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یک اقتصاددان:

منتظر ریزش قیمت دالر نباشید
کرات است و در میانه کانال ۲۹ هزار تومان     قیمت دالر در حالی چشم انتظار نتیجه مذا
نوســان دارد کــه ســهراب انگیــزان، اقتصــاددان معتقــد اســت قیمت دالر بــا توجه به آینده 
کرات، دو سناریو را پیش پای خود دارد؛ اما در بهترین حالت بعد از به نتیجه رسیدن  مذا

کرات، قیمت دالر ریزش شــدیدی نداشــته و راهی کانال ۲۷ هزار تومان خواهد شــد و  مذا
کره کنندگان ایرانی اســت و هر خبر از این  نه کمتر. نبض بازار دالر این روز ها در دســت مذا

 | صفحه 3 جلسات می تواند سودای بی قراری را در سر دالر بیندازد...

صفحه 3 

در ترکیه چه می گذرد؟

ک ایرانی ها را   ترکیه ای ها  امال
به نصف قیمت می خرند
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قالیباف:

گرانی  حل مسئله 
و مشکالت معیشتی 

مهم ترین وظیفه  
مسئوالن است

     رئیــس مجلــس معتقــد اســت مــردم در 
حماســه ۹ دی بــه وظایــف خــود عمل کرده 
کنون زمان آن اســت که مســئوالن به  اند و ا

وظایف خود عمل کنند...

سخنگوی صنعت برق:

برق رایگان در 
تعرفه های جدید 
حذف نشده است

کیــد بــر اینکــه       ســخنگوی صنعــت بــرق بــا تا
حــذف  جدیــد  تعرفه هــای  در  رایــگان  بــرق 
نشــده، گفــت: تعرفه هــای جدید برق بیشــتر 
تشــویق محور بوده و پاداش های خوبی برای 
مشــترکانی کــه میزان مصــرف خود را مدیریت 

 | صفحه 4  | صفحه 2 کنند در نظر گرفته شده است...

هشدار؛ جاده ها ناامن هستند

فاجعه در جاده ها 
7

یارانه ۶ میلیارد تومانی برای 
تامین روزانه آب تهران

4

 خوانشی گذرا 
بر »جوکر«

8

جلسه خودرویی مهم 
نمایندگان با رئیسی
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 قیمت اجاره بها 
نجومی شد
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 شرط الزم برای موفقیت
  سیاست حذف 

ارز ترجیحی چیست؟
   علی اکبر لبافی

اقتصاددان 
 4200 ارز  حــذف 
سیاست درستی است 
که انتظــار می رفت 
دولت قبلــی هر چه 
زودتر پرداخت ارز ترجیحی را از دور خارج 
کند و کلید حذف آن را بزند. هر چند که این 
موضوع دیر محقق شــد و به دولت آیت اهلل 
رئیسی موکول شد اما انتظار می رود دولت 
ســیزدهم موضوعات را به صورت حساس 
تری و با احتیاط بیشتری در دستور کار قرار 
دهد. حذف ارز ترجیحی زمانی کارکردهای 
مثبتی در اقتصاد ایران به جا می گذارد که 
پرداخــت یارانــه نه به صــورت نقدی به 
خانوارها، بلکه به صورت یارانه در قالب یک 
برنامه کارشناسی شده و قابل اندازه گیری 
برای حمایت از تولید و رشد و رونق دادن به 
کسب و کارهای خرد تخصیص داده شود.

امروز بسیاری از کسب و کارهای روستایی و 
شهرستان ها به صورت غیر رسمی وابستگی 
شدیدی به ارز ترجیحی دارند، ارزی که مواد 
اولیه مورد نیاز آنها را تامین می کرد. بنگاه 
هایی که نقدینگی الزم برای خرید مواد اولیه 
را ندارند در صورت عدم حمایت دولت قطعا 
از دور خارج می شوند، لذا پیشنهاد این است 
که دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را به 
صورت تدریجی در قالب یک برنامه مطالعه 
شده و ضابطه مند دنبال کند تا به یک باره 

شاهد قطع یارانه خوراک دام نباشیم.
بــا توجــه به اینکه نزدیــک به ۸0 درصد 
خوراک دام کشــور وارداتی اســت، قطعا 
امــکان تامین خوراک با ارز آزاد برای همه 
واحدهای تولیدی میســر نخواهد بود. هر 
گونــه بی توجهــی به این موضوع طبیعتا 
منجر به جهش قیمتی می شــود. ضمن 
اینکه طبیعتا بسیاری از کسب و کارهای 
خرد که بخشی از آن وابسته به ارز دولتی 
بودند، به شــکلی از بیــن می روند. از این 
نظــر دولت حــذف ارز ترجیحی را باید با 
برنامه ریزی و به صورت دقیق کلید بزند تا 
ضمن حذف تدریجی ارز، تولید کنندگان 
خرد از این محل دچار آسیب های جدی 
نشوند. ضمن اینکه حذف ارز 4200 تومانی 
در سراسر کشور باید به صورت مزیت منطقه 
ای اجرا شــود. ایجاد مزیت در تولیدهای 
کوچک و بزرگ در سراســر کشور امکان 
حــذف ارز ترجیحــی را برای دولت بدون 
وارد شدن تبعات دیگری تسهیل می کند. 
از آن سو دولت به صورت همزمان می تواند 
اقتصاد را از حالت دســتوری خارج کند تا 
اقتصــاد آزاد در حوزه هایی که یارانه و ارز 
4200 دریافت می کردند جایگزین شود. 
با این نگاه به دولت محترم توصیه می شود 
که به یک باره تمام شــاخص های وابسته 
به یارانه ها قطع نشوند چرا که آزاد سازی 
قیمت ها بدون فراهم سازی بسترهای الزم 
زمینه را برای افزایش تبعات در این حوزه 

باال می برد.
منبع : راهبرد معاصر

یادداشت

روسیه خبر داد؛ 

سازش ایران بر سر متن توافق

اولیانوف نماینده روســیه در مذاکرات 
وین گفت: روسیه و چین، ایران را متقاعد 
کردند که از برخی مواضع حداکثری مانند 
اصرار بر تمرکز مذاکرات بر موضوع رفع 
تحریم ها و نه موضوع هسته ای خودداری 
کند. او ادامه داد: ایرانی ها موافقت کردند 
که مذاکرات را بر اساس پیش نویسی که 
در بهار گذشته توسط دولت قبلی ایران 

تنظیم شده بود، آغاز کنند.
میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در 
مذاکــرات وین گفت: روســیه و چین، 
ایــران را متقاعــد کردند کــه از برخی 
مواضــع حداکثری مانند اصرار بر تمرکز 
مذاکــرات بر موضوع رفع تحریم ها و نه 

موضوع هسته ای خودداری کند.
هیات ایرانی موافقت کرده که مذاکرات 
بر اســاس پیش نویس دولت پیشــین 
ایــران پیش برود. حتی اگر ایران مقادیر 
زیادی مواد هسته ای تولید کند، اتفاقی 
نمی افتد، چرا که این مواد بدون کالهک 
قابل اســتفاده نیســت و ایران کالهک 

هسته ای در اختیار ندارد.
نماینده روســیه در ســازمان های بین 
المللــی در وین درباره مذاکرات احیای 
برجــام گفت: صادقانــه بگویم، من در 
این مرحله نســبتاً خوشبین هستم. من 
هیــچ دلیل عینی برای شــک و تردید 

نمی بینم.«
اولیانــوف در گفتگو با فارین پالیســی 
افزود: مــن نمی توانم تضمین کنم که 
توافق حاصل می شــود، اما معتقدم که 
شــانس بسیار بســیار زیاد است، زیرا 
 پیش نیاز اصلی موفقیت در حال حاضر 

وجود دارد. 

خبر ویژه کرات وین دور هشتم مذا

ک ایران در رفع تحریم ها توافق ۲۰۱۵ است مال
در دومین روز از دور هشتم مذاکرات، 
موضــوع رفع تحریم هــا و چگونگی 
اجرای آن و نیز اقدامات هســته ای به 
صورت دو جانبه و چندجانبه در سطح 
روسای هیات های مذاکره کننده ایران 
و ۱+4 بررســی و نشســت هایی نیز در 

سطح کارشناسی برگزار شد.
عالوه بر بررســی محتوایی و جزیی دو 
موضوع چگونگی رفع تحریم ها از سوی 
آمریکا و ســه کشور اروپایی و اقدامات 
هسته ای ایران، پیاده سازی و طراحی 
ســاز و کار اجرای دو موضوع تضمین 
دوبــاره خارج نشــدن آمریکا از برجام 
و راســتی آزمایی از رفع تحریم ها که 
به شــکلی مبنایی مورد پذیرش همه 
طرف هــا، به ویژه آمریــکا قرار گرفته 
اســت، در رونــد گفت وگوهــای دور 

هشتم مورد بحث است.
در رابطه با موضوع مهم و کلید تحریم ها 
و چگونگی رفع آنها، یعنی تحریم های 
برجامــی و تحریم های مغایر با برجام، 
مقامــات ایران تاکید کرده اند که بهره 
منــدی ایران از عادی ســازی روابط 
تجــاری با جهان طبــق برجام نباید 

مختل شــود و هرگونه تحریم مغایر با 
این مساله و تحت هر برچسب و دسته 

بندی باید رفع شود.
در توافق هسته ای که در سال 20۱۵ به 
دست آمد، آمریکا و دیگر اعضای برجام 
از هرگونه اقدامی که عادی سازی روابط 
اقتصادی و تجاری ایران را تحت تاثیر 
منفی قرار دهد منع شــدند. برجام بر 
مبنــای توازن میان منافع اقتصادی و 
محدودیت های هســته ای ایران از این 
توافق شــکل گرفت از ایــن رو انتفاع 
اقتصــادی ایران مــالک مهمی برای 
اجرای مطلوب و دوباره ی برجام است.

بــا ورود مذاکــرات بــه بحث هــای 
محتوایــی و جدی و ســخت شــدن 
کار، بــه نظــر می آیــد کشــورهای 
اروپایی و آمریکا تا حد زیادی دســت 
از فرافکنــی و جوســازی در فضــای 
رســانه ای برداشته اند و کمتر شاهد 
موضع گیری های تند و غیرسازنده در 
این فضا هســتیم. با این حال بیش از 
هر چیز مهم اســت که همه طرف ها 
در جریــان مذاکــرات از به کار گیری 
هرگونــه اعمال فشــار به روش های 
رســانه ای، فنی، سیاسی و تحریمی 
به طرف های مقابل شــان در اتاق های 

مذاکرات خودداری کنند.
ضروری است تا به ویژه آمریکا از اقدام 
نســبت به وضع تحریم های تازه علیه 
ایران یا مرتبط با ایران خودداری کند، 
چــرا که این اقدام طبعا واکنش تهران 
را در بــر خواهد داشــت و این رویکرد 
بر فضــای مذاکرات تاثیر مســتقیم 
می گــذارد. اگر کشــورهای اروپایی و 
آمریــکا تمایل دارند تــا مذاکرات در 
کوتاه ترین زمــان ممکن به نتیجه ای 
مرضی الطرفین برســد باید از هرگونه 
اقدام آسیب زننده به این فضا جلوگیری 
کنند. بدون شک اقدامات و اعمال نفوذ 
منفی متحدان بین المللی و منطقه ای 
آمریکا و ســه کشــور اروپایی بر روند 
مذاکرات و تــالش برای ایجاد اخالل 
هــر چه بیشــتر در آن، مذاکرات را به 

درازا می کشاند.
اکنون که دو طرف توانســته اند بر سر 
متن پیش نویس جدید مشــترک به 
نتیجه برسند، همه طرف ها باید تالش 
کننــد تــا از فضای به وجود آمده برای 
پیشــبرد گفت وگوها به شکلی بهتر و 

سریع تر بهره ببرند.

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

66917312      66915268 
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سیاست 2
ادعای طالبان: افغانستان، 

دومین ابرقدرت جهان!
شــیراحمد عباس استانکزی؛  معین 
سیاســی وزارت خارجه طالبان گفته 
اســت که در جهان دو ابرقدرت وجود 
دارد کــه اولی آمریکا اســت و دومی 

طالبان.
رهبران طالبان در حالی ادعا می کنند 
کــه آنان دومیــن ابرقدرت جهان به 
حســاب می آیند کــه هنوز از تحقق 
انتظارات اولیه مردم خود برنمی آیند.

به گزارش افق نیوز، آنان حتی از سوی 
حامیان اصلی شان مانند پاکستان نیز 
به رســمیت شناخته نشــده اند، در 
کشــور های دیگر ســفیر و دیپلمات 
ندارند و نمی توانند از دارایی های ملی 
مربوط به خود افغانســتان اســتفاده 
کنند. اما شیراحمد عباس استانکزی؛ 
 معین سیاسی وزارت خارجه طالبان 
گفته اســت که در جهان دو ابرقدرت 
وجــود دارد که اولی آمریکا اســت و 

دومی طالبان.

کننده ارشد  کره  دیدار مذا
ایران با انریکه مورا

مذاکــره کننده ارشــد ایران در ادامه 
گفت وگوهای فشــرده دیپلماتیک 
روز چهارشنبه با انریکه مورا دبیرکل 
ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا 
دیــدار کــرد. این مالقــات در هتل 
کوبــورگ محل برگــزاری مذاکرات 

رفع تحریم ها برگزار شد.
هشــتمین دور مذاکــرات وین روز 
دوشنبه با برگزاری نشست کمیسیون 
مشترک برجام آغاز شد و گفت وگو با 
تمرکز بر موضوع رفع تحریم ها ادامه 
دارد. حســین امیرعبداللهیان وزیر 
امــور خارجه ایران دیــروز در جمع 
خبرنگاران گفت: مذاکرات در مسیر 
خوبــی قرار دارد. مهم این اســت که 
ما متن مشــترک و واحدی در اختیار 
داریم که تیم مذاکره کننده ما بر روی 
آن تمرکز کرده و طرف های مقابل نیز 
نســبت به موضوعاتی که ما در درون 
پرانتز قــرار دادیم، یعنی موضوعات 

اختالفی، متمرکز شده اند.

دو هفته مانده به موعد برگزاری 
جلسه نخست

اختالفات بر سر تعیین 
رئیس پارلمان عراق 
همچنان پابرجاست

پس از تایید نتایج انتخابات پارلمانی 
دهم اکتبر عراق توســط دادگاه عالی 
فدرال این کشــور طی روز دوشنبه، 
اکنــون احــزاب و فراکســیون های 
سیاسی باید جلسه نخست پارلمان را 
طی دو هفته برگزار کنند. جلسه ای که 
به ریاست مسن ترین نماینده و با هدف 
تعیین رئیس اصلی پارلمان و دو معاون 
او برگزار می شــود اما تا بدین لحظه 
هیچ توافــق و تفاهمی درباره فردی 
که ریاســت پرلمان را بر عهده خواهد 

گرفت صورت نگرفته است.
 روزنامه العربی الجدید در گزارشــی 
درباره تایید نتایج انتخابات و وضعیت 
توافقات ائتالف ها و احزاب سیاســی 
این کشور برای تعیین رئیس پارلمان 
نوشــت: از سال 20۱۵ تا کنون طبق 
قانون اساسی عراق، نخستین جلسه 
پارلمــان بایــد ۱۵ روز پس از تاریخ 
تصویب نتایج اتخابات توسط دادگاه 

فدرال برگزار شود.

وزیر راه و شهرســازی و رئیس کل بانک مرکزی در جلســه هماهنگی اقتصادی 
دولت گزارشی را ارائه کردند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه شنبه شب به ریاست حجت االسالم 
و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گزارشی از وضعیت 

رشد نقدینگی در کشور ارائه شد.
بر اساس این گزارش که مبنای آن آمار بانک مرکزی بود، رشد ماهانه نقدینگی 
در کشــور روند نزولی داشــته و در آبان نســبت به ماه قبل از آن  ۱/2 دهم درصد 

کاهش یافته است.

رئیــس جمهــور تاکید کــرد: تمام دســتگاه ها بویــژه وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی، ســازمان برنامــه و بودجــه و بانــک مرکــزی همچنان خــود را به 
 کاهــش رونــد رشــد نقدینگــی متعهد بداننــد و به تالش در ایــن زمینه ادامه

 دهند.
در ادامه این جلســه وزیر راه و شهرســازی گزارشــی از میزان پیشرفت کار اجرای  
بزرگ ترین پروژه های ریلی، هوایی و جاده ای و تامین مسکن در کشور ارائه کرد.
رئیسی نیز پس از طرح این گزارش سرعت دادن به روند اجرای طرح های زیربنایی 

در حوزه راه و مسکن را ضروری دانست.

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

سرعت دادن به طرح های زیربنایی در حوزه راه و مسکن ضروری است

خبر ویژه کوتاه از سیاست

خانواده فلسطینی که خانه شان 
در حومه شهر الخلیل در کرانه 

باختری رود اردن از سوی 
نیروهای اسراییل تخریب 

EPA شده است./ رویترز و

درگیری فیزیکی 
نمایندگان پارلمان اردن/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

قالیباف:

حل مسئله گرانی و مشکالت 
معیشتی مهم ترین وظیفه  

مسئوالن است
رئیــس مجلس معتقد اســت مردم در 
حماسه ۹ دی به وظایف خود عمل کرده 
اند و اکنون زمان آن است که مسئوالن 

به وظایف خود عمل کنند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســالمی در صحن علنی دیروز مجلس 
شورای اســالمی در نطقی به مناسبت 
حماســه ۹ دی گفــت: در حماســه ۹ 
دی وقتــی مــردم دیدند که آرمان های 
اســالمی و ارزش های واالی اســالم و 
امنیت و آرمایش کشــور به خطر افتاده 
است با تمام توان به میدان آمدند و ثابت 
کردنــد که خدا باوری و مردم باوری دو 
رکن اساسی در پیشرفت کشور و انقالب 

اسالمی بوده است.  
به گفته  این مقام مســئول، ملت ایران 
از آزمون ســخت نجات کشور از ناامنی 
و آشــوب ســربلند بیرون آمدند و امروز 
آزمون اصلی پیش روی مسئوالن است 
و باید حل مشکالت مردم در دستور کار 
قــرار بگیرد.  رئیس قوه مقننه می گوید: 
مسئوالن باید در هر لحظه به وظایف خود 
در قبال مجاهدت مردم عمل کنیم و حل 
مسئله معیشت مردم و مدیریت گرانی ها 

مهم ترین وظیفه ما است. 

بهارســتانی ها به مخبر اعتراض کردند 

جلسه خودرویی مهم 
نمایندگان با رئیسی

نماینده مردم دماوند در مجلس با اشاره 
به جلسه نمایندگان با معاون اول رئیس 
جمهــور گفت: در این جلســله درباره 
صنایــع و مخصوصــاً خودرو گفت وگو 
داشــتیم و مقرر شد جلسه ای با رئیس 
جمهــور در هفته های آینده در باره این 
موضوعات داشته باشیم.  احمد رسولی 
نژاد نماینــده مردم دماوند و فیروزکوه 
در مجلس در نشســت علنی دیروز در 
تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، 
اظهار داشــت: وزیر جهاد کشاورزی هر 
چه سریع تر به نهاده های دامی و توزیع 
آن ورود کند؛ زیرا عدم تســریع در این 
موضوع باعث نارضایتی دامداران شــده 
اســت و از رئیس جمهــور این تقاضا را 
داریم که به این مســئله ورود پیدا کند. 
وی همچنین با اشاره به مصوبه واردات 
خــودرو مجلــس، گفت: ایــن مصوبه 
مجلس با ۸۵ درصد نظر موافق مردم رو 
به رو شده است، اما متاسفانه این مصوبه 
مورد مخالفت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام واقع شده است؛ این در حالی است 
که طبق اصل ۱۱2 قانون اساسی مجمع 
زمانی می تواند ورود کند که اختالف بین 
مجلس و شــورای نگهبان وجود داشته 

باشد که این ورود غیر قانونی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بیان داشــت: در رابطه با افزایش قیمت 
خــودرو نیز تذکری بــه آقای فاطمی 
امین وزیر صمت می دهم که چرا قیمت 
خودرو افزایش پیدا کرده است مگر شما 
در مــرداد ماه صحبت از کاهش قیمت 
خودرو نمی کردید، اما در 20 آذر بعد از 
افزایش قیمت ها اعالم کردید که اصالح 
قیمت صورت گرفته شده که این موضوع 
مورد اعتراض مردم واقع شده است؛ زیرا 
آنها معتقدند که یک بار نیز به نفع مردم 
این اصالحیه ها صورت گیرد و قیمت ها 

کاهشی شود.

بایدن و چالش های پیش رو در سال ۲۰۲۲
اســتفن والتفرارو- استفن 
فارین  ســتون نویس  والت 
پالسی و اســتاد روابط بین 
الملل در دانشــگاه هاروارد؛ 
حتی اگر از سیاست های جو بایدن 
خوش تــان نمی آید باید زیرکی او 
را تحسین کنید. تنها تصور کنید 
اولین روز حضور او در کاخ ســفید 
چه حســی داشت. این کشور در 
تنگنای یک بیماری فراگیر جهانی 
)کرونا( قرار داشت و از یک کودتای 
نافرجام جان ســالم به در برده بود 
کــه اکثر رهبران حزب جمهوری 
خــواه هنــوز از محکوم کردن آن 

خودداری می ورزند.
دروغگویــی کــه بایــدن او را در 
ســال 2020 میالدی شکســت 
داد )و هنوز هم در حال شکســت 
دادن اوســت( از اعتراف به باخت 
منصفانه خودداری می ورزد. کشور 
در جنگــی غیر قابل پیروزی غرق 
شده بود و هیچ راهی برای بیرون 

آمدن تمیز از آن وجود نداشت.
بــا توجه به چالش هایی که بایدن 
بــا آن مواجــه بــود و کارت های 
ضعیفــی که به او داده شــد، وی 
عملکرد بدی نداشته است. با این 
وجود، علیرغم برخی موفقیت های 
واقعی در سیاســت خارجی، سال 
2022 میالدی مهلت زیادی را به 
او نخواهد داد. شیوع کرونا کماکان 
یک مشکل جدی است. دشمنان 
امریکا در حال رشــد هســتند و 
متحدان امریکا به طور فزاینده ای 
کج خلق و متمرد به نظر می رسند. 
در همین حال، درصد قابل توجهی 
از امریکایی هــا اکنــون در جهان 
سرشــار از روایت های نادرست و 
حقایق ساختگی زندگی می کنند.

ســال نوی میــالدی و تعطیالت 
اســت و بگذارید با یک خبر خوب 
آن را آغــاز کنیم. اگرچه موضوع 
تایــوان کمــاکان روابط چین و 

امریکا را پیچیده خواهد ســاخت 
بــا این وجود، من در این باره فکر 
می کنم که در سال 2022 میالدی 
شاهد بحرانی جدی یا رویارویی ای 
نظامی بر سر تایوان نخواهیم بود. 
پکن و واشــنگتن بی سر و صدا در 
تالش برای تنش زدایی و همکاری 
فعــال برای کاهش قیمت انرژی و 
رســیدگی بــه نگرانی های آب و 
هوایی در ماه هــای اخیر بوده اند 
و رویارویی یر ســر تایوان آخرین 
چیزی است که دو کشور در حال 

حاضر به آن نیاز دارند.
تیم بایدن به شدت بر رقابت بلند 
مدت با چین متمرکز خواهد بود و 
اگر اجماع دو حزبی در حال ظهور 
در این موضوع به سیاســت های 
موثر برای تقویت امریکا در حوزه 
داخلی تبدیل شــود مفید خواهد 

بود.
در مورد چالش روسیه و اوکراین، 
من گمان نمی کنم روسیه تهاجم 
بزرگــی را با هدف تحت ســلطه 
درآوردن تمــام اوکراین آغاز کند. 
این اقدام نه تنها باعث تحریم های 
اقتصادی قدرتمند علیه روســیه 
می شــود و ناتو را به سوی تقویت 
نظامی اعضای خود در شرق اروپا 
سوق می دهد )چیزی که والدیمیر 

پوتین رئیس جمهوری روســیه 
نمی خواهد( بلکه اشــغال مجدد 
کل اوکرایــن مســکو را مجبور 
می ســازد تا بر حدود 4۳ میلیون 
اوکراینی خشمگین حکومت کند.

ملی گرایی سرسخت و خشمگین 
یکــی از دالیل فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شوروی بود و همان نیرو 
می تواند در صورت تالش روسیه 
برای ادغام مجدد اوکراین بار دیگر 
سر برآورد و هزینه غیر قابل تحملی 

را بر مسکو تحمیل کند.
اگــر روســیه اســتفاده از زور را 
انتخاب کند من انتظار دارم تهاجم 
محدودتری باشــد که ظاهرا برای 
کمک به نیرو های نیابتی طرفدار 
روسیه در شرق اوکراین خواهد بود 
و شــاید یک منطقه حائل اضافی 
را بــرای محافظــت از آن مناطق 
ایجــاد کند. این رویکرد مشــابه 
درگیری های منجمد شده پوتین 
در گرجستان، اوستیای جنوبی، 
آبخازیــا و نقاط دیگر خواهد بود و 
با تمایل او برای انجام اقداماتی که 
ممکن اســت غیر منتظره باشند، 
اما ریسک نسبتا پایینی نیز دارند 

سازگار است.
از آنجایی که مخاطرات این اقدام 
اندک اســت اســتراتژی »هدف 

محدود« روســیه کم تر احتمال 
دارد کــه واکنش قوی و یکپارچه 
را از ســوی غرب برانگیزد. پرسش 
اصلی آن اســت که پوتین تا چه 
انــدازه در این روند تالش خواهد 
کرد وارد اوکراین شــود. او ممکن 
اســت وسوســه شــود که درس 
عبرتی به اوکراین و سایر کشور ها 
دهــد تا از نزدیک شــدن بیش از 
حــد به غرب خــودداری ورزند، 
امــا مجازات اوکرایــن نیز خطر 
واکنش شدیدتر غرب علیه مسکو 
 را بــرای پوتین بــه همراه خواهد

 داشت.
بایــدن در اینجا در وضعیت بدون 
برد قرار دارد. او اشتهای کمی برای 
جنــگ در منطقه ای دور از امریکا 
آن هم در مجاورت روســیه دارد و 
ارسال تسلیحات بیش تر به کی یف 
به اندازه ای نیست که توازن قوا را 
بــرای جلوگیری از حمله محدود 
روســیه تغییر دهد. با این وجود، 
تندرو ها هرگونه توافق دیپلماتیکی 
که این موضوع را خنثی سازد زا به 
عنوان بدترین نوع مماشات از نوع 
سازش »نویل چمبرلین« )نخست 
وزیر اســبق بریتانیا که توافق نامه 
مونیــخ را با آلمان امضا کرد. او که 
جنــگ پر تلفات جهانی اول را به 

چشم دیده بود، بر این باور بود که 
با ســازش با آدولف هیتلر می توان 
از بروز یک جنگ دیگر جلوگیری 

کرد( قلمداد می کنند.
این وضعیت ناخوشایند یادآور این 
نکته اســت که گسترش قلمروی 
ناتو بدون وضع محدودیت از نظر 
ایدئولوژیــک ایده ای جذاب، اما از 
نظر استراتژیک کوته بینانه است. 
چالشــی که بایدن و ناتو اکنون با 
آن مواجه هستند کشف چگونگی 
حفــظ اســتقالل اوکراین بدون 
تســلیم شدن در برابر باج خواهی 
روســیه است. رسیدن به توافقی 
در مورد بی طرفی اوکراین در سال 
20۱4 آسان تر بود. امروز انجام این 

کار بسیار دشوارتر خواهد بود.
در مــورد چالش متوجه از جانب 
ایران و اسرائیل، اگر نام شما »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه سابق امریکا یا 
»جان بولتون« مشاور سابق امنیت 
ملــی امریکا نیســت و برای البی 
جنگ طلبــی مانند »بنیاد دفاع 
از دموکراســی ها« کار نمی کنید 
احتماال متوجــه تصمیم ترامپ 
بــرای خروج از برجام و پیامد های 

آن می شوید.
برجام یکی از سخت گیرانه ترین 
تصمیم های سیاست خارجی در 
نیــم قرن اخیر بــود. ایران اکنون 
اورانیوم بســیار غنی شــده ای در 
اختیــار دارد که اگر ترامپ امریکا 
را از برجــام خارج نســاخته بود 
این میزان اورانیوم غنی شــده را 
در اختیار نداشــت. اکنون تعداد 
پیچیده تــر  ســانتریفیوژ های 
بیش تــری در ایــران در حال کار 
هستند. بایدن متعهد شده بود در 
صورت به قدرت رســیدن، برجام 
را احیــا کند. با این وجود، احترام 
او به البی قدرتمند اسرائیل باعث 
تردید او در این باره شــد و زمان از 

دست رفت.

بین الملل
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3اقتصاد
در ترکیه چه می گذرد؟

ک ایرانی ها  ترکیه ای  ها  امال
را به نصف قیمت می خرند

در حالــی که برخی اخبار حکایت 
از افزایــش مهاجــرت ایرانیــان 
بــه ترکیــه دارد؛ »افزایش تورم 
ســاالنه«، »رکوردشکنی بدهی 
خارجی«، »افزایــش بیکاری«، 
»وضــع قوانین تبعیض آمیز علیه 
مهاجــران« و »کاهش قابل توجه 
و نوســانات شــدید ارزش لیر در 
یک ســال اخیر« از جمله مواردی 
اســت که اقتصــاد ترکیه را بیش 
از گذشــته برای ســرمایه گذاری 
نامطمئن کرده است. از طرف دیگر 
ســرمایه گذاری در کشوری که در 
آســتانه وقوع بحران ارزی است، 
ریسک بزرگی محسوب می شود 
چرا که در چنین مواقعی به تدریج با 
تشدید مشکالت اقتصادی و اعمال 
سیاست های الزم برای جلوگیری 
از خروج سرمایه، در نهایت سرمایه 
افراد در آن کشور حبس می شود. 

 خطرات سرمایه گذاری 
ک ترکیه در امال

پیــش از این عبداهلل مشــکانی، 
کارشــناس اقتصــادی گفته بود 
کــه قیمت بســیاری از خانه های 
خریداری شــده توسط ایرانیان در 
ترکیه بسیار بیشتر از ارز واقعی آن ها 
اســت. »ارزش این ملک های 2۵0 
هــزار دالری ۱۷0 تا ۸0 هزار دالر 
بیشــتر نیست و استنباط من این 
است که مردم در خرید این ملک ها 

حدود 40 درصد ضرر می کنند.«
بــه گفته وی با بررســی بازار چند 
کشــور می تــوان به کســانی که 
صرفاً برای ســرمایه گذاری ملک 
می خرنــد، توصیه کرد که در ایران 
سرمایه گذاری کنند؛ چرا که اجاره 
ملک در ایران ارزش بیشتری دارد 
و مردم در  کشــور خود به قوانین 

مسلط تر هستند.
ک مهاجران به نصف قیمت  امال

به ترک ها فروخته می شود
ســیدعلی قائم مقامی، کارشناس 
مســائل ترکیه نیز، بــا بیان اینکه 
میزان ســرمایه گذاری در امالک 
ترکیه جهت اخذ اقامت، در گذشته 
یک میلیون دالر بود، خاطر نشــان 
کــرد: این رقم بعد از مدتی به ۵00 
هزار دالر کاهش پیدا کرد و اکنون 
این رقم به 2۵0 هزار دالر رســیده 

است.
وی بــا بیان اینکــه طبق قوانین 
ترکیه هر مهاجر دارای خانه، حق 
فــروش ملک و زمین خود را تا ۳ 
سال ندارد، گفت: اگر شخص اقدام 
به فروش امالک خود کند بالفاصله 
مجوز اقامتش باطل می شود.قائم 
مقامی با اشــاره به اینکه بعد از ۳ 
ســال، خریداران خارجی ملک، 
می تواننــد ملک خــود را به اتباع 
ترکیه به فروش برســانند، گفت: 
ایــن محدودیت باعث شــده تا 
بعضــاً اتبــاع ترکیــه خانه های 
 مهاجران را تا نصف قیمت از آنان 

خریداری کنند.

مصاحبه

وزارت صمِت بنگاهدار نمی تواند 
تنظیم گر باشد

 مصرف کننده  مظلوم است
عضــو اتاق ایران گفت: تا وقتی که 
وزارت صمت بنگاهداری می کند 
نمی تواند تنظیم گــری نیز کند 
زیــرا در این تنظیم گری به منافع 
شرکت هایی که در آنها سهام دارد، 

توجه خواهد کرد.
فرشید شکرخدایی در مورد چارت 
جدیــد وزارت صمت، اظهار کرد: 
موضــوع تعارض منافع در وزارت 
صمت جدی است؛ وزارت صمت 
هــم مالک صنایع بزرگ کشــور 
بوده و هــم تنظیم گری می کند. 
این وزارتخانه پیشــنهاددهنده 

تعرفه ها نیز است.
رئیس کمیســیون توسعه پایدار، 
محیط زیست و آب اتاق بازرگانی 
ایــران افزود: وجــه عمده وزارت 
بازرگانی توجه به نیازهای مصرف 
کننده بود و وزارت صنایع و معادن 
حمایت از تولید را در دســتور کار 
داشت. هماهنگی بین این دو نهاد 
سخت بود زیرا ذی نفعان مختلف 
داشــتند؛ به عنــوان مثال وزارت 
صنایــع به دنبــال جلب رضایت 
ســهامداران، مالکیــن و هیأت 
مدیره ایــران خودرو بود و وزارت 
بازرگانــی حامی منافــع مردم و 
مصرف کننده بود و به یک تعادلی 
می رســیدند. پس از ادغام این دو 
وزارتخانه تعارض منافع بسیار زیاد 
شد؛ فرض کنید صاحب شرکتی 
هســتید و اختیار تعرفه گمرکی 
نیز دست شماست و عالوه بر این 
موارد ۳0 درصد هم ســهام دارید، 
این مساله اوج تعارض منافع است.
وی با بیــان اینکه وزارت صمت 
از مأموریت های خود دور شــده 
اســت، گفت: در چــارت جدید 
سهام شرکت ها را در سازمان های 
وابسته همچون ایدرو و ایمیدرو و 
یا سهام شرکت نمایشگاه ها را در 
سازمان توسعه تجارت می بینند 
امــا تنظیم گــری را در معاونت 
معــدن و … می بیننــد. فرقــی 
نمی کند باالخره اینکه شــما دو 
واحــد را از هم جدا کنید تعارض 
منافــع حــل می شــود؟ رئیس 
کمیسیون توسعه پایدار، محیط 
زیســت و آب اتاق بازرگانی ایران 
اظهــار کرد: تــا وقتی که وزارت 
صمــت بنگاهــداری می کنــد 
نمی توانــد تنظیم گری نیز کند 
زیرا در این تنظیم گری به منافع 
شــرکت هایی که در آنها ســهام 

دارد، توجه خواهد کرد.
وی افــزود: در چارت جدید وضع 
موجــود در مــورد تعارض منافع 
حفظ شده است؛ این در حالیست 
کــه انتظــار می رفــت در چارت 
جدید چارچوب هایی دیده شــود 
کــه تعارض منافع کاهش یابد اما 

اتفاقی در این رابطه نیفتاد.

قیمت دالر در حالی چشــم 
انتظار نتیجه مذاکرات اســت 
و در میانــه کانــال 2۹ هزار 
تومان نوسان دارد که سهراب 
انگیزان، اقتصــاددان معتقد 
اســت قیمت دالر با توجه به 
آینده مذاکرات، دو سناریو را 
پیــش پای خــود دارد؛ اما در 
بهترین حالت بعد از به نتیجه 
رسیدن مذاکرات، قیمت دالر 
ریزش شدیدی نداشته و راهی 
کانــال 2۷ هزار تومان خواهد 

شد و نه کمتر.
نبــض بازار دالر این روز ها در 
دست مذاکره کنندگان ایرانی 
است و هر خبر از این جلسات 
می تواند ســودای بی قراری را 
در ســر دالر بیندازد. هرچند 
با شروع دور جدید مذاکرات، 
دالر وارد کانال 2۹ هزار تومان 
شده و فعال چند روزی است از 
روز های پرنوسان قبلی فاصله 

گرفته است.
اما ســوال اصلی این اســت 
که چشــم انــداز بازار دالر در 
روز های آتی چگونه است؟ آیا 
شــاهد روز های پرنوسان در 

بازار دالر خواهیم بود؟
یــک اقتصاددان با بیان اینکه 
چشــم انداز بــازار دالر در دو 
سناریو قابل پیش بینی است، 
گفت: ســناریوی نخست این 

اســت که مذاکرات به نتیجه 
برسد و توافقی صورت بگیرد.

ســهراب دل انگیــزان ادامه 
داد: در صــورت تحقق توافق، 
می تــوان گفت بعــد از این تا 
مدتــی، نرخ دالر افزایشــی 
نیست. البته انتظار نداریم که 
دالر مسیر کاهش را در پیش 

بگیرد.
کاهش قیمت دالر مقطعی 

است
این اســتاد دانشگاه  گفت: اگر 
قیمــت دالر بعد از مذاکرات، 
کاهشــی هم باشــد ممکن 
اســت کاهش مقطعی حدود 
۳ هزار تومان داشــته باشد و 
بعــد از توقف کوتاهی در این 
کانال، دوباره با توجه به اینکه 
نقدینگی زیــادی در جامعه 
وجــود دارد، راه رشــد را در 

پیش گیرد.

داد:  ادامــه  انگیــزان  دل 
مســافرت های عیــد هم در 
پیش اســت و همین موضوع 
می تواند بهانه ای برای افزایش 

قیمت دالر باشد.
افزایش قیمت دالر در شب 

عید دور از انتظار نیست
گفــت:  اقتصــاددان  ایــن 
درمجمــوع می توان گفت در 
سناریوی نخست که مذاکرات 
به نتیجه برسد و توافق صورت 
بگیرد، انتظار این اســت که ما 
حداکثر ۳ هزار تومان کاهش 
را در نــرخ دالر یعنی تا دامنه 
2۷ هزار تومان داشــته باشیم 
و ســپس قیمت دالر مجددا 
به واســطه تقاضا های عید و... 
رشد خواهد کرد.دل انگیزان 
در ادامــه به ســناریوی دوم 
پرداخت و گفت: ســناریوی 
دوم زمانی است که مذاکرات 

بــه نتیجــه نرســد و در این 
صــورت قاعدتــا روند قیمت 
دالر کاهشــی نخواهــد بود، 

بلکه افزایشی است.
افزایش تقاضای دالر در 

شب عید 
به گفتــه این اقتصــاددان، 
واقعیت این است که همیشه 
در پایان ســال دولت مجبور 
اســت مقداری از منابع مالی 
را به دلیل تسویه حساب های 
آخر سال هزینه کند و زمانی 
کــه ایــن منابع مالــی وارد 
بازار می شــود، قاعدتا ضربدر 
ضریــب تکاثــری شــده و 
تقاضا را گســترش می دهد 
و از طــرف دیگر روی ســایر 
عناصر معــادالت پولی تاثیر 

می گذارد.
دل انگیــزان، ایــن موضوع را 
دلیل شرایط رشد پولی در دو 

ماه پایانی سال یعنی بهمن و 
اسفند ماه دانست و ادامه داد: 
همواره شاهد تکرار این مساله 
در سال های مختلف بوده ایم. 
از طرفــی این دو ماه، ماه های 
تسویه در بنگاه های اقتصادی 
بخش خصوصی نیز هستند؛ 
بنابرایــن همیشــه این رد و 
بدل های پولی زیادتر اســت؛ 
لــذا به همین علت اســت که 
ما انتظــار نداریم که کاهش 
آنچنانــی در قیمــت دالر 
ببینیــم؛ حتی اگــر توافقی 

صورت بگیرد.
سقف قیمت دالر 

کجاست؟
این اســتاد دانشگاه در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه اگر 
توافقی صــورت نگیرد، دالر 
تا چه ســقفی افزایش خواهد 
یافت، گفــت: در صورتی که 
توافقــی صورت نگیــرد، به 
ازای هــر خبــر تحریک آمیز 
به سیســتم اقتصادی، قیمت 
دالر حــدود ۳ هــزار تومان 
افزایــش خواهــد یافت.دل 
انگیزان افزود: به نظر می رسد 
ما تا پایان ســال ســقف های 
جدیدی را داشــته باشــیم و 
اگر توافقی صورت نگیرد، این 
سقف ها می تواند خیلی بزرگ 

و باال باشد.

یک اقتصاددان:

منتظر ریزش قیمت دالر نباشید

در حالی بانک مرکزی دلیل تورم آبان ماه امسال 
را رشــد نرخ اجاره بهای مسکن اعالم کرد که بر 
اساس جدیدترین گزارش، این بانک از رشد ۵4 

درصدی نرخ اجاره بها خبر داد.
پیش بینی قیمت مسکن

بر اساس اعالم بانک مرکزی طی آذرماه امسال 
نرخ اجاره بهای مســکن در شــهر تهران و کل 
مناطق شــهری در مقایســه با ماه مشــابه سال 
گذشــته به ترتیب ۵۱.2 و ۵4.2 درصد افزایش 

یافته است.
در گزارش ماه آبان بانک مرکزی، شاخص کرایه 
اجاری مسکن در تهران و کل مناطق شهری نیز 

با رشد به ترتیب ۵۱.۶ و ۵4.۹ درصدی نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته روبرو شده بود.

دو روز قبل بانک مرکزی در گزارشــی با عنوان 
"تحلیــل تحــوالت اقتصــاد کالن و اقدامــات 
بانــک مرکزی" دلیل تورم آبان ماه را رشــد نرخ 
اجاره بهای مســکن اعالم کرد. در بخشی از این 
گزارش آمده اســت: »علی رغم اینکه در آبان ماه 
۱400 روند تورم متوســط دوازده ماهه و نقطه 
بــه نقطه همچون ماه گذشــته کاهشــی بوده، 
لیکــن تورم ماهانه همچنان در ســطح نســبتاً 
باالیی قرار داشــته اســت. عامل اصلی تورم این 
ماه )با توجه به ســهم گروه ها در شاخص قیمت 

مصرف کننــده(، همچون روند چند ماه اخیر به 
افزایش نسبتاً باالی قلم »ارزش اجاری مسکن« 

ارتباط می یابد.
در ســایر بازار هــای دارایی از جمله مســکن، 
بررســی ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت 
مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر 
اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت معامالت 
امالک و مستغالت کشور، متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به 
ماه قبل ۱.2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش را تجربه کرد.

شوک به بازار مسکن
قیمت اجاره بها نجومی شد

معــاون امــور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تداوم وضع موجود در 
موضــوع اختصــاص ارز ترجیحی منطقی و علمی نیســت، گفت: اگر اصالح ارز 
ترجیحی را انجام ندهیم با تورم های بیشــتری مواجه می شــویم و تداوم وضع 
موجود افزایش تورمی برای کل سبد خانوار خواهد داشت.محمدهادی سبحانیان 
در جمع اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت اصالح نرخ ارز ترجیحی اظهار داشت: 
در بودجه ۱400 دولت طبق قانون مکلف بود فقط ۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
اختصــاص دهــد که این رقم اختصاص یافــت و پس از آن هم با برخی مجوزها 
کماکان این ارز اختصاص می یابد اما به هر حال باید ساماندهی و اصالح شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت کاالهای اساسی از زمان تخصیص ارز 4200 تومانی 

نسبت به دیگر کاالها افزایش بیشتری داشته است، گفت: متأسفانه در این مدت 
هم ارز ترجیحی به واردکنندگان واقعی اختصاص نیافته اســت و رانت و فســاد 

گسترده در این ارز رخ داده است.
معــاون امــور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی عدم اصابت به هدف در موضوع ارز 
ترجیحــی را یکــی دیگــر از دالیل ضرورت اصالح این ارز عنوان کرد و گفت:  در 

واقع با اختصاص این ارز، عمال از ثروتمندان حمایت شده است.
سبحانیان اضافه کرد: دولت امروز ارز نیمایی به قیمت 24 هزار تومان خریداری 
می کند و به ارز ترجیحی اختصاص می دهد و این استقراض از بانک مرکزی را 

ایجاد می کند و تورمی که از این محل ایجاد می شود ماندگارتر است.

اصالح ارز ترجیحی  تورم سبد خانوار را کاهش می دهد

گفت و گو

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

مدیرعامل هلدینگ 
خلیج فارس:

۱۸ درصد از سهام 
هلدینگ خلیج فارس 

گذار می شود وا
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 
گفت:  سازمان خصوصی سازی به 
دنبــال آن اســت تا ۱۸ درصد از 
ســهم این هلدینگ که در اختیار 
دولت اســت تا پایان سال واگذار 
شــود و احتماال ایــن عرضه در 
چنــد بلوک انجام خواهد شــد.  
جعفــر ربیعی بــا بیان اینکه ۱۸ 
درصد از ســهام هلدینگ خلیج 
فارس برای شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی اســت، افزود: دولت 
تصمیم گرفته این مقدار ســهام 
را واگــذار کند.وی ادامه داد: ۱۸ 
درصد از ســهام این شرکت سهم 
بزرگی اســت و مبلــغ باالیی را 
شــامل می شــود.ربیعی تاکید 
کرد: ســازمان خصوصی سازی 
مذاکرات را بــا خریداران بالقوه 
آغاز کرده اســت تا این واگذاری 
به گونه ای انجام شــود که حتما 
موفــق باشــد و خریــدار بتواند 
منابــع مالــی الزم را تامین کند.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس 
مذاکرات انجام شــده قرار است 
انعطافی وجود داشته باشد تا این 
۱۸ درصــد در چند بلوک عرضه 
شود، گفت: با این اقدام واگذاری 
برای خریداران جذاب می شــود 
و بــا تقســیم منابــع مالی مورد 
نیــاز، احتمــال موفقیت عرضه 
۱۸ درصــد از ســهام هلدینگ 
خلیج فارس بیشــتر خواهد بود.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 
افزود: ســازمان خصوصی اصرار 
دارد کل ۱۸ درصــد ســهام این 
هلدینگ در ســال ۱400 واگذار 
شــود و از آنجا که فقط سه ماه تا 
پایان ســال باقی اســت، این کار 
در این مدت انجام خواهد شد.   

کمپ زمستانه پژوهشگاه 
صنعت نفت برگزار 

می شود
میزبانــی  زمســتانه  "کمــپ 
پژوهشــگاه صنعت نفت" با هدف 
توانمندســازی دانشجویان برای 
ایجــاد کســب وکارهای فناورانه 
می شــود.هدفمندکردن  برگزار 
تحقیقــات دانشــگاهی و خلق 
از طریــق شــکل گیری  ارزش 
کســب و کارهای فناور و پایدار از 
مهم تریــن اهداف برگزاری کمپ 
زمســتانه پژوهشگاه صنعت نفت 
اســت کــه از ۱۱ تــا ۱۵ دی ماه 
جاری برگزار می شــود.این کمپ 
زمستانه دارای ۵ کارگاه آموزشی 
نظیر کارگاه هــای ایده پردازی، 
امکان سنجی طرح  تیم ســازی، 
تجاری و مدل کسب و کار، حقوق 
مالکیــت فکــری و ارائه و معرفی 
محصول به سرمایه گذار است که 
به مدت ۵ روز در پژوهشگاه برگزار 
می شــود.به نقل از روابط عمومی 
پژوهشــگاه صنعت نفت، در طی 
این رویداد قرار است با ایجاد بستر 
مناسب و آموزش های کاربردی، 
زمینه کسب مهارت های الزم برای 
دانشجویان دکتری و کارشناسی 
ارشــد با هدف راه اندازی کسب و 

کارهای نوین فراهم شود.

سال ۲۰۲۲ برای 
 قیمت های انرژی 
چه در چنته دارد؟

قیمــت نفت آمریکا در اکتبر 
امسال به ۸۶ دالر و 40 سنت 
در هر بشکه صعود کرد و این 
رونــد قیمت کاالهای انرژی 
دیگــر و همیــن طــور تورم 
را بــاال برد.وســت تگــزاس 
اینترمدیت سال 202۱ را در 
قیمــت باالی ۵0 دالر در هر 
بشــکه آغاز کرد. قیمت نفت 
خام سال گذشته تحت تاثیر 
قرنطینه هــا و محدودیتهای 
ســفر برای مقابله با کرونا که 
تقاضــا برای ســوخت را فلج 
کرد، ریزش کرده بود اما روند 
بهبود آن در ســه ماهه سوم 
ســال 2020 آغاز شد.پیش 
بینی ها درباره این که ســطح 
مصرف هرگز به ســطح پیش 
از شــیوع پاندمی بهبود پیدا 
نخواهد کرد، احتماال در زمان 
آغاز بهبود قیمت ها در بعضی 
شــوکها نقش داشتند زیرا با 
پایان قرنطینه ها و ازسرگیری 
سفرها پس از واکسیناسیون 
انبوه، روند احیا ســریع تر از 
حد انتظار و همچنین قوی تر 
از حد انتظار دارد..قیمت گاز 
طبیعی همســو بــا نفت در 
ســال 202۱ افزایش یافت  
بــا این حــال افزایش قیمت 
پایه گاز آمریکا در مقایســه 
با صعــود قیمت گاز در اروپا 
اندک بود. در اروپا قیمت ها به 
دلیل سطح پایین ذخایر گاز، 
تقاضــای باال و ســفته بازی، 
متوالی  رکوردشــکنی های 
داشتند.در آمریکا قیمت گاز 
به دلیل تولید فراوان رشــد 
مالیم تــری داشــت. آمریکا 
پیش بینی کرد ســال 2022 
به بزرگترین صادرکننده گاز 
طبیعی مایع )LNG( تبدیل 
می شــود. عامــل این رونق 
تــا حدود زیــادی، تعهدات 
بود.اکنون  خریداران چینی 
در پایان ســال 202۱ نفت و 
گاز از اوجــی که اوایل ســال 
داشــتند عقب نشینی کرده 
اند اما همچنان بســیار باالتر 
از ســطح قیمت ابتدای سال 
قــرار دارند. در بازار نفت خام 
ایــن افزایش قیمت به دلیل 
افزایــش تقاضا مشــهودتر 
بوده و یکــی از عوامل اصلی 
تورم شــمرده می شود که به 
باالترین ســطح در 40 سال 
اخیر صعود کرده است. بانک 
مرکــزی آمریــکا روند تورم 
را ابتــدا موقتــی عنوان کرد 
امــا هنگامی که مشــخص 
شد رشــد تورم آهسته نمی 
شــود، فــدرال رزرو موضع 
خود را تغییر داد و اعالم کرد 
برنامه محــرک مالی خود را 
 سریع تر از برنامه اولیه تعدیل 

خواهد کرد.

یک مقام مسئول:

اهداف حفظ منابع آب زیرزمینی با روند فعلی محقق نمی شود
معــاون شــرکت مدیریــت منابع آب ایــران گفت: 
محدودیت هــای موجــود در کشــور، بیانگر فراهم 
نبــودن امــکان تحقق همه اهداف پیش بینی شــده 
برای حفظ منابع آب زیرزمینی با روند فعلی اســت. 
حمید رحمانی، معاون دفتر توســعه نظام های فنی، 
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت مدیریت منابع آب 
ایران با اشاره به اینکه منابع آب زیرزمینی کشور، جزو 
ذخایر راهبردی محســوب می شــود افزود: این منابع 
نقش اساسی و حداکثری در تامین مصارف آب دارند، 
اما این در حالی اســت که در دهه های گذشــته حدود 

۱۳۶ میلیارد مترمکعب از ذخایر غیرقابل تجدیدپذیر 
مذکور مصرف شده است.وی با بیان اینکه با توجه به 
مخاطرات ناشی از کسری مخزن، طرح احیا و تعادل 
بخشــی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۳ تصویب و 
از همان ســال اجرای آن شــروع شد گفت: مهم ترین 
برنامه های طرح برای سال های باقیمانده برنامه ششم 
توســعه )۱400(، اســتقرار حدود ۹20 گروه گشت و 
بازرســی، اتمام آماربرداری سراســری مرحله سوم و 
تهیه بیالن منابع آب محدوده های مطالعاتی، استمرار 
فعالیت های اطالع رسانی و فرهنگ سازی، پیاده سازی 

الگوی مشــارکتی مدیریت منابــع آب زیرزمینی در 
دشت های پایلوت است.معاون دفتر توسعه نظام های 
فنی، بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت مدیریت 
منابع آب ایران ادامه داد: انسداد ۱0 هزار و ۵00 حلقه 
چاه غیرمجاز و نصب 20 هزار دستگاه کنتور هوشمند 
حجمــی بــر روی چاه های مجــاز از دیگر برنامه های 
مهم این طرح اســت.رحمانی گفت: اصالح و تعدیل 
پروانه هــای بهره برداری و انجام فرایندهای بهره بردار 
محور با توســعه سامانه های ایجاد شده نیز در دستور 

کار قرار دارد .

نفت و انرژی 4

عضو هیات علمی دانشــگاه شــهید بهشتی گفت: اگر مصرف آب در شهر تهران 
را روزانه حدود ســه میلیون مترمکعب و تفاوت بین قیمت تمام شــده و مبلغ 
دریافتــی از مشــترکان را 2000 تومــان به ازای هر مترمکعب در نظر بگیریم، 
روزانه حدود شش میلیارد تومان فقط برای تامین آب شرب شهروندان تهرانی 
یارانه پرداخت می شود.عبدااله رشیدی مهرآبادی ، با بیان اینکه این موضوع در 
صورتی اســت که بخش قابل توجهی از شــبکه توزیع آب شــرب در شهر تهران 
به بازســازی و بســیاری از تصفیه خانه ها نیز به به روزرسانی نیاز دارند، اما منابع 
مالی الزم و کافی در دسترس نیست؛ اظهار کرد: اگر مصرف آب را کاهش دهیم، 
هزینه ای که به عنوان یارانه برای تامین آب شــرب پرداخت می شــود، می تواند 

برای نوسازی شبکه و تاسیسات آن و حتی اصالح الگوی مصرف سرمایه گذاری 
شود.وی با اشاره به یارانه سنگینی که برای تامین آب شرب پرداخت می شود، 
گفت: هم اکنون قیمت تمام شده آب به ازای هر مترمکعب بین 2000 تا ۳000 
تومان اســت، اما مبلغی که از مشــترکان دریافت می شــود، چند برابر کم تر از 
قیمت تمام شده است و رقم قابل توجهی یارانه آب به مصرف کنندگان پرداخت 
می شــود که ممکن اســت به صورت دیگری از جیب مصرف کنندگان خارج 
شود، چراکه باید بین درآمدها و هزینه های کشور تعادل برقرار شود.وی تاکید 
می کند: باید توجه داشــته باشــیم که در پیرامون شهر بزرگی مثل تهران دیگر 

هیچ منبع جدیدآبی نداریم و از تمامی منابع موجود بهره برداری شده است.

لزوم صرفه جویی در آب شرب؛

یارانه ۶ میلیارد تومانی برای تامین روزانه آب تهران

سخنگوی صنعت برق:

برق رایگان در تعرفه های جدید حذف نشده است
ســخنگوی صنعــت برق با 
تاکید بر اینکــه برق رایگان 
در تعرفه هــای جدید حذف 
نشده، گفت: تعرفه های جدید 
برق بیشتر تشویق محور بوده 
و پاداش هــای خوبــی برای 
مشترکانی که میزان مصرف 
خــود را مدیریــت کنند در 
نظــر گرفته شــده اســت.
مصطفــی رجبی مشــهدی 
افزود: تعرفه های جدید، برق 
رایــگان قبلی را حذف نکرده 
بلکه شــکل تشویق ها تغییر 
کرده اســت و هــدف از این 
موضــوع هم ترغیب بیشــتر 
مشترکان به رعایت الگوهای 
مصــرف و حتــی کاهــش 
بیشــتر از الگو بوده است.وی 
ادامــه داد: در تعرفــه جدید، 
ســقف های تعیین شــده در 
الگوی مصرف را تا 2۵ درصد 
افزایش داده ایم به گونه ای که 
در طــرح قبلی الگوی مصرف 
تا ســقف ۸0 کیلووات ساعت 
بــه یکصد کیلووات ســاعت 
و ســقف تا یکصــد کیلووات 
ســاعت بــه ۱۵0 کیلووات 
ساعت در ماه های گرم تغییر 
کرده است.سخنگوی صنعت 
برق خاطرنشــان کرد: برای 
مشــترکانی که زیر الگوهای 
تعیین شــده برای هر منطقه 
برق مصرف کرده و همچنین 
تحــت پوشــش نهادهــای 
حمایتــی مانند کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و بهزیستی 

قرار داشــته باشند، تخفیف 
۱00 درصــدی کــه همان 
برق رایگان اســت را بر اساس 
ایــن تعرفه ها در نظر خواهیم 
گفت:  گرفت.رجبی مشهدی 
تعرفه هــای جدیــد بــرای 
ماه هــای گــرم پاداش های 
خوبــی برای مشــترکان در 
نظر گرفته است و مشترکانی 
کــه زیــر الگوی مصــرف تا 
الگــوی مصــرف هســتند، 
مشــمول ایــن پاداش هــا 
خواهند شد.وی بیان داشت: 
همچنیــن مشــترکان بــه 
ازای صرفه جویــی که انجام 
می دهنــد، معادل نرخ خرید 
تضمینی برای ماه های گرم و 
2 برابر در زمان های اوج پیک 
و محدودیت برق مورد تشویق 
قــرار می گیرند.ســخنگوی 
صنعــت بــرق اضافه کرد: در 
تعرفه جدید اگر هزینه تولید 

برق 400 تومان در نظر گرفته 
شــود و مشترکی در ماه گرم 
۱00 کیلــوات صرفه جویی 
کند، حــدود 40 هزار تومان 
دریافــت خواهد کرد این در 
حالی اســت که ممکن است 
قبــض بــرق وی کمتر از این 
میــزان باشــد، بنابرایــن از 
شــرکت برق پولی را دریافت 
خواهد کرد.رجبی مشــهدی 
گفت: تعرفه های جدید بیشتر 
از گذشــته به نفع مشترکان 
خواهد بود.در جلســه هیات 
دولــت کــه بعدازظهــر روز 
یکشــنبه )پنجم دی ماه( به 
ریاســت آیت اهلل دکتر سید 
ابراهیم رئیســی برگزار شد، 
اعضای دولت به استناد قانون 
هدفمنــد کردن یارانه ها و در 
اجرای حکــم مندرج در بند 
)ی( تبصره )۸( قانون بودجه 
سال ۱400 کل کشور، نحوه 

محاســبه تعرفه برق مصرفی 
مشترکان را تعیین کردند.بر 
اساس مصوبه هیات وزیران، 
بهای بــرق مشــترکان کم 
مصــرف )در ســقف مصرف 
۵0 درصــد الگــوی مصرف( 
تحت پوشــش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و ســازمان 
بهزیستی برابر صفر محاسبه 

می شود.
تعرفه هــای بــرق مصــارف 
خانگــی مشــترکان کمتر 
از الگــوی مصرف بر اســاس 
تصویــب نامه ســال ۱۳۹۷ 
هیــات وزیــران تعیین می 
برق  تعرفه  شــود.همچنین 
مشــترکان خانگی با مصرف 
باالتــر از الگوی مصوب برای 
مصارف کمتر از الگو بر اساس 
جدول فعلی، مازاد بر آن تا ۱.۵ 
برابر، تا 2 برابر و مصارف بیش 
از 2 برابــر به ترتیب با ضریب 

)۵/۱(، )۵/2( و )۵/۳( برابــر 
هزینه تأمین برق )متوســط 
نــرخ قراردادهــای خریــد 
تضمینی برق از نیروگاه های 
حرارتی دو ســال گذشته به 
عالوه هزینه نقل و انتقال برق 
)ترانزیت( و هزینه سوخت با 
تعرفه نیروگاهی( محاسبه و 
دریافت می شود.در محاسبه 
صورت حســاب برق ماه های 
گرم برای مشترکان مشمول 
ایــن مصوبه جــز در مناطق 
گرمســیر یک و سایر مناطق 
گرم به ترتیب ضریب )نیم( و 
)هشت دهم( اعمال می شود.

با هدف تشــویق مشترکانی 
که الگــوی مصرف را رعایت 
می کننــد و مصــرف خود را 
در ماه هــای گرم نســبت به 
دوره مشابه سال قبل کاهش 
می دهند، بــه میزان کاهش 
مصــرف نســبت بــه الگوی 
مصــرف یــا مصــرف دوره 
مشــابه ســال قبل )هر کدام 
کمتر باشــد(، پاداش صرفه 
جویی معــادل هزینه تامین 
بــرق پرداخــت می شــود. 
اعمال ضریب 2 برای پاداش 
صرفه جویی در ســاعت های 
اوج بحرانــی بالمانع اســت 
و  بــرای فرهنگ ســازی  و 
تشــویق به کاهش مصرف، 
وزارت نیــرو مجاز به تعیین 
و اعمــال تشــویق )پرداخت 
 پاداش( بیشــتر یــا اهدای 

جوایز است.
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5بانک و بیمه
اخبار

کید بر اجرای طرح های  تا
 حمایتی در دیدار 

با صنعتگران اصفهانی 

معاون شــعب بانک ملــی ایران در 
دیدار با صنعتگران اصفهانی، بر لزوم 
حمایت مالی از صنعت و شرکت های 
دانش بنیان این استان تاکید کرد. 

حســن مونســان در این سفر که به 
همراه مدیر امور شــعب منطقه یک 
کشــور و رئیــس اداره کل بازاریابی 
و امور مشــتریان در راستای اجرای 
طرح تالش ملی، حمایت از واحدهای 
صف و پیگیری امور مشــتریان بانک 
صورت گرفت، با جمعی از مشتریان 
و همچنین مدیران ارشد پاالیشگاه 
داروســازی  شــرکت  اصفهــان، 
 امیــن و مجتمــع فــوالد مبارکــه 

دیدار کرد.
وی در دیدار با مدیر عامل و اعضای 
هیــات مدیره پاالیشــگاه اصفهان 
ضمن اشــاره بر اهمیت استرتژیک 
و اقتصادی این پاالیشــگاه طی ادوار 
مختلف و همچنین گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای آن گفت: اجرای طرح 
زنجیره تامین و توجه هرچه بیشــتر 
به استفاده از ابزارهای تعهدی مانند 
ضمانت نامه و ال ســی داخلی یکی 
از راهکارهای تامین منابع و حمایت 
مالی بانک ملی ایران از پاالیشــگاه 

اصفهان در تولید نفت کوره است.
مونســان در دیدار با مدیران ارشد 
شــرکت داروسازی امین نیز ضمن 
قدردانی از خدمات ارزشــمند این 
شــرکت در دوران شــیوع ویروس 
کرونــا، حمایــت از شــرکت های 
دانــش بنیــان و نــوآور را یکی از 
 بزرگتریــن افتخــارات بانک ملی 

ایران برشمرد.
معــاون شــعب بانک ملــی ایران 
همچنیــن در نشســت بــا مدیران 
ارشد مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 
ضمــن قدردانــی از تعامالت ارزنده 
ایــن مجتمــع با بانک ملــی ایران 
اظهــار کرد: فــوالد مبارکه اصفهان 
همــواره جایگاه خــاص و ویژه ای 
نزد بانک ملی ایران داشــته و مورد 
توجه مدیران ارشــد بانک است. وی 
بــه تالش ها و پیگیری های صورت 
گرفته در اداره امور شــعب اســتان 
اصفهان برای پاســخ به درخواست 
های مجتمع فوالد اشاره و از تشکیل 
کارگروهی با حضور معاونت شــعب، 
مدیر امورشــعب منطقه یک کشور 
و مدیریت و کارشناســان اداره امور 
شــعب استان با هدف ارایه خدمات 
الکترونیکی و اعتباری بیشتر به این 

شرکت خبر داد.

راه اندازی سامانه پل در 
بانک قرض الحسنه رسالت

ســامانه پل )پرداخت لحظه ای( در 
بانک قرض الحسنه رسالت راه اندازی 

و عملیاتی شد.
سامانه پل سرویسی بین بانکی است 
که با نظارت بانک مرکزی و با هدف 
انجام تراکنــش پرداخت مبتنی بر 
شــبا، تسویه پرداخت های لحظه ای 
بــا حجــم زیاد و مبالغ خرد را در هر 
ساعتی از شبانه روز فراهم می سازد.
در حــال حاضــر  انجــام دســتور 
پرداخــت لحظــه ای بــه صــورت 
حضــوری امکان پذیر اســت و در 
آینده ای نزدیک در بســتر  موبایل 
بانک و اینترنت بانک میســر خواهد 

شد.
براساس این گزارش، کارمزد پایین تر 
)0.02 درصد مبلغ دستور پرداخت با 
کف ۵000 ریال( نسبت به استفاده 
از ســامانه های ساتنا و پایا و کارت 
بــه کارت، ســهولت انتقــال وجه 
و کارکرد ۷ روز در 24 ســاعت تمام 
روزها )بدون وقفه در هر ســاعت از 
شــبانه روز ( از جمله مزایای سامانه 

پل است.
گفتنی اســت در این سامانه امکان 
انتقــال وجه تا ســقف ۱۵0 میلیون 

ریال فراهم است.

تجهیز دو هنرستان در 
استان  سیستان و بلوجستان 

توسط بانک کارآفرین

بانک کارآفرین در راســتای عمل به 
تعهــدات خود در قالب مســئولیت 
اجتماعــی، هنرســتان فنی و حرفه 
ای دخترانه حضــرت زینب)س( و 
هنرســتان فنی و حرفه ای پســرانه 
آیت اله خامنه ای در استان سیستان 

و بلوچستان را تجهیز کرد.
قــرارداد تجهیز دو هنرســتان فوق 
بیــن بانــک کارآفریــن و مجمــع 
خیرین مدرسه ساز استان سیستان 
و بلوچســتان در شــهریور ماه سال 
گذشــته منعقــد شــد. بر اســاس 
ایــن توافق نامه هزینــه تجهیز دو 
هنرســتان حضرت زینــب )س( و 
آیــت اهلل خامنــه ای پرداخت و در 
نهایت در روز اول دی ماه سال جاری 

افتتاح شد.
بر اساس این گزارش هنرستان های 
حضرت زینب )س( و آیت اهلل خامنه 
ای ظرفیــت پذیــرش بیش از ۳00 

دانش آموز را دارند .
بانــک کارآفرین در راســتای ایفای 
مسئولیت اجتماعی خود و نیز برنامه 
هــای مرتبط با این موضوع، اهمیت 
کارآموزی و آموزش های کاربردی به 
دانش آموزان در راستای کارآفرینی، 
تجهیز این هنرستان ها را در دستور 

کار قرار داد.

تمامــی اعضای انجمن مخترعان می توانند از بانک دی 
تسهیالت دریافت کنند.

در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید علم و گسترش 
توان مخترعان کشــور، تفاهم نامه همکاری میان بانک 
دی و انجمن مخترعین کشــور منعقد شــد. هدف این 
تفاهم نامه ارائه تســهیالت و خدمــات بانکی به جامعه 
نخبگان و مخترعان کشــور و با اولویت مخترعان عضو 

خانواده معظم شــهدا، ایثارگران و جانبازان اعالم شــده اســت. در مراسمی که 
به این مناســبت در بانک دی برگزار شــد، همت اهلل حسین زاده، معاون بانکی و 

بازاریابی بانک دی و ســید علی هاشــمی، رییس انجمن 
مخترعین کشور، تفاهم نامه همکاری را امضاء کردند.

در این تفاهم نامه تأکید شــده اســت که مخترعان عضو 
انجمن می توانند با در دســت داشتن معرفی نامه رسمی 
از انجمن مخترعین کشور به شعب بانک دی مراجعه و 

در قالب کارت اعتباری، تسهیالت دریافت کنند.
گفتنی است انجمن مخترعین کشور، سازمان مردم نهاد 
علمی- تخصصی کشــور اســت که جهت رسیدگی و پیگیری امور مخترعین از 
سال ۱۳۸۶ تشکیل شده و پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور اخذ کرده است.

کشور تسهیالت می دهد بانک دی به مخترعان 

خبر ویژه

راه اندازی پیشخوان مجازی خدمات، یکی از خدمات بانکداری هوشمند بانک قرض الحسنه مهر ایران

دکتر ســعید شمســی نژاد با اشاره به اهمیت توسعه 
بانکــداری الکترونیــک در زندگی روزمره مردم بیان 
داشــت: بســیاری از مردم، به ویژه ساکنین شهرهای 
بــزرگ که با مشــکل ترافیک و آلودگــی هوا مواجه 
هستند، ترجیح می دهند تا به جای مراجعه به شعب 
بانک هــا، از خدمات بانکداری الکترونیک اســتفاده 

 کنند.
وی افــزود: اقدامــات و تــالش ها در زمینه توســعه 
زیــر ســاخت ها و ارائه محصــوالت جدید بانکداری 
الکترونیــک در بانک قرض الحســنه مهر ایران ادامه 
دارد و این بانک با فراهم کردن زیرساخت های الزم، 
پیشخوان مجازی را برای دسترسی بهتر مشتریان به 

خدمات بانکی تعریف و عملیاتی خواهد کرد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهارداشت: 
پیشخوان مجازی در واقع به نوعی مدیریت درخواست 
های مشتریان به شمار می آید و مشتری می تواند در 
بســتر اینترنت و در ۷ روز هفته و هرســاعت از شبانه 

روز درخواست های خود را ثبت کند.
وی ادامه داد: در فاز نخست، فعال و یا عدم فعال سازی 
همراه بانک، اینترنت بانک و تلفن بانک، خدمات کارت، 
خدمات چک، انتقال وجه، درخواســت تســهیالت، 
خدمات سپرده و سایردرخواست های بانکی از جمله 
خدماتی است که در پیش خوان مجازی بانک قرض 
الحسنه مهر ایران به صورت یکپارچه ارائه شده است.

دکتر شمســی نژاد اضافه کــرد: انجام تراکنش های 

بانکی، امکان درخواســت فعالسازی و غیرفعالسازی 
پیامک، امکان ثبت درخواست پوز فروشگاهی، امکان 
انســداد و رفع انســداد حساب، تهیه پنل شعبه برای 
دریافت درخواست های مشتریان و اقدام روی آن و... 

در فاز دوم عملیاتی خواهد شد.
وی ضمــن تاکید بــر اقدامات صورت گرفته در حوزه 
بانکــداری نویــن در بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
افزود: این بانک در ســال های اخیر با اقدامات موثر 
خود دســتاوردهای شایســته ای را در حوزه خدمات 

بانکداری الکترونیک رقم زده است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: در 
این بانک، یکپارچه سازی سامانه ها با راه اندازی سامانه 
»میعاد«، حذف کاغذ از عملیات بانکی، اجرای بایگانی 
الکترونیک و همچنین توســعه خدمــات بانکداری 
الکترونیــک از جمله: افتتاح حســاب و درخواســت 
تسهیالت به صورت آنالین همگی در راستای تحقق 

بانکداری دیجیتال و دســتیابی به بانکداری هوشمند 
صورت گرفته است.

دکتر ســعید شمســی نــژاد درباره نقــش خدمات 
الکترونیکی بانک ها در زندگی مردم گفت: بانکداری 
الکترونیک می تواند با ســبک سازی عملیات بانکی، 
بانک ها را در تغییرات و رســیدن به اهدافشــان یاری 
رســاند، همچنین تعداد زیادی از مردم بعد از ساعات 
اداری نیاز به خدمات بانکی دارند و توســعه بانکداری 
الکترونیک می تواند با ارائه خدمات مطلوب، مشتری 

بانک ها را حفظ کند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اذعان داشت: 
بســیار مهم است که مشــتریان بانک  قرض الحسنه 
مهر ایران که مشــتریان بانکداری خرد هســتند، به 
راحتی بتوانند از بانکداری الکترونیکی استفاده کنند 
و نباید در دریافت خدمات خود با مشــکل اســتفاده و 
ناکارآمــدی مواجه شــوند. از این رو بهبود فرآیندها، 
توســعه زیرســاخت ها، تســهیل در دســتیابی غیر 
حضــوری بــه عملیات بانکی و ارتقای امنیت خدمات 

مجازی امری ضروری تلقی می شود.
وی تاکیــد کــرد: در بانک قرض الحســنه مهر ایران 
قصد داریم با تقویت زیر ســاخت ها و بهبود ســامانه 
ها، خدمات شایســته و مطلوب تری را به هموطنان 
ارائه دهیم به نحوی که بتوانند با مراجعه به پیشخوان 
مجازی این بانک صفر تا صد عملیات بانکی را به صورت 

غیر حضوری و از محل کار یا منزل دریافت نمایند.

اخبار

پرداخت بیش از ۴۰۷هزار فقره تسهیالت حمایتی فرد حقیقی
طــرح حمایتی فــرد حقیقــی برای 
مشــتریانی طراحی شده که خواستار 
اســتفاده از تســهیالت قرض الحسنه 
در ســریع ترین زمان ممکن هســتند. 
ایــن طــرح با توجه بــه ایجاد صندوق 
اجتماعی برای هر شــعبه، برای افرادی 
مطلوب اســت که فرصت ایجاد معدل 

حساب را ندارند.
جذابیــت طرح حمایتــی فرد حقیقی 
باعث شــده تا کنون متقاضیان بیش از 
40۷هزار فقره تســهیالت در چارچوب 
این طرح دریافــت کنند. ارزش ریالی 
تســهیالت پرداخت شده در چارچوب 
طرح حمایتــی فرد حقیقی به بیش از 
۱20هــزار میلیارد ریال می رســد. در 
ادامــه کم و کیف این طرح را بررســی 

می کنیم.
در طرح حمایتی فرد حقیقی، متقاضی 
با تودیع بخشی از مبلغ تسهیالت مورد 
نیاز خود به صندوق اجتماعی شــعبه، 
بــر اســاس انتخاب خــود )40، ۵0 یا 
۵۵ درصــد( از هم افزایی همزمان بانک 
متناسب با مبلغ تودیعی خود برخوردار 
می شود. متعاقباً متقاضی پس از سپری 
شــدن مدت انتظار تعیین شــده برای 

تســهیالت، پــس از تکمیــل پرونده 
خود، از تســهیالت طرح »حمایتی فرد 
حقیقی« تا ســقف فردی یک میلیارد 

ریال بهره مند می شود.
شرایط دریافت تسهیالت 

مشــارکت فرد وام  گیرنده در صندوق 
اجتماعی شعبه متناسب با تودیع مبلغ 
به اندازه بخشــی از مبلغ تسهیالت مد 
نظر و بر اســاس انتخاب خود خواهد 
بــود. مدت بازپرداخت جهت دریافت 
تســهیالت، حداکثــر ۳۶ ماه اســت. 
ســقف تسهیالت فردی قابل پرداخت 
 در ایــن طرح حداکثر یــک میلیارد 

ریال است.
نرخ کارمزد تســهیالت طرح حمایتی 
فــرد حقیقی از محل وجــوه صندوق 
اجتماعی شــعبه 2 درصد در ســال و 

از محل منابع بانک 4 درصد در ســال 
است. آزادسازی مبلغ تودیعی مشتری 
پس از انقضا و تســویه تسهیالت امکان 

پذیر است.
قابلیت دریافت تسهیالت مجدد پس از 
تســویه تسهیالت دریافتی و در صورت 
عدم برداشــت مبلغ تودیعی، با حمایت 
۵0 درصدی از سوی بانک و بدون طی 
مــدت انتظار مجدد امکان پذیر خواهد 

بود.
شــرکت در طرح حمایتی فرد حقیقی 
برای تمام افراد با رعایت ســقف فردی 
امکان پذیر اســت. متقاضیــان دارنده 
حساب قرض الحسنه پس انداز نزد بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، می توانند با 
مراجعه به هریک از ۵۳0 شعبه بانک در 
سراسر کشور و تکمیل فرم های طرح، از 

مزایای این طرح بهره مند شوند.
نمونه ای از دریافت تســهیالت در قالب 

طرح حمایتی فرد حقیقی
مشــتری با مراجعه به شــعبه و اطالع 
از شــرایط طــرح حمایتی فرد حقیقی 
دریافت تســهیالت 400 میلیون ریالی 
بــا بازپرداخت ۳۶ ماهه را درخواســت 
می کند. به همین منظور با تأمین مبلغ 
200 میلیون ریال در حســاب پس انداز 
خــود، اقدام بــه تکمیل فرم های طرح 
یادشــده می کند. شــعبه نیز بر اساس 
درخواســت وی، نسبت به انتقال مبلغ 
200 میلیون ریال به صندوق اجتماعی 

شعبه اقدام می کند.
با توجه به شــروع مدت انتظار از زمان 
انتقال، مشتری نسبت به تکمیل پرونده 
تسهیالتی خود اقدام کرده و پس از اتمام 
دوره انتظار، شــعبه در صورت تکمیل 
بودن پرونده، نسبت به واریز تسهیالت 
به مبلغ 200 میلیون ریال از محل منابع 
بانک با کارمزد 4 درصد و 200 میلیون 
ریــال از محل وجوه صندوق اجتماعی 
شــعبه با کارمزد 2 درصد در حســاب 
پــس انداز وی بــا بازپرداخت ۳۶ ماهه 

اقدام خواهد کرد.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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رضایت رئیس سازمان 
محیط زیست از 

 پروژه های زیست محیطی 
شهرداری کرج

کرج / اکبرحیدری
 در بازدیــد معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت کشور از مرکز دفن زباله 
حلقه دره درخواســت شــد که 
تدابیری اتخاذ شود تا شهرداری 
کرج بتواند بــا حمایت صندوق 
ملی محیط زیســت اعتبار الزم 
بــرای اجرای طرح هــا و تبدیل 
ایــن مرکز به عنوان مرکز علمی 
پژوهشی کشور را اخذ کند.علی 
ســالجقه در بازدید از ســایت 
حلقــه دره که امروز انجام شــد، 
از عملکــرد مجموعــه مدیریت 
شــهری در زمینــه حفظ منابع 
آب و خــاک در قالــب طرح هــا 
و پروژه هــای اجرا شــده در این 
مجموعه ابــراز رضایت کرد.وی 
از فرآیند بازچرخانی شیرابه ها و 
نحوه اجرای این پروژه بازدید کرد 
و گفت: با توجه به نوع خاک و نفوذ 
ناپذیری بســتر الگون ها اجرای 
ایــن طرح که یــک روش علمی 
و پژوهشی است بسیار کاربردی 
بــوده و اثــرات آن در ســرعت 
تبخیر و کاهش ســطح شیرابه ها 
بــه خوبی نمایان اســت.معاون 
رئیــس جمهور گفت: با توجه به 
محصور بودن این سایت در کنار 
شــهرهای پرجمعیت و احتمال 
حضور شــهروندان در کنار این 
مجموعه، زیباسازی این محیط 
از نظر بصری بسیار حائز اهمیت 
بوده و کاشت گونه های بومی در 
این مجموعه کمک شــایانی به 
زیبایی محیط می کند که در این 
بخش شــهرداری کرج اقدامات 
موثــری در زمینــه بیولوژیک و 
کاشــت پوشــش گیاهی در این 
مجموعه داشته که این اقدامات 
قابل رویت وتقدیر است.سالجقه 
در ادامــه از پــروژه تکمیــل 
لندفیل مهندســی بهداشــتی 
جدیداالحــداث ایــن مجموعه 
بازدید کرد و گفت: این ســایت 
قابلیــت تبدیل به مرکز علمی و 
پژوهشــی را داشته و می تواند به 
عنوان پایلوت در این مجموعه با 
مشــارکت نخبگان علمی کشور 
در زمینه دفن بهداشتی، کنترل 
شــیرابه ها و همچنیــن فرآیند 
تبدیــل پســماندها بــه کود با 
کیفیت و قابل استفاده در بخش 
کشاورزی استفاده کرد.در پایان 
این بازدید چند ســاعته حسین 
کریمی پناه سرپرســت سازمان 
مدیریت پسماند توضیحاتی در 
خصوص پروژه های اجرا شده در 
مجموعــه حلقه دره ارائه کرد و از 
معاون رئیــس جمهور و رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشور خواســت تدابیری اتخاذ 
شــود تا این مجموعــه بتواند با 
حمایــت صنــدوق ملی محیط 
زیســت اعتبار الزم برای اجرای 
طرح هــا و تبدیل ایــن مرکز به 
عنــوان مرکز علمی پژوهشــی 

کشور را اخذ کند.

شهردار گرگان:

بیش از هزار فرصت شغلی 
گرگان ایجاد  در شهربازی 

می شود
گلســتان / گروه اســتان ها: شهردار 
گرگان گفت: با راه اندازی شــهربازی 
مدرن بیش از یک هزار فرصت شغلی 
در منطقه ایجاد می شود که در توسعه 
صنعت گردشگری استان نقش مهمی 
ایفا می کند. محمدرضا ســبطی در 
جمع اصحاب رسانه در جریان بازدید 
از پروژه های عمرانی در دســت اقدام 
شــهرداری گرگان اظهار داشــت: با 
راه انــدازی این پروژه مهم عمرانی و 
گردشــگری برای بیش از ۱000 نفر 
اشــتغال ثابت و غیرمســتقیم ایجاد 
می شــود که در نــوع خود کم نظیر 
است.سبطی افزود: شهربازی مدرن 
در زمینی به مســاحت ۱۸ هکتار در 
حال ســاخت است و با راه اندازی آن 
صنعت گردشــگری در استان ارتقا 
می یابد و به ســبب رونق آن، استان 
گلستان جایگاه ویژه ای در این صنعت 
پیدا می کند.به گفته وی، شهربازی به 
سه بخش تفریحی، رفاهی و فرهنگی 
تقســیم می شود که بخش تفریحی 
قســمت اصلی و پرجاذبه آن اســت.
شــهردار گرگان ادامه داد: در بخش 
تفریحــی، 40 وســیله بازی از جمله 
ســورتمه به طول حدود ۱000 متر، 
بزرگ ترین چرخ فلک ایران به ارتفاع 
۹0 متر، ترن هوایی، تم پارک، سوله 
سرپوشــیده برای روزهای بارندگی 
نصب و طراحی شــده است.سبطی 
افزود: مکان های رفاهی نیز شــامل 
هتل، کافی شــاپ، اقامتــگاه های 
جنگلی و توقف گاه خودرو خواهد بود.

معاون فنی و نظارت اداره کل 
راهداری استان کرمانشاه عنوان کرد؛

فراهم شدن زیرساخت های 
 الزم برای تردد مسافر 

از مرز سومار
کرمانشاه / گروه استان ها: معاون فنی 
و نظــارت اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان از فراهم شدن 
زیرساختهای الزم برای تردد مسافر 
از مرز ســومار خبر داد.سید زاهدین 
چشمه خاور با بیان اینکه هم اکنون 
۳ گیت مسافری در مرز سومار تعبیه 
فراهم شدن زیرساختهای الزم برای 
تردد مســافر از مرز ســومار شــده، 
گفــت: با این وجود تردد مســافر از 
ایــن مرز منوط بــه اعالم وزارت امور 
خارجه اســت.وی افزود: امیدواریم 
در ماه های آینده مجوز تردد مســافر 
از مرز ســومار از جانــب مقامات دو 
کشــور صادر شد.چشمه خاور افزود: 
هم اکنون دو ســایت مسافری و کاال 
در دو مرز ســومار و شــیخ صله کامال 
احداث و در اختیارات ادارات مربوطه 
قرار گرفته اســت.وی گفت: در مرداد 
ســال ۹۸ ســه مرز سومار شیخ صله 
و شوشــمی بــه عنوان مرز رســمی 
تصویب شــدند که اقدامات زودبازده 
این مرزها با احداث سایت های موقت 
مسافری و کاال در محوطه زمین ۷۵0 
متــر مربع و حدود ۱۷0 متر کانکس 
اســتاندارد برای مستقر شدن ادارات 
مربوطــه تا زمان تصویب  طرح جامع 
پایانه مرزی انجام شد.چشــمه خاور 
خاطرنشــان کرد: در هر حاضر تردد 
مسافر از طریق پایانه مرزی پرویزخان 

و خسروی امکان پذیر است.

استانها 6

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان:

استان سمنان میزبان ۶ شهید دفاع مقدس است
سمنان / گروه استان ها: مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اســتان سمنان گفت: ۶ 
شــهید دفاع مقدس شــامل پنج شهید گمنام و 
یک شهید شناسایی شده به مناسبت روز جهانی 
مقاومت ۱2 دی ماه ۱400 برای تشییع به استان 
ســمنان آورده می شوند.سرهنگ محمدحسن 
سالمی روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب 
رســانه استان سمنان بیان کرد: شهید شناسایی 
شده اهل استان سمنان می باشد و اطالع رسانی 
بــه خانــواده وی تا پایان هفتــه جاری انجام می 
شــود.وی در ادامه حماســه نهم دی ماه سال ۸۸ 
را حماســه ای خودجــوش و مردمی در حمایت 
از ولــی فقیــه و تجدید بیعت بــا آرمان های امام 
راحل ذکر کرد.وی با اشــاره به ســالروز شهادت 
ســردار شهید قاسم سلیمانی افزود: روز شهادت 
شــهید ســلیمانی به عنوان روز جهانی مقاومت 
نامگذاری شــد و ایشــان نماد استادگی و بیداری 
امت اســالمی در برابر اســتبداد جهانی هستند.

ســالمی ادامه داد: هشت ستاد شهرستانی و ۱۷ 
کارگروه در اســتان سمنان با محوریت جوانان و 
مدافعان حرم از ابتدای ســال ۱400 مشــغول به 
فعالیت هستند و تاکنون 2 هزار فعالیت فرهنگی 
انجام دادند.وی انتقال ارزش های دفاع مقدس به 

نسل جوان را هدف اصلی این برنامه ها برشمرد و 
اضافه کرد: این فعالیت ها در هفته دفاع مقدس، 
روز جهانــی مقاومــت و دهه فجــر خواهد بود و 
محافــل خاطره گویی با حضور رزمندگان مدافع 
حرم و ائمه جمعه، تجلیل از رزمندگان و خانواده 
شهدای مدافع حرم، برگزاری نشست های علمی و 
تخصصی در دانشگاه های استان با موضوع جبهه 
مقدس و گام دوم انقالب از جمله برنامه ها است.

مدیــرکل حفظ و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
استان سمنان خاطرنشان کرد: برگزاری شب شعر 
بــا حضور و موضوع مدافعــان حرم، یادواره های 
محلی و شهرستانی، برگزاری ۶00 برنامه فرهنگی 
و ادبی، تهیه بسته چندرسانه ای شامل نماهنگ، 
موشــن گرافی و پوستر برای اطالع رسانی و بهره 
برداری دســتگاه های اجرایی، انتشــار فراخوان 

جشــنواره فیلمنامه نویسی شهادت قلم و تولید 
یکهــزار دقیقــه برنامه رادیویی و تلویزیونی و ۱۷ 
برنامــه مجــازی از دیگر فعالیت های روز جهانی 
مقاومت است.سالمی یادآورشد: برپایی ایستگاه 
های فرهنگی در۱0 نقطه استان سمنان، برگزاری 
پویش های کتابخوانی در مســاجد، نواختن زنگ 
مقاومت روز ۱۳ دی ماه در مدارس استان، صدور 
بیانیه توســط تشکل های دانش آموزی، برپایی 
کالس درس حــاج قاســم در مــدارس و یادواره 
شــهدای مدافع حرم ۹ لغایت ۱۵ دی ماه جاری 
اجرا می شود.وی  با اشاره به همزمانی ایام فاطمیه 
بــا روز جهانی مقاومت اظهار داشــت: پیکر پنج 
شــهید گمنام و یک شــهید شناسایی شده، ۱2 
دی ماه پس از ورود به استان در پنج نقطه استان 
سمنان با برگزاری وداع های مردم و اقشار مختلف 
تشییع می شود.سالمی ابراز داشت: دستگاه های 
اجرایی، مساجد و مردم سال گذشته به مالقات 22 
هزار رزمنده اســتان سمنان رفتند و دیدار از ۳0 
هزار رزمنده در ســال جاری در دســتور کار است 
همچنین گنجینه ای از مصاحبه های شــفاهی با 
زمانبندی ســاالنه 2 هزار مصاحبه از سال ۱40۱ 
در برنامه جهشــی پنج ســاله خاطرات ۱0 هزار 

رزمنده استان تهیه می شود.

اصفهان / گروه اســتان ها: دوازدهمین جلســه میز 
تجارت با کشور عمان با حضور دبیرکل اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و عمان برگزار شد.در این جلسه آرزو 
جمالی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان 
به صورت حضوری پاســخگوی سئواالت اعضاء اتاق 
بازرگانــی اصفهــان در زمینه تجارت بــا عمان بود.
جمالی در این جلســه  بر اســتفاده از پتانســیل های 

ایرانیان مستقر در عمان، معرفی محصوالت ایرانی به صورت حضوری برای 
بازرگانان عمانی، حضور در نمایشــگاه های این کشــور و انجام مطالعات و 

تحقیقات بازار از طریق حضور در عمان تاکید کرد.در 
این جلسه فعاالن اقتصادی اصفهان درزمینه مصالح 
ســاختمانی از جمله ســیمان و کاشــی و سرامیک، 
محصــوالت غذایی، فوالد، تجهیــزات الکترونیکی 
و... راهنمایی هایــی دریافت کردند.در این نشســت 
همچنین به واسطه راهنمایی ها و فعالیت های ارزنده 
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان در راستای توسعه 
روابط تجاری فعاالن اقتصادی اصفهانی با فعاالن اقتصادی کشــورعمان و 

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری این کشور، از وی تقدیر شد.

با حضور دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان انجام شد؛

کشور عمان  برگزاری دوازدهمین جلسه میز تجارت با 

خبر ویژه

گروه موزه های اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی:  رئیس 

نخستین موزه سلفی کشور در مشهد مجوز فعالیت گرفت 
مشهد / گروه استان ها: رئیس گروه 
موزه های اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
خراســان رضوی گفت: »نخستین 
موزه ســلفی کشــور با عنوان موزه 
ســلفی گلستانه مشــهد به شماره 
مجــوز   2۵4۵۹/۱4002۵00
رسمی فعالیت از اداره کل موزه های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی دریافــت کــرد.
محمدرضــا پهلوان با اعالم این خبر 
افزود: عملیات راه اندازی و ایجاد این 
مــوزه که به عنوان نخســتین موزه 
سلفی کشــور محسوب می شود از 
سال گذشته آغاز و هم اکنون مراحل 
نهایی راه اندازی را ســپری می کند 
و در آینده نزدیک شــاهد افتتاح و 
بهره بــرداری این موزه خواهیم بود.

رئیــس گروه موزه هــای اداره کل 

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی خراسان رضوی ادامه 
داد: این موزه به درخواســت مجید 
بندارمقدم از عکاســان هنرمند و با 
سابقه مشــهد صورت گرفته است 
کــه در این موزه بازدیدکنندگان با  
تاریخ عکاسی وسایل و دوربین های 
مختلــف قدیمی عکاســی آشــنا 
می شــوند.پهلوان اظهار کرد: تاالر 

ویژه ای به عکاسی سلفی با محوریت 
موضوع زیارت و عکاســی زیارتی در 
نظر گرفته شده است که بینندگان 
عــالوه بــر بازدیــد از بخش های 
مختلــف مــوزه قــادر خواهند بود 
خودشــان عکس ســلفی  بگیرند و 
خاطــره ســازی کنند.رئیس گروه 
موزه های اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 

خراســان رضوی تصریــح کرد: از 
دیگر بخش هــای این موزه، گالری 
اختصاصی نمایشــگاههای معاصر 
اســت که به نمایش آثار هنرمندان 
معاصــر می پردازد.او یادآور شــد: 
هم اکنون ۹۸ موزه در ســطح استان 
فعالیت دارند که تعداد 24 مورد زیر 
نظر مســتقیم این اداره کل و بقیه 
زیر نظر آســتان قدس رضوی، اداره 
کل محیط زیست و سایر دستگاه ها 
از جمله دانشــگاه فردوسی مشهد، 
ســازمان زمین شناســی شــمال 
شــرق کشــور، اداره کل اوقــاف و 
امور خیریه و...اداره می شــوند.موزه 
سلفی گلستانه ی مشهد در چهارراه 
بیســیم )جهاد سه( قرار دارد و پس 
از راه اندازی و افتتاح رسمی، ساعت 
بازدید به اطالع عالقه مندان خواهد 

رسید.
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مدیرکل اجتماعی و فرهنگی 
سازمان تأمین اجتماعی خبر داد؛

رشد برقراری 
 »مستمری« 

برای بازماندگان 
بیمه شدگان متوفی

مدیــرکل اجتماعی و فرهنگی 
سازمان تأمین اجتماعی با بیان 
اینکه آثار اجتماعی کرونا بدون 
شک مشهود بوده است، اظهار 
کرد: شــیوع کرونا، ابعاد کمی 
و کیفی عملکرد ســازمان های 
مختلف را به ویژه در نظام اداری 
و تصمیمات اتخاذ شده در بعد 
نیروی انسانی تحت الشعاع قرار 
داد.علی جهانی افزود: در حوزه 
اقتصــاد کار و تولیــد نیز کامال 
تحت تاثیــر این پدیده دیدیم 
و مشــاهده کردیم که چگونه 
ســازمان های اقتصادی از این 
فضــا و اپیدمی متاثر شــدند. 
نظام هــای بیمه ای به خصوص 
سازمان تامین اجتماعی نیز از 
ایــن قاعده مســتثنی نبود و با 
افزایش قابل توجه هزینه ها در 
حــوزه بیمه بیکاری و تعهدات 
کوتــاه مــدت و بلندمدت و از 
ســوی دیگر کاهش درآمدها 
مواجه شــد.وی به چهار مقوله 
متاثــر از کرونا در بعد اجتماعی 
اشاره کرد و گفت: کارکردهای 
بیمه ای، حمایتــی، امدادی و 
رفاهی و معیشــتی در سازمان 
های بیمه ای، حمایتی و رفاهی 
از کرونا متاثر شــدند. به عنوان 
مثال در تامیــن اجتماعی که 
بیش از ۷2 درصد از اشــتغال 
کشــور را تحت پوشش دارد و 
جامعه بیمه شــدگان اصلی و 
تبعی اش به بیش از ۳۷ میلیون 
نفر می رســد تبعاتی را شــاهد 
بودیم.مشموالن بیمه بیکاری 
در ایــن ایــام ۱۵ تا 20 درصد 
رشــد کرد و بــه معنای آن بود 
که افرادی شاغل در کارگاه های 
مختلــف، به دلیل نبــود بازار 
مناســب، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در پــی تصمیمات 
ســتاد ملی کرونا شــغل خود 
را از دســت دادنــد. هزینــه 
پرداخت غرامــت ایام بیماری 
نیــز افزایش یافت و در مجموع 
با  رشد ۳2 درصدی در مصارف 
و هزینه هــای تامین اجتماعی 
مواجه بودیــم.وی افزود: یکی 
دیگر از مقوله هایی که سازمان 
از آن متاثــر شــد افزایش نیاز 
جامعــه مســتمری بگیران، از 
بازنشســتگان  و  کارافتادگان 
بــه درمان بهتــر، مراجعات و 
توجهات بیشتر بود. مراجعات 
این گروه در بازه زمانی دوساله 
اخیر به مراکز درمانی، افزایش 
بیش از ۱40 درصدی داشــت. 
مراجعات مستمری بگیران به 
حوزه هــای درمانــی، دو برابِر 
جامعه بیمه شدگان رشد داشته 
اســت.همچنین در این مدت با 
رشد میزان برقراری مستمری 
بازماندگان نیز مواجه شــدیم.

جهانی  بیان کرد : پدیده کرونا 
به طور جــدی مصارف تامین 
اجتماعــی را بیش از ۳0 درصد 
افزایــش و منابعش را نیز بیش 

از ۳0 درصد کاهش داد.

کنش وزیر آموزش  وا
و پرورش به افزایش 

سهم سوابق تحصیلی 
کنکور در 

وزیر آموزش و پرورش در مورد 
مصوبات شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی در موضــوع کنکور، 
گفت: با مصوبه شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در مورد افزایش 
سهم سوابق تحصیلی در کنکور 
صحبت هایی با اعضای آن شده 
اســت تا موضوع به طور دقیق 
کارشناسی شود تا بدین وسیله 
کنکــور دیگری ایجاد نشــود.

یوســف نوری گفت:باید کم و 
کیف این موضوع مشخص شود 
و امیدواریم بتوانیم در جلساتی 
که با این شــورا داریم تصمیم 
گیــری نماییــم.وی در مورد 
افزایش سطح کیفیت مدارس 
دولتی برای نقش آفرینی بیشتر 
دانــش آمــوزان آن در نتایج 
کنکــور، گفت:یکی از راه های 
افزایش سطح کیفیت مدارس 
دولتی این اســت که ابتدا باید 
یک ســری از زیر ســاخت ها را 
بــرای آن فراهم کنیم که البته 
زیر ســاخت ها عوامل زیادی را 
در بــر می گیــرد.از این رو در 
زیر ســاخت ها نیروی انسانی و 
معلمان ما، ارتباطی که بین اولیا 
وآموزش و پــرورش می تواند 
برقرار شــود همــه از عواملی 
اســت که می توانــد به تقویت 

زیر ساخت ها کمک کند.

سرهنگ شیرانی تشریح کرد؛

وقوع برف و باران در 
تمامی جاده ها 

رئیــس مرکــز اطالعــات و 
کنتــرل ترافیک راهــور ناجا 
گفت: برابر اعالم هشدار سطح 
نارنجی ســازمان هواشناسی 
تا پایان روز یکشــنبه مورخه 
۱2/۱0/۱400 بارش شــدید 
بــاران، برف جاده هــای اکثر 
اســتان های کشــور بــه جز 
اســتان های شــمالی و شمال 
غربــی را در بــر می گیرد و بر 
این اســاس شــرایط بســیار 
متفاوتی را در این چند روز در 
جاده های کشور ایجاد می شود.
به گفته سرهنگ احمد شیرانی 
بارندگی هــا به صــورت برف 
و بــاران باعــث افزایش خطر 
لغزندگی و یخزدگی در جاده ها 
می شــود که خطــر انحراف از 
جاده و واژگونی در این وضعیت 
بیشــتر می شــود.وی گفت: 
همراه داشتن زنجیر چرخ برای 
سفرهای جاده ای در این فصل 
از الزامات ســفر است و راننده 
باید در شــرایط برفی آمادگی 
بســتن زنجیر چرخ را داشــته 
باشــد و همچنین اطمینان از 
آماده بــه کار بودن خودرو در 
شرایط پیش گفته، سالم بودن 
برف پاک کن خودرو و سیستم 
گرمایش خودرو قبل از ســفر 

بسیار ضروری است.

7جامعه

دبیــر کمیته علمی کشــوری مبارزه بــا کرونا درباره 
نگرانی هــا از ترکیــب ویروس دلتا بــا اُمیکرون و بروز 
ســویه ای به نام دلمیکرون، گفت: اکنون معتقدیم که 
باتوجه به اینکه هنوز مستندی از کشورهای مختلف دنیا 
مبنی بر وجود چنین سویه ای نداریم، فعال نیاز نیست 
که نگران این موضوع باشــیم. هنوز این موضوع تئوری 
است. البته باید همه موارد را در نظر بگیریم، اما مردم 

فعال نگرانی درباره این ابر سویه نداشته باشند.دکتر حمیدرضا جماعتی افزود: 
یکی دو کشور هم اعالم کردند که چنین سویه ای را داریم، اما هنوز در مجامع 
علمی و جهانی این موضوع مورد تایید قرار نگرفته و هنوز شناســایی چنین 

ســویه ای را به صورت رســمی در کشورمان نداشتیم.
جماعتــی با بیان اینکه در حــال حاضر می توان گفت 
که ســویه اُمیکرون در کشــور در گردش است، گفت: 
البته هنوز الگویی برای انتشــار آن متصور نیســتیم و  
پراکندگی این سویه در استان های مختلف وجود دارد. 
باید دید که ویروس به چه صورت پیش می رود. با این 
حال اگر مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و 
واکسن تزریق کنند، می توان تا حدود زیادی جلوی غلبه ویروس اُمیکرون را 
گرفت. در غیر این صورت ممکن اســت در چند هفته آینده با پیک جدیدی 

از اُمیکرون مواجه باشیم.

دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا اعالم کرد؛

کشور  گردش »ُامیکرون« در 

خبر ویژه

یک مقام مسئول: 

کشور می اندازند قاچاقچیان مواد مخدر را با منجنیق و پهپاد به داخل 
معاون کاهش تقاضا و توســعه مشارکت های مردمی 
ســتاد مبــارزه با موادمخدر اظهــار کرد: در طول این 
ســال ها زحمات زیادی کشــیده شده است تا به انواع 
مختلف به مردم در خصوص اعتیاد و پیامد های منفی 

آن اطالع رسانی شود. 
محمــد جمالــو افزود: آگاهی دادن با بروشــور دیگر 
تاثیری ندارد و برای اینکه فجایع امروز که اعتیاد ایجاد 
می کند را برای جوانان خودمان نبینیم باید حرف ها را 
به باور تبدیل کنیم.بهره مندی از ظرفیت سازمان های 
مــردم نهاد فعــال در حوزه مبارزه بــا اعتیاد یکی از 
مهمتریــن راه های تبدیل حرف هــا و گفته ها به باور 

محســوب می شوند.وی گفت: یافته های پژوهشگران 
نشــان می دهد که بایــد مهارت هایی، چون تصمیم 

گیــری آنــی و این قبیل مهارت هــا را آموزش داده و 
در ایــن خصوص اجازه تمریــن بدهیم.وی افزود: در 
حــال حاضــر آگاهی در بین جوانان وجود دارد و باید 
بــرای تبدیل این آگاهی به باور تالش کنیم.باید تمام 
واقعیت هــای موجود در خصــوص اعتیاد را در قالب 
یک شــبکه منتشر کرد.جمالو درباره مرز های کشور، 
گفت: کل مرز های کشــور را دیوار کشــیدیم، اما با 
منجنیــق و پهپــاد موادمخدر را به داخل کشــور رد 
می کنند و در برخی موارد قاچاقچیان از یک نقطه ای 
بــه جابجایی موادمخدر اقدام می کنند که کنترل آن 

خیلی سخت است.

هشدار؛ جاده ها ناامن هستند

فاجعه در جاده ها
در روز هــای اخیر حــوادث ترافیکی به 
ویژه در جاده ها رشد چشمگیری داشته 
اســت. تنها در یــک حادثه تصادف در 
جاده خرمشهر به اهواز تصادف خاور با 
چند خودرو از جمله مینی بوس حامل 
کارکنان یک شــرکت نفتی ۱0 کشته 
و ۸ مجروح برجای گذاشــت. در حادثه 
دیگــری که در گنبد کاووس رخ داد در 
تصادف مینی بوس سه نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، بر اساس آخرین 
آمار پزشکی قانونی امسال میزان تلفات 
تصادفات در کشــور ۹.۶ درصد افزایش 
نشــان می دهد. در حالی که براســاس 
قانــون قرار بود آمــار تلفات به زیر ۱۵ 
هزار نفر برســد، اما هنوز آمار در حدود 
۱۷ هزار کشــته در ســال است.به نظر 
می رسد اگر کرونا به کمک عوامل دخیل 
در راه و تــردد نمی آمــد امروز باید آمار 
با رشــد بیشتری را شاهد می بودیم که 
می توانســت به یک فاجعه تبدیل شود. 
البتــه با وجود کرونــا بازهم آمار روند 
صعودی داشته و در زمستان تصادفات 
پرتلفات افزایش می یابد در حالی که در 
آستانه آن فقط در سه تصادف ۱۶ کشته 
را شاهد هستیم که خونین ترین تصادف 
آن مربوط به تصادف کارگران شــرکت 
نفت در جاده خرمشهر بود.موضوع مهم 
در ســال های اخیر این اســت که هیچ 
پیشــرفتی در بهبود وضعیت جاده ها و 
صنعت خودرو نداشتیم، به همین دلیل 
هنوز در تصادفات، تلفات بیشــتر از نرم 
جهانی را شــاهد هستیم.سرهنگ سید 
هادی هاشــمی، رئیس اسبق پلیس راه 
راهور و کارشــناس عالی تصادفات در 

رابطــه با علل افزایش تصادفات، گفت: 
اگر کرونا در دو ســال گذشته در کشور 
وجود نداشت، تصادفات و تلفات آماری 
صعودی داشــت. وی فزود: هیچ رخداد 
مثبتــی در حوزه خودرو، جاده، نظارت 
و راننده رخ نداده است که توقع داشته 
باشــیم تلفات کاهش نشان دهد. تنها 
موضوعی که بر روی این موضوع اثرگذار 
بود، کرونا بود که به خاطر نقص ایمنی 
خودرو و جاده ها آمار کاهشــی را شاهد 
نبودیــم. وی ادامــه داد: جاده های ما 
بخشــنده نیســتند و همیــن موضوع 
باعث می شــود که راننــدگان عصبی 
شده و با رفتار تهاجمی رانندگی کنند. 
این مشکالت در راه ها باعث شده است 
ترافیک بهبود نیافته و آســتانه تحمل 

کاربران ترافیکی پایین آید.

آمار تلفات دستکاری می شود
رئیس اســبق پلیس راه کشور در مورد 
اینکه چرا تلفات رانندگی کاهش نیافته 
است؟ گفت: موضوع مهم این است که با 
دســت بردن در آمار تلفات رانندگی باز 

هم تلفات باال است. در آمار های ترافیکی 
بــا تقســیم بندی تلفــات رانندگی به 
حوادث ترافیکی نوع یک و دو و بند های 
جدید ســعی کردند بسیاری از مرگ ها 
را جزو تلفات رانندگی حساب نکنند تا 
بلکــه آمار پاییــن بیاید، ولی این اتفاق 
هم رخ نداد. به گفته هاشمی در برخی 
موارد مرگ بعد از ۳0 روز از حادثه، پرت 
شــدن خودرو در داخل آب یا خروج از 
حریم 2.۵ متری جاده را هم جزو تلفات 
رانندگی محسوب نمی کنند. در واقع در 
آمار ها کلک می زنیم و صورت مسئله را 

به کلی پاک می کنیم.

کم راه فاجعه در ترا
وی بــا بیــان اینکــه به عنــوان یک 
کارشــناس در راه ها تــردد می کنم و 
هیــچ اتفاق خاصی را در موضوع ایمنی 
راه ها مشــاهده نمی کنم، تاکید کرد: در 
بخش راه با فاجعه رو به رو هســتیم. در 
حال حاضر تراکم راه در ایران ۵.2 در هر 
یکصد کیلومتر مربع است، در حالی که 
این آمار در ۱0 سال گذشته در سوریه 

۳0، آلمان ۱۸0 و ژاپن ۳۶0 است. این 
در حالی اســت که در ســند چشم انداز 
۱404 تعین شــده است که این تراکم 
راه به ۵.۸ برسد.وی ادامه داد: کمبود راه 
باعث می شود تا رانندگان عصبانی شده 
و پــر خطر رانندگــی کرده و تصادفات 
دلخــراش به وجود بیاید. در بحث راه ها 
وضعیت ما آشــفته است و بحران پیش 

روی ما است.

انتقاد شدید از مدیران وزارت راه 
هاشمی با انتقاد از مصاحبه های مدیران 
میانی وزارت راه در مورد وضعیت راه ها 
و اعالم اضافه کردن یک الین به راه های 
اصلــی، گفت: راه مختصات خودش را 
دارد و این موضوعی که مطرح شده غیر 
کارشناســی است. وی افزود: اقداماتی 
کــه در حوزه راه انجام می شــود را که 
می بینــم تاســف می خــورم چرا که 
هیچ کدام کارشناســی شــده نیست. 
ایــن کارشــناس عالــی تصادفات در 
ادامــه با بیان اینکه متاســفانه عده ای 
خودرو های یک و دو ستاره را به عنوان 
خــودرو ایمن به مردم می فروشــند، 
گفت: نگاه نکنید که توصیف می کنند 
خودرو هــای ما ایمنــی الزم را دارند، 
هیــچ ایمنی در حــوزه خودرو نداریم. 
هاشمی کنترل و نظارت را هم ضعیف 
عنــوان کــرد و افزود: در این حوزه هم 
ضعف هایی داریم. آنچه مشخص است 
اینکه در نبود خودرو و راه ایمن و نظارت 
حداقلی، تلفات افزایشــی خواهد بود و 
هیچ وقــت نباید انتظار کاهش تلفات 

را داشته باشیم.
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کران آنالین مستند  آغاز ا
»خط باریک قرمز«

مســتند داســتانی »خط باریک 
قرمز« به نویسندگی و کارگردانی 
فرزاد خوشدست و تهیه کنندگی 
نگار اسکندرفر و فرزاد خوشدست 
از ســوم دی در پلتفرم نماوا آنالین 
اکران شــده اســت. این اثر روایتی 
اســت که هم در دنیای غیرواقعی 
و هــم در جهــان حقیقی به دنبال 
ممکن  ساختن غیرممکن هاست. 
»خط باریک قرمز«  گفته می شود، 
پرجایزه ترین مستند سال ۱۳۹۸ 
و پرمخاطب ترین در ســال ۱۳۹۹ 
در اکران هنروتجربه است.این فیلم 
دربــاره یک گروه نوجوان در زندان 
است که با کمک چند مربی نمایش 
تصمیم می گیرند نمایشی را روی 
صحنه ببرند و ناگفته های زندگی 
خــود را از این طریق بیان کنند اما 
در روز اجرا در جشنواره بین المللی 
تأتر فجر عده ای از آنها نقشــه فرار 
می کشند. »خط باریک قرمز« باعث 
شد یک اعدام کمتر شود و نوجوانی 
به زندگی بازگردد.  این اثر در نسخه 
سینمایی خود ضمن دریافت جایزه 
در جشــنواره های داخلــی، نامزد 
بهترین مســتند آسیاپاسیفیک 
)اســکار آســیا اقیانوسیه( و اولین 
مســتند برنــده جایــزه نت پک 
)استعداد آســیا اقیانوسیه( شد و 
تندیس بهترین مســتند جشن 
حافظ را دریافت کرد. فرهاد اصالنی، 
هنگامــه قاضیانی، امیــر دژاکام، 
افشین هاشــمی، آرش آبساالن،  
یاسر خاسب، توماج دانش بهزادی 
و با همراهی نوجوانان کانون اصالح 
و تربیت تیم بازیگران این مســتند 

داستانی را تشکیل می دهند.

منوچهر آریان پور درگذشت
صاحب فرهنگ آریان پور در ســن 
۹2 ســالگی درگذشت.منوچهر 
آریــان پور فرهنگ نویس، مترجم 
و صاحــب »فرهنــگ آریان پور« 
دوشــنبه ۶ دیماه ســال جاری در 
آمریکا در ســن ۹2 سالگی از دنیا 
رفت.بر اساس این گزارش مرحوم 
آریانپور هفتم شــهریور ماه سال 
۱۳0۸ در کاشــان بــه دنیا آمد و 
مدرســه عالی ترجمه را به کمک 
پــدرش در ســال ۱۳4۸ بنیــان 
نهاد. وی پــس از فارغ التحصیلی 
در دانشــگاه های آمریکا تدریس 

می کرد.
مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو 
آریان پور مشتمل بر فرهنگ های 
هفت جلدی انگلیســی به فارسی، 
چهار جلدی فارســی به انگلیسی، 
دو جلدی گســترده، یک جلدی 
فراگیر تنها برخی از آثار منتشــر 
شــده از آریان پور اســت.منوچهر 
آریان پور در سال ۱۳۷۸ کل اموال 
موروثی خاندان آریان پور کاشانی را 
به دانشــگاه کاشان هدیه کرد. وی 
همچنیــن حق تألیف کتاب های 
خود را پس از مرگ به این دانشگاه 

واگذار کرده بود.

فرهنگ و هنر

 دریاچه ارواح
 دریاچــه ای پــر رمز و راز میان 

لود  جنگل های مه آ

اگر فیلم »مرده شــریر« یا همان 
»کلبه وحشــت« را تماشا کرده 
باشــید، قطعا نمای آغازین فیلم 
که از یک تاالب وهمناک و مرموز 
شروع می شــود، از یاد نبرده اید. 
خوشــبختانه برای آن هایی که 
همواره خیال ســفر بــه مکانی 
تســخیر شــده به آن ســبک را 
داشــتند، دریاچه ای در نوشهر، 
مازنــدران وجود دارد که با وجود 
فضای وهم آلود و همیشــه غرق 
در ِمه و بخار هوا شــباهت غریبی 
 به تاالب فیلم کلبه وحشت دارد.
دریاچــه ارواح که نام حقیقی آن 
»دریاچــه ممرز« یــا »مال کال« 
اســت، فضای بســیار مرموزی 
دارد. درختــان و بوته های اطراف 
دریاچــه ظاهــری کامال متمایز 
دارند و زاللی آب آن هم ســبب 
شده که پژواک درختان را درون 
آب ببینید که منظره ا ی جادویی 
بــه وجــود آورده اســت. ولــی 
آنچــه باعث شــده دریاچه ارواح 
حال وهوای مخوفی داشته باشد، 
وجود شــمار زیــادی از درختان 
مــرده و البته ِمه مرموزی اســت 
که در زمان زیادی از سال جنگل 
 و دریاچــه را فــرا گرفته اســت.
دریاچــه ممرز که بــه آن تاالب 
ارواح هم می گویند در روســتای 
مال کال اســتان مازنــدران واقع 
شده اســت. این روستا در مسیر 
بین نور به نوشــهر قرار دارد و از 
هر نظر عادی اســت. جز این که 
دریاچــه ای در آن قــرار دارد که 
برای خیلی ها یــادآور فیلم های 
اســت. هالیــوودی   وحشــت 

چیــزی که در ایــن تاالب توجه 
همــه را در به خود جلب خواهد 
کرد، درختان خشکیده سرتاسر 
تاالب است. باید گفت در گذشته 
دریاچه ارواح به صورت دشــتی با 
درختان ممرز، از خانواده درخت 
توســکا بود. بــا جای گذاری آب 
بندهایــی بر آب های جاری این 
بخــش، درختان ممرز به زیر آب 
رفتند و اکنون قسمتی از درختان 
از آب دریاچه بیرون زده اســت. 
درختان خشــک تاالب در میان 
جنــگل های انبوه اطراف، منظره 
 ای زیبا را به وجود آورده اســت. 
جنگل ها مکان های ترســناکی 
هســتند. بیشــتر ما از جنگل و 
طبیعت به طور کلی ترسی داریم 

که قابل توضیح نیست. 

گردشگری

برای اولین بار در ایران کیت تشخیص سریع جهش امیکرون توسط شرکت سالمت 
الکترونیک برکت تولید شد.

شرکت سالمت الکترونیک برکت در جشنواره ابوریحان لوح افتخار شرکت فناور برتر 
را به عنوان اولین تولید کننده کیت های تشخیص سریع کرونا در کشور و جلوگیری از 
خروج ارز و کاهش قیمت تست های مولکولی دریافت کرد.شرکت سالمت الکترونیک 
برکت در ســال گذشــته در زمان شــیوع بیماری کرونا به عنوان اولین تولید کننده 
کیت های تشخیص COVID-۱۹ مبتنی بر آنتی ژن اقدام به تولید این کیت کرد که 
در آن زمان جزو ســه کشــور اصلی تولید کننده این کیت در جهان بوده و از واردات 
این نوع کیت از کره جنوبی به صورت انبوه به دلیل تولید داخل این کیت توسط این 

مجموعه جلوگیری شد. پس از آن با تولید روزانه 200 هزار عدد از این کیت توسط 
این شرکت به صورت گسترده در تمامی مراکز بهداشتی کشور توسط وزارت بهداشت 
توزیع و مورد اســتفاده قرار گرفت؛ همچنین این کیتها در طرح شــهید ســلیمانی به 

صورت گسترده جهت قطع سریع زنجیره آلودگی استفاده شد. 
در این خصوص در تنوع تولید کیت های تشخیصی و آزمایشگاهی توسط این شرکت 
در حوزه کرونا، این شرکت موفق به تولید کیت تشخیص سریع N و S مبتنی بر آنتی 
ژن شده است که همزمان به تشخیص دو پروتئین اسپایک و نوکلئوکپسید می پردازد 
که در نوع خود در جهان برای اولین بار تولید شده و دقت تشخیص ویروس کرونا را 

به شدت باال برده و قادر به بررسی سویه های مختلف ویروس کروناست. 

کیت تشخیص سریع ُامیکرون تولید شد

دریچه علم

پرده نقره ای 

کارتون 

دیگه سیب زمینی هم 
نمی تونیم بخوریم!

بعد از فلفل دلمه ای و کیوی 
حاال سیب زمینی هایی که از 

ایران به ازبکستان ارسال شده 
بود برگشت خورده است. خبر 

آمده که ترکمنستانی ها هم 
به دلیل وجود آلودگی، سیب 

زمینی های ایرانی را نپذیرفتند 
و به احتمال فراوان این اقالم 
وارد بازار داخلی خواهد شد. 
پروانه ایزدخواست با انتشار 

کارتونی در صفحه اینستاگرام 
خود به این موضوع واکنش 

نشان داد.

محسن سلیمانی فاخر :   »وقتی یک برنامه، ایده  و تفکر تازه 
ای ندارد و بر اساس انگیزه های فرامتنی پررنگ تری تولید 
می شود، همه چیز می شود بهره فردی، تلقین، دور شدن 
از واقعیــت. »آدورنــو« تنها راه گریز از این چرخه معیوب 
فرهنگی را روی آوردن به خصلت هایی چون پیش بینی 
ناپذیری، دوری از تکرار کاذب و پیروی نکردن از الگوهای 
مشــابه یا یکســان می داند که به تقویت ذهنیت خالق و 
نوآور مخاطب و در نتیجه فردیت و عقالنیت راستین می 
انجامد. جادو و ِسحر عکس العمل و »ری اکشن« در کمدی 
به تولید آثار درخشانی منجر شده است برای آنکه شوخی 
و خنده، اساسا در ری اکشن خلق و منتقل می شود. اما در 
»جوکر« این ظرفیت مغفول مانده است؛ چراکه تالشی 
برای ارتقاء کیفیت و احترام دوچندان به مخاطب صورت 

نگرفته است.
در »جوکــر« چندیــن شــبه ســلبریتی می آیند که با 
»اکشن«هایشان باعث شوند تا خنده از دیگر رقبا بگیرند، 
رقبایی که به ظاهر همان کمدین هایی هستند که در کادر 
وجود دارند اما در عمل مردمی هستند که بابت این برنامه 
هزینه می کنند. مهمان هایی که همه شان، همه جا ظهور 
و بروز می کنند و از همان دایره انتخاب می شوند، هم در 
»مافیا« هستند، هم »خندوانه«، در تاک شوهای رنگارنگ 
شبکه نسیم به مناسبت های ملی و مذهبی حضور دارند، 
هم در تلویزیون اند، هم در سینما و مابقی هنرمندان بیرون 

از این دایره پرگارند.
آنها با دهان صدا درمی آورند، خم می شوند و غذا می خورند 
و باال و پایین می پرند و می لرزند و می لرزانند، لباس هایی 
به ظاهر خنده دار به تن می کنند و ادای کودک درمی آورند 
تا ما و آنها بخندیم. اما نه ما می خندیم و نه آنها؛ البته شاید 
برخی ها از جو به وجود آمده هم بخندند و یا خنداندن آنها 

با کوچکترین عملی به راحتی صورت گیرد.
شــاید آنها باید به دســتور و هدایت احسان علیخانی و بر 
اســاس قاعده ســیکل حاجت و اطاعت در پشت صحنه 
بخندند و یا از نخندیدن، خنده شــان بگیرد. عجیب تر 
آنکه باید به جبر جلوی کادر قرار بگیرند و بگویند: »داشتم 
پرپر می زدم از خنده. اونجاش دیگه نتونســتم خودمو 
کنترل کنم از خنده. وقتی که چراغ قرمز روشن شد چقدر 

خندیدم. دیگه داشتم منفجر می شدم از خنده«.
مجری هم با بازندگان و حذف شده ها به قدری تصنعی 

و مبالغه آمیز دل و روده شان را در دهانشان جمع کنند 
و از شدت خنده ریسه می روند. مخاطب هاج و واج می 
ماند که این کجایش خنده دار بود و آن کجایش استندآپ 

کمدی بود.
ببینده می ماند که به چه بخندد. نخســت احســاس می 
کند متوجه طنز کار نشــده اســت و ذایقه سخت و ذات 
عبوســی دارد امــا در ادامه بــه تهی بودن محتوا پی می 
بــرد. »ای دو صــد لعنت بر این تقلید باد.« جوکر جز ایده 
مرکزی اقتباسی خود رهآورد دیگری ندارد؛ نه اتاق فکر 
و نــه کارگردانی و هدایتگری درخوری دارد؛ چراکه فکر 

کردن یکی از کارهای سخت دنیاست.
شــاید اگر علیخانی آن اســتند آپ کمدین هایی که از 
دورترین شهرستان ها در برنامه گذشته اشـ  عصر جدیدـ  
حضور داشتند را در این برنامه جدیدش به کار می گرفت، 
بهتر از این نمایندگان کمدی سینما و تلویزیون مان خنده 

را به مردم ارزانی می دادند. 
اینکــه چند بازیگر به اصطالح کمدی در پالتویی جمع 
شوند و بخواهند با بی برنامه گی و بی تدبیری باعث خنده 
شوند، نمی شود نام یک رئالیته شو به آن نهاد، البته شاید 
این تاوان به عهده آنان نباشد؛ چراکه وقتی برنامه ای بر 
اســاس سود و »دریافتی« َعلَم شود، بازیگر و مهمان هم 
تنها به همان می اندیشد و علی السویه از پروژه ای به پروژه 

دیگر مسیر کج می کند.

خوانشی گذرا بر »جوکر«


