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گشت پول مال باختگان به دنبال بدهکارکردن آنهاست؟ چرا مجلس به جای باز

وعده وام صد میلیونی به مال باختگان بورسی
   وعده های بورسی همچنان ادامه دارد. بعد از وعده شاخص دو میلیون واحدی حاال 
نوبــت بــه پرداخــت وام بــه متضــرران شــده؛ آیــا ایــن وام در صورت تحقق گره ای از مشــکل 
ســهام داران خرد باز می کند؟ بورس تهران ماه های متوالی اســت روند نزولی طی می کند 

و گرچه رشــد های اندکی هم در این میان داشــته، اما هنوز نتوانســته شــاخص باالی یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را کســب کند. این روند از ســقوط بزرگ بورس در تابســتان ســال 

کنون ادامه داشته و افراد زیادی را مال باخته کرده است...  | صفحه 3 گذشته تا

صفحه 3 

 روزنامه ها  کاغذی برای چاپ ندارند

 کمبود و گرانی 
دو مانع اصلی چاپ روزنامه ها
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در اجالســیه کنگره ملی همفکری بسیج 
دانش آموزی عنوان شد

 انتقاد تند قالیباف
 از وضعیت 

آموزش و پرورش
     رییــس مجلــس شــورای اســامی در 
کنگــره ملــی همفکــری بســیج  اجاســیه 
دانش آمــوزی گفــت: گام اول شــفافیت را از 
مجلس بر می داریم، اما شفاف سازی فقط 

برای مجلس نیست...

رئیسی در ستاد اقتصادی دولت:

 تداوم اجرای تصمیمات
ستاد تنظیم بازار 

ضروری است
کید بر اهمیت ثبات در       رئیس جمهور با تا
بازار و منطقی شدن نرخ کاالهای اساسی، 
تــداوم اجــرای تصمیمات ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت و ســتاد تنظیــم بــازار را 

 | صفحه 2  | صفحه 2 ضروری خواند...

؛ دروازه ورود گاز ایران  خزر
به اروپا
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سفر گروسی به تهران و 
انتظارات ایران از آژانس
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اجرای محدودیت های 
هوشمند کلید خورد

7

محدودیت کرونایی سینماها 
آخر هفته لغو می شود
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 میزبانی مدارس 
از دانش آموزان
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 راه کار مقابله 
با ابر تورم چیست؟
   اهلل مراد سیف

اقتصاددان 

تورم خطرناک ترین 
موضوعی اســت که 
اقتصاد ایران را تهدید 
مــی کند. موضوعی که نگرانی های مردم 
درباره تامین معیشت خود، از دست رفتن 
تولید، بیکاری و مشکالتی که می تواند زیان 
های بزرگی به خانواده و جامعه وارد کند را 
افزایش داده است. از این رو امیدواری به حل 
مساله تورم با سیاست گذاری های درست از 
جمله اصلی ترین مطالبات مردم از دولت 
اســت. اســتاد تمام اقتصاد در گفت و گو با 
راهبرد معاصر به چرایی افزایش نرخ تورم 
و راهکارهای کاهش تورم اشاره کرده است.
 ایــن امکان وجــود دارد که هر اقتصادی 
با اَبرتورم مواجه شــود. لذا اگر سیاســت 
گــذاری اقتصادی براســاس قواعد علمی 
هدایت نشود، امکان درگیر شدن اقتصاد با 

پدیده اَبر تورم وجود دارد.
تعریف یکســانی از اَبر تــورم وجود ندارد. 
برخی نرخ تورم ماهیانه باالتر از 50 درصد 
و برخی نرخ ســالیانه باالی 100 درصد را 
اَبر تورم می دانند . اما نباید تصور کرد که 
ما با چنین وضعیتی فاصله نجومی داریم 
چراکه سازکار شتاب گرفتن تورم که همان 
خلق پول است در درون اقتصاد وجود دارد. 
نکته جالب این است که همین سازکار راه 
جلوگیری از این پدیده را هم به ما نشــان 
می دهد. اساساً دو راهکار اساسی در اقتصاد 
برای جلوگیری از افزایش تورم وجود دارد. 
اگــر دولت هــا دو راهکاری که در ادامه به 
آن اشــاره می شــود را در دستور کار خود 
قرار دهند، قطعا از بروز تورم باال و نزدیک 
شــدن به اَبر تورم جلوگیری خواهد شــد. 
این دو راهکار شامل ایجاد انضباط مالی و 
نیز انضباط پولی در اقتصاد است. با توجه 
بــه اینکه بی انضباطی مالی و پولی عامل 
اصلی افزایش نرخ تورم است، اگر دولت بی 
انضباطی مالی نداشته باشد و با ابزارهایی که 
دارد مانع بی انضباطی پولی شود، قطعا در 
میان مدت هم می تواند بر مساله ای به نام 

تورم و افزایش نرخ تورم فائق آید. 
ریشه بی انضباطی مالی تراز نبودن دخل 
و خرج دولت اســت. به این معنا که اگر 
دولت بتواند دخل و خرج خود را تراز کند 
و خــارج از ظرفیت درآمدی خود، خرج 
اضافی نداشــته باشــد، یک قدم اساسی 
برای کنترل تورم برداشــته است. در غیر 
این صورت مجبور خواهد شــد خارج از 
ظرفیــت درآمدی بالفعل خود از اقتصاد 
برداشــت کند. هرگونه برداشــت اضافه 
دولت از اقتصاد، راهی به ســمت تشدید 
تورم اســت. البته دولت ها می توانند در 
کوتاه مدت از طریق انتشــار اوراق قرضه، 
کسری خود را جبران کنند ولی این کار 
نیز قابل تداوم نیست و در سال های بعد 
بار هزینه ای دولت به دلیل پرداخت سود 

همین اوراق سنگین تر خواهد شد. 
منبع: راهبرد معاصر

یادداشت

 عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد؛

کرسنت«   پرونده متهمان »
در قوه قضائیه تشکیل شد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: قوه قضائیه 
پرونــده ای برای متهمان پرونده کرســنت 
تشکیل داده و در این راستا برخی مدارک و 

مستندات را جمع آوری کرده است.
حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو هیئت 
رئیســه مجلس با اشــاره به پیگیری پرونده 
تخلفات کرسنت در قوه قضائیه اظهار داشت: 
شنیده شده است قوه قضائیه پرونده ای برای 
متهمان پرونده کرســنت تشکیل داده و در 
این راســتا برخی مدارک و مستندات جمع 
آوری شــده است. نماینده مردم محالت در 
مجلــس ادامه داد: در قرارداد کرســنت دو 
شــرکت ایرانی و دو شــرکت اماراتی رشوه 
گرفته اند و رشــوه داده اند. خسارت وارده به 
ایــران در این قرارداد بین 1۲ تا 1۸ میلیارد 
دالر برآورد می شــود. هفته گذشــته ۲۶۶ 
نماینــده در نامه ای بــه رئیس قوه قضائیه 
خواســتار بررســی پرونده کرسنت شدند. 
پیش از این، ذبیح اهلل خدائیان، ســخنگوی 
قوه قضاییه درباره این پرونده گفته بود: »در 
بررســی های انجام شده مشخص شد که در 
جریان انعقاد این قرارداد سوء استفاده هایی 
صورت گرفته و همچنین محتوای قرارداد نیز 
به نفع کشور ما نبوده است. در همان زمان هم 
دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل 
کشور و هم وزارت اطالعات گزارش هایی را 
درباره سوء استفاده هایی که در جریان انعقاد 
قرارداد صورت گرفته و همچنین مفاد قرارداد 
به دســتگاه قضایی صادر کردند و در ســال 
۸۶ پرونــده ای در مورد اعضای هیأت مدیره 
شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط 
بــا این اعضا و وزیر وقت نفت در دادســرای 

عمومی و انقالب تهران تشکیل می شود. 

خبر ویژه سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

کرات وین بر رفع تحریم ها است تمرکز ایران در مذا
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
برخی کشــورها در آستانه آغاز مذاکرات 
وین در حال اشتباه محاسباتی هستند، 
گفت: تمرکز ما در مذاکرات وین بر رفع 

تحریم های غیرقانونی است.
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان صبح روز گذشته 
)دوشنبه( در نشست خبری در پاسخ به 
ســوال خبرنگار مهــر،  درباره اینکه اگر 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اقدام منفی علیه کشــورمان انجام 
دهد، واکنش ایران چه خواهد بود؟ گفت: 
امشــب سفر  »رافائل گروسی« به تهران 
را داریم. همواره ســعی شده روابط ایران 
و آژانــس، فنــی و در چارچوب پادمان و 
اساســنامه و همچنین رویه های آژانس 

باشد.  

 امیدواریم سفر  »رافائل گروسی« 
به تهران سازنده باشد

وی بــا بیان اینکه امیدواریم این ســفر 
هم مانند ســفرهای قبلی سازنده باشد، 
اظهار داشت: طبیعتاً ما به آژانس توصیه 
کردیم که در مسیر همین همکاری های 

فنی، باقی بماند و اجازه ندهد که برخی 
کشــورها جهت گیری های سیاســی و 
اهداف سیاســی شــان را به نام آژانس 

جلو ببرند.  
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح 
کرد: طبیعی اســت که ما در چارچوب 
تحوالت بر اساس شرایط، تصمیمات الزم 

را اتخاذ خواهیم کرد.
خطیــب زاده همچنیــن اضافــه کرد: 
تاریخ این ســفر از قبل مطرح شــده بود 
و موضوعاتــی بیــن ایران و آژانس وجود 
دارد که سعی کرده ایم در چارچوب فنی 
باشــد؛  این سفر  دستورکار مشخصی از 

سوی ایران و آژانس دارد.  
وی تاکیــد کرد: آژانس به خوبی می داند 
تمامی خرابکاری ها و اعمال تروریستی 
که توســط رژیم صهیونیستی در خاک 
ایران صورت گرفت و با ســکوت برخی 
کشــورهای مدعی همراه بود، تاثیر قابل 

توجهی بر برخی ابعاد فنی می گذارد.  

تمرکز ما در وین بر رفع تحریم هاست
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین 
در خصــوص مواضــع اخیــر برخی از 
کشــورهای غربــی نیز گفــت: مواضع 
رسانه ای برخی کشورها به نظر می رسد 

با نزدیک شدن به مذاکرات وین، بیشتر 
ادعای رســانه ای است و بهتر است همه 
متمرکــز بر جدی بودن گفتگوهای وین 

باشند.  
خطیــب زاده تصریح کــرد: تمرکز ما در 
مذاکرات وین بر رفع تحریم های یکجانبه 
فراسرزمینی و غیرقانونی است که بر ضد 

ایران اعمال شده است.
وی در واکنــش به تحوالت ســوریه نیز 
گفت: ســوریه یکی از کنشگران مهم در 
جهان عرب است. برخی کشورها تالش 
کردند با فشار، سوریه را از اتحادیه عرب 
حذف کنند؛  این کشورها به این نتیجه 
رســیده اند که به نفعشان نیست سوریه 
حذف شود. ایران و روسیه نیز از این امر 
استقبال و آن را اقدامی در مسیر درست 

می دانند.  
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات 
اخیر دبیرکل شــورای همکاری خلیج 
فارس نیز گفت: این اظهارات را ندیدم، اما 
موضع ما کامال روشن است.  آنچه در وین 
انجام می شود تمرکز بر رفع تحریم هایی 
است که بر علیه ایران اعمال شده است.  
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سیاست 2
کنش معاون رئیسی به  وا
انتقادات از عملکرد دولت

حســینی گفت: دولت در همین مدت 
کوتاه کارنامه موفقی داشــته است. همه 
دیدیم که دولت در بحث واکسیناسیون 
عمومی و گشایش های اقتصادی اقدامات 
خوبــی را انجــام داده و همه بخش های 

دولت در این زمینه فعال هستند.
ســید محمد حســینی، در واکنش به 
اظهــارات اخیر برخــی از اصالح طلبان 
مبنــی بر اینکه رئیســی بایــد گزارش 
عملکــرد 100 روزه دولــت را ارائه دهد، 
گفت: دولت برنامه های کوتاه مدت، میان 
مــدت و بلندمدت برای رفع مشــکالت 

کشور دارد.
وی بیــان کرد: ما باید عملکرد هشــت 
ساله دولت روحانی را مدنظر قرار دهیم 
و علیرغــم اینکه آن ها وعده های زیادی 
دادند، همه دیدیم که نتیجه چه شــد. 
االن بدهی های بســیار زیادی به دولت 
ســیزدهم رسیده اســت و هر ماه دولت 
مبالغ زیادی را برای تســویه بدهی های 

دولت سابق پرداخت می کند.

انتقاد شدید نماینده چابهار از حضور 
چینــی ها در دریای ایران ؛ 

 مجلس جلوی 
صید ترال را بگیرد

نماینده چابهار در مجلس گفت که اسناد 
متقنی دارم که سهام برخی شرکت هایی 
که مبادرت به صید ترال می کنند متعلق 
بــه چینی هاســت ولی مجلــس اجازه 
نمی دهد که خلیج فارس و دریای عمان 
آماج هجوم شــرکت های چینی شود تا 

آنها به صید ترال بپردازند.
معیــن الدین ســعیدی نماینده مردم 
چابهــار ، درباره آخرین وضعیت صید 
تــرال در دریــای عمان و خلیج فارس 
اظهــار داشــت: تنها شــناوری که در 
چابهــار و دریای عمان در حال فعالیت 
اســت، کار تحقیقاتی انجام می دهد و 
چیــزی در صید ترال وجود ندارد این 
درحالی است که این شناور هم دارای 
مجوز اســت. وی افزود: اسناد متقنی 
دارم که برخی شرکت هایی که مبادرت 
به صید ترال می کنند، بخش عمده ای 
از سهام آنها متعلق به چینی هاست ولی 
نمایندگان مجلس اجازه نمی دهند که 
خلیج فارس و دریای عمان آماج هجوم 
شرکت های چینی شود تا آنها به صید 

ترال بپردازند.

دالیل مهم عضو کمیسیون 
کره  امنیت ملی برای مذا

نکردن مستقیم با آمریکایی ها
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی گفت که ایران در مقاطع قبلی 
فقــط در چارچوب 1+5 با آمریکایی ها 
گفتگو کرده است و حاضر نیستیم مذاکره 

دو جانبه را با طرف آمریکایی بپذیریم.
ابوالفضــل عمویی، عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه 
بــا "برگزاری مذاکــرات دوجانبه میان 
ایــران و آمریکا" گفــت: مذاکرات ایران 
در هشــتم آذرماه با 1+۴ برگزار خواهد 
شــد، طرفین مذاکره در این توافق عضو 
هســتند، اما آمریکایی ها از توافق خارج 
شده  و عضویتی در برجام ندارند. هدف 
مذاکرات این اســت که ایران و 1+۴ به 
یک شروط مشترک برسند و این شروط 
جزئــی از مذاکــرات شــود و به طرف 
آمریکایــی هــم ارائه کنند، از این جهت 
وجهی ندارد که مستقیم با آمریکایی ها 

وارد مذاکره شویم. 

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شــدن نرخ کاالهای 
اساسی، تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم 

بازار را ضروری خواند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت به ریاســت حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، 
گزارشــی از وضع شــاخص های کالن اقتصادی کشــور و روند تنظیم بازارهای 

مختلف ارائه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اقدامات ستاد تنظیم بازار در زمینه 

کنترل قیمت ها بویژه اقالم خوراکی تصمیمات این ســتاد را در جهت تثبیت 
بازار موثر دانست.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شــدن نرخ کاالهای 
اساسی تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم 

بازار را ضروری خواند.
در ایــن جلســه همچنیــن گزارشــی از روند افزایش تولید خودرو در کشــور 
 ارائــه و راه هــای تقویــت تولیــد داخلی با اســتفاده از ســرمایه های مردمی

 بررسی شد.

رئیسی در ستاد اقتصادی دولت:

تداوم اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار ضروری است

خبر ویژه بین الملل

در اجالسیه کنگره ملی همفکری بسیج دانش آموزی عنوان شد

انتقاد تند قالیباف از وضعیت آموزش و پرورش
رییــس مجلس شــورای اســالمی در 
اجالســیه کنگره ملی همفکری بسیج 
دانش آموزی گفت: گام اول شــفافیت را 
از مجلس بر می داریم، اما شــفاف سازی 

فقط برای مجلس نیست.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای 
اسالمی صبح دیروز در هفتمین اجالسیه 
کنگره ملی همفکری بسیج دانش آموزی 
که در محل ســاختمان ســابق مجلس 
برگزار شــد، ضمن تبریک هفته بسیج 
که حضور عاشــقانه و عاقالنه همه اقشار 

ملت عزیز ایران است، گفت: 
شــما در این مقطع حســاس می توانید 
اثربخش ترین بخش جامعه باشــید و ما 
مسئولین نیز باید توجه کنیم که مبنای 
پیشــرفت ما، توســعه منابع انســانی، 
مهــارت آموزی، ایجاد ظرفیت و بالفعل 
کردن اســتعدادها است. رییس مجلس 
شورای اســالمی با یادآوری این مطلب 
که امروز امکانات مادی و پول ســرمایه 
نبوده و جوانان و نیروی انسانی به عنوان 
ظرفیت ما هســتند، عنوان کرد: قســم 

می خــورم همه مشــکالتی که امروز در 
حوزه اقتصاد باعث رنج ما شــده به دلیل 
نبود امکانات نیست بلکه به دلیل ضعف 
در حوزه تربیت، مدیریت و نداشتن باور 
به سنت های الهی است. رییس مجلس 
شــورای اســالمی در ادامه با اشاره به ۴ 
رویکرد مجلس در حوزه شفاف ســازی، 
و  هوشمندســازی  مردمی ســازی، 
کارآمدســازی ابــراز داشــت: رویکرد 
تحولی ما در مجلس به این شــکل است 
که همه اقشــار بتوانند در کمیسیون ها 

نقش داشته باشند. 
قالیباف در ادامه درباره وزارت آموزش و 
پرورش گفت: در جلسه ای مهم و عمومی 
اشــاره کردم که اگر روزی مســوولیت 
تاثیرگذاری در دولت داشته باشم حتما 
تمیشــت امور وزارت آموزش و پرورش 
را به شــکل جزیی پیگیــری می کنم، 
چون در 1۷ ســال گذشته بی ثبات ترین 
وزارتخانــه بــوده اســت بنابراین چه 
 توقعــی برای تحــول ایــن وزارتخانه

 داریم؟

صدها نفر از 
مردم سودان در 

اعتراض به حکومت 
کودتاگران در این 
کشور به خیابان ها 
آمدند و اعتراض 

خود را به وضعیت 
کنونی ابراز داشتند.

موسسه هنرهای رزمی »کوکی وان«، 
که به عنوان ستاد جهانی تکواندو نیز 
شناخته می شود و خانه آکادمی جهانی 
تکواندو است، به دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری سابق آمریکا، کمربند مشکی 
دان ۹ افتخاری این رشته را اهدا کرد.

گزارش تصویری

 شیطنت رسانه ای 
برای به دام انداختن عراق 

در تله اسرائیل
عراق بارها بر موضع اصولی خود مبنی 
بر رد هر گونه عادی ســازی روابط با 
رژیم صهیونیستی تاکید کرده است 
اما به نظر می رسد برخی دولت های 
منطقه ای تالش دارند با شــگردهای 
مختلف فریبکارانه بغداد را به ســوی 

روند سازش سوق دهند.
»فواد حســین« وزیــر خارجه عراق 
کــه بارها در مناســبت های متعدد 
بــه صراحــت گفتــه اســت عراق 
مخالف عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیســتی اســت در نشســت 
»گفت و گوی منامه« با یک رســانه 

صهیونیستی مصاحبه کرد.
این اقدام بــا واکنش های متعددی 
در داخــل عراق روبرو شــد و موجی 

از محکومیت ها را به دنبال داشت.
وزارت امــور خارجه عــراق از زبان 
»احمــد الصحاف« ســخنگوی این 
وزراتخانــه بر موضــع ثابت و حامی 
عراق در قبال قضیه فلســطین و »رد 
هرگونه عادی ســازی روابط با رژیم 

صهیونیستی« تاکید کرد.
الصحاف تاکید کرد که یک رســانه 
)صهیونیســتی( به نام یک موسسه 
رسانه ای دیگر )جعل عنوان( چنین 

مصاحبه ای را انجام داده است.
این اولین بار نیست که عده ای تالش 
می کنند تحت پوشش ها و نام های 
دیگر، عراق را به ســوی عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی بکشانند.

در کنفرانــس اربیــل نیــز که اوایل 
مهرماه در اربیل اقلیم کردستان عراق 
برگزار شــد نامی گمراه کننده تحت 
عنــوان »صلح و بازپس گیری«برای 
آن نشســت انتخاب شــده بود. عده 
ای هم با حمایت برخی کشــورهای 
شیخ نشین حوزه خلیج فارس اقدام 
به ســخن گفتن درباره عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی کردند؛ 
رویدادی که تقریبا همه جریان ها و 
گروه های سیاسی و دینی عراق، آن 
را محکوم کردند و خواســتار برخورد 
با برگزار کنندگان آن شدند تا جایی 
که حکومت اقلیم کردستان عراق نیز 
به این کنفرانس واکنش نشان داد و 
مجبور شد در این باره توضیحی دهد 
و وزارت داخلی اقلیم کردســتان در 
بیانیه ای مدعی شد کنفرانس برگزار 
شــده زیر نام »السالم و االسترداد« 
)صلــح و بازپس گیری( بدون آگاهی 
و موافقت و مشارکت مقام های اقلیم 

برگزار شده است.
در جریان نشست منامه که عملیات 
فریب را با نام زیباسازی شده »گفت و 
گو« دنبال می کند اتفاق مشابهی در 
راستای سازش و عقب نشینی مقابل 
توســعه طلبی رژیم صهیونیســتی 
رخ داد اما ســوال اساســی این است: 
چه کســی مســئول چینش صحنه 
فریبکارانــه بــرای کشــاندن عراق 
بــه تله عادی ســازی روابط با رژیم 

صهیونیستی است؟
با وجود تاکید فواد حسین وزیر خارجه 
عــراق مبنــی بر رد هــر گونه عادی 
ســازی روابط با رژیم صهیونیستی، 
چــه چیــزی رویــداد بحریــن را 
 متقاعــد به چینــش صحنه فریب 

کرده است؟

سفر گروسی به تهران و انتظارات ایران از آژانس
رافائل گروسی مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در آستانه 
نشست شورای حکام و مذاکرات 
نمایندگان ایران و 1+۴ برای رفع 
تحریم ها به تهران سفر می کند 
تا با رئیس ســازمان انرژی اتمی 
و وزیر امــور خارجه جمهوری 

اسالمی ایران دیدار کند.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، در فاصله 
کمتر از ســه ماه از سفر به ایران، 
فردا دوشــنبه راهی تهران می 
 شــود. این دیپلمات آرژانتینی 
شــهریور ماه گذشــته به ایران 
سفر کرد و بر اساس برنامه اعالم 
شــده قرار است مجددا به تهران 
ســفر کرده و با رئیس ســازمان 
انــرژی اتمی و وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران دیدار 

کند.
این دیدار در آســتانه نشســت 
شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و نشســت حساس 
کمیســیون مشــترک برجام 
برگــزار می شــود. بــه گفته 
محمدرضــا غائبی سرپرســت 
نمایندگــی ایران نزد ســازمان 

ملل در وین، هدف از این ســفر 
گفت وگو در خصوص بررســی 
وضعیــت همکاری های فنی دو 

طرف است.
برخــی از تحلیلگران معتقدند 
این سفر می تواند فضایی مثبتی 
برای آغاز مذاکرات هســته ای ۸ 
آذر ماه در وین ایجاد کند اگرچه 
بسیاری از مقامات کشورمان بر 
ضرورت اثبات حسن نیت دولت 
آمریکا تاکید کرده اند. اما ســفر 
گروسی می تواند اختالفات اخیر 

ایران و آژانس را تعدیل کند.
گروسی طی هفته های اخیر در 

گفت وگو با خبرگزاری فرانســه 
مدعی شــد آژانس هیچ تماسی 
بــا دولــت جدید ایــران برای 
گفت وگو درباره برخی مســائل 
مربوط به برنامه هسته ای ایران 
نداشــته است با این حال سعید 
خطیب زاده ســخنگوی وزارت 
امور خارجه در نشســت خبری 
گذشــته خود از ارائه برنامه سفر 
گروسی و تنظیم دیدارهای وی 
با رییس ســازمان انرژی اتمی و 
وزیــر امور خارجه خبر داد و در 
ادامه آژانس  برنامه سفر گروسی 

به تهران را تایید کرد.

 مروری بر گزارش 
فصلی آژانس

بر اســاس اظهارات سرپرست 
نمایندگی جمهوری اســالمی 
ایران نزد ســازمان ملل در وین، 
در گزارش جدید فصلی آژانس 
در مورد اجرای برجام اعالم شده 
اســت آژانس بــه فعالیت های 
راســتی آزمایی و نظارتی خود 
درخصــوص تعهــدات مرتبط 

ایران ادامه داده است.  
همچنیــن در ایــن گزارش به 
مالقــات مدیرکل بــا معاون 
رییــس جمهــور و رییــس 

ســازمان انــرژی اتمی در 1۲ 
سپتامبر ســال جاری و بیانیه 
مشــترک پس از این مالقات و 
همــکاری ایران با آژانس برای 
انجام برخی سرویس های فنی 
در مکان های مورد توافق اشاره 
شــده و یک مورد اختالف نظر 
در مــورد یک مــکان به دلیل 
آنکــه ایران اعالم کــرده "در 
حال انجــام تحقیقات قضایی 
و امنیتــی در مــورد انجــام 
عملیــات تروریســتی در این 
مکان اســت و تــا پایان یافتن 
این روند دسترســی آژانس به 
این مــکان را فراتر از تعهدات 
حقوقی می داند، و اینکه ایران 
از "آژانس درخواســت نموده 
تــا در انجــام ایــن تحقیقات 
 بــه ایران کمک کند" اشــاره 
شده است. طبق گزارش آژانس، 
فعالیت های غنی سازی در نطنز 
و فردو، از جمله با نصب آبشارها 
و ماشین های جدید سانتریفیوژ 
و غنی سازی تا ۶0 درصد و فراتر 
از ۳.۶۷ درصدمقــرر در برجام، 
 همچنــان بــا اطــالع آژانس 

ادامه دارد.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
گفت و گو

 واکنش بازارهای مالی 
به سفر گروسی

رشد صعودی دالر و سکه
قیمت دالر در آســتانه سفر رئیس 
سازمان انرژی اتمی به ایران از مرز 
۲۸ هزار و ۳00 تومان عبور کرد و 
قیمت ســکه امامی را نیز همراه با 

خود باال کشید.
قیمــت دالر آمریکا روز یکشــنبه 
مسیر صعودی را دنبال کرد و پشت 
مرز ۲۸ هزار و ۳00 تومان متوقف 
شــد. رئیس ســازمان بین المللی 
انرژی اتمی دیشــب به ایران وارد 
شــد و قیمت دالر در اســتقبال از 
گروســی از مــرز ۲۸ هزار و ۳00 
تومــان عبور کرد. ایــن در حالی 
بود که برخی مقامات کاخ ســفید 
همچنان دیپلماســی را گزینه اول 
در مقابله با مسئله هسته ای ایران 
می دانند و برخی منابع اســرائیلی 
نگران هســتند کــه آمریکا آماده 
امتیازدهی برای بازگشت به برجام 
اســت. به هر روی قیمت دالر در 
شــروع معامالت دیروز ۲۸ هزار و 
۳50 تومــان بود و در ادامه قدری 
کاهــش یافت و در پایان معامالت 
نیمــه اول دیــروز روی ۲۸ هزار و 
۳۲0 تومــان قــرار گرفت. همراه 
با رشــد قیمت دالر قیمت درهم 
امارات نیز افزایش یافت و در شروع 
معامالت دیروز روی ۷ هزار و ۷55 

تومان ایستاد.
قیمت سکه رقم هایی باالی مرز 

حساس را ثبت کرد
دیــروز  نخســتین روز هفته برای 
طــالی جهانی بود. قیمت طال در 
معامــالت روز جمعه مرز 1۸50 
دالر را از دست داده و روی 1۸۴5 
دالر قرار گرفته بود. قیمت طال در 
ساعت 11 و ۳۴ دقیقه صبح دیروز 
به وقت ایران روی 1۸۴۳ دالر قرار 
داشت و هنوز نتوانسته بود به باالی 
مرز 1۸50 دالر بازگردد، اما قیمت 
ســکه تحت تاثیر رشد قیمت دالر 
افزایش یافت و رقم هایی باالی مرز 
1۲ میلیون و 500 هزار تومان را به 
ثبت رساند. قیمت سکه در شروع 
معامالت دیروز 1۲ میلیون و 5۲0 
هزار تومان گزارش می شد. جایگاه 
قیمت سکه صبح دیروز هنوز باالی 
مرز 1۲ میلیون و 500 هزار تومان 
تثبیت نشده بود و حول آن نوسان 
می کرد. اندازه حباب قیمتی سکه 
1۲ میلیــون و 500 هزار تومانی با 
احتســاب قیمت ۲۸ هزار و ۳۲0 
تومــان بــرای دالر 1.۷ درصد به 

دست می آمد.
برای جمع بنــدی می توان گفت 
قیمت دالر آمریکا در آســتانه سفر 
گروســی به ایران از مرز ۲۸ هزار 
و ۳00 تومــان عبــور کرد. قیمت 
درهــم نیز تغییراتــی مثبت را به 
ثبت رســاند. قیمت طال در اولین 
ساعات معامالت دیروز هنوز افت 
روز جمعه را جبران نکرده بود، اما 
قیمت ســکه همراه با رشد قیمت 
دالر افزایش یافت و رقم هایی باالی 
مرز 1۲ میلیون و 500 هزار تومان 

را به ثبت رساند.

 روزنامه ها 
کاغذی برای چاپ ندارند

کمبود و گرانی دو مانع 
اصلی چاپ روزنامه ها

ســــــندیکای  رئیـــــس 
تولیدکننــدگان کاغذ با بیان 
اینکــه کاغــذ روزنامه داخل 
کشــور تولید نمی شود، گفت: 
افزایــش قیمت و کمبود کاغذ 
روزنامــه موجب شــده، چاپ 

روزنامه به صرفه نباشد.
 چند وقتی اســت که مدیران 
مسئول روزنامه ها و مطبوعات 
چاپی نسبت به کمبود و گرانی 
کاغــذ گالیه دارند؛ به گونه ای 
که برخی از آنها اعالم کرده اند 
کــه با وضعیــت موجود توان 

ادامه کار و چاپ ندارند.
ایــن در حالیســت کــه در 
هفته های اخیر محمد مهدی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی و معاونت مطبوعاتی 
وی فرشــاد مهدی پــور طی 
چند جلســه و در چند تریبون 
از حل مشکل کاغذ با رفع موانع 
واردات و تاکید بر تولید داخلی 
آن ســخن گفته و وعده هایی 
مبنی بر مرتفع شدن این مورد 

داده بود.
در ایــن رابطــه، ابوالفضــل 
ســندیکای  رئیس  روغنــی 
تولیدکننــدگان کاغذ و مقوا 
در گفــت و گو با خبرنگار مهر 
اظهار کرد: کاغذ روزنامه داخل 
کشور تولید نمی شود؛ از سویی 
دیگر نیــز حجم مصرف کاغذ 
روزنامه نســبت به ۳ تا ۴ سال 
پیش به شــدت کاهش یافته و 
از آن طــرف نرخ ارز صعودی 
شده اســت، از این رو واردات 
کاغــذ روزنامه چندان مقرون 

به صرفه نیست.
روغنــی افزود: یک شــرکت 
داخلی قباًل کاغذ روزنامه تولید 
می کرد به دلیل عدم استقبال 
فعــاالن مطبوعات دیگر تولید 
نکرد؛ با شــرایط امروز امکان 
حمایــت از تولید داخل وجود 
دارد و می توان با تولید داخل، 
تا حدودی مشکالت روزنامه ها 

را حل کرد.
وی یادآور شــد: بــا توجه به 
نوســانات نــرخ ارز و پروســه 
طوالنی واردات کاغذ، واردات 
این محصول فاقد ارزش است.
روغنی گفــت: در حال حاضر 
عرضه خاصی در حوزه واردات 
کاغذ روزنامه انجام نمی شــود 
و آن مقــدار عرضــه ای هم که 
داریــم بســیار گران اســت؛ 
در واقــع کاغذ گــران قیمتی 
به دســت مطبوعــات چاپی 
می رســد از این رو مســئوالن 
مطبوعــات  و  روزنامه هــا 
 اعــالم کرده انــد کــه چاپ 

به صرفه نیست.

گشت پول مال باختگان به دنبال بدهکارکردن آنهاست؟ چرا مجلس به جای باز

وعده وام صد میلیونی به مال باختگان بورسی
وعده های بورســی همچنان ادامه 
دارد. بعد از وعده شاخص دو میلیون 
واحدی حاال نوبت به پرداخت وام به 
متضرران شده؛ آیا این وام در صورت 
تحقق گره ای از مشکل سهام داران 

خرد باز می کند؟
بورس تهران ماه های متوالی اســت 
رونــد نزولی طــی می کند و گرچه 
رشــد های اندکی هم در این میان 
داشــته، اما هنوز نتوانسته شاخص 
باالی یک میلیون و ۳00 هزار واحد 
را کســب کند. این روند از ســقوط 
بــزرگ بورس در تابســتان ســال 
گذشته تاکنون ادامه داشته و افراد 

زیادی را مال باخته کرده است.
سهام داران خرد که در دولت حسن 
روحانی با تبلیغات فراوان به بورس 
دعوت شــدند، به امید حفظ ارزش 
پول خود وارد این بازار شده اما جز 
باخــت، برای آن ها چیزی به همراه 
نداشــته، تــا جایی کــه طبق آمار 
شــورای عالی بورس بین ۶0 تا ۷0 
درصد سرمایه اصلی سرمایه گذاران 
خرد در این بازار از دست رفت. حاال 
دولــت ابراهیم رئیســی و مجلس 
انقالبــی هر روز یــک وعده تازه به 
مال باختگان شــاکی می دهند که 
آخرین آن پیشــنهاد پرداخت وام 
100 میلیونی به سهامداران متضرر 

است.
نایــب رئیس کمیســیون برنامه، 
بودجه اعالم کرده: »با توجه به ضرر 
ســهامداران حقیقی خرد در بازار 
سرمایه، در جلسه با رئیس سازمان 
بورس پیشــنهاد دادم تا وام قرض 

الحسنه ای بین 50 تا 100 میلیون 
تومان به آن ها پرداخت شــود.« به 
گفته او این وام با بازپرداخت سه تا 
پنج ساله می تواند، بخشی از ضرر این 
افراد را جبران و به این ســهامداران 
خرد کمک کند و در مقابل از سهام 
این افــراد می توان به عنوان وثیقه 
استفاده کرد.اما آیا دولت و مجلس 
واقعا این وعده را عملی خواهند کرد 
و از آن مهم تر پرداخت وام می تواند 

ضرر مال باختگان را جبران کند؟

وام صد میلیونی مشکل 
 مالباختگان بازار بورس را 

حل نمی کند
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی  
توضیح می دهد: »اتفاقاتی که طی 
دو ســال اخیــر چه در دولت قبل 
و چــه در دولت فعلی برای بورس 
افتاده، بی ارتباط با بقیه تصمیمات 
نــدارد. ما در شــرایط اقتصادی 
هســتیم که هم تولید کننده و هم 
مصــرف کننده مدام در حال ضرر 
هســتند و بی تدبیری ها و حاال هم 
چینش مدیران ناکارآمد مســبب 

اصلی شــکل گیری این خســران 
اســت. در دولت قبــل با هیزم در 
آتش بــورس ریختن، عده زیادی 
را جذب این بازار کردند و بعد هم 
که آن ســقوط تاریخی اتفاق افتاد 
که هنوز هــم ادامه دارد. واقعیت 
این است که وضعیت فعلی حاصل 
مدیریت کالن ناکارآمد در کشور 
است که با ابعاد زیادی نمونه آن را 
در بورس دیدیم. مردم در وضعیت 
بد معیشــتی فقط به دنبال راهی 
برای حفظ ارزش پولشــان بودند 
و دولــت به همین هم رحم نکرد؛ 
بنابرایــن در زنجیــره بی تدبیری 
تعداد زیادی ســهام دار خرد مال 

باخته شدند.«
افقــه در توضیــح تصمیــم جدید 
مجلــس مبنی بــر پرداخت وام به 
متضــرران می گوید: »این تصمیم 
بســیار خنده دار اســت. به مردمی 
کــه پــول خودشــان را بــه دلیل 
بی تدبیری دولت باختند، می گویند 
باز هم بیایید پول بیشتری به ما به 
صورت اقساط و سود دهید. اول که 
بایــد توجه کنیم، مراحل وام دادن 

در حدی نیســت که مسئوالن روی 
کاغــذ می آورند، یک فــرد عادی 
بــرای گرفتن یک وام یک میلیونی 
با هزاران سنگ اندازی بانک روبه رو 
اســت. دوم هم مساله جبران زیان 
است. به جای اینکه دولت و مجلس 
فکــر کنند چطــور می توان پول از 
دســت رفته ســهام داران خرد را 
بازگرداننــد، وعده وام صد میلیون  
تومانی می دهند. ســهام دار خردی 
کــه انــدک ذخیره خــود را هم در 
بورس از دست داده، با کدام درآمد 
می تواند از پس پرداخت اقساط وام 
بربیاید؛ بنابراین واضح است که این 
وام هم نمی تواند مشکل چندانی را 

حل کند.«
این کارشــناس اقتصــادی ادامه 
می دهــد: پیش بینی مــن درباره 
آینــده بورس و به طور کلی اقتصاد 
کشــور این است که همین وضعیت 
آشــفته ادامه پیدا خواهد کرد، مگر 
اینکه مشکل تحریم و نقل و انتقال 
مالی حل شود. تازه آن زمان به دوره 

قبل تحریم ها باز می گردیم.
او تاکیــد می کند: باید توجه کنیم 
رفــع تحریم معجزه نیســت و فقط 
می توانــد به عنوان یــک ترمزگیر 
عمــل کنــد، به طــوری که فقط 
فشــار های معیشتی از آنچه اکنون 
گرفتارش هســتیم، بیشتر نشود. 
مگــر اینکه واقعا عزمی برای اصالح 
ساختاری وجود داشته باشد و دولت 
و مجلس دست به بازتوزیع درآمد و 
بهینه کــردن دخل و خرج دولت به 

نفع مردم بزنند.«

مدیرعامل تعاونی مصالح فروشــان تهران از ثبات قیمت ســیمان طی ۴ هفته 
گذشــته خبر داد. محمد لهونی افزود: فروش ســیمان در بورس کاال در حال 
حاضر تنی ۶۲0 هزار تومان است که قیمت هر کیسه می شود ۳۲ هزار تومان. 
وی گفت: قیمت پایه سیمان در بورس کاال، قرار بود کیسه ای ۲۶ هزار تومان 

باشد، اما در حال حاضر با قیمت بیشتر عرضه می شود. لهونی افزود: هم اکنون 
شرکت سیمان تهران، هر کیسه را بین ۳1 تا ۳۳ هزار تومان عرضه می کند که 
با افزودن سود 1000 تومانی مصالح فروش و کرایه حمل )500 تومان برای 

هر کسیه( .افزایش قیمت 1500 تومانی به همراه دارد.

ثبات قیمت در بازار سیمان طی یک ماه گذشته

مردم منتظر یارانه ۱۱۰تومانی باشند!
بــه نظر می رســد که نظر دولــت برای پرداخت 
یارانه جدید در مراحل پایانی اســت، به احتمال 
زیــاد مبلــغ ایــن یارانه همانطور که از جلســه 
رئیس جمهور با اقتصاددانان مشــخص شد 110 

هزار تومان باشد.
به نظر می رســد دولت تصمیمش را برای حذف 
ارز ۴۲00 تومانی گرفته، دیروز  نیز خبری منتشر 
شــد که ســازمان غذا و دارو ارز ترجیحی داروها 
را قطــع کــرد. این در حالی اســت که به گفته 
نمایندگان مجلس نظر دولت این اســت که  بر 

حفظ این ارز برای گندم و دارو حفظ شود.
اما به هر صورت چه دارو از لیست دریافت کنندگان 
ارز ۴۲00 تومانی حذف شــود و چه نشــود، به 
احتمــال زیاد دولــت یارانه 110 هزار تومانی را 

پرداخت می کند.
صریح ترین موضع گیری درباره مبلغ یارانه جدید 

روی نرخ »110 هزار تومان« اســت. رقمی که 
از جلســه رئیس جمهور با جمعی از اقتصاددانان 
بیرون آمد. طی دو ســال اخیر و در زمان دولت 
قبلی نیز نظر مجلسی ها و دولتی ها برای حمایت 
از خانوارهــا روی رقم حــدود 100 هزار تومان 

تاکید شده است.
یکی از اقتصاددانانی که در جلسه با رئیس جمهور 
حضور داشت، احمد توکلی بود. او پس از جلسه 
گفت که قرار است ماهی 110 هزار تومان به هر 
یک از اقشار آسیب پذیر بعد از حذف ارز ۴۲00 

تومانی یارانه پرداخت شود.
اگرچــه به گفته توکلی هنــوز این مبلغ قطعی 
نشده اما از آنجایی که مجلس نیز پیشنهاد داده 
بــود کــه به جای حذف ارز ۴۲00 تومانی کارت 
رفاهی به خانوارها پرداخت شود و از یارانه 110 
هزار تومانی نیز نام برده شــده، به نظر می رســد 

پرداخت این مبلغ قطعی است.
تعداد یارانه بگیران چقدر است؟

بــه تازگی نیــز یکی از نماینــدگان مجلس به 
تجارت نیوز گفته که دولت طرحی را به مجلس 
برده که براساس آن قرار است ۲۷ هزار میلیارد 
تومان یارانه جدید پرداخت شــود. از آنجایی که 
احتماال این بودجه برای یک سال است، بودجه 
یارانــه پرداختــی هر ماه دو هزار و ۲50 میلیارد 

تومان برآورد می شود.
اگر قرار باشــد مبلــغ یارانه پرداختی به هر فرد 
110 هزار تومان باشــد این بودجه برای حدود 
۲0 میلیون نفر اســت، یعنی کمتر از سه دهک. 
اما بعید به نظر می رسد که هدف دولت پرداخت 
یارانه فقط به ۲0 میلیون نفر باشد و احتماال این 
بودجــه تا حداقل برای چهار دهک اول افزایش 

می دهد، یعنی حدود ۳۴ میلیون نفر.

گزارش 
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کوتاه از انرژی

بین الملل

عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی :

لودگی هوا تاثیر   مازوت بر آ
مخرب دارد

عضو کمیســیون انــرژی مجلس 
شــورای اســالمی، تاکیــد کرد: 
واحدهــای صنعتی اطراف تهران، 
خودروهــا و موتورســیکلت های 
غیر اســتاندارد و ســوخت هایی 
کــه به صورت ناقص می ســوزند 
در تشــدید آلودگی هــوا به ویژه 
در شهر تهران موثر هستند.مالک 
شریعتی نیاســر عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره به وضعیت آلودگی هوای 
کالنشهرها و تاثیر مازوت بر تشدید 
آن بیان کرد: متاســفانه استفاده از 
مــازوت بر آلودگی هوای شــهرها 
تاثیــر مخــرب دارد و عالوه بر آن 
تاثیــر منفی اقتصادی نیز دارد. ما 
هرچقدر بتوانیم از ســوخت های 
مایع کمتر اســتفاده کنیم به نفع 
اقتصــاد کشــور اســت.این عضو 
کمیســیون انرژی مجلس اظهار 
کــرد: واحدهــای صنعتی اطراف 
تهران، خودروها و موتورســیکلت 
های غیر استاندارد و سوخت هایی 
که به صورت ناقص می ســوزند در 
تشــدید آلودگی هوا بــه ویژه در 
شــهر تهران موثر هستند به ویژه 
در فصل زمستان که موتورخانه ها 
نیز فعالیت داشــته و به یک عامل 
مضاعــف برای آلودگی هوا تبدیل 

خواهد شد. 

شرکت توانیر اعالم کرد؛

تعویض بخاری های گازی 
فرســوده با هدف کاهش 

مصرف گاز
ایــن روزها تامیــن گاز مورد نیاز 
نیروگاه ها برای فصل سرد سال به 
یکــی از دغدغه های اصلی صنعت 
بــرق تبدیل شــده اســت. گرچه 
روز گذشــته »جلیل ســاالری« 
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی ایران 
گفــت: به منظور سوخت رســانی 
مستمر زمستانی، اکنون ۷0 درصد 
از مخازن ذخیره ســازی سوخت 
مایع نیروگاه ها پُر است اما همچنان 
تامین ســوخت، دغدغه ای اصلی 
برای روزهای ســرد سال است.در 
همین باره شرکت مدیریت تولید، 
انتقــال و توزیع نیروی برق ایران 
)توانیــر( تعویــض بخاری هــای 
گازی فرســوده با هدف تامین گاز 
نیروگاه هــا را بــه عنوان راهکاری 
مطمئن بــرای جبران کمبود گاز 
نیروگاه ها در زمســتان دانســته 
است.براساس اعالم شرکت توانیر، 
بخش خانگی و تجاری کشــور در 
دی و بهمــن ۶50 میلیــون متر 
مکعــب از یک میلیارد مترمکعب 
گاز مصرفــی روزانــه را بــه خود 
اختصاص می دهند و این درحالی 
اســت که نیروگاه ها در این دو ماه 
۸0 میلیــون مترمکعــب مصرف 
دارند.بخاری هــای  گاز  روزانــه 
گازی کم بــازده بــا فــرض اینکه 
۷0 درصد انرژی در ســاختمان ها 
برای گرمایش به مصرف می رسد 
و نیــز ۸0 درصــد گرمایش هم به 
کمک بخاری تامین می شود ۳۶0 
میلیــون مترمکعب مصرف روزانه 
گاز را به خود اختصاص می دهند.

 شیب نزولی نفت 
تندتر شد

قیمت نفــت در معامالت بازار 
جهانی در واکنش به ســیگنال 
ژاپن درباره احتمال برداشــت 
از ذخایر استراتژیک و وخامت 
وضعیت کرونا در اروپا نزدیک 
بــه پایین ترین رکــورد هفت 
هفتــه اخیــر مانــد.، بهــای 
معامالت نفت برنت 1۴ ســنت 
معادل 0.۲ درصد کاهش یافت 
و به ۷۸ دالر و ۷5 سنت در هر 
بشکه رســید. بهای معامالت 
وســت تگــزاس اینترمدیت 
آمریــکا با چهار ســنت، به ۷5 
دالر و ۹0 ســنت در هر بشکه 
رســید.یک معامله گر نفت در 
ســنگاپور گفت: بــازار اندکی 
نوســان دارد زیرا برداشــت از 
ذخایر نفت اســتراتژیک هنوز 
تاثیــر خود را به طور کامل در 
قیمتها نگذاشــته است.قیمت 
وســت تگــزاس اینترمدیت و 
نفــت برنت ابتدای معامالت به 
پایین ترین قیمت از اول اکتبر 
سقوط کردند. این دو شاخص 
روز جمعــه حدود ســه درصد 
ریزش کرده بودند و چهارمین 
کاهش هفتگی متوالی خود را 
ثبت کردنــد که طوالنی ترین 
رونــد کاهش هفتگی از مارس 

سال ۲0۲0 به این طرف بود.
 

قرارداد غول های نفتی 
 هندی و سعودی 

بهم خورد
شــرکت ریالینس اینداستریز 
هنــد برنامه فروش ســهم در 
کســب و کار تبدیــل نفت به 
مواد شیمیایی خود به شرکت 
آرامکوی ســعودی را لغو کرد.
آرامکوی ســعودی در پی این 
لغو این قــرارداد اعالم کرد به 
بررســی فرصتهای ســرمایه 
گــذاری در هند ادامه می دهد. 
هند فرصتهای رشد عظیمی در 
بلندمدت فراهم می کند و این 
شــرکت به ارزیابی فرصتهای 
کســب و کار جدیــد و فعلی با 
شــرکای احتمالی خود ادامه 
خواهــد داد.آرامکو یک تفاهم 
نامه غیرالزام آور در اوت ســال 
۲01۹ برای ۲0 درصد ســهم 
در واحــد تبدیــل نفــت خام 
بــه مواد شــیمیایی شــرکت 
ریالینــس به ارزش حدود 15 
میلیــارد دالر، امضا کرده بود.
طبــق اعالم آرامکو، ریالنس و 
آرامکــو رابطه بلندمدتی دارند 
و به بررسی فرصتهای سرمایه 
گــذاری در هنــد ادامــه می 
دهد.شــرکت ریالینس هم در 
بیانیه ای اعالم کرد این شرکت 
همچنان شریک مورد ترجیح 
آرامکــو در هنــد خواهد بود. 
ریالینس ژوئن امســال اعالم 
کــرده بود انتظــار دارد توافق 
سرمایه گذاری با آرامکو نهایی 
شود و یاسر الرمیان را به عنوان 
مدیر مستقل هیات مدیره خود 

منصوب کرده بود. 

عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس: 

مناقشات آب ۲ ساله قابل حل نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر 
در نظرگرفتن عدالت در مدیریت آب کشــور گفت: 
طــرح های انتقال آب فاقــد مطالعات اجتماعی و 

زیست محیطی است.
مهــدی فصیحی با اشــاره به نابــودی فرایندهای 
مدیریــت اجتماعــی منابع آبــی در طی دهه های 
اخیر گفت: ما در گذشــته نظام میرابی داشتیم که 
مدیریتــی غیردولتی داشــت و این نظام مدیریت 
مناقشــات آب نیز بر عهده داشــت و پولی هم از 

دولــت نمی گرفت و کامال دمکراتیک نیز بود. ولی 
این نظامات با احداث سد، ذوب آهن، فوالد و صنایع 
دیگر بهم ریخت و این موارد اولویت تخصیص آب 
شــد و این روند غلط از قبل از انقالب آغاز شــده و 

متاسفانه هنوز ادامه دارد.
وی با تاکید بر اینکه توازن و نظم رودخانه زاینده رود 
در اصفهان در هم ریخته است، افزود:  متاسفانه نظم 
زمانی و مکانی تقسیم آب در زاینده رود بهم خورده 
است. مثال طومار شیخ بهایی برای 1۶۸ روز اجبار 

برای تقســیم آب داشــته و بقیه ایام آزاد بوده است 
ولی ما نظم زمانی را بهم زدیم. وقتی آب در 1۳۴۷ 
ملی شد همه رودخانه در اختیار دولت قرار گرفت 
و تخصیص آب دستوری شد و بهره برداری ذیحق 
کمتر توانست از آن بهره برداری کند.فصیحی خاطر 
نشــان کرد: نباید انتظار داشت انباشت بحرانی در 
زاینده رود دو ســاله حل شــود. افرادی که ادعا می 
کنند این بحران را می توان دو ســه ســاله حل کرد 

مساله  را نمی شناسند. 

نفت و انرژی 4

ســخنگوی شــرکت ملی گاز گفت: ۲5 درصد مشترکان صنعت گاز پرمصرف 
هســتند که حدود 1۳ میلیون مشــترک را در برمی گیرد و قرار شــده که از این 
ماه جرایم سنگینی برای آن ها اعمال شود.محمد عسگری ، با اشاره به اجرای 
طــرح جریمه مشــترکان پرمصرف، اظهار کرد: این طــرح به منظور مدیریت 
مصرف از ماه جاری اجرایی خواهد شد و برای آن نیز دستورالعمل هایی تعریف 
شــده اســت.وی با اشاره به آخرین وضعیت مصرف گاز در کشور گفت: در حال 
حاضر میزان مصرف روی 5۳۶ میلیون مترمکعب است که به طور میانگین در 
آبان ماه نسبت به سال گذشته حدود 100 میلیون متر مکعب افزایش مصرف 
داشــته ایم. وی  اظهار کرد: الزم اســت مشــترکان با انجام اقدام های ساده ای 

مانند تنظیم دمای رفاه 1۸ تا ۲1 درجه سانتی گراد، پوشیدن لباس های گرم، 
محدود کردن فضای گرمایشــی در منازل، خاموش کردن وســایل گرمایشــی 
زمــان تــرک منــازل و اماکن دولتی و اجتماعی، ما را در بخش مصرف همراهی 
کنند تا بتوانیم بی دغدغه زمســتان امســال را هم پشــت سر بگذاریم.به گفته 
عســگری این اقدامات می تواند تا 10 درصد ذخیره انرژی را به دنبال داشــته 
باشــد و به ما این امکان را می دهد تا در تأمین گاز نیروگاه ها و بخش خانگی و 
تجاری در فصل ســرد، مشــکل خاصی نداشته باشیم.جواد اوجی- وزیر نفت، با 
دعوت از مردم برای مصرف بهینه گاز از افزایش تعرفه ها و جرائم برای مشترکان 

پرمصرف و بدمصرف گاز از یکم آذرماه خبر داد. 

سخنگوی شرکت ملی گاز:

گازی می شوند ۱۳ میلیون مشترک متحمل جریمه 

کرد :  کارشناس حوزه قفقاز  اظهار 

؛ دروازه ورود گاز ایران به اروپا  خزر
کارشناس حوزه قفقاز گفت: 
در هر حال برداشت از ذخایر 
خــزر بیش از آنکه اقتصادی 
باشد، سیاسی است و روس ها 
و آذربایجان، ترکمنســتان و 
قزاقستان به خوبی این مسئله 
را درک کرده و سرمایه گذاری 
کــرده و در حال اکتشــاف 
هســتند و تنها دست ایران 
خالی است.میرقاسم مومنی 
، درباره امکان همکاری گازی 
ایران- جمهوری آذربایجان 
در حوزه خزر اظهار داشــت: 
یکــی از مشــکالت در این 
حــوزه ما رژیــم حقوقی بر 
بســتر دریا بوده کــه هنوز 
تفاهمنامــه کامل و جامعی 
نداریــم، توافقنامــه ای بین 
کشورهای  روســای جمهور 
ایــن حــوزه امضا شــده اما 
تفاهمــی در زمینه تقســیم 
منابــع و ذخایــر صــورت 
نگرفتــه اســت. وی افزود: 
اکنون روســیه، آذریایجان، 
قزاقســتان و ترکمنستان از 
این بستر اســتخراج دارند، 
ایران هم قبال تعدادی چاه با 
همکاری یک شرکت برزیلی 
احداث کرد اما به دلیل عمق 
خــزر مقرون بــه صرفه نبود 
زیــرا از جنــوب نفــت و گاز 
را با هزینه کمتر اســتخراج 
می کردیم، دومین مســئله 
مــا در تعلل برداشــت از این 
ذخایر، انتقال انرژی اســت، 

ما از خط لوله باکو-تفلیس-
جیحان که قرار بود 5 درصد 
آن متعلق به ایران باشــد به 
دلیل اعمال نفوذ امریکا کنار 
گذاشته شدیم و ترکیه جای 

ما را گرفت. 
این کارشــناس حوزه قفقاز 
تصریــح کــرد: در هــر حال 
برداشت از ذخایر خزر بیش از 
آنکه اقتصادی باشد، سیاسی 
است و روس ها و آذربایجان، 
ترکمنســتان و قزاقستان به 
خوبــی این مســئله را درک 
کرده و ســرمایه گذاری کرده 
و در حال اکتشــاف هستند و 
تنها دســت ایران خالی است 
و بیشتر روی مانور و تبلیغات 
کار می کنیــم.وی گفت: ما به 
دو دلیل تحریم و سوءمدیریت 
در حوزه انرژی مشکل داریم، 
در حالــی که جنگ های دنیا 

بر ســر انرژی است، روس ها 
برای اینکه جلوی ورود انرژی 
بــه اروپا را بگیرند می جنگند 
تــا کســی جایگزین شــان 
نشــود، در قره بــاغ با همین 
هــدف جنگ راه می افتد، اما 
ما از منابع خودمان اســتفاده 
نمی کنیم و این در حالی است 
که چند سال دیگر بحرانی به 
نام انرژی خزر با همســایگان 
خواهیــم داشــت چراکــه 
همسایگان ســرمایه گذاری 
می کنند و شرکت های کالن 
را ذی نفــع می کننــد و اگر 
بخواهیم رقابت کنیم به جای 
کنسرسیوم های  کشــورها، 
بین المللــی بــا مــا درگیر 
می شوند درواقع وارد چالش 
بزرگتری می شویم، به طوری 
که شاهدیم اکنون آذربایجان 
به شرکت های بزرگ اروپایی، 

امریکایی و اســرائیلی و حتی 
به پاکســتان سهم می دهد و 
یارگیری می کنــد، بنابراین 
مــا مجبوریم بــه جای اینکه 
بــا آذربایجان درگیر شــویم 
بــا چندین شــرکت کوچک 
و بــزرگ بین المللــی طرف 
می شــویم .مومنــی درباره 
امــکان صــادرات انــرژی با 
همکاری آذربایجان در حوزه 
خزر گفت: بیشترین صادرات 
به اروپا دســت روسیه است 
و بــرای ایــن منظور دو خط 
لولــه نورد اســتریم 1 و ۲ را 
راه اندازی کرده است، اکنون 
اگر به بحران منطقه نگاه کنیم 
قــرار بــود گاز ایران از طریق 
بنادر ســوریه به اروپا برود اما 
روس ها در سوریه حضور پیدا 
کرده و مانع تراشی کردند در 
حــوزه قفقاز هــم زمانی که 

زیرســاخت ها در حال آماده 
شــدن بود مشــکل قره باغ 
بوجــود آمــد، بنابرایــن هر 
زمانــی که اروپا بخواهد نفت 
و گاز خود را خارج از روســیه 
تامیــن کند بحــران ایجاد 
می شــود مثل بحران قفقاز و 
خاورمیانه.  وی خاطرنشــان 
کــرد: حتــی اگــر هزینــه 
سرمایه گذاری در خزر باالتر 
از دیگر مناطق بود ما باید این 
کار را می کردیــم، حتی برای 
می توانستیم  سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را وارد کنیم، 
هر روز نفت و مشــتقات نفتی 
گران تر می شوند اما کوتاهی 
شد، در حالی که می توانستیم 
در حوزه خزر با قدرت حضور 
داشته باشیم. این کارشناس 
حــوزه انرژی بیان داشــت: 
اکنون آذربایجان با جمعیت 
10 میلیون نفری بشــدت به 
دنبال اکتشاف، جذب سرمایه 
و انعقاد قراردادهای جدید با 
کنسرســیوم های دنیا است، 
ما نیــز باید در نظر داشــته 
باشــیم منابع پارس جنوبی 
و همــه میادیــن مشــترک 
روزی به پایان می رسند باید 
استراتژی سیاسی، اقتصادی 
و حتــی امنیتی بکار ببندیم 
حتی با کشــورهای منطقه از 
جمله آذربایجــان در حوزه 
انــرژی همــکاری کنیــم تا 

عقب نمانیم.
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5بانک و بیمه
اخبار

به »بیمه ملت« اتکـــا کنید
بیمه اتکایی نوعی بیمه اســت که به 
موجب آن بیمه گر مستقیم، بیمه گر 
اتکایی را در نتایج مالی تعهدات بیمه 
خود به روش های مختلف مشــارکت 

می دهد. 
بــا بیمه اتکایی خطــر بین چندین 
شــرکت بیمــه در داخــل و خارج از 
کشور تقســیم می شود، بنابراین در 
صورت بروز خسارتی بزرگ وضعیت 
مالی یک شــرکت با مخاطره روبه رو 
نخواهد شد، به عبارت ساده تر »بیمه 
اتکایی یعنی تقســیم ریسک و توزیع 

خطر«.
در حــال حاضر که علیه کشــورمان 
تحریم های ظالمانه ای وضع شــده 
اســت، عملیات انتقال ریســک به 
خارج از کشــور امکان پذیر نیست و 
بیمه اتکایــی داخلی فقط راه توزیع 

ریسک است.
ســازوکار بیمه هــای اتکایی به این 
طریق اســت کــه بیمه گر اتکایی در 
ازای دریافــت مبلغ حق بیمه، تمام یا 
بخشی از تعهدات بیمه گر واگذارنده 
را بــر عهده می گیرد. در قرارداد بیمه 
اتکایی، شــخص بیمه گزار دخالتی 
ندارد و بیمه گر اتکایی نیز مسئولیتی 
در مقابــل او ندارد، مگــر این که در 
شــرایط توافق شده به طور صریح از 

کلوز Cut Through نام برده شود.
افزایــش ظرفیت پذیرش ریســک و 
صدور بیمه نامه، تنوع و بهبود سرمایه 
ریسک، پوشش حوادث فاجعه آمیز، 
مدیریت ریســک و انتقال و کســب 
تخصــص در صنعــت بیمه از جمله 

مزیت های بیمه اتکایی است.
بیمه هــای اتکایــی ابــزاری برای 
توســعه بیمــه و پذیــرش تعهدات 
سنگین توســط بیمه گر اولیه است 
و از شــرکت های بیمه تازه تاســیس 

حمایت می کند.
همچنیــن از این طریق بیمه گر اولیه 
سهم نگهداری خود از یک ریسک را به 
میزانی تعیین می کند که از لحاظ فنی 
و مالی قادر به نگهداری آن باشد و مازاد 
بر آن را به شرکت های بیمه اتکایی و 
یا شرکت های بیمه واجد شرایط وفق 

قراردادهای مختلف واگذار می کند.
بیمه هــای اتکایی منجر به مبادالت 
پولی بین کشورها و ایجاد درآمد ارزی 
و افزایش سرمایه گذاری نیز می شود.

شرکت بیمه ملت به عنوان بزرگترین 
بیمــه خصوصی کشــور پس از اخذ 
مجــوز قبولــی از بیمــه مرکزی در 
سال 1۳۸۴ با تکیه بر تجربه و دانش 
کارشناسی، زیرساخت های پیشرفته 
سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین 
سرمایه پرداخت شده باال، نقش مهم و 
تاثیرگذاری در بازار بیمه اتکایی کشور 
و ارائه پوشش اتکایی برای شرکت های 
بزرگی همچون ایران ایر، شرکت ملی 
نفت، کشتی رانی جمهوری اسالمی، 

مپنا و… داشته است.
بیمه ملت با به کارگیری جدیدترین 
سیســتم های اتکایــی و بــا تکیه بر 
سیســتم مدیریــت ریســک و ارائه 
خدمــات دانش محــور، ســریع و 
بلندمدت، برای مشــتریان شرکت و 
ســهام داران خود ارزش افزوده ایجاد 

می کند.
شــرکت بیمه ملت ضمن ارائه انواع 
پوشــش های اتکایــی، آمــاده ارائه 
خدمــات آموزش، مشــاوره فنی در 
مورد ارزیابی ریســک و خســارت و 
خدمات نرم افزاری مرتبط با آن برای 

شرکت های دیگر است

پیام تبریک مدیر عامل 
صندوق تامین خسارتهای 

بدنی به مناسبت فرا 
رسیدن هفته بسیج

مهندس مجیــد بهزادپور مدیر عامل 
صنــدوق تامین خســارتهای بدنی با 
صدور پیامی فرا رســیدن هفته بسیج 

را تبریک گفت.
متــن پیام مهندس مجیــد بهزادپور 

بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان 
و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر 
گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و 
رشادت سر داده اند. امام خمینی )ره(«

»تــا هنگامی که بســیج اســت هیچ 
تهدیدی متوجه نظام اسالمی نخواهد 
شــد. مقــام معظم رهبــری )مدظله 

العالی(«
بســیج دریایــی از معانــی و مفاهیم 
عمیق معنوی اســت که والیتمداری، 
ایمان و از خودگذشــتگی، شور، شعور 
و بصیــرت را می توان در راهرو این راه 
الهی ارزشی به وضوح دید. بسیج که به 
مظهر اقتدار، ایستادگی و وحدت ملی 
ایران اسالمی تبدیل شده در تمام ادوار 
درخشان انقالب اسالمی توانسته است 
موجبات ســرافرازی و اقتدار ملی این 

مرز و بوم را فراهم نماید.
بی شک امروزه سیره و روش بسیج این 
نیروهــای عظیم، تبدیل به یک تفکر 
شــده اســت یعنی »تفکر بسیجی« و 
هدف باالتر و واالتر این اســت که این 
تفکر همواره در تار و پود جامعه جاری 
و در تمامــی عرصه هــای اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی نیز منشــاء اثرات 

مفید و مؤثر می باشد.
هفته بسیج فرصتی مغتنم برای تجدید 
عهد و پیمان با آرمان های بلند حضرت 
امام خمینی )ره( و بیعت با مقام معظم 

رهبری )مدظله العالی( است.
اینجانــب ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهدای بسیجی، فرا رسیدن 
هفته بســیج این شجره طیبه و یادگار 
امــام راحل را بــه محضر مقام معظم 
رهبری، آحاد مردم و به ویژه بسیجیان، 
تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق 
روزافــزون همه عزیزان، در راه تحقق 
اهداف و آرمان های انقالب اســالمی را 

از خداوند متعال مسئلت دارم.
مجید بهزادپور

مدیرعامل صندوق تأمین 
خسارت های بدنی

بانوی یزدی برنده جایزه ویژه باشگاه مشتریان بانک پارسیان شد
آییــن تقدیر و اهــدای جایزه ویژه ۲00 
میلیــون ریالــی برنده خوش شــانس 
باشــگاه مشتریان بانک پارسیان برگزار 
و ایــن جایزه به نجمه محمودی پندری 

از استان یزد اعطا شد.
لیــال آهســته، رئیــس اداره تبلیغات و 
تشــریفات بانک پارسیان در این مراسم  
که روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه در محل 
شــعبه یزد برگزار شــد، گفــت: بانک 
پارســیان از تاریخ ۲۶ شــهریور 1۳۸0 
فعالیــت خــود را آغاز کــرده و اکنون 
بیســت سال از فعالیت ارزشمند و مؤثر 

این بانک می گذرد.
وی در همین راستا افزود: بانک پارسیان 
به مناســبت بیستمین سالگرد تأسیس 
این بانک و به پاس اعتماد مشتریان خود 
در این سال ها، بین مشتریانی که دربازِه 
زمانــی ۲5 لغایت ۳1 شــهریورماه در 
باشگاه مشتریان بانک پارسیان ثبت نام 
یــا حداقــل یک بار طی این مدت به این 
باشــگاه واردشده بودند، قرعه کشی کرد 
که برنده خوش شــانس جایزه ویژه این 
دوره بــه مبلــغ ۲00 میلیــون ریــال، 
»نجمه محمودی پندری« از مشــتریان 

بانک پارسیان استان یزد بود.
آهســته خاطرنشــان کرد: عالوه بر این 
بــه ۲0 نفــر از مشــتریانی که صفحه 
اینســتاگرام بانک یا صفحه اینستاگرام 
باشگاه مشتریان بانک پارسیان را دنبال 
کــرده بودند، به قید قرعه، به هر نفر ۲0 

میلیون ریال جایزه اعطا شد.
سید جمال الدین مرتضوی، دبیر دبیرخانه 
باشگاه مشتریان بانک پارسیان نیز در این 
مراسم با اشــاره به قرعه کشی برندگان 
ایــن مناســبت در هفتم مهرماه ســال 
جاری، خاطرنشــان کرد: خانم »نجمه 

محمودی پندری« برنده خوش شــانس 
یزدی در روز سی ام مهرماه یعنی یک روز 
مانده به پایان بازه قرعه کشی به صفحه 
باشگاه مشتریان بانک پارسیان مراجعه 

و ثبت نام کرده بود.
وی همچنین گفت: باشــگاه  مشتریان 
بانک پارســیان به پاس اعتماد مشتریان 
خــود بــه آن هــا جوایز ویــژه ای اعطا 
می کند که ازجمله این جوایز را می توان 
کارت هــای اعتباری، امکان اســتفاده 
از صنــدوق امانــات، انواع بیمه ها و ارائه 
تخفیفات شرکاء تجاری این بانک نام برد.

وی افزود: عالوه بر این جوایز، کمپین ها و 
قرعه کشی های متنوعی نیز در طی سال 

برگزار می شود.
نجمه محمودی برنده جایزه ویژه باشگاه 
مشــتریان بانک پارسیان که دریکی از 
واحدهای صنعتی ســیم و کابل استان 
یزد شــاغل است، در حاشیه این مراسم 
که با حضور نمایندگان مرتبط این بانک 
و »معصومه اسماعیلی« رئیس شعبه یزد 
و جمعی از کارکنان و مشتریان این بانک 
برگزار شــد، گفت: هنوز باور برنده شدن 

این جایزه برایم سخت است.
وی که از طریق پیامک با باشگاه مشتریان 
بانک پارســیان آشنا و در آن عضو شده 
است، اظهار کرد: از سال 1۳۹۲ تاکنون 
از خدمــات این بانــک به ویژه خدمات 
الکترونیکی آن استفاده می کنم و بسیار 

از آن رضایت دارم.
محمودی بابیان این که تاکنون مشکلی 
در دریافت خدمات از این بانک نداشــته  
اســت، افزود: قطعاً اخالق و رفتار خوب 
کارکنان بانک پارســیان با مشتریان از 
شــاخصه های خوب این بانک عالوه بر 

خدمات مطلوب بانکی آن است.

گردهمایی مدیران و روسای شعب بیمه البرز برگزار شد
گردهمایی مدیران و روســای شعب بیمه 
البرز بــا حضور مدیرعامل، اعضای هیات 
مدیره، مدیران و روسای شعب این شرکت 
در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه برگزار شد.

محســن پورکیانی مدیرعامل این شرکت 
در گردهمایی مدیران و روســای شعب با 
تاکید بر لزوم تحول دیجیتال در شــرکت 
های بیمه، اعالم کرد: شــرکت های بیمه 
بایــد خود را با تغییرات قرن حاضر که در 
بستر تحول دیجیتال صورت گرفته است 
همگام ســازند. در همین راستا هم اکنون 
بیش از ۹0 درصد فعالیت های بیمه البرز 

در بستر دیجیتال انجام می شود.
وی ادامه داد: کســب علم روز و باورمندی 
به تغییرات و تحوالت در بستر دیجیتال و 
تربیت نیروی انســانی متخصص و آشنا با 
علوم جدید  دو محور اصلی همگام سازی 
بنگاه های تجاری از جمله شــرکت های 

بیمه با تحول دیجیتال است.
وی افزود: بیمه البرز در سال گذشته چهار 
هزار و ۳00 میلیارد تومان تولید حق بیمه 
داشــت که نســبت به سال ماقبل آن، ۴۳ 

درصد رشد داشت.
بــه گفته پورکیانی، بیمــه البرز در هفت 
مــاه ســال جاری نیز بیــش از ۸۶ درصد 
در تولید حق بیمه رشــد داشــته این در 
حالی اســت که رشد صنعت بیمه نزدیک 
به ۴0 درصد است. وی اظهار داشت: بیمه 
گری با مشاغل دیگر بسیار متفاوت است 
چون کاالی بیمه ملموس نیست و فقط در 
هنگام پرداخت خسارت کیفیت خدمات 
بیمه مشخص می شود. شرکت بیمه البرز 
همیشــه تالش کرده در کوتاه ترین زمان 

ممکن خسارت بیمه گزاران خسارت دیده 
خــود را جبران کند به همین دلیل بیمه 
گزاران از خدمات دهی بیمه البرز رضایت 
کامل دارند و اکثر بیمه نامه های شرکت 

بیمه البرز تمدید می شود.
به گفته پورکیانی شــرکت بیمه البرز در 
راســتای مشتری مداری و رعایت حقوق 
آنــان، مرکز ارتبــاط مردمی 15۷۴ را راه 
اندازی کرده که آماده پاسخگویی به تمام 
هموطنان است. نایب رییس هیات مدیره 
همچنین بر لزوم توسعه فروش بیمه های 
زندگی تاکید کرد و گفت: یکی از راههای 
توســعه فرهنگ بیمه و افزایش پورتفوی 
شرکت های بیمه، فروش بیمه های زندگی 
است چون هم آینده بیمه گزاران را تامین 
می کند هم منابع مالی خوبی را به سمت 
شــرکت های بیمه ســوق می دهد و هم 

اقتصاد شبکه فروش را رونق می دهد.
در این گردهمایی از روسای شعب بوشهر 
، بنــدر امام خمینی ، زاهدان ، یاســوج و 
بندر انزلی که بیشترین فروش بیمه های 
زندگی در سال 1۳۹۹ را داشتند ، قدردانی 

گردید . 
گردهمایی مدیران و روســای شعب بیمه 

البرز بــا حضور مدیرعامل، اعضای هیات 
مدیره، مدیران و روسای شعب این شرکت 
در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه برگزار شد.

بــه گــزارش روابط عمومی بیمــه البرز، 
محســن پورکیانی مدیرعامل این شرکت 
در گردهمایی مدیران و روســای شعب با 
تاکید بر لزوم تحول دیجیتال در شــرکت 
های بیمه، اعالم کرد: شــرکت های بیمه 
بایــد خود را با تغییرات قرن حاضر که در 
بستر تحول دیجیتال صورت گرفته است 
همگام ســازند. در همین راستا هم اکنون 
بیش از ۹0 درصد فعالیت های بیمه البرز 

در بستر دیجیتال انجام می شود.
وی ادامه داد: کســب علم روز و باورمندی 
به تغییرات و تحوالت در بستر دیجیتال و 
تربیت نیروی انســانی متخصص و آشنا با 
علوم جدید  دو محور اصلی همگام سازی 
بنگاه های تجاری از جمله شــرکت های 

بیمه با تحول دیجیتال است.
وی افزود: بیمه البرز در سال گذشته چهار 
هزار و ۳00 میلیارد تومان تولید حق بیمه 
داشــت که نســبت به سال ماقبل آن، ۴۳ 
درصد رشد داشت. به گفته پورکیانی، بیمه 
البرز در هفت ماه ســال جاری نیز بیش از 

۸۶ درصد در تولید حق بیمه رشد داشته 
این در حالی اســت که رشد صنعت بیمه 

نزدیک به ۴0 درصد است.
وی اظهار داشــت: بیمه گری با مشــاغل 
دیگر بسیار متفاوت است چون کاالی بیمه 
ملموس نیست و فقط در هنگام پرداخت 
خســارت کیفیت خدمات بیمه مشخص 
می شود. شرکت بیمه البرز همیشه تالش 
کرده در کوتاه ترین زمان ممکن خسارت 
بیمه گزاران خسارت دیده خود را جبران 
کند به همین دلیل بیمه گزاران از خدمات 
دهی بیمه البرز رضایت کامل دارند و اکثر 
بیمه نامه های شــرکت بیمه البرز تمدید 

می شود.
به گفته پورکیانی شــرکت بیمه البرز در 
راســتای مشتری مداری و رعایت حقوق 
آنــان، مرکز ارتبــاط مردمی 15۷۴ را راه 
اندازی کرده که آماده پاسخگویی به تمام 

هموطنان است.
نایب رییس هیات مدیره همچنین بر لزوم 
توسعه فروش بیمه های زندگی تاکید کرد 
و گفت: یکی از راههای توســعه فرهنگ 
بیمه و افزایش پورتفوی شرکت های بیمه، 
فروش بیمه های زندگی اســت چون هم 
آینــده بیمه گزاران را تامین می کند هم 
منابع مالی خوبی را به سمت شرکت های 
بیمه ســوق می دهد و هم اقتصاد شــبکه 

فروش را رونق می دهد.
در این گردهمایی از روسای شعب بوشهر 
، بنــدر امام خمینی ، زاهدان ، یاســوج و 
بندر انزلی که بیشترین فروش بیمه های 
زندگی در سال 1۳۹۹ را داشتند ، قدردانی 

گردید . 

اخبار

دکتر مرتضی اکبری ، مدیرعامل این بانک درنامه ای خطاب به دکتر سید صولت 
مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری، از آمادگی بانک مهر ایران برای پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه برای بازســازی و تعمیرات اساســی منازل مسکونی 
 آسیب دیده از زلزله مسکونی اندیکا با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد.

گفتنــی اســت بانــک مهــر ایــران در همــکاری بــا بنیــاد مســکن انقالب 
اســالمی، ۲1هــزار و ۲۲۶ فقــره تســهیالت بــه ارزش بیــش از 1۷5۸ 

 میلیــارد ریــال بــه معرفــی شــدگان ایــن بنیــاد پرداخــت کــرده اســت.
همچنین بانک مهر ایران تا کنون برنامه های گســترده ای را در حوزه مســئولیت 
اجتماعی اجرا کرده که بیمه 500هزار خانه روستایی در سطح سه استان سیستان 
و بلوچســتان، ایالم و خراســان جنوبی و همچنین خرید ۲5هزار قلم تجهیزات 
پزشکی مقابله با کرونا در چهارچوب طرح شهید سلیمانی وزارت بهداشت بخشی 

از فعالیت های بانک مهر ایران در این حوزه به شمار می رود.

آمادگی بانک مهر ایران برای کمک به زلزله زدگان اندیکا

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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اخبار استان

اخبار استان
طی پیامی؛

شهردار و اعضای شورای شهر 
 نظرآباد هفته بسیج را 

تبریک گفتند
البرز / گروه استان ها: شهردار، رئیس و 
اعضای شورای شهر نظرآباد طی پیامی 
هفته بسیج را تبریک گفتند . دکتر علی 
صفری شــهردار ، مهنــدس اکبرزاده 
رئیس شورای شــهر به همراه اعضای 
شورای شهر طی پیامی هفته بسیج را 
تبریک گفتند: در متن پیام آمده است: 
بســم ا... الرحمن الرحیم بسیج لشگر 
مخلص خداســت که دفتر تشکل آن 
را همــه مجاهــدان از اولین تا آخرین 
امضا نموده اند.بسیج دریایی از معانی و 
مفاهیم عمیق معنوی است که والیت 
مداری، ایمان و از خودگذشتگی، شور و 
شعور و بصیرت را می توان در رهروان این 
راه الهی ارزشی به وضوح دید، راهی که 
باعث شد جوانان این دیار با قدم نهادن در 
آن در طول هشت سال جنگ تحمیلی 
سرافرازانه از وطن و میهن اسالمیشان 
در برابر متجاوزان دفاع کرده و اکنون نیز 
با تداوم این مسیر الهی، انقالب و نظام 
اســالمی را از گزند و آسیب بدخواهان 
در امان نگه داشته است.بی شک ملت 
شــریف ایران اسالمی همواره قدردان 
خدمات بســیج مســتضعفان بوده و 
هیــچ گاه نقش ایــن نیروی پرصالبت 
را در حفــظ تمامیــت ارضــی و دفاع 
از مرزهــای میهن اســالمی در دوران 
هشــت سال دفاع مقدس و در ادامه آن 
خنثی ســازی توطئه های دشمنان از 
یاد نخواهند برد.ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای بسیجی، هفته بسیج این 
شجره طیبه و یادگار امام راحل عظیم 
الشان)ره( رابه محضر فرماندهی معظم 
کل قــوا، آحاد مــردم بویژه ایثارگران، 
جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا 
شهرستان نظرآباد تبریک عرض نموده 
و پایداری و ســربلندی این دالورمردان 
و پاک باختگان عرصه ایثار را در دفاع از 
کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی از 

خداوند منان خواستاریم.

فرمانده انتظامی استان گلستان خبر داد؛

اعتراف سارق کابل برق و 
مخابرات به ۳۵ فقره سرقت 

در مینودشت 
گلســتان / گروه اســتان ها: فرمانده 
انتظامی اســتان گلســتان از اعتراف 
سارق کابل برق و مخابرات به ۳5 فقره 
ســرقت در مینودشت خبر داد. سردار 
سعید دادگر گفت: به دنبال وقوع چند 
فقره ســرقت کابل برق و مخابرات در 
مینودشت، بررســی موضوع با هدف 
کشــف ســرقت ها به صورت ویژه در 
دســتور کار ماموران کالنتری 11 آن 
شهرستان قرار گرفت.وی افزود: با اشراف 
اطالعاتی و تالش بی وقفه پلیس، سارق 
شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع 
قضائــی طی عملیاتی موفقیت آمیز در 
مخفیگاهش دســتگیر شــد.فرمانده 
انتظامی اســتان گلستان تصریح کرد: 
سارق در تحقیقات مقدماتی پلیس به 
۳5 فقره ســرقت کابل برق و مخابرات 
در شهرستان مینودشت اعتراف کرد.

دادگر با اشاره به معرفی متهم به مراجع 
قضائی، خاطرنشان کرد: شهروندان در 
صورت مشاهده افراد مشکوک، مراتب 
را در اســرع وقت از طریق سامانه 110 

به پلیس اطالع دهند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمانشاه خبر داد؛

تشکیل قرارگاه زمستانی 
 راهداری 

در استان کرمانشاه
 کرمانشــاه / گــروه اســتان ها: 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمانشاه گفت: 
قرارگاه زمستانی با همه امکانات، 
ناوگان ماشین آالت و آماده باش 
راهداران، آماده خدمت رســانی 
به هموطنان است.فریبرز کرمی 
داشــت:پیش بینی ها،  اظهــار 
حاکی از این اســت که امســال 
نســبت  بیشــتری  بارش های 
به مدت مشــابه ســال گذشته 
داشــته باشیم. از این رو به دلیل 
شــروع زود هنــگام بارش هــا، 
قرارگاه زمســتانی تشکیل شده 
اســت.وی با اشاره به فعالیت ۴۳ 
راهدارخانه ثابت و سیار در استان 
کرمانشاه، افزود: تعداد 5۴0 نفر 
راهــدار در ۳5 راهدارخانه ثابت 
و ۸ راهدارخانه ســیار به صورت 
شــیفت بندی، آماده پشتیبانی 
و انجــام عملیــات برف روبی در 
محورهــای مواصالتی اســتان 
هســتند.مدیرکل راهــداری و 
حمــل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشــاه تصریح کرد: امسال 
بــا کمبود نیرو  و ماشــین آالت 
روبرو هســتیم، ولی تمام تالش 
مان را خواهیم کرد که با آمادگی 
کامل و شرایط سخت زمستانی، 
با بکارگیری علم، تجربه و تمامی 
امکانات بتوانیم خدمات مطلوبی 
به کاربران جاده ای ارائه نماییم.

وی بیان کرد: تعداد ماشین آالت 
راهــداری در نظر گرفته شــده 
برای طرح زمســتانی راهداری، 
۴۸0دستگاه است که در صورت 
نیاز بکارگیری خواهند شد.وی 
گفت: ۲0 هزار تن شن و نمک در 
راهدار خانه های اســتان، جهت 
انجام عملیات برف روبی دپو شده 
است. کرمی با بیان اینکه، پیش 
بینــی و آماده کردن راهدارخانه 
هــا، تجهیزات و ماشــین آالت، 
نیروهــا و مواد و مصالح مصرفی 
جهت انجــام عملیات راهداری 
زمســتانی از اهمیت بســیاری 
برخــوردار اســت، گفــت: این 
آماده ســازی در قالب تعمیر، راه 
اندازی ماشــین آالت راهداری 
زمســتانی، بهسازی راهدارخانه 
هــا و … صورت گرفته اســت.
مدیــرکل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان کرمانشاه 
با اشــاره به مکانی برای اسکان 
مســافران در راه مانــده، بیان 
کرد: در راهدارخانه های اســتان 
کرمانشــاه مکانی برای استقرار 
مســافران در راه مانده با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی 
در نظر گرفته شــده اســت.وی 
همچنین از مســافران خواست؛ 
پیش از ســفر از طریق تماس با 
ســامانه تلفن گویای 1۴1 مرکز 
مدیریت اطالعات راه ها و حمل 
و نقــل جاده ای که بصورت ۲۴ 
ســاعته آماده پاسخگویی است، 
اطالعــات آخریــن وضعیــت 

راه های کشور را دریافت کنند.

استانها 6

کید کرد؛ عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد تا

آموزش شهروندی لزوم توجه به مباحث ایمنی در حوزه 
مشــهد / گروه اســتان ها: عضو هیات رئیســه شورای 
اسالمی شهر مشهد گفت: حوزه ایمنی یکی از مسائل 
مهم و اولویت دار در زندگی شهروندی و آپارتمان نشینی 
است و این مبحث بایددر حوزه فرهنگ شهروندی مورد 
توجه بیشــتری قرار گیرد.مجید طهوریان عسگری در 
حاشیه آئین افتتاحیه طرح »هم سایگی ایمن« که در 
مجتمع آفتاب مشــهد برگزار شــد، اظهار کرد: در کنار 
منشــور حقوق شــهروندی یکی از موضوعاتی که باید 
به صورت ویژه ای به آن توجه کنیم، مســائل مرتبط با 
حوزه ایمنی در آپارتمان ها است.وی ادامه داد: همچنین 
مبحث ایمنی در زندگی شهری یکی از موضوعات مهمی 
اســت که باید در حوزه آموزش شــهروندی نیز به آن 

نگاه شود.عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، 
گردشگری و رسانه شورای اسالمی شهر مشهدمقدس 
اضافه کرد: در این راستا طرح بسیار خوب »هم سایگی 

ایمن« که با مشارکت سازمان های اجتماعی و فرهنگی 
و آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در حال 
برگزاری اســت، می تواند نقش موثری در حوزه ایمنی 
شــهروندان داشته باشد.طهوریان عسکری با اشاره به 
اینکه حضور موثر در حوزه های آتش نشــانی، بهداشت 
و درمان و رعایت اخالق اجتماعی یکی از ضرورت های 
زندگــی در دنیای امروز اســت، تصریح کرد: امیدوارم 
شهروندان عزیز مشهدی در راستای حفظ ایمنی خود 
و فرزنداشان در مسائل مختلف شهری پیشگام باشند.
وی عنوان کرد: حضور در این طرح و فراگیری مسائل 
آموزشی مربوط به ایمنی در آپارتمان ها کمک می کند 

تا همشهریان در بحران ها دچار آسیب نشوند.

ح کرد؛ ج مطر عضو شورای شهر کر

کتابخانه ویژه نابینایان و ناشنوایان لزوم راه اندازی 
البرز / گروه اســتان ها: عضو شورای 
شــهر کــرج بــر لــزوم راه اندازی 
کتابخانه ویژه نابینایان و ناشنوایان 
در راســتای عدالــت اجتماعــی 
تأکیــد کرد.عمــار ایزدیار در آیین 
افتتاحیــه اولین بخش ناشــنوایان 
در کتابخانــه عالمــه »حلی« کرج 
بابیــان اینکــه مطالعه غذای روح و 

درمان بیماری های فکری اســت، 
اظهــار کرد: کتاب معلمی ســاده و 
صمیمی و همیشه در دسترس است 
که بی ادعا و بدون تکلف و منت آنچه 
را کــه دارد در اختیار ما می گذارد، 
مطالعــه بــا نیت خالــص عبادتی 
بزرگ است.وی گفت: ازآنجایی که 
همه افــراد جامعه این حق رادارند 

تــا از فرصت ها و امکانات برخوردار 
باشند و افراد کم شنوا و ناشنوا هم با 
محدودیت ارتباطی روبه رو هستند، 
بنابرایــن  تکلیف نهادهای دولتی، 
حمایتی و خانواده ها این اســت که 
کمــک کنند تا نیازهــای این افراد 
به درســتی شناخته و برطرف شود.
رئیس کمیســیون شهر هوشمند، 

اقتصاد شــهری و مشــارکت های 
شــورای شــهر کــرج بیــان کرد: 
مدیریت شهری کرج آماده هرگونه 
همکاری با کتابخانه های عمومی در 
راستای خدمت رسانی به نابینایان، 
ناشــنوایان و معلوالن جسمی بوده 
و در این خصوص از هیچ کوششــی 

دریغ نخواهد شد.

هرمزگان / گروه استان ها: سرپرست معاونت مهندسی و 
برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت: 
انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس در هشــت ماهه اول 
امسال از مرز چهار کیلووات ساعت گذشت.محمدعقیل 
عامری با اشــاره به مشــارکت این نیروگاه در جذب بار 
راکتیو سلفی جنوب شرق کشور و تصحیح ولتاژ منطقه، 
افــزود: از ایــن میزان انرژی تولید حدود ســه میلیارد و 
هشــتصد و هفتــاد و یک میلیــون و چهارصد و هفتاد و 

پنج هزار کیلووات ســاعت سهم واحدهای بخار و حدود 
یکصد و چهل و هشت میلیون و دویست و بیست و شش 
هزار کیلووات سهم واحدهای گازی نیروگاه بوده است.
وی ادامــه داد: نیــروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری 
و دو واحد گازی با ظرفیت یک هزار و ســیصد و بیســت 
مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور 
، نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین 

برق استان دارد.

در 8 ماهه اول ســال 1400 محقق شــد؛

کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس تولید 4 میلیارد 

خبر ویژه

برگزاری همایش ملی پویش اشتغال دانشگاه آزاد و اتاق بازرگانی اصفهان
اصفهان / گروه اســتان ها: همایش ملی 
پویش اشــتغال دانشــگاه آزاد اسالمی 
واتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.رئیس 
دانشــگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در 
ایــن همایش ضمن تشــکر از پارلمان 
بخــش خصوصی اصفهان به واســطه 
حمایــت از برگــزاری این همایش و راه 
اندازی طرح پویش اشتغال، این طرح را 
زمینه ساز ایجاد شغل برای دانشجویان 
طــی دوران تحصیل بیان و تصریح کرد: 
ایــن طرح از دو ســال پیش با همکاری 
اتــاق بازرگانی اصفهان و دانشــگاه آزاد 
اسالمی به منظور تقویت تعامل دانشگاه 
و صنعــت و تبدیــل این جریان از حالت 
تعریفی به برنامه عملیاتی آغازشد.پیام 
نجفــی در ادامه با تاکید بر اینکه صنعت 
به شــدت به نیروی متخصص نیاز دارد، 
یکی از مشکالت صنایع را کمبود نیروی 
انســانی متخصص مســلط بر بازار کار 
دانست و تصریح کرد: جاذبه بسیاری از 
رشته های تخصصی دانشگاهی علیرغم 

نیازمنــدی محیط کار بــه آنها به دلیل 
عــدم وجود تعامل خوب میان صنعت و 
دانشگاه در حال کاهش است.وی ضمن 
برشمردن مزایای طرح پویش اشتغال بر 
ضرورت بکارگیری هیئت علمی مسلط 
به صنعت، مصوب شدن طرح پویش در 
نهادهای قانون گذاری در راســتای حل 
مشــکالت اشتغال دانشجویان همزمان 
بــا تحصیل، امــکان گذرانــدن دوران 
ســربازی دانشجویان پویش در صنعت، 

معافیــت مالیاتی بــرای حامیان طرح 
پویش و احتساب سوابق طرح پویش به 
عنوان ســابقه کار با حداقل هزینه برای 
کارآیی بیشــتر این طرح تاکید کردو از 
اجرای این طرح در اســتان های زنجان، 
مرکــزی، فارس، آذربایجان غربی و یزد 
خبر داد.علی کرباسی زاده، مشاور عالی 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این 
همایش گفت: طرح پویش اشــتغال در 
استان اصفهان با همت و حمایت رئیس 

دانشــگاه آزاد اسالمی کشور همچنین 
هیئــت رئیســه و هیئــت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی اصفهان به ویژه حمایت 
حداکثــری و همه جانبه رئیس پارلمان 
بخش خصوصی اصفهان و اعضای شورای 
راهبردی ســرای نوآوری آغاز شــد. وی 
افزود: آنچه که امروز شــاهد آن هستید 
ماحصــل برگزاری بیش از ۶0 جلســه 
کارشناســی و هــم فکری در راســتای 
بهینــه ســازی طرح پویش اشــتغال و 
حمایــت اعضای شــورای مرکزی این 
طــرح مــی باشد.کرباســی زاده ابراز 
امیدواری کرد کاستی های طرح مذکور 
بــا تالش، هم فکری و پیگیری اســاتید 
دانشــگاه، فعاالن اقتصادی و مسئولین 
برطرف شــود.وی تاکید نمود: با تعامل 
روسای دانشگاه های آزاد اسالمی سراسر 
کشور و نگاه مدبّرانه رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی کشور در ادامه این مسیر بتوان 
سهم خود را در سرنوشت جوانان کشور 

به خوبی ایفا کرد.
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کوتاه از جامعه

اجرای محدودیت های 
هوشمند کلید خورد

بنــا بر مصوبه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، اجرای طرح محدودیت های 
هوشــمند از اول آذر جایگزیــن 
محدودیت هــای قبلی می شــود.

بر اســاس طرح هوشمند، افرادی 
که واکسینه نشــده اند از دریافت 
خدمــات عمومــی و حمل و نقل 
عمومی محروم می شوند و از حضور 
کارمندان واکسن نزده در محل کار 

نیز جلوگیری خواهد شد.
بــا اجرای ایــن طرح افرادی که به 
هر دلیلی واکســن کرونا دریافت 
نکرده اند اجازه ندارند ســفر کنند 
مگــر آنکه تســت PCR منفی با 
مهلت ۷۲ ساعت در اختیار داشته 

باشند.
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله 
با کرونا در کالنشهر تهران، با اشاره 
بــه اجرای طــرح محدودیت های 
هوشمند، گفت: استفاده از ظرفیت 
قرنطینــه هوشــمند مبتنــی بر 
برخورداری افراد از واکسیناسیون 
اســت به این مفهــوم که دریافت 
اجتماعــی،  مدنــی،  خدمــات 
بازرگانی و مراودات درون شــهری 
منوط به انجام واکسیناسیون است 
و افراد با ارائه کارت واکســن خود 
می تواننــد از این خدمات بهره مند 
شوند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کالنشــهر تهران افزود: با توجه 
بــه جمعیــت مطلوب واکســینه 
شــده در تهــران می توانیم طرح 
محدودیت هــای هوشــمند را در 
اســرع وقت و به صــورت کامل با 
توجــه به پروتکل هــای اعالمی از 
ســوی ســتاد ملی کرونا در تهران 
نیز اجرایی و نهادینه سازی کنیم. 
فرمانده ســتاد مقابلــه با کرونا در 
کالنشــهر تهران افــزود: اجرای 
طرح قرنطینه هوشمند به این معنا 
اســت که بتوانیم محدودیت های 
کرونایــی را کامــاًل هوشــمند و 
هدفمنــد طراحی کنیم تا افراد در 
عین رعایت آنها بتوانند به کارهای 
متعــارف تجاری، خدماتی و مدنی 
خود بپردازند.محســن فرهادی، 
معاون فنی مرکز ســالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت هــم گفت: 
مدیریت هوشــمند محدودیت ها 
یعنــی محدودیت هــا فقط برای 
شــیوه نامه های  کــه  افــرادی 
بهداشــتی و واکسیناســیون را 
رعایت نمی کنند، اعمال می شود.
وی افزود: در مدیریت هوشــمند 
قبلی فعالیت ها منوط به رنگ بندی 
شهرها بود ولی در این طرح تصور 
ما این اســت که شرایط کل کشور 
قرمز اســت و در این شرایط قرمز 
تمام پنج گروه شــغلی می توانند با 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و 
واکسیناســیون فعالیت کنند.وی 
گفــت: در ترددهای بین اســتانی 
صاحبــان خودروهایــی که ۲ دوز 
واکســن را تزریق کرده باشــند، 
جریمه نخواهند شد.گفتنی است 
که اجرای طــرح محدودیت های 
هوشــمند، در حالی گفته شــده 
کــه از اول آذر 1۴00 در کشــور 
کلید می خورد که مســئوالن امر 
اعــالم کرده اند با توجــه به اینکه 
هنوز همه دســتگاه ها به ســامانه 
قرنطینه هوشمند متصل نشده اند، 
 اجــرای این طرح به تدریج تکمیل 

خواهد شد.

علت تمایل پزشکان 
به مهاجرت چیست

رئیــس کل ســازمان نظــام 
پزشکی اظهار کرد: اگر نسبت 
بــه توجــه الزم به پزشــکان 
و رشــته هــای تخصصــی و 
دستیاری اقدامی نشود شاید 
مجبور شــویم در برخی رشته 
ها پزشکان متخصص از خارج 
بیاوریم و به آنها10 برابر حقوق 
بدهیــم و یا برای برخی درمان 
ها کمیســیون اعزام به خارج 
تشــکیل داده و بــرای یــک 
عمل ســاده بیمار را به خارج 
بفرســتیم.رئیس زاده با بیان 
اینکــه افزایــش ۶0 درصدی 
تعرفه ها را برای ســال آینده 
پیشــنهاد دادیــم، گفت: این 
می تواند تضمین کنده تداوم 
باشد.رئیس  خدمات پزشکی 
کل ســازمان نظام پزشکی با 
اشــاره به هزینه های سنگین 
ایجــاد مطب برای پزشــکان 
عمومی در کشور، گفت: اکنون 
بایــد ویزیت 1۲0 هزار تومان 
باشــد تا با هزینه ها همخوانی 

داشته باشد.

 بایدها 
 و نبایدهای رانندگی 

در هوای بارانی
معــاون آمــوزش و فرهنگ 
ترافیک پلیــس راهور تهران 
بزرگ به بایدهــا و نبایدهای 
ترافیکی در آب و هوای بارانی 
اشــاره و اظهار داشت: با توجه 
بــه افزایــش بارندگی ها در 
فصل پاییز و اســتفاده بیشتر 
شــهروندان از خودروهــای 
شــخصی، راننــدگان باید در 
هنگام رانندگی عالوه بر توجه 
کامل به مقابل و اطراف، سرعت 
مجاز و مطمئنه را رعایت کرده 
و در نظر داشته باشند با توجه 
به کاهش میدان دید، رانندگی 
در این آب و هوا نیازمند دقت 

بیشتری است.
سرهنگ علی همه خانی افزود: 
بارش باران احتمال برخورد و 
تصادفــات خودروها را به علت 
لغزندگی ســطح آســفالت و 
معابر چندیــن برابر می کند؛ 
بــه همیــن دلیل اســت که 
رانندگی در این شــرایط سعه 
صدر بیشــتری می طلبد و با 
توجــه به لغزنــده بودن معابر 
رانندگان بایــد فاصله طولی 
بیشــتری را با خودروی مقابل 
داشته باشند تا امکان تصادف 
بــه حداقل ممکن برســد؛ از 
طرفــی اگر اتفاقــی هم افتاد، 
بتواننــد خــودروی خــود را 
کنتــرل کــرده و از تصادف با 
خــودروی جلویــی اجتناب 
کنند.نکتــه مهم دیگر بازدید 
و رفــع نقص سیســتم هایی 
مانند تهویــه و برف پاک کن 
خودرو است که این دو مورد در 
رانندگــی مطلوب و زاویه دید 
مناسب و در نهایت پیشگیری 

از تصادف، تاثیرگذار است.

7جامعه

معاون توانبخشــی سازمان بهزیستی کشور در خصوص 
برخی اظهارات مبنی بر مشــکالت برای تهیه سمعک و 
باتری ســمعک، بیان کرد: تنها وسیله توانبخشی که در 
ایران تولید نمی شــود، »ســمعک« است و این برای ما 
پاشــنه آشیل شده است.حتی ما شکایت کردیم و گفته 
شد ورود وسایل کمک توانبخشی تحریم نیست، اما وقتی 
سیســتم بانکی تحریم است امکان وارد کردن آن وجود 

ندارد.از ســوی دیگر تنها وســیله ای هم که به آن ارز ترجیحی تعلق می گیرد، 
ســمعک اســت.محمد نفریه افزود: قیمت ســمعک گران شده است، از طرفی 
در حال حاضر باتری ســمعک موجود اســت، اما مقدار آن کم و قیمت آن باال 

رفته است. سازمان بهزیستی سال گذشته به تمام افراد 
ناشنوا هزینه یک ساله باتری سمعک را پرداخت کرد و 
اگر امسال هم بتوانیم، هزینه باتری را پرداخت می کنیم.
البته امســال مقداری تخصیص بودجه هم عقب بود، با 
وجــود اینکــه در آبان ماه باید حدود ۶0 درصد از بودجه 
را دریافــت می کردیم، اما تاکنون برای تامین تجهیزات 
کمک توانبخشــی 1۶ درصد از بودجه دریافت شــده و 
بودجه هایی که دریافت شــده بیشــتر مربوط به هزینه پرستاری، مستمری ها 
و... بوده اســت.یک تخصیص جدیدی هم داده شــده لذا در مجموع حدود ۴0 

درصد تخصیص بودجه داده شده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد:

کمک توانبخشی عقب ماندگی بهزیستی در تهیه اقالم 

خبر ویژه

آیا آموزش به روال عادی باز می گردد 

میزبانی مدارس از دانش آموزان
کرونا دو ســالی می شود که روال عادی 
آموزش را تحت تاثیر قرار داده اســت با 
این وجود و با اعالم رسمی وزارت آموزش 
و پرورش مبنی بر بازگشــایی مدارس و 
بر اساس صحبت های سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش مبنی بر اینکه مدارس 
ابتدایــی و متوســطه اول، از اول آذر با 
برنامه و الگویی که خود مدارس تدوین 
کرده اند، به صورت حضوری بازگشایی 
می شــوند، از دیروز یعنی اول آذرماه، 
قرار بر این شــده اســت که به تدریج، 
آموزش ها ی حضوری از سر گرفته  شود 
و  دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه 
اول بر حســب شرایط و الگوی مدارس، 
فعالیت آموزشــی حضوری خود را پس 
از ماه ها دوری از مدرســه از سر گیرند،  
آموزش حضــوری دانش آموزان دوره 
متوســطه دوم هم از نیمه آبان ماه آغاز 
شده اســت. بر طبق گفته حکیم زاده، 
معــاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش اختیار بازگشــایی مدارس به  
مدارس واگذار نشده بلکه نحوه حضور، 
گــروه بندی دانش آمــوزان و طراحی 
برنامه درســی به مدارس واگذار شــده 
است. در این میان شایعاتی در خصوص 
حضور دانش آموزان در مدارس به شرط 
داشــتن رضایت نامه مطرح شد که این 
شــایعات توســط مدیــر کل ارزیابی 
عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و 
پرورش رد شد. محمد حسین کفراشی، 
مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به 
شکایات آموزش و پرورش در خصوص 
این شــایعات، اظهار کرد: به هیچ وجه 
چنین موضوعی در دســتورالعمل های 
ابالغــی ما بــرای بازگشــایی مدارس 
وجــود ندارد، چنین کاری حتی قانونی 
و قابل اســتناد از سوی مدارس نیست، 
به دلیل اینکه مدرسه با دارا بودن شرایط 

تعیین شــده مجوز بازگشایی مدارس 
پیــدا می کند، بنابرایــن دانش آموزان 

اجازه حضور دارند.

جزئیات حضور دانش آموزان در 
لودگی هوا شرایط کرونایی با آ

جزئیات حضور دانش آموزان در شرایط 
کرونایــی و همچنین آلودگی هوا اعالم 
شــد تا طبق آن، خطری سالمت دانش 
آموزان را تهدید نکند. حسن محمدی، 
معاون تربیت بدنی و ســالمت آموزش 
و پرورش تهــران درباره روند برگزاری 
کالس هــای تربیت بدنــی، گفت: حد 
نصاب برگزاری کالس های تربیت بدنی 
15 نفر اســت و در شــرایطی که امکان 
تشــکیل کالس های حضــوری وجود 
داشته باشد، این برنامه برگزار می شود. 
محمدی در خصوص بازگشایی مدارس 
همــراه با آلودگی هــوا، گفت: تعطیلی 
مــدارس در ایــام آلودگی برای کاهش 
آالینده ها و تردد ها بود. با توجه به اینکه 
مدارس بازگشایی محدود دارند، به نظر 

نمی رسد بازگشایی تغییر کند.

گشایی حضوری مدارس   باز
همراه با آموزش های ترکیبی

امجدیان دکترای، مدیریت آموزشــی، 

پژوهشگر و مدرس دانشگاه در خصوص 
بازگشــایی مــدارس و آموزش ترکیبی 
دانــش آموزان، گفت: هــر چه تعلیم و 
تربیت دانش آموزان به سمت تعامل پیش 
بــرود موثر تر و کارآمد تر خواهد بود. این 
تعامل ممکن است با حضور دانش آموزان 
در محیط مدرســه و کالس  یا خارج از 
محیط مدرسه برای دانش آموزان فراهم 
شود.او ادامه داد: آموزش مجازی که در 
کشور ما در حال اجرا شدن است امکانات 
الزم بــرای تعامل دانش آموزان را ایجاد 
نکرده اســت؛ بنابراین این موارد دالیل 
قانع کننده برای بازگشــایی مدارس به 
صــورت حضوری اســت. به دلیل اینکه 
مهمترین بســتر تربیــت دانش آموزان 
تعاملی اســت که میان دانش آموزان در 
مدرســه اتفاق می افتد.امجدیان افزود: 
بعد از شــروع آمــوزش حضوری دانش 
آموزان در مدارس، باید آموزش ترکیبی 
دانش آموزان هم ادامه پیدا کند. بازگشت 
به مدارس بعد از تقریباً دو سال آموزش 
مجــازی برای برخــی از دانش آموزان 
بســیار خوشایند اســت اما برای برخی 
دیگر ممکن اســت آزاردهنده و سخت 
باشد بنابراین باید به دانش آموزان برای 
ایجاد انگیزه و تشویق کمک شود.او بیان 
کرد: بعد از ورود دانش آموزان به محیط 

مدرســه، معلمان و مدیران سعی کنند 
در ابتــدای امر به دانش آموزان ســخت 
گیــری زیــادی نکنند بــه دلیل اینکه 
ممکن اســت برخی از دانش آموزان در 
نتیجه آموزش های مجازی دچار ضعف 
و افت تحصیلی شــده باشــند با این کار 
ممکن است دانش آموزان انگیزه حضور 
در مدرســه را از دســت بدهند و حتی 
ممکن اســت منجر بــه ترک تحصیل 
برخــی از دانش آموزان نیز بشــود.این 
پژوهشگر ادامه داد: مدت زمان آموزش 
در آمــوزش مجازی برای دانش آموزان 
کم بوده است اما با ورود دانش آموزان به 
محیط مدرسه زمان آموزش ها نیز بیشتر 
می شود در این شرایط ممکن است برای 
دانش آموزان آزار دهنده باشــد.او تاکید 
کــرد: بعد از حضوری شــدن مدارس، 
روش هــای تدریــس باید متناســب با 
توانایی و ظرفیت دانش آموزان باشــد تا 
دانش آموزان با وضعیت جدید به وجود 

آمده سازگار شوند.

 الزام رعایت بهداشت فردی 
و پروتکل ها

علیرضا کمرئی، سخنگوی وزارت آموزش 
 و پرورش با بیان اینکه بازگشایی مدارس 
شــهری که تاکنون فعالیت هایشان غیر 
حضــوری بود از دیــروز، اول آذرماه در 
ســطح کشــور انجام شــد، اظهار کرد: 
مدارس متوســطه دوم نیز در نیمه دوم 
آبان ماه وارد آموزش حضوری شده بودند.
معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: 
با توجه به توسعه آموزش های حضوری 
به کل کشــور و همــه دانش آموزان در 
دوره هــای تحصیلــی، رعایت مقررات 
بهداشتی با شــدت بیشتری ادامه پیدا 
می کند و تالش می شــود تا نگرانی ها به 

حداقل ممکن برسند. 

از 1۶ آذر ماه و بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد؛

کارشناسی ناپیوسته  کاردانی به  آزمون  آغاز ثبت نام در 
ســازمان سنجش اعالم کرد که بر اساس مصوبات 
بیست و هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش 
دانشــجو مورخ ۲5/0۸/1۴00 مقرر شــد تا برای 
ظرفیت هــای خالی مانده رشــته محل هایی که در 
آزمون کاردانی به کارشناسی نا پیوسته سال 1۴00 
تکمیل نشــده، پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی 
)معدل کاردانی( برای نوبت بهمن ماه صورت گیرد. 
به اطالع متقاضیان ثبت نام و انتخاب رشــته برای 

شرکت در این مرحله می رساند، ثبت نام و انتخاب 
رشــته به صورت اینترنتی از روز سه شــنبه 1۶ آذر 
آغاز می شود و تا روز دوشنبه ۲۲ آذر ادامه خواهد 
داشــت.  گفتنی اســت؛ اطالعیه تکمیلی به همراه 
جداول رشته های تحصیلی دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی همزمان با شــروع ثبت نام از روز ســه 
شــنبه 1۶ آذر از طریق درگاه اطالع رســانی این 

سازمان منتشر خواهد شد.
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لبوم »زخم کاری«   آ
منتشر شد

آلبــوم حبیب خزایی فر با عنوان 
»زخم کاری« با قطعات موسیقی 

متن این سریال منتشر شد.
بــا  کاری«  »زخــم  آلبــوم   
آهنگســازی حبیب خزایی فر، 
کــه پیــش از این آهنگســازی 
سریال های زخم کاری، ممنوعه، 
شــاهرگ و فیلم های سینمایی 
درخت گردو، شیشلیک، گشت 
۳، ایســتاده در غبــار، التاری، 
مدیترانــه، ماجرای نیمروز و رد 
خون را در کارنامه خود داشــته، 

امروز اول آذرماه منتشر شد.
 ۲۲ آلبومــی  کاری«  »زخــم 
قطعه ای اســت کــه پیش از این 
در قســمت های مختلف سریال 
»زخــم کاری« بــه کارگردانی 
محمدحســین مهدویان شنیده 
شــده اســت. »زخم کاری 1«، 
»هجوم«، »توطئه«، »آشوب«، 
»گریز«، »به سوی مرگ«، »تعبیر 
رویــا«، »تهدید 1«، »بی راهه«، 
»درون«، »تعقیب«، »مبارزه«، 
»شکســت«،  »مخمصــه«، 
»جســتجو«،   ،»۲ »تهدیــد 
»نابودی«، »کابوس«، »اندوه«، 
»تشــویش«، »تردید« و »زخم 
کاری ۲«  از قطعــات آلبــوم این 

آهنگساز است.

نظر رئیس جدید صدا 
گشت  و سیما برای باز

» »فردوسی پور
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: 
از ضوابط حرفه ای و قانونی رسانه 
ملی اســت که از تمام ظرفیت ها 
و قــدرت آنتن برای جلب اعتماد 
و جذب نظر مخاطبان اســتفاده 
کند و هیچ گونه ظرفیتی را نباید 

نادیده بگیرد.
پیمــان جبلی رئیس ســازمان 
صداوســیما در مــورد ســلیقه 
بازگشــت  بــرای  مخاطبــان 
چهره هــای محبوب به رســانه 
ملــی گفــت: از ضوابط حرفه ای 
و قانونی رســانه ملی اســت که 
از تمــام ظرفیت ها و قدرت آنتن 
بــرای جلب اعتماد و جذب نظر 
مخاطبان اســتفاده کند و هیچ 
گونــه ظرفیتــی را نباید نادیده 
بگیرد. رئیس سازمان صدا و سیما 
تاکید کرد: استفاده بهینه از تمام 
ظرفیت ها از ضوابط و معیارهای 
اساسی ســازمان است، در دوره 
جدید ما ســعی می کنیم از هیچ 
ظرفیتــی در حــوزه توانمندی، 
اســتعداد، محتــوا، ژانرهــای 
برنامه ســازی در حــوزه نیروی 
انســانی غافل نشویم و همه را به 
رســمیت شــناخته و از تک تک 
آنها صیانت کنیم. جبلی در مورد 
بازگشــت چهره هــای محبوبی 
همچون فردوســی پور به آنتن 
رســانه ملی گفت: پاسخ همان 

است که از قبل اعالم کرده ام.

فرهنگ و هنر

آبشار کرکبود طالقان مقصدی 
چشم نواز برای عالقه مندان 

به طبیعت 

»آبشار کرکبود« از جاهای دیدنی 
طالقان است و در فاصله ۷00 متری 
شــمال روستای کرکبود، در میان 
یک دره صخره ای و عظیم قرار دارد. 
آبشار پنج متری و رود خروشان آن، 
از ارتفاعــات حصارچال مازندران 
سرچشمه می گیرند. آب این آبشار 
آهکی پس از گذر از دره ای عمیق، 
به رودخانه شــاهرود می پیوندد. 
آبشــار مذکور ارتفاع بلندی ندارد؛ 
ولی قــدرت و حجم آب عبوری از 
آن که از دهانه ای باریک می گذرد، 
بسیار باشــکوه به نظر می رسد. به 
آبشــار کرکبود، آبشــار »کر« هم 
می گویند که کر در زبان محلی به 
معنی صخره یا تخته سنگ است.

در هــر دو طــرف آبشــار و در زیر 
صخره هــای کــوه، حفره هایــی 
به صورت طبیعی ایجاد شده است 
که گفته می شود در قدیم آن ها را 
به صورت اتاقک هایی مجزا درآورده 
بودند و خوشنویسان و کاتبان قرآن 
در این سوراخ ها زندگی می کردند 
و قرآن و سایر آثار ادبیات اسالمی 

را می نوشتند. 
آبشــار کرکبــود از بلندای صخره 
ســرازیر می شــود و به درون دره 
می ریزد. ذرات آب هنگام ســرازیر 
شــدن، در هوا پخش می شوند که 
نه تنهــا منظره ای زیبــا به وجود 
می آورنــد؛ بلکه هــوای منطقه را 

بسیار خنک و مطبوع می کنند.
در پایین و ادامه آبشار، حوضچه های 
کوچکی به چشم می خورد که برای 
آب تنی مناســب هستند. عالوه بر 
ایــن، از طریق همــان حفره های 
طبیعــی که ذکر شــد می توان به 
پشــت آبشــار رفت و این طبیعت 
بکر و زیبا را در قاب تصویر به ثبت 
رساند. با اینکه این آبشار زیبا در هر 
فصلی دیدنی و خاص است؛ بهترین 
فصل ســفر به آن را می توان بهار و 

تابستان دانست.
برای پیاده روی در مســیر آبشــار 
کرکبود، به کفش مناسب نیاز دارید 
و در نتیجــه صنــدل و کفش های 
تابســتانی، پایین آمــدن از کوه را 
برای شما دشــوار می کنند. برای 
رفاه بیشــتر خود، یک دست لباس 
اضافه به همراه داشته باشید. در کل 
مسیر آبشار و خود آبشار کرکبود، 
آب نوشیدنی در دسترس نیست؛ 
پس بطری یا قمقمه ی آب با خود 
ببرید. در گرمای تابستان، هر کسی 
دلش می خواهد که در خنکای آب 
آبشــار کمی تفریح کند؛ اما یادتان 
باشــد با احترام به طبیعت و حفظ 
پاکیزگی محیط، از آبشار کرکبود 

لذت ببرید.

گردشگری

پانل مشاوره ای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، مجوز استفاده 
اضطراری تزریق واکســن های تقویتی کرونا شــرکت های فایزر/ بایون تک 
و ُمدرنا را برای همه افراد باالی 1۸ ســال توصیه کرد. این توصیه ســاعاتی 
پس از آن صادر شــد که ســازمان غذا و دارو آمریکا، تزریق هر دو واکســن 

تقویتی را مجاز اعالم کرد. 
بــا این حال قبل از اعمال این واکســن هــای تقویتی کرونا، این اقدام باید 
توسط »روشل والنسکی«، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، 
امضا شود. واکسن های تقویتی کرونا در حال حاضر تنها برای افراد مسن، 
افرادی که سیســتم ایمنی ضعیفی دارند و افرادی که در موقعیت های در 
معرض خطر هســتند مانند کارمندان بیمارســتان در دســترس هستند. 
اما اگر این موضوع توســط والنســکی، مدیر مرکز کنترل و پیشــگیری از 
بیماری آمریکا، امضا شــود، اکثر بزرگساالن آمریکایی می توانند بالفاصله 

ایــن واکســن های تقویتی را دریافــت کنند.مقامات گفتند که دز تقویتی 
باید حداقل ۶ ماه پس از اتمام هر ســری اولیه واکسیناســیون کووید-1۹ 
تجویز شــود.دکتر »جانت وودکاک«، سرپرســت کمیسیون غذا و دارو، در 
بیانیه ای گفت: واکسن های کووید-1۹ در پیشگیری از ابتال به موارد شدید 
بیماری مؤثر هستند. مجوز استفاده از یک دز تقویتی واکسن کووید-1۹ 
مدرنــا یــا فایزر-بایون تک برای افراد 1۸ ســال و باالتر به محافظت مداوم 
در برابر COVID-1۹، از جمله پیشــگیری از عواقب جدی که ممکن اســت 
 رخ دهد، مانند بســتری شــدن در بیمارســتان و مرگ ناشی از این بیماری 

کمک می کند.
»آلبرت بورال«، رییس و مدیرعامل شرکت فایزر، گفت که تزریقات واکسن 
های تقویتی به بزرگساالن اجازه می دهد تا سطح باالیی از محافظت را در 

برابر ویروس کرونا و گونه های مختلف آن حفظ کنند.

واکسن تقویتی کرونا برای همه بزرگساالن تزریق می شود

سالمت 

پرده نقره ای  

کارتون 

ُکره ای ها بازهم ما را 
دور زدند!

سخنگوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز گفته برخی 

از شرکت های کره ای، 
محصوالت را قطعه قطعه 

کرده و از مرزهای مختلف به 
کشور وارد می کنند و اینجا 

پس از سر هم بندی دوباره، 
وارد بازار می کنند. مهدی 

عزیزی با انتشار کارتونی در 
خبرآنالین به این موضوع 

پرداخت.

محمدرضــا فرجی مدیرکل نظارت 
بــر عرضه و نمایش فیلم ســازمان 
ســینمایی بیــان کرد کــه با توجه 
بــه پیگیری هــای صــورت گرفته 
محدودیت های کرونایی سینماها تا 
پایان همین هفته برطرف می شود.

محمدرضــا فرجی مدیرکل نظارت 
بــر عرضه و نمایش فیلم ســازمان 
ســینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر 
با اشــاره به تغییر شرایط کرونایی و 
ایجاد مطالبه برای فعالیت سالن های 
ســینمایی با ظرفیت صددرصدی 
به واسطه اســتقبال از فیلم های در 
حال اکران گفت: این مطالبه از سوی 
شورای صنفی اکران و سینماداران 
مطرح شده است. بالطبع مردمی هم 
که برای تماشای فیلم به سالن های 
ســینما می آینــد بابــت ظرفیت 
محدود سالن ها نگرانی هایی به ویژه 

در روزهــای آخر هفتــه و روزهای 
فــروش بلیت نیم بها دارند. به همین 
دلیــل در حال پیگیری این موضوع 
از مراجع قانونی هســتیم و خواسته 
ما مطرح شــده و سازمان سینمایی 

به شدت پیگیر این موضوع است.
وی افــزود: پیش بینــی می کنیم با 
توجه به پیگیری های صورت گرفته 
و نشســت هایی کــه با مســئوالن 
ذی ربط داشــته ایم، تا پایان همین 
برطــرف  محدودیت هــا  هفتــه 
شــود به خصوص کــه هواپیماها و 
اتوبوس ها در حالی مجاز به فعالیت 
با ظرفیت صددرصدی شــده اند که 
رعایت پروتکل ها در آن ها نسبت به 
سینما دشوارتر است. از سوی دیگر 
حضور در سالن های سینما اختیاری 
است، برخالف وسایل نقلیه عمومی 
که افراد به اجبار از آن ها اســتفاده 

می کنند.
فرجــی در ادامه گفــت: در فرآیند 
فروش بلیت سینماها، امکان بررسی 
کارت واکســن افراد هم وجود دارد 
و می توانیم در مسیر افزایش میزان 
اســتقبال از فیلم ها این تمهیدات را 

هم افزایش دهیم.
وی دربــاره امکان اجرایی شــدن 
چک کردن کارت واکسیناســیون 
متقاضیــان حضور در ســالن های 
ســینمایی تأکید کــرد: با توجه به 
امکاناتی که سامانه سمفا در اختیار 
ما قرار داده اســت و امکان بررســی 
کد ملی افراد خریدار، می توانیم این 
موضــوع را از همان مرحله ابتدایی 
فروش بلیت بررسی کنیم. این یکی 
از ابزارهــای موجــود برای افزایش 
ایمنی ســالن های سینماست اما با 
توجه به جلســاتی که داشته ایم طی 

روزهای آینده تصمیم نهایی در این 
زمینه اخذ خواهد شــد. تالش این 
است که در این جلسات به یک نظر 

واحد برسیم.
مدیــرکل نظارت بر عرضه و نمایش 
فیلــم ســازمان ســینمایی درباره 
شرایط میزبانی سالن های سینمایی 
برای جشــنواره چهلم فیلم فجر هم 
توضیــح داد: شــیوه نامه ای را برای 
انتخــاب ســینماهای جشــنواره 
فیلــم فجــر، آمــاده کرده ایم. این 
شــیوه نامه بــرای اولین بار تدوین و 
در انجمن ســینماداران نســبت به 
آن اطالع رســانی شــده است. این 
شــیوه نامه روی ســایت جشنواره 
هــم قــرار گرفته اســت و انتخاب 
نهایی سینماهای میزبان جشنواره 
برمبنای همین شــیوه نامه خواهد 

بود.

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی :

محدودیت کرونایی سینماها آخر هفته لغو می شود


