
وزیر اقتصاد:

برای جبران زیان دیده گان بورس، برنامه داریم 

از نیمه بهمن ماه صورت می گیرد؛

الزام نصب کارت واکسن 
بر روی شیشه تاکسی های پایتخت

تعدادمواردابتالافزایشپیدامیکند
عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: 
آمارها نشان می دهد که روند ابتال به کرونا 
به شدت روبه افزایش بوده و زمانی که آمار 
مبتالیان به این اندازه افزایش پیدا می کند، میزان بستری 

در آی سی یو نیز طبیعتا باال خواهد رفت.
»پیام طبرسی« عضو کمیته علمی کشوری کرونا 
در ارتباط با وضعیت شیوع اومیکرون در کشور گفت: 
همانطور که پیش بینی می شد، سویه اومیکرون زمانی 
که شروع به انتشار می کند به صورت بسیار تصاعدی 
نیز  اخیر  روز  چند  آمار  از  که  همانگونه  می کند.  رشد 
پیداست، تعداد مبتالیان کرونا هر روز حدود ۴۰ تا ۵۰ 
درصد در حال افزایش است و انتظار داریم عدد مبتالیان 

پنج رقمی شود. 
صفحه 2

نماینده خمینی شهر:

با تقویت دیپلماسی فعال در عرصه اقتصادی
گشایش هایی حاصل خواهد شد
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
تایار

کهراخواهد
ومیلشبهکهباشد

3اقتصاد
شرکتهایژاپنی

عالقهمندبهحضوردر
اقتصادایرانهستند

4هنر

و  داريم  خاطره  بزرگ كشورمان  هنرمندان  با  ما  از  بسياري 
با برخي از آنها از كودكي بزرگ شده ايم ولي حاال مدتهاست 
بابت  اين  از  و  نمي بينيم  در عرصه هنر  را  آنها  از  برخي  كه 
تاثيرگذار  و  اصيل  هنرمندان  چرا  كه  خورد  افسوس  بايد 
سينماي كشور، بايد يكي پس از ديگري كم كار شده يا كار را 

كنار بگذارند.

می گويد  ايران  در  ژاپن  تجارت  توسعه  آژانس  نماينده 
از  كاملی  اطالعات  سال ها  اين  طول  در  ژاپنی  شركت های 
ظرفيت های اقتصاد ايران جمع آوری كرده اند و آماده حضور 

در اين عرصه هستند.

كرونا  واسطه شيوع  به  كه  هنرمندان  از  برخي  روزها  اين 
مدت زيادي خانه نشين بودند، رفته رفته به فعاليت عادي 
خود بازمي گردند و در اين طبيعتا هنرمندان پيشكسوت كه 
بيش از سايرين از فعاليت هاي خود دوري كرده بودند، حاال 

با فراغ بال بيشتري قصد بازگشت به كار دارند. 

مهوشصبرکن:
هرگزخودمانرا

درگیرباندبازيهاي
سینمایينكردیم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تسلیت

همکار محترم
جناب آقای تبیانیان

محترم  خانواده  و  جنابعالي  خدمت  را  وارده  مصیبت   
تسلیت عرض می نمایم.

از خداوند متعال برای بازماندگان صبر و سالمتی و برای 
آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی از درگاه حضرت حق 

مسالت دارم. 

با تجدید احترام وحید ملک

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
برنامه ریزی ها  ز  ا یران  ا نفت  ملی 
نفت  لید  تو ظرفیت  ندن  رسا برای 
۷۰۰ هزار  ۵ میلیون و  ایران به  خام 
بشکه در روز ظرف هشت سال آینده 

داد. خبر 
کریم زبیدی در نشست هم اندیشی 
بازار  ایران و فعاالن  شرکت ملی نفت 
پول و سرمایه، به برنامه ریزی ها برای 
هشت سال آینده این شرکت اشاره کرد 
با جذب  آینده  سال  تا هشت  گفت:  و 
سرمایه قصد داریم ظرفیت تولید نفت 
ایران را به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه 

در روز برسانیم.

ولویت های  ا به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت ایران 
تصریح کرد: فرصت های سرمایه گذاری 
داخلی  سرمایه گذاران  مشارکت های  و 
در بخش حفاری چاه های نفت اهمیت 

بیشتری دارد.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفت 
ایران افزود: برنامه ریزی برای نگهداشت 
تولید از مسیر ترمیم چاه های موجود و 
و  فرآیندی  تأسیسات  از  بعضی  احداث 
خطوط لوله می تواند از دیگر پروژه های 
قابل سرمایه گذاری داخلی به شمار آید.

س  سا ا بر   : گفت ی  بید ز
مین  تأ ط  شر به   ، ی ها یز مه ر نا بر

تولید  ظرفیت  تازه  سرمایه گذاری های 
سال  هشت  ظرف  کشور  گاز  روزانه 
آینده نیز به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

متر مکعب خواهد رسید.
وی در تشریح برنامه های افزایش 
طرح  تکمیل  گفت:  کشور  گاز  تولید 
تکمیل  پارس جنوبی،   ۱۱ فاز  توسعه 
پروژه های فشارافزایی در فازهای موجود 
پارس جنوبی، توسعه میدان گازی کیش 
و پارس شمالی از برنامه های شرکت ملی 
نفت ایران برای افزایش ظرفیت تولید 

گاز در کشور است.
شرکت  تلفیقی  برنامه ریزی  مدیر 
دیگر  به  اشاره  ضمن  ایران  نفت  ملی 

کشور  گاز  تولید  افزایش  برنامه های 
تصریح کرد: برای شرکت نفت مناطق 
آینده  سال  هشت  در  ایران  مرکزی 
افزایش  گاز  مترمکعب  میلیون   ۳2۰
ظرفیت تولید در میدان های مختلف آن 

برنامه ریزی شده است.
زبیدی در پایان گفت: روش های 
 EPCF، همچون  قراردادی  مختلف 
EPDF، BOO، IPC و... وجود دارد 
روش های  برنامه ریزی ها،  اساس  بر  و 
به  پول  زپرداخت  با برای  مختلفی 
پیمانکاران در نظر گرفته شده که یکی 
و  خام  نفت  با  تهاتر  آنها  مهم ترین  از 

میعانات گازی است.

تحلیل  و  طراحی  دفتر  سرپرست 
فرآیند های مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
گفت: بر اساس اطالعاتی که از نیروی 
انتظامی به دست آمده، تمامی خودرو های 
لوکس را شناسایی و در سامانه مالیاتی 

درج کرده ایم.
رحیمی گفت: برای همه افرادی که 
دارای خودروی لوکس هستند و شماره 
همراه آن ها موجود است، پیامک ارسال 
شده و بر اساس اطالعاتی که از نیروی 
انتظامی به دست آمده تمامی خودرو های 
لوکس را شناسایی و در سامانه مالیاتی 

درج کرده ایم.
طبق گفته سرپرست دفتر طراحی 
سازمان  مالیاتی  فرآیند های  تحلیل  و 
بر  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی،  امور 
اساس ماده ۴2 قانون ارزش افزوده تمام 
خودرو هایی را که در کشور وجود دارند، 

برای استفاده در سال بعد ارزش گذاری 
می کند، بنابراین ارزش تمام خودرو ها تا 
پایان دی ماه سال ۹۹ جمع آوری شد، بر 
همین مبنا ارزش خودرو در ابتدای سال 
محاسبه  روش  و  شده  محاسبه   ۱۴۰۰
به  افزوده  ارزش  قانون  تبصره ۶  طبق 

این صورت است که به ازای هر سال 
که از سال ساخت خودرو می گذرد ۱۰ 

درصد از ارزش خودرو کم خواهد شد.
 ۶ تبصره  بر  بنا  گفت:  رحیمی   
قانون ارزش افزوده افرادی که ماشین 
باشد،  دیده  آسیب  حوادث  در  آن ها 

لیات  ما میزان  به  نسبت  نند  می توا
پرداختی که با قیمت روز خودرو محاسبه 

شده اعتراض کنند.
امسال اولین سال وصول مالیات بر 
خودرو های لوکس است، مجموع ارزش 
خودرو های تحت تملک سرپرست خانوار 
و اعضای تحت تکفل زیر سن قانونی اگر 
بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول 
این مالیات می شود. بر این اساس کسانی 
که باالی ۱۸ سال سن داشته باشند، باید 
مالیات خودروی خود را جداگانه بپردازند، 
اما مالیات کسانی که زیر سن قانونی و 
نام  به  باشند  داشته  سال   ۱۸ از  کمتر 

سرپرست خانوار منظور می شود.
داخلی،  خودرو های  مالیات  برای 
مالیات  و  است  مالک  کارخانه  قیمت 
ارزش  اساس  بر  وارداتی  خودرو های 

گمرکی آن ها محاسبه می شود.

اکثر خودروهای میلیاردی لوکس نیستند اما....

الزام مالکین خودورهای باالی یک میلیارد به پرداخت مالیات!

مدیربرنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران:

با برنامه ریزی ظرفیت تولید نفت ایران را ۵.۷ میلیون می رسانیم

آغاز پیک ششم کرونا و بازگشت رنگ »قرمز« 
به نقشه کشور

به دنبال روند صعودی کرونای امیکرون و آغاز خیز ششم کووید ۱۹ در کشور، 
شهرستان اردکان یزد، نخستین شهری است که در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت.

 شهرستان اردکان از استان یزد نخستین شهری است که پس از انتشار سویه 
امیکرون در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت.

عالوه  بر آن، شهرستان های کاشان )اصفهان(، فردوس )خراسان جنوبی(، تربت 
حیدریه )خراسان رضوی(، بستک )هرمزگان(، ابرکوه، خاتم، مهریز، میبد )یزد( در 
وضعیت نارنجی قرار گرفتند.هم اکنون ۱۱۴ شهرستان در وضعیت زرد کرونا هستند. 
مرکز استان هایی که از وضعیت آبی خارج و در وضعیت زرد قرار گرفته اند نیز عبارتند 
از تبریز، ارومیه، اصفهان، کرج، بوشهر، تهران، بیرجند، مشهد، زنجان، سمنان، شیراز، 

قم، کرمان، رشت، خرم آباد، ساری، اراک، بندرعباس و یزد.
بنابر اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت، با آغاز خیز ششم کرونا و در پی 
افزایش سریع موارد ابتال، رنگ بندی کرونایی کشور در فواصل زمانی کوتاه تری 
منتشر خواهد شد. آخرین آمار رنگ بندی شهرستانها به این ترتیب است؛ یک شهر 

قرمز، هشت شهر نارنجی،  ۱۱۴ شهر زرد، ۳2۵ شهر آبی.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در راسـتای وعـده رئیـس 
جمهـوری دربـاره اعـالم راهکارهـای بـرون رفت از مشـکالت 
بـورس توسـط خانـدوزی، جزئیـات مصوبات هیـات دولت برای 

حمایـت از بـورس را اعـالم کرد.
رییـس  رئیسـی،  ابراهیـم  گذشـته،  شـب  شـنبه  سـه 
جمهـوری دربـاره وضعیـت بـورس و ضـرر مردم در ایـن بازار 
گفتـه بـود کـه »مـا میـراث دار دولـت قبلـی در ایـن زمینـه 
شـدیم. عـده زیـادی بـا تبلیغـات وارد بـورس شـده بودنـد که 

سـهامداران خـرد بودنـد. مـن تاکیـد کـردم بورس نبایـد قلک 
تامیـن نیـاز دولـت شـود. راهکارهـای بـرون رفـت از وضعیت 
بـورس مشـخص شـده اسـت و مـردم بداننـد دغدغـه آنهـا 
دغدغـه مـا هـم هسـت و تـا وقتـی مـردم احسـاس آرامـش 
کننـد، بـرای حـل مشـکالت اقـدام می کنیـم. تیـم اقتصـادی 
دولـت بـه نتایجـی رسـیده اند کـه وزیـر اقتصـاد راهکارهـای 
بـرون رفت از مشـکالت بـورس را به مردم اعالم مـی کنند”.

سیداحسـان خانـدوزی در گفت وگویـی که با شـبکه اطالع 

رسـانی بـازار سـرمایه داشـته، اعـالم کـرد: در راسـتای اجرایی 
شـدن مصوباتـی کـه پیشـتر توسـط سـتاد اقتصـادی دولـت در 
حمایـت از صنایـع بورسـی اتخـاذ شـده بـود، دو اقـدام صورت 
گرفـت؛ اقـدام نخسـت، مصوبـه ای اسـت کـه هیـات دولـت به 
عنـوان اصالحیـه الیحـه بودجـه ۱۴۰۱ تصویب کـرد و به طور 
رسـمی به مجلس شـورای اسـالمی ارسـال خواهد شـد و دوم 
ابالغیـه ای اسـت کـه از طـرف معـاون اول رئیـس جمهـور بـه 
وزاری اقتصـادی، رئیـس بانـک مرکـزی، رئیس مرکز سـازمان 

برنامـه و بودجـه و دسـتگاه های ذی ربـط ابالغ شـد.
تعیین سـقف برای نرخ خوراک و سوخت

وزیـر اقتصـاد در تشـریح جزییـات ابالغیه یادشـده، اذعان 
کـرد: ابالغیـه دولـت مشـتمل بـر سـقف گذاری نرخ خـوراک و 
نـرخ سـوخت می شـود. این نرخ طی مـدت اخیر بـه دلیل اینکه 
مناسـبات بین المللـی موجـب شـده بـود تـا قیمـت هاب هـای 
و  پتروشـیمی ها  بـرای  نـرخ  ایـن  کنـد،  پیـدا  تغییـر  جهانـی 
پاالیشـگاهی های در کشـور نیـز افزایشـی بسـیار فراتـر از حـد 

متعارف داشـت. دولت برای اینکه نشـان دهد مسـئله سودآوری 
صنایـع و پیش بینی پذیـری اقتصـاد و سیاسـت های اقتصادی از 
اهمیـت واالیـی برخوردار اسـت، سـقف ۵۰۰۰ تومانـی را برای 
نرخ خوراک و سـقف 2۰۰۰ تومان را برای نرخ سـوخت مصوب 
کـرد کـه بـا حفـظ فرمـول سـابق، در هیـچ زمانـی قیمت هـا از 
سـقف ۵۰۰۰ تومان برای خوراک و 2۰۰۰ تومان برای سـوخت 

فراتـر نخواهـد رفت.
صفحه ۳
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نماینده خمینی شهر:
با تقویت دیپلماسی فعال در عرصه اقتصادی، گشایش هایی 

حاصل خواهد شد
نماینده مردم خمینی شهر گفت: امیدواریم با تقویت دیپلماسی فعال در 
عرصه اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه و قراردادهای بر زمین مانده با 

چین و روسیه گشایش های اقتصادی حاصل شود.
محمدتقی نقدعلی در نشست علنی روز گذشته )چهارشنبه ۶ بهمن ماه( 
نقاط قوت  به  اشاره  با  مجلس شورای اسالمی، در نطق میان دستور خود، 
دولت سیزدهم، خطاب به رئیس جمهور گفت: امیدواریم با تقویت دیپلماسی 
فعال در عرصه اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه و قراردادهای بر زمین 

مانده با چین و روسیه  گشایش های اقتصادی  حاصل شود.
عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت: باالبردن ذخایر کاالهای اساسی 
که در پایان دولت گذشته به کمترین میزان خود، رسیده بود  یکی دیگر از 
نقاط قوت دولت سیزدهم  است که  امروز برای تامین  این ذخایر استراتژیک 

مشکلی نداریم و  در وضعیت مطلوب به سر می بریم.
نقدعلی با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهور گفت: در سفرهای 
استانی و رسیدگی مستقیم به مشکالت مردم به نحوی که حتی بعد از برگشت 
از مسکو بالفاصله به مناطق سیل زده سرکشی می شود هم یکی دیگر از نقاط 

قوت دولت سیزدهم است.
وی  خطاب به رییسی تصریح کرد: جناب آقای رییس جمهور هنوز در 
برخی از مناصب، مسببان وضع موجود هنوز در مسئولیت به سر می  برند. در 
مصاحبه تلویزیونی شب گذشته نیز به این موضوع اشاره شد و انتظار داریم 

در این زمینه دستورات عاجل صادر شود.
نماینده خمینی شهراضافه کرد: وضع بهداشت و درمان نیاز به تقویت 
دارد، از محل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۰ که رقمی 
معادل ۱2 هزار میلیارد تومان می شود، تنها حدود یک هزار و 2۰۰ میلیارد 
تومان صرف  میلیارد  میان هم ۴۰۰  این  از  که  داده شده  تومان تخصیص 
بودجه سال  در  تا  پیگیری شود  باید  این موضوع  است.  واکسیناسیون شده 

آینده روی زمین نماند.
نقدعلی با بیان اینکه مردم هنوز در بحث بورس گالیه مندی های بسیاری 
دارند، تصریح کرد: مردم می خواهند بدانند کسانی که در قضیه بورس این 
همه ثروتشان را به تاراج بردند، چرا محاکمه نمی شوند و چرا این وضعیت 

به سامانی نمی  رسد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس:
حذف ارز ترجیحی، جراحی بزرگ اقتصادی است

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی گفت: حذف ارز 
ترجیحی جراحی بزرگ اقتصادی است که با در نظر گرفتن خط قرمز معیشت 

مردم توسط مجلس نگرانی ها از بین می رود.
»احسان ارکانی« در نشست علنی روز چهارشنبه )۶ بهمن ماه( مجلس 
شورای اسالمی در تذکری شفاهی گفت: امیدواریم در قانون بودجه ۱۴۰۱ 

مشکالت همسان سازی حقوق بازنشستگان برطرف شود.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس خطاب به وزیر کشور و استاندار 
خراسان رضوی، گفت: علت بی توجهی و سهل انگاری استاندار در خصوص 
بازدید میدانی از شهرستان های استان به ویژه شهرستان های نیشابور، فیروزه 
و زبرخان بعد از گذشت ۴ ماه از آغاز به کار وی عمال استاندار را به جای 

استاندار خراسان رضوی به استاندار مشهد تبدیل کرده است.
وی در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: نیروهای صندوق 

بیمه کشاورزی تعیین تکلیف و مشکالت آن ها برطرف شود.
ارکانی در تذکری به دولت به منظور مراعات حال مردم بعد از حذف ارز 
ترجیحی، خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی جراحی بزرگ اقتصادی است 
و با در نظر گرفتن خط قرمز معیشت مردم توسط مجلس این نگرانی مردم 

برطرف می شود.

از نیمه بهمن ماه صورت می گیرد؛
الزام نصب کارت واکسن بر روی شیشه تاکسی های پایتخت

الزامی  از  تهران  شهر  تاکسیرانی  سازمان  مناطق  امور  و  نظارت  معاون   
شدن نصب کارت واکسن بر روی شیشه خودروی تاکسیرانان پایتخت خبر داد.

سید امیر هنجن، معاون نظارت و امور مناطق،با اعالم این مطلب افزود: 
این اقدام پیرو ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین هماهنگی صورت گرفته 
با وزارت کشور مد نظر قرار گرفت و بر اساس آن رانندگان تاکسی می بایست 
با مراجعه به سایتsalamat.gov.ir نسبت به دریافت تصویر کارت واکسن 
تاکسی،  جلوی  شیشه  روی  بر  آن  الصاق   و  کد   )QR( کیوآر  دارای  دیجیتال 

درقسمت پایین سمت راست، اقدام کنند.
وی گفت: الصاق این کارت از نیمه بهمن ماه برای تمامی تاکسیران ها الزامی 
است و در صورت عدم نصب آن بر روی شیشه تاکسی، عوامل نظارتی سازمان، 
نسبت به ثبت تخلف تاکسیران و جلوگیری از فعالیت اقدام می کنند.ضمن این 
که اجرای طرح به شیوه ارشادی یک هفته زودتر از اجرای طرح اصلی در دستور 

کار عوامل نظارتی سازمان تاکسیرانی شهر تهران قرار می گیرد.
متاسفانه  کرد:  تصریح  تاکسیرانی  سازمان  مناطق  امور  و  نظارت  معاون 
۵هزار و ۱۷۷ تاکسیران هنوز برای دریافت واکسن اقدام نکرده اند و با توجه به 
حساسیت شغلی و ارتباط بی واسطه و مستمرشان با شهروندان، نمی توان در 

این زمینه اغماض کرد.
وی افزود: از ابتدای بهمن ماه و پس از اطالع رسانی به رانندگان تاکسی، 
اعمال محدودیت برای افرادی که هنوز نسبت به دریافت واکسن اقدام نکرده 
اند در دستور کار قرار گرفت  به این معنا که دریافت هرگونه خدمات از دفاتر 
امور اداری تاکسیرانی اعم از تمدید یا دریافت پروانه فعالیت و... به ارائه کارت 

دیجیتال واکسن منوط خواهد بود.
بنا براعالم  روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر تهران، سید امیرهنجن 
تاکید کرد: اعمال محدودیت ها برای رانندگانی که تاکنون واکسن دریافت نکرده 
اند تا زمانی که گواهی واکسن خود را به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی 
ارائه نکنند، ادامه می یابد و در ادامه فرآیند الزام به تزریق واکسن، این محدودیت 

ها تشدید هم خواهد شد.

در  یخبندان  و  برف  وقوع  درباره  هواشناسی  سازمان  هشدار 
روزهای آتی

سازمان هواشناسی درارتباط با وقوع برف و یخبندان هشدار نارنجی صادر 
کرد.

اطالعیه سازمان هواشناسی به شرح زیر است: 
»هشدار هواشناسی-سطح نارنجی شماره ۸۰ چهارشنبه ۰۶/۱۱/۱۴۰۰

پنج شنبه  شروع:  زمان  بارشی  سامانه  فعالیت  تشدید  سامانه:  توصیف 
۰۷/۱۱/۱۴۰۰ زمان پایان: جمعه ۰۸/۱۱/۱۴۰۰ نوع مخاطره: تشدید بارش باران 
و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید، کوالک برف و رخداد مه منطقه اثر: پنج شنبه 
۰۷/۱۱/۱۴۰۰: نوار شرقی خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
جنوب شرق لرستان، نوار غربی اصفهان، جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، 
شمال غرب کرمانشاه، ارتفاعات قزوین، البرز، تهران، سمنان و مازندران، جمعه 

۰۸/۱۱/۱۴۰۰: ارتفاعات مازندران و گلستان
اثر مخاطره: کوالک برف، یخبندان، سوزباد، پدیده بهمن و ریزش سنگ، 
لغزندگی، پدیده مه و کاهش دید در جاده ها، مسدود شدن جاده های مواصالتی و 

برف گیر، احتمال افت فشار گاز، تاخیر و یا احتمال لغو پرواز
توصیه: اجتناب از فعالیت های کوهنوردی و جابجایی عشایر کوچ رو، پرهیز 
از سفرهای غیر ضروری، تجهیز خودروها به ادوات زمستانی و اطمینان از سوخت 
کافی، مدیریت در مصرف انرژی و آمادگی فرمانداری ها و سایر دستگاه های امدادی 

برای مقابله با خسارت های احتمالی، آمادگی برای برف روبی«

۳۲ درصد از کل وسایل نقلیه در کشور فرسوده است؛

فرمانده راهور ناجا: ۷۳ درصد کشته های ایران در جاده ها هستند!
پلیس راهنمایی و رانندگی 
اعالم کرد که ۳2 درصد از کل 
فرسوده  کشور  در  نقلیه  وسایل 
کنار  در  موضوع  این  و  است 
تولید وسایل نقلیه ناایمن و ... از جمله دالیل 

تصادفات رانندگی است.
سردار سیدکمال هادیانفر گفت: حدود 
۳۴ درصد از تصادفات رانندگی در کشور ما 
در جاده ها رخ می دهد اما حدود ۷۳ درصد از 
جانباختگان در جاده ها هستند که این نشان 
می دهد باید به جاده ها توجه ویژه تری شود. 
در  ما  گشتی  واحد   ۷۰۰۰ حاضر  حال  در 
جاده ها فعال است و ۴۶۰۰ دوربین جاده ای 
ثبت  برای  نیز  شهری  دوربین   ۵۳۰۰ و 

تخلفات فعال است.
 اسقاط »صوری« خودروها

خودروهای  اسقاط  وضعیت  از  وی 
فرسوده نیز انتقاد کرد و گفت: آنچه که به 
عمدتا  می شود  انجام  خودرو  اسقاط  عنوان 
صوری است و بیشتر حواله ها باطل می شود 
یک  این  شود،  اسقاط  خودرویی  اینکه  تا 
آسیب جدی است و سهم قابل توجهی هم 

در تصادفات دارد.
بیان  با  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
اینکه ۳۷ میلیون وسیله نقلیه سبک و سنگین 
در کشور در حال تردد است، گفت: از این 
موتور  نیز  دستگاه  میلیون   ۱2 حدود  تعداد 
سیکلت است اما متاسفانه حدود ۳2 درصد 
از این وسایل فرسوده است و همانطور که 

گفتم روند اسقاط نیز مناسب نیست.
درصد   ۸۰ حدود  افزود:  هادیانفر 
ناوگان  درصد  حدود۸۰  و  موتورسیکلت ها 
حمل ونقل عمومی ما نیز فرسوده است که 
این یک هشدار جدی است و در تصادفات 

نیز موثر است.
ناایمن،  تولید خودروی  به گفته وی، 
امداد  ناوگان  کمبود  فرسوده،  خودروهای 
هوایی و ... از جمله دالیل تصادفات رانندگی 

و عوامل موثر بر آن است.
با قبضینو جریمه پرداخت نکنید

جرائم  پرداخت  مورد  در  هادیانفر 
از  ما  درخواست  اظهارکرد:  نیز  رانندگی 
شهروندان این است که برای پرداخت جرائم 
خود به سایت راهور۱2۰ یا بانک های معتبر 
مراجعه کنند و از نرم افزارهایی مانند قبضینو 
و ... استفاده نکنند چرا که این نرم افزارها از 
رسوب پول سود می کنند و به همین دلیل 
در لحظه خالفی تسویه نمی شود و همین 
موضوع مشکالتی را در مراکز شماره گذاری 

و ... ایجاد می کند.
پوشش  که  این  بیان  با  هادیانفر 
درون  معابر  و  ها  جاده  در  را  خود  دوربین 
شهری افزایش دادیم، گفت: این پوشش از 
۳۷ درصد به ۴۷ درصد در جاده ها و از ۴۰ 

به ۴۵ درصد در معابر درون شهری رسید.
رئیس پلیس راهور با بیان این که ۳۳ 
دستگاه به طور مستقیم و غیر مستقیم در 
مسئولیت  تصادفات  کاهش  و  ایمنی  حوزه 
دارند، اظهار کرد: ۷دستگاه دارای مسئولیت 
مستقیم هستند که از این میان سهم وزارت 
وزارت  درصد   ۱۹ پلیس   ، درصد   ۳۳ راه 

صنعت و معدن و تجارت ۱۵ درصد ، صدا و 
سیما ۱2 درصد ، وزارت بهداشت ۱۱ درصد و 
وزارت کشور و شهرداری ها ۱۰ درصداست.

وی با بیان این که در سال ۹۹ ، ۱۵ 
هزار و ۳۹۶ نفر در تصادفات رانندگی فوت 
 ۹۸ سال  به  نسبت  آمار  این  گفت:  شدند 
کاهش چشمگیری داشت ما اگر بخواهیم بر 
حسب استانداردهای جهانی و برحسب تعداد 
وسیله نقلیه جمعیت و میزان پیمایش آمار 
تصادفات را بررسی کنیم نشان می دهد که 
وضعیت ما به استانداردهای جهانی نزدیک 

تر شده است.
استاندارد  با  که  این  بیان  با  هادیانفر 
ازای هر ۱۰ هزار وسیله  به  باختگان  جان 
نقلیه عدد ما از ۴.۸ به ۴.2 طی سالهای ۹۸ 
و ۹۹ رسیده است. به ازای هر صد هزار نفر 
جمعیت نیز عدد ما از 2۰.۳ در سال ۹۸ به 
ازای هر ۱  به  ۱۷.۳ در سال ۹۹ رسید  و 
میلیارد پیمایش نیز از عدد ۳۳ در سال ۹۸ 
رسیدیم   ۹۹ در سال  جانباخته  عدد ۳۰  به 
که امیدوارم این وضعیت در سال ۱۴۰۰ نیز 

قابل تحقق باشد.
وی با بیان این که بر اساس افق تعیین 
شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح در 
برنامه ششم توسعه می توان گفت که ما به 
این اهداف رسیده ایم، گفت: البته در برابر 
استاندارد تعداد جانباخته بر حسب صد هزار 
نفر جمعیت ما به طور صد در صدی چشم 
انداز را محقق کرده ایم اما با استاندارد ۱۰ 
هزار وسیله نقلیه ما تقریبا به ۹۵ درصد چشم 

انداز مذکور رسیده ایم.
حوادث  نباختگان  جا آمار  به  وی 
کرد  اشاره  نیز  امسال  ماهه   ۹ در  رانندگی 
و گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۱۵۴ 
نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست 
داده اند که این آمار در نه ماهه سال ۹۹ ، 
۱۱ هزار و ۷۷۴ مورد بود که نشان دهنده 
باید  ما  البته  است.  درصدی   ۱۱.۷ افزایش 
این روند را کنترل کنیم و بتوانیم در مدت 
زمان باقی مانده روند کاهشی دو سال اخیر 

را تداوم ببخشیم.
نشست  از  دیگری  بخش  در  وی 
خبری به سهم کاربران ترافیک از آمار کلی 
جانباختگان اشاره کرد و گفت: ۳2.۸درصد 
از جانباختگان حوادث رانندگی در سال جاری 
سرنشین خودرو بودند، 2۴ و نیم درصد راننده 
بودند و 2۳.۳ درصد نیز موتور سوار بودند. 
همچنین ۱۹.۴ درصد از این آمار را عابران 

پیاده شامل می شود که اکثر آنها یا سالمند 
بودند یا خردسال.

رییس پلیس راهور کشور درباره سهم 
از  درصد  یک  گفت:  نیز  خودرویی  ناوگان 
و  حمل  ناوگان  به  مربوط  فوتی  تصادفات 
نقل مسافر بود، ۶ درصد مربوط به ناوگان 
حمل و نقل بار و مابقی مربوط به وسایل 
نقلیه شخصی از جمله سواری، موتور سیکلت 

و غیره است.
طور  به  ساالنه  که  این  بیان  با  وی 
متوسط ۳۰۱ هزار نفر در تصادفات مصدوم 
 ۱۵ حدود  تعداد  این  از  افزود:  شوند  می 
درصد دچار معلولیت می شوند. در ۹ ماهه 
سال ۱۴۰۰ نیز 2۴۸ هزار نفر در تصادفات 

رانندگی مصدوم و مجروح شدند.
هادیانفر درباره علت وقوع تصادفات 
در  و  ۳۸ درصد تصادفات  یادآور شد:  نیز 
عدم  تصادفات  وقوع  علل  مهمترین  واقع 
توجه به جلو است، ۱۹.۵ درصد مربوط به 
۹.۱ درصد  عدم رعایت حق تقدم بوده و 
وسایل  درکنترل  نی  توا نا ز  ا ناشی  نیز 

است. نقلیه 
از  درصد   ۵۱ که  این  بیان  با  وی 
صحنه  در  رانندگی  حوادث  جانباختگان 
از دست می دهند  را  تصادفات، جان خود 
گفت: این اتفاق به دالیل مختلفی از جمله 
خودروهای  رسیدن  دیر  تصادف،  شدت 
امدادی و ... بستگی دارد . ۶ درصد در حین 
انتقال جان خود را از دست می دهند و ۴۳ 
درصد نیز در مراکز درمانی فوت می کنند. 
متاسفانه عمده مرگ این افراد به دلیل ضربه 
مغزی و خونریزی های داخلی است و این 
که عمده مراکز بیمارستانی ما در استان ها 
فاقد بخش تروما هستند و امیدوارم وزارت 
ای  ویژه  توجه  موضوع  این  به  بهداشت 

داشته باشد.
درصد   ۶۰ که  این  بیان  با  هادیانفر 
تصادفات نیز در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ 
می دهد گفت: ۱۷ درصد از کل فوتی های 
ما در ۳ هزار و ۹۰۰ نقطه حادثه خیز جان 
خود را از دست داده اند واین یعنی در این 
بار تکرار  بار چندین  نقاط تصادفات مرگ 
شده است. در مجموع ۳ هزار نقطه ناامن 
در جاده ها و 2 هزار نقطه ناامن ترافیکی یا 
همان نقطه حادثه خیز در شهرها داریم که 
این ها باید از سوی شهرداری ها  و وزارت 
راه مورد توجه قرار بگیرد. بیشترین افزایش 
جانباختگان تصادفات ما نیز در شهریور ماه 

و مهر ماه امسال بوده است. 
کل  مجموع  در  که  این  بیان  با  وی 
تصادفات ما درمقایسه با مدت مشابه سال 
قبل افزایشی ۸ درصدی داشته است گفت: 
همچنین 2۰ تخلف حادثه ساز نیز ۱۰ درصد 

افزایش داشته است.
لید  تو  ، خودروها فرسودگی  وی 
از کمر  نکردن  استفاده  ناایمن،  خودروهای 
بند ایمنی ، صحبت و کار با تلفن همراه در 
حین رانندگی و کمبود امکانات امداد و نجات 
را از جمله دالیل وقوع تصادفات برشمرد و 
گفت: ۸۰ درصد راههای ما دو طرفه است. 
دو طرفه به این معنا که هیچ جدا کننده ای 
بین خودروهایی که از سوی مقابل می آیند 
وجود ندارد و این هم یکی از عوامل وقوع 

تصادفات است.
و  امداد  امکانات  افزود:  هادیانفر 
نجات ما نیز باید ارتقاء پیدا کند. اورژانس و 
هالل احمر ما چند فروند بالگرد دارند خب 
وقتی حادثه ای رخ می دهد مثال فاصله تا 
باید  است.  کیلومتر   ۳۰۰ حدود  بیمارستان 
مصدوم رابا بالگرد به بیمارستان منتقل کرد 

تا زنده بماند.
هادیانفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
میلیون  این سقف ۳  از  این که مگر پیش 
نشده  اعالم  جرائم  پرداخت  برای  تومان 
بود؟ گفت: ما تاکید کردیم که اگر خودرویی 
همراه با خانواده بوده یا راننده آن مشکالتی 
را داشت خودرو در آن لحظه توقیف نشود اما 
این به این معنی نیست که برخی از رانندگان 
جرائم خود را پرداخت نکنند. جرائم رانندگی 

باید پرداخت شود.
غیر  سرعت  را  پلیس  قرمز  خط  وی 
مجاز برشمرد و گفت: سرعت غیر مجاز از 
با آن  جمله تخلفاتی است که پلیس حتما 

برخورد خواهد کرد.
هادیانفر درباره سند رسمی خودرو نیز 
گفت: سند سبز یا همان برگ سبز یک سند 
رسمی برای خودرو است و مراجعه به دفاتر 
همان  است  خواهی  به  دل  رسمی  اسناد 
طور که دادستان محترم کل کشور نیز این 

موضوع را تایید کردند.
تاکید  است  الزم  افزود:   هادیانفر 
نیست  تصادفات  مسئول  پلیس  که  کنم 
زمینه  این  در  مختلفی  دستگاههای  و 
مسئولیت دارند پلیس مسوول رسیدگی به 

تصادفات است.
وی درباره جلوگیری از شماره گذاری 
خودروهای ناایمن نیز گفت: وقتی خودرویی 
و  استاندارد  سازمان  وزارت صمت،  تاییدیه 
سازمان محیط زیست را اخذ کند برابر قانون 
پلیس ملزم به شماره گذاری است و ما نمی 
توانیم به شکل سلیقه ای با شماره گذاری 
خودرو موافقت کنیم تمام این خودروهایی 
که شماره گذاری می شوند این تاییدیه ها 
را اخذ کردند؛ اما می بینیم که در بسیاری 
پاره  آهن  یک  به  خودرو  ما،  تصادفات  از 
که  کنم  می  تبدیل می شود من خواهش 
خودرو سازان برای حفظ جان مردم و برای 
حمایت از تولید، خودروهای ایمن بسازند و 

به دست مردم بدهند.
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تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ تا جمعه
ماه  بهمن  هشتم  جمعه  تا   ۱۴۰۱ ارشد  کارشناسی  نام  ثبت  مهلت 

تمدید شد.
پیرو اطالعیه مورخ ۰2/۱۱/۱۴۰۰ به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت 
و  دانشگاه ها  تمامی  در  ناپیوسته سال ۱۴۰۱  ارشد  کارشناسی  آزمون  در 
مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی 
و بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور می رساند، به منظور 
فراهم نمودن تسهیالت بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ 
)۰۶/۱۱/۱۴۰۰( برای ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است 
که بتوانند تا روز جمعه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام خود اقدام 
نمایند. متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از 
مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام واصالحات مندرج در اطالعیه مورخ 
2۳/۰۹/۱۴۰۰ و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، به درگاه اطالع 
رسانی این سازمان به نشانی www. sanjesh. org مراجعه و نسبت 

به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.
ضمنًا آن دسته از متقاضیانی که قباًل نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اند، 
ویرایش  و  مشاهده  به  نسبت  فوق،  تاریخ  تا  تمایل  در صورت  می توانند 

اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

شرایط تقسیط شهریه دانشجویان عالمه اعالم شد
دانشگاه عالمه طباطبایی، تقسیط شهریه دانشجویان برای نیم سال 

دوم تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ را امکان پذیر کرد. 
بر اساس اعالم معاونت دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی، امکان 
تقسیط شهریه متغییر تعدادی از دانشجویان در نوبت دوم تحصیلی فراهم 
شده است و دانشجویان متقاضی باید در بازه زمانی تعیین شده درخواست 

خود را به این معاونت ارسال کنند.
بر این اساس دانشجویانی که متقاضی تقسیط شهریه در نیم سال 
دوم تحصیلی هستند نباید نیم سال پایانی سنوات مجاز تحصیلی باشد و 

دانشجویان در نیم سال گذشته مشروطی نداشته باشند.
همچنین عدم دریافت و درخواست وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان 
در نیم سال تحصیلی گذشته و نیم سال جاری از دیگر شرایط درخواست 

تقسیط شهریه عنوان شده است.
دانشجویان متقاضی تقسیط شهریه ملزم به تسویه شهریه نیم سال 

های گذشته با امور مالی دانشکده محل تحصیل خود هستند. 
همچنین دانشجویانی که در سررسید اقساط به تعهدات خود عمل 

ننمایند مجاز به تقسیط شهریه در ترم های آینده نمی باشند.

داروفروش مجازی در دام پلیس فتا پایتخت
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و دستگیری 
عامل فروش داروهای غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد و گفت: از متهم دستگیر 

شده بیش از ۴ هزار قلم انواع داروی نایاب و کمیاب کشف شد.
سرهنگ »داود معظمی گودرزی« گفت: در راستای مبارزه با فروشندگان 
غیرمجاز دارو در فضای مجازی طی رصد و پایش صورت گرفته توسط کارشناسان 
این پلیس، یک صفحه اینستاگرامی با تعداد ۱۵ هزار دنبال کننده که اقدام به فروش 
انواع داروی نایاب و کمیاب می کرد مشاهده شد.این مقام انتظامی تصریح کرد: 
کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره گیری از 
روش های فنی و علمی موفق شدند مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از به دست آمدن اطالعات هویتی متهم و پس 
از تشریفات قضایی مجرم در محل اختفای خود در یکی از مناطق حاشیه ای 
تهران دستگیر و بیش از ۴ هزار قلم انواع داروی کمیاب و نایاب از وی کشف شد.

رئیس پلیس فتا تهران بیان داشت: مجرم پس از انتقال به پلیس فتا پرده 
تاریخ  و  فاسد  داروهای  اظهار داشت،  و  برداشت  اعمال مجرمانه خود  نحوه  از 
گذشته را به جای داروهای اصلی با قیمت های گزاف به فروش می رسانده است.
سرهنگ گودرزی افزود: پلیس فتا با رصد های مستمر و شبانه روزی خود 
در فضای مجازی با کسانی سالمت مردم را بازیچه اهداف شوم خود قرار می 

دهند، مقتدرانه و مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس فتا تهران با بیان اینکه خرید و فروش محصوالت دارویی در 
فضای  مجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان 
ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است 
هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری 
شود و برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب های فضای 
www. سایبری و یا اعالم هرگونه موارد مشکوک به سایت پلیس فتا به آدرس

cyberpolice.ir مراجعه کنند.

عامل قتل پدر و پسر در کرمانشاه دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی خبر داد که چندی 
پیش و به دنبال اختالفات شخصی در یکی از روستاهای کرمانشاه اقدام به قتل 
پسرعموی ۶۹ ساله خود و پسر ۳۶ ساله وی کرده بود.سردار »علی اکبر جاویدان« 
گفت: مهرماه امسال و پس از وقوع قتل پدر و پسری در روستای »چهار زبر« 

کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، کاراگاهان تحقیقات همه 
جانبه خود را برای شناسایی عامل قتل آغاز کرده تا اینکه پس از چند ماه کار 

اطالعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه وی در شهرک پردیس کرمانشاه شدند.
سردار جاویدان خاطرنشان کرد: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با 
مقام قضایی و محاصره محل، در اقدامی ضربتی و با رعایت حقوق شهروندی 
همسایگان وارد منزل شده و نسبت به دستگیری فرد قاتل که ۴۹ ساله و همچنین 

شخصی که وی را مخفی کرده بود، اقدام کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآوری کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی 
ها به قتل پسرعموی خود و پسر وی با شلیک گلوله بوسیله اسلحه کلت اعتراف 

و انگیزه اش را از این کار اختالفات ملکی عنوان کرد.
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 Twist به کمک زبان توسعه یافته ی MIT
اشکاالت محاسبات کوانتومی را رفع می کند

 Twist زبان برنامه نویسـی جدیدی را به نام MIT دانشـمندان
توسـعه داده انـد کـه بـا پرداختن بـه درهم تنیدگـی کوانتومـی می تواند 

باگ هـا و خطاهـا را کاهـش داده و کیفیـت آن ها را بهبود بخشـد.
 ،CSAIL مصنوعـی  هـوش  و  کامپیوتـر  علـوم  آزمایشـگاه 
مؤسسـه ای تحقیقاتـی اسـت کـه در سـال 2۰۰۳ )۱۳۸2( بـا ادغـام 
آزمایشـگاه علـوم کامپیوتـری و آزمایشـگاه هـوش مصنوعی تشـکیل 

شـد و توسـط معـاون پژوهشـی MIT نظـارت می شـود.
بـرای  جدیـدی  برنامه نویسـی  زبـان   CSAIL دانشـمندان 
محاسـبات کوانتومـی توسـعه دادنـد. ایـن زبـان کـه Twist نامیـده 
می شـود، به طـور خـاص بـا هـدف پرداختن به مسـائل درهـم تنیدگی 
کوانتومی ایجاد شـده اسـت و چنانچه توسـط جامعه ی توسعه دهندگان 
بـه کار گرفتـه شـود، می توانـد بـه کاهـش باگ هـا، خطاهـا و بهبـود 

کیفیـت داده هـا کمـک کند.
بـه گـزارش neowin، محاسـبات کوانتومـی بسـیار پیچیده تـر 
از محاسـبات سـنتی هسـتند و کامپیوترهـای کوانتومـی نیـز ماننـد هر 
کامپیوتـر معمولـی دیگـری به زبان برنامه نویسـی مناسـبی نیـاز دارند 
تـا توسـعه دهندگان بتوانند محاسـبات کوانتومـی را از مفهومی تجربی 
بـه مفهومـی کاربردی تغییر دهند و از قابلیت های آن ها اسـتفاده کنند.
کامپیوترهـای کوانتومـی بـا زبان هـای برنامه نویسـی سـنتی بـه 
خوبـی کار نمی کننـد، چراکـه در آ ن هـا از کیوبیـت بـرای رمزگـذاری 
اطالعـات بـه صـورت صفـر یـا یـک یـا هـر دو به طـور هم زمـان 

می شـود. اسـتفاده 
در پـردازش کوانتومـی، یـک کیوبیـت یـا بیـت کوانتومـی واحـد 
پایـه ای پـردازش کوانتومـی و رمزنـگاری کوانتومـی و مشـابه بیـت 
در کامپیوترهـای سـنتی اسـت؛ کیوبیـت کوچک تریـن واحـد ذخیره ی 
اطالعـات و معیـاری از مقـدار اطالعـات کوانتومـی است.محاسـبات 
کوانتومـی عمدتـًا با درهم تنیدگی سـروکار دارند که ضریب محاسـباتی 
قدرتمنـدی بـرای انـواع کیوبیت ها اسـت؛ جـدای از اصطالحـات فنی 
و بـه بیانـی سـاده، درهم تنیدگـی کوانتومـی می تواند در مـدت زمانی 
کوتـاه روش هـای بسـیار پیچیده تـری بـرای پایش داده هـا فراهم کند.

بـا  بایـد  کیوبیت هـا  بـا  کار  در حیـن  کوانتومـی  کامپیوترهـای 
درهـم تنیدگـی داده هـا مقابلـه کننـد. MIT ادعـا می کنـد کـه زبـان 
بخـش  کـدام  کـه  کنـد  Twist می توانـد مشـخص  برنامه نویسـی 
از داده هـا در یـک برنامـه ی کوانتومـی درگیـر شـده اند؛ ایـن زبـان 
برنامه نویسـی به نحوی توسـعه داده شـده که برنامه نویسـی کالسیک 
نیـز می تواند به راحتـی آن را درک کند.چارلز یوان، دانشـجوی دکترای 
MIT در رشـته مهندسـی بـرق و علـوم کامپیوتر و نویسـنده ی اصلی 

مقالـه ی Twist، می گویـد:
بـرای  را  امن تـر  برنامه هایـی  نوشـتن  امـکان   Twist زبـان 
توسـعه دهنده فراهـم می کنـد و بـه او ایـن اجـازه را می دهـد تـا تعیین 
کنـد هـر کیوبیـت در چـه بازه ی زمانـی نباید بـا کیوبیتی دیگـر درگیر 
شـود. درک برنامه هـای کوانتومـی مسـتلزم درک درهم تنیدگی اسـت 
و مـا امیدواریـم کـه زبـان برنامه نویسـی Twist بتواند مسـیر را برای 

اسـتفاده از زبان هـای برنامه نویسـی دیگـر هموارتـر کنـد.
زبـان برنامه نویسـی Twist می توانـد بـا کاهـش پیچیدگی های 
مرتبط با محاسـبات کوانتومی به توسـعه دهندگان مسـلط بر زبان های 
برنامه نویسـی رایـج کمـک کند تا بدون وارد شـدن بـه پیچیدگی های 

فنـاوری با کامپیوترهـای کوانتومی کار کنند.
زبـان  از  اسـتفاده  اینکـه  بـا   ،MIT محققـان  گفتـه ی  طبـق 
کامپیوتـر  روی  را  برنامه هـا  اجـرای  زمـان   Twist برنامه نویسـی 
کوانتومـی چهـار درصـد افزایش می دهـد، اما توانایـی و قدرتی که این 
زبـان برای شناسـایی اشـکاالت و پایش داده ها فراهـم می کند، ارزش 
ایـن چهـار درصد افزایـش زمان را دارد. توسـعه ی زبان برنامه نویسـی 
جدیـد می توانـد بـه از بیـن بـردن شـکاف بیـن محاسـبات معمولـی و 
محاسـبات کوانتومـی کمـک کنـد و در  عیـن حـال مسـائل را بـرای 

توسـعه دهندگان معمولـی، سـاده و قابـل فهـم نگـه دارد.

عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: 
آمارها نشان می دهد که روند ابتال به کرونا 
به شدت روبه افزایش بوده و زمانی که آمار 
مبتالیان به این اندازه افزایش پیدا می کند، 
میزان بستری در آی سی یو نیز طبیعتا باال 

خواهد رفت.
علمی  کمیته  عضو  طبرسی«  »پیام 
شیوع  وضعیت  با  ارتباط  در  کرونا  کشوری 
اومیکرون در کشور گفت: همانطور که پیش 
بینی می شد، سویه اومیکرون زمانی که شروع 
به انتشار می کند به صورت بسیار تصاعدی 
رشد می کند. همانگونه که از آمار چند روز اخیر 
نیز پیداست، تعداد مبتالیان کرونا هر روز حدود 
۴۰ تا ۵۰ درصد در حال افزایش است و انتظار 

داریم عدد مبتالیان پنج رقمی شود. 
او در ادامه گفت: البته این را باید درنظر 
گرفت که چنین اعدادی چندان دقیق نیست، 
زیرا بسیاری از اوقات زمانی که از یک جمع 
مثبت  افراد  از  یکی  تست  نفره   ۱2 یا   ۱۰
تست  دادن  برای  دیگر  افراد  بقیه  می شود، 
کرونا مراجعه نمی کنند. بنابراین به این آمار 
نمی توان چندان اعتماد کرد، اما آمارها نشان 
می دهد که روند ابتالها به شدت روبه افزایش 
بوده و زمانی که آمار مبتالیان به این اندازه 
افزایش پیدا می کند، میزان بستری در آی سی 
یو نیز طبیعتا باال خواهد رفت. البته خوشبختانه 
آمار مرگ و میر هنوز افزایش چشم گیری پیدا 

نکرده است اما می شود پیش بینی کرد در دو 
هفته آینده با افزایش نسبی بستری ها مواجه 
باشیم. امیدواریم این افزایش قابل توجه نباشد 

اما وضعیت قابل پیش بینی نیست. 
کرونا  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
میر  و  مرگ  آمار  ماندن  پایین  با  ارتباط  در 
برای  افزود: درحال حاضر  اخیر  در روزهای 
افزایش مرگ و میر زود است، به این دلیل 
که در آغاز اپیدمی معموال افراد جوان و کسانی 
که بیماری زمینه ای ندارند مبتال می شوند و 
بیماری  دارای  و  تر  افراد مسن  به  ادامه  در 
های زمینه ای و کل جامعه می رسد و مرگ 

و میر زیاد می شود. 
او در ارتباط با کنترل سویه اومیکرون 

در جامعه گفت: دنیا به طور کلی در مقابله 
با امیکرون موفق نبوده است. همانطور که 
کنترل  های  سیستم  که  اروپا  و  آمریکا  در 
و نظارت بسیار قوی تری نسبت به ما دارند 
هم به دلیل تکثیر باالی این ویروس نتوانسته 
اند این ویروس را کنترل کنند. درحال حاضر 
باید تشویق کنیم که مردم واکسیناسیون دز 
سوم را هرچه سریعتر انجام دهند که مرگ 
و میر کنترل شده و پایین بیاید و از طرفی 
ماسک بزنند تا مقداری از سرعت گسترش 

این بیماری کاسته شود.
عضو کمیته علمی کشوری کرونا افزود: 
محدودیت  با  باشیم  داشته  انتظار  اینکه  اما 
نمونه  را کنترل کرد،  بیماری  این  بتوان  ها 

موفقی از آن در دنیا وجود ندارد. در ارتباط 
با محدودیت ها ستاد ملی کرونا باید تصمیم 
گیری کند و همانطور که دیروز نیز اعالم شد، 
وزیر محترم کشور گفتند اگر وضعیت شیوع 
بیماری در جامعه شدیدتر شود محدودیت ها 

را در جامعه برمی گردانیم. 
راه های  به  اشاره  با  ادامه  در  طبرسی 
کشور  در  واکسیناسیون  سرعت  افزایش 
گفت: روش های تشویقی برای ترغیب افراد 
به واکسیناسیون بیشتر موفق خواهد بود. البته 
انتظار داریم با باالرفتن آمار ابتال در روزهای 
اخیر، افراد بیشتری برای واکسیناسیون مراجعه 
کنند. برخی تصور می کردند که کرونا تمام 
شده و آمار پایین آمده است و نیازی به دز 
سوم نیست. االن بهترین زمان برای مراجعه 
که  است  سوم  دز  واکسیناسیون  دریافت  و 
بتوانیم پیک سبک تری در ادامه داشته باشیم. 
سیستم  فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  او 
برای  درمان  کادر  آمادگی  میزان  و  درمانی 
دو  درمان  کادر  پیک جدید گفت:  با  مقابله 
سال است که تحت فشار است و دو یا سه ماه 
بود که فرصتی برای استراحت نسبی داشتند. 
مهم ترین مساله درحال حاضر وضعیت نیروی 
انسانی است. پرستاران و پزشکان خسته اند. 
عمومی  افکار  شدید  فشار  تحت  طرفی  از 
هستند. انگیزه کادر درمان دیگر مانند انگیزه 

سال ۹۸ نیست. 

عضو کمیته علمی کشوری کرونا:

تعداد موارد ابتال به کرونا روزانه تا ۵0 درصد افزایش پیدا می کند
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و  اقتصادی  امور  وزیر 
وعده  راستای  در  یی  را دا
رئیس جمهوری درباره اعالم 
مشکالت  از  رفت  برون  راهکارهای 
ئیات  جز ندوزی،  خا توسط  بورس 
مصوبات هیات دولت برای حمایت از 

بورس را اعالم کرد.
ابراهیم  گذشته،  شب  شنبه  سه 
ه  ر با ر د ری  جمهو ییس  ر ئیسی،  ر
این  در  مردم  ضرر  و  بورس  وضعیت 
بازار گفته بود که »ما میراث دار دولت 
قبلی در این زمینه شدیم. عده زیادی 
تبلیغات وارد بورس شده بودند که  با 
تاکید  من  بودند.  خرد  ران  سهامدا
نیاز  تامین  قلک  نباید  بورس  کردم 
رفت  برون  راهکارهای  شود.  دولت 
از وضعیت بورس مشخص شده است 
ما  آنها دغدغه  بدانند دغدغه  و مردم 
احساس  مردم  وقتی  تا  و  هست  هم 
مشکالت  حل  برای  کنند،  آرامش 
دولت  اقتصادی  تیم  می کنیم.  اقدام 
اقتصاد  وزیر  که  رسیده اند  نتایجی  به 
مشکالت  از  رفت  برون  راهکارهای 

بورس را به مردم اعالم می کنند”.
ر  د ی  ز و ند خا ن  حسا ا سید
گفت وگویی که با شبکه اطالع رسانی 
در  کرد:  اعالم  داشته،  سرمایه  بازار 
که  مصوباتی  شدن  اجرایی  راستای 
اقتصادی دولت در  پیشتر توسط ستاد 
شده  اتخاذ  بورسی  صنایع  از  حمایت 
اقدام  گرفت؛  صورت  اقدام  دو  بود، 
هیات  که  است  مصوبه ای  نخست، 
دولت به عنوان اصالحیه الیحه بودجه 
رسمی  طور  به  و  کرد  تصویب   ۱۴۰۱
ارسال  اسالمی  شورای  مجلس  به 
خواهد شد و دوم ابالغیه ای است که 
به  اول رئیس جمهور  از طرف معاون 
وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، 
رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و 

دستگاه های ذی ربط ابالغ شد.
خوراک  نرخ  برای  سقف  تعیین 

و سوخت
جزییات  تشریح  در  اقتصاد  وزیر 
ابالغیه  کرد:  اذعان  یادشده،  ابالغیه 
نرخ  سقف گذاری  بر  مشتمل  دولت 
این  می شود.  سوخت  نرخ  و  خوراک 
اینکه  دلیل  به  اخیر  مدت  طی  نرخ 
بود  شده  موجب  بین المللی  مناسبات 
پیدا  تغییر  جهانی  هاب های  قیمت  تا 
و  پتروشیمی ها  برای  نرخ  این  کند، 
پاالیشگاهی های در کشور نیز افزایشی 

بسیار فراتر از حد متعارف داشت. دولت 
برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری 
و  اقتصاد  پیش بینی پذیری  و  صنایع 
سیاست های اقتصادی از اهمیت واالیی 
برخوردار است، سقف ۵۰۰۰ تومانی را 
برای نرخ خوراک و سقف 2۰۰۰ تومان 
را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با 
زمانی  هیچ  در  سابق،  فرمول  حفظ 
برای  تومان   ۵۰۰۰ سقف  از  قیمت ها 
برای سوخت  تومان   2۰۰۰ و  خوراک 

فراتر نخواهد رفت.
نسبت  به  ه  ر شا ا با  ندوزی  خا
تومانی  هزار   ۸-۷ حدود  قیمت های 
ی  ا بر خیر  ا ی  هفته ها طی  که 
یح  تصر  ، د می شو سبه  محا یع  صنا
مصوبه  در  دولت  نرخ گذاری  کرد: 
یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته 
و پیامدهای خوبی را برای سودآوری 
در  و  سرمایه  بازار  در  صنایع  این 
پی  در  اقتصادی  مختلف  بخش های 

خواهد داشت.
نه  تصمیم  این  اینکه  بیان  با  او 
ابتدای  از  بلکه   ،۱۴۰۱ سال  از  تنها 
اجرایی خواهد  بهمن ماه سال جاری، 
مصوبه  ین  ا کرد:  خاطرنشان  شد، 
مبنی  محکمی  و  روشن  پیام  حاوی 
بر این است که سودآوری بخش های 
اقتصادی و رونق بخش های تولیدی و 
صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت 
به  دولت  درآمد  از  بخشی  دارد.  قرار 
در  که  سقف گذاری  و  کاهش  دلیل 
گرفته  صورت  سوخت  و  خوراک  نرخ 
نیز کاهش می یابد، این موضوع بیانگر 
نسبت  اقتصادی  رونق  اهمیت  اثبات 

درآمدی  و  بودجه ای  مالحظات  به 
دولت است.

مصوبه  این  افزود:  اقتصاد  وزیر 
به  نیز  که  نامه ای  در  وزیران  هیات 
مجلس شورای اسالمی ارسال می شود، 
هزار   ۴۰ معادل  که  شد  خواهد  درج 
میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره 
اما امیدواریم  ۱۴ کاهش پیدا می کند، 
که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع 

و فعاالن اقتصادی باشد.
نرخ  مبنای  نیما،  نرخ  درصد   ۹۰

تسعیر
او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر 
اعالمی بانک مرکزی برای دارایی های 
خارجی و نیز دارایی های ارزی بانک ها 
برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف 
۶ ماه گذشته  نیما در  نرخ سامانه  شد 
را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از 
آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.

این موضوع  داد:  ادامه  خاندوزی 
سه  گزارش  تا  کرد  خواهد  هم کمک 
ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی 
آنها  آینده  سال  گزارش  همچنین  و 
و  واقعی  ارقام  دادن  نشان  لحاظ  به 
سودآوری تقویت شود. همچنین بانک 
مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، 
به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را 
تنظیم کند تا سقف این نرخ 2۰ درصد 
درصد   2۰ از  فراتر  رقم  این  و  باشد 

نخواهد بود.
در مصوبه  اقتصاد،  وزیر  به گفته 
الیحه  اصالحیه  در  دولت  هیات  
شده  داده  اجازه  این   ۱۴۰۱ بودجه 
در  عدالت  سهام  از  بخشی  که  است 

وثیقه  عنوان  به  دولتی  های  شرکت 
بگیرد  قرار  بازار  تثبیت  صندوق  نزد 
بازار  تثبیت  آن صندوق  پشتوانه  به  تا 
بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده 

تری انجام دهد.
پیشتر  که  ارقامی  به  اشاره  با  او 
اعالم شده بود، خاطرنشان کرد: پیش 
در  بود  شده  مطرح  اعدادی  این،  از 
بود،  تومان  ۳۰ هزارمیلیارد  یا   2۰ حد 
دولت،  هیات  امروز  مصوبه  براساس 
امکان  این  از  بازار  تثبیت  صندوق 
از  بتواند  سقف  بدون  تا  شد  برخوردار 
های  شرکت  در  دولت  سهام  پشتوانه 

دولتی و تابعه استفاده کند.
 ۱۰ همچنین  افزود:  خاندوزی 
های  شرکت  اولیه  عرضه  از  درصد 
سهام  همان  بازارگردانی  بابت  دولتی 
ناشر  خود  تا  شود  گرفته  نظر  در  باید 
مکلف شود از سهام های خود حمایت 
سودآوری  چشم انداز  بنابراین،  کند؛ 
سرمایه  بازار  فعاالن  برای  را  بهتری 

شاهد خواهیم بود.
اظهار  یان  پا در  قتصاد  ا وزیر 
امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات 
خواهد  اجرا  ماه  بهمن  ابتدای  از  که 
نیست.   ۱۴۰۱ سال  به  موکول  و  شد 
که  است  تی  ما قدا ا مجموعه،  ین  ا
دولت  تصویب  تاریخ  از  پیش  حتی 
بنابراین،  شد.  خواهد  آن  مشمول  هم 
این مصوبات حامل پیام جدی حمایت 
دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت 
اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن متغیرها 
و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در 

ماه های آینده است.

از اعمال مالیات بر ارزش افزوده تا افزایش پلکانی قبوض برق؛

گرانی های بیشتر پیش روی مردم!
عدم درج قیمت مصرف کننده روی کاالهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده برای 
تمام خوراکی ها و نیازهای ضروری خانوار و در نهایت، افزایش قبوض برق براساس الگوی 
مصرف اعالمی؛ همین سه مولفه که در قالب آیین نامه های دولتی به تدریج و آهسته و 
البته ناخواسته وارد میدان زندگی کارگران شده اند، تا پایان بهمن ماه، چقدر هزینه های 

واقعی زندگی را افزایش خواهند داد؟
تب خزنده و نامحسوِس گرانی های بیشتر، مدتهاست که تن رنجوِر مزدبگیران به 
خصوص کارگران شاغل و بازنشسته را به لرز انداخته است؛ تورم گاهی آهسته و گاهی 
تند به پیش می رود اما کاهش عددی و حساب شده ی برخی مولفه های تورمی به معنای 
بازایستادن موج گرانی ها نیست. چیدمان مولفه های تورمی مرکز آمار ایران، به گونه ای 
است که می توان ادعا کرد تورم »کنترل« شده است اما آیا واقعاً هزینه های ضروری و 

ملموس زندگی کارگران کاهش یافته است؟
تورم دیماه: بازهم باالی ۴۰ درصد

آمارهای رسمی تورمی گرچه چندان گویا نیستند و با هزینه های واقعی زندگی مردم 
تطابق روشنی ندارند، بازهم نشان می دهند که تورم باالی ۴۰ درصدی در دیماه همچنان 
تداوم داشته است و البته عالئم روشن اقتصادی که برآمده از سیاست گذاری های قیمتی 

اخیر هستند، از صعود بیشتر این نرخ ها خبر می دهند.
براساس اعالم رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه دی ماه ۱۴۰۰ برای 
خانوارهای کشور به ۴2.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱ واحد 
درصد کاهش نشان می دهد. نرخ تورم نقطه ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد 
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ 
برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای 
دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۱.۱ واحد درصدی 
به ۴2.۶ درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۰.۶ واحد درصدی 
به ۳2.۴ درصد رسیده است.همین داده های رسمی نشان از تورم سرسام آوری دارند که 
به یک »ابرتورِم آشکار« پهلو می زند اما چند اتفاق به ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش 
درآمدی شده است بر باال رفتن هزینه های واقعی و عینی زندگی مردِم فرودست و متعلق 
به دهک های کم درآمد، چند تصمیم گیری اقتصادی که از ابتدای دیماه کلید خورده و 

قرار است لرز ناشی از تب گرانی ها را در بهمن ماه تشدید کند.
مالیات بر ارزش افزوده برای تمام کاالها

اول از همه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از راه رسید؛ گمرک ایران اعالم 
کرد: »واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، 
سویا و انوع روغن های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ 
۱۳ دی ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.« به این ترتیب، کارگران 
نیز مانند همه گروه ها باید برای تقریباً تمام کاالهای خوراکی و اساسی زندگی، ۹ درصد 
بیشتر از قیمت کاالها پرداخت کنند و این مالیات بر ارزش افزوده ی همه گیر و گسترده، 
عالوه بر مالیات بر درآمدی است که تا همین امروز، علیرغم اعتراضات بسیار، سقف 

معافیت آن برای سال آینده فقط ۵ میلیون تومان است.
دیگر درج قیمت مصرف کننده نداریم!

جلوتر آمدیم؛ تخریب کنترل قیمت ها با در دستور قرار گرفتن سیاست های تنظیم 
بازاِر تعدیلی و دلبخواهِی فروشندگان خرد، قرار است اوضاع را به مراتب بدتر کند. طبق 
طرح جدید قرار است از اول بهمن ماه دیگر کارخانجات تولیدی، قیمت مصرف کننده 
را روی مواد مصرفی درج نکنند بلکه تنها قیمت تولید را روی کاالها درج نمایند. یعنی 
کارخانجات تولیدی می گویند ما این کاال را با فالن قیمت به بازار داده ایم و دیگر کاری 
نداریم که به چه قیمتی به دست مصرف کننده می رسد. همزمان قرار است تا پایان 
دی ماه، تمامی دستگاههای کارتخوان به سیستم مالیاتی وصل شوند و برای هر مقدار 
تراکنش مالی ۹ درصد مالیات اضافه شود. همچنین به مغازه های خرده فروشی اعالم 
شده که شما عالوه بر اینکه سود خود را به قیمت تولیدی اضافه می کنید ۹ درصد هم 

مالیات به قیمت ها بیافزایید.
در روزهای پایانی آذرماه، محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و 
شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به سؤاالت مردمی گفت: »بین 
2۰ تا ۳۰ درصد هزینه هایی که مردم برای خرید یک کاال می دهند به صورت مستقیم 
وارد حساب واسطه ها می شود، این یعنی آنکه پول وارد جیب تولیدکنندگان نمی شود و از 
جیب مردم خارج می شود؛ لذا برای پایان دادن به این مقوله دولت سیزدهم تصمیم گرفت 
این بخش را ساماندهی کند؛ ساماندهی این موضوع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی 
کاال دنبال خواهد شد.«اما سود فرضی تولیدکنندگان، قرار است به زیان قطعی مصرف 
کنندگان تمام شود. اگر قیمت مصرف کننده روی کاال نباشد، فروشنده با دست باز، کاال 
را به هر قیمتی که بخواهد، می فروشد و هرچقدر جامعه ی خریداران او تاب آوری داشته 
باشند، قیمت ها را افزایش خواهد داد و البته ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز برای 

»همه کاالها« به قیمت نهایی خواهد افزود.
فرامرز توفیقی )از نمایندگان کارگری دستمزد( با بیان اینکه »در این چیدمان 
اقتصادی دیگر نمی توان به سادگی سبد معیشت خانوار را نرخگذاری کرد« می گوید: 
دست فروشندگان را بازمی گذارند تا کاالها را به هر قیمتی که می خواهند عرضه کنند و 
بنابراین دیگر گرانفروشی به مفهوم همیشگی معنا نخواهد داشت؛ تا قبل از این، قیمت 
مصرف کننده روی کاال زده شده بود اما برخی از کاالها با قیمت بیشتر به فروش می رسد، 
از این به بعد قرار است هیچ قیمت ثابتی برای مصرف کننده در کار نباشد. و چون عمال 
قیمت مصرف کننده روی کاال وجود ندارد خرده فروش میتواند به هر قیمتی که دلش 
خواست بفروشد ولو اینکه درصد سود خرده فروش را هم تعیین کرده باشند اما چون 

سیستم نظارت بر قیمت ها عمال وجود ندارد، دقیقا همین اتفاق می افتد.
بنابراین در این اقتصاد متورم، بازهم قرار است همه کاالهای اساسی مصرف 
کنندگان با قیمت باالتر در بازار عرضه شود و تشتت قیمتی به نفع تولیدکنندگان و خرده 
فروشان، هزینه های زندگی مزدبگیران با درآمد ثابت را به شدت افزایش دهد و البته 
این گرانی، هنوز تمام ماجرا نیست؛ یک عامِل گرانی ساز دیگر قرار است به همه ی این 

عوامل افزوده شود: افزایش پلکانی قیمت برق از ابتدای بهمن ماه.
افزایش پلکانی قیمت برق و ضرر قطعی خانوارهای پرجمعیت

مصوبه دولت در خصوص اجرای بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره 
آیین نامه تعرفه برق از اول بهمن اجرا می شود که بر اساس آن یارانه انرژی برق از این 

پس عادالنه و هدفمند خواهد بود.
پنجم دی ماه هیئت وزیران با استناد به حکم مندرج در بند )ی( تبصره )۸( قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و 
اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابالغ کرده است. طبق این آیین نامه، مشترکانی 
که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف می کنند، مشمول هیچ 
افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را به قیمت یارانه ای استفاده می کنند؛ اما مشترکانی 
که بیشتر از الگو برق مصرف می کنند به صورت پلکانی و در سطوح ۱.۵، 2 و بیش از دو 

برابر الگو، یارانه ایشان کاهش یافته و حذف می شود.
اما »پرمصرف های برق« چه گروههایی هستند؛ ثروتمندانی که خانه های بزرگ 
دارند و اصواًل به »الگوی مصرف« هیچ اعتقادی ندارند و البته هر میزان گرانی قبض 
برق برایشان هیچ اهمیتی ندارد یا فقرا و دهک های فرودستی که به اجبار و به خاطر 
گرانی اجاره خانه، در سال های اخیر مجبور شده اند در واحدهای مسکونی کوچک تر به 
صورت جمعی و اشتراکی زندگی کنند؛ آیا وقتی ۷ یا ۸ نفر در یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ 

متری زندگی کنند، مصرف برقشان به اجبار افزایش نمی یابد؟
نادر مرادی )فعال کارگری( منتقِد افزایش بطئی و آیین نامه- محوِر هزینه های 
زندگی است؛ او می گوید: هنوز از تِب مالیات بر ارزش افزوده ی ۹ درصدی برای تمام 
کاالهای خوراکی فارغ نشدیم که تب نگران کننده ی جدیدی از راه رسید و تن مان را به 
لرز انداخت؛ افزایش قیمت برق که البته در زرورِق خوشرنِگ »حذف یارانه ی پرمصرف ها« 

پیچیده اند و مقابل مان گذاشته اند!
او نیز بر این باور است، تصمیم به حذف یارانه برق و پلکانی کردن آن، بدون توجه 
به متراِژ سرانه ی زندگی کارگران، تنها به ضرر گروه های کم درآمد است؛ گروههای کم 
درآمدی که با جمعیت زیاد در خانه هایی با متراژ پایین زندگی می کنند و الگوی مصرِف 

اعالمی برای واحدهای زیستی آن ها بسیار کمتر از میزان واقعی مصرف شان است:
»فرض کنید یک زن و شوهر در یک آپارتمان ۱2۰ متری زندگی می کنند؛ مشخص 
است که این دو نفر مصرف برقشان از الگوی اعالمی برای واحد ۱2۰ متری کمتر است 
هرچند استطاعت پرداخت بیشتر را هم قطعاً دارند اما وقتی یک خانواده شش نفره به 
ناچار در یک واحد آپارتمان ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برق خودبخود از سطح الگو 
باالتر می رود و مجبورند نرخ های صعودی و جهش یافته برای قبض برق بپردازند. به این 
ترتیب، دولت دوباره هزینه ی سربار به خانواده های کم درآمد و پرجمعیت تحمیل کرده 
است و می خواهد بخشی از درآمدهای خود را از جیب مردم تامین کند؛ این در حالیست 
که مردم دیگر توان ندارند، نمی توانند هزینه ی یک کیلو گوشت مرغ یا یک شانه تخم 
مرغ را در ماه بپردازند؛ این مردِم کم توان شده، چگونه باید پول قبض های پلکانی برق 
را بپردازند؟ در حالیکه که اگر آمارگیری دقیق از خانوارها به عمل بیاورند، این خانوارهای 
کارگری هستند که با تراکم جمعیت باال، معمواًل از الگوهای متعارف مصرف تجاوز 
کرده و البد باید هزینه های گزاف برای انرژی بپردازند، آنهم در کشوری که سرشار از 

انرژی های خدادادی است.«

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:
ظرفیت تولید نفت تا پایان اسفند به پیش از تحریم ها برمی گردد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به نیاز ۱۶۰ میلیارد دالری 
صنعت نفت برای طرح های توسعه ای نفت و گاز گفت: اگر صنعت نفت و بازار 
سرمایه کشور کنار هم قرار گیرند، می توان جهش سرمایه گذاری در صنعت 

نفت را در دولت سیزدهم رقم زد.
محسن خجسته مهر در نخستین نشست هم اندیشی شرکت ملی نفت ایران 
و فعاالن بازار پول و سرمایه واقع در مرکز همایش های تخصصی شرکت ملی 
نفت ایران ) باشگاه کوشک(، با تأکید بر ضرورت سرمایه گذاری بازار سرمایه 
در صنعت نفت گفت: نخستین نشست کاری در آغاز به کار دولت سیزدهم باید 

با نشست با فعاالن بازار سرمایه برگزار می شد.
وی افزود: موضوع سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت ایران یکی از 
اولویت هاست، زیرا طرح های این شرکت در کنار درآمدزا بودن، سرمایه بر 
هستند؛ طرح های باالدستی با وجود سرمایه بر بودن، به دلیل شاخصه های 
خوب اقتصادی که در دل خود دارند، می توانند اقتصاد کشور را متحول کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر تأثیر بسزای اقتصاد نفت و 
گاز بر اقتصاد کشور اظهار کرد: چالش پیش روی این بخش از اقتصاد کشور این 
است که از ابتدای بهره برداری از ذخایر نفت خام و گاز طبیعی از پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی و پس از آن استفاده مطلوبی از سرمایه های به دست آمده نشده 
است.خجسته مهر تصریح کرد: با وجود استحصال این همه منابع، به جز بحث 
صادرات نفت خام و میعانات گازی و درآمدهای حاصل از آن برای مصارف 
داخلی، چه استفاده دیگری از منابع خدادادی شده است و برای این موضوع 

بانک ها، پیمانکاران و بخش خصوصی چه نقشی داشته اند؟
وی افزود: اگرچه در دو دهه اخیر تحوالت خیره کننده ای در این زمینه 
داشته ایم و ما در کل رضایت داریم، اما قانع نشده ایم و حاال فرصتی مغتنم 
وجود دارد و زمینه قانونی و شناخت بیشتری نسبت به طرح های نفت و گاز 
برای سرمایه گذاری ایجاد شده است.معاون وزیر نفت ضمن اشاره به کاهش 
در تولید ناخالص داخلی بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور، اقتصاد نفت را هم 
تحت تأثیر قرار داده و این در حالی است که بهره وری سرمایه گذاری در نفت 
بسیار باالست.خجسته مهر نبود جذابیت برای سرمایه گذاری در صنعت نفت را 
از دالیل این شرایط برشمرد و گفت: هر چقدر برای جذاب کردن طرح هایمان 

ناموفق باشیم، به  همان اندازه در جذب سرمایه ناموفق بوده ایم.
وی با بیان اینکه الگوهای قراردادی ما پاسخگوی عالقه مندی و جذب 
سرمایه نبوده است، تصریح کرد: اکوسیستم اقتصاد کشور حاکی از وفور نقدینگی 
در داخل است و با وجود این منابع و نیاز شدید به سرمایه گذاری در نفت و گاز 
اما این منابع در دسترس نیست و این موضوع تناقض در نقدینگی اقتصاد کشور 
است، به طوری که این شرایط اقتصاد نفت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به نیاز صنعت نفت به ۱۶۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری، گفت: اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵ میلیون 
و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم تقریباً به ۹۰ میلیارد دالر منابع مالی نیاز 
داریم و اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را از یک میلیارد مترمکعب به یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب متناسب با نیاز کشور تا سال ۱۴۰۴ برسانیم، 
باید ۷۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری کنیم.خجسته مهر رقم سرمایه مورد نیاز را 
یک اجبار دانست و بیان کرد: مصارف داخلی و مصارف صادراتی ما برای آینده 
به منظور اجاد زنجیره ارزش برای ما انتخابی جز این سرمایه گذاری نمی گذارد.
وی با بیان اینکه منابع داخلی برای این رقم سرمایه گذاری در صنعت 
نفت کافی نیست و تصریح کرد: منابع داخلی این ظرفیت را ندارند و تحریم ها 
نیز جلو استفاده از منابع خارجی را گرفته است، اما از نظر من منابع داخلی به 

میزانی هست که کار را پیش ببریم و دچار چالش نشویم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هدف از برگزاری نشست با فعاالن 
بازار سرمایه را معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت و نیز دریافت 
راهکارهای تأمین مالی از سوی بازار سرمایه برشمرد و گفت: با هم افزایی بازار 
سرمایه و صنعت نفت می توان جهش سرمایه گذاری را در صنعت نفت برای 
دولت سیزدهم رقم زد.خجسته مهر، ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران، تأمین 
منابع مالی به شکل فاینانس یا روش های مشابه و انتشار صکوک ارزی از 
سوی بازار سرمایه را جزو روش های تأمین سرمایه در صنعت نفت دانست و 
گفت: در همه این روش ها چالش هایی وجود دارد که می توان با هم فکری و 

هم افزایی مسیری برای آنها تبیین کرد.
وی توسعه صنعت نفت را مسیری برای رونق کشور برشمرد و گفت: برای 
نمونه در صنعت پتروشیمی ظرفیت خالی وجود دارد و نبود خوراک منجر به 
خالی ماندن آن شده است. از طرفی شرکت های پتروشیمی در پایان سال مالی 
نزدیک به ۹۰ درصد سود حاصله را در میان سهامداران خود تقسیم می کنند، 
در حالی که با سپردن تنها ۵۰ درصد از این سود به توسعه بخش باالدست 
می توانند ظرفیت تولید خوراک را در کشور باال ببرند و مشکل سرمایه ای صنعت 
حل می شود، از طرفی سبد سرمایه گذاری صنعت نفت آن قدر متنوع است که 

جا برای سرمایه گذاران خارجی نیز وجود دارد.

وزیر اقتصاد:

برای جبران زیان دیده گان بورس، برنامه داریم 
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زیر نظر: محمد امامی

تولید گاز طبیعی در عربستان رکورد زد
تولید گاز طبیعی عربستان سعودی در یک دهه ۳۰ درصد رشد کرده و 

در سال 2۰2۰ به رکورد ۱۱ میلیارد فوت مکعب در روز رسید.
اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارشی اعالم کرد عربستان سعودی 
که یکی از اعضای بزرگ اتحاد اوپک پالس به شمار می رود، در سالهای 
اخیر شاهد افت تولید گاز طبیعی در میادین نفتی بوده اما توسعه میادین 
گازی غیرمرتبط با نفت و مستقل، کمک کرده است این کشور تولید گاز را 

به رکورد باالیی افزایش دهد.
طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، آرامکوی سعودی اولویت 
دادن توسعه میادین گازی غیرمرتبط با نفت که اکثر آنها فراساحلی هستند را 
شروع کرده است. در سال 2۰۰۰ عربستان سعودی هیچ تولید گاز غیرمرتبط 
نداشت اما توسعه منابع گازی سهم آنها از کل تولید گاز در سال 2۰2۰ را 

به ۴۶ درصد افزایش داد.
آرامکوی سعودی عالوه بر این که افزایش ظرفیت تولید نفت از پایین 
۱2 میلیون بشکه فعلی به ۱۳ میلیون بشکه در روز تا سال 2۰2۷ را هدف 
گرفته است، افزایش تولید گاز طبیعی را هم هدف گرفته تا برای تولید داخلی 

برق، به جای سوزاندن نفت گاز بیشتری مصرف کند.
ذخایر گاز طبیعی قطعی عربستان سعودی تا ژانویه سال 2۰2۱ به ۳۳۳ 
تریلیون فوت مکعب بالغ شد که شامل تولید در منطقه مشترک با کویت 
معروف به منطقه حائل بود. طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، عربستان 
سعودی ششمین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان پس از روسیه، ایران، 

قطر، آمریکا و ترکمنستان در سال 2۰2۰ بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، سعودی ها همچنین توسعه منابع گازی 
غیرمرسوم را دنبال می کنند و آرامکو اواخر سال 2۰2۱ با اعالم آغاز توسعه 
میدان گازی غیرمرسوم جفوره، قرارداد مهندسی، تامین و ساخت به ارزش 
۱۰ میلیارد دالر را اعطا کرد. آرامکو اعالم کرده که جفوره بزرگترین میدان 
گازی غیرمرتبط عربستان سعودی است. این شرکت در نوامبر اعالم کرده 
بود هدف از این پروژه، تامین تقاضای رو به رشد خوراک پتروشیمی و ورود 
به عرصه تولید هیدروژن و حمایت از توسعه دارایی های گازی یکپارچه است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

نماینده آژانس توسعه تجارت ژاپن:
شرکت های ژاپنی عالقه مند به حضور در 

اقتصاد ایران هستند
نماینــده آژانــس توســعه تجــارت ژاپــن در ایــران می گویــد شــرکت های 
ــاد  ــای اقتص ــی از ظرفیت ه ــات کامل ــال ها اطالع ــن س ــول ای ــی در ط ژاپن

ایــران جمــع آوری کرده انــد و آمــاده حضــور در ایــن عرصــه هســتند.
تاکایوکــی ســوزوکی بــا بیــان اینکــه بــر خــالف تصــورات بــه وجــود 
آمــده، شــرکت های ژاپنــی عالقه منــد بــه حضــور در اقتصــاد ایــران هســتند، 
ــع از فعالیــت  ــان کــرد: در ســال های گذشــته تحریم هــای اقتصــادی مان بی
گســترده ایــن شــرکت ها در ایــران شــده اســت امــا در عیــن حــال عالقــه و 
انگیــزه فراوانــی در میــان ایــن شــرکت ها بــرای حضــور در ایــران وجــود دارد.
ــات  ــته اطالع ــال های گذش ــی در س ــرکت های ژاپن ــه وی، ش ــه گفت ب
ــد و در صــورت  ــع آوری کرده ان ــران جم ــت اقتصــادی ای ــی از وضعی مختلف
فراهــم شــدن مقدمــات الزم امــکان فعالیتــی مطلــوب در ســطوح مختلــف 
ــان اینکــه  ــا بی ــن ب ــس توســعه تجــارت ژاپ ــد داشــت.نماینده آژان را خواهن
ــال جمــع  ــه دنب ــا ب ــی، ژاپنی هــا صرف ــر خــالف تصــور شــرکت های ایران ب
ــه  ــی ک ــه محدودیت های ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــات نیســتند، بی آوری اطالع
ــرکت های  ــیاری از ش ــرده، بس ــاد ک ــته ایج ــال های گذش ــا در س تحریم ه
ــه  ــی ک ــا در صورت ــران را نداشــته اند ام ــکان حضــور در ای ــی عمــال ام ژاپن

ــوان انتظــار داشــت  امــکان همکاری هــای مجــدد فراهــم شــود، قطعــا می ت
ــد. ــه وجــود آی ــی ب ــل اتکای ــد و قاب کــه همکاری هــای جدی

ــار مشــترک در ماه هــای  ــک وبین ــزاری ی ــه برگ ــا اشــاره ب ســوزوکی ب
گذشــته، بــه پایــگاه خبــری اتــاق ایــران گفــت: در ایــن وبینــار حــدود ۴۰۰ 
شــرکت حضــور داشــتند و بســیاری از شــرکت های ژاپنــی بــه شــکلی فعــال 
آن را دنبــال کردنــد و همیــن موضــوع نشــان دهنــده عالقــه بــه حضــور در 
ــه فراهــم شــدن مقدماتــی دارد کــه  ــی ایــن حضــور نیــاز ب ایــران اســت ول
امیدواریــم شــرایط آن فراهــم شــود.از بهــار ســال ۱۳۹۷ و همزمــان بــا خــروج 
آمریــکا از برجــام، شــرکت های خارجــی از تــرس تحریم هــای آمریــکا، حضــور 
در ایــران را محــدود کردنــد. ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد کــه در ســطح دولتی، 
بســیاری از کشــورها مخالفــت خــود بــا اقــدام آمریــکا و وضــع تحریم هــای 

جدیــد علیــه ایــران را اعــالم کردنــد.
در هفته هــای گذشــته و بــه دنبــال از ســرگیری مذاکــرات هســته ای، این 
امیــد بــه وجــود آمــده کــه بــار دیگــر امــکان حضــور شــرکت های خارجــی 
در اقتصــاد ایــران فراهــم شــود. نماینــدگان اقتصــادی بســیاری از کشــورها 
اعــالم کرده انــد کــه در صــورت کنــار رفتــن محدودیت هــا، آمــاده بازگشــت 

بــه اقتصــاد ایــران خواهنــد بــود.

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای مهدی کاظمی به استناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا شهود 
اسناد  که  باشد  می  مدعی  رسیده  2۳  سمنان  شماره  دفترخانه  گواهی  به  و 
ثبت  مورد  در بخش یک سمنان  واقع   ۳۵۹۷/۶۹۰ مالکیت ششدانگ پالک 
اسباب  علت  به   ۷۰۱۵۵۵ چاپی  به شماره  و   22۷ ۵۴۹ صفحه  جلد   ۸۱۵۵۳
کشی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا 
تا چنانچه  آگهی می شود  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱2۰ ماده  استناد  به  مراتب 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  نشود  ارائه  اسناد  اصل  اعتراض  صورت  در  و 

اقدام خواهد شد.  المثنی طبق مقررات 
روانبخش قنبری 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 
شناسه آگهی ۱2۶۸۰۹۴

آگهی حصر وراثت 
شرح  به   2۸۶۰۷۰۱۶۹۹ شماره  شناسنامه  دارای  عثمانی  پروین  خانم 
گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ۵/ح  ۰۰۰۱۵/۵۰۶ ش  کالسه  به  دادخواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم عزیزی به شناسنامه 
۳۱ مهاباد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/2۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

آن مرحوم منحصر است به دو دختر و دو برادر 
 2۸۶۰۷۰۱۶۹۹ ش  ش  دارای  مریم  و  رسول  فرزند  عثمانی  پروین   -۱

دختر متوفی 

 2۸۷2۱۰۵۱2۳ ش  ش  دارای  مریم  و  رسول  فرزند  عثمانی  نسرین   -2
دختر متوفی 

۳- رحمن عزیزی فرزند عبداله دارای ش ش 2۶۴ برادر متوفی 
۴- سعید عزیزی فرزند عبداله دارای ش ش ۷۵۵ برادر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 

آگهی حصر وراثت 
خانم منیژه کریمی دارای شناسنامه شماره 2۵۷ به شرح دادخواست به کالسه 
۰۰۰۱۵۱2 ش ۵/ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبداله ابن عباسی به شناسنامه 2۳۳۱۶ مهاباد در تاریخ 
۱۴۰۰/۵/2۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 

به یک پسر یک دختر زوجه پدر و مادر 
۱- فرید ابن عباسی فرزند عبداله دارای ش ش 2۸۶۰۶۷۴۳۸۱ پسر متوفی 
2- فائزه ابن عباسی فرزند عبداله دارای ش ش 2۸۶۰۸۴2۸۳۷  دختر متوفی

۳- منیژه کریمی فرزند سید احمد دارای ش ش 2۵۷ زوجه متوفی 
۴- احمد ابن عباسی فرزند حسن دارای ش ش ۳ پدر متوفی 

۵- حمیراء عباسی فرزند احمد دارای ش ش 2۹۰۰۱۶۷۹۶۵ مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 
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نمایش پوستین زرین در تئاتر تهران

نمایش پوستین زرین، در قالب 
روزهای  پنجمک  آموزشی  رپرتوار 
پردیس  در  بهمن ماه  هشتم  و  هفتم 
تئاتر تهران اجرا می شود. این نمایش 
مریم  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
کاظمی طی روزهای ۷ و ۸ بهمن در 

سالن اصلی پردیس تئاتر تهران اجرا خواهد 
شد. محمدرضا اشراقی، سروش پوریامهر، نیروانا پوریامهر، انوشه حاتمی، 
باران خزلی، کیارش خسروی، نیکی شکرانی، هما فرازیان، آرمیتا قلمی، 
مهرآوید کیا ، سارا محمدی، ایلیا مروج، تینا مسلمی، آیرین موسوی و 
هلیا نصراللهی بازیگران این نمایش هستند. همچنین عرفان  میدانلو به 
انتخاب کننده قطعات و  نوایی به عنوان  عنوان همراه بزرگسال و فرید 
تنظیم پخش در این نمایش که اقتباسی از مجموعه کتاب های طالیی 

است، حضور دارند.

حضور پوریا پورسرخ در سریال نوروزي

نوروزی  سریال  تصویربرداری 
نقاط مختلف  دردسرهای شیرین در 
تهران در حال انجام است. با اضافه 
شدن افسانه بایگان، یوسف مرادیان، 
به  حسینی  سمیرا  و  جمالی  پاشا 

عنوان  با  پنج  شبکه  نوروزی  مجموعه 
تهیه کنندگی  به  شیرین،  دردسرهای 
سیدعلی اکبر محمودی مهریزی و کارگردانی سهیل موفق، تصویربرداری 
این سریال هم اکنون در نقاط مختلف تهران در حال پیگیری است. این 
سریال، داستانی اجتماعی با رگه هایی کمدی دارد و پوریا پورسرخ و مریم 
مومن در آن ایفاگر زوجی هستند که در زندگی با چالش هایی جدی روبرو 
می شوند. رضا توکلی، رسول توکلی، پوراندخت مهیمن، مرتضی کاظمی، 
سهیل قاصدی، فهیمه سلیمانی، ژیال دایی دیگر بازیگرانی هستند که 

حضورشان در دردسرهای شیرین قطعی شده است.

محمدرضا دلپاک و یک جایزه جهاني

ی  ا بر ک  لپا د ضا  ر محمد
قهرمان  سینمایی  فیلم  صداگذاری 
جایزه  نامزد  فرهادی،  اصغر  ساخته 
ساالنه  انجمن طراحان و تدوینگران 
صدا شد. انجمن طراحان و تدوینگران 

صدا )MPSE( نامزدهای شصت و  نهمین 
که  کرد  اعالم  را  خود  ساالنه  جوایز  دوره 
و  طراحی  بهترین  جایزه  نامزد  قهرمان،  فیلم  برای  دلپاک  محمدرضا 
تدوین صدا در بخش فیلم های بین المللی شد. مراسم اعطای این جایزه 
معتبر در روز یکشنبه 22 اسفند )۱۳ مارس( به صورت مجازی برگزار 
خواهد شد. دیگر نامزدهای این رشته فیلم های صخره نوردها، تیتانیوم، 
اودیسه نویسنده و دست خدا خواهند بود. این جایزه یکي از معتبرترین 
و بزرگترین جوایز در زمینه صدا در سینما مي باشد که اعتباري خاص و 

ویژه نزد سینماگران دارد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

نکوداشت فرشته طائرپور در جشنواره

شت  ا د نکو ی  نشست ها
سینماگران فقید با نام نقش ماندگار 
در بخش فرهنگی چهلمین جشنواره 
فیلم فجر، به میزبانی دکتر امیرحسن 
ندایی )فیلمساز و عضو هیات علمی 
روزهای  در  مدرس(  تربیت  دانشگاه 

برپایی جشنواره برگزار خواهد شد و عالوه 
بر نشست  نکوداشت زنده یاد خسرو سینایی با سخنرانی شاهین فرهت و 
نشست نکوداشت اکبر عالمی، با سخنرانی شهاب الدین عادل و سیف اله 
صمدیان، برپایی ۳ نشست دیگر نیز در این بخش پیش بینی شد. در یکی 
از این نشست ها، نکوداشت کامبوزیا پرتوی )فیلمنامه نویس و کارگردان(، 
در نشستي دیگر نکوداشت رحیم رحیمی پور )نویسنده و کارگردان( و در 
نهایت در پنجمین نشست نکوداشت بخش فرهنگی جشنواره چهلم به 

فرشته طائرپور )تهیه کننده سینما( اختصاص خواهد داشت.
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خاطره بازي با حمید جبلي

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲6۳0۵8۲4- فکس: ۲6۳0۵8۲4 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲۷۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده
با هنرمندان بزرگ  از ما  بسیاري 
از  برخي  با  و  داریم  خاطره  کشورمان 
ولي  شده ایم  بزرگ  کودکي  از  آنها 
حاال مدتهاست که برخي از آنها را در 
عرصه هنر نمي بینیم و از این بابت باید 
افسوس خورد که چرا هنرمندان اصیل 
یکي  باید  کشور،  سینماي  تاثیرگذار  و 
پس از دیگري کم کار شده یا کار را کنار 
بگذارند. یکي از این هنرمندان محبوب 
و دوست داشتني حمید جبلي است که 
قطعا اگر سال ها هم فعالیت نکند، بازهم 
خاطراتي  که  چرا  ماند  خواهد  محبوب 
فراموش  هرگز  که  ساخته  ما  براي 
عرصه های  بیشتر  در  که  او  نمي شود. 
ادامه  در  است،  تجربه  صاحب  هنری 
از  بخشی  نوشتاری اش،  فعالیت های 
است.  کرده  منتشر  را  خود  خاطرات 
البته این خاطرات همه متعلق به زمان 
کودکی اوست که در کتابی 2 جلدی با 

نام خاطرات پسربچه ۶۰ ساله، به چاپ 
به  کتاب  این  جلد   2 هر  است.  رسیده 
 2 این  خواندن  رسیده اند.  چندم  چاپ 
دوستدار  که  خوانندگانی  برای  کتاب 
است  لذت بخش  هم  هستند،  داستان 
پرسش  این  البته  و  نوستالژیک  هم  و 
او  به همراه دارد که چرا  را هم  جدی 
خاطرات بزرگسالی اش را منتشر نکرده 
است!؟ انتشار این 2 کتاب سبب شد تا 
داشته  هنرمند  این  با  کوتاه  گفتگویي 
ناگفته  را  آنچه  کردیم  سعی  باشیم. 
مانده، از خالل پرسش های مان مطرح 
خاص  هوشمندی  با  هم  او  ولی  کنیم 
خودش، گفتن بعضی چیزها را به بعدها 
موکول کرد. اولین بار که با حمید جبلی 
درباره کتاب خاطراتش صحبت کردیم، 
او خبر داد که خاطرات دوره کودکی و 
نوجوانی اش در ۳ جلد منتشر خواهد شد. 
مدتی بعد جلد اول منتشر و با موفقیتی 
چشمگیر روبرو شد ولی گفته شد که 2 

جلد بعدی در یک کتاب منتشر خواهند 
که  بود  این  ما  کنجکاوی  اولین  شد. 
آمده  چه  او  خاطرات  سوم  جلد  سر  بر 
است!؟ جلد اول و دوم کتاب خاطرات 
پسر بچه ۶۰ ساله، از سوی نشر پرنیان 
منتشر شده است و با حمید جبلي در این 

رابطه به گفتگو نشستیم...

بگویید که چه  برایمان  ابتدا  -در 
شد جلد دوم و سوم کتاب به یکباره به 

یک جلد تبدیل شد!؟
هم  چهارم  حتی  و  سوم  *جلد 
که  کنیم  چه  ولی  است  چاپ  آماده 
کاغذ نداریم! نه برای کتاب داستان که 
حتی نشریات هم با این مشکل دست 
و پنجه نرم می کنند و باید نگران قیمت 
تمام شده کتاب باشیم. چند درصد کتاب 
می خوانند اگر قیمت چندین برابر بشود؟ 
در نتیجه این نگراني فقط جلد اول و دوم 
را چاپ کردیم و منتظریم ببینیم شرایط 

چطور مي شود.

-در این بین آیا در میان خاطرات 
به  که  هستند  خاطراتی  کودکی تان 
دالیلی مثال ممیزی حذف شده باشند؟

یکی  امروز  از  دورتر  *سال های 
جمع  در  فرهنگی  محترم  مسئوالن  از 
فیلمنامه نویسان گفت سانسور را خودتان 

قبول کردید و ذهن و فکر و احساس تان 
عوض شده است. من گفتم من دیگر 
می شود.  سانسور  خواب هایم  و  رویاها 
حتی در خواب می دانم به چه چیزهایی 
از رویاهای  نزدیک نشوم. یکی  و چرا 
شیرینی که از بچگی می دیدم، پرواز بود، 
بر فراز جنگل، رودخانه و حتی شهرها. 
بعضی وقت ها تا نزدیک ابرها می رفتم 
می خوابیدم  تشکی  مثل  ابرها  روی  و 
پرواز  دوباره  و  برود  در  خستگی ام  که 
می کردم. یک شب فرشته ای بدحجاب 
و بدلباس روی ابرها کنارم آمد و لبخند 
از عاقبت کار ترسیدم!  آنقدر  زد و من 
درواقع مي خواهم بگویم که خودمان به 

یک حودسانسوري دائمي رسیده ایم.

-مخاطبان این کتاب ها چه کسانی 
دل شان  که  دیروز  بچه های  هستند؟ 
برای حال و هوای کودکی تنگ شده 

یا بچه های امروز؟
آغاز  در  که  است  موضوعی  *این 
برای خودم هم جای سوال داشت. اول 
نمی دانستم و فقط فکر می کردم بچه های 
چند دهه پیش  به دلیل وجود خاطراتی از 
آدامس یک ریالی، شانسی، فوتینا، چرخ و 
فلکی دوره گرد که ما را به آسمان می بُرد، 
با این قصه ها ارتباط برقرار کنند ولی تازه 
عنوان  به  نوجوان  و  کودکان  فهمیدم 
داستان آنها را می خوانند. دوستی دارم که 
پسرش چندان خواندن و نوشتن بلد نیست 
ولی پدرش را مجبور می کند که هر شب 
یکی دو قصه از این کتاب را برایش بخواند. 
او خوشحال می شود که با دوران کودکی 
پدرش و شرایط آن زمان آشنا می شود 
ولی مشکلش این است که تا صبح درباره 
جزییات از او سوال می کند و این دوستم 
خواهش کرده که جلد سوم را به او ندهم!

ی  گی ها یژ و ز  ا یکی  -
حضور  کتاب ها  این  دوست داشتنی 
شناخته شده ای  و  محبوب  چهره های 
مهراد  فرهاد  و  گالب  گل  دکتر  مانند 
است که خواننده دوست دارد درباره آنان 
بداند... از میان شخصیت های فرهنگی 
این  بوده اید، چگونه  آنان مرتبط  با  که 

کتاب  در  حضور  برای  را  شخصیت   2
خاطرات تان انتخاب کردید؟

*من هنوز دبستان هم نرفته بودم 
و آنها دوستان پدرم بودند. فرد دیگری 
به  راجع  مفصل  بعدا  نمی شناختم.  را 
مشاهیری  و  هنری  فرهنگی  آدم های 
که با آنها آشنا شدم، برایتان می گویم.

-خاطرات شما فقط داستان هایی 
شیرین نیستند. این خاطرات بخشی از 
تاریخ هنر ما محسوب می شوند و شما 
دوره  در  که  هستید  هنرمندانی  جزو 
این  در  فکری  پروش  کانون  طالیی 
مکان آموزش دیده اید و طبیعتا خاطراتی 
که از این مجموعه دارید، نه تنها بخشی 
از تاریخ شفاهی هنر ماست بلکه برای 
پژوهشگران و برنامه ریزان فرهنگی هم 

می تواند کارگشا باشد... 
کانون  درباره  بخواهیم  گر  *ا
کتاب  چندین  خودش  کنیم،  صحبت 
است که یادداشت هایش را دارم. بزرگانی 
که بر روح و ذهن ما تاثیرگذار بودند و 
االن بخش عظیم هنرمندان رشته های 
مختلف، نمایانگر آن دوران است. ولي 
اما  هنوز تصمیمي در این رابطه ندارم 
هم  را  کار  این  که  دارم  دوست  خیلي 

انجام بدهم.

دنیای  درباره  ما  بعدی  -پرسش 
عروسک هاست، دنیایی که حمید جبلی 

سال هاست با آن آشناست...
برابر  ده  انگار  که  من  بر  *وای 
عروسکی  دنیای  کردم.  زندگی  عمرم، 
زندگی  هم  با  ما  که  عروسک هایی  و 
کردیم، عدد و معدودی ندارد. مخاطب 
را  معروف  عروسک  چند  همین  شاید 
بشناسد ولی من نصف عمرم را پشت 
لته های چوبی عروسکی گذراندم.  این 
متنوع  و  پرنشاط  رنگ های  طرف  آن 
داشت و طرف ما پر از تراشه و چوب 
بال مان  و  دست  به  که  میخ هایی  و 

می گرفت. از قصه ها خیلی دور شدیم.

اجازه  شده ایم  دور  که  -حاال 
بازی،  تئاتر  گروه  از  هم  کمی  بدهید 
این  با  که  متفاوتی  تجربیات  بدانیم... 

گروه داشتید؟
*همه چیز را دنبال کردید. گروه 
تئاتر بازی که توسط آتیال پسیانی شکل 
گرفت، حدود ۴۰ سال است که فعالیت 
می کند و من در این مدت عکاس گروه 
بودم. دوستان عکاس می دانند عکاسی 
نورهای  و  ثابت  حساسیت  و  نگاتیو  با 
شاتر  سرعت  بازیگران،  حرکت  یا  کم 
را  البته آن عکس ها  یعنی چه که  و... 
آتیالی  کمک  به  روز  یک  است  قرار 

عزیز چاپ کنیم.

بزرگسالی  دنیای  به  که  -حاال 
ژیان  رضا  زنده یاد  از  شده ایم،  وارد 
با  که  همکاری هایی  از  کنیم،  یاد  هم 
با هم  که  پروژه هایی  و  داشتید  ایشان 

کار کردید؟
*رضا نه تنها بازیگری بسیار عجیب 
دوست  و  رفیق  بلکه  بود،  استثنایی  و 
مهربان و راهنمای همه ما بود. من، اکبر 
عبدی و خیلی از بازیگران دیگر. اولین کار 
حرفه ای ما در سال ۵۸ سریال مثل آباد بود 
که او با همسرش زویا زاکاریان آن را کار 
کردند. مگر می شود رضا را در چند خط 
تعریف کرد؟ او زندگی بود. نمایش بود، 
انسان بود. من و محمد ژیان سال هاست 
که درباره او می نویسیم. امیدوارم نسل 

جوان هم با او آشنا شود.

پرسش  آخرین  عنوان  به  -و 
بعضی معتقدند شما هم سبک و سیاق 
که  دارند  باور  آنها  دارید...  را  سعدی 
بلکه  و  نکرده  متعدد  سفرهای  سعدی 
سفرنامه هایش ساخته ذهن خالقه اش 
واقعی  چقدر  شما  خاطرات  هستند. 

هستند؟
*تا یار که را خواهد و میلش به 

که باشد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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این روزها برخي از هنرمندان که 
زیادي  مدت  کرونا  شیوع  واسطه  به 
فعالیت  به  بودند، رفته رفته  خانه نشین 
عادي خود بازمي گردند و در این طبیعتا 
ز  ا بیش  که  پیشکسوت  هنرمندان 
سایرین از فعالیت هاي خود دوري کرده 
بیشتري قصد  بال  فراغ  با  بودند، حاال 
بازگشت به کار دارند. مهوش صبرکن 
از چهره هاي محبوب عرصه  یکي  که 
به  سالهاست  و  مي رود  شمار  به  هنر 
تلویزیوني  سریال هاي  در  نقش آفریني 
است،  مشغول  سینمایي  فیلم هاي  و 
را  دستمزدها  موضوع  کرونا،  جز  به 
از  هنرمندان  دوري  براي  دلیلي  هم 
همراه  به  که  او  مي داند.  عرصه  این 
جمله  از  پاک نیت(  )محمود  همسرش 
زوج هاي موفق و دوست داشتني هنر به 
شمار مي روند، مي گوید ترجیح مي دهد 
مي شود،  پیشنهاد  که  دستمزدهایي  با 

کار نکند!
ن  مو ا پیر  ، کن صبر ش  مهو
بازیگری  عرصه  در  خود  فعالیت های 
به دنیاي جوانان گفت: در حال حاضر 
مشغول کار خاصی نیستم، پیشنهادات 
زیادی برای بازی دارم، اما فعال ترجیح 
خنده دار  دستمزد های  این  با  می دهم 
سریال  البته  نکنم.  بازی  کاری  در 
در  که  کرده ام  بازی  را  رعنا  سایه های 

انتظار پخش است.  

د  دستمز مشکل  ه  ر با ر د وی 
بازیگران خصوصا به نقش هاي مکمل 
اضافه کرد: واقعیت اینکه امروز برخی 
 ۱۰ دستمزد  می خواهند  تهیه کنندگان 
بازیگران  را به من و دیگر  سال پیش 
بدهند! انگار که در این روزگار زندگی 
نمی کنند و نمی بینند که خرج و گذران 

من  است،  شده  سخت  چقدر  معیشت 
چیز  همه  چرا  که  نمی شوم  متوجه 
بازیگران  دستمزد  جز  دارد  افزایش 
پیشکسوت!؟ متاسفانه در اکثر کار هایی 
که پیشنهاد می شود پول خوبی نمی دهند 
یا اگر هم در ابتدا صحبت از دستمزدی 
جان  اقساط  پرداخت  در  شود  معقول 

این  طی  می رسانند.  لبش  به  را  آدم 
مدت گذشته کار هایی بوده که دستمزد 
خوبی داشته اند، من سر پروژه رفته ام و 
بازی ام تمام شده است ولي وقتی نوبت 
رسیده  قسط ها  و  دستمزد  پرداخت  به 
من بدو  آهو بدو! در این وضعیت هیچ 
حمایتی هم از ما صورت نمی گیرد و اگر 

کسی پول مان را ندهد علنا نمی توانیم 
به  کار  گا ها  را وصول کنیم.  آن طلب 
از  بعد  بازیگر  خود  که  می رسد  جایی 
خسته  حقش،  دنبال  به  دویدن  ماه ها 

شده و قید پولش را می زند.
در  غیبتش  دلیل  ره  با در وی 
بگویم  که  این  مي گوید:  نیز  سینما 
مافیا  البی،  درگیر  حد  چه  تا  سینما 
است،  ری  تکرا شده  دوستی ها  و 
و هیچکس هم  را می دانند  این  همه 
مدت  این  در  کند.  کاری  نمی خواهد 
اما  داشته ام،  سینمایي  پیشنهاد  بار ها 
هیچکدام از نقش ها را دوست نداشتم 
و اگر معدود نقش خوبی هم بوده به 
دلیل تداخل با سریال نتوانستم در آن 

پیدا کنم. حضور 
و  سینما  پیشکسوت  بازیگر  این 
داد:  ادامه  رابطه  همین  در  تلویزیون 
نه من و نه همسرم )محمود پاک نیت( 
هیچگاه خودمان را درگیر مافیای سینما 
نکرده و نمی کنیم. با هیچکس دوست 
نیستیم و اگر در کاری هم حضور داریم 
هیچگاه  است.  پیشنهادات  واسطه  به 
نخواسته و نمی خواهیم که خودمان را 
برسانیم.  کاری  به  دوستی ها  براساس 
هر  برای  سینما  در  حضور  طبیعتا 
بازیگری جذاب است، اما ما این حضور را 
به هر بهایی رقم نمی زنیم. من و همسرم 
سالهاست که مشغول بازیگری هستیم، 

کار  کم  چرا  که  می پرسند  ما  از  مردم 
می کنید، اما ما هیچ جوابی نداریم که به 
آنها بدهیم، آنها حتی حاضر هستند کار 
بد بازی کنیم اما ما را ببینید. متاسفانه 
نمی توانیم در هر کاری با هر کارگردانی 
مختلف  کار های  با  سال ها  کنیم،  کار 
برای خودمان آبرویی ذخیره کردیم که 
نمی خواهیم با یک کار بد آن را پیش 

مردم از بین ببریم.
احتمال  درباره  صبرکن  مهوش 
سریال   2 در  همسرش  و  خود  حضور 
فارسی  سلمان  و  موسی)ع(  حضرت 
پربازیگر  و  شاخص  سریال هاي  از  که 
تلویزیون خواهند بود و سال ها ساخت 
آنها طول خواهد کشید نیز خاطرنشان 
کرد: از سمت پروژه حضرت موسی)ع( 
نگرفته  صورت  صحبتی  هیچ  هنوز 
فارسی  سلمان  سریال  مورد  در  است. 
هم گفتگو هایی شکل گرفته، اما محمود 
می دهد  ترجیح  روز ها  این  پاک نیت 
طوالنی  و  تاریخی  پروژه های  سر  که 
بسیار سخت و  این سن  زیرا در  نرود، 
انرژی  پروژه ها  این  است،  طاقت فرسا 
از آن  را می طلبد و ما خسته تر  زیادی 
جلوی  ساعت   ۱۵ روزی  که  هستیم 
دوربین برویم یا ۵ سال درگیر یک پروژه 
باشیم. به همین دلیل هنوز حضورمان 
در این سریال ها قطعي نیست و احتمال 

زیاد در این سریال ها نباشیم.

دوري پیشکسوتان در عرصه هنر...

مهوش صبرکن: هرگز خودمان را درگیر باندبازي هاي سینمایي نکردیم


