
آذریجهرمی:

راه نجات اقتصاد کشور بهبود بهره وری است 

بانک آمریکایی گلدمن ساکس همچنان به 
نفت خوش بین است و تقاضای قوی را پیش بینی 
تولید  ای  بشکه  میلیون  دو  افزایش  که  کند  می 
روزانه اوپک پالس در سه ماهه سوم امسال را ایجاب می 
نفت  برای  تقاضا  احیای  ما  کرد  اعالم  ساکس  کند.گلدمن 
انرژی  المللی  بین  آژانس  اوپک و  آنچه  از  باالتر  به میزان 

پیش بینی کرده اند را انتظار داریم که افزایش تولید روزانه 
اوپک پالس در فاصله ماه مه تا ژوئیه به میزان حدود دو 
میلیون بشکه را ضروری می کند. این بانک سرمایه گذاری 
سال  پاییز  تا  نفت  ذخایر  سطح  کرد  بینی  پیش  آمریکایی 

۲۰۲۱ عادی شود.
صفحه 3

وزیرراهوشهرسازیخبرداد؛

معرفییکمیلیونو۳۰۰هزارواحدمسکونیخالی
بهسازمانامورمالیاتی

امیدواری به بازدهی بورس تا پایان سال!
گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
مانند  ر  بازا در  حاکم  بهامات  ا مجموع 
تصمیم گیری در زمینه دامنه نوسان و عدم 
ورود نقدینگی به این بازار باعث ترس سهامداران و 
رکود در معامالت بورس شده است.نوید خاندوزی به 
علت افت اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود: اکنون 
نمی توان نظر قطعی درباره وضعیت فعلی بازار سهام 
اعالم کرد و تاکنون نظرهای مختلفی درباره علت افت 
شاخص بورس ارائه شده است. وی خاطرنشان کرد: به 
نظر می رسد تا زمان ورود شوک هایی مانند تزریق 
بازار چنین روندی  نقدینگی یا تغییر دامنه نوسان به 
بر بازار حاکم باشد و فقط در آن زمان می توان شاهد 

تغییر روند و بهبود وضعیت بازار باشیم.
صفحه 5

مدیرعاملآبوفاضالبهرمزگان:

آبرسانیسیاردردستورکارآبوفاضالب
قرارگرفت

5
مقصر گسترش کرونا کیست؟ مردم یا مسئولین!؟

صفحه 2

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هدیه تهراني، 
ستاره اي که 

خاموش نمي شود

7فرهنگ
هر کتابی خاصیتی 
دارد، برداشت ها 

متفاوت است

نک 1با

روز گذشته در نظرسنجی مشترک دو رسانه آنالین سینمایی 
که به انتخاب بهترین بازیگر زن سینما در سالی که گذشت 
اختصاص داشت و ۳۶ هزار نفر در آن شرکت کردند، هدیه 
تهرانی برای بازی در سریال همگناه رتبه اول را به دست آورد. 

امین فقیری از کتاب هایی که خوانده و دوست دارد، می گوید و 
معتقد است: مطالعه کتاب به وضعیت روحی آدم بستگی دارد 
و گاه عوامل خارجی مطالعه را برای آدم سخت می کند. این 
داستان نویس و نمایشنامه نویس در گفت وگویی درباره اولین 
و آخری کتابی که خوانده، کتاب هایی که در نوبت خواندن دارد .

 بانک صادرات ایران رتبه برتر در شاخص واگذاری دارایی های 
مازاد بانک ها در بین بانک های دولتی و خصوصی شده را کسب 
اصالح  و شاخص  این شاخص  در  مناسبت  به همین  و  کرد 
ساختار مالی مورد تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در 

جلسه شورای مدیران این وزارتخانه قرار گرفت. 

بانک صادرات ایران 
بر سکوی نخست 
واگذاری اموال 

مازاد

بازار نفت در تابستان امسال بهبود می یابد دودارویموثردر»درماناعتیاد«
تا۲هفتهآیندهرونماییمیشود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به جشنواره یاریگران زندگی گفت: 
ما محصوالت بسیار فاخر و فراوانی برای رویکرد جدید که پیشگیری در اولویت آن 

قرار دارد، در نظر داریم.
سردار اسکندر مومنی در اختتامیه جشنواره یاریگران زندگی با بیان اینکه این 
اختتامیه محصول بیش از یکسال زحمت و تالش همه نهادهای فرهنگ ساز در مجموعه کشور 

است، گفت: محصول کار امروز در اختتامیه جشنواره به نمایش گذاشته می شود. 
صفحه ۲

اجتماعی  توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  کل  دیر  م
جوانان ضمن هشدار نسبت به تبعات حاصل از تفکیک 
دهه  به  بی توجهی  از  ازدواج  وام  پرداخت  در  نی  س
شصتی هایی که به دلیل مشکالت مجرد مانده اند، انتقاد 
کرد.اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی 
جوانان، درباره تاثیر افزایش وام ازدواج بر تمایل جوانان به تاهل 
گفت: معتقدیم که افزایش وام ازدواج می تواند به صورت ملموس 

در افزایش نرخ ازدواج )افزایش ۱۰ تا ۱5 درصدی( موثر باشد، اما 
در عین حال ضرورت دارد همزمان با افزایش وام به امور وابسته 
از  مباحثی  برای  باید  مثال  عنوان  به  شود.  توجه  نیز  ازدواج  ه  ب
جمله فرهنگ، افزایش مسئولیت پذیری، میل و رغبت به ازدواج، 
و  غلط  رسوم  و  باورها  مسکن(،  و  )اشتغال  اقتصادی  تغیرهای  م

دست و پا گیر چاره اندیشی شود.
صفحه ۲

کم توجهی به دهه شصتی ها

DONYAYEJAVANANMAG.IR

نوبت اول - ) تجديد مرتبه دوم (
 مناقصه شماره 9440285 

)خريد قطعات پمپ پترسون آتش نشاني(
شماره مجوز: 1400.131

1-نوعمناقصه:یک مرحله ای داراي ارزیابي کیفي 
۲-نوعفراخوان:عمومی .

۳-نامونشانيمناقصهگذار:شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲55، 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد- دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات : 37۲88۰۱6 -۰5۱ 
- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات : ۰5۱-37۲85۰۲4

4-نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 33۲.95۲.6۰۰ ریال ) سي صد و 
سي و دو میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار و ششصد ریال ( .  )الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(

5-نحوهومهلتدریافتاسناد:متقاضیان مي توانند تا ساعت ۱6 مورخ ۱4۰۰/۰۲/۰۲ ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰9۲۱34۰۰۰۰۰۲  در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری 

مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6-آخرینمهلتتحویلاستعالمارزیابيکیفيتکمیلشده:متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور مي بایست حداکثر تا ساعت  ۱۰ 
صبح  مورخ ۱4۰۰/۰۲/۱8  ، اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذکر است 
پس از پایان مرحله ارزیابي کیفي اسناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(   

ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7-محلوزمانگشایشپیشنهادات: پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ ۱4۰۰/۰4/۱6  ، 
در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش آبکوه 7 )دانشسراي شمالي(، شماره ۲55، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي 
نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه 

به روند ارزیابي امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضيح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشد در این مرحله صرفًا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابي کیفي و مستندات مربوطه مورد نظر 
مي باشد. بدیهي است شرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقبًا از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
روابطعمومیشرکتپاالیشگازشهیدهاشمينژاد

برتر  رتبه  ایران  صادرات  بانک   
مازاد  دارایی های  واگذاری  در شاخص 
و  دولتی  بانک های  بین  در  انک ها  ب
خصوصی شده را کسب کرد و به همین 
شاخص  و  شاخص  این  در  ناسبت  م
وزیر  تقدیر  مورد  مالی  ساختار  صالح  ا
امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای 

مدیران این وزارتخانه قرار گرفت. 
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
و  اقتصادی  امور  وزیر  ایران،  صادرات 
دارایی در جلسه شورای عالی مدیران 
مدیران  حضور  با  که  وزارتخانه  ین  ا
با  شد،  برگزار  کشور  بانک های  عامل 
بانک  عملکرد  از  سپاس  لوح  هدای  ا
واگذاری  و  فروش  در  ایران  صادرات 
 99 سال  در  خود  مازاد  ارایی های  د

قدردانی کرد.
فرهاد  تقدیرنامه  از  بخشی  ر  د
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند، 
صادرات  بانک  مدیرعامل  به  طاب  خ
اهمیت  به  توجه  با  است:  آمده  یران  ا
اقتصاد  مالی  تأمین  در  بانک ها  قش  ن
توان  افزایش  تولید،  از  پشتیبانی  و 
بهینه  تخصیص  و  سهیالت دهی  ت
منابع بانک، از مهم ترین اقداماتی است 

بخش های  از  حمایت  در  می توان  ه  ک
مختلف انجام داد. در همین خصوص، 
چالش  هم  که  مازاد  اموال  اگذاری  و
انجماد دارایی ها را مرتفع و هم افزایش 
به  داشت،  خواهد  پی  در  را  هره وری  ب
عنوان یک تکلیف قانونی، مورد تأکید 
رئیس جمهور محترم و همواره یکی از 
و  اقتصادی  امور  وزارت  ولویت های  ا

دارایی در هدایت منابع بوده است.
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  زیر  و
صورت  ارزیابی های  به  اشاره  با  دامه  ا
دارایی های  واگذاری  بخش  در  رفته  گ
بانک  موفق  عملکرد  به  بانک ها  ازاد  م
صادرات ایران در این بخش اشاره کرد و 

از کسب رتبه برتر این بانک در واگذاری 
های  بانک  بین  در  مازاد  ارایی های  د

دولتی و خصوصی شده قدردانی کرد.
گفتنی است در این جلسه همچنین 
از  مالی  ساختار  اصالح  شاخص  ر  د
قدردانی  ایران  صادرات  بانک  عملکرد 

شد.
همزمان  ایران  صادرات  انک  ب
تولید  نع  موا رفع  قانون  تصویب  ا  ب
اموال  فروش   ،94 در سال  قابت پذیر  ر
جدیت  با  را  خود  مازاد  دارایی های  و 
در دستور کار قرار داد و در سال ۱399 
امالک  از  رقبه   4۲۲ تعداد  شد  وفق  م
و  هزار   7 بر  بالغ  بهای  به  خود  ازاد  م

۱66 میلیارد ریال را واگذار کند.
هدف  با  همچنین  بانک  ین  ا
مالی،  ساختار  اصالح  و  ابک سازی  چ
تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت 
بخش های تولیدی کشور، در سال 94 
حدود ۱۰3 رقبه ملک به بهای بیش از 
59۱ میلیارد ریال، در سال 95 تعداد ۱47 
رقبه ملک به بهای بالغ بر 87۱ میلیارد 
ریال، در سال 96 حدود 4۱۱ رقبه ملک 
مازاد به بهای سه هزار و 986 میلیارد 
ریال، در سال 97 تعداد 533 رقبه ملک 
مازاد به بهای پنج هزار و 676 میلیارد 
ریال و در سال 98 نیز 475 رقبه ملک 
به بهای 9 هزار میلیارد ریال واگذار کرده 
و منابع حاصل از آن را در مسیر حمایت 
از تولید و سرمایه گذاری در بخش های 

اقتصادی کشور قرار داده است.
بر  دارایی ها  و  اموال  این  روش  ف
اساس نقشه  راه و برنامه های عملیاتی 
در  ایران،  صادرات  بانک  شده  بالغ  ا
تولید  موانع  رفع  قانون  به  عمل  مسیر 
اصالح  و  چابک سازی  قابت پذیر،  ر
بهینه  مصرف  و  تجهیز  مالی،  اختار  س
منابع و تقویت بخش های تولیدی کشور، 

مورد توجه قرار دارد.

وزیراموراقتصادیوداراییازحجتالهصیدیقدردانیکرد

بانکصادراتایرانبرسکوینخستواگذاریاموالمازاد

آگهی 
تجديد مناقصه 

نوبت اول 
شهرداری ماهدشت در نظر پروژه خرید و اجرای آسفالت بلوار امام خمینی )ره( را از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای )استانی( سال ۱399 را به مبلغ 

5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح: 
۱- مبلغ ۱/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدی 

۲- مبلغ 6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اسناد خزانه سر رسید ۱4۰۱
3- مبلغ 3/49۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اسناد خزانه پس اعالم تخصیص و حداکثر 3 ساله 

الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 
ب – گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در زمینه راه و باند 
ج – گواهینامه ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده 

د – گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی 
ه – گواهی حداقل دو مورد سوابق اجرایی مرتبط باشند اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط از تاریخ درج 
آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۲/3۰ با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد مناقصه از ذیحسابی این شهرداری 

اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 373۰979۰-۰۲6 تماس حاصل فرمایند. 
- اعتبارات طرح از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱399 و به صورت نقد و اسناد خزانه می باشد. 

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

شناسه آگهی : ۱۱۱9463
شهرداریماهدشت

بهناممومنی
دارید  نیاز  آن  به  که  است  چیزی  همان  ختی ها  س
می کند.  دور  شما  از  را  ناامیدی  و  پوچی  احساس  چون 
ضمنًا سپاسگزاری، کلید پیشگیری از آسیب های فیزیکی و 
هیجانی در زمان هایی است که با استرس و اضطراب دست 

و پنجه نرم می کنید.
می گیریم،  قرار  آن ها  در  که  سختی  وقعیت های  م
چالش هایی هستند که باید در آن ها، قدردانی کردن را تمرین کنیم. هر چند درست 
است که سپاسگزاری می تواند یک واکنش هیجانی ناخودآگاه نسبت به خیلی از 
موقعیت های زندگی باشد؛ اما این تمام ماجرا نیست. چیزی که بیشتر واقعیت دارد 
این است که سپاسگزاری یک دیدگاه درونی است؛ لنزی که ما دنیا را با آن می بینیم 
و دقیقًا همان چیزی که می توانیم کنترلش کنیم. جدال برای سپاسگزاری کردن 
از این توقع ناشی می شود که انتظار داریم زندگی برای ما حتمًا جور خاصی باشد و 

وقتی چنین نیست، ناامید و عصبانی می شویم.
سوال این است که آیا واقعًا می توانیم متوجه شویم چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ 
طی سال گذشته، خیلی از افراد مبتال به سرطان شدند، خیلی از افراد در سوانح رانندگی 
جان خود را از دست دادند، خیلی از پدر و مادرهای خوشحال و امیدوار، فرزندشان 
حوادث  این  انتظار  اشخاص  این  از  هیچ کدام  شد.  متولد  مادرزادی  نقص های  ا  ب
متحول کننده را نداشتند، اما با این وجود این اتفاق ها افتاد. وقتی دیدگاه ما نسبت 
به زندگی با این باور محدود می شود که زندگی باید جور خاصی که ما می خواهیم 
باشد، عجیب نیست که سپاسگزاری کردن برایمان کار بسیار سختی به نظر برسد.

سپاسگزاری تنها زمانی ممکن می شود که درک کنیم هر آنچه داریم یک 
نعمت است.

تجربه نشان داده ما هر چه بیشتر داشته باشیم، کمتر قدردانی خود را نسبت 
به داشته هایمان ابراز می کنیم. به عبارتی دیگر، زیاد داشتن باعث می شود احساس 
کنیم مستحق آن هستیم؛ اما عکس این حالت در مورد کسانی که در فقر به سر 
می برند وجود دارد: آن هایی که در فقیرترین کشورهای دنیا زندگی می کنند، بابت 
آنچه دارند بسیار سپاسگزار و شاکرند. ضمنًا این افراد، با نارضایتی و هیجان زیاد 

منتظر نیستند تا به داشته ی خوب بعدی برسند.
هیچ چیزی به اندازه خوردن یک وعده غذای ساده یا یک فنجان چای در خانه 
کسی که بضاعت چندانی ندارد اما متواضع و مهربان است لذت بخش نیست. چنین 
افرادی به جای اینکه بابت چیزهایی که ندارند خشمگین و تلخ و بدخلق باشند، 
بابت چیزهایی که دارند قدردان هستند و می توانند با لذت قدم بزنند، نفس بکشند 

و به زندگی ادامه دهند. آن ها زیبایی آسمان شب را می بینند و متوجه مهربانی ها و 
محبت هایی که از جانب خانواده و دوستان دریافت می کنند هستند. آن ها با وجود 
اینکه در فقر به سر می برند، قادرند همان چیزهایی که دارند را به کسانی که نیاز 

دارند ببخشند.
وقتی به این باور می رسید که هر آنچه دارید یک هدیه است و سپاسگزاری 
خود را بابت آن نشان می دهید، نگاهتان از چیزهایی که ندارید به سمت آنچه دارید 
معطوف می شود. با سپاسگزاری کردن بابت داشته ها، تغییرات مهمی در مغز و بدنتان 
روی می دهد. ضمنًا ابراز قدردانی هر روزه، فواید زیادی برای سالمتی دارد که شاید 

از شنیدن آن ها شگفت زده شوید.
طبق مطالعات انجام شده، آن هایی که بابت داشته های خود سپاسگزار هستند، 

کمتر دچار افسردگی، اضطراب، خستگی، التهاب و بی خوابی می شوند.
وقتی سپاسگزاری را واقعًا احساس و ابراز می کنید، حجم قشر خاکستری در 
قسمت هایی از مغز افزایش می یابد. این اتفاق به شما کمک می کند هیجانات خود 
را مؤثرتر کنترل و تنظیم کنید. ضمنًا دوپامین و سروتونین در مغزتان افزایش یافته 

و هورمون هایی که به ترس و اضطراب مربوط اند کاهش می یابند.
وقتی سپاسگزاری و قدردانی خود نسبت به دیگران را ابراز می کنید، نه تنها 
آن ها متوجه اهمیت و ارزش خود نزد شما می شوند بلکه ارتباط قوی تری با آن ها 
برقرار کرده و احساس می کنید اطرافیان شما حامی و پشتیبان شما هستند. حتمًا 
می دانید که ثابت شده داشتن حمایت اجتماعی، فاکتور مهمی در صبر و تحمل در 

سختی های زندگی است.
وقتی هر روز داشته ها و سپاسگزاری هایتان را یادداشت می کنید، دردتان کمتر 
می شود و بهتر می توانید به فعالیت های بدنی بپردازید. در نتیجه به سمت سالمتی 

قدم برمی دارید و از درد و ناتوانی بدنی دور می شوید.
سپاسگزاری کمک می کند هورمون کورتیزول یا استرستان کمتر شود. کنترل 
سطح هورمون استرس، به عملکرد بهتر قلب و عروق در زمانی که استرس دارید 

کمک کرده و توانایی حفظ تعادل هیجانی تان تقویت می شود.
سپاسگزاری را مانند دانه هایی بدانید که در باغچه زندگی تان می کارید. وقتی 
سپاسگزاری و قدردانی را وارد فعالیت های زندگی روزمره تان می کنید، ابتدا هیچ تغییر 
فوری در نگرشتان نسبت به زندگی رخ نمی دهد. چون فواید بلندمدت بر سالمت 
هیجانی و فیزیکی، زمان بر هستند اما اگر پیگیر و جدی باشید، به آن ها خواهید 
رسید. در واقع اگر هدف خود را روی کاشتن بذر سپاسگزاری بگذارید، کم کم خواهید 
دید که ظرفیت امید و رضایتتان در زندگی باال و باالتر می رود. زمانی که میوه ی 
درخت سپاسگزاری تان را ببینید، متوجه می شوید که ارزش تالشتان را داشته است.

سرمقاله

سپاسگزارباشیدوشاکر
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نایبرئیسکمیسیوناصلنود:
امکان حذف سربازی اجباری وجود دارد
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس حذف 

توییتر  در  خود  شخصی  صفحه  در  شجاعی  حسن  حجت االسالم 
نوشت: »امکان حذف 

پیوند زدن امنیت کشور به سربازی اجباری و حتی اغراق در آن به 
نادرست،  باشد،  امنیت  به  از سربازی ضربه  کاستن  روز  نحوی که یک 
غیرواقعی  و خالف مصالح نظام است. اگر چنین است، غیبت صدها هزار 

مشمول باید امنیت کشور را به کلی از بین برده باشد.
 سربازی اجباری پدیده ای صرفا نظامی نیست که فقط متخصصین 

نظامی حق اظهارنظر داشته باشند.
آنچه منطقا نیروهای مسلح می توانند بیان و مطالبه کنند این است 
که با حذف سربازی اجباری به چه میزان بودجه برای جبران خالء واقعی 
حذف سربازی مورد نیاز است تا دولت و مجلس آن را تامین کنند. براساس 
برخی برآوردها ۲5 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که عدد بزرگی نیست.

البته اجبار در آموزش نظامی و در شرایط جنگی منطقی است. در 
شرایط عادی سربازی اختیاری می تواند نیازهای امنیتی کشور را تامین 

کند.«

بازسازی  يازدهم  مجلس  تاريخی  نقش  مجلس:  ماينده  ن
اعتماد عمومی است

نماینده سبزوار گفت: مجلس یازدهم باید در موضوع فقر مطلق و 
ترمیم ضریب جینی و بازسازی اعتماد عمومی نقش تاریخی خود را ایفا 
کند،اشتغال مولد و تهیه مسکن و اکرام نخبگان وظیفه مهم حاکمیت بر 

اساس قانون اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بهروز محبی نجم آبادی در نشست علنی امروز -سه شنبه- در نطق 
میان دستور خود گفت:امروز پس  از چندین دهه و فرجام ناموفق برجام 
حقیقت همه این تعابیر به منصه ظهور رسیده است و بر همگان روشن 
است که تنها راه برون رفت از مشکالت توجه ویژه به مولفه های قدرت 
عهد  و  پیمان  ضلع  سه  انقالب  امامین  و  شهیدان  مردم،  است،  اخلی  د
مسئوالن و قوای سه گانه در نظام جمهوری اسالمی اند و همه با میزان 

تقرب به آرمان و تعهدات به این سه ضلع ارزشمند سنجیده می شوند.
نماینده سبزوار اظهار داشت: هر اعتمادی که از مردم فرو می ریزد 
و هر آرمانی از شهیدان مخدوش می شود و هر کردار و رفتار متباین با 
اندیشه ها و آموزه های امامین انقالب در راستای تضعیف جبهه مقاومت 
و ایستادگی و تمدن سازی اسالمی و نهایتا تقویت جبهه جاهلیت مدرن 

و خالف و عهد و پیمان مان بر اساس میثاق نامه قانون اساسی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: جناب آقای 
رئیس جمهور و سران قوا کار سختی نیست تا با رجوع به وصیت نامه 
های شهیدان سرفرازمان پر بسامد ترین و پر تکرارترین درخواست های 
آن عزیزان را احصاء کنیم سپس میزان تقریب عملکرد خود را به اندیشه 
و راه شهیدان محک زنیم. اندیشه و فرامین امامین انقالب را مروری کنید 
تا بدانید فقر فرهنگی و قانون گریزی های حاکم و انحراف از سیاست های 
کلی نظام در حوزه نظر و عمل نتیجه کدام رویکرد تساهلی و عملکرد 
ناصواب است و در دهه اخیر از عمر پر برکت نظام اسالمی چه کسانی 
در تشدید آن نقش فزاینده ای داشتند و قسمتی از قابل توجه از فضای 

مجازی را نا امن کرده و جوالنگاه فریبکاران مبدل ساخته اند.
قدرت  های  مولفه  بزرگترین  موارد  این  افزود:  آبادی  نجم  حبی  م
جمهوری اسالمی یعنی فرهنگ و خانواده را تضعیف کرده اند، البته هرگز 
باید از رویش های ارزشمند و فعالیت های موثر فرزندان انقالبی این  ن
مرز و بوم که چون ستارگانی در سپهر فرهنگ، علم، سیاست و اقتصاد 
می درخشند غفلت کنیم. آنان که در گام دوم انقالب با تجربه ارزشمند 

آینده ای درخشان را رقم خواهند زد.
وی بیان کرد: این مجلس باید در موضوع فقر مطلق و ترمیم ضریب 
جینی و بازسازی اعتماد عمومی نقش تاریخی خود را ایفا کند، استفاده از 
همراهی تمامی نهادهای انقالبی و حمایتی و احتراز از موازی کاری ها با 
ساماندهی دقیق مبتنی بر اطالعات و آمار دقیق و تعیین کد و شناسه و 
رصد نیازها، حتما باید در دستور کار قرار گیرد. اشتغال مولد و تهیه مسکن 
و اکرام نخبگان وظیفه مهم حاکمیت بر اساس قانون اساسی است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.

به  کوواکس  واکسن  ُدزی  هزار   ۷00 محموله  اولين  رود  و
کشور

ایران اولین محموله واکسن کرونای خریداری  شده از طریق سازوکار 
کوواکس در قالب واکسن کرونای آسترازنکا را به تعداد 7۰۰ هزار و 8۰۰دز 

را دریافت کرد.
جمهوری اسالمی ایران، به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده 
در سازوکار کوواکس، با استفاده از منابع مالی خود، اولین محموله از واکسن 
کرونای آسترازنکا را به تعداد هفتصد هزار و هشتصد دوز از طریق کوواکس 

دریافت کرد.
کوواکس سازوکاری به مدیریت مشترک »ائتالف برای نوآوری در حوزه 
آمادگی برای اپیدمی« )CEPI(، »اتحاد جهانی برای واکسن و ایمن سازی« 
آن صندوق  در  است که   )WHO( بهداشت  و سازمان جهانی   )GAVI (
کودکان سازمان ملل )یونیسف( نقش کلیدی در ارسال واکسن بر عهده دارد.

محسوب  ایران  به  کوواکس  ارسالی  اقدام  نخستین  مذکور،  محموله 
می شود و یونیسف محموله های بعدی از سهم واکسن تخصیص داده شده 
به ایران را در همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در آینده تحویل خواهد داد.
محموله واکسن  آسترازنکای ارسالی به ایران  که در شرکت اس.کی. 
ایوساینس )SK Bioscience( کره جنوبی ساخته شده  است، شامگاه  ب
امام خمینی و در حضور  بین المللی  روز دوشنبه ۱6 فروردین در فرودگاه 
تیم های فنی سازمان جهانی بهداشت و یونیسف تحویل نمایندگان وزارت 
واکسن  عادالنه  توزیع  تضمین  شد.  پزشکی  آموزش  و  درمان  هداشت،  ب
کرونا در جهان از طریق پروژه کوواکس، اولویت بسیار مهم سازمان جهانی 
بهداشت و شرکای آن است، و تحویل این محموله گامی مهم در تحقق 

این هدف محسوب می شود.

تکمیلظرفیتتختهایبستریوآیسییو؛

مقصر گسترش کرونا کيست؟ مردم يا مسئولين!؟
عضو کمیته علمی ستاد 
گفت:  کرونا  با  مقابله  لی  م
اکثر  در  کرونا  طغیان  اهد  ش
مناطق کشور هستیم، تخت های بستری 
و »آی سی یو« بیمارستان ها پر شده 
و عمده موارد ابتالی جدید در کشور از 
نوع ویروس جهش یافته انگلیسی است.

ابتال  موارد  افزود:  مردانی  مسعود 
شدت  به  کشور  در  کرونا  بستری  و 
رو به افزایش است، اکثریت قریب به 
اتقاق تخت های بخش های کرونا در 
بیمارستانها و نیز همه تخت های »آی 
و  است  پر  ها  بیمارستان  در  یو«  سی 
متاسفانه در کل کشور گرفتار وضعیت 

وخیم و نگران کننده ای شده ایم.
وی گفت: گرچه نوع ویروس کرونا 
برای همه بیماران مبتال تست نمی شود 
نوع ویروس  زیاد  بسیار  احتمال  به  ما  ا
جهش یافته انگلیسی است که در کل 
کشور تاخت و تاز می کند و باعث این 

وضعیت شده است.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا افزود: حدود یک سوم کشور در 
وضعیت قرمز کرونایی و بخش بسیار 
بزرگتری نیز در وضعیت نارنجی است، 
دارد،  ادامه  فعال  کرونا  افزایشی  وند  ر
آن،  کنترل  و  مقابله  راههای  از  کی  ی
در شهرهای  روزه  قرنطینه ۱۰  عمال  ا

قرمز است که پیشنهاد آن را در ستاد 
ملی مقابله با کرونا مطرح کرده ایم و 
امیدوارم پذیرفته شود تا بتوانیم از این 

وضعیت بسیار سخت عبور کنیم.
سیر صعودی  به  اشاره  با  ردانی  م
بیمارستانها  به  کرونا  بیماران  راجعه  م
توجه  با  گفت:  بیماران  این  بستری  و 
به پر شدن بخش های کرونا در اکثر 
که  عاجلی  اقدام  کشور،  یمارستانهای  ب
انجام شده این است که با ابالغ وزارت 
بهداشت همه اعمال جراحی و خدمات 
تا  فعال  بیمارستانها  در  اورژانسی  یر  غ
اطالع ثانوی ممنوع شده، فقط اعمال 
جراحی اورژانسی انجام می شود و تخت 

هایی که با این اقدام خالی می ماند در 
اختیار بیماران کرونا قرار می گیرد.

بهداشت  وزارت  اعالم  اساس  ر  ب
وضعیت  در  شهرستان   88 اکنون  م  ه
قرمز و ۱39 شهرستان نارنجی هستند. 
وضعیت  در  شهرستان   ۱98 مچنین  ه
آبی  وضعیت  در  شهرستان   ۲3 و  رد  ز

قرار دارند.
رنگ  وضعیت  آخرین  بق  طا م
بندی کرونایی کشور هفت مرکز استان 
آباد،  خرم  زنجان،  کرج،  تهران،  شامل 
اصفهان، شیراز، ایالم و اراک در وضعیت 
جلفا،  شهرهای  همچنین  هستند  رمز  ق
سراب، شبستر، میانه، هشترود، ارومیه، 

و  شهر  شاهین  خوانسار،  نقده،  خوی، 
لنجان،  گلپایگان،  فالورجان،  یمه،  م
بوشهر،  دهلران،  آبدانان،  آباد،  جف  ن
پردیس، دماوند، شهریار، بروجن، امیدیه، 
اندیمشک، خرمشهر، بهبهان، اللی، خرم 
دشت،  زرین  داراب،  ارسنجان،  ره،  د
آباد  اسالم  سقز،  تاکستان،  پیدان،  س
گچساران،  کهگیلویه،  کنگاور،  رب،  غ
دلفان، سلسله،  بروجرد،  الیگودرز،  زنا،  ا
نهاوند، سمیرم،  تویسرکان،  ائم شهر،  ق
کرج،  فردیس،  ساوجبالغ،  اشان،  ک
نظرآباد، ایوان، چرداول، دشتستان، دیلم، 
کریم،  رباط  پیشوا،  پردیس،  اکدشت،  پ
شهرکرد،  کوه،  فیروز  شمیرانات،  ی،  ر
آبادان، دزفول، رامهرمز، شوشتر، ابهر، 
کازرون، کوه چنار، ممسنی، پاوه، سرپل 
ذهاب، رودبار، رودسر، لنگرود، رامسر، 
و  ساوه  زرندیه،  دلیجان،  شهر،  ائم  ق
خاتم در وضعیت قرمز کرونایی هستند.

های  پروتکل  رعایت  اهش  ک
افزایش  درصد،   6۰ زیر  به  هداشتی  ب
دورهمی  بازدیدها،  و  دید  و  سفرها 
در  آمد  و  رفت  عید،  خریدهای  ا،  ه
وسایل حمل و نقل عمومی، گسترش 
ویروس جهش یافته انگلیسی و کندی 
عوامل  جمله  از  واکسیناسیون  وند  ر
عنوان  کشور  در  کرونا  صعودی  وند  ر

شده است.
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شیوعکروناموجبشد؛
لغو آزمون زبان وزارت بهداشت 

رگزاری شصت و یکمین دوره آزمون زبان وزارت بهداشت که قرار بود ۱9  ب
فروردین ماه جاری برگزار شود به دلیل شیوع کرونا و تعدد شهرهای قرمز به تعویق افتاد.

با اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت و با توجه به شرایط فعلی 
تعدد شهرهای قرمز در کشور و بر اساس رصد وضعیت ابتال و انتقال کرونا ویروس 
جدید و ضرورت اجرای پروتکل های بهداشتی مربوطه، شصت و یکمین دوره آزمون 
MHLE که قرار بود در روز پنجشنبه ۱9 فرودین سال جاری برگزار شود، لغو می شود.

همچنین در خصوص زمان برگزاری آزمون فوق، متعاقبا با در نظر گرفتن شرایط 
همه گیری بیماری، تصمیم گیری و نتیجه به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

بهداشت  انگلیسی وزارت  زبان  آزمون  نام شصت و یکمین دوره  ثبت  مهلت 
)MHLE( با توجه به تمدید انجام شده، روز شنبه ۱4 فروردین ماه ۱4۰۰ به پایان رسید 

و در مجموع 8۱5 داوطلب در این دوره از آزمون ثبت نام کردند.
قرار بود شصت و یکمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت )MHLE( در 

روز پنج شنبه ۱9 فروردین ۱4۰۰ در ۲6 شهر و ۲7 حوزه امتحانی برگزار شود.

اعالم نحوه فعاليت های پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس تا اطالع ثانوی
معاونت پژوهشی و فناوری طی اطالعیه شماره ۲، نحوه فعالیت های پژوهشی 

دانشگاه از تاریخ دوشنبه ۱6 فروردین تا اطالع ثانوی را اعالم کرد.
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با توجه به اعالم استانداری تهران 
مبنی بر وضعیت هشدار قرمز شهر و بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، طی اطالعیه 
شماره ۲ خود، نحوه فعالیت های پژوهشی دانشگاه تا اطالع ثانوی را به شرح زیر اعالم کرد:

بر این اساس تا اطالع ثانوی وضعیت دانشگاه بر اساس جدول پیوست، منطبق 
با شرایط سطح 3 اعالم می شود. لذا فعالیت آزمایشگاه ها وفق سطح بندی اعالم شده 

به شرح زیر مدیریت شود.
۱- صرفاً دانشجویان و پژوهشگرانی که مشمول شرایط سطح 3 هستند، امکان 
حضور در دانشگاه و ورود به خوابگاه را خواهند داشت. ضرورت دارد سایر دانشجویان 
بعد از اعالم بازگشت به وضعیت سطح ۲ به دانشگاه و خوابگاه مراجعه نمایند. اسکان 

متقاضیان در خوابگاه تابع قوانین و مقررات معاونت دانشجویی است.
برای  اطالعیه شماره ۱  در  مندرج  دانشگاه  به  بازگشت  زمانبندی  ۲- جدول 
دانشجویان و پژوهشگران مشمول سطح 3 همچنان به قوت خود باقی است. ارائه 
گواهی سالمت از پزشک محل سکونت به مسئول خوابگاه براساس ابالغ مدیریت 

سالمت و بهداشت الزامی است.
3- صرفاً دانشجویان و پژوهشگرانی که تا تاریخ صدور این اطالعیه مجوز حضور 
در آزمایشگاه را دریافت کرده و مشمول سطح 3 هستند، مجاز به حضور در دانشگاه و 
آزمایشگاه ها هستند. زمان صدور مجوزهای جدید برای فعالیت در آزمایشگاهها متعاقبًا 
و پس از کاهش روند صعودی شیوع بیماری و اعالم وضعیت سطح ۲ اعالم می شود.

4- کمیته های ایمنی دانشکده ها موظفند فهرست مشمولین سطح 3 فعالیت 
پژوهشی را تهیه و در اختیار مدیریت حراست، معاونت دانشجویی و معاونت پژوهشی 
دانشگاه قرار دهند. لذا ضرورت دارد دانشجویان و پژوهشگران درخواست فعالیت در 
شرایط سطح 3 را به صورت غیر حضوری از طریق استاد راهنما برای معاون پژوهشی 
دانشکده ارسال کنند. حضور در دانشگاه صرفاً بعد از صدور مجوز و با نظارت و هدایت 

استاد راهنما و کمیته ایمنی دانشکده امکان پذیر است.
5- به منظور حفظ سالمت دانشجویان الزم است کمیته  ایمنی دانشکده ها نظارت 
کاماًل سخت گیرانه بر فعالیت افراد در آزمایشگاه ها اعمال کنند. طی بازدیدهای سرزده 

در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت پروتکل ها، مجوزها بالفاصله لغو خواهد شد.
6- با توجه به شرایط، برای دانشجویانی که با اعمال محدودیت ها از فعالیت های 
پژوهشی میدانی و آزمایشگاهی محروم می شوند، دانشگاه به صورت متناسب افزایش 
مهلت تحصیل بدون احتساب در سنوات آموزشی و خوابگاهی و سایر موارد مرتبط، 

لحاظ می کند.
7- فعالیت های پژوهشی، آزمایشگاهی و حضور دانشجویان و پژوهشگران در 
دانشگاه مشمول پروتکل های ابالغ شده به دانشگاه توسط مراجع ذی ربط می باشد و 

هر گونه تغییر در موارد ذکر شده از طریق اطالعیه های آتی ابالغ خواهد گردید.

قاتل فراری در اتوبان قم دستگير شد
اراذل و اوباش سطح یک شمال کشور در عملیات ضربتی مأموران پلیس 

در اتوبان تهران ـ قم دستگیر شدند.
مرکز اطالع رسانی فرمانده انتظامی مازندران اعالم کرد: در پی شرارت های 
چند وقت اخیر چند تن از اراذل و اوباش سطح یک استان که موجب رعب و 
وحشت مردم مناطق مرکزی استان شده بود، مأموران پلیس امنیت عمومی فرمانده 
انتظامی مازندران با همکاری ماموران انتظامی استان قم با کار اطالعاتی پیچیده 

این اشرار سابقه دار را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
به  بابل است که  از روستاهای  متهم اصلی قتل جوان 3۲ ساله در یکی 
همراه 4 نفر دیگر از همدستانش که همگی آنها  از اراذل و اوباش سطح یک 
استان هستند پس از وقوع قتل از استان متواری شده بودند، اما ماموران پلیس 
امنیت با انجام اقدمات اطالعاتی و بررسی های همه جانبه این اشرار را شبانه در 

اتوبان تهران قم دستگیر کردند.

نجات زن قاتل قبل از قصاص
زن میانسالی که از حدود ۱۰ سال قبل به اتهام مشارکت در قتل شوهرش 
به قصاص محکوم شده بود با تالش قاضی و اعضای شورای حل اختالف مجتمع 

قضایی شهید کچویی از مجازات مرگ رهایی یافت.
سرپرست مجتمع شهید کچویی شورای حل اختالف تهران در تشریح این 
خبر گفت: براساس اعالم معاون ارجاعی در امور زندان زنان شورای حل اختالف 
تهران، زنی که به جرم مشارکت در قتل عمدی همسر خود از تاریخ ۲9 خرداد 
۱39۰ به مدت قریب ۱۰ سال در حبس به سر می برد و حکم قصاص او صادر 

شده بود از مرگ نجات یافت.
وی تصریح کرد: این زن پس از برگزاری جلسه های متعدد دادگاه در تاریخ 
۲7 مهر ۱39۲ به موجب حکم صادره از شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان تهران 
به قصاص نفس محکوم شد و این حکم در شعبه 6 دیوان عالی کشور تأیید شد.

سرپرست مجتمع شهید کچویی شورای حل اختالف تهران تصریح کرد: 
اعضای شورای حل اختالف با استعانت از خداوند و تالش های بسیار قاضی و 
تهران  اختالف  عضای شعبه شماره 3۰47مجتمع شهید کچویی شورای حل  ا
برای  دم  اولیای  با  متعدد  نشست های  انجام  و  زنان شهرری  زندان  در  مستقر 
گذشت از قصاص و مصالحه اقدام کردند که در نتیجه با جلب رضایت از اولیای 
دم و گذشت ایشان از حقوق شرعی و قانونی خود، مددجو پس از ۱۰ سال از 

چوبه دار رهایی یافت.
وی گفت: در این پرونده به دلیل اینکه اولیای دم فوت کرده و حق قصاص 
به ورثه وی به ارث رسیده و تعداد اولیای دم به یکباره افزایش یافته بود کار جلب 
رضایت با مشکل برخورد کرد. با توجه به گذشت تعدادی از اولیای دم، 3 نفر از 
ایشان خواهان اجرای حکم قصاص بودند که در نتیجه در تیر سال ۱397 پرونده 

از سوی دادسرای ناحیه ۲7 برای استیذان به دادستانی ارسال شد.
که  داشت  زیادی  پیچیدگی های  مزبور،  پرونده  کرد:  خاطرنشان  ربانیان  ق
اعضای شورای حل اختالف با تالش و پیگیری های مداوم رضایت اولیای دم را 
جلب کردند؛ این پرونده نمونه ای از خدمات خالصانه و تأثیر مثبت عملکرد شورای 

حل اختالف برای گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
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گزارشحملهبهزیرساختابریآروان
همزمانبانشستخبریاینشرکت

منتشرشد
ابرآروان پس از آغاز دشوار سال ۱4۰۰ که با حمالت گسترده به زیرساخت 
ابری این شرکت هم زمان شد، ضمن برگزاری نشست خبری برای بررسی ابعاد 

مختلف حمله و اقدامات خود، گزارش حمله را منتشر کرد.
حوزه ی فناوری کشور واپسین روزهای سال ۱399 را در حالی سپری کرد 
از  به عنوان یکی  آروان  بود.  اتفاقات در عمر خود  از بزرگ ترین  که شاهد یکی 
شرکت های جوان و در عین حال بسیار پیشرو حوزه ی فناوری کشور به ناگاه و 
بر اثر مواجهه با حمالت سایبری به دیتاسنتر IR-THR-AT۱ این شرکت، 
به سوژه ی اصلی اخبار تبدیل شد و شکایات متعدد مشتریان شرکت در فضای 
مجازی، بیش ازپیش آن را در مرکز توجه قرار داد. حال با گذشت بیش از دو هفته 
از آغاز سال نو و رفع مشکالت پیش آمده، آروان با برگزاری نشست خبری، به 

ابعاد مختلف حمله ی هکری انجام شده پرداخت. 
آروانی ها ضمنًا گزارشی 3۱ صفحه ای را مشتمل بر 4 بخش منتشر کرده اند 
که طی آن به شرح اتفاقات پیش آمده پرداخته و اقدامات خود در جریان حمالت و 
همچنین اقدامات جبرانی را شرح داده اند. بخش اول گزارش به خط زمانی واقعه و 
اقدامات انجام شده اختصاص دارد که اولین نسخه از آن در تاریخ سوم فروردین و 

پس از دفع حمالت و هم زمان با انجام اقدامات ریکاوری منتشر شد. 
بر اساس گزارش آروان، متخصصان این شرکت پس از راه اندازی کالستر 
جدید، از تاریخ 4 فروردین، کالسترهای جدید را پیکره بندی و پس از دستیابی 
به پایداری مناسب و افزایش نفرات تیم های پشتیبانی و فنی، بازیابی اطالعات 

را آغاز کرده اند.
آروان اقدامات خود را تا ۱۲ فروردین و طی تعطیالت نوروزی ادامه داد و 
در گزارش خط زمانی واقعه، اقدامات انجام شده طی روز ۱۲ فروردین ماه را چنین 

تشریح کرده است:
تمامی  پنج شنبه،  روز  تا  مشتریان،  سرویس  بازیابی  و  پشتیبانی  تداوم  ا  ب
ابرک های موجود در دیتاسنتر  IR-THR-AT۱ که قابلیت بررسی سیستمی 
را داشتند، مورد بررسی اولیه قرار گرفتند. از این میان سیستم عامل 83٫9 درصد 
بدون مشکل بود یا مشکل آن به کمک تیم های فنی برطرف شد. همچنین 9٫7 
بازیابی  بازرسی و  درصد ابرک های بررسی شده در دستور کار برای مرحله دوم 
قرار گرفتند. متأسفانه امکان بازیابی 6.4 درصد از ابرک ها وجود نداشت که تالش 

شد دیتای این ابرک ها به ابرک جدید منتقل شود.
تیم  پایداری سیستم،  تا  زمانی شروع حمالت  بازه ی  روان می گوید طی  آ
نفر  به ۱۰5  و سپس  نفر  به 8۰  از ۲۰  نوبت  را طی سه  فنی خود  و  پشتیبانی 
و  تلفنی  تماس   83۰۰ از  بیش  به  پاسخگویی  از  آروانی ها  است.  داده  فزایش  ا
همچنین 36۰۰ تیکت خبر داده اند که هم زمان با بررسی 7 هزار ابرک طی بیش 

از دو هفته اتفاق افتاده است.
این شرکت  اقدامات  به  مربوط  فنی  مباحث  به  آروان  گزارش  دوم  بخش 
اختصاص دارد. آروانی ها در بخش فنی به مشکالت ثانویه پس از بازیابی اولیه ی 
ابرک ها  بازیابی  روند  در  اختالل  و  وقفه  آن  نتیجه ی  که  پرداخته اند  کالستر ها 
بوده است.آروان در ادامه به تشریح اقدامات خود از بعد فنی پرداخته و روش حل 

مشکالت پیش آمده برای کالستر را توضیح داده است. 
شرکت آروان در گزارش کالبدشکافی خود به ارائه ی آماری از ابعاد حمله و 
آسیب های واردشده پرداخته است. حمله ی ۲6 اسفندماه به زیرساخت آروان ۲5۰۰ 
مشترک و بیش از 7۰۰۰ ابرک را درگیر کرد. آروان حمله ی انجام شده را به صورت 

خالصه چنین تشریح می کند:
حمله ی سایبری به منظور تخریب و حذف اطالعات مشتریان در دیتاسنتر 
AR-THR-AT۱ که منجر به از دسترس خارج شدن سرویس های ۲5۰۰ 
مشترک شد. پس از این حمله، بیش از 97 درصد از اطالعات حذف شده به طور 
کامل بازیابی شد، اما این 3 درصد اطالعات حذف شده، باعث آسیب به حدود 9 

درصد از کل ابرک ها شدند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به جشنواره یاریگران زندگی گفت: 
ما محصوالت بسیار فاخر و فراوانی برای 
رویکرد جدید که پیشگیری در اولویت 

آن قرار دارد، در نظر داریم.
سردار اسکندر مومنی در اختتامیه 
بیان  با  زندگی  یاریگران  ره  شنوا ج
از  بیش  محصول  اختتامیه  این  ینکه  ا
یکسال زحمت و تالش همه نهادهای 
است،  کشور  مجموعه  در  رهنگ ساز  ف
اختتامیه  در  امروز  کار  محصول  گفت: 

جشنواره به نمایش گذاشته می شود. 

شکست رکورد کشفیات مواد مخدر 
در سال 99

جشنواره  این  جایگاه  درباره  ی  و
توضیح داد: در چهار دهه گذشته، ستاد 
اقدامات  روی  بر  خوبی  بسیار  مرکز  ت
مقابله ای و دستاوردهای بسیار خوبی در 
ایران و جهان داشته است، به نحوی که 
در سال 99 رکورد کشفیات را جمهوری 
اسالمی ایران شکست؛ باالترین میزان 
کشف در تاریخ ایران و جهان که کتبا 
مورد اذعان و تقدیر سازمان ملل هم قرار 
گرفت و یک رکورد بی نظیر و بی بدیلی 
بنیانهای  به  ضربه  افزایش  کنار  ر  د
اقتصادی، کاهش تلفات پلیس و کاهش 
شهدا بود و اینها در حالی اتفاق افتاد که 

میزان تولید در افغانستان نسبت به سال 
قبل افزایش پیدا نکرده بود. 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ادامه داد: ستاد با مقابله با ورود و عرضه 
اعتیاد را کم می کند، این درست است 
همه  و  حاکمیت  وظیفه  و  باور  عنی  ی
ماست که تالش کنیم تا مواد مخدری 
نباشد و کسی مصرف نکند؛ این شرط 
نه  البته  نیست؛  کافی  اما  است،  الزم 
و کاهش  پیشگیرانه  اقدامات  به  اینکه 
تقاضا توجهی نمی شد، اما تمرکز عمده 
نتیجه  این  به  بود.  مقابله  بر  اولویت  و 
رسیدیم در کنار اولویت داشتن مقابله، 
باید کاهش تقاضا و پیشگیری مکمل 
مربوطه  متولیان  هم  یعنی  شوند،  هم 
و  نشود  وارد  مخدر  مواد  کنند  تالش 
هم اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی باشد 

بود  دسترس  در  مخدری  مواد  اگر  تا 
و کسی  ایجاد شود  درونی  بازدارندگی 
مصرف نکند، این دو با هم مکمل هم 
شوند. مومنی در ادامه به تصویب طرح 
یاریگران زندگی در سال 98 اشاره کرد 
و گفت: طرح یاریگران برای در اولویت 
تا  پیشگیری تصویب شد،  قرار گرفتن 
پیشگیرانه  اقدامات  اینکه  برای  اینجا 
فرهنگی  کار  و  گیرد  قرار  اولویت  در 
متفقل  همه  گیرد،  صورت  آموزشی  و 
القول هستیم و در این موضوع اختالفی 
تولید  محصولی  چه  اینکه  اما  نیست، 
کنیم که اثرگذار باشد، اهمیت کار است. 
مومنی یادآور شد: باتوجه به شرایط 
امروز که رقبای فراوانی در عرصه فضای 
واقعی و مجازی هستند و مخاطبین و 
جوانان با انبوه محصوالت احاطه شدند، 
چه محصولی تولید کنیم که موثر باشد؛ 
نکته مهم کار اینجاست. مسیری بود که 
فراوان و دست اندرکاران  با هزینه های 
تا ما  تولید محتوا کنند  می خواهیم که 
بتوانیم از آنها استفاده کنیم که این در 
نکته  اما  می شود.  انجام  خودش  جای 
عرصه  در  همکاران  که  بود  این  مهم 
ستاد و وزارت فرهنگ و ارشاد به این 
برگزار  جشنواره ای  که  رسیدند  نتیجه 
شود و از همه آحاد جامعه خواسته شود 
که هر محصولی را که فکر می کنند در 

این زمینه موثر است ارائه دهند. 
با  تصمیم  این  کرد:  بیان  وی 
فرهنگی  دستگاه های  همه  همکاری 
و  فرهنگی  سازمان  جمله  از  کشور 
نهادهای  همه  و  شهرداری  هنری 
فرهنگساز اتخاذ شد و جشنواره شکل 
گرفت و امروز می توانیم بگوییم که ما 
محصوالت بسیار فاخر و بسیار فراوانی 
که  جدید  اولویت  و  رویکرد  برای 
پیشگیری در اولویت قرار گیرد، داریم و 
به دنبال آن محصوالت فاخر هم جمع 

آوری شود. 

رونمایی از دو داروی موثر درمان 
اعتیاد ظرف ۲ هفته آتی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
از  بزرگی  بسیار  بانک  ما  اکنون  گفت: 
جهت  در  فرهنگی  خوب  محصوالت 

هدف کاهش تقاضا داریم.  
مومنی در بخش دیگری از سخنان 
خود به بحث درمان اشاره کرد و گفت: 
البته بحث درمان سر جای خود است 
صورت  خوبی  اقدامات  هم  آنجا  در  و 
سنتی  درمانهای  کنار  در  است.  گرفته 
رویکردهای نوینی ایجاد شد. به نظر تا 
دو هفته آینده دو داروی موثر در درمان 

اعتیاد رونمایی خواهد شد.

دبیرکلستادمبارزهباموادمخدر:

دودارویموثردر»درماناعتیاد«تا۲هفتهآیندهرونماییمیشود
ی

هر
ش

زیرنظر:محبوبهمهدویغروی

کمتوجهیبهدههشصتیهااینباردرپرداخت
وامازدواج!

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان ضمن هشدار نسبت 
دهه  به  بی توجهی  از  ازدواج  وام  پرداخت  در  تفکیک سنی  از  تبعات حاصل  به 

شصتی هایی که به دلیل مشکالت مجرد مانده اند، انتقاد کرد.
جوانان،  اجتماعی  توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  کل  مدیر  کریمی  اعظم 
درباره تاثیر افزایش وام ازدواج بر تمایل جوانان به تاهل گفت: معتقدیم که 
افزایش وام ازدواج می تواند به صورت ملموس در افزایش نرخ ازدواج )افزایش 
با  همزمان  دارد  ضرورت  حال  عین  در  اما  باشد،  موثر  درصدی(   ۱5 تا   ۱۰
باید  مثال  عنوان  به  شود.  توجه  نیز  ازدواج  به  وابسته  امور  به  وام  افزایش 
به  رغبت  و  میل  پذیری،  مسئولیت  افزایش  فرهنگ،  جمله  از  مباحثی  برای 
ازدواج، متغیرهای اقتصادی )اشتغال و مسکن(، باورها و رسوم غلط و دست 

و پا گیر چاره اندیشی شود.

اصلی کشور موضوع  نشان کرد: همانگونه که می دانیم مساله  وی خاطر 
جمعیت و مساله فرزند آوری است و از این رو دریافت وام از طرف متقاضیان 5۰ 
تا 65 ساله اگر به منظور تشکیل واقعی خانواده باشد نیز کمکی به فرزندآوری و 

طبیعتا افزایش جمعیت جوان کشور نمی کند.
کریمی با اشاره به ضرورت تهیه مایحتاج اولیه زندگی با توجه به افزایش 
قیمت ها اظهار داشت: این نکته را باید مدنظر داشت که حتی اگر افزایش میزان 
تسهیالت قرض الحسنه منجر به ازدواج و تشکیل خانواده های پایدار و فرزندآوری 
شود، در عین حال تهیه مایحتاج اولیه زندگی امری ضروری است که با افزایش 
قیمت ها رو به است. ضمن اینکه تامین منابع مالی این اعتبار هم برای بانک ها 

حائز اهمیت است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی گفت: در واقع افزایش وام 
انتظار  افزایش مدت زمان  اقتصادی می تواند سبب  تامین منابع  به  بدون توجه 
متقاضیان وام ازدواج شده و این مساله برنامه ریزی برای آغاز زندگی مشترک 

جوانان را با مشکل مواجه می کند.
وی تاکید کرد: الزم به ذکر است افزایش رقم پرداخت وام ازدواج باید تابع 
مقررات و دستورالعملی باشد که سهولت در پرداخت به متقاضیان واقعی را در 
پیش داشته باشد. همچنین باید نسبت به تبعات حاصل از تفکیک در پرداخت 

وام ازدواج کار کارشناسی، مطالعه و پایش صورت بگیرد.
افرادی که هنوز امکان ورود به  از  کریمی گفت: زیرا ممکن است برخی 
عرصه ازدواج و فرزندآوری دارند )مانند دهه شصتی ها( و در آستانه تجرد قطعی 
هستند، احساس نادیده انگاری و طرد شدن از اجتماع داشته باشند و ما پاسخی 

در قبال جوانانی که کمتر وام دریافت می کنند، نخواهیم داشت.
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و  رتباطــات  ا وزیــر 
ــت:  ــات گف ــاوری اطالع فن
اقتصــاد دیجیتــال در دولــت 
ــرای  ــده فرصــت بســیار بزرگــی ب آین
ــن  ــی در ای ــر کس ــت و اگ ــد اس رش
ــعه  ــوی توس ــرود، جل ــش ن ــیر پی مس

دولــت خــود را می گیــرد.
در  آذری جهرمــی  محمدجــواد 
گفت وگــوی  اتاق هــای  از  یکــی 
ــازار  کالب هــاوس کــه در خصــوص ب
ــور  ــد، حض ــزار ش ــرمایه گذاری برگ س
یافــت و بــه تشــریح مســائل پیرامــون 

ــت. ــال پرداخ ــاد دیجیت اقتص
فرصــت  داشــت:  اظهــار  وی 
ــده  ــت آین ــال در دول ــاد دیجیت اقتص
ــد  ــرای رش ــی ب ــیار بزرگ ــت بس فرص
ــی را  ــیل داخل ــا پتانس ــرا م ــت، زی اس
داریــم و ایــن جــای خالــی را می توانیم 

ــم. ــر کنی ــی پ ــه راحت ب
ایــن مقــام مســوول گفــت: هــر 
ــوری کــه  ــت جمه کاندیــدای ریاس
برنامــه اقتصــادی داشــته باشــد و 
بــه ایــن ظرفیــت نــگاه کنــد مجبــور 
اســت 5G و FTTH را توســعه بدهــد، 
ــش  ــن مســیر پی ــر در ای ــه اگ چــرا ک
ــت خــود را  ــوی توســعه دول ــرود جل ن

می گیــرد.
ــا بیــان این کــه  آذری جهرمــی ب
مســیر اقتصــاد دیجیتــال یــک مســیر 
برگشــت ناپذیــر اســت، گفــت: در 
ســال 96 ســهم اقتصــاد دیجیتــال ۲.7 
درصــد بــود کــه در ســال 99 بــه 6.4 
درصــد رســید و رشــد قابــل توجهــی 

را تجربــه کــرد.
ــاد  ــش اقتص ــه وی، بخ ــه گفت ب
ــده  ــال یــک بخــش امیدوارکنن دیجیت
ــاره ای  ــروی از آن چ ــز پی اســت و ج
نداریــم. بــا توجــه بــه مجموع شــرایط 
ــن  ــی در اداره ای ــن کس ــر م ــه نظ ب
کشــور موفــق اســت کــه روی بهــره 
روی کار کنــد. راه نجــات اقتصــاد 
کشــور بهبــود بهــره وری اســت و 
یکــی از ابزارهــای مهــم در ایــن زمینه 
ــعه اقتصــاد  ــات وتوس ــاوری اطالع فن

ــمند اســت. هوش
وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: در 
ــی را  ــل توجه ــد قاب ــال ۱4۰۰ رش س
بــرای اقتصــاد دیجیتــال پیــش بینــی 
ــه از  ــی ک ــع موانع ــا رف ــم. ب ــی کنی م
ســوی وزارت صمــت انجــام شــده بــه 
زودی دو اســتارتاپ بــزرگ وارد حــوزه 

بــورس خواهنــد شــد.
وی افــزود: ۲.5 برابــر کــردن 
بــازار آی.ســی.تی تکلیفــی اســت 
ــر  ــم توســعه ب کــه در برنامــه شش
عهــده وزارت ارتباطات گذاشــته شــده 
اســت، پــس اســتراتژی مــا ۲.5 برابــر 
کــردن بــازار بــود کــه می توانســت بــا 
افزایــش تعرفــه و تــورم در بخــش آی. 
ــا تعــداد مشــترک ثابــت  ســی. تــی ب
یــا تثبیــت نــرخ و افزایــش مشــترکان 

حاصــل شــود.

توسعه اقتصادی کشور
ــار داشــت:  ــر ارتباطــات اظه وزی
اســتراتژی مــا بــرای توســعه بــازار در 
بیــش از ســه ســال گذشــته، مبتنــی بر 
ــوده اســت. کاهــش  ــت قیمــت ب تثبی
ــه  ــا ب ــد اپراتوره ــهیم درآم ــرخ تس ن
ــش  ــد کاه ــار درص ــه چه ــت را ب دول

دادیــم.
ــدای وزارت  ــه داد: در ابت وی ادام
مــن از مالیــات ۲8 درصــدی کــه بــه 
دولــت پرداخــت می شــد، ســه درصــد 
بــرای توســعه روســتایی درنظــر گرفته 

شــد کــه مــا ســه درصــد را بــه خــود 
اپراتورهــا بازگرداندیــم و بــه ایــن 
صــورت پرداخــت را بــه تعهــد تبدیــل 

کردیــم.
چهــار  افــزود:  آذری جهرمــی 
درصــد نیــز از ســال 99 کــم کردیــم و 
دولــت به طــور تقریبــی هفــت درصــد 
ســهم درآمــد را بــه عنوان ســهمش در 
توســعه مناطــق کمتــر برخــوردار آورد.

وی گفــت: مجموعــه اتفاق هایــی 
کــه افتــاد و سیاســت گذاری هایی کــه 
ــام  ــادی انج ــعه اقتص ــه توس در عرص
ــازار از  ــن ب ــش ای ــب افزای ــد، موج ش
3۰ میلیــون مشــترک بــه 7۰ میلیــون 
مشــترک شــد و RPO  مشــترکان 
ــه ازاء هــر  ــور ب )متوســط درآمــد اپرات
ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــم ب ــترک( ه مش
ــل  ــد قاب ــی، رش ــی. ت ــوزه آی. س ح

ــد.  ــدا کن توجــه ای پی
ایــن مقــام مســوول تاکیــد کــرد: 
متوســط درآمــد مخابــرات بــه ازای 
ــه  ــک ب ــترک  ADSL نزدی ــر مش ه
ــون  ــه اکن ــود ک ــان ب ــزار توم ۱۱ ه
ایــن عــدد چیــزی در حــدود ۲6 هــزار 

ــان اســت. توم
کاهــش  بــا  اضافه کــرد:  وی 
ــه  ــی، در س ــش دولت ــای بخ تعرفه ه
ــه اپراتورهــا را مدیریــت  ــه هزین مرحل
کردیــم و در کنــار آن بــا تثبیــت قیمت 
ــالش  ــه ت ــت هزین ــش مدیری در بخ
ــا ترویــج اقتصــاد اشــتراکی  ــم ب کردی
ــه اشــتراک گذاری  ــا و ب ــن اپراتوره بی
منابــع کاری کنیــم کــه هزینه هایشــان 

ــد. ــدا کن کاهــش پی
توجه به نسل پنجم ارتباطات

وزیــر ارتباطــات افزود: در شــرایط 
ــه ســمت توســعه  ــی اپراتورهــا ب کنون
ثابــت  اپراتورهــای  و  5Gرفته انــد 
 FTTH و VDSL ــعه ــر توس ــه فک ب
)اتصــال شــبکه فیبــر نــوری بــه 
منــازل مســکونی( هســتند، بحــث بــر 
ــن ســرویس ها  ــه در ای ــن اســت ک ای
بتوانیــم تعرفــه باالتــری بگیریــم کــه 
ســرمایه گذاری و برگشــت ســرمایه مــا 

ــه داشــته باشــد. توجی
وی بیان داشــت: سیاســت مــا 
در همــه ایــن ســال ها تثبیــت قیمــت 
بــرای رشــد بــازار بــوده اســت، اکنــون 
ــی  ــوغ خوب ــه بل ــد و ب ــازار رش ــز ب نی
رســیده اســت و ارزش آن در ایــن 
مــدت هــم بــه لحــاظ اشــتراک و هــم 
درآمــدی حــدود ۲ برابــر شــده اســت.

تصــور  گفــت:  آذری جهرمــی 
 5G نبایــد ایــن باشــد کــه وقتــی
می آیــد همــان خدمــات 4G و درآمــد 
4Gرا دارد، بلکــه وقتــی نســل پنجــم 
ارتباطــات بیابــد خــود مصــرف در 
ــود. ــراه می ش ــد هم ــا رش ــا ب اپراتوره

وی اظهــار داشــت: پیــش بینــی 

ــدن  ــر ش ــال ۱4۰۰ دو براب ــا در س م
رشــد بــازار نســبت بــه ســال گذشــته 
اســت، درســت اتفاقــی کــه ســال 99 
ــت  ــازار اینترن ــا در ب ــه واســطه کرون ب
  5G کــه  زمانــی  داد.  رخ  کشــور 
ــد  ــی نمی مان ــد 4G باق ــد درآم می آی

ــد. ــدا می کن ــش پی و افزای

رشد اقتصاد دیجیتال
دولــت  کابینــه  عضــو  ایــن 
ــی  ــاس تکالیف ــر اس ــرد: ب ــح ک تصری
ــر  ــم توســعه ب کــه در برنامــه شش
ــز  ــد، از مرک ــته ش ــا گذاش ــده م عه
ــش  ــد بخ ــتیم رش ــران خواس ــار ای آم
ــال  ــدا س ــرای مب ــی را ب ــی. ت آی. س
ــد. ــرار ده ــری ق ــدازه گی ــورد ان 95 م

ــر برنامــه ششــم  وی گفــت: بناب
ــش  ــزوده بخ ــد ارزش اف ــعه رش توس
فنــاوری اطالعــات بایــد ۱9.۱ درصــد 
باشــد، اکنــون ســهم اقتصــاد دیجیتال 
در تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان ۲6 
تــا ۲7 درصــد و در کشــورهای در حال 
توســعه ۱6.5 درصــد اســت. در کشــور 
ــت  ــد اس ــزان 6.5 درص ــن می ــا ای م
کــه در ســال ۱4۰۰ پیــش بینــی 7.5 

درصــد را داریــم.
در  بیان داشــت:  آذری جهرمــی 
ــی  کشــورهای پیشــرفته، هســته اصل
ــال 6.5 درصــد اســت  اقتصــاد دیجیت
ــزاری  ــخت اف ــرکت های س ــرا ش زی
و وندورهــای )فروشــندگان( قــوی 

ــد. دارن
ســالمت  کــرد:  تاکیــد  وی 
الکترونیــک، بانکــداری الکترونیــک و 
صنعــت توریســت در کشــور مــا جــای 
رشــد دارنــد، یکــی از دالیــل کنــدی 
ــوزه  ــن ح ــرکت های ای ــرفت ش پیش
ــه  ــت ک ــورس اس ــور در ب ــدم حض ع
دلیلــش عــدم شناســایی دارایــی هــای 
نامشــهود بــود کــه اکنون برخــی از آن 

هــا رفــع شــده اســت.
ــرد:  ــح ک ــات تصری ــر ارتباط وزی
کشــاورزی،  ننــد  ما یــی  حوزه ها
هایــی  حــوزه  انــرژی  و  ســالمت 
اقتصــاد  می تواننــد  کــه  هســتند 
دیجیتــال را بــه انــدازه ۱۰ درصــد 

رشــد دهنــد.

ــا  دعــوای ۱۲ ســاله فرکانســی ب
صــدا و ســیما

ــاره فرکانــس 8۰۰-7۰۰  وی درب
ــا  ــی اپراتوره ــان فن ــزود: متخصص اف
ــس 7۰۰- ــر فرکان ــد هســتند اگ معتق

8۰۰ را در اختیــار داشــته باشــند مــی 
ــه  ــزان دکل ب ــن می ــا همی ــد ب توانن
ــری شــبکه دســت  ــه براب پوشــش س
ــرایط  ــا ش ــبکه را ب ــرده و ش ــدا ک پی

ــد. ــاد کنن ــبی ایج مناس
ــن  ــت: ای ــی بیان داش آذری جهرم

فرکانــس در اختیــار صــدا و ســیما 
ــن  ــل ای ــال تبدی ــه دنب ــه ب ــت ک اس
ــس  ــول اســت، فرکان ــه پ ــس ب فرکان
ــیما  ــدا و س ــت و ص ــال اس ــزو انف ج
درآمــد  بــه  را  انفــال  می خواهــد 

ــد. ــل کن تبدی
ــع  ــت: مناب ــات گف ــر ارتباط وزی
ــار  ــد در اختی ایــن امفــال عمومــی بای
مــردم قــرار بگیــرد، امــا صــدا و ســیما 
بــه ایــن مســاله نــگاه اقتصــادی دارد؛ 
مــا مــی گوییــم این گنــج بــرای مردم 
اســت و نگهــداری ایــن فرکانســی که 
شــما بــه آن نیــاز نداریــد ضربــه جدی 
بــه اقتصــاد کشــور اســت و ایــن دعــوا 

۱۲ســال اســت کــه ادامــه دارد.
ــدت  ــن م ــه داد: »در ای وی ادام
رویکــرد صــدا و ســیما ایــن بــود کــه 
اگــر ماســک در کشــور وجــود نداشــت 
ــال  ــک اص ــرد زدن ماس ــالم می ک اع
ضــرورت نــدارد، مــواد ضدعفونــی 
از  مــردم  می گفــت  نبــود  کننــده 
وایتکــس اســتفاده کننــد. امــا بــه 
ــی  ــید م ــی رس ــه م ــبکه ک ــث ش بح
گفــت ایــن وزارت ارتباطــات بــی 
کفایــت شــبکه درســتی دســت مــردم 

ــت.« ــداده اس ن
ــا  ــت: ب ــوول گف ــام مس ــن مق ای
باالرفتــن دور از انتظــار ترافیک شــبکه 
ــه وزارت ارتباطــات و  ــادی ب فشــار زی
اپراتورهــا وارد شــد و مــا در پاســخ بــه 
تهاجمــات صــدا و ســیما گفتیــم اگــر 
دنبــال رفــاه مــردم اســت بــه احتــکار 

فرکانــس پایــان دهــد.
گــر  ا  : د ن کر نشــا طر خا وی 
ــود  ــا ب ــار اپراتوره ــس در اختی فرکان
ایــن مشــکالت بــه وجــود نمی آمــد و 
مــی توانســتیم ترافیــک باالی شــبکه 

ــم. ــرل کنی را کنت
آذری جهرمــی افــزود: بــه دنبــال 
ایــن بــی انصافــی کــه صــدا و ســیما 
همیشــه بــه وزارت ارتباطــات داشــته، 
ــی  ــی از واقعیات ــدیم بخش ــور ش مجب
کــه وجــود دارد را مطــرح کنیــم و 
بگوییــم صــدا و ســیما خــودش یکــی 

از مشــکالت اســت.
موضــوع   : تصریح کــرد وی 
ــت  ــی امنی ــه شــورای عال ــس ب فرکان
ــز  ــاتی نی ــت و جلس ــه اس ــی رفت مل
ــم داده  ــکاری ه ــده و راه ــزار ش برگ
اســت و فکــر می کنــم شــاید در ایــن 
دولــت بــه خاطــر حضــور شــخص من 
حــل نشــود امــا بعدهــا حــل خواهــد و 
ــی  ــبکه ارتباط ــه ش ــس ب ــن فرکان ای

ــت.   ــد گش ــور بازخواه کش

اینترنت ماهواره ای
ایــن عضــو کابینــه دولت افــزود: 
ــز  ــواره ای نی ــت ماه ــورد اینترن در م
ــه  ــادی ک ــدل اقتص ــم م ــد بگوی بای
ــود  ــت می ش ــوردش صحب االن در م
بــرای مــردم مقــرون بــه صرفــه 
ــه  ــک برنام ــه ی ــر اینک ــت، مگ نیس
ــد؛  ــران ببینن ــرای ای ــرا اقتصــادی ب ف
یعنــی بــا یــک نــگاه سیاســی در 
فضــای ایــران بــا قیمــت کمتــری آن 

ــد. ــه دهن را ارائ
وی خاطرنشــان کرد: جذابیــت 
االن  ره ای  ماهــوا ســرویس های 
ســرعت  جنــس  از  مــردم  بــرای 
رهایــی  جنــس  از  بلکــه  نیســت، 
برخــی از دردســرها و محدودیتهایــی 
اســت کــه برایشــان بــه وجــود آمــده 
اســت. بنابرایــن از لحــاظ اقتصــادی 
مخاطــره جــدی بــرای اپراتورهــا 

ــدارد. ن

بهمناسبتنوروز14۰۰صورتگرفت؛
ديدار حضوری حجت بهاری فر با پرسنل بيمه »ما« 

حجت بهاری فر به مناسبت فرا رسیدن نوروز یک 
هزار و چهارصد، با حضور در واحدهای مختلف ستاد 
فرا رسیدن  آنان،  با  »ما«، ضمن دیدار  بیمه  مرکزی 

عید باستانی نوروز را به آنان تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه »ما« ، مدیرعامل 
طی این دیدارهای صمیمانه که در نخستین روز کاری 

پس از تعطیالت سال ۱4۰۰  با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد، ضمن 
تبریک فرا رسیدن سال نو و قدردانی از زحمات و تالش های آنها، برای پرسنل 

آرزوی موفقیت کرد.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه »ما« ضمن آرزوی سالی سرشار از 
موفقیت و سالمتی بر لزوم نوآوری و خلق ارزش برای تمامی ذینفعان به ویژه 
مشتریان شرکت، حفظ بیمه گذاران، توسعه شایستگی های کارکنان و پایبندی به 
ارزش های متعالی شرکت تاکید کرد و تنوع بخشی خدمات و تولید محصوالت 
جدید، افزایش سرعت در ارائه خدمات مطلوب به بیمه گذاران و بیمه شدگان، 
پشتیبانی از شبکه فروش و توسعه بکارگیری فناوری ها را در راستای توسعه 

شرکت و ارتقای کیفیت خدمات حائز اهمیت دانست .
همت  و  تالش  با  رو  پیش  سال  در  کرد  امیدواری  اظهار  فر  بهاری 
روزافزون همه همکاران و شبکه فروش، بیمه »ما« در مسیر رشد و تعالی، 
همانند سال های گذشته، موفق  گام بردارد و نقشی پر رنگ در اقتصاد کشور و 

پشتیبانی تولید داشته باشد.
در این دیدارها که مدیر روابط عمومی و تبلیغات ، مدیرعامل را همراهی 
می کرد، وی ضمن تقدیر از زحمات پرسنل شاغل در ستاد مرکزی، از نزدیک 
بهبود عملکرد شرکت  راستای  در  آنها  پیشنهادات  و  نظرات  نقطه  در جریان 

قرار گرفت.

دوبانده شدن محور بيرجند قائن با حمايت واعتبار بانک مسکن
در واپسین روزهای سال ، مدیر شعب استان خراسان جنوبی به همراه 
مدیر کل راه و شهرسازی از مراحل تکمیلی ساخت جاده ی محور بیرجند قائن 

که با اعتبار تخصیصی از سوی بانک در دست اجرا می باشد بازدید کرد .
محمد رضا بوستان افروز مدیر شعب خراسان جنوبی در این دیدار گفت : 
محور بیرجند قائن ،راه محور توسعه و پیشرفت جامعه است و تالش در جهت 
ارتقاء سطح جاده ای کشور پیشرفت و آبادانی کشور را به دنبال دارد و بانک 
مسکن به عنوان بانکی توسعه ای با حمایت از طرح ها و پروژه های ملی بیش 

از بیش بر توسعه ای بودن خود تاکید دارد.
وی ادامه داد:کریدور بیرجند قائن که به محور توسعه شرق معروف است 
از قدیم یکی از محورهای بسیار مهم وحیاتی درجهت توسعه زیرساخت های 
بیرجند عبور و به مشهد متصل  از چابهار - زاهدان -  شرق کشور بوده که 
می شود ، این محور که در سه استان سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی 
و خراسان رضوی قرار دارد از بار ترافیکی باالیی برخوردار است و همه ساله 

حوادث زیادی را به دنبال داشته است .
با پیگیری های وزیر راه و مقام عالی استان   : بیان کرد  افروز  بوستان 
و همچنین همکاری مدیران بانک مسکن برای اولین بار از ظرفیت ماده 56 
الحاق استفاده شده ومبلغ 5۰ میلیارد تومان در قالب تسهیالت از بانک به این 
پروژه اختصاص یافت که تاکنون ۲قسط آن پرداخت شده است . بوستان افروز 
ادامه داد : با تخصیص اعتبار جاده ای ،عملیات اجرایی در جاده ای که ساالنه 

بیش از ۲5 نفر قربانی می گرفته شدت گرفته است .
وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی ضمن تشکر از حمایت بانک مسکن 
در این بازدید بیان داشت : عملیات اجرایی دو بانده سازی محدوده بیرجند تا 
قائن که شامل ۱۰۰ کیلومتر می باشد از سال 89 آغاز شده و طی عملیات 
انجام شده تا سال 97 حدود 4۰ کیلومتر از این محور دو بانده شده که متوسط 
سالیانه 4 کیلومتر دو بانده سازی انجام شده است . مدیرکل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی اعتبار تخصیص یافته برای این محور تا پایان سال 97 را ۱6 
میلیارد تومان دانست و گفت: اعتبارات محدود سبب شد تا عملیات دوبانده سازی 
محور با کندی پیش رود. وی با بیان اینکه اعتبار تخصیصی بانک مسکن باعث 
پیشرفت مراحل اجرایی پروژه شده است افزود : در حال حاضر 55 کیلومتر از 
محور بیرجند قائن زیر بار عبور رفته و تقریبا در یک سال ۱5 کیلومتر عملیات 
دوبانده سازی انجام شده است.داعی گفت: از 45 کیلومتر باقیمانده ۱3 کیلومتر 
آسفالت و در حال خط کشی و نصب تابلو هستیم که ظرف حداکثر سه هفته 
آینده زیر بار ترافیکی خواهد رفت . وی گفت: ۱۰ کیلومتر دیگر نیز از این مسیر 
آماده آسفالت داریم که در حداقل زمان ممکن آسفالت خواهد شد.مدیرکل راه و 
شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 5 پیمانکار با ۲۰۰ دستگاه ماشین 

آالت سنیگن و 3۰۰ نفر پرسنل در دو شیفت کاری مشغول فعالیت هستند.

و ویژهجهش کمیسیون رئیس سیدشمسالدینحسینی،
رونقتولیدمجلسشورایاسالمی:

بخش  مالی  تأمين  در  اساسی  گامی  دی،  مالی  گروه  تشکيل 
توليد است

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی با تقدیر از اقدامات و فعالیت های 
بانک دی در بازار پول کشور، بر لزوم حرکت نظام بانکی در مسیر رفع موانع 

تولید در سال جاری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، سیدشمس الدین حسینی در گردهمایی 
مدیران عامل و مدیران شرکت های گروه مالی دی ضمن تشریح شاخص های 
اقتصادی کشور از سال ۱39۱ تاکنون گفت: شرایط سخت اقتصادی کشور در 
سایه تحریم های ناجوانمردانه غرب در سالیان اخیر سبب کاهش قدرت خرید 

مردم و کوچک شدن سفره ایرانیان شده است.
وی افزود: درایت و آینده نگری مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ها بر 
محوریت اقتصاد مقاومتی و مزین کردن سال ۱4۰۰ با شعار »تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« تدبیری است تا مردم و مسئوالن با توجه بیشتر به رونق تولید، 
اشتغال، درآمد و مصرف؛ عرصه کار و تالش را به گونه ای رقم بزنند که تأثیر 

تحریم ها و فشارهای خارجی بر پیکره اقتصاد خنثی شود.
توجه مجلس  از محورهای مورد  را یکی  مالی  تأمین  نظام  وی اصالح 
شورای اسالمی در سال جاری عنوان کرد و گفت: تأمین مالی، یک فعالیت 
ترکیبی است که بسیاری از کشورها، تشکیل گروه های مالی متشکل از بانک، 
بیمه، تأمین سرمایه و... را به عنوان بهترین راهکار تأمین مالی معرفی کرده اند 
که در این راستا تشکیل گروه مالی دی نیز گامی اساسی در مسیر تأمین مالی 

بخش تولید و رفع موانع پیش روی آن است.
حسینی تصریح کرد: در سالیان گذشته نظام بانکی از شرکت داری منع شده 
بودند که با تفسیر اشتباه، حتی از سرمایه گذاری بانک ها در بخش های مختلف 
اقتصادی جلوگیری شد که معتقدیم یکی از دالیل کاهش رشد اقتصادی همین 
کاهش سرمایه گذاری بانک هاست اما در قانون بودجه ۱4۰۰، برخی از موانع 
موجود در مسیر تولید برای ورود مؤثر بانک ها به سرمایه گذاری در فعالیت های 
تولیدی حذف شده است که این مسأله فرصت مغتنمی برای گروه مالی دی 
است تا با ورود هوشمندانه به این حوزه، در مسیر تحقق شعار سال گام بردارد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی با اشاره به فعالیت های بانک 
دی در یک سال گذشته، کاهش بیش از 5۰ درصدی زیان انباشته و بهبود 
نسبت های مالی بانک را نشان از گام برداشتن در مسیری درست برای رسیدن 
به موفقیت دانست.وی در پایان با اشاره به لزوم خدمت رسانی خالصانه و صادقانه 
به قشر معظم خانواده های شاهد و ایثارگر گفت: حجم وسیعی از جامعه هدف 
امیدوارم  که  می دهند  تشکیل  ایثارگران  و  معظم شهدا  خانواده  را  دی  بانک 
کارکنان و مدیران بانک دی قدردان نعمت خدمت به قشر معظم ایثارگری و 

خانواده معزز شهدا باشند.
در پایان این مراسم، سیدشمس الدین حسینی و محمد باقری، مشاور رئیس 
بنیادشهید و امور ایثارگران، از سوی هیئت مدیره گروه مالی دی و به نمایندگی 
مجموعه شرکت ها با اهدای لوح سپاس از خدمات ارزشمند و تالش مجدانه 
برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در جهت اصالح ساختار مالی، تشکیالتی و 

تحقق افزایش سرمایه بانک دی تقدیر کردند.

پیشبینیبانکگلدمنساکسآمریکا؛
بازار نفت در تابستان امسال بهبود می يابد

بانک آمریکایی گلدمن ساکس همچنان به نفت خوش بین است و 
تقاضای قوی را پیش بینی می کند که افزایش دو میلیون بشکه ای تولید 

روزانه اوپک پالس در سه ماهه سوم امسال را ایجاب می کند.
گلدمن ساکس اعالم کرد ما احیای تقاضا برای نفت به میزان باالتر 
از آنچه اوپک و آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده اند را انتظار 
داریم که افزایش تولید روزانه اوپک پالس در فاصله ماه مه تا ژوئیه به 
میزان حدود دو میلیون بشکه را ضروری می کند. این بانک سرمایه گذاری 
آمریکایی پیش بینی کرد سطح ذخایر نفت تا پاییز سال ۲۰۲۱ عادی شود.

اوپک پالس پنج شنبه گذشته تصمیم گرفت تولیدش را به میزان 
یک میلیون بشکه در روز در مدت سه ماه از ماه مه تا ژوئیه افزایش دهد. 
این گروه در هر یک از ماههای مه و ژوئن تولید نفت را به میزان 35۰ 
هزار بشکه در روز و در ژوئیه به میزان 4۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 
می دهد. همچنین عربستان سعودی کاهش تولید یکجانبه یک میلیون 
بشکه در روز را در همین مدت به صورت تدریجی خاتمه خواهد داد و 
۲5۰ هزار بشکه در روز در ماه مه و به میزان مشابه در ژوئن و 45۰ هزار 

بشکه در روز در ژوییه به تولیدش اضافه می کند.
با وجود نگرانیهای اخیری که در پی وضع قرنطینه برای مقابله با 
شیوع کووید ۱9 نسبت به تقاضا در اروپا و هند وجود دارد، گلدمن ساکس 

همچنان دیدگاه خوش بینانه ای نسبت به تقاضا برای نفت دارد.
بینی کرد قیمت هر بشکه  ابتدای مارس پیش  گلدمن ساکس در 
نفت برنت در سه ماهه سوم امسال به 8۰ دالر در هر بشکه می رسد که 
پنج دالر باالتر از پیش بینی بود که دو هفته پیش از آن اعالم کرده بود.

بر اساس گزارش اویل پرایس، حتی پس از ریزش قیمتی که نفت 
در اواسط مارس داشت، گلدمن ساکس این ریزش را فرصتی برای خرید 
دانست و پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت در تابستان به 8۰ دالر در 

هر بشکه صعود می کند.

خريد نفت پااليشگران هندی از عربستان کاهش می يابد
را  عربستان  از  نفت  خرید  کاهش  مه  ماه  در  هندی  پاالیشگران 

تشدید می کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دهلی نو، سه منبع اعالم کردند که 
خرید نفت پاالیشگاه های دولتی هند از عربستان در ماه مه، 36 درصد 
کمتر از حد معمول خواهد بود. این مسئله بیانگر تشدید تنش های دهلی 
تولید  تدریجی  افزایش  از  عربستان  حمایت  از  پس  حتی  ریاض  و  نو 
ائتالف سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک 

پالس( است.
روابط انرژی هند - سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت 
جهان - و عربستان در پی افزایش قیمت های جهانی نفت، تیره شده است.

عامل  را  نفت  تولیدکنندگان  دیگر  و  ریاض  تولید  کاهش  دهلی نو 
افزایش قیمت ها می داند که تالش این کشور برای احیای اقتصاد خود از 

همه گیری ویروس کرونا را با مانع روبه رو می کند.
این سه منبع گفتند پاالیشگاه های دولتی هند قصد دارند در ماه مه 
9 میلیون و 5۰۰ هزار بشکه نفت خام از عربستان خریداری کنند، این در 
حالی است که پیش از این قرار بود در این ماه ۱۰ میلیون و 8۰۰ هزار 

بشکه از عربستان نفت بخرند.
پاالیشگاه های ایندین اویل، بهارات پترولیوم، هندوستان پترولیوم و 
شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگلور به طور معمول در یک ماه ۱4 میلیون 

و 8۰۰ هزار بشکه نفت از عربستان خریداری می کنند.
این سه منبع افزودند که تصمیم برای خرید کمتر نفت، روز دوشنبه 
)۱6 فروردین ماه( و دو روز پس از تماس تلفنی دارمندا پرادهان، وزیر نفت 

هند و عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی دریافت شد

آذریجهرمی:

راه نجات اقتصاد کشور بهبود بهره وری است 
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جزييات افزايش تعرفه آب و برق در سال 1400
را تشریح کرد و گفت:  برق  تعرفه آب و  افزایش  نیرو جزییات  وزیر 
تعرفه آب و برق برای مشترکانی که الگو را رعایت می کنند، هفت درصد و 
برای مشترکانی که بیش از الگو مصرف دارند ۱6 درصد افزایش یافته است.

رضا اردکانیان روز گذشته در حاشیه افتتاح طرح های پویش هر هفته 
#الف ب-ایران، در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر جزییات افزایش تعرفه 
آب و برق، اظهار کرد: مصوبه هیات وزیران مربوط به امسال نیست و از 
سال ۱397 وجود دارد و به جای اینکه هر سال ارقام متعددی مطرح شود، 
دولت عدد واحدی را تصویب کرد که بر اساس آن  تعرفه آب و برق  از اول 
اردیبهشت فارغ از اینکه میزان تورم چقدر است، برای کسانی که الگوی 

مصرف را رعایت می کنند معادل هفت درصد افزایش یابد.
وی افزود: در همان مصوبه ذکر شده بود افرادی که میزان مصرف آن 
ها بیش از الگو تعریف شده است، مشمول ۱6 درصد افزایش تعرفه خواهند 

شد و برنامه دیگری در این رابطه وجود ندارد.
تدوین برنامه ای گشایشی برای فعاالن استخراج رمز ارز

استخراج  برای  برنامه ای  امسال  نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
کنندگان رمز ارزها تدوین کرده که گشایش خوبی در کار این بخش خواهد 
بود، گفت: استخراج کنندگان رمز ارزها با بهره مندی از این طرح می توانند 
بدون دغدغه و نگرانی از تامین برق به فعالیت خود ادامه دهند. جزییات این 
برنامه به زودی از سوی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران اطالع رسانی خواهد شد.
برقی  و  پذیر  تجدید  انرژی های  از  استفاده  اینکه  بیان  با  اردکانیان 
که تولید می کنند، با شرایطی به استخراج کنندگان ارز مجازی اختصاص 
خواهد یافت، تصریح کرد: در هفته جاری دستورالعمل جدیدی درباره ایجاد 
گشایش برای استفاده از انرژی در تولید رمز ارزها ابالغ کردیم، این یک 
کار دو منظوره است تا هم استفاده کنندگان مجاز برای استخراج رمز ارزها 
بتوانند بهره بگیرند و هم رونقی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر انجام شود.

وی با بیان اینکه مصرف غیرمجاز آب و برق هم به حکم قانون کاری 
خالف و جرم بوده و هم یک کار غیراخالقی محسوب می شود و ما با ابزار 
و اختیارات قانونی بدون چشم پوشی با متخلفان برخورد خواهیم کرد، ادامه  
داد: البته از آن طرف هم شرایط و تسهیالت را فراهم می کنیم و از این 

حیث دولت وظیفه خود را انجام می دهد.
وزیر نیرو ادامه داد: مردم بدانند استفاده غیرمجاز از انرژی برای تولید 
راه  وقتی  ندارد،  کردن  دیگران  جیب  در  دست  با  تفاوتی  هیچ  رمزارزها 
استفاده قانونی و مجاز باز گذاشته شده مثل منزلی است که در ورودی دارد 
اما به جای ورود از در بخواهید از دیوار وارد شوید. مردم این مساله را جدی 
تلقی کنند، زیرا اگر با آن  برخورد نشود اثر جدی بر عرضه انرژی گذاشته 

و همه آسیب خواهند دید.
به گفته وی ما به عنوان دولت گشایش در این زمینه ایجاد کردیم و 
ضوابط، مقررات و تسهیالت امسال به نحو مناسبی از ابتدای سال فراهم 
است و از طرفی، با جدیت با استفاده غیر مجاز چه در محیط آموزشی و چه 

جای دیگر برخورد می شود.
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زیرنظر:بهناممومنی

وزیرراهوشهرسازیخبرداد؛
معرفییکمیلیونو۳۰۰هزارواحد
مسکونیخالیبهسازمانامورمالیاتی

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: یــک میلیــون و 3۰۰ هزار واحد مســکونی 
خالــی بــه ســازمان امــور مالیاتــی معرفــی شــده اســت تــا قبض هــای مالیاتی 

بــرای آنهــا صادر شــود.
بــه  گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا، »محمــد اســالمی« روز گذشــته 
ــد  ــزار واح ــاخت ۱3۰ ه ــات س ــاز عملی ــم آغ ــان مراس ــنبه( در جری )سه ش
مســکن و بهره بــرداری از 3۰ هــزار واحــد مســکن محرومــان توســط ســتاد 
ــد،  ــق تولی ــب رون ــکن موج ــق مس ــزود: رون ــام )ره(، اف ــان ام ــی فرم اجرای

ــت  ــاه و منزل توســعه اشــتغال، رف
اجتماعــی و افزایــش ســطح کیفی 
ــود  ــد ب ــا خواه ــی خانواده ه زندگ
ــر،  ــه فک ــل هم ــن دلی ــه همی ب
برنامــه و اراده مــا ایــن اســت 
ــم  ــکن بتوانی ــق مس ــا رون ــه ب ک
پایــداری تولیــد را پایه گــذاری 

ــم. کنی
نــون  کا شناســایی  وی، 
ــدام  ــدف و اق ــه ه ــا، جامع تقاض
ــکن  ــاخت مس ــرای س ــه ب آگاهان
ــت  ــت های دول ــه سیاس را از جمل
مرحلــه  در  گفــت:  و  برشــمرد 

ــزار  ــه دوم ۱۱۰ ه ــر و در مرحل ــزار نف ــی 436 ه ــرح مســکن مل نســخت ط
نفــر ثبــت نــام کــرده و واجــد شــرایط تشــخیص داده شــدند و مــا طــرح ملــی 

ــم. ــاز کردی ــدف آغ ــه ه ــن جامع ــرای ای ــکن را ب مس
ــی  ــه مهــم دیگــر در طــرح مل ــر راه و شهرســازی بیان داشــت: نکت وزی
مســکن ایــن اســت کــه بتوانیــم زمیــن مرغــوب شــهری داشــته باشــیم کــه 

در ایــن خصــوص اقداماتــی انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰ هــزار پــروژه در ســطح کشــور برای مســکن 
تعریــف شــده اســت، افــزود: ایــن پروژه هــا، طرح هایــی هســتند کــه از ســوی 
ــا  ــن مشــارکت ب ــه، مجتمع ســازی و همچنی ــرای ســاخت خان ــردم ب خــود م

بخــش خصوصــی اجرایــی می شــود.
اســالمی گفــت: بــرای رونــق مســکن در کشــور آیین نامه هایــی اصــالح 
و همچنیــن قوانینــی در هیــات دولــت مصــوب شــده کــه امیدواریــم موجــب 

رونــق ســاخت مســکن در کشــور شــود.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: در بحــث مســکن ملــی، ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام )ره( یــک چهــارم پروژه هــا را تقبــل کــرده کــه حرکــت بســیار 
ارزشــمندی اســت، همچنیــن بیــش از یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تفاهم نامــه 
بــه منظــور ســاخت مســکن بــرای دســتگاه های مختلــف از جملــه فرهنگیــان، 
ــا افــراد فاقــد  شــاغالن، بازنشســتگان و غیــره امضــا کردیــم کــه اولویــت ب

مســکن اســت.
یــک  داشــت:  اظهــار  وی 
واحــد  هــزار   3۰۰ و  میلیــون 
ــازمان  ــه س ــی را ب ــکونی خال مس
امــور مالیاتــی معرفــی کرده ایــم و از 
۱9 فروردیــن ۱4۰۰ همــه ایرانیانــی 
کــه دارای ملــک هســتند، بایــد در 
ســامانه ملــی امــالک ثبت نــام 
کنند.اســالمی افــزود: افــرادی کــه 
خانــه خالــی یــا مجتمــع مســکونی 
را  آن  می تواننــد  دارنــد  خالــی 
در طــرح ملــی مســکن عرضــه 
ــرای  ــی ب ــن خال ــا زمی ــد و م کنن
ساخت وســاز مجــدد در اختیارشــان 

می دهیــم. قــرار 
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آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان  استان  فاضالب  و 
وجود  با  اخیر  دردهه  گفت: 
تنگناهای  با  بعضا  آبفا  شرکت  اینکه 
مواجه  آبی  منابع  محدودیت  و  مالی 
بوده اما به واسطه برخورداری از نیروی 
بر  انسانی متعهد و متخصص توانست 
مشکالت غلبه کرده و خدمات پایدار به 

مشترکین ارائه دهد.
نکوداشت  آیین  در  امینی  هاشم 
مدیران بازنشسته و معرفی مدیران جدید 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
بیان اینکه دردهه اخیر شرکت آبفا در 
بسیاری از زمینه ها  به رشد و شکوفایی 
قابل توجهی دست یافته، اظهار داشت: 
فعاالن صنعت آبفا در اصفهان بی وقفه 
درصدد ارتقای کیفیت خدمات به مردم 
که  طوری  به  هستند  استان  سطح  در 
آبفا  از سوی شرکت  شعار سال ۱4۰۰ 
استان اصفهان حفظ ارزش آب، ارتقای 
پایدار  و  نوین  دانش سازمانی، خدمات 
نامگذاری شد.وی  افزود: همه فعاالن 
های  سال  طول  در  باید  آبفا  صنعت 
به  که  کنند  ای عمل  گونه  به  خدمت 
وظایف  دقیق  و  درست  انجام  واسطه 
خود ردپای صحیحی برای نسل های 
بعدی در این شرکت بزرگ خدماتی از 

خود به یادگار بگذارند.
استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
اصفهان با اشاره به عدم بارندگی های 
کافی در سال آبی جاری گفت: بارندگی 

ها در بسیاری از حوضه های آبریز کشور 
براین  است،  بوده  نرمال  حد  از  کمتر 
اساس بدنه مدیریت جدید شرکت باید 
کارگیری  به  و  روزی  شبانه  تالش  با 
تامین   درصدد  الزم  تخصص  و  دانش 
و  شهرها  در  مردم  پایدار   شرب  آب 

روستاهای استان باشند.
د  یجا ا با   : د کر عالم  ا مینی  ا
زیرساخت ها و و به کار گیری از دانش 
روز، خدمات شرکت آبفا را داخل منازل 
حضور  نیازبه  دیگر  و  رساندیم   مردم 
مردم برای دریافت خدمات به شرکت 

نیست و سامانه ۱5۲۲ به صورت شبانه 
مردم  به  خدمات  ارائه  حال  در  روزی 

می باشد.
در این برنامه محمدرضا جواهری 
بازسازی  طرح  سرپرست  عنوان  به 
مهرداد  اصفهان،  فاضالب شهر  شبکه 
خورسندی سرپرست دفتر روابط عمومی 
اکبریان  حسین  همگانی،  آموزش  و 
، مجتبی  امورقراردادها  دفتر  سرپرست 
اورنگی سرپرست دفتر بهره برداری و 
توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط 
انتقال آب،  محسن سلمانی سرپرست 

دفتر حسابرسی و نظارت مالی، عباس 
عباسی خاک به عنوان سرپرست مرکز 
اهلل  روح  مشتریان،  با  ارتباط  مدیریت 
خدمات  دفترسامانه  سرپرست  سعیدی 
مسلمی  محمدحسین  غیرحضوری، 
گلی  حسن  و  مالی  امور  سرپرست 
بودجه  و  ریزی  برنامه  دفتر  سرپرست 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
معرفی شدند. همچنین به پاس 3۰ سال 
خدمت بی وقفه از آقایان محسن بیشه، 
سید اکبربنی طبا و احمد پورمحمد باقر 

تجلیل به عمل آمد.

برگزاری آيين نکوداشت مديران بازنشسته 
و معرفی مديران جديد شرکت آبفا استان اصفهان

سرپرستسازمانآتشنشانیوخدماتایمنی
نشانان  آتش  ورزشی   - عملياتی  تست  برگزاری 

شاهرودی
تستعملیاتیورزشیآتشنشانانشاهرودیدر6ماهاول14۰۰

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود از 
برگزاری تست عملیاتی ورزشی آتش نشانان شاهرودی در 6 ماه اول۱4۰۰ 

به زودی خبر داد.
 محمد حسن رضایی شاهرودی با بیان اینکه برنامه ریزی این دوره 
از تست  های عملیاتی با هدف سنجش قابلیت های آمادگی جسمانی و 
عملیاتی آتش نشانان با توجه به شرایط و امکانات موجود انجام خواهد شد، 
گفت: این دوره از سنجش های عملیاتی در فروردین ماه به مدت 3روز با 6۰ 
نیرو در راستای باال بردن توان جسمانی و عملیاتی نیروها انجام خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که در سال های اخیر تیم آتش نشانی شهرداری 
شاهرود در مسابقات کشوری حضوری درخشان داشته و با کسب رتبه های 
برتر توانسته توان عملیاتی خود را ثابت کند، ابراز داشت : این دوره از تست 

های عملیاتی به زودی انجام خواهد شد.

مدیرعاملشرکتگازایالمعنوانکرد:
959 واحد صنعتی ايالم

 از گاز طبيعی استفاده می کنند

ــته  ــال گذش ــه س ــالم اینک ــا اع ــالم ب ــرکت گاز ای ــل ش مدیرعام
۱83 واحــد صنعتــی بــه شــبکه مصــرف گاز طبیعــی متصــل شــده انــد، 
ــی  ــی اســتان از نعمــت گاز طبیع ــون 959 واحــد صنعت ــت: هــم اکن گف

بهره منــد هســتند.
ــته  ــال گذش ــه س ــالم اینک ــا اع ــالم ب ــرکت گاز ای ــل ش مدیرعام
۱83 واحــد صنعتــی بــه شــبکه مصــرف گاز طبیعــی متصــل شــده انــد، 
ــی  ــی اســتان از نعمــت گاز طبیع ــون 959 واحــد صنعت ــت: هــم اکن گف

بهره منــد هســتند.
ــار داشــت: ســال گذشــته ۱83 واحــد  ــاس شــمس اللهــی اظه عب
صنعتــی، نصــب ۱3 ایســتگاه میترینــگ، 6۱ کیلومتــر اجــرای خــط تغذیه 
و شــبکه بــرای صنایــع اجــرا شــد کــه ایــن میــزان عملیــات گازرســانی 

بــه عنــوان یــک رکــورد ثبــت شــد.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 959 واحــد صنعتــی و تولیــدی در 
اســتان از نعمــت گاز برخــوردار هســتند، افــزود: از ایــن میــزان گازرســانی 
ــه واحدهــای صنعتــی 536 واحــد صنعتــی، تولیــدی در اقصــی نقــاط  ب

مختلــف اســتان در دولــت تدبیــر و امیــد گازدار شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز ایــالم ِیــادآور شــد: در چنــد ســال  گذشــته 
توســعه گازرســانی بــه صنایــع موجــب کاهــش مصــرف ســوخت هــای 
ــر  ــد تاثی ــازوت شــده اســت کــه مــی توان ــل و م ــد گازویی ــده مانن آالین
بســزایی بــر بهبــود کیفیــت هــوا و کمک به محیط زیســت داشــته باشــد.

ــی در  ــرف گاز مصرف ــن مص ــرد: میانگی ــه ک ــی اضاف ــمس الله ش
صنایــع اســتان در ســال گذشــته ۲۲۱ میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت 
کــه برابــر جایگزینــی ۲۲7 میلیــون لیتــر گازوییــل مصرفــی در صنایــع 

شــده اســت.
وی همچنیــن از گازرســانی بــه کلیــه شــهرهای اســتان ایــالم تــا 
پایــان دولــت خبــر داد و گفــت: تاکنــون ۲5 شــهر اســتان گازدار شــده و 
تنهــا شــهر پهلــه در دســت اقــدام اســت کــه عملیــات ایــن شــهر نیــز 

تــا پایــان کار دولــت تدبیــر و امیــد بــه اتمــام مــی رســد.
مدیرعامــل شــرکت گاز ایــالم ادامــه داد: طــی چهــار ســال گذشــته 
در دولــت دوم تدبیــر و امیــد تاکنــون ســه شــهر اســتان گازدار شــده و 
ــت، همــه شــهرهای اســتان از نعمــت گاز برخــوردار  ــان کار دول ــا پای ت

مــی شــوند.
ــته ۲۰5  ــال گذش ــار س ــول چه ــرد: در ط ــد ک ــی تاکی ــمس اله ش
ــه  ــات گازرســانی ب ــا اتمــام عملی ــد و ب روســتای اســتان گازدار شــده ان
روســتاهای در دســت اقــدام تــا پایــان دولــت، ضریــب نفــوذ گازرســانی 
ــه 97 درصــد مــی رســد و کار مطالعــه ، طراحــی و  روســتایی اســتان ب
اجــرای گازرســانی بــه ســه درصــد روســتاهای باقیمانــده اســتان در ســال 

۱4۰۰ در دســتور کار قــرار مــی گیــرد.

مدیرکلراهوشهرسازیاستاناعالمکرد:
مازندران  در  شهری  بازآفرينی  برنامه   30 اجرای 

در سال 99
نظری  محمد  شهرسازی،  و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گذشته  سال  که  این   بیان  با  مازندران  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
پروژه های مختلفی در حوزه بهسازی و نوسازی پل ها، بهسازی و آسفالت 
معابر و اصالح شبکه آب و برق انجام شد، تصریح کرد: از جمله مهمترین 
احداث فرهنگسرا و خانه محله  به  پروژه هایی در سال گذشته، می توان 
مرکز  احداث  معلوالن،  پارک  احداث  امت آباد،  رسمی  غیر  در سکونتگاه 
بهداشتی، احداث سالن ورزشی بانوان، احداث خانه محله و کتابخانه در 

سکونتگاه های غیر رسمی اشاره کرد.
خانه های  استحفاظی  مرمت  نیز  تاریخی  در محالت  داد:  ادامه  وی 
ارزش  با  بنای  استحفاظی  تاریخی کلبادی، میرگتی و صادقیان و مرمت 

سردار جلیل انجام شد.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، این استان در دو موضوع 
تسهیالت و بهسازی معابر توانست بیشتر پروژه های خود را اجرایی کند 
و در مورد سایر موارد در شهرهایی مانند قائمشهر، بابل، ساری و چالوس 

اعتباراتی دریافت شد.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری، نظری با اشاره به این که در بین 
شهرها بیشترین تحقق اهداف در قائمشهر و نور انجام گرفت، به تشریح 
برنامه های پیشنهادی برای سال جاری پرداخت و گفت: اجرای طرح میدان 
امام رضا )ع( و ساماندهی ترافیکی سه راه سیمان در محله عباس آباد نکا، 
طرح ساماندهی حریم خط راه آهن و ایجاد پارک خطی در محله اتحاد 
ساری، طرح بازآفرینی بابلرود، بهسازی و جداره سازی پل شهید موسوی، 
تهیه طرح و احیا بهسازی و نوسازی راسته آب انبار نو در شهرسازی، نوسازی 
و بهسازی سرای بازار و پل چشمه کیله تنکابن و بهسازی و ساماندهی 
رودخانه محالت هدف زیر آب از جمله پروژه های پیشنهادی برای سال 

جاری به شمار می رود.

معصومهقاسمیخبرداد:
هرمزگان ميزبان هيات مديره خانه مطبوعات 

و رسانه های کشور
رئیــس خانــه مطبوعــات اســتان هرمــزگان از میزبانــی هیــات مدیــره 

خانــه مطبوعــات کشــور خبــر داد.
معصومــه قاســمی گوربنــدی گفــت: هیــات مدیــره خانــه مطبوعــات 
کشــور، نخســتین نشســت خــود در ســال ۱4۰۰ در اســتان هرمــزگان و 

شــهر بندرعبــاس برگــزار خواهــد کــرد.
وی افــزود: هیئــت مدیــره خانــه مطبوعــات کشــور در ایــن نشســت 
دو روزه، ضمــن دیــدار بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه اســتان هرمزگان، 
مســائل و مشــکالت ایــن قشــر تاثیرگــذار اســتان را مــورد بررســی قــرار 

خواهنــد داد.
رئیــس خانــه مطبوعــات اســتان هرمــزگان ضمــن تشــریح 
برنامه هــای حضــور هیــات مدیــره خانــه مطبوعــات و رســانه های کشــور، 
دیــدار بــا اســتاندار هرمــزگان، دیــدار بــا هیــات مدیــره خانــه مطبوعــات 
اســتان و برگــزاری نشســت هم اندیشــی بــا خبرنــگاران و اصحاب رســانه 

اســتان را از اهــم ایــن برنامــه هــا عنــوان کــرد. 

شهرداری پسماند مدیریت سازمان رئیس مسیبی
کالنشهرکرج:

تعيين نحوه اجرای پروژه ها با توجه به بهره وری از 
آنها صورت ميگيرد

ــا  ــهرکرج ب ــهرداری کالنش ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــس س رئی
اشــاره بــه تغییــر در نحــوه اجــرای دو پــروژه لندفیــل جدیــد بهداشــتی و 
بارچرخانــی شــیرابه جهــت افزایــش بهــره وری آنهــا گفت:بــا آغــاز ســال 
ــتری  ــتاب بیش ــازمان ش ــن س ــای ای ــرای پروژه ه ــد اج کاری جدید،رون
ــرار  ــرداری ق ــره ب ــیر به ــرعت در مس ــه س ــا ب ــن پروژه ه ــه و ای گرفت

می گیرنــد.
محمــد مســیبی بــا اشــاره بــه اینکــه رفــع موانــع فنــی در راســتای 
ــت  ــت ســازمان مدیری ــن اولوی ــا، مهمتری ــن پروژه ه ــرداری از ای بهــره  ب

پســماند در ســال جدیــد اســت، عنــوان کــرد: 
بــه دلیــل تغییــر در ســاختار برخــی از پروژه هــا و همچنیــن وجــود 
برخــی موانــع فنــی، بهــره بــرداری از برخــی از پروژه هــای ایــن ســازمان 

بــا تاخیــر مواجــه شــده کــه در صــدد رفــع آنهــا هســتیم.
ــرز  ــتان الب ــهرداری مرکزاس ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــس س رئی
درپایــان اضافــه کرد:بــا بهره گیــری از مشــاورین مجــرب و طــی 
ــی  ــی و خروج ــه های اجرای ــی نقش ــن بازبین ــی و همچنی ــای فن بازدیده
ــروژه  ــی دو پ ــوه اجرای ــی در نح ــا تغییرات ــی پروژه ه ــای اجرای ــدل ه م
مهــم لندفیــل جدیــد بهداشــتی و بازچرخانــی شــیرابه لحــاظ شــده کــه 

ــود. ــم ب ــا خواهی ــتر آنه ــره وری بیش ــاهد به ــرای آن ش ــا اج ب

در  مددجويی  مسکن  واحد   3۷50 تعمير  و  ساخت 
استان خوزستان

375۰ مســکن مددجویــی بــا همــکاری ســپاه پاســداران گــروه هــای 
جهــادی بنیــاد مســکن و خیرین بــرای نیازمنــدان و مددجویان خوزســتانی 

احداث و بازســازی شــد.
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــتان ب ــتان خوزس ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
خدمــات در ســرفصل هــای خریــد، ســاخت و تعمیــر منازل مســکونی ارائه 
می شــود، ادامــه داد:  خدمــات عمرانــی شــهری و روســتایی ارائــه شــده در 
اســتان شــامل ســاخت و تعمیــرات منــازل، احــداث حمــام و ســرویس های 
بهداشــتی مربــوط و همچنیــن هزینــه انشــعابات آب، بــرق، گاز و پروانــه 

مســکن شــهری مددجویــان رایــگان خواهــد بــود.
ــان  ــه در جری ــان اینک ــا بی ــتان ب ــداد خوزس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ســیل ســال 98 و آبگرفتگــی ســال 99 حــدود 3 هــزار خانــوار 
خوزســتانی تحــت حمایــت کمیتــه امــداد کــه متاثــر شــده انــد افــزود 
ــم و  ــوار ترمی ــزار خان ــداث و دو ه ــوار اح ــش از 8۰۰ خان ــرای بی : ب

ــد. ــام ش ــل انج ــازی کام بازس
ــداد خوزســتان در ســال  ــت ام ــه اینکــه اولوی ــا اشــاره ب شــیبه ب
۱4۰۰ امــداد اســتان توجــه ویــژه بــه مناطــق محــروم بــا ضریــب بــاال 
اســت تصریــح کــرد:  در روزهــای آغازیــن ســال نــو جهــت بررســی 
معیشــت و مســایل نیازمنــدان همــراه بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
و امــام جمعــه اهــواز حجــت الســالم موســوی در مناطــق محــروم و 
صعــب العبــور بخــش احمــد فدالــه دزفــول، چلوانــدکا و سوســن ایــذه 

حضــور پیــدا کردیــم. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه خدمــت رســانی بــه محرومــان و برطــرف 
کــردن چهــره فقــر از روســتاها، همــکاری وهماهنگــی همــه دســتگاه را 
ــب  ــژه صع ــه وی ــه مشــکالت ب ــم هم ــی رغ ــه داد: عل ــد، ادام ــی طلب م
العبــور بــودن برخــی مناطــق محــروم، خدمت رســانی کمیتــه امــداد بــه 

مددجویــان تحــت حمایــت ادامــه دارد. 
ــول،  ــه درف ــش احمدفدال ــتان  بخ ــداد خوزس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــن حــال صعــب  ــذه، از مناطــق محــروم و در عی ــدکا و سوســن ای چلوان
العبــور اســتان هســتند کــه هزینــه ســاخت مســکن در ایــن مناطــق بــه 
دلیــل حمــل مصالــح ســاختمانی بیشــتر و بــه ســختی امــکان پذیــر و بــا 
مشــکالتی روبــه رو اســت کــه بایــد رفــع و زیرســاخت هــا آمــاده شــود.

ــا تشــکر از  ــه اهــواز ب ــام جمع ــه در اســتان و ام ــی فقی ــده ول نماین
ــروم و  ــق مح ــه در مناط ــتان ک ــداد خوزس ــه ام ــان کمیت ــور کارکن حض
ســخت گــذر و خدمــت رســانی بــه نیازمنــدان افــزود : بــا وجــود مشــکل 
راه روســتایی امــکان ارائــه خدمــات کامــل امــکان پذیــر نیســت، بنابرایــن 

در ابتــدا بایــد مشــکل راه روســتاها حــل شــود. 
حجــت االســالم موســوی تاکیــد کــرد: بــا وجــود همــه مشــکالت، 
ــن  ــداد در ای ــه ام ــه روســتاها، کمیت ــودن و دسترســی ب ــور ب ــب العب صع
مناطــق حضــور دارد کــه رضایتمنــدی مــردم از خدمــات ایــن نهاد، نشــان 

دهنــده ایــن موضــوع اســت.

مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستانکرمانشاه؛
افزايش تردد در محورهای مواصالتی کرمانشاه طی 

نوروز امسال
ــاه  ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
گفــت: در نــوروز امســال 6 میلیــون و ۱67هــزار تــردد در ســطح محورهای 
مواصالتــی اســتان کرمانشــاه بــه ثبــت رســید در حالــی کــه ایــن آمــار در 

نــوروز ســال گذشــته 3 میلیــون و 3۰۲ هــزار تــردد بــوده اســت.
مهنــدس فریبــرز کرمــی اظهــار داشــت: در نــوروز امســال 6 میلیــون 
و ۱67 هــزار تــردد در ســطح محورهــای مواصالتــی اســتان کرمانشــاه بــه 
ثبــت رســید در حالــی کــه ایــن آمــار در نــوروز ســال گذشــته 3 میلیــون و 

3۰۲ هــزار تــردد بــوده اســت.
وی عنــوان کــرد: طــی امســال بیشــترین تخلف ثبت شــده در ســطح 
محورهــای مواصالتــی اســتان مربــوط بــه ســرعت غیرمجاز بــا 3۱7 هزار 
و 889 مــورد تخلــف کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا ۱33 

هــزار و 58۲ تخلــف بــا رشــدی 4۲ درصــدی مواجــه بوده اســت.
ــاه  ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
ــه وســیله  ــردد ب ــردد هــا 5 میلیــون و 5۱5 هــزار ت افــزود: از مجمــوع ت
خودروهــای ســواری و 65۲ هــزار تــردد توســط وســایل نقلیــه ســنگین 
ــتون  ــور بیس ــردد در مح ــترین ت ــرد: بیش ــح ک ــد.کرمی تصری ــام ش انج
ــه محــور  ــوط ب ــردد مرب ــن ت ــردد و کمتری ــا 366 هــزار ت - کرمانشــاه ب

ــوده اســت. ــورد ب ــا 4 هــزار م گیالنغــرب - ســومار ب
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه بــا 
اشــاره بــه وجــود بیــش از هشــت هــزار کیلومتــر راه در اســتان کرمانشــاه 
ــت،  ــراه اس ــر آن بزرگ ــریانی و 4۱7 کیومت ــر آن راه ش ــه 89۰ کیومت ک
تاکیــد کــرد: تمــام محورهــا از طریــق 3۰ دســتگاه ســامانه ثبــت تخلــف 
ثابــت، 3۱ دســتگاه دوربیــن نظــارت تصویــری و 74 دســتگاه ترددشــمار 

پایــش مــی شــود.

به نقل از امور فرهنگی اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان اصفهان، حجت 
بیدرام،  اهلل  روح  المسلمین  و  االسالم 
تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، 
بقاع  خدمات  اجتماعی  بعد  تقویت 
اقشار  و  محرومان  به  توجه  متبرکه، 
در  برنامه های  جمله  از  را  پذیر  آسیب 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  کار  دستور 

گفت:  و   دانست  اصفهان  شهرستان 
ترویج فرهنگ صدقه به نیابت از اهل 
رابطه  تقویت  و  السالم  علیهم  بیت 
عاطفی با ایشان به وسیله انفاق، ترویج 
انتظار و مهدویت، تقویت بعد  فرهنگ 
بستر  ایجاد  متبرکه،  بقاع  اجتماعی 
مناسب جهت مشارکت و بسیج مردمی 
در خدمت به افراد کم برخوردار از جمله 

رویکردهای جدی در راستای محرومیت 
زدایی است.این مقام مسئول از اجرای 
متبرکه  بقاع  در  مهدوی  تبرکات  طرح 
کرد:  اظهار  و  داد  خبر  شهرستان  این 
از محل موقوفات و بقاع متبرکه طرح 
ویژه تبرکات مهدوی با ارزش حدود 5 
امام  خیریه  مشارکت  با  ریال  میلیارد 
اجرایی شد  حسن مجتبی )ع( جرقویه 

این طرح ۱5۰۰ بسته معیشتی  که در 
بین نیازمندان و اقشار آسیب پذیر شرق 

اصفهان توزیع شد.
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
شهرستان اصفهان بیان کرد: این طرح 
از  و  خیرین،  مشارکت  جلب  طریق  از 
متبرکه  بقاع  مرتبط،  موقوفات  محل 

کلید خورده است.

مرحلهیدومتبرکاتمهدویاوقافشهرستاناصفهان
به15۰۰نیازمندرسید

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم 
در جلسه با مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان بر تسریع احداث واحدهای 
طرح اقدام ملی مسکن استان تاکید کرد.

وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
راه و شهرسازی) ایالم(،  مدیرکل راه 

با  جلسه  در  ایالم  استان  و شهرسازی 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
استان بر تسریع احداث واحدهای طرح 

اقدام ملی مسکن استان تاکید کرد.
با  بهادری  عبداهلل  جلسه  این  در 
اشاره به واگذاری زمین از طرف راه و 

شهرسازی استان برای احداث واحدهای 
احداث  گفت:  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
کارگزاریهای  به  طرح  این  واحدهای 
انقالب  مسکن  بنیاد  جمله  از  مختلف 
اسالمی ،  ستاد اجرایی فرمان حضرت 
این  و  است  شده  واگذار   ... و  امام)ره( 

کارگزایها می بایست هر چه سریع تر 
احداث واحدهای طرح اقدام ملی مسکن 
در سطح استان ایالم را آغاز کنند.الزم 
به ذکر است در استان ایالم برنامه ریزی 
برای احداث ۱۰53۰ واحد در طرح اقدام 

ملی مسکن در دست اقدام است.

تاکیدمدیرکلراهوشهرسازیاستان؛

تسریعبراحداثواحدهایطرحاقدامملیمسکناستانایالم

مدیر کل ثبت احوال استان ایالم 
مجموع  در   99 سال  طول  در  گفت: 
4478 واقعه ازدواج و تعداد 89۲ مورد 

طالق در استان ثبت شده است.
جمع  در    تقوی  سیدمحمدعلی 
خبرنگاران با بیان اینکه به نسبت ثبت 
واقعه طالق ثبت  ازدواج یک  واقعه   5
شده است، اظهار داشت: میانگین سن 
ازدواج در استان و در سال 99 برای زوج 
3۱ سال و زوجه ۲6 سال بوده و میانگین 
سن طالق هم برای مردان37 سال و 
برای زنان 3۲ سال ثبت گردیده است.

وی افزود: در سال 99 والدت های 
ثبت شده استان حدود 9 درصد کاهش 
داشته است. وی گفت هرچند ازدواج ها 
9/5 درصد افزایش داشته ولی متاسفانه 
با افزایش 9/4 درصدی طالق در استان 

مواجه بوده ایم.
در  ایالم،  احوال  ثبت  مدیرکل 
شده  ثبت  های  نام  فراوانی  خصوص 
والدین  انتخابی  اول  های  اسم  گفت: 
در  تقریبا  شده  متولد  فرزندان  برای 
زمره اسامی مذهبی بوده که به ترتیب: 
امیرعلی )۱۱9مورد(، حسین )99 مورد(، 

آراد ) 98 مورد(، امیرحسین )83 مورد( 
 5 فراوانی  و  بوده  )74مورد(  علی  و 
ترتیب:  به  استان  در  دختران  اول  نام 
فاتما  آوا )77مورد(،  رستا )۱۱4 مورد(، 
زهرا)65  و  )73مورد(  آوین  )76مورد(، 

مورد( بوده است.
وی ادامه داد: سال گذشته 78۱7 
واقعه والدت و 347۲ رویداد فوت در 
استان به ثبت رسیده است که از تعداد 
کل والدت های ثبت شده 5۲ درصد 
مربوط به نوزادان پسر، و 48 درصد نیز 

نوزاد دختر بوده است.
تقوی افزود: همچنین از تعداد کل 
فوت های ثبت شده سال گذشته حدود 
6۰ درصد مرد و 4۰ درصد زن می باشد.

وی تصریح کرد: 76/99درصد از 
روزه   ۱5 قانونی  مهلت  در  ها  والدت  
مهلت  در  ها  فوتی  درصد   ۲۱/99 و 
قانونی۱۰روز پس از فوت در ثبت احوال 

استان به ثبت رسیده است
مدیرکل ثبت احوال ایالم در ادامه  
اشاره ای به نسبت جنسی والدت و فوت 
استان اظهار داشت: در سال 99 نسبت 
جنسی حاصل از ثبت والدت در استان 

برابر با ۱۰7 بوده و بدین معناست که 
واقعه دختر، ۱۰7  ثبت ۱۰۰  مقابل  در 
واقعه پسر ثبت گردیده است. همچنین 
نسبت جنسی حاصل از ثبت وفات در 
استان برابر با ۱49 بوده که باید گفت 
در مقابل ثبت فوت ۱۰۰ زن تعداد ۱49 
فوت مرد به ثبت رسیده است. این آمار 
که  هست  واقعیت  این  بیانگر  کل  در 
در  استان  های  فوتی  و  والدت  تعداد 

حوزه مردان بیشتر از زنان بوده است.
ماهه   ۱۲ در  کرد:  اضافه  وی 
سالگذشته در هر شبانه روز بطور متوسط 

۲۱ نوزاد در استان متولد شده است.
تقوی به آمار چند قلوزایی در استان 
هم اشاره نمود و گفت: از مجموع ۲77 
تعداد  قلوزایی،  چند  از  حاصل  والدت 
۱3۱ مورد حاصل دو قلوزایی و5 مورد 

هم سه قلوزایی بوده است.
 99 سال  در  شد:  یادآور  وی   *
در مجموع بیش از 3۲ هزار شناسنامه 
مکانیزه صادر گردید و مراحل تکمیل 
ثبت نام حدود ۲7 هزار نفر افراد باالی 
۱5 سال و واجد شرایط دریافت کارت 

هوشمند به پایان رسیده است.

نام  ثبت  امیدواریم  گفت:  تقوی 
افراد باقیمانده در نیمه اول سال ۱4۰۰ 
به پایان برسد و کارت تمامی کسانی که 
ثبت نام کرده اند در سالجاری صادر و 

تحول داده شود.
و  مات  قدا ا خصوص  در  وی 
برای  گرفته  صورت  های  هماهنگی 
تکلیف  تعیین  جدید  نون  قا جرای  ا
ایرانی  از ازدواج زنان  فرزندان حاصل 
با مردان خارجی نیز گفت: استانداری 
از  زیادی  تعداد  برای  تاکنون  ایالم 
تشکیل  پرونده  فرزندان  این  خانواده 
داده که تا پایان سال گذشته پرونده ۱3 
نفر نهایی شد و جهت صدور شناسنامه 
به اداره ثبت احوال مرکز استان ارسال 
فرزندان  برای  نهایت  در  که  گردید 
حاصل این ازدواج ها شناسنامه صادر 

و تحویل داده شد.
ادامه  ایالم  احوال  ثبت  مدیرکل 
پرونده  تشکیل  ولیه  ا مراحل  د:  دا
متقاضیان در استانداری انجام می شود 
که در صورت تکمیل پرونده این افراد و 
ارسال به ثبت احوال سریعا شناسنامه 

صادر خواهد شد.

ثبتبیشاز4هزارواقعهازدواجدرایالم

همزمان با تعویض سنگفرش یکی از خیابان 
های پر تردد شهرستان نکا توسط شهرداری ، عملیات 
اصالح شبکه و انشعابات اجراء  و ۱/5 لیتر در ثانیه 

از هدررفت آب جلوگیری شد.
آموزش همگانی  و  روابط عمومی  گزارش  به 
الیاس  مهندس  مازندران؛  فاضالب  و  آب  شرکت 
صحراگرد مدیر امور آبفا شهرستان نکا با اعالم این 
خبر اظهار داشت: اواخر اسفند سال گذشته و اوایل 
فروردین سالجاری سنگفرش پیاده رو ضلع جنوبی حد 

فاصل مدرسه مدرس تا کوچه شهدای ۱8 در خیابان 
آرامگاه توسط شهرداری این شهرستان تعویض شد 
در حین این کار، عملیات اصالح شبکه این مسیر به 
طول 3۰۰ متر به دلیل وجود شبکه آبرسانی فلزی 
قدیمی به قطر 3۲و 4۰ میلی متر و نیز تراکم باالی 
حوادث ، با لوله پلی اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی متر و 
نیز نصب مجدد انشعابات به تعداد 45 فقره و قطع 

کامل شبکه قدیم در سه نقطه انجام شد.
وی افزود: تمام عملیات حفاری و اجراء به دلیل 

وجود ریشه درختان و وجود تاسیسات آب ، مخابرات، 
برق و گاز به صورت دستی انجام شد و هزینه ای 
بالغ بر 5۲۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تبصره 3 
و ماده ۱۱ شهر نکا با همکاری و مساعدت شهرداری 

نکا صرف شده است.
این  با  گفت:خوشبختانه  صحراگرد  مهندس 
اقدام به موقع ضمن جلوگیری از هدررفت ۱/5 لیتر 
در ثانیه ای آب آشامیدنی،کیفیت ، کمیت و فشار آب 

شهروندان در این خیابان افزایش یافت.

مدیرامورآبفانکاخبرداد:
جلوگیریازهدررفت1/5لیتردرثانیهایآب

بااجرایعملیاتاصالحشبکهوانشعاباتدرنکا
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و  علم  پارک  رئیس 
گفت:  اردبیل  استان  فناوری 
تولید،  به  که  سالجاری  در 
نامگذاری  مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها 
شده هفت رویداد کارآفرینی و شتاب در 
اردبیل برگزار می شود.حبیب ابراهیم پور 
اظهار کرد: هفت رویدادهای کارآفرینی 
در حوزه ورزش، کشاورزی،   گردشگری، 
صنایع  نوآوری های  و  خدمات  صنعت، 
برگزار  اردبیل  در  تکمیلی  و  تبدیلی 
اولین  کرد:  تصریح  شد.وی  خواهد 
موضوع  با  شتاب  و  کارآفرینی  رویداد 
صنایع دام و طیور در اردبیل برگزار شد 
که از همکاری خوب مؤسسه نوین آرتا، 
جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان در 
برگزاری این رویداد قدردانی می کنیم.

فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
استان اردبیل گفت: در این رویدادهای 
برای  کارآفرینی  موضوع  با  فناورانه 
بر  سعی  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 
این است تا ایده های جدید مورد حمایت 
تجاری سازی  مسیر  در  تا  گرفته  قرار 
و  تسهیل گری  گیرد.ابراهیم پور  قرار 

نوآور  و  فناور  واحدهای  به  شتاب دهی 
را بسیار مهم و ضروری اعالم کرد و 
افزود: پارک علم و فناوری در سالجاری 
تالش می کند تا با همکاری دستگاه های 
مختلف در حوزه هایی که ظرفیت استان 
زمینه اشتغال و تحول اقتصادی را فراهم 
می آورد، رویدادهایی را برگزار کنیم تا 
عالقمندان بتوانند از قبل این رویدادها 
فراخوان  و  تشکیل شده  کارگاه های  و 
در  شوند.وی  کار  بازار  جذب  ایده ها 

خاطر  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
ما  فعالیت ها  این  کنار  در  کرد:  نشان 
پشتیبانی  تولید،  به  در سالی که مزین 
و مانع زدایی است سعی می کنیم تا در 
مسیر فعالیت  شرکت های دانش بنیان و 
فناور حمایت های الزم را انجام داده و به 
نوعی رفع موانع اداری، بانکی، بیمه ای و 
مالیاتی را به انجام برسانیم.ابراهیم پور به 
فعالیت پارک علم و فناوری استان در 
سه سطح داخلی، ملی و بین المللی اشاره 

و اضافه کرد: ما با راه اندازی تکنوپارک 
در باکو مرکز جمهوری آذربایجان تالش 
مختلف  مدل های  طریق  از  تا  کردیم 
علم و فناوری با کمترین هزینه فرصت 
خالق  جوانان  به  کمک  و  اشتغالزایی 
نقش  برسانیم.وی  انجام  به  را  نوآور  و 
را  تولیدی  و  دانش بنیان  شرکت های 
در حوزه اشتغالزایی و حمایت از جوانان 
با  کرد:  بیان  و  شد  یادآور  کار  جویای 
راه اندازی چنین شرکت هایی عالوه بر 
عمومی،    ثروت  و  افزوده  ارزش  ایجاد 
با  جوانان  تا  بود  خواهد  این  بر  سعی 
فضای  وارد  بتوانند  انگیزه  و  رغبت 
فناوری  و  علم  پارک  شوند.رئیس  کار 
تجاری سازی  مهم  اصل  دو  به  اردبیل 
عنوان  به  محصوالت  تولید  انبوه  و 
راهکاری اساسی در تقویت بخش های 
اقتصادی و نوآورانه اشاره کرد و ادامه 
داد: رسالت بزرگی بر گردن همه ماست 
تا در این شرایط خطیر بتوانیم محیطی 
مناسب برای استقرار، توسعه و شکوفایی 
و  دانش بنیان  شرکت های  و  مؤسسات 

فناور را به وجود آوریم.

رئیسپارکعلموفناوریاردبیل:

۷ رويداد کارآفرينی در اردبيل برگزار می شود
مدیرعاملآبوفاضالبهرمزگان:

آبرسانی سيار در دستور کار آب و فاضالب قرار گرفت
فرهنگ  لزوم  بر  هرمزگان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
سازی مصرف بهینه آب در تابستان سالجاری به دلیل کاهش بارندگی 

و پائین آمدن میزان آب های سطحی و زیر زمینی تاکید کرد.
و  آب  شرکت  جماعت  ئمه  ا با  نشست  در  قصمی  امین 
بیان  با  استان،  های  شهرستان  در  مستقر  هرمزگان  فاضالب 
اینکه ما مسئول تامین آب مردم هستیم، افزود: به دلیل کاهش 
بارندگی در فصل زارعی ۱4۰۰-۱399 سدها و چاه های تامین 
آب شرب مناطق مختلف استان هرمزگان کاهش و بعضا خشک 
در  مردم  همراهی  و  آب  بهینه  مصرف  نیازمند  که  است  شده 

هستیم. مصرف  مدیریت 
وی تصریح کرد، تابستان پیش رو در برخی از روستاها هیچ گونه 
منبع تامین آبی نخواهیم داشت و باید این موضوع را با مردم در میان 
بگذاریم و از آنها کمک بخواهیم که بیشتر از گذشته در »مدیریت 

مصرف« با آب و فاضالب همکاری داشته باشند.
مدیرعامل آبفا با بیان اینکه خشک شدن چاه های تامین آب 
به منزله شانه خالی کردن آب و فاضالب از وظیفه اش نیست، ادامه 
داد، برای گذر از تنش آبی تابستان، جلسات متعدد مدیریت بحران 
برگزار شده و برنامه ریزی های الزم برای کاهش تاثیرگذاری کم 

آبی بر زندگی مردم بویژه آبرسانی سیار صورت گرفته است.
و  بندرعباس  شهر  رو،  پیش  تابستان  در  قصمی،  گفته  به 
شهرستان خمیر به دلیل اقدامات سه سال اخیر و استفاده از ظرفیت 
اما  با مشکالت کمتری مواجه خواهند شد  شیرین سازی آب دریا 
چالش اصلی ما تامین آب روستاهاست که تمام توان شرکت آب و 
فاضالب در این زمینه به کار گرفته می شود تا بتوانیم آب مورد نیاز 

مردم را تامین کنیم.
بخاطر  و فاضالب هرمزگان  ائمه جماعت شرکت آب  از  وی 
با  تا  آشنایی بیشتر بر وضعیت تامین آب مناطق مختلف خواست، 

مردم صحبت و شرایط پیش رو را برای آنها تشریح کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان فرهنگ سازی در 
مصرف بهینه آب را ضروری دانست و گفت: روحانیون با توجه به 
حضور مستمرشان در بین مردم می توانند واقعیت ها را با مردم در 

میان بگذارند و آنها را در مصرف بهینه آب تشویق کنند.
وی در عین حال از همکاری مردم در شرایط سخت قدردانی 
کرد و گفت: هر زمان با مردم صادقانه موضوعی را در میان گذاشتیم 
همکاری های فراتر از انتظار داشتیم که امیدواریم در این برهه حساس 
نیز با در نظر گرفتن شرایط کم بارشی مثل همیشه همراهی الزم 

را داشته باشند.
اقدامات در دستور کار  با مجموع  امیدواری کرد،  ابراز  قصمی 
شرکت آب و فاضالب و استفاده از ظرفیت شیرین سازی آب دریا 
بتوانیم آب مورد نیاز مردم را در سال های آینده به پایداری الزم 

برسانیم.
وی در ادامه با قدردانی از تالش های ائمه جماعت شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی افزود: 
خوشبختانه سال گذشته با تالش های ائمه جماعت و دیگر پرسنل 
آبفا در ارزیابی های مختلف برنامه های فرهنگی موفق به کسب 

رتبه های برتر شدیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان همچنین با اشاره 
به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر اهتمام ویژه در اجرای برنامه 
های این ماه تاکید کرد و گفت: با اجرای برنامه های سازگار با کرونا 

بتوانیم شور و نشاط ویژه در ماه رمضان داشته باشیم.
در این جلسه همچنین حجت االسالم والمسلمین لبخندان مشاور 
فرهنگی مدیرعامل آب فاضالب هرمزگان گفت: خوشبختانه سال 
گذشته با تعامل و اهمیت دادن به کار فرهنگی موفق به کسب رتبه 

در ارزیابی دستگاه های نظارتی شدیم.
وی با تاکید بر اقامه نماز افزود: ظهور و بروز تمام فعالیت های 
فرهنگی در نماز است و وقتی نماز پررونقی داشته باشیم سایر فعالیت 

های فرهنگی نیز پوشش خواهد داد.
دینی شرکت  و  فرهنگی  دبیر شورای  عمار حیدری  همچنین 
آب و فاضالب هرمزگان در این جلسه با قدردانی از همکاری ائمه 
جماعت آبفا در سال گذشته، از برنامه ریزی برای برگزاری هرچه 
بهتر این برنامه ها در سالجاری بویژه ماه مبارک رمضان خبر داد.به 
گفته وی، شرکت آبفا در برگزاری برنامه ها تابع سیاست های اتخاذ 
شده ستاد ملی مبارزه با کروناست و چنانچه محدودیت هایی در این 
زمینه در نظر گرفته شود، برنامه های فرهنگی بصورت آنالین در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

سهميه نفت سفيد ويژه فروردين و ارديبهشت ماه سال 1400 
اعالم شد 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت 
: خانوارهای روستایی می توانند سهمیه مرحله هفتم نفت سفید ویژه 
فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱4۰۰ را با مراجعه به فروشندگی ها 

بصورت الکترونیکی دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل ، سید حجت مدنی گفت : خانوارهای روستایی فاقد 
گاز لوله کشی می توانند سهمیه اختصاصی نفت سفید فروردین و 
اردیبهشت ماه سال جاری را با در دست داشتن کارت بانکی و مراجعه 

به فروشندگی های روستایی دریافت نمایند..
مدنی افزود سهمیه یاد شده برای خانوارهای ۱ تا 4 نفری 4۰۰ 
لیتر و 5 نفر به باال 6۰۰ لیتر میباشد که در کارت بانکی سرپرست 
خانوار روستایی شارژ شده است و این عزیزان از طریق پوز مستقر 
در فروشندگی ها می توانند بصورت الکترونیکی سهمیه فروردین و 
اردیبهشت خود را دریافت نمایند. قابل ذکر است که مهلت دریافت 
سهمیه های اعالم شده به مدت دو ماه تا آخر اردیبهشت ماه سال 

جاری خواهد بود..
گاز  سهمیه  تخصیص  به  اشاره  خاتمه ضمن  در  منطقه  مدیر 
کشی  گاز  فاقد  روستایی  و  شهری  خانوارهای  نهم  مرحله  مایع 
طبیعی گفت: سرپرست خانوارها میتوانندبا مراجعه به عاملین توزیع 
تا آخر فروردین ماه  با نرخ مصوب  به دریافت سهمیه خود  نسبت 

سال جاری اقدام نمایند..

دیدارصمیمیمدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناردبیل
باسردارحاجناصردستاری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیمه شعبان  مناسبت  به  اردبیل  استان 
و هفته سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در دیداری صمیمی با سردار حاج ناصر 

دستاری دیدار نمود. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
اردبیل، بمناسبت اعیاد شعبانیه و روز 
حضرت  بشریت  عالم  منجی  میالد 
گمنام  سربازان  هفته  و  مهدی)عج( 
بحرالعلومی  عبداهلل  زمان)عج(،  امام 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
با  صمیمی  دیداری  در  اردبیل  استان 
سال  هشت  و  اسالم  سرافراز  جانباز 
دفاع مقدس سردار حاج ناصر دستاری 

نمود. دیدار 
دیدار  این  در  بحرالعلومی  عبداهلل 
گفت: خداوند متعال در هیچ دوره ای، 
جهان را از وجود برخی از انسانها خالی 
نکرده و نخواهد کرد چرا که نظم جهان 
با وجود این انسانها معنا و مفهوم می 
یابد. آنها کسانی هستند که در یک چشم 
برهم زدن نیز از یاد خدا غافل نیستند؛ 
در دنیا فقط به دنبال چیزی هستند که 

آنها را به آخرت برساند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  عزیز  سردار  افزود:  اردبیل  استان 
از  یکی  نیز  دستاری  جناب  بزرگوار 
این انسانهایی است که خداوند متعال، 
کرده  معنا  وجودش  به  را  جهان  نظم 
ارزش  به  اشاره  با  است.بحرالعلومی 

سردار  جانبازی  و  جانبازان  جایگاه  و 
و  ایثار  کرد:  بیان  دستاری  ناصر  حاج 
فداکاری وصف ناپذیر سردار عزیز حاج 
نمی  توصیفی  هیچ  در  دستاری  ناصر 
گنجد و همه ما مدیون ایثار و جانبازی 
حاج  انسانهای شریفی همچون سردار 

ناصر دستاری هستیم.
در  نیز  ناصر دستاری  سردار حاج 
این دیدار صمیمی گفت: بسیار خرسندم 
فرهنگ  جنس  از  و  ادیب  که شخص 

سکانداری  ملی،  ای  چهره  و  هنر  و 
فرهنگ و هنر استان اردبیل را بر عهده 

گرفته است.
وی ضمن آرزوی توفیق و سالمتی 
برای مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خوشبین  بسیار  افزود:  اردبیل  استان 
هستم که فرهنگ و هنر استان روزهای 

خوبی در پیش رو خواهد داشت.
در این دیدار صمیمی سردار حاج 
ناصر دستاری به بیان خاطرات خود از 

صحنه های دفاع مقدس و پس از آن 
به بیان خاطرات خود در دیدار با مقام 
معظم رهبری پرداخت که در هر نکته 
به نکته سخنان سردار عزیز حاج ناصر 
دستاری عشق به وطن، قرآن و اسالم 
موج میزد. سردار حاج ناصر دستاری که 
متولد ۱347 در شهر اردبیل است، جانباز 
75 درصد و 34 سال قبل یعنی در مهر 
ماه سال ۱366 به درجه جانبازی نائل 

آمده است.  

ايده  »هسته  تشکيل  برای  ايران  بيمه  مديرعامل  فراخوان 
پردازی« 

  مدیر عامل بیمه ایران با هدف عملیاتی شدن طرح استفاده از ایده 
ایده پردازی« و بهره  های نو در این شرکت،  شیوه نامه تشکیل »هسته 

گیری از ظرفیت های ایده پردازی همکاران را ابالغ  کرد. 
   به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید مجید بختیاری در آغازین 
روزهای سال ۱4۰۰ در  بخشنامه ای به معاونان، مدیران ستادی و استانی 
بیمه ایران، عدد ۱4۰۰ را تذکر و تلنگر بسیار  جدی و نشانگر تغییری با اهمیت 
دانسته و تاکید کرده است: شرکت سهامی بیمه ایران با نزدیک  به یک قرن 
تجربه، مصمم است با توکل بر خدا و با کمال تواضع ضمن آنکه تجربیات 
گذشته را  توشه راه دارد، با درک تغییرات محیطی و به ویژه سبک زندگی 
جدید جامعه، برنامه های روشنی  را با بهره گیری از ظرفیت های نهفته در 
عمق شرکت برای ارائه خدمات بیمه ای با کیفیت باال  تدوین و اجرایی نماید.  

   در این شیوه نامه تصریح شده است: توجه عمیق به مفهوم »تحول« 
و ایجاد بستر و محیط  ایده پردازی و نوآوری همراه با رعایت ارزش های 
»پاکدستی«، »اخالق« و »کارآیی« بدون شک  ما را به موفقیت های 

بزرگ و ماندگار خواهند رساند ان شاءاهلل. 
 مدیر عامل بیمه ایران در ادامه این بخشنامه، با تاکید بر ضرورت تشکیل 
»هسته ایده پردازی«  همراه با برگزاری جلسه توجیهی برای همکاران و 
نمایندگان شبکه فروش، از مدیران ذی ربط  خواسته است تمام ایده های 
)اعم  از  از سطوح عملیاتی  بهبود شرکت  قابل  زمینه های  کلیه  در  جدید 
همکاران و نمایندگان( جمع آوری، تلخیص، تدوین و حداکثر تا 3۱ فروردین 
۱4۰۰ برای بهره برداری به دفتر ایشان ارسال شود. همچنین، برای استفاده 

عملیاتی از ایده های نو الزم است به  نکات زیر عنایت ویژه مبذول شود: 
نمایندگان و همکاران  پردازی  ایده  از ظرفیت های  بهره گیری   - ۱ 
شعب حتمًا با رویکرد آزاد  اندیشی مد نظر قرار گرفته و مدیران محترم یک 
»مخزن جمع آوری ایده ها« را تحت راهبری  تعدادی از همکاران خوش 

فکر و خالق سامان دهند. 
  ۲ - ایده جدید بایستی به دور از »کلی گویی« و با رویکردی نواندیشانه، 
راه حلی قابل اعتماد و  اتکاء برای مسائل جاری و یا بهبودهای آتی باشد و 

نکته مهم آنکه ایده بایستی قابلیت اجرایی  داشته باشد. 
الزامات،  دستاوردها،  به  مقدور  حد  در  ایده،  هر  طرح  با  همراه   - 3   
نیازمندی های پیاده سازی و  چند نکته تحول گرایانه حاصل از جاری سازی 
ایده اشاره شود، به عبارت دیگر ایده نو بایستی  حتمًا به گونه ای بیانگر یک 

ابتکار، خالقیت و همسو با رویکرد تحول گرایانه باشد. 
  در پایان دستورالعمل مدیرعامل بیمه ایران تصریح شده است: ان شاءاهلل 
یک تیم متشکل از  مشاورین و متخصصان در حوزه های متعدد و صاحب 
تجربه، نسبت به ارزیابی منصفانه تک تک  ایده ها اقدام و ضمن آنکه جاری 
سازی ایده با ذکر نام صاحب آن و تقدیر از ایشان انجام خواهد  شد، مدیریت 
های هدایت کننده ایده نیز به نحوه شایسته مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. 

بانک پاسارگاد بهار 1400 را با صدرنشينی در ارزش بازار 
سهام آغاز کرد

عملکرد بی نظیر بانک پاسارگاد، در بازارهای مختلف به خصوص بازار 
سرمایه همچنان ادامه دارد و نتیجه این عملکرد منجر به صدرنشینی این 
بانک در ارزش بازار سهام در گروه بانک ها و موسسات اعتباری شده است.

بانک پاسارگاد بهار ۱4۰۰ را با صدرنشینی در ارزش بازار سهام آغاز 
کرد، بدین ترتیب با گذر از میانه فروردین ماه، این بانک گوی سبقت را 
در ارزش بازار از سایر بانک های حاضر در بازار سرمایه ربود و روند مثبت 

عملکردی خود را تداوم بخشید.
و مدیریت  از سهام  پاسارگاد  بانک  بدون شک حمایت های گسترده 
آینده نگرانه، این بانک را به ارزشمندترین بانک بورسی تبدیل کرده است.

در خصوص فعالیت ماهانه منتهی به 3۰اسفند۱399 نیز اهم موارد قابل 
توجه به شرح زیر می باشد:

رشد 5۰درصدی سپرده های جذب شده، رشد 55درصدی تسهیالت 
ابتدای  به  نسبت  اعطایی  تسهیالت  درآمد  5۰درصدی  رشد  و  اعطایی 

سال۱399
رشد ۱۰درصدی سپرده های جذب شده و رشد 4درصدی تسهیالت 

اعطایی نسبت به مانده پایان ماه قبل
رشد ۲56درصدی تراز بانک نسبت به عملکرد مشابه سال قبل )تراز 

بانک در سال ۱399 مجموعًا 56۱۱میلیارد تومان مثبت بوده است.(
با در نظر گرفتن عملکرد عملیاتی بانک، پتانسیل و تداوم روند مثبت 
بانک، پیش بینی می شود در دوره های آتی نیز شاهد عملکرد درخشان تری 

از بانک پاسارگاد باشیم.

فعاالن  با  بانک  اعتباری  مديران  ديدار  جلسه  نخستين 
اقتصادی در سال جديد

نخستین جلسه دیدار عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری 
شرکتی بانک ملی ایران با فعاالن اقتصادی در سال جدید فردا برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سید فرید موسوی فردا 
هجدهم فروردین ماه با تعدادی از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان دیدار می 
کند که مهم ترین محور این نشست نیز افزایش تعامل با مشتریان، بررسی 
مشکالت کسب و کارها و حمایت هر چه بیشتر از تولیدکنندگان با هدف 
تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور و بررسی مشکالت و موانع بانکی 

در راه ایجاد، توسعه و فعالسازی واحدهای اقتصادی است.
در این نشست محمدرضا محمودپناه رئیس اداره کل اعتبارات، عباس 
پیروزی رئیس اداره کل بررسی طرح ها، هادی نیک قلب رئیس اداره کل 
ارزیابی و نظارت بر مصارف و علی اولیائی رییس اداره کل پیگیری و وصول 

مطالبات بانک ملی ایران نیز حضور خواهند داشت.
دریافت وقت جلسه  برای  منظور هماهنگی  به  توانند  متقاضیان می 
تماس   ۰۲۱-6۰99۲۰۱5 تلفن  شماره  با  چهارشنبه  روزهای  در  حضوری 

حاصل کنند.
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک 964/3۰۲۱/ ۱۱79 اصلی 
اتحادیه شرکت های تعانی مسکن مهر کارمندان ایالم طی درخواست 
که  استشهاد محلی  دوبرگ  به  منضم  مورخ ۱4۰۰/۱/۱5  وارده شماره 4۱9 
به تایید ذفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت 
شش دانگ یک باب آپارتمان پالک ۱۱79/964/3۰۲۱ اصلی واقع در ایالم 
به علت جابجایی گم شده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ 
پالک مذکور اصلی ذیل ثبت ۲536 دفتر جلد ۲۰ صفحه 6۱ صادر و تسلیم 
گردیده و برابر سند رهنی شماره ۱۰۰7 مورخ 89/6/3۰ در رهن بانک مسکن 
قرار گرفته است . لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲۰ آیین  نامه قانون 
ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله 
می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار  این آگهی اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر 
اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام بعمل خواهد آمد .
 رستمی – رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 خانم فهیمه قیطاسی دارای شناسنامه 563۰ به شرح دادخواست کالسه 
36/4۰۰/7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بهرام خانه به شناسنامه شماره 4۲34 در تاریخ ۱399/۱۰/۲9 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه آنمرحوم  منحصر است به : 

فهیمه قیطاسی فرزند کریم به شماره شناسنامه 563۰ متولد ۱345/9/۱  
همسر 

کبری خانه فرزند بهرام به شماره شناسنامه ۱4 موالید ۱363/۱/۱ فرزند
شیما خانه فرزند بهرام به شماره شناسنامه 87 متولد ۱366/۱/3۰ فرزند

متولد   449۰۰7۰86 شناسنامه  شماره  به  بهرام  فرزند  خانه  شهرام 
۱368/۲/4 فرزند

متولد   449۰۲۲۱363 شناسنامه  شماره  به  بهرام  فرزند  خانه  مریم 
۱37۱/۱۰/۲۲  فرزند 

می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
نزد وی می  متوفی  از  ای  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید 

اال  و  دارد  تقدیم  شورا  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد 
گواهی صادر خواهد شد 

 شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و3   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱39۰/۰9/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
۱3996۰3۰6۰۰5۰۱۰۰96 مورخ ۱399/۱۲/۲4 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
مجید ذاکری نیکو فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱33/36 متر مربع از پالک شماره 84 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی گذرده 
آقای  مالک رسمی  از  نیشابور خریداری  ثبت ملک  جیلوگر بخش ۱۲ حوزه 
اسماعیل اخروی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز ازطریق این روزنامه و محلی 
/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی 
تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراض  اعالم شده  آرای  به  ذینفع  اشخاص  که 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۱/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۲

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

م / الف ۲۲8

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مجموع ابهامات 
حاکم در بازار مانند تصمیم گیری در زمینه دامنه نوسان 
و عدم ورود نقدینگی به این بازار باعث ترس سهامداران 

و رکود در معامالت بورس شده است.
نوید خاندوزی به علت افت اخیر شاخص بورس 
قطعی  نظر  توان  نمی  اکنون  افزود:  و  کرد  اشاره 
درباره وضعیت فعلی بازار سهام اعالم کرد و تاکنون 
بورس  شاخص  افت  علت  درباره  مختلفی  نظرهای 

ارائه شده است.
زمان  تا  رسد  می  نظر  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
ورود شوک هایی مانند تزریق نقدینگی یا تغییر دامنه 
و  باشد  حاکم  بازار  بر  روندی  چنین  بازار  به  نوسان 
فقط در آن زمان می توان شاهد تغییر روند و بهبود 

وضعیت بازار باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: براساس 

پیش بینی های صورت گرفته از سوی اکثر کارشناسان 
بازار، ممکن است شاخص بورس تا کانال یک میلیون 
و ۲4۰ هزار واحد افت کند و بعد از آن در این کانال 

باقی بماند.
با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در زمینه  وی 
نامتقارن  نوسان  دامنه  گفت:  نوسان  دامنه  تغیرات 
صورت  به  و  عجوالنه  که  بود  تصمیماتی  جمله  از 
غیرمنطقی در بازار اتخاذ شد و از همان ابتدا با ایرادهای 
همراه بود اما این نکته نباید فراموش شود که چنین 
روندی  با  بازار  که  شد  اعمال  بازار  در  زمانی  قانونی 

غیرمنطقی همراه شده بود.
خاندوزی اظهار داشت: به نظر می رسد تغییر دامنه 
نوسان در محدوده مثبت و منفی 6 یا مثبت و منفی ۱۰ 
به همراه افزایش حجم مبنا بتواند تا حدودی در شتاب 

سرعت ایجاد تعادل بازار تاثیرگذار باشد.

 به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بازار سهام 
به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی کشور به طور حتم با 
رشد همراه می شود و شاهد روزهای بهتری در این 

بازار خواهیم بود.
وضعیت  به  توجه  با  اکنون  داشت:  اظهار  وی 
ایجاد شده در بازار و تداوم روند نزولی در بازار نمی 
توان  توصیه چندان دقیقی را به سهامداران ارائه کرد.

جمهوری  ریاست  انتخابات  تاثیر  به  خاندوزی 
افزود:  و  کرد  اشاره  بورس  معامالت  روند  بر  ایران 
اکنون زود است که بخواهیم در مورد انتخابات ریاست 
جمهوری و تاثیر آن بر بازار اظهار نظر کنیم اما براساس 
پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بازار از 
اواخر اردیبهشت ماه تحت تاثیر فضای انتخابات قرار 
بگیرد و مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد 

مرحله رکود شود.

پیشبینییککارشناسبازارسرمایه؛

امیدواریبهبازدهیبورستاپایانسال!

برتریندانشگاههایجهان
دررشته»مهندسیبرق«و»الکترونیک”

نظام  رتبه بندی »کیواس«، جدیدترین رتبه دانشگاه های جهان در رشته »مهندسی 
برق« و »الکترونیک« را منتشر کرد.

در رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان که توسط نظام رتبه بندی »کیواس« 
منتشر شده است، چهار شاخص شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد استنادها به 

ازای هر مقاله و H-index مورد سنجش قرار گرفت.
در این رتبه بندی که دانشگاه ها برای رشته »مهندسی برق« و »الکترونیک« در 
سال ۲۰۲۱ میالدی هم رتبه بندی شدند، دانشگاه های آمریکا رتبه های اول تا سوم را 

به خود اختصاص دادند.
از نکات قابل توجه این رتبه بندی، حضور دو دانشگاه سنگاپوری در میان ۱۰ دانشگاه 
برتر است. همچنین، 3 دانشگاه انگلیسی نیز در میان این ۱۰ دانشگاه برتر جای گرفته اند.

۱- موسسه فناوری ماساچوست )آمریکا(
۲- دانشگاه استنفورد)آمریکا(

3- دانشگاه کالیفرنیا،برکلی)آمریکا(
4- دانشگاه صنعتی نانیانگ )سنگاپور(

5- دانشگاه ملی سنگاپور)سنگاپور(
6- دانشگاه کمبریج)انگلیس(

7- مؤسسه فناوری فدرال زوریخ)سوئیس(
7- دانشگاه آکسفورد)انگلیس(

9 - کالج سلطنتی لندن)انگلیس(
۱۰- مؤسسه پلی تکنیک فدرال لوزان )سوئیس(
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بااعالمرسمیکنفدراسیونهندبالآسیا؛
ايران ميزبان قهرمانی هندبال مردان آسيا شد

بیستمین  میزبان  ایران  هندبال 
مردان  قهرمانی  مسابقات  از  دوره 

آسیا شد.
هندبال  کنفدراسیون  اعالم  با 
آسیا، هندبال ایران میزبان مهم ترین 
شد.  آسیا  قاره  هندبال  مسابقات 
براساس برنامه اعالم شده بیستمین 
دوره از مسابقات قهرمانی مردان آسیا 

قرار است دی ماه ۱4۰۰ به میزبانی ایران برگزار شود.
چندی پیش فدراسیون هندبال ایران با ارسال نامه ای به کنفدراسیون 
فدراسیون هندبال آسیا آمادگی خود را برای میزبانی بیستمین دوره مسابقات 
این  اهمیت  به  توجه  با  و  کرد  اعالم  رسما  آسیا  مردان  قهرمانی  هندبال 
مسابقات و صعود چهار تیم برتر این رقابت ها به مسابقات جهانی ۲۰۲3 
سوئد و لهستان، مسووالن فدراسیون هندبال ایران رایزنی های فشرده خود 
را برای اخذ میزبانی مهم ترین و معتبرترین مسابقات هندبال آسیا ادامه دادند 
با  ایران  که پس از تماس ها و پیگیری های مسووالن فدراسیون هندبال 
مقامات آسیایی، ظهر امروز، سه شنبه ۱7 فروردین ۱4۰۰، فدراسیون هندبال 
آسیا با ارسال نامه ای به طور رسمی ایران را به عنوان میزبان بیستمین دوره 
رقابت های هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی مسابقات جهانی ۲۰۲3 

سوئد- لهستان معرفی کرد.
)دی ماه   ۲۰۲۲ ژانویه  در  رقابت ها  این  شده  اعالم  برنامه  براساس 

۱4۰۰( برگزار خواهد شد.

حضور ملی پوش کرونايی واليبال در اماکن عمومی بدون 
ماسک!

در  شده  منتشر  عکس های 
یک  دهد  می  نشان  مجازی  فضای 
بدون  والیبال  کرونایی  پوش  ملی 
ماسک در اماکن عمومی حضور دارد.

پنج  کرونا  تست  که  حالی  در 
ملی  تیم  به  شده  دعوت  بازیکن 
مثبت  مربی  کمک  یک  و  والیبال 
اعالم شده است، عکس های منتشر 

شده در فضای مجازی نشان می دهد که یک بازیکن کرونایی تیم ملی 
بدون رعایت قرنطینه خانگی در اماکن عمومی حضور دارد. 

این عکس که در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است، 
نشان می دهد یکی از بازیکنانی که تست کرونای آنها مثبت شده بدون 
رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون توجه به قرنطینه خانگی در اماکن 

عمومی حضور پیدا کرده است.
خروج از قرنطینه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی درحالی است که 
به گفته پزشک تیم باید بازیکنان کرونایی حداقل ۱۰ روز در قرنطینه خانگی 
می ماندند و حضور یک ملی پوش آن هم بدون ماسک در اماکن عمومی 
نشان از بی توجهی و نادیده گرفتن قوانین و مقررات تیم ملی والیبال است.

باید  باشد،  درست  منتشر شده  اگر عکس های  که  آید  می  نظر  به 
از حوادث  تا  فدراسیون والیبال هرچه سریع تر به این موضوع ورود کند 
آینده برای تیم ملی و سالمت مردم جلوگیری شود و این نکته قابل تامل 
است که اکنون والیبال ایران در شرایط ویژه ای قرارد دارد چرا که باید در 

آوردگاه المپیک به مصاف حریفان برود.

تعطيلی مجموعه های ورزشی تهران تا اطالع ثانوی

با دستور ستاد ملی کرونا فعالیت تمام باشگاه های ورزشی تهران تا 
اطالع ثانوی تعطیل شد.

رضا خرم،  رییس گروه نظارت بر فعالیت باشگاه های اداره کل ورزش 
و جوانان استان تهران گفت: با قرمز شدن تهران از نظر شیوع کرونا، 3۰۰۰ 
باشگاه و مکان ورزشی آبی و چند منظوره در حوزه های چهارگانه تهران 
)شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق( و شهرستان های 

ری و شمیرانات تا رسیدن به شرایط زرد و آبی تعطیل شدند.
او همچنین تاکید کرد: در صورت بی توجهی مدیران به دستور العمل 

ستاد ملی کرونا )فعالیت غیر قانونی( با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

ين  تر فقير و  جز  ، ل بسکتبا ن  سيو ا ر فد   : يی طبا طبا
فدراسيون های ورزشی است

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: 
توقع داشتم که مجلس با کاری علمی 
تخصیص  ولویت  ا کارشناسی،  و 
فدراسیون های  به  را  ویژه  اعتبارات 
المپیکی  بدهد تا برای برگزاری اردوها 

و بازی های تدارکاتی هرینه کنند.
د  مور ر  د یی  طبا طبا مین  ا ر
 ۱۰ به  ویژه  اعتبارات  تخصیص 

فدراسیون های  برخی  نداشتن  قرار  و  مجلس  توسط  ورزشی  فدراسیون 
المپیکی در این لیست اظهار داشت: من در ابتدا از طریق رسانه ها، این خبر 
را دیدم ولی با توجه به اعتبار و ارزش فدراسیون بسکتبال، ما نیز باید در 
این فهرست باشیم.رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: در وهله نخست 
خوشحالم که چنین کاری در مجلس انجام شده چون فدراسیون ها در سال 
المپیک، دغدغه ها و هزینه های زیادی دارند که نسبت به قبل، ۱۰ برابر 
شده است. ما بودجه خود را به ریال دریافت می کنیم ولی باید به دالر خرج 
کنیم. اما در درجه بعدی، تاسف خوردم که با چه منطقی و با چه اولویتی 

این کار تخصیص اعتبارات ویژه انجام شده است.
حاضر  فدراسیون های  برای  که  احترامی  تمام  با  گفت:  طباطبایی 
با کاری علمی و  در لیست مجلس قائل هستم، توقع داشتم که مجلس 
کارشناسی، اولویت را به فدراسیون های المپیکی  بدهد تا برای برای برگزاری 
اردوها و بازی های تدارکاتی هزینه کنند. مجلس می توانست پس از رشته های 

المپیکی به سایر فدراسیون ها هم در قالب جدول دیگری کمک کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه اقدام مجلس، هیچ مبنای علمی و منطقی 
ندارد. مجلس همیشه حامی ورزش بوده است و امید داریم با افزایش بودجه 

عمومی ورزش، ما نیز سهمی از این افزایش اعتبار داشته باشیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: به هر فدراسیونی با توجه به عملکرد 
آن باید اعتبار تخصیص داد. فدراسیون بسکتبال، جزو فقیرترین فدراسیون ها 
از نظر زیرساخت های ورزشی است. ما تنها یک سالن استاندارد داریم که 

تمام مسابقات و اردوها در آن برگزار می شود.

برای قهرمانی در چمپيونزليگ چه مقدار پول الزم است!؟

رئال مادرید باالتر از لیورپول و بارسا، با اختالف رکورددار گران ترین ترین 
تیم قهرمان چمپیونزلیگ است. ارقام و اعدادی که به شماره نمی آیند.

به گزارش آاس، بزرگترین پروژه های فوتبالی در نهایت یک هدف ویژه دارند 
و آن رسیدن به عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ است؛ اما سوال اینجاست که چنین 

پروژه هایی برای رسیدن به هدف نهایی به چقدر هزینه نیاز دارند؟
لیگ قهرمانان تبدیل به یک معیار برای سنجش بزرگی تیم های اروپایی 
شده است. حتی یک بار باال بردن این جام می تواند در تعیین بزرگی یک باشگاه 
بسیار اثرگذار باشد. این هدف بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپاست و برای مثال 
سیتی و پی اس جی که هنوز موفق به فتح این جام نشده اند، بی تاب تر از همه 
تیم های دیگر هستند و در سال های اخیر مبالغ کالنی را برای ساختن یک تیم 

باکیفیت و در حد قهرمانی چمپیونزلیگ تدارک دیده اند.
همین باال رفتن اهمیت لیگ قهرمانان باعث شده که در برخی کشورها 
رقابت برای کسب عنوان قهرمانی جام های داخلی خسته کننده و یک طرفه باشد.

در ۱۰ سال گذشته لیگ ایتالیا تنها دو تیم یوونتوس) 9بار( و میالن را به 
عنوان قهرمان سری آ دیده است. در آلمان بایرن و دورتموند، در اسپانیا سه تیم 
بارسا، رئال و اتلتیکو، در فرانسه 4 تیم و در لیگ انگلیس نیز 5 تیم توانسته اند 

قهرمان لیگ های داخلی شوند.
در برخی کشورها)مثل آلمان( کسب عنوان قهرمانی لیگ و حتی جام حذفی 
و سوپرکاپ برای برخی تیم ها یک وظیفه و امر مسلم قلمداد می شود که باعث 
شده رقابت ها بسیار خسته کننده شود. تقریبا پیش از شروع فصل مشخص است 

قهرمان چه تیمی خواهد بود.
در اسپانیا و انگلیس اما شرایط کمی متفاوت است و لیگ قهرمانان باعث 
نشده تا از کیفیت لیگ داخلی کاسته شود. آنجا حداقل لیگ قهرمانان خیلی مقدم 

تر از رقابت های داخلی نیست.
در نهایت اما کسب عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ همواره از اهمیت بیشتری 
برخوردار است و به نظر می رسد تیمی که فاتح چمپیونزلیگ شده، بهترین تیم 

کشور خود نیز محسوب می شود؛ حتی اگر لیگ داخلی را فتح نکرده باشد.
لیگ قهرمانان رقابت هایی است که در آن اهمیت ستاره ها و فوق ستاره 
ها بیشتر به چشم می آید و البته جذب چنین بازیکنانی نیز هزینه گرانی دارد اما 
برای ساختن تیم هایی که قهرمان چمپیونزلیگ شده اند، چقدر هزینه شده است؟

فرمت جدید لیگ قهرمانان از سال ۱993 اجرا می شود و مالک نیز بررسی 
تیم های قهرمانی از همین سال است. ارزش ترکیب ۱۱ نفره اصلی تیم های 
قهرمان در این گزارش بررسی می شود و البته باید توجه داشت که اگر تیمی 
چند بار قهرمان شده باشد و در آن قهرمانی ها حضور یک یا چند بازیکن تکراری 
باشد، تنها ارزش شان در اولین عنوان قهرمانی محاسبه خواهد شد و در قهرمانی 

های بعدی ارزش آنها صفر قلمداد می شود.
جای تعجب نیست که سال به سال به ارزش تیم های قهرمان افزوده شده 
البته در این بین نمونه هایی چون بایرن مونیخ سال ۲۰۰۱ یا پورتوی  است و 
۲۰۰4 نیز دیده می شوند که از لحاظ ارزش بازیکنان شان در مرتبه پایین تری از 

قهرمان دوره قبل خود بوده اند.
لوئیس فیگوی  رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان سال ۲۰۰۲ در تیم خود 
6۰ میلیون یورویی و زیدان 77.5 میلیون یورویی را داشت یا میالن سال ۲۰۰3 
اینزاگی 36  و  یورویی  میلیون  کاستای 4۱.3  روی  یورویی،  میلیون  نستای 3۱ 

میلیون یورویی را.
بی شک در سال های پیش رو بحران پاندمی کرونا باعث خواهد شد تا 
این روند افزایشی کمی مختل شود ولی حتی ارزش لیورپول به عنوان قهرمان 
سال ۲۰۱9 و بدون ستاره هایی گران قیمت، 37۰ میلیون یورو تخمین زده شد.

فصل قبل بایرن با داشتن روبرت لواندوفسکی و لئون گورتزکایی که جذب 
قهرمان  توانست  یورویی  میلیون   8.5 کیمیش  یا  نداشت  ای  هزینه  هیچ  شان 
شود با این حال ارزش ترکیب ثابت حریف مقابلش یعنی پی اس جی به طرز 

وحشتناکی باال بود.
رئال مادرید ۲۰۱4؛ گران ترین تیم تاریخ

فلورنتینو پرز سال ۲۰۰9 دومین دوره مدیریتش در رئال را شروع کرد و در 
آلونسو)34.5 میلیون یورو(، کریم  قدم اول ستاره های گران قیمتی چون ژابی 
بنزما)35 میلیون یورو(، کاکا)67 میلیون یورو( و کریستیانو رونالدو با 94 میلیون 
یورو جذب شدند. الدسیما یا همان کسب دهمین عنوان قهرمانی اروپا برای رئالی 
ها تبدیل به یک وسواس ذهنی بزرگ شده بود. از سال ۲۰۰۲ رئال دیگر نتوانسته 

بود قهرمان چمپیونزلیگ شود.
در سال های بعد رافا واران، دنی کارواخال، فابیو کوئنترائو، آنخل دی ماریا، 
گرت بیل و لوکا مودریچ نیز به این جمع اضافه شدند. در واقع در ترکیب ۱۱ نفره 
رئال مادریدی که سال ۲۰۱4 الدسیما را فتح کرد، تنها ایکر کاسیاس هزینه صفر 

داشت. رئال برای این قهرمانی 4۰۱ میلیون یورو هزینه کرد.
رئال در سال ۲۰۱6 قهرمانی شماره ۱۱ را کسب کرد. در ترکیب ثابت فینال 
برابر اتلتیکو در سن سیرو، کیلور ناواس، په په، مارسلو، کاسیمیرو و تونی کروس 
اضافه شده بودند. سال ۲۰۱7 در فینال کاردیف برابر یوونتوس، فقط ایسکو تازه 
وارد بود و در سال ۲۰۱8 همان ترکیب ثابت سال ۲۰۱7 در فینال برابر لیورپول 

حضور داشت.
تا ۲۰۱8، 5۰8  برای 4 قهرمانی بین سال های ۲۰۱4   در مجموع رئال 

میلیون یورو هزینه کرد. به عبارتی برای هر قهرمانی  ۱۲7.۱۲5 میلیون یورو.
در این بین رئال مادرید چندین بازیکن خود را نیز با ارقامی باال به فروش 
رساند. برای دی ماریا 33 میلیون یورو هزینه شده بود ولی با 75 میلیون یورو 
راهی یونایتد شد. موراتا با 3۰ میلیون یورو از یوونتوس بازگردانده شده بود ولی با  

66 میلیون یورو در سال ۲۰۱7 به چلسی پیوست. 
فوق ستاره چون رونالدو که 94 میلیون یورو برای جذبش هزینه شده بود 
حاال رکوردار گلزنی در تاریخ رئال است و کریم بنزما هم یک گل با رسیدن به 

رکورد 7۱ گل رائول در لیگ قهرمانان فاصله دارد.
در مجموع رئال مادرید ۲۰۱4 با 4۰۱ میلیون یورو)۱۱.6 تریلیون تومان( گران 
ترین تیم قهرمان تاریخ لیگ قهرمانان است. پس از این تیم لیورپول ۲۰۱9)37۰ 
میلیون  یورو(، بارسای ۲۰۱5)۲۱3 میلیون یورو(، میالن ۲۰۰3)۱97.5 میلیون 

یورو( و منچستریونایتد ۲۰۰8)۱84 میلیون یورو( قرار دارند.
رویاپردازهای فصل ۲۰۲۰-۲۱

هشت تیم به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فصل جاری رسیده اند و 
میان شان از حیث هزینه هایی که در نقل و انتقاالت کرده اند، تفاوت های زیادی 
وجود دارد. می توان به پی اس جی و سیتی اشاره کرد که هرگز قهرمان نشده 
اند و ارزش تیمی شان فوق العاده باالست. پی اس جی فقط برای جذب نیمار و 
امباپه 4۰۰ میلیون یورو پرداخت کرده است. با این حال ارزش ۱۱ بازیکن ثابت 
سیتی باالتر از پی اس جی است و کمتر بازیکنی از سیتی برایش کمتر از 5۰ 

میلیون یورو هزینه شده است.
 سپس می توان به چلسی، رئال مادرید و دورتموند رسید. هر کدام مدعی 

قهرمانی اند ولی هیچکدام جزو شانس های اول محسوب نمی شوند. 
به بایرن و لیورپول می رسیم که مجموع ارقام پرداختی برای ۱۱ بازیکن 
ثابت شان بسیارکمتر است. باید توجه داشت که این دو تیم در ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ 
قهرمان شده اند و ترکیب اصلی آنها اغلب حفظ شده است. در نهایت به پورتو 
می رسیم که از هر حیث ارزان تر از هفت تیم دیگر بسته شده است و شانس 

کمتری نیز برایش قائل هستند.
تنهایی تضمین کننده کسب عنوان  به  باال  واضح است که صرف هزینه 
قهرمانی چمپیونزلیگ نیست و سیتی وپی اس جی نمونه های خوبی برای این 
ادعا هستند. رئال سال ۲۰۰9 شروع به ساختن تیمی گران قیمت کرد و 5 سال 

طول کشید تا آن هزینه ها به ثمر بنشینند.
چلسی سال ۲۰۱۲ نیز پس از سال ها هزینه و جذب بازیکنانی چون پتر 
چک، دیدیه دروگبا، فرانک لمپارد، جان تری و .... توانست به هدف خود برسد. 

بله؛ فوتبال همچنان ورزشی غیر قابل پیش بینی است.

رئیس فدراسیون فوتبال 
که از ۱۰ اسفند 99 سکاندار 
این  در  شده،  فدراسیون  این 
انجام  شائبه داری  انتخاب های  مدت 
دوشنبه  روز  آن  عجیب ترین  که  داده 

گذشته اتفاق افتاد.
انتخابات  ۱۰ اسفندماه ۱399 که 
و  رفت  دوم  دور  به  فوتبال  فدراسیون 
رأی   49 با  خادم  عزیزی  شهاب الدین 
به  هاشمی  کیومرث  رأی   38 مقابل 
انتخاب شد، همه منتظر  عنوان رئیس 
تغییر بودند. تغییرات بزرگ و حضور افراد 
خبره و موجه در مناصب کوچک و بزرگ 
فوتبال. وعده عزیزی خادم این بود که 
تصمیماتش با »خرد جمعی« خواهد بود 
و استفاده از »افراد خبره« را در دستور 

کار قرار خواهد داد.
»خودمان را ملزم و مکلف می دانیم 
به شفافیت، پاسخگویی و به کارگیری 
نیروهای متخصص و خبره که بتوانند 
به کارآمدی فوتبال کمک کنند.« این 
یکی از اولین جمالت عزیزی خادم به 
عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در 
کنفرانس خبری پس از انتخابات بود که 
برگزاری آن در برنامه مجمع فدراسیون 
فوتبال وجود داشت. با این حال عزیزی 
خادم در همان نشستی که خود را ملزم 
به پاسخگویی می دانست، از پاسخگویی 
به سؤاالت خبرنگاران خودداری و اعالم 
کرد قرار نبوده در کنفرانس برنامه ریزی 
شده فدراسیون فوتبال حاضر شود و به 
شاید  کرد.  بسنده  بودن  وحده  متکلم 
یکی از سؤاالت مشخصی که عزیزی 
خادم در اولین نشست خبری اش با آن 
بهاروند  حیدر  انتخاب  می شد،  مواجه 
دوم  رئیسی  نایب  سرپرست  عنوان  به 
فدراسیون فوتبال بود، آن هم برخالف 
به  که  فوتبال  فدراسیون  اساسنامه 
رأی  صورت  در  کرده  اعالم  صراحت 
نیاوردن در مجمع، هر گونه انتخاب در 

پست های نایب رئیسی باید با نظر هیئت 
رئیسه انجام شود.

رئیس جدید فدراسیون فوتبال پس 
بحرین  به  میزبانی  اعطای  ماجرای  از 
قصد داشت نشست خبری برگزار کند، 
اما شب قبل از برگزاری کنفرانس، آن 
را به بهانه رعایت پروتکل های بهداشتی 
در  خادم  عزیزی  حال  این  با  کرد.  لغو 
ابتدای سال ۱4۰۰ در تمرین تیم ملی 
فوتبال مقابل خبرنگاران قرار گرفت اما 
باز هم به متکلم وحده بودن بسنده کرد و 
حاضر نشد پاسخگوی سؤاالت خبرنگاران 
باشد. شاید باز هم یکی از سؤال ها درباره 
انتخاب های یکی پس از دیگری عزیزی 
خادم و احکامی بود که او تاکنون برای 
افراد مختلف صادر کرده، اما رئیس اجازه 

سؤال پرسیدن را به کسی نداد.
مدیریت  به  که  خادم  عزیزی 
گذشته فدراسیون نقدی جدی داشت و 
بنا را بر شفاف سازی گذاشته بود نه تنها 
حاضر نشد درباره پروسه انتخاب بهاروند 
صحبت کند، بلکه در ادامه و در حالی 
که در اولین جلسه هیئت رئیسه حرفی 
اول  رئیسی  نایب  انتخاب سرپرست  از 
زده نشده و چنین موضوعی به تصویب 
به  را  این مسئولیت  بود، حکم  نرسیده 
پیشین  رئیس  مهرعلی،  حمیدرضا  نام 

فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری زد.
به  خبر  این  اینکه  جالب  نکته 
فدراسیون  سایت  در  رسمی  صورت 
نیز  اکنون  حتی  و  نشد  منتشر  فوتبال 
در بخش معرفی اعضای هیئت رئیسه 
در سایت فدراسیون، نام مهرعلی دیده 
نمی شود و مشخص نیست چگونه وقتی 
در جلسه هیئت رئیسه چنین موضوعی 
مصوب نشده این انتخاب صورت گرفته 
و اگر این کار قانونی است چرا در سایت 
فدراسیون به صورت رسمی خبر انتصاب 
بین  او در  نام  مهرعلی منتشر نشده و 
اعضای هیئت رئیسه قرار نگرفته است؟ 
مهرعلی در انتخابات فدراسیون فوتبال 
برای حضور در هیئت رئیسه نامزد شده 
بسیاری  آورد.  رأی  دو  تنها  اما  بود، 
به  دهن کجی  نوعی  به  را  او  انتخاب 
نگاهی  این مسئله  مجمع می دانند که 
انتخاب بحث برانگیز عزیزی  دیگر به 

خادم است.
به  جوادی  علی  انتخاب  از  اگر 
فدراسیون  عمومی  روابط  مدیر  عنوان 
فوتبال بگذریم که می توان گفت جزو 
فدراسیون  رئیس  تصمیمات  بهترین 
و  نیست  وارد  آن  به  نقدی  و  بوده 
تیم  رسانه ای  مدیر  انتخاب  به  کاری 
ملی هم نداشته باشیم - که برخالف 

روابط عمومی به این موضوع نقدهایی 
وارد است-  عزیزی خادم عجیب ترین 
گذشته  دوشنبه  روز  را  خود  انتخاب 
انجام داد، جایی که مجتبی خورشیدی 
را به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال 
که  انتخابی  کرد.  منصوب  بزرگساالن 
به دنبال داشت و  را  انتقادهای زیادی 
جامعه فوتبال تا این لحظه این انتخاب 
را پس زده است. انتخابی که مشخص 
مبنایی صورت  و  اساس  بر چه  نیست 
که  شرایطی  در  هم  آن  است،  گرفته 
وضعیت تیم ملی در گروه C مسابقات 
چندان   ۲۰۲۲ جهانی  جام  انتخابی 
آرامش  به  نیاز  تیم  و  نیست  مناسب 
دارد، اما این انتخاب می تواند به تنهایی 

آرامش را از تیم ملی بگیرد.
سرپرست تیم ملی باید از کاریزمای 
باالیی برخوردار بوده و از سوی بازیکنان 
پذیرفته شود و سؤال این است که آیا 
او  دارد؟  خصوصیتی  چنین  خورشیدی 
مسئولیت  چنین  برای  کارنامه  کدام  با 
رئیس  است؟  شده   انتخاب  بزرگی 
همانند  خورشیدی  در حکم  فدراسیون 
نوشته  کرده  صادر  که  احکامی  سایر 
این  به  تخصص  و  تعهد  به  »نظر 
عزیزی  می شوید.«  انتخاب  مسئولیت 
خادم که با شعار شفافیت وارد ساختمان 
باید  خیابان سئول جنوبی شده حداقل 
افراد  انتخاب  معیارهای  و  متر  درباره 
به  شائبه  این  تا  دهد  توضیح  بیشتر 
وجود نیاید که فدراسیون فوتبال، محل 
دورهمی دوستان و رفقای اقتصادی و 
جایی شبیه گعده خانوادگی شده است. 
آن چیزی که انتخاب های عزیزی خادم 
که  است  خورشیدی  می دهد،  نشان 
طلوع نکرده؛ غروب کرده و اگر رئیس 
به  فدراسیون فوتبال همچنان بخواهد 
مشخص  دهد،  ادامه  انتخاب ها  این 
فوتبال  انتظار  در  نیست چه سرنوشتی 

ایران خواهد بود.

بهبهانهانتخابجنجالیسرپرستتیمملیفوتبال؛

انتصابات با طعم دهن کجی به مجمع فوتبال!

خاطر  به  می گوید  چترنور  افسانه 
عالقه به فوتبال مجبور شده از خانواده 
خود دور شود و در شهر دیگری زندگی 
کند اما از اهداف خود دست نکشیده و 

دوست دارد لژیونر شود.
افسانه چترنور فوتبالیست ۲۲ ساله 
زنجانی در سیزدهیمن دوره لیگ برتر 
شهرداری  تیم  با  همراه  زنان  فوتبال 
سر  باالی  را  قهرمانی  جام  سیرجان 
دوره  اولین  در  حضور  فرصت  تا  برد 
جام باشگاه های زنان آسیا را هم کسب 
کند. این بازیکن که سال هاست خود را 
به عنوان یکی از بازیکنان مطرح لیگ 
معرفی کرده با ۲۲ گل عنوان خانم گلی 

لیگ را هم به دست آورد.
شروع   نحوه  مورد  در  چترنور 
فوتبال  به  من  عالقه  گفت:  فوتبال 
مربوط به دوران کودکی است. البته به 
دلیل اینکه در استان زنجان فوتبال زنان 
وجود نداشت، با فوتسال شروع کردم و 
از طریق خانم الهام عسکری به اردوی 
تیم ملی نونهاالن معرفی شدم. از آنجا 
زندگی حرفه ای من آغاز شد. متاسفانه 
نبود شرایط تمرینی در استان زنجان و 
نادیده گرفتن عالقه دختران فوتبالیست 
است،  دردناک  بسیار  برایم  شهرم  در 
شدم  مجبور  دلیل  همین  به  نیز  من 
تا  شوم  دور  خانواده ام  از  کیلومترها 

فوتبال بازی کنم.
او به تبعیض هایی که در این راه 
در  نابرابری  کرد:  بیان  و  اشاره  دیده 
فوتبال بین مردان و زنان فقط مربوط 
دنیا  تمام  در  و  نیست  ما  کشور  به 
مشهودتر  ما  کشور  در  اما  دارد  وجود 
زنان  مالی  قراردادهای  تفاوت  است. 
و مردان، عدم توجه رسانه ها به زنان، 
عدم برابری در استفاده از تجهیزات و 
این  از  فوتبال بخشی  زیر ساخت های 

تبعیض هاست.
خانم گل فوتبال زنان با بیان اینکه 
همیشه در زندگی هدف دارد، ادامه داد: 
همیشه در حال ترسیم افق و چشم انداز 

برای زندگی ام هستم و دوست دارم به 
اهدافم برسم. فکر می کنم آنقدر تالش 
کرده و در این راه سختی کشیده ام که 

امروز شاهد موفقیت خودم هستم.
او در مورد قهرمانی تیم سیرجان 
در لیگ برتر فوتبال زنان گفت: همراه با 
تیم سیرجان سال 94 هم قهرمان لیگ 
شده بودیم اما قهرمانی امسال با وجود 
دست  به  سخت تر  خیلی  کرونا  شیوع 
براین نزدیک بودن رقبا و  آمد. عالوه 
حساسیت مرحله پایانی این قهرمانی را 

دلچسب تر کرد.
خود  گلی  خانم  مورد  در  چترنور 
گفت: برای سومین سال متوالی است 

گلزنان  جدول  اول  نفر  سه  جز  که 
هستم اما این دوره با وجود مصدومیتی 
با  فاصله ام  تا  کردم  داشتم، تالش  که 
و  خدا  لطف  به  که  بیشتر شود  رقبایم 
پیدا  آن دست  به  کمک هم تیمی هایم 
کردم. ۲۲ ساله و در آغاز راه هستم، باید 
بتوانم مسیر پیشرفت بهتری را طی کنم. 
آرزو دارم لژیونر شوم و نماینده ایران در 

سطح اول فوتبال زنان دنیا باشم.
او  به حضور تیم سیرجان در جام 
باشگاه های زنان آسیا اشاره و بیان کرد: 
در شرایطی که تیم ملی بزرگساالن ما از 
رنکینگ فیفا خارج شده است، این خبر 
به  که  بود  خبری  بخش ترین  مسرت 
فوتبال زنان داده شد. مطمئن هستم  کار 
سختی پیش رو داریم اما تمام تالشمان 

را می کنیم تا نتایج خوبی بگیریم.  
او افزود: این مسابقات برای اولین 
بار در آسیا برگزار می شود و پل بزرگی 
برای دیده شدن بیشتر زنان فوتبالیست 
ما  بازیکنان  حتی  است،  دنیا  در  ما 
می توانند با نمایش خوب پیشنهادهای 
داشته  شدن  لژیونر  برای  خوبی  مالی 

باشند.
چترنور در پایان  عنوان قهرمانی 
کرد  تقدیم  سیرجان  مردم  به  را  لیگ 
بزرگترین  این سال ها  آنها در  و گفت: 

حامی ما بوده اند.
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خانمگلفوتبالزنان:

نابرابریدرفوتبالبینمردانوزناندرایرانمشهوداست

سرپرست کمیته مسابقات سازمان 
لیگ گفت: تا زمانی که شرایط اعمال 
قرنطینه مشخص نشود مسابقات لیگ 

را ادامه خواهیم داد.
مراسم  حاشیه  در  مهدی  سهیل 
قرعه کشی سازمان لیگ در مورد بحث 
تعطیلی مسابقات لیگ برتر فوتبال اظهار 
شهرهای  در  و  برگزار  بازی ها  داشت: 
رعایت  شدیدتر  خیلی  پروتکل ها  قرمز 

می شود.
در  ها  دستورالعمل  افزود:  وی 
مصوب  این  از  پیش  کرونایی  شرایط 
و مورد تایید ستاد ملی مقابله با کرونا 
قرار گرفته است. تا زمانی که موضوع 
لیگ  مسابقات  نشود،  اعالم  قرنطینه 

ادامه خواهد داشت.
سرپرست کمیته مسابقات سازمان 
هم  این  از  پیش  ما  کرد:  تاکید  لیگ 

برگزار  را  مسابقات  قرمز  شهرهای  در 
می کردیم.

مسابقات  تداخل  مورد  در  وی 

تصریح  بین المللی  بازی های  با  داخلی 
این  لیگ  سازمان  عنوان  به  ما  کرد: 
وظیفه را داریم که زمان بندی مناسبی 
و  کنیم  مشخص  مسابقات  برای  را 
تیم ها  به  مسابقات  برگزاری  بر  عالوه 
فرصت استراحت هم بدهیم. زمان بندی 
فشرده  المللی  بین  مسابقات  برگزاری 
مناسبی  ریزی  برنامه  باید  ما  و  است 
داشته باشیم که تیم ها خسته نشوند و 

بازی ها به بهترین شکل برگزار شود.
مهدی تاکید کرد: از همه خواهش 
می کنم تا با توجه به موج چهارم کرونا 
ها  تیم  سالمت  تا  باشند  داشته  دقت 
را  مسابقات  بتوانیم  و  نیافتد  خطر  به 

برگزار کنیم.

منتظراعالمزمانقرنطینههستیم؛

مهدی:برگزاریمسابقاتلیگبرتراعالمادامهخواهدداشت

یی  نها هشتم  یک  حله  مر عه کشی  قر
که  شد  انجام  حالی  در  حذفی  جام  رقابت های 
لیگ  تیم  یک  حریف  قبل  مرحله  مانند  استقالل 
برتری شد و پرسپولیس همانند دور یک شانزدهم 
دو  لیگ دسته  از  تیم  در روی یک  رو  باید  نهایی 

بگیرد. قرار 
قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ایران عصر روز گذشته)سه شنبه( 
از ساعت ۱5 به صورت آنالین با حضور مسووالن 
در  حاضر  تیم   ۱6 و  رسید  انجام  به  لیگ  سازمان 

این مرحله رقبای خود را شناختند.
 - ن  تهرا ستقالل  ا  – اصفهان  ذوب آهن 
نساجی   – اصفهان  سپاهان   – اراک  آلومینیوم 
مازندران – ملوان بندرانزلی - شاهین بندر عامری 
– خیبر خرم آباد - گل  گهر سیرجان – تراکتور تبریز 
- خوشه طالیی ساوه – پرسپولیس تهران - پارس 

– فوالد خوزستان و  – قشقایی شیراز  جنوبی جم 
مرحله  این  در  حاضر  تیم های  آبادان  نفت  صنعت 
پنج  هستند؛  برتری  لیگ  آنها  تای   ۱۰ که  هستند 
شاهین  تیم  و  دارند  فعالیت  آزادگان  لیگ  در  تیم 
بندرعامری هم تنها نماینده لیگ دسته دوم در این 

بود. مرحله خواهد 
به عنوان  امیرحسین روشنک  و  سهیل مهدی 
مسووالن سازمان لیگ و جام حذفی، پیش از انجام 

ارائه دادند. را  مراسم قرعه کشی، توضیحاتی 
سرانجام پس از انجام قرعه کشی، هشت دیدار 
میزبان  بود)تیم های  زیر خواهد  قرار  به  مرحله  این 

در سمت راست نوشته شده اند(:
استقالل تهران - ذوب آهن اصفهان

اصفهان سپاهان  ساوه-  خوشه طالیی 
بندرانزلی ملوان  مازندران-  نساجی 
آبادان خیبر خرم آباد – صنعت نفت 

تبریز تراکتور  اراک-  آلومینیوم 
جم جنوبی  سیرجان-پارس  گل گهر 

خوزستان شیراز-فوالد  قشقایی 
تهران پرسپولیس  بندرعامری-  شاهین 

 9 و   8 روزهای  در  مرحله  این  دیدارهای 
تیم های  البته  برگزار می شود.   ۱4۰۰ اردیبهشت ماه 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، مسابقاتشان در زمانی 

دیگر به انجام خواهد رسید.

قرعهکشیمرحلهیکهشتمنهاییجامحذفی؛
استقاللمیزبانذوبآهنشد،پرسپولیسمهمانشاهینبندرعامری
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همایش علمی- فرهنگی دوساالنه شیخ فریدالدین عطار 
نیشابوری به صورت مجازی برگزار می شود.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی کمیسیون 
ملی یونسکو-ایران، با مشارکت این کمیسیون و به همت معاونت 
استانداری و فرمانداری ویژه، شهرداری و مؤسسه آموزش عالی 
سبحان نیشابور همایش علمی– فرهنگی )مجازی( دوساالنه شیخ 
فریدالدین عطار نیشابوری ۲۰ فروردین ۱4۰۰ از ساعت ۲۱ تا 
https://www.skyroom.( :۲۲:3۰، در بستر فضای مجازی

 )sayehdarkhorshid/online/ch/sobhan96385۲
برگزار خواهد شد.

این همایش با پیام حجت اهلل ایوبی، دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو– ایران، غالم عباس ارباب خالص، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در ترکمنستان، و  ناجی باکرجی، رییس بارگاه موالنا 

از ترکیه، آغاز به کار می کند.
در همایش »سایه در خورشید«، دکتر عبدالمهدی مستکین 
)مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو– ایران( در جوار آرامگاه 

حافظ سخنرانی خواهد کرد.
همچنین از دیگر سخنرانان این همایش، سیده شکوفه 
رضا  پروفسور  افغانستان(،  از  پژوهشگر  و  )نویسنده  اکبرزاده 
اشرف زاده )عطارشناس برجسته( و پروفسور سید اختر حسین 

)رییس مؤسسه مطالعات فارسی هند( هستند.
در خبر برگزاری این نشست آمده است: شیخ فریدالدین عطار 
نیشابوری حکیم، عارف و شاعر بلندآوازه ایرانی )سده های ششم و 
هفتم هجری( است که آثار او مانند »الهی نامه«، »منطق الطیر«، 
»تذکره االولیاء« و... از جایگاه مهمی در عرصه فرهنگ و ادب 

ایران و جهان برخوردار است.
کمیسیون ملی یونسکو– ایران در راستای رسالت ذاتی خود 
موفق شد نام این اندیشمند پرآوازه را در فهرست نکوداشت های 

۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ یونسکو ثبت کند.
مخاطبان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به صفحه 
 sayehdarkhorshid@ اینستاگرام این همایش به نشانی

مراجعه کنند.

برپاییمجازیهمایشدوساالنهعطارنیشابوری

ز  ا ی  فقیر مین  ا
و  نده  ا خو که  یی  کتاب ها
دوست دارد، می گوید و معتقد 
است: مطالعه کتاب به وضعیت روحی 
آدم بستگی دارد و گاه عوامل خارجی 

مطالعه را برای آدم سخت می کند.
و  یس  ن نو ستا ا د ین  ا
درباره  نمایشنامه نویس در گفت وگویی 
نده،  خوا که  کتابی  آخری  و  اولین 
دارد  خواندن  نوبت  در  که  کتاب هایی 
او  داشته  دوست  که  کتاب هایی  و 

نویسنده اش باشد، می گوید.
متن این گفت وگو در پی می آید:

آخرین کتابی که مطالعه کرده اید، 
کدام کتاب بوده است؟

 کتاب »خانم بلوم دلش می خواهد 
پتر  نوشته  شود«  آشنا  شیرفروش  با 
کشاورزیان  احسان  ترجمه  با  بیکسل 
بود که انتشارات آفتابکاران آن را چاپ 
کرده است. آخرین کتابی که خواندم و 
کوتاهی  داستان های  پسندیدم.  خیلی 
دارد و خیلی مدرن است. داستان نویسی 
بیکسل شبیه نویسنده دیگری نیست و 
عنوان  به  را  او  آلمانی  زبان  حوزه  در 
یکی از داستان  کوتاه نویسان خوب دنیا 

می شناسند.
کتاب کالسیک و یا معروفی هست 

که نخوانده باشید؟
 بله کتاب هایی هست. کتاب هایی 
خریده ام  پیش  سال  چندین  که  دارم 
و  نداخته  ا گوش  پشت  متأسفانه  و 
حجم شان  چون  هم  االن  نخوانده ام. 
سخت  برایم  خواندن شان  است،  زیاد 
می کند  درد  دست هایم  واقع  در  است، 
و نمی توانم کتاب های حجیم را دست 
را  معروف  کتاب های  اکثر  اما  بگیرم. 
خوانده ام زیرا کتاب خوانی را از کودکی 

و ۱۰سالگی شروع کرده ام.
به  خوانده اید،  که  را  کتابی  اولین 

خاطر دارید؟
اولین کتابی که خواندم تاریخی بود؛  

»ده مرد رشید« که شاپور آرین نژاد آن 
را نوشته بود و اگر اشتباه نکنم ۱۰ جلد 
بود. این را خواندم که خیلی پسندیدم و 
حالت عشق به ایران در آن کتاب بود. 
من دوستش داشتم و زمانش هم برای 

دوره هخامنشان است.
خواندنش  از  که  هست  کتابی 
رها  نصفه  یا  و  باشید  شده  پشیمان 

کرده باشید؟
از  برخی  هیچی؛  که  نصفه  بله، 
کنار  و  خوانده  صفحه   3۰ را  کتاب ها 
گذاشته ام زیرا دیدم نه با سلیقه من جور 
است و نه چیزی از آن درک می کنم. 
همین طور  همه  می کنم  فکر  و  هست 
در  آدم  روحی  به وضعیت  البته  باشند؛ 
گاهی  دارد.  بستگی  هم  مطالعه  زمان 
آدم حوصله ندارد یعنی عوامل خارجی 
باعث می شود که خواندن کتاب مقداری 

برایش سخت باشد. 
که  داشتید  دوست  را  کتابی  چه 
پای  شما  نام  و  می نوشتید  را  آن  شما 

آن کتاب بود؟
هست  ی  ر بسیا ی  ب ها کتا
مخصوصا کتاب های خارجی. کتاب های 
داشتم  دوست  من  که  بوده  بسیاری 
به  من  می خوردم.  حسرت  همیشه  و 
موضوع کتاب اهمیت می دهم و حس 

و  ناب  کتاب ها  این  موضوع  می کردم 
بکر است و کاش این موضوع به ذهن 
می نوشتم شان؛  من  و  بود  آمده  من 
داستایوفسکی،  آثار  چون  کتاب هایی 
اشتاین بک،  جان  خشم«  »خوشه های 
سیلونه،  تسیو  ینیا ا ثر  ا  » ا ر ما »فونتا
نویسنده ایتالیایی که منوچهر آتشی آن 
کتاب های  البته  است.  کرده  ترجمه  را 

بسیاری هست.
هم  نی  ا یر ا ی  یسنده ها نو ز  ا
ابوتراب  خانجانی،  کیهان  کتاب های 
داریوش  کشاورز،  محمد  خسروی، 
احمدی و فرهاد کشوری را دوست دارم.

همه ما گاه کتاب هایی داریم که در 
کتابخانه های مان در نوبت خوانده شدن 
هستند، کدام کتاب ها در کتابخانه شما 

چنین وضعیتی دارند؟
نویسنده اش  که  »گریزها«  کتاب 
یک زن است و برنده جایزه نوبل هم 
شده در نوبت است. همچنین یک سری 
احمد  که  جهان  معروف  داستان های 
گلشیری ترجمه کرده و یک سری هم 
قاسم صنعوی ترجمه کرده است. این ها 

در نوبت خواندن هستند.
دوست دارید کتاب هایی را بخوانید 
که شما را به لحاظ احساسی درگیر کند 

یا به لحاظ فکری؟

به  یا  دارد  خاصیتی  کتابی  هر 
اصطالح شیرازی ها هر گل یک بویی 
دارد. آدم هر کتابی را که بخواند خواه 
و ناخواه برداشتی از آن دارد که ممکن 
است گاهی مثبت باشد و گاهی منفی.

کتابی که احساسات شما را بیشتر 
بوده  کتاب  کدام  برانگیخته،  بقیه  از 

است؟
کتاب های طنزی بوده که بی اختیار 
کتاب هایی  می اندازد؛  خنده  به  را  آدم 
نوشته  پاکدل«  سرباز  »شوایک  مانند 
کجاست؟«  »کاله  هاشک،  یاروسالو 
نوشته  نینو«  »خانه  روسلر،  یوهانس 
جووانینو گوارسکی و یا کتاب های وودی 
آلن که برخی از قسمت هایش بی اختیار  
آدم را به خنده می اندازد. کتاب هایی که 
طبیعتا  هم  دارند  حساس  داستان های 
هم  من  و  می اندازند  گریه  به  را  آدم 
خیلی راحت گریه می کنم. زود اشک از 
چشمم سرازیر می شود. االن نمی توانم 
کتابی را نام ببرم زیرا در خاطرم نیست  
اما خیلی از داستان ها این طور بوده است.

آذرماه   3۰ متولد  فقیری  امین 
مجموعه   است.  شیراز  در   ۱3۲3 سال 
داستان کوتاه  »ببینم نبض تان می زند« 
و نمایش نامه های »در تو تکرار نمی شود 
آن گل سرخ« و »سقزی« از آخرین آثار 
او هستند. همچنین تا کنون کتاب های 
»غم های  »کوفیان«،  چون  دیگری 
کوچک«، »مویه های منتشر«، »دهکده  
»زمستان  »رقصندگان«،  پرمالل«، 
لدین  قوام ا »زندگی    پشت  پنجره«، 
»غربت  نمایش نامه های  و  شیرازی« 
حیدر«  »پهلوان  و  »گرگ«  عشق«، 
از این نویسنده وارد بازار کتاب شده اند.

عنوان  با  هم  او  کتاب  آخرین 
از  اسفندماه   ۱5 یلدا«  شب  »ظلمت 
آفتابکاران منتشر شده  انتشارات  سوی 
که عاشقانه ای در بستر تاریخ، قرن دهم، 

است و حدود 35۰ صفحه دارد.

هر کتابی خاصيتی دارد، برداشت ها متفاوت است

الگوی بديل توسعه نشر؛ موضوع ششمين شماره مجله »گاه نقد«

نقد  و  بررسی  تخصصی  مجله  نقد«،  »گاِه  مجله  شماره  ششمین   
بدیل  »الگوی  عنوان  با  و  توسعه«  »الگوهای  موضوع  با  این بار  کتاب، 

توسعه« منتشر شد.
 نظر به ضرورت نقد کتاب، بخصوص آثار ترجمه شده و متاثر از آن 
ها در گستره علوم انسانی و رسالت مجمع ناشران انقالب اسالمی در زمینه 
رصد فضای نشر در ایران، سامانه کارشناسی کتاب این مجمع مجله گاه 
نقد را با محوریت نقد کتاب و تحلیل و بررسی دقیق و تخصصی فضای 

نشر در ایران روانه بازار کرده است.
هرکدام از شماره های این مجله به یکی از حوزه های علوم انسانی 
مجموعه  از  جلد  سومین  نقد،  گاِه  مجله  شماره  ششمین  دارد،  اختصاص 
در  توسعه  الگوهای  »جدال  موضوع  با  اجتماعی  علوم  نقد  گاِه  سه جلدی 

نشر ایران« است.
این شماره به »الگوی بدیل توسعه« اختصاص دارد و در ادامه موضوع 
دو شماره پیشین و با گذر از جریان های راست و چپ، به بررسی الگوی 
اسالمی توسعه در آینه نشر ایران پرداخته است. این شماره تالش می کند 
تا مقوله توسعه را با نگاهی اسالمی واکاوی کند و مبانی اسالمی توسعه 

را تحلیل و بررسی کند.
جلد نخست این مجموعه )گاِه نقد 4( بر الگوهای توسعه نئولیبرال 
تمرکز کرده بود و به بررسی و تحلیل توسعه و الگوهای گوناگون آن در 
فضای نشر کشور پرداخته و با تمرکز بر الگوهای نئولیبرال و کّمی نگر، 
ویژگی های آن ها و الگوهای جایگزین را نقد و بررسی کرده بود. جلد 
دوم مجموعه )گاه نقد 5( نیز به جریان های چپ و منتقد سرمایه داری 
تحلیل  و  راست گرا  اقتصاد  بر  وارد  انتقادهای  بررسی  با  و  بود  پرداخته 
توسعه یافته  کشورهای  که  سیاسی  و  اقتصادی  نسخه های  از  دسته  آن 
و  جایگزین  راهی  یافتن  برای  می کنند،  تجویز  کشورها  دیگر  برای 

می کرد. تالش  غیراستعماری 
ناشران حوزه توسعه اسالمی  این شماره مهم ترین و اصلی ترین  در 
واکاوی شده اند و کتاب های هرکدام از این ناشران نقد و بررسی می شود.

گفتار، رهیار، هشدار، دیدار و نقدوار بخش های گوناگون این شماره 
هستند که هرکدام از زاویه ای ویژه به توسعه اسالمی و ویژگی های آن در 

آینه کتاب ها نگریسته اند.
در گفتار، سردبیر مجموعه علوم اجتماعی گاِه نقد، علیرضا حدادی، 
باید  چه  کشور  توسعه  »بـرای  پرسش  گوناگون  پاسخ های  به  نگاهی 
بررسی  را  گوناگون  حوزه های  متقابل  تأثیرگذاری  و  می اندازد  کـرد؟« 
می کند. حدادی آموزش سنتی و آموزش متجدد و دیدگاه هرکدام نسبت 
توسعه  برنامه های  ویژگی های  همچنین  و  می کند  واکاوی  را  توسعه  به 
همچنین  او  می سنجد.  هم  کنار  در  را  اسالمی  انقالب  از  پس  و  پیش 
دیدگاه وبر به توسعه و اسالم را مرور می کند و پیوند دین و توسعه را از 

زاویه ای متفاوت تحلیل می کند.
در بخش رهیار، علی قجری اندیشه ها و آثار شهید سیدمحمدباقر صدر 
را مرور می کند و دیدگاه و انتقادهای وی نسبت به مکتب مارکسیسم را بیان 
می کند. قجری با نگاهی تاریخی به رابطه جهان اسالم و علم و توسعه، به 
بررسی اندیشه های شهید صدر می پردازد و نقدهای او به مارکسیسم را در 

چندین بخش مجزا صورت بندی می کند.
در هشدار، میالد لطفی به یکی از پرسش ها و ابهام های بزرگ چند 
اسالمی  انقالب  تفاوت های  و  شباهت ها  و  می دهد  پاسخ  گذشته  دهه 
که  می دهد  هشدار  لطفی  می کند.  بررسی  را  انقالب های چپ  و  ایران 
و  اسالمی  انقالب  میان  زمینه ها  برخی  در  که  شباهت هایی  باوجود 
انقالب های  زمره  در  را  انقالب  این  نباید  دارد،  انقالب های چپ وجود 

چپ دسته بندی کرد.
»نگاه  سراغ  به  کیانی  مهدی  دیدار،  بخش  یادداشت  نخستین  در 
اسالم به توسعه اقتصادی« می رود و با مرور تعریف های مختلف مفهوم 
مفهوم  این  پیرامون  اسالمی  و  غربی  جهان بینی  به  نگاهی  توسعه، 
اقتصادی  استقالل  و  اجتماعی  عدالت  همچون  مقوله هایی  و  می اندازد 
و... را از زاویه های گوناگون می کاود. در دومین یادداشت بخش دیدار، 
شهید  آیت اهلل  اندیشه  در  اجتماعی  »عدالت  ویژگی های  قجری  علی 
سیدمحمدباقر صدر و آیت اهلل سیدعلی خامنه ای« را بیان کرده و نقاط 
برجسته عدالت اجتماعی در نگاه هریک را معرفی می کند. وی با ترسیم 
شباهت ها و تفاوت های نظری شهید صدر و آیت اهلل خامنه ای، زاویه نگاه 
یک اندیشمند و یک رهبر اسالمی نسبت به اقتصاد و عدالت اجتماعی 

را به تصویر می کشد.
در بخش نقدوار مهم ترین کتاب ها و ناشرانی که به اقتصاد و توسعه 
اسالمی پرداخته اند نقد و بررسی شده اند و چکیده ای از این کتاب ها در اختیار 

خوانندگان قرار گرفته است.
شماره ششم مجله گاِه نقد به سردبیری علیرضا حدادی، در ۲56 صفحه 
در مراکز پخش و روزنامه فروشی ها عرضه شده است و سفارش نسخه چاپی 

و یا استفاده از نسخه الکترونیک آن نیز امکان پذیر است.
 مجله گاِه نقد به همت مجمع ناشران انقالب اسالمی، با توجه به خأل  
نقد تخصصی حوزه های مختلف کتاب تدوین و در حوزه های  موجود در 
و  فارسی  زبان  فلسفه،  اجتماعی،  علوم  تاریخ،  داستانی،  ادبیات  گوناگون 

درست نویسی، روان شناسی و دین عرضه می شود.
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وزیرفرهنگوارشاداسالمی:
مبارزه با اعتياد يک مساله ملی است

اجتماعی،  در حوزه  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
آسیب اعتیاد قابل توجه تر و ملموس تر است، تصریح کرد: مقابله با اعتیاد و 

مواد مخدر باید به مسولیت فردی و ملی تبدیل شود.
 سید عباس صالحی روز سه شنبه در مراسم اختتامیه مجازی جشنواره 
»یاریگران زندگی« با بیان اینکه برای مبارزه با مواد مخدر دو مساله مهم 
باید در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: نخست تبدیل کردن مبارزه با مواد 
مخدر از یک مساله سازمانی و نهادی به یک مساله ملی است به این معنا 
که تک تک افراد جامعه  احساس مسوولیت فردی و اجتماعی نسبت به 
این امر داشته باشند و همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی هم مسوولیت 

اجتماعی خود را معطوف به آن کنند.
وی ادامه داد: دیگری باید تعریف رویکردها و اولویت بندی رویکردها 
صورت گیرد. سه رویکرد شامل رویکرد امنیتی - انتطامی، رویکرد پزشکی 
با مواد مخدر  - درمانی و رویکرد پیشگیری - بهداشتی در حوزه مبارزه 
وجود دارد که هر سه مهم هستند اما تبیین نقطه استقرار و اولویت گذاری 

مخصوصا جبران تاخیر  بسیار مهم تر است.
این  نحوی  به  باید  که  اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
رویکردها اولویت بندی شوند، خاطرنشان کرد: برای اینکه بحث مواد مخدر 
تبدیل به مساله فراگیر مسوولیت اجتماعی، فردی و سازمانی تبدیل شود باید 
دامنه بحث مواد مخدر از قالب های گوناگون بررسی تا در حوره مسوولیت 

اجتماعی  احساس و انگیزش ایجاد شود. 

مواد مخدر آسیب اجتماعی چند وجهی است
صالحی با تاکید بر اینکه کمتر مساله از مسایل آسیب های اجتماعی 
به انداز مواد مخدر چند وجهی هستند، گفت: این چند وجهی بودن عمق و 
گستره مساله را بیشتر می کند؛ از لحاظ گستره جمعیتی به غیر از بیش از دو 
میلیون معتاد، حداقل هشت تا ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه را با بحث مواد 
مخدر درگیر می کند. از لحاظ عوارض فردی هم روی عوارض جسمانی و 
شیوع بیماری در فرد مصرف کننده بسیار اثرگذار است تا آنجا که مرگ و 
میرهای ناشی از مواد مخدر چشمگیر است. از این رو حجم قابل توجهی از 

بیماری های جسمانی به این حوزه بازمی گردد.
وی با یادآوری اینکه اعتیاد در گسترش بیماری های روانی و روحی 
تاثیرات وسیعی دارد و ضعف اراده و اعتماد به نفس را به دنبال دارد، تصریح 
کرد: وقتی موادمخدر را در هسته فردی نگاه می کنیم آن را با دامنه وسیعی 
از پیامدها و آسیب ها می بینیم ضمن اینکه در حوزه جمعی هم پیامدهای 
آن وسیع است که نمونه آن تاثیر بر اقتصاد خرد و کالن و معیشت خانوار، 

بیکاری و عوارض اقتصادی و کاهش بهره وری است. 

منشا 65 درصد خشونت های خانگی اعتیاد است
صالحی با تاکید بر اینکه در حوزه اجتماعی، آسیب اعتیاد قابل توجه 
تر و ملموس تر است، خاطرنشان کرد: اعتیاد در سرقت خرد، چهل درصد 
تاثیر دارد ضمن اینکه در ایجاد ناامنی اجتماعی نقش برجسته ای دارد. 
همچنین تاثیر اعتیاد در حوزه خشونت های خانوادگی، 65 درصد، کودک 
آزاری3۰ درصد، قتل های عمد ۲5 درصد، نزاع و خشونت ۲3 درصد و 

طالق 5۰ درصد است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه باید تالش کرد مقابله با 
مواد مخدر به مسوولیت فردی و ملی تبدیل شود، گفت: این امر وقتی میسر 
است که این دامنه در باور تک تک افراد و در باور، معرفت و احساس آنان 

نهادینه شود که حس کند در نجات یک فرد و جامعه مهم است.
صالحی یادآور شد: در حوزه فرهنگی تالش می کنیم این باور ملی 
که اعتیاد کم خطر تر از کرونا نیست ایجاد شود. همچنین پیشگیری بیش 
از گذشته باید مورد اهتمام قرار گیرد و عوامل و زمینه های اعتیاد از جمله 
تا  را دربرگیرد  انگیزشی و محیطی اجتماعی و حوزه های معرفتی  ذهنی 
آنجا که اطالعات صحیح را جایگزین اطالعات غلط کنیم و تمامی گزاره 

های غلط را بزداییم.
وی تاکید کرد: برای پیشگیری، از حوزه های فرهنگ می توان استفاده 
کرد که در این قسمت به عنوان پیشنهاد و تقویت فضای همکاری باید گفت 
جشنواره با نگاه پیشگیری های معرفتی برگزار شد اما جا دارد تا نکات بیشتری 
مورد توجه قرار گیرد به عنوان نمونه در فضای کارهای سینمایی و مستند 
باید مطالعات و آسیب شناسی ها از عامه گرایی به نگاه عمقی تبدیل شود 

در این صورت حجم باالیی از فهم عمومی منتقل می شود.
صالحی افزود: نگاه تحلیل گرایی در این حوزه کمرنگ است و هنوز 
نتوانسته ایم که تیپ های مختلف اعتیاد را به معرض نمایش بگذاریم ضمن 
اینکه روایت ها به بدترین شکل روایت می شود که امیدواریم پژوهشگاه 
فرهنگ و ارتباطات با توجه به قرابت و امکانات علمی ستاد مبارزه مطالعات 

متناسب با اعتیاد را ارائه دهد.
جشنواره »یاریگران زندگی« به همت ستاد مبارزه با مواد مخدر و با 
هدف آشناسازی هنرمندان و کسانی که تولیدکننده هنر هستند با گفتمان 
یاریگران زندگی و تولید فعالیت فرهنگی و هنری با رویکرد پیشگیری اولیه 
از اعتیاد به صورت مجازی از آبان 99 آغاز شد و ده هزار اثر ارسالی بررسی 
و رتبه بندی شد که 5۰۰ اثر در بخش های مختلف داوری و از این میان 

به 3۱ اثر جوایزی اهدا شد.

»دلـی  رمـان  نقـد  نشسـت  در 
که نداشـتی« بـا انتقاد از کسـانی که 
خوانـدن رمان هـا عاشـقانه و پلیسـی 
را پنهـان می کننـد، گفته شـد: احتیاج 
داریـم که ذهن مان را بـا خواندن این 

رمان هـا اسـتراحت بدهیم.
و  نویسـنده  اشـرفی،  لهـام  ا
ویراسـتار داسـتان »دلی که نداشتی« 
نوشـته فاطمه سـلیمانی ازندریانی در 
نشسـت نقـد و بررسـی ایـن کتـاب 
قـدس  آسـتان  کتابفروشـی  در  کـه 
رضـوی )به نشـر( برگـزار شـد، گفت: 
مـن کتـاب را دو سـه بار خوانـده ام و 
از ویرایـش آن راضـی ام. البتـه برخی 
نظـر داده انـد کـه چـرا بخش هایی از 
کتـاب را کوتـاه نکـرده ام کـه این به 
نوع مواجهه نویسندگان با ویراستاران 
برمی گـردد. همه می دانند که نوشـتن 
ایـن داسـتان حـدود یک سـال طول 
کشـیده و خانـم سـلیمانی بـرای هـر 
جملـه و کلمه اش فکـر کرده و برنامه 

است. داشـته 
او ادامـه داد: رمـان »دلـی کـه 
نداشـتی« را علی رغـم این کـه گفتـه 
اسـت،  عاشـقانه  رمانـی  می شـود 
 رمانـی اجتماعـی و انسـانی می دانـم 
اسـت.  »عشـق«  درونمایـه اش  کـه 
مـن ایـن رمـان را دوسـت دارم چون 

خـوِد زندگـی اسـت.
او در ادامـه افزود: برخی خواندن 
و  اجتماعـی  و  عاشـقانه  رمان هـای 
پلیسـی را پنهـان می کننـد. مـن هم 
همین طـور بودم اما چند سـال اسـت 
ایجـاد  جبهـه  ایـن  نمی گـذارم  کـه 
شـود. بـه نظـرم احتیـاج داریـم کـه 
ذهن مـان را بـا خوانـدن ایـن رمان ها 
داسـتان های  بدهیـم.  اسـتراحت 
معمایـی هم ذهـن را ورزش می دهد.

اشـرفی دربـاره  نویسـنده  »دلی 
کـه نداشـتی« و ایـن کتـاب گفـت: 
شـادی  شـخصیت  سـلیمانی  خانـم 
دارد و ایـن موضـوع در کتابـش هـم 
بـروز کـرده و علی رغـم اتفاقـات تلخ 
در داسـتان، شـادی در جریان زندگی 

برقرار اسـت. شـخصیت های داستان 
در ابتـدای آن زیـاد اسـت و خواننـده 
بایـد دل بدهد تا آن ها را کشـف کند. 
»دلـی کـه نداشـتی« گفت وگومحور 
اسـت و نویسـنده بـا توصیفـات زیاد، 
آن را خسـته کننده نکرده اسـت. همه 
جزء نگری هـای داسـتان یـک کل را 
در ذهـن مخاطـب می سـازد که هیچ 
وقـت از ذهـن نمـی رود. با یـک نگاه 
و تـورق می شـود ریزه کاری هـای آن 
را بـه یـاد آورد. من معتقد نیسـتم که 

»دلـی که نداشـتی« مطول اسـت.
ایـن  در  هـم  شـفیعی  محمـد 
عنـوان  گفـت:  دورهمـی  نشسـت 
کتـاب عنـوان خوبـی اسـت و قابلیت 
هشتگ سـازی دارد. نـام کتاب آهنگ 
دارد و از منظـر عنوان سـربلند بیرون 
آمـده اسـت و پشـت جلـد هـم ایـده 
خالقانه ای دارد. خانم سـلیمانی برای 
نوشـتن کتاب هایـش زحمـت زیادی 
و  پرتـالش  نویسـنده ای  و  می کشـد 
پـرذوق اسـت. مـن از ناشـر کتـاب 
گلـه دارم کـه در زمـان مناسـبی آن 
را منتشـر نکرده اسـت. چـون در آخر 
سـال نمی شـود بـه خوبـی کتـاب را 
ناشـر  تعجـب می کنـم  تبلیـغ کـرد. 

ایـن همـه سـرمایه گذاری می کند اما 
بـرای آن تبلیـغ خوبـی نـدارد.

ت  ا ر نتشـا ا نـی  گا ر ز با مدیـر 
نـم  خا همـه   : د و فـز ا کبیـر  میر ا
آیینـی  کارهـای  بـه  را  سـلیمانی 
می شناسـند و انتشـار اولین کتابش، 
توقعـات را از او بـاال برد. انتشـارات 
نیسـتان هـم رونمایـی خوبـی برای 
یعنـی »بـه سـپیدی  او  اول  کتـاب 
یـک رویـا« برگـزار کـرد. بـه نظرم 
بـرای خانـم سـلیمانی خطـر زیادی 
داشـت کـه ایـن تغییـر وضعیـت را 
بدهـد و این نشـان دهنده این اسـت 
کـه خانـم سـلیمانی اهـل تجربیات 
نو اسـت و جای تقدیـر دارد. این که 
مخاطـب بـا نویسـنده همراه بشـود 

هـم خیلـی مهـم اسـت.
او تصریـح کـرد: بـه نظـر مـن 
هـم این کتاب  عاشـقانه نیسـت. این 
کتاب داستان انتخاب و تصمیم گیری 
اسـت. همـه مـا در زندگی های مـان 
داریـم  تصمیم گیـری  بزنگاه هـای 
کـه آینده مـان را تحـت تأثیـر قـرار 
می دهـد. ایـن کتاب هـا بایـد خوانـده 
بشـود چـون جامعـه ما سـنتی اسـت 
و خانواده هـا قبـل از ایـن کـه تجربه 

کننـد بایـد تجربیـات دیگـران را در 
قالـب داسـتان بخواننـد. ایـن کتـاب 
مـی توانـد بـه مـا نشـان بدهـد کـه 
بالیـی  چـه  می توانـد  رفتارهـا  ایـن 
سـر ما بیـاورد. ما وقتی رمان فارسـی 
می خوانیـم کـه بیـش از 3۰۰ صفحه 
اسـت حـس می کنیـم نویسـنده بـه 
آن آب بسـته اسـت امـا »دلـی کـه 

نداشـتی« این گونـه نیسـت.
زندریانـی  ا سـلیمانی  فاطمـه 
نویسـنده رمـان »دلـی که نداشـتی« 
هـم در پایـان این نشسـت گفـت:  ما 
حتما نبایـد از کتاب چیزی یاد بگیرم. 
کتـاب مثـل فیلـم اسـت و گاهـی بـا 
سـرگرمی، در البه الیـش مسـائلی را 
هـم بـه مخاطـب می آمـوزد. در ایـن 
کتـاب هم چنـد خانـواده نیمه سـنتی 
بـا اتفاقـات تلخـی روبـه رو می شـوند 
امـا بـا امیـد از آن عبـور می کنند. من 
دلـم نمی آمد از شـخصیت های کتابم 
دل بکنـم و بـه همیـن خاطر نوشـتن 
آن طوالنـی شـد و در نهایـت مجبور 
شـدم یک سـوم آن را حـدف کنم. به 
قـول یکی از دوسـتان بایـد در حالت 
مسـتی بنویسیم و در حالت هوشیاری 

آن را ویرایـش کنیم.

درنشستنقد»دلیکهنداشتی«عنوانشد

برخیخواندنرمانعاشقانهوپلیسیراپنهانمیکنند

اینفصلسبز
رنگزمستانگرفتهاست

محمدرضااحمدیفر

دست مرا بگیر که توفان گرفته است
با من بمان که غربت من جان گرفته است

شالی برای سوز پریشانی ام بباف
این فصل سبز رنگ زمستان گرفته است

آواره نگاه تو مانده است سال ها
این دل که راه کوه وبیابان گرفته است

یک عمر زیر سقف نگاه تو بوده ایم
امشب خبر رسید که باران گرفته است

باورمکن اگرچه ببینی به چشم خویش 
دل - دوره گرد چشم تو- سامان گرفته است

این آسمان که تکیه به لبخند داده است 
از ما ستاره های فراوان گرفته است

جاری ست خون رگ رگ من در رگ غزل 
این بودن من است که پایان گرفته است
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فائزه مردانی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بولونیای ایتالیا 
و علی اصغر محمدخانی  اختصاصی دنیای جوانان
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شهروزدلافکاروگزارشیکمهماني

یک  ش  ر ا گز تر  تئا
است  فیلم نمایشي  مهماني،تازه ترین 
که به عنوان تجربه جدیدی در زمینه 
تولید و ضبط آثار نمایشی به حساب 
می آید که با تلفیقی از عناصر سینمایی 

روش  از  آن  در  و  شده  ساخته  نمایشی  و 
به  نمایشی  اثر  یک  روایت  برای  جدیدی 
صورت تصویری استفاده شده است. این اثر قرار است به زودی از پلتفرم 
اینترنتی تلویزیون تئاتر ایران پخش شود. شهروز دل افکار، الهه شه پرست، 
میالد جباری موالنا، آرش دادگر، صبا ایزدپناه و مسعود شاکرمی در این 
رزیتا اسکویی، مریم  را  فیلم نمایش  این  تهیه  ایفای نقش می کنند.  اثر 
اسکویی و مجموعه خانه هنر دیوار بر عهده داشته اند. نمایش گزارش 
یک مهمانی با روش اجرایی متفاوتی تابستان 97 روی صحنه رفته بود.

هومنبرقنوردهمزیرخاکيشد!

من  هو ر  حضو با  ن  ما همز
برق نورد در مقابل دوربین فصل دوم 
زیرخاکی که محصول جدید سیمافیلم 
است، مشخص شد که این سریال در 
ماه رمضان امسال پخش نخواهد شد! 
از  ماه  به 3  نزدیک  در شرایطی که 

آغاز تصویربرداری فصل دوم زیرخاکی به 
کارگردانی جلیل سامان و تهیه کنندگی رضا نصیری نیا می گذرد، مراحل 
فنی سریال از جمله تدوین آن نیز با پیوستن حسن حسندوست به عنوان 

تدوینگر در حال انجام است. 
فروغ  قاسمی،  گیتی  فالح،  نادر  صامتی،  ژاله  جمشیدی،  پژمان 
رایان سرلک و  امید روحانی، اصغر نقی زاده،  قجابگلو، مریم سرمدی، 
ستاره پسیانی دیگر بازیگران این سریال هستند که فصل اول آن بسیار 

موفق بود و حاال فصل دوم آن در راه است.

بدونقرارقبليبامصطفيزماني

به  زمانی  مصطفی  گذشته  روز 
فیلم  به  بازیگر  جدیدترین  عنوان 
سینمایی بدون قرار قبلی به کارگردانی 
با شروع سال  پیوست.  بهروز شعیبی 
زمانی  مصطفی  نقش آفرینی  جدید 

کارگردانی  به  قبلی  قرار  بدون  فیلم  در 
بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمود بابایی 
آغاز شده است. فیلمبرداری بدون قرار قبلی پس از چند روز تعطیالت 
به مناسبت سال جدید، بار دیگر در شهر مشهد از سر گرفته شده و تا 
کنون 3۰ درصد از فیلمبرداری آن به اتمام رسیده است. بدون قرار قبلی 
پنجمین فیلم سینمایی بهروز شعیبی است که فیلمنامه آن توسط فرهاد 
داستان های مصطفی  از  یکی  به  نگاه  با  تراب بیگی  مهدی  و  توحیدی 

مستور نوشته شده است.
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لینداکیانيبهترینبازیگرجشنوارههند

جهانی  جشنواره  از  کیانی  لیندا 
 ۲۰۲۱  NDFF نو  دهلی  فیلم 
جایزه  بهترین نقش مکمل زن را برای 
مرده خور  سینمایی  فیلم  در  حضور 
برای  را  جایزه  این  او  کرد.  دریافت 
ایفای نقش عطیه در فیلم مرده خور 

به کارگردانی صادق دقیقی به دست آورد. 
برای  را  زن  بازیگر  بهترین  جایزه  این  از  پیش  کیانی  لیندا 
فیلم های سایه به کارگردانی روح اهلل حجازی و دو شب و سه روز به 
کارگردانی مرجان اشرفی زاده از جشنواره فیلم یاس و جایزه بهترین 
ایرانی سانفرانسیسکو  از دوازدهمین جشنواره فیلم های  را  بازیگر زن 
به  ریاحی  مرضیه  ساخته  رانندگی  کالس  کوتاه  فیلم  برای  آمریکا 
دست آورده بود. الزم به ذکر است که فیلم مرده خور هنوز در کشور 

به اکران درنیامده است.
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محمد حسین زاده

روز گذشـته در نظرسنجی مشـترک دو رسانه 
آنالین سـینمایی که به انتخـاب بهترین بازیگر زن 
سـینما در سالی که گذشـت اختصاص داشت و 36 
هـزار نفر در آن شـرکت کردنـد، هدیه تهرانی برای 
بازی در سـریال همگناه رتبه اول را به دسـت آورد. 
در این نظرسـنجی هدیه تهرانی با ۲8 درصد آرا در 
مقام نخسـت قـرار گرفت، ژاله صامتی بـرای بازی 
در زیرخاکـی بـا ۱9 درصد آرا در رتبه دوم و نسـرین 
نصرتـی بـرای بازی در پایتخـت6 بـا ۱۲ درصد آرا 
در رتبـه سـوم ایـن نظرسـنجی ایسـتاد. بـه همین 
بهانـه نگاهـی بـه کارنامـه بازیگری هدیـه تهرانی 
داریـم کـه بیش از 3 دهه اسـت در سـینمای ایران 
حضوری فعال دارد. بازیگری که  مهمترین ویژگی 
بازی هایـش ارائـه ظاهری سـرد و خنثی اسـت که 
توانسـته آن را در قالـب نقـش زن های با صالبت و 

اسـتوار بـه خوبی به نمایـش بگذارد.

شروع بازیگري با مسعود کیمیایي
در تاریـخ سـینماي ایران سـتارگان زن زیادي 
نبوده انـد کـه کار خـود را بـا درخشـش آغـاز کرده، 
در تمـام آثارشـان بـه ایـن درخشـیدن ادامـه داده 
و هنوزهـم بـه عنـوان یـک سـتاره نام شـان بـرده 
شـود. هدیـه تهراني که متولـد تیرماه سـال ۱35۱ 
مي باشـد و کار خـود را حـدود ۲5 سـال پیـش در 
سـینما آغـاز کـرد یکـي از همین سـتارگان اسـت 
کـه در مقعطـي از سـینما وارد شـد که به شـدت با 
فقـدان سـتاره هاي زن مواجـه بودیم و شـاید نیکي 
کریمـي تنها سـتاره آن سـال ها بود. هدیـه تهراني 
بـا ورودش دقیقا یک هدیه به سـینماي ایـران داد، 
هدیـه اي که هنوزهـم بعد از حدود ۲5 سـال، براي 
مخاطب مانند یک هدیه اسـت. شـروع بازی برای 
هدیـه تهرانی عجیب بود! او نخسـتین بـار در دهه 
7۰ برای بازی در فیلم سـینمایی روز واقعه انتخاب 
شـد، امـا موفـق به حضـور در آن نشـد و جای خود 
را بـه الدن مسـتوفی داد. در گام بعـدی برای بازی 
در بـودن یـا نبـودن کیانـوش عیاری نامـزد حضور 
شـد امـا در نهایـت زنده یاد عسـل بدیعـی به جای 
او نقش آفرینـی کـرد تـا اینکه باالخره این طلسـم 
با فیلم سـلطان سـاخته مسـعود کیمیایی شکست 
و او وارد سـینمای حرفه ای شـد. البته شـاید جالب 
باشـد بدانید که هدیه تهرانـي که هنوز هیچ تجربه 
حرفه اي در بازیگري نداشـت 3 فیلم ابتدایي خود را 
شـخصا رد کـرد چرا که معتقد بـود فیلم هاي خوبي 
بـراي حضـور او به عنـوان بازیگر تازه کار نیسـتند.

داستان عجیب بازیگر شدن هدیه
تهرانـي  هدیـه  شـدن  بازیگـر  داسـتان 
پیچیدگي هـاي زیـادي دارد. درواقع قـرار بود هدیه 
تهرانـي بـراي اولیـن بـار در ۲۰ سـالگي بازیگري 
را تجربـه کنـد، جایـي کـه فیلـم چـاي تلـخ بـه 
کارگردانـي ناصـر تقوایي به او پیشـنهاد شـده بود، 
البتـه بـدون هیچ واسـطه و ُمعـرف... هدیه تهرانی 
کـه بـا تقوایـی و اکبر عالمـی فامیل و آشـنا بوده، 
بـه همیـن خاطـر در ۲۰ سـالگی ناصـر تقوایی به 
او پیشـنهاد بـازی در چـای تلـخ را می دهـد کـه 
درنهایـت ایـن اتفاق به سـرانجام نمي رسـد! دیدار 
اتفاقـي هدیـه تهرانـي و محمدرضا شـریفي نیا در 
یـک فروشـگاه باعـث مي شـود تـا او بـراي بازي 
در روز واقعـه معرفـي شـود، جایي کـه گریم انجام 
و چنـد جلسـه بـا کارگـردان بزگـزار مي شـود ولي 
همـان موقـع از ایـن نقـش خوشـش نمی آیـد، 
دلیلـش هـم کوتاهـی نقـش و دیالوگ هـای کـم 
آن بـود ولي شـهرام اسـدي )کارگـردان روز واقعه( 
در مصاحبـه اي گفتـه بود کـه هدیـه تهراني دلیل 
خانوادگـي  و  شـخصي  مسـائل  را  کناره گیـري 
عنـوان کـرده اسـت. با ایـن حال عکس هـا و فیلم 
تسـت هایش در دفتـر هدایت فیلـم باقـی می ماند. 
در ایـن فاصلـه یک اتفاق عجیـب برایش می افتد. 
او در یـک تصـادف آسـیب می بینـد و چنـد دقیقه 

هـم می میـرد! ایـن را بعدهـا که به هـوش می آید 
همراهان و کادر پزشـکی بـه او می گویند. تصادف 
آنقدر سـنگین بوده که ماه ها او را بسـتری می کند 
و بعـد هـم کارش بـه راه رفتـن بـا واکر می رسـد. 
در ایـن مـدت داریوش مهرجویی سـرگرم انتخاب 
بازیگـران فیلـم لیال بـود که طي اتفاقاتـي، آناهیتا 
همتـی کـه شـهرک اکباتـان زندگـي مي کـرد، 
گـذرش به دفتـر مهرجویی می افتد و وقتي سـراغ 
هدیـه را از او مي گیرنـد که او هـم در همان محله 
زندگـي مي کـرد، او مي گویـد که هدیـه تهراني را 
مي شناسـد. هدیـه تهرانـي چنـد روز بعد بـه دفتر 
مهرجویـی مـی رود، فیلمنامـه را برایـش تعریـف 
می کننـد و چنـد عکـس هـم از او می گیرنـد ولي 
هدیـه قیـد بـازی در این فیلم را هـم می زند، چون 
برایـش قابـل هضم نبـوده که یک مـرد زن دار به 
خاطـر نازا بودن همسـرش بـه فکـر ازدواج دوباره 
بیفتد! بعد از آن سـریعا براي بازي در فیلم بودن یا 
نبودن کیانوش عیاري با او تماس گرفته مي شـود، 
فیلمنامـه را می خوانـد و می پسـندد. کار تحقیق را 
آغاز می کند و به سـراغ بیمـاران قلبی هم می رود، 
چـون قـرار بـود نقـش دختـری را بـازی کنـد که 
بیمـاری قلبـی دارد. امـا بـازی در ایـن فیلـم هـم 
بـه نتیجه نمی رسـد و دسـت آخـر زنده یاد عسـل 
بدیعـی در ایـن نقـش ظاهر می شـود. پـس از این 
ماجـرا یـک روز سـامان مقدم که دسـتیار مسـعود 
کیمیایـی بـود با او تمـاس می گیـرد و کیمیایی با 
هدیـه تهرانـی صحبـت می کنـد، قـرار می گذارد 

و او هـم باالخـره ایـن فیلمنامـه را می پذیـرد و 
سـال 75 برای نخسـتین بار در فیلم سلطان 

می شـود. ظاهر 

دریافـت اولیـن سـیمرغ بلوریـن 
جشـنواره

تهرانی در سـال 76 فیلم غریبانه 
سـاخته احمـد امینـی را بـازی کـرد 
و سـال 77 را بـا 3 فیلـم شـوکران 
سـیاوش  افخمـی،  بهـروز  سـاخته 
سـاخته سـامان مقدم و قرمز ساخته 
فریدون جیرانی پشـت سر گذاشت. 
تـا بـرای بـازی در فیلـم شـوکران 
جایـزه بهتریـن بازیگر نقـش اول 
دوره جشـن  چهارمیـن  از  را  زن 
حافـظ دریافـت کند، او بـرای این 
فیلـم جایـزه انجمـن منتقـدان و 
نویسـندگان سـینمای ایـران  را 
نیـز از آن خـود کـرد تـا مجموعه 
جوایـزش را کامـل کنـد، هرچند 
نامـزد تندیـس زریـن  چهارمیـن 
جشـن خانـه سـینما شـد، امـا به 

جایـزه دسـت نیافت تـا اینکه با 
حضـور در فیلـم قرمـز موفق به 
دریافـت سـیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول زن از هفدهمین 
دوره جشـنواره فیلـم فجر شـد. 
هدیـه تهرانـی که حـاال تبدیل 
به بازیگر شـناخته شده سینمای 
ایـران شـده اسـت، دهـه 7۰ را 
بـا حضـور در فیلم هایـی چـون 
دسـت های آلـوده، پارتـی، آبـی، 
چتـری بـرای دو نفـر بـه پایـان 
رسـاند، فیلم هایـی کـه بـرای او 

اتفـاق چندانـی را رقـم نزدند.

عـدم همـکاري با فیلمسـاز 
مطـرح هالیـوود

یکـي دیگـر از فیلم هایـي که 
هدیـه تهراني بـازي در آن را رد کرد، 

فیلـم محـدوده کنتـرل بـه کارگردانـي 
جیم جارموش )فیلمسـاز برحسـته هالیوود( بود. 
جارمـوش بـازی تهرانـی را در اپیـزود رمئـوی 
من کجاسـت؟ سـاخته عباس کیارسـتمی در 
مجموعـه هر کسـي سـینمای خـودش دیده 

و خوشـش آمـده بـود. او فیلمنامه محـدوده کنترل 
را بـرای تهرانی فرسـتاد اما تهرانـي آن را نپذیرفت 

چـون از نقش خوشـش نیامـده بود!

شروع دهه 8۰ با تغییر مسیر ناگهاني
هدیـه تهرانـی دهـه 8۰ را جور دیگـری آغاز 
کـرد. او سـال 8۰ با فیلم های زمانـه، کاغذ بی خط، 
خانـه ای روی آب بـار دیگـر خـوش درخشـید و در 
ششـمین جشـن حافظ برنده جایزه بهترین بازیگر 

نقـش اول زن برای بازی در فیلم کاغذ 
بی خط ناصر تقوایی شـد. بازیگر  

پـرکاری که حاال از حضورش 
در سـینما نزدیـک به یک 

دهـه می گـذرد، در ایـن 
دهـه گزیده کار شـد، او 
کـه در سـال در چنـد 
فیلم بـه ایفـای نقش 
می پرداخـت و اغلـب 
نیز سـینمای گیشه از 
آن او بـود، حاال تبدیل 
به سـتاره شناخته شده 
و  اسـت  سـینما شـده 

نسـبت بـه گذشـته 
ر تـر  ه کا ید گز

دسـت بـه انتخـاب می زنـد و از اوایـل ایـن دهـه 
در آثـاری چـون آبـادان، دنیـا، دختر ایرونـی، دوئل، 
جایـی بـرای زندگـی، شـبانه، یک بـوس کوچولو، 
چهارشنبه سـوری، نیـوه مانگ، نسـل جادویی، هر 
کسـي سـینمای خـودش، شـیرین، فرزنـد صبـح، 
تهـران ۱5۰۰ و هفـت دقیقـه تـا پاییـز بـه ایفـای 
نقـش می پردازد. فیلم هایی کـه بازی های متفاوتی 
از او دیده شـد و در نهایت سـیمرغ بلورین بهترین 
بازیگـر نقـش اول زن را بـرای بازی در چهارشـنبه 
سـوری سـاخته اصغـر فرهـادی از بیسـت و 
چهارمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر 
بـار دیگـر از آن ایـن بازیگـر کرد. 
زریـن  تندیـس  او همچنیـن 
دهمین جشـن خانه سـینما 
را نیـز بـرای این فیلم از آن 
خـود کرد. تهرانـی عالوه 
بـر این بـرای حضـور در 
چهارشـنبه سـوری نامزد 
دریافـت جایـزه بهتریـن 
از  زن  اول  نقـش  بازیگـر 
جشنواره پوسـان کره جنوبی 
شـد و بـرای هفـت دقیقـه تـا 
پاییـز نیز نامزد دریافت سـیمرغ 

بلورین شـد.

فیلم هاي متفاوت خانم ستاره
ایـران کـه حـاال  تک سـتاره زن سـینمای 
نقش هایـش نسـبت بـه گذشـته متفاوت تر شـده 
اسـت، دهـه 9۰ را بـا حضـور در پـل چوبـی آغاز 
کـرد و پـس از آن بـا حضور در آثـاری چون یک 
روز دیگـر، آشـغال های دوست داشـتنی، روز مبادا، 
آااادت نمی کنیـم، دوئـت، اسـرافیل، پدیـده ادامه 
یافـت و در نهایـت بـه بـدون تاریخ بـدون امضا، 
روزهـای نارنجی، مسـخره باز، سـینما شـهر قصه 
و بی همه چیـز ختـم شـد. تهرانـی بـرای بـازی 
در فیلـم اسـرافیل در سـال 95 بـار دیگـر نامـزد 
دریافـت سـیمرغ بلوریـن شـد، در ادامه در سـال 
97 بـرای بـازی در روزهای نارنجـی برنده جایزه 
بهتریـن بازیگـر نقش اول زن از جشـنواره سـینه 
ایران تورنتو شـد و از دو جشـنواره ایمجین ایندیا 
اسپانیا و مانهایم هایدلبرگ از سوی هیات داوران 

مـورد تقدیر قـرار گرفت.

کلکسیوني از جوایز و افتخارات
سـینما بـرای هدیـه تهرانـی بـا سـلطان آغاز 
شـد. ۲ سـیمرغ بلوریـن را تاکنـون از آن خود کرده 
و بعد از درخششـی که در فیلم چهارشـنبه سـوری 
داشـت تـا چندین سـال به خـارج از کشـور رفت و 
تنهـا در فیلـم نیومانگ بهمن قبادی بـازی کرد. در 
فیلم قرمز که در سـال 77 توسـط فریدون جیرانی 
سـاخته شـد یکی از ماندگارترین بازی هـای او رقم 
خـورد کـه برایش سـیمرغ بلورین بهتریـن بازیگر 
نقش اول زن را به همراه داشـت. در همان سـال 
تهرانـی جایزه بهتریـن بازیگـر زن از چهارمین 
دوره جشـن حافـظ را بـرای بازی در شـوکران 
از آن خـود کـرد و بازهـم در سـال 8۰ بـرای 
بـازی در کاغـذ بی خط سـاخته ناصر تقوایی، 
تندیـس زرین بهترین بازیگـر نقش اول زن 
جشـن خانه سـینما را به خانه بـرد. بازی او 
در چهارشـنبه سوری ساخته اصغر فرهادی 
بار دیگر سـیمرغ بهترین بازیگر نقش اول 
زن از بیسـت و چهارمیـن دوره جشـنواره 
فیلـم فجـر را از آن او کـرد. هفـت دقیقه 
تـا پاییز نیز بـه کارگردانی علیرضا امینی 
محصـول سـال 88 بود و بـرای بازی در 
ایـن فیلم نامزد سـیمرغ بلورین بهترین 
بازیگـر نقـش اول زن شـد. او همچنین 
اسـرافیل سـاخته  بـراي  در سـال 95 
آیـدا پناهنـده دیگـر نامزدي خـود براي 
سـیمرغ بلوریـن را کسـب کـرد. سـال 
97 بـراي روزهـاي نارنجي از سـوي 
هیـات داوران جشـنواره بین المللـی 
فیلـم ایمجیـن ایندیـا تقدیـر ویـژه 
شـد و همیـن اتفاق از سـوي هیات 
داوران جشـنواره بین المللـی فیلـم 
مانهایـم هایدلبرگ بـرای رخ داد 
و در نهایـت بـراي همیـن فیلـم 
برنـده جایـزه بهتریـن بازیگـر زن 
جشنواره سـینه ایران تورنتو شد. در 
جشـنواره فجر سال گذشته نیز فیلم 
درخشـان بي همه چیز را داشـت که 
در کمـال ناباوري و با اینکه یکي از 
شـانس هاي اصلي دریافت سیمرغ 
محسـوب مي شـد، حتي در لیست 

کاندیدا قـرار نگرفت!

در  تلویزیـون  سـریال  بـدون 
خانگـي شـبکه 

هدیه تهراني در طی سـال های 
فعالیتـش هرگـز در هیچ سـریالی در 
تلویزیـون حضور نیافـت و تنها یکبار در 
نمایش این تابستان فراموشت کردم سال 9۱ 
بـه کارگردانـی بهاره رهنما به عنوان صداپیشـه 
حضـور یافـت امـا به نظر مي رسـد کـه حضور 
در سـریال هاي شـبکه خانگي را بـه تلویزیون 
ترجیح داده اسـت. او در سال 9۰ در فصل سوم 

سـریال قلب یخی به کارگردانی سـامان مقدم برای 
شـبکه نمایـش خانگـی ایفـای نقش کـرد  و برای 
دومیـن بار این تجربه را با سـریال همگناه سـاخته 
مصطفـی کیایـی تکـرار کـرد. سـریالی کـه باعث 
شـد هدیـه تهرانـی بـار دیگر بدرخشـد و بـازی به 

یادماندنـی از خود به یـادگار بگذارد.

خانواده اي از جنس هنر و فرهنگ
شـاید جالب باشـد بدانید که پدر هدیه تهراني، 
رضا جوادیه تهرانی مي باشـد و اصالتا گرگانی است. 
مـادر هدیه تهرانی هم از گرگانی های اصیل اسـت 
و ایـن زوج بعـد از ازدواج در تهـران سـاکن شـدند. 
هیلـدا تهرانـي، خواهـر هدیـه اسـت که دسـتی در 
نویسـندگی و شـاعری دارد و نویسـندگی فیلمنامه 
فیلـم کوتاه شـب با بازی هدیه تهرانـی یکی از آثار 
خواهرش مي باشـد و کتاب شـعر خواب های ندیده 
از وي منتشـر شـده اسـت. در عیـن حـال همسـر 
ناصـر تقوایی )فیلمسـاز، نویسـنده و عـکاس نامدار 

کشـورمان( نسـبت فامیلی با هدیه تهرانـی دارد.

از ورزش تا شایعات سیاسي!
بـه شـکل  اینکـه  از  پیـش  تهرانـي  هدیـه 
جـدي و حرفـه اي بازیگـري را آغـاز کنـد، کارهاي 
مختلفـي را تجربـه کرد، یـک روز سـرگرم واردات 
و صـادرات می شـد و روز دیگـر مربیگـری شـنا را 
تجربـه می کـرد. دکوراسـیون داخلـی هـم برایش 
جذابیـت داشـت و حتـی زمانی تصمیـم گرفت که 
بـرای یـاد گرفتـن کامـل این حرفـه راهـی آلمان 
شـود. در عیـن حـال ورزش تاي چـي دیگر رشـته 
ورزشـي او بـود کـه در نهایت مدتي در فدراسـیون 
تای چـی  نایب رئیـس سـبک  بـه عنـوان  ووشـو 
منصـوب شـد. شـایعات و حواشـي دیگـر موضوع 
مهـم زندگـي هدیـه تهراني بـود که البتـه در زمان 
حضـور نشـریات متعـدد زرد ایـن شـایعات برایش 
بیشـتر هـم بود تـا جایي که بارهـا شـایعه ازدواج او 
در ایـن نشـریات چاپ شـد. حاشـیه عجیـب دیگر 
بـراي هدیـه تهراني، نمایشـگاه عکـس او در زمان 
ریاسـت جمهـوري محمـود احمدي نژاد بـود. هدیه 
تهرانی در آذر سـال 88 نمایشـگاه عکسی برپا کرد 
که از هزینه تا مهمانان آن حواشي بسیاري داشتند. 
در آن سـال گفته شـد که هزینه برپایی نمایشـگاه 
توسـط اسفندیار رحیم مشـایی پرداخت شده و یکی 
از تابلوهای تهرانی را با قیمتی بسـیار باال خریداری 
کرده اسـت. صحبت های از این دسـت تنها به این 
نمایشـگاه عکس ختم نشـد و نقدهای بسـیاری به 
هدیـه تهرانـی وارد شـد تـا آنجـا کـه او در نامه ای 
روند و مشـکالت برگزاری نمایشـگاه را توضیح داد 
و خریـد تابلـو توسـط رحیم مشـایی را تکذیب کرد. 
 او توضیـح داد کـه هیچ کمک بالعوضی را دریافت 
نکـرده و در عیـن حال از سـازمان میراث فرهنگی 
وامـی دریافـت کـرده که تـازه بخشـی از آن وام را 

هـم بـه او پرداخـت نکرده اند!

ستاره اي از جنس مردم و جامعه
ایـن سـتاره سـینمای ایـران حـاال نـه تنهـا 
بـه واسـطه آثـارش، بلکـه بـه واسـطه کارهـای 
خیـر و عام المنفعـه ای کـه بـرای طبیعـت و حفـظ 
محیـط زیسـت، کمـک بـه آسـیب دیدگان بالیای 
طبیعـی انجـام داده اسـت، چهره ای شـناخته شـده 
و دوست داشـتنی اسـت. هدیه تهراني از هنرمنداني 
اسـت کـه همـواره بـه مسـئولیت هاي اجتماعي و 
شـهروندي خود به عنوان یک سـتاره سـینما پایبند 
بوده و هرگاه در گوشـه و کنار کشـورمان مشـکلي 
براي هموطنان رخ داده، او به سـرعت دسـت به کار 
شده اسـت. از فعالیت هایش پیرامون محیط زیست 
گرفتـه تـا کمک بـه زلزلـه زدگان و سـیل زدگان در 
مناطـق مختلـف کشـور و همیـن اواخـر کمک به 
بیمـاران کرونایـي. اگر نگاهي به صفحه شـخصي 
او در اینسـتاگرام بیندازیـد، سراسـر از پسـت هایي 
اسـت کـه نشـان مي دهـد او تـا چـه اندازه نسـبت 
به مشـکالت و معیشـت مـردم و همینطور محیط 

زیسـت و معضـالت مربوط بـه آن دغدغـه دارد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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