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خریدار  رئیس جمهور گفت: ارتش و ســپاه در 
۸ ســال دولت تدبیر و امید بویژه در ۴ سال جنگ 
تحمیلی اقتصادی همانند ۸ ســال دفاع مقدس 

برای منافع ملی ایستادند.
 حجت االســام حســن روحانــی در پیامی به 
مناســبت ۲۹ فروردیــن روز ارتــش جمهوری 
اســامی ایران، با تاکید بر اینکه ارتش بزرگ تر از 
آن است که آن را به سیاست فرو بکاهیم و مهمتر 
از آنســت که حتی آن را به یک مشرب و سیاست 
فروبکاهیم، اظهار داشت: ســربازان، سرداران و 
امیران، پاکباخته ترین فرزندان یک ملت اند که از 
ملت بدون آنکه از عقیده دینی و مذهبی و تمایل 
سیاسی، موقعیت و منزلت و شأن آنها خبر داشته 

باشند، دفاع می کنند.
متن پیام حجت االســام حســن روحانی به این 

شرح است:
هر ملتی به ارتش قدرتمند خود می بالد

و هر ارتشی هم به ملت غیور و بزرگ خود می نازد؛
ملت ها بدون ارتش ها بی پشــتوانه اند و ارتش ها 

بدون مردم بی پناهند؛
و دولت ها هم بدون این دو »بی ســرمایه« و همه 

در کنار هم سدی مرصوص؛
بی تردید مشروعیت ارتش ها در فداکاری، میهن 
دوســتی و وفاداری آنان به امنیت ملــی، نظام، 
وحدت ملی و تمامیــت ارضی اســت. اما رابطه 
ارتش ها با ملت ها از رابطــه ارتش ها با حکومت ها 
راهبردی تر است. حکومت ها برای آنکه در قدرت 
بمانند به ملت ها نیاز دارند امــا زمانی که ملتی از 
حکومتی ناراضی و رویگردان شــود این ارتش ها 
هســتند که باید در میان ملت هــا و حکومت ها 
یکی را برگزینند و تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. 
ارتش ها مسلح اند اما ســاح آنان رو به دشمنان 
ملت ها اســت و نه ملت ها. ارتش ها از لحاظ اداری 
البته جزیی از دولت ها و حکومت ها هســتند و از 
این رو طبق قانون باید از حکومت ها اطاعت کنند. 
این اصل مردم ساالری اســت که سرباز از فرمانده 
اطاعت کند. اما این مســأله هم روشــن است که 
ارتش ها باید از دولتی حمایت کنند که به ملتش 

خیانت نکرده است.
چهل و ســه ســال قبل که ملت ایران از سلطنت 
رویگردان شــد و علیه دیکتاتوری، انقاب کرد و 
حکومت پهلوی برای بقای خود به خیال واهی رو 
به ارتش آورده بود و از او برای کودتا علیه انقاب و 
در واقع علیه ملت می خواند، ارتش انتخاب نهایی 
خود را انجــام داد و در کنار ملت قــرار گرفت چرا 
که ارتش در نهایت جزئــی از دریای بیکران ملت 
است و این تفاوت ارتش ایران با دیگر ارتش ها در 

منطقه است.
همین جایگاه ملی و پایگاه مستقل نهاد ارتش بود 
که سبب شــد امام خمینی به عنوان رهبر انقاب 
اســامی ایران در برابر زمزمه خطرناک تندروها 
و چپ روها درباره انحال ارتش بایســتد و ارتش 
ایــران را این بار بــه حکم یک مرجــع و محبوب 

مردم، دوباره تأسیس کند.
آنان هم همچــون همه ملت ایــران مقلد امامی 
شــدند که آنان را بــه تفکر و تدیــن دعوت کرد. 
تعیین مقام رهبری به عنــوان فرمانده کل قوا در 

قانون اساسی جمهوری اسامی ایران نیز نمادی 
از ضرورت حفظ ارتش و همه نیروهای مســلح از 
جمله سپاه پاسداران انقاب اسامی از استیای 

دولت ها و احزاب سیاسی بود.
اگر در تاریخ جهان تا مدت ها مقامات کشــوری و 
سیاسی از میان مقامات لشکری و نظامی برگزیده 
می شــدند و اگر در دوران جدید این مسأله وارونه 
شــده و حتی برای فرماندهی نیروهای نظامی و 
تعیین وزیران دفاع معموالً از رجال سیاسی و غیر 
نظامی استفاده می شود تا ارتش ها از سیاست دور 
بمانند و حرمت آنان حفظ شود؛ در ایران از زمان 
انقاب اســامی با تعیین یک فقیه عالی مقام به 
عنوان فرمانــده کل قوا جدایی ارتــش از فعالیت 
سیاسی عمًا تحقق یافته اســت تا ارتش و سپاه 
و همه نیروهای مسلح مستقل بمانند. این وصیت 
امام و رهنمود مقــام معظم رهبری اســت. این 

مزیت ارتش و سپاه ایران است.
امروز در امتداد تجربه جنگ تحمیلی و به عنوان 
میراث دفاع مقــدس، نهادهای نظامــی ایران از 

ارتش و ســپاه حرفه ای تر از همیشــه مأموریت و 
مسئولیت خویش را می شناسند.

امنیت ملــی ایران در گرو حفــظ تمامیت ارضی 
آن است و حفظ تمامیت ارضی ایران تنها در پناه 
وحدت ملی ایران محقق می شــود و وحدت ملی 
ایران فقط با مردم ســاالری به دست می آید. شما 
ارتش انقاب هستید. شما سرباز و سردار انقاب 
هســتید و پاســداری از انقاب تنها با حفاظت از 
ارزش های انقاب؛ اســتقال، آزادی، جمهوریت 

و اسامیت معنا می یابد.
- دفاع از »مرزها« دفاع از »استقال« ایران است.

- دفاع از »رأی ها« دفاع از »آزادی« ایران است.
- دفاع از »آزادی ها« دفاع از »جمهوریت« ایران 
اســت.و دفاع از »ارزش ها« دفاع از »اسامیت« 

ایران است.
مأموریت شما صرفاً مأموریتی نظامی نیست، اما 
مأموریتی سیاسی هم نیست، ماموریت شما فقط 
شــهادت در راه میهن نیســت، اما مأموریت شما 
ورود به رقابت های سیاسی هم نیست. مأموریت 

شما مأموریتی ملی است. شــما درست در جایی 
ایســتاده اید که ملت ایران به شما نیاز دارد. امروز 
دشــمنان ایران از وســعت و قــدرت و وحدت و 
امنیت ایران در هراســند. ایران همواره برای آنان 

بزرگ تر از آن بوده است که فکر می کردند.
تا ارتش ایــران همین گونه بمانــد، ارتش ملی و 
دینی و انقابی ایران؛ ارتش همه ملت ایران است. 
ارتش بزرگ تر از آن است که آن را به سیاست فرو 
بکاهیم. ارتش مهمتر از آن اســت که حتی آن را 
به یک مشرب و سیاســت فرو بکاهیم. سربازان و 
ســرداران و امیران، پاکباخته ترین فرزندان یک 
ملت اند کــه از ملت بدون آنکــه از عقیده دینی و 
مذهبی و تمایل سیاسی، موقعیت و منزلت و شأن 
آنها خبر داشته باشند دفاع می کنند. کافی است 
ایرانی باشید تا ارتش از شــما دفاع کند و این رمز 

دوام و بقای ارتش است.
ارتش و سپاه در این ۸ ســال دولت تدبیر و امید به 
ویژه در ۴ سال جنگ تحمیلی اقتصادی همانند ۸ 

سال دفاع مقدس برای منافع ملی ایستادند. 
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معاونت حقوقی مالیاتی:

وشگاه ها می آیند وش به فر پایانه های فر

معاونــت حقوقی مالیاتــی گفت: با اجرایی شــدن قانــون پایانه های 
فروشگاهی در خرداد ۱۴۰۰ ثبت فعالیت مودیان با صورت حساب های 

الکترونیکی بوده و دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.
محمود علیزاده معاونــت حقوقی و فنی مالیاتی با اشــاره به نحوه اخذ 
مالیات از خــودرو، خانه های لوکس و بازیگران گفــت: از قبل هم برای 
اینفلوئنســر ها معافیت مالیاتی نداشــتیم به موجب مــاده یک قانون 
مالیات های مستقیم هر شــخص ایرانی یا خارجی که در ایران درامدی 
را داشته باشد مشمول مالیات اســت و باید درامد آن را پرداخت کند. 
اســتثنائات و معافیت ها که در مواد بعدی مقرر ممی شود مشمول این 

موضوع نخواهد شد.
او ادامه داد: هر شخص در صورت داشــتن در آمد باید به موجب اظهار 
نامه ای را که ارائه می کند بر مبنای آن مالیات خود را پرداخت می کند. 
ســازمان هم پیگیر موضوع اســت. فعالیت های فرهنگی که به موجب 
مــاده ۱۳۹ قانــون مالیات های مســتقیم مشــخصا آن فعالیت ذکر 
می شــود، مشــمول معافیت های مالیات اســت؛ و درامد های هر نوع 

فعالیتی خارج از آن مانند تبلیغات مشمول مالیات است.
معاون حقوقی ســازمان مالیات گفت: با توجه به ســازوکار هایی که 
ســازمان مالیاتــی دارد و براســاس آن رویداد های مالــی را ردیابی 
و می کند. اگر از ســوی مودی ابراز هم نشــده باشــد مالیات آن قابل 

پیگیری است.
این مقام مسئول مالیاتی تصریح کرد: اگر بازیگران و اینفلوئنسر ها خود 
درآمدهایشان را ابراز کنند مورد رسیدگی قرار می گیرد اگر اطاعاتی 
که ارائه می کنند درست باشــد، بر مبنای مکانیزمی که به موجب ماده 
۹۷ تعیین شده شاید اظهارشان مورد پذیرش قرار بگیرد و با دیتایی که 

در سازمان موجود است مطابقت داده شود.
علیزاده گفت: ســاختار ســامانه مودیان نحــوه و چگونگی ثبت 
رویداد مالی و انتقال آن به ســامانه مویدان و به کار پوشــه خاص 
مودی است. در پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و به محض 
اینکه مودی ثبت نام می کند با جزئیــات و فیلد های اطاعاتی که 
از مودی در سامانه ثبت می شــود کارپوشه ای به او اختصاص داده 

می شود.
او گفت: دو کد شناســه برای رجیســتر کردن و پایانه فروشگاهی که 
می خواهد از آن اســتفاده کنــد و حافظه مالیاتی که بــرای آن در نظر 
گرفته شــده و متصل به پایاته فروشــگاهی می شــود به صورت دقیق 
کلیه رویداد های مالی فعال یا بنــگاه اقتصادی را در زمان رویداد ثبت و 
ضبط کرده و با متدی که سازمان تعریف می کند آن را به مراکز داده ای 

سازمان منتقل کند.
این مقام مسئول در سازمان مالیات با اشــاره به تسهیات این سامانه 
به مودیان هم یاد آورشــد: با راه اندازی و اجرایی شدن این قانون  و ثبت  
فعالیت مودیان با صورت حساب های الکترونیکی دیگر نیازی به حضور 

ماموران مالیاتی نیست.
او بیان کرد: براســاس آن اطاعات دقیق مودی به کارپوشــه منتقل 
می شود در ســامانه نیاز به اظهار نامه مودی برای تعیین ارزش افزوده 
نداریم. اظهار نامه مودی درکار پوشه ایجاد خواهد شد و اعتبارات هم بر 

مبنای صورتحساب ها تعیین خواهد شد.

 محدودیت تخصیص کارت اعتباری
  سهام عدالت با روش »توثیق غیرمستقیم« 

در شش استان
کارت اعتباری ســهام عدالت با روش »توثیق غیرمستقیم« در برخی 

استان ها با محدودیت مواجه است.
به گزارش روابــط عمومی بانــک ملی ایــران، متقاضیــان کارت 
اعتباری ســهام عدالت می توانند با انتخاب یکی از دو روش »توثیق 
مســتقیم ســهام عدالت« یا »توثیق غیرمستقیم ســهام عدالت«، 
سهام خود را وثیقه قرار داده و تا ســقف نیمی از آن را به شکل اعتبار 

دریافت کنند.
با این حال تسهیات ســهام عدالت با روش »توثیق غیرمستقیم سهام 
عدالت« به متقاضیانی که شرکت های سرمایه گذاری آن ها در استان 
های تهران، البرز، قزوین، ســمنان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان 

است، تعلق نمی گیرد.
متقاضیان می توانند با مراجعه به »نشــان بانک« در اپلیکیشــن های 
»ایوا«، »بله« یا »شــصت« بانک ملی ایران، درخواســت خود را ثبت 

کرده و آن را پیگیری کنند.

تغییر دوباره دامنه نوسان بورس از ابتدای 
اردیبهشت ماه

 رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار گفت: هیات مدیره ســازمان 
بورس و اوراق بهادار مصوب کــرد تا دامنه نوســان قیمت ها از ابتدای 

اردیبهشت ماه به مثبت ۶ و منفی سه افزایش یابد.
»محمدعلــی دهقان دهنــوی« با بیــان اینکه تغییر دامنه نوســان 
به مثبــت ۶ و منفی ســه و بازنگری دســتورالعمل گــره معاماتی 
از مهمترین تصمیمات امــروز هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق 
بهادار است، افزود: پیش تر و بر اســاس مصوبه شورای عالی بورس، به 
هیات مدیره سازمان بورس اجازه داده شــد تا دامنه نوسان به صورت 

تدریجی افزایش یابد.
وی گفت: از آنجا کــه این موضوع پــس از ســه روز کاری قابل اعمال 
است، از ابتدای اردیبهشــت دامنه نوســان جدید اعمال می شود و تا 
پایان اردیبهشت برقرار است، سپس ســازمان بورس نسبت به افزایش 

تدریجی و مجدد تصمیم گیری می کند.
دهقان دهنوی با اشاره به بازنگری دســتورالعمل گره معاماتی، اظهار 
داشــت: مقرر شــد بازنگری به گونه ای باشــد که امکان نقدشوندگی 
افزایش یابد، در تغییراتی که انجام شــد مجموع حجم معامات در پنج 

روز از پنج درصد به ۲۰۰ درصد افزایش یافت.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان داشــت: دامنه نوسان در 
گره معاماتی همان ۲ برابر باقی مانــد، اما حجم مبنا در روز گره معادل 
یک سهم در نظر گرفته می شود، همچنین هیات مدیره سازمان بورس 
تصویب کرد که برای فــروش اوراق تبعی اســتفاده از رتبه بندی مجاز 

باشد.
وی خاطرنشــان کرد: ســازمان بورس برنامه های خود را برای تقویت 

تقاضا پیگیری کرده و ادامه می دهد.
به گزارش ایرنا، در جلسه ۱۸ بهمن ماه سال ۹۹ در جلسه شورای عالی 
بورس تصمیم گرفته شد تا از ۲۵ بهمن ماه دامنه نوسان خرید و فروش 

سهام از منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد تغییر کند.

بازار

خریدار  نوسان های بی ســابقه بورس در 
ماه های اخیر، باعث شده که برخی خواستار 
حمایت بیشتر دولت از بورس شوند که البته 
تفسیر این حمایت، متفاوت است، به طوری 
که برخی از ســهامداران خواهان تضمین 
سودآوری سهام از سوی دولت شده اند، اما 
شماری دیگر نیز تامین زیرساخت ها و عدم 

قیمت گذاری دستوری را الزم می دانند.
 بازار سهام که از ابتدای سال ۱۴۰۰ برخاف 
پیش بینی های صورت گرفته در مدار نزولی 
قرار گرفت، مســووالن را به فکر وا داشت تا 
اقداماتی را برای بهبــود وضعیت بازار انجام 
دهند که واکنش ها نسبت به این اقدامات، 

متضاد است.
از معضات و مشــکاتی که اکنــون بازار 
با آن مواجه شــده اســت تصــور برخی از 
مســووالن و فعاالن حاضر در در بازار است 
که فعالیت های دولت را نوعی دخالت در این 
بازار خطاب می کننــد و معتقدند که دولت 
به دنبال هدایت دستوری از این بازار است، 
این در حالیســت که تاکنــون دولت بارها 
اعام کرده اســت فعالیت های انجام شده 
در این بازار به منظــور دخالت در معامات 
بورس یا هدایت دســتوری این بازار نیست 
بلکه در تــاش برای کاهــش هیجان های 
ایجاد شده در بازار و جلوگیری از افت بیشتر 
شاخص بورس است، در مقابل برخی دیگر 
از کارشناســان بارها در صحبت های خود 
اعام کرده اند که دولت در چنین موقعیتی، 
بازار سهام را به حال خود رها و از تاش های 
الزم برای جلوگیری از افت بیشتر شاخص 

بورس خودداری کرده است.
 دولت در جدیدتریــن تصمیم خود مصوب 
کرده اســت تا ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع 
را در قالب اوراق به بازار تزریق کند که اکثر 
کارشناسان این اقدام دولت را مثبت ارزیابی 
می کنند، گفته می شــود که ایــن ارقام به 
صورت تدریجی به بازار تزریق می شــود و 
کمک می کند تا ضمن ورود منابع جدید به 

بازار، نقدینگی در بازار افزایش پیدا کند.
 همچنین اعام شده اســت این منابعی که 
وارد بازار می شوند به چرخش سهام و ایجاد 
انگیزه برای سهامداران منجر خواهد شد و 
ســرمایه گذاران حقیقی نیز تشــویق برای 

سرمایه گذاری در بازار می شوند.
به دنبــال مطــرح شــدن این مســایل و 
روند پرنوســانی کــه بازار ســهام در پیش 
گرفته اســت، هفته گذشــته و در دویست 
و شــانزدهمین جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، گزارش تحلیلی نوســانات 
بازار ســرمایه ارائــه و راهکارهــای بهبود 
شرایط این بازار مورد بررســی قرار گرفت 
که »حجت االســام والمســلمین حسن 
روحانی«، رییس جمهوری پس از ارائه این 
گزارش با بیان اینکه سیاست مستمر دولت 
حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در 
سال جاری که سال پشتیبانی و مانع زدایی 
از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر 
این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع 
کند و تاش خواهد کرد همراه با آموزش ها 
و ایجاد تمهیدات الزم، مردم را برای ورود به 

بازار سرمایه تشویق کند.

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

خود عمل می کند.
روحانی بــا تاکید بر اینکه حمایــت از بازار 
سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست، 
گفت: در شــرایط جنگ اقتصادی باید همه 
با حساســیت و مراقبت در زمینه مســائل 
اقتصادی اظهارنظر کنند و فعاالن سیاسی 
نباید اظهارنظــر اقتصادی را بــا اظهارنظر 

سیاسی یکسان بپندارند.

تاکید رییس جمهوری بر حمایت 
واقعی از تولید 

فعاالن حاضر در بازار تاکنون اظهارنظرهای 
مختلفی را در راســتای کاهش هیجان های 
ایجاد شــده در بازار مطرح کرده اند اما اکثر 
آنهــا معتقدند که دولــت در ایــن زمینه 
می تواند نقــش پررنگی را ایفا کنــد و با به 
کارگیــری دســتورالعمل و قوانین جدید 
می تواند اعتماد دوباره و روند صعودی را به 

این بازار بازگرداند.
»امیرعلــی امیرباقری«، کارشــناس بازار 
سرمایه در گفت و گو با ایرنا در این باره گفت: 
مطرح شدن بحث هدایت دستوری از سوی 
رییس جمهوری در جلســه هفته گذشته و 
تاکید بر ایــن موضوع که حمایــت از بازار 
ســرمایه به معنای هدایت دستوری نیست 
از جمله مســایل بســیار مهم در بازار تلقی 
می شود که می تواند بر روند بازار تاثیرگذار 

باشد.
  وی بــا بیان اینکــه این صحبت اشــاره به 
کارکرد واقعی بــازار ســرمایه دارد، افزود: 
بحث تامیــن مالی و ایجــاد کارایی اقتصاد 
کشور مهمترین هدف بازار سرمایه و نقشی 

است که در اقتصاد کشور می تواند ایفا کند.
امیرباقری خاطرنشــان کرد: بحث سر این 
است که بازار سرمایه از دو بازار اولیه و ثانویه 
تشکیل شده است که همه ســهام داران با 
بازار ثانویه آشنایی دارند و سهام در آن داد و 

ستد می شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 
بازار اولیه بازاری اســت که عمدتا عرضه ها 
برای نخستین بار در این بازار انجام می شود 
و تامین مالی پــروژه ها از طریــق این بازار 

انجام خواهد گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مهمترین 
کارکردهای بازار سرمایه هدایت نقدینگی 
به ســمت تولید مولد اســت، گفت: رییس 
جمهوری در این زمینه اعام کرده است که 
جریان نقدینگی باید به ســمت تولید پیش 
برود، هیچ پروژه ناتمامــی از دولت فعلی به 
دولت آینده منتقل نمی شود و دولت آینده 

میراث دار پروه های ناتمام نخواهد بود.
امیرباقری اظهار داشــت: در حقیقت تاکید 
روحانی بر حمایت واقعی از تولید بود که  به 
طور طبیعی در راستای صحبت های صورت 
گرفته توســط رهبر معظم انقاب صورت 
می گیرد و باعث جریان نقدینگی به سمت 

سرمایه گذاری بهینه می شود.

ایجاد حباب مثبت و منفی در بازار 
سرمایه 

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
در ابتدا باید اقدامات دســتوری را تعریف و 
آن را شفاف ســازی کرد، خاطرنشان کرد: 
هیجانی در ســمت محدوده مثبــت بازار 
در نیمه نخست ســال ایجاد شد که همان 
هیجــان در محدوده منفــی و در نیمه دوم 
سال رخ داد و بازار در ســال گذشته شاهد 

هیجان مثبت و منفی در بازار بود.
وی افزود: در زمانی که بازار خیلی مثبت بود 
قیمت ها از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند 
و دچار حباب مثبت شــدند و اکنون هم در 
تعدادی از سهام شــاهد ایجاد حباب منفی 

در بازار هستیم.
به گفته امیرباقری، ایجاد چنین روندی در 

بازار ناشی از هیجانی بود که بر روی جریان 
نقدینگی سوار و وارد بازار سرمایه شد.

این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
نهاد ناظر به عنــوان رگوالتور معامات باید 
در برخی از شرایط خاص تصمیم به دخالت 
در بازار بگیرد، گفــت: موضوعی که وجود 
دارد این اســت که باید بحث نگاه بلندمدت 

به بازار سرمایه وجود داشته باشد.
 وی ادامــه داد: بر حســب اعتقــادی که 
وجــود دارد، قیمت هــا بــه قیمــت ذاتی 
همگرا می شــوند و به همیــن دلیل دولت 
باید در این راســتا مانع زدایی کند و دست 
از قیمت گذاری دســتوری در پــاره ای از 
محصوالت مانند فوالد که مطرح شــده بود 
بردارد و قیمت گذاری را در اختیار بازار آزاد 

بگذارد.

 آزادسازی قیمت، مهمترین حمایت 
دولت برای کاهش هیجان در بازار

امیرباقری با اشاره به اینکه بحث آزادسازی 
قیمت ها  از مهمتریــن حمایت هایی تلقی 
می شــود که دولت می تواند از بازار سرمایه 
داشته باشد، افزود: وضعیت باید به گونه ای 
پیش رود که اقتصاد کشور بتواند بر مبنای 
نیروهای واقعــی عرضه و تقاضــا به حیات 

واقعی خود ادامه دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
این نکته نبایــد فراموش شــود که اکنون 
کشــور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد و 
به طور طبیعی ارگان هــای مختلف مانند 
دولت و سایر نهادها باید نگاهی به این سمت 
داشــته باشــند، گفت: اینکه انتظار داشته 
باشیم اقتصاد رها شــود و به سمت اقتصاد 
باز برود ناهماهنگ با واقعیات فعلی کشــور 
است اما می تواند به عنوان یک هدفگذاری 
میان مدت و بلندمدت، تولید را تســهیل و 

کارایی را به بازارها بازگرداند.
وی بــه مهمترین اقداماتی کــه دولت باید 
برای بهبــود وضعیت بازار در دســتور کار 
قرار دهد اشــاره کرد و گفت: آزادســازی 
قیمت ها باید بــه عنــوان مهمترین هدف 
دولت برای بهبود وضعیت معامات بازار در 

نظر گرفته شود.امیرباقری خاطرنشان کرد: 
شفافیت اقتصادی، جلوگیری از ایجاد رانت 
و انحصار برای عــده ای محدود از مهمترین 
مباحثی تلقی می شــود که دولت باید آن را 
به ضرورت پیگیری کند و همــه این موارد 
تحت تاثیر عدالــت اقتصادی و اجتماعی به 

شمار می رود.  
این کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: 
دولت و سایر ارگان ها باید به طور جدی این 
موضوع را پیگیری کننــد تا در میان مدت و 

بلندمدت شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.

پیش روی معامالت بورس به سمت 
کارایی بیشتر

 وی به زیرســاخت هایی که دولــت باید در 
راستای کاهش هیجان ایجاد شده و بهبود 
وضعیت بازار به کار گیرد اشاره کرد و گفت: 
باید به ایــن نکته دقت کرد که ســرمایه به 
طور کلی هوشمند اســت و عمدتا سرمایه 

هوشمند بر مبنای تحلیل عمل می کند.
امیرباقری با بیان اینکه ســرمایه همیشه 
وارد فضایی می شود که بتوان از آن کسب 
ســود کرد، خاطرنشــان کرد: باید در نظر 
داشت که در شرایط حاضر به دلیل شرایط 
و جنــگ اقتصــادی که اکنون در کشــور 
تحمیل شده است شــاید شاهد هیجاناتی 
گذرا در بازارها باشــیم امــا از آنجایی که 
افق سیاســی موجود در کشــور به سمت 
روشنایی است باید به این نکته تاکید کرد 
که از هیجانات حاکم در بازار کاســته می 
شــود و معامات آن به سمت کارایی پیش 

خواهد رفت.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
به طور طبیعی جریان سرمایه هوشمند به 
ســمت بازارهایی می رود که بتواند بهترین 
بازدهی را نسبت به ریســک تحمیل شده 
رقم بزند، گفت: یکــی از مهمترین فعالیت 
های دولت در این زمینــه پیگیری، اجرای 
زمینه خصوصی ســازی و اصــل ۴۴ قانون 
اساسی اســت، چراکه براســاس مطالعات 
جهانــی، تجربه خصوصی ســازی ســایر 
کشــورها نشان داده است کشــورهایی که 
به سمت خصوصی ســازی رفته اند دولت 
چابک تری داشــته اند، همچنیــن در این 
کشــورها از  فســاد اقتصادی کاسته شده 
است و اقتصاد به سمت رقابتی شدن پیش 

رفته است.
وی اظهار داشت: دولت در نهایت به عنوان 
یک نهاد ناظــر بر کلیه اقتصــاد نظارت و از 
دخالت مستقیم در اقتصاد خودداری کرده 

است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نمونه 
های ایــن امــر را در دولت فعلــی از طریق 
 ETF عرضه صندوق های ســرمایه گذاری
شاهد بودیم و سرانجام دولت جرات کرد تا 
باقیمانده سهام خود را از طریق زیرساخت 
های موجود به بازار عرضه کند و دســت از 

تصدی گری اقتصادی بردارد.
امیرباقــری افزود: از دولــت انتظار می رود 
به ســمت رقابتی و کارآمدتر شدن اقتصاد 
پیش رود تا در بلندمدت و میان مدت شاهد 

شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.

خریدار    نوســانات شــدید قیمت ارز و 
به ویژه دالر در ســه ســال اخیر باعث شده 
است که پرسش هایی درباره نقش و جایگاه 
دولت، به طور کلی و بانــک مرکزی به طور 

خاص در این نوسانات مطرح شود.
  نــرخ ارز دارای ارتباطی متقابل با روندهای 
بلندمدت و بنیادی اقتصاد مانند نرخ رشــد 
اقتصادی، تورم، کســری بودجه دولت، در 
پیش گرفتن سیاســت های انبساطی و در 
نتیجه افزایش عرضه پول داخلی و مواردی 

از این دست است.
همه  بخش هــای اقتصــاد، از تولید و توزیع 
گرفته تا مصرف و خدمات از نوســانات ارز 
تأثیر پذیرفتــه و خود نیز دچــار بی ثباتی 
و نوســان شــده اند. قیمت همــه کاالها و 
خدمات در هر حوزه ای به نوعی با نرخ ارز در 
ارتباط اســت. به همین خاطر نوسانات نرخ 

ارز اثرات قابل توجهی بر تورم و گرانی دارد.
در ســه ســال گذشــته بازار ارز به واسطه 
تحریم هــای شــدید و جنــگ اقتصادی 
آمریکا علیه ایران با نوســانات و تکانه های 
زیادی همراه بوده و مســائل و مشکاتی را 
برای فعاالن اقتصــادی، مصرف کنندگان، 
تولیدکنندگان و مردم به طور کلی به وجود 
آورده اســت. در این ســال ها ارز در اقتصاد 
ایران با مواردی همچون چند نرخی بودن، 
چند بــازاری بودن و افزایــش چند برابری 
قیمت روبه رو بوده است. از این رو، موضوع 
مدیریت و سیاستگذاری  در بازار ارز از توجه 

ویژه ای برخوردار بوده است.
سؤالی که در این میان پرسیده می شود این 

است که دولت در کجای بازار ارز ایستاده و 
تا چه حد در افزایش یا کاهش نرخ ارز نقش 
دارد؟ برخــی بر این باورند کــه دولت های 
مختلــف از افزایش نرخ ارز ســود می برند. 
یعنی هر دولتی دوست دارد دالر را با قیمت 
باالتر بفروشــد تا بودجه خــود را به راحتی 
تأمین کند و دچار کسری نشــود و اگر هم 
با کســری بودجه رو به رو است باز می تواند 
کسری خود را با فروش دالر گران تر جبران 

کند.
این دیــدگاه زمانی درســت اســت که ما 
استقال بانک مرکزی را به کلی نفی کنیم و 
نرخ تسعیر ارز را هم نپذیریم. هرچند بانک 
مرکزی زیر مجموعه دولت به شمار می رود، 
اما در سیاســت گذاری های خود و مدیریت 
بازار ارز کامــًا تابع سیاســت های دولت 
نیست. اینگونه نیســت که هر نرخی دولت 
بگوید بانک مرکزی همان را به صرافی های 

خود اعام کند.
در مورد نقش بانک مرکزی و مدیریت بازار 
ارز در شــرایط کنونی »آلبــرت بغزیان«، 
اســتاد اقتصاد و کارشــناس اقتصادی به 
خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط کنونی بانک 
مرکزی خوب عمل می کند و مدیریت آن بر 

بازار ارز درست است.
 اما ایــن مدیریت درســت بایــد قبًا هم 
اعمال می شــد. یعنی زمانی که قیمت دالر 
در قیمت های ۴ هزار تومــان و یا حتی ۱۲ 
هزار تومان هم بود می شد با مدیریت درست 

قیمت دالر را کنترل کرد. 
دست کم در دوره تحریم ها می توان با ذخایر 

ارزی که در اختیار بانک مرکزی وجود دارد 
بازار را مدیریــت کرد. مدیریــت فعلی در 

شرایط کنونی این کار را انجام می دهد.
دولت دخل و خرج خود را بر اســاس قانون 
بودجه مصوب مجلس تنظیم می کند. یکی 
از مــوارد مهم در قانون بودجــه تعیین نرخ 
تسعیر ارز اســت. به زبان ساده یعنی نرخی 
که دولت بر اســاس آن دالرهای خود را به 

بانک مرکزی می فروشد. 
به لحاظ نظــری دولت نمی توانــد فراتر از 
نرخ تســعیر ارز قیمــت درآمدهای دالری 
خود را محاســبه کند. اگر درآمدهای پیش 
بینی شــده دولت در بودجه کاهش یابد، به 
عبارتی، دولت دچار کســری بودجه شود 
ممکن است یکی از راه های جبران، افزایش 
قیمت دالر باشــد. اما این راه تنها به تعویق 
کســری بودجه، هم در هزینه های جاری و 
هم در هزینه های عمرانی به ســال های بعد 

منجر می شود.
به عبارتی درست است که دولت بزرگترین 
عرضــه کننــده دالر اســت امــا همزمان 
بزرگترین متقاضی ارز نیز به حساب می آید. 
یعنی اگر دالر گران شــود متناســب با آن 
ســطح عمومی قیمت ها هم باال می رود و 
در نتیجه هزینه های دولت نیز افزایش می 

یابد. 
پس منطقی نیســت کــه دولت بــا گراتر 
کــردن قیمت ارز هــم تــورم و گرانی و در 
نتیجه نارضایتی در جامعه را رقم بزند و هم 

هزینه های خودش را نیز افزایش دهد.
بعاوه، با توجه به محدود بودن منابع ارزی، 

افزایش قیمــت آن می تواند تحریک تقاضا 
خارج از قلمــرو دولت را به دنبال داشــته 
باشــد. این تحریک تقاضا برای ارز به دالیل 
مختلف سیاســی همچون سیاســت های 
بین المللــی و حتــی عملکــرد گروه های 
سیاســی داخلی و یا به دالیــل اجتماعی 
همچون گسترش احســاس ترس و ناامنی 
اقتصادی در جامعه رخ می دهد و می تواند 
کنتــرل بازار را از دســت بانــک مرکزی و 
دولت خارج کند و جامعه با تورم های چند 

رقمی روبه رو شود.
با این توضیحات به نظر می رســد که عامل 
خارجــی، یعنی تحریم بیشــترین نقش را 
در نوســانات نرخ ارز دارد و نــه انگیزه های 

بودجه ای دولت. 
برای مثــال اگر مذاکرات جدیــد برجام به 
نتیجه برســد و تحریم ها برداشته شود. هم 
پول های بلوکه شــده ایــران در بانک های 

چین و کره و غیره آزاد می شود و هم اقتصاد 
روی آرامش به خــودش خواهد دید. نتیجه 
هر دو، مدیریت و کنتــرل بازار ارز و منطقی 
شــدن قیمت آن خواهد بود. در آن صورت 
هم جامعه از نرخ منطقی ارز ســود خواهد 

برد و هم دولت.
اما نرخ منطقــی دالر برای اقتصــاد ایران 
چقدر اســت؟ بغزیان در پاسخ به این سؤال 
به سه شاخص مهم اشــاره کرد و گفت: نرخ 
منطقی آن اســت که با رشــد اقتصادی ۶ 
درصد، بیکاری زیر ۱۰ درصد و تورم حدود 

۱۵ درصد سازگار باشد. 
این قیمــت باید زیر ۱۰ هزار تومان باشــد. 
یعنــی دالر ۱۰ هــزار تومانــی می توانــد 
هزینه هــای تولیــد را پایین بیــاورد، نرخ 
بیکاری را کاهش دهد و با رشــد اقتصادی 
باال زمینه های کاهش منطقــی تورم را هم 

فراهم کند.
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 بازدید مدیرعامل بیمه میهن از شعبه
 غرب تهران

دکتر مصطفوی مدیرعامل بیمه میهن به اتقاق معاون مالی، اقتصادی 
و توسعه سرمایه انسانی و مدیر امور شــعب امروز از شعبه غرب تهران 
بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی، دکتر مصطقوی در این بازدید از 
نزدیک در جریان روند فعالیت های این شعبه قرار گرفت و ضمن گفتگو 
با مدیر و کارکنــان و قدردانی از زحمات آنان، بر لــزوم تاش مضاعف 
در فرایند بیمه گری و پیشبرد امور شــرکت و خدمات رسانی مطلوب 
به مردم و بیمه گــذاران تأکید کرد.مدیرعامل بیمــه میهن همچنین 
افزایش سهم بازار از محل پورتفوی های سودده، فروش بیمه های ُخرد 

و تنوع بخشی به ترکیب پورتفوی را مورد تأکید قرار داد.
دکتر مصطفوی افزود شعب و نمایندگان باید تعامل خوبی با هم داشته 
باشند و از ظرفیت های موجود بیشترین بهره را ببرند. وی همچنین بر 
لزوم هدایت و آموزش شــبکه فروش به منظور بهبــود عملکرد و جلب 

رضایت و اعتماد بیمه گذاران تأکید کرد.
در ابتدای این بازدید، مســعود مجیدی سرپرست شعبه غرب گزارشی 

از فعالیت ها و عملکرد شبعه متبوع ارائه کرد .

اهدای جوایز برندگان قرعه کشی نرم افزار فام 
موسسه ملل

 جوایز برندگان قرعه کشــی نرم افــزار جامع پرداخت فام موسســه 
اعتباری ملل اهدا گردید.

  به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این جشنواره که به نام 
جشــنواره »قدردانم« از تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ و همزمان با والدت 
امام محمد باقر )ع( آغاز و تا مبعث رســول گرامی اسام حضرت محمد 
)ص( ادامه داشت؛ به کسانی که نسبت به نصب نرم افزار اقدام و حداقل 

یک تراکنش داشتند شانس شرکت در این قرعه کشی داده شد.
این گزارش می افزاید: قرعه کشــی جشــنواره فام در تاریخ ۲۳ اسفند 
ماه ۱۳۹۹ با حضور مدیرعامل شرکت فام و تعدادی از مدیران موسسه 
اعتباری ملل و خبرنگاران انجام و از طریق صفحه اینستاگرام به صورت 
زنده پخش گردید و برندگان جوایز آن که شامل یک جایزه نقدی ۵۰۰ 
میلیون ریالی و سه گوشی هوشمند و سه دستگاه ساعت هوشمند و ۳۷ 

کارت هدیه ۵ میلیون ریالی بودند، مشخص شدند.
   گفتنی اســت جوایز مذکور با مشخص شــدن برندگان به ایشان اهدا 

گردید.

بانک توسعه صادرات ایران معرفی کرد:
سامانه های ثبت چکهای صیادی برای مشتریان 

حقیقی و حقوقی
بانک توســعه صادرات در راستای عملیاتی شــدن قانون جدید چک 
اعام کرد: نسخه وب همراه بانک برای مشتریان حقیقی، اینترنت بانک 
اشــخاص حقوقی )BIB( برای مشــتریان حقوقی و مشتریان حساب 

مشترک حقیقی، راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات به نقل از مدیریت امور 
فناوری اطاعات و ارتباطات این بانک، به دنبال عملیاتی شــدن قانون 
جدید چک و راه اندازی ســامانه صیاد و لزوم ثبت، تایید و انتقال چک 
های صادر شده از طریق این سامانه، الزم است کلیه اطاعات چک های 
جدید پس از صدور توســط صاحب چک، در ســامانه صیاد )به صورت 

حقیقی و یا حقوقی با استفاده از ابزارهای معرفی شده( ثبت گردد.
همچنین گیرنده چک نیز مکلف است در زمان پذیرش و یا انتقال چک 
نســبت به ثبت اطاعات مورد نیاز از طریق سامانه مربوطه اقدام نماید. 
براساس اعام مدیریت امور فناوری اطاعات و ارتباطات بانک توسعه 
صادرات، راهنمای اســتفاده از ســامانه پیچک) صیاد( در دو مستند 
»راهنمای کاربردی ســامانه پیچــک در همراه بانــک« و »راهنمای 
کاربردی سامانه پیچک در BIB- اتصال به پیچک« تهیه شده و در وب 

سایت بانک موجود است.
در صورت عدم رعایت فرایند مذکور توســط مشتریان، اقدامی توسط 
شعب بانک در خصوص نقد شــوندگی، ابطال، و یا سایر عملیات بانکی، 

صورت نخواهد گرفت.

بیمه دی و شبکه نوآفرینی پلنت، تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند

شرکت بیمه دی در راستای حرکت در مسیر بیمه داری نوین و توسعه 
همکاري هاي نوآورانــه و در نهایت خلق بیشــترین ارزش افزوده برای 

ذی نفعان، با شبکه نوآفرینی پلنت تفاهمنامه همکاری منعقد نمود.  
به گزارش روابط عمومی شــرکت بیمه دی؛ طی نشستی که با حضور 
معاون برنامه ریزي و تحول کســب و کار، مدیر تحول دیجیتال و مدیر 
روابط عمومی و حوزه مدیریت از شــرکت بیمه دی و مدیرعامل شبکه 
نوآفرینی پلنت صورت پذیرفت، عاوه بر تبادل تفاهم نامه همکاری به 

بررسی مدل های همکاری نوآورانه پرداخته شد.
امید است با اســتفاده از ظرفیت های طرفین، فعالیت های ترویجی با 
رویکرد نوآورانه در جهت افزایش رضایــت بیمه گزاران محترم صورت 

پذیرد.

فراخوان بیمه البرز به بیمه گزاران برای افزایش 
سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

شــرکت بیمه البرز با توجه به افزایش حداقل تعهــدات مالی و حوادث 
راننده در ســال ۱۴۰۰، از بیمه گزاران خود درخواســت کرد نسبت به 
افزایش پوشــش مالی بیمه نامه شــخص ثالث  حداقل بــه مبلغ ۳۲۰ 
میلیون تومان و پوشــش حوادث راننده حداقل به مبلغ ۴۸۰ میلیون 

تومان، با هماهنگی با واحد صادرکننده بیمه نامه خود، اقدام کنند.
 به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، همچنیــن دارندگان خودرو می 
توانند به هنگام خرید بیمه نامه شــخص ثالث از این شرکت، به اختیار 

خود تا سقف اعام شده، پوشش مالی خریداری کنند. 
بنا بر این گزارش، بیمه مرکزی برای بیمه نامه های شخص ثالث صادره 
در سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش مبلغ ریالی دیه، تعهد بدنی را تا ۶۴۰ 
میلیون تومان، تعهد مالی را حداقــل ۱۶ میلیون تومان و تعهد حوادث 
راننده را حداقــل ۴۸۰ میلیون تومان به عنــوان حداقل تعهدات بیمه 

نامه شخص ثالث،  تعیین کرده  است.

مجوز قبولی اتکایی بیمه پارسیان  تمدید شد
 مجوز قبولی اتکایی بیمه پارســیان، با ارسال تایید یه مد یرکل و رییس 
اد اره پذیرش موسســات بیمه ای بیمه مرکزی ایران برای یک ســال 
دیگر تمدید شــد.به گزارش روابط عمومی بیمه پارســیان؛ به استناد  
ضوابط اجرایی مصوب شــورای عالی بیمه، این شرکت ضمن دارا بودن 
شــرایط اجرایی آیین نامه اعطای مجــوز قبولی اتکایــی و همچنین 
حسب بررسی های به عمل آمده توانســت مجدداً مجوز قبولی اتکایی 
از مؤسســات بیمه داخلی را از بیمه مرکزی جمهوری اســامی ایران 
دریافت نماید و همچنان فعالیت های خود  را د ر این زمینه گســترش 
د هد .بیمه پارسیان با داشــتن ســطح یک توانگری مالی، تایید مجوز 
قبولی اتکایــی از بیمه مرکــزی و همچنین با توجه بــه توانمندی ها، 
دانش و قابلیت های فنی و مالی، همچنان به عنوان یکی از توانمند ترین 
شرکت های بیمه خصوصی کشور خد مات برتر خود  را در تمامی رشته 

های بیمه ای ارایه می نماید.

شعبه

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
بانک سینا که راس ســاعت ۱۴ روز شنبه ۲۸ فروردین 
ماه ۱۴۰۰ با حضور ۷۰.۸۶ درصد ســهامداران برگزار 
شــد، اعضای جدید هیأت مدیره بانک ســینا انتخاب 

شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا در ابتدای مراسم 
پس از انتخاب محمد نوین نماینده بنیاد مســتضعفان 
انقاب اســامی با آرای ســهامداران حاضر به عنوان 
رئیس مجمع و همچنین هیأت رئیسه مجمع متشکل 
از آقایان هــادی غنی پور نماینده بنیــاد علوی، وحید 
پاافشار نماینده شــرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه 
گذاری ســینا به عنــوان ناظرین مجمــع و مجتبی 
دهقاندار به عنوان منشی مجمع، رسمیت جلسه اعام 

و دستور جلســه جهت اتخاذ تصمیم قرائت 
شــد. خانم یوســفی اصل به عنوان نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز به صورت 

آناین در جلسه حضور داشت.
در ادامــه، رئیس مجمع با بیــان آنکه طی 
مکاتبه با بانــک مرکــزی تاییدیه های ۵ 
نفر از افراد پیشــنهادی شامل آقایان دکتر 

ســیدضیاء ایمانی، دکتر جعفر صفایــی مزید، دکتر 
هــادی آقابابایی، مهنــدس مجید هــادی و مهدی 
رزمی دریافت شده اســت، از سهامداران رأی گیری 
به عمل آمد و این اشــخاص به عنوان اعضای اصلی 
هیأت مدیره بانک ســینا برای مدت ۲ سال انتخاب 

شدند.

در بخشی از مراسم مجمع، مدیرعامل بانک 
ســینا ضمن تبریک ماه مبــارک رمضان و 
آرزوی قبولی طاعات و عبــادات روزه داران 
گفت: محور اصلی و پیشــرانه نظــام بانکی 
برای همــه ذینفعــان اعم از ســهامداران، 
ســپرده گذاران، مدیران و کارکنان، اعضای 

هیأت مدیره هستند.
 اگر یک بانــک را بــه لحاظ شــاخص هــای مالی و 
عملکردی و شفافیت در نظر بگیریم، همه حول محور 
راهبری و اعضای هیأت مدیــره آن بانک قابل ارزیابی 

است.
دکتر ایمانی خاطرنشــان کرد: عملکرد مطلوب بانک 
سینا در رشد شاخص ها و شــفافیت امور طی فعالیت 

در نظام بانکی به خصوص در دوره هیأت مدیره قبلی، 
برگرفته از حضور این اســاتید با تجربه و خوشنام نظام 
بانکی بوده که همدلی و همکاری این عزیزان در جهت 
پیشبرد اهداف بانک بســیار موثر بوده و در این مسیر 

عملکرد مطلوبی محقق شده است.
وی از زحمات آقایان مهندس پیشــرو، دکتر دانیالی، 
مهندس نعمت اللهی، ســاروخانی و تقدیری در مدت 
تصدی هیأت مدیره بانک سینا قدردانی و برای اعضای 

هیأت مدیره جدید آرزوی توفیق نمود.
همچنین جهت انتخــاب اعضــای علی البدل هیأت 
مدیره این بانک، پس از اخذ استعام ها و تاییدیه های 
الزم متعاقباً با برگزاری مجمع فوق العاده اقدام خواهد 

شد.

سینا

خریدار   در شــرایطی که ارزش تقریبی 
۲.۶ میلیون واحد خالی موجود در کشــور 
به عــدد افســانه ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان 
رســیده دولت و مجلس عزم خــود را برای 
ورود خانه های خالی به بــازار مصرف جزم 
کرده اند؛ هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه 
دوم از مالیات، عما نمی تــوان امیدوار بود 
بخــش قابل توجهــی از واحدهــای خالی 

فروخته یا وارد بازار اجاره شود.
 طبق سرشماری ســال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ 
میلیــون واحد مســکونی خالــی در ایران 
وجود دارد. متوســط مســاحت خانه ها در 
ایران طبق آخرین آمار از معامات کشــور 
در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع 
بوده اســت. میانگین قیمت مسکن کشور 
در همان مقطع نیز متــری هفت میلیون و 
۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف وزارت راه و 
شهرسازی اعام شد. یعنی ارزش هر واحد 
مسکونی در کشــور به طور میانگین ۷۵۳ 
میلیون و ۶۰ هزار تومان اســت و اگر همین 
رقم را ماکی برای قیمــت خانه های خالی 
قرار دهیم ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد 
خالی به عدد افســانه ای ۱۹۵۷ تریلیون و 
۹۵۶ میلیارد تومان می رســد! البته واضح 
اســت که این ارقان از تابســتان گذشــته 

تاکنون نیز افزایش یافته است.
حدود ۵۰۰ هزار واحد از ۲.۶ مسکن خالی 
کشــور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر 
خانه در تهــران طی اســفندماه ۱۳۹۹ به 
طــور متوســط ۳۰.۲ میلیــون تومان و 
میانگین مســاحت واحدهای معامله شده 
در پاییز سال گذشــته ۸۷ متر بوده است. 
یعنی به طــور تقریبی هر خانــه در تهران 
هم اکنون ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان 

ارزش دارد. 
اگر این مبلــغ را برای واحدهــای خالی در 
نظر بگیریم هم اکنون بــا ۱۳۱۳ تریلیون و 
۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق 
خانه های بدون سکنه تهران مواجهیم. این 
در حالی است که عمده آپارتمان های خالی 
تهران در شمال شــهر قرار دارند که ارزش 

آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.
از حدود یک ســال قبل دولــت و مجلس 
برای آنکه واحدها خالی را وارد بازار مصرف 
کنند طرح مالیــات بر خانه هــای خالی را 
دنبال کردنــد که پیش نیــاز آن راه اندازی 
ســامانه اماک و اســکان بود؛ ســامانه ای 
که می بایســت از ســال ۱۳۹۴ راه اندازی 
می شــد اما به هر دلیل بیــن دو وزارتخانه 
راه و شهرســازی و اقتصاد پاسکاری شد تا 
اینکه نهایتا توســط وزارت راه و شهرسازی 
مســئولیت آن به وزارت راه و شهرســازی 
رســید و از مردادماه ســال گذشته شکل 
اجرایــی به خــود گرفت. اما ثبــت اماک 
توسط سرپرســتان خانوار از ۱۹ فروردین 
ماه ۱۴۰۰ آغاز شــده و قرار است ظرف دو 
ماه صاحبخانه هــا اطاعات واحدهای خود 

را در این سامانه ثبت کنند.

شهرهای کمتر از 100 هزار نفر مشمول 
مالیات خانه خالی نیست

در اصاحیــه مــاده ۵۴ قانــون مالیاتهای 
مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر 

معاف از مالیات است.
 خانه های واقع در روســتاها و شــهرهای 
دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هــزار نفر نیز 
در صورت خالــی بودن مشــمول مالیات 
نمی شود. واحدهای نوســاز هم پس از ۱۲ 
ماه و در طرح پروژه های انبوه ســازی پس از 
۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات 
ســاختمانی مشــمول مالیات موضوع این 
ماده می شــوند. با توجه به این مشــوقها به 
نظر نمی رسد که تعداد قابل توجهی از ۲.۶ 
میلیون خانه بدون سکنه در کشور مشمول 
مالیــات واحدهای خالی و بــه بازار مصرف 

عرضه شود.
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی می گویند 
که ثبت امــاک در این ســامانه هیچ نوع 
مالیاتی را برای هموطنــان در پی نخواهد 
داشــت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. 
در واقع اگر اجــاره بدهند بجــز خانه های 
باالی ۱۵۰ متر در تهــران و باالی ۲۰۰ متر 
در شهرســتانها که باید مالیــات متعلق بر 
اجاره را بپردازند، هیچ نــوع مالیاتی به آن 
تعلق نمی گیرد و افــراد می توانند تا ده ها و 

صدها خانه در تملک خود داشته باشند.
اما بعضی کارشناســان از جمله عضو هیات 
مدیره انجمــن انبوه ســازان معتقدند که 
هر نــوع مالیات از بــازار مســکن نهایتا به 

خریداران منتقل می شود. 
حسن محتشــم می گوید که جریمه های 
مالیاتی بــرای واحدهای خالی از ســکنه 
ممکن اســت در کوتــاه مــدت منجر به 
عرضه این واحدها و کنترل نســبی قیمتها 
شــود اما در بلندمدت تاثیر منفی بر حوزه 
ساخت و ساز دارد و به رشــد قیمتها منجر 

خواهد شد.

مالکیت یک فرد حقیقی بر 24 هزار 
واحد مسکونی

از طرف دیگــر در تملک گرفتــن اماک و 
زمین توسط بانک ها، دستگاه ها، ارگان ها و 
اشخاص حقوقی به یکی از معضات اقتصاد 
ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده 
اســت. آمار دقیقی از تعــداد واحدهای در 
اختیار بانک هــا وجود ندارد امــا مردادماه 
سال گذشــته محمود محمودزادهـ  معاون 
وزیر راه و شهرســازیـ  گفــت که ۱۰۰۰ 
واحد مســکونی در اختیار یک بانک است. 
چند روز بعد هم در جریان اجرایی شــدن 
سامانه اماک و اســکان اعام کرد که یک 
فرد حقیقــی ۶۰۵ واحد و یک شــخصیت 
حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مســکونی را 

در تملک دارد.
با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار 
دســتگاه ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور 
دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس 
از ثبت اطاعات سکونتی اشخاص حقیقی 
و حقوقی در سامانه اماک و اسکان، آماری 
در این زمینه به دســت بیاید. بــه هر حال 
خرید مسکن توسط افراد اگر در بازار اجاره 
یا فروش عرضه شــود اشــکالی ندارد. کما 
اینکه همواره کارشناســان و مســئوالن به 
این موضوع اشــاره کرده و در اختیار گرفتن 
اماک برای اشــخاص حقیقی را بااشکال 

دانسته اند.

غلبه بر تورم انگیزه سفته بازی بانکها
اما ســوال این اســت کــه چــرا ارگان ها، 
دســتگاه ها و بانک ها اقدام به خرید مسکن 

یا ساخت و ساز می کنند؟
 مهمتریــن علــت این اســت کــه افراد، 
دســتگاه ها و بانکها بــرای غلبه بــر تورم 
سیســتماتیک اقتصــاد ایران بــه تملک 
دارایی هــای ثابت روی می آورنــد. در واقع 
علت اصلی احتکار مســکن توســط افراد 

حقیقــی و حقوقی، مصون مانــدن از تورم 
است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به 

گریبان بوده است.
 یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشــد 
که راه حل بســیاری از معضــات اقتصاد 

ایران خواهد بود.
تخمین زده می شــود که در کشــور حدود 
۲۸ میلیون واحد مســکونی وجود دارد که 
تا کنــون از طریق تقاطــع اطاعاتی ۱۳.۴ 
میلیــون آن در ســامانه اماک و اســکان 

شناسایی شده است.
 ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی 
مالکیت ایــن واحدها را در اختیــار دارند. 
طبــق شناســایی انجام شــده ۲ میلیون و 
۷۰۰ هزار خانوار کشــور بیش از یک واحد 
مســکونی در اختیــار دارند و نــام ۱۵۰۰ 
شــخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم 

می خورد.

قانون هست اما اجرا نمی شود
دستگاه های دولتی و ارگانها بجز در اختیار 
گرفتن امــاک به تملک زمیــن نیز عاقه 
دارنــد. در مــاده ۱۰ قانون زمین شــهری 
مصوب ۱۳۶۶ مقرر شــده اســت »از تاریخ 
تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ 
کلیه زمیــن های متعلق بــه وزارتخانه ها و 
نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و 
سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که 
شمول حکم مســتلزم ذکر نام است و کلیه 
بنیادها و نهادهای انقابی در اختیار وزارت 

مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
همچنین سال هاســت که دســتگاه های 
دولتی، بنیادهــا و نهادهای انقابی مکلف 
هســتند اراضی در اختیار خــود را برای 
اجرای پروژه هــای بازآفرینی اختصاص 
دهند اما به نظر می رســد هیچ دستگاهی 
این مســاله را جــدی نگرفته اســت؛ به 
طوری که عباس آخوندیـ  وزیر ســابق 

راه و شهرسازیـ  در جلســه تودیع خود 
در ۱۹ آبــان ماه ســال ۱۳۹۷ گفت: »در 
حال حاضر ایده ارائه زمیــن دولتی برای 
بازآفرینی شــهری ارائه شــد که مایلم به 
شــما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که 
برای این منظور اختصــاص یافته ۳۶  متر 

مربع بوده است«!
مردادمــاه ســال ۱۳۹۸ نیــز کاوه حاجی 
علی اکبریـ  مدیرعامل ســازمان نوسازی 
شــهرداری تهــرانـ  گفت: دســتگاه های 
دولتی تا کنون حتی یک مترمربع زمین هم 
برای اجرای این طرح )مسکن ملی( واگذار 

نکرده اند.
بر اســاس طــرح جهــش تولیــد و تامین 
مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده 
زمین های در اختیار دســتگاه های اجرایی 
که بااستفاده رها شــده باید به پروژه های 
مســکن اختصاص یابد؛ بدیــن صورت که 
براساس تشــخیص وزارت راه و شهرسازی 
باید دستگاه ها طی مدت مشخصی زمین را 
در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر 
این صورت ســازمان ثبت اماک باید ظرف 
دو ماه آن را با هدف ســاخت مسکن به نام 

وزارت راه و شهرسازی کند.
روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ رییس مجلس 
شــورای اســامی در صفحه توییتر خود از 
تصویب طرح جهش تولید مســکن با هدف 
احداث ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی 
در کشور خبر داد و نوشــت: »بر اساس این 
قانون، زمینهای دولتی احتکار شــده پس 
از شفاف ســازی، وارد چرخه تولید مسکن 

برای مردم خواهند شد«.

نماینده مجلس: بانک ها زمینه ساز 
افزایش قیمت مسکن شدند

مجتبی یوســفیـ  عضو کمیسیون عمران 
مجلسـ  می گویــد: بســیاری از بانک ها 
و دســتگاه ها به جای ســرمایه گذاری در 
اقتصــاد مولد به بــازار ســفته بازی روی 
آورده اند و خودشان زمینه افزایش قیمت 
مســکن را فراهــم کردنــد. در هیچ جای 
دنیا مســکن کاالی ســرمایه ای نیست اما 
متاســفانه در ایران به دلیل عــدم توازن 
در عرضه و تقاضا شــاهد چنیــن اتفاقاتی 
هســتیم. حال امیدواریم قانــون مالیات 
بر خانه های خالی  تا حدودی  مســکن را 
از این وضعیــت خارج کرده و بــه کاالیی 

مصرفی تبدیل کند.
با توجه بــه اقدامات ســه گانــه یعنی راه 
اندازی ســامانه اماک و اســکان، تصویب 
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم و 
تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، 
سرانجام قوای سه گانه می توانند به اهدافی 
مثل ملزم کردن بانکهــا و ادارات به خروج 
از بنگاهداری و ســفته بازی و از آن مهمتر 
تبدیل مســکن از یک کاالی سرمایه ای به 
کاالی مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر 

همان پاشنه می چرخد؟

اعضای جدید هیأت مدیره بانک سینا انتخاب شدند

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن:

این بانك در تحقق شعار »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« همگام با سیاستهای کالن کشور عمل می کند
خریدار   حســین عســکری اعام کرد: 
این بانک در راســتای تحقق شعار محوری 
»تولید،پشــتیبانی ها،مانــع زدایــی ها« 
همگام با سیاســتهای کان کشور عمل می 
کند و همه توان خــود را در این زمینه به کار 
می گیرد.بــه گزارش پایگاه اطاع رســاني 
بانک صنعت و معدن، حســین عســکري با 
تأکید بــر حمایت همه جانبــه این بانک در 
عملیاتی نمودن شعار محوری سال ۱۴۰۰ 
که از سوي مقام معظم رهبری انتخاب شد، 
عنوان داشت: بانک صنعت و معدن همواره 
در تأمین مالي صنایــع و معادن مختلف در 
راستای ایجاد رشــد و رونق در بخش تولید 
کشور پیشرو بوده و امسال نیز با تأکید رهبر 
معظم انقاب با عزم راسخ تري در این مسیر 
گام برمي دارد.وي با اشاره به نقش مهم بانک 

صنعت و معدن در احــداث پروژه های ملی 
و زیربنایی کشــور افزود: امســال پرداخت 
تسهیات با اولویت طرح هاي دانش بنیان، 
صادرات گرا، فن آور و تکمیل کننده زنجیره 
تولید با جدیت دنبال مي شود و لیست طرح 
هایي که از لحاظ توجیــه پذیري اقتصادي 
و بــازار محصــول داراي اولویت بیشــتري 
هســتند، اعام مي شــود و بانک آمادگي 
دارد تا با ارائه مشاوره هاي تخصصي در این 
خصوص، زمینه هدایت سرمایه هاي بخش 
خصوصي و منابع بانکي به سمت طرح هاي 
داراي مزیت اقتصادي بیشتر را فراهم نماید.

عســکري یادآور شد: در ســال جدید براي 
تأمین حداقل ۴۰۰۰ میلیــارد ریال از بازار 
سرمایه هدفگذاري کرده ایم و در نظر داریم 
تا نســبت درآمدهاي کارمزدي بانک به کل 

درآمدها را به ۲۰ درصد برسانیم.
وي بیــان داشــت: در حــوزه بانکــداري 
دیجیتــال و ارائه محصــوالت نوین بانکي، 
طراحــي و اجــراي حداقــل ۵ خدمت و 
محصول جدیــد با هــدف افزایش کیفیت 

و ارتقای خدمــات غیرحضوری در بســتر 
اینترنت و همراه بانک را در دستور کار داریم 
و تمام واحدهاي ذیربط مکلفند در راستاي 
نقشه راه تدوین شده براي استقرار بانکداري 
دیجیتــال و طراحي محصوالت بر اســاس 
نیاز مشتریان به ویژه مشــتریان شرکتي، 
نظرســنجي و اندازه گیري میزان رضایت 
مشــتریان در حوزه بانکداري شــرکتي و 
دیجیتــال را به صورت مســتمر بــه انجام 

برسانند.
عضو هیــأت مدیره بانک صنعــت و معدن 
تصریــح کــرد: یکپارچه ســازي و برخط 
نمودن فرآیند پذیــرش، ارزیابي اعتباري و 
پرداخت تسهیات از دیگر برنامه هاي مهم 
و سیاستهاي اعتباري بانک در سال ۱۴۰۰ 
به منظور سرعت بخشیدن به انجام مراحل 

مختلف تسهیات دهي در این بانک است و 
براي تسهیل و تسریع بیشتر در این زمینه، 
استقال بخشي به شــعب و افزایش سقف 

اختیارات آنان نیز در اولویت قرار دارد.
عســکري در پایان خاطر نشــان کــرد: به 
منظور تقویت حمایت نظام بانکی از بخش 
هاي تولیدي، الزم است بانک ها مخصوصاً 
بانک هــاي توســعه اي که منابــع داخلي 
آنان جوابگوي تأمیــن هزینه هاي هنگفت 
ســرمایه گذاري هــاي کان در طرح هاي 
بزرگ و زیرســاختي کشــور نیست، لیکن 
تداوم فعالیت آنان براي رشــد و توســعه و 
آباداني هر کشوري حیاتي است، خود مورد 
پشــتیباني قرار بگیرند و به موضوع افزایش 
سرمایه آنان از سوي نهادهاي ذیربط توجه 

و مساعدت بیشتري شود.



افت ذخایر آبی سد های استان تهران

صادرات ۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق در سال ۱۴۰۰

هزینه تولید برق در ایران چقدر است؟

بازگشت تولید نفت آمریکا به جنگ قیمت 
دیگری دامن خواهد زد

رییس یکی از شــرکت های بزرگ نفت شــیل آمریکا، پایونیر نچرال 
ریسورسز، هشــدار داد افزایش ۱ میلیون بشــکه ای تولید روزانه نفت 
شــیل آمریکا در ســال آینده منجر به ایجاد یک جنــگ قیمت جدید 

خواهد شد.
 به نقل از راشــاتودی، رئیس یکی از شــرکت های بزرگ نفت شــیل 
آمریکا، پایونیر نچرال ریسورسز، در اجاس ســاالنه بلومبرگ هشدار 
داد افزایش ۱ میلیون بشــکه ای تولید روزانه نفت شیل آمریکا در سال 

آینده منجر به ایجاد یک جنگ قیمت جدید خواهد شد.
ســال گذشــته پس از اینکه تقاضای نفت خام با آغاز پاندمی کرونا به 
شــدت پایین آمد و در حالی که تولید نفت خام آمریــکا به رکورد ۱۳ 
میلیون بشکه در روز رسیده بود اعضای اوپک پاس توافق کاهش تولید 
خود را رها کرده و جنگ قیمت نفت را آغاز کردند.اسکات شفیلد در این 
اجاس گفت: اوپک و روســیه از اینکه ما )تولیدکنندگان نفت شیل( 
این قدر رشــد کردیم ناراحت بودند و حاال اگر دوباره تولید نفت خود را 

باال ببریم جنگ قیمت دیگری به راه خواهد افتاد.
شــفیلد پیش از این هم وقتی عربستان ســعودی تولید نفت خام خود 
را به صــورت داوطلبانه ۱ میلیون بشــکه در روز کاهش داد پیش بینی 
کرده بود که شرکت های نفت شــیل آمریکا تولید نفت خود را افزایش 

نمی دهند زیرا آنها به درستی از عواقب چنین کاری آگاه هستند.
شــفیلد می گوید: اگر یک میلیون بشــکه در روز تولیــد نفت خود را 
افزایش دهیم جنگ قیمت جدیدی آغاز خواهد شــد و قیمت را تا ۲۳ 

دالر پایین خواهد آورد.
این پیش بینی شفیلد در حالی مطرح می شود که اداره اطاعات انرژی 
آمریکا رسماً پیش بینی کرده است سال ۲۰۲۲ تولید نفت این کشور ۱ 

میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

مدیر عامل توانیر مطرح کرد
برنامه افزایش تولید برق از نیروگاه های اتمی

مدیر عامل توانیر گفت: ما با تمام کشــورهایی که مــرز خاکی داریم، 
ارتباط الکتریکی برقرار کرده ایم و با کشــورهایی هم که مرز آبی داریم 

مذاکرات انجام شده است.
محمدحســن متولی زاده درباره احتمال بروز خاموشی در زمان پیک 
مصرف تابســتان ســال جاری اظهار داشــت: مفهوم فنی خاموشی 
این اســت که بدون هدف و بصورت پراکنده اعمال شــود اما آنچه که 
برنامه ریزی شده و بار با هماهنگی مشــترک جابجا می شود، خاموشی 

نیست و برنامه ریزی الزم برای عدم بروز قطعی صورت گرفته است.
وی درباره عدم تکرار وارد مشــابه خاموشی در فصل زمستان ۹۹ گفت: 
به دلیل اختاف زیاد مصرف برق در فصول ســرد و گرم ســال هیچ گاه 
در زمســتان محدودیتی در تامین برق وجود نداشته و نخواهد داشت، 
خاموشی ســال گذشــته به دلیل مشکل ســوخت بود که محدودیت 

اعمال شد و بعد از آن فرصت هماهنگی داشتیم و مشکل برطرف شد. 
مدیر عامل شرکت توانیر یادآور شــد: زمستان سال گذشته در حد ۱.۵ 

درصد خاموشی داشتیم که برای چند ساعت محدود اعمال شد.
وی در ادامه درباره صــادرات برق تصریح کرد: ما با تمام کشــورهایی 
که مرز خاکی داریم، ارتباط الکتریکی برقرار کرده ایم و با کشــورهایی 
هم که مرز آبی داریم مذاکرات انجام شــده است، نیازهایی در کشورها 

وجود دارد که عاقمند به واردات از ایران هستند.
متولی زاده با اشاره به صادرات برق به عمان بیان داشت: طرح های فنی 
در دست اقدام اســت طبعا برای عبور برق باید از کابل دریایی استفاده 
شــود، مطالعات و مذاکرات در این زمینه از ســوی مشاوران در دست 
اقدام است و اینکه تبادل و یا صرفا صادرات صورت گیرد، در محاسبات 
و مطالعات مشــاور تعیین می شــود.وی افزایش صــادرات به عراق و 

افغانستان را نیز در دست مذاکره و مطالعه اعام کرد.
مدیر عامل توانیر همچنین درمورد افزایــش تولید برق از نیروگاه های 
اتمی گفت: تولید برق از این نیروگاه ها جزء سیاست های سازمان انرژی 
اتمی اســت، اما در هر حال وزارت نیرو از تنوع ســبد انــرژی از هر نوع 

تجدیدپذیر تا اتمی استقبال می کند.

وشیمی جم 30 درصد  سرانه آموزش کارکنان پتر
افزایش یافت

یکسان ســازی رفاهیات کارکنان، افزایش ۳۰ درصدی سرانه آموزش 
کارکنان، جــذب ۵۸ نفر نیــروی جدیــد از طریق برگــزاری آزمون 
اســتخدامی با ضریب ۷۰ درصد نیروی بومی و کسب رتبه دوم ارزیابی 

مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی دانشگاه تهران، در سال ۹۹ انجام شد.
 مدیر منابع انســانی پتروشیمی جم با اشــاره به کارنامه جذب نیروی 
توسط پتروشــیمی جم در ســال ۱۳۹۹ گفت؛ در ســال گذشته ۱۵ 
آزمون و مصاحبه به شکل شفاف در این شــرکت برگزار شد که ۲۲۰۰ 
نفر در آن شــرکت کردند و درمجمــوع ۵۸ نفر از ایــن طریق پذیرفته 
شــدند. از مجموع ۵۸ نفر نیروی استخدام شــده در ســال گذشــته، 
۷۰ درصد ]شــامل نیروی متخصص و عمومی[، نیروی بومی اســتان 
بوشــهر هســتند.صالح رحیمی مدیر منابع انســانی پتروشیمی جم 
ضمن گرامی داشــت ۲۵ فروردین روز ملّی منابع انسانی، گفت: منابع 
انسانی سرچشــمه همه تحوالت یک شرکت، ســازمان و عامل اصلی 

تعیین کننده در کیفیت ارائه خدمات است.
مدیر منابع انســانی شــرکت پتروشــیمی جم با اشــاره به مجموعه 
اقدامات انجام شــده در حوزه منابع انســانی گفت؛ این شرکت موفق 
شد در ارزیابی دانشــگاه تهران مدل ۳۴۰۰۰، رتبه دوم را کسب کند. 
همچنین فرایند و مســیر شــفاف آزمون و مصاحبــه، رضایتمندی 
مسئوالن واحدهایی که نیرو در آن جذب شده اند را در پی داشته است. 
۸۰ درصد از مســئوالن این واحدها در این شرکت، از کیفیت نیروهای 
استخدام شده در سال ۱۳۹۹ رضایت داشته و این مسئله عاوه بر ایجاد 
رضایتمندی در داخل شــرکت، بحث بومی گزینی را نیز سرلوحه کار 
قرار داده و بخشی از این نیاز را برطرف کرده است.رحیمی تصریح کرد: 
در فرایند بومی گزینی، مهم ترین اولویت، بحث عمل به مسئولیت های 

اجتماعی و نیروهای بومی شایسته و متخصص، بوده است.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در ســایه ســنگین شــیوع کرونا 
ارتباطات و خدمات رســانی در حوزه منابع انســانی سخت شده است، 
اما پتروشیمی جم توانسته با اســتفاده از زیرساخت های آی تی، سرانه 

آموزش کارکنان این شرکت را ۳۰ درصد افزایش دهد.
مدیر منابع انسانی پتروشــیمی جم با تأکید بر اهمیت ورزش در میان 
کارکنان و خانواده ها گفت: برگزاری مسابقات شطرنج بین خانواده های 
کارکنان پتروشــیمی جم به شــکل آناین، تنظیم و تهیه کلیپ های 
ورزش در خانه و ارسال برای همکاران نیز بخشی از فعالیت های ورزشی 
واحد منابع انسانی در ماه های کرونایی بوده است.رحیمی خاطرنشان 
کرد: باوجود شیوع ویروس کرونا، خدمات رسانی به نیروهای عملیاتی 
ازجمله نقلیه و مسافرت، رستوران و اغذیه، سکونت و منازل سازمانی، 
شهرداری صنعتی، فضای ســبز، توجه به محیط زیست و غیره را حفظ 
کرده ایم. همچنین یکسان ســازی پرداختی رفاهیات کارکنان شرکت 
شــامل نیروهای اصلــی و پیمانکاری )جــم صنعــت کاران( از دیگر 
برنامه های ما بوده اســت. نیروهای پیمانکاری همانند نیروهای اصلی 
شرکت، دارای بیمه تکمیلی و ســایر مزایای رفاهی هستند و حقوق و 
مزایای خود را به موقع و منظم دریافت می کنند. امســال نیز با توجه به 
سیاست های مدیرعامل و هیئت مدیره محترم شرکت پتروشیمی جم، 

رفاهیات نیروهای پیمانکاری با نیروهای اصلی یکسان شد.

و نیر

مذاکرات میان آمریکا و ســایر قدرتهای جهانی با 
ایران برای توافق هســته ای جدید هنوز به نتیجه 
نرسیده اما آمار نشان می دهد که تولید نفت ایران 
تقریبا به باالترین میزان دو ســال اخیر رشد کرده 
و معامله گــران نمی توانند میــزان نفتی که ایران 
می تواند به عرضــه جهانی اضافه کنــد را نادیده 

بگیرند.
 مانیش راج، مدیر مالی شــرکت والندرا انرژی در این 
باره اظهار کرد: ظرفیت صادرات ایــران به دو میلیون 
بشــکه در روز نزدیک می شــود و به نظر می رســد با 
فروش نفت به خریــداران چینی، در حــال دور زدن 

تحریمهاست. 
وی بر این باور است که بمحض رفع شدن تحریمهایی 
که در دوران ترامپ وضع شدند، یک میلیون بشکه در 

روز دیگر نفت ایران آماده ورود به بازار است.
آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه 

اش که هفته گذشــته منتشر شد، اعام کرد 
با وجود تحریمهای آمریکا، ایران شــیرهای 
نفتش را از اواخر ســال میادی گذشته باز 
کرده و عرضه این کشــور در مــارس به ۲.۳ 
میلیون بشــکه در روز رســید که باالترین 

میزان در حدود دو سال اخیر است.
این آژانس خاطرنشــان کرد پس از این که 

دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور ســابق آمریکا در 
سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریمها را احیا کرد، 
صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش 

پیدا کرد.
 با این حال چین هرگز به طــور کامل خرید نفت ایران 
را متوقف نکرد و فروش نفت ایران به چین در سه ماهه 
چهارم ســال ۲۰۲۰ حدود ۳۶۰ هزار بشکه در روز در 
مقایســه با میانگین ۱۵۰ هزار بشــکه در روز در ۹ ماه 

نخست سال ۲۰۲۰ بود. 

صادرات ایران به چین در مارس امسال ۶۰۰ 
هزار بشکه در روز برآورد شــد. و به نظر می 
رسد در حالی که مذاکرات غیرمستقیم میان 
آمریکا و ایران برای احیای برجام ازسرگرفته 

شده است، این خرید ادامه دارد.
آژانس بیــن المللی انــرژی در این گزارش 
پیش بینی کرد اگــر مذاکرات موفقیت آمیز 
باشــد و تحریمها رفع شــوند، حداکثــر ۱.۵ میلیون 
بشــکه در روز نفت ایران می تواند در مدت کوتاهی به 

بازارهای جهانی برگردد.
مارشال اســتیوز، تحلیلگر بازارهای انرژی شرکت آی 
اچ اس مارکیت پیش بینی کرد اگــر مذاکرات نتیجه 
بخش نباشد، ممکن اســت اندکی یاس ایجاد کند که 
تاثیر مایمی روی بازار نفت خواهد گذاشت با این حال 
بعید است از نظر صادرات فعلی ایران، حجم چندانی از 

بازار حذف شود. 

در واقع مسئله این اســت که آیا ازسرگیری مذاکرات 
ممکن است به افزایش صادرات ایران در سال میادی 

جاری منتهی شود. 
ما روی افزایش قابل توجه در مقطع فعلی واقعا حساب 
نکرده ایم و تصور می کنیم باید رویکرد صبر و مشاهده 

را در پیش بگیریم.
بر اساس گزارش مارکت واچ، به گفته استیوز، اگرچه به 
نظر می رسد هنوز با این چشم انداز فاصله داریم اما رفع 
تحریمها می تواند در را به روی یک میلیون بشــکه در 

روز دیگر صادرات اضافی باز کند. 
مگر این که اعضــای اوپک این افزایش کــه می تواند 
قیمتها را تحت فشار نزولی قرار دهد را به نحوی جبران 

کنند. 
همچنین اگر تقاضا تا آن زمان بهبود پیدا کند و از رشد 
عرضه فراتر رود، صادرات باالتــر ایران می تواند جذب 

شود.

نفت

خریدار  بر اســاس نظر مدیــران صنعت 
برق هزینه تمام شــده هر کیلووات ساعت 
بدون ســوخت حدود ۱۳۰ تومان مطرح و 
هزینه های جاری نیز حدود ۳۶ هزار میلیارد 
تومان تخمین زده می شــود و این در حالی  
اســت که درآمد حاصل از فــروش برق در 
سال گذشته قطعا کمتر از ۲۵ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شــود. بــه عبارتی دیگر 
صنعت برق در ســال ۱۳۹۹ فقط در بخش 
جاری خود با حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان 

کسری مواجه بوده است.
 شــاخص های عملکردی صنعــت برق در 
ســال ۱۳۹۹ بدین ترتیب بود که ظرفیت 
منصوبه به حدود ۸۵ هزار مگاوات رســید؛ 
پیک بار برای اولین بار طــی یک دهه اخیر 
با ۵۸ هــزار و ۲۰۰ مگاوات در شــب اتفاق 
افتاد و فروش برق تقریبــاً بالغ بر ۲۹۰ هزار 
میلیون کیلووات ساعت منتهی شد و تعداد 
مشترکان جدید به حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ 

هزار مشترک رسید.
طول شــبکه های جدیــد  فــوق توزیع و 
انتقال بالغ بــر ۱۲۰۰ کیلومتر مدار شــد 
و ظرفیت اضافه شــده به پســت های فوق 
توزیع و انتقال بالغ بــر ۸۰۰۰ مگاولت آمپر 
و طول شــبکه های توزیع اضافه شــده نیز 
به حدود ۱۵ هزار کیلومتر رســیده اســت. 
به تعداد پســت های توزیع حدود ۲۰ هزار 
دستگاه اضافه شــده است. در بخش توسعه 
انرژی های تجدیدپذیــر و بهره وری انرژی  
نیز در به همان پاشنه سالهای قبل چرخید 
و میزان صادرات برق نیز در مرز هشت هزار 

میلیون کیلووات ساعت بوده است.
شــاخص های عملکــردی فوق بــا اندکی 
تغییــرات طی یک دهه اخیــر به جز بخش 
صادرات برق ثابت بوده و از رشد یکنواختی، 
پیروی می کند. یکی دیگر از شــاخص های 
عملکردی صنعت برق برنامه ریزی و تاش 
برای کاهش تلفات برق است که در صورت 
ماندگاری و پایداری، شاخص بسیار خوب و 

ماندگاری برای صنعت برق خواهد بود.
چنانچه اقتصاد برق در آینه شــاخص های 
عملکردی فقط تحلیل آماری شــود، بخش 
تولید بــا بــه مــدار آوردن ۲۲۰۰ مگاوت 
ظرفیت جدیــد؛ حدود یک و نیــم میلیارد 
دالر بیشــترین عملکرد را داشــته است و 
بخش فوق توزیع و انتقــال با حدود ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان و بخش توزیع با حدود ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان بــه ترتیب عملکــرد مالی 

داشته اند.

 میزان فروش برق در سال 1400 
چقدر است؟

کســری اعتبار و نقدینگــی در صنعت برق 
یکی از مشــکات این صنعت بوده و طبق 
گفته ســعید مهذب ترابــی، رئیس انجمن 
شــرکت های خدمات انرژی ایران با وجود 
اینکه  اکثر  بازیگران ایــن صنعت، به نحوه 
بازی در این شــرایط عادت کــرده اند ولی 
به علت ســخت تر شــدن این نوع بازی، به 
تدریج بازیکنان، زمین بــازی، تجهیزات و 
تکنولوژی دچار فرسودگی و آسیب دیدگی 
و حتی فروپاشی می شــوند و با پدیده هایی 

از قبیل خاموشی های زمســتان و تابستان 
مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق  

کشور را با چالش مواجه می کند.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط سیاسی 
موجــود و بویژه انتخابات ســال بعد، پیش 
بینی می شــود که روال معمــول یک دهه 
اخیر صنعــت برق در ســال ۱۴۰۰ نیز، هم 
از نظــر شــاخص های عملکــردی و هم از 
نظر مالی؛ شــاید با چالش بیشــتری ادامه 
یابد، اظهار کرد: حداکثــر نیاز مصرف برق 
کشور در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۶۲ هزار 
مگاوات می رسد و میزان فروش برق بالغ بر 
حدود ۳۲۰ هزار میلیون کیلووات ســاعت 
خواهد رســید و با توجه به شــرایط اقتصاد 
کشــوردر بخش مســکن، انتظــار می رود 
تعداد مشــترکان برق جدید بیشتر از یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار نشود و کماکان افزایش 
طول شبکه های توزیع برق حدود ۲۰ هزار 
کیلومتــر و افزایش طول شــبکه های فوق 
توزیــع و انتقال به حدود دو هــزار کیلومتر 

مدار خواهد بود.

صادرات 8000 میلیون کیلووات 
ساعت برق در سال 1400

به گفته رئیس انجمن شرکت های خدمات 
انرژی ایران میزان برق صادراتی کشــور نیز 
در ســال ۱۴۰۰ به حــدود ۸۰۰۰ میلیون 
کیلووات ساعت می رسد و در شاخص هایی 
از قبیل تلفــات برق و راندمــان نیروگاه ها  
نیز تغییــر زیــادی حاصل نخواهد شــد. 
پیش بینی ها حاکی از به مدار آمدن حداقل 
۵۰۰ مــگاوات ظرفیــت جدیــد در بخش 
انرژی های نو است و کماکان شدت مصرف 

انرژی افزایش  یابد.
ترابی با بیــان اینکه بــا توجه به شــرایط 
اقتصادی و سیاســی کشــور بعیــد به نظر 
می رســد که معجزه خاصی در شرایط مالی 
و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ 
متوســط فروش برق با حداکثر ۲۰ درصد 
رشد مواجه باشــد؛ کماکان کسری بودجه 
تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت برق قابل 
پیش بینی اســت، گفت: از طرفی دیگر؛ با 

فرض عدم سرمایه گذاری مستقیم  صنعت 
برق در بخــش تولید، با توجــه به ضرورت 
حداقل ۸۰۰۰ تا ۱۰ هــزار میلیارد تومانی 
ســرمایه گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، 
فوق توزیع و انتقال و درآمدهای ناشــی از 
فروش انشــعاب، این بخش از صنعت برق 
نیز با کسری تا ۵۰ درصدی نقدینگی طبق 

روال سال های اخیر مواجه است.
به گفته وی طی ســال های اخیر کســری 
نقدینگــی در صنعــت بــرق بــه صورت 
رســمی نهادینــه شــده اســت. در حالی 
میــزان بدهــکاری صنعت بــرق قریب به 
۴۰ هــزار میلیــارد تومان اعام می شــود 
که ســازوکارهای موجــود در نظام تدوین 
تعرفه هــای بــرق و همچنیــن ســاختار 
بهــره وری در صنعت برق به هیــچ عنوان 
فرمول و حتی کشــش اجتماعی و سیاسی 
جبران کســری فــوق را نــدارد و از این رو 
مدیران ارشــد صنعت برق بــرای اجرای 
طرح هــای حداقلی مورد نیــاز؛ به رویکرد 
 epcf فاینانس و یا انجام پروژه بــه صورت
و مدل هــای تامین مالی دیگر ســوق پیدا 
کرده اند که در صورت وجود پیش بینی های 
مبتنی بر واقعیت اقتصاد برق کشــوربرای 
تامین منابع برگشت سرمایه؛ اقدامی بسیار 

پسندیده و منطقی است.
اســتفاده از پتانســیل های تعریف شده در 
ماده ۱۲ قانــون رفع موانع تولیــد نیز یکی 
دیگــر از ظرفیت های مــورد توجه صنعت 
برق بوده اســت و پیگیری هــا و طرح های 
مختلف و متنوعی نیــز تا کنون در این مورد 
ارایه شده که ظاهراً هنوز هیچ یک به نتیجه 

کاربردی نرسیده است.
رئیس انجمن شــرکت های خدمات انرژی 
ایران اظهار کرد: در شــرایط فعلی اقتصاد 
صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور یکی از 
بهترین سازکارهای برون رفت از تنگاه های 
موجود استفاده از پتانســیل های این ماده 
طایی اســت که بخش خصوصی هم برای 
مشــارکت در اجرای طرح های تعریف شده 
در این ماده قانونی؛ انگیزش و آمادگی الزم 
را دارد که برای تحقق آن نیاز است ابتدا یک 

مدل ذهنی مشــترکی بین مدیران ارشــد 
صنعت برق و مدیران بخــش خصوصی در 
مورد چرایی و چگونگی هــا  تعریف و ایجاد 
شود و ســپس رایزنی ها برون بخش صورت 

پذیرد.
به گفتــه ترابی یکی دیگــراز ظرفیت های 
پنهان اقتصــاد صنعت برق؛ لــزوم تعریف 
ســاختار تعرفــه ای هوشــمند مبتنی بر 
عملکــرد و نتیجه گرا اســت کــه منجر به 
افزایــش بهــره وری نیــز شــود. )تعریف 
تعرفه های برق شــرطی( قیمت تمام شده 
برق آنهم از نوع بدون ســوخت آن؛ با توجه 
به ســاختار عوامل موثر در آن کــه عمدتاً 
نیروی انسانی اســت به طور طبیعی سالی 
حداقل ۱۰ درصد افزایش می یابد و با توجه 
به عقب افتادگی حدود ۳۰ درصدی قیمت 
تمام شده فعلی برق )بدون هزینه سوخت(؛ 
امکان جبران این کسری نقدینگی از طریق 
افزایش تعرفه هــا در کوتاه مــدت به هیچ 

عنوان قابل تصور نیست.
 لــذا بهتریــن مــدل اعمــال تعرفه های 
هوشمند برای اهداف و نتایج خاص است. 
در ســاختار این مدل تعرفه؛ برای اهداف و 
نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل 
مالی مشــخص؛ تعرفه های اضافی اعمال 

میشود.

لزوم اصالح اقتصاد صنعت برق
همچنین در این رابطه ناصر اســکندری ، 
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی 
با تاکید بر اینکــه صنعت برق باارزش ترین 
کاالی قابل خریــد و فروش در کشــور را 
تولید و عرضــه می کند، گفــت:  بنابراین 
بایســتی این کاال را به خوبــی و اقتصادی 
عرضه کنیــم. در حال حاضر مهم اســت 
که چگونــه این بــرق را در بــورس و بازار 
ارائه می کنیــم و قیمت حاصــل از آن را با 
هوشــمندی دنبال کنیم. باید بــه دنبال 
کاهــش هزینــه و راهکارهایــی همچون 
قراردادهــای دو جانبه و ســایر روش های 

درآمدزایی در این بخش برویم.
وی صنعت برق را اصلی ترین زیرســاخت و 

پیش نیاز تمامی خدمات کشــور برشمرد 
و افزود: در حال حاضر دولت شــبانه روز در 
تاش برای خدمت  رســانی به مردم است و 
درگیر مســئله مهمی به نام کرونا شده که 
یک هزینه ناخواســته را به کشــور تحمیل 
کرده است؛ طبیعتا در چنین شرایطی اصا 
انتظار نداریــم دولت مســئله کرونا را کنار 

گذاشته و مشکات صنعت برق را حل کند.
اسکندری با تاکید بر اینکه سالیان متمادی 
است که قیمت فروش برق بسیار پایین تر از 
قیمت تمام شده است، عنوان کرد:  تا پیش 
از این بر اساس یک امر نانوشته نیروگاه های 
دولتی به ســمت بورس نمی رفتند، ولی در 
حال حاضر توصیــه مهم ما این اســت که 
نیروگاه هــای دولتی حتما به این ســمت و 
ســو حرکت کنند؛ کما اینکه با پیشنهادات 
صنعت بــرق و تصویب هیئــت دولت مقرر 
شده است تا مصرف کنندگان بزرگ باالی 
پنج مگاوات برق خود را از بورس خریداری 

کنند.
معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی 
خواســتار ورود نیروگاه هــای دولتــی به 
قراردادهای دوجانبه شــد و افزود:  بایستی 
از فرصت های پیش رو که به خوبی می تواند 
در ســامان دهی اقتصاد برق اثرگذار باشد، 

استفاده کنیم.

امسال هم قیمت برق هفت درصد 
افزایش یافت

یکی از راه حل های دولت برای بهبود نسبی 
اقتصاد صنعت برق از ســال ۱۳۹۷ افزایش 
تعرفه بوده است که طبق آخرین گفته های 
رضا اردکانیان، وزیر نیرو به ایسنا، تعرفه آب 
و برق برای مشترکانی که الگو را رعایت می 
کنند، هفت درصد و برای مشــترکانی که 
بیش از الگو مصرف دارند ۱۶ درصد افزایش 
یافته اســت. مصوبه هیات وزیران مربوط به 
امسال نیست و از ســال ۱۳۹۷ وجود دارد 
و به جای اینکه هر ســال ارقــام متعددی 
مطرح شــود، دولت عدد واحدی را تصویب 
کرد که بر اســاس آن  تعرفــه آب و برق  از 
اول اردیبهشــت فارغ از اینکه میزان تورم 
چقدر است، برای کسانی که الگوی مصرف 
را رعایت مــی کنند معــادل هفت درصد 

افزایش یابد.
به گفته وی در همان مصوبه ذکر شــده بود 
افرادی که میــزان مصرف آن هــا بیش از 
الگو تعریف شده اســت، مشمول ۱۶ درصد 
افزایش تعرفه خواهند شد و برنامه دیگری 

در این رابطه وجود ندارد.
چندین ســال اســت که بخــش دولتی و 
خصوصی فعــال در صنعت بــرق از اقتصاد 
نادرســت این صنعت گله دارنــد و به نظر 
دولت نتوانســته آنطور که باید نظر بخش 
خصوصی را در این حــوزه جلب کند همین 
موضوع نیز موجب شــده ی سال های اخیر 
بخــش خصوصی تمایــل چندانــی برای 
ســرمایه گذاری در این بخش نداشته باشد 
اما با این حال شــاخص های توسعه صنعت 
برق ایران مطلوب اســت و بــا اجرای روش 
های درســت می توان به آینده این صنعت 

امیدوار بود.

خریدار  مدیــر دفتــر بهره بــرداری و 
نگهــداری از تاسیســات آبی و بــرق آبی 
شــرکت آب منطقــه ای تهــران از کاهش 

ذخایر آبی سد های استان تهران خبر داد.
شــهریاری مدیــر دفتــر بهره بــرداری و 
نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران گفت: بهار عمدتا فصل 
آبگیری سد ها اســت، عما ما هر آنچه برای 
طول ســال ذخیره ســازی انجام می دهیم 
در این فصل است. متاســفانه کاهش باران 
در سطح کشــور و به خصوص استان تهران 

باعث شــده که بودجه در فصل زمســتان 
مطلوب نباشــد و در نتیجه تاکنون ذخیره 
چندانی نداشــته ایم.او ادامه داد: در استان 
تهران از ابتدای سال آبی تا به امروز نزدیک 
به ۲۳۵ میلی متر بارش به ثبت رســیده که 
این رقم در ســال گذشــته ۳۸۸ میلی متر 
بوده اســت که با توجه با این ارقام متاسفانه 
نزدیک به ۴۰ درصد کاهش بارش نسبت به 

سال قبل داریم.
مدیر دفتــر بهره بــرداری و نگهــداری از 
تاسیســات آبــی و برق آبی شــرکت آب 

منطقه ای تهــران افزود: متاســفانه ذخایر 
برفی هم مطلوب نیســت به طــوری که در 
حوزه آبریز ســد لتیان ما کاهــش ذخیره 

برفی و آب معــادل برفی داریــم، در حوزه 
غرب تهران هــم بالغ بر ۷۷ تــا ۸۸ درصد 

شاهد کاهش آب و بودجه برفی هستیم.
به گفته شهریاری دمای هوا هم باعث شده 
که ما دو درجه افزایش دما داشــته باشیم و 
متاســفانه بارش خوبی هم نداشــته ایم، از 
ابتدای فروردین تا به امروز هم ۰۳/۲ میلی 

متر بارش در استان تهران شاهد بوده ایم.
او تصریــح کرد: طبــق برآوردهــای انجام 
شــده مــا ۹۸ درصــد کاهــش بارندگی 
داشــته ایم و این نشــان دهنده این است 

که ما نتوانســته ایم شــرایط آبی مناسبی 
داشــته باشــیم، ولی امید ما به بارش های 

اردیبهشت ماه است.
مدیر دفتــر بهره بــرداری و نگهــداری از 
تاسیســات آبــی و برق آبی شــرکت آب 
منطقــه ای تهران اضافه کــرد: به طور کلی 
حجم مخازن ســد های اســتان تهران تا به 
امروز ۷۲۲ میلی متر مکعــب، ذخیره آبی 
دارند، این حجم نسبت به سال گذشته ۷۴۳ 
میلی متر بوده که ۲۱ میلی متر نســبت به 

سال گذشته کاهش داشته ایم.

یک میلیون بشکه نفت ایران آماده بازگشت فوری به بازار جهانی

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی عنوان کرد

تحریم ها قدرت چانه زنی در تجارت را کاهش داد

نیم نگاهی به وضعیت تولید در سال ۹۹
جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد که در ســال ۱۳۹۹، از بین ۲۵ کاالی منتخب 
صنعتی، تولید ۱۶ کاال نســبت به ســال قبلش بین ۲.۳ تا ۱۹۶ درصد 

افزایش یافته است.
 بر اساس این آمار در سال ۱۳۹۹ تولید یک کاال بیش از ۱۰۰ درصد، دو 
کاال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، دو کاال بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و ۱۱ کاال کمتر 
از ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه ســال قبلش افزایش داشته است. از 

بین ۲۹ کاالی منتخب صنعتی تولید ۹ کاال نیز کاهش یافته است.
در این میان بیشترین افزایش تولید، مربوط به الیاف اکریلیک است که 
با ۱۹۶ درصد رشد، تولید آن به ۵۱۰۰ تن رسیده است. الیاف اکریلیک 
از مهم ترین و پرمصرف ترین الیاف مصنوعی که در تهیه فرش ماشینی، 

پتو، لباس های زمستانی و کشباف های ضخیم استفاده می شود.
کمترین افزایش تولید نیز مربوط به انواع پایپوش و کفش با ۲.۳ درصد 

افزایش تولید بوده که تولید آن معادل ۱۴۳ میلیون زوج بوده است.

افزایش بیش از 50 درصدی تولید ماشین لباسشویی
بعد از الیاف اکریلیک، بیشــترین افزایش تولید مربــوط به کامیون-
کامیونت-کشــنده و ماشین لباسشویی اســت که تولید آن ها با ۵۳.۶ 
و ۵۱.۲ درصد در سال گذشــته به ۴۱۶۴ و بیش از یک میلیون و ۱۱۹ 
هزار دستگاه رسیده اســت.  تولید این محصوالت در مدت مشابه سال 

گذشته ۴۱۶۴ و ۷۴۰ هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده است.
از بین انواع لوازم خانگی فقط آمار تولید ماشــین لباسیشــویی در سال 
گذشته در دسترس است، اما آمارهای قبلی نشان می دهد که تولید انواع 
تلویزیون و یخچال و فریزر هم در این مدت با افزایش ۴۰ و ۳۲.۲ درصدی 
از حدود  ۸۰۸ هزار دستگاه و یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در ۱۱ ماهه 
اول ســال ۱۳۹۸ به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ و یک میلیون و ۹۰۰ هزار 
دستگاه در مدت مشابه ۱۳۹۹ رسیده است. اما با وجود افزایش چشمگیر 
تولید لوازم خانگی در ســال جاری، در بازار شاهد کاهش قیمت نیستیم 
و اواخر شــهریور ماه مدیرکل صنایع برق و الکترونیــک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( در پاســخ به چرایی این روند گفته بود که برخی 
آمارها نشان می دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد و 
وقتی میزان نصب کمتر است، یعنی یا کاال در انبارها مانده یا افرادی لوازم 
خانگی را خریده اند و در گوشــه ای احتکار کرده اند.دو کاالی کمباین و 
الستیک خودرو نیز در این مدت با ۴۴.۵ و ۲۰ درصد افزایش تولید به ۶۴۹ 

دستگاه و بیش از ۲۷۸ هزار تن رسیده است.
از جمله مهم تریــن کاالهایی که کمتــر از ۲۰ درصــد افزایش تولید 
داشته اند نیز می توان به انواع سواری با ۱۹.۱،  تراکتور با ۱۵.۹ و وانت با 

۶.۵ درصد افزایش تولید اشاره کرد.

تولید کدام کاالها کاهش یافت؟
تولید ۹ کاال نیز در مدت یاد شــده کاهشــی و هماننــد ماه های قبل 
بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شــده نباتی بوده که با 
۱۲.۸ درصد کاهش از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن در  سال ۱۳۹۸ 
به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال گذشــته رسیده است. کمترین 
کاهش تولید در مدت یاد شده نیز مربوط به انواع کاغذ و الیاف پلی استر 

بوده که تولید آن ۱.۱ درصد کمتر شده است.

بر اســاس نامه دبیر ســتاد تنظیم بازار، کارخانجات تولیدی در سال 
جاری باید نســبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تــن روغن که ۱۲۰ هزار 
تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تــن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در 

بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.
اواخر شــهریور پارســال بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها کم 
شــد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک مــاه بعد نیز روغن مایع 
در بازار کمیاب شد؛  به طوری که این کاال یا در مغازه ها و فروشگاه های 
بزرگ نبود یا به هر نفــر تنها یک روغن فروخته می شــد. اگر چه بنا بر 
وعده مســئوالن مربوطه قرار بود از اوایل دی ماه روغــن در بازار توزیع 
و مشــکل این کاالی پرمصرف حل شــود، امــا به نظر می رســد این 
وعده در بخش روغن جامد هنوز  عملیاتی نشــده اســت؛  به طوری که 
اوایل اســفند فروش روغن جامد با کارت ملی خبرســاز شد. اما معاون 
بازرگانی داخلــی وزارت صمت فروش روغن بــا کارت ملی را تکذیب 
کرد و از افزایش ۲۵ درصدی تولید روغن خبر داد. نهایتا اواخر اســفند 
پارســال قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به وجود مشکاتی در 
بازار روغن جامد اذعان کرد و وعده داد که این مشــکات در فروردین 

۱۴۰۰ برطرف شود.

پایداری شبکه همراه اول در مناطق زلزله زده 
استان های بوشهر و فارس

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی وقوع 
زمین لرزه ای با شــدت ۵.۹ ریشتر در ســاعت ۱۱. ۱۱ امروز یکشنبه 
۲۹ فروردین ماه در مرز اســتان های بوشــهر و فارس، آسیبی به شبکه 
اپراتور اول تلفن همراه کشــور وارد نشــده و هم اکنون بدون هیچ گونه 
قطعی در حال ســرویس دهی به صورت نرمال به تمامی مشترکان این 

استان هاست.
 کانون این زلزلــه در ۲۸ کیلومتری بندر گنــاوه، ۳۱ کیلومتری بندر 
ریــگ، ۴۱ کیلومتــری شــبانکاره، ۹۱ کیلومتــری بوشــهر و ۱۳۱ 

کیلومتری یاسوج و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

پایداری شبکۀ ایرانسل در »بندر گناوه« با وجود 
وقوع زلزله

در پی وقوع زلزلۀ ۵.۹ ریشــتری حوالی »بندر گناه« در مرز استان  های 
بوشهر و فارس، شبکۀ ایرانســل کامًا پایدار و در حال خدمت رسانی به 

مشترکان است.
ایرانســل؛ اولیــن و بزرگترین اپراتــور دیجیتال ایران، بــا رصد ۱۰۰ 
درصدی شبکه به صورت ۲۴ ســاعته، همواره در حالت آماده باش قرار 
دارد تا در صورت بروز و مشــاهده کوچک ترین اختــال، آن را برطرف 
کرده و بهتریــن و بــا کیفیت ترین خدمــات را به مشــترکان خود و 

مشترکانی که از طریق رومینگ ملی، میزبانی می کند، ارائه دهد.
امــروز  یکشــنبه، ۲۹ فروردیــن ۱۴۰۰، ســاعت ۱۱ و ۱۱ دقیقــه، 
زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ ریشــتر در عمــق ۱۰ کیلومتری زمین، در 
۲۸ کیلومتری بندر گناوه، ۳۱ کیلومتری بنــدر ریگ، ۴۱ کیلومتری 
شبانکاره و ۹۱ کیلومتری بوشهر روی داد و مردم شهر یاسوج نیز آن را 

احساس کردند.
  ایرانســل، از ابتدای راه اندازی شــبکۀ خــود، طرح پایدارِی شــبکه 
در شــرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بــروز حوادثی مانند بایای 

طبیعی، اختال در تجربۀ مشترکان به حداقل ممکن برسد.

تولید

 بررســی آمارهای منتشــره وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت نشــان دهنده رشــد تولیــد ۹ کاال از بین ۱۱ 
محصول منتخب و اصلی بخش معدن و صنایع معدنی 

در سال ۹۹ است.
 فوالد خام، محصــوالت فوالدی، کاتد مس، شــمش 
آلومینیوم خالص، کنســانتره زغال ســنگ، سیمان، 
همچنین کاشــی و ســرامیک، شیشــه جام و ظروف 
شیشــه ای، کاالهایی بودند که در مقایســه با ســال 
۹۸ با رشد تولید مواجه شــدند.در ۱۲ ماهه سال ۹۹، 
شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور 

موفق به تولید ۲۸ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۰۰ 
تن فوالد خام شدند، آماری که در مقایسه با 

سال ۹۸ رشد ۷.۳ درصدی نشان می دهد.
همچنین تولید محصوالت فوالدی با رشــد 
۷.۲ درصدی بــه ۲۵ میلیــون و ۶۹ هزار و 
۶۰۰ تن رسید.در سال گذشته کارخانجات 
سیمان کشور با ثبت رشد ۱۲.۵ درصدی در 

مقایسه با ســال ۹۸، موفق به تولید ۶۹ میلیون و ۳۸۷ 
هزار و ۱۰۰ تن سیمان شدند.

برپایه این گزارش، در ســال ۹۹، مقــدار ۲۹۰ هزار و 

۸۰۰ تن کاتد مس )رشــد ۱۴.۵ درصدی(، 
۴۴۶ هــزار و ۶۰۰ تــن شــمش آلومینیوم 
خالص )رشد ۵۵.۵ درصدی( و یک میلیون 
و ۶۶۸ هزار و ۹۰۰ تن کنسانتره زغال سنگ 

)افزایش ۲.۵ درصدی( در کشور تولید شد.
کارخانجات داخلی همچنین ۴۴۴ میلیون 
و ۳۴۰ هزار متر مربع کاشــی و ســرامیک 
)افزایش ۱.۷ درصدی(، یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ 
تن شیشه جام )رشد ۲.۶ درصدی( و ۷۲۴ هزار و ۲۰۰ 

تن ظروف شیشه ای )رشد یک درصدی( تولید کردند.

در این میان تولید دو کاال نیز در مقایســه با سال ۹۸ با 
افت همراه بود که شامل آلومینا با ۲۲۹ هزار و ۱۰۰ تن 
)افت ۱.۸ درصدی( و ظروف چینــی با ۵۶ هزار و ۱۰۰ 

تن )کاهش ۳.۵ درصدی( است.
به گزارش ایرنا، ایران از نظر ذخایر شناســایی شده که 
ســابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین ۱۵ 
کشور شاخص جهان جای دارد و نزدیک به ۶۰ میلیارد 
تن ذخیره معدنی کــه نزدیک بــه ۴۰ میلیارد تن آن 
قطعی و بقیه احتمالی است، شاخصی که به عنوان یک 

کشور معدنی محسوب می شود.

مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و امور طرح های وزارت 
صمت اظهار داشت: ماینرها پیش از این امکان استقرار 
در شهرک های صنعتی را داشتند اما اخیرا در بنگاه ها 
و واحدهای تولیــدی موجود هم امــکان اخذ مجوز و 

فعالیت دارند.
علیرضا هــادی در مورد فرآیند اخذ مجوز اســتخراج 
رمزارزها اظهار کرد: متقاضیان در ســامانه بهین یاب 
ثبت نام می کننــد و در همان ســامانه مجــوز صادر 
می شود. هم شخص و هم شرکت می تواند درخواست 
مجوز بدهند و محدودیت خاصــی در این مورد وجود 

ندارد.
وی با اشــاره به تســهیل گری ها در این زمینه گفت: 
در مورد اســتقرار تجهیزات، باید دســت کم به میزان 

۱۰۰ کیلووات مصرف انرژی داشــته باشند، 
پیــش از این کف آن ۲۵۰ کیلــووات بود که 
به ۱۰۰ کیلووات کاهش پیدا کــرد. اگر هر 
ماینر ۲ کیلو وات توان مصرف کند قبا باید 
۱۲۵ ماینر استفاده می شد که بتواند کار خود 
را شــروع کند اما االن بــا ۵۰ ماینر می تواند 
کار خود را شــروع کند. یعنی مقداری کار را 

تسهیل کرده ایم.
هادی در ادامه افزود: همچنین ماینرها امکان استقرار 
در شــهرک های صنعتی را دارند. اخیــرا این مورد نیز 
اصاح شــده اســت و در بنگاه ها و واحدهای تولیدی 

موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.
مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و امور طرح های وزارت 

صمت همچنین تصریح کــرد: وزارت نیرو، 
ناجا و دســتگاه های نظارتی با مــزارع غیر 
مجاز برخورد می کننــد. از وزارت صمت نیز 
اسامی افرادی را که درخواست مجوز داده اند 
را می گیرند تا به استثنای آنها با بقیه برخورد 
شــود. البته فقط کســانی که دارای پروانه 
بهره برداری هســتند می توانند اســتخراج 

رمزارز داشته باشند.
وی در مــورد بازه زمانی مــورد نیاز بــرای اخذ مجوز 
گفــت: دو مرحله مجوز وجــود دارد: جواز تاســیس 
و پروانه بهره برداری. جواز تاســیس بســیار ســریع 
برای متقاضیان صادر می شــود که برای بــازه زمانی 
آماده سازی زیرســاخت ها تا زمان بهره برداری است. 

روزی که می خواهند بهره برداری کنند جواز تاسیس 
باطل شــده و بــرای آنها پروانــه بهره بــرداری صادر 
می شــود. کســی می تواند رمزارز اســتخراج کند که 

پروانه بهره برداری داشته باشد.
هادی در ادامــه بیان کرد: بعد از وارد شــدن اطاعات 
متقاضی، ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اطاعات را بررسی می کند و عموما خیلی سریع مجوز 
صادر می شــود. روند درخواســت مجوز بعــد از روند 

صعودی قیمت بیت کوین افزایشی بوده است.
وی با اخطــار در مورد آگهی هایی در مورد اســتخراج 
رمزارزها داده می شــود خاطرنشان ســاخت: گرفتن 
مجوز بسیار ساده اســت، مردم نباید گول کسی را که 

یک جواز تاسیس گرفته بخورند. 

صمت

صمت

خریدار   نایــب رییس کمیســیون بازار 
پول و ســرمایه اتاق بازرگانی اظهار داشت: 
با وجــود تحریم ها، صــادرات محصوالت 
غیرنفتی کشور مشتریان محدودی خواهد 
داشت چراکه شــاید همه کشورها راغب به 
کار با ما نباشند، صادرات نفت نیز با مشکل 
انجام می شود. در مورد واردات هم کاالهای 
مورد نیاز را بایــد از فروشــندگان خاصی 
تامین کــرد. به طور کلی قــدرت چانه زنی 

برای فروش و خرید کاهش پیدا می کند.
عباس آرگون دربــاره تاثیر لغــو احتمالی 
تحریم ها بر اقتصاد کشــور اظهار کرد: یکی 
از عوامــل مهمی کــه در اقتصاد مــا تاثیر 
می گــذارد موضــوع تحریم ها اســت، این 
موضوع هم مراودات را مشــکل کرده و هم 
تامین مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز کشور 
را با چالش مواجه کرده است. صادرات نفت 
نیز آنطور که باید رخ نمی دهد و با مشــکل 
مواجه کرده که باعث کاهــش درآمدهای 
دولت شــده اســت. عاوه بر این مســاله 
هزینه هــای جابجایــی پول که به کشــور 
تحمیل می شــود نیز موضوع حائز اهمیتی 

است.
وی افــزود: با وجــود تحریم هــا صادرات 
محصوالت غیرنفتی کشــور، مشــتریان 
محدودی خواهد داشــت چراکه شاید همه 
کشــورها راغب به کار با ما نباشند، صادرات 
نفت نیز با مشــکل انجام می شود. در مورد 
واردات هم کاالهــای مورد نیــاز را باید از 
فروشندگان خاصی تامین کرد. به طور کلی 
قدرت چانه زنی برای فروش و خرید کاهش 

پیدا می کند.
آرگون با اشاره به منابع ارزی خارج از کشور 

گفت: از ســوی دیگر دسترســی به منابع 
کشور در خارج کشــور مشکل است. شاهد 
بودیم که کشــور برای دسترســی به منابع 
خود حتی برای خرید دارو نیز با مانع مواجه 

بود.
عضو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانی 
تهران در ادامه تصریــح کرد: می توان گفت 
همه ایــن موضوعات بــه تحریم ها مربوط 
می شود. اگر تحریم ها برداشته شود، کشور 
می تواند دوباره به جامعه جهانی بازگردد و 
با کشورهای بیشــتری مراوده داشته باشد. 

ریسک های تجاری کاهش پیدا می کند.
وی با تاکید بر تاثیر عوامل داخلی بیان کرد: 

البته نبایــد گفت که مشــکات اقتصادی 
کشور تنها ناشــی از تحریم ها است. بخشی 
از آن مربوط به موضوعات داخلی می شــود 
که به طــور همزمــان باید اصاح شــده و 
زیرساخت های تعامل با جهان فراهم شود. 
عاوه بر تــاش برای دیپلماســی فعال در 
تجارت خارجی، در حوزه مسائل داخلی نیز 

باید اقداماتی صورت بگیرد.
آرگون همچنیــن اضافه کرد: بــا توجه به 
نام گــذاری ســال و موضوع رفــع موانع و 
پشــتیبانی ها این مساله نیز بســیار موثر 
اســت. موانع پیــش روی بخش های مولد 
اقتصادی باید برداشته شده تا افراد بتوانند 

در حوزه های اقتصادی مولد به نحو بهتری 
کار کننــد، منابــع و نقدینگی به ســمت 
این بخش هــا هدایت شــوند و بخش های 
واســطه ای که تاثیر عمده ای بر اشــتغال 
و رشــد اقتصادی ندارند به ســمت بخش 
واقعی اقتصــاد حرکت کننــد. امیدواریم 
که مذاکرات به رفع تحریم ها منجر شــود 
تا گشایش های بیشــتری را در حوزه های 

اقتصادی خود داشته باشیم.
وی در پاسخ به ســوالی در مورد علت های 
کاهش چشــمگیر صــادرات از ســال ۹۰ 
تاکنون گفــت: بخش عمــده علل کاهش 
تجارت خارجی ما، تحریم ها اســت. در یک 

و نیم ســال اخیر مســاله کرونا هم در این 
موضوع موثر بوده است. از آنجا که تحریم ها 
محدودیت هــای زیادی را ایجــاد می کند، 
شاید نداشتن دیپلماســی فعال هم در این 
موضوع تاثیرگذار باشد. فاکتور موثر دیگر، 
عدم توجه به صــادرات کاالهای غیرنفتی و 

همینطور تولیدات صادرات محور است.
نایب رییس کمیســیون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی خاطرنشــان کرد: این عوامل 
در صورت وجود می توانند تجارت خارجی 
کشــور ما را بهبــود ببخشــند. در این بازه 
زمانی که تحریم ها روی صادرات نفت تاثیر 
زیادی داشت منابع ارزی کشور تحت تاثیر 
قرار گرفت. از طــرف دیگر مدیریت واردات 
هم صورت گرفت، با توجه به اینکه بخشــی 
از مواد اولیه کاالهــای صادراتی ما، وارداتی 
اســت کاهش واردات این کاالها به کاهش 
صادرات هم می انجامد. بنابراین عمده ترین 
دالیل کاهش صادرات کشــور، تحریم ها، 
شــیوع بیمــاری کرونا، سیاســت گذاری 
داخلی و نداشتن دیپلماسی فعال اقتصادی 

است.
وی با اشاره به راه های پیش روی کشور برای 
جلوگیری از اتفاقات مشــابه سال های قبل 
بیان کرد: ما به هر میزان که بتوانیم اقتصاد 
کشــور را به اقتصاد جهانی پیوند بزنیم، در 
گام اول تحریم ها به ســختی اتفاق می افتد 
چراکه منافع کشــورها درگیر می شود و در 
گام بعدی تاثیر کمتری خواهد داشــت. هر 
چقدر بتوانیم کشــور را از حالت جزیره ای 
خــارج کنیم و خــود را به اقتصــاد جهانی 
پیوند بزنیم تحریم های کمتری را در ادامه 

خواهیم داشت.

تولید ۹ کاالی بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۹ رشد یافت

اعالم شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز

تاکید ایران و صربستان بر توسعه همکاری های صنعتی و تجاری
خریــدار   در دیدار رییس کل ســازمان 
توســعه تجارت ایران با وزیــر امور خارجه 
صربســتان، توســعه همکاری ها در زمینه 
صنعت، معدن، ســرمایه گذاری و افزایش 

تجارت خارجی مورد توافق قرار گرفت.
به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایران، 
»حمید زادبــوم« در دیــدار بــا »نیکوال 
ســاکوویچ« وزیر امور خارجه صربستان 
به ظرفیت های موجود در روابط دو کشــور 
اشــاره کرد و اظهــار داشــت: زمینه های 
همــکاری در حوزه های صنعتــی، انرژی، 
کشــاورزی و تامین نهاده های مــورد نیاز 

بخش کشاورزی بسیار اهمیت دارد.
وی موفقیت های صربســتان در حوزه های 
اقتصادی را قابل ماحظه دانســت و افزود: 
صربستان از معدود کشــورهایی است که 
توانســت اقتصاد خود را به شــکل مطلوبی 

احیا کرده و توسعه دهد.
رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
با اشــاره به عاقمندی تجــار ایرانی برای 
گســترش تعامات تجاری با صربســتان، 
خواستار نهایی کردن مفاد برنامه اقدامی در 

حوزه توسعه اقتصاد و تجارت شد.
زادبوم همچنین با تاکید بر ضرورت تسهیل 
تجارت بین دو کشور به موافقت نامه تجارت 
آزاد منعقد شــده ایران با کشورهای حوزه 

اوراســیا و ظرفیت های مثبت ایجادشــده 
اشــاره کرد و گفت: طرفین بــا پیگیری و 
نهایی کــردن موافقتنامه تجارت ترجیحی 
می توانند زمینه را بــرای انعقاد موافقتنامه 

تجارت آزاد در آینده فراهم کنند.  
رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
منطقه بالکان در سیاســت خارجی ایران را 
با اهمیت توصیف کرد، گفت: صربســتان و 
منطقه بالکان دروازه ورود به بازار اروپا برای 
ایران محسوب می شود و بازار ۸۰ میلیونی 
ایران و کشــورهای همســایه نیــز فرصت 
مناســبی برای همکاری بخش خصوصی و 

دولتی دو کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکــه پاندمی کرونا در ســال 
گذشــته باعث کاهش تجارت بین الملل و 
همچنین تجارت ایران با صربســتان شد، 
ابراز امیدواری کرد: با تــاش و پیگیری دو 
طرف شــانزدهمین نشســت کمیسیون 
مشترک دو کشور در سال ۲۰۲۱ در تهران 
بــه بهترین نحو برگــزار خواهد شــود و به 

اهداف تعریف شده خواهیم رسید.
زادبوم با اشــاره به حجم تجــارت خارجی 
ایران افــزود: بــه رغــم شــرایط کرونا و 
تحریم های ظالمانــه حجم تجارت خارجی 
ایران در سال گذشته  ۷۳میلیارد دالر بوده 
اســت که از این میزان حدود ۳۴ میلیارد و 

۵۰۰ میلیــون دالر حجم صــادرات و ۳۸ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیــون دالر واردات ایران 

بوده است.
رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
همچنین با اشــاره بــه مزیــت و ظرفیت 
همســایگی ایــران بــا ۱۵ کشــور گفت: 
کشــورهایی مانند روســیه، افغانســتان 
پاکســتان عراق در همســایگی ایران بازار 
مهمی محســوب می شــوند و فرصت های 

تجاری زیادی در این منطقه وجود دارد.
در این دیدار وزیر امور خارجه صربســتان با 
تاکید بر ظرفیت های موجــود در روابط دو 
کشــور در حوزه های اقتصادی و صنایع این 
دیدار را زمینه ساز افزایش حجم تجارت دو 

کشور دانست.

وی با تشریح دســتاوردهای صربستان در 
زمینه پاندمــی کرونا، تحــوالت اقتصادی 
این کشور و بســته های حمایتی اقتصادی 
کشــورش بــرای بخش هــای مختلــف، 
خاطرنشــان کرد: فضای مناســب کسب و 
کار و حضور گسترده شرکت های خارجی از 
جمله اروپایی و چینی در حوزه های صنعتی 
مانند خودروسازی، صنایع لبنیات و صنایع 
معدنی صربســتان ایجــاد و روابط تجاری 
گسترده با کشــورهای حوزه اوراسیا برقرار 

شده است.
وی همچنیــن توافق ۲۵ ســاله جمهوری 
اسامی ایران با چین را مثبت ارزیابی کرد و 
آن را زمینه ساز تحوالت گسترده اقتصادی 

آتی دانست.
در این دیــدار طرفین با تشــریح وضعیت 
تبادالت اقتصــادی و تجاری دو کشــور و 
جایگاه منطقه ای بر وجــود روابط دوجانبه 
بین دو کشــور تاکید کردند و در خصوص 
زمینه های همکاری مــورد عاقه از جمله 
در صنعت ساختمان، قطعات خودرو، تایر، 
ماشــین آالت کشــاورزی، اتوبوس سازی، 
صنایع غذایی، مبلمان، پوشــاک، سامت 
و پتروشــیمی بحث و تبــادل نظر صورت 

گرفت.
حوزه فناوری اطاعــات و انرژی نیز از دیگر 

حوزه های مطرح شــده در این نشست بود 
که طرفین بــر توافق برای همــکاری روی 
حوزه های منتخــب تاکید کردنــد و مقرر 
شــد نقطه نظرات در این خصوص از طریق 

مجاری دیپلماتیک مبادله شود.
وزیر امور خارجه صربســتان همچنین در 
ســفر به تهران، با وزیر امــور خارجه ایران 
دیــدار و گفت وگو کرد و یادداشــت تفاهم 
همکاری بین وزارت امور خارجه جمهوری 
اســامی ایــران و وزارت امــور خارجــه 
صربستان توسط محمدجواد ظریف و نیکا 
ســاکوویچ وزرای امور خارجه دو کشور به 

امضا رسید.
اهمیــت برگــزاری نشســت شــانزدهم 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشــور به منظور توســعه و گســترش 
همکاری ها به خصوص در حوزه اقتصادی، 
مســائل مربوط به تحریم هــای یکجانبه و 
ظالمانه آمریکا، مســائل منطقــه ای اعم از 
حوزه بالکان و مناطق پیرامونی کشــورمان 
و همکاری هــای دو کشــور در مجامــع 
بین المللــی، اقدامات دو کشــور در حوزه 
واکســن و مبارزه با کرونا از دیگر موضوعات 
مورد گفتگو و تبادل نظر وزرای امور خارجه 
جمهوری اسامی ایران و صربستان در این 

دیدار بود.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رییسی:

ج نمی شویم ونا خار ودی ها از وضعیت قرمز کر به این ز

استاندار : 
عملکرد برق خوزستان رضایت بخش است 

 استاندار خوزستان گفت: عملکرد شــرکت برق منطقه ای خوزستان و 
توزیع برق استان رضایت بخش است و این دو شرکت نسبت به تعهدات 
و برنامه های خود به خوبی عمل کرده اند.بــه گزارش خبرنگار خریدار 
به نقل از روابط عمومی شــرکت ســهامی برق منطقه ای خوزستان، 
قاسم سلیمانی دشتکی در بازدید از پســت برق فوق توزیع ۱۳۲ به ۳۳ 
کیلوولت میداوود در شهرســتان باغملک، بیان کرد: برنامه ریزی ها به 
نحوی در بخش برق انجام شــود که در تابستان پیش رو با مشکلی رو به 
رو نشویم.وی افزود: انتظار این اســت که وضعیت برق به گونه ای باشد 
که مردم از نظر تامین برق دچار مشکلی نشــوند و خاموشی رخ ندهد.

استاندار خوزستان با اعام رضایت از اقدامات انجام شده در شرکت برق 
منطقه ای خوزستان و توزیع اســتان، تاکید کرد: این دو شرکت نسبت 
به تعهدات و برنامه های خود به خوبی عمل کرده اند و از آنها تقدیر می 
شود.محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
نیز در این بازدید با اشــاره به اقدامات انجام شده در توسعه صنعت برق 
در استان، گفت: فاز اول پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلو ولت میداوود به ظرفیت 
۵۰ مگاولت آمپر در مرحله نهایی شــدن است و تا پایان خرداد ماه سال 

جاری به بهره برداری خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، روز ســه شــنبه ۲۴ فروردین، در دومین هفته 
پویش #هر_هفته_الف_ ب _ ایران، شــش پروژه پست و خط شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو با ارزش 

سرمایه گذاری چهار هزار و ۶۰ میلیارد ریال، افتتاح رسمی شدند.

مدیر منابع انسانی شرکت ملی حفاری ایران:
ح طبقه بندی مشاغل  مراحل اجرای طر

پیمانکاری در دستور کار است  
 مدیر منابع انســانی شــرکت ملی حفاری ایران تصریــح کرد: مراحل 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری اباغی از سوی وزارت نفت 

در دستور کار شرکت و این مدیریت قرار دارد.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی شــرکت ملی حفاری 
ایران فرشــید ممبینی در این باره افزود: پس از تدوین طرح طبقه بندی 
مشاغل برای کارگران شــرکت های پیمانکار طرف قرارداد صنعت نفت و 
اباغ آن از سوی مقام عالی وزارت اجرای طرح در اولویت برنامه های این 
مدیریت لحاظ گردید. وی گفت: یکی از مشــکات عمده در اجرای این 
طرح در ملی حفاری تنوع مشــاغل و تخصص کارکنان شاغل در شرکت 
های پیمانکاری تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با توجه به گستردگی 
جغرافیایی حوزه فعالیت این شرکت و تطابق آن با مشاغل استاندارد اعام 
شده از ســوی شــرکت ملی نفت ایران بود که با رایزنی مستمر و نشست 
های متعدد با مدیریت محترم توســعه منابع انســانی شرکت ملی نفت 
ایران، نسبت به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و جمع اطاعات کارکنان 
اقدام الزم به عمل آمد. ممبینی با بیان اینکه با توجه به در اختیار داشتن 
 )HRM( اطاعات مجموعه کارکنان ارکان ثالث در ســامانه نرم افزاری
بخش زیادی از زیرساخت های مورد نیاز هم اکنون فراهم گردیده است.

مدیر منابع انســانی شــرکت ملی حفاری ایران افزود: از سویی برای آن 
دسته از سمت هایی که  تاکنون همسان ســازی نشده  اند اقدامات نهایی 
از سوی مهندسی ساختار و بهره  وری شــرکت در دست اقدام است تا در 
خصوص این مشاغل نیز همانند سایر مشــاغل موجود سازمان بر اساس 

استانداردهای اعام شده  تطبیق و همسان سازی صورت پذیرد. 
وی خاطر نشان کرد: طرح طبقه بندی مشاغل به طور قطع پس از رفع 
اشکاالت و تکمیل اطاعات و حل مشکات حقوق و دستمزد نیروهای 
عملیاتی به زودی اجرا و نیروهای پیمانکاری مشــمول طرح از  مزایای 

آن بهره مند خواهند شد.

بهبود ۵۰ مگاواتی تولید  برق در واحد ۲ نیروگاه 
رامین اهواز

 واحد شــماره ۲ نیروگاه رامین پس از انجام تعمیــرات میان دوره ای 
و رفع چالش های فنی با توان  ۲۷۰ مگاوات ســاعت مجددا به شــبکه 

سراسری برق کشور متصل شد.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز 
، خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین با اعام این خبر گفت : حفظ 
و تقویت واحدهــای تولید برق نیروگاه بمنظور تولید مســتمر و پایدار 
این انرژی حیاتی و مورد نیاز مردم بویژه در فصل تابســتان مهمترین و 
اساسی ترین رویکرد ماست و به همین منظور اقدام به اجرای عملیات 

تعمیرات میان دوره ای واحد ۳۰۵ مگاواتی واحد شماره ۲ نمودیم.
محمدی گفت : این واحد نیروگاه از سال گذشــته تاکنون بدلیل بروز 
ویبره در یاتاقان ۲ روتور توربیــن ip و یاتاقان ۵ روتور توربین LP  دچار 
محدودیت های تولید برق شده بود و به همین دلیل طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفته و با تکیه بر دانــش و تجربه کارکنان متخصص خود 
پروژه تعمیرات میــان دوره ای این واحد را جهت رفع این مشــکات 
اجرایی نمودیم.وی گفت: واحد شماره ۲ با عملیات رفع ایرادات ویبره 
توربین در یاتاقان های ۳و۴و۵ و همچنین اسیدشــویی کندانســور و 
رفع محدودیت های ناشــی از آن و نیز رفع اشکاالت و محدودیت های 
بویلری ظرفیت تولید آن پس از افزایش ۵۰ مگاواتی از ۲۲۰ مگاوات به 
۲۷۰ مگاوات افزایش یافته اســت. مدیرعامل نیروگاه رامین با اشاره به 
قدمت باالی واحدهای تولید برق نیروگاه رامین اظهار امیدواری نمود با 
اقدامات انجام گرفته شده سطح تولید این واحد نیروگاهی طی روزهای 
آتی نیز بهبود و ارتقاء یابد.محمدی افزود: به موازات رفع این چالش ها 
، تعمیرات پیشــگیرانه در بخش های تجهیزات ثابت و دوار مکانیک و 

الکتریکال و ابزاردقیق نیز صورت پذیرفته است. 
الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه 
بخاری کشور است و نقش مهمی در پشــتیبانی از شبکه سراسری برق 

کشور و خدمت رسانی به مردم ایفاء می نماید.

فیلم برداری »ایران زاد« به بوشهر رسید
دوربین مســتند بلند »ایــرا ن زاد« بــه کارگردانــی مجید عزیزی و 
تهیه کنندگــی مهدی مطهر، ایــن روزها رو  در روی بوشــهری ها قرار 
گرفته است.به نقل از مدیر رســانه ای پروژه، ایران زاد در هشتمین سفر 

استانی خود مهمان جنوبی های خونگرم و مهمان نواز است.
»خضر عزیززاده« معروف به »عمو خدر« خیام خوان مشهور بوشهری، 
در این سفر از تجربه های جالب خیام خوانی اش گفت، رسمی که برای 

گردشگران این خطه جذاب و متفاوت است.
همچنیــن دوربین ایران زاد رو در روی »ســوناز یوســفی«، اولین زن 
نوازنده نی انبان قرار گرفت تــا از چالش های این عرصه و موفقیت هاش 
بگوید. »علی زیارت زاده« غریق نجات بوشهری نیز از داستان های تلخ 
و شــیرین و عجیبش برای ایران زاد گفته اســت. در این سفر، ایران زاد 
پای صحبت ناخدای قدیمی بوشهر درباره دنیای روی دریا و سفرهای 
دریایی نشســت و »یاحســینی«، دمام زن مشهور بوشــهری نیز، از 
حال و هوای عزاداری و دمام زنی در بوشــهر برایــش تعریف کرد.روند 
فیلم برداری مستند سینمایی ایرا ن زاد در شهرها و روستاهای مختلف 
ایران به دلیل شرایط بحرانی شــیوع کرونا، کندتر از آن چه در تصمیم 
اولیه تیم تولید بوده، پیش می رود. این مستند سینمایی که از اوایل ۹۹ 
در اســتان چهارمحال و بختیاری کلید خورده و تاکنون در استان های 
مختلف کشور فیلم برداری شده، قرار اســت تا ماه های آینده ادامه پیدا 
کند و پس از اتمام مراحل فنی در ســینماهای کشــور و جشنواره های 

داخلی و خارجی نمایش داده خواهد شد.

کوچه

مجموعه فوالد مبارکــه به عنوان یکــی از بزرگترین 
گروه های صنعتی کشــور، نقش پررنگــی در محقق 
ســاختن اهداف تعریف شــده برای ایران اســامی 
داشــته و با تولید محصــوالت با کیفیــت و مطابق با 
اســتانداردهای روز جهــان در ســال ۱۴۰۰، ضمن 
پشتیبانی از ســایر صنایع وابســته برای تحقق شعار 
سال گام برخواهد داشــت.یکی از صنایعی که در سال 
گذشــته توانســت جهش تولید را محقق کند، بخش 
معدن و صنایع معدنی از جمله فوالد کشور بود. به این 
شکل که در صنعت فوالد با تولید ۳۰ میلیون تن فوالد، 
نه تنها نیاز کشــور به این فلز اســتراتژیک را حل کرد، 
بلکه توانســت مازاد تولید نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ میلیون 
تن فوالد را به ثبت برساند. در این میان مجموعه فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگتریــن تولیدکننده محصوالت 
فوالدی در منطقه خــاور میانه و شــمال افریقا نقش 
بزرگی در این زمینه داشت و توانست تولید ۱۰میلیون 
تن فوالد خــام را به ثبت برســاند، اما نکتــه مهم در 
خصوص عملکرد شرکت فوالد مبارکه نوع فعالیت این 

شرکت است که همواره در جهت حمایت و پشتیبانی 
از صنایع پایین دســتی و به ویژه بزرگ کشور همچون 
صنعت لوازم خانگی، خودروســازی، صنعت ساخت و 
ســاز، صنعت نفت و گاز و...تاش کرده و توانسته است 
بخش قابل توجهی از نیاز این صنایع به مواد اولیه مورد 
نیازشــان را تامین کند و این اتفاق نیز با ثبت تولید ۷ 

میلیون تن تختال در سال ۹۹ محقق شد.
رکوردهای پی درپی شرکت فوالد مبارکه در سال ۹۹ 
و ادامه یافتن آن در روزهای نخســتین سال ۱۴۰۰ را 
می توان به نوعی به عنوان پشــتیبانی و مانع زدایی این 
گروه در بخش صنعت کشور دانســت. چراکه همواره 
یکی از نیازهای صنایع داخلی کشــور، پشــتیبانی از 
ســوی مســئوالن در جهت تامین مواد اولیه آنها بوده 
است که این امر با کمک و همراهی شرکت های بزرگ 

تولیدکننده همچون فوالد مبارکه محقق گشته است.

تامین نیاز 50درصد از صنایع وابسته به فوالد
در واقع نوع عملکرد شرکت فوالد مبارکه و توانمندی 

برای تامین نیاز حــدود ۵۰ درصــد از صنایع داخلی 
کشور، موجب شــده تا این شــرکت به یکی از بهترین 
شاخص های صنعتی کشور تبدیل شود و حتی انتظار 
می رود این مجموعه بتواند به تنهایی نیاز کل کشــور 
را به تامین مــواد اولیه فوالدی تامین کنــد. بنابراین 
می توان گفت در ســال ۱۴۰۰ مجموعه فوالد مبارکه 
یکی از پشتیبان های اصلی در تولید کشور بوده و چشم 
امید بسیاری از تولیدکنندگان پایین دستی در صنعت 
فوالد نیز به دســتان توانمند ایــن تولیدکننده بزرگ 

فوالدی کشور خواهد بود.

رفع موانع تولید، با همت فوالدمردان محقق 
خواهد شد

اما در کنار بحث تولید و پشــتیبانی ها، رفع موانع نیز 
از جمله موارد مهمی اســت که همواره از آن به عنوان 
یکی از نیازهای اساسی در صنعت یاد می شود. امروزه 
در حوزه معدن و فوالد، تامین مواد اولیه به ویژه سنگ 
آهن به عنوان یک چالش اساســی بــوده و در برخی 

موارد نیز کمبود ایــن ماده معدنی منجــر به کاهش 
تولید شده است. ورود شــرکت فوالد مبارکه در حوزه 
معدن و تاش برای افزایش ذخایر سنگ آهن گامی در 
جهت رفع این مانع بزرگ خواهد بود. چراکه به واسطه 
فعالیت شــرکت فوالد مبارکه و زیرمجموعه های آن 
که در مجموع اشــتغالزایی۳۵۰ هزارنفری را به دنبال 
داشته، بسیاری از صنایع کشور همچون خودروسازی، 
لوازم خانگی و ساخت و ساز و ... نیز با سهم اشتغالزایی 
باال در کشــور، نیازمند تامین مواد اولیه از جمله ورق 
فوالدی هستند. این درحالی است که به واسطه تولید 
ورق های فوالدی توســط فوالد مبارکه و خودکفایی 
در تولید بیشــتر ورق های مصرفی در صنایع، از خروج 
ســاالنه ۸ میلیارد دالر بــرای واردات ورق از کشــور 
جلوگیری شــده و گفته می شــود با راه اندازی و تولید 
طرح های توســعه ای این ابر قدرت فــوالدی، به ویژه 
پروژه نورد گرم ۲، نه تنها نیاز کشــور به ورق به صورت 
کامل تامین می شــود، بلکه می توان به فکر صادرات از 

مازاد تولید ورق در کشور نیز بود.

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری از خروج 
سالیــــــــانه ۳.۵میلیون یورو ارز از کشــــــــور 

جلوگیری کرد
رضا یزدخواســتی، معاون خرید شرکت فوالد مبارکه 
از شکست انحصار ســاخت صفحات مسی قالب های 

ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
وی افزود: بــا توجه به نــگاه مدیریت عالی شــرکت 
درخصوص بومی سازی اقام استراتژیک، فعالیت های 
بومی ســازی این صفحات به عنوان مهم ترین قطعه در 
فرایند انجمــاد و تبدیل مذاب به تختــال فوالدی در 
خطوط ریخته گری مداوم با موفقیت انجام شد و عاوه 
بر ایجاد تکنولوژی ســاخت در داخل و پشتیبانی مؤثر 
از خطوط تولیــد، از خروج ســالیانه ۳.۵ میلیون یورو 
ارز از کشــور بابت خرید این صفحات برای واحدهای 
ریخته گــری فــوالد مبارکــه و مجتمع فوالد ســبا 

جلوگیری گردید.

معاون خرید شــرکت فــوالد مبارکه تصریــح کرد: با 
توجه به نقش صفحات مســی قالــب ریخته گری در 
میزان تولید و کیفیت تختال )به ویژه عیوب ســطحی 
آن(، همیشــه نگاه ویژه ای به این قطعه شده و تاکنون 
از منابع معتبر اروپایی ازجملــه KME آلمان تأمین 
می شده است.یزدخواســتی در ادامه با اشاره به فرایند 
بومی سازی صفحات مســی قالب ریخته گری، تصریح 
کرد: این فرایند برای اولین بار با مشــارکت ســازمان 

جهاد دانشگاهی تهران و با سفارش
 ۳ ِســت از این قالب ها آغاز گردیــد و در ادامه، با توجه 
به مصرف زیــاد این صفحات در خطــوط ریخته گری 
و حساســیت پــروژه، به منظــور اطمینــان از انجام 
این فرایند، بومی ســازی ایــن قطعات با ۳ شــرکت 

دانش بنیان دیگر نیز شروع شد.
معاون خرید ضمن قدردانی از تمامی واحدهای درگیر 
در این پروژه ملی، اظهار امیدواری کــرد: با تداوم این 

حمایت ها، به زودی شاهد قطع نیاز کشور به تأمین این 
قطعه و سایر قطعات استراتژیک صنعت فوالدسازی از 

خارج کشور باشیم.
بومی ســازی صفحات مســی قالب های ریخته گری 
مداوم بــا تکیه بر دانش داخلی و بــه روش PDCA در 

حال رشد و تکامل است
غامرضــا ســلیمی، مدیــر ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گری مــداوم نیز در ادامــه درخصوص مراحل 
بومی ســازی ایــن صفحــات یادآور شــد: در ســال 
۱۳۹۵ با تکمیل مطالعات قبلــی و اجرای کنترل های 
آزمایشگاهی ســختگیرانه و علمی، فرایند ساخت یک 
عدد صفحه مسی کوچک توســط کارشناسان فوالد 
مبارکه طراحی و تدوین شــد. این فرایند توسط یکی 
از شــرکت های دانش بنیان داخلــی اجرایی گردید و 
یک عدد صفحه مســی عرضی تولید و بر  روی ماشین 

ریخته گری شماره ۱ نصب و بهره برداری شد.

وی اضافــه کــرد: قطعــه موردنظــر توانســت تمام 
مدت زمان تولید را بدون هیچ گونه مشــکلی طی کند 
و تا پایان تولید اســتفاده شــود. دلتای آب نیز در ۲۰ 
روزی که قالب بر روی ماشــین بود هیچ مشکلی ایجاد 
نکرد؛ بنابراین فاز اول پروژه بــا موفقیت به اجرا درآمد 
و انحصار تولید صفحات مســی قالب های ریخته گری 

مداوم توسط فوالد مبارکه شکسته شد.
مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم 
خاطرنشــان کرد: پس از خروج صفحــه از خط تولید، 
بافاصله بررســی صفحه آغاز شــد و مجــددا  تمام 
خواص مکانیکی و فیزیکی آن کنتــرل و با حالت قبل 
از بهره برداری مقایســه گردید. عیــوب ظاهرِی روی 
صفحه نیز شناسایی و بررسی شد و از آن زمان تا امروز، 
بومی ســازی صفحات مســی قالب های ریخته گری 
مداوم بــا تکیه بر دانش داخلی و بــه روش PDCA در 

حال رشد و تکامل است.

فوالد

فوالد

خریدار    سخنگوی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: هنوز بــه اوج و قله پیک چهارم 
کرونــا در ایــران نرســیده ایم. پیش بینی 
می شــود تعداد بســتری های کرونا در این 
موج به ۶۰ هزار نفر برســد و حاال حاالها از 

وضعیت قرمز خارج نمی شویم.
 علیرضا رئیســی افزود: تعداد موارد بستری 
کرونا در اوج ییک ســوم کرونــا به ۲۳ هزار 
نفر رســید اما هنوز به اوج و قله پیک چهارم 
کرونا نرسیده ایم اما تعداد بستری ها به ۴۳ 
هزار نفر رسیده است. پیش بینی این است 
که تعداد بســتری های کرونا در اوج پیک 
چهارم به ۶۰ هزار نفر برسید که یک رکورد 

بی سابقه است.
وی درباره اقدامات وزارت بهداشــت برای 
مقابلــه و کنترل پیک چهــارم کرونا گفت: 
فعا فقط بحــث تمدیــد محدودیت های 
کرونا مطرح اســت، محدودیت های اباغ 
شــده برای شــهرهای قرمز و نارنجی این 
هفته هم تمدید شد و قرار است، پنجشنبه 
برای ادامه این محدودیت ها و چگونگی آن 

در ستاد ملی کرونا تصمیم گیری شود.
رئیسی افزود: احتماال محدودیت های کرونا 
دو هفته دیگر تمدید می شود. اما حتی اگر 
نمودار صعودی کرونا در پیک چهارم، ثابت 
شود و از حالت صعودی خارج شود یا حتی 
نزولی شــود، حاال حاالهــا از وضعیت قرمز 

خارج نمی شویم.
به گــزارش ایرنا، بر اســاس آمار رســمی 
کشــورها ویروس کرونا از ابتدای شــیوع 
)اســفند ۹۸( تاکنون حدود ۱۳۲ میلیون 
نفــر را در دنیا به طور قطعــی مبتا کرده و 
حدود دو میلیون و ۸۶۰ هــزار نفر نیز بر اثر 

این بیماری جان خود را از دست داده اند.

ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه، سرفه 
و حتی قطرات تنفسی از طریق دهان، بینی 
و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، 
خســتگی و بدن درد، اختــال در بویایی و 
چشــایی و مشــکات گوارشــی از جمله 
عائم بیماری کووید ۱۹ اســت که بیش از 
۸۰ درصد مبتایان به این ویروس نیز دچار 

بیماری خفیف می شوند.
جهش ایــن ویروس نیــز در انگلســتان، 
هندوســتان و آفریقا که موجــب افزایش 
ســرایت، بیماری زایی و مرگ و میر شــده، 
نگرانی های جدیــدی را در جهان به وجود 

آورده است.
ویروس جهش یافته کرونا اوایل بهمن سال 

گذشــته در انگلیس مشــاهده شد و سعید 
نمکی وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی ۱۶ بهمن ماه از شناســایی اولین 
مورد ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی 

در ایران خبر داد.
وی همچنین ۲۵ بهمن سال گذشته با بیان 
اینکه ویروس کرونای انگلیســی در کشور 
چرخیده اســت، گفت:  روزهای سختی در 

انتظار ما بوده و باید خود را آماده کنیم.
با وجود افت محســوس تلفات کرونا در پی 
رعایت پروتکل هــای بهداشــتی پیش از 
آغاز سال جدید، اما ســفرهای نوروزی که 
برخاف توصیه های ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا صــورت پذیرفت، بــار دیگر وضعیت 
کشور را به شرایط قرمز کرونایی بازگرداند و 
از اوایل هفته دوم فروردین تلفات کرونا سه 

رقمی شد.
به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی روز شنبه تعداد جانباختگان روزانه 
کرونــا را ۳۱۹ نفر و تعداد بیمــاران جدید 
شناســایی شــده مبتا به کرونا را ۲۱ هزار 
و ۳۱۲ بیمار جدید مبتا بــه کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شــد که دو هزار و ۱۷۶ نفر 
از آنها بستری شــدند. تعداد جانباختگان 
کرونا در ایران بر اساس اعام رسمی وزارت 
بهداشــت به  ۶۶ هزار و ۳۲۷ نفر رســیده 

است.
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رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا:

ونا تا مهرماه  تولید ۷ واکسن ایرانی کر
میترا ســعیدی کیا   رئیس کمیته علمی 
مقابله با کرونا با بیان اینکــه مهرماه تولید ۷ 
واکسن کرونا را خواهیم داشت، گفت: عاوه 
بر واکســن های داخلی، همکاری با روسیه، 
ژاپن و کوبا برای تولید واکسن انجام می شود.

دکتــر مصطفی قانعی در خصــوص آخرین 
وضعیت واکســن های ایرانی تولید داخل و 
مشترک با خارج با بیان اینکه واکسن ایرانی 
»کووایران« تا اواخر خردادماه و واکسن های 
رازی )کووپارس( و فخرا اواخر شــهریور ماه 
آماده تولید هســتند، گفت: واکسن انستیتو 
پاســتور هم که مشــترک با کوبا اســت از 
شــهریورماه وارد کشــور می شــود.رئیس 
کمیته علمــی مقابله با کرونــا در خصوص 
واکســن مبتنی بر ویروس کشته شده فخرا 
گفت: این واکسن باید ۶ ماه دیگر را طی کند 
که امیدوار هستیم در شــهریورماه به زمان 

بررسی این واکسن برسیم.
به گفته قانعی، بنابراین این چهار واکســن 

را تا اول مهرماه خواهیم داشت که احتمال 
می رود ۳ واکســن ایرانی دیگر هم مبتنی 
بر ۳ پلتفــرم مختلف به پروســه مطالعات 
بالینی اضافه شــوند. یکی از این واکسن ها 
در دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل است که تا 

مهرماه وارد عرصه تولید می شود.
وی با تاکید بر اینکه در ســبد واکسن های 
کرونــا ترکیبــی از واکســن های ایرانی و 
مشــترک را خواهیم داشــت، افــزود: ما 
در مهرمــاه باید ۷ واکســن ســاز در حال 
تولید داشته باشــیم و می توانیم بگوییم ۳ 
واکسن ساز در پلتفرم مبتنی بر ویروس غیر 

فعال، ۲ نوترکیب و mRNA هستند.

تولید واکسن مشترک با روسیه و ژاپن
قانعی با تاکید بر اینکه تولید واکســن های 
ایرانی از اواخر خرداد آغاز می شــود، گفت: 
در بخش همکاری های خارجی برای تولید 
واکســن نیز قرار است واکســن مشترک با 

اسپوتنیک مبنی بر تولید چهار میلیون دوز 
به صورت تحت لیســانس داشته باشیم که 
یک شــرکت داخلی در این خصوص طرف 
حساب اسپوتنیک اســت.وی در خصوص 
همکاری مشــترک با ژاپن گفت: همچنین 
قرار است واکســن کرونای مشترک با ژاپن 
را طی یک قراردادی داشته باشیم که هنوز 

مراحل اصلی را طی نکرده است.

قانعی با بیان اینکه واکسن مشترک پاستور 
و کوبا در ایران با انتقــال دانش فنی صورت 
می گیرد، اما این همکاری ها تحت لیسانس 
و به صورت قــراردادی هســتند، افزود: ۳ 
میلیون دوز از این واکسن نیز تا شهریور ماه 
به تولید خواهد رسید.به گفته رئیس کمیته 
علمی مقابله با کرونا، فرق این واکسن های 
خارجی بــا داخلی ها این اســت که زودتر 
مســیر تولید را طی می کنند که بــه بازار 

برسند یا فاز ۳ آنها انجام شود.
وی گفت: در مجمــوع تا شــهریور ماه با ۷ 
واکسن داخلی ســروکار خواهیم داشت که 
پیش بینی می کنیم آغاز واکسیناســیون 
بــا واکســن مشــترک پاســتور_کوبا و 

»کووایران« باشد.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا همچنین 
با ذکر ایــن موارد در برنامــه گفتگوی ویژه 
خبری که شب گذشــته از شبکه دو پخش 
شــد اضافه کــرد: همین قولی کــه دادیم 

برای واکســن ها در همان تاریخ ها تولید و 
ارائه خواهند شــد.وی در خصوص واکسن 
مشترک پاســتور - کوبا گفت: روز گذشته 
در کمیتــه اخاق وزارت بهداشــت، مجوز 
این واکسن صادر شــد.وی تاکید کرد: هر 
واکســنی که در ایران شــروع می شود باید 
فازهای ۱،۲ و ۳ را بگذرانــد و غیرمحتمل 
اســت که بعد از چهار الی ۵ ماه یک واکسن 
به بازار وارد شــود. این موضوع بررسی فاز ۳ 

برای همه واکسن ها اهمیت ویژه ای دارد.
رئیــس کمیتــه علمــی مقابله بــا کرونا 
خاطرنشان کرد: اکنون واکسن »کووایران« 
در وضعیتی است که در خردادماه قابل ارائه 
اســت و این بدان معنی نیست که هنوز این 
واکسن تولید نشده بلکه برکت ابتکار عمل 
خوبی از خود نشــان داد که واکسن را تولید 
کرده تا مجوز تولید صادر شــود و اکنون در 
انبار نگهداری می شود پیش بینی می شود 

اواسط فاز سوم مجوز تولید صادر شود.



مشکل بزرگ برای لیگ قهرمانان آسیا؛

AFC حمله شدید قطری ها به

گروه چهارم لیگ قهرمانان - عربستان

فوالد از سد الوحدات اردن گذشت
شــاگردان جواد نکونام در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آســیا 

نماینده اردن را شکست دادند.
در دومین شب از دیدارهای گروه چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا که به میزبانی ریاض عربستان برگزار می شود، تیم فوتبال فوالد به 

مصاف تیم الوحدات اردن رفت و یک بر صفر به پیروزی رسید.
شاگردان جواد نکونام در شرایطی به مصاف نماینده اردن رفتند که در 
دیدار اول برابر الســد قطر که هدایت آن را ژاوی هرناندز بر عهده دارد با 

تساوی یک به یک به کار خود پایان دادند.
فوالد خوزســتان که یکی از چهــار نماینده ایران در لیــگ قهرمانان 
آسیاســت توانســت با گلزنی کاپیتان برزیلی خود به گل برتری دست 
پیدا کند. لوسیانو پری را ملقب به شــیمبا توانست در دقیقه ۴۴ از روی 

نقطه پنالتی برای فوالد گلزنی کند.
شاگردان جواد نکونام با این پیروزی ۴ امتیازی شدند.

در دیگر دیدار این گروه تیم های فوتبال النصر عربســتان و السد قطر به 
مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر یک تیم عربستانی به پایان 

رسید تا دیدار این تیم با فوالد تکلیف تیم اول گروه را مشخص کند.

بازیکن ایرانی الریان: 
وزی بود پرسپولیس مستحق پیر

بازیکن تیم فوتبال الریان قطر گفت: پرسپولیس مستحق پیروزی بود 
و در مسابقات بعدی به دنبال کسب امتیاز هستیم.

تیم فوتبال پرســپولیس در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا 
موفق شد با نتیجه ۳ بر یک تیم الریان قطر را شکست بدهد.

علی فریدون بازیکن الریان که اصالتاً ایرانی است، در پایان این مسابقه 
گفت: عملکرد ما بد نبود. در نیمه نخست عالی بازی کردیم اما در نیمه 
دوم عقب نشینی کردیم و تحت تاثیر آب و هوا و شــاید روزه بازیکنان 

قرار گرفتیم.
وی ادامه داد: ما هنوز فرصت را از دســت نداده ایــم و امیدهای خود را 
حفظ می کنیم. پرسپولیس مســتحق پیروزی بود. در مسابقات بعد به 
دنبال کسب امتیاز هستیم تا شــانس صعود از گروه داشته باشیم. این 

فرصت هنوز فراهم است.

پیشنهاد سرمربی گری سایپا به مطهری رسید
باشگاه ســایپا پیشــنهاد ســرمربی گری تیم فوتبال خود را به مربی 
پرســپولیس داده و حاال باید دید مطهری از پرسپولیس جدا می شود 

یا خیر.
 با جدایی ابراهیم صادقی از تیم فوتبال ســایپا، مدیران این باشــگاه با 
گزینه هــای مختلفی مذاکره کردند تا هرچه زودتر ســرمربی ســایپا 
مشخص شود. با این حال تا مشخص شــدن سرمربی، محسن بیاتی نیا 

هدایت نارجی پوشان را برعهده گرفته است.
بر اساس اطاع کسب شده توســط خبرنگار ایسنا، باشــگاه سایپا در 
چند روز گذشته پیشنهاد ســرمربی گری تیم فوتبال خود را به حمید 
مطهری مربــی پرســپولیس داده و مطهری هم اعام کــرده تا  پایان 
مرحله گروهــی لیگ قهرمانان آســیا، درباره  ایــن موضوع تصمیمی 

نخواهد گرفت.
مطهری پیش از این هم پیشــنهاد سرمربی گری نســاجی مازندران را 

داشت اما برای همراهی پرسپولیس، این پیشنهاد را رد کرده بود.

افشای رقم قرارداد سیدجالل حسینی با پرسپولیس

 "سوپرمن" کمتر از سایرین می گیرد
کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس با وجود اینکه ایــن روزها در تیمش 

می درخشد، اما کمترین دستمزد را نسبت به سایر بازیکنان می گیرد.
 در هفته های اخیر علکرد خیره کننده ســیدجال حسینی در ترکیب 
تیم فوتبال پرســپولیس باعث تحسین همگان شــده است. کاپیتان 
پرســپولیس که در ۳۹ ســالگی به ســر می برد، در چهار بازی تیمش 
توانسته تک گل سه امتیازی به ثمر برساند تا تیمش عما با گل های او 
۱۲ امتیاز به دست بیاورد. از طرف دیگر او به عنوان یک مدافع هم نقش 
کلیدی در دفاع از دروازه  تیمش داشته تا پرسپولیس با اطمینان خاطر 
از خط دفاع، کار کند. در این میان اما حســینی عما دستمزد کمتری 

نسبت به سایرین در پرسپولیس می گیرد.
بر اســاس اطاعاتی که منابع مطلع در باشگاه پرســپولیس در اختیار 
ایسنا قرار دادند، سید جال حســینی برای فصل ۹۷ – ۹۸، دستمزد 
یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی به عنوان پایه در قراردادش نوشــته 
شــده بود و در ادامه هم برای فصل ۹۸ -۹۹، رقم پایه قرارداد او به یک 
میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان رســید و حاال بــرای فصل ۹۹ – ۱۴۰۰، 
پایه قرارداد سید جال حســینی به یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان 
رسیده است. این درحالی است که عما قرارداد بازیکنان جدید این تیم 

و برخی دیگر بسیار بیشتر  از مبلغ قرارداد سید جال حسینی است.
نکته مهم ماجرا هم اینجاســت که حســینی به همــراه برخی دیگر از 
بازیکنان، پیش از آغاز فصل جدید، حدود ۴۰ درصد از طلب های خود 
را به باشگاه بخشیدند تا در شرایط ســخت مالی، به پرسپولیس کمک 

کرده باشند.
باشــگاه پرســپولیس تا به امروز، ۳۵ درصد از پایه قرارداد بازیکنان و 

اعضای کادر فنی در فصل جدید را به حسابشان واریز کرده است.

پرایز مجیدی  آیا سید حسین حسینی سور
مقابل الشرطه است؟

تیم فوتبال اســتقال در دومین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا، در اولین ســاعات بامداد فردا به مصاف الشــرطه، نماینده کشور 

عراق می رود.
 با وجود اینکه قانون حضور اجباری بازیکن حاضر در نشســت خبری 
پیش از بازی تیم ها در ترکیب ثابت برداشته شده، اما معموالً عرف این 
اســت بازیکنانی همراه سرمربی در نشســت خبری پیش از یک بازی 
حضور پیدا می کنند که روز مسابقه در ترکیب اولیه تیمشان قرار دارند.

فرهاد مجیدی ســرمربی آبی پوشــان در اولین دیدار آسیایی تیمش 
نشان داد ریسک پذیر اســت و قابلیت اتخاذ تصمیماتی غیر قابل پیش 
بینی در انتخاب ترکیــب اولیه تیمش را دارد. همین ویژگی ریســک 
پذیــری می تواند از آبی پوشــان تیمی بســازد که کمتر مــورد آنالیز 

حریفان قرار گیرد.
روز گذشته و در جریان نشســت خبری پیش از بازی، این سید حسین 
حســینی ســنگربان باتجربه آبی پوشــان بود که فرهــاد مجیدی را 
همراهی کرد؛ بــا اینکه مجیدی هیچ الزامی برای اســتفاده از بازیکنی 
که در نشســت خبری حضور یافته در ترکیب اولیــه تیمش ندارد، اما 
باید درصدی احتمــال را برای اتخاذ یک تصمیم جالب دیگر از ســوی 

سرمربی جوان آبی پوشان دانست.
باوجود پیروزی پر گل و جالب توجه اســتقال در اولین شب مسابقات 
مقابل میزبان گروه سوم، دروازه آبی پوشان یکبار از روی نقطه پنالتی و 

یکبار هم در جریان بازی باز شد. 
هرچند رشــید مظاهری روی هیچیک از گلهای دریافتی مقصر نبود و 
با ۴ نجات دروازه باالتر از دیگر دروازه بانهایی قرار گرفت که در شب اول 
بازی ها به میدان رفتند، اما حســینی هم بازیکن باتجربه ای اســت که 

استفاده از او نیز جای نگرانی دارد.

میدان

خبرنــگار روزنامه »رکــورد« پرتغــال می گوید گلی 
که مهدی طارمی در دیدار برگشــت پورتو با چلســی 
انگلیس به ثمر رســاند بهترین گل دوران حرفه ای او 

بوده و باید کاندیدای بهترین گل سال جهان شود.
در یکی از دیدارهای برگشت مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا، سه شنبه گذشته تیم پورتو موفق 
شــد با تک گل مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود تیم 
چلسی انگلیس را شکست بدهد. گل طارمی روی یک 
ضربه فوق العاده »قیچی برگــردان« و در دقایق تلف 
شده نیمه دوم به ثمر رســید اما نتوانست مانع حذف 
پورتو شــود چرا که چلســی در بازی رفت با دو گل به 

برتری رسیده بود.

این گل طارمی بازتاب بســیار گســترده ای 
در ایران، پرتغال و رســانه های معتبر جهان 
داشــت و واکنش های زیادی در پی داشت. 
خیلی ها عنــوان کردند ایــن گل می تواند 
جایــزه »پوشــکاش« )بهترین گل ســال 

جهان( را از آن خود کند.
خبرنگار مهر در این ارتبــاط گفتگویی را با 

»میگوئل ماچادو« خبرنگار روزنامه »رکورد« پرتغال 
انجام داد و به بعضــی از ابهامات از جملــه دلیل عدم 
حضور طارمی در ترکیب اصلی پورتو از ابتدای مسابقه 

پاسخ داد.
ماچادو درباره ارزیابــی اش از عملکرد مهاجم ایران در 

دیدار با چلســی گفت: طارمی بخش بسیار 
مهمی از خط حمله تیم پورتو اســت؛ حتی 
در مقطعی که گل نمی زد، نقــش او در تیم 

تغییری نکرده بود.
این خبرنگار پرتغالی افزود: گلی که طارمی 
به چلســی زد بهترین گل دوران حرفه ای او 
بود و باید برای جایزه پوشکاش در نظر گرفته 
شود. این گل فوق العاده بود و در کم کردن درد چلسی 

بعد از دو بازی بسیار خوب مقابل چلسی کمک کرد.
ماچادو در خصوص دلیل نیمکت نشین طارمی در این 
مســابقه و حضورش در میدان از دقیقه ۶۳، گفت: این 
یک استراتژی از سوی ســرمربی پورتو بود. »سرجیو 

کونسیســائو« مهاجم متحرک تری مانند »ماره گا« را 
انتخاب کرد.

وی ادامه داد: هواداران پورتو می خواســتند طارمی در 
ترکیب اصلی باشــد. انتخاب آنها طارمی بود و درستی 

این خواسته بعد از ورود این بازیکن به زمین اثبات شد.
این خبرنگار پرتغالی با اشــاره به عملکــرد طارمی در 
تیم پورتو هم گفت: باید در نظــر بگیریم که این اولین 
تجربه و فصل حضور از طارمی در این ســطح است. به 
نظرم طارمی سال آینده حتی بهتر می شود و آمادگی 
بیشــتری خواهد داشــت. طارمی بازیکن واقعاً خوبی 
است و ویژگی هایی دارد که او را به بهترین مهاجم تیم 

پورتو تبدیل می کند.

پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس می گوید این 
تیم می توانســت الریان قطر را با نتیجه خیلی بهتری 

شکست دهد.
سپهر حیدری درباره پیروزی پرسپولیس برابر الریان 
قطر اظهار کرد: نیمه اول بازی خوبی را شــاهد نبودیم. 
هوای هند شــرجی بود و قطری ها به ایــن هوا عادت 
داشتند. در نیمه نخست بازی کاما پایاپای بود و فقط 
از روی ضربات ایســتگاهی می شــد گلزنی کرد اما با 
شروع نیمه دوم شرایط تغییر کرد و موتور پرسپولیس 

روشن شد.
وی افزود: گل کمــال کامیابی نیا بســیار به موقع زده 
شــد و باعث شــد تیم حریف به هم بریزد. وقتی تیمی 

در دقایق ابتدایــی بازی و دقایــق ابتدایی 
نیمه دوم گلزنی می کند، تمرکز تیم حریف 
کاما بــه هم می ریــزد. به همیــن خاطر با 
گل کامیابی نیا پرســپولیس برگشت و تیم 

توانست باز هم گلزنی کند.
او همچنیــن گفت: پرســپولیس در صدد 
این بود که دو مدافع کناری الریان را دور 

بزند و در ایــن تاکتیک کاما موفــق عما کرد. بعد 
از گلی کــه تیم دریافت کرد روند بــازی تغییر کرد 
اما بعد از گل کامیابی نیا دوباره پرســپولیس سوار 
بازی شــد. فشــار آنقدر زیاد بود که دفــاع حریف 
اشــتباه کرد و در ادامه با پاس زیبای امید عالیشاه 

شهریار توانســت گلزنی کند. پرسپولیس 
اگــر از فرصت های خــود بهتر اســتفاده 
می کــرد قطعــا می توانســت حریــف را 

شش تایی کند.
حیــدری در ادامه به گلزنی شــهریار مغانلو 
اشــاره کرد و گفت: گلزنی شــهریار مغانلو 
بســیار خوشــحال کننده بود چون این دو 
گل اســترس را از روی مهاجمان تیم برداشــت و حاال 
می توانیــم امیدوار باشــیم تیم در ســایر بازی ها هم 
همینطور گلزنی کند. این دو گل شــهریار بار سنگینی 

را از دوش مهاجمان پرسپولیس برداشت.
او در ادامه درباره عملکــرد کمال کامیابی نیا هم گفت: 

در پازل تاکتیکی یحیی گل محمــدی همه بازیکنان 
جای خــود را دارند و هر بازیکنی وارد زمین می شــود 
تاش می کند وظیفه خود را بــه خوبی انجام بدهد. به 
همین خاطر کیفیت نیمکت نشــینان پرسپولیس با 
بازیکنان داخل زمین برابر است و این موضوع خیلی به 
تیم کمک می کند. همه بازیکنان در چارچوب تفکرات 

گل محمدی کار می کنند.
وی در پایــان گفتک من بــا این عملکــردی که از 
پرســپولیس می بینم می توانم بگویم این تیم شانس 
اول قهرمانی در آسیاســت اما فکــر می کنم در نیمه 
نهایی می توانیم شــاهد حضــور دو نماینده از ایران 

باشیم.

لژیونر

پرسپولیس

مرتضی احمدی   یک روزنامه قطری عدم 
پخش مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را یک 
شکســت کامل برای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا دانست و نوشت: انگار به ۵۰ سال قبل 

بازگشته ایم!
روزنامه »الوطــن« قطر در شــماره امروز 
خود مطلبی را علیه کنفدراســیون فوتبال 
آسیا و سیاســت حق پخش مسابقات لیگ 

قهرمانان در این فصل منتشر کرده است.
در ایــن مطلــب آمده اســت: »شــوکه ام 
درست مثل همه که شــوکه هستند برای 
اینکه مســابقات لیگ قهرمانان آسیا چه از 
طریق ماهواره و حتــی از کانال های زمینی 
تلویزیون پخش نمی شــود! این شــگفتی 
واقعاً تکان دهنده بود. ما در قرن ۲۱ زندگی 
می کنیم که ۲۱ ســال از آن گذشــته است 
با این وجود بــا خبر عدم انتقــال و پخش 
مســابقاتی به بزرگی لیگ قهرمانان آســیا 
از خواب بیدار می شــویم. انــگار که به ۵۰ 
سال پیش و بیشــتر از آن بازگشته ایم. این 
دوره زمانی اســت که می توان ایــن ایده را 
پذیرفت که مسابقات وجود دارد و تماشای 
آن به صورت زنده دشــوار است. بزرگترین 
تورنمنت باشــگاهی در قاره آســیا به یک 
تورنمنت خاموش تبدیل شــده است که تا 
ساعت ها بعد از برگزاری و شاید یک روز بعد 

از آن، هیچکس چیزی نمی داند.«
در بخش دیگری از این مطلب آمده اســت: 
»برای بیننده آسیایی این به یک رویا تبدیل 
شده اســت که بخش هایی از مسابقات را از 
طریق اینترنت دنبال کند. تردیدی نیست 
که هــر تورنمنتی بــدون در نظــر گرفتن 

بزرگــی آن، در صورتی کــه از طریق حق 
پخش در دســترس نباشــد از هر نظر یک 
تورنمنت ناموفق محســوب می شود و این 
در مورد نســخه فعلی لیگ قهرمانان آسیا 
صدق می کند. وقتی بپرســید چه کســی 
مســئول این مسخره بازی اســت که باعث 

شــده میلیون ها و شــاید میلیاردها نفر در 
قاره آســیا از تماشــای بازی تیم های خود 
بر روی صفحــه تلویزیون محروم شــوند ، 
پاسخی روشــن تر از اینکه AFC مسئولش 
است نمی یابید. AFC کسی بود که در ازای 
انتقال حق پخش مسابقات، مبلغ گزافی را 

دریافت کرد که حتی کانال های ماهواره ای 
بــزرگ هم قادر بــه اجرای خواســته های 
کنفدراســیون آســیا نبودنــد. نتیجه اش 
محروم کــردن هواداران آســیا از پیگیری 
تیم هایشان بود. بزرگ تر از آن این است که 
مسابقات به اروپا منتقل می شود و هواداران 
آسیایی آن را تماشا نمی کنند. هدف از این 
کار چیســت؟«در پایان این مقاله، روزنامه 
الوطن سیاســت های بازاریابــی AFC را 
به باد انتقاد گرفته و بــر بهانه های این نهاد 
برای عدم انتقال حق پخش مسابقات لیگ 
قهرمانان آســیا تاخته اســت.این مطلب 
انتقادی بــه شــیوه ای دیگــر در روزنامه 
»العــرب« هم منتشــر شــده و قطری ها 
که ســال ها با شــرکت »بین اســپورت« 
حق پخش مســابقات لیگ قهرمانان را در 
اختیار داشتند، کنفدراسیون آسیا را تحت 
فشار گذاشــته اند.به گزارش خبرنگار مهر، 
کنفدراسیون فوتبال آســیا در این فصل از 
مســابقات لیگ قهرمانان آسیا حق پخش 
مســابقات را در اختیار گرفته است. تاکنون 
شرکت های بســیار کمی از جمله شرکت 
ورزش عربستان )پخش از طریق اینترنت( 
موفق شــده حق پخش مســابقات را بخرد 
و چند شــرکت اروپایی هم این رقابت ها را 

خریداری کرده اند.

خبرنگار پرتغالی:طارمی بهترین مهاجم پورتو می شود

حیدری: پرسپولیس می توانست الریان را شش تایی کند

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا - هند

بازگشت قدرتمند پرسپولیس با برد شیرین
مهــدی مرتضویــان   تیــم فوتبــال 
پرسپولیس که دیدار نخست خود در فصل 
جدید لیگ قهرمانان آســیا را بــا پیروزی 
پشت سر گذاشته بود، در دومین دیدار هم 
نماینده قطر را شکســت داد تا صدرنشین 

گروه پنجم شود.
 تیم فوتبال پرســپولیس از ساعت ۲۱:۳۰ 
شب گذشته مقابل الریان قطر در هفته دوم 
رقابت های گروه E لیــگ قهرمانان ۲۰۲۱ 
آسیا به میدان رفت که این دیدار با پیروزی 
سه بر یک پرسپولیس به پایان رسید. کمال 
کامیابی نیا نیا )۴۸(، شــهریار مغانلو )۴۹ و 
۵۷( برای پرســپولیس و نایــف )۱۹( برای 

الریان قطر گلزنی کردند.
شاگردان یحیی گل محمدی که نخستین 
بازی خود در رقابت هــای مرحله گروهی را 
با پیروزی یک بر صفر مقابل الوحده امارات 
پشت سر گذاشته بودند برای رسیدن به گل 
در بازی با الریان قطر بازی مالکانه و سرعتی 

را در دستور کار قرار دادند.
هافبک های سرخپوشان ایران بازی مالکانه 
خود را با پاس های سرعتی به مهدی ترابی و 
امید عالیشــاه آغاز کردند تا بتوانند شهریار 
مغانلو را در محوطــه جریمه الریان صاحب 

موقعیت گل کنند.
این امر سبب شــد تا خط دفاعی الریان که 
شجاع خلیل زاده بازیکن تیم ملی ایران نیز 
در بین آنها حضور داشــت در دفع حمات 

پرسپولیسی ها دچار مشکل شوند.
شــاگردان لوران بان در الریــان نیز برای 

رســیدن به دروازه حامد لــک چاره ای جز 
اســتفاده از ضــد حمات خود نداشــتند. 
همین موضوع باعث شد تا وحید امیری که 
این بار در پســت غیر تخصصی اش در دفاع 
چپ بازی می کرد خطاهایــی را انجام دهد 
تا نماینده قطر صاحب موقعیت برای سانتر 
از جناحین شود. اتفاقی که منجر به گل این 

تیم در دقیقه ۱۹ توسط نایف شد.
غفلت احمد نورالهی و سید جال حسینی 
باعث ســرزنی نایف بازیکنان الریان شد تا 
دروازه پرســپولیس برای اولین بار در لیگ 

قهرمانان آسیا باز شود.
بازیکنان پرســپولیس در ادامه بازی کامًا 
یکطرفه ای را روی دروازه الریان انجام دادند 

اما هیچیک از حمات آنها با تعدد بازیکنان 
خط دفاعی الریان منجر به گلزنی ســرخ ها 
نشــد تا نیمه اول این بازی با همان یک گل 

قطری ها به پایان برسد.
بازی تهاجمــی پرســپولیس در نیمه دوم 
ادامه داشــت و این تیم توانست با طوفان ۹ 
دقیقه ای خود به ســه گل در دقایق ابتدایی 
از نیمــه دوم برســد.کمال کامیابی نیا نیا 
هافبک دفاعی پرســپولیس کــه بر خاف 
بازی اول در ترکیب این تیم حضور داشــت 
روی کرنر ارســالی مهدی ترابی با ضربه سر 
آرام خود گل نخست تیمش را در دقیقه ۴۸ 

به ثمر رساند.
تنها یک دقیقه پس از ایــن گل الزم بود تا 

شــهریار مغانلو اعتماد به نفــس الزم برای 
گلزنــی را پیدا کنــد و گل اول خــود برای 
پرســپولیس را در دقیقه ۴۹ بازی با الریان 

به ثمر برساند.
نماینــده قطــر کــه از گلزنــی بازیکنان 
پرسپولیس شوکه شده بودند توپ و میدان 
را کامًا در اختیار شاگردان یحیی گذاشته 
بودند تا چاره ای جز دفاع سراســیمه مقابل 

حمات پردامنه این تیم نداشته باشند.
اشتباهات فردی هافبک های الریان و بازی 
بی نقص پرســپولیس باعث شد تا حمات 
پردامنه و یکطرفه سرخ ها روی دروازه فهد 
یونس ادامه داشــته باشــد و امید عالیشاه 
با پاس عرضی خود شــهریار مغانلــو را بار 

دیگر در موقعیت گلزنی قرار داده و مهاجم 
بلندقامت ســرخ ها نیز قدر این موقعیت را 
بداند تا گل دوم خود و سوم تیمش را به ثمر 

برساند.
عطش شاگردان یحیی گل محمدی پس از 
این گل هم ادامه داشت تا دروازه بان الریان 
بارها مجبور به واکنش در مقابل شوت های 

نورالهی و پهلوان شود.
یحیی برای حفظ آمادگــی بازیکنان اصلی 
خود دست به تعویض زد تا عیسی آل کثیر 
و پس از آن مهدی عبدی نیز فرصت گلزنی 

پیدا کنند.
از سوی دیگر لوران بان فرانسوی نیز برای 
جبران گل های خورده تغییراتی را در خط 
میانی و حمله خود ایجــاد کرد اما بازیکنان 
تعویضی ایــن تیم نیز نتوانســتند خطری 
جدی روی دروازه حامد لــک در نیمه دوم 
ایجاد کنند تا ایــن بازی با برد ســه بر یک 

پرسپولیس به پایان برسد.
پرســپولیس در آخرین دقیقه بــازی نیز 
توسط سیامک نعمتی به گل چهارم دست 
پیدا کرد اما ضربه او پس از برخورد با عیسی 
آل کثیر از ســوی داور به نشــانه آفســاید 

پذیرفته نشد.
سرخپوشان ایران با این پیروزی به امتیاز ۶ 

رسیدند تا در صدر گروه E قرار بگیرند.
گوا نیز با دو تساوی رتبه بعدی را با دو امتیاز 
در اختیار گرفت و الوحده امــارات و الریان 
قطر نیز با تک امتیاز خود در رده های سوم و 

چهارم جا خوش کنند.
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روایت»فروشنده۳« از اعطای همه چیز برای »هیچ«

دشمن »مذاکره« می کند؟

زهرا منصوری  محســن حاج کرمی تهیه کننده 
مســتند »فروشــنده ۳« بیان کرد که این فیلم 

سواالتی درباره مذاکرات برجام مطرح می کند.
محســن حــاج کرمــی تهیه کننــده مســتند 
»فروشــنده ۳« همزمان با عرضــه اینترنتی این 
مســتند سیاســی درباره این اثر گفت: ما پیش 
از ایــن و در جریان انتخابات ســال ۹۶ مســتند 
»فروشــنده ۱« را رونمایی کردیم، سال بعدش 
»فروشنده ۲« و امسال هم فصل سوم این مستند 
را به نمایش گذاشــتیم. فصل اول »فروشــنده« 
یک مســتند بلند ۱۰۰ دقیقه ای بود که استقبال 
زیادی از آن شــد. به یاد دارم وقتی نسخه رایگان 
این اثر را در صفحه ســایت تولیدکننده مستند، 
بارگــذاری کردیم، بیش از ۳ میلیــون بار بازدید 
داشــت. در آن مستند ســعی کرده بودیم درباره 
پشــت صحنه ها و ناگفته هــای مذاکــرات، به 

پژوهش بپردازیم.
حاج کرمی بیان کرد: محتوای اصلی »فروشــنده 
۱« پشــت صحنه اتفاقات برجام و نقش یک گروه 
بین المللی به نام »گــروه بحران« بود که آن زمان 
آقای رابــرت مالی که االن مســئول میز ایران در 
وزارت خارجه آمریکاســت، مسئول آن بود. گروه 
بین المللی »بحران« یک اندیشــکده آمریکایی 
اســت و برخی از صهیونیســت های نشان دار هم 
جزو هیات مدیره آن هســتند. ما ســعی کردیم 
از پشــت صحنه آن اتفاق گزارش مفصلی تهیه و 
عملکرد گروه بحران را در »فروشــنده ۱« مطرح 
کنیم. به همین ترتیب وقتی مفاد برجام رسانه ای 
شــد انطباق زیادی با گزارش پیشــنهادی گروه 

بحران داشت.
وی ادامه داد: »فروشــنده ۲« هم به برجام های 
منطقه ای می پرداخت حاال با گذشــت ۸ ســال 
از انتخابات ســال ۹۲ عمًا بزرگترین دســتاورد 
سیاســی دولتمردان به ادعای خود دولتمردان 
موضوع برجام اســت. دولت تقریباً در این ۸ سال 
دائم در فراز و نشــیب این موضوع بوده اســت که 
برجام به چه نتیجه ای می رســد به طوری که در 
دو ســال اول تاششان در راســتای شکل دادن 
به برجام بود، دو ســال بعدی خوشحال از شکل 
گرفتن برجام بودند، دو ســال بعــدی در کش و 
قوس این بودند که برجام در حال پاره شدن است 
و یک ســال هم در گیرودار این بودنــد که دوباره 
برجام را زنــده کنند. چیزی که ما ســعی کردیم 
در فصل سوم »فروشــنده« به آن بپردازیم نقش 

پررنگ »گروه بحران« در پیش نویس یک توافق 
هســته ای با ایران بود، اصل چالشی که ما مطرح 
کردیم این بود که چگونه می شــود دوستانی که 
منتقد انشــا خواندن در مذاکرات بودند خودشان 
به یک دیکته نویس تبدیل شدند، چگونه می شود 
از آنچه که غربی ها انجــام می دهند دیکته خوب 
می نویســند و هیچ مخالفتی بــا آن نمی کنند. 
بزرگترین چالش ما این اســت که چرا منافع ملی 
را با اعتماد به دشمن به راحتی از دست می دهند. 
البته ما در »فروشــنده ۱« این موضوع را مطرح 
کردیم که تقریباً همه چیز را بــه هیچ داده بودند 
به طوری که دشــمن به راحتی زیر میــز زد و به 

هیچکدام از تعهداتش عمل نکرد.
این تهیه کننده اضافه کرد: در »فروشــنده ۳« ما 
شــرایطی را نشــان می دهیم که دوباره به کشور 
تحمیل شــده و دوســتان می خواهنــد توافقی 
عجوالنه در صد روز آخر دولت داشــته باشــند، 
نشــان می دهیم که اتفاقاتی در پشت صحنه رقم 
می خورد که البتــه امیدواریم واقعی نباشــد و با 

هوشیاری بتوانند این بار زیر بار نروند.
وی افزود: متنی که گروه بحران پیشــنهاد داده 
به پیــش از انتخاب آقــای بایــدن برمی گردد و 
عمًا همان پیش نویــس قبلی جلو مــی رود به 
همین ترتیب ما نگران همین هســتیم که مبادا 
دوســتان دوباره همان پیش نویــس را به عنوان 
یک برگه جدیــد رو کرده و به عنــوان یک اتفاق 
جدید در مذاکرات مطرح کننــد. ما معتقدیم آن 
متن پیش نویسی که بر ســرش مذاکره می کنند 
همان متن اندیشــکده های گروه بحران اســت 
و هیچ آورده جدیــدی برای ما نخواهد داشــت. 
به همین دلیــل ما در رونمایی از این مســتند در 
چنین بازه ای تعمد داشتیم تا حداقل یک هشدار 

جدی داده باشیم.
این تهیه کننــده مطرح کرد: مــا مدت ها بود که 
درباره مســائلی مانند عملکرد دشمن به ویژه در 
حوزه ایران و نظــر اندیشــکده های آنها تحقیق 
می کردیم. با شــناختی که تیم ما نســبت به این 
گروه ها، نقش و نفوذ آنها پیدا کرده است، تسلطی 
درباره آنها داریــم به همین دلیــل می دانیم که 
پررنگ شــدن نقش آقای رابرت مالی در سیاست 

خارجه آمریکا برای ما یک هشدار است.
حاج کرمی بیان کرد: متأسفانه ما بر خاف اینکه 
خیلی ادعای دشــمنی با آمریکا داریم ولی ابعاد 
مختلف دشمن را خوب نمی شناسیم و گروه های 

مختلفی را که در آمریکا درباره ایران برنامه ریزی، 
می کننــد  تصمیم ســازی  و  تصمیم گیــری 
نمی شناســیم. معرفی کردن این افــراد به مردم 
ایران و مطرح کردن نقشــه های پلیــد آنها باعث 
می شــود نقابی از چهره آنها برداشته شود. وقتی 
آنها را با هدف پلیدشان به مردم معرفی می کنیم 
مردم متوجه می شــوند که چقدر نقشه آنها برای 
ما دقیق و عینی اســت و گاهــی وقت ها چقدر ما 
ساده انگارانه و از روی خوشبینی به دشمن اعتماد 
می کنیم همان جور که در مذاکرات قبلی امضای 

دشمن را به عنوان تضمین قبول کرده بودیم.
وی ادامــه داد: مجموعه های پژوهشــی که ما با 
آنها کار می کنیــم عمدتاً به همیــن موضوعات 
توجه دارند. لذا از این جهت ســعی کردیم حرف 

متفاوتی زده باشیم.
این تهیه کننده کرد: ما اســناد موضــوع را برما 
کردیم، اتفاقاً این بار انتظار داریم دولت نســبت 
به این اسناد پاســخگو باشــد اگر واقعاً دوستان 
مذاکره کننــده دیکته نویــس نیســتند اذعان 
کنند که مستندات ما اشــتباه است. ما خوشحال 
می شویم که هم رسانه ها این ســوال را بپرسند و 
هم دولت جواب بدهد که نقش اندیشــکده های 
آمریکایــی در مذاکرات و توافقات ما چیســت و 
چقدر تیم مذاکره کننــده به آن اندیشــکده ها 
اعتماد دارند؟وی افزود: ما امیدواریم هشدارهای 
منتقدان این بار کمک کنــد مذاکره کنندگان ما 
هوشیاری بیشتری داشته باشند و در تله طراحی 
شده دشــمن نیفتند. به نظر ما دشــمن در حال 
شــرطی کردن مردم ما بویژه در آستانه انتخابات 
است و مســووالن ما باید مراقب باشند که برخی 
منافع سیاســی و جناحی زودگــذر، منافع ملی 
ما را تحت تاثیر قرار ندهد. در برابر دشــمن همه 
باید متحد و هوشیار باشــیم و فریب نخوریم. باید 
پیچیدگی و عمق طراحی دشــمن را درک کنیم 
و اســیر ســاده لوحی و عجله و اعتماد به دشمن 

نشویم .
حاج کرمــی در پایــان تأکیــد کــرد: مجموعه 
تولیدکننده »فروشــنده ۳« با توجــه به تجربه 
موفق در فروش و تامین مالی هــر دو اثر قبلی از 
طریق کمک های مردمی، تصمیم گرفتند این اثر 
را هم رایگان عرضه کنند و کسانی که عاقمند به 
حمایت از این مجموعه هستند می توانند با خرید 
بلیط اختیاری در ســایت »عمار یــار«، از تولید 

قسمت های بعدی این اثر حمایت کنند.

نقد

 کیوان کثیریان، منتقد سینما و 
تلویزیون گفت: دیررســیدن و یا 
نرسیدن ســریال های مناسبتی 
به آنتن نشان می دهد که احتماال 
برخــی مدیــران تلویزیون روی 
میزشــان تقویم ندارند. شاید هم 
شک دارند که امسال ماه رمضان 

داشته باشیم یا نه.
 روابط عمومی شــبکه پنج سیما 
اعام کرد: علیرغــم برنامه ریزی 
در بیش از یکســال گذشته برای 
پخش سریال رعد و برق، به دلیل 
سنگینی پروژه و حجم زیاد جلوه 
های ویژه، عوامل ســازنده رعد و 
برق موفق نشــدند این سریال را 
به موقع و در زمان تعیین شده به 
آنتن برســانند، لذا این مجموعه 
تلویزیونــی از کنداکتور )جدول 
پخش( ماه رمضانی شــبکه پنج 

سیما حذف شد. 
کیوان کثیریان، منتقد ســینما 
و تلویزیــون امروز یکشــنبه در 
گفتگو با خبرنــگار فرهنگی ایرنا 

در واکنش به این اتفاق 
اظهار داشــت: پخش 
کردن یک قســمت از 
یک ســریال و متوقف 
کردن بقیه آن نشــان 
از بی برنامگــی و ضعف 
این  دارد.  ســاختاری 

اتفاق در هر رسانه دیگری در دنیا 
بیفتد، اعتبار آن رسانه زیر سوال 

می رود.
وی افزود: اگر ســریال آماده نبود 
پس چرا پخــش کردید؟ معموال 
چند قسمت از یک ســریال باید 
باشــد تا پخش را شروع کنند. در 
شــبکه نمایش خانگی هم روال 
کار همین اســت. این که بگویند 
فقط یک قســمت آماده شــده، 
خیلی خنده دار اســت. ســریال 
برای پخــش یا باید کامل شــده 
باشــد یا حداقل پنج قســمتش 
آماده باشد.صاحب امتیاز پایگاه 
خبری »سینماســینما« ضعف 
برنامه ریــزی را علــت اصلی دیر 

رسیدن ســریال ها به 
آنتن دانست و توضیح 
داد: هــر ســاله برنامه 
ریزی برای سریال های 
مــاه رمضــان و نوروز 
خیلی دیر اتفاق افتاد. 
از ماه شعبان امسال می 
شود برای رمضان سال بعد برنامه 
ریزی داشــت. اما برنامه ریزی ها 
در صداوسیما کوتاه مدت است. 
چون مشخص نیست تا آن زمان 
مدیر شبکه یا فیلم و سریال عوض 
بشود یا نه. به همین خاطر برنامه 
ریزی موقعی اتفاق می افتد که به 
مناسبت نزدیک شده ایم و در آن 
شرایط انجام دادن کار با کیفیت 

مشکل می شود.
وی با بیان این که سریال ســازی 
برای عیــد و رمضــان تبدیل به 
یک جور رفع تکلیف شــده است 
تاکید کرد: سریال هایی هم که به 
آنتن می رسند، کیفیت و جنس 
شان عوض شــده است. در حوزه 

ســریال های رمضانی از سریال 
ارزشــمندی مثل صاحبدالن به 
این سریال های االن رسیده ایم و 

کیفیت افت شدیدی کرده است.
کثیریان مســائل مالی را در این 
اتفاق دخیل ندانســت و توضیح 
داد: تلویزیــون به لحــاظ آگهی 
دستش پر است و می تواند هزینه 
ها را تامین کند. بعیــد می دانم 
آقای افخمی برای سریال سازی 
مشکل مالی داشــته باشد. چون 
او بلد اســت که بودجه های قابل 
توجه را جلب کنــد. در تلویزیون 
بیــش از مشــکل مالــی ضعف 

ساختاری وجود دارد.
به گزارش ایرنا، سازندگان رعد و 
برق درباره توقف پخش ســریال، 
اطاعیه ای صادر و اعام کردند: 
این اتفاق هر چند اتفاقی نادر در 
تلویزیون اســت، اما تنویر افکار 
عمومی درباره بخشــی از دالیل 
آن بی تردیــد به رفــع ابهامات 

کمک شایانی می کند.

وی میزشان تقویم ندارند برخی مدیران تلویزیون ر

پس از پخش یک قسمت
وز افخمی از آنتن حذف شد سریال بهر

با گذشــت پنج روز از ماه رمضان و پخش تنها یک قسمت، شبکه تهران 
به حذف ســریال »رعد و بــرق« از کنداکتور رمضــان ۱۴۰۰ تصمیم 

گرفت.
 روابط عمومی شــبکه تهران در توضیح علت این تصمیم آورده است: 
»سریال رعد و برق به دلیل سنگینی پس تولید، از کنداکتور حذف شد و 
شبکه پنج سیما ضمن عذرخواهی از مخاطبان و همراهان همیشگی، 
آنها را به تماشای ســریال »شکرانه« هر شب ســاعت ۱۹ و سریال »با 

هم« محصول کشور چین در ساعت ۲۳ دعوت می کند.«
در ادامه این مطلب آمده اســت، »علیرغم برنامه ریزی در بیش از یک 
سال گذشته برای پخش سریال رعد و برق، اما به دلیل سنگینی پروژه، 
حجم زیاد جلوه های ویژه و تروکاژهای زیبا)تصویر پیوســت(، عوامل 
سازنده رعد و برق موفق نشدند این ســریال را به موقع و در زمان تعیین 
شده به آنتن برســانند، لذا این مجموعه تلویزیونی به صورت موقت از 

کنداکتور ماه رمضانی شبکه پنج سیما حذف شد.«
روابط عمومی شبکه پنج تاکید کرده است که »این تصمیم گروه فیلم 
و سریال شبکه پنج سیما، در راستای احترام به مخاطبان حرفه ای و به 
دلیل افزایش کیفیت ســریال رعد و برق و انتظام در پخش تلویزیونی 

اتخاذ شده است.«
سریال »شــکرانه« به کارگردانی سعید ســلطانی، نویسندگی محمد 
هادی کریمی و تهیه کنندگی منصور سهراب  پور است و پوریا پورسرخ، 
زنده یاد حســن جوهرچــی، عاطفه رضــوی، فرهاد قائمیــان، مریم 

کاویانی، هوشنگ توکلی و ... در آن ایفای نقش می کنند.
در خاصه داســتان شــکرانه آمده اســت: حامد برای تأســیس یک 
کارگاه، مجبور به دریافــت کمک نقدی از پدرش می شــود اما پس از 
مدتی متوجه می شــود که پول دریافتی متعلق به زن عمویش اســت 
که در تاجیکســتان به ســر می برد. حامد که خود را مدیون او می داند 

به تاجیکستان می رود اما زن عمویش سالها پیش فوت کرده است و ... 
سریال »با هم« محصول ۲۰۲۰ چین با موضوع شــیوع بیماری کرونا 
و برخورد با این بیماری در کشــور چیــن روی آنتن مــی رود. در این 
سریال اتحاد ملی و مبارزه برای ریشــه کن کردن ویروس کووید ۱۹ به 

تصویرکشیده می شود.

ودگاه رسیدند عوامل »بچه مهندس۴« به فر
عوامل ســریال »بچه مهنــدس۴« در لوکیشــن فــرودگاه در حال 

تصویربرداری سریال هستند.
سریال های رمضانی این روزها همچنان در حال تصویربرداری هستند 

تا آخرین قسمت ها را برای پایان کار برسانند.
از جمله این ســریال ها »بچه مهندس ۴« به کارگردانی احمد کاوری 
و تهیه کنندگی سعید ســعدی اســت که این روزها همچنان در حال 

تصویربرداری است و به فرودگاه رسیده است.
سریال »بچه مهندس« تاکنون در دو سه سال اخیر در سه فصل پخش 
شده است و امســال از ابتدای ماه رمضان فصل چهارم آن نیز روی آنتن 

شبکه دو سیما رفت.
سه فصل گذشته این ســریال با کارگردانی علی غفاری پخش شد و در 
فصل چهارم جای خود را به احمد کاوری داد. این فصل یک تغییر مهم 
دیگر هم داشت و آن هم جایگزینی محمدرضا رهبری بازیگر نقش اول 

یعنی جواد جوادی به جای روزبه حصاری بود.

»قاب خالی« آماده نمایش می شود

تدوین فیلم تلویزیونی »قاب خالی« به کارگردانی حســین ابراهیمی 
دســتگردی به تازگــی به پایان رســیده اســت و این روزهــا مرحله 

صداگذاری را پشت سر می گذارد.
 فیلــم تلویزیونی »قاب خالــی« بــه کارگردانی حســین ابراهیمی 
دستگردی، نویسندگی مهرانه شــاه منصوریان و تهیه کنندگی فردین 
جلیل ســال ۹۹ در لردگان )یکی از شــهرهای اســتان چهارمحال و 

بختیاری( تصویربرداری شد. 
تدوین این فیلم تلویزیونی توســط فرید توللی انجام شــده و به تازگی 
به پایان رســیده اســت. این روزها صداگذاری آن نیز توسط سیامک 

عمرانی انجام می شود. 
»قاب خالی« که در ژانر اجتماعی ســاخته شــده، قرار اســت تا اوایل 

اردیبهشت ماه آماده نمایش شود. 
در خاصه داســتان »قاب خالی« آمده است: ســعید یک سال پس از 

طاق از مونس با مارال ازدواج می کند. 
مارال خیاط اســت و با ارائه مدل های لباس قصد شرکت در جشنواره 
عفاف و حجاب را دارد. چندی بعد مونس از طاق خود پشیمان می شود 
و این موضوع را به سعید می گوید. پسر ســعید یعنی پرهام، مدام بهانه 
نبودن پدرش را می گیرد، در حالی که سعید از زندگی با مارال احساس 
خوشــبختی می کند. زندگی ســعید و مارال به خوبی پیش می رود تا 

اینکه…
مهدی امینی خــواه، فردین جلیل، محمدعلی ســلیمان تاش، ماریان 
کلهر، ناهید صیادی، راحیل خالدی، امیررضا رحیمی، فروزان شریفی، 
دینا جلیل، روح اهلل جلیل، ســعید قنبــری و… بازیگــران این فیلم 

تلویزیونی هستند. 

 »جیغ بنفش مورچه ها« کاندیدای 
جایزه بهترین فیلم بلند جشنواره اسپانیایی

فیلم سینمایی »جیغ بنفش مورچه ها« کاندیدای جایزه بهترین فیلم 
بلند جشنواره »فیلم اُپتیکو« اسپانیا شد.

 فیلم ســینمایی بلند »جیــغ بنفــش مورچه ها« به نویســندگی و 
کارگردانی مهــدی رضایی کاندیــدای بهترین فیلم بلند جشــنواره 
 )FilmÓptico( »بین المللی هنرهای بصــری و فیلم »فیلم اُپتیکــو

اسپانیا شد.
نامزدهای بخش مسابقه در چهار دسته ویدئو آرت، مستند، فیلم کوتاه 

و فیلم بلند اعام شده اند.
»جیغ بنفــش مورچه ها« اولین فیلــم بلند مهدی رضایی اســت که 
فیلمنامه آن را خودش نوشــته اســت. فیلمبرداری آن از مهر ۹۹ آغاز 
شد و بعد از اتمام مراحل فنی با مدیریت پخش سولماز اعتماد، اقدام به 

شرکت در جشنوار ه های بین المللی کرد.
بازیگران اصلی ایــن اثر عبارت اند از: محمد میرعلــی، آتنا تندرو، علی 
باقری، نازی خاتمی، صبا صدیق زاده، میاد کرباســی، آرتین الوریان، 

حامد کهن ترابی و کامران طاهری.
دیگر بازیگران این فیلــم را هم اکثراً بازیگران جــوان و فعال در عرصه 

تئاتر تشکیل داده اند.

اکران
با ۲۸۰ امضا منتشر شد

نامه اعتراضی هنرمندان تئاتر خیابانی
بیش از ۲۸۰ هنرمند معترض تئاتــر خیابانی در اعتراض به ناعدالتی ها 
و وضعیت نامناســب این حوزه از تئاتر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 

نامه نوشتند.
 هنرمندان تئاتر خیابانی در قالب بیانیه ای نســبت به شرایط موجود، 
ناعدالتی ها و روند معیوب فعالیت های نمایش خیابانی اعتراض کردند.

این نامه که با مشخصات کامل به امضای بیش از ۲۸۰ هنرمند از سراسر 
کشــور خطاب به ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
نوشته و منتشر شــده اعتراض هنرمندان در قالب بندهایی مطرح شده 

است.
در بخش هایی از ایــن بیانیه، اعتــراض هنرمندان به رعایت نشــدن 
مفاد اساســنامه در ســاختار کانون تئاتر خیابانی، نبود ســاماندهی 
جشــنواره های تئاتر خیابانی کشــور، نابرابری منزلت تئاتر خیابانی 
و صحنه ای و عدم چرخش نخبگان و هنرمنــدان تئاتر خیابانی در امر 
داوری و انتخاب آثار، نبود سیاســتگذاری صحیح و ترسیم چشم انداز 
تئاتــر خیابانــی و تبعیــض در برخــورداری برخی جشــنواره ها از 
حمایت های مالی اداره کل هنرهای نمایشــی، نبود شورای مشورتی 
در تصمیم گیری های تئاتر خیابانی و همچنین پاسخگو نبودن مدیران 
تئاتر خیابانی و ایجاد مافیا و ترویج بی اخاقی در فضای جشــنواره ها 

اشاره شده است.
در میان نام های هنرمندان تئاتر خیابانــی معترض، برخی چهره های 
شناخته شده و برگزیده های جشــنواره های ملی و بین المللی و دبیران 
همایش هــا و جشــنواره ها و همچنین برخــی از پیشکســوتان تئاتر 
خیابانی به چشــم می خورد که به شــرایط موجود و وضعیت نابسامان 

تئاتر خیابانی اعتراض خود را عنوان کردند.
چندی پیش خبرگزاری مهر در گفتگو با تنــی چند از هنرمندان تئاتر 

خیابانی به برخی گایه ها و انتقادات هنرمندان این حوزه پرداخته بود.

برگزاری فستیوال آموزشی تئاتر کودک و نوجوان
 »عالء الدین« می آید

مریم کاظمی از برنامه ریزی برای برگزاری یک فستیوال آموزشی تئاتر 
کودکان و نوجوانان در تابستان سال جاری خبر داد.

مریم کاظمی مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر که سال های متمادی 
در زمینه آموزش و تئاتر گروه ســنی کودک و نوجوان نیز فعالیت هایی 
تأثیرگذار داشــته، درباره فعالیت ها و برنامه ریزی های خود برای سال 
۱۴۰۰، گفت: از زمستان ۹۹ و اعام بازگشایی آموزشگاه ها، کاس های 
تئاتر ویژه رده ســنی کودک و نوجوان را به صــورت حضوری و با تعداد 
محدود حاضران در هر جلسه، برگزار کردیم و توانستیم تا اندازه ای کار 

نیمه تمام سال ۹۸ را جلو ببریم.
 در حال حاضر روی هشت نمایشــنامه به طور همزمان در کاس های 

رده بندی شده کار می کنیم.
وی ادامه داد: نمایشنامه ها را بر اساس داستان های محبوب کودکان و 

نوجوانان از ادبیات ایران و جهان نوشته و تنظیم کرده ام.

کاظمی با اشــاره به اینکه در حــال حاضر روی این نمایشــنامه ها کار 
می کنیم، یادآور شــد: در نظر داریم برنامه تابســتان ۹۹ را در تابستان 
۱۴۰۰ عملی کرده و نمایش ها را در قالب یک فســتیوال متمرکز اجرا 

کنیم؛ فستیوال آموزشی تئاتر کودکان و نوجوانان.
این کارگردان تئاتر توضیح داد: بازیگران این نمایش ها خود هنرجویان 
هستند و در همه نمایش ها بازیگران بزرگســال به آنها کمک خواهند 
کرد. در مورد صحنه و لباس و موســیقی و گریم نمایش ها هم جلساتی 

داشته ایم.
وی درباره زمان و مــکان مدنظر برای برگزاری فســتیوال اظهار کرد: 
اگر همه چیز خوب پیش برود از نیمه دوم تیر تا قبل از ایام ســوگواری 
ماه محرم فســتیوال را برگزار خواهیم کرد. در مــورد محل اجرا هم با 
چند مجموعه تئاتری دولتی و خصوصی صحبــت کرده ایم ولی هنوز 

هیچکدام قطعی نیست.
کاظمی تأکید کرد: فعًا با توجه به شــرایط قرمز شــهر تهران، موقتاً 
تمرین ها را کنار گذاشــته ایم و امیدوارم در یک مــکان روباز یا اطراف 
باز، بتوانم تمرین ها را از نیمه اردیبهشت از ســر بگیرم و به زمان بندی 

کاری مان برسیم.
ایــن هنرمند با ســابقه تئاتر دربــاره دیگر برنامه هــای خود برای 
تولید و اجرای اثری نمایشی، یادآور شــد: پیش از این قصد داشتم 
نمایش »عاء الدین« را نوروز ۱۴۰۰ در تاالر هنــر اجرا کنم که به 
دلیل ثابت نشــدن وضعیت ایمنی اجتماعی ناشی از پاندمی کرونا 
این امر میسر نشــد ولی فعًا برای اجرای این نمایش در مهر و آبان 
۱۴۰۰ تصمیمم قطعی گرفته ام و امیدوارم شــرایط هم پشــتیبان 

ما باشد.

افشین سلیمانپور هنرمند تئاتر درگذشت

افشین سلیمانپور هنرمند و بازیگر عرصه تئاتر شامگاه ۲۸ فروردین بر 
اثر ایست قلبی چشم از جهان فروبست.

 افشین سلیمانپور هنرمند و بازیگر تئاتر که ایفای نقش در نمایش های 
»تاالب هشــیان« و »خانه پدری« به کارگردانی نوشــین تبریزی از 
جمله آخرین تجربه های بازیگری او در عرصه تئاتر بود، شــامگاه شنبه 

۲۸ فروردین چشم از جهان فروبست.
نوشین تبریزی کارگردان و بازیگر تئاتر و همســر افشین سلیمانپور 
که وضعیت روحی مناســبی برای گفتگو نداشت در گفتگو با خبرنگار 
مهر ضمن تأیید این خبر، علت فوت این هنرمند را ایســت قلبی اعام 

کرد.
افشین سلیمانپور از اواخر دهه هفتاد وارد فعالیت های حرفه ای تئاتری 
از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد. حضور در نمایش های 
»طعم آلوی جنگلی«، »گنجفه« و »شهر تنهایی من« و فیلم سینمایی 
»چند متر مکعب عشــق« از جمله تجربیات زنده یاد ســلیمانپور در 

عرصه بازیگری بوده است.

اجرا


