
عدد شامخ به پایین ترین حد در پنج ماهه اخیر رسید؛

اقتصاد ایران در خطر رکود دوباره!

اینکه نگاه امام )ره( به مردم  با بیان  رییس جمهور 
تشریفاتی نبود، گفت: پیام میثاق با امام و شهدا این است که 
مردم محور اجرای عدالت هستند اما اجرای عدالت در حرف 
آسان و در عمل کار دشواری است.رییس جمهور افزود: روح بلند امام 
)ره( بزرگوار گواه و ناظر اعمال ماست. آنچه از سیره و سلوک بنیانگذار 
نظام جمهوری اسالمی می شناسیم توجه به مردم است.  توکل به خدا 
و همراهی با مردم همواره دو محور برای عالمان دینی بوده است. توکل 

به خدا و همراه کردن مردم با خود، دو اصل اساسی بود که مصلح بزرگ 
قرن برای ایجاد تحول مبنا قرار داده بود.آیت اهلل رئیسی ادامه داد: خداوند 
به نصرت خود و دستان توانای مومنان و مردم، پیروزی را وعده کرده 
است و ترجمان جمهوری اسالمی و مردم ساالری دینی همین است که 
مردم در نظام اسالمی محور هستند.دولت مردمی هم بر اساس مردم باوری 

و اجرای عدالت به دنبال رفع مشکالت است.
صفحه 2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1947-پنجشنبه 14 بهمن 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
علي نصيريان: 

سينما و تئاتر 
تاثيري مستقيم در 

کاهش آسيب های 
اجتماعی دارند

3اقتصاد
معاون وزيراقتصاد: 
قرار نيست به همه 

مردم وام تعلق بگيرد! 

4هنر

تئاتر می تواند روی تمام انسان ها تاثیر بگذارد، به گونه ای 
که کودکان آسیب  دیده را از دنیای جرم و جنایت جدا کرده 

و به عالم هنر می کشاند. 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
تأکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه 
آحاد جامعه می توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، 

مراجعه کنند.

اضافه  طنزآمیز  لحنی  با  و  ندارد  بازنشستگی  هنری  کار 
صحنه  روی  یا  دوربین  جلوی  هم  عصا  با  باید  ما  می کند: 
تئاتر  ندارد.  فایده ای  تئاتر  کار  روزها  این  برویم! هرچند 

که قربانش بروم! 

شتر گاو پلنگی به 
اسم تئاتر داريم که 

دل مان را به آن 
خوش کرده ايم!

حرف زدن درباره عدالت آسان است و اجرای آن دشوار راه های توسعه صادرات ایران و عراق
 بررسی شد

های  همکاری  مشترک  کمیسیون  دبیر   - اکبری  مجتبی 
عنایتی -مدیر کل  علیرضا  با  نشستی  در  عراق  و  ایران  اقتصادی 
به بحث  این وزارتخانه،  امور خارجه در محل  خلیج فارس وزارت 
پیرامون بررسی راهکارهای توسعه همکاری های تجاری فی مابین دو کشور 

ایران و عراق پرداختند.
صفحه 3

رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
ورشکسته هستند  ما سیاست های  رفاهی  سیاست های 
رفتن  حاشیه  به  باعث  زدگی ها  سیاست  این  گفت: 
به  دودش  که  شده  آن ها  نشدن  علمیاتی  و  رفاهی  سیاست های 

چشم مردم رفته است.
محمد زاهدی اصل در وبینار »عدالت اجتماعی و سیاست های 
رفاهی در ایران« که به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 

برگزار شد، در بخش اول سخنانش مروری بر روند سیاست گذاری 
انقالب اسالمی داشت و اظهار کرد: سال ۱32۷  از  رفاهی پیش 
به  به طور رسمی  این سال  ایجاد شد؛ در  نقطه عطفی در کشور 
که  می شود  ورود  اجتماعی  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  موضوع 
تصویب   ۱32۷ بهمن   2۶ که  عمرانی  اول  برنامه  در  را  آن  نمود 

می شود می بینیم.
صفحه2

سياست های رفاهی در کشور ما ورشکسته هستند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ده هـا طـرح و پـروژه تولیـدی و 
صنعتـی بـا تسـهیالت ارزی و ریالـی 
بانـک صـادرات ایـران از ابتدای سـال 
رسـیده  بهره بـرداری  بـه  تاکنـون   ٩٩
زیرسـاخت های  توسـعه  بـر  عـالوه  و 
صنعتـی و اقتصـادی، زمینـه افزایـش 

اشـتغال را فراهـم کـرده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی بانک 
صـادرات ایـران، چندین طـرح  بزرگ 
اقتصـادی و صنعتی با سـرمایه گذاری 
و مشـارکت بانـک صـادرات ایـران به 
ارزش بالـغ بر ۱2هـزار و ٤٩٥ میلیارد 
ریـال، بیـش از ٨ هـزار و 2٤2 میلیون 
 ٥٠٠ و  هـزار   ۱2 از  بیـش  و  یـوآن 
 ٩٩ سـال  ابتـدای  از  یـورو  میلیـون 
و  رسـیده  بهره بـرداری  بـه  تاکنـون 
در مـدار تولیـد و توسـعه کشـور قـرار 
گرفتـه کـه برخی از آنها با دسـت یابی 
بـه کل ظرفیت اسـمی تولیـد، جایگاه 
برجسـته خـود در تقویـت اقتصاد ملی 

یافته انـد. را 
یـع  صنا مجتمـع  شـرکت های 
آلومینیوم جنوب، ماموت خودرو، شرکت 
پتروشـیمی سـبالن )احداث واحد تولید 
متانول(، پتروپاالیش کنگان )پاالیشگاه 
یـزد،  گسـتران  شـیمی  صـدر  اتـان(، 
تولیـدی و تحقیقاتـی سـیناژن )ایجـاد 
خـط تولیـد جدیـد دارویـی(، آنامیـس 
سـازان، عایق هـای حرارتـی مهر اصل، 
راد و کابـل شـمال پـارس، احـداث دو 
واحد نیروگاه آبی توسـط شـرکت رشـد 
صنعـت، احداث نیـروگاه ٩.۱2 مگاواتی 
توسـط شـرکت توان گستر رشـد، آذین 
سـالمت  بیمارسـتان  صنعـت،  فـورج 
ارومیه، متالورژی مشـهد، صنایع زنگان 
تختخوابـی   22٠ بیمارسـتان  پـارت، 

شـهر پردیسـان قم، کشـتیرانی امیدان 
سـاحل )سـاخت شـناور(، سـاخت پایانه 
بنـدر شـهید رجایـی، احداث هتـل بنیاد 
خیریـه امـام خمینـی مشـهد، زرکابـل 
گرانـول(،  و  کامپانـد  )تولیـد  کرمـان 
بیمارسـتنان پیامبـران، صنایع امرسـان، 
احـداث نیـروگاهCHP بنـدر بوشـهر، 
جاویدسـازان بنیس )تجهیزات پزشـکی 
هرمـز  دریایـی  روانـکار  بیمارسـتانی(، 
)تولیـد روغن و روانکار انواع شـناورها(، 
احـداث هتـل سـه سـتاره، حمایـت از 
خریـد ۱٠٠ دسـتگاه واگن بـاری )گروه 
صنعتـی آذر کیـا( و... از جمله مهمترین 
طرح هـای و پروژه های بـزرگ بوده که 
بـا مشـارکت و حمایـت بانک صـادرات 
ایران از ابتدای سـال ٩٩ به بهره برداری 

رسـیده و ضمن کمک بـه تولید و رونق 
اقتصادی،  شـرایط اشـتغال هـزاران نفر 

را در کشـور فراهـم کرده انـد.
عـالوه  ایـران  صـادرات  بانـک 
بـر حمایـت و پشـتیبانی از طرح هـای 
توسـعه  بـه  کمـک  و  سـرمایه گذاری 
زیرسـاخت های عمرانـی و اقتصـادی، 
جامعـه،  معیشـت  بهبـود  بـه  کمـک 
توسـعه فضـای کسـب و کار، تقویـت 
تولیـد و افزایـش اشـتغال در بخش هـا 
پرداخـت  کشـور  مختلـف  مناطـق  و 
تسـهیالت قرض الحسـنه و حمایتـی با 
نـرخ ترجیحـی را همچنـان بـا جدیـت 
کـه  نحـوی  بـه  دارد،  کار  دسـتور  در 
تسـهیالت حمایتی قرض الحسـنه این 
بانـک در ٩ مـاه اول سـال جـاری بـا 

٥۷ درصـد افزایـش نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال گذشـته، بـه ۱۱٤ هزار و 

۷3 میلیـارد ریـال رسـید.
پرداخت تسـهیالت کسـب و کار 
و انشـعابات روسـتایی، ودیعه مسـکن، 
مشـاغل خانگی کمیته امداد و سـازمان 
بهزیسـتی، بهسـازی و نوسازی مسکن 
ویـژه  تسـهیالت  روسـتایی،  حمـام  و 
بنیـاد برکـت، ازدواج و تهیـه جهیزیـه، 
نیازمنـد، وام هـای ضـروری  زندانیـان 
جمهـوری  ریاسـت  معرفی شـدگان 
از جملـه  ویـژه  اقشـار  وام مسـکن  و 
مهمتریـن بخش های تسـهیالت مورد 
نظـر بـوده کـه در ٩ ماهـه اول سـال 
جـاری از رشـدی قابل توجـه برخوردار 

اسـت. بوده 

آگهی
 مناقصه شماره 1400/15

شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال و بختیاری( در نظر دارد نصب و افزایش تکنولوژی ۷٠ سایت 
BTS در سطح استان مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای واگذار نماید. 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت 
مخابرات ایران مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱٤ روز یکشنبه مورخ ٠۱/۱2/۱٤٠٠
 WWW.chb.tci.ir و WWW.TCI.IR :آدرس سایت

شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال و بختیاری( 

طرح های بزرگ ملی 
زیر پوشش تسهیالت بانک صادرات ایران

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1947-پنجشنبه 14 بهمن 21400 معه جا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:
شرایط برای توافق برد - برد آماده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی به نقل از رییس تیم مذاکره با اعضای ۱+٤ گفت: معاون سیاسی 
وزارت امورخارجه در ارائه گزارش به اعضای کمیسیون به عدم مذاکره 

مستقیم با آمریکا در وین تاکید کرد.
 »محمود عباس زاده مشکینی« درباره نشست »علی باقری کنی« 
رییس تیم مذاکره با اعضای ۱+٤  در وین به خبرنگاران گفت: در جلسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، معاون سیاسی وزارت 
امورخارجه حضور یافت و در خصوص روند مذاکرات در وین گزارش داده 

و به سواالت نمایندگان پاسخ دادند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی افزود: ایشان روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند و به حسن نیت و 
جدیت جمهوری اسالمی ایران اشاره کرده و تاکید کردند تیم مذاکره کننده 
دولت سیزدهم تاکنون هیچ گفت و گوی مستقیمی با امریکایی ها نداشته اند.

جلسه  در  مطروحه  مباحث  بندی  جمع  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
مذاکره  عینی  ازای  مابه  و  داشتن  نتیجه  موجود،  شرایط  در  کمیسیون، 

مستقیم با آمریکا روشن نیست.
مشکینی ادامه داد: با وجود مثبت و روبه جلو بودن روند مذاکرات، 
هنوز مسائل مهمی باقی مانده است که باید بر سر آن مذاکره و توافق 
شود. البته حق جمهوری اسالمی ایران است که  تمام تحریم ها لغو شود 

ولی تا به امروز حریف، لغو بخشی از تحریم ها را پذیرفته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس خاطرنشان 
کرد: مجموعه قراین و شواهد و واقعیت ها از جمله برگه هایی که جمهوری 
اسالمی ایران در دست دارد، نشان می دهد شرایط برای یک توافق خوب 
و برد - برد آماده است به شرط اینکه غربی ها هم حسن نیت و جدیت 

داشته باشند.

توانگر در توئیتر مطرح کرد:
طرح فعلی صیانت در تعارض اصول متعدد قانون  اساسی است

یک نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش 
ها درباره طرح صیانت، گفت: طرح فعلی صیانت در تعارض با دستور رهبر 
انقالب در تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مخالف اصول متعدد قانون  

اساسی است و قابلیت اجرا و تصویب در مجلس را ندارد.
مجتبی توانگر نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره نسخه جدید 
اول دی ماه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ضمن بر 
شمردن اشکاالت عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای 
اصالح آن شد. بعد از آن در ۷ دی ماه، اعضای کمیسیون مشترک حمایت 
را  مجازی  فضای  در  کاربران  از حقوق  کاربران طرح حمایت  از حقوق 
برای اعمال پیشنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر به مرکز پژوهش های 

مجلس بازگرداند.
اخیرا هم سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس در برنامه 
دستخط سیما گفته بود که طرح حمایت از کاربران فضای مجازی منتهی 
به اسم صیانت مطرح شد، در کمیسیون است و جلو می رود. دقیقًا نمی 
دانم نهایی شدن آن چه زمانی است، منتهی آن چیزی که اطالع دارم این 
است که بعد از مذاکرات مفصلی که در کمیسیون صورت گرفت دوستان 
در دولت، وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، نکاتی 
داشتند و مسائلی داشتند که توافق شد، نکات آن دوستان هم لحاظ شود.

رییس جمهور: 
حرف زدن درباره عدالت آسان است و اجرای آن دشوار

رییس جمهور با بیان اینکه نگاه امام )ره( به مردم تشریفاتی نبود، گفت: پیام 
میثاق با امام و شهدا این است که مردم محور اجرای عدالت هستند اما اجرای عدالت 

در حرف آسان و در عمل کار دشواری است.
رییس جمهور افزود: روح بلند امام )ره( بزرگوار گواه و ناظر اعمال ماست. آنچه 
از سیره و سلوک بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی می شناسیم توجه به مردم است.  
توکل به خدا و همراهی با مردم همواره دو محور برای عالمان دینی بوده است. 
توکل به خدا و همراه کردن مردم با خود، دو اصل اساسی بود که مصلح بزرگ قرن 
برای ایجاد تحول مبنا قرار داده بود.آیت اهلل رئیسی ادامه داد: خداوند به نصرت خود 
و دستان توانای مومنان و مردم، پیروزی را وعده کرده است و ترجمان جمهوری 
اسالمی و مردم ساالری دینی همین است که مردم در نظام اسالمی محور هستند.
دولت مردمی هم بر اساس مردم باوری و اجرای عدالت به دنبال رفع مشکالت است.

به  نسبت  را  مسئوالن  همواره  )ره(  امام  اینکه  بیان  با  مردمی  دولت  رییس 
از  )ره( در حمایت  امام  افزود: سفارش  وضعیت مردم و کوخ نشینان توجه می داد، 

مردم و کوخ نشینان یک حقیقت و برخاسته از یک باور بود.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه توجه به مردم، همواره جلوه های مشترکی داشته 
و اکنون نیز دارد، گفت: هر جا موفقیت داشتیم آنجا بوده که به مردم میدان دادیم 

و هر جا حضور آنچنانی برای مردم تعریف نکردیم، موفق نشدیم.  
وی با تأکید بر این موضوع که مردم همواره برای حضور در صحنه های انقالب 
حضور دارند، اضافه کرد: توجه به مردم برای همه دولت ها و دولت ما یک اصل است 
و باید از نگاه سیاسی امام )ره( درس بگیریم. دولت مردمی موفقیت های خود را در 
حضور مردم تعریف می کند و مساله عدالت و اجرای آن هم با حضور مردم شکل می 
گیرد. این خود مردم هستند که اقامه قسط می کنند و عدالت را به اجرا می گذارند.

فرهنگسراها و سالن های سرپوشیده ورزشی تهران تعطیل می شود
شهر  بحران  مدیریت  سازمان  خطر  کاهش  و  پیشگیری  معاونت  سرپرست 
تهران تصمیمات جدید ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران را تشریح کرد.

اسماعیل سلیمی، با اشاره به نشست اضطراری ستاد مدیریت بحران کرونای 
شهرداری تهران که با حضور سازمان ها و نهادهای عضو این ستاد در سالن مرکز 
فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، گفت: این جلسه با توجه به روند 
صعودی ابتال به سویه جدید کرونا در شهرها و لزوم رعایت بیش از پیش شیوه نامه 
های بهداشتی تصمیماتی برای مقابله و کنترل شیوع این بیماری در تهران برگزار 

و در آن آخرین تصمیمات برای مقابله با کرونا اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه در این نشست در خصوص لزوم واکسیناسیون صد در صدی 
کارکنان شهرداری تهران، الزام استفاده از ماسک در محیط کار، ممانعت از ورود 
افراد دارای عالئم بیماری به محل کار و پیگیری قرنطینه کارکنان دارای عالئم 
بیماری توسط باالترین مقام مسئول بحث و تبادل نظر شد، گفت: همچنین بر تهیه 
دستورالعمل و سازو کار اجرایی بهره برداری از ظرفیت نیروهای داوطلب واکنش 
اضطراری محله که به اختصار دوام نامیده می شوند به عنوان ثبات در کمک رسانی 

به واکسیناسیون شهروندان تاکید شد.
سلیمی ادامه داد: در این نشست همچنین مقرر شد کارگروهی با محوریت 
بخش برنامه  ریزی ستاد و عضویت نمایندگان شرکت شهر سالم، اداره کل سالمت 
و معاونت امور مناطق تشکیل و دستورالعمل اجرایی در مورد رعایت پروتکل  های 
بهداشتی و فاصله  گذاری فیزیکی در اماکن وابسته به شهرداری تهران شامل تشریح 
جزئیات نحوه ورود و خروج کارکنان، محدودیت های تردد، کنترل مراجعین، غربالگری 

کارکنان، تعطیلی اماکن و سایر موارد مرتبط تهیه و ابالغ شود.
به گفته سرپرست معاونت پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران 
شهر تهران، همچنین مقرر شد از زمان ابالغ دستورالعمل اماکن مهم پرتجمع تحت 
اختیار شهرداری تهران، شامل سالن های ورزشی سرپوشیده، فرهنگسراها در بخش 
باید از سوی شهردار  البته این موضوع  عمومی و سراهای محالت تعطیل شوند، 

تهران و با ابالغ ستادکرونای شهر تهران انجام شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی:

سیاست های رفاهی در کشور ما ورشکسته هستند
علمی  نجمن  ا ئیس  ر
ینکه  ا بیان  با  اجتماعی  رفاه 
ما  هی  فا ر ی  ست ها سیا
هستند  ورشکسته  سیاست های 
به  باعث  زدگی ها  سیاست  ین  ا گفت: 
حاشیه رفتن سیاست های رفاهی و علمیاتی 
نشدن آن ها شده که دودش به چشم مردم 

رفته است.
محمد زاهدی اصل در وبینار »عدالت 
اجتماعی و سیاست های رفاهی در ایران« 
که به همت موسسه عالی پژوهش تامین 
ول  ا بخش  در  شد،  ر  برگزا جتماعی  ا
روند سیاست گذاری  بر  سخنانش مروری 
و  داشت  اسالمی  انقالب  از  پیش  رفاهی 
در  عطفی  نقطه   ۱32۷ سال  کرد:  اظهار 
کشور ایجاد شد؛ در این سال به طور رسمی 
برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  موضوع  به 
را در  نمود آن  اجتماعی ورود می شود که 
 ۱32۷ بهمن   2۶ که  عمرانی  اول  برنامه 

تصویب می شود می بینیم.
نهایت  در  برنامه،  این  افزود:  وی 
تحت  مهم  بسیار  سازمانی  تشکیل  مبنای 
عنوان سازمان برنامه و بودجه می شود که 
در آغاز امر مستقل از قوه مجریه و فراتر 
از این قوه است و در راس آن یک شورای 
اشخاص  از  نفر  هفت  از  متشکل  عالی 
تاکید  که  دارند  حضور  مجرب  و  صالح 
می شود  نباید فعالیتی در حوزه های مرتبط 
با برنامه های عمرانی داشته باشند، زیرا از 
است  ممکن  که  بود  مطرح  ایده  این  ابتدا 

این مسیر دچار فساد بشود.
اجتماعی  رفاه  علمی  انجمن  رئیس 
برنامه  پنج  محتوای  وقتی  اینکه  بیان  با 
عمرانی را بررسی می کنیم در می یابیم که 
یکی از بخش های مهم آنها امور اجتماعی 
بوده و رفاه اجتماعی بین 3٠ تا ٥٠ درصد 
اظهار  برمی گرفته است  را  در  بودجه  کل 
انقالب،  از  قبل  دیگر  عطف  نقطه  کرد: 
تشکیل وزارت رفاه بود. تالش های بسیاری 
برای تاسیس این وزارتخانه صورت گرفت، 
سال  و  نیاورد  دوام  بیشتر  سال  دو  ولی  
۱3٥٥ منحل شد. غیر از دوره اول برنامه 
سیاسی  تدریج  به  برنامه ها  بقیه  عمرانی، 
باشند،  گره گشا  اینکه  جای  به  و  می شوند 

گرفتار نگاه های سیاسی می شوند.
سیاست گذاری رفاهی پس از پیروزی 

انقالب
زاهدی اصل در بخش دوم سخنانش 
روند سیاست گذاری رفاهی پس از پیروزی 
برنامه  شش  قالب  در  را  اسالمی  انقالب 
توسعه ای تبیین کرد و گفت: ۱٠ سال اول 
بعد از انقالب فاقد هرگونه برنامه بودیم و 
تالش هایی  هرچند   ۱3۶٨ تا   ٥٨ سال  از 
شده  انجام  برنامه  و  سیاست  تدوین  برای 
عملیاتی  جنگ،  شرایط  دلیل  به  اما  بود، 
روی  باید  ظرفیت ها  همه  قاعدتا  و  نشد 
دوران  در  لبته  ا می شد.  معطوف  جنگ 
در  کلی  طور  به  که  افتاد  اتفاقاتی  جنگ 
اثرگذار  حوزه  این  بعدی  حرکت های  همه 
بوده است و به نوعی می توان گفت مقداری 
سیاست گذاری  اصلی  مسیر  از  را  ما  هم 

اجتماعی دور کرد.
بنیاد مستضعفان چند  ادامه داد:  وی 
فاصله  به  امداد  انقالب، کمیته  از  بعد  روز 
سال  یک  شهید  بنیاد  و  ماه  یک  از  کمتر 
بعد از انقالب تاسیس می شوند و این روند 
ستاد  آن،  مورد  آخرین  که  می یابد  ادامه 
اجرایی فرمان امام است که اکنون نهادی 
اقتصادی است و در بسیاری  قوی در بعد 

زمینه ها دخل و تصرف دارد.
عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
اتمام  از  بعد  اینکه  به  اشاره  با  طباطبایی 

و  نجام  ا اساسی  نون  قا اصالح  جنگ 
گفت:  می شود  تدوین  توسعه  اول  برنامه 
توسعه  اول  برنامه  محتوای  تشریح  در 
می توان  اجتماعی   و  رفاهی  امور  حوزه  در 
اجتماعی،  عدالت  چون  اهدافی  که  گفت 
تعادل  ایجاد  محروم،  بخش های  توسعه 
منطقه ای، تعیین و اصالح الگوی مصرف، 
اصالح ساختار اداری و مدیریت اجرایی و 
مقابله با مفاسد اجتماعی با تاکید بر اعتیاد 
را دنبال می کند.  توزیع عادالنه درآمدها، 
تقلیل شکاف درآمدی، ایجاد ساالنه 3٩٤ 
با  اجتماعی  بیمه های  تامین  شغل،  هزار 
برای  بهداشتی  مراقبت  روستاها،  اولویت 
دیگر  از  محروم  مناطق  بر  تاکید  با  همه 
برنامه  در  که  است  رفاهی  سیاست های 

اول توسعه مطرح می شود.
زاهدی اصل افزود: برنامه دوم توسعه 
اول  برنامه  به  نسبت  جزئی  تفاوت های  با 
طراحی و در سال ۱3۷3 تصویب می شود 
اول  برنامه  با  حداکثری  همپوشانی  و 

توسعه دارد.  
تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه 

و تامین اجتماعی
دوره  در  ینکه  ا به  اشاره  با  وی 
 ٨٥ سال  تا  اصالحات  دوره  و  سازندگی 
در  کرد:  عنوان  داریم  توسعه ای  برنامه  دو 
برنامه سوم توسعه مباحث منسجمی چون 
نه ها  یارا و  اجتماعی  تامین  جامع  نظام 
تامین  چون  مواردی  بر  و  می شود  مطرح 
ایثارگران،  از  اجتماعی،  حمایت  بیمه های 
حمایت از آسیب دیدگان، هدفمندی یارانه ها 
تاکید  آسیب ها  گسترش  از  پیشگیری  و 
می شود.  در برنامه سوم به سازمان برنامه 
تکلیف می  استخدامی  و  اداری  و سازمان 
شود که با کمک یکدیگر ساختار مشخصی 
و  رفاهی  سیاست گذاری  حوزه  برای  را 
اجتماعی تعریف کنند که در نهایت وزارت 
 ۱3٨3 سال  در  اجتماعی  تامین  و  رفاه 

تاسیس می شود.
اجتماعی  رفاه  علمی  انجمن  رئیس 
دوره  این  در  دیگر  مهم  اتفاق  دو  افزود: 
و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون  تصویب 
و   ۱3٨3 اردیبهشت  در  اجتماعی  تامین 
همچنین تدوین سندچشم انداز ایران ۱٤٠٤ 

در سال ۱3٨3 است.
برنامه  اینکه  بیان  با  زاهدی اصل 
محتوایی  و  شکلی  نظر  از  توسعه  چهارم 
ویژگی های منحصر به فردی دارد که دیگر 
با  توسعه  چهارم  برنامه  گفت:  نشد  تکرار 
زحمات بسیاری طراحی شد، اما مجری آن 
دولت نهمی شد که اعتقادی به این برنامه 
در  برنامه ها  سایر  با  مقایسه  در  و  نداشت 
برنامه چهارم  اجرا شد. در  میزان  کمترین 
سالمت،  توسعه  چون  محورهایی  توسعه 
و  می شود  مطرح  عدالت  و  انسانی  امنیت 
موضوعات رفاهی را در 2٠ ماده می بینیم 
هدفمند  به  می توان  نها  آ جمله  ز  ا که 
منظور  به  یتی  حما لیت های  فعا کردن 
طرح  پوشش،  تحت  افراد  توانمندسازی 

و  خودسرپرست  زنان  توانمندسازی  جامع 
سرپرست خانوار و افزایش امید اجتماعی با 
تاکید بر جوانان و غیره اشاره کرد. همچنین 
قرار بود منشور حقوق شهروندی نیز با تکیه 

بر ۱3 موضوع بسیار مهم تدوین شود.
ریل  و  مسیر  از  یارانه ها  هدفمندی 
اصال  که  رفت  جهتی  به  و  خارج  خود 

قانونی نبود
وی با اشاره به اینکه در دوره بعدی 
و طی سال های ۱3٨٤ تا ۱3٩2، مسئولیت 
به  توسعه  پنجم  برنامه  اجرای  و  تدوین 
برنامه  شد.  سپرده  دهم  و  نهم  دولت 
پنجم تفاوت های بسیاری با برنامه چهارم 
قالب  آن،  قالب  و  دارد  توسعه  ششم  و 
به  توسعه  برنامه سوم  از  نیست.  برنامه ای 
این سو،  قرار بود یارانه ها هدفمند شوند. به 
دالیل مختلف هدفمندی یارانه ها در دوره 
چهارم  برنامه  به  و  نشد  انجام  اصالحات 
نهم  دولت  به  آن  اجرای  که  رسید  توسعه 
و دهم رسید و اصال هدفمندی یارانه ها از 
مسیر و ریل خودش خارج شد و به جهتی 

رفت که اصال جهت قانونی نبود.
۷٤ میلیون ایرانی در سال ٨٩ گرفتار 

هدفمندی یارانه ها شدند 
اجتماعی  رفاه  علمی  انجمن  رئیس 
درآمدهای  درصد   ٥٠ بود  قرار  داد:  ادامه 
حاصل از حذف ۱۷ قلم کاالی یارانه ای در 
جهت توانمندسازی دهک های پایین صرف 
شود، ولی همه اینها تبدیل به پرداخت یارانه 
نقدی مستقیم به همه مردم از سال ٨٩ شد. 
در آن زمان از ۷٩ میلیون جمعیت کشور، 
گرفتار  و  کردند  نام  ثبت  نفر  میلیون   ۷٤
می دانیم چه  که  یارانه ها شدند  هدفمندی 
مصیبتی را برای بودجه عمومی درست کرد.
سازمان های بیمه گر زمین گیر شده اند 
زاهدی اصل با اشاره به برنامه ششم 
از  قبل  که  مهمتری  اتفاق  گفت:  توسعه 
افتاد  توسعه  برنامه ششم  اجرای  و  تدوین 
برنامه  مشخص کردن سیاست های کالن 
به  می توان  آنها  جمله  از  که  بود  ششم 
استقرار نظام چندالیه تامین اجتماعی اشاره 
کرد که هنوز هم ابعاد آن روشن نیست و 
اتفاقی هم برای اجرایش نیفتاد. توانمندی 
اقشار آسیب پذیر و ارتقای کیفیت و اصالح 
سیاست  از  نیز  اجتماعی  بیمه های  ساختار 
رفاهی  سیاست گذاری  حوزه  کالن  های 
که  شاهدیم  و  نشدند  محقق  که  بودند 

سازمان های بیمه زمین گیر شده اند.
به حوزه  بزرگی که  افزود: ظلم  وی 
سیاست گذاری رفاهی و اجتماعی شد، ورود 
از  بسیاری  به  دولت  علمی  منطق  بدون 
عرصه های اجتماعی و دولتی کردن بخش 
قابل توجهی از این فعالیت هاست. تامین 
غیردولتی  عمومی  سازمان  یک  اجتماعی 
است، هالل احمر هم همین طور، اما دولت 
و  و تصرف کرده  و دخل  ورود  دو  در هر 
مرز  به  را  اجتماعی  تامین  چون  سازمانی 

ورشکستگی رسانده است.  
رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی با 

بیان اینکه سازماندهی مناطق حاشیه نشین 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از دیگر 
محورهای برنامه ششم توسعه هستند گفت: 
برنامه ششم توسعه با وقفه یک ساله در ۱٤ 
موضوع  سه  می شود.   تصویب   ٩٥ اسفند 
مهم برای اولین بار در آن مطرح می شود 
آسیب های  رصد  جامع  نظام  تدوین  که 
اجتماعی، تدوین ساالنه اطلس آسیب های 
در  اجتماعی  پیوست  تدوین  و  اجتماعی 
طراحی برنامه های کالن توسعه ای از این 
جمله است،  اما اینکه تا چه اندازه عملیاتی 

شده است جای بحث بسیار دارد.
پیش روی  چالش های  و  آسیب ها 

سیاست گذاری رفاهی
زاهدی اصل در ادامه به برخی آسیب ها 
سیاست گذاری  پیش روی  چالش های  و 
مستقیم  ارتزاق  گفت:  و  کرد  اشاره  رفاهی 
بین  هماهنگی  عدم  عمومی،  بودجه  از 
موازی کاری  رفاهی،  و سازمان های  نهادها 
و تکراری بودن برخی خدمات و برنامه ها، 
 نظارت ناپذیری نهادهای حکومتی، شعاری 
رفاه،  سیاست های  برخی  بودن  تبلیغاتی  و 
عدم شفافیت مالی همراه با مالیات گریزی 
نهادهای حکومتی، کم توجهی به واقعیت ها 
و ایده آلی بودن برنامه ها، عدم آسیب شناسی 
برنامه ها به خصوص در مفادی که عملیاتی 
مسئوالن  یبندی  پا عدم  است،  نشده 
قانون  چون  باالدستی  قوانین  به  ذی ربط 
خروج  اجتماعی،  تامین  و  رفاه  جامع  نظام 
عدم  و  اصلی  مسیر  از  یارانه ها  هدفمندی 
مسیر  به  بازگرداندنش  در  دولت ها  توان 
سیاست گذاری های  شدن  سیاسی  قانونی، 
رفاهی در کشور، تاثیر سیاست های خارجی 
مشکالت  رفاهی،  سیاست گذاری های  بر 
آمار و  تامین منابع مالی، فقدان  به  مربوط 
مطالعات به روز، دخالت غیرقانونی دولت در 
نهادهای غیردولتی، عدم ثبات در بخشنامه ها 
و آیین نامه ها و مقررات و سردرگمی در اجرا، 
وجود هیئت مدیره ها و هیئت امنای متعدد 
و شوراهای متعدد بدون حضور متخصصان 

از این جمله است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شورای 
ایجاد شده  وزارت کشور  در دل  اجتماعی 
است که نمی دانم منطق علمی اش چه بود. 
وزارت کشور وزارتخانه ای است که  تامین 
وقتی  و  دارد  برعهده  را  کشور  امنیت کل 
قرار می گیرد  آن  در دل  اجتماعی  شورای 
بخواهیم یا نخواهیم، امنیتی می شود و حتی 
آنجا نیست و  یک متخصص اجتماعی در 
بودن  غالب  اند.  وزیر  معاون  یا  وزیر  همه 
نگاه  و  اجتماعی  حوزه  به  اقتصادی  نگاه 
و  حوزه  این  به  موارد  برخی  در  پزشکی 
نظیر  رفاه  از  بخشی هایی  کردن  امنیتی 
آسیب های اجتماعی از دیگر چالش هاست.  
شهردار تهران می خواهد قرارگاه اجتماعی 
و  است  جنگ  صحنه  گویا  کند؛  ایجاد 
مظلوم  دیدگان  آسیب  با  می خواهیم  ما 
اجتماعی نبرد کنیم.  نگاه امنیتی و انتظامی 
تحت  این گونه  را  اجتماعی  حوزه  می تواند 
جای  به  نگاهی  چنین  دهد.   قرار  تاثیر 
کنترل آسیب ها و کاهش آنها، آسیب ها را 

گسترس هم می دهد.
عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
ما  امروز  وضعیت  کرد:  تصریح  طباطبایی 
پیرامون سیاست گذاری های رفاهی اینگونه 
است و سیاست های رفاهی ما سیاست های 
جناح  با  خصوص  به  و  هستند  ورشکسته 
بندی ها و گروه بازی هایی که از این دولت 
به آن دولت وجود دارد، این سیاست زدگی 
باعث به حاشیه رفتن سیاست های رفاهی 
و علمیاتی نشدن آن ها شده است که دودش 

به چشم مردم رفته است.
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برنامه دانشگاه آزاد برای تسهیل انتخاب واحد دانشجویان 
پس از اعتراضات دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی درباره ُکند بودن 
سامانه انتخاب واحد«آموزشیار« و بیان مشکالت به وجود آمده از سوی 
این سامانه، دانشگاه آزاد اسالمی تمهیداتی برای تسهیل فرایند ثبت نام 

دانشجویان این دانشگاه در نظر گرفت.
دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد که در جهت کاهش تراکم و تسهیل 
فرآیند انتخاب واحد، برنامه زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان به ٥ نوبت 

تقسیم شد.
بر این اساس و با اعالم دانشگاه، کلیه دانشجویان الزم است جهت 
اطالع از تغییرات انجام شده در تقویم زمانبندی برای انتخاب واحد روزهای 

آتی، به سایت http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.
دانشگاه آزاد اسالمی همچنین تاکید دارد که با توجه به اولویت انتخاب 
واحد، امکان ورود به سامانه صرفا مطابق با جدول زمانبندی فراهم می باشد.

ضمنا ساعت های 23 الی ۶ صبح برای دانشجویان همان روز و روز 
بعد امکان ورود به سامانه، ثبت درخواست سرترم، پرداخت شهریه و انجام 
امور آموزشی فراهم می باشد، اما امور انتخاب واحد صرفا مطابق با جدول 

زمانبندی اعالم شده صورت می پذیرد.

کالس های درس دانشگاه تهران تا اطالع ثانوی غیرحضوری 
شد

انتشار  با  تهران  دانشگاه  در  حضوری  آموزش  ازسرگیری  ستاد 
اطالعیه ای اعالم کرد: به دلیل شرایط قرمز کرونایی، کالس های درس تا 
اطالع ثانوی در این دانشگاه همچنان به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

در اطالعیه دانشگاه تهران درباره وضعیت برگزاری کالس های درس 
در شرایط قرمز کرونایی آمده است: تمام کالس های درس دانشگاه تهران 

به صورت مجازی و غیرحضوری است.
ستاد از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران در این اطالعیه 
تصریح کرد که با وجود آمادگی و برنامه ریزی صورت گرفته در دانشگاه 
تهران جهت از سرگیری آموزش حضوری از آغاز نیم سال دوم تحصیلی 
۱٤٠۱–۱٤٠٠، نظر به وضیعت قرمز کرونایی و در اولویت بودن سالمت 
صورت  به  همچنان  ثانوی  اطالع  تا  درس  کالس های  دانشجویان،  

غیرحضوری برگزار می شود.
براساس اعالم آخرین رنگ بندی کرونایی در کشور، شهرهای تهران 
و مشهد و ٤٠ شهر دیگر از روز ۱2 بهمن ۱٤٠٠ در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار گرفتند، همچنین ۱٤2 شهرستان در وضعیت نارنجی، 23٠ شهرستان 

در وضعیت زرد و 3٤ شهرستان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

تخریب ۶ واحد مسکونی در انفجار گاز 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: انفجار گاز در کوی 
صادقیه اراک موجب تخریب ۶ واحد مسکونی شد و در این حادثه یک نفر نیز مجروح و 

توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شد.
»مسعود آقازیارتی« افزود: این حادثه ساعت ۱2 ظهر روز )چهارشنبه( در اثر انفجار 
گاز در طبقه سوم بلوک 2۷ کوی صادقیه اراک به وقوع پیوست که بر اثر آن به ۶ واحد 
این بلوک خسارت کلی و به مشاعات و آسانسور کل بلوک آسیب وارد شده و دیوارهای 

بلوک نیز تخریب شده است.
وی بیان کرد: ماموران آتش نشانی بالفاصله به محل حادثه اعزام شده و کارشناسان 

همچنان در حال بررسی موضوع هستند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک ادامه داد: این حادثه بر 
اثر انفجار گاز رخ داده اما گاز مایع یا شهری بودن مشخص نیست و به زودی پس از کار 

کارشناسی اعالم می شود.

انهدام باند خانوادگی اجاره کارتهای بانکی در اینستاگرام با 400هزار 
دنبال کننده

خانوادگی  باند  انهدام  از  پایتخت  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
باند  این  اعضای  تمامی  گفت:  و  داد  خبر  بزرگ  تهران  در  بانکی  کارت های  اجاره 
٥ نفر بودند شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرمین را دستگیر و به پلیس  که 

شدند. منتقل  فتا 

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ 
اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به اجاره کارت های بانکی 
برای استفاده در سایت های قمار و شرط بندی توسط چند صفحه اینستاگرامی با بیش از 

٤٠٠هزار نفر دنبال کننده، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
کارشناسان  ارسالی  گزارشات  بررسی  از  پس  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
تعدادی صفحه  شدند  متوجه  و  کردند  آغاز  را  خود  تحقیقات  بزرگ  تهران  فتا  پلیس 
اینستاگرامی که در مجموع بیش از ٤٠٠ هزار نفر دنبال کننده دارند برخی از کاربران 
فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی اجاره دادن کارت های بانکی 
برای استفاده در سایت های شرط بندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی 

کنند. دریافت می 
    وی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت پس از اقدامات فنی و تخصصی، 
موفق شدند تمامی اعضای این باند را که ٥ نفر بودند شناسایی و پس از تشریفات قضایی 

مجرمین را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.
سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه این افراد ضمن اجاره کارت های بانکی خود به 
سایت های شرط بندی، کارت بانکی دیگران را نیز اجاره می کردند، بیان داشت: مجرمین 
که همگی اعضای یک خانواده ٥ نفره متشکل از پدر، مادر و 3 فرزند بودند پس از انتقال 
به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه ای را رد کردند، اما پس از مشاهده ادله جمع آوری 
شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت 

مالی عنوان کردند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام 
تراکنش ها و مبادالتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می گردد ابتدا 
بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع 

قانونی قابل  قبول نیست.
به هیچ عنوان کارت و  به شهروندان توصیه کرد:  بزرگ  فتا تهران  پلیس  رئیس 
شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و فریب تبلیغات اغوا کننده و 
میلیونر شدن یک شبه توسط سودجویان را نخورند، همچنین از شهروندان عزیز خواهشمند 
www.  است هرگونه موارد مشکوک را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس

cyberpolice.ir&nbsp; اطالع رسانی نمایند.
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پردازنده 12900HK Core i9 از Max M1 سریع تر 
و پرمصرف تر است؛ اما این تمام ماجرا نیست

در  اینتل   ۱2٩٠٠HK-Core i٩ پرچم دار  پردازنده ی 
انرژی  اما  اپل دارد؛   Max  M۱ از بهتری  بنچمارک ها عملکرد 

بیشتری نیز نسبت به این تراشه مصرف می کند.
روند مهاجرت اپل به پردازنده های اپل سیلیکون از یک  دهه 
پیش با تراشه های سری A شروع شد و اکنون با تراشه ی قدرتمند 
Max M۱ در گام های نهایی قرار دارد. پیش تر اپل برای تأمین 
تراشه های مورد نیاز کامپیوترهای مک از اینتل کمک می گرفت، 
اما چند ماه پیش تیم کوک اعالم کرد که شرکت متبوعش در حال 
توسعه ی کامپیوترهای باالرده ی مک برای تکمیل مهاجرت بزرگ 
به پردازنده های اختصاصی خود تا انتهای 2٠22 )پاییز ۱٤٠۱( است.

تراشه های اختصاصی اپل با وجود مصرف انرژی بهینه، قدرت 
فوق العاده ای برای کاربران به ارمغان می آورند؛ بااین حال اینتل ادعا 
 M۱ می کند که آخرین تراشه های نسل دوازدهمی آلدر لیک، از
 CineBench R23 اپل سریع تر هستند و نتایج بنچمارک Max
هم این موضوع را تأیید می کنند. برای انجام مقایسه ی عملکرد 
۱2٩٠٠HK-Core i٩ و Max M۱ از لپ تاپ گیمینگ بسیار 
قدرتمند Raider GE۷۶ ام اس آی و مک بوک پرو ۱۶ اینچی 

مجهز به تراشه ی اختصاصی اپل استفاده شده است.
 CineBench در تست چندهسته ای Max M۱ تراشه ی
R23 با توان مصرفی پایدار 3٤ وات موفق به دریافت امتیاز بسیار 
خوب ۱2٬3۷٥ شد؛ درمقابل ۱2٩٠٠HK-Core i٩ با دو پروفایل 
 Balanced و   Extreme Performance عملکردی 
توانست در این بنچمارک امتیاز ۱٨٬2٨2 و ۱۶٬٥٩۷ را به ترتیب 
توان مصرفی  البته  کند؛  وات کسب  و ۷٠  توان مصرفی ۱2٠  با 
 Extreme Performance ۱2٩٠٠ در حالتHK-Core i٩
به صورت پایدار روی ۱2٠ وات نیست؛ بلکه در ابتدای تست برای 
چند ثانیه پردازنده به این سطح از توان مصرفی دست می یابد؛ سپس 
به حالت تعادل می رسد و در محدوده ی ٨٥ وات ثابت باقی می ماند.
اینتل به شرکت های تولیدکننده اجازه می دهد تا بسته به نوع 
 Core محصول و قابلیت های سیستم خنک کننده، توان مصرفی
بنابراین  دهند؛  تغییر  وات   ۱2٠ تا   ٤٥ بین  را   ۱2٩٠٠HK-i٩
برای مقایسه ی عادالنه تر باید منتظر معرفی لپ تاپ های ویندوزی 
واتی  به جای غول ۱2٠  وات  پروفایل مصرفی ٤٥  با  باریک تری 
MSI باشیم. توجه داشته باشید که نمودار عملکرد-توان مصرفی 
خطی نیست و سرعت رشد عملکرد در توان های مصرفی باالتر، 
کاهش می یابد؛ پس لزوما قرار نیست که در صورت انتخاب پروفایل 

توان ٤٥ وات، شاهد عملکرد فاجعه باری از Core i٩ باشیم.
در سوی دیگر میدان باید به فرایند تولید متفاوت دو تراشه نیز 
باید توجه داشت، اینتل در نسل دوازدهم پردازنده هایش از لیتوگرافی 
 TSMC ۷ با تراکم ترانزیستور مشابه فرایند ۷ نانومتری Intel
استفاده می کند؛ درحالی که تراشه های خانواده ی M۱  با فرایند ٥ 
نانومتری TSMC  تولید می شوند. تایوانی ها می گویند فرایند تولید 
با فرض یکسان بودن سطح عملکرد و معماری،  نانومتری شان   ٥
توان مصرفی تراشه را 3٠ درصد کاهش می دهد؛ بنابراین چنانچه 
لیتوگرافی دو تراشه مشابه بود، تفاوت بهره وری آن ها به این اندازه 
فاحش نمی بود.تست های انجام شده شاید معیار دقیقی برای عملکرد 
لپ تاپ ها محسوب نشوند، اما اعداد و رقم ها می توانند چشم انداز 
نسبتًا مناسبی برای قضاوت ارائه دهند. براساس این نتایج، ادعای 
اینتل در رابطه با سریع تر بودن نسل دوازدهم آلدر لیک نسبت به 
Max M۱ صحت دارد، اما باید دید در اولترابوک هایی که توان 
پردازشی در محدوده ی ٤٥ وات دارند، عملکرد این تراشه پرچم دار 

اینتل به چه صورت خواهد بود.

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری
کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱2 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل بایر )ب- ا- ی- ر ( اعالم نموده است، 
لذا با توجه عدم دسترسی به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ ۷٠/۱۱/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت وبه فاصله ده روز به اطالع مالکین 
وصاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه 

قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.
مساحتمحل وقوعتاریخنوعیتشماره رآی

)مترمربع(
نقاطyxپالک ثبتی

3905619.86719516.111

3905590.66719562.292

 واقع در قسمتی از پالک۱٥۷۱٠.23دهگالن۱2/۱۱/۱٤٠٠بایر۱٩3۱
ثبتی ٥٤اصلی

3905561.53719609.603

3905509.13719682.704
                                                                                                     هیمن محمدی بهرام
                                                                                                سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف م الف 23٥3
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۱/۱٤/۱٤٠٠
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۱/2٤/۱٤٠٠



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1947-پنجشنبه 14 بهمن 1400 اقتصاد- 

ن  ا یر ا نی  گا ر ز با ق  تا ا
شاخص  رش  ا گز جدیدترین 
منتشر  را  خرید)شامخ(  مدیران 
به  رسیدن  و  آن  افت  از  نشان  که  کرده 

پایین ترین عدد در پنج ماه گذشته دارد.
ماه  دی  در  شامخ  گزارش  اساس  بر 
بنگاه های  در  فعاالن  از  ارزیابی هایی که  و 
به  شامخ  عدد  شده،  منتشر  قتصادی  ا
رسیده  اخیر  ماهه  پنج  در  حد  پایین ترین 
تا  این شاخص در طیفی میان صفر  است. 
۱٠٠ تعریف می شود و هر چه عدد باالتر از 
٥٠ باشد به معنی حرکت در مسیر رونق و هر 
چه پایین تر باشد به معنی خطر رکود است.

در  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
گزارش دوره بیست و هشتم طرح شاخص 
مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد موسوم به 
شامخ، اعالم کرده است که رقم این شاخص 
در دی ماه ۱٤٠٠ به ٤۶.٩٤ واحد رسیده که 
این  در  است.  اخیر  ماه   ٥ در  نرخ  کمترین 
تحویل  و  انجام  به جز شاخص سرعت  ماه 
 ٥٠ زیر  اصلی  مؤلفه های  سایر  سفارش، 

واحد ثبت شده اند.
ز  ا شده  م  نجا ا نظرسنجی  طبق 
بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران 
کل  برای  نشده(  فصلی  )تعدیل  خرید 
اقتصاد ایران در دی ٤۶.٩٤ به دست آمده 
است و شاخص کل به کمترین نرخ ٥ ماه 
اخیر رسیده است. در این ماه به جز شاخص 
سایر  سفارش،  تحویل  و  انجام  سرعت 
مؤلفه های اصلی زیر ٥٠ ثبت شده اند. دلیل 
آن  دی ماه  در  کل  شاخص  کاهش  اصلی 

است که اکثر فعاالن اقتصادی در بخش های 
را  ساختمان، خدمات و کشاورزی وضعیت 

بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
در آذرماه )٤۷.٠۷( در دی ماه کاهش داشته 
از  گذشته  ماه   ٥ طی  را  مقدار  کمترین  و 
مردادماه به ثبت رسانده است. این شاخص 
در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان 
به دنبال کاهش شدید تقاضا و نقدینگی با 

رکود بیشتری همراه بوده است.
جدید  رشات  سفا ن  میزا شاخص 
مشتریان )٤3.۱٤( در دی ماه کاهش داشته 
و طی ۶ ماه اخیر از تیرماه کمترین نرخ را 
بسیاری  دی ماه  در  است.  رسانده  ثبت  به 
دنبال کاهش  به  فعالیت های کسب وکار  از 
شدید  کمبود  با  نقدینگی  و  خرید  قدرت 
البته  که  بوده اند  روبرو  مشتریان  تقاضای 

مورد  در  از سردرگمی  ناشی  آن  از  بخشی 
توافقات  فضای  از  متأثر  ارز  نرخ  نوسانات 

سیاسی کشور بوده است.
لوازم  یا  اولیه  مواد  شاخص موجودی 
 ٩ طی  دی ماه  در   )٤3.٨۱( خریداری شده 
ماه گذشته از فروردین ماه )تعطیالت و اوج 
شیوع کرونا( به کمترین میزان رسیده است. 
این شاخص به دلیل کمبود نقدینگی، تورم 
تصمیمات  از  متأثر  ارز  نرخ  نااطمینانی  و 
اقتصادی  بخش های  همه  در  سیاسی، 

کاهش یافته است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
نرخ  با  دی ماه  در   )٤٩.٩۱( انسانی  نیروی 
کمتری نسبت به آذر کاهش یافته است. به 
عقیده بسیاری از فعاالن اقتصادی به ویژه در 
بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی، به 
دنبال کاهش میزان سفارشات، افزایش فشار 

هزینه ها و کمبود نقدینگی با حداقل نیروی 
ممکن به فعالیت ادامه می دهند.

شاخص میزان صادرات کاال یا خدمات 
کمترین  به  دی ماه  در  همچنان   )٤۷.۱٤(
از  بخشی  است.  رسیده  اخیر  ماه   3 مقدار 
کاهش تقاضای خارجی به دلیل تعطیالت 
ژانویه و همچنین شرایط آب و هوایی بوده 
است. بر اساس آخرین آمار گمرک، صادرات 
و واردات در دی ماه هم به لحاظ ارزشی و هم 
به لحاظ وزنی نسبت به آذر کاهش داشته اند.
محصوالت  فروش  قیمت  شاخص 
 )٥٨.2٥( شده  ارائه  خدمات  یا  شده  تولید 
نسبت به ماه قبل )٥٥.3٩( تا حدودی افزایش 
داشته و بیشترین نرخ افزایش این شاخص 
روند  ادامه  است.  بوده  ساختمان  بخش  در 
تولید  هزینه های  فشار  و  قیمت ها  افزایش 
باعث شده علیرغم کاهش قیمت مواد اولیه 
و تقاضا، قیمت فروش محصوالت و خدمات 
افزایش یابد. بر اساس آخرین گزارش مرکز 
در  قیمت مصرف کننده  ایران شاخص  آمار 
دی ۱٤٠٠، برای خانوارهای کشور به 3٨٨. 
قبل 2.٤ درصد  ماه  به  نسبت  رسید که   2

افزایش نشان می دهد.
حامل های  مصرف  میزان  شاخص 
ابتدای  از  دوره   2٨ طی   )۶٩.٨3( انرژی 
شروع طرح )مهر ۱3٩٨( به بیشترین مقدار 
بروز  دلیل  به  البته  که  است  رسیده  خود 
تشدید  زمستان  ابتدای  در  شدید  سرمای 
شده با این حال بسیاری از فعاالن اقتصادی 
با معضل چند برابر شدن قیمت سوخت و باال 

رفتن هزینه تولید نیز روبرو هستند.

دکتر ابراهیمی در بازدید از مرکز ارتباط با مشتری تأکید کرد:
تکریم مشتریان؛ مهم ترین وظیفه امروز کارکنان بانک سپه

از  یکی  را  مشتری مداری  سپه  بانک  مدیرعامل 
مؤلفه های مهم وفادارسازی مشتریان خواند و تأکید کرد: 
پاسخگویی دقیق، سریع و توام با احترام به مشتریان در 
وظیفه  مهم ترین  را  ستادی  واحدهای  و  شعب  سراسر 

کارکنان این بانک در شرایط کنونی است.
آیت اله ابراهیمی در بازدید از مرکز ارتباط با مشتریان 
)۱٥٥۷( با قدردانی از تالش شبانه روزی کارکنان این مرکز 

گفت: تجمیع مشتریان شش بانک و موسسه مالی در قالب یک بانک واحد به نام 
سپه و اجرای طرح های توسعه در حوزه فناوری، نیاز به پاسخگویی مشتریان را در 

این مقطع چندین برابر کرده است.
وی پاسخگویی به مشتریان با شکیبایی و احترام را وظیفه تک تک کارکنان 
به  بانک سپه  اخیر  ما  در چند  کرد:  و خاطرنشان  دانست  در سراسر کشور  بانک 
حوزه  در  مهمی  پروژه های  توانست  کارکنان  تالش  و  مشتریان  حمایت  پشتوانه 
فناوری اطالعات را عملیاتی کند و همکاران ما در شعب و مرکز ۱٥٥۷ با پاسخگویی 

مناسب به مشتریان در این زمینه نقش مهمی را ایفا کردند.
مدیرعامل بانک سپه به اهمیت باالی پاسخگویی مطلوب به مشتریان در 
ارتقای جایگاه بانک اشاره کرد و گفت: با رعایت اصول مشتری مداری ضمن حفظ 

مشتریان وفادار بانک سپه باید زمینه جذب مشتریان جدید را مهیا کنیم.
ابراهیمی تواضع و رفتار متعهدانه همکاران در خدمت به مشتریان را موجب 
تقویت دلگرمی و ترغیب حس وفاداری در آنها دانست و افزود: تکریم ارباب رجوع 
و عرضه خدمات و محصوالت مطلوب بانک سپه را به بزرگ ترین و کارآمدترین 

بانک کشور تبدیل خواهد کرد.
شایان ذکر است مدیرعامل بانک سپه در بازدید از مرکز ارتباط با مشتریان 
بانک سپه به چندین تماس مشتریان پاسخ داده و از نزدیک در جریان روند فعالیت 

این مرکز قرار گرفت.
براساس این گزارش دکتر ابراهیمی پس از بازدید از مرکز ارتباط با مشتریان 
بانک سپه )۱٥٥۷( به صورت سرزده از اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم و شعبه چهارراه اختیاریه بازدید کرد.
اختیاریه  با کارکنان شعبه  بازدیدها ضمن گفت وگوی صمیمانه  این  وی در 
و اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر ضرورت رعایت قوانین، 

مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها در انجام امور تأکید کرد.

مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
نخست  ماهه  ده  در  ارزی  های  حواله  صدور  درصدی   191 رشد 

سال جاری
مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران گفت: طی 
ده ماه گذشته، تعداد سه هزار و ۷۶٥ فقره حواله به ارزش 
این صرافی صادر شده  تقریبی ۷٠٠ میلیون یورو توسط 
که این میزان در مقایسه با یک هزار و 2٩۶ حواله صادره 
دوره مشابه سال قبل، رشد ۱٩۱ درصدی نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 

محسن بوالحسنی در گفتگو با خبرنگاراگزیم نیوز ضمن تبریک آغاز دهه مبارک 
فجر و فرارسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: با پیگیری های 
صورت گرفته، صورتجلسه افزایش سرمایه این شرکت مصوب مجمع عمومی فوق 
از میزان ۶٠ میلیارد ریال به 2٠٠ میلیارد ریال در مرجع ثبت  العاده سال ۱3٩۷ 

شرکت ها، به ثبت رسیده است.
وی یادآور شد: شرکت صرافی توسعه صادرات به عنوان اولین صرافی بانکی 

کشور است که از سال ۱3٨3 به مشتریان خدمات ارائه می دهد.
به گفته وی، این صرافی پاسخگوی نیازهای ارزی واردکنندگان کشور به ارز 
نیز است و به واردکنندگان پس از انجام مراحل اخذ ثبت سفارش و تایید گواهی 

ثبت آماری ارز ارائه می کند.
بوالحسنی ادامه داد: با توجه به ایجاد شبکه تراستی و کارگزاری وسیع در 
اغلب کشورها، این شرکت قادر خواهد بود تمام ارزهای صادراتی صادرکنندگان را 
در اقصی نقاط دنیا دریافت و در چارچوب ضوابط موجود نسبت به خرید، پرداخت 
مابه ازای ریالی و همزمان رفع تعهدات صادراتی اقدام کند. همچنین منابع ارزی 
از  صادراتی،  تعهدات  رفع  منظور  به  اسکناس  صورت  به  صادرکنندگان  نقدی 
طریق شعب این شرکت در تهران و شعب بانک توسعه صادرات ایران در سراسر 
کشور به هر میزان قابل دریافت بوده و همزمان مابه ازای ریالی آن به نرخ سنا 

قابل پرداخت است.
جهت  آمادگی  اعالم  ضمن  خاتمه  در  صادرات  توسعه  صرافی  مدیرعامل 
خدمات  ساخت  خاطرنشان  هموطنان،  به  شده  تعریف  ارزی  خدمات  تمام  ارائه 
این  در  موجود  مقررات  وفق  نیز  غیربازرگانی  ارزهای  چارچوب  در  خرد  ارزی 

شرکت قابل ارائه است.

بانک  راهبردهای  از  عموم  برای  خدمات  روان سازی  و  تسهیل 
توسعه تعاون است

جلسه  در  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
بررسی عملکرد استان ها بر ضرورت تسهیل ارائه خدمات 
اعتباری و تخصصی به عموم مردم و جامعه هدف تأکید 

ورزید.
استان  شعب  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرکزی، امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد بانک در استان های 

غرب کشور با اشاره به  ضرورت تحلیل و بررسی داده ها گفت: برنامه های متعددی 
و  نوین  بانکداری  پیشرفت های  بر  مبتنی  توسعه ای  بانکداری  خدمات  ارائه  برای 

به کارگیری فرآیندهای مؤثر کارآمد در بانک در حال اجرا است.
ارائه خدمات  اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی،  به  اتکا  با  افزود:  وی 

اعتباری و تسهیالتی بدون ضامن امکان پذیر شده است.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه مدیریت داده محور در سازمان نهادینه شود منشأ 
خلق ارزش پایدار خواهد بود و متناسب با عملکرد و اهداف هر سازمان، از داده ها 
می توان برای کمک به افزایش درآمد، کاهش هزینه ها، ایجاد فرصت های جدید، 

شناسایی بازار، کاهش ریسک، افزایش رضایت مشتریان و کارکنان استفاده کرد.
وی با اشاره به عملکرد استان مرکزی در شش ماه نخست سال جاری خاطر 
نشان کرد: مدیریت خلق ارزش پایدار در استان مرکزی شکل گرفته است و با ادامه 

این روند شاهد رشد متوازن همه شعب در این استان خواهیم بود.
وی توسعه بخش تعاون را مهم ترین وظیفه بانک دانست و افزود: مهم ترین 
وظیفه ما بنا بر تکالیف قانونی و اساسنامه ای حمایت از تعاونی ها و اتحادیه های 
تعاونی است که تالش شده است با طراحی و اجرای محصوالت ویژه تعاونی ها این 

مهم از طریق شبکه شعب صورت پذیرد.
ضامن  بدون  تسهیالت  پرداخت  دستورالعمل  ابالغ  به  اشاره  با  عصارزاده 
به تمامی شعب گفت: وظیفه اصلی ما در همه ارکان خدمت به مردم و روان کردن 

امور به نفع مردم است.
عضو هیات مدیر بانک ضمن اشاره به وجود نیروی انسانی متعهد و متخصص 

در بانک گفت: ارزش واقعی سازمان توسط نیروی انسانی آن تأمین می شود.
عصارزاده با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ارائه خدمات 
را  حداکثری  منابع  جذب  جهت  در  تالش  و  شکل  بهترین  به  مشتریان  به 

شد. خواستار 
در ادامه سعید معادی معاون امور استان ها و شعب هدف از برگزاری چنین 
جلساتی را تحقق اهداف بانک دانست و گفت: ارزیابی و نظارت مستمر و هدفمند 
به عنوان مؤلفه مهم برای سنجش تأثیر عملکرد سازمان و افزایش حجم فعالیت 

سازمان می باشد.
معاون مدیرعامل برنامه محوری را یک ضرورت کاربردی در بانک دانست 
سازی  کیفی  در  شعب  راهبری  در  مهم  عامل  برنامه  بر  مبتنی  فعالیت  افزود:  و 

خدمات می باشد.
را  سازمانی  برون  و  درون  قابلیت های  و  ظرفیت ها  از  بهره گیری  معادی 
نگاه  افزود:  دراین باره  و  دانست  مناسب  استراتژی  و  شناخت  خودباوری  حاصل 
خردمندانه و همت در کنار اصل هم افزایی و تیمی موجب تعالی بانک در همه 

اهداف خود می باشد.
گفتنی است جلسه ارزیابی عملکرد و تدوین برنامه های سال ۱٤٠۱ استان های 
مرکزی، همدان، کرمانشاه، کردستان و ایالم با حضور معادی معاون مدیرعامل در 
امور استان ها و شعب، محمدی مدیر امور شعب، میر شفیعی رئیس اداره برنامه ریزی، 
کسانی بازرس ویژه امور شعب، مدیران و معاونین شعب به میزبانی مدیریت شعب 
استان مرکزی برگزار شد که مدیران این استان ها به بیان نظرات و پیشنهاد ها خود 

برای تحقق اهداف تا پایان سال و برنامه سال ۱٤٠۱ پرداختند.

راه های توسعه صادرات ایران و عراق بررسی شد
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب به عنوان دبیر کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و عراق در دیدار با مدیرکل خلیج فارس وزارت امورخارجه، 

راه های توسعه روابط ایران و عراق را مورد بررسی قرار دادند.
مجتبی اکبری - دبیر کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق 
در نشستی با علیرضا عنایتی -مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه در محل این 
وزارتخانه، به بحث پیرامون بررسی راهکارهای توسعه همکاری های تجاری فی مابین 

دو کشور ایران و عراق پرداختند.
در این جلسه ضمن بررسی وضعیت همکاری دستگاه های اجرایی و شرکت های 
بخش خصوصی ایران و عراق، در خصوص راه های حداکثر استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود، به ویژه درباره صادرات کاال، خدمات فنی و مهندسی و همچنین برنامه های 
راهبردی شرکت ساتکاب به عنوان مسئول ایرانی کمیسیون مشترک دو کشور تبادل 

نظر شد.
طبق اعالم وزارت نیرو، مجتبی اکبری در این جلسه به عنوان دبیر کمیسیون 
مشترک اقتصادی ایران و عراق، ضمن اشاره به مصوبات چهارمین اجالس کمیسیون 
مشترک برگزار شده در تهران، درباره پیگیری های صورت گرفته در این خصوص گفت: 
طی مکاتبات صورت گرفته با سازمان ها و نهادهای ذی ربط دراین زمینه مقرر شده تا 
گزارش های نهایی آنها به منظور تهیه پیش نویس پنجمین اجالس کمیسیون مشترک 
جمع آوری و مکتوب شود تا پس از ترجمه در راستای ارتقای سطح همکاری ها و راه های 

توسعه مطلوِب صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
عنایتی - مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه هم در ادامه، »فعال شدن خط 
راه آهن شلمچه – بصره  و اهمیت راه آهن کرمانشاه و خانقین«، »توسعه همکاری 
های آبی و بندری در سطح ُخردو کالن«، »تقویت و هدایت شرکت های عالقمند به 
اجرای پروژه های سرمایه گذاری در کشور عراق« را از جمله مباحث مهمی دانست که 

باید به طور جدی تری به آن پرداخت.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب در پایان این نشست ضمن اشاره به 
تشکیل ستاد تحقیقات بازار در عراق با استفاده حداکثری از ظرفیتهای مطلوب شرکت 

مادر تخصصی ساتکاب، ابراز امیدواری کرد، سطح تعامالت دو کشور افزایش یابد.

افزایش قیمت نفت در آستانه نشست اوپک پالس
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر کاهش هفتگی ذخایر 
نفت آمریکا صعود کرد اما رشد قیمتها در آستانه نشست وزیران اوپک پالس محدود بود.
بهای معامالت نفت برنت ۱۷ سنت معادل ٠.2 درصد افزایش یافت و به ٨٩ 
دالر و33 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه شنبه ۱٠ سنت کاهش داشت.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۶ سنت معادل ٠.2 درصد 
افزایش، به ٨٨ دالر و 3۶ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 
پنج سنت کاهش داشت. قیمتهای نفت از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون تحت تاثیر 
کمبود عرضه و تنشهای ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی و خاورمیانه حدود ۱٥ درصد رشد 
کرده اند. شاخص قیمت نفت برنت روز جمعه تا سطح ٩۱ دالر و ۷٠ سنت و شاخص 
نفت آمریکا تا مرز ٨٨ دالر و ٨٤ سنت پیش رفته بودند که باالترین حد از اکتبر سال 

2٠۱٤ بود و هفته گذشته برای ششمین هفته متوالی رشد کردند.
ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کاال در شرکت راکوتن سکیوریتیز گفت: کاهش ذخایر 
نفت آمریکا از قیمتها پشتیبانی کرد با این حال افزایش ذخایر بنزین روی خوش بینی 
سرمایه گذاران تاثیر گذاشت. اوپک پالس احتماال سیاست تولید خود را بدون تغییر نگه 

می دارد که به معنای کمبود عرضه و ادامه روند صعودی قیمتها خواهد بود.
به گفته منابع بازار، آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا 
در هفته منتهی به 2٨ ژانویه، به میزان ۱.۶ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد در حالی 
که تحلیلگران برآورد کرده بودند ذخایر در هفته گذشته ۱.٥ میلیون بشکه افزایش 

پیدا کرده است.

عدد شامخ به پایین ترین حد در پنج ماهه اخیر رسید؛

اقتصاد ایران در خطر رکود دوباره!
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زیر نظر: محمد امامی

رئیس صنف جایگاه داران کشور:
تغییری در سوخت گیری در کیش و قشم 

اعمال نشده است
رئیس صنف جایگاه داران کشور با بیان اینکه در کیش و قشم به روال سابق 
سوخت گیری از جایگاه ها انجام می شود، گفت: حتما در ابتدای اجرا فروش سوخت 

با کاهش روبرو می شود.
انتخاب این دو منطقه  از  اسداهلل قلیزاده ، درباره وضعیت کیش و قشم بعد 
به عنوان پایلوت اجرای طرح جدید توزیع بنزین سهمیه ای اظهار داشت: مردم در 
دو منطقه آزاد کیش و قشم کماکان به روال سابق سوخت گیری از جایگاه ها انجام 
می دهند و تغییری انجام نشده است.وی افزود: برای انجام طرح الزاماتی وجود دارد که 
پس از تدوین آنها نوبت به اجرا در سطح جایگاه های سوخت می رسد که اولین تغییر 
باید جایگزینی سهمیه اعتباری با سهمیه لیتری باشد.رئیس صنف جایگاه داران کشور 
تصریح کرد: رسانه ای شدن موضوع قبل از انجام اقدامات اولیه توجه مردم را جلب 
کرد و تا ماه قبل همه منتظر اجرایی شدن طرح بودند که تاکنون چنین نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در هر حال طرح به صورت آزمایشی در دو منطقه آزاد 
کیش و قشم اجرا و نواقص یا مشکالت اجرایی احصا می شود. امکان اجرای طرح 
در صورت ترمیم و بهبود زیرساخت ها و نگرش همه جانبه به پیوست های طرح وجود 
دارد، در صورتی که طرح جدید بنزینی اجرایی شود روش سوخت گیری و تخصیص 

سهمیه تغییر می کند و مردم شاهد مدل جدیدی خواهند بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک فعال اقتصادی:
دولت باید به تولید کنندگان کوچک هم توجه کند

فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط در شرایط تحریم، به شکل 
ضربه گیر عمل می کنند، گفت: بیش از ۷٠ درصد از تولید کشور توسط تولید کنندگان 

کوچک و متوسط انجام می شود.
»مهدی بستانچی« با اشاره به دیدار رهبر معظم انقالب با تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی، افزود: تولیدکنندگان بزرگ که بیشترین توجه نیز در کشور به آنها می شود، 
امکانات گسترده ای در اختیار دارند و این در حالی است که بیش از ۷٠ درصد از تولید 

کشور توسط تولید کنندگان کوچک و متوسط انجام می شود.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان کوچک و متوسط امکان بیان شرایط و عملیاتی کردن 

درخواست های خود را ندارند.
بستانچی با تاکید بر اینکه تجربه دوره های قبل نشان داده در شرایط تحریم، صنایع 
بزرگ با مشکالت جدی روبه رو می شوند، گفت: به طور مثال صنعت خودروسازی از جمله 

این صنایع است که مورد انتقاد رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفت.
وی افزود: به دلیل گسترده بودن این صنایع، قابلیت تمرکز بر روی آن وجود دارد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط در 
شرایط تحریم، به شکل ضربه گیر عمل می کنند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به سهم ۷٠ درصدی صنایع کوچک و متوسط در 
تولید، کارگران و فعاالن این صنایع سربازان جنگ اقتصادی هستند، گفت: نکته مهم 

تسهیل فرآیند کسب و کار برای آنها است که باید شکل بگیرد.
بستانچی ادامه داد: مشکالت و مسایل در سال های گذشته به این صورت بوده که 
صنایع بزرگ مورد توجه بودند و توجه بیش از حد به آن صنایع باعث آسیب هایی شده 

که گله مندی به وجود آمده است.  
وی به گالیه رهبر معظم انقالب در خصوص کیفیت و قیمت لوازم خانگی داخلی 
اشاره کرد و افزود: با وجود این توجه ها اما شرایط در صنایع بزرگ مناسب نیست و صنایع 

کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کرده اند.
این  با رفع تحریم ها  این نگرانی وجود دارد که  امروز  اقتصادی گفت:  این فعال 
صنایع دچار آسیب شوند زیرا با کاهش تحریم ها کاالهای متنوعی وارد کشور می شود 

که عمده آنها به صنایع کوچک و متوسط مربوط است.
به گفته بستانچی، واردات محصوالت نهایی در صنایع بزرگ قابل کنترل تر است.

استفاده از فرصت رفع تحریم ها برای نوسازی صنایع
وی با اشاره به اینکه با رفع تحریم ها امیدواریم این دوره واردات کنترل شود، تصریح 
کرد: باید تالش شود تا فرآیند واردات محصوالت نهایی مانند شرایط تحریم باقی بماند.  
بستانچی افزود: در این دوره باید روند واردات کاال مانند شرایط تحریم ادامه پیدا 
کند، اما این صنایع برای نوسازی و به روزرسانی خود از فرصت رفع تحریم ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: در واقع دولت باید به جای تمرکز بر واردات کاال، بر واردات فناوری 
ساخت و تولید متمرکز شود، زیرا این موضوع در صنایع کوچک و متوسط کمک کننده 

خواهد بود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: در شهرک های صنعتی مشکالت زیرساختی وجود دارد 
و امیدواریم با اختصاص سهم قانونی برای رفع این مشکالت، شرایط برای تولید بهتر شود.

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱٤٠٠۶٠3٠۱٠۶٠٠٠٤۷۱۱ هیات اول/ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
اله  حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ نجات 
سلطانی فرزند عبداله  بشماره شناسنامه ۱٤٠٩3 صادره از الیگودرز** ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت۱٨٠ متر مربع از پالک شماره  
۱  فرعی از ۱٠ اصلی واقع در موسی آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری 
از اصغر خلقی **  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م. الف ٥٠٥
محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

تاریخ انتشار نوبت اول:   2٩/۱٠/۱٤٠٠
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۱/۱٤/۱٤٠٠

دادنامه
پرونده کالسه ۱٤٠٠3٤٩2٠٠٠2٤2٨٠٥٤ شعبه ویژه دادگاه اصل ٤٩ قانون 
اساسی استان گیالن تصمیم نهایی شماره ۱٤٠٠3٤3٩٠٠٠٥٩٠٤۱۶٩ خواهان: 
تهران شهرستان  استان  نشانی  به  ریاست جمهوری  مواد مخدر  با  مبارزه  ستاد 
تهران بلوار اشرفی اصفهان باالتراز میدان پونک پ2٠ ط ۱ با نمایندگی آقای 
سینا صمیم صحت جو فرزند اسمعیل خواسته: تعیین تکلیف اموال)تعداد بیست و 
شش دستگاه خودرو وموتورسیکلت( بسمه تعالی. بتاریخ ۱٤٠٠/۱٠/2۶ در وقت 
فوق العاده پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با مالحظه محتویات پرونده 
نماید. رای  اتخاذ تضمیم می  به  را اعالم و بشرح ذیل مبادرت  ختم رسیدگی 

دادگاه: در خصوص  گزارش دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مبنی 
بر صدور حکم به ضبط و فروش تعداد 2۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت رها 
شده که علی رغم پیگیری های متعدد مالکین آنها مراجعه ننمودند نظر به اینکه 
وسایل مذکور رها بوده و به علت عدم مراجعه مالکین فرسوده گردیده و از سویی 
با نشرآگهی مالکین مراجعه ننموده اند فلذا از منظر دادگاه قصد اعراض مالکین 
از وسایل نقلیه خویش محرز است براین اساس دادگاه به استناد ماده 2٨ و قسمت 
اخیرماده ۶2٤ هردو از قانون مدنی و تبصره ماده 2٠ آئین نامه نحوه رسیدگی 
به پرونده های موضوع اصل ٤٩ قانون اساسی حکم به ضبط اموال فوق االشعار 
به نفع ستاد اجرایی گیالن صادر تا نسبت به فروش آن اقدام و وجه حاصل پس 
از کسر هزینه های به عمل آمده به حساب امانی ستاد فوق واریز شود بدیهی 
است در صورت مراجعه مالکین در صورت موجود بودن عین و در صورت فروش 
وجه حاصل به ایشان مسترد می گردد و در هرصورت هزینه های به عمل آمده 
احتساب می گردد این رای غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
دراین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعترض در دادگاههای تجدیدنظر 

استان تهران )ویژه اصل ٤٩ قانون اساسی( می باشد.
بالوارث  و  المالک  مجهول  بالصاحب  اموال  امور  در  البدل  علی  دادرس 

گیالن- حسین پور

دادنامه
پرونده کالسه ۱٤٠٠3٤٩2٠٠٠۱۶٩٠٨٥2شعبه ویژه دادگاه اصل ٤٩ قانون 
ستاد  خواهان:  شماره۱٤٠٠3٤3٩٠٠٠٥٨٤۶٥۷٩  نهایی  تصمیم  گیالن  اساسی 
اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران شهرتهران خالد اسالمبولی 
کوچه ۱۷ ستاد اجرایی فرمان امام با نمایندگی آقای حسن مومنی رودبارکی فرزند 
علی خواسته: صدور حکم برتملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 
بسمه تعالی بتاریخ ۱٤٠٠/۱٠/23 در وقت فوق العاده پرونده کالسه فوق تحت نظر 
است دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبشرح ذیل مبادرت 
به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام نمایندگی استان گیالن مبنی بر صدور حکم برتملیک ششدانگ یک 
قطعه زمین به پالک ثبتی ۱٤٠3 فرعی از ۱٥ اصلی واقع در بندرانزلی خ پاسداران 
کوچه دوم خ ۱٥ متری بخش۷ گیالن نظر به مجموع محتویات پرونده و مداقه 
در آن تحقیقات محلی انجام یافته توسط مرجع انتظامی محل وقوع ملک که 

حاکی از این مطلب است که مالک ملک مذکور سالیان متمادی است در محل 
مشاهده نشده و نسبت به تعیین تکلیف و عالقه مالکانه بر ملک خویش از قبیل 
تعمیر آبادانی ترمیم و حفظ ساماندهی آن اقدامی بعمل نیاورده به گونه ای که 
ملک در تصرف غیرقرار گرفته است و پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و امالک 
بندرانزلی که برمالکیت مشارالیه برپالک ثبتی مارالذکر داللت دارد مویدا عدم 
حضور مالک در دادگاه پس از نشر آگهی وعدم معرفی وکیل از جانب ایشان و 
امارات و قرائن دیگر و لزوم تعیین تکلیف نسبت به زمین هایی که افراد آن را رها 
می نمایند دادگاه قصد اعراض مالک از ملک خویش و حقوق مالکانه مترتب برآن 
را ثابت و محرز دانسته پالک ثبتی مارالذکر را از مصادق اموال رها شده قلمداد 
و مستندا به مواد ۱3 و تبصره ماده 2٠ آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های 
موضوع اصل ٤٩ قانون اساسی حکم به تملیک پالک ثبتی صدرالذکر به نفع ستاد 
اجرایی گیالن صادر و اعالم می دارد این رای غیابی ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ 
از طریق نشرآگهی قابل واخواهی در این شعبه وپس از آن ظرف دو ماه از تاریخ 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان تهران )ویژه اصل ٤٩( می باشد.

رئیس دادگاه ویژه اصل ٤٩ قانون اساسی گیالن-حسین پور

آگهی مفقودی نورآباد
 PARS XU۷ پژو   سواری  خودرو  مالک  جمادی    اسماعیل  اینجانب 

مدل۱3٩3به شماره شهربانی ٥٨ایران 2۷۱س 2۷ وشماره بدنه
فقدان  موتور۱2٤K٠٤٩٨3٠٤بعلت  شماره   NAAN٠۱CA3EK٨٥۶2۷3
اسناد فروش )سند وبرگ سبز (تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

ملی:  کد  با  حسینی  زهرا  نام  به  دانشجویی  کارت  یک 
٤٨٨٠3۱٤2۷۷ و شماره دانشجویی: ٩٤۱222٠۱۱2 متعلق به سال 
۱3٩٤، مربوط به دانشگاه کوثر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
مصوبه  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزارت  دولتی 
ضامن  حذف  خصوص  در  وزارتخانه  این 
برای تسهیالت خرد، تنها به معنای جایگزینی 
ضامن  اخذ  بجای  سنجی  اعتبار  سیستم 
»واجدشرایط«  افراد  برای  خرد  تسهیالت 
است، تأکید کرد: این مصوبه به هیچ و به 
می  جامعه  آحاد  همه  که  نیست  معنا  این 
توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، 

مراجعه کنند.
وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
اقتصاد و دارایی ایران، سید عباس حسینی در 
این خصوص اظهار داشت: کاری که وزارت 
اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط 
پرداخت تسهیالت خرد تا سقف ۱٠٠ میلیون 
تومان را به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر 
اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای 

متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است.
در  اقتصاد  وزارت  کرد:  تصریح  وی 
مصوبه خود به هیچ وجه در خصوص ضوابط 
بانک ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا 

خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت 

روند  همان  که  است  این  شده  گفته  آنچه 
پیشین پرداخت تسهیالت خرد در بانک ها، 
و  پول  شورای  مرکزی،  بانک  ضوابط  برابر 
اعتبار و آیین نامه های داخلی خود بانک ها، 
کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با 
این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از 
متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط 

بودن وی، آسان کرده ایم.
حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر 
برخی مبنی بر اینکه از امروز »همه« افراد 
جامعه می توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه 
را  پرداخت تسهیالت  ما ضوابط  زیرا  است، 
تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین 
نکرده ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است 
که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین 
بانکی واجد شرایط دریافت تسهیالت شناخته 
شده باشد، حاال برای دریافت وام خرد، نیازی 
به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از 

حقوق برای وی کافی است.
وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم، 
در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، 
جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، 
بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های 
کننده  دریافت  و خصوصی  دولتی  عمومی، 

حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار 
جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت 
تسهیالت به مشمولین طرح، چنانچه توسط 
برای  است،  شده  اعالم  نیز  اقتصاد  وزیر 
کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی 
دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی و سایر 
شرکت های معتبر بخش خصوصی، )صرفًا 
از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت 
می کنند(، تا سقف ٥٠ میلیون تومان، بدون 
ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱٠٠ 
میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و 
با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا 

سفته خواهد بود.
وی افزود: کارکنان سایر شرکت های 
ها  شرکت  ها،  کارگاه  از  خصوصی  بخش 
تا  گرفته  کوچک  اقتصادی  های  بنگاه  و 
متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده 
حقوق خود، )به تشخیص بانک( دارای رتبه 
اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ٥٠ 
میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه 
نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک 

می توانند اقدام کنند.

حسینی گفت: همین افراد برای گرفتن 
وام ۱٠٠ میلیون تومانی عالوه بر موارد فوق، 

باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
وی گفت: البته اگر رتبه اعتباری افراد 
مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی 
شود، چه برای وام ٥٠ و چه ۱٠٠ میلیونی، 
باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، 

حسب مورد، به بانک ارائه کنند.
حسینی یادآور شد: به این نکته باید دقت 
شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده، 
اعطای تسهیالت بدون ضامن، تنها توسط آن 
شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن 
حقوق دریافت می کند و حتی شامل یک شعبه 

دیگر همان بانک هم نمی شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: تعیین رتبه 
های  شرکت  بندی  دسته  و  افراد  اعتباری 
بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و 
متوسط صرفاً توسط خود بانک انجام می گیرد 
و ما به بانک نمی گوییم این شرکت را در رده 
شرکت های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری 
این فرد را از  C به  B منتقل کن؛ هر چه 
ضوابط و آیین نامه داخلی بانک به آن حکم 

می کند، از نظر ما معتبر است.

تشریح شرایط اخذ وام های خرد بدون ضامن؛

معاون وزیراقتصاد: قرار نیست به همه مردم وام تعلق بگیرد! 
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اجرا نمایش جذاب آماج در پردیس تئاتر تهران

است  نمایشی  ن  عنوا ماج،  آ
در  روز   ٤ مدت  مروزبه  ا ز  ا که 
می شود.  اجرا  تهران  تئاتر  پردیس 
ز  ا مشترک  ری  کا یش  نما ین  ا
یکم  تیپ  و  تهران  تئاتر  پردیس 
ه  یژ و ی  ن ها یگا منین  لمو ا میر ا

یسندگی  نو به  یش  نما ین  ا ست.  جا نا
از  تن   ۶٠ حضور  با  و  دهقانی  علیرضا  کارگردانی  و  عبقری  ماندانا 
بر  نمایش  داستان  است.  تهیه شده  ماه   ٤ در مدت  تیپ  این  پرسنل 
این  مستمر  حضور  و  ویژه  یگان های  ماموریت های  تعریف  اساس 
در  حضور  این  که  است  مردم  بین  در  گوناگون  حوادث  در  یگان ها 

پیدا می کند. معنا  بالیای طبیعی  وقوع  لحظاتی همانند 
 این نمایش جذاب به روایت داستانی از مردانی می پردازد که جان 

خود را با جان هموطنان معامله می کنند.

فرار از سانجه خطرناک براي مرجانه گلچین

نحه  سا ز  ا گلچین  نه  جا مر
خطرناکی که سر صحنه فیلمبرداری 
و  د  ا د خبر  مد،  آ پیش  یش  ا بر
ا  ر عمومی اش  حال  نه  خوشبختا
در  بازیگر  این  کرد.  توصیف  مساعد 

با  مجازی  فضای  در  شخصی اش  صفحه 
شب  چند  متاسفانه  گفت:  ویدیویی  انتشار 
نازنینم  همکاران  از  یکی  و  من  برای  فیلمبرداری  صحنه  سر  گذشته، 
سانحه ای بسیار خطرناک پیش آمد که به لطف خداوند و دعای خیر پدر 

و مادرهای مان پشت سر گذاشتیم. 
فعال کسالتی هست که انشااهلل تا چند روز دیگر برطرف می شود. 
اقوام و  از تمام کسانی که جویای احوال مان شدند، دوستان و  ممنونم 
همکاران و هم وطنان نازنین مان. لطف خداوند را فراموش نکنید و دست 

نگهبانش را که همیشه و همیشه پشت سرمان است.

احمد میرمعصومي و جایزه جهاني موسیقي

ز  آهنگسا میرمعصومی،  احمد 
ایرانی موفق به دریافت 2 مدال نقره 
در بخش آهنگسازی از جایزه جهانی 

موسیقی سال 2٠22 شد. 
بت  قا ر یج  نتا م  عال ا با 

ردز  وا ا میوزیک  گلوبال  جهانی  بزرگ 
احمد  آهنگسازی  با   Ethunk ثر  ا
میرمعصومی در 2 بخش بهترین آهنگسازی و بهترین میکس موسیقی 
برنده 2 مدال نقره از این رقابت بزرگ جهانی شد. جایزه جهانی موسیقی 
یا گلوبال میوزیک اواردز به عنوان نهادی معتبر و بین المللی برای معرفی 
موسیقیدانان مستقل از سال 2٠۱۱ پایه گذاری شد و هر سال به چند 
اولین  مختاباد  عبدالحسین  می کند.  اعطا  طال  نشان  موسیقی  هنرمند 
هنرمند موسیقی ایرانی است که توانست در این رقابت ها جایزه طالیی 

دریافت کرده و افتخارآفریني کند.
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قهرمان به دور نهایي فیلم هاي اسکار راه یافت

اعضای  از  نهایی  رای گیری 
فی  معر ی  ا بر ر  سکا ا می  د کا آ
نامزدهای نهایی این جوایز سینمایی 
پایان یافت. اعضای آکادمی از ۷ تا 
را  خود  نهایی  رای های  بهمن   ۱2
صورت  به  مختلف  شاخه های  در 

آنالین اعالم کردند و بر اساس این آراء، 
نامزدهای نهایی اسکار 2٠22 روز ۱٩ بهمن معرفی می شوند. در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی که فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی نماینده 
سینمای ایران است و از میان ٩2 فیلم واجد شرایط به جمع ۱٥ نامزد 
نهایی  رای گیری  در  به شرکت  مجاز  اعضایی  تنها  و  یافته  راه  اولیه 
نامزدهایی  باشند.  دیده  را  کوتاه  فهرست  فیلم   ۱٥ تمامی  که  بودند 
 ۷ نهایی اسکار 2٠22 به زودي معرفی می شوند و مراسم اسکار نیز 

برگزار می شود. فروردین 

ما
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محمد حسین زاده

به  هنر  ن  هنگستا فر ئیس  ر
پیوسته  عضای  ا ز  ا جمعی  ه  ا همر
اعضای  و  رئیس  با  فرهنگستان  این 
و  دیدار  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
گفتگو کردند. بهمن نامور مطلق )رئیس 
فرهنگستان هنر( همراه با مجید مجیدی 
تلویزیون(،  و  سینما  مطرح  )کارگردان 
و  پیشکسوت(  )هنرمند  نصیریان  علی 
پیوسته  اعضای  )از  رجبی  محمدعلی 
تعدادی  همچنین  و  هنر(  فرهنگستان 
با  شستی  هنری،  نهاد  این  مدیران  از 
فرهنگی  کمیسیون  اعضای  و  رئیس 

مجلس برگزار کردند.
رئیس فرهنگستان هنر در ابتدای 
از کمیسیون  این نشست ضمن تشکر 
که  وقتی  دلیل  به  مجلس  فرهنگی 
دادند،  قرار  هنر  فرهنگستان  اختیار  در 
وظایف  و  هنر  فرهنگستان  معرفی  به 
اتاق  عنوان  به  فرهنگستان ها  اصلی 
حوزه  در  حاکمیت  رصدخانه  و  فکر 
هنر پرداخت و سخنان خود را در چهار 
بخش ارائه کرد. نامورمطلق در بخش 
وجودی  فلسفه  به  خود  سخنان  اول 
آنها  سازمانی  هویت  و  فرهنگستان ها 
یک  فرهنگستان ها  گفت:  و  پرداخت 
 طرح جهانی هستند و در کشور ما تنها 
پیوسته  اعضای  با  هستند  تشکیالتی 
علمی  تحوالت  مستمر  طور  به  خود 
و فرهنگی و هنری را پایش می کنند. 
تخصصی  تشکیالت  هنر  فرهنگستان 
است که با بهره مندی از همکاری 3٠ 
تن از هنرمندان تراز اول این سرزمین 
به عنوان عضو پیوسته و دائمی، کار ویژه 
عرصه  در  سیاست پردازی  و  پایش  آن 
هنر کشور است و از بدو تأسیس توانسته 
است گام های مؤثری در راستای نظریه  
محوریت  با  هویت پردازی  و  پردازی 
از  هنر فطری بردارد. این فرهنگستان 
نظر جایگاه و مأموریت بین بخش هنر 
شورای عالی انقالب فرهنگی و دولت 
و  فکر  اتاق  نقش  و  است  گرفته  قرار 
رصدخانه کشور را ایفا می کند. به تعبیر 
هنری، فرهنگستان نقش فیلمنامه نویس 

تحوالت هنری کشور را دارد.
رئیس فرهنگستان هنر در بخش 
دوم سخنان خود به مسائل و چالش های 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  هنر  عمومی 
ساختار تشکیالتی نهاد هنر به بازتعریف 
نهاد   ۶٠ حدود  دارد.  نیاز  تدوین  باز  و 

فرهنگی در کشور فعالیت می کنند که 
فاقد انسجام و نسبت مناسب در انجام 
و  قوانین  مأموریت ها هستند. در حوزه 
مقررات حوزه هنر نیز با تشتت و عدم 
جامعیت مواجه هستیم. کمبود اعتبارات 
فرهنگ و هنر کشور نیز به این چالش ها 
دامن می زند. با وجود زمینه های تاریخی 
و هنری بی نظیر در کشور، ظرفیت های 
هنر  است.  مانده  مغفول  کشور  هنری 
هویت ساز  ماهیتی  اسالمی  و  ایرانی 
دارد که در عین حال می تواند پیشران 
امروز  دنیای  در  باشد.  اقتصادی کشور 
اقتصاد و صنایع خالق فرهنگی تحوالت 
بسیاری را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده 
است و توجه به این حوزه می تواند عالوه 
بر ثمرات فرهنگی، اقتصاد کشور را نیز 

تقویت کند.
م  سو بخش  ر  د مطلق  ر مو نا
هنر  بین المللی  مسائل  به  سخنانش 
پرداخت. وی با اشاره به فعالیت رقبای 
و  منطقه ای  سطح  در  ایران  فرهنگی 
حوزه  کشورهای  تجربه  به  جهانی، 

حراج های  برگزاری  در  فارس  خلیج 
هنر جهان اسالم و تالش برای تبدیل 
جهان،  اسالمی  هنر  پایتخت  به  شدن 
فعالیت های ترکیه برای تبدیل به کانون 
هنرهای سنتی اسالمی و مرکز هنری 
سازمان کنفرانس اسالمی و برنامه ریزی 
کشور مالزی برای تبدیل شدن به مرجع 
هنرهای دیجیتال اسالمی و شرق آسیا 
تحوالت  سرعت  کرد:  خاطرنشان  نیز 
فرهنگی و هنری بسیار باالست و برای 
کشور  هنری  و  فرهنگی  جایگاه  حفظ 

باید برنامه ریزی و تالش کرد.
ر  د هنر  ن  هنگستا فر ئیس  ر
فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  به  ادامه 
فرهنگستان هنر در حوزه های پژوهش 
زی،  ا د هویت پر زی،  ا د یه پر نظر و 
و  ی  ز سا لگو ا و  ی  ز ا د ست پر سیا
گفت:  و  ا پرداخت.  هنر  دیپلماسی 
و  فرهنگستان  تخصصی  گروه های 
معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان 
مستمری  و  منسجم  فعالیت های  هنر 
را در زمینه آینده پژوهی و آینده نگاری 

و  اسالمی  هنر  هویت  به  رویکرد  با 
بر  تاکید  با  بومی  نظریه های  ایرانی، 
و  رصد  انقالب،  آرمان های  و  معنویت 
تدوین  کشور،  در  هنر  وضعیت  پایش 
در  لگوسازی  ا معاصر،  هنر  ریخ  تا
آفرینش ها و نوآوری های هنری به ویژه 
و  آسیب شناسی  دیجیتال،  هنرهای 
هنر،  آموزش  حوزه  در  سیاست پردازی 
خالق  صنایع  و  هنر  اقتصاد  مطالعات 
و توسعه تجارت جهانی هنر، شناسایی 
هنری،  نخبگان  حمایت  و  تکریم  و 
برای  نی  یرا ا مخاطب  ئقه شناسی  ذا
دستیابی به عدالت اجتماعی در هنر را 

برنامه ریزی و اجرا کرده است.
نی  یا پا بخش  ر  د مورمطلق  نا
مشترک  مینه  ز به  یش  صحبت ها
مجلس  با  هنر  فرهنگستان  همکاری 
گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی  شورای 
را  زمینه  ند  می توا هنر  فرهنگستان 
برای آشنایی مستقیم و مستمر اعضای 
نمایندگان حوزه  و  کمیسیون فرهنگی 
نماید.  فراهم  آن  تحوالت  و  هنر 
در  ند  ا می تو فرهنگستان  همچنین 
قالب کارگروهی مشترک در خصوص 
و  هنر  خارجی  و  داخلی  قوانین  پایش 
سامان بخشی به قوانین موجود و تدوین 
روز  نیازهای  با  متناسب  جدید  قوانین 
اجرای  راهکارهای  ارائه  و  کشور  هنر 
همکاری  کمیسیون  این  با  مصوبات 

نماید.
عضو  نصیریان،  علی  ادامه  در 
مطرح  هنرمند  و  فرهنگستان  پیوسته 
کشورمان هنر را به عنوان بخش زیبا 
و تاثیرگذار از فرهنگ یاد کرد و گفت: 
سینما و تئاتر می توانند تاثیر مستقیمی 
داشته  اجتماعی  آسیب های  کاهش  در 
قبل  دهه  چند  از  درمانی،  تئاتر  باشند. 
در کشوهای اروپایی و آسیایی اجرایی 
ز  ا برخی  در  تازگی  به  که  می شد 
با ظرافت خاصی  هنرمندان کشورمان 
کانون اصالح  میان کودکان  در  را  آن 
و تربیت اجرایی کرده اند و خوشبختانه 
نتایج قابل قبولی از آن به دست آورده اند.  
تئاتر می تواند روی تمام انسان ها تاثیر 
بگذارد، به گونه ای که کودکان آسیب  
جدا  جنایت  و  جرم  دنیای  از  را  دیده 
تغییر  می کشاند.  هنر  عالم  به  و  کرده 
مسیر زندگی افراد با قدرت تئاتر ممکن 
است. تئاتر در واقع محل جراحی روانی 
انسان ها است. همچنین حوزه نمایشی 
و  است  تکثیرناپذیر  حوزه های  جزو 

مقابله انسان با انسان را به صورت زنده 
به نمایش می گذارد. تاثیرگذاری هنر به 
بشر  زندگی  می تواند  که  است  قدری 
رصد  را  هنر  که  جایی  بدهد،  تغییر  را 
فرهنگستان  همین  می کند  هدایت  و 

هنر است.
پیوسته  عضو  مجیدی،  مجید 
سینمای  تخصصی  گروه  رئیس  و 
را  فرهنگستان  این  هنر،  فرهنگستان 
و  دانست  فرهنگ  متفکر  نقش  دارای 
سازمان ها  کشور  در  کرد:  خاطرنشان 
کارهای  مختلفی  متولی  نهادهای  و 
فرهنگی انجام می دهند اما فرهنگستان 
ایفا  را  فرهنگ  در  متفکر  نقش  هنر 
و  فکر  تولیدکننده  نوعی  به  و  می کند 
اندیشه و هنر است. تصوری که از ایران 
در جهان منتشر شده، جنگ و خونریزی 
است. این تصویر به واسطه سینما تغییر 
می کند، سینما امروز نشان داد که قابلیت 
تغییر تفکر جهانیان را نسبت به ایران 
دارد. اگر توجه ویژه ای در فرهنگ و هنر 
صورت نپذیرد،  خسارت جبران ناپذیری 
به عرصه فرهنگی کشور وارد کرده ایم. 
هنر ظرفیتی از جوانان هنرمند است که 
می تواند افکار و اندیشه را پرورش بدهند.
رییس  نایب  منتظری،  غالمرضا 
این  ادامه  در  نیز  فرهنگی  کمیسیون 
جلسه تاکید کرد: الزم است به سمت 
در  هنر  فرهنگستان  مرجعیت  تثبیت 
برای  کنیم.  هنر کشور حرکت  مسائل 
با  گفت وگویی  نیازمند  امر  این  تحقق 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه 
فرهنگی  میراث  و  صداوسیما  هنری، 
این  به  دستیابی  راه  نقشه  تا  هستیم 

هدف محقق شود.
کمیسیون  عضو  تقوی،  سیدرضا 
به نقش  نیز در بخشی دیگر  فرهنگی 
هنر تأکید کرد. وی گفت: مقام معظم 
رهبری بارها عنوان کرده اند هر اندیشه 
و تفکری که بخواهد در جهان ماندگار 
نشان  را  خود  هنر  قالب  در  باید  شود، 
مدیران،  و  متولیان  که  زمانی  بدهد. 
اگر  حتی  نباشند  عملی  انجام  مستعد 
نخواهد  شنونده  بزنید کسی  هم  فریاد 
از  باید  هنر  فرهنگستان  رسالت  بود. 
چند جهت در راستای حفظ سرمایه های 
هنری و فرهنگی، نگهبانی از این آثار 
فرهنگی، نشر آنها در سطح ملی و بین 

المللی مورد توجه قرار بگیرد.
عضو   ، ر نکی پو با حسین  میر ا
این  در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 

زمینه  در  اساسی  نکته  چند  به  جلسه 
گفت:  و  کرد  اشاره  هنر  و  فرهنگ 
روبه رو  هنر  در  استراتژیک  فقدان  با 
هستیم که جای آن نه در دولت و نه در 
مجلس است. الزم است زمینه های بروز 
افراط و تفریط در اجرای سیاست های 
شود.  اصالح  و  بازبینی  کشور  هنری 
برای  مناسبی  مرجع  هنر  فرهنگستان 
به  رویکرد  و  نگاه  در  تعادل  ایجاد 
مسائل هنر کشور و جلوگیری از افراط 

و تفریط است.
احمد  نشست،  همین  ادامه  در 
اساتید  کرد:  تاکید  هفشجانی  راستینه 
فرهنگ و هنر منابع استراتژیک هر نظام 
هستند و مسیر را تعیین می کنند. انتظار 
داریم در جایگاه نظام نقش هنرمندان و 
اساتید هنر بیش از گذشته نمایان شود، 
اعتبارات اختصاص داده شده به حوزه 
فرهنگ و هنر همیشه بسیار کم بوده و 

این مسئله در فرهنگستان هنر نیز صادق 
است. الزم است کمیسیون فرهنگی در 
تدوین نهایی بودجه سال ۱٤٠۱ درباره 
افزایش اعتبارات بخش فرهنگ و هنر، 
به ویژه دستگاه هایی نظیر فرهنگستان 
استراتژی های  تدوین  وظیفه  که  هنر 

هنری را به عهده دارند، ورود نماید.
رییس  نایب  وطن،  نوباوه  بیژن 
کمیسیون فرهنگی هم در این نشست 
مباحث  و  موضوعات  در  شد:  یادآور 
کشوری فرهنگ همیشه مقوله آخر بوده 
است. مظلومیت فرهنگ و هنر در تاریخ 
کشور ما مربوط به امروز نیست، بلکه از 
دوره های قبل هم بوده است. شبیخون 
فرهنگی و تهاجم فرهنگی نشأت گرفته 
غارت  است.  فرهنگ  به  مهری  بی  از 
جدی  تهدیدی  ایرانی  هنر  و  فرهنگ 
بیشتر هنرمندان  محسوب می شود که 
نسبت به آن هشدار داده اند. آنچه موجب 

به  کشورها  از  بسیاری  درازی  دست  
فرهنگ و هنر ایرانی شده بی توجهی به 
آن بوده است. ماجرای ما در حال حاضر 
همان سیمرغ عطار است، سیمرغ همان 
اساتید و پیشکسوتان عرصه هنر هستند. 
مشکالت به واسطه همین پیشکسوتان 

عرصه هنر حل شدنی خواهد بود.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون 
فرهنگی در پایان این نشست خاطرنشان 
فعالیت های  از  حمایت  و  تعامل  کرد: 
فرهنگستان باید در برنامه ها و مصوبات 
کمیسیون فرهنگی قرار بگیرد و با تشکیل 
فرهنگستان  ز  ا متشکل  کارگروهی 
در  فرهنگی  کمیسیون  اعضای  و  هنر 
و  سیاست گذاری  قانون گذاری،  راستای 
به خصوص مشاوره در تنقیح قوانین در 
حوزه هنر همکاری و مشاوره نمایند و با 
و  نقاط ضعف  مستمر  جلسات  تشکیل 

قوت را بررسی نمایند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
66791265-66

باسابقه  هنرمند  هژیرآزاد،  کاظم 
چهلمین  افتتاحیه  در  است  قرار  تئاتر 
او در  تئاتر فجر تجلیل شود.  جشنواره 
امروز،  که  بزرگداشتش  مراسم  آستانه 
پنجشنبه ۱٤ بهمن ماه برگزار می شود، 
معیشتی  دغدغه های  از  گفتگویی  در 
هنرمندان تئاتر می گوید و از سال هایی 
که پشت سر گذاشته و آرزو می کند کرونا 
از جهان رخت بربندد. گرچه سخنان او 
از  تئاتر  خانواده  ناخوشایند  وضعیت  از 
پیر تا جوان و شرایط نابسامان این هنر 
با  حکایت دارد ولی او سخنان خود را 
طنز و خنده و به دور از هر گونه تلخی 

و غرولندی بیان می کند.
ز  غا آ ر  د د  ا ز آ یر  هژ ظم  کا
صحبت هایش می گوید: به هر حال باید 
برای برگزاری بزرگداشت، سپاسگزار بود 
ولی ای کاش اول فکری به حال ارتقای 
حقوق بازنشستگی امثال ما می کردند. ٨ 
سال است بازنشسته شده ام و بعد از ٥٠ 
سال کار در تئاتر و سینما و تلویزیون 
حقوق بازنشتگی من کفاف شارژ خانه ام 

 ٨ از  این حقوق  البته  نمی دهد.  را هم 
به  تا  بازنشسته شده ام،  که  پیش  سال 
همچنان  ولی  کرده  پیدا  ارتقا  امروز 

بسیار ناچیز است.
این هنرمند پیشکستوت البته تاکید 
با  ندارد و  بازنشستگی  دارد کار هنری 
لحنی طنزآمیز اضافه می کند: ما باید با 
عصا هم جلوی دوربین یا روی صحنه 
تئاتر  کار  روزها  این  هرچند  برویم! 
تئاتر که قربانش بروم!  فایده ای ندارد. 
پیدا  می توانید  را  هنرمندی  هیچ  شما 
کنید که از راه تئاتر گذران زندگی کند؟ 
تلویزیون کار  یا  باید در سینما  یا  همه 
کنند یا مسافرکشی و کارهای دیگری 
انجام بدهند تا بتوانند برای دل خودشان، 
گاهی هم حضوری در تئاتر داشته باشند.
او به انگیزه برگزاری بزرگداشتش 
از جهان رخت  آرزو می کند که کرونا 
بربندد و همه چیز عادی شود و اضافه 
شرایط  شدن  عادی  سایه  در  می کند: 
و  کنیم  گفتگو  نیم  توا می  تا  است 
نه!  یا  تئاتری می خواهیم  ببینیم اصال 

در  حضور  جرات  تماشاگران  که  االن 
سالن های نمایش را ندارند و خود من 
هم به تئاتر نمی روم. چون تا به حال 
دوبار درگیر کرونا شده ام و ممکن است 
برای بار سوم هم این اتفاق تکرار شود. 
دلم می سوزد برای جوانانی که تحصیل 
که  است  خوش  دل شان  و  می کنند 
در  حاال  و  ببرند  صحنه  روی  کاری 
نگران  دل  باید  سخت  وضعیت  این 
شرایط  این  باشند.  تماشاگران  حضور 

فاجعه است، فاجعه!
از  تاسف  ابراز  با  هژیرآزاد  کاظم 
اینکه دولت دیگر تهیه کنندگی تئاتر را 
کنار گذاشته است، می افزاید: دولت بار 
مسئولیت را بر دوش بخش خصوصی 
گذاشته است چون با بودجه اندکی که 
باشد.  تئاتر  تولیدکننده  نمی تواند  دارد 
سال ها پیش دکتر منتظری، مدیر وقت 
مرکز هنرهای نمایشی در پی تشکیل 
سازمان تئاتر بود. او پیگیری های خود 
را به جایی هم رسانده بود و این ظرفیت 
هم وجود داشت ولی بعد با رفتن ایشان 

مرکز  اگر  درحالیکه  رها شد  چیز  همه 
تبدیل  سازمان  به  نمایشی  هنرهای 
پیدا  ارتقا  هم  بودجه اش  حتما  می شد، 
می کرد و شرایط شاید بهتر از این بود. 
واقعیت این است چیزی که ما امروز به 
دنیا  جای  هیچ  در  داریم،  تئاتر  عنوان 
که  است  پلنگی  گاو  شتر  ندارد.  وجود 
خوش  آن  به  را  دل مان  تئاتر  اسم  به 
کرده ایم و برایش جشنواره هم برگزار 
ما مثل جشن  اما جشن های  می کنیم. 
همه  مراسم،  از  بعد  که  است  عروسی 
چیز ریخته و پاشیده می شود و چراغ ها 

هم خاموش می شوند.
کاظم هژیرآزاد اما ترجیح می دهد 
که دیگر تلخی نکند و با لحنی طنزآمیز 
سخن خود را به پایان می برد: دیگر باید 
باورمان بشود به مرحله ای رسیده ایم که 
ما  برگزار می کنند!  بزرگداشت  برایمان 

هم باید خوشحال و سپاسگزار باشیم.
کاظم هژیر آزاد زاده سال ۱32٩ 
در  حضور  با  نوجوانی  در  که  است 
کالس های هنرکده آناهیتا به سرپرستی 

مصطفی و مهین اسکویی، مشق تئاتر 
کرد. او بعدا در گروه تئاتر آناهیتا مشغول 
این  از  جدایی  از  بعد  و  فعالیت شد  به 
با  را  همکاری اش   ،۶٠ دهه  در  گروه 
دیگر هنرمندان حوزه نمایش ادامه داد. 
هژیرآزاد در سال های پرشمار فعالیتش 
نام آشنایی  کارگردان های  با  تئاتر  در 
رفیعی،  علی  رشیدی،  داود  همچون 
صادقی،  قطب الدین  میرباقری،  داود 
کوشک جاللی،  علیرضا  زنجانپور،  اکبر 
و...  برهانی مرند  نادر  رحمانیان،  محمد 
همکاری داشته است. او در حوزه تصویر 
هم هنرمندی است صاحب تجربه که 
شناخته شده ای  کارگردان های  آثار  در 
همچون کیانوش عیاری، اصغر فرهادی، 
حسن فتحی، مهدی فخیم زاده، همایون 
ابراهیم  و  معصومی  خسور  اسعدیان، 
حاتمی کیا همکاری داشته است و یکی 
بازی  شاخصش،  کارهای  تازه ترین  از 
به کارگردانی  در مجموعه زخم کاری 
محمد حسین مهدویان است که مورد 

توجه تماشاگران قرار گرفت.

تقدیر از کاظم هژیرآزاد در جشنواره تئاتر فجر

شتر گاو پلنگی به اسم تئاتر داریم که دل مان را به آن خوش کرده ایم!


