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رئیس جمهور:

وضعیت فعلی قیمت ها قابل قبول نیست
کید بر ضرورت همکاری و هم افزایی دولت و مجلس در مسیر حل مشکالت     رئیس جمهور با تا
کشــور گفــت: مهمتریــن راهــکار ایجــاد ایــن هم افزایی در تعامل دولــت و مجلس رابطین پارلمانی 
دستگاه های اجرایی هستند. رئیس جمهور با اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در عرصه های 

مختلف از جمله رشد قابل توجه فروش نفت، افزایش تبادالت با کشور های منطقه اوراسیا و نظایر 
آن خاطرنشان کرد: با وجود دستاورد های امیدوارکننده در حوزه های مختلف، اما وضعیت موجود 

 | صفحه 2 در عرصه تنظیم و کنترل بازار و قیمت ها قابل قبول نیست...

صفحه 3 

هشدار به خریداران ارزهای دیجیتال

سرمایه تریدرهای ایرانی  
در معرض خطر است
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یوسفیان مال:
الریجانی اصرار دارد 

 منتشرکننده نامه ردصالحیتش 
مشخص شود

     نماینــده پیشــین مجلــس گفــت: آقــای 
الریجانی احترام خاصی برای اجرای قانون 
و حرمت شورای نگهبان قائل هستند و هرگز 
راضی نبود که خالف قانون اتفاقی بیافتد. 
گر ایشان می خواستند، قبال می توانستند  ا

این نامه را منتشر کنند..

امیرعبداللهیان:
کو  برای روابط با با

ایده های متنوعی داریم
     »حســین امیــر علداللهیــان« وزیــر امــور 
خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران بــا بیان 
اینکه، »خیلی خوشــحالیم که روابط ایران 
و جمهوری آذربایجان رو به رشــد و توســعه 
اســت«، گفــت کــه بــرای گســترش روابــط با 

کو ایده های متنوعی داریم...  | صفحه 2  | صفحه 2 با

 طرح صیانت 
مشکالت زیادی دارد

2

سردرگمی دولتمردان برای 
حذف ارز ترجیحی ادامه دارد

3

»قهرمان« به فهرست اولیه 
اسکار راه یافت

8

 مسئوالن باید مرزها را 
به شکل جدی کنترل کنند

7

 شایعه 
افزایش قیمت بنزین

4

از همکاری های اقتصادی تا روابط راهبردی

کره جنوبی به ایران و خاورمیانه 
نیاز دارد

  عابد اکبری
تحلیل گر سیاسی

خاورمیانــه به عنوان 
محیط امنیتی ایران 
از اهمیــت راهبردی 
در سیاســت خارجی این کشور برخوردار 
است ازاین رو تمامی تحوالت و کنشگری 
تمامی بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای 
در این منطقه به منزله مؤلفه های تأثیرگذار 
بر امنیت ملی این کشــور مورد بررســی و 
توجه قرار می گیرند. موقعیت برجســته 
ژئوپلیتیکــی و ظرفیت هــای فــراوان 
خاورمیانه سبب جذابیت این منطقه برای 
بســیاری بازیگران فرا منطقه ای شده و ما 
شاهد آن هستیم که این منطقه به جوالنگاه 
بــرای بســیاری از بازیگران برای تأمین و 
افزایش منافع ملی شان تبدیل  شده است. 
کره جنوبی به عنوان یک »قدرت متوسط« 
در نظــام بین الملــل در زمره بازیگران فرا 
منطقه ای اســت که دارای منافع و اهداف 
حیاتی در خاورمیانه است. نکته قابل  توجه 
در تعامل این کشور با خاورمیانه بسط ابعاد 
پیوندی این کشــور از مسائل اقتصادی به 
روابط راهبردی با بازیگران منطقه ای است.
مــرور تاریخچــه حضور کــره جنوبی در 
خاورمیانه حکایت از آن دارد که سیاست 
خارجــی این کشــور از ابتــدای ورود به 
خاورمیانــه در دهه 1970 اقتصادمحور و 
متمرکز بر ابعــاد ژئواکونومیکی و تأمین 
امنیت انرژی بوده اســت. در حوزه انرژی 
واردات نفــت خام و گاز طبیعی مایع )1( 
از خاورمیانــه به ترتیب 73.5 درصد و 40 
درصــد از واردات کره جنوبی را تشــکیل 
می دهند. این کشــور در کنار ژاپن و هند 
یکی از سه واردکننده بزرگ گاز طبیعی از 
قطر )به عنوان بزرگ ترین صادرکننده گاز 
طبیعی در جهان( است و به عنوان سومین 
کشور منطقه آسیا و ششمین کشور جهان از 
نظر ظرفیت پاالیشگاهی وابستگی شدیدی 
به منابع نفتی خاورمیانه دارد. در کنار ابعاد 
مربوط به انرژی، کره جنوبی همکاری های 
خود با کشــورهای منطقه را به حوزه های 
دیگــر نظیر فناوری اطالعات و ارتباطات، 
انرژی هــای تجدید پذیر و ساخت وســاز 
بسط داده است. اگرچه این ابعاد به عنوان 
مؤلفه هــای ثابت حضــور کره جنوبی در 
منطقــه بوده اما نکته قابل توجه مربوط به 
افزایش تعامالت سیاســی و امنیتی است. 
کره جنوبی از یک سو درصدد افزایش روابط 
استراتژیک خود با بازیگران کلیدی منطقه 
نظیر عربستان و امارات متحده عربی برآمده 
و از ســوی دیگر اقدام به حضور نظامی در 
منطقه کرده است. همکاری های هسته ای 
و موافقت نامه مربوط به فروش تسلیحات از 
دیگر ابعاد قابل توجه در رابطه با ورود کره 
جنوبی به مسائل امنیتی در خاورمیانه دارد.  
منبع: دیپلماسی ایرانی

یادداشت

کشور   دستور وزیر 
برای رسیدگی فوری به 

مصدومان حادثه قطار چیتگر
احمد وحیدی، وزیر کشور از استانداران دو 
استان تهران و البرز خواست فورا به وضعیت 
مصدومان حادثه برخورد دو رام قطار شهری 

در محدوده چیتگر رسیدگی کنند.
به گزارش وزارت کشور احمد وحیدی طی 
دســتوری به استانداران دو استان تهران و 
البرز خواســتار رسیدگی عاجل به وضعیت 
مصدومان برخورد دو قطار مســافربری در 
محدوده چیتگر شد. وزیر کشور با بیان اینکه 
متاسفانه در این حادثه تعدادی از هموطنان 
عزیزمان مصدوم شــده اند، گفت: با بسیج 
تمام امکانات بهداشــتی و درمانی به دنبال 
درمان هر چه سریعتر مصدومان این حادثه 

تلخ هستیم.
نادعلی، ســخنگوی شورای شهر تهران نیز 
علت حادثه صبح دیروز برخورد دو قطار خط 
5 مترو تهران را خطای انســانی اعالم کرد. 
لیرضا نادعلی گفت: متاسفانه بدلیل خطای 
انسانی قطار عادی خط 5 مترو زودتر از موعد 
وارد ریل اصلی و باعث برخورد ۲ قطار عادی 
و سریع شده است. علیرضا نادعلی سخنگوی 
شورای شهر تهران در خصوص علت حادثه 
برخــورد دو قطار خط 5 مترو تهران با بیان 
این که مترو در این خط دو سرویس عادی و 
سریع دارد گفت: روال حرکت و تردد قطارها 
در این خط به این صورت است که قطار عادی 
برای این که اجازه ورود به قطار سریع را دهد 
وارد خط ســمت راست شده و سپس قطار 
ســریع الســیر رد شود و قطار عادی مجددا 

وارد خط اصلی می شود.
وی تاکیدکرد: اما متاســفانه بدلیل خطای 
انســانی قطار عادی زودتر از موعد وارد ریل 
اصلی شده باعث ایجاد این حادثه شده است.

خبر ویژه رونمایــی »رجب طیــب اردوغان« 
رئیــس جمهوری ترکیــه از ابزار تازه 
ســرمایه گذاری لیر براســاس نرخ ارز 
خارجــی باعث ایجاد تحولی در بازار ها 
در روز سه شنبه شد و ارزش دالر امریکا 
را در برابر لیر ترکیه بیش از ۲9 درصد 

در یک روز کاهش داد.

چه رخ داده است؟
به گزارش میدل ایســت آی، اردوغان 
مدت هــا اصرار داشــت که ترکیه باید 
نرخ بهره پایین تری داشــته باشد و در 
ماه آگوســت بانک مرکزی آن کشور 
مجموعــه ای از کاهش نرخ بهره را در 
دســتور کار قرار داد کــه در چند ماه 
گذشته اجرایی شده است. کاهش نرخ 
بهــره واقعی به کم تــر از نرخ تورم 14 
درصد سرمایه گذاران ترکیه را مجبور 
کرد تا فرار ســرمایه به سمت بازار های 
ارز خارجی )هم، چون فارکس( داشته 

باشند.
اردوغان با ابزار تازه سرمایه گذاری لیر، 
شــب گذشــته این وحشت را متوقف 

کرده است. دست کم، فعال.
ابزار تازه که توسط برخی در رسانه های 
اجتماعــی برچســب »دالر ترکیه« 
خورده راه حلی برای این مشــکل ارائه 
داده است: اگر سرمایه گذاران ارز های 

خارجی خود را به لیر تبدیل کرده و در 
یک حساب پس انداز با سررسید معین 
سرمایه گذاری کنند خزانه داری ترکیه 
تضمیــن می کند که بازدهی مشــابه 
بازار هــای فارکس را دریافت خواهند 
کرد و اگر بازار فاکس کم تر از نرخ بهره 
رســمی باشد سرمایه گذاران کماکان 
نرخ بهره رسمی را دریافت خواهند کرد.

»نورالدین نباتی« وزیر دارایی ترکیه در 
بیانیه ای کتبی اعالم کرده که بازار تازه 
دارای گزینه های سررسید سه، شش، 
نه و دوازده ماهه خواهد بود و اگر سرمایه 
گذاران ســپرده خود را پیش از اتمام 

مدت زمان مشــخص از حساب های 
پس انداز برداشــت کنند تنها بازدهی 
پس اندازشــان براساس نرخ فارکس را 

دریافت خواهند کرد.
این ابزار اساسا نیاز سرمایه گذاران ترک 
به نگه داشتن پول شان در سپرده های 
ارزی را از میان برداشته و انگیزه زیادی 
برای خرید لیر ایجاد کرده است. به گفته 
اتحادیه بانک های ترکیه علیرغم آن که 
بازار ها در روز های گذشته تعطیل بودند 
بیش از یک میلیارد دالر خرید و فروش 

و مبادله بانکی صورت گرفته است.
با این وجود، اقتصاددانان به طور گسترده 

از ایــن طرح انتقــاد کردند، زیرا باعث 
افزایش بدهی عمومی می شود و خزانه 
داری هــر تفاوتی بین نرخ ارز خارجی 
و لیــر را پرداخت می کند. »تیم اش« 
 Blue Bay استراتژیســت ارشد در
در   Asset Management
لنــدن می گویــد: »در واقع، همه این 
اقدامات تنها دالری شــدن را افزایش 
می دهد، زیرا پایه ســپرده در فارکس 
یــا مرتبط بــا فارکس خواهــد بود و 
دالری شــدن از بخــش خصوصی به 
بخش دولتی تغییر جهت و انتقال پیدا 

می کند«.
از ســوی دیگر، بسیاری از اقتصاددانان 
ترکیه استدالل کردند که بازار تازه باعث 
افزایش پنهانی نرخ بهره خواهد شد، زیرا 
خزانه داری در واقع، تفاوت با تورم را نیز 
پرداخت خواهد کرد. »رفعت گورکای 
ناک« اقتصاددان مشــهور در توئیتی 
نوشت: »آنان یک افزایش حماسی نرخ 
بهره را انجام دادند بدون آن که نام آن 
را افزایش بگذارند«. »محفی اگیلمز« 
یکی دیگر از اقتصاددانان مشهور ترکیه 
می گویــد: »اگر نــرخ ارز 40 درصد و 
 نرخ بهره 14 درصد باشــد خزانه داری
 ۲۶ درصد را در این بین پرداخت خواهد 
کرد و این نرخ بهره نامیده نخواهد شد؟! 

باورنکردنی است«.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

کاهش ارزش لیر کاوی ابزار تازه سرمایه گذاری مالی اردوغان برای مهار  وا

رونمایی از »دالر ترکی«!
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سیاست 2
یوسفیان مال:

»الریجانی اصرار دارد 
منتشرکننده نامه 

 ردصالحیتش 
مشخص شود«

نماینــده پیشــین مجلس گفت: 
آقــای الریجانی احتــرام خاصی 
برای اجرای قانون و حرمت شورای 
نگهبان قائل هستند و هرگز راضی 
نبود که خالف قانون اتفاقی بیافتد. 
اگر ایشــان می خواســتند، قبال 
می توانســتند این نامه را منتشر 
کننــد. حــاال او تمایل و هم اصرار 
دارد تــا انتشــاردهنده این نامه 

شناسایی شود.
نماینده پیشــین مجلس شورای 
اســالمی می گوید علی الریجانی 
اصــرار دارد، فرد یا جمعی که نامه 
رد صالحیتــش را منتشــر کرده 
بودند مشــخص شــود چرا که او 
هرگــز راضی نبــود خالف قانون 

اتفاقی بیافتد.
عزت اهلل یوســفیان مــالء درباره 
انتشــار نامــه رد صالحیت علی 
الریجانی و گفته های ســخنگوی 
قوه قضاییــه درباره تحت تعقیب 
قــرار گرفتن فردی که این نامه را 
منتشر کرد، گفت: آقای الریجانی 
ماه ها منتظر بودند تا زمانی که مهر 
قید محرمانگی این نامه برداشــته 
نشده، دست به اقدامی نزند. ما که 
از اطرافیان او هستیم و کسانی که 
در دفتــرش کار می کنند، بینی و 

بین اهلل این نامه را ندیدند.
آقــای الریجانی احتــرام خاصی 
بــرای اجــرای قانــون و حرمت 
شــورای نگهبان قائل هســتند و 
هرگــز راضی نبود که خالف قانون 
اتفاقــی بیافتد. اگر آقای الریجانی 
می خواســتند، قبال می توانستند 
ایــن نامــه را منتشــر کنند. حاال 
ایشــان تمایل و هم اصرار دارد تا 
انتشــاردهنده این نامه که توسط 

فرد یا جمع بوده شناسایی شود.

آماده باش برای دور 
کرات وین جدید مذا

وزیر امورخارجه روســیه گفت که 
مذاکرات وین تا پیش از آغاز ســال 
نو میالدی از سرگرفته خواهد شد.

ســرگئی الوروف وزیر امورخارجه 
روســیه در گفــت وگو با شــبکه 
راشاتودی گفت که مذاکرات ایران 
و 1+4 در وین برای احیای برجام تا 
پیش از پایان سال جاری )میالدی( 

از سرگرفته می شود.
دربــاره  همچنیــن  الوروف 
گفت وگوهای وین اظهار داشــت: 
مذاکره کنندگان درحال کار روی 
بســته ای از توافقــات برای احیای 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
هســتند و این فرصت خوب وجود 

دارد که این اتفاق محقق شود.
وی در ادامــه تصریح کرد: طرف ها 
برای تعطیالت کریسمس یک وقفه 
کوتاه ایجاد کرده اند اما مذاکرات به 
زودی و پیش از پایان ســال ۲0۲1 

از سرگرفته خواهد شد.
وزیر امورخارجه روســیه در بخش 
دیگری از این مصاحبه به ســواالت 
پیرامون تنــش های کنونی میان 
مســکو و واشــنگتن و همچنین 
اختالفات بر ســر مسئله اوکراین 

پاسخ داد.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی دولت و مجلس در مسیر حل مشکالت 
کشور گفت: مهمترین راهکار ایجاد این هم افزایی در تعامل دولت و مجلس رابطین پارلمانی 

دستگاه های اجرایی هستند.
رئیس جمهور با اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در عرصه های مختلف از جمله رشد قابل 
توجه فروش نفت، افزایش تبادالت با کشور های منطقه اوراسیا و نظایر آن خاطرنشان کرد: 
با وجود دســتاورد های امیدوارکننده در حوزه های مختلف، اما وضعیت موجود در عرصه 

تنظیم و کنترل بازار و قیمت ها قابل قبول نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در جلسه هیات دولت 

با تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی دولت و مجلس در مســیر حل مشــکالت کشــور 
گفــت: مهمتریــن راهکار ایجاد ایــن هم افزایی در تعامل دولت و مجلس رابطین پارلمانی 

دستگاه های اجرایی هستند.
رئیس جمهور درباره مشــکالت موجود در مســیر تامین کاغذ مورد نیاز کشــور به ویژه 
برای نشــریات تصریح کرد: مســئولین مربوطه موضوع ملی شــدن تامین نیازمندی های 
حوزه نشــر به ویژه کاغذ را به طور جدی در دســتور کار قرار دهند. ظرفیت های خوبی 
 در کشــور برای خوداتکایی در تولید کاغذ وجود دارد که باید به شــکل احســن مورد توجه

 قرار گیرد.

رئیس جمهور:

وضعیت فعلی قیمت ها قابل قبول نیست

خبر ویژه بین الملل

مرکز پژوهش های مجلس:

طرح صیانت مشکالت زیادی دارد
مرکز پژوهش هــای مجلس در نامه ای به 
رئیس کمیســیون مشترک طرح صیانت 
خواســتار مهلت بیشتری برای بررسی این 
طرح شده است. طرح حمایت از کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مشهور 
به طرح صیانت، نهم آذر ماه با رأی اعضای 
کمیسیون مشترک آن برای 10 روز به مرکز 

پژوهش های مجلس ارجاع شده بود.
مرکــز پژوهش ها اعالم کرده در نامه خود 

به رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک 
طرح صیانت، به اشکاالت عدیده متن طرح 
پرداخته اســت. در متن این نامه »کاهش 
ســرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی ثباتی 
در قوانیــن و مقررات اقتصادی، به مخاطره 
افتــادن امنیت ســرمایه گذاری، مداخله 
بســیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی 
مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و 
عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین« به 

عنوان بخشــی از اشکاالت جدی محتوای 
طــرح صیانت مطرح شــده اســت. روابط 
عمومــی مرکز پژوهش هــا در خبر خود 
نوشــته »گفته می شــود در پیش نویس 
پیشنهادهای مطرح شده، مباحث مربوط 
بــه اینســتاگرام و پلتفرم های پرمخاطب 
تغییرات جــدی دارد.« برخی نمایندگان 
حاضر در کمیسیون مشترک طرح حمایت 
از کاربــران و خدمات پایه کاربردی فضای 

مجازی معتقد بودند برای بررســی بیشتر 
طــرح باید با اعمال مــاده 14۲ آیین نامه 
داخلی مجلس، دریافت نظر دســتگاه های 
ذیربط، کارشناســان، شــورای نگهبان، 
مجمع تشــخیص مصلحت الزامی شود تا 
مرکز پژوهش ها مهلت بیشــتری داشــته 
باشــد اما اعضای دیگر کمیسیون مشترک 
 صرفــاً بــر روی بررســی ده روزه آن تأکید 

کردند.

اعتراضات علیه 
محدودیت های 

کرونایی در مقابل 
پارلمان رومانی در 

شهر بخارست/ 
آسوشیتدپرس

ورود 2 پناهجوی 
افغان از منطقه پیست 
اسکی کوه های آلپ در 
مرز ایتالیا و فرانسه به 
داخل خاک فرانسه/ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

امیرعبداللهیان:

کو ایده های   برای روابط با با
متنوعی داریم

»حســین امیر علداللهیــان« وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران با بیان 
اینکه، »خیلی خوشحالیم که روابط ایران 
و جمهوری آذربایجان رو به رشد و توسعه 
است«، گفت که برای گسترش روابط با 

باکو ایده های متنوعی داریم.
وزیــر امور خارجه ایران در حین ورود به 
باکو در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این 
سفر دیدار هایی در سطح باال با مقامات 

جمهوری آذربایجان خواهیم داشت.
عبداللهیــان اظهار داشــت: ایده های 
متنوعی را برای توســعه هر چه بیشــتر 
همکاری هــا به همراه دارم و در دیدار با 
رئیــس جمهوری آذربایجان این ایده ها 
مطرح خواهد شــد. وی یادآور شــد، در 
ســه ماه گذشــته با همتای جمهوری 
آذربایجانی خودم تماســی های زیادی 
داشتم و روی چارچوب های خوبی برای 
توســعه همکاری ها توافق کردیم که در 
این ســفر این چارچوب هــا را در دیدار 
بــا رئیس جمهــوری آذربایجان نهایی 

خواهیم کرد. 

کامل جنگ  عراق غرامت 
کرد کویت را پرداخت 

بانک مرکزی عراق در بیانیه ای اعالم کرد 
که این کشور غرامت مالی 4/5۲ میلیارد 
دالری مصوب سازمان ملل متحد به نفع 
کویت به دلیل جنگ خلیج فارس را به 

این کشور پرداخت کرده است.
 بانــک مرکزی عــراق از پرداخت کامل 

غرامت جنگ به کویت خبر داد.
به گزارش شبکه الجزیره، بانک مرکزی 
عــراق در بیانیه ای اعــالم کرد که این 
کشور غرامت مالی 4/5۲ میلیارد دالری 
مصوب سازمان ملل متحد به نفع کویت 
به دلیل جنگ خلیج فارس را به این کشور 

پرداخت کرده است.
در ایــن بیانیه آمده اســت: آخرین 
قسط غرامت عراق به کویت که 44 
میلیــون دالر بود بــه دولت کویت 

پرداخت شد.
بانک مرکزی عراق همچنین اعالم کرد: 
امید اســت که تکمیل پرداخت غرامت 
به ادغام مجدد سیســتم بانکی عراق در 

سیستم بانکی جهانی کمک کند.

پوتین،غرب را به پاسخ 
کرد سخت تهدید 

روسیه با بیان اینکه کشورش جایی برای 
عقب نشــینی از موضع خود درخصوص 
اوکرایــن ندارد، گفت اگر غرب مســیر 
تقابل جویانــه با مســکو را کنار نگذارد، 
روســیه نیز مجبور است پاسخ سختی 

به آنها بدهد.
والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه از 
ممکن نبودن عقب نشینی این کشور از 
مواضع خود درخصوص اوکراین خبر داد.
پوتین طی ســخنرانی بــرای نظامیان 
روســیه گفت مسکو در یک بن بست با 
واشــنگتن بر ســر اوکراین قرار دارد که 
به همین دلیل جایی برای عقب نشینی 
ندارد. به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، 
وی در ادامــه تاکیــد کــرد تا زمانی که 
کشــورهای غربی مسیر تقابل جویانه با 
روسیه را کنار نگذارد، مسکو نیز مجبور 

است پاسخ سختی به آنها بدهد.

هشدار جدید آمریکا به ایران: 

به گزینه های دیگر روی خواهیم آورد
وزیــر امور خارجــه آمریکا گفت: 
تمایلی قوی به این داریم که بینینم 
آیا می شــود این برنامه هسته ای را 
بــه همان جعبه ای که داخلش بود 
بازگرداند یا نه. اما اگر به خاطر عدم 
مشارکت ایران با حسن نیت نتوانیم 
این کار را انجام دهیم، با جدیت به 
گزینه های دیگر روی خواهیم آورد.

وزیــر امور خارجــه آمریکا در یک 
کنفرانــس خبری ضمــن انتقاد از 
تصمیــم دولت قبلی این کشــور 
بــرای خروج از توافق هســته ای، 
مواضع واشنگتن را در زمینه تداوم 
مذاکرات احیای توافق هسته ای در 

وین تشریح کرد.
بــه گزارش پایگاه خبــری وزارت 
امور خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن 
وزیــر امور خارجه این کشــور در 
یک کنفرانس خبری در بخشــی 
از ســخنرانی آغازینــش گفت: ما 
نســبت به یک ســال قبــل، حاال 
تقریبا در زمینه هر مسئله ای اتحاد 
بیشتری با شرکا و متحدانمان داریم، 
از جمله در زمینه خصومت روسیه 
در قبال اوکراین و همســایگانش، 
برنامه هســته ای ایران و تالش های 
چین برای به چالش کشیدن نظام 

قانون مند بین المللی.
بلینکن در پاســخ به سوالی درباره 

مذاکرات احیای توافق هســته ای 
در ویــن مبنــی بر این که آمریکا تا 
چه مدت می تواند منتظر به نتیجه 
رســیدن این مذاکرات باشــد و آیا 
ضــرب االجلی در ایــن باره وجود 
دارد یا نه، گفت: نمی خواهم یک بازه 
زمانی برای این موضوع قائل شوم یا 
اعداد و ارقامی به شــما بگویم، جز 
این که، بله ]زمان باقی مانده[بسیار، 
بسیار، بسیار کوتاه می شود. عالوه بر 
ایــن، بازیابی تمامی منافع برجام از 
طریق بازگشــت به پایبندی به آن، 
با توســعه هایی که ایران هر روزه در 
برنامه هسته ای اش ایجاد می کند، 

بیش از پیش دشوار می شود.
وزیر امــور خارجه آمریکا با مطرح 

کــردن ادعا هایی علیه ایران، افزود: 
ما اکنون به خاطر یکی از چیز هایی 
کــه به گمانم از بدترین تصمیمات 
اتخاذ شــده در سیاســت خارجی 
آمریکا در یک دهه اخیر بوده است، 
در موقعیــت فعلی قرار داریم و آن 
تصمیم خروج از توافق هســته ای 
ایــران، برجام بوده اســت، توافقی 
که برنامه هسته ای ایران را محدود 

کرده بود.
وی در ادامه گفت که با خروج از آن 
توافق، به ما وعده داده شده بود که 
توافق قوی تری جایگزنش خواهد 
شــد و در عین حال، اعمال فشــار 
حداکثــری بر ایران موجب متوقف 
شــدن آنچــه فعالیت های مخرب 

ایــران در منطقه می خواند، خواهد 
شد. مسلما، ما در عوض شاهد خالف 
این ها بوده ایم. توافق جدید و بهتری 
در کار نبوده است. درست برعکس، 
ایران از محدودیت های اعمال شده 
به واسطه برجام خود را رهانده است 
و بــه ادعای وی اقدامات خصومت 
آمیــزی در هر یک از کشــور های 

منطقه انجام می دهد.
او در این راســتا گفــت: بنابراین، 
واقعیت اموری که با آن ســر و کار 
داریــم، این اســت، اما در حال کار 
کــردن روی آن هســتیم و حلش 
خواهیــم کرد. همچنــان تمایلی 
قــوی به این داریــم که بینینم آیا 
می شــود این برنامه هسته ای را به 

همــان جعبه ای کــه داخلش بود 
بازگرداند یا نه.

وی کــه کشــورش در حال حاضر 
جایگاهــی در برجام ندارد و به طور 
یک جانبه از آن خارج شده توپ را 
در زمیــن ایران انداخت و گفت: اما 
اگر به خاطر عدم مشارکت ایران با 
حسن نیت نتوانیم این کار را انجام 
دهیم، با جدیت به گزینه های دیگر 

روی خواهیم آورد.
به ادعــای بلینکن چیزی که دوام 
نخواهــد آورد، آن چــه آن را وقت 
کشــی ایران پای میــز مذاکره از 
طریق عدم مشارکت با حسن نیت 
و سرعت و در عین حال پیش بردن 
برنامه هسته ای اش می خواند، است 
و این کاری نیست که بتوان تحملش 

کرد و این طور نخواهد بود.
اظهــارات بلینکن در پی این مطرح 
می شــود کــه دور هفتم مذاکرات 
احیــای توافق هســته ای در وین 

جمعه گذشته پایان یافت.
به گفته طرفیــن مذاکرات، پیش 
رفت هایی حاصل شده است و حاال 
آن ها به دستور کاری برای مذاکرات 
بعد پیرامون لغو تحریم ها و اقدامات 
هسته ای و تعیین متن نهایی توافق 
رسیده اند. تاریخ دقیق از سرگیری 

مذاکرات وین اعالم نشده است.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
دو شرط مهم برای بهبود 

وضعیت بورس
یک کارشــناس بازار سرمایه ضمن 
تشریح تاثیر 10 تصمیمی که اخیرا 
توسط دولت برای بازار سرمایه گرفته 
شــده اســت، حذف قیمت گذاری 
دستوری و توافق مذاکرات سیاسی 
را دو شرط مهم برای اصالح وضعیت 

این بازار عنوان کرد.
ســعید جعفــری  با اشــاره به 10 
تصمیمی که اخیرا برای بازار سرمایه 
از سوی دولت اخذ شده است، اظهار 
کرد: این تصمیماتی که اعالم شــد، 
مربوط به الیحه بودجه  ســال آینده 
بود که دولت تقدیم مجلس کرده بود 
و برخی از بندهای آن ابهام داشت که 
باعث نگرانی شده بود و افت قیمت ها 

در بازار را تشدید کرده بود.
وی ادامــه داد: یکــی از مهم ترین 
تصمیماتــی که بعــد از ارائه الیحه 
گرفته شــد، این بود که قیمت گاز 
خوراک پتروشیمی ها سقف ریالی 
داشته باشــد. یعنی معادل قیمت 
گاز صادراتــی تــا حداکثر ســقف 
5000 تومــان و نرخ گاز ســوخت 
هــم معادل حدود 40 درصد همین 
عدد اســت که ۲000 می شود. این 
ارقام نســبت به ارقامی که در الیحه 
اعالم شده بود منطقی تر است.این 
کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر 
اینکه عددی که اعالم شــده باز هم 
قابل توجه است، گفت: به طور کلی 
نــرخ فرمول خوراک پتروشــیمی 
از اســاس مشــکل دارد چراکه بر 
اســاس قیمت گاز اروپا محاســبه 
می شود و این موضوع باعث می شود 
پتروشــیمی های مــا از رقبا عقب 
بمانند و جذابیت ســرمایه گذاری 
را از بیــن بــرده بود.جعفری با بیان 
اینکه مواردی که اعالم شــده است 
می تواند برای بازار ســرمایه مسکن 
باشــد، عنوان کرد: اما از آنجایی که 
در قالب بودجه اســت، هر سال این 
ریســک وجود دارد که ممکن است 
دولت مجددا عدد قابل توجهی اعالم 
کنــد. به همین دلیل بحث خوراک 
پتروشــیمی ها و ســوخت صنایع 
فوالدی و سیمانی نیازمند این است 
که بر اســاس یک فرمول بلند مدت 
تعیین شود تا ســرمایه گذاری که 
قصد دارد سرمایه گذاری بلند مدت 
کند، بتواند راحت تر تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: این تصمیمات موقتی 
است و ریسک هایی که اخیرا اضافه 
شــده بود، با این تصمیمات پوشش 
داده شد.این کارشناس بازار سرمایه 
درمــورد تصمیماتی کــه درمورد 
بازارگردانی عرضه اولیه ها و بازگشت 
مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه گرفته شده است 
نیز توضیح داد: این تصمیمات قطعا 
روی بازار تاثیر مثبت دارند. درواقع 
هــر مبلغی کــه در جهت تثبیت 
بازارگردانــی مخصوصــا در بخش 
عرضه اولیه های دولتی به بازار تزریق 
شود، به شرایط بازار کمک می کند. 
من این رویکرد دولت نسبت به بازار 

سرمایه را مثبت می بینم.

خبر

بدهکاران بانکی حق 
افتتاح حساب ندارند

درحالیکه برخــی متقاضیان 
افتتاح حســاب با این مشکل 
مواجــه شــدند که بــه دلیل 
پرداخــت نکردن قســط وام 
خــود، در بانک دیگری موفق 
به افتتاح حســاب نشــده اند، 
دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی در این باره 
می گوید: در راستای بخشنامه 
بانک مرکزی بدهکاران بانکی 
نمی تواننــد نســبت به افتتاح 
حســاب جاری اقــدام کنند، 
اما می توانند حســاب سپرده 

داشته باشند.
یکــی از متقاضیــان افتتــاح 
حســاب اعالم کرده که به یکی 
از بانک هــای دولتی کشــور 
مراجعــه، اما به دلیل تاخیر در 
پرداخت قسط یک وام در بانک 
دیگــر، متصدی بانک از افتتاح 
حســاب برای این مشــتری 
خــودداری و اعــالم کرده که 
طبق بخشــنامه بانک مرکزی 
افتتاح حساب برای بدهکاران 

به نظام بانکی ممنوع است.
همچنین، متصــدی بانک به 
این فرد گفته که ابتدا نســبت 
به پرداخت دو قســط پرداخت 
نشده خود در بانک اقدام کند، 
ســپس برای افتتاح حســاب 

اقدام کند.
در پی این موضوع، محمدرضا 
جمشــیدی- دبیر کل کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصــی اظهار کــرد: این 
موضــوع به بخشــنامه بانک 
مرکزی در این زمینه مربوط 
اســت و طبق این بخشنامه 
کســانی که اقســاط بانکی 
خــود را به موقــع پرداخت 
نکــرده باشــند، از افتتــاح 
حســاب محروم می شــوند 
زیرا، آن ها بدحســابی خود 
بــه بانک را نشــان داده اند و 
بــرای پیشــگیری از اینکه با 
افتتاح حسابی جدید، نسبت 
دریافت دســته چک و صدور 
آن اقدام کنند، بانک ها از ارائه 
این خدمت بانکی به این قبیل 

افراد منع می شوند.
وی تاکیــد کرد که این افراد با 
افتتاح حساب جاری و کشیدن 
چک به ســایر افــراد موجب 
افزایش مطالبات معوق بانک ها 
شــوند زیرا، بدحسابی آن ها در 
پرداخت اقساط مشخص شده 

است.
جمشــیدی اعالم کرد که این 
افراد فقط می توانند حســاب 
ســپرده افتتــاح کننــد و از 
افتتاح حســاب جاری محروم 

می شوند.

یک کارشــناس ارز دیجیتال 
گفــت: تا زمانی کــه ارزهای 
دیجیتــال در دســت خــود 
شــهروندان ایرانی و در کیف 
پولشــان باشــد بــه غیــر از 
رمزارهایــی کــه امکان بلوکه 
کــردن آدرس را دارند خطری 
ســرمایه آنها را تهدید نخواهد 
کــرد. ســعید خوشــبخت، 
دیجیتال،  ارزهای  کارشناس 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه ارزهــای دیجیتال می 
توانند هژمونی دالر را به خطر 
بیاندازند یا خیر؛ گفت: در بازه 
کوتــاه مدت ارزهای دیجیتال 
نمــی تواننــد هژمونی دالر را 
به خطــر بیاندازند اما در بلند 
مدت این احتمال وجود دارد. 
با توجه به اینکه فناوری در حال 
پیشرفت است خیلی از چالش 
هایی کــه ارزهای دیجیتال با 
آن مواجه هســتند برای اینکه 
بتواننــد به روش های کارآمد 
پرداخت برســند بــه تدریج 
برطــرف خواهــد شــد و اگر 
میــزان پذیرش عمومی باالتر 
رود به مرور زمان هژمونی دالر 

به خطر خواهد افتاد.
وی در ادامــه در پاســخ بــه 
این پرســش کــه چقدر زمان 
مــی برد تا ایــن اتفاق به وقوع 
بپیوندد گفت: به خطر افتادن 
هژمونــی دالر در بازه دو دهه 
ای به وقوع خواهد پیوســت و 
نباید انتظار داشــت تا دوسال 
آینــده رمزارزها هژمونی دالر 
را بــه خطر بیاندازند اما روندی 
که ارزهای دیجیتال در پیش 
گرفتنــد تهدید برای هژمونی 
دالر اســت.این کارشــناس 
ارزهــای دیجیتال در ادامه در 

پاسخ به این پرسش که ارزهای 
دیجیتــال از تاثیــر تحریم ها 
خواهد کاست و کمی به دولت 
هایــی که هــدف تحریم قرار 
گرفتند کمک می کند یا خیر؛ 
گفت: در ادبیات بلند مدت اگر 
ارزهای دیجیتال بتوانند نظام 
هــای پرداخت مــوازی ایجاد 
کنند و به صورت سیستماتیک 
فعالیــت کننــد حتما بر روی 
تحریم ها تاثیر خواهد گذاشت 
و در جهانــی کــه نظام های 
پرداخــت جایگزین و موازی 
وجــود دارد رزهای دیجیتال 
مــی توانند در دور زدن تحریم 
ها موفق عمل کنند اما اگر در 
بلند مدت نظام های پرداخت 
جایگزین ایجاد نشــده باشد و 
تنها از رمزارزها برای پرداخت 
استفاده شود این فناوری تاثیر 
چشمگیری در دور زدن تحریم 
ها نخواهد گذاشت.خوشبخت 
در ادامه افزود: در بحث تحریم 
یکی از مشکالت این است که 
شــرکت ها حاضر نیستند به 
ما کاال بفروشــند و مشــکل 
تنهــا مربوط بــه نقل و انتقال 
پــول نمی شــود و یکی دیگر 
از مشــکالت این است که در 
صورتــی که دولــت ها رمز ارز 

بگیرند آن را به چه شکلی نقد 
کنند؛ دولت و شــرکت هر دو 
حاضر هستند کاال بفروشند و 
رمز ارز بگیرند اما در کنار تبدیل 
کردن ارزهای دیجیتال به پول 
نقد مسئله اعتماد نیز در میان 
است. در معامالت بین المللی 
از AHP اســتفاده می شــود 
کــه هــم صادرکننــده و هم 
واردکننده بتوانند اعتماد کنند 
و رمزرزها با ویژگی های فعلی 
در AHP نیســتند و این سوال 
پیش می اید که اگر من پول را 
پرداخت کنم از کجا باید بفهمم 
کاال را می گیرم و این مشکالت 
باید حل شــود. از طرف دیگر 
مســائل مربوط به بیمه و ثبت 
اســناد مالی مبتنی بر رمز ارز 
باید حل شود و در حال حاضر 
اگر تمام دنیا مشــکلی نداشته 
باشند قوانین ایران اجازه نمی 
دهــد ثبت سفارشــی در این 
خصــوص صورت گیرد و خود 
محدودیــت هایی داریم و این 
ها باید حل شود و این فناوری 
پازلی اســت که تمام قطعات 
آن باید حل شــود و اگر یکی 
از این قطعات در سرجای خود 
قــرار نگیرد این کار غیرممکن 
خواهد شد.وی در ادامه گفت: 

در مقیــاس های کوچک و در 
پرداخت هــا 50 تا ۲00 هزار 
دالری ارزهــای دیجیتال می 
توانند چاره ســاز باشــند اما 
زمانی کــه پای پرداخت های 
کالن در مجامع بین المللی به 
میان می آید فرایندها پیچیده 

خواهد شد.
 سرمایه ایرانیان 

 در بازار ارزهای دیجیتال 
در خطر است؟

این کارشناس ارز دیجیتال در 
ادامه در پاســخ به این پرسش 
که ســرمایه ایرانیــان در بازار 
ارزهــای دیجیتــال در خطر 
اســت یا خیر؛ گفت: زمانی که 
ارزهــای دیجیتال در دســت 
خــود شــهروندان ایرانی و در 
کیف پولشــان باشد به غیر از 
رمزارهایــی کــه امکان بلوکه 
کــردن آدرس را دارند خطری 
ندارد و تا زمانی که بیت کوین، 
الیــت کوین و یا اتریوم من در 
کیــف پــول من باشــد هیچ 
خطری من را تهدید نمی کند 
اما در خصــوص رمزارزهایی 
ماننــد تتر کــه قابلیت بلوکه 
شــدن در آدرس را دارد ذاتــا 

این خطر وجود دارد.
وی در ادامه افزود: زمانی هست 

که شهروندان وارد صرافی می 
شــوند و صرافی یک سرویس 
دهنــده مالی اســت و باید از 
قوانین کشــورها تبعیت کند 
و زمانــی کــه افــراد در ایران 
وارد صرافــی های بین المللی 
می شــوند عمال به آن صرافی 
هــا دروغ مــی گویند و زمانی 
کــه ایــن دروغ را می گویند 
همــواره این حق را به صرافی 
مــی دهند که به محض اینکه 
مطلــع شــود و بخواهد بتواند 
حســاب هایشان را بلوکه کند 
و طبــق قوانیــن جدیــد نیز 
صرافی ها موظف هســتند اگر 
متوجه شدند کاربرشان ایرانی 
هستند سرمایه ایشان را بلوکه 
کنند و زمانی که ایرانیان وارد 
این مسیر می شوند باید مطلع 
باشند که خطرهای جدی ای 
در کمینشان است.خوشبخت 
در ادامه گفت: صرافی های غیر 
متمرکز مانند یونی ســوآپ و 
پنکیک ســوآپ این مشکالت 
را ندارنــد اما محدودیت های 
کویــن هــا را دارند و کار با آنها 
ساده نیست و برای ترید کردن 

و معامالت مناسب نیستند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه 
شهروندان ایرانی اگر قرار باشد 
ترید کنند خطر جدی ای را به 
جان می خرند؛ گفت: طبیعتا 
صرافی حق دارد _ مشروعیت 
ندارد _ که سرویس را قطع کند 
و در اخذ این تصمیم دست آن 
صرافی باز اســت؛ حال در این 
میــان ممکن اســت اقدامی 
در این خصــوص انجام ندهد 
امــا تمام ایــن اتفاقات یا بنابر 
سیاســتی اســت و یا شانسی 

است.

هشدار به خریداران ارزهای دیجیتال

 سرمایه تریدرهای ایرانی در معرض خطر است

 محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور وعده 
افزایش یارانه 90 تا 1۲۶ هزار تومانی را در ماه جاری 
داده است؛ آنگونه که معاون اقتصادی رئیس جمهور 
اعالم کرده، دولت برای پرداخت این یارانه عجله دارد 
و می خواهــد ایــن کار را در مــاه پیش رو انجام دهد، 
اما گویی به نظر می رســد هنــوز دولتمردان در این 
مساله به تصمیم قطعی نرسیده اند، زیرا وزیر اقتصاد 
روز گذشته اعالم کرد: هنوز هیچ تاریخ دقیقی برای 

افزایش یارانه ها اعالم نشده است.
افزایش تورم به رقمی بی سابقه با حذف ارز ترجیحی
یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت به دلیل شعار های 
پیش از انتخابات خود اصرار دارد که این کار را زودتر 
انجــام دهــد، به اقتصاد ۲4 گفــت: دولت می گوید 
نمی خواهیم ســفره مردم را به برجام گره بزنیم. االن 
به ظاهر به زعم خود این کار را در بودجه آینده کرده 

و پیشاپیش می خواهد ارز را گران هم کند.

ســید مرتضــی افقه ادامه داد: اگــر دولت ارز 4۲00 
تومانــی را حــذف کند، بدون تردیــد 7 درصد تورم 
افزایش خواهد داشــت و اگر این درصد به تورم 45 
درصدِی حال حاضر اضافه شود از رقم بی سابقه تورم 

سال 74 هم عبور می کند.
اول یارانه می دهند بعد ارز را گران می کنند

عضو هیات علمی دانشــگاه شــهید چمران اهواز به 
اقتصاد ۲4 گفت: به نظر من، این ارز را قبل از اعطای 
یارانــه به مردم گران نمی کنند، زیرا کام مردم را اول 
شــیرین می کننــد و اول یارانه را می دهند و بعد ارز 

4۲00 تومانی را حذف می کنند.
افقه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت پیش از 
حــذف ارز 4۲00 تومانی، منابع الزم را برای افزایش 
یارانــه از کجا تامین می کند، گفت: دولت احتماال یا 
از بانک مرکزی وام می گیرد یا از تنخواه دولت برمی 
دارند و ســپس بعد از حذف ارز ترجیحی، آن پول را 

برمــی گرداننــد. در حال حاضر دولت پولی برای این 
کار ندارد و دنبال منابع می گردد؛ بنابراین وسوســه 

می شود بنزین یا ارز 4۲00 تومانی را گران کند.
سردرگمی دولتمردان برای حذف ارز ترجیحی

ایــن اقتصاددان با بیــان اینکه هنوز دولت به نتیجه 
قطعی نرسیده که چیکار می خواهد کند، گفت: دولت 
تحت فشــار رســانه ها می خواهد وعده هایی که قبل 
انتخابات داده اســت را عملی کند، ولی منابع الزم را 
ندارد؛ بنابراین این ناهماهنگی ها هم بین دولتمردان 
پیش می آید که معاون اقتصادی رئیس جمهوری در 
مورد گرانی ارز ســخنی می گوید که با ســخنان وزیر 

اقتصاد همخوانی ندارد.
افقه ادامه داد: سردرگمی در بین تصمیم گیران دولتی 
وجود دارد و این صحبت ها هم در حد حرف اســت. 
البتــه اعــالم خبر ارز ترجیحی هــم اثر روانی دارد و 

موجب گرانی می شود.

آخرین جزئیات از افزایش یارانه نقدی

سردرگمی دولتمردان برای حذف ارز ترجیحی ادامه دارد

گفت و گو
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کوتاه از انرژی

بین الملل

 مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران :

گاز   ظرفیت تولید 
 در میدان شوریجه 

۲ برابر می شود
مدیرعامل شــرکت مهندسی و 
توســعه گاز ایران اظهار داشت: 
با پروژه امــروز، ظرفیت تولید 
مخزن شــوریجه از ۲0 میلیون 
متــر مکعب به 40 میلیون متر 
مکعــب در روز می رســد.رضا 
نوشادی در مراسم تنفیذ قرارداد 
طرح ذخیره ســازی گاز میدان 
 D خانگیران – مخزن شوریجه
با بیــان اینکه از ابتدای انقالب 
تاکنــون تولید گاز از 7 میلیون 
متر مکعب به 870 میلیون متر 
مکعب در روز رســیده اســت، 
اظهار داشــت: این میزان تولید 
تا جایی اســت کــه منتقدان و 
تحلیلگــران در حوزه گاز عنوان 
می کنند کــه به برخی مناطق 
نباید گازرسانی می شد در واقع 
انتقاد به پرکاری در صنعت گاز 
اســت.وی افزود: امروز 1870 
کیلومتر لوله با ســایز بزرگ در 
دســتور کار قرار گرفته، تعداد 
ایســتگاه ها دو رقمی شده و این 
یک رکورد است. طرح پاالیشی 
و دیسپچینگ نیز در سطح قابل 
قبولی اســت بنابراین باید گفت 
کــه صنعت گاز کشــور در یک 
دوران پرتکاپو قرار دارد و صعود 
به قلل دیگر نیز هدفگذاری شده 

است.

یک مقام مسئول اظهار کرد :

تعریف سناریوهای 
 بدبینانه برای عبور از 

کم آبی تهران
مدیــر عامل آبفای تهران با بیان 
اینکــه ذخایر ســدها ۶0 درصد 
منفی اســت، گفت: براســاس 
سناریوی بدبینانه ای که طراحی 
کردیــم برنامه ریــزی می کنیم 
که مشــکلی به لحاظ تامین آب 
پیش نیاید.محمدرضا بختیاری 
درباره وضعیت موجودی ذخایر 
ســدها و تامین آب استان تهران 
اظهار داشــت:  متاسفانه تاکنون 
میزان بارندگی نســبت به سال 
قبــل چندان مناســب نبوده و 
۶0 درصــد منفی هســتیم. وی 
بــا بیان اینکــه وضعیت مخازن 
ســدها خوب نیســت، گفت: بر 
اســاس ســناریوی بدبینانه ای 
کــه طراحی کردیم برنامه ریزی 
می کنیــم که مشــکلی به لحاظ 
تامیــن آب پیــش نیاید.مدیــر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان 
تهــران تصریح کرد: امیدواریم با 
بارندگی هایــی کــه در فصــل 
زمســتان خواهیم داشت مشکل 
کسری مخازن را تا حد زیادی حل 
کنیم.وی از مردم هم خواست که 
همچون روال گذشته در مصرف 
صرفه جویی کنند تا مشکلی بابت 
تامیــن آب پیش نیاید. بختیاری 
گفــت: مــا بر اســاس کمترین 
میزان بارندگی سناریوهای خود 
را تعریف کرده ایم به این ترتیب 
که به میزان ورودی واقعی سدها 
خروجی داریم و با کنترل فشــار 
و فرهنگســازی اوضــاع را تحت 

کنترل داریم. 

مهمترین موضوع بازار 
نفت در سال آینده 

چیست ؟
 پــس از بهبــود تقاضا برای 
نفــت و گاز در ســال ۲0۲1، 
بازارهای انرژی در حالی وارد 
ســال ۲0۲۲  می شــوند که 
ابهامات نســبت به قیمت ها، 
تقاضــا و چشــم اندازهــای 
بلندمدت همزمان با افزایش 
موارد ابتال به اُمیکرون و فشار 
ســرمایه گذاران بر شرکتها 
بــرای کربــن زدایی، تجدید 
شده اند. آیا سال آینده تقاضا 
بــرای نفــت و گاز همچنان 
بهبــود خواهنــد یافــت و 
تاسیسات انرژی پاک افزایش 
پیدا می کنند؟ یا ریســک ها 
برای مدتی مانع تحقق توسعه 
انرژی سبز شده و روند بهبود 
تقاضــا بــرای نفــت و گاز را 
افزایــش می دهند.هر چه به 
پایــان ســال ۲0۲1 نزدیک 
می شــویم، دورنمای ســال 
۲0۲۲ مبهم تر می شــوند به 
خصوص که اُمیکرون دولت ها 
در اروپا را به وحشت انداخته 
و آنها تشــدید محدودیت ها 
را آغــاز کرده یــا مانند هلند 
قرنطینه های ســخت گیرانه 
برگردانده انــد  دوبــاره  را 
و بســیاری از کشــورهای 
محدودیت هــای  اروپایــی 
سفر را تشدید کرده اند.تاثیر 
اُمیکرون بر اقتصادها و تقاضا 
بــرای ســوخت و تاثیر آن بر 
رونــد احیای تقاضا برای نفت 
و قیمت ها، موضوع مهمی در 
طول سال ۲0۲۲ به خصوص 
در  نخســتین ماه های ســال 
میالدی آینــده خواهد بود. 
پیــش بینی قیمت های نفت 
در شرایط عادی دشوار است 
و ابهامات پیرامون پاندمی کار 
پیــش بینی را دشــوارتر هم 
کــرده اســت. در حال حاضر 
دورنماهای قیمت هر بشــکه 
نفت از 70 دالر در سال آینده 
تا باالی 100 دالر در مقطعی 
از سال ۲0۲۲ یا ۲0۲3 متغیر 
اســت.اوپک تاثیــر مالیم و 
موقتی اُمیکرون بر تقاضا برای 
نفت را پیش بینی می کند در 
حالی کــه آژانس بین المللی 
انــرژی کنــدی موقتی روند 
احیای تقاضا به دلیل شــیوع 
واریانــت جدید را پیش بینی 
می کند.در نخستین روزهای 
شیوع اُمیکرون، بانک جی پی 
مورگان اعالم کرد ، میانگین 
قیمت هر بشــکه نفت ممکن 
اســت به 1۲5 دالر در ســال 
آینــده و 150 دالر در ســال 
۲0۲3 صعــود کنــد. اوپک 
بــه دلیل ابهامــات مربوط به 
اُمیکــرون، احتمــال تنظیم 
سیاســت تولیــد نفت خود 
را اعــالم کــرده و بنابرایــن 
اقدامات این گروه کشورهای 
صادرکننده نفــت به همراه 
تحــوالت کووید، عامل مهم 
تاثیرگذار بر قیمت های نفت 

در سال آینده خواهد بود.

نفت و انرژی 4

مدیرعامل شــرکت مهندســی گاز گفت: شــرکت ملی گاز برای اولین بار 
مدیریت مخزن را در راســتای یکپارچگی زنجیره ارزش بر عهده می گیرد 
و فراتر از آن، این کار را از طریق یک قرارداد برون ســپاری انجام می دهد.
رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی گاز در »آئین امضای تفاهمنامه 
افزایش ذخیره ســازی میدان گازی شــوریجه با شرکت مپنا« گفت: از اول 
انقالب تولید گاز کشور از هفت میلیون مترمکعب به 870 میلیون مترمکعب 

رسیده است. 
اگر در برخی از صنایع از کم کاری ها انتقاد می شود، در صنعت گاز از توسعه 
بیش از اندازه خطوط لوله و پرکاری ها انتقاد خواهد شد که این نشان دهنده 
افتخارات این صنعت است.وی افزود: در حال حاضر 1870 کیلومتر لوله با 

سایز بزرگ، بیش از 10 ایستگاه تقلیل فشار، چندین ایستگاه دیسپچینگ 
در کل کشور و چند پاالیشگاه گاز در دستور کار است که این آمار بی سابقه 
است.مدیرعامل شرکت مهندسی گاز ادامه داد: با این قرارداد، شرکت ملی 
گاز برای اولین بار مدیریت مخزن را در راستای یکپارچگی زنجیره ارزش بر 
عهده می گیرد و فراتر از آن، این کار را از طریق یک قرارداد برون ســپاری 
انجام می دهد؛ اتفاقی که تا پیش از این خط قرمز کشور بوده است.نوشادی 
با اشاره به اینکه این اتفاق سقف اهداف شرکت ملی گاز را نشان می دهد، 
افزود: میزان ذخیره سازی شوریجه از ۲0 میلیون مترمکعب در روز به 40 
میلیــون مترمکعــب و از ۲.۲5 میلیارد مترمکعب در ســال به 4.5 میلیارد 

مترمکعب می رسد.

مدیرعامل شرکت مهندسی گاز:

کند گاز برای اولین بار مدیریت مخزن را برون سپاری می  شرکت ملی 

گران نمی شود، اما تغییر در نحوه سهمیه بندی نامشخص است بنزین 

شایعه افزایش قیمت بنزین 
روزهــای  گذشــته خبری 
مبنــی بــر افزایــش قیمت 
بنزیــن در دو جزیره کیش و 
قشــم منتشر شد؛ خبری که 
پــس از اعالم دو برابر شــدن 
یارانه ها از ابتدای دی 1400 
توسط محسن رضایی معاون 
اقتصــادی رئیــس جمهور، 
واکنش هــای بســیاری را از 
ســوی مردم، کارشناســان 
و فعــاالن سیاســی در پــی 
داشــت. این مسئله با انتشار 
یــک نامه محرمانه در فضای 
مجازی آغاز شــد، نامه ای که 
از سوی محسن رضایی معاون 
اقتصــادی رئیس جمهور به 
جواد اوجی وزیر نفت، ســید 
احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و ســعید 
محمــد دبیر شــورای عالی 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
ارسال شــده بود.در این نامه 
آمده است: تصمیمات جلسه 
بیست و سوم ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت که به تایید 
رئیــس محتــرم جمهوری 
اســالمی ایران رسیده است، 
به شــرح ذیل برای اجرا ابالغ 
می گردد:مقــرر گردید طرح 
»بازتوزیــع یارانــه بنزین از 
طریق ارائه ســهمیه بنزین به 
افراد به جــای خودروها« به 
شرح پیوست به طور آزمایشی 
در جزیره قشــم/کیش اجرا و 
هیئت وزیران بر اساس نتایج 
حاصــل از اجرای آزمایشــی 
طــرح در خصــوص تعمیم 
آن بــه کل کشــور تصمیــم 
گیــری نماید. همچنین الزم 
است دســتگاه های ذیربط، 
زیرســاخت های الزم سخت 
افزای و نرم افزاری برای تعمیم 
طرح به کل کشور را در مدت 
اجــرای آزمایشــی آن ایجاد 
نمایند«.پس از انتشــار این 
نامه، حجت االســالم موسی 
احمــدی عضو کمیســیون 

انرژی مجلس گفت: در طول 
این ســال ها در بحث بنزین، 
بــا دولت های جدید روی کار 
می آمدنــد، مطالبی در رابطه 
بــا افزایش قیمــت بنزین و 
این مســائل مطرح می شــد 
که در جامعــه ایجاد التهاب 
و نگرانــی می کــرد. افزایش 
قیمت حامل هــای انرژی بر 
حمل و نقــل و زندگی مردم 
اثرگذار و واضح است که بیش 
از همه، زندگی قشــر محروم 
و مستضعف با افزایش قیمت 
بنزین تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت. البته گاهی این اخبار 
برای جریان ســازی و پمپاژ 
نگرانــی در جامعه منتشــر 
می شــود تا مــردم را نگران 
کنند.عضو کمیسیون انرژی 
مجلس گفت: دولت سیزدهم 
نیــز اخباری که اخیراً درباره 
افزایش قیمت بنزین به ویژه 
در فضــای مجازی منتشــر 
شــده بــود را تکذیب کرد و 
رســماً اعالم کــرد که چنین 
تصمیمی صحت ندارد. سال 
گذشته در کمیسیون انرژی 
طرحی مطرح شــد مبنی بر 
اینکــه به جــای اختصاص 
ســهمیه بنزین به خودرو، به 
افراد ســرانه مصرف سوخت 
بدهیــم. چراکــه افرادی که 

وســیله نقلیــه ندارنــد نیز 
تاوان گرانی هــا را می دهند 
و بــه نوعی کســانی که چند 
خودروی شــخصی دارند از 
ســهم بنزین آن ها استفاده 
می کنند.احمــدی افزود: بر 
اساس چنین طرحی، میزان 
مشخصی از ســهمیه بنزین 
بــه هر فرد با کــد ملی تعلق 
می گرفــت تا همــه از یارانه 
بنزیــن بهــره ببرنــد، البته 
پیگیــری این طرح ادامه پیدا 
نکرد. یکی از کســانی که آن 
موقــع با این طــرح مخالفت 
کــرد، مــن بــودم؛ چراکه 
بــرای  الزم  ســاختار های 
اجــرای چنین طرحی ایجاد 
نشــده است و سازوکار خاص 
خود را می طلبد تا روی قیمت 
بنزین اثری نداشــته باشــد. 
هنوز با اجــرای طرح اصالح 
نحــوه ســهمیه بندی بنزین 
موافقتــی صــورت نگرفته، 
البته این طرح از دســتور کار 
خارج مجلس نشده است، ولی 
با توجه به شــرایط موجود و 
مسائلی مثل بودجه در اولویت 
کار مجلس قرار ندارد.فریدون 
عباسی دوانی عضو کمیسیون 
انرژی مجلس نیز در این باره 
اظهــار کرد: هــر کاری قرار 
باشــد از نظــر عملــی انجام 

شــود باید در جای کوچکی 
اجرا شــود، از آنجا که کیش 
و قشــم منطقه آزاد هستند، 
می تواند به عنوان یک پایلوت 
اجــرا مدنظر قرار بگیرند ولی 
مقدمــات کار این اســت که 
بایــد کار های کارشناســی 
انجام شود، درآمد های مردم 
و نظــام حقوق و دســتمزد 
اصــالح شــود تا بعــد بتوان 
در مــورد حامل هــای انرژی 
اظهــار نظر کــرد. از آنجا که 
درآمد هــا در مناطــق آزاد 
متفاوت با بقیه کشــور است، 
شاید مطلوب باشد به صورت 
آزمایشــی، مصرف یا قیمت 
حامل هــای انــرژی در این 
مکان ها امتحان شود.او افزود: 
ایــن کار آزادســازی قیمت 
نخواهــد بود بلکه این مقدمه 
و  قیمت هــا  واقعی ســازی 
واقعی سازی دستمزدهاست، 
یعنــی ابتــدا بایــد تکلیف 
خــط فقر را مشــخص کنیم. 
پس از این ســخنان عباسی 
دوانی، حســین شمسیان راد 
سرپرســت معاونت فرهنگی 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش، در واکنش به اظهارات 
او، گفت: خبر افزایش قیمت 
را قویــاً و با اطمینان تکذیب 
می کنم، چنین خبری اساساً 

صحت نــدارد. نــرخ بنزین 
ســهمیه ای و آزاد بــه هیچ 
وجه افزایــش نخواهد یافت 
و مردم بــا آرامش به زندگی 
خــود بپردازند، زیرا معتقدم 
که ایــن نماینــده مجلس، 
از جزئیــات طــرح تخصیص 
بنزیــن براســاس کدملــی 
کامال بی اطالع اســت. تغییر 
قیمت های حامل های انرژی 
نیازمند مصوبه مجلس است و 
اساسٌا مجلس در این خصوص 
هیچگونه مصوبه ای نداشــته 
اســت.از آن جا که طبق گفته 
عباسی دوانی عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، 
قیمت در این زمینه به وزارت 
نفت بســتگی دارد، باشــگاه 
خبرنگاران جــوان موضوع را 
از این وزارتخانه پیگیری کرد.
هوشــنگ فالحتیان معاون 
برنامه ریــزی وزارت نفت در 
این باره گفت: دولت هیچگونه 
اراده ای بــرای افزایش قیمت 
بنزیــن ندارد و ســتاد اطالع 
رســانی دولت، متعاقباً در این 
ارتباط، توضیحات الزم را ارائه 

می دهند. 

جزئیات بیشتر هفته آینده 
مشخص می شود

اسداهلل قلیزاده رئیس انجمن 
صنفی صاحبان اماکن فروش 
و عرضه فرآورده های نفتی در 
این رابطه، گفت: تاکنون هیچ 
ابالغیه ای درباره افزایش نرخ 
بنزین به جایگاهداران عرضه 
ســوخت داده نشده است. به 
طور کلــی، بحث اجرای این 
طرح در قشــم و کیش قطعی 
اســت، امــا فقط بــه صورت 
آزمایشــی قرار اســت که این 
کار انجام شود و چیزی قطعی 
نیست. شاید به نتیجه برسد و 
شاید هم نرسد، جزئیات بیشتر 
این مســئله نیز در هفته آینده 

مشخص خواهد شد.
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5بانک و بیمه
اخبار

مدیرعامل شرکت بیمه آسماری 
کید کرد:  تا

لزوم شکل گیری رقابت سالم 
میان بیمه گران بدون تکیه 

بر نرخ های غیرفنی

مدیرعامل شــرکت بیمه آسماری با 
تاکیــد بر لزوم شــکل گیری رقابت 
ســالم میان بیمــه گران بدون تکیه 
بر نرخ هــای غیرفنی، گفت: گرچه 
فرهنگ ســازی بیمه ای برای عموم 
مردم الزامی است، اما ابتدا این بیمه 
گران هســتند که باید درباره نرخ و 
شرایط بیمه نامه ها به نقطه مشترک 

برسند.
علیرضا یزدان دوســت که به همراه 
جمعی از مدیران منطقه و کشور در 
مراسم افتتاح ساختمان جدید شعبه 
ارس این شــرکت حضور داشــت، با 
بیان این که تا مردم آگاه نشوند، بیمه 
نمی خرند، خاطرنشــان کرد: گرچه 
فرهنگ ســازی بیمه بــه تبلیغات 
عمومــی نیاز دارد، اما بیمه گران نیز 
نبایــد در این زمینه راه نادرســت را 

انتخاب کنند.
او ادامه داد: فرهنگسازی بیمه باید از 
درون بیمــه گران و با ارائه نرخ های 
درســت در قبال خدمات درســت و 
دقیق شــکل بگیرد، به گونه ای که 
اعتمــاد مــردم از طریق پرداخت به 
موقع خســارت جلب شود، چرا که 
فــروش بیمه نامه با نرخ غیرفنی به 

نفع هیچ کس نیست.
یزدان دوســت همچنین اســتفاده 
از ظرفیــت هــای تبلیغاتی در همه 
مناطق کشور به ویژه مناطق آزاد را 
خواستار شد و گفت: هزینه تبلیغات، 
اطالع رســانی و فرهنگ ســازی در 
کشــور باالســت و بیمه گران نمی 
تواننــد بــه تنهایــی آن را متحمل 
شــوند، در حالی که می توان با ارائه 
تســهیالتی، بیمه گران را در توسعه 

فرهنگ بیمه یاری نمود.
رئیس هیئت رئیسه سندیکای بیمه 
گــران ایران نیز که در این مراســم 
حضور داشت با انتقاد از ارائه نرخ های 
غیرفنی که در نهایت بیمه گر و بیمه 
گــزار را متضــرر خواهد کرد، گفت: 
خوشــبختانه در این باره انســجام 
خوبی در میان اعضای ســندیکای 
بیمه گران شکل گرفته و امیدواریم 
روند حرفه ای تر شدن صنعت بیمه 

با سرعت بیشتری طی شود.
دکتر حجت بهاری فر ارائه نرخ های 
غیرفنی در رشته های بیمه ای دارای 
ضریب خسارت باال را »خودزنی بیمه 
گران« توصیف و خاطرنشــان کرد: 
فرهنــگ غلط تخفیف باید از ادبیات 
بیمه گری حذف شــود و بیمه گران 
باید درباره نرخ ها به نتیجه مشترک 
برســند. وی ارائه نــرخ های فنی و 
براســاس دانش بیمه گری حرفه ای 
را موجــب افزایش ضریب نفوذ بیمه 
و نیز ارائه خدمات مناســب در زمان 
پرداخت خســارت دانست و اظهار 
کرد: شــرکت بیمه آسماری از جمله 
شــرکت هایی اســت که با ترکیب 
پرتفــوی صحیــح و تمرکز بر روی 
نرخ فنی، توانســته نه تنها خدمات 
خوبی به مشــتریان ارائه کند، بلکه 
خــود را از رقابت های ناســالم بازار 

نیز به دور نگه دارد.

 طرح 
 »تخفیف های زمستانه« 

در بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد در راستای 
اجــرای طرح تکریم ارباب رجوع و 
استقبال هموطنان گرامی از طرح 
تخفیف های ویژه از تاریخ اول دی 
مــاه تا ســی ام بهمن ماه تخفیف 
های ویژه ای را به عنوان »تخفیف 

زمستانه« در نظر گرفته است.
گفتنی است به منظور ارایه خدمات 
گســترده و افزایش رضایتمندی 
مشــتریان ، خریداران بیمه نامه 
هــای بدنه اتومبیــل و همچنین 
بیمه نامه آتش سوزی )واحدهای 
مسکونی و غیرصنعتی( می توانند 
با مراجعه به شعبه ها و نمایندگی 
های بیمه پاسارگاد از تخفیف های 
ویژه این شرکت برخوردار شوند.

کلیــه هموطنــان گرامــی می 
تواننــد جهت کســب اطالعات 
بیشــتر و دسترســی به نشــانی 
شــعبه هــا و نمایندگی های این 
شــرکت در سراسر کشور به پایگاه 
 اطــالع رســانی بیمه پاســارگاد
 www.pasargadinsurance.ir
مراجعــه و یــا با مرکــز ارتباط با 
مشتریان 8۲489 )0۲1( تماس 

حاصل نمایند.

 حضور مدیر ریسک
 و تعالی سازمانی بیمه 

تعاون در پنل تخصصی 
بیست و هشتمین 

 همایش ملی 
بیمه و توسعه

مدیر ریســک و تعالی ســازمانی 
بیمه تعاون در بیســت و هشتمین 
همایــش ملی بیمه و توســعه با 
عنــوان »نقش صنعــت بیمه در 
رونق اقتصادی با محوریت تحول 
دیجیتال« سخنرانی خواهد کرد.

مریم سلماســی، مدیر ریســک و 
تعالی ســازمانی این شــرکت در 
بیســت و هشتمین همایش ملی 
بیمه و توسعه که با محوریت »نقش 
صنعــت بیمه در رونق اقتصادی با 
محوریت تحول دیجیتال« برگزار 

می شود سخنرانی خواهد کرد.
عنوان پنل تخصصی سلماســی، 
توانمندســازی  و  »آمــوزش 
دیجیتالی« است که در تاریخ سه 
شــنبه 30 آذرماه 1400 از ساعت 
10 الــی 1۲ به صورت آفالین و از 
 seminar.irc.ac.ir طریق نشانی

برگزار خواهد شد.
الزم بــه ذکر اســت، افــرادی که 
پیشــتر در همایش ثبت نام کرده 
انــد، می تواننــد با وارد کردن کد 
ملــی خود، در برنامه های آفالین 

همایش حضور پیدا کنند.

اخبار

کید معاون شعب بانک ملی ایران بر فعالسازی واحدهای آسیب دیده تا
عضو هیات عامل و معاون شــعب بانک 
ملی ایران در مراسم تودیع رئیس اداره 
امور شــعب اســتان زنجان این بانک با 
تاکیــد بر اینکه شــبکه بانکی باید در 
شــرایط تحریم اقتصادی کشور، تمام 
تالش خود را برای فعال کردن واحدهای 
آســیب دیده به کار گیرد، گفت: بانک 
ملــی ایران همــواره بر خود وظیفه می 
دانــد نقــش کلیدی و راهگشــا برای 
مشارکت در طرح های بزرگ زیربنایی 
و همچنین حمایت از توســعه صنعتی 

کشور ایفا کند.
حســن مونســان در این مراســم که با 
حضور محمد نجف زاده مدیر امور شعب 
منطقه یک کشور، روسای دستگاه های 
اجرایی، روســای شعب ممتاز و روسای 
حوزه ها برگزار شــد، افزود: بانک ملی 
ایــران بــرای موفقیت هر چه بیشــتر 
دولــت ســیزدهم در کنار ملت انقالبی 

بــوده و ضمن حمایت از بخش تولید و 
اشــتغال، با اشتیاق در طرح های مهم 

کشور پیشقدم است.
وی با اشــاره بر تاکیــد مدیریت عامل 
بانــک بر انجام وظایف بهینه سیســتم 
بانکی، تالش برای توانمندسازی اقتصاد 
و پشتیبانی از بخش تولید داخلی، رونق 
بخشــی به خدمات بازرگانی و ارتقای 

میزان اشــتغال در کشــور اظهار کرد: 
ما هم باید در شــرایط ســخت کنونی 
و در بطن مشــکالت جامعه، برای حل 
معضــالت اقتصادی و رفاهی آحاد ملت 

تالش کنیم.
همچنیــن محمــد نجــف زاده مدیر 
امور شــعب منطقه یک کشــور هم در 
این مراســم راه نجات و تعالی کشور را 

تمســک به منویات مقام معظم رهبری 
علــی الخصوص در بخــش حمایت از 
واحدهــای تولیدی عنوان کرد و گفت: 
اســاس فلسفه وجودی بانک ملی ایران 
تســهیل امور اقتصادی کشور است و به 
همراه ســایر بانک هــا با قدرت در این 
مســیر پیش خواهیم رفت. ضمن اینکه 
واحدهای ارز آور کشور، محل توجه ویژه 
بانک ملی ایران برای شکســتن تحریم 
ناجوانمردانه دشمن خواهند بود. در این 
مراســم از خدمات طاهر موالئی نیا که 
پس از 30 ســال خدمت در بانک ملی 
ایران به افتخار بازنشســتگی نائل آمد، 

تقدیر شد.
در حاشــیه این مراسم مونسان و نجف 
زاده با همکاران اداره امور شعب استان 
زنجان دیدار و گفت و گو و راهکارهای 
الزم بــرای بهبــود خدمت رســانی به 

مشتریان را ارائه کردند.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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شیری در مراسم بیست و ششمین سالگرد آغاز فعالیت پست بانک ایران: 

 در آینده بانک جایگاهی را به دست می آورد 
کنونی تنها بخش ابتدایی این مسیر است که دستاوردهای 

همزمان با بیست و ششمین سالگرد آغاز فعالیت پست 
 بانک ایران، صبح امروز )ســه شــنبه( طی مراسمی از 
ماکت ســاختمان در دســت احداث، ناوگان حمل و 
نقل مدیریت شــعب اســتان ها و آرم و نشــان جدید 

بانک رونمایی شد.
در این مراســم که با حضــور مدیرعامل، اعضا هیات 
مدیره، مدیران ســتادی و اجرایی پســت بانک ایران 
به صورت حضوری و آنالین برگزار شــد، بهزاد شیری 
مدیرعامل بانک، با اشــاره به اینکه در ۲5 ســال قبل 
گذشــتگان نهال بانک را کاشــتند و ثمره آن امروز در 
تمام کشور گسترش پیدا کرده و همه از آن بهره مند 
می شوند، گفت: پست بانک ایران در ۲5 سال گذشته 
فراز و فرودهای زیادی را طی کرده اســت و امروز به 
عنوان یک بانک تمام عیار در خدمت ذینفعان اســت 

و به آنان خدمات ارائه می دهد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه با مدیران عامل قبلی 
بانک افزود: در مدت ســه ســاعتی که در خدمت 
آنان بودم، گروهی از آنان اعتقاد داشــتند که پســت 
بانــک ایران یک بانک دولتی اســت و باید خدمات 
اجتماعی را در کشــور توســعه دهد و به عواید مالی 
بی توجه باشــد. گروهی دیگر از آنان اعتقاد داشتند 
که پســت بانک ایران به ســبب تغییر ماهیت خود 
در ســال 88 و معرفی به عنوان یک بانکی ســهامی، 
 بایــد به موضــوع انتفاع ســهامداران توجه ویژه ای 
داشــته باشــد. شیری با تاکید بر اینکه بخش اول این 
است که در بانکداری جدید اعتقاد دارند، توسعه، بحث 
وجود دولت ها است تا در مناطقی که بخش خصوصی 
نمی توانــد حضور پیدا کند، دولت ها، فارغ از موضوع 
انتفاع، در این مناطق به گســترش و توســعه خدمات 
اجتماعی بپردازند، گفت: موضوع دوم این اســت که 
شــرکت ها به دنبال حداکثر کردن ســود سهامداران 
خود هســتند و در قانون بانکداری بدون ربا هم بانک 
باید در جایی ســرمایه گذاری کند که ســود بیشتری 

برای مشتریان داشته باشد.
مدیرعامــل بانــک با بیان اینکــه جمع کردن این دو 

موضوع در یک بخش کار بسیار سختی است، تصریح 
کرد: پســت بانک ایران اول باید ماموریت توســعه ای 
خود در روستاها و مناطق محروم و در کنار آن منافع 

جمعی سهامداران را دنبال کند.
وی با اشاره به اینکه 51 درصد سهام پست بانک ایران 
در دست دولت است و دولت به دنبال سود مالی نیست، 
افزود: سود و انتفاع دولت در گسترش خدمات پست 
بانک ایران در اقصا نقاط کشــور اســت و در شق دوم 
نگاه ســهامداران حقیقی و حقوقی بانک است که 49 
درصد سهام بانک در دست آنان است و به دنبال این 

هستند که بانک برای آنها سودآوری داشته باشد.
شــیری ادامه داد: مدیران بانک مکلف هستند این دو 
ماموریــت را بــا برنامه ریزی در کنار هم پیش ببرند و 

تمام امور با برنامه ریزی انجام شود.
مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه ما باید با شناخت 
نقاط قوت و ضعف بانک نقشــه راهی که در قالب 
و انــدازه بانــک باشــد، طراحی کنیــم، گفت: ما 
نمی توانســتیم نقشه بانک دیگری را به کار بگیریم 
بلکه باید با توجه به اکوسیســتم بانک برنامه ریزی 
می کردیم و بر این اســاس موفق شــدیم با تکیه بر 
دانــش و تخصص نیروهای بومی بانک، این برنامه 

را طراحی و از آن استفاده کنیم.
شیری جایگاه امروز بانک را تکیه بر این برنامه دانست و 
گفت: پست بانک ایران امروز مسئولیت اجتماعی خود 
را به طور کامل انجام داده و در مناطقی که بسیار هزینه 
زا است خدمات مالی و بانکی را گسترش داده است.

مدیرعامل بانک با اشــاره به اینکه پست بانک ایران با 
تکیه بر قابلیت و توانمندی خود در راهی قدم گذاشته 
که برای بانک های دیگر ناشــناخته است و با گام های 
مطمئن در این مسیر توانسته است خدمات اجتماعی 
دولتی را گســترش دهد، اظهار کرد: در آینده بانک 
جایگاهی را به دست می آورد که دستاوردهای کنونی 

تنها بخش ابتدایی این مسیر است.
وی افزود: در این مدت به دنبال تحکیم مسیر بودیم 
و با حرکت در این راه، جایگاه بانک در افق آینده برای 

همکاران روشنتر می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
تجمیع ساختمان های ستادی با توجه به اجاره نشینی 
و پراکندگــی دفاتــر یکی از دغدغه های همیشــگی 
کارکنان و مدیران بانک بوده است، ادامه داد: در سال 
91 مقدمــات تصمیم گیری تجمیع ســاختمان های 
ستادی آغاز شد و مجوزهای الزم از وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و ســایر دســتگاه های مرتبط اخذ 
شد و امروز کلنگ احداث ساختمان جدید را زدیم و 
امیدواریم در دو تا ســه سال آینده ساختمان ستادی 

آماده بهره برداری باشد.
شــیری یکــی از دغدغه های خــود را توزیع عادالنه 
امکانات و خدمات بانک در تمام استان ها اعالم کرد و 
گفت: امروز مفتخر هســتیم که ناوگان جدید حمل و 
نقل مدیریت شعب استان ها را به آنان تحویل می دهیم 
تا همکارمان ما در استان ها از وسایل حمل و نقل در 
شان بانک استفاده کنند. باالترین مقام اجرایی بانک 
با بیان اینکه جنس تفکر پست بانک ایران در این سال 
ها عوض شده است و نیاز به هویت جدید، متناسب با 
ماموریت خود دارد، خاطرنشــان کرد: امروز در پست 
بانک ایران دغدغه فردا را نداریم بلکه افق پیش روی 
ما سال های پس از 1400 است و به همین دلیل لوگو 
و نشــان بانک با توجه به مســیر جدید و تحول بانک 
تغییر کرد تا هویت جدید بانک را نشان دهد و پس از 
اخذ مجوزها، لوگو جدید در تابلوها و سربرگ، پرچم 

و سایر نشان های بانک استفاده خواهد شد.
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اخبار استان

اخبار استان

 همزمان با جشنواره پژوهش
و فناوری وزارت نیرو؛ 

از 9 طرح و دستاورد 
پژوهشی آبفای استان 
اصفهان رونمایی شد

اصفهــان / گــروه اســتان ها: 
همزمان با جشــنواره پژوهش 
و فنــاوری وزارت نیــرو ســال 
1400 از 9 طرح پژوهشی آبفای 
استان اصفهان رونمایی شد. این 
طرح ها شامل ))هوشمندسازی 
شــبکه توزیع آب با استفاده از 
هــوش مصنوعــی((، ))طرح 
جامــع خودکار تصفیه فاضالب 
شــهری به وســیله تاالب های 
))شناســایی،  هیبریــدی((، 
تعیین مقدار و بررســی میزان 
میکروپالســتیک ها  حــذف 
آب((،  تصفیه خانه هــای  در 
))مهندســی معکــوس پمپ 
ســرباره و ســاخت دســتگاه 
چربی گیر فاضالب شــهری((، 
))طراحی و اســتقرار ســامانه 
جامــع تحقیقات آب و فاضالب 
کشــور((، ))طراحی و ساخت 
دســتگاه ریشــه بر توربینــی 
))تولیــد  تنظیــم((،  قابــل 
محلــول پاک کنندگــی چربی 
در تأسیســات آب و فاضــالب 
و صنایــع مشــابه((، ))کتاب 
اصــول بهره برداری و نگهداری 
و  آب((  تصفیه خانه هــای  در 
))کتــاب تاریــخ آب و فاضالب 
اصفهان(( اســت کــه با حضور 
علی اکبــر محرابیان وزیر نیرو 
از آن ها رونمایی شد.طرح های 
یاد شــده به همــت تعدادی از 
مدیــران و کارشناســان آبفای 
استان اصفهان و با همکاری چند 
تن از اســتادان و پژوهشــگران 
دانشــگاه های صنعتــی و علوم 
پزشــکی اصفهان در یک  سال 
اخیــر به اجرا در آمده اســت.
عــالوه بــر ایــن همزمــان با 
گشایش جشــنواره پژوهش و 
فنــاوری وزارت نیــرو 1400، 
غرفه دســتاوردهای پژوهشی 
آبفــای اســتان اصفهان آغاز به 
کار کــرد.در ایــن غرفه که به 
همت دفتر تحقیقات و توســعه 
فناوری شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان برپا شده است 
طرح های تحقیقاتی شرکت در 
قالــب کتاب، فیلم، عکس، بنر، 
ماکت و دســتگاه های ساخته 
شــده در فضایی به وسعت ۲4 
متــر مربع بــه نمایش در آمده 
است. این نمایشگاه از ۲9 آذر تا 
اول دی ماه سال جاری در محل 
پژوهشــگاه وزارت نیرو پذیرای 

عالقه مندان است.

در نشست کارگروه توسعه صادرات 
استان اصفهان صورت پذیرفت؛ 

بررسی تقویم نمایشگاهی 
 استان اصفهان 

در سال 1401 
اصفهــان / گروه اســتان ها: تقویم 
نمایشــگاهی اســتان اصفهــان 
نشســت  در   1401 ســال  در 
کارگروه توســعه صادرات استان 
در اتــاق بازرگانی،صنایع،معادن 
و کشــاورزی اصفهان بررســی و 
مــورد بحث و تبــادل نظر اعضای 
این کارگــروه قرار گرفت.امیررضا 
نقش، سرپرست معاونت اقتصادی 
اســتانداری اصفهــان در ایــن 
نشســت با بیان اینکه از برگزاری 
غفلت  مجــازی  نمایشــگاه های 
کرده ایــم، اظهار داشــت: این در 
حالی است که می توان 10 درصد از 
نمایشگاه های اصفهان را به صورت 
مجازی برگزار کرد تا موجب رونق 

صادرات استان  شود.
وی تأکیــد کرد کســب وکارهای 
الکترونیکــی نیازمند نــگاه ویژه 
مسئوالن است و این کسب وکارها 
باید در قالب نمایشــگاه ها به مردم 
معرفی شــوند.نقش با اشــاره به 
لزوم نگاه حمایتی به شــرکت های 
دانش بنیــان اســتان ادامــه داد: 
در حــال حاضــر 740 واحــد 
دانش بنیــان در اصفهان فعالیت 
می کنند که بسیار تمایل به ارتباط 
بــا صنعت دارند و صنعت می تواند 
از توانمندی های آنها منتفع شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصــادی اســتانداری اصفهان با 
اشاره به بازدید خود از پروژه دهکده 
لجستیک و کارگو ترمینال فرودگاه 
بین المللــی اصفهان گفت: منطقه 
ویژه اقتصادی، دهکده لجستیک و 
کارگو ترمینال اولویت های معاونت 
اقتصادی استانداری اصفهان است. 
امیــدوارم بتوانیم بــا همکاری و 
هم افزایی در اســتان مشــکالت 
ایــن پروژه ها را برطــرف کنیم..

روح ا... میرزاامیــری، مدیــر واحد 
امور کمیسیون های اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز در این نشســت اظهار 
داشت:  تدوین تقویم نمایشگاهی 
استان به صورت دسته بندی شده 
اقدام مطلوبی اســت اما پیشنهاد 
می شــود نمایشــگاه های استان 
از نظــر کیفیــت برگــزاری نیــز 
سطح بندی شود و عالی ترین سطح 
آن به نمایشگاه هایی اختصاص یابد 
که در چند ســال آینده می تواند 
به نمایشــگاه هایی برتر در کشور 
و منطقــه تبدیــل شــود و در این 
چنــد ســال به این نمایشــگاه ها 
دیدگاه درآمدزایی نداشته باشیم. 
چنین ظرفیتی در حوزه ســنگ یا 
نســاجی وجود دارد و می توان در 
ایــن حوزه ها اقدام به برندســازی 
کــرد.وی همچنین ســاماندهی 
مســیر دسترســی به نمایشــگاه 
بین المللی اصفهــان برای حضور 
خانواده ها در ســاعات پایانی روز و 
شب ها را ضروری دانست.در ادامه 
ســیدعلیرضا مرتضوی مدیرعامل 
بین المللی  نمایشگاه های  شرکت 
اســتان اصفهــان به ارائــه تقویم 
نمایشــگاهی داخلی اســتان در 
ســال 1401 پرداخت و نمایشگاه 
تخصصی شــیرینی جات سنتی و 
خرما را اولین نمایشــگاه استان در 

سال 1401 عنوان نمود.

استانها 6

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی:

نرخ با سوادی جمعیت هدف در استان خراسان رضوی 98 درصد است
مشهد / سیده زهرا حیدری

بــه مناســبت آغــاز هفتــه ســوادآموزی معاون 
ســوادآموزی آموزش و پرورش اســتان  در نشست 
خبــری بــا اصحاب رســانه گفــت: میانگین نرخ 
باســوادی در جمعیت هدف در خراســان رضوی 
 بــا افزایــش حدود 7/1 درصدی بــه 97/7 درصد 

رسیده است.
مصطفی اســدی بــا بیان اینکه بــا وجود افزایش 
مداوم نرخ ســواد در 50 ســال گذشته ، هنوز 750 
میلیون بزرگســال بی سواد در سراسر جهان وجود 
دارد که بیشتر آنها زن هستند اظهار داشت: طبق 
اطالعات موسســه آمار یونسکو UIS ، حدود ۲58 
میلیــون کودک ، نوجوان و جوان از تحصیل خارج 
شــده اند، یعنی از هر شــش کودک ۶ تا 17 ســاله 
یک نفر کماکان از مدرســه خارج می شــود و از هر 
ده جوان فقط شــش نفر تحصیالت متوســطه را به 

پایان می رسانند.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار سال 1399 میانگین 
نرخ باســوادی در جمعیت هدف 10 تا 49 سال در 
کشــور ۶/9۶ درصد و در اســتان خراسان رضوی با 
افزایش حدود 7/1 درصدی به 7/97 درصد رسیده 
است اظهار داشت: نرخ باسوادی جمعیت هدف در 
سطح استان در سال گذشته باالتر از هدف تعیین 
شــده بود، این هدف برای ســال آینده بیش از 98 

درصد خواهد بود که امیدواریم با برنامه ریزی های 
صورت گرفته به این هدف دســت یابیم.اســدی با 
اعالم کاهش 7/1 درصدی میزان اختالف باسوادی 
بین سال های 95 تا 99 در بین جمعیت شهری و 
روســتایی گفت: اختالف درصد باسوادی بین زنان 
و مردان در این سال ها با کاهش 0.7 درصدی رو به 
رو بوده است.معاون سوادآموزی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی با اشاره به جذب حدود ۲3 هزار و 
700 نفری دوره های مختلف سوادآموزی در سال 
1400 تصریح کرد: با اجرای برنـامه اقدام و عمـل 
ســـوادآموزی خراســان رضوی از سال 95 تا 99 
میانگین باســوادی استان از 1/9۶ درصد به 7/97 

درصد رسیده است.
وی با اشــاره به کسب جایگاه نخست کشور توسط 
معاونت ســوادآموزی آموزش و پرورش اســتان در 
دوره انتقــال، دوره تحکیــم، دوره آموزش ســواد 
ویژه اتباع، توانمند ســازی نیروی انســانی، اطالع 
رسانی و تبلیغ و ترویج و هم چنین در اجرای طرح 
"پیوند ســواد و زندگی" گفت: معاونت سوادآموزی 
آموزش و پرورش خراســان رضوی همچنین موفق 
به کســب رتبه دوم کشــور در سنجش و ارزشیابی 
تحصیلی، آموزش عشــایر، شــورای پشــتیبانی 
ســوادآموزی، توزیع اقالم و محتوی آموزشــی و 
مســابقات کتابخوانی شده است.مصطفی اسدی با 

بیان اینکه تعداد مراکز یادگیری درخراسان رضوی 
از ســال 97 تــا کنون بــا افزایش 31 مرکز به 108 
مرکز در سال 1400 رسیده است اظهار داشت: 17 
مرکز پیوند سواد وزنـدگی  با هدف توانمنـدسازی 
و ایجاد فرصت یادگیری مادام العمر برای افـــراد 
 بی ســـواد و کم ســواد در اســتان مشغول فعالیت 

هستند.
وی درخصــوص جذب آمــوزش دهندگان نهضت 
ســوادآموزی گفت: بر اســاس تبصره 10ماده 17 
قانــون تعییــن تکلیف معلمین حق التدریســی و 
آموزشــیاران نهضت سوادآموزی کسانی که پیش 
از ســال 139۲ با شرایط مندرج در دستورالعمل با 
نهضت ســوادآموزی همکاری داشته اند در آزمون 
تیرماه 1399 شرکت نموده که از میان حدود چهار 
هزار شرکت کننده در این آزمون یک هزار 5۶7 نفر 
پذیرفته و به استخدام آموزش و پرورش درآمدند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان افزود: 
تعدادی از این افراد که به دالیلی در آزمون شرکت 
نکردند در مرداد ماه امسال  مجددا در آزمون شرکت 
کردند که از میان شــرکت کنندگان در این آزمون 
نیز بیش از 500 نفر پذیرفته شدند، در حال حاضر 
نیز در طرح استخدام جامعه ایثارگران بیش از 440 
پرونده تایید شده و برای مراحل دوره مهارت آموزی 
و استخدام به دانشگاه فرهنگیان ارسال شده است.

گلستان / گروه استان ها:  مدیرکل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی گلستان از ذخیره سازی سه هزار و 500 تن برنج 
در استان خبر داد و گفت: هشت هزار تن سویا در سال 
جاری از کشــاورزان گلستانی خریداری شد.سید خالق 
ســجادی  اظهارکرد: کشت قراردادی گندم در برخی از 
اســتان های کشــور از جمله گلستان در حال انجام بوده 
و در این طرح کشــاورزان به مراکز خدمات کشــاورزی 

مراجعه کرده و قرارداد می بندند.مدیر کل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان 
گلستان ادامه داد: این طرح به نفع کشاورز بوده و از کشاورزان گلستانی انتظار 
داریم از این طرح اســتقبال کنند.وی با بیان اینکه کشــت قراردادی گندم در 
هشــت اســتان به صورت پایلوت آغاز شــده است، افزود: در این طرح کود مورد 

نیاز و حق بیمه محصول از سوی شرکت غله و خدمات 
بازرگانی اســتان پرداخت شود.سجادی گفت: در موقع 
برداشــت گندم در خردادماه ســال آینده، این مبلغ که 
تقریباً برای هر هکتار ســه میلیون تومان اســت از پول 
گندم کشاورزان کسر می شود.وی در خصوص سویا هم 
اضافه کرد: طبق پیش بینی ها قرار بود ۲0 هزار تن سویا 
از مزارع گلســتان برداشــت شود که به علت خشکسالی 
فقط هشت هزار تن سویا خریداری شد.مدیر کل شرکت غله وخدمات بازرگانی 
اســتان گلســتان بیان کرد: در حال حاضر ســه هزار و 500 تن برنج و بیش از 
هزار و 500 تن شکر در انبارهای استان ذخیره شده و مشکلی خاصی در این 

زمینه وجود ندارد.

مدیر کل غله استان گلستان خبر داد؛

گلستان ذخیره سازی ۳ هزار تن برنج در استان 

خبر ویژه

توسط  بنیاد بین المللی آبشارعاطفه ها انجام شد؛

اهدای500 سری جهیزیه به معلولین بهزیستی استان خراسان رضوی
مشهد / سیده زهرا حیدری

مراســم اهدای 500 ســری جهیزیه 
واهــدای 100 دســتگاه ویلچــر در 
طرح "مثبت حرکت "ســتاد اجرایی 
فرمــان امام )ره ( بــه معلولین تحت 
پوشــش بهزیستی خراسان رضوی با 
حضور معاون وزیر و رئیس ســازمان 
بهزیستی کشور ، مدیرکل بهزیستی 
خراســان رضوی ،مدیــر بنیاد بین 
المللی آبشــار عاطفــه ها و جمعی از 
مسئوالن محلی و استانی در مؤسسه 
فتح المبین مشهد برگزار شد.معاون 
مشــارکت هــای مردمی ســازمان 
بهزیســتی در این جلســه به فعالیت 
۲0 ســاله آبشار عاطفه ها اشاره کرد 
و گفت: این سازمان هدایتگر خیرین 
کشور اســت. امیرحسین عرب زاده 
افــزود: زنان و مردان این ســرزمین 
ســابقه تاریخی در مشــارکت به امر 
خیر دارندودســتگاه هــای دولتی و 

ســازمان بهزیستی نمی توانند بدون 
مشــارکت خیرین پاســخگوی تمام 
جامعه هدف بهزیستی باشد. وی ادامه 
داد: 7 میلیون نفر ازجمعیت کشــور 
مخاطب جامعه بهزیســتی هســتند 
که معلولین، زنان بی سرپرســت و بد 
سرپرست و فرزندان بهزیستی شامل 
ایــن گروه هســتند. عرب زاده خاطر 
نشان کرد:اگر توانایی این قشر کشف 

شود و استعداد آن ها پرور ش پیدا کند 
نیاز آن ها به مستمری نیزکمتر خواهد 
شــد. مدیر آبشــار عاطفه ها در ادامه 
ی مراســم گفت : افتخار این موسسه 
ایــن اســت که در جهت ســربلندی 
ایران به اقشــار آســیب پذیر کمک 
مــی کند.محمد جواد فــوالد افزود: 
در این رزمایش 500 ســری جهیزیه 
بیــن معلولین توزیع خواهد شــد که 

نشــان دهنده حرکت هم افزایی بین 
نهادهای مردمی و حاکمیتی اســت.

مدیر کل بهزیســتی خراسان رضوی 
نیز در این مراســم گفت: بهزیســتی 
مجموعــه ای هماهنــگ اســت که 
زیر نظر دولت برای کمک به اقشــار 
آسیب پذیر انجام وظیفه می کند و این 
سازمان در ابتدای انقالب با همکاری 
17 سازمان به عنوان محصول انقالب 
شــکل گرفت.مسعود فیروزی افزود: 
هم افزایی شکل گرفته بین نهادهای 
دولتی و موسســه های خیریه باعث 
می شــود افرادی که نیازهای خاص 
دارند مورد بــی توجهی قرار نگیرند.

وی ادامــه داد: در طــرح ملی "مثبت 
حرکت" قرار اســت ۲7 هزار ویلچر به 
افراد نیازمند در نقاط کمتر برخوردار 
کشــور داده شــود که سهم خراسان 
رضــوی در ایــن زمینه ۲ هزار و ۶00 

دستگاه است.



روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 2 دی 1400  شماره پیاپی 2000 18w جمادی االول 1443   23 دسامبر 2021 w w . r o o z g a r p r e s s . i r
خبر ویژه

کوتاه از جامعه

شهریاری با اشاره به ورود 
سویه جدید ویروس کرونا؛ 

مســئوالن باید مرزها را 
 به شکل جدی 

کنند کنترل 
رئیس کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس با اشــاره به ورود 
اُمیکرون به کشــور و لزوم ادامه 
روند رعایــت پروتکل ها برای 
جلوگیــری از خســارت های 
احتمالــی جانی و مالی، گفت: 
مهم تریــن مســئله در ایــن 
خصــوص رعایــت پروتکل ها 
است که می تواند تاثیر زیادی در 
مقابله با گسترش شیوع داشته 
باشــد، افرادی که هنوز واکسن 
دریافت نکردند ســریعا نسبت 
به دریافت واکســن اقدام کنند 
و افراد باالی 18 سال که دو دز 
واکســن خود را دریافت کردند 
حتما بعد از گذشــت سه ماه از 
دریافــت دز دوم برای دریافت 
دز سوم اقدام کنند.حسینعلی 
شــهریاری افزود: مسئولین و 
دولتمــردان بایــد مرزها را به 
شکل جدی کنترل کنند، الزم 
اســت در این خصوص از ورود 
افرادی که مشکوک به دارا بودن 
عالئم ابتال به ویروس می باشند، 
تســت مثبت دارند و یا واکسن 
دریافت نکردند به خاک کشور 
جلوگیری شــود و این افراد در 
شرایط قرنطینه قرار بگیرند، از 
سوی دیگر دولت هرچه سریع 
تر با اســتفاده از سامانه کنترل 
هوشــمند وضعیت حضور در 
ادارات و مســافرت ها را کنترل 
کنــد، موضوع مهم دیگر توجه 
به فضای وســایل نقلیه عمومی 
است.وی افزود: اگر مردم رعایت 
نکننــد باالجبار قرنطینه های 
شــدید، محدودیت ها در حوزه 
ترددهای درون شهری و برون 
شهری و تعطیلی کسب و کارها، 
ایجاد مشــکل و محدودیت  در 
کســب و کارها اعمال می شود، 
پس برای سالمتی و جلوگیری 
از تعطیلی کسب و کارها رعایت 

پروتکل ها را جدی بگیریم.

 رئیس پلیس فتا 
انتظامی کشور:

1۵ باند کالهبرداری 
گرام  رایانه ای در اینستا

و تلگرام متالشی شد
رئیس پلیس فتا انتظامی کشور 
خبر داد: طی دو هفته اخیر، 15 
فقره باند کالهبرداری رایانه ای 
که از بستر شبکه های اجتماعی 
خارجی به ویژه اینســتاگرام و 
تلگرام و سایت های آگهی محور 
جهت فریب کاربران اســتفاده 
می کردند، به ارزش ریالی حدود 
48 میلیارد ریال شناســایی و 
متالشی شدند.ســردار وحید 
مجیــد بــا بیان اینکــه امکان 
سوءاســتفاده مجرمان و افراد 
سودجو در بســتر اینستاگرام 
و تلگرام بســیار محتمل است؛ 
جعل درگاه های بانکی، فروش 
کاالهــای غیر مجــاز، فروش و 
عدم تحویــل کاال، فروش کاال 
و تحویــل کاالی بی کیفیت را 
از جملــه برخی از جرایم بوقوع 
پیوسته در این حوزه برشمرد.

معاون درمان سازمان تأمین 
اجتماعی: 

اجرای »نسخه 
الکترونیک« هیچ 

هزینه ای برای مردم 
ایجاد نمی کند 

معاون درمان ســازمان تأمین 
اجتماعــی در رابطــه با اجرای 
طرح نســخه های الکترونیکی 
از ابتــدای دی مــاه، اظهــار 
کــرد : بر اســاس قانون بودجه 
1400 از دیــروز کل تبــادالت 
ســازمان تامیــن اجتماعی از 
طریق نســخه الکترونیک انجام 
می شــود و آمادگــی کامل در 
ایــن ســازمان بــرای اجرای 
تکالیــف قانونی وجــود دارد. 
اظهار  منوچهــری  امیرعباس 
کرد: به پزشــکان، درمانگران و 
بیمارســتان ها توصیه می کنیم 
که هر چه ســریعتر به آمادگی 
100 درصد برای نسخه نویسی و 
نسخه پیچی الکترونیک برسند 
تا تعامالتشــان با سازمان های 
بیمه گــر بــه راحتــی برقرار 
شــود در این صورت اســت که 
پرداختی به مراکز با ســهولت و 
سرعت بیشتری صورت خواهد 
گرفت. منوچهری افزود: وقتی 
اسناد کاغذی می خواهد دست 
سازمان بیمه گر برسد و پرداخت 
شود، چند ماه طول می کشد در 
صورتــی که وقتی این فرایند به 
صورت الکترونیکی انجام شود، 
ایــن پرداختی ها ســریعتر و به 
روزتــر خواهد بود. منوچهری با 
بیان اینکه هماهنگی های خوبی 
در ســطح سازمان های بیمه گر 
وجود دارد، افزود: مرحله جدید 
نسخه الکترونیک سریعا فراگیر 
می شــود و برکات و ثمراتش در 
سیستم سالمت کشور مشخص 
می شود. اجرای کامل این طرح، 
در هر سال 4هزار میلیارد تومان 
به نفع کشور خواهد بود. شفاف 
ســازی در بحث دارو و اتفاقاتی 
که از گذشــته می افتاده مرتفع 
می شــود. در حــال حاضر همه 
چیز در نســخه الکترونیک ثبت 
می شود و هزینه اضافی به بیمار 
و درمانگران تحمیل نمی شود.
معاون درمان ســازمان تأمین 
اجتماعی در ادامه با بیان اینکه 
بعــد از تکمیل برنامه نســخه 
بعدی  الکترونیــک، مراحــل 
توســعه بهره برداری از فناوری 
اطالعــات را پیگیری می کنیم، 
گفــت: هدف اصلــی این طرح، 
ایجاد پرونده الکترونیک سالمت 
و آن ســامانه جامعی اســت که 
اطالعات هر فردی از سالمتش 
در آن وجــود دارد.منوچهری 
ادامــه داد: چرخــه درمــان به 
وســیله پرونــده الکترونیــک 
ســالمت تکمیل می شود و گام 
بعدی پزشــک خانواده و نظام 
ارجاع می تواند باشــد. وقتی آن 
سیســتم در حال گردش باشد 
به هر بیماری می توان باالترین 
خدمــات را بــا بهترین کیفیت 

ارائه کرد.

7جامعه

معاون ســواد آموزی شــهر تهران اظهار کرد: در سال 
1300، ایران 10 میلیون جمعیت داشــت که باالی 
95 درصد آن بیسواد مطلق بودند.اکنون جمعیت 85 
میلیون نفر است و باالی 90 درصد جمعیت باالی ۶ 
سال، با سواد هستند.شفیع پور گفت: در حال حاضر 
تعــداد فارغ التحصیــالن آموزش عالی 9 میلیون نفر 
اســت که بخش عمده آنها بانوان هســتند.او با اشاره 

به اینکه ســواد زیرســاخت عدالت است، افزود: در آمار جهانی اگر میانگین 
پایه تحصیالت کشــور یک درصد پیشــرفت کند، 10 درصد تاثیر بر درآمد 
ناخالص ملی آن کشــور خواهد داشــت.وی با اشاره به اینکه در سال 1335 

شــهر تهران 90 هزار نفر بیســواد داشته است، گفت: 
شهر تهران یکی از با سوادترین شهر های ایران است.

جامعه هدفی که االن در معاونت ســواد آموزی داریم 
در بازه ســنی 10 تا 49 ســال است.او با بیان اینکه در 
شهر تهران حدود 99.4 درصد با سواد هستند، افزود: 
االن 30 تا 35 هزار نفر بیســواد در میان جمعیت 5 
میلیــون و 500 هزار نفر شــهر تهــران داریم که این 
افراد پراکنده هســتند و پیدا کردن آنها ســخت است.وی گفت: مشکلی که 
ما داریم بیســوادی پنهان اســت، تعداد زیادی از این افراد بیســوادی خود 

را پنهان می کنند.

معاون ســواد آموزی تهران:

کشور با سواد هستند باالی 90 درصد جمعیت 

خبر ویژه

رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور تشریح کرد؛

جزئیات تقسیط و بخشودگی جرایم رانندگی تا پایان دی ماه
رئیــس پلیس ترافیک شــهری پلیــس راهور درباره 
تقســیط و بخشــودگی جرایم رانندگی تا پایان دی 
مــاه، گفت: برابر مصوبه هیئت دولت و مجوز مجلس، 
ســوابق دو برابر شــده جرایم رانندگی مرتبط تا پایان 
سال 1399، مشمول بخشیدگی واقع شد و هموطنانی 
که دارای ســوابق تخلفاتی بودند، فرصت دارند همان 
اصــل جریمه یا اصطالحاً مأخذ یک برابری مربوط به 
تخلفات سال 99 و ماقبل آن را پرداخت کنند.سرهنگ 
محمد باقر سلیمی با تأکید بر اینکه این فرصت قابل 
جمله جرایمی است که مانند جرایم تسلیمی و جرایم تمدید نیست، گفت: بخشودگی شامل تمام جرایم از 

ثبت شــده توسط سامانه های نظارتی و دوربین های 
ثبت تخلفات مشــمول دو برابری بودند و برابر قانون 
در صــورت عــدم پرداخت در مدت ۶0 روز، مأخذ دو 
برابری شــامل آنها شده اســت.وی افزود: رانندگان، 
تخلف رانندگی را اصطالحاً جزو سبد خانوار یا هزینه 
جاری و روزانه نبینند و ارتکاب تخلف نداشته باشند.
سلیمی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از رانندگان 
و مالکان وســایل نقلیه از این طرح اســتفاده کردند، 
متذکر شــد: این طرح شــامل انواع وسایل نقلیه حتی 

موتورسیکلت ها می شود.

گذشت؛  که تا حدودی به خیر  ک در تهران  وقوع حادثه ای هولنا

برخورد 2 قطار در چیتگر حادثه  آفرید 
صبــح دیــروز چهارشــنبه 1 دی مــاه 
1400ســاعت 7:10 دقیقــه صبح قطار 
تندرو که از مسیر کرج-گلشهر به سمت 
ایستگاه تهران)صادقیه( در حرکت بود با 
قطار عادی درایستگاه چیتگر برخورد کرد 
کــه در پــی این حادثه حــدود ۲0 نفر از 
مســافران مصدوم شــدند که بنا به گفته 
مســئوالن اورژانــس حال یک نفر وخیم 
گزارش شــده است.ســخنگوی سازمان 
اورژانس کشــور در این باره گفت: ساعت 
7:04 دقیقه صبح روز گذشــته یک مورد 
برخــورد دو قطار در خــط مترو کرج به 
ســمت تهران، نرســیده بــه چیتگر در 
محدوده ایســتگاه چیتگر به سامانه 115 
اورژانس اطالع داده شد  که بالفاصله 19 
دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند و 
اولیــن آمبوالنس اورژانس در مدت زمان 

یک دقیقه به محل رسید. 
 نجات ١٨ نفر از داخل قطار 

کرج-تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران نیز با اشاره به اینکه 
در پی این حادثه سه ایستگاه آتش نشانی 
به محل اعزام شــدند، گفت: آتش نشانان 
با حضور در محل مشــاهده کردند که دو 
دســتگاه قطار با یکدیگر برخورد کردند.

ملکی ادامه داد: برخی مسافران خودشان 
از قطار خارج شــده بودند اما برخی دیگر 
بــه علت تخریب و کیپ شــدن درب ها 
این امکان را نداشتند. آتش نشانان کمک 
کردنــد و حــدود 18 نفر را از قطار خارج 
شــدند.وی افزود: خوشبختانه این حادثه 
هیچگونه شــعله وری نداشت.محمدیان 
مدیر روابط عمومی شــرکت بهره برداری 
مترو تهران نیز از حضور کارشناسان فنی 
در محل حادثه در همان ســاعات ابتدایی 

برخورد دو قطار و تالش برای بازگشــایی 
مسیر خبر داد و گفت: در مورد علت این 
حادثه فعال نمی توان اظهارنظر کرد، باید 
این موضوع در کمیســیون سوانح بررسی 
شود تا علت دقیق بروز این حادثه مشخص 

شود.
دستورات فوری معاون شهردار 

درمورد برخورد ۲ قطار تهرانـ  کرج
مجتبی شــفیعی، معاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تهــران در این باره 
گفــت: دســتور تعیین علــت حادثه و 
بازگشــایی سریع خط پنج مترو را صادر 
کــردم. مصدومان این حادثه مورد مداوا 
قرار گرفتند و چند نفر برای بررسی بیشتر 
و درمان به بیمارستان اعزام شدند که حال 
یکی از آنها وخیم است و آرزوی سالمتی 
برای وی داریم.وی افزود: بالفاصله بعد از 
حادثه حدود 100 دســتگاه اتوبوس تک 
کابین و دو کابین برای انتقال مســافران 
از ایستگاه وردآورد تا تهران و بالعکس و 
همچنین تعداد زیادی تاکســی در محل 
حاضر شدند تا مسافران را جابه جا کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قطار 
پیش از این نقص فنی داشته یا نه؟ اظهار 
کرد: بررســی دقیق باید در این خصوص 

صورت گیرد.
نحوه برخورد دو قطار مترو تهرانـ  کرج 

اعالم شد
آزادی، قائــم مقــام عملیــات شــرکت 
بهره بــرداری مترو تهران هم جزییاتی از 
حادثه برخورد دو قطار در مســیر تهران 
ـ کرج با یکدیگر را تشــریح کرد و گفت: 
اتفاقــی که در ایســتگاه چیتگر رخ داده 
اســت برخورد قطار تندرو با قطار کندرو 
بوده است که قطار کندرو در مسیر قطار 
تنــدرو آمده بود.وی در مورد چرایی بروز 
این حادثه، اظهار کرد: علت دقیق حادثه 
در دســت بررسی اســت.اما در کل قطار 
کندرو در همه ایستگاه ها توقف می کنند 
اما قطار تندرو تنها در سه ایستگاه توقف 
دارد و ســریع عبور می کند که در حادثه 
صبح دیروز در مســیر تندرو، قطار کندرو 

وارد شده و از بغل با هم برخورد کردند.
ورود شورا به حادثه صبح دیروز مترو 

تهرانـ  کرج
ســید جعفر تشکری هاشــمی، رئیس 
کمیســیون حمل و نقل شــورای شــهر 
تهــران در واکنش بــه حادثه برخورد دو 
قطار مترو در ایســتگاه چیتگر در حساب 
توییتری خود از تشــکیل کمیته ای برای 

بررسی حادثه صبح دیروز در مترو تهران 
- کرج خبر داد و نوشــت: »ضروری است 
شــهرداری تهران اقدامــات فوری برای 
درمان و دلجویی از آسیب دیدگان، ترمیم 
خط و همچنین بررسی دقیق و سریع علت 
حادثه را انجام دهد. کمیســیون عمران و 
حمل و نقل شورا این موضوع را با دقت و 

جدیت بررسی و پیگیری خواهد کرد«.
 عذرخواهی مترو 

بابت حادثه برخورد دو قطار
مهدی شایسته اصل، مدیرعامل شرکت 
بهــره برداری متروی تهران درباره حادثه 
صبــح دیروز مترو، بیان داشــت: از همه 
شــهروندان که دچار مصدومیت شدند و 
همچنیــن عزیزانی که با تأخیر در برنامه 
کاری دیــروز خود مواجه شــدند پوزش 
می طلبیم.وی ادامه داد: این اتفاق بیشتر 
از گذشــته ضرورت بروزرسانی و اورهال 
سیستم های سیگنالینگ و یکپارچه سازی 
مراکز فرمان تمامی خطوط را اثبات کرد. 
انجــام این موضوعات بــا قید اولویت در 
دســتور کار شرکت بهره برداری مترو قرار 

خواهد گرفت.
کانی از محل حادثه مترو   زا

بازدید می کند 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم با حضور 
در محل حادثه برخور دو قطار در حوالی 
ایستگاه چیتگر از نزدیک در جریان امور 
قرار گرفت.شــهردار تهــران درباره علل 
ایــن حادثه، بیان کرد: به طور کلی زمینه 
ســاز این حوادث، فقــر و عقب افتادگی 
مشخصی است که ناظر به تجهیز، اورهال 
و به روزرســانی ناوگان مترویی پایتخت 
و کمبودهــای موجود اســت. امیدواریم 
با کارهای جــدی در حال انجام، بتوانیم 

خدمات مترو را ارتقا بخشیم.
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اسکار راه یافت
 نماینــده ســینمای ایــران در 
اســکار ۲0۲۲، در فهرست 15 
نامزد اولیه شــاخه بهترین فیلم 
بین المللــی قرار گرفت. آکادمی 
فهرســت نامزدهای اولیه در 10 
شــاخه از جوایز اسکار ۲0۲۲ را 
اعــالم کرد و فیلــم »قهرمان« 
بــه کارگردانی اصغــر فرهادی 
بــه نمایندگــی از ســینمای 
ایــران در میــان 15 نامزد اولیه 
شــاخه بهترین فیلم بین المللی 
)غیرانگلیسی زبان( قرار گرفت.

قای حکایتی   آ
به تلویزیون می آید

 بهرام شــاه محمدلــو مجری و 
برنامه ساز حوزه کودک و نوجوان 
که بســیاری او را با عنوان »آقای 
حکایتــی« و قصه گویی هایش 
می شناسند جمعه سوم دی ماه 
به برنامه »بســته پیشنهادی« 
شــبکه دو می آید.شاه محمدلو 
ســال هاست در تلویزیون برنامه 
ســازی نکرده و چند سالی است 
که در هیچ برنامه های تلویزیونی 
نیز حضور نداشته است و حاال قرار 
اســت در برنامه این هفته »بسته 
پیشــنهادی« که با موضوع قصه 
گوی خــوب روی آنتن می رود 
حضور پیدا کند.برنامه »بســته 
پیشــنهادی« با اجــرای مژده 
لواســانی و تهیــه کنندگی الهه 
بهبودی جمعه شــب ها ساعت 
۲1 به صورت زنده از شــبکه دو 

پخش می شود.

کران های  »منصور« در ا
مردمی یک میلیاردی شد

فیلــم ســینمایی »منصور« در 
شــهرها و مناطق فاقد ســینما 
توانست به فروش یک میلیاردی 

دست پیدا کند.
 فیلم سینمایی »منصور« پس از 
۶ هفته از آغاز اکران های مردمی 
خــود در شــهرها و مناطق فاقد 
ســینما توانســت به فروش یک 

میلیاردی دست پیدا کند.
ســامانه عماریــار اکران هــای 
مردمی این فیلم را بر عهده دارد 
و با 850 ســانس اکران توانست 
بیش از 8۲ هزار مخاطب را پای 

»منصور« بنشاند.
اســتان های تهران، خراســان 
رضــوی، قم، اصفهــان و فارس 
به ترتیب توانســته اند بیشترین 
در  را  »منصــور«  مخاطــب 
اکران های مردمی داشته باشند.

بعد از فیلم ســینمایی »منطقه 
پــرواز ممنوع« که در ســال 98 
در اکران های مردمی میلیاردی 
شــد، »منصــور« دومین فیلم 
اکران هــای  در  کــه  اســت 
 مردمــی به فــروش میلیاردی 

رسیده است.

فرهنگ و هنر

کواریوم بندر انزلی؛  آ
 شیرجه آزاد 

در اقیانوس های جهان

آکواریــوم انزلــی در واقع بزرگ ترین 
آکواریوم ایران است که در فاز تجارت 
و گردشــگری منطقــه آزاد انزلــی 
ساخته شده است. این آکواریوم با نام 
)Funtastic Aquarium( در قالب یک 
مجموعه گردشگری با سرمایه گذاری 
خارجی در ســال 1397 افتتاح شــد. 
آکواریوم بندر انزلی  کلکسیون بزرگ 
و بســیار کاملی از گونه های مختلف 

آبزیان از سراسر جهان است.
افتتــاح ایــن آکواریوم بــزرگ در فاز 
تجارت و گردشــگری منطقه موجب 
رونق بیشــتر انزلی شد و گردشگران 
زیــادی را جــذب ایــن منطقه کرد. 
آکواریوم انزلی با حجم آبی نزدیک به 
3 میلیون لیتــر دارای ۲00 گونه آبزی 
و بیش از 5000 آبزی، خزنده و پرنده 
است. این مجموعه دارای 31 آکواریوم 
اســت که به شکل حوضچه، آکواریوم 
استوانه ای، دیواری و روباز، متناسب با 
نوع جانورانی که در آن زندگی می کنند 

طراحی شده اند.
تمــام آکواریوم ها به صورت کامال 
هوشمند و مکانیزه ساخته شده اند 
و دمایشــان همواره تحت کنترل 
اســت تــا محیطی متناســب با 
فضای بومی ماهی های مختلف از 
پنج قاره جهان شبیه سازی شود. 
با توجــه به اینکه آکواریوم انزلی 
بــا هدف آشــنایی مردم با دنیای 
شگفت انگیز زیر دریا ساخته شده 
اســت، نوعی مجموعه تفریحی- 
آموزشی محسوب می شود؛ تمام 
اطالعات مربوط به آبزیان از طریق 
رســانه های مختلف به طور کامل 
به بازدیدکنندگان ارائه می شود.

آکواریــوم انزلــی دارای بخش های 
مختلفــی از جملــه بزرگ ترین تونل 
آکواریومی کشــور، بخش ماهی های 
آب های شور، بخش ماهی های آب های 
شیرین، سالن بولینگ، لونا پارک، گیم 
لنــد با به روزترین بازی های دنیا، کافه 
رســتوران بین المللی گرندشف و… 
اســت. این ترکیــب هیجان انگیز از 
آکواریــوم و تفریحات مختلف فضای 
مجموعــه را بــرای هر سن وســالی 
هیجان انگیز کرده است. چه پیر باشید، 
چه جوان، اینجا حســابی سرتان گرم 

خواهد شد.
گشتی در بخش های دیدنی 

کواریوم مختلف آ
مجموعه گردشــگری آکواریوم انزلی 
از بخش های مختلفی تشــکیل شده 
اســت کــه هر کدام جهت آشــنایی 
بیشــتر با دنیای زیر آب با ویژگی های 

منحصربه فرد ساخته شده اند. 

گردشگری

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، گفت: با توجه 
به قدرت باالی سرایت اومیکرون از سویه های قبلی و امکان رشد تصاعدی 
آمار مبتالیان به بیماری در کشور و پیرو اجالس اضطرای روسای دانشگاه 
های علوم پزشــکی و دســتور وزیر بهداشت مبنی بر آماده باش بودن 100 
درصدی تمامی مراکز درمانی کشــور، اهمیت اطالع رســانی همه جانبه در 

این خصوص بیش از پیش ضروری است.
 محمد هاشمی از برگزاری نشستهای خبری با محوریت امیکرون از روز شنبه 
4 دی ماه در ستاد وزارت بهداشت خبر داد و گفت: با توجه به قدرت باالی 
سرایت  اُمیکرون از سویه های قبلی و امکان رشد تصاعدی آمار مبتالیان به 

بیماری در کشور و پیرو اجالس اضطرای روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
و دستور وزیر بهداشت مبنی بر آماده باش بودن 100 درصدی تمامی مراکز 
درمانی کشــور، اهمیت اطالع رســانی همه جانبه در این خصوص بیش از 

پیش ضروری است.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: انتظار 
می رود با ارائه صحیح و بهنگام اطالعات از سوی مسئولین وزارت بهداشت 
از یکســو و همراهی و تعامل رســانه ها از ســوی دیگر، شاهد پرهیز مردم از 
عادی انگاری، تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی و تکمیل و تقویت پوشش 

واکسیناسیون به ویژه در تزریق ُدز سوم در کشور باشیم.

کرونا با اومیکرون احتمال رشد سریع آمار مبتالیان 

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

دالالن عزیز با مردم 
چه می کنند؟

یکی از مدیران اتحادیه 
بارفروشان درباره دالالن 

میوه در برنامه زنده 
تلویزیونی گفته »دالل به معنی 

داللت کننده است؛ دالالن 
همکاران صنفی ما هستند. 
آنها کار مغازه دار را راحت 

می کنند تا به مشکل طرح 
ترافیک نخورند.« موضوعی که 
سوژه انتشار کارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین شد.

کارگــردان نمایش »حرفه ای ها« بیان کرد: برخی از 
افرادی که عالقه مند هستند وارد عرصه بازیگری شود 
از قدرت مالی باالیی برخوردار نیستند و با زحمت زیادی 
برای گرفتن یک نقش و یا حتی حضور در کالس های 
آموزشگاهی که به آنها قول بازیگر شدن داده است، پول 
جمع می کنند اما علی رغم قول هایی که به آنها داده 
می شــود راه به جایی نمی برند و سرخورده می شوند. 
متاسفانه نه در همه آموزشگاه ها اما در بسیاری از آنها 
این اتفاق می افتد مخصوصاً مراکزی که به اسم یک یا 
چند بازیگر اسم و رسم دار معروف شده و عالقه مندان 
گول همین اسم ها را می خورند و جذب این کالس ها 
می شوند در حالی که می دانیم خیلی از همین بازیگرها 

با وجود معروف شدن اما سواد بازیگری ندارند.
محمــدی یادآور شــد: ایــن کاله برداری ها را حتی 
کارگردانــان ضعیــف تلویزیون نیز از عالقه مندان به 
بازیگری می کنند و این روزها همین سوءاستفاده ها 
برایشان تبدیل به یک منبع درآمد شده است. حتی 
در زمینه ساخت و آموزش فیلم کوتاه هم این اتفاقات 
جریان دارد و بسیاری برای فیلمساز شدن هم هزینه 
پرداخــت می کنند. متاســفانه بــازار کاله برداری از 
جوانان عالقه مند به بازیگری خیلی رواج دارد و انگار 
با بنگاه های معامالتی طرف هستیم تا فضای هنری. 
متاســفانه لمپنیســم وارد سینما و تئاتر شده است و 

سوءاســتفاده های زیادی از عالقه و استعداد جوانان 
عالقه مند به بازیگری می شود.

محمــدی دربــاره راه کاری که برای جلوگیری از این 
معضــل وجــود دارد، گفت: در وهله اول باید آگاهی را 
بین نسل جوان باال برد. عالقه مندان باید اول تحقیق 
کنند که چه اساتیدی در آموزشگاه ها تدریس می کنند 
و گول اسامی شناخته شده را نخورند. از طرف دیگر باید 
محلی برای شکایت و پیگیری برای کسانی که از این 
قضایا ضربه خورده اند وجود داشته باشد. خانه تئاتر، 
حراست وزارت ارشاد و حتی صداوسیما باید امکانی 
برای ثبت شــکایت افراد صدمه دیده از این جریان را 
فراهم کنند. از طرف دیگر همانطور که برای دریافت 
مجوز آموزشگاه های مختلف سختگیری وجود دارد 
باید برای انتخاب اساتید هم سختگیری و نظارت وجود 

داشته باشد.

وی درباره اینکه برخی از عالقه مندان خودشان تمایل 
به خرید نقش دارند و حتی حاضر هســتند به عنوان 
اسپانسر بازیگر وارد فضای حرفه ای شوند، بیان کرد: 
در ابتدای امر ممکن اســت که افراد به صورت خود 
خواســته حاضر به پرداخت هزینه برای بازیگر شدن 
باشــند چون آگاهی از ســازوکار ماندگاری در تئاتر 
و ســینما و تلویزیون را ندارند حتی خانواده هایی را 
می بینیم که فرزندانشان عالقه ای به بازیگری ندارند 
اما چون پدر یا مادر در گذشــته این آرزو را داشــتند و 
به آن نرســیده اند می خواهند به جای آن فرزندشان 
را به زور بازیگر کنند و حتی حاضر هســتند در فالن 
فیلم یا تئاتر هم سرمایه گذاری کنند. اینجا است که 
افراد سوءاستفاده گر وارد عمل می شوند و به دروغ از 
استعداد فرزندشان تعریف می کنند و قول بازیگر شدن 
به آنها می دهند اما در نهایت چیزی جز ناامیدی برای 
این خانواده و فرزندشان باقی نمی ماند. در ایران مردم 
دروغ را بیشــتر از حقیقت باور می کنند و وقتی که 
به آنها حقیقت را می گویید با مشکل روبرو می شوید 
چون دوســت دارند دروغ بشــنوند. در گذشته هم به 
صورت های دیگر چنین اتفاقی در سینما جریان داشته 
است و از میان آنها بازیگرهایی هم بیرون آمده اما این 
روزها در آموزشگاه ها شاهد قتل عام اعتماد و آرزوهای 

نسل جوان هستیم.

کسب درآمد با کالهبرداری از عاشقان بازیگری


