
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی:

تعریف خوشبختی برای مردم و مسئولین تضاد بسیار دارد!

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ضمن هشدار نسبت 
به کاهش استقبال جوانان از اهدای خون در سال های اخیر، گفت: 
برای اعتبارات سال آینده سازمان انتقال خون یک اعتبار۸۵۰ میلیارد 
تومانی مطرح شد که ۳۵۰ میلیاردش درآمد اختصاصی است. درآمد اختصاصی 
یعنی اینکه باید به خود سازمان بازگردد. اگر در آمد اختصاصی به سازمان بازنگردد، 
سال آینده بحران جدی خواهیم شد.دکتر مصطفی جمالی در یک نشست خبری 
گفت: سازمان انتقال خون در مبحث پدافند غیرعامل، سازمان حیاتی شمرده شده 

است. باید توجه کرد که از هر سه نفر تا پایان عمر یک نفر به خون و فراورده های 
خونی نیاز پیدا می کند که نشان از اهمیت سازمان انتقال خون است. در منطقه 
آمار اهدای خون ما بسیار خوبی است، اما در مقایسه با کشورهای پیشرفته آمار 
اهدای خون ما مقداری پایین تر است. به طوری که در آن کشورها از هر ۱۰۰۰ 
نفر ۳۵ نفر اهدای خون دارند، اما در کشور ما این عدد قبال حدود ۲۵ در هزار بود 

که اکنون حدود ۲۳ تا ۲۴ در هر هزار نفر شده است.
صفحه ۲

نشاط اجتماعی در ایران وضعیت مناسبی ندارد
صفحه 2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1964- پنجشنبه 5 اسفند 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
تئاتر زمینه ساز همه 

هنرهای نمایشی 
است

3اقتصاد
طرح صیانت مشکالت 

کسب وکارها را 
افزایش می دهد

4هنر

موزه سینمای ایران در ادامه انتشار سلسله نشست های تاریخ 
شفاهی خود به مناسبت زادروز سیاوش طهمورث بازیگر سینما، 
این  تاریخ شفاهی  گفتگوی  از  بخش هایی  تلویزیون  و  تئاتر 

هنرمند را منتشر کرد.

رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق 
بازرگانی ایران اظهار داشت: در مجلس به بخش خصوصی 
هم وقت و اجازه صحبت کردن داده نشد. در آینده قطعا 
خواهیم دید که تصویب این یک طرح به تنهایی به چه میزان 

در رشد مهاجرت از کشور تاثیر خواهد داشت.

مدتهاست که هنرمندان از وضعیت مناسبي به لحاظ کاري 
و اقتصادي بهره نمي برند و به جز تعداد اندکي از آنها که 
درآمدي مناسب دارند، بقیه هنرمندان با درآمدهایي اندك 

گذران زندگي مي کنند.

رحیم نوروزي: از 
بازیگري پشیمان 

شده ام!

جوانان آنچنان عالقه ای به اهدای خون ندارند! معافیت از خدمت مشمولین
 باالی ۳0 سال و دارای ۲ فرزند

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این 
گزارش اعالم کرد: در راستای فرآیند بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشور و به منظور کمک به نمایندگان مجلس یازدهم پیرامون تصمیم گیری 
کارآمد و مطلوب، تطبیق یکایک احکام الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آنها نسبت 
به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آخرین تغییرات هر حکم براساس مصوبات کمیسیون 

تلفیق مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است.
صفحه ۲

بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی است 
از حوزه سیاست  واصله  اخبار  با  ماه گذشته  در یک 
مجموع  در  ارز،  نرخ  نوسانات  همچنین  و  خارجی 
قیمت خودروهای خارجی حدود پنج درصد کاهش داشته است.

دیگر  بازارهای  بسیاری  همچون  خودرو  بازار  روزها  این 
در یک حالت انتظار به سر می برد. هرچند اخبار واصله از وین 

خوشبینی ها نسبت به کاهش قیمت ها را افزایش داده و بسیاری 
از  قیمت ها  پیش  از  بیش  کاهش  امید  به  واقعی  خریداران  از 
خرید دست برداشته اند، اما نوسان نرخ ارز عامل دیگری است 
که سبب شده به گفته کارشناسان در مجموع  آن طور که باید 

کاهش قیمت ها اتفاق نیفتد.
صفحه ۳

عدم تاثیر اخبار برجامی بر کاهش قیمت ها 
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امنیت  کمیسیون  پیشین  رئیس 
ملی گفت: تا زمانی که توسعه در دستور 
اگر  حتی  نگیرد،  قرار  مسئوالن  کار 
برجام هم امضا شود، ملت از منافع رفع 
تحریم ها عایدی زیادی نخواهد داشت.

رئیس  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی 
در مجلس دهم، در پاسخ به این سوال 
که مذاکرات وین در چه مسیری پیش 
می رود و آیا قبل از سال جاری توافق 
معتقدم  گفت:  آمد،  خواهد  دست  به 
است.  شده  فراهم  توافق  برای  زمینه 
اخباری هم که اخیرا منتشر شده است 
در همین رابطه بود. البته من در ابتدای 
ورود دولت جدید به مذاکرات، طرحی 
تحت عنوان »آتش بس موقت« را مطرح 
کردم و گفتم ما به طور طبیعی به نوعی 
ایران  با چالش مواضع در دولت جدید 
با دولت آمریکا مواجه خواهیم بود. به 
بین  آتش بس  نوعی  باید  می رسد  نظر 
از  بیش  ایران  تا  بگیرد  شکل  طرفین 
و  ندهد  ارتقا  را  خود  برنامه های  این 
طرف  و  بپذیرد  هم  را  نظارتی  سامانه 
مقابل هم پول های مسدود شده ایران 
را آزاد و شرایط تحریم نفتی ایران به 

شکلی تعدیل شود. 
دیگر  بار  زمان  همان  افزود:  وی 
که  شد  مطرح  هیچ«  یا  »همه  قاعده 
معتقد بودم این قاعده با روح دیپلماسی 
همخوانی ندارد. چون معنای آن تطویل 
مذاکرات است. وقتی مذاکرات طوالنی 
می شود، طرفی که تحت تحریم است، 

بیشترین هزینه را می دهد. 
سیاست  مسائل  کارشناس  این 
خارجی در این باره تصریح کرد: امروز 
آن  خبرهای  و  گرفته  شکل  شرایطی 
که  بود  این  شد  منتشر  حدی  تا  هم 
طریق  از  معموال  اروپایی  کشورهای 
مانند  خبرپراکنی  دستگاه های  برخی 

تا  می دهند  درز  را  اطالعاتی  رویترز 
مشابه  یا  دهند،  نشان  را  اروپا  جایگاه 
کاری که اولیانوف در صفحه شخصی 
خود در توییتر انجام می دهد، این خبرها 
موقت  توافق  یک  که  می دهد  نشان 
 ۹۰ هر  که  توافقی  یعنی  است.  راه  در 
باید  آمریکا  رئیس جمهور  روز   ۱۲۰ یا 
و  دهد  ارائه  را  ایران  پایبندی  گزارش 
بر اساس همان، تعلیق تحریم ها اتفاق 
که  برسد  جایی  به  کار  نهایتا  تا  بیافتد 

توافق نهایی شکل بگیرد.  
فالحت پیشه تاکید کرد: چه توافق 
نهایی یا چه توافق موقت شکل بگیرد، 
کشته شدن زمان به ضرر دو طرف اصلی 
مذاکره یعنی ایران و آمریکا است. بقیه 
طرف های مذاکره را عمال ایران ساخته 
با  است. دلیل آن است که در مذاکره 
آمریکا نوعی تابوسازی شده و طرف های 
دیگر مذاکره برای خودشان حوزه منافع 

برجامی تعریف کرده اند. 
یک  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
مشکلی برای طرف ایرانی وجود دارد 
نقد  بین  زنی  پل  بوده،  همیشگی  که 
دولت  بر  حاکم  طرف  است.  اثبات  و 
عنوان  به  را  برجام  بارها  ایران  امروز 
یک خیانت یا حداقل یک اشتباه مطرح 
کرده است. اما امروز اتفاقی که می افتد 

تغییرات  با  برجام  این است که همان 
جزئی در راه است. موضوعی که دولت 
سعی می کند آن را در داخل اثبات کند. 
قاطبه  تقریبا  امروز،  در همین مجلس 
نمایندگان در سخنرانی های خود برجام 
را خیانت خواندند و امروز دغدغه دارند 
کنند.  جدا  دولت  از  را  خود  حساب  تا 
خواسته هایی از دولت دارند که حداقل 
یعنی  نیست.  عملی  سیاست  عالم  در 
که  بدهد  تضمین  آمریکا  فعلی  دولت 
دولت های آینده از برجام خارج نشود و 
کنگره هم آن را بپذیرد اگر باشد خیلی 
تطویل  معنای  به  این  اما  است  خوب 

مذاکرات است. 
توافق،  ثبات  راه  تنها  افزود:  وی 
زودتر  هرچه  انعقاد  و  برجام  احیای 
امضا  به  برجام  زودتر  است. هرچه  آن 
سایه  از  اقتصادی  مبادالت  برسد، 
حتی  و  شود  خارج  سیاست  سنگین 
آمریکایی  شرکت های  با  بتواند  ایران 
زمان  آن  باشد،  داشته  تازه ای  توافق 
در  و  زد  خواهد  ریشه  برجام  که  است 
ایران و موضوع  امروز،  دنیای متالطم 
هسته ای آن در دستور کار اول نخواهد 
بود که آمریکایی ها حاضر باشند برای آن 
هزینه بدهند. امروز دستور کار دنیا جنگ 
اوکراین است. تا زمانی که اوکراین به 

سرانجام اقتدارطلبانه و دیپلماتیک خود 
نرسیده بهتر است که برجام احیا شود. 
واقعیتی  یک  گفت:  فالحت پیشه 
وجود دارد که برخی از مسئوالن کشور 
دو  حداقل  خوشبختی  و  پیشرفت  از 
داده اند.  ارائه  عمل  در  متضاد  تعریف 
خود،  برای  خوشبختی  تعریف  یک 
قالب  در  که  اطرافیانشان  و  خانواده 
رشد  روز  به  روز  همیشه  تعریف  این 
ثروت خانوادگی، اعوان و انصار آن ها 
شأن  و  سیاسی  مناصب  و  شده  دیده 
یک  می شود.  حفظ  آن ها  اقتصادی 
که  دارند  خوشبختی  از  دیگر  تعریف 
زیاد  را  آن  و  بوده  ایران  مردم  برای 
مردم  که  است  این  آن  و  می شنویم 
زندگی سخت عادت کنند که  به  باید 
است.  حجتیه ای  انجمن  تعریف  یک 
به نظرم این تعریف به هیچ وجه آینده 
ایران  نمی کند.  تعریف  را  ایران  مردم 
کشوری است که چهارمین منابع ثروت 
در دنیا را دارد یعنی با مدیریت متوسط 
نظر شاخص های  از  باید  ایرانی ها هم 
توسعه در دنیای امروز خوشبخت باشند. 
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی 
دشوار  زندگی  به  باید  ایران  مردم  که 
عادت کنند یک نگاه انجمن حجتیه ای 
در میان برخی افراد حاکم است که در 
شأن و حق ملت ایران نیست و باید آن 
نگاه عوض شود. برخی از مسئوالن به 
همراه خانواده هایشان از لحاظ اقتصادی، 
فرصت ها و رانت ها روز به روز پیشرفت 
ملت  برای  دیگری  توجیه  اما  می کنند 
دارند و این موضوع باعث شده است که 
روز به روز فضای فکری مردم با فضای 
فکری برخی مسئوالن و شعار انقالب 
همخوانی نداشته باشد. این موضوع باید 
ایرانی ها  از آن زندگی  حل شود و بعد 
چه با برجام و چه بدون آن پیشرفته و 

بهتر خواهد بود.

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی:

تعریف خوشبختی برای مردم و مسئولین تضاد بسیار دارد!

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
به  اشاره  با  کشور  بهزیستی  سازمان 
بهزیستی  سازمان  مددجویان  معافیت 
از پرداخت هزینه بهای گاز بر اساس 
امسال،  بودجه  قانون  واحده  ماده 
می گوید: از مجموع ۲ میلیون و ۸۰۰ 
اطالعات  پوشش،  تحت  خانوار  هزار 
هزار   ۸۰۰ و  میلیون  یک  از  بیش 
شرکت های  نیاز  اعالم  مطابق  خانوار 
آب، برق و گاز آماده شده تا از طریق 

وب سرویس در اختیار این شرکت ها 
قرار گیرد.

با اشاره به  سیدمرتضی حسینی، 
 ۸ تبصره  )ی(  بند  اجرایی  آیین نامه 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
ن  یا مددجو فیت  معا و  ر  کشو کل 
هزینه  پرداخت  از  بهزیستی  سازمان 
آئین نامه  طبق  کرد:  بیان  گاز،  بهای 
ابتدایی مصرف،  ابالغی در سه دامنه 
قانون  این  ز  ا نند  می توا مددجویان 

بهره مند شوند و گاز مصرفی برایشان 
این  به  و  باشد  رایگان  صورت  به 
آب،  کلی  طور  به  که  نیست  صورت 
باشد،  رایگان  مددجویان  گاز  و  برق 
مصرف  کم  ن  یا مددجو تنها  بلکه 
هزینه های  اعالمی،  دامنه های  طبق 
رایگان  منازل شان  گاز  و  برق  و  آب 

خواهد شد.
فیت  معا به  ه  ر شا ا با  ی  و
پرداخت  ز  ا مصرف  کم  مددجویان 

هزینه بهای آب و برق و گاز گفت: از 
مجموع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار 
یستی  بهز ن  ما ز سا شش  پو تحت 
و  میلیون  یک  ز  ا بیش  اطالعات 
است  شده  آماده  خانوار  هزار   ۸۰۰
اختیار  در  سرویس  وب  طریق  از  تا 
شرکت های گاز، آب و برق قرار گیرد 
که در حال هماهنگی با این شرکتها 
برای  مادگی  آ اعالم  با  تا  هستیم 

شود.  تحویل شان  دریافت 

اطالعات 1.۸ میلیون خانوار »معاف از پرداخت بهای گاز« 
آماده ارسال به شرکت گاز

همین صفحه

مسکن  بانک  مدیره  هیات  عضو 
تسهیالت  اعطای  شیوه نامه  ابالغ  از 
اجرای  در  مسکن  نوسازی  و  احداث 
قانون جهش تولید مسکن به شعب این 

بانک خبر داد.
بانک  خبری  پایگاه  گزارش   به 
مسکن – هیبنا، محمدحسن علمداری 
عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان 
مشمول  پروژه های  و  اشخاص  اینکه 
طرح نهضت ملی مسکن در قالب های 
مختلف )انبوه سازی، گروه های ساخت، 
خودمالکی و…( از طریق سامانه وزارت 
راه و شهرسازی تایید و به بانک معرفی 
قابل اعطا  تسهیالت  سقف  می شوند، 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  قالب  در 
را  احداث واحدهای مسکونی  به منظور 
برای شهر تهران ۴۵۰۰ میلیون ریال، 
شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت 
)مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، 
اهواز( ۴۰۰۰ میلیون ریال، سایر مراکز 
استان ها )با جمعیت کمتر از یک میلیون 
نفر( ۳۵۰۰ میلیون ریال، سایر شهرها 
روستاها  برای  و  ریال  میلیون   ۳۰۰۰

۲۵۰۰ میلیون ریال، عنوان کرد.
تسهیالت  سود  نرخ  علمداری 
شورای  مصوب  سود  نرخ  اساس  بر  را 
پول و اعتبار )در حال حاضر ۱۸ درصد( 
که  صورتی   در  گفت:  و  کرد  عنوان 
در  تسهیالت  سود  از  بخشی  پرداخت 
قالب یارانه )با ارایه تضمین نامه( توسط 
دولت تضمین شود، اعطای تسهیالت 
نه ای  یارا نرخ های  با  متقاضیان  به 

امکان پذیر خواهد بود.
وی گفت: انعقاد قرارداد مشارکت 
فیزیکی  پیشرفت  میزان  از  فارغ  مدنی 
پروژه پس از ارایه مدارک و مستندات 
از قبیل مستندات هویتی، اسناد مالکیتی 
نه  پروا طرح،  اجرای  محل  عرصه 
ساختمانی و…، پس از تشکیل پرونده 
امکان پذیر  ذیربط  استعالم های  اخذ  و 
بانک  مدیره  هیات  بود.عضو  خواهد 
مسکن نحوه واریز مراحل سهم الشرکه 
طی  را  موصوف  پروژه های  در  بانک 
و  پی کنی  آماده سازی،  مرحله  چهار 
فونداسیون؛ اسکلت و سقف؛ سفت کاری 

و نازک کاری اعالم کرد.
علمداری با اشاره به اینکه مجموع 
فروش  و  مدنی  مشارکت  دوره های 
ملی  نهضت  طرح  تسهیالت  اقساطی 
اظهار  است؛  سال   ۲۰ حداکثر  مسکن 
داشت: پس از پایان دوره های مشارکت 
مدنی، اصل و سود آن، قابل تقسیط به 

نام متقاضیان واجد شرایط خواهد بود.
بر این اساس، در صورت طوالنی شدن 
زمان  از  بیش  مدنی  مشارکت  دوره 
افزایش  چنانچه  قرارداد،  در  قیدشده 
طول دوره مشارکت مدنی ناشی از قصور 
و کوتاهی سازنده )با تشخیص و تایید 
وزارت راه و شهرسازی( باشد، پرداخت 
مدت زمان  از  ناشی  مشارکت  سود 
افزایش یافته بر عهده سازنده خواهد بود.
طی  قسا ا ش  و فر همچنین 
به  صرفًا  مدنی  مشارکت  تسهیالت 
هر  نام  به  مسکونی  واحد  یک  تعداد 

متقاضی، امکان پذیر خواهد بود.
پروژه های  به  اشاره  با  علمداری 
داشت:  اظهار   ، مهر  مسکن  باقیمانده 
پروژه های  به  متمم  تسهیالت  اعطای 
احداثی در قالب مسکن مهر و طرح اقدام 
تعیین شده  سقف های  تا  مسکن  ملی 
ملی  نهضت  طرح  تسهیالت  برای 
ذیربط  مقررات  و  ضوابط  رعایت  با 

امکان پذیر است.
وی ادامه داد: در اعطای تسهیالت 
مذکور، رعایت تمامی ضوابط و مقررات 
بانک ازجمله اعتبارسنجی متقاضی، عدم 
وجود سابقه چک برگشتی و تسهیالت 
معوق، ارایه صورت های مالی حسابرسی 
ارایه  ذیربط،  ضوابط  اساس  بر  شده 
مالیات های  قانون   ۱۸۶ ماده  گواهی 
و  ضوابط  چارچوب  در  و….  مستقیم 
بانک  سالیانه  اعتباری  سیاست های 
حقوقی،  اشخاص  ضمنًا  است.  الزامی 
الزامی به کسب حدنصاب نسبت مالکانه 

)در حال حاضر ۱۵ درصد( ندارند.
مسکن  بانک  مدیره  هیات  عضو 
خصوص  در  ما  خبرنگار  به  پاسخ  در 
تسهیالت  از  روستاییان  بهره مندی 
ی  عطا ا گفت:  یی،  ستا و ر مسکن 
به صورت  روستاییان،  به  تسهیالت 
تسهیالت  سقف  تا  تسهیالت  اعطای 
مسکن روستایی )۱۰۰۰ میلیون ریال( 
چارچوب  در  تسهیالت  اعطای  نیز  و 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  بط  ا ضو
سامانه  طریق  از  معرفی  به  مشروط 
وزارت راه و شهرسازی، تا سقف ۲۵۰۰ 
میلیون ریال، ضمن ترهین عرصه محل 
اجرای طرح با لحاظ اعطای تسهیالت 
تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود 
درصد(   ۵ حاضر  حال  در   ( یارانه ای 
 ۱۵۰۰ سقف  تا  تسهیالت  اعطای  و 
میلیون ریال با نرخ سود مصوب شورای 
پول و اعتبار )در حال حاضر ۱۸ درصد( 

امکان پذیر است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد؛ 

ابالغ شیوه نامه اجرای طرح نهضت ملی به شعب بانک مسکن

برگزاری  روز  دومین  حاشیه  در 
در  داخل  ساخت  از  حمایت  نمایشگاه 
کیش،  جزیره  در  پتروشیمی  صنعت 
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو گفت 
که صنعت بیمه در زمینه پوشش بیمه 
عمل  موفق  پتروشیمی  صنعت  ای 

کرده است.
بیمه  روابط عمومی  گزارش   به 
تجارت نو؛ دکترنیما نوراللهی در نشست 
مالی  تامین  های  “روش  تخصصی 
توسط بانک و سوپر مارکت مالی” بیان 
حوزه  در  همواره  بیمه  صنعت  داشت: 
پوشش بیمه ای پتروشیمی موفق بوده 
و در پرداخت خسارات در اسرع وقت به 

تعهدات خود عمل کرده است.
موضوعات  از  یکی   ، گفت  وی 
بیمه ای صنعت  پوشش  زمینه  در  مهم 
بیمه نامه  نوع  انتخاب  را  پتروشیمی 
صنایع  اغلب  داشت:  اظهار  و  دانست 

پایین  هزینه های  علت  به  پتروشیمی 
تر در قالب بیمه نامه آتش سوزی اقدام 
البته  که  کنند  می  نامه  بیمه  خرید  به 

بهتر است این همکاری در قالب بیمه 
خدمات  ارائه  برای  مهندسی  نامه های 

دقیقتر و مناسب تر انجام شود.

بیمه  داشت:  ذعان  ا للهی  ا نور
صورت  به  که  است  آماده  تجارت  نو 
به  را  خود  کارشناسانه  خدمت  رایگان 
صنایع پتروشیمی داشته باشد و نوع بیمه 
نامه ها را بررسی کند که صنعتگران با 
خیالی راحت و مطمئن به فعالیت خود 

ادامه دهند.
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، 
محصولی  تجارت،  بیمه  وام  گفت: 
مشترک با بانک تجارت و بیمه تجارت نو 
است که صنعتگران می توانند همراه با 
خرید بیمه نامه های این شرکت، از وام 

بانک تجارت نیز استفاده کنند.
یش  هما و  ه  یشگا نما سومین 
داخل  ساخت  ز  ا حمایت  تخصصی 
به  ویژه  نگاه  با  پتروشیمی  صنعت  در 
صنعت پاالیش و پتروپاالیش ازروز دوم 
تا چهارم اسفندماه سال جاری در جزیره 

کیش در حال برگزاری است.

کارنامه موفق شرکت های بیمه ای در پوشش ریسک های صنعت پتروشیمی
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طرح  بازگشت  درخواست  برای  امضاء   ۱۳۰ جمع آوری 
صیانت به صحن

یک عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از جمع آوری 
۱۳۰ امضاء برای درخواست بازگشت طرح این طرح به صحن مجلس 

خبر داد
جالل رشیدی کوچی عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت 
درخواست  برای  نمایندگان  امضای  تعداد  افزایش  از  مجازی  فضای  از 
بازگشت طرح صیانت به صحن خبر داد و گفت: پس از برگزاری جلسه 
کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در روز گذشته 
و تصویب کلیات طرح در آن شرایط، با توجه به  نگرانی هایی که در میان 
افکار عمومی و مردم وجود داشت طی نامه ای به همراه همکاران عزیز با 
۵۵ امضا درخواست کردیم که براساس آیین نامه داخلی مجلس این طرح 
با مشارکت همه  به صحن مجلس برگردد تا در صحن علنی و  مجدداً 

نمایندگان مجلس بررسی شود. 
وی ادامه داد: تعداد این امضاها اکنون به ۱۳۰ امضاء رسیده و در 

حال افزایش است.
رشیدی کوچی همچنین افزود: ما قبول داریم که در حوزه فضای 
مجازی نیاز به قانونگذاری وجود دارد اما نباید این کار با عجله و ابهام 

انجام شود که باعث خدشه به اعتماد مردم به نظام شود.

نماینده نجف آباد در مجلس:
کشور  به  را  تورم  و  بودجه  کسری  نباید  تلفیق  کمیسیون 

تحمیل کند
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: کمیسیون 
تلفیق و مجلس نباید سقف بودجه را افزایش داده و موجب ایجاد تورم 

در جامعه شود.
تذکر  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  ابوترابی  ابوالفضل 
بودجه ای رهبر انقالب به مجلس گفت: کمیسیون تلفیق نباید مصوبه ای 

داشته باشد که باعث افزایش تورم در جامعه شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس افزود: پیش بینی منابع درآمدی که 
واقعی نیستند، کسری بودجه را به دنبال دارد و کسری بودجه نیز موجب 

تورم شدید در جامعه خواهد شد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :به 
عنوان مثال در کمیسیون تلفیق سهم دولت از درآمدهای نفتی ۲۰۰ هزار 
بشکه در هر روز افزایش یافته است در بخش دیگر در الیحه دولت درآمد 
حاصل از هر بشکه نفت ۶۰ دالر پیش بینی شده که در کمیسیون تلفیق 

این میزان به ۷۰ دالر افزایش یافته است.
کمیسیون  در  دولت  نماینده  اگرچه  کرد:  خاطرنشان  ابوترابی 
باید  دولت  من  نظر  به  اما  کرده  موافقت  شفاهًا  مصوبه  این  با  تلفیق 
کمیسیون  مصوبه  این  با  را  خود  مخالفت  و  بزند  رسمی  نامه  صراحتًا 

کند. اعالم  تلفیق 
وی افزود: در مورد بانک ها نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
پروژه های ملی اعتبار نیاز بود که این تکلیف بر عهده بانک ها گذاشته 
شد تا در قالب تسهیالت این میزان اعتبار را تامین کنند که این مسئله 
واکنش رئیس کل بانک مرکزی را در نامه ای که به رهبر معظم انقالب 

نوشت در پی داشت.
 : داشت  اظهار  اسالمی  در مجلس شورای  نجف آباد  مردم  نماینده 
کمیسیون تلفیق و مجلس نباید مصوبه ای در بحث بودجه داشته باشند 

که سقف بودجه را افزایش دهد و موجب ایجاد تورم در جامعه شود.

معافیت از خدمت مشمولین باالی ۳۰ سال و دارای ۲ فرزند
گزارش تطبیقی دیوان محاسبات از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ با الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ و آخرین تغییرات در کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد.
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این 
گزارش اعالم کرد: در راستای فرآیند بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
تصمیم  پیرامون  یازدهم  مجلس  نمایندگان  به  کمک  منظور  به  و  کشور 
گیری کارآمد و مطلوب، تطبیق یکایک احکام الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ و 
مقایسه آنها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آخرین تغییرات هر حکم 
بررسی  مورد  اسالمی  تلفیق مجلس شورای  براساس مصوبات کمیسیون 

قرار گرفته است.
بر این اساس، یکی از مهمترین تغییرات مربوط به بند )هـ( از تبصره 
استثنای  سیزدهم  دولت  اگرچه  آن،  طبق  بر  که  است  بودجه  قانون   )۷(
ارز محاسبه  کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در نرخ 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی که در بودجه ۱۴۰۰ آمده بود، را در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ نگنجانده اما کمیسیون تلفیق مجدداً این استثناء را در قانون 

لحاظ نموده است.
از دیگر تفاوت های عمده الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ می توان به موضوع دولت الکترونیک و هوشمندسازی ارکان 
قوه مجریه اشاره کرد. علیرغم اینکه هیچ ُحکم متناظری در حوزه دولت 
الکترونیک در قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود نداشت، اما در الیحه تقدیمی از 
سوی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم، تحقق مواردی همچون »معماری 
کالن و الزامات فنی ارائه خدمات الکترونیک« و »راه اندازی پنجره واحد 

خدمات هوشمند دستگاه ها« در الیحه مذکور پیش بینی شده است.
کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره ۷، بندی را خارج از الیحه پیشنهادی 
دولت الحاق نموده که بر مبنای آن، به منظور تامین مالی شبکه راه آهن 
کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز با اولویت مناطق محروم و روستایی 
در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می شود از محل ارز غیرصادراتی نسبت 
به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، تریلی، واگن 
و همچنین ۱۰ هزار دستگاه ماشین آالت راهسازی توسط بخش خصوصی 
اقدام نماید. کمیسیون تلفیق همچنین با توجه به سکوت الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
درخصوص تعرفه گمرکی واردات گوشی موبایل، با الحاق بندی مشابه ردیف 
۲ از تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی های همراه 

خارجی باالی ۶۰۰ دالر را به میزان ۱۲ درصد تعیین نمود.
همچنین در بند )۳( الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره )۱۰( الیحه 
مقیم  نظام وظیفه عمومی  است که مشمولین  عنوان شده  بودجه ۱۴۰۱، 
خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه 
عمومی گذشته باشد، می توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو، کارت 
معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. گفتنی است در بخش دیگری از 
همین بند الحاقی، در راستای توجه به استحکام خانواده و امر فرزندآوری، 
معافیت رایگان از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولین متاهل و باالی ۳۰ 

سال دارای ۲ فرزند در نظر گرفته شده است.
پایان خدمت کارکنان دولت«  تغییرات بخش »پاداش  از  بررسی ها 
در الیحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد که علیرغم تعیین سقف 
۴۴۵ میلیون تومان از سوی دولت سیزدهم، اما کمیسیون تلفیق با مالک 
عمل قرار دادن پاداش پایان خدمت مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، همان 

سقف پیشین ۴۷۲ میلیون تومان را مصوب نموده است.

هشدار یک کارشناس علوم اجتماعی؛

نشاط اجتماعی در ایران وضعیت مناسبی ندارد

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

مهلت ثبت نام کنکور ۱۴۰۱ تا ششم اسفند تمدید شد
سازمان سنجش آموزش کشور در اطالعیه ای از تمدید مهلت ثبت 
نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ تا روز جمعه ششم اسفندماه جاری خبرداد.

در اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: پیرو اطالعیه  ۳۰ 
بهمن ماه ۱۴۰۰ به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری 
سال ۱۴۰۱ در دوره های روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوری، مجازی، 
پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور 
)آموزش از راه دور( و مؤسسات  آموزش  عالی  غیرانتفاعی  و غیردولتی  و 
همچنین رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی می رساند که به منظور 
فراهم کردن تسهیالت بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ 
)۴ اسفندماه( برای ثبت نام اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده است که 

بتوانند تا روز جمعه ۶ اسفندماه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
براساس این اطالعیه متقاضیان ضروری است در مهلت در نظر گرفته 
شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اصالحات مندرج 
در اطالعیه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ با فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد 
نیاز ثبت نام به درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام 

در این آزمون اقدام کنند.
طبق این گزارش، متقاضیانی که پیش از این ثبت نام خود را تکمیل 
و کدرهگیری دریافت کرده اند در صورت تمایل می توانند تا ششم اسفند 

نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

دانشجویان  مهارتی  ملی  المپیاد  ثبت نام  مهلت  تمدید 
دانشگاه های کشور 

های  دانشگاه  دانشجویان  مهارتی  ملی  المپیاد  دومین  رییس  نایب 
سراسر کشور گفت: مهلت ثبت نام در دومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان 

دانشگاه های سراسر کشور تا ۱۰  اسفندماه تمدید شد.
دانشگاه جامع علمی  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  عباسی  سلیمان 
کاربردی با اعالم این خبر افزود: براساس درخواست دانشجویان و مراکز 
آموزش عالی کشور مبنی بر تمدید زمان ثبت نام دومین المپیاد مهارتی 
نیم سال تحصیلی جدید و  باتوجه به شروع  دانشجویان سراسر کشور و 
حضور دانشجویان جدیدالورود، مهلت ثبت نام در دومین المپیاد ملی مهارتی 
دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور با میزبانی واحد استان مرکزی تمدید 
شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، عباسی افزود: 
عالقمندان به شرکت در این المپیاد در زمان مقرر فرصت دارند با مراجعه 
https://olympiad.uast. به سایت اطالع رسانی المپیاد به آدرس

ac.ir آیین نامه را مطالعه و با ورود به قسمت ثبت نام، نسبت به ثبت 
اطالعات درخواستی اقدام کنند.

نایب رییس دومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان دانشگاه های سراسر 
کشور تصریح کرد: باتوجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آزمون کتبی این 
المپیاد، زمان در نظر گرفته شده مجددا تمدید نخواهد شد و مراکز آموزش 
عالی ضرورت دارد با اطالع رسانی موضوع، دانشجویان عالقمند را برای 
شرکت در المپیاد، راهنمایی کنند.  آزمون کتبی این المپیاد در چهار گروه 
آموزشی فنی، مهندسی و صنعت، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی، 
مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر در ۱۲ رشته فناوری اطالعات، 
ماشین افزار، برق و الکترونیک، گرافیک، پویانمایی، عکاسی، تربیت بدنی، 
حقوق، حسابداری، ارتباطات، گیاهان دارویی و پرورش آبزیان در دو روز 

در اسفند ماه سال جاری به صورت مجازی، برگزار می شود.

دستگیری زن و شوهر سارق با ۴۵ فقره سرقت 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  ماموران  گفت:  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
بیرجند با اقدامات اطالعاتی و پلیسی، زن و شوهر سارق را دستگیر و ۴۵ فقره سرقت 

از آنها کشف کردند.
سردار ناصر فرشید اظهار داشت: با وقوع چند فقره سرقت اماکن در حال احداث 
در شهرستان بیرجند، پیگیری موضوع و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
اقدامات اطالعاتی و  انجام  با  بیرجند  افزود: ماموران کالنتری ۱۲ شهرستان  وی 
تحقیقات گسترده پلیسی و با گشت های مستمر محسوس و نامحسوس، ۲ سارق را هنگام 

سرقت شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: متهمان دستگیر شده که زن و شوهر 
بودند ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرم و اتهامی شدند اما در روبه رو شدن با شواهد 
موجود و ارائه مستندات به ناچار لب به اعتراف گشودند و به ۴۵ فقره سرقت اماکن در 

حال احداث اعتراف کردند.
معرفی  قضایی  مراجع  به  پرونده  همراه  به  شده  دستگیر  متهمان  گفت:  وی 

شدند.
مختل  را  شهروندان  آرامش  که  اقدامی  هرگونه  کرد:  تصریح  فرشید  سردار 
مشاهده  صورت  در  شهروندان  و  شد  خواهد  روبه رو  پلیس  جدی  برخورد  با  کند 
پلیسی  فوریت های  مرکز  با  بالفاصله  اقدامی  هر  از  قبل  مشکوک،  موارد  هرگونه 

بگذارند. میان  در   ۱۱۰

شرور سابقه دار دزفول دستگیر شد
کیفری سرقت  سابقه  فقره  با ۱۲  دار  سابقه  دزفول گفت: شرور  انتظامی  فرمانده 

مسلحانه، شرارت و فروش مواد مخدر در شهرستان دزفول دستگیر شد.
سرهنگ روح اله گراوندی افزود: ماموران پلیس مواد مخدر با انجام اقدامات اطالعاتی 
مخفیگاه یک نفر شرور سابقه دار را شناسایی و موضوع دستگیری وی بصورت ویژه در 

دستور کار آن پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با پشتیبانی یگان امداد شهرستان 
پس از هماهنگی با مرجع قضایی متهم را طی عملیاتی مقتدرانه، پس از قدرت نمایی در 

میان مردم و درگیری چند ساعته در مخفیگاهش دستگیر کردند. 
استعالمات صورت گرفته متهم  افزود: در  انتظامی شهرستان دزفول  فرمانده 
سرقت های  و  مخدر  مواد  عمده  فروش  شرارت،  کیفری  سابقه  فقره   ۱۲ دارای 
مرجع  به  مقدماتی  پرونده  تشکیل  جهت  دستگیری  ز  ا پس  که  بود  نه  مسلحا

شد. معرفی  قضایی 

اخاذی از کارگردان سینما به بهانه ۷۰ میلیون تومان وجه نقد
اوباش،  و  اراذل  از  تعدادی  گفت:  تهران  امنیت  پلیس  عملیات  مرکز  رییس 
تومانی  میلیون   ۷۰ وجه  طلب  او  از  و  می دهند  قرار  هدف  مورد  را  سینما  کارگردان 

می کنند.
سرهنگ سعید راستی گفت: تعدادی از اراذل و اوباش کارگردان سینما را هدف قرار 

می دهند و از او به مبلغ ۷۰ میلیون تومان، طلب وجه نقد می کنند.
به گفته راستی، این اراذل و اوباش به مدت سه روز در مقابل مسکن مسکونی این 
کارگردان کمین می کنند و در نهایت در ساعت ۷ بعدازظهر با ضربات قمه و چاقو او را از 
پای درمی آورند و متواری می شوند. بعد از ۲۴ ساعت از این حادثه، این اراذل مجدد تماس 
می گیرند و طلب ۵۰۰ میلیون تومان می کنند که این با هماهنگی همکاران در مجموعه 

پلیس امنیت تهران بزرگ دستگیر می شوند.
این اراذل و اوباش سابقه درگیری و شرارت در جنوب تهران را دارند. یکی از آن ها 
در شهرستان ورامین، دو نفر از آن ها از جنوب تهران دستگیر شدند و نفر چهارم هم در 

اختیار نیرو های پلیس انتظامی پایتخت است.
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اکسپریا ۵ مارک 4 سونی احتماالً با تراشه 
اسنپدراگون ۸ نسل یک پالس عرضه خواهد شد

اکسپریا ۵ مارک ۴ به عنوان جانشین اکسپریا ۵ مارک ۳ و گوشی پرچم دار 
از  احتمااًل  گوشی  این  شد.  خواهد  رونمایی   ۲۰۲۲ سال  در  سونی  کوچک تر 

اسنپدراگون ۸ نسل یک پالس به جای اسنپدراگون ۸ نسل ۱ بهره می برد.
اکسپریا  پرچم دار  گوشی  عرضه ی  از  پس  سونی  گذشته،  سال های  در 
Xperia، نسخه ی کوچک تری از آن را با برچسب کامپکت Compact روانه ی 
بازار می کرد تا نیاز کاربران با سلیقه های مختلف را برطرف کند. مدل های کامپکت 
صفحه نمایش کوچک تری داشتند؛ اما همان تراشه ی قدرتمند و دوربین یکسان 
اصلی،  مدل  با  کامپکت  مدل  میان  تفاوت  تنها  به طورکلی،  می کردند.  حفظ  را 

صفحه نمایش کوچک تر و باتری کم ظرفیت تر و قیمت ارزان تر بود.
اجتماعی  ویبو، شبکه  در  کاربری  در حساب  افشاگری  فون آرنا،  به گزارش 
پرچم دار کوچک تر  اکسپریا ۵ مارک ۴، گوشی  توییتر، مشخصات  چینی مشابه 
سونی در سال ۲۰۲۲ را فاش کرد. طبق شایعات، گوشی مذکور به صفحه نمایش 
۶٫۱ اینچی با محافظ گوریال گلس ویکتوس مجهز خواهد شد که این روزها برای 

صفحه نمایش کوچک تر نیز استفاده می شود.
اکسپریا ۵ مارک ۴ احتمااًل به تراشه ی اسنپدراگون ۸ نسل ۱ پالس ساخت 

TSMC مجهز است
همانند مدل های Compact در سال های گذشته که از تراشه ی قدرتمند 
بهره می بردند، اکسپریا ۵ مارک ۴ نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. گفته 
یک  نسل   ۸ اسنپدراگون  تراشه ی  از  دارد  قصد  ژاپنی  شرکت  این  که  می شود 
پالس در اکسپریا ۵ مارک ۴ به جای اسنپدراگون ۸ نسل ۱ استفاده کند. انتظار 
می رود این  بار مدل پالس آینده کوالکام به جای گره ۴ نانومتری سامسونگ که 
در مدل اسنپدراگون ۸ نسل یک معمولی به کار برده شده است، براساس فرایند ۴ 

نانومتری TSMC تولید شود.
طبق گزارش افشاگر، چینش دوربین دقیقًا با مدل قبلی، یعنی اکسپریا ۵ 

مارک ۳، مطابقت دارد. 
به عبارت دیگر، در پنل پشتی از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل IMX۵۵۷ و 
دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل IMX۳۶۳ و دوربین ۱۲ مگاپیکسل تله فوتو 
IMX۶۶۳ با زوم اپتیکال ۳ برابری میزبانی خواهد کرد. ناگفته نماند که تمام 

حسگرها را خود سونی ساخته است.
گفته می شود که Mark ۵ Xperia ۴ درمقایسه با به مدل قبل )۴۵۰۰ 
با گوریال  نیز  باتری پرظرفیت تری مجهز و شیشه ی پشتی  میلی آمپر ساعت( به 

گلس ویکتوس محافظت خواهد شد.
انتظار می رود که تراشه ی اسنپدراگون ۸ نسل یک پالس در نیمه ی دوم 
سال ۲۰۲۲ معرفی شود و پس از آن، رونمایی گوشی جدید سونی را شاهد باشیم. 
باوجوداین، طبق گزارش ها کوالکام در تالش است تا سرعت تولید تراشه را افزایش 
دهد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که اکسپریا ۵ مارک ۴ نیز زودتر رونمایی 
شود. برای مقایسه، نسخه ی قبلی، یعنی اکسپریا ۵ مارک ۳ ، آوریل ۲۰۲۱ معرفی 

شد و اکتبر ۲۰۲۱ دردسترس قرار گرفت.
اکسپریا وان مارک ۴، پرچم دار آینده سونی در سال ۲۰۲۲، احتمااًل از تراشه 
اسنپدراگون ۸ نسل ۱ سامسونگ با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه ی رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ 
گیگابایت حافظه ی ذخیره سازی بهره خواهد برد. وظیفه ی تأمین انرژی این گوشی 
را احتمااًل باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ وات برعهده 
خواهد گرفت. افزون براین، ظاهراً گوشی مذکور از شارژ بی سیم نیز پشتیبانی می کند.
اکسپریا وان مارک ۴ احتمااًل از دوربین اصلی و تله فوتو ارتقا یافته استفاده 

می کند
گفته می شود که سونی در اکسپریا وان مارک ۴ از همان سخت افزار دوربین 
فوق عریض در نسل قبلی، اکسپریا وان مارک ۳، استفاده خواهد کرد؛ یعنی در پنل 
پشتی به دوربین ۱۲ مگاپیکسل Exmor RS IMX۳۶۳۱۲ سونی مجهز خواهد 
شد. براساس جدیدترین شایعات، می توان گفت که احتمااًل دوربین  های اصلی و 
تله فوتو در اکسپریا وان مارک ۴ درمقایسه با مدل قبلی )اکسپریا وان مارک ۳( ارتقا 

پیدا می کنند و درمجموع سه حسگر ۱۲ مگاپیکسل خواهند داشت.

یک عضو هیات علمی 
عی  جتما ا م  علو ه  نشکد ا د
به  اشاره  با  د  آزا دانشگاه 
در  اجتماعی  نشاط  نامناسب  وضعیت 
باید  برنامه ریزان شهری  شهرها گفت: 
شهروندان  مشارکت  که  باشند  این  بر 
این  غیر  در  کنند،  بیشتر  در شهرها  را 
و  محله ها  از  اجتماعی  نشاط  صورت 

شهروندان دور می شود.
اصغر مهاجری در چهارمین کنگره 
همایش  ششمین  و  سی  و  بین المللی 
افزود:  ایران  در  اجتماعی  مددکاری 
ضرورت های  از  یکی  اجتماعی  نشاط 
زندگی  و  توسعه  برای  ممتاز  و  توسعه 

موتور  می تواند  و  است  شهری  پویای 
طرف  به  تهران  شتابان  شهر  حرکت 

یک شهر انسانگرا باشد.
برای  ینکه  ا بیان  با  مهاجری 
باید تعریف نشاط اجتماعی  شهروندان 
ارائه شود که چه مواردی را نشاط بدانند 
در  شهری  مدیران  شهرسازان  گفت: 
تهران غافل از هویت سازی برای شهر 
هستند و این شهرشتابان را برای افراد 
طراحی نکرده اند. فرهنگ فقر شهری در 

شهر تهران آزموده شده است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم 
مرکزی  تهران  آزاد  دانشگاه  اجتماعی 
باید بر  برنامه ریزان شهری  ادامه داد: 

را  شهروندان  مشارکت  که  باشند  این 
در شهر بیشتر کنند و در غیراینصورت 
نشاط اجتماعی از محله ها و شهروندان 

دور می شود.
به اعتقاد وی، وضعیت مناسبی در 
اجتماعی وجود  شهرها در حوزه نشاط 
ندارد و در برخی از مناطق شهر تهران 
این شاخص نزدیک به عدد یک یا حتی 

صفر است.
وی با اشاره به اینکه راهکار ایجاد 
نشاط اجتماعی این است که در فرایند 
مشارکت شهری قرار بگیریم و برنامه 
نیاز  واقع  در  مشترک  اجرای  و  ریزی 
شهرهاست  در  اجتماعی  نشاط  ایجاد 

در  ادغام  امکان  اینصورت  غیر  در  و 
شهری مانند تهران وجود ندارد، یادآور 
شد: در جایی که فقر شهری وجود دارد 
و گسترش آن در جامعه شهری در حال 
شکل گیری است، نشاط اجتماعی بسیار 

دور از دسترس خواهد بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در 
شیوه زیست شهری بخصوص در تهران 
اثری از نشاط اجتماعی دیده نمی شود و 
اگر خواهان نشاط اجتماعی هستیم باید 
به تدریج با اجرای طرح های انسان پایه 
و یاری از نیروهای مددجوی مهندسی 
اجتماعی  نشاط  سمت  به  اجتماعی 

حرکت کنیم.

ن  ما ز سا مل  عا یر مد
ضمن  یران  ا خون  نتقال  ا
کاهش  به  نسبت  ر  ا هشد
در  خون  اهدای  از  جوانان  استقبال 
سال های اخیر، گفت: برای اعتبارات 
یک  خون  انتقال  سازمان  آینده  سال 
شد  مطرح  تومانی  میلیارد  اعتبار۸۵۰ 
اختصاصی  درآمد  میلیاردش   ۳۵۰ که 
اینکه  یعنی  اختصاصی  درآمد  است. 
در  اگر  بازگردد.  به خود سازمان  باید 
بازنگردد،  سازمان  به  اختصاصی  آمد 
سال آینده بحران جدی خواهیم شد.

یک  در  جمالی  مصطفی  دکتر 
انتقال  سازمان  گفت:  خبری  نشست 
غیرعامل،  فند  پدا مبحث  در  خون 
است.  شده  شمرده  حیاتی  سازمان 
نفر  سه  هر  از  که  کرد  توجه  باید 
و  خون  به  نفر  یک  عمر  پایان  تا 
فراورده های خونی نیاز پیدا می کند که 
انتقال خون  سازمان  اهمیت  از  نشان 
ما  اهدای خون  آمار  منطقه  در  است. 
با  مقایسه  در  اما  است،  خوبی  بسیار 
اهدای خون  آمار  پیشرفته  کشورهای 
ما مقداری پایین تر است. به طوری که 
 ۳۵ نفر   ۱۰۰۰ هر  از  آن کشورها  در 
کشور  در  اما  دارند،  خون  اهدای  نفر 
ما این عدد قبال حدود ۲۵ در هزار بود 
که اکنون حدود ۲۳ تا ۲۴ در هر هزار 

نفر شده است.
از  نیمی  ما  اینکه  بیان  با  وی 
جمعیت اهدای خون را از دست دادیم، 
افزود: اهدای خون بانوان در بسیاری از 
کشورها ۵۰ درصد است، اما در کشور 
ما زیر ۵ درصد است. بنابراین نیمی از 
طرف  از  داده ایم.  دست  از  را  جمعیت 
و  امکانات  نتوانسته ایم  هنوز  دیگر 
زیرساخت های الزم برای اهدای خون 
را در برخی مناطق کشور فراهم کنیم. 
اهداکنندگان  از  زیادی  عده  بنابراین 
زیرساخت  کمبود  دلیل  به  را  خون 
می دهیم.  دست  از  سیار  تیم های  و 
محدودی  عده  را  کشور  خون  عمده 

اهدا می کنند.
کاهش استقبال جوانان از اهدای 

خون
جمالی ادامه داد: استقبال جوانان 
پایین  اهدای خون  از  اخیر  سالیان  در 

آمده و بیشتر اهدای خون ما در سنین 
خطر  زنگ  که  است  سال   ۵۰ تا   ۳۰
جایگزین  جوانان  اگر  چراکه  است؛ 
نشوند، طی سال های آینده در اهدای 
با  زیرا  می شویم.  مشکل  دچار  خون 
از سیکل  افراد به تدریج  افزایش سن 

اهدای خون خارج می شوند.
خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
مقداری  با  ما  کشور  در  گفت:  ایران 
که  دارد  وجود  این  ظرفیت  حمایت، 
به  کنیم  عبور  پیشرفته  کشورهای  از 
 ۶۰ شاید  زابل  شهر  در  مثال  عنوان 
و  باشیم  داشته  خون  اهدای  هزار  در 
میزان  این  شود،  فراهم  امکانات  اگر 
انتقال  حال  عین  در  می یابد.  افزایش 
وابسته  خون  اهداکننده  به  هم  خون 
اهداکننده  اگر  که  طوری  به  است. 
از  کاری  خون  انتقال  سازمان  نباشد، 
پیش نمی برد. بنابراین مهمترین رکن 
انتقال خون، اهداکنندگان خون هستند. 
تکریم اهداکنندگان خون نیز مهمترین 

قسمت کار ماست.
وی گفت: موضوع دیگر خدمات 
دنیا  در  است  خون  انتقال  تخصصی 
خون  نتقال  ا رفرنس  زمایش های  ا
پیشرفته  آزمایشات  که  دارد  وجود 
می دهند،  انجام  را  تخصصی  فوق  و 
به  اخیر  سال های  در  متاسفانه  اما 

تحریم ها  و  اقتصادی  مشکالت  دلیل 
پیشرفت ها  سایر  موازات  به  نتوانستیم 
ه  زمایشگا آ بحث  خون،  نتقال  ا در 
رفرنس را در حد جهانی توسعه دهیم 
آن  تخصصی  و  علمی  توان  البته  که 
وجود دارد، اما حمایت های خاصی نیاز 
است تا بتوانیم خدمات تخصصی را هم 
در حد کشورهای پیشرفته پیش ببریم.  
از طرفی برخی نقایص در سیستم وجود 
مثال  عنوان  به  است.  حیاتی  که  دارد 
آزمایشگاه HLA برای پیوند مورد نیاز 
بانک  آلمان  مانند  کشوری  در  است. 
HLA  حدود ۱۲ میلیون عضو داوطلب 
دارد، در کشور ما این عدد ده ها هزار 
که  است  آن  معنایش  که  است  نفری 
عده ای از هموطنانمان در سال به دلیل 
عدم یافتن دهنده مناسب جان شان را 
آنها  از  برخی  که  می دهند  دست  از 
های  برنامه  از  یکی  هستند.  کودکان 
اصلی ما این است که این آزمایشگاه 
راه  پیشرفته  حد  در  سازمان  در  را  ها 

اندازی کنیم.
میلیاردی   ۸۵۰ اعتبار  از  صحبت 

برای انتقال خون در سال آینده
انتقال  سازمان  اختصاصی  درآمد 
جدی  بحران  دچار  بازنگردد،  خون 

می شویم
به  پاسخ  در  دامه  ا در  جمالی 

اعتبارات  ایسنا، درباره وضعیت  سوال 
نتقال  ا ن  ما ز سا در  م ها  ستخدا ا و 
بحث  گفت:  آینده،  سال  برای  خون 
ز  ا خون  نتقال  ا زمان  سا رات  عتبا ا
دستگاه های  نسبت  به  اخیر  سالیان 
کمبود  و  نشده  دیده  خوبی  به  دیگر 
کاهش  قالب  در  را  خودش  اعتبارات 
اخیر  سالیان  در  و  تخصصی  خدمات 
کنندگان  اهدا کاهش  قالب  در  هم 
مثال  عنوان  به  است.  ده  دا نشان 
ن  همچو چکی  کو ی  ن ها ستا شهر
  ... و  بهارستان  شهریار،  کریم،  رباط 
شهریار،  بیمارستان  نیز  تهران  در  و 
از مرکز وصال تهران   ... فیروزکوه و 
خون و فرآورده های خونی را دریافت 
ذخیره  محل  یک  فقط  زیرا  می کند. 
ز  ا یکی  یم.  ر ا د ورده  فرآ و  خون 
طرح هایمان این است که یک پایگاه 
احداث  وصال،  مکمل  خون  نتقال  ا
شرق  شمال  در  حال  عین  در  کنیم. 
مدنظر  ن  ختما سا یک  هم  ن  ا تهر
و  است  شهرداری  برای  که  است 
هم کمک  خیری  شده  قرار  همچنین 
کند که بسازیم تا مناطق شمال شرق 
از  را  نیازشان  مورد  خون  هم  تهران 
موارد  این  الزمه  کند.  دریافت  آنجا 
و  پرسنل  زمین،  باید  و  است  حمایت 

... تامین شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران:

جوانان آنچنان عالقه ای به اهدای خون ندارند!
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با  کار  حوزه  فعال  یک 
مشاغلی  بیشتر  اینکه  بیان 
حال  در  کرونا  دوران  در  که 
نابودی بودند، از طریق فضای مجازی 
رونق گرفتند، می گوید: با توجه به آنکه 
معیشت بسیاری از خانواده ها از طریق 
گذرد،  می  مجازی  فضای  و  اینترنت 
فعالیت  از  محدودیت  رفع  بر  عالوه 
این  بر  نظارت  باید  اینترنتی،  مشاغل 
حقوق  حفظ  جهت  به  کارها  و  کسب 

افراد هم صورت گیرد.
به  ه  ر شا ا با  بیات،  اهلل  فتح 
کلیات  درباره  شده  مطرح  موضوعات 
در  مجازی  فضای  از  صیانت  طرح 
کارهای  و  کسب  فعالیت  خصوص 
اینترنتی اظهار کرد: مجلس باید قوانینی 
را مصوب کند که از شغل و حقوق افراد 
صیانت کند، به خصوص افرادی که در 
اینترنتی  اندازی کسب و کار  صدد راه 
هستند و از فضای مجازی برای امرار 

معاش استفاده می کنند.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
جمله  ز  ا بسیاری  مشاغل  صاحبان 
به  درآمد  کسب  برای  خانگی  مشاغل 

اینترنت و فضای مجازی پناه آورده اند 
و کسب و کارهایی که در دوران کرونا 
طریق  این  از  بودند،  نابودی  حال  در 

رونق گرفتند.
این فعال حوزه کار، فعالیت تاکسی 
های اینترنتی را از جمله مصادیق کسب 
و کارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: 
طور  به  که  هستند  مشاغل  از  خیلی 

خانوادگی از این طریق در حال فعالیت 
است و نباید به معیشت آنها آسیب وارد 
شود چون فضای کسب و کار مساعد 
نیست و افراد به دلیل نبود درآمد ناچار 
به فضای مجازی روی آورده اند که البته 
بیشتر مشاغل خدماتی و خانگی هستند.
بیات گفت: در شرایطی که هزینه 
نیم  توا نمی  و  باالست  شغل  ایجاد 

متناسب با نیاز جامعه، فارغ التحصیالن 
و جوانان شغل ایجاد کنیم تا شغلشان 
را خودشان انتخاب کنند و افراد از روی 
اجبار و برای گذران زندگی به هر شغلی 
با حداقل حقوق تن می دهند، باید فضا 
برای فعالیتهای اینترنتی را فراهم کنیم 
و به جای محدود کردن کسب و کارهای 

اینترنتی، بر آنها نظارت داشته باشیم.
وی تاکید کرد: وقتی فضای کسب 
و کار، ایده آل نیست و نمی توانیم بازار 
کار مناسبی برای نیروی کار آماده کنیم، 
این  در  که  کسانی  بال  و  دست  نباید 

زمینه کار می کنند را ببندیم.
کار،  حوزه  فعال  این  گفته  به 
نظارت بر کسب و کارهای مجازی هم 
باید صورت گیرد تا قانونمند عمل کنند 
چون هر کاری که نظارت و کنترل بر 
و مرج می شود  دچار هرج  نباشد،  آن 
باید  محدودیت،  رفع  عین  در  بنابراین 
مشاغل  بر  نظارت  اعمال  و  کنترل 
به  هم  تا  گیرد  صورت  نیز  اینترنتی 
این  شاغلین  معیشت  اقتصادی  لحاظ 
حقوق  هم  و  نشود  تنگنا  دچار  حوزه 

افراد حفظ و رعایت شود.

گردهمایی روسای برتر شعب بانک ایران زمین
گردهمایی تقدیر از ده رئیس شعبه برتر بانک ایران زمین، 

با عنوان آموزش و توسعه منابع انسانی شعب« برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی؛ به منظور قدردانی از تالش 
های مستمر شعب، مراسم تقدیر از روسای شعب موفق بانک 
ایران زمین با حضور عبدالمجید پورسعید مدیرعامل، سیدحسن 
سلطانی فیروز رییس هیئت مدیره، محمد حسینی کنارویی مدیر 
امور شعب استان ها، مصطفی یزدانجو مدیر امور شعب استان 

تهران، سید محمد حسین استاد مدیر امور روابط عمومی، مدیران استانی و روسای موفق 
شعب و جمعی از روسای ادارات مرکزی بانک برگزار شد.

سیدحسن سلطانی فیروز رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین در این مراسم شعب 
را سنگر و پیشانی بانک دانست و گفت: اگر همکاران شعبه زمانی که مشتری وارد شعب 
می شود، بتوانند درست خدمات را به مشتریان معرفی کنند، ارزیابی مشتری از بانک و 

پرسنل مثبت خواهد بود.
سلطانی فیروز به روسای شعب موفق گفت: شما نمایندگان پرسنل بانک هستید و 
باید بتوانید این شرایط را حفظ کنید و اگر در سنوات بعد هم این موقعیت را کسب کنید، 

خیلی ارزشمند خواهد بود.
در این مراسم عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، همکاران این بانک 
را مشتری مدار دانست و گفت: همکاران در شعب به همه موارد اشراف دارند و آگاه هستند 
که به چه شکلی با مشتری برخورد کنند و به آنان احترام بگذارند و نظرشان را جلب کنند. 
همین موضوع باعث می شود که تغییرات مثبت در این سال ها برای خانواده بزرگ بانک 

ایران زمین صورت گیرد.
پورسعید افزود: همکاران شعب اولین افرادی هستند که از سوی مشتریان قضاوت 
می شوند و ارزیابی مشتری را از بانک مشخص می کنند. هرچقدر این برخورد موثر و با 

احترام انجام شود، میزان رضایت مشتری باالتر می رود.
مدیرعامل بانک ایران زمین روسای شعب موفق این بانک را به عنوان نماینده های 
همکارانشان دانست و خاطرنشان کرد: موفقیت شعبه حاصل تالش تیمی همه همکاران 
در آن شعبه و حتی شعب دیگر بانک است که موجب رشد سازمان می شود. ما باید به 
خودمان ببالیم که در سازمانی خدمت می کنیم که تهدید ها را به فرصت تبدیل می کند 

و مهمترین دلیل آن وجود دارایی بزرگی به نام سرمایه انسانی است.
وی یکی از نمودهای واضح کار تیمی سرمایه انسانی بانک را ایجاد تحول دیجیتال 
و ارائه خدمات بانکداری دیجیتال به اصناف و کسب و کارها دانست و گفت: در هفته 
های گذشته یکی از بزرگترین ابزارهایی که بانک ایران زمین در بستر بانکداری دیجیتال 
در اختیار کسب و کارها قرار داد، افتتاح حساب غیرحضوری بود که مشتریان می توانند به 

صورت غیر حضوری در هر مکانی افتتاح حساب کنند.
در ادامه مراسم محمد حسینی کنارویی مدیر امور شعب استان ها، انتخاب شعب 
بانک ایران زمین در گردهمایی تقدیر از روسای موفق شعب بانک ها و موسسات اعتباری 
کشور را به منزله موفقیت این شعب در مجموعه شبکه بانکی کشور بیان کرد و گفت: 
یک بار دیگر نیروهای جوان در بانک توانستند با تالش و برنامه ریزی این افتخار را برای 

خود و بانک کسب کنند.
حسینی کنارویی در خصوص نحوه انتخاب شعب موفق گفت: بر اساس پارامتر های 
اعالمی از سوی موسسه عالی عملکرد ۲۶۲ شعبه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا خروجی 

همه سنجش ها ۱۰ شعبه برتر بوده است.
مدیر شعب استان ها خطاب به روسای موفق افزود: از حاال به بعد مسئولیت سنگینی 
بر دوش شما است. امروز نگاه های ۲۵۲ رئیس شعبه دیگر و مدیران بانک به رفتار شما 
است و عملکرد شما در مواقع مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. این درایت در شما وجود 
دارد و این موضوع را هیچ گاه فراموش نکنید که برتر شدن سخت است، اما برتر ماندن 

خیلی مشکل تر و با ارزش تر است. برتر ماندن را تمرین کنیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: قطعاً اگر محدودیت انتخاب نبود، تعداد بیشتری از 
شعب را اعالم می کردیم. شعب بانک ایران زمین هم در تهران و هم در استان ها با تفکر 
تیمی و سیستمی خیلی درست عمل کردند و زحمات آنان در عملکرد کل بانک بی تاثیر 

نبوده است و باید قدردان همه همکاران باشیم.

عملگرایی نتیجه چرخش های استراتژیک در بیمه رازی
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به اینکه سرمایه انسانی سرمایه اصلی هر سازمان است، 

گفت: عملگرایی نتیجه چرخش های استراتژیک در بیمه رازی است.
دکتر علی جباری در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه صنعت بیمه در 
پشتیبانی از رفاه و آرامش جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: به روز بودن در 
صنعت بیمه جزء جدانشدنی این صنعت است و سازمان های چابک به سرعت به تغییرات 

محیطی پاسخ سریع و صحیح می دهند.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: بیمه رازی در راستای بقا و رهبری بازار در شرایط 
کنونی تمرکززدائی را به عنوان اصل حیاتی در نظر گرفته و در چرخش های استراتژیک 
خود با کاهش ارتفاع سازمانی، شعبه محوری و نماینده محوری را جایگزین ستاد محوری 
شده است.او با اشاره به اینکه ۹۰ درصد اختیارات ستاد به شعب واگذار شده است، یادآور 
شد: شعار زدگی و فاصله از نگرش پراگماتیک به برنامه، دام پیاده سازی برنامه استراتژیک 

در سازمان ها به حساب می آید.
جباری خاطرنشان کرد: بیمه رازی با رویکردی عملگرایانه جهت تحقق تمرکززدایی 
و افزایش چابکی سازمان، برنامه های کیفی توسعه آموزشی شبکه فروش در کنار برنامه های 

انگیزشی، مدلی جامع از توسعه سرمایه هوشی را طراحی و اجرایی کرده است.
مدیرعامل بیمه رازی افزود: طراحی نظام جامع آموزشی، پرداخت سود مشارکت 
در منافع به شعب و طرح جامع درمان تکمیلی ویژه و ممتاز نمایندگان برای صیانت از 
سالمت ایشان در دوره فراگیری کووید۱۹ بخش کوچکی از طرح جامع شعبه و نماینده 

محوری در این سازمان بوده  است.
او گفت: همچنین برای اجتناب از رویکرد ستادمحور، برنامه های تعاملی مشارکتی با 
نمایندگان جهت بررسی شرایط حاکم در شبکه فروش و بهره برداری بیشتر از استعدادها و 
تجارب آن ها طراحی و اجرا شد که میزان انگیزش و همراهی بدنه عظیم فروش با اهداف 

کالن و یکپارچه سازی نگرش سازمانی به چشم انداز را به همراه داشته است.
جباری تاکید کرد: رویکرد نوین در بیمه رازی سبب شده تا این شرکت از میانگین 
صنعت در رشد فروش برخی از رشته ها پیشی گرفته و رشد حدود ۲۰۰ درصدی در برخی 

از بازه های زمانی را تجربه کند.

افزایش صادرات و پرداخت بدهی؛ 
محور مذاکرات وزیران نفت ایران و عراق در دوحه

وزیران نفت ایران و عراق درباره »افزایش صادرات گاز ایران به عراق« 
و »پرداخت بدهی گاز عراق به ایران« مذاکره کردند.

گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  نشست  حاشیه  در  اوجی  جواد 
)جی ئی سی اف( در دوحه با احسان عبدالجبار، همتای عراقی خود دیدار و درباره 

گسترش همکاری دو کشور در بخش انرژی مذاکره کردند.
اوجی در مدت زمان حضور در دوحه مذاکرات فشرده ای با همتایان خود 

داشته و تفاهم نامه ای را هم با ونزوئال امضا کرده است.
وزیر نفت شامگاه شنبه )۳۰ بهمن ماه( برای شرکت در نشست فوق العاده 
وزارتی )دوم بهمن ماه( و ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز )سوم بهمن ماه( تهران را به مقصد دوحه ترک کرده بود و سه شنبه، سوم 

اسفندماه به همراه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به تهران بازگشت.
اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، 
۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد 

از تجارت گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( را در اختیار دارند.

بر  آذربایجان  و  روسیه  ایران،  انرژی  و  نفت  وزیران  تأکید 
گسترش همکاری های گازی

وزیران نفت و انرژی ایران، روسیه و آذربایجان در حاشیه نشست  مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( درباره همکاری های گازی مذاکره 

کردند.
در دیدار سه جانبه جواد اوجی، وزیر نفت، نیکالی شولگینوف، وزیر انرژی 
انرژی آذربایجان پیشنهادهای مختلفی برای  روسیه و پرویز شهبازوف، وزیر 
همکاری در بخش های مختلف در بخش انرژی ارائه و مقرر شد این پیشنهادها 

به صورت کارشناسی بررسی شود.
در این دیدار سه جانبه همچنین قراردادها و تفاهم نامه های امضا شده بین 
ایران و روسیه در جریان سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به مسکو )۲۹ 

دی ماه( بررسی و درباره نحوه اجرای آنها مذاکره شد.
ایران و روسیه در جریان سفر دو روزه )۲۹ و ۳۰ دی ماه( رئیسی به مسکو 
چند توافق نامه در حوزه توسعه میدان های نفت و گاز، پتروپاالیشگاه و انتقال 

فناوری امضا کردند.
روز سه شنبه،  گاز  نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده  ششمین 

سوم اسفندماه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.
اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، 
۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد 

از تجارت گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( را در اختیار دارند.

نماینده اهواز:
واگذاری پاالیشگاه آبادان به بخش خصوصی منتفی است

خصوصی  بحث  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده 
سازی و واگذاری پاالیشگاه آبادان منتفی است. همچنین در بودجه ۱۴۰۱ مقرر 
شد که ۵۰ درصد از مازاد فروش محصوالت این پاالیشگاه، صرف هزینه ادامه 

فاز ۲ این پاالیشگاه شود.
سید کریم حسینی اظهار کرد: در دو روز گذشته از طرف یکی از نمایندگان 
مجلس بحث انجام روند واگذاری پاالیشگاه آبادان بر اساس اصل ۴۴ قانون 
اساسی پیشنهاد و همچنین بحث مازاد فروش محصوالت پاالیشگاه و اختصاص 

این مبلغ برای ساخت و ادامه فاز ۲ این پاالیشگاه مصوب شد.
وی با اشاره به اینکه بحث خصوصی سازی و واگذاری پاالیشگاه آبادان 
منتفی است، افزود: با پیشنهاد واگذاری پاالیشگاه مخالفت شد و با پیگیری 
نماینده مردم آبادان و در کنار آن نمایندگان خوزستان، این پیشنهاد رای نیاورد. 
همچنین در بودجه ۱۴۰۱ مقرر شد که ۵۰ درصد از مازاد فروش محصوالت 

این پاالیشگاه صرف اجرای فاز ۲ این پاالیشگاه شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به دلیل مخالفت 
نمایندگان خوزستان برای بحث خصوصی سازی و واگذاری این پاالیشگاه 
بخش خصوصی  در  واگذاری  از  را  خوبی  تجربه  گفت:  بخش خصوصی  به 
نداریم و نداشته ایم. با توجه به فرسودگی و شرایطی که این پاالیشگاه دارد، 
نیاز به بازسازی و توسعه آن وجود دارد و باید در بحث توسعه این پاالیشگاه 

تالش کنیم.

یک فعال حوزه کار:

مجلس به جای فضای مجازی از شغل و حقوق افراد صیانت کند! 
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زیر نظر: محمد امامی

ایاالت متحده در مسیر تبدیل شدن به 
LNG بزرگترین صادرکننده

 LNG شرکت بریتانیایی شل در گزارشی در مورد چشم انداز ساالنه بازار
اعالم کرد که ایاالت متحده در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده 

گاز طبیعی مایع )LNG( جهان در سال ۲۰۲۲ است.
 LNG شرکت بریتانیایی شل در گزارشی در مورد چشم انداز ساالنه بازار
اعالم کرد که ایاالت متحده در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده 

گاز طبیعی مایع )LNG( جهان در سال ۲۰۲۲ است.
صادرات LNG در سال ۲۰۲۱ با وجود تعدادی توقف غیرمنتظره که 
باعث کاهش تحویل LNG شد، تقریبا روند  فزاینده داشت. شل در گزارشی 
که روز دوشنبه منتشر شد، اعالم کرد: ایاالت متحده با افزایش ۲۴ میلیون 
تنی ساالنه، پیشرو در رشد صادرات است و انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ به 

بزرگترین صادرکننده LNG جهان تبدیل شود.
در پایان سال ۲۰۲۱، ایاالت متحده پس از استرالیا و قطر، در رتبه سوم 

در صادرات جهانی LNG قرار گرفت.
به گفته شل؛ آمریکا برای رشد صادرات LNG باید از دو کشور چین 
و کره جنوبی تشکر کند که هر دو تقاضای خود برای LNG را در سال 
گذشته  افزایش دادند. پکن در تالش برای تغییر منابع به انرژی پاک تر، 
واردات LNG خود را با ۱۲ میلیون تن افزایش به ۷۹ میلیون تن رساند و با 

دور زدن ژاپن به بزرگترین واردکننده LNG در جهان تبدیل شد.
در طول سال ۲۰۲۱، خریداران چینی LNG قراردادهای بلندمدتی برای 
بیش از ۲۰ میلیون تن در سال امضا کردند که نشان دهنده نقش مستمر 
LNG در سوئیچینگ زغال سنگ به گاز در تامین انرژی بخش های کلیدی 

و کمک به تحقق هدف کربن  زدایی تا سال ۲۰۶۰ بود.
LNG همچنین نقش خود را به عنوان یک حامل انرژی پشتیبان  در 
تولید برق استد. به عنوان مثال، برزیل واردات LNG خود را در سال گذشته 
در میان خشکسالی های مداوم سه برابر کرد که منجر به کاهش تولید برق 

در نیروگاه های برق آبی شده بود.
به طور کلی، شل آینده روشنی را برای LNG ترسیم و بیان می کند 
افزایش ۹۰  با  تا سال ۲۰۴۰   LNG تقاضای جهانی  انتظار می رود  که » 
کند.  عبور  سال  در  تن  میلیون   ۷۰۰ از   ،۲۰۲۱ سال  به  نسبت  درصدی 
همچنین انتظار می رود آسیا به عنوان مصرف کننده اصلی ظاهر شود، چون 
ال ان جی جایگزین منابع انرژی با انتشار بیشتر کربن می شود و به رفع 
نگرانی ها در مورد کیفیت هوا و کمک به پیشرفت به سمت اهداف انتشار 

کربن کمک می کند.«
وائل ساوان، رئیس بخش انرژی های تجدیدپذیر شل، معتقد است؛ در 
حالی که کشورها سیستم های انرژی با کربن کمتر را توسعه و اهداف انتشار 
خالص صفر را دنبال می کنند، تمرکز بر اشکال پاک تر گاز و اقدامات کربن 
زدایی به LNG کمک می کند تا یک منبع انرژی قابل اعتماد و انعطاف پذیر 

برای دهه های آینده باقی بماند.
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بازار رمزارزها تحت تاثیر تنش های روسیه و اوکراین؛
 سقوط آزاد بیت کوین و دوستان!

بازارهای جهانی از جمله رمزارزها اخیرا در بالتکلیفی هستند زیرا تنش های 
روسیه و اوکراین همچنان سرفصل خبرهاست و برخی از رمزارزها از جمله سوالنا 
در سقوط آزاد به بیت کوین ملحق  شدند زیرا بازارها همچنان روند نزولی داشت.
ارزهای  با سایر  یاهوفایننس، سوالنا همراه  از  به گزارش دنیای جوانان 
دیجیتال که در میان معدود رمزارزهای سبز بازار رمزارزها بودند، به سقوط آزاد 

بیت کوین پیوستند
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۷۳ تریلیون 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۷۸ درصد بیشتر شده است.
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت  در حال حاضر ۴۱.۷۵ درصد کل 
کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 

بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت. 
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۷.۴۶ میلیارد دالر 
است که ۲۸.۶۴ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حال حاضر ۱۰.۷۴ میلیارد دالر است که ۱۳.۸۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 
بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۶۴.۶۴ میلیارد 

دالر است که ۸۴.۴۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

برگزار  اسفندماه   ۹ تملیکی  اموال  الکترونیکی  العاده  فوق  مزایده 
می شود

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی از برگزاری 
مزایده فوق العاده الکترونیکی به شماره ۵۶۱ این سازمان در ۹ اسفندماه خبر داد.

»سعید غالمی باغی« اظهار داشت: به علت برگزار نشدن حراج های حضوری 
در بهمن ماه و اسفند به خاطر شرایط کرونایی، سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی در نظر دارد کاالهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه 

مزایده الکترونیک دولت به صورت اینترنتی بفروش برساند.
دریافت  برای  دارند  فرصت  ماه  اسفند  هفتم  تا  متقاضیان  داد:  ادامه  وی 
اطالعات فهرست کاالها و شرایط و همچنین رویت کاالهای مطرح درمزایده و 
ارائه پیشنهاد به وبگاه مزایده الکترونیک به نشانی setadiran.ir مراجعه کنند. 
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی بیان داشت: 
بازدید حضوری متقاضیان برای مشاهده کاالها و ارائه پیشنهادها از اول اسفند 

شروع شده و تا هفتم اسفندماه ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ۹ اسفندماه رمزگشایی از مزایده فوق العاده الکترونیکی 
می شود، گفت: بعد از برگزاری این مزایده برندگان را با ارزش کاالهای فروخته 

شده اعالم خواهیم کرد.
غالمی ابراز داشت: برنده شدگان ۱۴ اسفندماه فرصت دارند تا وجوه خود 
را تکمیل و کاالها رو تحویل بگیرند. به گفته وی، یک هزار پارتی کاال با قیمت 
کارشناسی در این مزایده فوق العاده عرضه می شود که پیش بینی می شود بیش 
از ۷۰۰ پارتی خریداری شود.در راستای تعیین ضرب االجل ریاست جمهوری و 
تاکید رئیس قوه قضائیه و همچنین تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول در 

اختیار این سازمان مزایده ها برگزار می شود.

مفقودی
سفید  رنگ  به  پارس  پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره انتظامی ۳۸۴ ب ۹۴-ایران۴۶ 
شاسی  شماره  به   ۱۲۶۸۹۰۰۰۱۶۳ موتور  شماره  به 
NAAN۴۱DC۷AE۶۰۴۵۱۹ متعلق به رضا خوش خلقت 
مالسرائی فرزند میرزاآقا مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي حصروراثت
آقای رضا دارائی موشنگائی به شماره شناسنامه ۹ فرزند محرمعلی 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محرمعلی دارائی موشنگائی فرزند ولی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در 
شهرستان سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:۱-حسینعلی دارائی موشنگائی فرزند محرمعلی به ش ش۱۴۰۶ 
نسبت فرزند۲-سلمان دارائی موشنگائی فرزند محرمعلی به ش ش ۱۲۷۱ 
نسبت فرزند۳-محب دارائی موشنگائی فرزند محرمعلی به ش ش ۱۱۲۴ 
نسبت فرزند ۴-مریم دارائی موشنگائی فرزند محرمعلی به ش ش ۸۵ 
نسبت فرزند۵-لیال دارائی موشنگائی فرزند محرمعلی به ش ش ۱۳۷۲ 
نسبت فرزند۶-شوکت دارائی موشنگائی فرزند محرمعلی به ش ش ۸۵ 
به ش ش ۹  فرزند محرمعلی  دارائی موشنگائی  فرزند ۷-رضا  نسبت 
نسبت فرزند ۸-کلثوم گودرزی کچائی به ش ش ۶۵۳۹۶۸۲۰۹۳ نسبت 
همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به 
دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

رییس کمیسیون کسب و کارهای 
نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران 
بخش  به  مجلس  در  داشت:  اظهار 
صحبت  اجازه  و  وقت  هم  خصوصی 
کردن داده نشد. در آینده قطعا خواهیم 
دید که تصویب این یک طرح به تنهایی 
به چه میزان در رشد مهاجرت از کشور 

تاثیر خواهد داشت.
تصویب  مورد  در  کالهی  افشین 
طرح صیانت از فضای مجازی و تاثیر 
اظهار  کشور  اقتصاد  و  تجارت  بر  آن 
و  خصوصی  بخش  تمام  تقریبا  کرد: 
کاربران با طرح صیانت مخالفت کردند، 
امضا  زیادی  عده  توسط  هم  کمپینی 
شد. ضمن اینکه قانون گذار نمایندگی 
مردم را دارد ولی قاعدتا باید به افکار 
نظر  مبنای  بر  و  داشته  توجه  عمومی 
متاسفانه  ولی  کند  قانون گذاری  مردم 

این اتفاق نیافتد. 
وی افزود: طرح صیانت این امکان 
را می دهد تا رگوالتوری را در جایی که 
تجمیع کرده  نیست  مناسبی هم  جای 
و قانون گذاری کند. در واقع این طرح 
باید  که  را  ارتباطات  وزارت  نوعی  به 
سیاست گذار باشد در مواردی حذف کرده 

و قدرت قانون گذاری را به فضای ملی 
فضای مجازی می دهد. یعنی قدرت یک 
است  قرار  که  شورایی  زیردست  مرکز 
مجازی  فضای  سیاست گذاری  مسئول 

باشد، با این طرح بیشتر می شود.
کالهی تصریح کرد: در همه جای 
دنیا صحبت از این است که پهنای باند، 
دهند.  افزایش  را  دسترسی  و  سرعت 
تاثیر مستقیم فضای مجازی و اینترنت 
ثابت  دنیا  در  GDP کشور  افزایش  بر 
شده است. مقاالت اقتصادی داریم که 
استفاده  و  دسترسی  هرچه  می گویند 
رشد  شود،  بیشتر  اینترنت  از  مردم 
وقتی  قطعا  می یابد.  افزایش  اقتصادی 
ما راه مخالف را رفته و سعی می کنیم 

محدودیت در استفاده از فضای مجازی 
ایجاد کنیم، قطعا به کسب و کارها و 
اقتصاد ما آسیب می زند و برای کسب و 

کارها سختی ایجاد می شود.
ما االن  بیان کرد:  وی همچنین 
هم در دسترسی ها مشکل داریم که با 
این طرح این مشکالت بیشتر  اجرای 
کسانی  کار  شرایط  این  با  می شود، 
و  الکترونیک  تجارت  حوزه  در  که 
سخت تر  بسیار  می کنند  کار  ارتباطات 
که  کسانی  برای  همچنین  می شود. 
باید به شرکت ها و سایت های خارجی 
ایجاد  مشکل  باشند  داشته  دسترسی 
ایجاد  تنها  این طرح  بنابراین  می شود 
فعاالن  از  بزرگی  بخش  برای  مشکل 

در بخش فضای مجازی  به خصوص 
می کند.

رییس کمیسیون کسب و کارهای 
نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران 
بین  از  رقابت  صیانت  طرح  با  گفت: 
می رود و دسترسی بسیاری از کسانی که 
سال ها کار و تالش کردند و خودشان را 
در موقعیتی در پلتفرم های خارجی قرار 
دادند که االن می توانند مشتری داشته 
باشند، با مشکل جدی مواجه می شوند. 
مثل این است که مغازه یک شخص را 
که با آن کار می کند را از او بگیرید. االن 
مجبور می شوند که به یک پلتفرم دیگر 
کوچ کرده و دوباره از اول همه چیز را 

شروع کنند. 
به  ادامه خاطرنشان کرد:  در  وی 
شد  گرفته  دیروز  که  تصمیمی  خاطر 
بسیار متاسف هستم، به بخش خصوصی 
هم  کردن  صحبت  اجازه  و  وقت  هم 
دید  خواهیم  قطعا  آینده  در  نشد.  داده 
تنهایی  به  طرح  یک  این  تصویب  که 
به چه میزان در رشد مهاجرت از کشور 
تاثیر خواهد داشت. نمایندگانی از بخش 
خصوصی را به مجلس دعوت کردند اما 

حق حرف زدن نداشتند.

یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران:

طرح صیانت مشکالت کسب وکارها را افزایش می دهد

بررسی ها از بازار خودروی پایتخت 
اخبار  با  گذشته  ماه  یک  در  است  حاکی 
واصله از حوزه سیاست خارجی و همچنین 
قیمت  مجموع  در  رز،  ا نرخ  نوسانات 
خودروهای خارجی حدود پنج درصد کاهش 

داشته است.
همچون  خودرو  بازار  روزها  این 
بسیاری بازارهای دیگر در یک حالت انتظار 
به سر می برد. هرچند اخبار واصله از وین 
خوشبینی ها نسبت به کاهش قیمت ها را 
افزایش داده و بسیاری از خریداران واقعی 
از  از پیش قیمت ها  امید کاهش بیش  به 
خرید دست برداشته اند، اما نوسان نرخ ارز 
عامل دیگری است که سبب شده به گفته 
باید  که  آن طور  مجموع   در  کارشناسان 

کاهش قیمت ها اتفاق نیفتد.
ر  ا ز با فعال  یک  زمینه  ین  ا در 
خودروهای خارجی گفت: تحوالت سیاسی 
اخیر و اخبار مثبت رسیده از برجام تاکنون 
اما  داشته،  بازار  بر  اندکی  تاثیر  هرچند 
موضوع اصلی در ریزش قیمت ها کاهش 

قیمت دالر خواهد بود.
داشت:   اظهار  طواحن«  “کورش 
وضعیت این روزهای بازار ارز به گونه ای 
و  نرخ  کاهش  شاهد  روز  یک  که  است 
دالر  نرخ  نسبی  افزایش  شاهد  دیگر  روز 
هستیم و به دلیل همین نوسانات، آن طور 
که باید و آن طور که انتظار می رفت تاثیری 

روی کاهش قیمت ها نداشته است؛ یعنی 
فروشندگان تقریبًا قیمت هایشان را تغییر 

نداده اند.
بازار  در  قیمت  بیان داشت:  وی   
قیمت  ز  ا ثر  متأ رجی  خا خودروهای 
این حال  با  است،  داخلی  خودروهای 
خودروهای ایرانی در هفته گذشته چیزی 
قیمت  کاهش  درصد  چهار  تا  یک  بین 
پول  که  افرادی  اندک  به جز  و  داشته اند 
را  ایشان  خودرو  قیمت  زیر  و  بوده  الزم 
در  مناسب  قیمت  با  خودرو  می فروختند، 

بازار یافت نمی شود.
طواحن تاکید کرد: در یک ماه آینده 
تا عید نوروز همه چیز در بازار خودروهای 
خارجی وابسته به اخبار سیاسی بین المللی 
و  برجام  نرسیدن  یا  رسیدن  نتیجه  به  و 
تثبیت  و  دالر  نرخ  آمدن  پایین  همچنین 

آن خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: شرایط به گونه 
ای است که حتی اگر دالر در کانال ۲۴ 
هزار تومان هم ثبات داشته باشد در بازار 
خودرو تاثیرگذار خواهد بود و جو به گونه ای 
می شوند  مجبور  افراد  که  شد  خواهد 

قیمت هایشان را کاهش دهند.
خارجی  خودروهای  بازار  فعال  این 
خودروی  دستگاه  هر  روزها  این  گفت: 
سانتافه مدل ۲۰۱۷ فول که تا ماه گذشته 
تومان  میلیون   ۹۵۰ و  میلیارد  یک  حدود 

و  میلیارد  یک  به  می شد،  قیمت گذاری 
۸۵۰ میلیون تومان ارزش گذاری می شود. 
تیگوان  خودرو  دستگاه  هر  همچنین 
مشکی رنگ مدل ۲۰۱۷ با ۲۰هزار کیلومتر 
کارکرد از ۲.۷ میلیارد تومان در ماه گذشته 
به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان کاهش 
یافته است.همچنین هر دستگاه بی ام دبلیو 
تومان  میلیارد   ۵.۵ گذشته  ماه  که   ۵۳۰
میلیارد   ۵.۲ در  روزها  این  داشت  قیمت 

تومان نیز خریدار ندارد.
قیمت خودروهای داخلی

رصد بازار خودرو پایتخت و همچنین 
سایپا  گروه  در  حاکیست  مجازی  فضای 
هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ به ۱۸۵.۵ 
میلیون تومان، پراید ۱۳۲ مدل ۹۹ به ۱۷۰ 
میلیون   ۱۵۹ پراید  وانت  تومان،  میلیون 
میلیون   ۱۸۰ دار  صندوق  تیبا  تومان، 
تومان،  میلیون  تیبا ۲ حدود ۱۸۵  تومان، 
اس  ساینا  تومان،  میلیون    ۱۹۶.۵ ساینا 
۲۰۲ میلیون تومان، کوییک معمولی ۱۹۳ 
میلیون   ۱۹۷ آر  کوییک  تومان،  میلیون 
تومان و شاهین با سند آزاد ۳۴۴ میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.
هر  خودرو  ایران  گروه  در  همچنین 
دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۲۶۷ میلیون 
به   ۹۹ مدل   ۵ تیپ   ۲۰۶ پژو  تومان، 
صندوقدار   ۲۰۶ پژو  تومان،  میلیون   ۳۲۰
ای  دنده   ۲۰۷ پژو  تومان،  میلیون   ۳۲۵

دنده   ۲۰۷ پژو  تومان،  میلیون   ۳۵۴ فول 
پژو۴۰۵  تومان،  میلیون   ۵۳۵ اتوماتیک 
جی ال ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۷۳ میلیون 
تومان، پژو ۴۰۵ اس ال ایکس ۳۰۸ میلیون 
تومان، سمند ال ایکس ۲۶۷ میلیون تومان، 
سمند ef۷ حدود ۲۸۲ میلیون تومان، پژو 
پارس سال ۲۷۷ میلیون تومان، پژو پارس 
ال  رانا  تومان،  میلیون   ۳۳۳ سوز  دوگانه 
ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۴۹ میلیون تومان، 
راناپالس سند آزاد ۲۷۲ میلیون تومان، دنا 
دنا  تومان،  میلیون   ۳۷۰ کروز  با  معمولی 
میلیون   ۴۸۶ توربوشارژ  اتوماتیک  پالس 
تومان  میلیون  دنده ای ۴۰۳  تارا  و  تومان 

قیمت گذاری شد.
قیمت خودروهای مونتاژی

در دسته خودروهای مونتاژی نیز هر 
دستگاه پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۹ صفر کیلومتر 
یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان، چانگان 
کیا  تومان،  میلیون   ۶۱۰ حدود   ۹۸ مدل 
سراتو ۲۰۰۰ مدل ۹۸ حدود یک میلیارد 
حدود  اس۷  هایما  تومان،  میلیون   ۱۵ و 
به  نزدیک   ۷ تیگو  تومان،   میلیون   ۸۰۵
یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان، دیگنیتی 
میلیون   ۲۲۵ و  میلیارد  یک  سفیدرنگ 
میلیارد  یک  نفره  پنج  فیدلیتی  تومان، 
هفت  فیدلیتی  و  تومان  میلیون   ۶۰ و 
تومان  میلیون   ۱۰۶ و  میلیارد  یک  نفره 

ارزش گذاری شد.

گزارش دنیای جوانان از بازار خودرو؛

عدم تاثیر اخبار برجامی بر کاهش قیمت ها 
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مهران رنجبر، مارادونا را روي صحنه مي برد

جدید  نیمه  مارادونا،  نمایش 
مهران  بازی  با  را  خود  اجراهای 
رنجبر از سر می گیرد. این نمایش که 
اجراهای خود را از روز نخست بهمن 
کارگردانی  و  طراحی  نویسندگی،  با 
ساالر  تهیه کنندگی  رنجبر،  مهران 

تهرانی و نقش آفرینی میالد معیری، مهدی 
یگانه و علیرضا عبدالکریمی آغاز کرده بود، دور جدید اجراهای خود را از 

امشب در عمارت نوفل لوشاتو از سر مي گیرد.
و  نقش  ایفای  مارادونا،  اجرای  جدید  دور  در  توجه  جالب  نکته   
بازی مهران رنجبر به جای علیرضا عبدالکریمی در این نمایش است. 
تئاتر  کارگردان  و  بازیگر  نویسنده،  رنجبر  مهران  است  ذکر  به  الزم 
پیش از این پرتره هایی چون استیو جابز و مارلون براندو را بر صحنه 

تئاتر اجرا کرده بود.

فرزاد حسني و اجراي برنامه تحویل سال

به  ن  عالقمندا ز  ا ري  بسیا
برنامه هاي مجري محور و گفتگومحور 
هنوزهم دوست دارند که فرزاد حسني، 
در  مختلف  برنامه هاي  اجراي  با 
صداوسیما حضور داشته باشد. تسلط 

عام  و  حاص  زبانزد  نوعي  به  اجرا  در  او 
است اما او مدتهاست که صفحه تلویزیون 
دور مي باشد. حال خبر رسیده که مجری برنامه ۴ ساعته سال تحویل 

رادیو جوان شده است. 
علیرضا مقصودی، مدیر رادیو جوان، جزییات برنامه های ویژه نوروز 
و عیدهای مذهبی را تشریح کرد و از انتخاب فرزاد حسنی برای اجرای 
برنامه ۴ ساعته تحویل سال این شبکه خبر داد و تاکید کرد در تعطیالت 
نوروزی، ویژه برنامه های تازه شو، رادیوم و با تو حالم خوبه، روی آنتن 

رادیو جوان خواهند رفت. 

علف زار مشکلي براي اکران عمومي ندارد

کارگردان فیلم سینمایی علف زار، 
بیان کرد نمایندگانی از قوه قضائیه این 
فیلم را دیده اند و مشکلی برای اکران 
عمومی این فیلم وجود ندارد. با توجه به 
موضوع قضایی این فیلم بعد از اعالم 

آن به عنوان یکي از فیلم هاي اکران نوروز، 
از سوی قوه قضائیه مواجه شد  با حواشی 

ولي به نظر مي رسد که مشکل برطرف شده باشد. 
کارگردان فیلم تاکید کرد: نمایندگانی از قوه قضائیه دوباره فیلم را 
دیدند و خوشبختانه مشکلی درباره فیلم وجود نداشت و تعامالت الزم 

را انجام دادیم. 
البته تاکید می کنم که اعمال نظر خاصی از سوی قوه قضائیه برای 
این فیلم صورت نگرفته است و فیلم با همان نسخه جشنواره فجر اکران 

عمومي خواهد شد.
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حذف معافیت مالیاتي هنرمندان و عواقب آن...
داریوش پیرنیاکان: حذف معافیت مالیاتی 

هنرمندان آتش زیر خاکستر است

بحث حذف معافیت مالیاتي هنرمندان از سوي مجلس شوراي 
اسالمي یک موضوع داغ و بحث برانگیز میان هنرمندان شده است 
و در کنار تصویب طرح صیانت از فضاي مجازي، این روزها جامعه 
را در بهت و شوک فرو برده است! حال یکي دیگر از هنرمندان 
شاخص کشور به حذف معافیت مالیاتي عکس العمل نشان داده و 
معتقد است این موضوع آتش زیر خاکستر است. داریوش پیرنیاکان، 
رئیس و سخنگوی هیات مدیره خانه موسیقی ایران به مصوبه ای که 
در صورت تصویب، براساس آن در بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت های 
مالیاتی هنرمندان برداشته می شود و مشاغلی که پیش از این براساس 
بند ل ماده ۱۳۹ مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف بودند 

موظف به پرداخت مالیات می شوند، واکنش نشان داد.
خانه  هیات مدیره  سخنگوی  و  رئیس  پیرنیاکان،  داریوش 
هنرمندان  مالیاتی  معافیت  از طرح حذف  انتقاد  با  ایران  موسیقی 
در  هنرمندان  مالی  گردش  می گوید:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
همه شاخه های هنری بسیار ناچیز است و من به مجلس هشدار 
می دهم که حذف معافیت مالیاتی هنرمندان آتش زیر خاکستر است. 
هنرمندان در همه شاخه های هنری مگر چقدر درآمد دارند که بیاییم 
از آنها مالیات بگیریم!؟ واقعا باید این را بررسی کنند که گردش 
مالی هنرمندانی که کنسرت می دهند یا آلبوم تولید می کنند مگر 
چقدر است که بخواهند از آن مالیات دریافت کنند؟ به خصوص 
اینکه االن حدود ۲ سال است که همه چیز تعطیل شده و فعالیتی 

انجام نمی شود.
خود  صحبت هاي  ادامه  در  موسیقي  عرصه  پیشکسوت  این 
گفت: ما هنرمندانی در عرصه موسیقی داریم که می روند از صندوق 
اعتباری هنری تقاضای ۳ میلیون یا ۵ میلیون وام می کنند. آیا این 
سزاوار است که بگویند شما باید مالیات بدهید؟ این هنرمندان نزدیک 
به ۳ سال است تقریبا هیچ فعالیتی نداشته اند. دوستانی را در عرصه 
تئاتر می شناسم که واقعا برای نان شب مانده اند. درصد بسیار کمی 
شاید درآمدی در عرصه هنر داشته باشند اما این درصدی بسیار 
ناچیز در میان هنرمندان است. من تقاضا می کنم و به مجلس هشدار 
می دهم که این آتش زیر خاکستر است و می تواند به جاهای بسیار 
بدی منتهی شود. مثال موضوع همسان سازی حقوق معلمان را ببینید 
که این قشر محترم چند وقت است تظاهرات می کنند و خواهان 

حقوق خود هستند. آیا باید بیاییم چیزی را به این اضافه کنیم؟
که  شنیده ایم  ما  گفت:  موسیقی  خانه  عالی  شورای  عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس موافق این موضوع نیست، دولت هم که 
موافق نیست، آقای اسماعیلی، وزیر محترم ارشاد هم که مخالفت 
موضوعی  با  امری  یک  متولی  وقتی  پس  کردند.  اعالم  را  خود 
مخالفت می کند، مجلس باید این را درنظر بگیرد. هنرمندان فقط 
آنهایی نیستند که به چشم می آیند و درآمدی دارند که البته قابل 
قیاس با درآمدهایی که در جاهای دیگر وجود دارد نیست و از این 
هنرمندان هم نباید مالیات بگیرند. ما در روستاها، در شهرستان ها 
هنرمندانی داریم که با همین حقوقی که به استادان می دهند، با 
حدود ۷۰۰ هزار تومان، زندگی می کنند، این ها چه کار می کنند که 

باید از آنها مالیات بگیرید؟
داریوش پیرنیاکان در پایان صحبت هایش گفت: من به عنوان 
رئیس و سخنگوی هیات مدیره خانه موسیقی که نزدیک به ۱۶هزار 
عضو داریم و این ها به ما فشار می آورند و حق هم دارند، خواستار این 
هستم که مجلس به این قضیه توجه کند و مشکلی را بر مشکالت 
دیگر اضافه نکند. گردش مالی تمام شاخه های هنری مگر چقدر 
است و آیا ارزش دارد مجلس وقتش را برای آن تلف کند؟ من از 
آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس 

خواهش می کنم که به این موضوع توجه کنند.

سیدجواد هاشمي و رسم و رسوم کهن

گی  یسند نو به   ، ین ِد فیلم 
و  یی  مینا سهیل  نی  ا د گر ر کا و 
در  الیاسی  حمیدرضا  تهیه کنندگی 
دارد  قرار  پیش تولید  مراحل  آخرین 
مقابل  تهران  در  آتی  روز  چند  تا  و 
میان  از  تاکنون  می رود.  دوربین 

بازیگران حضور سیدجواد هاشمی، شهروز 
ابراهیمی، مجید سعیدی و نازیال فرخی در این فیلم قطعی شده و به 
زودی چند چهره دیگر به پروژه اضافه خواهند شد و تیم بازیگران آن 

تکمیل خواهد شد. 
ِدین، مضمونی اجتماعی دارد و داستان رسم و رسوم  کهن این مرز 
و بوم را روایت می کند. فیلم داستان زندگی علی و عباس، نوه های بی بی 
مدنیه است که بعد از سال ها به وصیت پدر خود در زمان مراسم نذری 

به روستای آبا و اجدادی خود برمی گردند.
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پشیماني یک هنرمند از شغل خود!
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ز  ا هنرمندان  که  مدتهاست 
و  لحاظ کاري  به  مناسبي  وضعیت 
اقتصادي بهره نمي برند و به جز تعداد 
مناسب  درآمدي  که  آنها  از  اندکي 
دارند، بقیه هنرمندان با درآمدهایي 
در  مي کنند.  زندگي  گذران  اندک 
و  فیا  ما نند  ما ئلي  مسا بین  ین  ا
همینطور بیکاري هاي طوالني مدت 
سوي  از  دستمزد  پرداخت  عدم  و 
مختلف  حواشي  و  تهیه کنندگان 
کارهاي هنري باعث شده که خاال 
این  انتخاب  از  هنرمندان  از  برخي 

شغل پشیمان شده باشند!
از  یکي  که  نوروزی  رحیم 
تر  تئا  ، سینما شاخص  زیگران  با
و  مي رود  شمار  به  تلویزیون  و 
سالهاست در این عرصه مشغول کار 
است، می گوید: در ۱۰ سال گذشته 
به دلیل اتفاقات زیادی که برایم رخ 
شدم،  پشیمان  بازیگری  کار  از  داد 
این است که خیلی  آن  دلیل  شاید 
زیاد درگیر کارهای تکراری و مشابه 
شدم. من نسبت به کار خودم جدی 
تلویزیونی  برنامه های  در  هستم، 
غلطی  سیستم  خصوصی  بخش  و 
وجود دارد یعنی آداب و رفتار فردی 
و گروهی اشتباه است که باعث آزار 

بازیگر می شود.

او درباره اخمو بودن چهره خود 
گفت: من معموال مدل صورتم بدین 
شکل است و در این چند سال هم 
کارهای جدی به من پیشنهاد شده 
این چین و چروک روی  اما  است، 
رفتن  باال  و  پیری  برای  صورتم 

سن است.
رحیم نوروزی که مهمان برنامه 
شب نشینی بود، درباره شروع فعالیت 
در  را  تئاتر  من  گفت:  هنری اش 
اسالمی  ارشاد  اداره  کالس های 
اساتید  نزد  و  کردم  شروع  رشت 
بزرگ این مجموعه مثل بهروز بقایی 
کالس های  بعد  کردم.  شاگردی 
استاد سمندریان را شرکت کردم و 
توانستم خودم را به مرحله ای برسانم 
که در عرصه ملی خودنمایی کنم. 
و  مشوق  همیشه  من  بزرگ  برادر 
تحصیل،  مطالعه،  در  من  راهنمای 
و  است  بوده  زمینه ها  همه  و  هنر 
حتی گاهی هزینه های کالس هایم 
برخالف  می کرد.  پرداخت  او  را 
مخالف  که  دیگری  خانواده های 
بازیگری  به دنیای  ورود فرزندشان 
بودند، پدرم نیز مشوق و حامی من 

در این زمینه بود.
رحیم نوروزی در بخش دیگري 
از صحبت هاي خود بیان کرد: شاید 

منفعت  دنبال  به  همه  که  زمانی 
من  بودند  رشته  این  از  اقتصادی 
همه رشته هایی را که بویی از هنر 
در آن بود شرکت می کردم، زیرا ولع 
به آموختن داشتم. در آن زمان با این 
کارها بیشتر می خواستیم خودمان را 
بشناسیم و به دنبال رشد و بلوغی در 
همه جوانب وجودی خودمان بودیم. 
من در کنار آقای آستانه بازی کردم و 
شاید جالب باشد بدانید که در تئاتر 
اما در  و  نداشتم  هیچوقت دستمزد 
حال حاضر عددهای سه رقمی برای 
پیشنهاد  تئاتر  بازیگران  به  دستمزد 

داده می شود.
مه  ا د ا ر  د زی  و ر نو حیم  ر
د  ستمز د به  د  خو ي  صحبت ها
طبق  گفت:  و  کرد  اشاره  بازیگران 
دستورالعملی که در دهه ۸۰ نوشته 
شد، دستمزد من با ۲۰ اجرای تئاتر 
شاید دستمزدی نزدیک به ماهی ۲ 
میلیون تومان بود. روزی مدیران به 
خاطر نگاه آماری که داشتند، گفتند 
تئاتر برای همه است، اما می دانیم که 
تئاتر امر همگانی نیست و متخصص 
حوزه خودش را می خواهد. در حال 
تئاتری  یک  خانه ای  هر  در  حاضر 
سواد  کسي  هر  یعنی  دارد  وجود 
خواندن نصفه و نیمه ای هم داشته 

باشد وارد تئاتر می شود که این اتفاق 
باید  تئاتر  واقع  در  نیست.  درستی 
فرهنگ جامعه را شکل دهد و افراد 
را تربیت کند، اما برخی کسانی که 
روی صحنه حضور دارند، خودشان 

از این امر مستثنی هستند. 
فکر  اکنون  به  همیشه  من 
اینکه کجا  ایستاده ام  یعنی  می کنم 
و موقعیت پیش روی من چه خواهد 
به  بگویم  واضح  بخواهم  اگر  بود، 
مفاهیمی مثل کودک درون که در 
خیلی  دارد،  معنا  روانشناسی  عالم 
اعتنایی نمی کنم. البته روی صحنه 
تئاتر اگر مرا دیده باشید بسیار فرد 
بازیگوشی هستم و آرام و قرار ندارم 
گونه ای  به  را  خودم  انرژی  باید  و 

تخلیه کنم.
ن  یا پا ر  د زي  و ر نو حیم  ر
کاخ  در  من  گفت:  صحبت هایش 
مدیر  عنوان  به  سال   ۲ کالردشت 
این  آجر  به  آجر  با  و  بودم  مرمت 
کارآموزی  دوره  در  و  کار کردم  بنا 
تحصیلی ام نیز در کاخ مرمر حضور 
خوشنویسی   ۶۵ سال  از  داشتم. 
می کردم، ولی در حال حاضر برای 
سرگرمی خوشنویسی می کنم و به 
دنبال یک فرم مستقل خودم هستم 

که بتوانم یک نمایشگاه بزنم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

ادامه  در  ایران  سینمای  موزه 
تاریخ  نشست های  سلسله  انتشار 
زادروز  مناسبت  به  خود  شفاهی 
سینما،  بازیگر  طهمورث  سیاوش 
از  بخش هایی  تلویزیون  و  تئاتر 
گفتگوی تاریخ شفاهی این هنرمند 

را منتشر کرد.
سیاوش طهمورث با بیان اینکه 
در تهران محله امیریه به دنیا آمده 
کاوش  حبیب  زنده یاد  گفت:  است 
دوستم بود و در یک محله زندگی 
می کردیم یادم می آید پول هایمان را 
جمع می کردیم با هم بلیت ۶ ریالی 
می خریدیم  و به سینما می رفتیم 
سرهم  پشت  فیلم  سانس   ۳-۲ و 
می دیدیم. زنده یاد حبیب کاوش به 
آموزشگاه بازیگری می رفت و هرچه 
یاد می گرفت به من که ۲ سال از 
و  می داد  یاد  نیز  بودم  کوچکتر  او 
نوحه خوانی  و  تعزیه خواني  حتی  ما 
زمانی  یک  من  و  می کردیم  هم 

مداح بودم.
ت  پیشکسو د  ستا ا ین  ا
بازیگري خاطرنشان کرد: روزی که 
آب  در  تئاتر  اداره  به  می خواستم 
زنده یاد  که  بود  زمانی  بروم  سردار 
عزت اهلل انتظامی، زند  یاد جعفر والی 
و علی نصیریان هم حضور داشتند. 
یادم می آید آقای والی به من گفت 
یاد  امروز  به  تا  که  چیزهایی  همه 
باید  امروز  از  بگذار  را کنار  گرفتی 
از من یاد بگیری )باخنده( و من به 
او گفتم چشم و وارد گروه زنده یاد 
تئاتر  گروه  نام  به  رشیدی  داوود 
پیتر   ۱۳۴۹ سال  در  شدم.   امروز 
بروک به ایران آمد و من برای کار 
با او انتخاب شدم و در تمرین های 

نیز  رشیدی  و  آوانسیان  آقایان  ما 
بگویم  است  جالب  داشتند.  حضور 
که ما تمرین های مان را در همین 
خدمت  در  امروز  که  فردوس  باغ 

شما هستیم، شروع کردیم.
وی درباره اهمیت تئاتر، گفت: 
به  ما  که  می شود  شنیده  گاهی 
سالن هم می گوییم تئاتر درحالیکه 
سالن جایی است است که تئاتر در 
داشته  توجه  باید  می شود  اجرا  آن 
باشیم که تئاتر با نمایش فرق دارد 
و تئاتر روی صحنه شکل می گیرد. 
از برخورد ۲ فکر، ایده، خرد، دانش 
و دیدگاه تئاتر ایجاد می شود که هم 
هم  و  معانی دهنده  سرگرم کننده، 
نمایش  اما  است  کننده  درگرگون 

تنها سرگرم کننده است. 
ه  ر با ر د طهمورث  وش  سیا

عالقمندان به بازیگری بیان داشت: 
کار  وارد  می خواهند  که  کسانی 
شوند  تلویزیون  و  سینما  تصویری 
باید تئاتر کار کرده باشند زیرا تئاتر 
نمایشی  هنرهای  همه  زمینه ساز 
می کنید  کار  تر  تئا وقتی  است. 
بر  ساعت  نیم  حداقل  باید  حداقل 
باشید و  داشته  روی صحنه حضور 
را  کاراکتر  باید  مدت  این  تمام  در 
دقیقا  بازیگر  تئاتر  در  کنیم.  حفظ 
دوربین  جلوی  اما  می کند  زندگی 
فیلمبرداری بدین شکل نیست زیرا 
چندین بار ممکن است یک سکانس 
تکرار شود. در تئاتر با نفس تماشاگر 
فکر  و  تخیل  و  هستیم  ارتباط  در 
تماشاگر را به کار می اندازیم اما در 
سینما بدین شکل نیست و لذت تئاتر 
بیشتر از فیلم است زیرا با توجه به 

شخصیتی که ایفا می کنید با تماشاگر 
در ارتباط هستید و واکنش های آنها 

را می بینید.
با اشاره به همکاری خود  وی 
با داوود میرباقری گفت: یادم می آید 
آقای  کار  در  گفت  و  آمد  فردی 
و من هم  بازی می کنی  میرباقری 
پذیرفتم و دو نقش ساواکی و گورکن 
را بازی می کردم که دو بازی متفاوت 
بود. بعد از آن در سریال آیینه بازی 
و  بازیگر  که  گرگ ها،  در  و  کردم 

مشاور کارگردان بودم. 
سیاوش طهمورث با بیان اینکه 
زنده یاد علی حاتمی کارگردان بسیار 
خوب و موفقی بود، افزود: حاتمی در 
کارنامه کاری خود هزاردستان و مادر 
را دارد که شاهکار بودند. روزی که 
هزاردستان را می ساخت درجایی من 

را دید و گفت همه بازیگران در فیلم 
من هستند و تو چرا حضور نداری 
و من به او گفتم اگر قسمت باشد 
این  متاسفانه  در خدمت هستم که 

اتفاق نیافتاد.
ز  ا دیگري  بخش  در  وی 
اشاره  گاو  فیلم  به  صحبت هایش 
کرد و گفت: در فیلم سینمایی گاو 
مهرجویی  داریوش  دستیار  مدتی 
و  بود  درخشانی  بسیار  فیلم  بودم 
همه بازیگرهای تئاتری در این فیلم 
حضور داشتند. مهرجویی برای فیلم 
کرد،  دعوت  من  از  نشین ها  اجاره 
کردم  قبول  و  خواندم  را  فیلمنامه 
زیرا من به داریوش مهرجویی معتقد 
خوبی  بسیار  کارگردان  او  هستم. 
است که فلسفه سینما، لنز و کنش و 
واکنش بازیگر را به خوبی می شناسد 

اینها مواردی است که هر کارگردانی 
مثل  کارگردان هایی  اما  نمی داند 
تقوایی  ناصر  و  مهرجویی  داریوش 

به خوبی می شناسند.
سیاوش طهمورث بیان داشت: 
بازیگری که در  خیلی دوست دارم 
مقابل من قرار می گیرد بازیگر بسیار 
توانایی باشد زیرا توانابودن او من را 
هم توانا می کند و موجب می شود کار 

بسیار خوبی را عرضه کنیم.
وی با اشاره به سریال زیر تیغ 
باور  را  این سریال  در  نقشم  گفت: 
داشتم البته به خاطر سرسختی های 
بودم  هم  ناسزاهایی  شاهد  نقش 
)باخنده( اما با این حال مردم من را 
دوست داشتند و در کوچه و خیابان 
بسیار به من احترام می گذاشتند. با 
بودم  کرده  باور  تفاسیر  این  تمام 
کنم  زندگی  نقش  این  با  باید  که 
لذت بخش  برایم  دلیل   این  به  و 
بود  که شخصیتی شکل گرفته که 
در در آدم های اطرافت و در جامعه 

نیز می بینی.
سیاوش طهمورث با بیان اینکه 
عرصه هنر مشکل ترین حرفه است، 
بیان داشت: ورود به آن آسان است 
و  بازیگر  آوردن،  دوام  برای  اما 
هنرمند شدن باید خیلی خاک خورد 

و زحمت کشید. 
الزم به ذکر است موزه سینمای 
ایران به عنوان مجموعه ای فرهنگی 
تاریخ  سیر  روایتگر  که  تاریخی  و 
است  ایران  سینمای  تحوالت  و 
و  سوابق  می داند  موظف  را  خود 
ی  سینما ن  تا پیشکسو ت  بیا تجر
ایران را جمع آوری کرده تا نسل های 
آینده با نگاه و مسیر زندگی و نحوه 
خلق و شکل گیری آثار هنرمندان و 
صاحب نظران هنر سینما آشنا شوند.

خاطره بازي با سیاوش طهمورث

تئاتر زمینه ساز همه هنرهای نمایشی است


