در بازار سهام است.
دهقان دهنوی با اشــاره به اینکه به دنبال 
نهادهای دیگری هم هســتیم که این نقش 
را ایفا کنند، خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار 
ریپو و بازخرید از دیگر ابزاری هایی است که 
قصد اســتفاده از آن را داریم و از این طریق 
شــرکت ها می توانند از مــازاد منابع خود 

بهترین استفاده را بکنند.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار تاکید 
کرد: نتیجــه چنین اقداماتــی این خواهد 
بود که بازار ســرمایه نه تنهــا نقش خود را 
در اقتصاد گســترش دهد بلکه در دل خود 
نیروی های قوی داشــته باشــد که بتوانند 

مسیر توسعه بازار را گسترش دهند.

قیمت گذاری برای اقتصاد و صنایع 
سم است

وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
راهی برای حل مشــکل نرخ گذاری وجود 
دارد؟ گفت: فضــای تولید در کشــور باید 
به گونه ای باشــد که ســرمایه گذاری ها از 

توجیه پذیری کافی برخوردار باشند.
دهقان دهنوی بــا بیان اینکه کســی حق 
ندارد تا بــا قیمت گــذاری، توجیه پذیری 
ســرمایه گذاری را از بین ببرد، تاکید کرد: 
زمانی که یک ســرمایه گــذار، قیمتی را بر 
روی محصــول خود تعیین مــی کند که از 
قیمت مواد اولیه هم پایین تر اســت بدین 
معناست که ســرمایه گذاری جدید در آن 
صنعت بی فایده اســت، در این صورت چه 
دلیلی دارد که ســهامدار سرمایه خود را در 
آن کارخانه نگــه دارد؛ بنابراین این موضوع 

ضربه به بازار سرمایه است.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
خاطرنشان کرد: در واقع این اتفاق ضربه به 
بازاری است که نقش اساســی را در اقتصاد 
کشــور ایفا می کند و کانال جدیدی برای 
تامین مالی اقتصاد، تولید و سرمایه گذاری 

است.

به گفته وی، این موضوع بــه هیچ عنوان با 
شعار ســال، برنامه و اهداف کشور مطابقت 
ندارد. دهقان دهنوی با اشــاره به اینکه به 
طور حتم این موضوع در بازار ســرمایه در 
اولویت فعالیت ســازمان بورس که وظیفه 
اش دفاع از حقوق سهامدار است قرار خواهد 
گرفت، افزود: برای دفاع از حقوق سهامدار 
اســتقالل ســهامدار را فدای این موضوع 

نخواهیم کرد.
رییس ســازمان بورس با بیان اینکه قیمت 
گذاری با مسایل شرعی و قانونی همخوانی 
نــدارد، خاطرنشــان کرد: قیمــت گذاری 
برای اقتصاد و صنایع سم است و نیز حقوق 

سهامداران را ضایع می کند.

مسئولیت پذیری دولت در قبال بازار 
سرمایه 

وی با بیان اینکه انتظار ما از دولت مسئولیت 
پذیری در قبال بازار ســرمایه است، افزود: 
کمک سال گذشته دولت به بازار سرمایه بی 
نظیر بود و بازار سرمایه کشور از درگیری با 

یک تورم سنگین نجات پیدا کرد.
دهقان دهنوی افزود:  مصوبه کمک صندوق 
توســعه ملی به صندوق تثبیت دارای اثری 
مثبت در بازار بود اما زمانی که صحبت های 
مطرح شــده به مرحله اجرا نرسید بیش از 
آنچه که اثر مثبت داشــته باشد با اثر منفی 

همراه شد.

 نرخ باالی سود بانکی سمی برای بازار 
سرمایه و بازار پول

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به اینکه نرخ ســود بانکــی از جمله عواملی 
اســت که می تواند زمینــه تنظیم جریان 
نقدینگی را بین بازارهای مالی کشور فراهم 
کند، گفت: این نرخ باید بــه نحوی تنظیم 
شــود که بازار ســرمایه و بازار پول در کنار 
یکدیگر بتوانند روند مناسبی داشته باشند 
و در این میان نرخ سود باال برای هر دو بازار 

سم است.
وی با اشــاره به اینکه نتیجــه افزایش نرخ 
سود بانکی ضمن افزایش هزینه مالی بانک 
ها منجر به ایجاد مشــکل در ساختار بانکها 

خواهد شد، گفت: 
 نرخ سود مصوب شــورای پول و اعتبار ۱۸ 
درصد است، که عالوه بر بانک های دولتی، 
بازار ســرمایه و بانک های خصوصی موظف 

به رعایت نرخ سود هستند.

سهم باالی دولت در حجم تامین مالی 
از بازار سرمایه

دهقان دهنوی با بیان اینکه سهم دولت در 
حجم تامین مالی از بازار سرمایه زیاد است 
و باید ضمن در نظر گرفتن اجزای این ارقام 
آن را با سال های گذشته مورد مقایسه قرار 
داد، تاکید کرد: در بحث انتشار اوراق میزان 
تامین مالی به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید 
که در مقایسه با ســال گذشته حدود چهار 

برابر افزایش داشته است.
وی ادامــه داد: در بحث افزایش ســرمایه 
حدود ۲۴۰ هــزار میلیارد تومــان افزایش 
تامین مالی ســرمایه صورت گرفت و بیش 
از ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش ســرمایه 

از محل تجدید ارزیابی دارایی بوده است.
 دهقان دهنوی خاطرنشــان کرد: رسالت 
بازار ســرمایه، تشکیل ســرمایه در کشور 
اســت و باید بازار اولیه را تقویــت کرد زیرا 

منافع آن به بازار سرمایه باز می گردد.

مشکالت بازارگردانی باید برطرف 
شود

وی به بازارگردانی در بازار ســرمایه اشــاره 
کرد و افزود: بازارگردانی از جمله مســایلی 
است که سال گذشته به دلیل وجود فضای 
خاص بازار در آن ســال مــورد توجه قرار 
گرفت و باید برخی از مشــکالت موجود در 

آن برطرف شود.
 بــه گفته دهقــان دهنوی، بیــش از ۵۰۰ 

صندوق بازارگردانی در بازار وجود دارد که 
که می توانند برای آینده بازار سرمایه مفید 

باشند.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه در مقاطعی 
از از زمان از حقوقی های بــازار و بانک ها در 
خواســت کمک جهت تقویت بخش تقاضا 
را داشتیم، گفت: برنامه های پیش رو برای 
بهبود وضعیت بازار  وابسته به تاثیرپذیری از 
شرایط اقتصاد کالن است؛ بنابراین جریان 
های اقتصاد کالن مانند تــورم و انتظارات 
فعاالن اقتصادی نســبت به آینــده اقتصاد 
تاثیر قابل توجهی را از خود در بازار بر جای 

خواهند گذاشت.

محدودیت های ارائه تسهیالت برای 
خرید سهام باید رفع شود

رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار به 
محدودیت هــای موجود در زمینــه ارائه 
تســهیالت برای خرید سهام اشــاره کرد و 
گفت: اکنون محدودیت زیادی در سیستم 
بانکی با این عنوان وجود دارد که تسهیالت 

نباید برای خرید سهام داده شود.
وی اظهار داشت: این موضوع را باید در بین 
سیاستگذار و قانونگذار روشن کنیم که ارائه 
تسهیالت برای خرید سهام اثر قابل توجهی 
را بر روی تشکیل ســرمایه در اقتصاد کشور 
دارند؛ بنابراین باید این مانــع به طور کلی 

برداشته شود.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: در کنار این 
موضوع باید راه را برای مردم و ســهامداران 
عادی، فعاالن حقیقی و حقوقی که به دنبال 
اســتفاده از تســهیالت بانکی برای خرید 

سهام هستند، باز کنیم.

سهامداران توجهی به شایعات 
نداشته باشند

رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه بازار 
ســرمایه رفتارهای بیش واکنشــی زیادی 
دارد، گفت: ســهام حاضر در بازار به راحتی 

قابل خرید و فروش هستند و در صورتی که 
بازار نقدشــوندگی خوبی برخوردار باشد به 
راحتی دارایی تبدیل بــه پول نقد و پول نقد 
تبدیل به دارایی خواهد شد؛ در حالی که در 
ســایر بازارها این موضوع با چنین سرعتی 

قابل تحقق نیست.
وی به واکنش بازار ســهام نسبت به انتشار 
برخی از شایعات اظهار داشت: سهامداران 
نباید نســبت به اخبار و تحوالت حساسیت 
زیادی داشــته باشــند؛ در این صورت می 
توان شــاهد کاهش نگرانی ســهامداران از 

ایجاد نوسان ها در بازار باشیم.
وی به محدودیــت های ایجاد شــده برای 
فروش سهام عدالت اشــاره کرد و افزود: از 
چند ماه گذشته  سامانه فروش سهام عدالت 
بسته شده است و تا زمان ایجاد ظرفیت های 

الزم امکان فروش فراهم نمی شود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه اقداماتی برای 
ایجاد برخی از صندوق ها انجام شــده است 
تا ســهام عدالت افرادی که به دنبال فروش 
هســتند در آن قرار گیرد، تاکید کرد: سهام 
عدالت باید بعنوان یک ثــروت برای مردم 
شــکل بگیرد و امیدواریم ثــروت مردم در 

قالب سهام حفظ شود.

کدهای مسدود شده فقط برای دادن 
یک اخطار است

وی به کدهای مسدود شــده در بازار اشاره 
کــرد و گفت: کد افــراد نباید بــرای مدت 
طوالنی بســته بماند، اکنون برخی از افراد 
کدهایشــان بسته شده اســت در حالی که 
تخلف اثبات شــده ندارنــد، بنابراین هیچ 
دلیلی بر بســته شــدن کد این افراد وجود 
ندارد. دهقــان دهنوی خاطرنشــان کرد: 
این موضوع را بررسی می کنم و در صورتی 
که دسترســی این افــراد به دلیــل ظن بر 
دستکاری بسته شده باشد، باز خواهیم کرد، 
بسته شــدن کد فقط برای دادن یک اخطار 
اســت و باید بالفاصله مشــکل ایجاد شده 

برطرف شود.

مسیر برداشتن محدودیت دامنه 
نوسان هموار خواهد شد

دهقان دهنوی با اشــاره به مشخص بودن 
مسیر برداشــتن محدودیت دامنه نوسان 
در شــورای عالی بورس گفــت:  به صورت 
تدریجی دامنه نوســان را به سمت متقارن 
پیش می بریــم  و در صــورت فراهم بودن 
شــرایط اقدام بــه افزایش دامنه نوســان 

خواهیم کرد.

ممنوعیت فعالیت در بازار رمز ارزها
رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: بازار 
رمز ارزها از جمله بازارهایی هســتند که با 
ریسک باالیی برای ســرمایه گذاری همراه 
خواهند بود، افرادی وارد این بازار می شوند 
که قادر به پذیرش ریســک باال هستند اما 
بر اســاس قانون فعالیت در بازار رمز ارز در 

کشور ممنوع است.

خریدار   معاون توســعه مدیریت و منابع 
وزارت اقتصاد با اشــاره به برگزاری مجامع 
الکترونیک شــرکت های اســتانی ســهام 
عدالت در بــازه زمانی نیمه اردیبهشــت تا 
نیمه خرداد ماه ســال ۱۴۰۰ توضیحاتی را 
در مورد نحوه انتخــاب اعضای هیات مدیره 
این شرکت ها و نحوه مشــارکت مردم ارائه 

کرد.
علی عســکری  با اشــاره به شــکل گیری 
شــرکت های ســهامی عدالت گفت: بیش 
از ۱۰ ســال قبل اعضایی برای شرکت های 
اســتانی و شهرستانی ســهام عدالت تایید 
شد و سرمایه این شــرکت ها در اختیار این 
اعضاء قرار گرفت تا شــرکت ها را مدیریت 
کنند. در این راســتا انتظار می رفت افرادی 
که به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند 
مدیریت الزم را برای به کارگیری ســرمایه 

شرکت ها ایفا کنند.  
وی ادامه داد: اما این اتفــاق نیفتاد و نه تنها 
این شــرکت ها هم افزایی نداشــتند بلکه 
اعضای هیات مدیره بدیهی ترین و ابتدایی 
ترین روش ها و اصول شرکت داری را رعایت 
نکردند. بــرای نمونه در بیش از ۱۰ ســال 
گذشــته نه مجمعی برگزار شد و نه صورت 
مالی شرکت ها توسط حسابررسی بررسی 

شد.
معــاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت 
اقتصاد با بیان این که براســاس قیمت روز 
ارزش دارایی شرکت ها در ۳۱ استان بیش 
از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اســت، تصریح 
کرد: اگر افــراد خبره و متخصص مســائل 
مالــی و شــرکت داری در این شــرکت ها 

گمارده می شــدند، می توانســتند از این 
سرمایه به نحوه کارآمدی استفاده کنند.

مهم ترین تاکیدات رهبری در آزاد 
سازی سهام عدالت 

عسکری در ادامه با اشــاره به ابالغیه مقام 
معظم رهبری مبنی بر صــدور فرمان آزاد 
سازی سهام عدالت اظهار کرد: مقام معظم 
رهبری در نهم اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۹ 
به دولت دستور دادند که شرکت ها را از آن 
شرایط نجات دهند و سهام عدالت آزاد شده 

و در اختیار سهامداران قرار بگیرد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در ابالغیه 
مذکور بر ســه نکتــه مهم تاکیــد کردند. 
نخست آنکه دارندگان ســهام عدالت مجاز 
هستند در محدوده زمانی مشخص مالکیت 
مستقیم سهام شرکت های سرمایه پذیر را 
انتخاب و به تناســب نقش مدیریتی خود را 
ایفا کنند. دوم آنکه مقررات مورد نیاز برای 
انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط 
شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود و 
این مصوبات برای کلیه دستگاه های اجرایی 
الزم االجرا باشد و سوم نســبت به سهامی 
باقی مانده در شــرکت های سرمایه گذاری 
استانی، شــورای عالی بورس موظف است 
ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در 
شرکت های مذکور از طریق مبادی ذیربط 
هرچه زودتر زمینه ی ورود آن شــرکت ها را 

در بورس فراهم کند.  
وی ادامه داد: در ابالغیه رهبری آمده بود که 
با توجه به تاخیری که در طول زمان نسبت 
به تحقق اهداف واگذاری این ســهام پیش 

آمده اســت و به دلیل ضرورت بهره مندی 
هرچه ســریع تر مردم از منافع سهام خود 
الزم اســت دولــت محترم هرچــه زودتر 
اقدامات مقتضی را مقتضی در جهت تحقق 
موارد مذکور در بندهای ســه گانه به عمل 

آورد.
معــاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت 
اقتصاد تصریح کــرد: بنابراین با تاکید مقام 
معظم رهبری ســازمان خصوصی ســازی 
صورت های مالی آخرین دوره شــرکت ها 
را تهیــه و شــورای عالی بــورس مقدمات 
الزم برای پذیرش این شــرکت ها در بورس 
را فراهم کرد تا شــرکت ها در فضای شفاف 
فعالیت کنند و اطالعات آنها روی ســایت 
کدال ســازمان بورس برای اطــالع عموم 
مــردم و ذی نفعان ایــن شــرکت ها قرار 
بگیرد. بنابراین این شــرکت ها مانند سایر 
شــرکت های بورســی باید هر سال مجمع 
برگزار کرده و گزارش حسابررســی آنها به 
تایید بورس برســد. همچنین هر ســه ماه 
یکبار باید گزارش مالی خود را به ســازمان 

بورس ارائه دهند.  وی با بیان این که ممکن 
است شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
از تغییر رویکرد پیش آمــده دلخور و نگران 
باشند، اظهار کرد: وقتی مقام معظم رهبری 
دستور می دهند که روش قبلی ترک و روش 
جدید اجرا شود شــرکت ها موظف هستند 

کمک کنند نه این که مانع ایجاد کنند.  

فراخوان برای کاندیداتوری اعضای 
هیات مدیره

عســکری در ادامه با اشــاره بــه انتخابات 
اعضــای هیــات مدیــره شــرکت های 
سرمایه گذاری اســتانی اظهار کرد: دولت 
می توانســت برای هر شــرکت پنج نفر به 
عنوان هیات مدیــره تعییــن و جایگزین 
اعضای هیــات مدیره فعلی کنــد، اما طبق 
مصوبات شورای عالی بورس فراخوان داد تا 
افراد صاحب صالحیت برای این منظور ثبت 
نام کنند. با این رویکرد عماًل مدیریت سهام 
مردم و مهمترین شــرکت هــای اقتصادی 
مشمول واگذاری در ســهام عدالت به مردم 
واگذار می شــود و این اولیــن گام مردمی 
سازی اقتصاد به معنای واقعی خود به شمار 

می رود.
وی ادامه داد: براین اســاس به دانشگاه ها، 
اتاق های بازرگانی، افرادی که شرکت داری 
کردند و در حوزه های مالی فعــال اند و هر 
ایرانی که می تواند بــه عنوان اعضای هیات 
مدیره فعالیت کند، فراخوان داده شد تا در 
سامانه ستان ســازمان بورس و اوراق بهادار 
کشور ثبت نام کرده و صالحیت اش توسط 

سازمان بورس بررسی شود.  

معــاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت 
اقتصــاد در ادامه افــزود: افــراد داوطلب 
نمایندگی فرصت دارند تــا ۲۸ ام فروردین 
سال ۱۴۰۰ در این ســامانه ثبت نام کنند. 
اطالع رسانی این موضوع نیز در تمام رسانه 
های خبری و به ویژه از طریق صداوسیمای 
ملی و اســتانی در حال انجام اســت. عالوه 
براین اطالع رسانی سراسری، از کانال های 
مختلف این موضوع به روســای دانشگاه ها، 
اســتانداری ها، ادارات و غیره اطالع رسانی 

شده و این اطالع رسانی ادامه دارد.
عسکری با بیان این که تاکنون حدود ۱۷۰۰ 
نفر به عنوان داوطلب هیات مدیره شــرکت 
های سرمایه گذاری استانی در سامانه ستان 
ثبت نام کرده اند، تصریح کــرد: این آمار تا 
۲۴ فروردین ماهاست و ممکن است تاکنون 
این تعداد افزایش یافته باشد. تعداد اعضای 
هیات مدیره شــرکت ســرمایه گذاری هر 
استان حدود پنج نفر اســت و قرار است دو 
نفر نیز به عنوان علی البدل انتخاب شــوند، 
بنابرایــن الزم اســت اهتمام بیشــتری از 
سوی افراد داوطلب برای ثبت نام تا فرصت 

باقیمانده تا ۲۸ فرودین بیشتر شود.
معــاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت 
اقتصاد در مورد آخرین آمار مشموالن سهام 
عدالت که در سجام ثبت نام کرده اند توضیح 
داد: تا دو ماه و نیم پیش تعداد مشــموالن 
ســهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده  بودند ۱۶ 
درصد بود که این میــزان در حال حاضر به 
حدود ۶۰ درصد رسیده است، یعنی حدود 

۱۸ میلیون نفر از ۳۰ میلیون نفر.  
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در راستای پشتیباتی و رفع موانع از تولید صورت گرفت
 تقدیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری

 و صنایع دستی از بانک پارسیان
معاون صنایع دســتی وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی از بانک پارسیان به ســبب اختصاص اعتبار برای خرید کاالهای 

صنایع دستی و قرار دادن آن در سبد جوایز غیرنقدی تقدیرکرد.
پویا محمودیان، با ارســال تقدیرنامه ای به کورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک پارسیان تصریح کرد : در راســتای توجه ویژه و تالش های ارزنده 
آن بانک طی ســال ۹۹ مبنی بر اســتفاده از کاالهای صنایع دستی در 
ســبد جوایز غیرنقــدی بانک مراتــب تقدیر و ســپاس تقدیم حضور 

می شود.
معاون صنایع دســتی وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی تاکید می کند : بی شــک این اقدام بزرگ به عنوان ثمره مساعی 
ماندگار مدیران سخت کوش و متعهد ایرانی در مشارکت و احیای هنر 
- صنعت می باشد و امید اســت با تالش افزون تر، سهم بیشتری در راه 

ارتقای عظمت هنر ایران اسالمی داشته باشید.
گفتنی اســت بانک پارسیان در راســتای حمایت، پشــتیباتی و رفع 
موانع از تولید و با هدف ترویج و اشــاعه بیشتر کاالهای فرهنگی ایرانی 
اسالمی در ســطح جامعه و ارتقای تولید، همه ســاله اعتباری را برای 
خریدکاالهای صنایع دســتی در ســبد جوایز غیرنقدی سپرده های 

قرض الحسنه اختصاص داده است.

در امضای تفاهم نامه کانون وکالی دادگستری مرکز و بیمه رازی مطرح شد؛
صنعت بیمه مهم ترین پشتیبان نهاد وکالت

در مراســمی با حضور دکتر جلیل مالکی رییــس هیات مدیره 
و رییس کانون وکالی دادگســتری مرکز، و دکتــر علی جباری مدیر 
عامل بیمه رازی، تفاهم نامــه همکاری بیمه ای میــان کانون وکالی 

دادگستری و بیمه رازی امضا شد.
 به نقل از روابط عمومی و بین الملل بیمــه رازی؛ رییس کانون وکالی 
دادگستری مرکز در این مراسم با اشاره به قدمت صد ساله و جایگاه ویژه 
کانون وکال گفت: کانون وکال ، خانه ملت ایران است. این کانون رسالت 
سنگینی بر عهده دارد و پشتیبان مردم در مراجع حقوقی و قضایی است 

و در راستای انجام این رسالت مورد تهدید و آسیب قرار دارد.
وی افزود : صنعت بیمه کشــور در برابر مخاطرات و تهدیداتی که وجود 

دارد می تواند مهم ترین پشتیبان کانون وکالی دادگستری باشد.
دکتر جلیل مالکی با اشــاره به ویژگی ذاتی وکالت کــه دفاع در مقابل 
ناحق و ظلم اســت تصریح کرد: با توجه به فلســفه وجودی بیمه که به 
نوعی ارائه امنیت خاطر بــه بیمه گذاران اســت ، طبیعتا صنعت بیمه 
می تواند نقش بســیار اساســی در حمایت از نهاد وکالــت ایفاد کند و 
امیدواریم این زمینه همکاری که به صورت رســمی برقرار شــد، قبل 
از هرگونه مســائل مادی، بعد حمایتی و معنوی بیمــه رازی از وکالی 
دادگستری باشــد که با کمک بیمه رازی، همکاران ما و وکالی سراسر 
کشور با امنیت خاطر بیشــتری به وظیفه و رسالت خودشان در دفاع از 

حقوق مردم در مراجع قضایی عمل کنند.
دکتر جباری با بیان اینکه بیمه رازی توانائی ارائه انواع ســرویس های 
بیمه ای مورد نیاز کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه های 
مختلف را دارا افزود : بیمه رازی آمادگی دارد ریسک ها و تهدیدهایی که 
فعاالن عرصه های مختلف اقتصادی ، صنفی و غیره با آنها روبرو هستند 

را تحت حمایت و پوشش بیمه ای خود قرار دهد.
مدیر عامل بیمه رازی تصریح کرد: امروز همه خوشــحال هســتیم که 
زمینه انحصاری قرارداد با یکی از نهادهــای حقوقی که مرجع و محل 
رجوع مردم می باشد بیمه شده اســت و ان شاء اهلل جامعه وکالی کشور 
از خدمات بیمه ای شــرکت بیمــه رازی در انواع رشــته های بیمه ای 

برخوردار گردند.

مدیر عامل بانک رفاه کارگران در نشست شورای معاونان تأکید کرد: 
آمادگی این بانک برای تحقق شعار سال

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: حرکت در مسیر تحقق شعار سال 
و آمادگی برای مانع زدایی و پشتیبانی می تواند به حوزه تولید کشور و 
اشــتغال زایی کمک کند.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
اسماعیل هلل گانی در نشست شــورای معاونان با بیان این مطلب گفت: 
حرکت در مسیر تحقق شــعار ســال در اولویت برنامه ها قرار دارد و با 
تشکیل کمیته ای به همین منظور، برنامه ها و سیاست های بانک پس 

از تصویب هیأت مدیره، اطالع رسانی می شود.
وی افزود: با توجه به تغییرات احتمالی در حوزه های مختلف اقتصادی 
و رفع تحریم ها در ســال جدیــد، باید آمادگی الزم را برای گســترش 
فعالیت ها در حوزه جذب مشــتریان اعتباری و ارائه خدمات مناســب 
ارزی و ریالی به آن ها به ویژه در حوزه صادرات کشــور داشــته باشیم 
تا بتوانیم ســهم بازار بانک از این فعالیت هــا را افزایش دهیم.هلل گانی 
با اشــاره به عملکرد بانک رفاه کارگران در ســال گذشته اظهار داشت: 
پرداخت تسهیالت غیر حضوری به مســتمری بگیران و بازنشستگان 
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط شیوع ویروس کرونا خدمت جدید 

و بسیار ارزشمندی بود که رضایت مشتریان را نیز به همراه داشت.
وی ادامه داد: در ســال گذشــته با پرداخت تســهیالت به بخش های 
اقتصادی و ارائه طرح های متنوع، گام های خوبی در حوزه تولید کشور 
برداشته شد و ســال جدید نیز برای تحقق شعار »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها«، باید با اجرای سیاست های اعتباری و رعایت بهداشت 
پرونده به تولید و اشــتغال زایی به ویژه در مناطق محروم کشور کمک 

کنیم.   
 

 افتتاح مدرسه در روستای کوران هرمزگان
 با مشارکت خیرین بانک صادرات ایران

مدرسه ســه کالســه امام حســین)ع( روســتای کوران، با حمایت و 
مشارکت ستاد خیرین مدرسه ساز بانک صادرات ایران در منطقه فین 

استان هرمزگان به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدرســه امام حسین)ع( 
روستای کوران با حمایت و مشــارکت خیرین بانک صادرات ایران و با 
همکاری ستاد نوسازی مدارس اســتان هرمزگان در منطقه »فین« با 
۱۴۴ متر مربع بنــا و با هزینه ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیــون ریال و از محل 
کمک های نقدی مدیران و کارکنــان خیرخواه بانک صادرات ایران، به 
بهره برداری رسید.در مراسم افتتاحیه این مدرسه که مدیرکل آموزش 
و پرورش استان و مدیر شــعب بانک صادرات استان هرمزگان و جمعی 
از مقامات و مسئوالن استانی حضور داشــتند، از حمایت های خیرین 

بانک صادرات ایران قدردانی شد.
محمدعلی اسماعیلی زاده مدیر شــعب بانک  صادرات استان هرمزگان 
در این مراســم با بیان اینکه بانک صادرات ایران منشا خدمات فراوانی 
در حوزه مســئولیت های اجتماعی، رشــد، پیشــرفت و تامین مالی 
زیرساخت های اقتصادی بوده اســت، تاکید کرد: بانک صادرات ایران، 
رسالت اجتماعی خود را همواره ایفا کرده و با همت و مشارکت مدیران 
و کارکنان و ستاد خیرین مدرسه ســاز بانک، خدمات فراوانی در استان 
هرمزگان در حوزه مدرسه ســازی و اجرای ســایر پروژه های عمرانی 
انجام داده اســت.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان هرمــزگان نیز با 
قدردانی مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران گفت: مدرسه ۳ کالسه 
روستای کوران به همت ستاد خیرین مدرسه ســاز این بانک احداث و 
ضمن تجهیز، به اداره نوســازی مدارس تحویل شد و مورد بهره برداری 

دانش آموزان قرار گرفت.

شعبه

خریدار    بر اساس قوانین مالیاتی مالکان 
بیش از ۵ واحد مســکونی خالی مشــمول 
مالیات دو برابری می شــود و عــالوه بر آن 
در صورتی که ملک به مــدت ۱۲۰ روز غیر 
متوالی در طول ســال مالیاتی خالی باشد، 
باز هم مشمول مالیات بر خانه خالی خواهد 

شد.
  از ۱۹ فروردیــن ســامانه جامــع امالک 
http://am�و اســکان کشــور به نشــانی 
lak.mrud.ir پذیــرای تمام سرپرســتان 
خانوارهــای شــهری و روســتایی بــرای 
درج مالکیــت و اطالعات محل ســکونت 
)اقامتــگاه( و امالک تحــت مالکیت خود 
)با مالکیت های رســمی، وکالتــی، تعاونی 

شهری و روستایی( ظرف مدت ۲ ماه است.
سرپرســتان خانــوار می توانند بر اســاس 
آخرین رقم کد ملی خود )سرپرست خانوار( 
مطابق با جدول زمان بندی که در ســامانه 
ملی امالک و اسکان کشور ذکر شده، به این 

سامانه مراجعه کنند.
سواالت متداولی درباره نوع ثبت نام در این 
سامانه برای مالکان به وجود آمده است که 
پاسخ برخی از متداول ترین سواالت در زیر 

آمده است.

 1-بــرای خوداظهــاری اطالعات 
مالکیت و ســکونت به چه سامانه ای 

مراجعه شود؟
ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور با 
آدرس amlak.mrud.ir جهــت دریافت 
خوداظهاری اطالعات مالکیت و ســکونت 
توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شده و 

دارای اعتبار است.
   

 2- زمانی که افــراد برای دفعه اولی 
وارد سامانه می شوند. پیغام می دهد 
کد ملی با شماره همراه سازگار نیست. 

چه کار باید کرد؟
برای ورود به سامانه الزم است با یک شماره 
همراه کــه مالکیت آن برای کدملی شــما 

ثبت شده باشد وارد سامانه شوند.
   

 ۳- برای ثبت واگــذاری ملک در 
سامانه چه کاری باید انجام شود؟

در کنــار اطالعــات ملک خود در لیســت 
امالک تحت مالکیت، گزینه ثبت واگذاری 

ملک انتخاب شود.

 4- خانه بــه نام مالک اســت، اما 
مستاجر در آن سکونت دارد،  چگونه 

این مورد ثبت شود؟
در قســمت افــزودن ملــک بعــد از ورود 
اطالعــات ملــک، در قســمت اطالعات 
ســکونت، گزینه "شــخص دیگری ساکن 
است. " را انتخاب کرده و اطالعات مستاجر 

در آن وارد شود.
   

 5- در سامانه نشــان می دهد خانه 
من خالیســت، اما خالی نیست، چه 

اقدامی باید انجام شود؟
 وضعیــت اقامت ملــک خود را بــا انتخاب 

گزینه ثبت یا تغییر ساکن مشخص کنید.
   

 6-ملک فروخته شــده یا ســاکن 
دیگری در ملک سکونت دارد، اما کد 
رهگیری ندارند. بــرای ثبت آن چه 

کنند؟
 وارد کردن کد رهگیری برای ثبت فروش یا 

سکونت ملک الزامی نیست.

 7- در ثبت ملک، به طور اشــتباه 
اطالعات نادرســتی وارد شده و ثبت 
نهایی شده،  برای ویرایش آن چه باید 

کرد؟

 امکان ویرایش اطالعــات بعد از ثبت نهایی 
وجــود نــدارد. الزم اســت در وارد کردن 

اطالعات، دقت الزم لحاظ شود.
   

 8- منظور از اقامتگاه اصلی و فرعی 
چیست؟

 اقامتگاه اصلی اقامتگاهی اســت که در آن 
زندگی می شــود و اقامتگاه فرعی، اقامتگاه 

دوم خانواده است.
   

 9- اولین بار اســت که می خواهند 
وارد ســامانه شــوند)یا رمز عبور 
فراموش شــده(،  در صفحه سماوا می 
خواهند کد ملــی را وارد کنند، اما کد 
ملی وارد نمی شود. در این باره چکار 

باید کرد؟
اطمینان حاصل کنید از مرورگرهای به روز 
 Mozilla Firefox یا Google Chrome

استفاده می شود.
   

 10- چگونه مشــخصات ملک را در 
سامانه اضافه کرد؟

 در قســمت امالک تحت مالکیــت، روی 
گزینــه افــزودن ملــک کلیک کــرده و 

مشخصات آن را ثبت کنید.
   

 11- وضعیت ســکونت ملک تغییر 
کرده است،  برای ثبت آن چه اقدامی 

باید انجام داد؟
در قســمت امــالک تحــت مالکیــت، در 
کنار ردیف ملک خــود روی گزینه ثبت یا 
تغییر ســاکن کلیک کرده و وضعیت جدید 

سکونت ملک خود را ثبت کنید.
   

 12- اقامتگاه فرد در سامانه مشاده 
نمی شود، چه کار باید کرد؟

در قســمت اقامتگاه ها روی گزینه افزودن 
اقامتگاه کلیک کرده و مشــخصات آن ثبت 

شود.
   

 1۳- می خواهنــد اقامتگاه خود را 
تغییر دهند. چگونــه اقامتگاه قبلی 

خود را حذف کنند؟
در قسمت اقامتگاه ها در کنار ردیف اقامتگاه 
قبلی خود روی گزینه اتمام سکونت کلیک 
کرده و تاریخ پایان ســکونت در آن را درج 
کنید. ســپس مشــخصات اقامتگاه جدید 

ثبت شود.
   

 14- آیا واحد مسکونی بایستی 120 
روز به صورت متوالی خالی باشــد یا 
اینکه خالی بودن به صورت غیرمتوالی 

نیز مشمول مالیات خواهد بود؟
در صورتی که ملک به مــدت ۱۲۰ روز غیر 

متوالی در طول ســال مالیاتی خالی باشد، 
باز هم مشمول مالیات بر خانه خالی خواهد 

شد.
   

 15- در خصوص افــرادی که بیش 
از 5 واحد مســکونی خالی دارند، آیا 
بایســتی تمامی امالک در یک شهر 

واقع باشند؟
مهم نیســت که واحدهای مسکونی در یک 
شهر باشــد یا در شــهرهای مختلف، به هر 
حال در صورتی  که مالک بیــش از ۵ واحد 
مسکونی خالی باشد، مشــمول مالیات دو 

برابری می شود.
   

 16- اگر ملکی در طول سال، 120 روز 
خالی بماند، اما مالــک آن را فروخته 
باشــد، به طوری که بخشی از 120 روز 
زمان خالی مانــدن، در اختیار مالک 
اول و بقیه در اختیار مالک دوم باشد، 
در این صورت آیا مشمول مالیات می 
شود؟ اگر بله چه کسی بایستی مالیات 

را پرداخت کند؟
 اگر ۱۲۰ روز از زمــان خالی بودن در اختیار 

یک مالک باشد، مشمول مالیات می شود.
   

 17- چنانچه ملکی به دلیل فرسودگی 
قابلیت اجاره دادن نداشــته باشد، آیا 

مشمول مالیات خانه خالی می شود؟
فرسودگی، مالک عدم شمولیت در مالیات 
نیست و ملک مشــمول مالیات خانه خالی 

می شود.
   

 18- پــس از اینکه مالــک، اخطار 
مربوط به مشــمول مالیات خانه خالی 
بودن را دریافت کــرد، چه کاری باید 

انجام دهد؟
به سامانه جهت خوداظهاری مراجعه کند.

   
 19- دو واحد مســکونی که دارای 
سند مجزا هســتند و تجمیع شده و 
توسط یک خانوار استفاده می  شوند، 
آیا بایستی به صورت مجزا در سامانه 
ثبت شوند و خانه خالی تلقی می شود؟

بله، بایستی به صورت مجزا ثبت شوند و اگر 
یکی از امــالک، اقامتگاه دوم تلقی نشــود، 

مشمول مالیات خانه خالی می شود.
   

 20- حکم ملکی که خریداری شده 
اما هنوز به مالک جدید تحویل نشده 
و در فاصله زمان بین خرید تا تحویل 

نهایی خالی بوده، چیست؟
 اگر به میــزان ۱۲۰ روز خالی باشــد و در 
اختیار یک مالک باشــد، مشــمول مالیات 

خانه خالی می شود.

 21- برای معافیت واحدهای وقفی 
کــه مشــمول مالیات نیســت، چه 

مدارکی موردنیاز است؟
مالک، اســتعالم از ســازمان اوقاف و امور 

خیریه است.
   

 22- آیــا واحدهای مســکونی در 
شــهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت 

مشمول مالیات خانه خالی می شوند؟
خیر، مشــمول مالیــات نمی شــوند، اما 
چنانچه اطالعــات آنها در ســامانه اظهار 

نشوند، مشمول جریمه خواهند شد.
   

 2۳- در چــه صــورت واحدهــای 
مسکونی مشــمول جریمه مربوط به 
عدم ثبت ملک می شوند و این جریمه 
در شهرهای کمتر و بیشتر از یکصد هزار 

نفر جمعیت به چه صورت خواهد بود؟
واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای 
زیر ۱۰۰ هــزار نفر جمعیت و روســتاهای 
کشــور که هریک از مالک یا بهره بردار آن ها 
در ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور 
ثبت نشــده باشــد در حکم خانــه  خالی 
تلقی شــده و مشــمول جریمه ای معادل 
۲۰ درصــد مالیات ســال اول موضوع ماده 
)۵۴ مکرر( قانون مالیات های مســتقیم و 
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای باالی 
یکصدهزار نفر جمعیــت که هریک از مالک 
یا بهره بردار آن ها در ســامانه ملی امالک و 
اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه 
خالی موضوع ماده )۵۴ مکــرر( این قانون 

محسوب می شوند.
   

 24- در صورتــی کــه بهره بردار، 
اطالعات ملک را در سامانه درج نکند، 

تکلیف مالک چیست؟
می تواند با درج کد رهگیری اجاره نامه و یا 
شناسه سند و رمز تصدیق اجاره نامه رسمی 

خود از شمول مالیات خارج شود.
   

 25- اگر محل ســکونت فرد تغییر 
کرد، چه کاری باید انجام دهد؟

ظرف مــدت حداکثر یــک ماه بایســتی 
اطالعات محل ســکونت جدید در سامانه 

ثبت کند.
   

 26- مهلت خوداظهاری برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی چه مدت است؟

اشــخاص حقیقی و حقوقــی از زمان اعالم 
رســمی خوداظهاری حداکثر دو ماه برای 

درج اطالعات فرصت دارند.
   

 27- مالک اقامتــگاه اصلی یکی از 
اعضای خانوار )مثال همســر یا یکی 

از فرزندان سرپرســت خانوار( است. 
نحوه ثبت ملک چگونه است؟

در این حالت سرپرســت خانوار الزم است 
در قســمت مالکیت ملک، آن عضو خانوار 
را به عنــوان مالک معرفی کنــد. این عضو 
خانوار نیز الزم است به صورت جداگانه وارد 
سامانه شــده و ملک خود را ثبت کند. دقت 
شــود در هنگام ثبت ملک الزم است وی در 
قســمت اطالعات ســکونت گزینه "خودم 

ساکن هستم" را انتخاب کند.
   

 28-خانه های خریده شده، اما هنوز 
ســند به نام مالک جدید صادر نشده،  

چگونه ملک باید ثبت شود؟
در این موارد الزم است در قسمت نوع سند، 

گزینه "عادی" انتخاب شود.

لزوم درج اطالعات اقامت و مالکیت 
تمامی اشخاص در سامانه ملی امالک و 

اسکان کشور
به گزارش ایرنا، مطابق قانون اصالح موادی 
از قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصوب ۵ 
آذرماه ۱۳۹۹،    هر واحد مســکونی واقع در 
کلیه شهرهای باالی یکصدهزارنفر جمعیت 
که به استناد ســامانه ملی امالک و اسکان 
کشــور موضوع تبصره ۷ مــاده ۱۶۹ مکرر 
این قانون، در هر ســال مالیاتی در مجموع 
بیش از ۱۲۰ روز ســاکن یا کاربر نداشــته 
باشــد به عنوان خانه خالی شناسایی شده 
و به ازای هرماه بیــش از زمان مذکور، بدون 
لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون 
ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر 

درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود:
سال اول، معادل ۶ برابر مالیات متعلقه

سال دوم، معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال ســوم به بعد،   معادل ۱۸ برابر مالیات 

متعلقه
واحدهای نوســاز پس از ۱۲ ماه و در طرح 
)پروژه( های انبوه ســازی پــس از هجده 
ماه از زمان صــدور گوهی اتمــام عملیات 
ساختمانی،  مشــمول مالیات موضوع این 

ماده می شوند.
مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم 
از شــهری و روســتایی موظفند اطالعات 
امالک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره 
برداری، حداکثر ظرف مــدت دوماه پس از 
انتشــار دســتورالعمل مربوطه، در سامانه 
ملی امالک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت 
واحدهای مســکونی دارای جهات امنیتی، 
براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی 

امنیت ملی انجام می شود.  
پــس از پایان مهلت خوداظهــاری موضوع 
تبصره )۱( این ماده، دســتگاه های اجرایی 
مکلفند خدمات خود ازقبیل افتتاح حساب 
بانکی و صدور دســته چک، خدمات ناشی 
از اعمال سیاســت های حمایتی، یارانه ای 
و کمک معیشــتی، تعویض پالک خودرو، 
فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، 
ارســال اســناد و مدارک مانند گواهینامه، 
گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، 
ثبت نام مــدارس در منطقــه محل اقامت، 
اســتحقاق دریافت خوابگاه دانشــجویی و 
امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براســاس 
کدپستی یا شرح نشــانی یکتای درج شده 
مربوط بــه اقامتگاه اصلی آنان در ســامانه 

امالک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنیــن حداکثر ظرف مدت شــش ماه 
پس از الزم االجرا شــدن این تبصره، تمام 
ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب 
و فاضالب، بــرق، گاز و تلفن مکلفند قبوض 
مصرفی را براســاس اطالعــات مندرج در 
ســامانه امالک و اســکان کشــور، مطابق 
باکدپســتی یا نشــانی یکتا و به نام مالک یا 

بهره بردار صادر کنند.

بانک آینــده با هدف کمک بــه قطع زنجیــره انتقال 
ویروس کرونا، با توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی، 
بســترهای الزم و امکانــات خــود را برای اســتفاده 
غیرحضوری مشتریان از خدمات بانکی، بدون مراجعه 

به شعب، افزایش داده است.
بدین منظور، مشــتریان این بانک می توانند با مراجعه 
.ba24 به وب ســایت رســمی بانک آینده به نشــانی

ir و از طریق زیربخش های »همیار مشــتری« و دیگر 

ابزارهای موجود، خدمــات موردنظر خود را 
به صورت غیرحضوری، دریافت کنند.

در حال حاضر امکان ارائه خدماتی هم چون: 
ثبت درخواســت افتتاح حســاب، انتخاب 
شعبه از سوی مشتری، ثبت درخواست هایی 
مانند واریز گروهی بین بانکی، واریز گروهی 
درون بانکــی، درخواســت افتتاح حســاب 

جدید، فرم واریز و درخواســت افتتاح حساب گروهی 

از طریق وب ســایت بانک در دسترس عموم 
هم وطنان است. 

یادآور می شــود؛ مشــتریان بانــک آینده 
هم چنان می توانند بــا بهره گیری از خدمات 
الکترونیکــی مســتمر ایــن بانــک نظیر: 
ســامانه پیشخوان مجازی، ســامانه کیلید، 
همراه بانــک، تلفن بانــک و اینترنت بانک، 
نســبت به انتقال وجه بین حساب ها، پرداخت اقساط، 

اطالع از مانــده کارت های شــتابی، پرداخت قبوض 
خدماتی، دریافت شارژ سیم کارت های اعتباری و سایر 
خدمات، اقدام نمایند. بانک آینــده، پیش از این نیز با 
پیش بینی امکان افتتاح غیرحضوری حساب در سامانه  

کیلید در این عرصه پیشگام بوده است.
کارشناســان مرکــز ارتباط بانــک آینده به شــماره 
۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ به صــورت شــبانه روزی، آماده 

پاسخ گویی به هموطنان محترم است.

آینده

ونا افزایش و تنوع خدمات غیرحضوری بانک آینده برای مقابله با موج چهارم کر

ریل گذاری بانک توسعه صادرات برای تحقق شعارسال
خریدار   مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
با تاکید بــر اینکه یکــی از محورهای تولید 
پایدار در کشور، تولید صادرات محور است، 
گفت: تجربه نشان داده تولید پایدار نتیجه 
تقویت صادرات بوده و اقتصاد کشــورهایی 
که تولید صــادرات محور دارنــد در مقابل 
نوســانات واتفاقات مختلــف از تاب آوری 

باالیی برخورداراســت.به گــزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایران، دکتر 
علی صالح آبادی اظهار داشــت: کیفیت و 
قیمــت کاالی صادراتی فــارغ از اینکه در 
کشــور رکود اقتصادی وجود داشته باشد یا 
نداشته باشد، بازارهای بین المللی را حفظ 
می کند.وی با تاکید بر اینکه ضروری است 

همه شــرکت های تولیدی کشور، بخشی 
از محصوالت خود را صــادر کنند، گفت: با 
صادراتی شدن واحدهای تولیدی در کشور 
زمینه برای ایجاد نظام پایدارتولیدی فراهم 

خواهد شد.
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات اظهار 
داشــت: صادرکنندگان باید بانک توســعه 

صادرات ایران را بانک حامــی خود قلمداد 
کنند؛ سیاست های این بانک به عنوان یک 
بانک توســعه ای بر این پایه استوار شده که 
در بخش ارزی و هم ریالــی خدمات متنوع 
بانکی در مســیر صادرات حامــی و همراه 

صادرکنندگان باشد.
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران 

در مورد فراینــد واردات در ازای صادرات و 
اهمیت نظارت بــر آن گفــت: از آنجاییکه 
هدف صادرات، تامین ارز است و ارز نیز برای 
واردات هزینه می شــود، اگــر صادرکننده 
ای بتواند با نظارت هــای الزم این روش را 
عملیاتی کند؛ زمینه را برای بازگشت ارز به 

چرخه اقتصادی فراهم کرده است.



رئیس دفتر مرکز مطالعات انرژی وین مطرح کرد

اضطراب بازار از سر و صدای نفت ایران

سالی بی باران که به خشکسالی ختم شد

آب در تابستان ۱۴۰۰ کم است!

جهش قیمت نفت در سایه رشد ۱۸ درصدی 
اقتصاد چین

 افزایش امیدواری ها نسبت به بهبود شــرایط اقتصادی در جهان تحت 
تاثیر رشــد اقتصادی ۱۸ درصدی چین، باعث شــد تا قیمت نفت در 

جریان معامالت هفته گذشته بیش از ۶ درصد رشد را تجربه کند.
قیمت نفت در یک ســال گذشته با نوســان زیادی همراه بود. با شیوع 
کرونا در جهان، طالی ســیاه هر روز ارزش خود را بیش از گذشــته از 
دســت می داد. اگرچه با توافق کاهش تولید اوپک پالس که همچنان 
نیز ادامه دارد، نفت توانست تا حد زیادی از کاهش قیمت خود را جبران 
کند اما همچنان اخبار مربوط به کرونــا مهمترین تاثیر را بر قیمت این 

کاال داشته است.
هر چند که شــیوع کرونا در جهــان هنوز به طور کامل کنترل نشــده 
اما افزایش واکسیناســیون امیدها را به بازگشت شــرایط اقتصادی به 

روزهای پیش از این همه گیری بیشتر کرده است.
البته در روزهای اخیر با مــوج جدید کرونا، دوبــاره قرنطینه به برخی 
کشورها بازگشــته و نگرانی ها را نســبت به تقاضای نفت بیشتر کرده 
است. همچنین هنوز آینده مشــخصی برای افزایش سفرهای هوایی و 
رونق گردشــگری در جهان وجود ندارد و این موضوع باعث شده تا نفت 

با احتیاط بیشتری در بازارهای جهانی قیمت گذاری  شود.
با این حال، اعالم رشــد اقتصادی چین در ماه های گذشته که به باالی 
۱۸ درصد رســیده باعث شــد تا قیمت نفت افزایشی شــود. این رشد 
اقتصادی در ۳۰ سال گذشته در چین بی ســابقه بوده و بسیار باالتر از 

پیش بینی های قبلی است.
این موضوع باعث شــد تا قیمت نفت برنت که معامالت هفتگی را با ۶۲ 
دالر و ۹۵ سنت آغاز کرده بود با رشدی ۶ درصدی به ۶۶ دالر و ۷۷ سنت 

در هر بشکه در پایان معامالت جمعه رسید.
نفت شاخص آمریکا نیز رشدی ۶.۴ درصدی را تجربه کرد و از ۵۹ دالر و 

۳۲ سنت تا ۶۳ دالر و ۱۳ سنت باال رفت.
 بازار نفت ایــن روزها تحت تاثیر مذاکرات ایران با کشــورهای ۴+۱ در 
وین نیز قرار دارد. در صورتی که این مذاکرات به نتیجه برسد، می توان 
انتظار داشــت روزانه تا ۲ میلیون بشــکه به صادرات نفت ایران افزوده 

شود.
این امر می تواند بر قیمــت نفت تاثیرگذار بوده و در صورتی که ســایر 
تولید کنندگان تولید خود را متناســب با آن کاهش ندهند، افت قیمت 

ها را در پی داشته باشد.

تا پایان سال
وگاه های حرارتی به ۴۰ درصد  راندمان نیر

می رسد
مدیرعامل شــرکت تولیــد نیــروی برق حرارتــی گفــت: راندمان 

نیروگاه های حرارتی ایران تا پایان سال به ۴۰ درصد افزایش می یابد.
محســن طرزطلب با بیان اینکه راندمان نیروگاه های حرارتی برق در 
سال گذشــته برای اولین بار به ۳۹ درصد رســید، اظهار کرد: تبدیل 
نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی، اســتفاده از توربین های گازی با 
فناوری جدید، ارتقای واحدهای گازی و بازنشسته کردن نیروگاه های 

فرسوده از برنامه های افزایش راندمان در نیروگاه های حرارتی است.
وی که در یک گفت و گو تلویزیونی ســخن می گفت، با اشــاره به ابالغ 
ســند انرژی جدید به صنعت برق افزود: طبق این ســند تا سال ۱۴۲۰ 
راندمان نیروگاه های حرارتی کشور باید به ۵۰ درصد برسد که نیازمند 

سرمایه گذاری های سنگین خواهد بود.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی ادامه داد: راندمان نیروگاه های حرارتی 
در کشــورهای پیشــرفته جهان که ظرفیت تولید آن ها به کشــور ما 
نزدیک است معادل ۳۷.۳ درصد اســت و این در حالی است که این رقم 
هم اکنون در نیروگاه های ایران ۳۹ درصد و البته بیشتر از نیروگاه های 

حرارتی بسیاری از کشورهای جهان است.
طرزطلب با اشــاره به برنامه ریزی های انجام شــده بــرای راه اندازی 
۷۵۰۰ مگاوات نیروگاه ســیکل ترکیبی جدید با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی، افزود: از چهار سال گذشته، سه هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه 
سیکل ترکیبی با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شد که امسال 
تکمیل می شــود و البته پیش بینی می شود ســه هزار و ۵۰۰ مگاوات 
باقی مانده نیز فراهم شود که با ساخت کامل این ظرفیت چهار درصد به 

راندمان نیروگاه های کشور افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه ســاخت نیروگاه های ســیکل ترکیبی تاکنون سبب 
صرفه جویی یک میلیارد مترمکعبی سوخت شده است، ادامه داد: سال 
گذشته از محل ســوخت صرفه جویی شــده ۲۰۰ میلیون یورو معادل 
ارزی از سرمایه گذاران نیروگاه ها به بخش خصوصی بازگشت داده شد.

 افزایش تولید نفت ایران و آشفتگی
 در بازار جهانی

تولید نفت خام ایران بر اســاس تازه ترین گزارش اوپــک در ماه آوریل 
)اســفندماه - فروردین ماه( افزایش یافت و از رقــم دو میلیون و ۳۰۰ 
هزار بشــکه گذشــت اما اینکه ایران می تواند به صــادرات بیش از دو 
میلیون بشکه نفت برسد طبق اعالم کارشناسان بستگی زیادی به روال 

مذاکرات و وضعیت بازار نفت دارد.
 گزارش ماه آوریل اوپک نشــان می دهد تولید نفت خام ایران براساس 
گزارش منابــع ثانویه در ماه مارس نســبت به ماه ژانویــه )بهمن ماه - 
اســفندماه( با افزایش ۱۳۷ هزار بشــکه ای به دو میلیون و ۳۰۴ هزار 
بشکه در روز رسیده همچنین ۱۳ عضو اوپک در ماه مارس ۲۵ میلیون 
و ۴۲ هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۲۰۱ هزار بشکه بیشتر از ۲۴ 

میلیون و ۸۴۲هزار بشکه ماه فوریه است.
آنگوال، لیبی و عراق با افزایش روزانه ۴۰ هزار بشــکه، ۲۶ هزار بشکه و 
۲۳ هزار بشکه پس از ایران بیشــترین افزایش تولید در ماه مارس را به 
خود اختصاص دادند. تولید نفت خام عربســتان به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت اوپک در ماه مارس ۳۳ هزار بشکه کاهش یافت، منابع 
ثانویه مقدار تولید عربســتان در این ماه را هشــت میلیون و ۹۰ هزار 

بشکه در روز عنوان کردند.

افزایش بیش از ۳ دالری قیمت نفت خام سنگین ایران
قیمت نفت خام ســنگین ایران براســاس تازه ترین گزارش اوپک در 
ماه مارس نســبت به ماه فوریه ۳ دالر و ۶۴ ســنت برابر با شش درصد 
افزایش یافت. قیمت نفت خام ســنگین ایران در مــاه مارس ۶۴ دالر و 
۳۰ سنت ثبت شــد، در حالی که در ماه فوریه هر بشــکه ۶۰ دالر و ۶۶ 
سنت بود. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه فوریه با افزایش 
۵.۷ درصدی به ۶۴ دالر و ۵۶ سنت برای هر بشکه رسید که ۳ دالر و ۵۱ 

سنت بیشتر از ماه فوریه است.
واردات باالی نفــت چین از ایــران در ماه های اخیر تقاضــا برای نفت 
تولیدکننــدگان رقیب را به شــدت کاهش داده و فروشــندگان نفت 
کشــورهای دیگر نظیــر برزیل، آنگوال و روســیه را وادار کرده اســت 
قیمتهایشــان را کاهش داده و نفتشــان را به مقاصد هند و اروپا ارسال 
کنند. با وجود این کــه انتظار می رفت دولت بایــدن مذاکرات با ایران 
برای احیای برجام را ازسربگیرد، افزایش خرید نفت ایران از سوی چین 

بازار را غافلگیر کرد و باعث محدود شدن رشد قیمتهای جهانی شد.
بر اســاس گزارش رویترز، انتظار می رود خرید نفت چین از ایران ادامه 
پیدا کند، زیرا شرکت های خصوصی با فشار سیاسی چندانی برای رها 

کردن این خرید جذاب روبرو نیستند.

و نیر

خریدار  میزان ناچیز بارش باران هشــدار 
تابســتانی ســخت با چالش آب را به مردم 

کشور می دهد.
 متاســفانه کشورمان، کشــوری خشک و 
نیمه خشــک اســت و ۴۰ درصد جمعیت 
آن در نقاطــی زندگــی می کننــد که ۲۰ 
درصد منابع آبــی در آن مناطق اســت، بر 
این اســاس، اکنون کشور وضعیت مناسبی 
از نظر دسترســی به آب نداشــته و در عین 
حال نیاز به آب نیز بیشتر شده است به طور 
کلی گرچه در دو ســال اخیر و بعد از سال ها 
خشکســالی پیاپی، وضعیــت بارش های 
کشور کمی بهتر شده اســت، اما نمی توان 
مطمئن بــود که این وضعیت دوام داشــته 

باشد.
متاســفانه چندین سال اســت بارش های 
مطلوبی در کشــور گزارش نشــده است به 
نوعی که زمستان ســال ۹۹ هم بارش های 
چشــمگیری رقم نخــورد به طــوری که 
در برخی از شــهر های کشــور هــم بارش 
باران گزارش نشده اســت و این خود نوید 

خشکسالی در کشور است.

کاهش چشمگیر بارش در کشور 
طبق مرکز ملــی خشکســالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناســی، مهرماه سال 
گذشته تا اواخر اسفند ۹۹ در کشور به طور 
میانگیــن، حــدود ۱۰۰ میلی متــر بارش 
رخ داده که این میزان نســبت به میانگین 
بلندمدت ایــران حــدود ۳۴ درصد کمتر 

است.
از ســویی دیگر میزان بارش ها در کشــور 
طی ســال آبی زراعــی جاری ســال ۹۹ 
نسبت به مدت مشابه در ســال گذشته ۵۲ 
درصد کمتر گزارش شــده است. براساس 
این گــزارش، میــزان بارش هــا در تمامی 
استان های کشــور کمتر از حد نرمال است 
و ۵ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
کرمان و خراسان رضوی با کم بارشی شدید 

مواجه هستند.

میزان دسترسی به آب در کشور
در این باره قاســم تقی زاده خامسی معاون 
وزیــر نیرو در امــور آب و آبفای کشــور در 
گفت و گو با خبرنــگار اقتصاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: به 
طور کلی در دو ســال اخیر و بعد از سال ها 
خشکســالی پیاپی، وضعیــت بارش های 
کشور کمی بهتر شده اســت، اما نمی توان 
مطمئن بــود که این وضعیت دوام داشــته 

باشد.
او افزود: مشــکل دیگری که کشور و منابع 
آبی را تهدید می کند، بروز تغییر اقلیم است 

که اثرات خود را روی منابع آبی می گذارد.
خامســی بیان کرد: بررســی روند بارش ها 
نشــان از تغییر اقلیم در کشــور می دهد به 
طوری که میزان بارندگی در اســتان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشتر از 
آذربایجان های شرقی و غربی گزارش شده 

است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: متاسفانه میزان 
دسترســی به آب در کشــور کم و جمعیت 
در حال افزایش اســت به طو ری که در چند 

ماه گذشــته میزان مصرف آب در کشور به 
خصوص در شهر تهران افزایش یافته است.

تقی زاده خامســی اظهار کــرد: حدود ۴۰ 
میلیارد مترمکعب از مخازن سد های کشور 
پر است و نسبت به ســال گذشته حدود ۳ تا 
۴ درصد کاهش حجم سد ها را داشته ایم که 
امیدواریم با این میــزان از حجم آب بتوانیم 

آب کشاورزی کشور را تامین کنیم.
از سال ۱۳۷۴ خشکسالی در کشور آغاز شد 
و در اغلب سال ها بارش ســاالنه، پایین تر از 
میانگین بلندمــدت بوده اســت. با وجود 
این افزایش بارش ها در ســال ۱۳۹۸ برخی 
اقلیم شناســان بر این باور بودنــد که دوره 
خشکســالی در ایران رو به پایان است، اما 
متاسفانه کاهش چشمگیر بارش ها در سال 
گذشته موجب شد خشکسالی بار دیگر در 

کشور ایجاد شود.
از ســویی دیگر باتوجه به اینکــه تامین اب 
سد های کشــور از طریق ذوب شدن برف ها 
پر می شــود، ولی متاســفانه عدم بارش ها 
نتوانست جایگزین مناسبی برای ذخایر آبی 

کشور شود.
بحث کاهــش ذخایر برف کشــور نیز مزید 
بر علت شده اســت. طی ماه های برف خیز 
که باید میزان معتنابهــی برف در ارتفاعات 
جمع شــود، افزایش عمومی درجه حرارت 
هوا ســبب شــده به ویژه در حــوزه آبخیز 
زاگرس، ذخیره برفی و رواناب ها به شــدت 
کاهش یابد. بدین ترتیــب دبی رودخانه ها 
در فصل گرم ســال بســیار کمتر از شرایط 
نرمال خواهد بــود و می تواند موجب ایجاد 
نگرانی هایی در حوزه کشــاورزی شــود و 
حتی تامین آب مناطق روســتایی و شهری 

را نیز به دنبال داشته باشد.

کاهش 19 درصدی ذخیره آب سد ها
در همین حــال گزارش شــرکت مدیریت 
منابع آب ایــران از وضعیــت مخازن ۱۹۸ 
سد در حال بهره برداری کشور حاکی است 
میزان آب ورودی به ســد ها از ابتدای سال 
آبی جاری )اول مهر مــاه ۹۹( تا تاریخ ۱۳ 
فروردین ماه ۱۴۰۰ معــادل ۱۹.۸ میلیارد 
مترمکعب بوده که نســبت به آورد ســال 

گذشته آبی در همین بازه زمانی حدود ۳۴ 
درصد کاهش داشته اســت. از سوی دیگر 
میزان خروجی آب ســد ها نیز با کاهش ۳۳ 

درصدی روبه رو بوده است.
در مجموع موجــودی آب مخازن ســد ها 
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۹ 

درصد کاهش داشته است.
آقا بیگی مدیر عامل ســد های کشــور در 
گفت و گو با خبرنــگار اقتصاد و انرژی گروه 
اقتصــادی باشــگاه خبرنگاران جــوان، با 
اشاره به آخرین وضعیت بارش ها در کشور 
نســبت به ســال گذشــته گفت: بر اساس 
آمار رســمی دفتر مطالعات پایه منابع آب 
شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان کل 
ریزش های جوی از آغاز ســال آبی امسال 
)اول مهر ۹۹( تا پانزدهــم آبان ماه )۴۵ روز 
ابتدایی سال آبی( بالغ بر ۵.۵ میلی متر بوده 

است.
مدیر عامل سد های کشــور اضافه کرد: این 
مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های 
مشابه درازمدت ۶۸ درصد کاهش و نسبت 
به دوره مشابه ســال آبی گذشته ۷۶ درصد 

کاهش داشته است.
پیــش از این نیــز موسســه تحقیقات آب 
وزارت نیــرو پیش بینی کرده بــود میزان 
بارش کشور در سه ماه آبان، آذر و دی نرمال 

و کمتر از نرمال باشد.
پیش بینی های میان مــدت در بهار ۱۴۰۰ 
نشــان می دهد که بارش ها در فروردین ماه 
امیدوارکننده باشــد، اما با توجه به کاهش 
شــدید بارش ها در دی و بهمن ماه ۱۳۹۹، 
کمبود ها در حوزه بارش جبران نمی شــود. 
از این رو ســال آبی با کم بارشــی مطلق به 
پایان می رسد؛ بنابراین کم بارشی فراگیر و 
خشکسالی گســترده در ایران دور از انتظار 
نیست. این وضع در بیشتر استان های کشور 
در جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب و شرق 
محسوس خواهد بود حتی برای استان های 
شمالی کشــور به ویژه گلستان نیز وضعیت 

خوبی پیش بینی نمی شود.

تنش آبی 225 شهر در تابستان 1400
محمدرضا جانباز مدیر عامل شــرکت آب 

و فاضالب کشــور در گفت و گو با  باشــگاه 
خبرنگاران جوان، در خصوص جیره بندی 
آب در کشــور بخصوص تابســتان ۱۴۰۰ 
گفت: تابســتان ۱۳۹۹ تعداد شــهر های 
دارای تنــش آبی ۲۲۵ شــهر بــود و پیش 
بینی می شــود با توجه به وضعیت بارش ها 
و با وجــود آنکه تعدادزیــادی از طرح های 
آبرســانی بهره بــرداری و به ثمر رســیده 

تعدادشهر های دارای تنش افزایش یابد.
او افزود: جلســه های مشترک شرکت های 
آب و فاضالب، شــرکت های آب منطقه ای 
و سازمان هواشناســی بطور مرتب برگزار 
می شــود و این هفته دریزد و کرمان جلسه 
برگزار و تــا قبل از پایان ســال فهرســت 
شــهری هایی کــه احتمــال دارنــد جزو 
شــهر های دارای تنش آبی شــوند، منتشر 

خواهدشد.
در ۳۰ ســال گذشــته کاهش بارندگی ها 
بی سابقه در کشور داشــته ایم به طوری که 
ســال به ســال بر این محدودیت ها افزوده 
شده و امسال با مشکل جدی خشکسالی و 

کاهش شدید بارندگی مواجه هستیم.
در این باره شــاهین پــاک روح قائم مقام 
وزیر نیرو در گفت و گو بــا خبرنگار اقتصاد 
و انرژی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جوان گفت:۱۲ کالنشــهر اراک، اصفهان، 
بندرعباس، تهــران، شــیراز، قزوین، قم، 
کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد تابستان 
امســال با بحران تأمین آب مواجه اند که از 
این میان جیره بنــدی آب در کرج به عنوان 

اولین کالنشهر بحرانی آغاز شده است.
او ادامه داد: اقــدام به دنبال بروز مشــکل 
خشکســالی، کاهش بارندگی هــا و بحران 
کم آبی در کشــور انجام می گیرد اگر مردم 
مدیریت مصــرف نکرده و دســِت کم ۱۰ 
درصــد در مصرف آب شــرب صرفه جویی 
نکنند با تشــدید گرما بر دامنه مشــکالت 

افزوده خواهد شد.
قائم مقــام وزیر نیــرو افــزود: برنامه های 
وزارت نیرو برای تامین آب ۱۲ کالنشــهر 
تدوین و در قالب برنامه منسجمی به رئیس 

جمهوری منعکس شده است.
پــاک روح گفت: دســتور مثبــت رئیس 

جمهــوری را گرفته ایم و برنامــه ریزی ما 
برای این شهر ها و تمام مناطق شهری این 
اســت که کمبود و جیره بندی آب نداشته 

باشیم.
طبق تقیقات بدست آمده از سوی سازمان 
هواشناســی کشــور  فروردین ماه معموالً 
پایان ســال آبی برای برخی استان ها مانند 
هرمــزگان به شــمار می رود بدیــن معنی 
که پس از آن وتا پایان ســال آبی )اول مهر 
۱۴۰۰( دیگــر بارشــی در این اســتان ها 
اتفاق نمی افتد و این در حالی اســت که ما 
در روز های آغازین ســال ۱۴۰۰ با کمبود 

شدید بارش در کل کشور روبه رو بودیم.
احد وظیفه رییس مرکز ملی خشکســالی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره 
به اینکه طــی دو هفته ابتدایــی فروردین 
ماه در کل کشــور تنهــا ۱۷ میلیمتر بارش 
داشتیم که این میزان نســبت به میانگین 
بلند مدت کشــور حــدود ۸۵ درصد کمتر 
اســت، اظهار کرد: از این رو نوروز بسیار کم 
بارشی داشــتیم البته بارش ها در زمستان 
۹۹ نیز کمتر از حد نرمال بود و این مســئله 
سبب شده اســت که در بســیاری از نقاط 

کشور با کم بارشی مواجه باشیم.
او در ادامــه با بیان اینکه در جنوب کشــور 
وضعیت بارش ها بســیار بد اســت، تصریح 
کرد: در دو اســتان هرمزگان و سیســتان و 
بلوچستان بارش ها بیش از ۹۰ درصد کمتر 
از میانگین بلند مدت کشــور گزارش شده 
است. از ســویی دیگر طی دو هفته ابتدایی 
بهار تعدادی از اســتان های کشور ازجمله 
یزد، هرمــزگان، کهگیلویــه و بویراحمد، 
کرمان، فارس، سیســتان و بلوچســتان، 
خراســان رضوی، بوشــهر و اصفهان هیچ 

بارشی دریافت نکردند.
رییس مرکــز ملی خشکســالی و مدیریت 
بحــران ســازمان هواشناســی افــزود: 
در تعــدادی دیگــر از اســتان ها ازجمله 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، 
قم و لرســتان بارش ها طی نــوروز ۱۴۰۰ 
درحد یک میلیمتر و حتی کمتر از آن بوده 
این درحالیســت که ما طی دو سال گذشته 
در بســیاری از این نقاط با بارش های شدید 
و حتی سیل مواجه بودیم. چنین موضوعی 
نشــان می دهد که تغییر اقلیم اثرات بسیار 

متغیری دارد.
وظیفه با اشــاره به اینکه به طور کلی طی دو 
هفته ابتدایی بهار هیچ بارشــی در جنوب، 
جنوب غرب و شرق کشور نداشتیم، گفت: 
از مهرماه تاکنون تنها حــدود ۴۸ درصد از 
آب ســاالنه حاصل از بارش ها تامین شده 

است که این وضعیت نگران کننده است.
همچنیــن  از ابتدای فروردین مــاه تا چند 
روز گذشــته میانگین بارش در کشور ۲.۹ 
میلیمتر بــوده که این میــزان در میانگین 
بلند مدت ۳۰ ســاله در این ۱۶ روزه ۲۰.۳ 
میلیمتر بــوده و این رقم حاکــی از کاهش 
۸۵.۵ درصدی میزان بارش در کل کشــور 
است و این مسأله وقتی برای ما نگران کننده 
می شــود که بدانیــم بارش هــای رگباری 
بهــار در کنار ذوب شــدن تدریجی برف ها 
در نهایت به پرشــدن نسبی ســد ها منجر 

می شد.

خریدار   رئیس مرکز مطالعات انرژی وین 
گفت: بــازار غالبا می تواند بــرای مقاطعی 
سیاســی باشــد، اما در نهایت بازار تصمیم 
می گیرد. در حقیقت، حرف راســت را باید 
از بازار شــنید. بازار اســت که باید قیمت را 

بپذیرد و برای بشکه ها پرداخت کند.
فریدون برکشلی، درباره احتمال لغو تحریم 
صادرات نفت ایــران با توجه بــه مذاکرات 
وین اظهار داشــت: واکنش بازار نسبت به 
مذاکرات وین و احتمال بازگشت جمهوری 
اسالمی ایران به بازار مثبت بوده است. البته 

بازار با اضطراب نتایج را ارزیابی کرده است.

اضطراب بازار از نفت ایران
وی افزود: در واقع بیشتر تحلیلگران، میزان 
حضور نفت ایران در بــازار را بین ۹۰۰ هزار 
تا ۱ میلیون بشکه در روز ارزیابی می کنند. 
علت اضطراب بازار، ســاختار و ســاز و کار 
صادرات نفت خام ایران اســت. بخش عمده 
صادرات ایران کماکان در بازار موســوم به 
خاکستری صادر می شــود، اما ناظران بازار 
مطمئن هســتند که ایران همین حاال هم 
تقریبا دو برابر ژانویه ســال جاری نفت خام 

وارد بازار کرده است.

تالش سعودی ها برای حاشیه ای 
کردن بازگشت ایران

رئیس مرکــز مطالعات انــرژی وین درباره 

واکنش کشورهای تولیدکننده به بازگشت 
دوباره نفت ایران تصریــح کرد: این موضوع 
مهمی اســت. در واقع در اجــالس مجازی 
اول آوریــل اوپک پــالس، بازگشــت نفت 
ایران به بازار، موضوع اصلی و سوال کلیدی 
تحلیلگران و دست اندرکاران بازار بود. وزیر 
نفت عربســتان، بارها مورد این سوال شد و 
هر بار هم از پاســخ مشــخص پرهیز کرد. 
محمد بــن عبدالعزیز  گفت کــه اطالعات 
رســمی از ورود ایران به بازار در دســترس 
نیســت. ایرانی ها، چیزی نمی گویند. چین 
هم که ظاهرا مقصد بیشــتر صادرات ایران 
تلقی می شــود، ســاکت اســت. بنابراین 
اوپک پالس نمی تواند بر اســاس فرضیات 
و حدس و گمان در مورد بازگشــت ایران و 
یا حضور کنونی نفت ایــران در بازار نظری 
داده و یا تصمیمی اتخــاذ کند. وی گفته که 
هرگاه ایران به بازار برگشــت، اوپک پالس 
تصمیم خواهد گرفت. این تالش وزیر نفت 
عربســتان، برای حاشــیه ای کردن بحث 
بازگشــت ایران به بازار، در واقع به التهاب 

بیشتر دامن زد. 

حرف راست را باید از بازار شنید
    وی دربــاره واکنــش  کشــورهایی مثل، 
روســیه، عربســتان و عراق نیز گفت: بازار 
غالبا می تواند برای مقاطعی سیاسی باشد، 
اما در نهایت بــازار تصمیــم می گیرد، در 

حقیقت، حرف راســت را باید از بازار شنید. 
بازار اســت که باید قیمت را بپذیرد و برای 
بشکه ها پرداخت کند. بورس ها تصمیم گیر 
و تصمیم سازند. امارات متحده عربی هم، بر 
همین مبنا مرکز بورس فجیره را راه اندازی 

کرد. 
هرچند ایران اولین کشــوری بود که برای 
راه اندازی بــورس بین المللــی نفت، اقدام 
کرد، اما موفق نشد. البته نفت سبک ایران با 
اورال روسیه و نفت سبک بصره رقابت دارد. 
اما نفت ســنگین ایران برای پاالیشگاه های 
آســیایی، خصوصا هندوستان و چین، مهم 
است. در هر حال جدالی است که ایران باید 
در آن ورود کند و برای بازپس گیری ســهم 

خود، بجنگد.
برکشــلی درباره اشــباع بــازار گفت: نفت 
زیادی در بــازار موجــود اســت. تصمیم 

عربســتان مبنی بر افزایش مرحله ای یک 
میلیون بشکه در روز در اجالس اول آوریل، 
بازار را تحت تاثیر قــرار داد. قیمت ها از خط 
۷۰ دالر در هر بشــکه، فاصله گرفتند. بازار 
جهانی نفت، به شــدت نســبت به تقاضا، 
حســاس اســت. هر خبر خوب یا بدی در 

طرف تقاضا بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

رفتار بازار؛ تحت تاثیر روابط امریکا-
چین و شرایط خاورمیانه

وی ادامه داد: در عیــن حال تحوالت طرف 
تقاضا هم تابعی از شرایط ویروس کرونا قرار 
دارد. هر خبر مثبتی که نشــان از موفقیت 
در مهار ویروس داشــته باشــد، به معنای 
بازگشت اقتصاد جهان به شــرایط عادی و 
در نتیجه تقویت تقاضاســت. بنابراین بازار 
در انتظار نتایج بهبود تقاضای جهانی است. 
تولید بر تقاضا فزونی دارد. اما بازار چندان به 
ساختارها اعتماد ندارد. عوامل فراساختاری 
در حال شــکل گیری و فضاسازی هستند. 
روابــط امریکا و چین، شــرایط خاورمیانه، 
شــکل گیری بلوک های ضدچینی، مانند 
اتحادیــه امریکا، ژاپــن، اســترالیا و هند، 
موســوم به کواد Quad بازار را به ســمت 

شرایط فراساختاری می کشاند.

قیمت باالی 65 دالر بعید است
    رئیــس مرکــز مطالعات انــرژی وین در 

پیش بینی قیمــت نفت با توجــه به اوضاع 
اقتصاد جهان بیان داشت: قیمت تا مرز ۷۰ 
دالر پیش رفت و در تاریــخ ۵ مارس برنت، 
۷۰ دالر را هــم رد کرد، البته با دشــواری. 
گذار راحتی نبود. اما تحلیلگران زیادی، در 
پیش بینی های قبلی در مورد طیف قیمت، 

تجدیدنظر کردند. 
ما پس از اجــالس اوپک پــالس ژانویه، در 
مورد طیف قیمتی ۶۰ تــا ۶۵ دالر صحبت 
می کردیم، در فوریــه روی ۶۵ دالر تا ۷۰ و 
به دنبال آن مارس و آوریــل را ۷۰ به باال در 
نظر گرفتیم. اما حاال کمتر بازارشناســانی 
هستند که برای متوســط نیمه اول ۲۰۲۱، 

طیفی باالی ۶۰-۶۵ را تایید کنند.

نفت ایران بی سر و صدا برنمی گردد
وی افزود: همانطور که عرض کردم، عوامل 
غیرساختاری هم، دســت به کارند. اکنون 

دالر هم تضعیف شده است. 
قدرت خرید حقیقی هر بشــکه نفت امروز 
نزدیک به ۲۰ درصد زیر قیمــت نیمه اول 
۲۰۲۰ اســت. با توجه به آنچه بیان شــد، 
برخالف نظــر محمدبن عبدالعزیز که گفته 
بود، بازگشت ایران، بی ســروصدا و مانند، 
بازگشت آرام لیبی خواهد بود، فکر می کنم 
که بازگشــت ایران، تصمیــم اوپک پالس 
برای تجدیدنظر در ســقف تولیــد را طلب 

خواهد کرد.

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

اعزام رایزنان بازرگانی به پنج کشور هدف صادراتی

معاون امور صنایع وزارت صمت اعالم کرد:
 ۷هزار و ۴۷۰ واحدصنعتی وارد مدار

 تولید شدند
معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت از رشــد مثبت بخش 
 صنعت کشــور در ســال گذشــته خبرداد وگفت: با تالش صنعتگران 
کشورمان در سال گذشــته، ۷ هزارو ۴۷۰واحد تولیدی با اشتغالزایی 

۱۴۲هزار نفری موفق به دریافت پروانه بهره برداری صنعتی شده اند.
مهدی صادقی نیارکی با تشریح شاخص های کالن صنعتی در ۱۲ ماه 
سال گذشته خاطر نشان کرد: در سال گذشته به رغم تمام محدودیت 
هایی که برای بخش تولید وجود داشــت شاهد رشــد ۱۰ درصدی در 
صدور پروانه بهره برداری صنعتی بودیم.این در حالی است که در سال 

۹۸، ۶ و ۹۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید اضافه شده بود.
معاون امــور صنایع وزارت صنعــت، معدن وتجــارت تصریح کرد: در 
راستای تحقق شــعار ســال ۹۹ مبنی بر جهش تولید ؛ بخش صنعت 
کشور سعی کرد تا با رفع موانع پیش روی فضای صنعتی شاهد اتفاقاتی 
مثبت در فرآیند توســعه ساخت داخل وافزایش اشــتغال صنعتی در 
کشور باشد که خوشبختانه در ۱۲ ماهه سال گذشته برای بیش از ۱۴۰ 
هزار نفر اشتغال ایجاد شد و شاهد جهش ۲۳ درصدی در ایجاد اشتغال 

صنعتی در کشور بودیم.
مهدی صادقی نیارکی همچنین از رشــد حدود ۴۵ درصدی جوازهای 
تاسیس تا پایان سال خبرداد وافزود:در ســال گذشته بیش از ۴۱ هزار 
۳۰۰ مجوز صنعتی صادر شده ، این درحالی است که در سال ۹۸ حدود 

۲۸هزار و۵۰۰ مجوز صنعتی در کشور صادر شده است.

 زیرساخت ابری ایرانسل به صورت تجاری
 به بهره برداری رسید

خدمت زیرســاخت ابری ایرانســل، بهصورت تجاری به بهره برداری 
رسید و در اختیار کسب وکارها قرار گرفت.

 زیرســاخت ابری یک خدمت جامع اســت که با ارائۀ امکان ســاخت 
دیتاسنتر مجازی به کســب وکارها، ضرورت سرمایه گذاری های گزاف 

روی دیتاسنترهای فیزیکی را برطرف می کند.
با اســتفاده از این خدمات، کاربران می توانند طی مدت زمان بســیار 
کوتاه و بدون پیچیدگی، دیتاسنتر مجازی خود را بسازند و ماشین های 
مجازی مورد نظر خود را به صورت همزمان، مدیریت و شخصی ســازی 
کنند. ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتــور دیجیتال ایــران، با ارائۀ 
 IaaS )Infrastructure as خدمات »زیرساخت به عنوان سرویس یا
a Service(« با استفاده از زیرســاخت عظیم فنی خود، از جمله مرکز 
دادۀ بزرگ ایرانسل در غرب تهران )مرکز دادۀ اقماری شماره یک شبکه 
ملی اطالعات( که اردیبهشت ۱۳۹۹ توســط رئیس جمهوری افتتاح 
شد، این امکان را به کسب وکارها داده است تا با صرف کمترین هزینه، از 

خدمات پردازشی و ذخیره سازی امن و پایدار، بهره مند شوند.
همچنین این امکان در اختیار کاربران زیرســاخت ابری ایرانسل قرار 
گرفته اســت تا تنها به میزان اســتفاده از منابع پردازشی، هزینۀ آن را 
پرداخت کنند. پرداخــت هزینه بر مبنای میزان اســتفاده و به صورت 
شــفاف، به کاربران امکان می دهد تا تنها به ازای مصرف منابع برحسب 
ســاعت، هزینه را از طریق اعتبــار موجود در کیف پــول مجازی خود 

پرداخت کنند.
عالقه مندان بــه دریافت اطالعات بیشــتر در این زمینــه، می توانند 
 cloud.irancell.ir به وب ســایت خدمات ابری ایرانسل به نشــانی

مراجعه کنند.

تیم ملی کشتی فرنگی با حمایت همراه اول 
قهرمان آسیا شد

تیم ملی کشــتی فرنگی ایران با حمایت های همراه ورزش اول کشــور 
موفق به کسب عنوان »قهرمانی آسیا« در رقابت های آلماتی قزاقستان 

شد.
شــاگردان محمد بنا، ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی کشورمان با 
کسب ۹ مدال رنگارنگ و ۱۹۴ امتیاز در این دوره از رقابت های آسیایی 
که در روزهای ۲۴ و ۲۵ فروردین ماه برگزار شد، خوش درخشیدند و بر 

سکوی قهرمانی ایستادند.
همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشــور و حامی مالی 
فدراسیون کشتی ایران، این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان 

کشتی فرنگی تبریک گفته است. 
اپراتور اول در راســتای مســؤولیت اجتماعی و توجه ویــژه ای که به 
مقوله ورزش دارد، در مقاطع مختلف ســالیان اخیــر حامی تیم های 
ملی فوتبال، والیبال، شــطرنج، بوکس و همچنین باشگاه های فوتبال 

استقالل و پرسپولیس بوده است.

 رشد حدود ۴۵ درصدی جواز تاسیس صنعتی 
در سال "جهش تولید"

 در حالی ســال ۹۹ را به پایان رســاندیم که بررســی آمارهای رسمی 
وزارت صنعت حاکــی از رشــد ۴۴.۹ درصدی صدور جواز تاســیس 
صنعتی در هم سنجی با سال ۹۸است؛ آمارهایی که تحقق شعار جهش 

تولید را نوید می دهد.
 در ســال ۹۹ تعداد ۴۱ هزار و ۳۴۳ فقره جواز تاســیس صنعتی صادر 
شد که در مقایسه با سال پیش از آن و صدور ۲۸ هزار و ۵۳۸ فقره جواز 

تاسیس، رشد ۴۴.۹ درصدی را نشان می دهد.
ســرمایه گذاری مجوزهای یاد شــده ۶۸۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان 
پیش بینی شــده که حاکــی از رشــد ۸۷ درصدی اســت.  همچنین 
مجوزهای صنعتی مذکور زمینه اشتغال ۹۲۴ هزار و ۳۹۵ نفر را فراهم 

می کند.

رشد 10 درصدی پروانه های بهره برداری صنعتی
برپایه این گزارش، در سالی که گذشــت هفت هزار و ۴۷۳ فقره پروانه 
بهره برداری صنعتی صادر شــد که در مقایســه با ســال ۹۸ رشد ۱۰ 

درصدی را نشان می دهد.
سرمایه گذاری این پروانه ها با رشد چشمگیر بیش از ۲۰۰ درصدی در 

مقایسه با سال ۹۸ به ۲۰۶ هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان رسید.
رشد ســرمایه گذاری در مدت مذکور به دلیل صدور پروانه بهره برداری 
شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس، شــرکت کود شیمیایی اوره 
لردگان، پاالیش نفت امام خمینی شــازند و مجتمع صنایع آلومینیوم 

جنوب است.
همچنین اشــتغال ۱۴۲ هــزار و ۱۴۱ نفری از محل ایــن پروانه های 

بهره برداری ایجادی و توسعه ای پیش بینی می شود.

صدور هزار و 20 فقره پروانه اکتشاف معدنی
بررســی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجــارت، همچنین حاکی از 
صدور یک هزار و ۲۰ فقره پروانه اکتشاف معدنی در سال ۹۹ و رشد ۶.۳ 

درصدی آن است.
پارسال صدور گواهی معدنی با رشد ۵.۷ درصدی به ۵۳۶ فقره و هزینه 
عملیات اکتشاف نیز با رشــد ۳۹.۵ درصدی به یک هزار و ۵۴۹ میلیارد 

ریال افزایش رسید.
بررســی آمارها در سالی که گذشــت، حاکی از صدور ۶۸۰ فقره پروانه 
بهره بــرداری معدنی و رشــد ۱۸.۱ درصــدی آن است.اشــتغال این 

پروانه ها نیز با رشد ۱۵.۴ درصدی به پنج هزار و ۵۱۶ نفر رسید.

تولید

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید در شــرایط 
فعلی، دشوار به نظر می رسد که بخش خصوصی بتواند 

در حوزه واردات گسترده واکسن به کشور کمک کند.
مجیدرضا حریری  اظهار کرد: در تجــارت بین الملل 
شــرکت های بخش خصوصــی در حوزه های مختلف 
با یکدیگر تعامل و خرید و فروش دارند و این مســئله 
در رابطه بــا دارو نیز صــدق می کنــد و در تمام نقاط 
دنیا بخــش خصوصی خرید و فــروش دارو را پیگیری 
می کنند امــا وقتی در رابطه با واکســن کرونا صحبت 

می کنیم، فضا قدری متفاوت می شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای بحث دســتیابی به واکسن 
کرونا و توزیــع آن، دولت ها نقش محــوری را بر عهده 
گرفتند، توضیح داد: امروز ســازمان بهداشت جهانی 
می گوید حتی باید به سمتی حرکت کنیم که مدیریت 
واکسیناسیون کرونا در سطح جهانی نیز واحد شود اما 
ما توقع داریم در سطح ملی، نوع مدیریت تغییر کرده و 

بخش خصوصی در آن فعال شود!

رئیــس اتاق بازرگانــی ایران و چیــن ادامه 
داد: حتــی در کشــورهایی ماننــد ایاالت 
متحده، انگلســتان و کانادا که مظهر اقتصاد 
آزاد و فعالیت بخش خصوصی هســتند، در 
حوزه واکســن، دولتها نقش محوری را ایفا 
می کنند. این شــانس وجود دارد که بخش 
خصوصی در حوزه هایی ماننــد جابجایی یا 

تزریق واکسن پیمانکار دولت شود اما اصل موضوع در 
حیطه مسئولیت و مدیریت دولت است و کسی در آن 

تردیدی ندارد.
حریری با بیان اینکه اختیــار دادن به بخش خصوصی 
در حوزه ای چنین پیچیده با واقعیت های اقتصاد ایران 
ناســازگار اســت، تصریح کرد: ما در رابطه با اقتصادی 
صحبت می کنیم که در آن دولــت در مورد مرغ و تخم 
مرغ و زولبیا و بامیه در بازار ورود کرده و با قیمت گذاری 
دســتوری، اجازه فعالیت آزاد به اقتصــاد را نمی دهد، 
آنگاه در حوزه ای مانند واکسن کرونا که در تمام جهان 

مدیریــت دولتی انجــام می شــود، ناگهان 
می گویند که بخش خصوصی بیاید و واردات 
کند! این نه با منطق اقتصاد ما می خواند و نه 
با توجه به شرایط جهانی با واقعیت های بین 

المللی سازگار است.
وی با اشــاره به نحوه اختیــار دادن دولت به 
بخش خصوصی در حوزه واکسن کرونا گفت: 
در صحبت های انجام شده، حتی مشخص نکرده اند که 
چه شرکتی و تحت چه شرایطی می تواند واکسن وارد 

کند.
 یعنــی مثال هرکــس که با چیــن مــراوده اقتصادی 
داشت به پرس و جو درباره واکســن افتاده و این از هر 
نظر اشتباه و حتی خطرناک اســت. واکسن موضوعی 
تخصصی اســت که با ســالمت مردم ارتبــاط دارد و 
شــرکت ها و افرادی باید به آن ورود کنند که تجربه و 
صالحیــت علمی الزم را داشــته باشــند؛ در غیر این 
صــورت احتمــال کالهبــرداری و دریافــت کاالی 

نامرغوب وجود دارد و قطعا در میان مشکالت فعلی ما 
دیگر به چنین مسائلی در ایران نیاز نداریم.

حریری خاطرنشان کرد: مدیریت واردات باید با دولت 
باشد و بحث بر سر اینکه بخش خصوصی واکسن بیاورد 
و آن را در بازار بفروشــد نه تنها ممکن نیست که حتی 
اگر اجرایی شــود نیز گامی جدید در مســیر نوکیسه 
پروری در ایران است. این ویروس جز با واکسیناسیون 
همگانی محدود نمی شــود و در این مسیر فقیر و غنی 
باید یکسان دیده شوند و این مدیریت دولت در عرصه 

بهداشت است که کار را اجرایی می کند.
به گزارش ایســنا، از چند هفته قبل دولت اعالم کرده 
که بخش خصوصی می تواند بــا پیگیری در حوزه های 

مختلف، نسبت به واردات واکسن کرونا اقدام کند.
شــرکت های بخش خصوصی می گویند بــا توجه به 
محدودیت جدی واکسن در ســطح جهانی و دیر اقدام 
کردن ایران در ارتباط گیری با برخی شرکت ها، واردات 

در شرایط فعلی کاری دشوار خواهد بود.

در پی زمزمه هــای آغاز موج افزایــش قیمت فوالد در 
بازارهای داخلــی در آینده ای نزدیــک، دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد، این موضوع را رد کرده و بالعکس 
احتمال این را داده که تحت تاثیر بحث های سیاسی و 
مذاکرات مطروحه، امکان کاهش قیمت فوالد در بازار 

با توجه به کاهش نرخ ارز نیز وجود دارد.
زمزمه های افزایــش قیمت فوالد در بــازار و آغاز موج 
جدیــدی از افزایش قیمــت به گوش می رســد و این 
گمانه زنی درحالی مطرح شــده که تــا چندی پیش، 
قیمت  فوالد در بازار بــا ثبات همراه بــوده اما طی دو 
هفته اخیر، روند صعودی قیمت فوالد در بازار شــروع 

به حرکت کرده است.
یکی از دالیل اصلی اعالم شــده برای روند افزایشــی 
قیمت فــوالد و ورق هایــی همچــون ورق گالوانیزه، 
افزایش قیمت شــمش در بــازار عنوان شــده که این 
افزایش قیمت سبب رشد قیمت محصوالتی که تحت 

تاثیر فوالد هستند، نیز شده  است.
عالوه  بر این، افزایش قیمت شمش فوالدی را 
تحت تاثیر عواملی چون افزایش قیمت آهن 
اسفنجی، رشــد قیمت فوالد، کاهش میزان 
فروش  داخلــی بعضــی از تولیدکنندگان و 
عدم تمایل فروشــندگان به فروش فوالد در 
بازار های داخلی شناخته شده است. برخی 

از تولیدکننــدگان این افزایش قیمــت را تا روزی ۹۰ 
تومان هم تخمین زده اند.

آنطور که شــنیده می شــود، اکثریــت کارخانه های 
تولیدی فوالد اعالم کرده اند که بیشتر موجودی خود 
را حتی برای چند روز آینده به فروش رســانده و دیگر 
محصولی برای فروش ندارند و این در حالی اســت که 

برخی از تولیدکنندگان دست به صادرات زده اند.
دبیر انجمــن تولیدکنندگان فــوالد : احتمال کاهش 

قیمت ها نیز وجود دارد

در این رابطه، سید رســول خلیفه سلطانی 
- دبیر انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران- 
در گفت وگو با ایســنا، ضمن تاکید براینکه 
با توجــه به شــرایط سیاســی- اقتصادی 
پیش رو، امکان پیش بینــی چندان دقیقی 
وجود نــدارد و تایید صحت ایــن موضوع 
نیز صحیح نیســت، تصریح کــرد: با توجه 
به شــرایط سیاســی و موضوع مذاکرات برجامی که 
مطرح اســت، احتمال کاهش قیمت هــا نیز قوی تر 
است. در حال حاضر مشخص نیست که نرخ ارز تحت 
تاثیر همیــن مذاکرات، در چه محــدوده  قیمتی قرار 

گیرد.  
وی افزود:ممکن اســت که روند کاهشــی در نرخ ارز 
ایجاد و به تبع قیمت فوالد نیز کاهشــی شود. حتی اگر 
افزایش قیمت فوالد در بازارهای جهانی وجود داشــته 
باشد، با آن مقابله خواهد کرد و در نتیجه سیاست های 

خارجی، ایــن بحث مطرح اســت که اتفاقــا خواهد 
توانست، قیمت فوالد را به ســمت و سوی کاهش نیز 
هدایت کند؛ بنابراین سیگنال های افزایش قیمت نیز 

در بازار حس نمی شود و پیش بینی هم نمی شود.
ایــن مقــام صنعتــی در رابطــه بــا میــان عرضه 
تولیدکننــدگان به بازار داخلی و صحــت این موضوع 
که تمایلی برای فــروش در بازارهای داخلی توســط 
تولیدکننده وجود ندارد، گفت: طبق آمار به تناســب 
نیاز داخل کــه بیــش از ۱۴ الی ۱۵ میلیــون تن هم 
نیست، تولیدکنندگان فوالد بعضا تا دو برابر نیاز، تولید 

فوالد دارند. 
بنابراین مشــکلی از بابت کمبود عرضــه و تامین نیاز 
بازارهای داخل وجــود ندارد. ضمــن اینکه صادرات 
نیز محدودیت هایی داشــته و هر تولیدکننده قادر به 
صادرات نیســت؛ فلذا مازاد تولید اگر روانه بازار نشود، 

تولیدکننده با آن باید چه کاری کند؟  

اتاق

فوالد

خریدار   رئیس ســازمان توسعه تجارت 
ایران گفت: در حال حاضر امــور مربوط به 
اعــزام رایزنان بازرگانی کشــورهای چین، 
ارمنســتان، عمان، جمهوری آذربایجان و 

روسیه انجام شده است.
 به نقل از ســازمان توســعه تجارت ایران، 
حمید زادبوم اظهار داشــت: در حال حاضر 
امور مربــوط به اعــزام رایزنــان بازرگانی 
کشــورهای چیــن، ارمنســتان، عمان، 
جمهوری آذربایجان و روســیه انجام شده و 
به زودی افراد منتخب به کشورهای مربوطه 
اعزام می شوند. برنامه اعزام رایزن بازرگانی 
به کشــورهای ترکیه، پاکســتان و هند در 

دستور کار قرار دارد.
وی در مورد فرآینــد انتخاب و اعزام رایزنان 
بازرگانی به کشــورهای هــدف صادراتی 
تصریــح کــرد: افــراد منتخــب مطابق 
دســتورالعمل مربوطه مراحل گزینشــی 
مختلفی را طــی خواهند کــرد و آزمون و 
مصاحبه زبان انگلیســی، آزمون تخصصی 
و مصاحبه اولیه در ســازمان توسعه تجارت 

برگزار می شود.
وی افزود: بعد از دریافت استعالم های الزم، 
افــراد در کمیته ای متشــکل از رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه 
مدیریــت و منابع، رئیس مرکز نوســازی، 
رئیس اتــاق بازرگانی و رئیــس اتاق تعاون 
مورد مصاحبه و بررســی قــرار می گیرند و 
همچنیــن اطالعات عمومــی و تخصصی 
و برنامــه ایــن افراد مــورد بررســی قرار 

می گیرد و نهایتاً در صــورت وجود قابلیت 
و توانمندی هــای الزم، بــرای فعالیت در 
کشورهای هدف به عنوان رایزن بازرگانی، 

اعزام صورت می گیرد.
معاون وزیــر صمــت خاطرنشــان کرد: 
افرادی که بــه عنوان رایــزن بازرگانی به 
کشــورهای هدف اعزام می شــوند، عالوه 
بر گذراندن دوره های آموزشــی مرتبط با 
فعالیت بازرگانی، ملزم به گذراندن شــش 
ماه تا یک ســال دوره کارورزی در معاونت 

توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه 
تجــارت و کار در میز مربوطه کشــورهای 
هدف هســتند. اما افرادی که پیش از این 
در میز کشــور هدف خدمــت کرده اند، از 
گذراندن ایــن دوره معاف هســتند و باید 
با اتاق ها، بخــش خصوصــی، انجمن ها و 
صادرکنندگان عمده به کشــورهای هدف 
در ارتبــاط باشــند و مشــکالت و موانع 
صادرات و تجارت با این کشورها را بررسی 
کنند تا تجربــه و اطالعــات الزم در مورد 

کشور هدف را به دســت آورند و در مراحل 
اعزام قرار گیرند.

زادبــوم اظهــار داشــت: در حــال حاضر 
درخواســت حضــور رایــزن بازرگانی در 
کشــورهای هدف صادراتی بیشتر از طرف 
وزارت امــور خارجه و بخــش خصوصی از 
جملــه اتاق هــای بازرگانــی، انجمن ها و 

صادرکنندگان فعال صورت می گیرد.
وی با اشــاره به اهمیت حضــور و فعالیت 
رایزنان بازرگانی در کشــورهای هدف برای 

این دو بخش، خاطرنشــان کــرد: اهمیت 
فعالیــت رایزنــان بازرگانی بــرای بخش 
خصوصــی از این بابت اســت کــه فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی رایزنان بازرگانی 
را به عنــوان یــاوران و همراهــان خود در 
کشــورهای هدف می دانند و معتقدند اگر 
این افراد در کشورهای هدف حضور داشته 
باشــند، هزینه های صادراتی آنها به مراتب 
کاهش می یابد و می توانند از مشــاوره های 
این افراد برای افزایش صادرات و رفع موانع و 

مشکالت موجود بهره ببرند.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
ادامه داد: بخش دولتی و وزارت امور خارجه 
نیز بــا آگاهــی از اهمیت فعالیــت رایزنان 
بازرگانی معتقد اســت این افــراد به دلیل 
گذراندن آموزش های الزم و داشتن تجربه 
کافــی می توانند یاور خوبی برای ســفرای 

ایران در کشورهای هدف باشند.
زادبوم خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر 
رایزنان قبلی نیز که از محل مأموریت خود 
برگشــتند، کماکان می توانند مشــاوران 
بخش خصوصی در سازمان توسعه تجارت 

ایران باشند.
وی افزود: اطالعات این افراد در حال حاضر 
در سایت سازمان توسعه تجارت ایران قرار 
دارد و تجــار برای صادرات به کشــورهای 
هدف الزم اســت قبل از هر گونــه اقدامی 
مشــورت الزم با این افراد را داشته باشند تا 
تصمیم و اقدام ناسنجیده ای صورت نگیرد 

و هزینه های صادراتی آنها کاهش یابد.

رئیس اتاق ایران و چین:واردات واکسن توسط بخش خصوصی منطقی نیست؛ احتمال تقلب وجود دارد

احتمال افزایش قیمت فوالد در بازار رد شد

رییس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت اعالم کرد

تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه های ساخت داخل در سال ۹۹
خریدار   رییــس مرکز ســاخت داخل 
ماشین ســازی و تجهیزات وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت گفت: پارســال مجموع 
تعهدات اســتان ها در زمینه داخلی سازی 
کاالها، سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بود 
که در پایان سال گذشته سه میلیارد و ۵۶۵ 
میلیــون دالر )۱۱۰ درصــد برنامه تعیین 
شده( محقق شــد.»محمدمهدی هادوی« 
افزود: ســال گذشــته تعهدات جایگزینی 
کاالهای ســاخت داخل با کاالهای وارداتی 
طی نامه ای به همه استان های کشور ابالغ و 

سهم هر استان مشخص شد.
وی بیان داشــت: ایــن ســهم بر اســاس 
سرمایه گذاری پیشــتر انجام شده از سوی 
مناطق و فراهم بودن زیرســاخت ها در هر 
اســتان، همچنین قانون اســتفاده از توان 
داخلی و اجرای قانون حداکثر اســتفاده از 

توان تولید، تعیین شد.
هادوی یــادآور شــد: طبــق برنامه ریزی 
انجام شده، مقرر بود طی ســال های ۹۸ تا 
۱۴۰۰ در مجموع ۱۰ میلیارد دالر توســعه 

داخلی سازی انجام شود.
رییس مرکز ســاخت داخل ماشین سازی و 
تجهیزات وزارت صنعت با اشاره به عملکرد 
سه میلیارد و ۵۶۵ میلیون دالری استان ها 
در این زمینه، ادامه داد: اســتان های تهران 
و اصفهان بیشــترین عملکــرد ارزی را در 
مقوله داخلی سازی در ســال گذشته را به 
خود اختصاص دادند، به طــوری که تهران 
با داخلی ســازی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون دالری، عملکردی درخشان در این 

زمینه ثبت کرد.
وی خاطرنشــان کرد: در مجموع به جز پنج 
استان، بقیه اســتان ها بیش از ۱۰۰ درصد 

در این زمینه توفیق یافتند.
هادوی گفــت: برنامه ســال ۱۴۰۰، انجام 
داخلی ســازی کاالها و تجهیزات به میزان 
ســه میلیــارد و ۴۰۰ میلیون دالر اســت 
که بــه زودی ســهمیه های اســتانی آن به 
ســازمان های صنعــت، معــدن و تجارت 

استان ها ابالغ خواهد شد.
وی اظهار داشــت: عالوه بر آن، بخشــی از 
برنامه های داخلی ســازی با به هم رســانی 
توانمنــدان و نیازمنــدان بــا برگــزاری 
میزهای ســاخت داخل در صنایع مختلف 
اجرایی می شود که ســال گذشته یک میز 
داخلی ســازی در صنعت خودرو و چند میز 

پاالیشگاهی و نیروگاهی برگزار شد.
این مســوول با اشــاره بــه نگرانی بخش 
خصوصی از احتمال لغو تحریم ها و گســیل 
کاالهای خارجی به کشور، خاطرنشان کرد: 
با توجه به سیاست رســمی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و قانون حداکثر اســتفاده 
از توان داخل، سعی بر آن اســت تا واردات 
احتمالــی فقــط در حــوزه فناوری های 
پیشــرفته بوده یا در حوزه هایی باشــد که 
شــرکت های داخلی را توانمندتر کرده و در 

تولید محصوالت کیفی تر یاری برساند.
به گزارش ایرنا، پیشــتر معاون امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشــریح 
مهمتریــن راهبردهای ایــن وزارتخانه در 
سال جدید، از بررســی بیش از هشت هزار 
ردیف تعرفه گمرکی در سال جاری با هدف 

صیانت از صنایع داخلی خبر داد.
»مهــدی صادقی نیارکــی« تاکیــد کرد: 
کاالهایی که نیاز داخــل را به صورت کیفی 
تامین می کنند، دســت کم نباید تا سه سال 
وارد شــوند، به این ترتیب افــرادی که در 
بدترین شــرایط تحریم ها نیازهای صنعت 
را تامین و کشــور را خود اتکا کردند، آسیب 

نخواهند دید.
امسال از ســوی رهبر معظم انقالب به سال 
»تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« 

نام گذاری شده است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مطرح کرد

ارائه پیشنهادها به ستاد برای برگزاری مراسم شب های قدر

وه  پاکسازی ارتفاعات هاردنگ از زباله توسط گر
کوهنوردی شرکت آبفا استان اصفهان

کوهنوردان  عالقه مند به محیط زیســت شــرکت آبفا استان اصفهان 
ارتفاعات هاردنگ لنجان را از وجود زباله پاکسازی کردند. 

سرپرســت گروه کوهنوردی آبفای اســتان اصفهان  اظهار داشت:  بر 
اساس مســئولیت اجتماعی که همه افراد به ویژه آبفای استان اصفهان 
بر عهده دارد، در مسیر کوهســتان به طبیعت گردها و به ویژه کودکان 
و نوجوانان آموزش می دهیم که بخشی از آب شــرب کشور از مناطق 
کوهستانی تامین می شــود، بنابراین با توجه به اینکه بحران کم آبی، 
کشــور را تهدید می کند، حفاظت از منابع آبی  امــری مهم و اجتناب 

ناپذیر است.
فرود نصیــری  گفت: گردشــگران باید ضامن جمــع آوری زباله های 
تولیدی خود باشــند، زیرا حجم زیاد زباله در محیط های کوهستانی، 
منابع آب و گونه های جانوری را تهدید می کند . زباله های خشــک  به 
خصوص بطری های پالستیکی، بیشــترین حجم زباله های کوهستان  

را تشکیل میدهند. 
وی  تصریح کرد: بر اساس مسئولســیت اجتماعی شرکت، در فروردین 
ماه جاری گروه ۱۰ نفری  کوهنوردی دوســت دار طبیعت آبفا استان 
اصفهان ، از مسیر ۳ هزار متری ارتفاعات هاردنگ ، بیش از ۱۰ کیلوگرم 

زباله را جمع آوری کردند. 
سرپرست گروه کوهنوردی آبفای اســتان اصفهان اعالم کرد:  اعضای 
گروه صعود کننده به ارتفاعات هاردنگ را رضا احسن فر، امین غالمی، 
مهردادجانبانی، ســعیدکاظمی، محمدرضاچوپانــی، ناصرصالحی، 
حســین صبوری، ســعیدحاجیلو، فرود نصیــری و غالمعلی جعفری 

تشکیل دادند. 

مدیر کل بیمه سالمت استان بوشهر:

به منظور تسهیل انعقاد قرارداد با مطب پزشکان 
متقاضی همکاری با سازمان ، عقد قرارداد 

بصورت غیر حضوری انجام می شود
دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه ســالمت اســتان بوشهر بیان نمود: 
در راستای توســعه خدمات الکترونیک ســازمان بیمه سالمت ایران و 
اجرای طرح ملی نســخه الکترونیک و با عنایت به اینکه از اردیبهشت 
ماه ، تعهد پوشــش بیمه ای برخی از داروها و خدمــات منوط به تجویز 
بصورت الکترونیک توسط پزشــکان طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد 
می باشد ؛ به منظور تســهیل انعقاد قرارداد با مطب پزشکان متقاضی 
همکاری با سازمان ، اعم از پزشکان عمومی ، متخصص و فوق تخصص 
دارای مطب فعال در سطح استان می توانند با مراجعه به سامانه نسخه 
الکترونیک به نشانی اینترنتی:  eservices.ihio.gov.ir/psc    نسبت 

به ثبت نام خود اقدام نمایند. 
وی اشاره نمود: بمنظور عدم نیاز به مراجعه پزشکان و جهت هماهنگی 
الزم و ثبت قرارداد همکاری و ایجاد دسترســی هــای الزم ، کارکنان 
اداره نظارت اداره کل بیمه ســالمت اســتان بوشهر با شــماره همراه      

۰۹۱۷۳۷۳۳۶۰۴  و ۰۹۳۰۰۲۵۰۳۰۶  آماده پاسخگویی می باشند.  
دکتر رمضانی گفــت: با توجه به تکالیف قانونی و اجرای برنامه نســخه 
نویســی الکترونیکی و کاهش کاربرد دفترچه ، عقد قرارداد همکاری با 
تمام پزشکان متقاضی انجام خواهد شد و صرفاً مشروط به مشارکت در 

تجویز نسخه الکترونیکی خواهد بود . 
ایشان افزود:  پزشکان شــاغل در بیمارســتانها و درمانگاهها که فاقد 
مطب بوده و امکان قرارداد مســتقل با این اداره کل ندارند ، می توانند 
با دسترسی که برای آنان بعنوان همکار بیمارســتان یا درمانگاه ایجاد 

شده است ، نسبت به تجویز الکترونیک دارو و خدمات اقدام نمایند.

تامین روشنایی میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر  
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از اداره ارتباطات سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری، رییس سارمان ساماندهی مشاغل شهری بررفع تمامی 
نواقص و تامین نیازهای میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر با همکاری 

اتحادیه تاکید کرد .
بابک ربیعــی بررفع تمامی نواقــص و تامین نیازهــای میدان مرکزی 
میوه و تره بار الغدیر با همکاری اتحادیه تاکید کرد و بیان داشــت : این 
سازمان در راستای وظایف و خدمات بیشتر به میدان  تحت نظارت خود 
و همچنین رضایت مندی اصناف و کســبه این میدان  و درجهت رفع 
مشــکالت ، اصالح ورودی و خروجی میدان ،اصالح هندســی ، بهبود 

وضعیت ترافیکی و نصب تابلوهای ترافیکی را در دستور کار خود دارد .
ربیعی از تامین روشنایی میدان نیز به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت 
ها یاد کرد و گفت :  ایجاد شبکه روشــنایی  میدان با هدف فراهم کردن 
آسایش و آرامش شهروندان ، امنیت و  تسهیل کار غرفه داران اجرا شده 

است .

اثر بخشی ۸6 درصدی آموزش های صورت گرفته 
توسط شرکت گاز استان بوشهر

مســئول آموزش شــرکت گاز اســتان بوشــهر گفت: یکی از اهداف 
استراتژیک شــرکت گاز اســتان توانمند سازی و توســعه مشارکت 
کارکنان شرکت می باشد و در ســال ۹۹ این شرکت موفق به برگزاری 

۱۶۲۰۳ نفر ساعت آموزش شده است
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان بوشــهر مسئول آموزش 
شرکت گاز اســتان گفت: در سال ۹۹ با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
برگزاری دوره های آموزشــی حضوری برای کارکنان میسر نبود اما با 
توجه به اهداف و استراتژی این شرکت در بحث آموزش تالش کردیم تا 
با برگزاری دوره های آموزشی از طریق ســامانه های ارائه شده شرکت 
ملی گاز و دیگر ســامانه های مجازی آنالین و همچنیــن همکاری با 
موسسات آموزشی معتبر دوره های متعددی را برای همکاران شرکت 

گاز استان برگزار کنیم.
 علوی تبار به حضور ۱۰۰ درصدی مدیران در دوره های آموزشی اشاره 
و گفت: در مجموع ۱۲۰ ساعت ســرانه آموزشی مدیران این شرکت در 
سال ۹۹ می باشــد  و ۹۸درصد نیروهای رســمی، ۵۴ درصد نیروهای 
قرار داد مســتقیم از آموزش های شــرکت در سال گذشــته بهره مند  

شدند.  
 وی با توجه به میانگین ۸۶ درصدی اثر بخشی آموزشها گفت:  در سالی 
که گذشت دوره های آموزشــی تخصصی، همچنین آموزش هایی در 
زمینه های متعددی چون روانشناسی، ورزش ، سالمتی و تغذیه برای 

کارکنان و خانواده های آنان برنامه ریزی و اجرا شد.
 علوی تبار با توجه به تفاهم نامه منعقد شده فی مابین شرکت ملی گاز 
ایران و ســازمان فنی و حرفه ای گفت: در سال گذشته برگزاری آزمون 
از نیروهای کنتور خوان و امداد گر و صــدور گواهینامه برای نیروهای 

قبول شده در آزمون را به انجام رساندیم .
 وی به یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در ســال ۹۹ اشــاره و گفت:  
با عقد قرارداد با یکی ازمراکز مشــاوره اقدام به ارائه خدمات مشاوره به 

کارکنان و خانواده ای ایشان داشتیم که رضایت آنان را در پی داشت.
 مسئول آموزش شرکت گاز اســتان در ادامه گفت: در راستای مدیریت 
دانش در سطح شرکت با استفاده از توانمندی و دانش کارکنان شرکت 
در برگزاری دوره های آموزشــی ) بــه عنوان مــدرس( و تهیه کتب و 
جزوات و ارسال برای همکاران نیز توانستیم به موفقیت برسیم و جلب 

رضایت  کارکنان را شاهد باشیم.

کوچه

مهندس دهناد، نایب رییس هیات مدیره شــرکت در 
آیین تکریــم و معارفه مدیر جدیــد مخابرات منطقه 
مرکزی با بیــان این مطلــب افزود: جایگاه شــرکت 
مخابرات ایران در ارایه خدمــات ارتباطی و مخابراتی 
به آحاد جامعه بســیار جایگاه مهمی ا ســت، از اینرو، 
شایســته ســت که همه نهادهای باالدســتی از این 

شرکت حمایت کنند. 
مهنــدس دهناد همچنین خاطرنشــان کــرد؛ به هر 
میزان به مخابرات توجه شــود به همان میزان به ارتقاء 

سطح رفاه مردم کمک خواهد شد.
نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، مانع 
تراشــی در ارایه خدمات ارتباطی به مردم را آســیب 

رســاندن به نیاز مخابراتی آنان عنوان کرد و افزود: هر 
کسی که مانعی در روند رشد و توسعه ارتباطات ایجاد 
کند در حقیقت به مردم میهن اسالمی جفا کرده است.

وی در ادامه اظهار داشــت: با تضعیف مخابرات، نه تنها 
مشکلی از مردم حل نخواهد شد، بلکه اختالل در ارایه 
خدمات به مردم به وجود خواهد آمد. از اینرو، هرچقدر 
به رفع مشــکالت مخابرات توجه شود، میدان خدمات 

بیشتر به مردم وسیع تر خواهد شد.
مهندس دهناد به توصیف روند رشد فناوری و حرکت 
پر شتاب بروز ســرویس های نوین مخابراتی پرداخت 
و تاکید کرد: عزم ما در جهت خدمــت به مردم بزرگ 
ایران اسالمی یک اراده جدی ست، از اینرو، با ماهیتی 

که شــرکت بزرگ مخابرات ایران دارد، می طلبد که با 
توسعه زیرساخت های فنی، فناوری های نوین را در راه 

خدمت به مردم بکار ببندیم.
نایب رییس هیات مدیره شــرکت مخابرات ایران، در 
بخش دیگری از ســخنان خود، به جایگاه ویژه استان 
مرکزی به لحاظ شــرایط جغرافیایی و وجود شهرک 
های صنعتی متعدد اشــاره کرد و اظهار داشت: استان 
مرکزی یکــی از قطب هــای صنعتی بزرگ کشــور 
اســت، بنا براین ارایه خدمات مخابراتی وسهم توسعه 
زیرســاخت های ارتباطی در این استان باید مناسب و 

مطلوب باشد.
وی به ویژگی های دیگر این اســتان اشاره کرد و بیان 

داشــت: اســتان مرکزی زادگاه امام راحل و بنیانگذار 
جمهوری اســالمی و همچنین شــهر فقیهان بزرگی 
مانند آیت اهلل العظمی اراکی ست ، از اینرو، انتظار می 
رود، لطف همه مسووالن این اســتان به ویژه وجود پر 
برکت نماینده ولی فقیه، جناب حجت االســالم دری 
نجف آبادی شــامل حال خادمان صنعت ارتباطات در 

شرکت مخابرات ایران شود.
مهندس دهنــاد در پایان این مراســم، ضمن تقدیر و 
تشــکر از خدمات ارزنده مهندس ملک حسینی، مدیر 
پیشین مخابرات منطقه مرکزی و آرزوی سالمتی برای 
ایشــان، آقای علی رضا لطفی را به عنوان سرپرســت 

جدید مخابرات این منطقه معرفی کرد.

تخلیه و بــار گیــری کانتینری مجتمع بنــدری امام 
خمینی)ره( در سال ۹۹،  با رشــد ۷ درصدی به بیش 

۱۱۸ هزار TEU  رسید.
 به گــزارش خبرنگار خریدار به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریا نوردی اســتان خوزستان،  عادل 
دریس مدیر کل بنادر و دریا نوردی استان خوزستان ، 

با اشاره به تخلیه و بارگیری۳۹ میلیون تن انواع کاالی 
نفتی و غیر نفتی در ۱۲ ماهه ســال ۹۹، رشد تخلیه و 
بارگیــری کاالی کانتینری را در ایــن مجتمع بزرگ 

بندری را افزایشی عنوان کرد.
   عادل دریس در ادامه افزود: به دنبال هم افزایی صنایع 
همجوار با منطقــه ویژه اقتصادی و اتخــاذ تمهیدات 

مشترک به منظور تقویت مبادالت بازرگانی و تسهیل 
بارگیری محمــوالت صادراتی،روند تخلیه و بار گیری 
کاالی کانتینری در پایانــه اختصاصی مجتمع بزرگ 
بندرامام خمینی)ره( در ۱۲ ماهه ســال ۹۹ از رشــد 
مطلوبی برخوردار بود و با همکاری چند بخشی به ۱۱۸ 

هزار و TEU ۶۱۲  رسید.

   یادآور می شــود منطقــه ویژه اقتصــادی بندرامام 
خمینی)ره( بــا برخورداری از امکانــات و تجهیزات 
پیشــرفته توانمنــد در پایانــه اختصاصــی کاالی 
کانتینری زمینه مســاعدی  برای تخلیــه و بار گیری 
و ارائه خدمات بندری ویــژه کاالی کانتینری فراهم 

کرده است.

مخابرات

بندر

خریدار   دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
با بیان اینکه پیشــنهادها دربــاره برگزاری 
مراسم شب های قدر به ســتاد ملی مقابله 
با کرونا ارائه شده اســت، توضیحاتی درباره 
عدم جریمه افرادی که خون اهدا می کنند، 

ارائه کرد.
»حســین قاســمی« دبیر کمیته امنیتی، 
اجتماعــی  و انتظامی ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونــا درباره وضعیــت کرونایی 
شهرها گفت: آخرین وضعیت شهرها از نظر 
بیماری کرونا در حــال حاضر همان چیزی 
است که وزارت بهداشت اعالم کرده است و 
۲۹۵ شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و هنوز 
لیست جدید از ســوی وزارت بهداشت ارائه 

نشده است. 
وی دربــاره عدم جریمه افــرادی که در ماه 
مبارک رمضان خون اهداء می کنند، ادامه 
داد: در شب های ماه مبارک رمضان بسیاری 
از افراد در قالب نذر نســبت به اهدای خون 
خود اقــدام می کنند و این در حالی اســت 
که امسال نماز مغرب و عشــاء و زمان افطار 
با ســاعت منع تردد تالقی پیــدا می کند و 
تقریبا یک الی دو ساعت بعد از افطار ساعت 

منع تردد شبانه آغاز می شود.
دبیر کمیته امنیتــی، اجتماعی  و انتظامی 
ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا طبق 
هماهنگــی که هفتــه گذشــته در کمیته 
امنیتی اجتماعی با ســازمان انتقال خون و 
نیروی انتظامی صورت گرفت، مقرر شــد 
افرادی که بــرای اهدای خون بــه مراکز و 
پایگاه های انتقال خــون مراجعه می کنند، 
مشخصات شــخصی و خودروی این افراد 
درج شــده و به صورت هفتگــی در اختیار 
نیروی انتظامی قــرار می گیــرد و اگر این 
افراد جریمه شده باشند جریمه آنها حذف 

خواهد شد. 
قاسمی در پاسخ به این ســوال که آیا برای 
برگزاری مراســم شــب های قدر تصمیم 
گیری شــده اســت، خاطرنشــان کرد: ما 
در کمیتــه امنیتی، اجتماعــی و انتظامی 
بررســی های الزم را در خصوص برگزاری 
شــب های قدر انجام داده ایم و پیشنهادات 

ما در خصــوص برگزاری این شــب ها برای 
ســتاد ملی مقابله با کرونا ارسال شده است. 
در صورت تصویب و ابالغ از ســوی ستاد در 
خصوص چگونگــی برگزاری این مراســم 
اطالع رسانی در خصوص آن صورت خواهد 
گرفت.وی درباره مراســم نمــاز جماعت و 
دیگر مراسم ها در شب های ماه مبارک ادامه 
داد: در حال حاضر با توجه به شرایطی که از 
نظر بیماری کرونا کشــور با آن مواجه شده 
است، تصمیم جدیدی در خصوص برگزاری 
مراسم در ایام ماه مبارک رمضان و برگزاری 
نماز جماعت در شــهرهایی که در وضعیت 
قرمز و نارنجی هســتند، اتخاذ نشده است و 
همان محدودیت هــا و الزاماتی که در طرح 
مدیریت هوشمند اعالم شده است، به قوت 

خود باقی است.
دبیر کمیته امنیتــی، اجتماعی  و انتظامی 
ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا درباره 
اســتمرار محدودیت ها با توجه به شــرایط 
کرونا در کشــور گفت: اجرای محدودیت ها 
بستگی به شرایط شــهرها دارد. اگر شهری 
وضعیتــش تغییــر کنــد، محدودیت ها 
متناســب بــا وضعیت شــهر تغییــر پیدا 

می کند. اگر شــهری همچنان در وضعیت 
قرمز یا نارنجی بمانــد، محدودیت ها نیز به 
قوت خود باقی خواهنــد ماند. ما امیدواریم 
با همــکاری و مســاعدت و همراهی مردم 
روند بیمــاری در شــهرها تغییر کــرده تا 
محدودیت ها نیز برطرف شــود. قاســمی 
درباره مشاغل، اصناف، سازمان ها و اداراتی 
کــه محدودیت هــا را رعایــت نمی کنند، 
تصریح کرد: مهمترین مسئله ای که با عدم 
رعایــت محدودیت ها صــورت می گیرد به 
خطر افتادن ســالمت کارمنــدان، صنوف 
و مردم اســت و در صورت عــدم رعایت با 
مخاطره جــدی روبرو می شــویم، بنابراین 
اینکه رعایت نمی شود، یک امر غیرمنطقی 
و غیرعادی است.وی با اشــاره به نظارت بر 
اجرای محدودیت ها گفت: در حوزه ادارات 
معموال معاون توسعه منابع یا معاون اداری 
مالی مسئولیت بر اجرای محدودیت ها را در 
ادارات و ســازمان ها برعهده دارند در سطح 
اســتانی نیز ستادهای اســتانی و در سطح 
شهرســتان ها نیز فرمانداری ها و ستادهای 
شهرستانی مســئولیت اجرای پروتکل ها را 
برعهده دارند. اگر اجرای این پروتکل ها در 

ادارات رعایت نشــود، باید گزارشات الزم به 
ستادهای اســتانی و شهرستانی اعالم شود 
تا تصمیمــات الزم در خصــوص آن اتخاذ 
شود، چراکه ســازمان اداری و استخدامی 
نیز بخشنامه ای در این خصوص ارائه کرده 
است. چنانچه پروتکل ها در ادارات رعایت 
نمی شــود، برابــر قانون تخلفــات اداری 
افراد متخلف بــه هیات تخلفــات اداری 
معرفی می شــوند و یا اینکه راسا مدیران 
می توانند براســاس مصوبات ســتاد ملی 
مقابله بــا کرونا جریمه و مــواردی که در 
قانون تخلفات اداری دیده شــده اســت 
را اعمــال کنند. دبیــر کمیتــه امنیتی، 
اجتماعــی  و انتظامی ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا درباره اجــرای پروتکل ها در 
اصناف و مشاغل خاطرنشــان کرد: نظارت 
بر اجرای پروتکل ها از سوی اتاق اصناف به 
صورت جدی دنبال می شــود و بعید است 
در حوزه اصناف رعایت ها کم باشد، چراکه 
علیرغم همه محدودیت ها و مشــکالتی که 
در حوزه اقتصــادی داشــته اند، اما اصناف 
همراهی خوبی در این مدت با ما داشته اند. 
اگر بازرســان اتاق اصناف و بازرسان کمیته 

نظارت وزارت بهداشت به مواردی برخورد 
کنند کــه پروتکل ها را رعایــت نمی کنند، 
برابر ضمانت های اجرایی و الزاماتی که دیده 
شده است با اصناف متخلف برخورد قانونی 
می کننــد و حداقل این برخــورد پلمب دو 

هفته ای اصناف متخلف است. 
قاسمی در پاسخ به این ســوال که هنوز هم 
شــاهد بروز برخی صف ها برای خرید اقالم 
ضروری هســتیم، آیا با سازمان های متولی 
در خصوص تامیــن اقالم ضــروری و عدم 
تشکیل صف اقداماتی صورت گرفته است، 
تصریح کرد: ما در کمیتــه امنیتی انتظامی 
اجتماعی بررسی کردیم و دستگاه هایی که 
خدمات ضروری ارائه می دهند تالش کنند 
تا خدمات خود را به صورت الکترونیک و در 

بستر دولت الکترونیک ارائه دهند. 
وی ادامه داد: براســاس مصوبه ســتاد ملی 
مقابله با کرونا سه خدمت پرمصرف مردم در 
بستر دولت همراه و الکترونیک و به صورت 
غیرحضوری ارائه شــود. تامیــن اجتماعی 
یکی از دستگاه هایی است که در این زمینه 
بســیار موفق عمل کرده است و برای صدور 
دفترچه و خدمات مرتبط به بازنشستگان از 
بستر دولت الکترونیک خدمات خود را ارائه 

می دهد. 
دبیر کمیته امنیتــی، اجتماعی  و انتظامی 
ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا درباره 
تشکیل صف ها تصریح کرد: وزارت صمت، 
ســازمان حمایت از مصــرف کنندگان و 
تولید کنندگان و وزارت جهاد کشــاورزی 
در خصوص تشــکیل صف ها باید پاسخگو 
باشند ما براساس پیشنهاداتی که به ستاد 
ملــی مقابله با کرونــا ارائه کردیــم تاکید 
داشــتیم که ســتاد تنظیم بازار کاالهای 
مورد نیاز مــردم را به وفور تامیــن کند تا 
مردم مشــکل صف و مســائل این چنینی 
نداشته باشــند. اجرای این مصوبات نیز با 
وزارت صمت، ســازمان حمایت از مصرف 
کننــدگان و تولیــد کننــدگان و وزارت 

جهاد کشاورزی است.
 اگــر وزارت بهداشــت در خصــوص این 
موضوعات گزارشــی را ارائــه دهند قطعا با 

دستگاه های متخلف برخورد خواهد شد. 

وز، نیاز به ارتباطات و مخابرات برای مردم و حاکمیت، حیاتی ست  امر
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با افتتاح پروژه های آب شیرین کن در دست اجرا

کاهش نسبت وابستگی استان بوشهر به دیگر استان ها از ۹۰ درصد به 6۰ درصد
پروژه هــای  افتتــاح  بــا  خریــدار  
آب شــیرین کن در دســت اجرا، نســبت 
وابستگی استان بوشهر به دیگر استان ها از 

۹۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش می یابد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
بوشهر در نشست با مدیر مسئول هفته نامه 
نصیر بوشــهر وضعیت آبرســانی در استان 

بوشهررا تشریح نمود.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب 
وفاضالب اســتان بوشهرمدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر در این نشست 
با اشاره به وابســتگی تامین آب استان به ۲ 
استان کهگیلویه و بویراحمد وفارس گفت: 
بیــش از ۸۰ درصد این منبع در ۲ اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد و فارس شــامل سد 
کوثر و رودخانه شــاپور و چشــمه ساسان 
کازرون قــرار دارد.عبدالحمید حمزه پور با 
بیان اینکه منابع آب استان بوشهر با میزان 
بارش باران تغییر می کند اظهار داشــت: در 

سال آبی جاری کاهش بارش باران بر منابع 
تامین آب در شهرستان کازرون اثر گذشته 
و میزان آب دهی آن به شــدت کاهش داده 
است.وی با اشــاره به اینکه ساالنه افزون بر 
۳۵۰ میلیــون مترمکعب آب آشــامیدنی 
در استان بوشــهر مصرف می شود افزود: بر 
اســاس اســتانداردهای تعیین شده سرانه 
مصرف آب در استان بوشــهر ۲۰۰ تا ۲۲۰ 
لیتر ولی اکنون این ســرانه تــا ۳۵۰ لیتر 

افزایش یافته است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
بوشــهر میزان تامین آب آشــامیدنی را بر 
اساس ســرانه تعیین جوابگوی نیاز استان 
دانست و بیان کرد: با توجه به مصرف بیش 
از میزان تعیین شده از ســوی مشترکان و 
انشعابات غیرمجاز و مصرف غیر شرب، آب 
انتقالی به استان بوشهر، در تامین نیاز مردم 

با مشکالتی مواجه کرده است.
حمزه پور با تاکید بــر مدیریت مصرف آب 

از ســوی مشــترکان به ویژه در فصل گرما 
تصریح کرد: شرکت آب و فاضالب مسئول 
تامین آب شرب مردم در شهرها و روستاها 
و این درحالی اســت که برخی مشترکان از 
آن در آبرسانی به اراضی کشاورزی و باغات 

استفاده می کنند که تخلف است.
وی بــا بیــان اینکــه قطعی انشــعاب آب 
غیرمجاز و خانه  باغ ها در اولویت است تاکید 
کرد: بدن اغماض انشعاب آب در خانه باغ ها 
و آبرسانی به اراضی کشــاورزی و باغ قطع 
می شــود و مصرف آب در خانه باغ و آبیاری 

اراضی و دام جرم محسوب می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
بوشهر با اشاره به تدوین برنامه ایجاد منابع 
آب آشــامیدنی از طریــق شیرین ســازی 
آب دریا خاطر نشــان کــرد: در این زمینه 
پروژه هــای آب شــیرین کن در مجموع به 
ظرفیت افزون بــر ۱۵۰ هــزار متر مکعب 
در شبانه روز در اســتان طراحی و مجوز آن 

صادر و عملیاتی شده است.
حمزه پور بــا بیان اینکه اکنــون به ظرفیت 
افزون بر ۳۴ هزار متر مکعب آب شیرین کن 
در اســتان بوشــهر وارد مدار تولید اســت 
گفت: طرح های شیرین ســازی آب دریا با 
مشــارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری 
می شــود و آب تولیدی از سرمایه گذاران به 

صورت تضمینی خریداری می شود.
وی هزینــه تولید آب آشــامیدنی از طریق 
شیرین ســازی آب دریا را بسیار باال دانست 
و تصریح کرد: در این راســتا دولت هر سال 
یارانه خرید تضمینی آب تخصیص می دهد 
و سال قبل برای تامین آب از آب شیرین کن 
بوشــهر و کنگان ۱۵۰ میلیارد تومان یارانه 

پرداخت شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
بوشــهر با اشــاره بــه اجــرای پروژه های 
آب شــیرین کن در شــهرها و روستاهای 
مختلف اســتان بوشــهر خاطر نشان کرد: 

پروژه های بزرگ تأسیسات آب شیرین کن 
شامل ۳۵ هزار و ۱۷ هزار متر مکعب بوشهر 
و ۲۸ هزار مترمکعب سیراف - جم است که 
امسال این پروژه ها وارد مدار تولید می شود.

حمزه پور از حــل مشــکالت تاریخی آب 
آشــامیدنی بوشــهر با افتتــاح پروژه های 
آب شــیرین کن خبر داد و بیان کرد: امسال 
به ظرفیت ۶۰ هزار متر مکعب آب تولیدی 
از پروژه هــای آب شــیرین کن وارد مــدار 
بهره برداری می شــود که در پایداری تامین 

آب استان بوشهر نقش مهمی دارد.
وی، با تاکید بر پرداخت هزینه آب مصرفی 
مشــترکان به ویــژه ســازمان ها، ادارات و 
نیروهای مســلح گفت: با توجه بــه اینکه 
شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر، به 
صورت درآمــد هزینه مدیریت می شــود 
عدم پرداخت هزینه آب مصرفی از ســوی 
مشــترکان، مشــکالتی را در اجرا پروژه ها 

فراهم می کند.



آذری: 

وزی است موفقیت فوالد حاصل ۱۸ ماه تالش شبانه ر

بررسی یک درخواست پس از واکسیناسیون المپیکی ها
ونا برای تیم ملی فوتبال  امکان تزریق واکسن کر

وجود دارد؟
پس از تخصیص ســهیمه ۴۳۷ نفری برای حضور در مسابقات المپیک 
و پارالمپیک توکیو، حال درخواست واکســن کرونا از سوی دروازه بان 
تیم ملی فوتبال ایران در مســیر رقابت های انتخابی جام جهانی مطرح 
شده است. چه ورزشــکاران المپیکی که انتخاب شده اند، چه آن هایی 
که در لیست انتظار هستند و چه آن هایی که در کادر اجرایی قرار دارند 
بر اســاس فهرســتی که از طرف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و 
جوانان تایید شده، واکسینه می شوند و این واکسیناسیون ۲ مرحله ای 

از چندی پیش آغاز شده است.
۲۹۲ نفر در فهرســت المپیکی ها قرار دارند که تا کنــون ۱۸۵ نفر آن 
ها مرحله اول واکســن را تزریق کرده اند، در فهرســت پارالمپیکی ها 
نیز ۱۴۵ نفر وجود دارد که ۱۱۵ نفر آن ها واکســینه شــده اند و سایر 
ورزشکاران و کادر اجرایی که تاکنون اقدام به تزریق نکرده اند، باید طی 
روزهای آینده در این رابطه اقدام کنند. در این رابطه صرفا ورزشکارانی 
که عازم المپیک می شوند واکســن نخواهند زد، بلکه ورزشکارانی که 
در شرف برگزاری مسابقات انتخابی المپیک هستند و ورزشکارانی که 
در تمرینات به عنوان آلترناتیو حضور دارند، در لیســت واکسیناسیون 
ورزشــکاران قرار گرفته اند.واکســن در نظر گزفته شــده، مورد تایید 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی بوده که پس از درخواست 
ارائه شده به منظور واکسیناسیون ورزشکاران و کادر اجرایی به منظور 

حضور در المپیک و پارالمپیک تعلق گرفته و از نوع »سینوفارم« است.
به تازگی اما، علیرضــا بیرانونــد دروازه بان تیم ملی فوتبــال ایران از 
فدراسیون فوتبال درخواست کرده تا در راستای دریافت واکسن کرونا 
برای ملی پوشــان اقدام کند. وی عنوان کرده است که تیم ملی فوتبال، 
خردادماه برای برپایی اردوی آماده ســازی به جزیــره کیش می رود و 
خدایی ناکرده اگر یکی از بازیکنــان کرونا بگیرد، باید دو هفته قرنطینه 
شــود و عمال چهار بازی انتخابی جــام جهانی در بحرین را از دســت 
می دهد.وی با اشــاره به اینکه با قنبرزاده، دبیرکل فدراسیون فوتبال، 
پزشــک تیم ملی و مترجم اســکوچیچ صحبت کرده و به آن ها گفته 
اســت: به جای اینکه به فکر اردو در کیش باشند فکری به حال واکسن 
بازیکنان تیم ملی کنند تا زمانی بازیکنان به اردو می آیند، همه واکسن 
زده باشــند، چراکه تا کنون صرفا بازیکنانی که در قطر بازی می کنند و 
شاید سردار آزمون )روسیه( واکســن زده باشند و هیچ بازیکن دیگری 
واکســن نزده اســت، برای بازی با ســوریه نیز پنج روز در اتاق هایمان 
قرنطینه بودیم، چون تست کرونای سه بازیکن مثبت شده بود و  حتی 

غذای ما را بعد از تمرین در اتاق می گذاشتند.
در این راســتا یک مقام مسئول در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اینکه 
اگر درخواســت تزریق واکسن کرونا از سوی فدراســیون فوتبال برای 
ملی پوشــان مطرح اســت، باید آن را به وزارت ورزش ارائه کنند، بیان 
کرد: در صورت امکان و موافقت با این درخواست بر اساس لیست تایید 
شــده، مکاتبه وزارت ورزش و جوانان با فدراســیون پزشکی ورزشی و 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شــود و همانند 
واکسیناسیون ورزشــکاران المپیکی، واکسیناسیون تیم ملی فوتبال 

ایران نیز در دستور کار قرار می گیرد.
پیش از این اعالم شده اســت که بر اساس لیســت ارائه شده به وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، تایید آن ها و طبــق کد ملی، 
ورزشــکاران در حال تزریق واکسن هســتند و مطابق لیست اعالمی، 
تایید شده و نیز بر حسب کدملی واکسیناسیون انجام می شود و امکان 

تزریق، برای افراد متفرقه وجود ندارد. 

بدهی ۱۵ میلیاردی صدا و سیما به ورزش
ور قانون به پرداخت حق پخش نمی رسد؟  چرا ز

سازمان صدا و ســیما ســهم ۱۵ میلیارد تومانی تعیین شده بر اساس 
قانون بودجه سال ۹۹، از محل درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش 

مسابقات ورزشی را به وزارت ورزش پرداخت نکرد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشــخص شد که به استناد بند )پ( 
ماده )۹۲( قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان 
صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران مکلف شــدند درآمدهای 
تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشــی را به ردیف درآمدی شماره 
۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل  کشــور واریز کنند. وجوه واریزی از محل 
ردیــف  ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شــماره )۹( ایــن قانون به 
نســبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانــان )برای کمک به 
فدراسیون های مربوطه( و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد.
در این قانــون، همچنین درآمد حاصــل از تبلیغات ناشــی از پخش 
مسابقات ورزشــی موضوع بند)پ( ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه 

در ردیف ملی ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
در ســال ۹۵ مقوله حق پخش تلویزیونی رقابت های ورزشی در برنامه 
پنج ساله ششم توســعه لحاظ و سازمان صداوســیما ملزم شد که حق 
پخش تلویزیونی رقابت های ورزشــی را پرداخت کند، اما این مســئله 
باز هم مورد توجه سازمان صداوســیما قرار نگرفت تا در نهایت موضوع 
در قانون بودجه ســال ۹۹ مدنظر قرار گرفت و سهم وزارت ورزش ۳۰ و 

سهم سازمان صدا و سیما ۷۰ درصد تعیین شد.
در این راستا، بر اســاس اعالم ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت ورزش و جوانان به ایسنا، صدا و سیما در سال ۹۹ مبادرت 
به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف 
درآمدی شــماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل  کشــور نکرده اســت 
و اینگونه ســهم ۳۰ درصدی وزارت ورزش و جوانــان از محل مربوطه 
پرداخت نشده است؛ مسئله ای که از ســوی این وزارتخانه به نهادهای 
نظارتی گزارش شده است.پیش از اتمام سال ۹۹ نیز، مسعود سلطانی 
فر، وزیر ورزش و جوانان به ایســنا اعالم کرد تا پایان دی ماه، حتی یک 
ریال هم از ســوی سازمان صداوسیما به این حســاب واریز نشده است 
و در هر صورت نهادهای نظارتی و مجلس شــورای اســالمی از وزارت 
ورزش خواستار ارائه گزارش شدند و ما نیز اعالم کردیم که این سازمان 
به قانون عمل نکرده و باید پاســخگو باشــد، در نهایت هــم امیدواریم 
نهادهای نظارتــی پیگیری های الزم را انجام دهنــد، چرا که این مبلغ 

حق ورزش ایران است و به تمام رشته های ورزشی تعلق دارد.
بخش عمده ای از درآمد باشــگاه های معروف دنیا از حق پخش تامین 
می شود و  حدود۳۰ تا ۳۵ درصد درآمد آن ها از محل حق پخش است. 
طی ۱۵ سال گذشــته مســئوالن مختلف در وزارت ورزش و جوانان، 
ســازمان وقت تربیت بدنی و فدراســیون فوتبال درگیر ماجرای حق 
پخش تلویزیونی مسابقات ورزشــی بودند و در چند برهه زمانی، حتی 
از ورود دوربین های سازمان صداوسیما به ورزشگاه ها ممانعت به عمل 
آمد، اما در نهایت با دخالت مقامات باالدستی به دلیل جذابیت و اهمیت 
باالی فوتبال برای مردم، همان رویــه قبلی ادامه یافت و نه تنها دوربین 
ها به ورزشــگاه ها راه یافتند بلکه خبری هم از پرداخت حقوق ورزش 
در این زمینه نشــد.پس از تصویب قانون بودجه سال ۹۹ اعالم شد که 
درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی باید به نسبت 
۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و ســازمان صدا و ســیما تقسیم 
شود، درآمدی که برای ســال ۹۹ معادل ۵۰ میلیارد تومان در مجموع 
برآورد شــده اســت تا ســهم وزارت ورزش معادل ۱۵ و سهم سازمان 
صداوســیما معادل ۳۵ میلیارد تومان باشــد، با این وجود اما در سال 
گذشته نیز ســازمان صدا و سیما اقدامی در راســتای پرداخت مطالبه 
ورزش کشــور نکرد و تا کنون نیز خبری از اعمال قانون از سوی مراجع 

نظارتی در این رابطه نیست!

میدان

پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل گفت: اســتقالل 
در دیدار با االهلی عربســتان مســتحق این پیروزی با 
ارزش بود و آنها کل آســیا را غافلگیر کردند.تیم فوتبال 
اســتقالل در اولین شــب از رقابتهای مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا موفق شــد تیم ثروتمند و قدرتمند 
االهلی را در کشور عربستان با نتیجه ۵ بر ۲ شکست دهد 

تا در پایان روز اول در صدر جدول گروه مرگ قرار گیرد.
ایوب اصغرخانی پیشکســوت آبی پوشان و مدیر فنی 
آکادمی این باشــگاه در گفتگــو با خبرنــگار مهر در 
خصوص این بازی اظهار داشت: پیروزی استقالل بازی 
قابل پیش بینی بــود اما خود ما هم تصــور زدن ۵ گل 
به تیم خوب و قدرتمند االهلی را نداشــتیم. شاگردان 

فرهــاد مجیدی فقــط االهلــی را غافلگیر 
نکردند. بلکه با این بــازی و این نتیجه، تمام 
آسیا را در شــوک فرو بردند و در همین روز 

اول برای همه خط و نشان کشیدند.
وی اضافه کرد: بچه ها بایــد این را باور کنند 
که این پیروزی انتهای کار نیســت و تازه کار 
آنها شروع شده است. این نتیجه چشم همه 

تیم ها را به سوی آبی پوشــان خیره می کند و کار برای 
آنها دشوار تر می شــود. حاال انتظارات از استقالل باال 

رفته و آنها باید بتوانند این انتظارات را برآورده کنند.
مدیر فنی آکادمی آبی پوشــان گفــت: همانطور که از 
قبل هم قابل پیش بینــی بود، الدحیــل جدی ترین 

رقیب اســتقالل در این گروه است. اما هرگز 
نباید از تیم الشــرطه عراق هم بــه راحتی 
عبور کرد، چون عراقی ها گربه ســیاه فوتبال 
ما هستند و همیشــه به خاطر نوع بازی شان 
برای تیم های ایرانی دردســر ایجاد کرده اند.
اصغرخانی بیان داشت: پیروزی با ارزش برابر 
االهلی را یک پیروزی بــا ارزش دیگر مقابل 
الشرطه تکمیل می کند. حاال که تیم ما استارت خوبی 
در آسیا زده و قدرتش را اثبات کرده است، باید الشرطه 
را هم با فوتبالی حساب شده و منسجم شکست دهند 
تا شــانس خود را برای صعود به مرحله بعدی افزایش 
دهند.پیشکســوت آبی پوشــان تصریح کرد: در بازی 

مقابل االهلی، همه بازیکنان ما خیلــی خوب بودند و 
همه در این پیروزی نقش داشتند.

 از رشــید مظاهری بگیرید که با دفع توپ های به موقع 
تیم را در بازی نگه داشــت، تا محمد نــادری، غفوری، 
اســماعیلی و دیگران. اما اگر قرار باشد از بین این همه 
بازیکن خیلی خوب یکی را به عنوان ســتاره نام ببرم، 
باید از مهدی قایدی اســم برد. به نظر من درســت در 
دقایقی که عربستانی ها فاصله را کم کرده بودند و امید 
به بازگشــت به بازی داشــتند، قایدی با یک سوپرگل 
آب ســرد را بر پیکر آنها ریخت تا ناامیدی اردوی تیم 
سعودی را در بر بگیرد. بعد از آن هم نوبت شیخ رسید تا 

تیر خالص را بر پیکر این تیم بزند.

استقالل

خریدار   مدیرعامل باشــگاه فوالد گفت: 
ما تا آخرین لحظه می جنگیم و به هیچ چیز 
دیگری فکر نمی کنیم و امیــدوارم بتوانیم 

بازی ها را خوب تمام کنیم.
ســعید آذری درباره عملکــرد قابل توجه 
فوالدی ها در دو دیدار گذشــته آســیایی 
اظهار کرد: ما یک مجموعه هستیم که داریم 
شــرح وظایف خودمان را بــه خوبی انجام 

می دهیم. 
جواد نکونام هم بعــد از ۱۸ ماه این تیم را به 
یک بلوغ خیلی خوب رساند و طی مدت ۱۸ 
ماه گذشــته تالش  خیلی زیادی کرد تا این 
تیم به این سطح برســد. بچه ها به یک بلوغ 
تاکتیکــی و تکنیکی رســیدند و باتوجه به 
کاری که در تمرینات انجام می دهند کاماًل 
پخته شــده اند و این نتیجــه ۱۸ ماه تالش 

همه جانبه است.

موفقیت فوالد حاصل 18 ماه تالش 
شبانه روزی است

او ادامــه داد: اکنون شــاهد یــک فوتبال 
چشــم نواز از فوالد هســتید. خوب دفاع و 
حمله می کنند و به موقع جمع می شــوند و 
اســتانداردهای فوتبال بین المللی را داریم 
در این تیم می بینیــم. این موفقیت حاصل 
۱۸ ماه تالش شبانه روزی است و خداراشکر 
وقتــی رهبری مثــل جواد نکونام داشــته 
باشید، دیگر دل تان قرص است. خداراشکر 
او بر همه چیز اشــراف دارد و شــیوه های 
تمرینش بین المللی است و استانداردهای 

باالیی دارد.
مدیرعامــل باشــگاه فوالد با بیــان این که 
باشگاه هم خداراشــکر وظایفش را توانسته 
به خوبی انجام دهد، عنــوان کرد: اما بزرگ 
ترین حســن باشــگاه فوالد این اســت که 
مجموعــه ای که داریم باهــم کار می کنیم 
هماهنگ و هم هدف است و هر کسی شرح 

وظایف کامال مشخصی دارد. 
خیلــی کم در فوتبــال اتفاق مــی افتد که 
چنین مجموعه هایی بتوانند دور هم باشند 

و در کنارش اصول کالســیک مدیریت هم 
در تیم ما دارد رعایت می شود.

بازیکنان فوالد با قلب شان بازی 
می کنند

او اضافــه کرد: بازیکنان فوالد با قلب شــان 
بازی می کنند و پشت آن هم یک مغز متفکر 
وجود دارد که توســط جواد نکونام هدایت 
می شــود. ما ژنتیکی مبارز به دنیا می آییم 
اما شــکل دادن به این غیرت، تپش قلب و 
تعصب برای فوالد ۱۸ مــاه زمان برد. ژاوی 
هم این مســاله را دید و خیلی منصفانه در 
مورد ما قضــاوت کرد. او هم دیــد تیم مان 
خیلی تیم سختی اســت و شکست دادن ما 

به این راحتی ها نیست.
آذری همچنیــن گفــت: اگــر تمرکزمان 
در دقایــق پایانی بــازی بهــم نمی خورد 
می توانستیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم 
اما به هر حال باز هم از آن ها تشــکر می کنم 
چون فوق العاده ظاهر شــدند. از مدیریت و 

اعضای هیات مدیره مان هم تشکر می کنم 
که به شــکل بی نظیری دارند از ما حمایت 
می کنند. درست اســت که از ما دور هستند 
اما انرژی های شــان در فضای مجازی دارد 
به ما می رســد و ایــن یکــی از عناصر مهم 

پیشرفت تیم ما بوده است.

 انصافا عربستانی ها رفتار خوبی
 با ما داشتند

او در رابطــه میزبانی عربســتانی ها و تغییر 
زمین تمرین فوالدی ها خاطرنشــان کرد: 
شــب اول در ریاض تمرین کردیم و زمینی 
که در شــب دوم به ما داده بودند در آکادمی 
ملی المپیک اســت و چمــن فوق العادهِ ای 
دارد اما چون دارند برای المپیک تاسیسات 
جدیدی می سازند، گرد و خاک ایجاد شد و 

باعث شد بچه ها اذیت شوند. 
البته انتخاب زمین چمن به عهده عربستان 
نیست و به عهده کنفدراسیون فوتبال آسیا 

است.

مدیرعامل باشگاه فوالد ادامه داد: به محض 
اینکــه درخواســت دادیم کنفدراســیون 
فوتبال آسیا زمین مان را تغییر داد و مجددا 
به همان ورزشــگاه ریاض برگشتیم و آن جا 
تمرین می کنیم. خداراشکر همکاری الزم 
را به عمل آوردند و چیزی که عربســتانی ها 
دنبال آن هستند میزبانی بازی های آسیایی 
و جام ملت ها اســت. آن ها دنبال کســب 
امتیــازات خوب بــرای میزبانی های آینده 
خود هســتند امــا انصافا هم رفتــار خوبی 
با ما داشــتند و ما هم اینجا داریم مدیریت 

خودمان را می کنیم.

همه مدیران را با یک چوب نرانید
او اضافه کرد: دو روز پیش یکی از رسانه های 
خبری نوشــته بود چرا مدیران باشــگاه ها 
همراه با تیم رفته اند و من از این دوســتان 
می خواهــم کــه همــه مدیــران را با یک 
چوب نرانند. مدیــر اینجا نمی آیــد که به 
تعطیالت برود و مــا آمدیم اینجا تالش مان 

را انجام دهیم و در حوزه هــای اقتصادی و 
اسپانسرینگ و درآمدزایی و مسائل مربوط 
به صرفه جویی کار کردیم و خودمان باال سر 

کار هستیم. 
هماهنگی عوض کــردن زمین های تمرین 
و هماهنگی های مربوط به مسابقات وجود 
دارد و این ها همه انرژی می خواهد. این گونه 
نیســت که هر مدیری که بلند شود و اینجا 
بیاید برای خودش تفریــح کند. ما وظایفی 
داریم که باید انجام دهیم و خداراشــکر تا 

امروز کوتاهی نکردیم.
مدیرعامل باشــگاه فوالد در رابطه با دیدار 
فوالدی ها مقابل الوحدات گفت: این گروه 
بسیار سخت اســت. الوحدات دو روز پیش 
مقابل النصر بازی داشت و تیم قدرتمندی 
بود. فوتبــال فیزیکی را خوب بلد اســت و 
النصــر را در زمین خــودش متوقف کرده 

کرد. 
ما مقابل این تیم کار سختی پیش رو داریم 
ولی ما هم تیــم خوبی هســتیم و نکونام و 
کادرش الوحــدات را خوب آنالیــز کردند. 
جلســات متعددی را با بازیکنــان برگزار 
کردند و ان شاءاهلل بازیکنان مان یک نمایش 
دلپذیر دیگر داشته باشــند. هم خودشان 
و هــم آن هایی که پــای گیرنده بــازی را 

می بینند امیدوارم لذت ببرند.

تا آخرین لحظه می جنگیم
آذری در پایان در پاســخ به این ســوال که 
" فوالد بــه مرحله بعد صعــود خواهد کرد 
یا خیر؟" عنــوان کرد: ما تــا آخرین لحظه 
می جنگیــم و به هیــچ چیز دیگــری فکر 

نمی کنیم. 
فلسفه ما فلسفه مبازه است و تنها چیزی که 
همه ما داریم برایش می جنگیم این است که 
تالش مان در یک راستا باشــد تا بتوانیم در 
آخر روز خوبی را برای فوتبال خوزســتان، 
هواداران فوالد و همــه ایرانی ها رقم بزنیم. 
امیــدوارم بتوانیــم بازی ها را خــوب تمام 

کنیم.

االهلی و همه آسیا غافلگیر شدند

ورزش
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وایت مجید جاللی تحلیل عملکرد ۴ نماینده ایران در آسیا به ر
خریدار  کارشناس فوتبال ایران می گوید 
تیم های ایرانــی در لیگ قهرمانان آســیا 

شیوه های مشترکی برای بازی دارند.
مجید جاللی درباره عملکرد چهار نماینده 
ایران در لیــگ قهرمانان آســیا اظهار کرد: 
یادم است که حدود ۲۰  ســال قبل زمانی 
که آقای کفاشــیان در کمیته ملی المپیک 
بودند، از من دعوت کردند تا شــاخصه های 
فوتبال ایرانی را اســتخراج کنیم  و  ببینیم 
فوتبال ایران می تواند یک مکتب باشــد یا 
خیر. من کار را شــروع کردم امــا بعد از ۱۵ 
روز، آن طرح رها شــد. ۲۰ سال پیش گفتم 
که فوتبال ایران به کجا خواهد رســید. االن 
چهار تیم ایرانــی مدلی از فوتبــال را ارائه 
می کند که تقریبا شــبیه به هم هســتند. 
هویت فوتبــال ایرانی را در شــاخصه هایی 
که نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

دارند، می بینم.
وی افــزود: اگــر فــوالد را بینیــد یکی از 
شــاخصه های مهم تیم های ایرانی، توجه 
به مســائل بدنی بــوده اســت. از نظر بازی 
درگیرانه واقعا عالی هستند چون بازیکنان 
با درصد فداکاری باالیــی روی توپ درگیر 
می شوند. شــاخصه بعدی مدل دفاع کردن 
است. شــکل دفاع به گونه ای است که سعی 
می کننــد فضاها را در طــول و عرض کوتاه 
کنند و بعد همه تیم متراکم می شوند و روی 
توپ فشــار زیادی ایجــاد می کنند که این 
حریفان ما را کالفه کرده است. االن فوالد و 
پرسپولیس این کار را انجام می دهند و بعد 
از آنها، اســتقالل و تراکتور سعی دارند این 

شیوه را پیاده کنند.
جاللی تصریح کرد: در ادامه بازی  از کناره ها 
شــاخصه دیگر تیم های ایرانی اســت. این 
تیم هــا زوج هایــی را تشــکیل داده اند که 
بتواننــد از کناره ها نفوذ کنند. اســتقالل 

در ســمت راســت، میلیچ و وریــا غفوری 
را گذاشته است و در ســمت چپ قایدی و 
نادری بازی می کنند. در پرســپولیس هم 
در سمت راســت پهلوان و نعمتی زوج این 
تیم هستند و در ســمت چپ ترابی و امیری 
بازی می کنند. تراکتور هم در سمت راست 
تیکدری و فخرالدینی بــازی می کنند و در 
سمت چپ نریمان جهان و تیموری حضور 
دارند. در تیم فوالد هم حردانی و احمدزاده 
در ســمت راســت زوج خوبی را تشــکیل 
داده اند و در ســمت چپ انصاری و حیدریه 
بازی می کنند. این زوج ها در کناره ها اقلب 

حمالت تیم های ما را رقم می زنند.
او در ادامه به مــدل دیگری کــه تیم های 
ایرانی بــازی می کنند، اشــاره کرد و گفت: 
تیم هــای ایرانــی از "حمله کننــده دوم" 
اســتفاده می کنند. این حملــه کننده دوم 
کامال شــرح وظایف حمله کننــده دوم را 
انجام می دهــد و نه اینکــه وظایف بازیکن 
پســت ۱۰ را انجام بدهد. مثال تراکتور این 
وظیفه را به بابایی داده، فــوالد این وظیفه 
را به پاتوسی داده، اســتقالل این وظیفه را 
به فرشید اسماعیلی  داده و پرسپولیس هم 

این وظیفه را به امید عالیشاه داده است.
این کارشــناس فوتبال در ادامه به ساختار 
دفاعی نمایندگان ایران اشــاره کرد و گفت: 
فوالد در بخش دفاعی منظم و ســازماندهی 
شده عمل کرد. اســتقالل اما ما را نگران کرد 
و نیاز به ترمیم دارد. تراکتور هم مشــکالتی 
دارد چون فقط با یک هافبــک دفاعی بازی 
می کرد و فقــط ایمانی در مقابــل مدافعان 
حضور داشت و هر ســه گلی هم که دریافت 
کرد، از ضعف ســمت چپ ایمانی بود و اگر از 
دو هافبک دفاعی استفاده می کرد این دو گل 
را دریافت نمی کرد. این ها مسائلی بود که من 
به صورت مشترک در تیم ها دیدم اما برخی 

تیم ها خصوصیاتی دارند که ویژه خودشــان 
اســت. مثال مدل بازی ای که فوالد انتخاب 
کرده است با مدل بازی ای که استقالل از آن 
بهره می برد متفاوت اســت و در شیوه بازی 
تفاوت های زیادی میان چهار تیم وجود دارد 
اما مســائلی گفتم به صورت مشترک تیم ها 

دارند، واقعیت فوتبال ایرانی است.
وی در ادامــه درباره عملکرد پرســپولیس 
برابر الوحده امارات هم گفت: پرســپولیس 
خیلی با تجربه بــازی می کند و این تجربه به 
آنها اعتماد به نفس کافی داده اســت. آنها به 
خوبی بازی را کنترل می کننــد و هر زمانی 
می خواهند به عقــب می آیند و بازی گردانی 
می کنند تا فرصت گلزنی ایجاد کنند. اینکه 
چرا پرســپولیس فرصت گلزنی از دســت 
می دهد برای این اســت که شــرح وظایف 
بازیکنان هجومــی این تیم مثل شــهریار 
مغانلو، مهدی ترابی و امید عالیشــاه بسیار 
سنگین است. اگر آمار دوندگی این نفرات را 
ببینید پر تحرک ترین بازیکنان، این نفرات 
هســتند. در کنار این ها وحید امیری است 
که در پســت حمله کننده دوم بازی می کرد 
که باالترین دوندگی را در تیم پرســپولیس 
دارد. وقتــی بازیکــن خســته می شــود و 
دوندگی باالیی دارد، وقتی فرصت گلزنی به 

دســت می آورد، تمرکزش از دست می رود و 
نمی توانــد با دقــت ضربه بزند. بــه نظر من 
پرسپولیس خیلی اقتصادی و سنجیده بازی 
می کند چون آنها باید ۶ بــازی انجام بدهند 
و نیــاز دارند که نگرش اقتصادی نســبت به 

انرژی که از دست می دهند داشته باشند.
جاللی درباره عملکر اســتقالل برابر االهلی 
عربستان هم گفت: اســتقالل برابر االهلی 
یک دیدگاه داشــت چون آنها می دانند در 
خط دفاعی ضعف هایی دارند اما آنها چندین 
برابر تیم بهتــری در خط حمله هســتند. 
وریا غفوری و نادری وقتی بــه حمله اضافه 
می شــوند تیم مهار ناپذیری می شــوند اما 
پشت آنها فضا ایجاد می شــود که به حریف 
فرصت می دهد. نگرش اســتقالل این است 
که چون در حمله قدرتمند هســتند، پس 
روی حمله متمرکز می شوند. در برابر االهلی 
هم همین شیوه اجرا شــد. آنها تحمل فشار 
ندارند امــا وقتی ضد حملــه می زنند واقعا 
زهردار می شــوند. در بخش دفاع، استقالل 
اشــتباهاتی دارد. قبل از اینکه بــازی برابر 
االهلی ۳ بر یک بشــود،  فرصــت پیش آمد 
که می شد بازی ۲ بر ۲ شود اما استقالل گل 
سوم را زد و بازی را در اختیار گرفت. بنابراین 
این یک دیدگاه خوب اســت که از ســوی 
مربیان استقالل اتخاذ شده است. استقالل 
از کانال های کناری بــه خوبی کار می کند و 
اقدامــات تاکتیکی چهار تیــم ایرانی انجام 
می دهند شباهت زیادی به هم دارد و به نظر 
من این که استقالل در کناره زمین از قایدی 
اســتفاده می کند، انتخاب هوشمندانه ای 
اســت و رفت  و آمدهای قایدی زیاد شــده 
است. اســتفاده از ملیچ در کناره ها هم کار 

خوبی بود که به استقالل کمک کرد.
او به عملکرد فــوالد در مرحله پلی آف لیگ 
قهرمانان اشــاره کرد و گفــت: وقتی در در 

پلی آف حریــف خوبی که ســوابق خوبی 
در آســیا دارد را با ۴ گل شکست می دهید، 
روحیه تیم بســیار باال می رود. االن فوالد از 
نظر ذهنی و روانی در ســطح خیلی خوبی 
قرار دارد. پاتوســی در پســت مهاجم دوم، 
خیلی خوب عمــل می کنــد و از کناره ها 
احمدزاده مثل مهنــدس طراحی می کند 
و ساســان انصاری با تحــرک کار می کند 
و حرکات پــا به تــوپ او حریــف را تحت 
تاثیر قرار داده اســت و ضمــن اینکه دفاع 
کناری های فوالد یعنــی حردانی و حیدریه 
خیلی خوب به حمله اضافه می شدند و فشار 
زیادی را به تیم حریف  می آوردند. باید گفت 
حریف فوالد هم تیم بســیار بزرگی است و 
از نظر من تا به اینجا  بهترین تیم که الســد 
اســت و فوالد با این حریف بــه خوبی بازی 
کرد. فوالد سعی  کرد ابتدا حریف را کنترل 
کند و کم کم بازی را باالنس کردند و در ۱۵ 
دقیقه سوم تیم برتر بودند. شاید اشکالی که 
فوالد دارد و ما را نگران می کند این است که 
بازیکنان جایگزین که وارد زمین می شوند، 

تعادل تیم را کم می کند.
جاللی دربــاره وضعیت تراکتــور در برابر 
پاختاکــور ازبکســتان هم گفــت: اگر به 
بازی های لیــگ برگردیم، من پیشــرفت 
خوبی در تراکتور می بینــم. از دید من اگر 
تراکتور با دو هافبک دفاعی بازی کند شاید 
بتواند موثرتر بازی کند. اینکه اکبر ایمانی را 
عقب می گذارند و مقابل او تیکدری و دژاگه 
بازی می کنند در بخش حمله موثر نشــان 
می دهد، امــا در دفاع کمی مشــکل وجود 
دارد. در بخــش حمله بابایــی و عباس زاده 
عملکرد بســیار خوبی در تراکتــور دارند 
و در خــط دفاع هم فخردینی بــه خوبی در 
حمالت شــرکت می کند که نشان می دهد 

تراکتور در فاز حمله بسیار خوب است.
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مستقل ها جایی در تصمیم گیری های سینما ندارند

 معضل ناگزیر قاچاق!

زهرا منصوری   پوریا حیــدری اوره کارگردان 
»بعد از اتفاق« ضمن بیــان این مطلب که مراحل 
دریافت پروانه نمایش ایــن فیلم به دلیل کرونا به 
تعویق افتاده اســت عنوان کرد که مستقل ها در 

تصمیم گیری های سینما جایی ندارند.
پوریا حیدری اوره کارگردان فیلم سینمایی »بعد 
از اتفاق« درباره سرنوشــت اکران اولین ساخته 
سینمایی خود گفت: شــورای های پروانه نمایش 
فیلم های ســینمایی، به دلیل مسائل کرونا اغلب 
با تأخیر و تعویق تشکیل شده و فیلم ما هم دیر به 
شورا رفت. ضمن اینکه ما یک مشکل کوچک فنی 
در نسخه اولیه ارائه شده به شورای پروانه نمایش 
داشــتیم که این موضوع را هم به مــا دیر اطالع 
دادند و دیر توانســتیم آن را مرتفع کنیم البته به 
ما قول داده اند که هرچه ســریع تر مجوز نمایش 
را صادر کنند.وی افزود: هر زمــان که به ما پروانه 
نمایش را بدهند »بعــد از اتفــاق« را به نمایش 
می گذاریــم چنانچــه فرصت اکران ســینمایی 
آن مهیا نشود، با یکی از ســرویس های اینترنتی 

پخش فیلم را آغاز می کنیم.

درآمد اکران آنالین کمتر است، اما...
این کارگــردان اظهار کرد: اکــران آنالین درآمد 
کمتری از اکران ســینمایی دارد. البته االن دیگر 
ســینمایی برای اکران وجود ندارد. ضمن اینکه 
مشکل دیگر بسترهای آنالین قاچاق فیلم هاست 
که البته اجتناب ناپذیر اســت حتی وقتی فیلمی 
در آمریکا ســاخته و در بســترهای اینترنتی به 

نمایش گذاشته می شــود، بالفاصله نسخه ای از 
آن در فضای مجازی منتشــر می شود. با این حال 
ما دیدیم که فیلمی مثل »شنای پروانه« هرچند 
قاچاق شــد ولی وقتی اکران آنالین شــد باز هم 
توانســت بالغ بر دو میلیارد تومان بفروشد، چون 
خیلی از مردم خود را موظف به تماشــای قانونی 
دانســتند و به نوعی فرهنگ سازی صورت گرفته 
است.حیدری عنوان کرد: سرمایه »بعد از اتفاق« 
از طریق بخش خصوصی حاصل شــده اســت و 
انتظار برای بازگشایی مجدد ســینماها چندان 
درست نیســت چون اگر هم باز شــود، خیلی از 

فیلم ها در صف اکران قرار دارند.
وی ادامه داد: من فیلمســاز مســتقلی هستم و 
افــرادی مثل مــن در هیچ چیــزی تصمیم گیر 
نیستند، همین که پروانه نمایش فیلم ما را بدهند 
و بتوانیــم حتی فیلــم را به صــورت اینترنتی به 
نمایش بگذاریم راضی هستیم. البته در اکران عید 
دیدیم که چه بالیی بر ســر فیلم ها آمد، بالفاصله 
بعد از اکران فیلم ها، ســینماها بسته شد و اتفاق 
خاصی برای فروش آثار رخ نداد. با این حال کمی 
هم باید دورنگری و به این فکر کنیم که حتی اگر 
سینماها باز و بســاط کرونا برچیده شود، باز هم 
طول می کشد که دوباره مخاطب به سینما رجوع 
کند، چون هنوز مخاطبان از بیماری ترس دارند 
و به خاطر تماشای یک فیلم ســالمتی خود را به 

خطر نمی اندازند.
این کارگردان مطرح کــرد: البته این یک چالش 
جهانی اســت و نمی تــوان گفت که فقــط ایران 

گرفتار این موضوع است. حتی در کشورهایی که 
واکسیناســیون را آغاز و خیلی از مردم عادی هم 
واکســن دریافت کرده اند باز هم اکران سینمایی 
ضعیفی دارنــد، حتی خیلی از ســینماهای آنها 
همچنان تعطیل اســت. این یک موضوع جهانی 
است که برای خیلی از بیزینس های حیاتی تر هم 

مشکالت فراوانی به وجود آورده است.

دو سال است منتظر بهبود شرایطیم!
وی با اشــاره به حمایت های ســازمان سینمایی 
توضیح داد: واقعاً نمی دانم کمک های ســازمان 
سینمایی به چه شکل اســت و اطالعی هم از آن 
نــدارم ولی فکــر نمی کنم چنین شــرایطی هم 
برای سازمان سینمایی وجود داشته باشد ضمن 
اینکه کسی نمی داند این وضعیت چه زمان تمام 
می شود همه در این دو ســال مدام منتظر بهبود 
شرایط بوده اند. از ســوی دیگر این حمایت ها در 
خیلی از صنایــع و کارها هم صــورت نگرفته که 

ممکن است خیلی مهمتر از سینما باشند.
حیدی در پایان گفت: من با پلتفرم های خارجی 
برای اکران »بعــد از اتفاق« صحبــت کرده ام اما 
مســأله من همان دریافت پروانه نمایش اســت، 
دوست دارم اکران فیلم همزمان در ایران و خارج 
از ایران صــورت بگیرد چون اگــر زودتر در ایران 
اکران شود و نسخه ای از آن قاچاق شود به قرارداد 
بین المللی ما لطمه وارد می شــود ولی با این حال 
کار ما با پلتفرم های خارجی چنــد گام جلوتر از 

پلتفرم های ایرانی است.

چهره

صداگــذاری فیلــم »کولبرف« 
به کارگردانی میــالد منصوری 
توســط حســین قورچیــان به 
پایان رســید.  صداگذاری فیلم 
»کولبرف« بــه نویســندگی و 
کارگردانــی میــالد منصــوری 
و تهیه کنندگــی ســید روح اهلل 
حســینی لرگانی توسط حسین 
قورچیان به پایان رسید.حسین 
قورچیــان یکــی از جوان ترین 
صداگــذاران ایــران اســت که 

در زمینــه طراحــی و 
ترکیب صــدا فعالیت 
می کنــد. قورچیان در 
کنــار جوایــز داخلی 
بــه تازگــی  پنجمین 
بین المللــی  جایــزه 
طراحی صدای فیلم را 

دریافت کرده اســت. او جوایزی 
از گانــادور مکزیک بــرای فیلم 
کوتــاه »نفــس«، فروســتبیت 
آمریکا برای »ســاختمان شماره 

استرالیا  ملبورن   ،»۱۳
و  »فــروزان«  بــرای 
پونای هند بــرای فیلم 
را  »بازگشــت«  کوتاه 
ایران  برای ســینمای 
آورده است.  به دســت 
اولیــن  »کولبــرف« 
فیلم بلند میالد منصوری اســت 
که پیش از این ســابقه ســاخت 
پنج فیلــم کوتــاه بــه نام های 
»میم«، »شــکالت«، »اگزیت«، 

»مســتر کلینر« و »سربست« و 
همچنین دســتیاری کارگردان 
در سریال هایی مانند علی البدل 
و پایتخــت پنــج را در کارنامه ی 
خود دارد. منصــوری برای فیلم 
کوتاه »سربســت« عقاب طالیی 
جشنواره ســینماتوگراف آسیا را 
دریافت کرده است.»کولبرف« با 
گذراندن مراحل فنی برای ارسال 
به جشــنواره های مختلف آماده 

می  شود.

آخرین خبرها از آماده سازی فیلمی با بازی علی انصاریان

توقف فیلمبرداری فیلم رضا میرکریمی در پی 
ونا شیوع کر

فیلمبرداری فیلم جدید ســید رضــا میرکریمی با عنــوان »نگهبان 
شب« که از زمستان ســال گذشته آغاز شــده بود، به دلیل گسترش 
بیماری کرونا موقتا متوقف شــده و بعد از کاهــش بیماری در جامعه 

ادامه می یابد.
 به نقــل از مشــاور رســانه ای، فیلم ســینمایی »نگهبان شــب« به 
نویسندگی مشــترک رضا میرکریمی و محمد داوودی و کارگردانی و 
تهیه کنندگی رضا میرکریمی در زمســتان سال گذشــته آغاز شد و بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده بیش از دو هفته دیگر از فیلمبرداری 

باقی مانده است.
به دلیل گسترش شــدید بیماری کرونا و بنا بر دستور ابالغ شده توسط 
سازمان ســینمایی و ســمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
فیلمبرداری این اثر ســینمایی موقتا متوقف شــده که بعد از فروکش 
کردن نسبی بیماری و با صدور مجوز توسط ســازمان سینمایی ادامه 

خواهد یافت.
نقش آفرینی محســن کیایی در این فیلم به تازگی پایان یافته و حضور 

سایر بازیگران در مقابل دوربین همچنان ادامه دارد.
میرکریمی کــه تعدادی از بازیگــران فیلم جدیدش را در پی انتشــار 
فراخوان انتخاب کرده اســت، با این اثر نیز مانند ساخته های قبلی خود 

چند چهره تازه به سینمای ایران معرفی خواهد کرد.
محسن کیایی، تورج الوند، الله مرزبان، علی اکبر اصانلو، صفورا خوش 
طینت، فهیمه هرمزی، زهرا اســالمی، پرهام غالملــو، محمدصادق 
ملک، علی غابشــی، مهراد اکبرآبادی، ایمان سلگی، نوید بانی با حضور 
افتخاری ویشکا آســایش و کیومرث پوراحمد جمع بازیگران »نگهبان 

شب« را تشکیل می دهند. 
عوامل این فیلم نیز عبارتند از: 

تهیه کننــده و کارگــردان: رضــا میرکریمــی، نویســندگان: رضا 
میرکریمی و محمد داوودی بر اســاس طرحی از رضا میرکریمی، مدیر 
فیلمبرداری: مرتضا هدایی، مجری طرح و مدیــر تولید: محمدصادق 
میرکریمی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: محمد عسگری، طراح 
چهره پــردازی: محمود دهقانی، مدیر صدابرداری: ســعید بجنوردی، 
طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاســمی، تدوین: رضا میرکریمی، 
طراح صحنه: سعید حســنلو، طراح لباس: زهرا صمدی، منشی صحنه: 
محمــود نجفی، مدیر تــدارکات: محمــد مجتهدی، عــکاس: حافظ 
احمدی، فیلمبردار پشــت صحنــه: فاطمه تقــوی و جلوه های ویژه 

رایانه ای: محمد برادران.

»رعد و برق« باز هم به آنتن نرسید!

سریال رمضانی شبکه تهران با عنوان »رعد و برق« در دومین قسمت از 
پخش خود، باز هم به آنتن نرسید و با وقفه مواجه شد.

ســریال »رعد و برق« را بهروز افخمی کارگردانی می کند که قرار است 
حوادث سیل نوروز ۹۸ را برای بینندگانش روایت کند.

این سریال پس از اینکه یک روز دیرتر از ســایر سریال های رمضانی به 
آنتن رسید، پس از پخش اولین قسمت، بار دیگر در پخش قسمت دوم 
با مشکل مواجه شــد تا جمعه شب ســاعت ۲۳ ، یک قسمت از سریال 

خارجی »هشدار برای کبری ۱۱« روی آنتن برود.
داود هاشــمیـ  تهیه کنندهـ  در توضیحی کوتاه اعــالم کرد، »پخش 
نشدن قسمت دوم به علت مشــکالت فنی بوده است« و ابراز امیدواری 

کرد که این سریال در ادامه  به موقع پخش خواهد شد.
هاشمی پیشــتر هم در گفت وگویی با ایسنا از دشواری های ساخت 
سریال در شــرایط کرونا در استان های مختلف کشــور گفته بود و 
اینکه بهــروز افخمی و گروهــش همچنان در حــال تصویربرداری 

. هستند
او همچنین توضیح داده بود که »به خاطر شــرایط کرونایِی خوزستان، 
اجازه ندادند در آنجا کار کنیم و محدودیت ها ایجاد شــد. آقای افخمی 
مجبور شد کلی از فیلم نامه هایی را که نوشــته بود کنار بگذارد و دوباره 

فیلم نامه بنویسد. 
بیش از ۹۵ درصد از این ســریال را در استان گلســتان ساختیم.«اما 
سوال اینجاست در شــرایطی که به گفته عوامل، ساخت »رعد و برق« 
با پروداکشــن عظیم مواجه بوده و دشواری های ســاخت پروژه ها در 
شرایط کرونا هم مزید بر علت شده است، چرا تلویزیون باید این سریال 
را در کنداکتور پخش رمضانی قرار دهد و مهمتر از آن، اینکه اصوال چرا 

عوامل تولید، باید چنین تعهدی را بپذیرند؟
بر اساس آنچه در سایت شبکه تهران سیما دیده می شود، سریال »رعد 
و برق« قرار بود هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن برود. این در حالی است که 
این سریال تاکنون که ســه روز از ماه مبارک رمضان گذشته است، تنها 

فرصت داشته است که یک قسمت پخش شود.

اکران
سیاوش پاکراه مطرح کرد

چگونگی شکل گرفتن »اساطیر یونان«
سیاوش پاکراه نویسنده و کارگردان تئاتر درباره چگونگی شکل گیری 
پروژه »اســاطیر یونان« توضیح داد و یادآور شــد، قصــد دارد چنین 

پرونده ای را برای روایت »آفرینش اساطیر ایران« نیز تدارک ببیند.
ســیاوش پاکراه نویســنده و کارگردان تئاتر که چندی پیش مجموعه 
روایت های اسطوره ای یونان را تحت عنوان »اساطیر یونان« در صفحه 
رســمی اینســتاگرام و ســایت خانه هنرمندان ایران روایت کرده بود 
درباره این پروژه گفت: پروژه »اساطیر یونان« را ابتدا به شکل شخصی 
آغاز کردم که در ادامه جنبه گســترده تری پیدا کرد. در حال حاضر تا 
انتهای فصل ســوم که پایان عصر قهرمانان اساطیر یونان باستان است 
هم در سایت و فضای IGTV خانه هنرمندان به صورت پادکست قابل 
دریافت است. این مجموعه بیش از ۲۵۰۰ دقیقه روایت است که در ۷۰ 

قسمت تولید شده است.
وی ادامه داد: این پروژه به شــیوه بداهه پردازی در لحظه شکل گرفت 
چون نه تنها برای روایت این اسطوره ها از نوشته ای استفاده نمی کردم 
بلکه تالش می کردم در لحظه و با توجه به حال و هوای روایت، دســت 
به بداهه پــردازی بزنم. این پروژه به صورت حضــوری هم انجام گرفته 
اســت که فصل اول آن در تئاتر مســتقل تهران و فصل دومش در خانه 
یرما برگزار شد اما فصل سومش هنوز انجام نشــده که امیدوارم بتوانم 
به زودی آن را به سرانجام برســانم. با شکل گرفتن حضوری فصل سوم 
این مجموعه، پرونده این پروژه بسته می شود به اضافه اینکه قرار است 
خانه هنرمندان این مجموعه را در قالب فیزیکی و به صورت ســی دی 

نیز نشر دهد.
وی درباره ادامه این پــروژه عنوان کرد: فکر می کنــم در مورد مبحث 
اســاطیر یونان این پروژه کامل ترین مجموعه ای است که می توان در 
اختیار داشــت از این رو در مورد این مبحث دیگــر احتیاجی به ادامه 
وجود ندارد اما قصد دارم در تابستان چنین پرونده ای را به شکلی دیگر 
درباره مبحث »آفرینش اســاطیر ایران« باز کنــم البته صرفاً به بخش 
آفرینش می پردازم و وارد قســمت پهلوانی نمی شــوم. همچنین نگاه 
دوردستی که دارم و اگر امکانش فراهم شود، قصد دارم بخش آفرینش 
اساطیر کشورهای مختلف مانند اســکاندیناوی، مصر، یونان، ایران و 

هندوستان را در کنار هم بگذارم که امیدوارم امکان پذیر شود.
پاکراه در پایان صحبت هایش درباره تبدیل شــدن این پروژه به کتاب 
بیان کرد: این پرونده برایــم تجربه جذابی بود و نــوع روایت متفاوتی 
داشــت بنابراین فکر می کنم حق مطلب در آن ادا شــده است و دیگر 

نیازی به انتشار آن در قالب کتاب نیست.
پاکراه قــرار بود نمایش »هیــچ میان مــا« را از ۲۰ فروردیــن ماه در 
تماشــاخانه انتظامی روی صحنه ببرد که اجرای نمایش به دلیل قرمز 
شدن وضعیت تهران و تعطیلی تماشاخانه ها فعاًل به تعویق افتاده است.

گپی با ایوب آقاخانی
ونا صحبت کردیم  وزگاری که درباره برکات کر ر

اما .....
ایوب آقاخانی که این روزها آخرین مراحل نگارش نمایشنامه تازه خود 
را طی می کند، می گوید: بهار گذشته در چنین روزهایی درباره برکات 
کرونا صحبت کردیم ولی متاسفانه ثابت شد میزان خسارات و معایبش 
بیشــتر بوده و این آزاردهنده است.این نمایشــنامه نویس که در حوزه 
کارگردانی و بازیگری هم فعال اســت، در گفتگو با ایسنا از مشغله های 
فعلی خود می گویــد؛ فیلم هایی که بــازی کرده، نمایشــنامه ای که 
نگارش آن رو به پایان است و برنامه های جانبی دیگری مانند برگزاری 

مسابقات و کارگاه های آموزشی نمایشنامه نویسی.
آقاخانی هم جزو نویســندگانی بود که در دوران کرونا دست به قلم شد 
تا درباره این مهمان ناخوانده بنویسد. او  سال گذشته که از نگارش این 
نمایشنامه خبر داد، از برکات کرونا هم سخن گفت ولی حاال که آخرین 
مراحل نگارش نمایشنامه خود را طی می کند، متاسف است که بالیای 

این ویروس عجیب بیش از برکاتش بوده است.
او که برای نگارش این نمایشــامه در قیاس با متــون دیگرش ، روند 
طوالنی تری را طی کــرده، می گوید: با وجود طوالنی شــدن زمان 
نگارشش، خوشــحالم چون با بلوغ بیشتری ارایه می شود. در فرایند 
نوشتن این نمایشــنامه از  طرح تا نســخه نهایی، تجربیات شگرفی 
بر جهان و مردم کشــور خودمان حادث شــد که اصالح و بازنگری 
در متــن را در پی داشــت. بنابرایــن آگاهی های بیشــتر از زمانه و 
چرخش های این دوران غریب ســبب شد نمایشــنامه پخته تری به 
دســت آید.این نمایشــنامه نویس که به تازگی نام نمایشنامه خود را 
انتخاب کرده و از این انتخاب خوشــنود اســت، ادامه می دهد: نام این 
نمایشنامه »۱۹۹۹« است که به این شیوه خوانده می شود: »نوزده، نود 
و نه« اشاره ای اســت به زمان ورود کرونا که به آغاز سال ۹۹ برمی گردد 
و عنوان این ویروس که کویید ۱۹ اســت. به نظرم نام ظریفی اســت و 
بابت انتخاب آن ذوق زده ام. مرا ببخشــید اگر ایــن عنوان را این چنین 
دوست می دارم!آقاخانی در ادامه از برنامه های گوناگون خو در یک سال 
گذشته صحبت می کند: با وجود همه ســختی ها و محدودیت ها سعی 
کردم ســال ۹۹ را به رخوت نگذرانم اما چشم انداز ســال ۱۴۰۰ برایم 
محو است. با این حال نمایشــنامه »۱۹۹۹« را به امید تولید می نویسم 
هرچند بیشتر به تولید آن در قالب تله تئاتر خوش بین هستم تا اجرای 
صحنه ای. به هر حال آن را به امید بهتر شدن این وضعیت و ثبات نسبی 
می نویســم. امیدوارم رفتار با این ویروس را بیاموزیم و این اندازه دچار 

نوسان نشویم.

اجرا


