
امکان پیش خرید خانه از بورس 
فراهم می شود

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1635- سه شنبه 2 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ماندانا كريمي:

 پدرم در خانه كامال 
از شغل خود فاصله 

مي گرفت

6ورزش
هیچ چیزی نبايد 

مانع صعود ما به جام 
جهانی شود

هنگ 7فر

وقتی که پاییز به پایان می رسد و زمستان در حال تولد، به 
زادروز مردی می رسیم که از هر پنجه اش هنر می بارید. گویی 
به دنیا آمده بود تا هنرآفرینی کند. مردی که عاشق سرزمین 

و هنر ایران زمین بود.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان گفت: باید به هدف 
جهانی  جام  به  که صعود  کنیم  فکر  خودمان  اصلی 
است و نگذاریم هیچ چیزی مانع از رسیدن به این 

هدف شود.

اکبر اکسیر با بیان این که شاعران و نویسندگان در هر کاری 
که انجام می دهند یک قاشق مرباخوری اغراق، مبالغه و غلو 
می ریزند تا به هدف شان یعنی جذب مخاطب برسند در عین 
حال از شاعرانی در تاریخ می گوید که حقیقت را می پوشانند.

تاريخ از شاعرانی 
سخن می گويد 

كه حقیقت را 
می پوشاندند

از رایگان کردن هزینه مصرف تا تهدید به جریمه؛

وضعیت گاز در پاییزی که گذشت
صنعت گاز کشور در پاییز ۹۹ و با آغاز ماه های سرد سال، 
روزهای پرکاری را آغاز کرد؛ روزهایی که هرچند تولید روزانه و 
ذخیره سازی گاز در کشور رکوردهایی تازه  را ثبت کرد، اما ضرورت 
مصرف بهینه انرژی و تالش برای تشویق مردم با هدف کاهش مصرف بیش 

از پیش در کانون توجه قرار گرفت.
در روزهای آغازین آذرماه بود که خبر ثبت رکوردی تازه در مصرف 
میلیون   ۸۱۰ از  کشور  گاز  روزانه  مصرف  مقدار  شد  اعالم  و  منتشر  گاز 
 ۹۸ سال  دی ماه  در  مقدار  این  که  حالی  در  است،  کرده  عبور  مترمکعب 
به مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده بود. به نظر می رسد با این روند در 
زمستان امسال و با کاهش بیشتر دمای هوا شاهد ثبت رقم هایی تازه در 

مصرف گاز طبیعی در کشور باشیم.
صفحه 3

رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 
پژوهش برای توسعه کشور است و باید همواره 
مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: باید پژوهش 
و علم را برای خدمت به توسعه کشور و مردم تلقی کنیم 
و نباید اجازه دهیم که پژوهش سیاسی و جناحی و تبلیغاتی 
شود؛ چراکه این اقدامات سمی برای توسعه کشور است.

محمود واعظی پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه 
سرای نوآوری و فناوری های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران غرب تاکید کرد که باید پذیرفت که دنیای 
امروز با دنیای دیروز کامال تفاوت دارد و تغییراتی محسوس 

و روشن رخ داده است.
صفحه 2

اجازه ندهیم پژوهش سیاسی، جناحی و تبلیغاتی شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مصطفی داننده
سپاه  وزیر  رفیق دوست،  محسن  سردار 
در دولت میرحسین موسوی در گفت وگویی 
از ریاست جمهور شدن یک نظامی که البته 
نظامی  این  بودن  سپاهی  به  ایشان  اشاره 
هست، استقبال کرده و گفته است:» اگر یکی 
از برادران سپاهی رییس جمهور شود و تابع 
حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، یک 

ساله مشکالت کشور حل می شود.«
جالب است که مشکالت کشور می تواند 
تغییر یک فرد، حل  با  در عرض یک سال 
شود. توجه کنید جناب رفیق دوست نگفته اند، 
بخشی از مشکالت بلکه فرموده اند مشکالت 

کشور را حل می کند.
کاش جناب سردار اشاره می کردند این 
مثال  شد؟  خواهد  حل  چگونه  مشکالت 
رییس جمهور سپاهی ایران، باب مذاکره با 
کشورهای دیگر را باز می کند؟ او با برجام و 

تحریم ها چه می کند؟
اگر درست فهمیده باشیم بعد از یک سال 
باید قیمت دالر به زیر ۱۰ هزارتومان برگردد؟ 
یا قیمت پراید به ۷ میلیون تومان برسد! فکر 
می کنم بعد از یک سال دیگر مردم با دریافت 
یک وام کوچک می توانند خانه دارند شوند. 
احتماال همه کارخانه های تعطیل شده دوباره 
بازگشایی خواهند شد. شرکت های ورشکسته 
دوباره به چرخه اقتصادی ایران بر می  گردند.

آینده،  یعنی در زمان ریاست جمهوری 
گوشت  یا  مرغ  خرید  در صف  مردم  دیگر 
عنوان  به  دیگر دالل ها  نمی ایستند؟  دولتی 
تولید  نمی شوند؟  معرفی  جامعه  ثروتمندان 
کنندگان می توانند دوباره قد راست کنند و 

خرج زندگی کارگران خود را بدهند؟
این سردار محترم، با سیستم بورکراتیک 
کشور چه برخوردی خواهد داشت؟ انحصار 

خودروسازی در کشور را چه می کند؟ با فضای 
مجازی چگونه برخورد می کند؟ االن بخشی 
از مردم با فیلتر شدن تلگرام مشکل دارند و 
ناراحت هستند و عده ای دیگر به دنبال رفع 
فیلتر توییتراند، رییس جمهور سپاهی آینده 

اینها را هم حل خواهد کرد؟
تکلیف آموزش و پرورش کشور چه خواهد 
شد؟ سیستم آموزشی درست می شود؟ دیگر 
شاهد این نابسامانی سیستماتیک در آموزش 

و پرورش نخواهیم بود؟
اینکه در عرض یک سال چگونه می شود 
همه مشکالت را حل کرد، نمی دانم. شاید پای 

عصای موسی در میان است.
اگر  می کنم  عرض  نوشتار  همین  در 
ایران بتواند در عرض  رییس جمهور بعدی 
را حل کند،  این مشکالت  یک سال، همه 
من یکی دربست ُمخلص و مرید او خواهم بود.

ارزش  همین  نه،  مشکالت  همه  اصال 
پول ملی کشور، به جایگاه واقعی خود برگردد 
هم برای ما کافی است. همین که هر روز با 
افزایش قیمت دالر، بدبخت تر نشویم راضی 
هستیم. بقیه کارها انشاهلل در دولت های بعدی.

سنگ  که»  گفته اند  ما  به  قدیم  از 
البته  بزرگ برداشتن، عالمت نزدن است.« 
بزرگ  رفیق دوست سنگ  انشاهلل جناب  که 

برداشته اند که بزنند.
البته یادمان هست که برخی از سرداران 
غیرنظامی  مهم  پست های  کشور  این  در 
داشته اند و مدیریت آنها فرقی با غیرنظامی ها 
نداشته است. مثال یکی از آنها ۱2 سال شهردار 
تهران بود. در ۱2 سال کارهای مفید انجام 
داد و کسی منکر آن کارها نیست اما وقتی از 
خیابان بهشت تهران رفت، پایتخت را بهشت 
تحویل نداد. مشکالت اساسی تهران، همچون 

گذشته پا برجا بود و هنوز هم هست. 

سرمقاله

واقعا با رییس جمهور سپاهی
مهرداد خدیر  مشکالت کشور حل می شود؟

استقبال گسترده از گزارش عادل فردوسی پور در 
صفحۀ فارسی اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا )ای.

اف.سی( را باید فراتر از عالقۀ ِصرف به صدای یک 
گزارش گر دانست.

زیرا این یک واکنش اجتماعی به یکی از بارزترین 
نمادهای انحصارگرایی و رفتار بنگاهی است که ساالنه 
خواست  به  اما  می گیرد  بودجه  تومان  میلیارد   2۰۰۰
عمومی و صاحبان آن بودجه وقعی نمی نهد.خود صدا 
و سیما انحصار گراست و آن وقت یک نفر درون آن هم 
انحصار مضاعفی ایجاد کرده: »انحصار در انحصار«. 
آدم یاد تئاتر تلویزیونی »حصار در حصار« در دهه ها 

سال قبل می افتد!
در نگاه علی فروغی رییس جوان شبکۀ سیما البته 
عادل فردوسی پور کارمند و مرئوس است مثل بقیه و 

باید به رییس خود احترام بگذارد باز مثل بقیه.
 2۰ برنامه ای  مجری  و  رسانه  اما  فروغی  آقای 
ادارۀ  با  را  درآمد  تولید  با  و  میلیونی  با مخاطب  ساله 
قند و شکر و عادل فردوسی پور را با دیگرانی که به 
تعبیر بامداد شاعر »نوالۀ ناگزیر را گردن کج می کنند« 

اشتباه گرفته بود.
کارمند  تا  است  روزنامه نگار  بیشتر  فردوسی پور 
سازمان صدا و سیما و روزنامه نگار واقعی به »من« خود 
و فردیت رشد یافته و استقالل حرفه ای و شکوفایی خود 
بها می دهد و همواره باز از زبان شاعر پیش گفته از خود 

می پرسد: »با خود وفادار می مانم آیا؟«
این وفاداری به خود و خم نشدن و کرنش نکردن 
هم  رسانه  آن  و صاحب  مالک  که  رییسانی  برابر  در 
نیستند و تنها امانتی به آنها سپرده شده اما انگار برای 
برخی گران می افتد و انتظار دارند همه به خاطر حقوق 

ماهانه تسلیم و مطیع باشند.
انحصاری بودن صدا و سیما احتماال این تصور را 
ایجاد کرده بود که یا فرد تبعیت می کند و تن می دهد 
مثل جوانی که از این فرصت استفاده کرده و خود را 
بزند  هم  به  شهرتی  و  پول  می خواهد  و  کشیده  باال 
که خالف هم نیست. یا این شغل و حقوق و مزایای 
آن را ترک کند و به شغل دیگری که مورد عالقه او 
نیست روی آورد یا چمدان ها را ببندد و کوچ کند و 
سر از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان درآورد و در 
این صورت همۀ پل ها را پشت سر خود خراب کند و 
دوری  و  بدهد  دست  از  را  میهن  به  بازگشت  مجال 

خانواده را تحمل کند.
فردوسی پور اما نه تن داد، نه شغل خود را ترک 
کرد و نه جالی وطن کرد. گزینۀ چهارمی را برگزید 
که به ذهن هیچ کس خطور نمی کرد و این البته برای 
نقطۀ  و  رسانه ای  اتفاق  اما یک  نیست  دایم  او شغل 
عطف به حساب می آید. گزارش از صفحۀ اینستاگرام 

برای مخاطبانی که ناگهان میلیونی شده اند.
روز  هر  اصول گرایان  که  حال  و  شاهکار  این  با 
قانونی تصویب می کنند تا امکان کاندیداتوری محدودتر 

و نرخ مشارکت پایین تر بیاید بد نیست با این میزان 
توانسته یک  آقای علی فروغی دارد و  محبوبیت که 
موضوع ساده را به یک معضل تبدیل کند سراغ او بروند 

تا کاندیای ریاست جمهوری شود!
آخر این کم هنری نیست که به جای استفاده از 
سرمایۀ اجتماعی محبوبیت یک مجری و برنامه ساز 
او را طرد کنند تا جایی که همکار و دستیار او سر از 
خودش  وقتی  و  درآورد  اینترنشنال  ایران  تلویزیون 

می ماند بگویند »از مدار خارج شده بود«.
از دو حال خارج نیست: یا عادل فردوسی پور این 
همه محبوب است و تنها به خاطر یک نفر طرد شده 
که باید از رییس سازمان پرسید چرا وارد این بازی شده 
اید تا  یک صفحه در اینستاگرام رقیب سازمان 2۰۰۰ 

میلیارد تومانی شما با 4۸ هزار کارمند شود؟ 
رییس  البد  نیست  محبوب  همه  این  اگر     
هم  سومی  ِشّق  است.  محبوب  همه  این  سه  شبکۀ 

سراغ دارید؟!
قابلیت های  تلویزیون  همچنان  شود  گفته  شاید 
همه  این  پیام  اما  نمی کنم.  انکار  بله.  دارد.  بیشتری 
عادل  است.  روشن  هم  شده  اعالم  صفحۀ  به  اقبال 
فردوسی پور باید بازگردد و از همین تلویزیون گزارش 
کند. چرا که تلویزیون از آِن همه است و ِملِک ِطلِق 
کسی نیست. انحصار در انحصار و حصار در حصار ، 
این رسانه را به جایی نمی رساند و تنها بر محبوبیت 

آقای فروغی می افزاید.

نگاه و نظر

یک آدم  و این همه محبوبیت؟!

تفکر پیشرفت تدریجی در اولویت است
صفحه 5

شمارش معکوس برای انتشار اوراق سلف مسکن در بورس 
کاال آغاز شده است؛ طرحی که از طریق آن امکان پیش خرید 

خانه برای متقاضیان فراهم خواهد شد.
موضوع معامالت مسکن در بورس کاالی ایران با دو ایده در 
حال پیشروی است. معامالت در بازارفیزیکی بورس کاالی ایران 

نخستین روش در این رابطه است. براین اساس، اموال مازاد دولت 
و بانک ها در بورس کاال عرضه می شوند.

بورس کاال  در  تا کنون چهار عرضه ملک  راستا  این  در 
یک  پردیس  جدید  شهر  عمران  است. شرکت  گرفته  صورت 
باب واحد تجاری را پس از پذیرش در بازار فرعی بورس کاالی 

ایران با قیمت پایه یک میلیارد و ۶3 میلیون تومان عرضه کرد  
و به فروش رساند. پس از آن ملک تجاری بانک اقتصاد نوین 
)کرمان( در 25شهریور و زمین بانک اقتصاد نوین )بندرعباس( در 

2۶شهریورماه در بورس کاال عرضه شدند. 
صفحه 3

دو بار شکست در فینال 
آسیا سخت است اما...

پرسپولیس 
جان سخت تر 

و باتجربه تر به 
سوی گام سوم
صفحه ۶

فاز دوم پتروشیمی ایالم افتتاح می شود
مهندس نجفی خبر داد:فاز دوم شرکت پتروشیمی ایالم شامل الفین و 
واحد شیرین سازی روز پنج شنبه چهارم دی ماه به صورت ویدیو کنفرانس 
هلدینگ  عامل  مدیر  ربیعی  مهندس  و  جمهور  محترم  ریاست  توسط 

صفحه ۶خلیج فارس افتتاح و راه اندازی می شود.

بر اساس تفاهم نامه ای که به امضای مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید و رییس سازمان نظام 
شهرهای  در  است  قرار  رسیده  ساختمان  مهندسی 
جدید پرند، هشتگرد، صدرا، گلبهار، سهند و ایوانکی 
به مهندسان واجد شرایط عضو نظام مهندسی، مسکن 

ملی واگذار شود.
تفاهمنامه همکاری در ساخت واحدهای مسکونی 
از  استفاده  هدف  با  سایر  و  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
صنفی  انجمن  و  مهندسی  نظام  سازمان  ظرفیت 
حضور  با   ۱3۹۹ آذرماه   3۰ یکشنبه  روز  انبوه سازان 

شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  طاهرخانی  اهلل  حبیب 
و احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 

به امضا رسید.
همچنین مقرر شد برای تامین مسکن مهندسین 
یا  عضو  مهندسی  نظام  سازمان  در  که  شرایط  واجد 
شاغل هستند واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی در 
شهرهای جدید احداث شود. کمک به احداث پروژ ه 
های طرح اقدام ملّی مسکن، احداث سایر پروژه های 
شهرهای  در  مشارکت،  قالب  در  خدماتی  و  تجاری 
یابی  مکان  و  مطالعه  برای  همکاری  و  کشور  جدید 

موضوعات  جمله  از  جدید  احداث شهرک های  جهت 
مطرح شده در مفاد این تفاهمنامه به شمار می روند.

حبیب اهلل طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی 
این  در  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل  و 
خصوص به ایسنا گفت: در حوزه اقدام ملی نیز یکی 
از جوامع هدف، مجموعه های حرفه ای هستند که 
سازمان نظام مهندسی از جمله بزرگترین آنها است. 
طرح  قالب  در  بود  کرده  آمادگی  اعالم  سازمان  این 
اقدام ملی و با تولی گری خودشان برای اعضا مسکن 

تهیه کنند.

مهندسان، صاحب مسکن ملی می شوند
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آموزش و پرورش  دنبال تبلیغات بی محتوا نیست
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
مهم  مهارت  چهار  فراگیری  ضرورت 
خواندن، نوشتن، شنیدن و سخن گفتن ، 
گفت: دانش آموزی که این چهار مهارت را به نحو 
آینده اش درخشان  باشد مسیر  فراگرفته  درستی 

تر خواهد شد.
افتتاحیه  مراسم  در  میرزایی  حاجی   محسن 
»بسته تحولی خوانا« با بیان اینکه این طرح برای 
ما اهمیت بسیار زیادی دارد، خطاب به مدیران کل 
استان ها گفت: به دنبال خلق نتایج واقعی باشید، 
نتایجی که بتواند ما را قانع کند که اتفاق خوبی در 
نظری  مطالعات  هم  افزود:  است.وی  وقوع  حال 
این سخن بنده را تایید می کند و هم تجربیات و 
دریافت های تجربی و شهودی حاکی از آن است 
که این چهار مهارت، مهارت راهبردی در تکوین 
شخصیت، پرورش فرد بوده و در تعیین مسیر آینده 
زندگی و فعالیت های فرد فوق العاده اثرگذار است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به چهار مهارت 
خواندن، نوشتن، شنیدن و سخن گفتن گفت: دانش 
درستی  نحو  به  را  مهارت  چهار  این  که  آموزی 
فراگرفته باشد مسیر آینده اش درخشان تر خواهد 
شد. تجربه شخصی ام این است که آنها که بهتر 
گوش می کنند، عمیق تر، فهیم تر و عالمتر هستند 

و این محصول شنیدن خوب است.
حاجی میرزایی ادامه داد: همچنین افرادی که 
می توانند خوب سخن بگویند و سخن خوب بگویند 
اعتماد به نفس بیشتری خواهند داشت و امکان بروز 
و ظهور بیشتری پیدا می کنند و در برقراری ارتباط و 
تعامل با جامعه موفق تر خواهند بود. افرادی را داریم 
که عالم وآگاه اند اما قدرت بیان اندیشه و افکارشان 
را ندارند و اعتماد به نفس کافی برای بیان دیدگاه 

هایشان پیدا نمی کنند.
وی با بیان اینکه این مهارت ها باید در دوران 
ابتدایی شکل بگیرد و اگر خوب شکل بگیرد کمک 
می کند مسیر آینده دانش آموزان بهتر شکل بگیرد 
اظهار کرد: شما وارد کاری شده اید که میوه آن 

میوه یک ساله و دوساله نیست و میوه تمام عمر 
است و اگر این نهال درست کاشته شود برداشت 

همیشگی خواهد داشت.
از  خیلی  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کارهای ما برخورداری های محدود و نتایج اندکی 
دارد، اما این کار برخورداری هایش نامحدود و فراوان 
است. ما دنبال نمایش نیستیم. دنبال تبلیغات بی 
واقعی  ارزش  دنبال خلق یک  به  نیستیم،  محتوا 
تحت  آموزان  دانش  درصد  پنج  از  اگر  هستیم. 
خوبی  نتایج  به  کنیم  مراقبت  طرح  این  پوشش 
می رسیم. اصراری نداریم عدد را باال ببریم، مهم 
کیفیت کار است. عدد را به یک بیستم دانش آموزان 
تقلیل دادیم و باید روش های مناسبی هم برای 
ارزشیابی این دستاورد پیدا کنیم و مطمئن شویم 

که این اتفاق افتاده است.
حاجی میرزایی افزود: به همه کسانی که در 
این کار با ارزش، با عظمت، مهم و ضروری سهیم 
و دخیل هستند صمیمانه قددانی میکنم و خداقوت 
می گویم. هفته ای نیست که نتایج این طرح را 
پیگیری نکنم. روزهای جمعه صبح تا ظهر اختصاص 
به کنترل پیشرفت طرح های مهم وزارتخانه دراد. 
مدیران کل استان ها حتما نتایج طرح ها را هفتگی 

کنترل کنند.
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زیر نظر: علی هوشمند
بررسی پرونده قتل دختر جوان در دادگاه مهردشت

رئیس دادگاه بخش مهردشت نجف آباد از بررسی قتل دختر 2۱ ساله 
نجف آبادی به دست پدرش خبرداد.

محمد محمدی گفت: 2۶ آذر سال جاری در پی اعالم مرکز پیام فوریتی پلیس 
۱۱۰ مبنی بر کشف جسد دختری 2۱ ساله، دستور قضایی صادر و با تشکیل 
پرونده قضایی تحقیقات اولیه آغاز شد و در ابتدای تحقیقات پدر مقتوله به صراحت 
به قتل فرزند خود اعتراف و انگیزه اش را اختالف خانوادگی و باال گرفتن مشاجره 

لفظی اعالم کرد. 

نجات جاِن دختر مجروح در یک نزاع خانوادگی
یک دختر ۱۶ ساله اهل گتوند که در یک نزاع خانوادگی با ضربات متعدد 

چاقو به شدت مجروح شده بود، از مرگ نجات یافت.
دکتر بقایی از جراحان بیمارستان گتوند گفت: بعد از تماسی که با بنده 
گرفته شد سریعا بر بالین بیمار حاضر شده و با معاینات انجام گرفته متوجه 
شدیم که خون زیادی از بیمار رفته و هر لحظه ممکن است وضعیت بیمار 

بدتر شود.
وی افزود: به همت و همکاری پرسنل اورژانس موفق شدیم خونریزی را 
کنترل کنیم ولی با توجه به اینکه تعدادی از ضربات چاقو عمیق و در محل های 
حساس بود و با بررسی های انجام شده و آسیب های وارد شده به طحال بیمار 
به ناچار مجبور شدیم به صورت اورژانسی بیمار را به اتاق عمل منتقل کرده و 

از طریق عمل باز مقدار زیاد خون جمع شده در ناحیه شکم را بیرون بکشیم.
وی تصریح کرد: اگر بیمار فقط دقایقی دیرتر به بیمارستان می رسید، با 
این شدت خونریزی مطمئنا از دست می رفت، ولی به لطف خدا و با تصمیم 
به موقع، سرعت عمل و تجربه کادر درمان اقدامات اولیه و عمل جراحی با 

موفقیت انجام شد.
جراح عمومی بیمارستان کارون گتوند در ادامه گفت: با اینکه عالئم حیاتی 
بیمار به حالت ثبات رسیده و سطح هوشیاری او طبیعی شده بود ولی با توجه به 
وضعیتی که بیمار داشت، می بایست تحت مراقبت های ویژه ICU قرار میگرفت 
لذا بدلیل نبود این بخش در بیمارستان کارون ، مجبور به اعزام بیمار به اهواز شدیم .

تصادف زنجیره ای در کمربندی شمالی اراک
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از وقوع 

تصادف زنجیره ای در کمربندی شمالی اراک خبر داد.
سرهنگ سید علی حسینی در این باره کفت: در حدود ساعت ۶:3۰ صبح 
مروز دوشنبه به علت یخ زدگی بخشی از کمربندی شمالی اراک و عدم توانایی 
در کنترل وسیله نقلیه از سوی رانندگان خودروها، تعداد 2۰ دستگاه وسیله نقلیه 
با یکدیگر برخورد کردند و کمربندی شمالی اراک به مدت یک ساعت مسدود 

شد.خوشبختانه تصادفات هیچگونه خسارت جانی به دنبال نداشت.

فرود اضطراری پرواز تهران- پاریس در فرودگاه تبریز
صبح روز دوشنبه پرواز مسیر تهران- پاریس مجبور به فرود اضطراری 

در فرودگاه تبریز شد.
ساعت ۱۰:3۰ صبح دوشنبه یک فروند هواپیمای A33۰-2۰۰ متعلق به 
شرکت هواپیمایی ایران ایر که از فرودگاه امام خمینی )ره( عازم پاریس بود، به 
دلیل وجود یک بیمار بدحال مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه تبریز شد و 
پس از فرود اضطراری و رسیدگی به وضعیت بیمار در اورژانس فرودگاه تبریز، 

در ساعت ۱3:۱5 فرودگاه تبریز را به سمت پاریس ترک کرد.

حاصل  شهریه  از  دانشگاه ها  درآمد  درصد   ۱۵ فقط 
می شود

معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: فقط حدود ۱5 درصد 
درآمد دانشگاه های مطرح دنیا از شهریه بدست می آید.

سورنا ستاری با تاکید بر اهمیت تغییر فرهنگ در دانشگاه ها نسبت 
به مساله فناوری و نوآوری، گفت: این اتفاق در دانشگاه ها در حال رخ 
دادن است، به طوری که در چند سال اخیر یک میلیون مترمربع فضای 
نوآوری در سراسر کشور با همکاری بخش خصوصی تجهیز شده است.

وی افزود: تغییر فرهنگ در دانشگاه ها باید به این صورت باشد 
که عدد قابل توجهی از درآمد دانشگاه ها از محل توسعه تکنولوژی 
و ارتباط با صنعت به دست آید.ستاری افزود: کسب درآمد غیرشهریه 
ای با عزمی که در دانشگاه آزاد اسالمی ایجاد شده در حال رخ دادن 
است. دانشگاه آزاد اسالمی باید درآمد خود را از شهریه جدا کرده و با 
جذب و حمایت از سراهای نوآوری، به سمت درآمدهای غیرشهریه ای 
حرکت کند. خوشبختانه دانشگاه آزاد اسالمی با افتتاح چندین سرای 

نوآوری و مرکز رشد در سطح کشور عزم جدی در این زمینه دارد.
وی با بیان اینکه تقریبا در تمام استان ها سرای نوآوری افتتاح 
شده است، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروژه های 
مشترک بسیاری با دانشگاه آزاد اسالمی انجام می دهد. این حرکت 

جدید باید به صورت جدی پیگیری شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: سراهای نوآوری و 
فناوری عالوه بر اینکه فرصت پژوهشی فراهم می کند، می تواند به 

عنوان عاملی برای درآمدزایی تبدیل شود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد اکوسیستم نوآوری در کشور، گفت: 
در حال حاضر چند هزار استارتاپ و 55۰۰ شرکت دانش بنیان در 
کشور برای خود یک اقتصاد بوجود آورده و به تدریج خود را جایگزین 

اکوسیستم قبلی اقتصاد که بر پایه نفت بوده، می کنند.

دی   ۳ تا  آزاد  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  نام  ثبت 
تمدید شد

ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره کارشناسی ارشد 
دانشگاه آزاد اسالمی تا چهارشنبه 3 دی ماه تمدید شد.

با توجه به تمدید ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی 
آزاد که  دانشگاه  در  تحصیل  متقاضی  ارشد، داوطلبان  کارشناسی 
تاکنون  اقدام به ثبت نام نکرده اند می توانند تا چهارشنبه 3 دی ماه 
به سامانه www.sanjesh.org مراجعه و در یک رشته امتحانی 
متقاضی ثبت نام و حداکثر تا 4۰ )چهل( کد رشته محل )طبق ضوابط از 
رشته های امتحانی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته( 

را به ترتیب عالقه مندی در فرم انتخاب رشته درج کنند.
باید کدرشته محل  آزاد اسالمی  دانشگاه  متقاضیان رشته های 
های مربوط به این دانشگاه را به همراه سایر کدرشته محل ها در فرم 
ثبت نام و انتخاب رشته خود درج کرده و الزم نیست اقدام جداگانه ای 

در این خصوص انجام دهند.
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مجلس اجازه تعدی به حقوق مردم را نمی دهد
رییس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان 
اروپا تاکید کرد که مجلس ضمن حمایت مجدد و کامل از اقدامات قانونی 
قوه قضائیه در اجرای عدالت در جهت حمایت از منافع و مصالح ملت 

ایران اجازه تعدی به حقوق شهروندان ایرانی را نمی دهد.
در بخشی از این نامه آمده است: همان گونه که مطلعند تدوین و 
اجرای قوانین و مقررات جزایی و محاکمه مجرمین بر اساس قانون و 
اصول متعارف جزو حقوق مسلم کشورها و در حیطه صالحیت ذاتی 
آنان است. بر این اساس قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران با رعایت 
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اصل برائت و طی فرآیندی 
منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمین، اقدام به 

محاکمه متهمین کرده است.
جای شگفتی است که پارلمان اروپا در اقدام خارج از عرف و چارچوب 
اصول متداول میان پارلمان ها مبنی بر حمایت از گفتگوی توام با احترام 
و مغایر با اصول و رویه های مرسوم حقوق بین الملل اقدام به تصویب 
قطعنامه ضد حقوق بشری و طرح ادعاهای اثبات شده به شهروندان 
ایرانی کرده است. بر این اساس مایلم از طرف مجلس شورای اسالمی 

نکات زیر را صراحتا به اطالع برسانم.
۱.  رویکرد مبتکرانه و گزینشی پارلمان اروپا به مقوله حقوق 
بشر و افراد مجرم در جمهوری اسالمی ایران سوء استفاده از مفاهیم 
و ارزش های متعالی حقوق بشر به منظور پیشبرد اغراض کوته بینانه 
سیاسی است که از نگاه کشورهای مستقل و آزاد جهان، فاقد هر گونه 

وجاهت و اثر قانونی است.
2. ادعاهای اثبات نشده پارلمان اروپایی، ادامه و استمرار سیاست 
کهنه و منسوخ فرافکنی اروپا در حقوق بشر است و صرفا باعث بی اعتباری 
بیشتر ادعاهای حقوق بشری اتحادیه نزد افکار عمومی ملت های مستقل 

و آزاد جهان می شود.
در پایان مایلم تاکید نمایم مجلس شورای اسالمی ایران ضمن 
حمایت مجدد و کامل از اقدامات قانونی قوه قضائیه در اجرای عدالت 
در جهت حمایت از منافع و مصالح ملت ایران اجازه تعدی به حقوق 
شهروندان ایرانی را نمی دهد و حق اقدامات متقابل را برای پیگیری 

موضوع محفوظ می دارد.«
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران 
قوا برگزار شد

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه 
عصر روز دوشنبه در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.

در بیش از 5۰ جلسه ای که این شورا تاکنون تشکیل داده 22۶ 
طرح در بخش های مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، اصالح امور 
بانکی و بودجه، شفافیت، نظام پرداخت، سرمایه گذاری، فروش نفت و 

کنترل قیمت ارز و کاالهای اساسی تصویب شده است.
در  آذر  چهارم  اقتصادی  هماهنگی  شورای عالی  جلسه  آخرین 
حضور مقام معظم رهبری برگزار شد و ایشان بر لزوم برگزاری منظم 
و پی درپی جلسات این شورا تاکید کردند.این شورا در اردیبهشت ۹۷ 
و در پی شرایط اقتصادی ناشی از تحریم با فرمان رهبر معظم انقالب 

اسالمی تشکیل شد.

اجازه ندهیم پژوهش سیاسی، جناحی و تبلیغاتی شود
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه پژوهش برای توسعه 
کشور است و باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: باید پژوهش 
و علم را برای خدمت به توسعه کشور و مردم تلقی کنیم و نباید اجازه 
دهیم که پژوهش سیاسی و جناحی و تبلیغاتی شود؛ چراکه این اقدامات 

سمی برای توسعه کشور است.
محمود واعظی پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه سرای نوآوری 
و فناوری های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب تاکید 
کرد که باید پذیرفت که دنیای امروز با دنیای دیروز کامال تفاوت دارد 

و تغییراتی محسوس و روشن رخ داده است.
وی افزود: آنچه ملموس و برای همه قابل اثبات است این است 
که در دهه های قبل اگر به کشورهای غربی می رفتیم، ۱۰ شرکت 
بزرگی که در آن کشور ایجاد ثروت می کردند، بر پایه پول ایجاد شده 
بودند اما امروز در غرب و شرق ده شرکت بزرگ درآمدزای کشورهای 
پیشرفته، شرکت هایی هستند که بر پایه نوآوری و مغزافزاری و نوع 
کاری که کمتر با پول و بیشتر با ایده سروکار دارند، تاسیس شده اند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری بابیان اینکه در دنیای امروز »شیوه 
دیروز  تا  اگر  کرد:  نشان  است«، خاطر  کرده  تغییر  نیز  داری  کشور 
کشوری که فقط به جنگ افزارهای نظامی متکی بود قدرت بیشتری 
داشت، امروز کشورهایی که نخبه و دستاورد علمی باالیی دارند، دارای 

قدرت بیشتری هستند.
واعظی گفت: امروز دانشگاه های کشور در حال فاصله گرفتن 
دیگری  وادی  وارد  و   هستند  محور  آموزش  فقط  دانشگاه های  از 
شده اند؛ اگر ده سال پیش می گفتیم که دانشگاه باید ایجاد ثروت کند، 
موجب ناراحتی اساتید می شد، اما امروز شرایط طوری شده که در کنار 
دانشگاه های بزرگ دنیا، پارک ها، مراکز و سراهایی تاسیس شده اند و 

علم و ثروت در خدمت همدیگر قرار گرفته اند.
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EFF: ادعای فیسبوک علیه قابلیت های  حریم 
خصوصی اپل، تالشی خنده آور است.

صنعت تبلیغات سال ها است که به داده های کاربران برای ارائه ی 
تبلیغات هدفمند تکیه دارد و فیسبوک یکی از غول های این صنعت 
محسوب می شود. اگر اخبار چند وقت اخیر را دنبال کرده باشید، قطعا 
می دانید که غول شبکه های اجتماعی و اپل، جدال لفظی را برای تخریب 

یکدیگر شروع کرده اند و به نوعی از ضربه زدن به هم دریغ نمی کنند.
چندی پیش، فیسبوک تبلیغاتی ضد قابلیت های حریم خصوصی 
اپل در روزنامه های بزرگ ایاالت متحده ی آمریکا منتشر کرد. در تبلیغات 
یادشده، این شرکت رسانه های اجتماعی خود را به عنوان قهرمان مشاغل 
کوچک معرفی می کند و با محور قرار دادن مشاغل کوچک، قصد دارد 
آن ها را به عنوان قربانیانی به نمایش بگذارد که ظاهرا درگیر جنگ غول ها 
شده اند. حال بنیاد حریم الکترونیکی ))EFF حمله ی فیسبوک به اقدامات 
ضد ردیابی اپل را »یک کارزار خنده آور« عنوان کرده است و می گوید این 
امر درواقع اقدامی علیه مشاغل کوچکی است که فیسبوک آن ها را محور 

قرار داده و ادعا می کند که قصد حمایت از آن ها دارد.
فیسبوک با کمپین های پیاپی و تحت فشار قرار دادن غول فناوری 
کوپرتینو، می کوشد نظر اپل برای ارائه ی قابلیت های حریم خصوصی و 
به تبع آن، محدود کردن ردیابی تبلیغات را تغییر دهد؛ البته باید به این 
نکته اشاره کرد که فیسبوک بارها انتقاداتی از طرف تیم کوک و اپل 
دریافت کرده است و گفته می شود اپل با جدیت قابلیت های یادشده را 

در نیمه ی نخست 2۰2۱ به iOS و iPadOS اضافه خواهد کرد.
اکنون EFF که نهادی غیر انتفاعی و متمرکز بر حریم خصوصی 
محسوب می شود، وارد جدال دو غول فناوری شده و جانب اپل را گرفته 
است. در مقاله ای که روز جمعه ی گذشته در وب سایت EFF منتشر 
شد، این بنیاد می گوید مبارزات فیسبوک، عمدتا متشکل از حمله های 
رسانه ای است که ادعا می کند تغییر حریم خصوصی اپل برای مشاغل 
کوچک مضر است؛ اما درواقع عکس این رخ خواهد داد. EFF می گوید به 
 جای محافظت از حریم خصوصی، فیسبوک با تالشی خنده آور می کوشد 
توجه  کاربران را از سوابق ضعیف، رفتار ضد رقابتی و مسائل مربوط به 
حریم خصوصی اش دور کند و اقدامات حامی حریم خصوصی را که برای 

تجارتش ویرانگر خواهد بود، از بین ببرد.

آخرین  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
آمارها از وضعیت سوادآموزی در کشور را اعالم و 
اقدامات انجام گرفته پیرامون سوادآموزی در ایام 

کرونا را تشریح کرد.
شاپور محمدزاده در نشستی خبری با اشاره 

به فعالیت های صورت گرفته 
در این سازمان طی نزدیک به 
قبل  گفت:  گذشته  چهاردهه 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از 
بیش از 52 درصد افراد جامعه 
ما بیسواد بودند، ولی میانگین 
باسوادی در سال ۹۹ به باالی 

۹۶ درصد رسیده است.
ابراز  ضمن  محمدزاده 
روند  گسترش  از  امیدواری 
شناسایی و جذب بیسوادها و 
ریشه کنی بیسوادی در آینده 
نزدیک گفت: در حال حاضر 
در  ما  فعالیت های  درصد   5۰
راستای باسواد کردن بیسوادان 

و 5۰ درصد در راستای تعمیق، تحکیم و تثبیت 
سواد صورت می گیرد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به اقدامات 
صورت گرفته در راستای تحقق عدالت جنسیتی 
اشاره و اظهار کرد: ۸۰ درصد فعالیت های نهضت 
است.  زنان  و  دختران  به  مربوط  سوادآموزی 
فاصله درصد باسوادی زنان که پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی 2۶.2 درصد در گروه سنی ۱۰ تا 
4۹ سال بوده اما اکنون بیسوادی به کمتر از 2.۸ 

درصد رسیده است.
مناطق  در  سوادآموزی  فاصله  افزود:  وی 
شهری و روستایی در گروه سنی ۱۰ تا 4۹ سال، 
پیش از انقالب 3۸درصد بوده که اکنون به کمتر 

از  هفت درصد رسیده است.

شیوع  به  اشاره   با  همچنین  محمدزاده 
اقدامات  و  گذشته  سال  اسفندماه  از  کرونا 
سوادآموزی  جریان  تداوم  پیرامون  شده  انجام 
جهان  گذشته  سال  اواخر  از  گفت:  کشور  در 
سازمان  و  شد  روبرو  کرونا  ویروس  شیوع  با 

نیز در راستای سیاست ها  نهضت سوادآموزی 
و برنامه های وزارت آموزش و پرورش، اقداماتی 

را در دستورکار قرار داد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه دادا: 
ازجمله اقدامات انجام شده اینکه برای عقب نماندن 
از آموزش ها، همانند شبکه شاد، سامانه ای تحت 

وب راه اندازی کردیم.
محمدزاده در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم 
نامه ای با سازمان صدا و سیما و پخش برنامه 
»لوح قلم« از شبکه های سراسری و استانی برای 
سوادآموزان و اختصاص 45۰۰ دقیقه برنامه برای 
دوره انتقال گفت: ۱5۰ برنامه 3۰ دقیقه ای نیز در 
دست تولید است که از بهمن ماه از شبکه های 

سراسری و استانی پخش خواهد شد.

آخرین  براساس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طبق  و   ۹5 سال  در  سراسری  سرشماری 
هزار   ۶۰۰ و  میلیون  دو  افراد،   خوداظهاری 
بیسواد در گروه سنی ۱۰ تا 4۹ سال داریم که 
3۶۰ هزار نفرشان از اتباع خارجی هستند گفت: 
را  بیسواد  هزار   4۰۰ ساالنه 
می دهیم  قرار  پوشش  تحت 
که 5۰ درصد بیسواد صرف 

هستند.
 : د و فز ا ه  د ا ز محمد
سامانه  گزارشات  براساس 
از  کمتر  بیسوادان  تعداد  ما، 
تاکنون  است.  میلیون  یک 
سنی  اطالعات  ایم  توانسته 
و  دریافت  را  نفر  هزار   ۶۰۰
راستی آزمایی کنیم. برای این 
باسوادی  آموزش  نیز  تعداد 
انجام می دهیم و مالک کار 
 ۶۰۰ این  از  بود.  خواهد  ما 
هزار   55 کنون  تا  نفر  هزار 
نفر جذب شده اند.وی همچنین درباره وضعیت 
آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی عنوان کرد: 
براساس قانون تعیین تکلیف،  24 هزار آموزش 
دهنده باید تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام 
شوند. مقرر شد طبق آیین نامه ها 24 هزار نفر در 
آزمونی شرکت کنند که ۱۷ هزار و ۱۱3 نفر آنها 

در آزمون پذیرفته شدند.
محمدزاده افزود: بیش از ۶۰۰۰ نفر پذیرفته 
نشدند که با دریافت مجوزی برای این افراد در 
صدد هستیم آنها را نیز تعیین تکلیف کنیم تا دوباره 
در آزمونی شرکت نکنند که اگر تایید نهایی شود، 
آموزش دهندگان از آزمون معاف شده و ۶۰۰۰ 
نفر دیگر نیز مانند ۱۷ هزار نفر در چرخه استخدام 

قرار می گیرند.

نهضت سواد آموزی به دنبال استخدام بدون آزمون ۶000 آموزش دهنده 
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شمارش معکوس برای انتشار اوراق 
آغاز شده  کاال  بورس  در  مسکن  سلف 
امکان  آن  طریق  از  که  طرحی  است؛ 

پیش خرید خانه برای متقاضیان فراهم خواهد شد.
کاالی  بورس  در  مسکن  معامالت  موضوع 
ایران با دو ایده در حال پیشروی است. معامالت در 
بازارفیزیکی بورس کاالی ایران نخستین روش در 
این رابطه است. براین اساس، اموال مازاد دولت و 

بانک ها در بورس کاال عرضه می شوند.
تا کنون چهار عرضه ملک در  راستا  این  در 
عمران  شرکت  است.  گرفته  کاال صورت  بورس 
شهر جدید پردیس یک باب واحد تجاری را پس از 
پذیرش در بازار فرعی بورس کاالی ایران با قیمت 
پایه یک میلیارد و ۶3 میلیون تومان عرضه کرد  و 

به فروش رساند. پس از آن ملک 
تجاری بانک اقتصاد نوین )کرمان( 
در 25شهریور و زمین بانک اقتصاد 
نوین )بندرعباس( در 2۶شهریورماه 
در بورس کاال عرضه شدند. آخرین 
عرضه در این خصوص هم مربوط 
پشتیبانی های  و  دفاع  وزارت  به 
نیروهای مسلح بود که یک قطعه 
زمین مازاد خود را بر روی تابلوی 

بورس به فروش رساند.
انتشار اوراق سلف مسکن

عرضه  با  که  دیگر  روش 
عبارتی  به  یا  مسکن  فیزیکی 

عرضه اموال فیزیکی غیرمنقول در بورس تفاوت 
دارد، انتشار اوراق سلف استاندارد مسکن است. طبق 
اعالم مسئوالن، قرار است در بازارسرمایه بستری 
فراهم شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی مسکن 

پیش خرید کنند.
این امکان فراهم شود که  درواقع قرار است 
افراد بتوانند حتی به اندازه یک متر مربع و به میزان 
نقدینگی خود پیش خرید خانه انجام دهند تا بتوانند 
بنابراین  انداز خود را نگه دارند؛  قدرت خرید پس 
ممکن است مسکن به قطعات کوچک تبدیل شده و 
امکان فروش آن و نیز امکان انجام معامالت ثانویه 
فراهم شود.در این طرح بورس کاال به دنبال آن است 
که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق 
سلف استاندارِد مسکن پیش فروش کند و این کار را 
در بستری که تضامین الزم از سازنده گرفته شود و 
خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند انجام دهد. 
همچنین اگر در سررسید، سازنده تعهدات خود را ایفا 
نکرد بتواند از سازنده خسارت بگیرد و ضرر احتمالی 

پیش خریدار را جبران  کند.
آخرین اخبار حاکی از آن است که این طرح با 
نظر موافق کمیته فقهی سازمان بورس همراه بوده 

و در حال حاضر در مرحله تدوین مقررات قرار دارد. 
بر این اساس به نظر می رسد قرار است ارزش تمام 
شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به ورقه های 
کوچک بهادار و  در بازار توسط انبوه ساز عرضه  شود.

***
پیش بینی یک کارشناس مسکن: خانه ارزان 

می شود!
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه روند 
کاهشی قیمتها ابتدا به شکل افت معامالت بروز می 
کند که هم اکنون شاهد آن هستیم گفت: در کوتاه 
مدت قیمت مسکن کاهش می یابد اما سایه تورم 
مالی  و  پولی  غلط  سیاستهای  از  ناشی  ساختاری 
همچنان در میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را 
تهدید می کند؛ حتی می بینیم در الیحه بودجه ۱4۰۰ 

قبل از اینکه درآمدهای نفتی باال برد برای هزینه 
کردن آن برنامه ریزی می کنند که ادامه این رویکرد 
در قیمت کاالها از جمله مسکن منعکس خواهد شد.

قیمت  کرد:  اظهار  محمدی  سلطان  مهدی 
مسکن بخصوص در سال ۱3۹۹ فراتر از انتظارات 
تحلیلگران افزایش  پیدا کرد. اگر از ابتدای سال بر 
اساس رشد تورم یا نقدینگی می خواستیم انتظارات 
تورمی را در نظر بگیریم،  تصور وضعیت فعلی بازار 
مسکن قابل پیش بینی نبود. حتی با توجه به  قیمت 
دالر، رشد بازار مسکن فراتر از انتظار بود. در واقع 
جریان احساسی در بازار مسکن حاکم شد و به همین 
لحاظ احتمال افت قیمتها دور از انتظار نبود که دیدیم 
در آذرماه این اتفاق افتاد؛ زیرا از ابتدای سال جاری 
قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰ درصد در 
هر ماه افزایش یافت که در مجموع رشد ۷۰ درصد 

رقم تکان دهنده ای محسوب می شود.
وی افزود: از اواسط آبان ماه متاثر از تحوالت 
سیاسی بین المللی و امیدواری برای گشایش در برجام 
این تصور را ایجاد کرد که درآمدهای نفتی باال می 
رود و قیمت ارز کاهش پیدا می کند. تاثیر موقت این 
گمانه زنی به شکل افت حدود 2۰ درصدی قیمت ارز 

خود را نشان داد. شاخص بورس نیز قبل از آن حدود 
3۰ درصد افت کرد و در مورد سایر کاالهای سرمایه 
ای از جمله مسکن نیز شاهد کاهش قیمتها هستیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: بازار 
مسکن به لحاظ سنگین بودن به شوکهای اقتصادی 
و سیاسی دیر واکنش نشان می دهد. با این حال وقتی 
مشخص شد کاهش قیمتهای بورس و ارز، عارضه 
موقت است، تکنیکال نبوده و ریشه در تغییرات مهمی 
که در افق انتظارات تورمی ایجاد شده دارد، طبیعتا در 
بازار مسکن هم باید شاهد می بودیم که انتظارات 
فروشندگان تعدیل شود. این باعث شد حجم معامالت 
پایین بیاید؛ زیرا خریداران حاضر نیستند با قیمتهای 
قبلی بخرند و اغلب فروشندگان نیز هنوز نپذیرفته اند 

که قیمتها باید پایین بیاید.
سلطان محمدی با بیان اینکه 
ابتدا  مسکن  قیمت  کاهش  روند 
افت معامالت شروع می شود  با 
خاطرنشان کرد: اگر دوره کاهش 
به  باشد  داشته  تداوم  معامالت 
تدریج عده ای از فروشندگان که 
دارند  فروش  در  بیشتری  تعجیل 
باید  که  است  این  تحلیلشان  یا 
واقعیت را بپذیرند با اختالف نرخها 
را پایین می آورند. در ماههای آبان 
و آذر شاهد کاهش حجم معامالت 
از کاهش  مسکن بودیم که خبر 
آتی قیمتها می دهد. البته کاهش 
قیمتها در بخش مسکن خیلی شدید نخواهد بود و 
با بازارهای بورس و ارز متفاوت است. با این وجود 
دوره هایی را داشته ایم که قیمت مسکن روند منفی 
داشته و به نظر می رسد برای یک دوره کوتاه مدت 
شاهد کاهش قیمت باشیم.وی تاکید کرد:  از طرف 
دیگر ما یک تورم ساختاری مزمن در بیش از پنج 
دهه در کشور داشته ایم که از قبل انقالب شروع شده 
است. مادامی که اصالحات ساختاری در هزینه ها و 
درآمدهای دولت ایجاد نشود این وضعیت تورمی ادامه 
خواهد داشت، حتی اگر بر اساس شوکهای سیاسی 

قیمتها برای مقطعی کاهش یابد.
عزم جدی  هنوز  محمدی،  سلطان  گفته  به 
برای اصالح ساختار اقتصادی در دولت نمی بینیم. 
همچنان هزینه های دولت در حال افزایش است 
و در الیحه بودجه ۱4۰۰ منابع درآمدی را حتی 
االمکان بر اساس درآمد نفت پیش بینی کرده اند. 
به محض اینکه درآمد نفت باال می رود یا حتی امید 
به افزایش قیمت می رود چاه آن را از قبل می کنند 
و هزینه ها را افزایش می دهند. اگر این روند ادامه 
داشته باشد در قیمت کاالها از جمله مسکن و حتی 

نرخ ارز منعکس خواهد شد.

از رایگان کردن هزینه مصرف تا تهدید به جریمه؛
وضعیت گاز در پاییزی که گذشت

صنعت گاز کشور در پاییز ۹۹ و با آغاز ماه های سرد سال، روزهای 
پرکاری را آغاز کرد؛ روزهایی که هرچند تولید روزانه و ذخیره سازی 
گاز در کشور رکوردهایی تازه  را ثبت کرد، اما ضرورت مصرف بهینه 
انرژی و تالش برای تشویق مردم با هدف کاهش مصرف بیش از 

پیش در کانون توجه قرار گرفت.
در روزهای آغازین آذرماه بود که خبر ثبت رکوردی تازه در مصرف 
گاز منتشر و اعالم شد مقدار مصرف روزانه گاز کشور از ۸۱۰ میلیون 
مترمکعب عبور کرده است، در حالی که این مقدار در دی ماه سال ۹۸ 
به مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده بود. به نظر می رسد با این روند 
در زمستان امسال و با کاهش بیشتر دمای هوا شاهد ثبت رقم هایی 

تازه در مصرف گاز طبیعی در کشور باشیم.
همسو با این موضوع شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت تدابیری 
برای تغییر در نحوه محاسبه مصرف گاز اندیشیدند و اعالم شد اگر 
مشترکان گاز ۱۰ تا ۱5 درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنند شرکت 
ملی گاز به اهداف خود برای تأمین پایدار گاز طبیعی در کشور می رسد.

از اقدام های انجام شده برای یاری مردم در کاهش مصرف گاز، 
و  واحدهای مسکونی  بهینه سازی موتورخانه  از طرح ملی  رونمایی 
بر  مبنی  نفت  وزرات  سیاست های کالن  با  که همسو  بود  تجاری 
بهینه سازی مصرف گاز طبیعی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و هزینه 

مشترکان و نیز ایجاد اشتغال در کشور اجرایی شد.
در این طرح با حمایت مالی و فنی از آن دسته مشترکان گاز 
به  نسبت  دارند،  گرمایشی  مرکزی  موتورخانه  سیستم  که  طبیعی 
بررسی وضع فنی آنها به صورت رایگان اقدام می شود و با اختصاص 
سیستم  ایران،  گاز  ملی  توسط شرکت  هزینه های الزم  پرداخت  و 
موتورخانه مشترکان در بخش های سرویس و تنظیم مشعل، عایق کاری 
تأسیسات و نصب دستگاه ضد رسوب مغناطیسی ارزیابی، اصالح و 

بهینه سازی خواهد شد.
حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز هم از صرفه جویی 
بهینه سازی  و  اصالح  با  گاز  مترمکعب  میلیون   5۰۰ حدود  ساالنه 
موتورخانه ها در کشور خبر داد و گفت برای اجرای آن ۶ هزار میلیارد 
تومان بودجه در نظر گرفته شده است که منابع مالی پروژه های شرکت 
ملی گاز از محل جایگزینی و صرفه جویی تأمین می شود و این موضوع 

کمک می کند پروژه ها بدون تحمیل مالی به دولت پیش برود.
مصرف،  کاهش  به  گاز  مشترکان  تشویق  برای  دیگر  گام 
برای  گازبها  تخفیف  و  شدن  رایگان  زمینه  در  دولت  مصوبه های 
مشترکان کم مصرف و اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف بود 
که از ابتدای دی ماه اجرایی می شوند؛ جزئیات این مصوبه های دولت 
را می توانید اینجا و اینجا بخوانید.صنعت گاز کشور اما برای تکمیل 
گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور، تأمین پایدار، افزایش تولید و 
انتقال گاز گام های مؤثری برداشته و آنچه در ادامه می خوانید مروری 

بر اقدام ها، دستاوردها و تحوالت صنعت گاز در پاییز ۱3۹۹ است.
تداوم پویش سبز گازرسانی در روزهای سرد پاییز

آغاز فصل سرما و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا 
خللی در روند اجرای عملیات های گازرسانی به شهرها و روستاهای 
کشور ایجاد نکرد. حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
اعالم کرد تا پایان دولت دوازدهم، تعداد روستاهای متصل به شبکه 

گاز طبیعی به 35 هزار روستا می رسد.
وی درباره روند پرشتاب گازرسانی به روستاهای کشور گفت: در 
ابتدای دولت یازدهم ۱4 هزار روستای گازدار در کشور وجود داشت، اما 
امروز این تعداد به 32 هزار روستا رسیده؛ گازرسانی به 4 هزار و 2۰۰ 
روستا نیز در حال اجراست. به این ترتیب در مجموع دولت های یازدهم 
و دوازدهم 2۱ هزار روستا به شبکه گاز کشور متصل شده و خواهند 
شد که تقریباً معادل گازرسانی به بیش از 5۰ روستا در هر هفته است.

به گفته تربتی، هزینه گازرسانی روستایی از ابتدای دولت یازدهم 
تاکنون 2۹ هزار میلیارد تومان بوده است، مردم نیز برای لوله کشی در 
داخل خانه ها ۸ هزار میلیارد تومان هزینه کردند که همه این اقدام ها 

شغل دائمی برای افراد زیادی به وجود آورده است.
پاییز امسال مردم شهرها و روستاهای زیادی شاهد روشن شدن 
مشعل گاز در دیارشان بودند. در این باره می توان به آغاز عملیات 
اجرایی و بهره برداری 3۰۱ طرح گازرسانی در استان کرمان شامل ۱4۶ 
روستا، 5 شهر و ۱5۰ صنعت با اعتبار 35۰ میلیارد تومان با دستور حسن 
روحانی، رئیس جمهوری و بهره برداری از ۱۸۱ پروژه گازرسانی استان 
فارس شامل تکمیل عملیات گازرسانی به یک شهر، 55 روستا و ۱25 
طرح صنعتی با اعتبار ۱۸۸ میلیارد تومان با حضور بیژن زنگنه، وزیر 
نفت اشاره کرد.آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به چهار شهر سیستان 
و بلوچستان هم از دیگر اخبار قابل توجه در این حوزه بود. معاون وزیر 
نفت در امور گاز در این باره این طور توضیح داد: اکنون ۹۰ درصد 
شهر زاهدان شبکه گذاری و 4۰ درصد هم علمک گذاری شده است و 
امیدواریم این مقدار تا پایان دی ماه به ۸۰ درصد برسد؛ علمک گذاری 

در شهر زاهدان تا پایان امسال تکمیل می شود.
گازرسانی به مجتمع طالی زره شوران تکاب در آذربایجان غربی، 
بزرگ ترین مجتمع طالی خاورمیانه در این استان، بهره برداری از پروژه 
گازرسانی به چهار روستای مجتمع روستایی بزالنه از توابع شهرستان 
سنندج، آغاز عملیات تزریق شبکه 25۰ پوندی گاز به طول 2۱ کیلومتر 
برای گازرسانی به صنایع شمال غرب فسا در استان فارس، بهره برداری 
از پروژه پایداری گازرسانی به ۶ روستای شهرستان مینودشت، آغاز 
عملیات اجرایی پروژه ایجاد و پیاده سازی پایگاه اطالعات مکانی شبکه 
توزیع گاز ۶ روستای استان گلستان و تأمین پایداری گاز ۱4 روستای 
استان زنجان با اجرای خط لوله ۶ کیلومتری آق کند – آلمالو از دیگر 

اقدام های انجام شده در حوزه گازرسانی بود.

امکان پیش خرید خانه از بورس فراهم می شود

استقبال هواداران پرسپولیس از صدور کارت هواداری 
بانک گردشگری

چندین هزار کارت هواداری پرسپولیس از 
ابتدای آبان ماه تا پایان آذرماه جاری از سوی 
بانک گردشگری برای هواداران تیم پرسپولیس 

صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، 
با استقبال خوب هواداران پرسپولیس از کارت 

پیش  از  بیش  هواداری  کارت های  تعداد  رود  انتظار می  هواداری، 
افزایش یابد.بانک گردشگری، حامی اصلی پرسپولیس است و بنابر 
امضای دومین قرارداد بانک گردشگری با باشگاه پرسپولیس در سال 
جاری، اسپانسری این بانک تا پایان فصل لیگ برتر فوتبال کشور)سال 

۱4۰۱( ادامه خواهد داشت.
طبق این قرارداد، بانک گردشگری در فصل های آتی تا سال ۱4۰۱ 
درتمام مسابقات اعم از لیگ برتر، جام حذفی و ... به عنوان اسپانسر 
باشگاه پرسپولیس انتخاب و مقرر شد نام و نشان بانک گردشگری بر 

روی پیراهن پرسپولیس نقش آفرینی کند. 
همچنین طبق قرارداد یاد شده، توافق شد در راستای افزایش آمار 
مشتریان بانک گردشگری، این بانک با همکاری باشگاه پرسپولیس 
و شرکت آتیه پرداز نسبت به صدور کارت هواداری با ایجاد مزایا و 

خدمات مالی مناسب برای هواداران باشگاه پرسپولیس اقدام کند. 
این گزارش حاکیست: صدور کارت هواداری پرسپولیس در سه 
امیدواریم  که  دارد  ادامه  »دوآتیشه«  و  »حامی«  »همراه«،  سطح 
هواداران پرسپولیس با استقبال هر چه بیشتر خود، حمایت چشمگیری 
از باشگاه بزرگ پرسپولیس را رقم بزنند.بانک گردشگری ضمن قدردانی 
از موفقیت تیم پرسپولیس در جام قهرمانان باشگاه های آسیا و کسب 
نایب قهرمانی، آرزوی توفیق روزافزون برای همه مدیران، بازیکنان و 

کادر فنی باشگاه پرسپولیس دارد.
بانک گردشگری که به عنوان یک بانک خصوصی زیر نظر بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند، همواره حمایت از 

بخش ورزش کشور را در برنامه ریزی ها لحاظ کرده است.

مدیر عامل بانک سپه خبرداد:
مجمع ادغام بانک انصار در بانک سپه برگزار شد

با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده  سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام 
بانک انصار با حضور ۸۸.2۷ درصد سهامداران، 
این بانک رسماً در بانک سپه ادغام شدو پروژه 

ادغام با موفقیت به انتها رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، 

محمد کاظم چقازردی گفت: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  
سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام بانک انصار با حضور اعضای هیئت 
مدیره و سهامداران بانک انصار در باشگاه بانک سپه  برگزار و پس از 
ارایه گزارش هیئت مدیره در  مجمع عمومی عادی و استماع گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک انصار و همچنین ارایه گزارش 
نماینده کارشناسان دادگستری و تعیین ارزش هر سهم این بانک ادغام 

بانک انصار در بانک سپه به صورت رسمی تصویب و نهایی شد.
وی تصریح کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای 
اصالح نظام بانکی، با مصوبه شورای راهبری ادغام، ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی 
و سازمان بورس و اوراق بهادار که زمینه برگزاری مجامع را فراهم 
کرد مجمع  فوق العاده ادغام مربوط به بانک انصار با حضور  ۸۸.2۷  

درصد سهامداران در روز یکشنبه 3۰ آذرماه سال ۱3۹۹برگزار شد.
مجمع  به عمل آمده،  هماهنگی  با  افزود:  سپه  بانک  مدیرعامل 
فوق العاده ادغام بانک انصار طبق برنامه ریزِی زمان بندی شده برگزار و 
بدین ترتیب پرونده مهم و ملی  ادغام پایان یافت و به ایستگاه پایانی 
خود رسید. چقازردی همچنین اضافه کرد: بانک سپه تمامی تمهیدات 
اجرایی الزم شامل عملیات حوزه شعب، به  کارگیری نرم افزار واسط 
برای ارایه خدمات مشتریان، نصب تابلوهای بانک سپه، صدور احکام 
کلیه مسئولین و پرسنل شعب از سوی بانک سپه، ابالغ راهبردها 
مصوب  ساختار  با  متناسب  سپه  بانک  اجرایی  دستورالعمل های  و 
هیئت  مدیره بانک سپه را انجام داده تا خدمات مطلوب به مشتریان 

عرضه شود.

با  به مناسبت میالد  ایران زمین  بانک  پیام مدیرعامل 
سعادت حضرت زینب )س( و روز پرستار

عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران 
زمین، طی پیامی فرارسیدن میالد با سعادت 
حضرت زینب )س( و روز پرستار را به فداکاران 

این عرصه تبریک گفت.
در پیام پورسعید آمده است: بی تردید اکنون 
که بشر در سراسر جهان در شرایط بحرانی و 

سخت مقابله با ویروس کرونا قرار گرفته است، اهمیت و نقش بی 
بدیل پرستاران و تالش های بی دریغ و بی وقفه این عزیزان در راستای 
خدمت رسانی به مردم و سالمت آنان بیش از گذشته برای همگان 
نمایان است. همه ما در ماه های گذشته شاهد این از جان گذشتگی 
و تالش های مثال زدنی مدافعان سالمت در خط مقدم پیشگیری 
و مقابله با این ویروس کرونا بوده ایم، که جا دارید از زحمات این 

عزیزان تقدیر و تشکر کنیم.
بنده این روز بزرگ را که مزین به نام نامی حضرت زینب )س( است، 
به تمامی تالشگران عرصه سالمت تبریک عرض می کنم و امیدوارم 

بتوانیم با تالش همگانی از این برهه سخت به سالمت عبور کنیم.

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

بافت  فوالد  استیل  احیا  کارخانه  مدیرعامل 
اعالم کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده و روند تولید، میزان تولیدات این کارخانه، 
تا پایان سال جاری در مجموع به ۷۹2 هزار تن 
از رشدی  با سال قبل  می رسد که در مقایسه 

معادل ۶2 درصد برخوردار خواهد شد.
مالی  گروه  عمومی  بط  روا گزارش  به 
تولید  میزان  گفت:  زمانیان  سورنا  گردشگری، 
آهن اسفنجی در ۸ ماه منتهی به پایان آبان ماه 
سال جاری به 5۰5 هزار و ۶54 هزار تن رسید.

به  امسال  نامگذاری  به  توجه  با  افزود:  وی 
نام » جهش تولید » ، رکورد تولید ماهانه امسال 
در خرداد ماه ۹۹ معادل ۷5 هزار و 224 تن و 
با 2 هزار و  برابر  نیز  رکورد روزانه سال جاری 

52۰ تن بود.
مجتمع   2 فاز  اجرای  خصوص  در  زمانیان 
فوالد بافت اظهار کرد: فاز 2 مجتمع فوالد بافت 
در حال آماده سازی است و پیش بینی می شود 
برسد. در  برداری  بهره  به  پایان سال ۱4۰۱  تا 
حال حاضر میانگین نیروی کار مستقیم در فاز 2 
طی دو ماه گذشته ۱43 نفر، میانگین نیروی کار 

غیرمستقیم و ستادی 5۸ نفر و مجموع پرسنل 
پیمانکار 2۰۱ نفر هستند.

فوالد   2 فاز  مجوز  حاکیست:  گزارش  این 
بافت، از فوالدسازی به احداث 2 واحد شامل 
میلیون   2.5 ظرفیت  با  سازی  گندله  کارخانه 
 ۸۰۰ تولید  برای  مستقیم  احیا  کارخانه  و  تن 

ابالغ  و  صادر  جدید،  اسفنجی  آهن  تن  هزار 
شده است.

زمانیان با اشاره به برگزاری مجمع فوق العاده  
و حضور سهامداران در عالی ترین سطح گفت: در 
این مجمع قرار شد سهامداران 22 هزار میلیارد 
خود  درآمدهای  و  نقدی  آورده  محل  از  ریال 
تزریق  دوم  فاز  برای  سال  سه  را طی  کارخانه 
کنند. از آنجا که زیرساخت های کارخانه احیای 
شماره 2 مهیاست، این تزریق مالی می تواند کارها 

را به خوبی به پیش ببرد. 
بر  عالوه  بافت  فوالد  مجتمع  افزود:  وی 
دارد،  کشور  فوالد  توسعه صنعت  در  که  نقشی 
زمینه اشتغال متخصصان بومی منطقه بافت در 
استان کرمان را فراهم کرده، به طوری که  ۹5 
درصد نیروی انسانی فوالد بافت از میان جوانان 
و متخصصان بومی این منطقه و شهرهای بافت 

و رابر انتخاب شده اند.
کارخانه احیا استیل فوالد بافت، بزرگترین و 
تنها مجتمع صنعتی بزرگ منطقه در سطح سه 
شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه است که در سال 

رونق تولید)۹۸( افتتاح شد.

پیش بینی رشد ۶2 درصدی تولید آهن اسفنجی مجتمع فوالد بافت
 در سال جهش تولید

حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد به خانوار 
پوشش  خانوار تحت  ثابت همچنین  درآمد  فاقد 
کمیته امداد و بهزیستی به ازای تعداد خانوار به 

مدت چهار ماه پرداخت می شود.
نزدیک به یک سال از شیوع بیماری کرونا 
از  برای حمایت  این مدت  در  دولت  و  می گذرد 
مختلفی  کمک های  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار 
همچون پرداخت وام یک میلیون تومانی در دو 
نوبت، کمک هزینه 2۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را 

در دستور کار خود قرار داد.
آخرین حمایت معیشتی دولت پرداخت کمک 
هزینه یکصد هزار تومانی به خانوار فاقد درآمد ثابت 

است. براساس اطالعیه وزار ت تعاون در خصوص 
حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد و فاقد درآمد 
مجلس  بین  گرفته  صورت  تفاهم  طبق  ثابت، 
شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر 
حمایت از این قشر سازمان برنامه و بودجه مصوبه 

مذکور را به وزارت تعاون ابالغ کرد.
شناسایی مشموالن توسط وزارت تعاون به 
معیشتی ۱2۰ هزار  بود که حمایت  این صورت 
تحت  افراد  به  نفر،  هر  ازای  به  ماهیانه  تومانی 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 

بهزیستی، تعلق می گیرد.
همچنین حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی 

به ازای هر نفر، شامل خانوارهایی که هیچ یک از 
نمی کنند،  دریافت  ماهانه  حقوق  آن ها  اعضای 
هیچ یک از اعضای آنها بیمه پرداز نباشند، بر اساس 
بررسی شاخص های بانکی اعضای خانوار توسط 
بانک مرکزی، در زمره دهک های پایین هستند و 
خانوارهایی که بسته حمایت معیشتی 2۰۰ تا ۶۰۰ 

هزار تومان دریافت می کنند را شامل می شود.
بنابراین کارکنان بخش دولتی، نیمه دولتی، 
بگیران  مستمری  و  خصوصی  بخش  عمومی، 
صندوق های بازنشستگی که دریافتی ماهیانه دارند 
و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب می شوند، 

در زمره این گروه نیستند.

طی یک تفاهم نامه با مجلس صورت گرفت؛

کمک 100 و 120 هزار تومانی دولت به خانواده های فاقد درآمد
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فاز دوم پتروشیمی ایالم افتتاح می شود
مهندس نجفی خبر داد:فاز 
ایالم  پتروشیمی  شرکت  دوم 
شامل الفین و واحد شیرین سازی 
به صورت  ماه  دی  چهارم  پنج شنبه  روز 
محترم  ریاست  توسط  کنفرانس  ویدیو 
عامل  مدیر  ربیعی  مهندس  و  جمهور 
راه اندازی  و  افتتاح  خلیج فارس  هلدینگ 

می شود.
دوم  داد:فاز  خبر  نجفی  مهندس 
و  الفین  ایالم شامل  پتروشیمی  شرکت 
واحد شیرین سازی روز پنج شنبه چهارم 
کنفرانس  ویدیو  صورت  به  ماه  دی 

توسط رئیس جمهور افتتاح و راه اندازی می شود. 
بیان  با  ایالم  پتروشیمی  شرکت  عامل  مدیر 
ر  هزا  ۷5۰ لفین  ا واحد  ندازی  ه ا را با  ینکه  ا
بنزین   پروپیلن،  تیلن،  ا شامل  محصول  تن 

می شود  تولید  سال  در  مایع  سوخت  و  پیرولیز 
افزود:این پروژه با تکیه بر توان و دانش بومی 
شریف  مردم  به  تقدیم  تولید  جهش  سال  در 

ایالم می شود.
به  الفین  داد:پروژه  ادامه  نجفی  مهندس 

تالش  با  کشور  سیزدهم  الفین  عنوان 
شرکت  کارکنان  و  مدیران،متخصصان 
پتروشیمی ایالم و هلدینگ خلیج فارس 
و بدون حضور الیسنسور و وندور خارجی 

راه اندازی می شود.
وی افزود:با افتتاح الفین نیاز مجتمع 
لوله  خط  خوراک  به  ایالم  پتروشیمی 
ایالم  گاز  پاالیشگاه  فلر  و  مرتفع  غرب 

قطع می شود.
و  هی  ا همر ز  ا نجفی  مهندس 
همدلی استاندار ایالم،نماینده ولی فقیه 
استان در مجلس  نمایندگان  استان،  در 
،امام جمعه چوار، فرماندار چوار ،هلدینگ خلیج 
شریف  مردم  و  رسانه  اصحاب  فارس،پترول، 
پتروشیمی  کارکنان شرکت  و  کارگران  و  چوار 

ایالم تقدیر کرد.

به میزباني  منطقه چهارعملیات انتقال گاز:
سمینار مجازي نحوه استقرار نظام جامع پژوهش،فناوري 

و تجاري سازي در وزارت نفت برگزار شد 
گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده

سمینار مجازي آموزش نحوه استقرار نظام جامع پژوهش، فناوري 
و تجاري سازي در وزارت نفت، ویژه هیات رئیسه منطقه و مدیران 
ارشد صنعت نفت شمال شرق کشور، به میزباني منطقه چهار عملیات 

انتقال گاز برگزار گردید.
 مدیرکل پژوهش وزارت نفت در جلسه اي وبیناري که با حضور مدیر 
و هیات رئیسه منطقه، مدیران عامل و روساي واحدهاي پژوهش صنعت 
نفت استانهاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي و سمنان، برگزار شد در 
سخناني با اشاره به نقش پژوهش در صنعت نفت گفت: یکي از مهمترین 
دغدغه ها در صنعت نفت، به روزآوري و روز آمد بودن این صنعت است و 

این امر به کمک پژوهش هاي نو آورانه قابل دسترسي است. 
دکتر مهدي احمد خان بیگي با بیان اینکه پژوهش مهمترین 
استراتژي صنعت نفت در شرایط کنوني است، افزود: پژوهشي که به 
سمت تجاري سازي نرود، نمي تواند خواسته هاي ما را بر آورده سازد و 

ما مجبوریم براي رفع نیازهاي خود به این سمت حرکت کنیم . 
وی با اشاره به ابالغ دستورالعمل هاي اجرایي در حوزه نحوه استقرار 
نظام جامع پژوهش، فناوري و تجاري سازي توسط وزیر محترم نفت 
تصریح کرد: با ابالغ این دستورالعمل هم افزایي خوبي در زمینه رشد 
پژوهش در وزارت نفت آغاز شد که برگزاري این سري نشست ها در سطح 
مدیران ارشد و معاونین مجموعه ها، از اولین ثمرات این حوزه مي باشد. 
مدیرکل پژوهش وزارت نفت با تاکید بر نقش ارزنده هم اندیشي 
پژوهشي میان شرکتهاي تابعه صنعت نفت افزود: قطعا یکي از عوامل 
اساسي پیشرفت سازمانها توجه ویژه و همه جانبه آنها به امر پژوهش و 
تبدیل نتایج آن به تولید محصول یا خدمات مورد نیاز جامعه است. یقینا 
این گونه سمینارها، دستاورهاي بسیار مناسبي خواهد داشت و تاکید میشود 
با برگزار ي هم اندیشي مداوم  در دوره هاي فصلي، نتایج ارزشمند آن 
را استحصال کرد و ان شاءاهلل خود نیز پس از پایان شرایط کرونایي به 
صورت حضوري پیگیر نتایج این جلسه و دستاوردهاي پژوهشي شرکت 
هاي تابعه صنعت نفت این خطه، به میزباني منطقه چهار عملیات انتقال 
گاز خواهم بود.در ابتداي این سمینار محمد کامل مدیر منطقه چهار 
عملیات انتقال گاز، در سخناني از پژوهش به عنوان رکن اصلي توسعه 
در صنعت نام برد و گفت: هرجا به پژوهش به چشم یک بازوي کمکي 

براي رشد نگاه کرده ایم به موفقیت نزدیک تر شده ایم. 
وي با اشاره به توانمندي پژوهشي مطلوب منطقه افزود: بیشتر طرح 
ها و نوآوري ها در حوزه خودکفایي و خوداتکایي مدیون ذهن هاي خالق 
وپژوهش گر کارکنان خدوم این منطقه مي باشد و اثرات آن در  این حوزه 
کامال مشهود و مشخص است . گفتني است این سمینار مجازي در جهت 
آشنایي اعضاي هیات رئیسه منطقه و مدیران ارشد صنعت نفت شمال 
شرق کشور با نحوه استقرار نظام جامع پژوهش، فناوري و تجاري سازي 
وزارت نفت، براي اولین بار در گستره چهار استان تحت پوشش انتقال گاز 
منطقه، به ابتکار و میزباني منطقه چهار عملیات انتقال گاز برگزار شد .

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق اردبیل
رفع مشکالت بخش خصوصی با حضور نمایندگان مجلس 

در شورای گفت وگو
رئیس اتاق اردبیل بر تالش برای رفع مشکالت فعاالن بخش 
باید  مجلس  نمایندگان  او،  عقیده  به  کرد.  تأکید  اقتصاد  خصوصی 
بخش  مشکالت  رفع  برای  گفت وگو،  شورای  جلسات  در  با حضور 

خصوصی تالش کنند. 
سیدکاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل در خانه ملت و نایب رئیس 
با حسین  اردبیل  اتاق  اقتصادی مجلس ضمن حضور در  کمیسیون 
پیرموذن، رئیس این اتاق دیدار و گفت وگو کرد.موسوی در این دیدار گفت: 
نمایندگان مجلس باید با حضور مستمر در جلسات شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی، بیشتر در جریان موانع و مشکالت بخش 
خصوصی قرار بگیرند و شخصاً تالش می کنم با این رویکرد برای رفع 
مشکالت بخش خصوصی استان تالش کنم.این نماینده مجلس ضمن 
ارائه گزارش عملکرد خود در کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس اتاق 
اردبیل، افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال ایجاد بستری 
مناسب و امن برای فعاالن اقتصادی کشور هستیم.او تأکید کرد: فعاالن 
بخش خصوصی تأثیر بسزایی در حرکت چرخ اقتصادی کشور دارند و ما 
همه باید به کمک این بخش بیاییم.موسوی ضمن تقدیر از تالش های 
اتاق اردبیل، گفت: آقای پیرموذن با دانش وسیع خود در حوزه اقتصاد 
و تجارب ارزشمند در حوزه تجارت نعمت بزرگی برای اقتصاد و بخش 
خصوصی استان است.رئیس اتاق اردبیل نیز در این دیدار پس از قدردانی 
از نقش مؤثر سید کاظم موسوی، در کمیسیون اقتصادی مجلس، انتظارات 
بخش خصوصی استان و کشور از مجلس شورای اسالمی را به اطالع 
او رساند.حسین پیرموذن ضمن تشریح شرایط اقتصادی استان، مسائل 
و مشکالت موجود بر سر راه فعاالن اقتصادی را طرح و راهکارهای 

پیشنهادی را با موسوی در میان گذاشت.

افتتاح پروژه تولیدي دانش بنیان در شهرک صنعتي نکا
بمناسبت هفته پژوهش و با حضور سردار مسلمي فرمانده سپاه 
کربال مازندران و جمعي از مسئولین استاني و شهرستاني، واحد تولیدي 
دانش بنیان نوآوران میهن در شهرک صنعتي شهید نظري نکا افتتاح 
شد.به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، سید 
مصطفي موسوي گفت: واحد تولیدي دانش بنیان نوآوران میهن با سرمایه 
گذاري ۶5۰۰ میلیون ریال و اشتغالزایي ۱۰ نفر در شهرک صنعتي نکا 

افتتاح و به بهره برداري رسید.
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران افزود: روند رو به 
رشد استقرار شرکتهاي دانش بنیان در شهرکهاي صنعتي بسیار مطلوب 
است و با حمایت از واحدهاي صنعتي و تولیدي و شرکت هاي دانش 
بنیان بدنبال توسعه تولید آنها در فضاي کسب و کار، در شهرکهاي 

صنعتي استان هستیم.
تولیدي،  واحد  این  افتتاح  با  همزمان  است،  توضیح  به  الزم 
نمایشگاهي از دستآوردها و توانمندیهاي نوجوانان نخبه علمي فعال 
معرض  در  نکا  پژوهشي شهرستان  و  علمي  بسیج  در طرح شهاب 

نمایش قرار گرفت.

پایان عملیات کشت غالت پاییزه در ۳۵200 هکتار از 
اراضی کشاورزی در نیشابور 

سید  نیشابور  شهرستان  رضوی  خراسان  استان  خبری  گروه 
موسی الرضا حسینی

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: کار کشت پاییزه غالت در  
35  هزار  ودویست هکتار از اراضی کشاورزی نیشابور پایان یافت.

معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور در 
گزارشی از پایان عملیات کشت پاییزه محصوالت غالت در سطح 35 
هزار و 2۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و اظهار 
داشت: گندم و جو از مهمترین محصوالت زراعی شهرستان است و 
از این میزان غالت کشت شده شامل گندم آبی ۱۱5۰۰ هکتار، گندم 
دیم 3۷۰۰ هکتار، جو آبی ۱۷۰۰۰ هکتار و جو دیم 3۰۰۰ هکتار که از 
سطح سبز مطلوبی برخوردار است. محمد علی فرهمندراد اضافه کرد: 
ارقام پیشگام، سیروان  ، پیشتاز،حیدری ،اروم   از مهمترین ارقام گندم 
آبی کشت شده در شهرستان و همچنین آذر2،کریم ،سرداری ،کوهدشت 
وسرخه محلی ارقام گندم دیم وارقام  بهمن،ریحان ،ریحان ۰3،نصرت 
،یوسف ،بهرخ ارقام مهم جوی آبی شهرستان و سهند،آبیدر نیز از ارقام 

جوی دیم کشت شده در سال زراعی جاری هستند.
ایشان  بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی و جوی آبی و دیم 
را متعلق به بخش مرکزی شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: بخش 

سروالیت نیز دارای بیشترین سطح کشت گندم دیم است.
بذر های اصالح شده و  از  استفاده کشاورزان  فرهمندراد گفت: 
عاری از علف هرز با قابلیت تولید باال، رعایت تناوب، عمق کاشت و 
تراکم مناسب بذر، آبیاری به موقع، مبارزه به موقع با آفات، بیماری ها 
و علف های هرز و استفاده از ادوات کشت مکانیزه از جمله عوامل 

تأثیرگذار تولید هستند.

پرستار  روز  و  زینب)س(  حضرت  میالد  مناسبت  به 
تجلیل شد 

همزمان با روز پرستار شهرداری سمنان از همسران پرستار،پرسنل 
شهرداری سمنان تجلیل کرد.

شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
سمنان،به مناسبت روز پرستار از طرف شهرداری سمنان شش نفر 
از همسران پرسنل شهرداری که به شغل پرستاری مشغول هستند 
طی نشستی با حضور شهردار و مشاور رسانه ای شهردار مورد تقدیر 

و تشکر قرار گرفتند.
سید محمد ناظم رضوی ضمن تبریک به مناسبت میالد با برکت 
اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری )س( به جامعه پزشکی و 
پرستاری گفت: این روزها پرستاران در خط مقدم جنگ با ویروس کرونا 
هستند و رسالت و تعهد سنگینی در قبال سالمت جامعه به عهده دارند.

ناظم رضوی در ادامه از تالش های بی شائبه و زحمات شبانه 
روزی عرصه درمان صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

وی با تقدیر از مدیر بانوان شهرداری سمنان به جهت برگزاری 
این نشست خواستار استمرار این فعالیت ها شد.مشاور رسانه ای شهردار 
هم در این نشست ضمن گرامیداشت روز پرستار و میالد حضرت زینب 
گفت:پرستاران در این شرایط بحرانی و بسیار سخت جانشان را کف 
دستشان گرفته اند و بی منت مشغول خدمت رسانی به بیماران هستند.

قاسمی ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی مردم و ماندن 
در خانه و رعایت نکات بهداشتی خدمتی به پرستاران جامعه ایران 
و  تقدیر  لوح  اهدا  با  پرستاران  از  این نشست  پایان  باشیم.در  داشته 

هدیه قدردانی شد.

برگزاری مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه و روشنایی 
معابر در استان مرکزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از برگزاری 
مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه و روشنایی معابر در استان خبر داد.

محمد اله داد بیان کرد: مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه توزیع 
برق و روشنایی معابر در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور با هدف 
استاندارد سازی و پایش ولتاژ و تعدیل روشنایی معابر  برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این مانور طی 2۷ و 2۸ آذر ماه جاری با 
فعالیت 33 اکیپ عملیاتی و ۱25نیروی فنی و اجرایی با 4۶ دستگاه 
خودرو سبک عملیاتی و خودرو سنگین در شهرستانهای اراک، ساوه، 
فراهان، خمین، خنداب و زرندیه برگزار می شود، افزود: کاهش شعاع 
تغذیه شبکه با احداث پست جدید، افزایش سطح مقطع با تبدیل سیم 
به کابل، بازآرایی شبکه و متعادل سازی بار، جابجایی پست به مرکز ثقل 
بار و خازن گذاری در شبکه و تعدیل روشنایی معابر به منظور مدیریت 
مصرف انرژی از جمله دستاوردهای این مانور است.اله داد گفت: در 
این مانور تبدیل حدود ۱۰ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، 
اصالح ولتاژ بیش از هزار مشترک، احداث یک دستگاه ترانسفورماتور 

و انتقال یک دستگاه ترانسفورماتور به مرکز ثقل بار انجام می شود.
افزایش  مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   
آمادگی اکیپ های اجرایی، باال بردن روحیه کار گروهی و مقاوم سازی 
شبکه و مدیریت مصرف برق را از دیگر دستاوردهای این مانور دانست.

فعالیت ۳۵ کادر پرستاری در مراکز درمانی مدیریت 
درمان استان ایالم

دکتر علیرضا رمضانی مدیردرمان تامین اجتماعی استان ایالم، 
گفت: در حال حاضر 35 کادر پرستاری در سه مرکز درمانی مدیریت 
درمانگاه  و   2 شماره  درمانگاه  میالد،  کیلینیک  دی  شامل  درمان 

شهرستان دهلران مشغول به فعالیت هستند.
شهدای  بیمارستان  پرستاری  کادر  تعداد  همچنین  افزود:  وی 
با شیوع  افراد همزمان  این  از  تعدادی  که  نفر هستند  زاگرس ۷۰ 

کرونا به این مرکز درمانی اضافه شدند.
مدیردرمان تامین اجتماعی ایالم اظهار داشت: این افراد شامل 
گروه پرستاری، خود پرستار ها، تکنسین های اطاق عمل، بیهوشی 

ها و بهیار ها می باشند.
 ۸۰ کنون  تا  کرونا  ابتدای شیوع  از  داد:  ادامه  رمضانی  دکتر 
مراکز  این  در  غیره  و  پرستاران  درمان،  مدیریت  پرسنل  درصد 
درمانی به کرونا ویروس مبتال شده که خوشبختانه فوتی در این 

زمینه ثبت نشده است.

زمین ایران 

برگزیدگان کتاب سال البرز با داوری گروه 
ایرانیان  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه  داوری 
از  مراسمی  زودی طی  به  که  شدند  مشخص 
گزارش  شد.به  خواهد  تجلیل  برگزیدگان  این 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط 
معاون  نور،  مرادی  البرز، علی  استان  اسالمی 
فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی البرز گفت: در جایزه کتاب سال البرز 
در سال ۱3۹۹ نویسندگان و مترجمان البرزی 

البرز  سال  کتاب  جایزه  دبیرخانه  به  اثر    ۷۰
کتاب  جایزه  با  مقایسه  در  که  کردند  ارسال 
سال ۱3۹۸ که ۱۷ اثر ارسال شده بود شاهد 
و  نویسندگان  خوب  استقبال  و  چشمگیر  رشد 
مترجمان البرز از این برنامه هستیم.وی افزود: 
از مجموع آثار ارسالی، حدود ۱۷ اثر ترجمه و 
53 اثر تالیف بود که نشان از فعالیت چشمگیر 

دارد.  البرزی  نویسندگان 
آثار  کلیه  داشت:  اظهار  نور  مرادی  علی 

البرز  سال  کتاب  جایزه  دبیرخانه  به  ارسالی 
در  مستقر  داوران  هیات  توسط  داوری  جهت 
خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
ارسال  ایرانیان  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه 
با  آثار  داوری  از  پس  و  نهایت  در  که  گردید 
ادبیات  و  کتاب  خانه  داوری  های  شاخص 
شدند  معرفی  برگزیده  عنوان  به  اثر   5 ایران 
برگزیدگان  این  از  به زودی طی مراسمی  که 

خواهد شد. تجلیل 

برگزیدگان کتاب سال البرز مشخص شدند

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
یخ  احتمال  و  دما  کاهش  به  اشاره  با  مرکزي 
و  شهرها  مشترکین  از  آب  کنتور هاي  زدگي 
زدگي  یخ  مراقب  خواست  استان  روستاهاي 

کنتور هاي آب باشند.
و  آب  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
فاضالب استان مرکزي مهندس یوسف عرفاني 
نسب در این رابطه اظهار داشت: با توجه به ورود 
اولین موج سرما در اواخر پاییز و کاهش محسوس 
نقاط  به خصوص  استان مرکزي  در  دماي هوا 
افزایش احتمال یخ زدگي کنتور هاي  سردسیر و 
آب ، از مشترکین تقاضا داریم تدابیر الزم را براي 
جلوگیري از یخ زدگي کنتورهاي آب به کار گیرند.

 مهندس عرفاني نسب ، گرم نگه داشتن 
کنتور آب با وسایلي همچون پشم شیشه، گوني 
،کیسه خاک اره ، پتو و سایر الیاف مصنوعي  و 
عایق بندي لوله هاي آب در فضاي باز ساختمان 
را از اقداماتي برشمرد که از یخ زدگي کنتورهاي 

افت دما و سرماي شدید  لوله ها هنگام  و  آب 
جلوگیري مي کند. وی تصریح کرد : مشترکین 
در صورت مواجه شدن با یخ زدگي کنتور آب و 
شیرآالت ،  از ریختن آب جوش بر روي کنتور و 
یا  روشن کردن آتش در حوضچه کنتور  خوداري 
نموده و با گرم نمودن آن از طریق پوشش هاي  
مناسب، و یا استفاده از آب ولرم ، سشوار و یا 

بخار شو یخ زدگي را بر طرف نمایند.

تاکید نمود مشتران در صورت مواجه  وي 
شدن با یخ زدگي و ترکیدگي کنتور هاي آب هر 

چه سریعتر با شماره ۱22تماس برقرار نمایند.
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي از مشترکین خواست ، هنگام رفتن به 
مسافرت و ترک منزل براي مدت طوالني حتمًا 

شیر فلکه بعد از کنتور آب را ببندید .
     وي تخلیه گل و الي و خاک داخل 
حوضچه تا زیر کنتور بطور کامل  و تمیز نمودن 
داخل  وقطعات  اتصاالت  کلیه  و  کنتور  بدنه 
حوضچه کنتور ، پر کردن  شیار و شکاف هاي 
دیواره حوضچه کنتور با مالت سیمان و اطمینان 
ازخشک بودن داخل آن را از دیگر اقدامات الزم 
به منظور حفاظت از کنتور هاي آب در برابر یخ 
زدگي بر شمرد و توصیه نمود:  درب حوضچه 
کنتور آب را با استفاده از کیسه هاي پالستیکي 
طـوري ببندیـد کـه از ورود آب باران به داخل 

آن جلوگیري گردد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي

همشهریان مراقب یخ زدگي کنتور آب باشند

بر  اردبیل  اتاق  رئیس 
مشکالت  رفع  برای  تالش 
خصوصی  بخش  الن  فعا
به   . د کر کید  تأ د  قتصا ا
عقیده او، نمایندگان مجلس 
جلسات  در  حضور  با  باید 
برای رفع  شورای گفت وگو، 
خصوصی  بخش  مشکالت 

تالش کنند. 
 ، ی سو مو ظم  کا سید
در  ردبیل  ا مردم  نماینده 
یب رئیس  نا و  ملت  نه  خا
اقتصادی مجلس  کمیسیون 

ضمن حضور در اتاق اردبیل با حسین پیرموذن، 
کرد.موسوی  گفت وگو  و  دیدار  اتاق  این  رئیس 
با  باید  مجلس  نمایندگان  گفت:  دیدار  این  در 
گفت وگوی  شورای  جلسات  در  مستمر  حضور 
جریان  در  بیشتر  خصوصی،  بخش  و  دولت 
موانع و مشکالت بخش خصوصی قرار بگیرند 
و شخصًا تالش می کنم با این رویکرد برای رفع 

مشکالت بخش خصوصی استان تالش کنم.این 
نماینده مجلس ضمن ارائه گزارش عملکرد خود 
اتاق  رئیس  به  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در 
اردبیل، افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس به 
دنبال ایجاد بستری مناسب و امن برای فعاالن 
فعاالن  کرد:  تأکید  هستیم.او  کشور  اقتصادی 
در حرکت چرخ  بسزایی  تأثیر  بخش خصوصی 
به کمک  باید  ما همه  و  دارند  اقتصادی کشور 

این بخش بیاییم.
تقدیر  ضمن  موسوی 
اردبیل،  اتاق  تالش های  از 
گفت: آقای پیرموذن با دانش 
وسیع خود در حوزه اقتصاد و 
حوزه  در  ارزشمند  تجارب 
برای  بزرگی  نعمت  تجارت 
خصوصی  بخش  و  اقتصاد 

استان است.
بیل  د ر ا ق  تا ا ئیس  ر
از  پس  دیدار  این  در  نیز 
سید  مؤثر  نقش  از  قدردانی 
کاظم موسوی، در کمیسیون 
خصوصی  بخش  انتظارات  مجلس،  اقتصادی 
استان و کشور از مجلس شورای اسالمی را به 
تشریح  ضمن  پیرموذن  رساند.حسین  او  اطالع 
مشکالت  و  مسائل  استان،  اقتصادی  شرایط 
و  طرح  را  اقتصادی  فعاالن  راه  سر  بر  موجود 
میان  در  موسوی  با  را  پیشنهادی  راهکارهای 

گذاشت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق اردبیل
رفع مشکالت بخش خصوصی با حضور نمایندگان مجلس در شورای گفت وگو

مرکزی  - حامد نوروزی :  مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 55 
هزار تن ماسه و نمک برای مدیریت بهینه راه ها 

در زمستان امسال در این استان ذخیره سازی شد.
»علی زندی فر«   افزود: این میزان نمک و 
ماسه از اول شهریورماه پیش بینی شده بود و برای 
استان  مجموعه  از سوی  آن  صرفه جویی، حمل 
انجام شده است.وی اظهار داشت: 3۷ راهدار خانه 
ثابت و سیار استان در 2 هفته اخیر  با 32۰ نیروی 
انسانی مستقر فعالیت مدیریت راه ها را  با شروع 

بارش ها آغاز کرده اند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

مرکزی گفت: شن و نمک مصرفی در راهدارخانه ها 
برای خدمت رسانی به مردم در طرح زمستانه و به 
میزان مورد نیاز شهرستان ها ذخیره سازی شده است.

زند فر در بخش دیگری از سخنانش افزود: 
4۶ هزار حلقه الستیک امسال با قیمت مناسب در 
استان توزیع و در اختیار رانندگان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: شیوع کرونا در حمل و نقل 
مسافر موجب کاهش 5۱ درصدی مسافر و افزایش 

۹ درصدی حمل و نقل بار شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: 35 تا 4۰ درصد ویروس کرونا باعث 
شده تا ترافیک جاده ها خلوت شود اما سرعت افزایش 

یافته و در نتیجه آمار تصادف باال رفته است.
رانندگی  تخلف  دوربین  افزود: 2۶  زندی فر 
دستگاه  و ۱۱  است  مستقر  استان  جاده های  در 
نیز به تازگی نصب شده و زیر ساخت 45 دستگاه 
نیز درحال آماده سازی است.وی اظهار داشت: 24 
دستگاه دوربین راهنمایی و رانندگی نظارتی و ۶4 

دستگاه تردد شمار در استان وجود دارد.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
استان مرکزی گفت: هشت نقطه حادثه خیز در 
استان وجود دارد که اعتبار مربوطه به رفع خطر آن 
تامین شده و تاکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد رفع خطر در 

آن ها پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :

۵۵ هزار تن ماسه و نمک در استان مرکزی ذخیره سازی شد
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ایالم  فرودگاه شهدای  مسافر در  از ۱۷ هزار  بیش 
جابجا شد

محمد جواد یگانه مدیر فرودگاه شهدای استان ایالم، گفت: از 
ابتدای آبان ماه سالجاری تا 25 آذرماه 33۰ پرواز نشست و برخاست 

در این فرودگاه انجام شده است.
وی افزود: در این راستا  ۱۷ هزار 3۶۰ مسافر جابجا شده که 
از این میزان ۸ هزار و 5۱۱ مسافر از استان خارج و ۸ هزار و ۸4۹ 
اظهار  ایالم  ایالم شده است. مدیر فرودگاه شهدای  وارد  مسافر 
داشت: همچنین در این مدت ۱43 تن و 543 کیلوگرم بار وارد و از 
این استان خارج شده است.یگانه ادامه داد: طی ماه آبان در مجموع 
۹۶ پرواز توسط شرکت های هواپیمایی ایران ایر، ماهان و آسمان 

از طریق فرودگاه شهدای ایالم انجام شده است.
وی بیان داشت: در این مدت بیشترین فعالیت انجام شده در 
این فرودگاه مربوط به شرکت هواپیمایی آسمان یا 5۷ پرواز است.

و  توسعه  شهرستان آران  و  موثرگاز در رشد  نقش 
بیدگل 

اصفهان، طی  استان  گاز  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
نشستی سید مصطفی علوی، مدیرعامل این شرکت با اسماعیل 
بایبوردی فرماندار شهرستان آران وبیدگل به بررسی گازرسانی به 

واحدهای خدماتی و صنعتی این شهرستان پرداختند.
در  گاز  مصرف  افزایش  به  اشاره  با  علوی،  مصطفی  سید 
روز  شبانه  ایام  در  استان  در  گاز  مصرف  گفت:  اصفهان،  استان 
به ۷۸ میلیون متر مکعب رسیده است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 2۰ درصد افزایش داشته است. وی، با اشاره به اینکه 
مردم باید همکاری الزم را در مصرف بهینه بویژه در تمام بخش 
ها داشته باشند، افزود: در فصول سرد اولویت مصرف گاز با بخش 
خانگی است در صورت مصرف زیاد در این بخش، توزیع مستمر و 
کامل گاز در صنایع آسیب می بیند.مهندس علوی، بیان داشت: در 
صورتی که هر خانوار یک درجه کاهش دما در منزل داشته باشد، 

۶ درصد در مصرف گاز استان صرفه جویی خواهد شد.
با بیان اینکه استان  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
اصفهان از استان های سبز کشور است و به جز تعدادی روستا در 
سطح استان، همه شهرها و روستاها از این نعمت بهره مند هستند، 
افزود: در حال حاضر در هیچ کجای استان طرح نیمه کاره ای وجود 
ندارد.مهندس علوی، تصریح کرد: در راستای گاز رسانی و یا تعمیر و 
تجهیز لوله ها، از ابتدای سال تاکنون در استان اصفهان حدود 4۰۰ 

کیلومتر شبکه گذاری شده است.
در ادامه، فرماندارآران و بیدگل، با اشاره به اینکه، گاز به عنوان 
یکی از مهمترین حامل های انرژی در تبدیل اقتصاد سنتی به صنعتی 
نقش موثری داشته است گفت: انرژی یکی از ارکان مهم، کلیدی 
و اساسی چرخه اقتصادی است و در شهرستان آران و بیدگل نیز از 
نظر تولید، اشتغال و زیست محیطی از جایگاه خاصی برخوردار است.

و  توسعه شهرها  در  را  گاز  نقش  بایبوردی،  اسماعیل  دکتر 
روستا های شهرستان آران و بیدگل مهم برشمرد و به رابطه معنادار 
گازرسانی به واحدهای صنعتی، صنفی و خانگی و رشد و توسعه 
اقتصادی این شهرستان اشاره کرد و افزود: این مهم در شهرستان 
صنعتی، گردشگری و کشاورزی آران و بیدگل که سوخت و انرژی 

غالبش گاز است، نمود عینی دارد .
مایع  های  برای سوخت  مناسبی  جایگزین  گاز،  افزود:  وی 
و فسیلی است و به عنوان سوخت برتر در قرن حاضر در جهان، 
 52۰۰ صنعتی،  واحد   ۸۱۰ به  بایبوردی،  می شود.دکتر  محسوب 
از  واحد صنفی، 5۱۰ کارخانه تولید فرش ماشینی و تولید بیش 
۶۰ میلیون مترمربع فرش ماشینی در شهرستان آران و بیدگل به 
عنوان »پایتخت و قطب اول فرش ماشینی در کشور« اشاره کرد و 
افزود: 25۰ میلیون دالر درآمد ارزی کشور از این شهرستان، نشان 
می دهد که باید قدردان گاز باشند. وی، بیان داشت: شهرستان آران 
و بیدگل حدودو 4۰هزار مشترک گاز دارد که از این تعداد، 345۸5 
بیش از 34 هزار مشترک شهری و الباقی مشترک روستایی است.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل، در ادامه به دو محدودیت آب 
و خاک در این شهرستان اشاره کرد، و گفت: وجود ۹.2 هکتارگلخانه 
فعال در شهرستان و ضرورت احداث شهرک های گلخانه ای در 
اراضی کشاورزی ابوزیدآباد، سفیدشهر، نوش آباد و آران و بیدگل 
نیازمند توسعه گازرسانی در این منطقه با حمایت شرکت گاز استان 
اصفهان و زیرساخت های برق است.  الزم به ذکر است، در این 
نشست مصوباتی برای توسعه گازرسانی در منطقه ارائه شد که در 
صورت مساعدت مسئوالن این شهرستان، با اجرای آنها گاز بخش 

گلخانه ای و صنعتی شهرستان آران و بیدگل تامین خواهد شد.

200 کیلومتر راه روستایی در استان اردبیل آسفالت 
می شود 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: 
در قالب طرح ابرار یک و 2 از این مقدار راه روستایی تاکنون 4۰ 

کیلومتر بهسازی،مرمت، شن ریزی و آسفالت شده است. 
 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای استان اردبیل،کلیم اهلل وثوقـی همزمان با هفته حمل و 
نقل و راهداری در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه میانگین راه 
روستایی آسفالت در استان اردبیل از متوسط کشوری بیشتر است، 
اظهار کرد: متوسط راه روستایی آسفالت در کشور 52 درصد است 

که این رقم در استان اردبیل 5۸ درصد می باشد.
راه  اینکه  به  اشاره  با  اردبیل  استان  اداری  شورای  عضو   
اردبیل آسفالت  دسترسی ۹5 درصد خانوارهای روستایی استان 
است، بیان کرد: با اینکه راه 5۸ درصد از روستاهای استان آسفالت 
درصد   ۹5 روستاها،  این  بودن  جمعیت  پر  علت  به  اما  است، 
خانوارهای روستایی استان تحت پوشش جاده های آسفالته هستند.

 وثوقی بهسازی، مرمت، شن ریزی و آسفالت راه های روستایی 
را از اولویت های اداره کل راهداری برشمرد و اضافه کرد: طبق 
 2۰ و   5۰ باالی  روستاهای  راه  گرفته  برنامه ریزی های صورت 

خانوار در استان اردبیل مرمت و آسفالت خواهد شد.

استرس شدید هنگام سخنرانی

تفکر پیشرفت تدریجی در اولویت است

مدیر ناحیۀ آهن سازی فوالد مبارکه خبر داد:
بومی سازی تیوب های ریفورمر واحدهای احیا مستقیم در 

شرکت فوالد مبارکه
داریوش رشیدی گفت: با اتکا به دانش فنی و تجربۀ نهادینه شده 
در فوالد مبارکه و همت شرکت های سازندۀ داخلی 22 ۱۰ عدد تیوب 
این ریفورمرها بومی سازی و با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت.

کرد:  تصریح  تجهیزات  این  کیفیت  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
کسب  با  و  است  شده  خارج  رده  از  وارداتی  لوله های  از  بسیاری 
احیا  ریفورمرهای  یک چهارم  حدود  حاضر  حال  در  موفقیت،  این 
با لوله های ساخت داخل عملیات تولید را انجام می دهند و تاکنون 

عملکرد مناسبی داشته اند.
رشیدی با اشاره به مزایای بومی سازی تیوب های ریفورمر احیا 
مستقیم اظهار داشت: با توجه به قیمت زیاد این قطعات و همچنین 
پرمصرف بودن آن ها در شرکت، خرید این تیوب ها ارزبری بسیار 
زیادی به دنبال دارد، اما با بومی سازی این قطعات، عالوه بر اینکه 
برای کشور  ارزی  یورو صرفه جویی  میلیون   ۷.۶ میزان  به  ساالنه 
حاصل شده است، با همکاری شرکت های سازندۀ داخلی در فرایند  
ریخته گری  تکنولوژی  و  فنی  دانش  کسب  به  موفق  آن ها،  تولید 
سوپرآلیاژها به روش گریز   از   مرکز   و  در مقیاس صنعتی در 

کشور شده ایم.
در ادامه محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مستقیم نیز افزود: 
استراتژیک و  از قطعات مهم و  تیوب های ریفورمر یکی  لوله ها و 
که  است  مستقیم  احیا  واحدهای  در  مالی  هزینۀ  بیشترین  دارای 
فرایند  شکست گاز متان و تبدیل آن به گازهای احیایی موردنیاز 
در  اکسایدی  گندلۀ  احیای  درجه جهت  از  ۱۱۰۰  بیش  دمای  در 
آن ها انجام می گیرد. خوشبختانه با رویکرد مدیریت فوالد مبارکه 
در زمینۀ بومی سازی و حمایت همه جانبۀ این شرکت از سازندگان 
داخلی، در این خصوص کارگروهی با حضور کارکنان متخصص و 
باتجربۀ شرکت تشکیل شد و با همکاری شرکت های سازندۀ داخلی، 
بومی سازی این قطعات فوق حساس مورد بررسی و تبادل نظر قرار 
گرفت و نهایتا عملیات بومی سازی طی مراحل مختلف انجام شد.باید 
در نظر داشته باشیم که در برخی پارامترها، در نمونۀ  وارداتی امکان 
بهره برداری در بعضی دماها وجود نداشت که در نمونۀ بومی سازی شده 
این محدودیت برطرف شده است. بدون شک این مهم که هم رهایی 
از وابستگی و هم جلوگیری از خروج ارز    را در پی داشته میسر 
نشده، مگر به لطف خداوند و با تالش و اعتماد به توان داخلی که 

مایۀ مباهات است.

ورود اردبیل به گام دوم توسعه شهری
 شهردار اردبیل از آغاز گام دوم توسعه شهری در اردبیل خبر داد.

به گزارش اداره رسانه شهرداری اردبیل، حمید لطف اللهیان در 
برنامه زنده دانیشیق که از شبکه استانی سبالن پخش شد، عنوان 
کرد: توسعه شهری امری توقف ناپذیر است و برای اینکه شهر به 
صورت اصولی توسعه یابد باید پروژه ها از سرعت  کافی برخوردار 
باشند.وی از پیش بینی و اجرای پروژه های مختلف در اردبیل خبر 
داد و گفت: در یک ماه گذشته پروژه های جدیدی در شهر پیش بینی 
شده و در آستانه اجرا است اگرچه شرایط آب وهوایی در اردبیل مساعد 
نیست و عملیات اجرایی با محدودیت مواجه است اما این عملیات 
با وجود برودت هوا نیز در حال اجرا هستند و متوقف نخواهند شد.

شهردار اردبیل تصریح کرد: 4 پروژه تقاطع غیر همسطح برای 
بهبود عبور و مرور شهری با ورود قرارگاه خاتم در شهر اردبیل در 
حال اجرا است و از آنجا که معابر شهری پاسخگوی نیاز شهروندان 
جهت  اصولی  و  مدرن  به صورت  شهر  معابر  توسعه  نبود،  اردبیل 
رسیدگی به مطالبات شهروندان اردبیل هم اکنون در حال اجرا است.

لطف اللهیان ادامه داد: هزینه ای که برای 4 تقاطع غیر همسطح 
)بزرگراه بسیج، نیایش، آقاباقر و پل شهید سپهبد قاسم سلیمانی( در 
اردبیل پیش بینی شده بالغ بر 3۰۰ میلیارد تومان است که بر آنیم 
منابع را در پروژه های اولویت دار و ضروری شهر صرف کنیم.وی 
از احداث پارکی استاندارد در پیله سحران با کاربری های مختلف و 
طراحی ویژه با هدف توسعه سرانه فضای سبز برای تمامی سنین 
مختلف و ساماندهی پسماند شهر اردبیل خبر داد و گفت: این پروژه 
نیز به زودی به مرحله اجرایی خواهد رسید.شهردار اردبیل ادامه داد: با 
اتمام  پروژه پل قدس، تمامی پروژه هایی که در سال ۹4 تعریف شده 
بود به اتمام خواهد رسید و پروژه های جدید که توسط قرارگاه خاتم 
در حال اجرا است اردبیل را وارد گام دوم توسعه شهری خواهد کرد.

۴0 نفر از پرستاران استان ایالم توسط شعب بانک رفاه 
کارگران تجلیل شدند

بهروز باالوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان ایالم، 
گفت: به مناسبت فرارسیدن میالد حضرت زینب کبری )س( و روز 
پرستار، 4۰ نفر از کادر پرستاری استان توسط  این شعب با هدیه 
به  مربوط  نفر   ۱5 تعداد،   این  از  افزود:  وی  شدند.  تجلیل  نقدی 
بیمارستان شهدای زاگرس، ۱5 نفر بیمارستان شهید مصطفی خمینی 
)ره( و ۱۰ نفر نیز از کادر پرستاری بیمارستان قائم )عج( می باشند.

مدیر شعب بانک رفاه کارگران  ایالم اظهار داشت: در راستای 
کمک به حوزه سالمت درخواست اعتبار خرید دستگاه های اکسیژن 
ساز  ارائه شده است که به محض تخصیص، زمینه خرید این دستگاه 
ها فراهم خواهد شد.باالوندی ادامه داد: سال ۹۸ از طرف شعب بانک 
رفاه کارگران استان ۱۰ میلیارد ریال جهت خرید آمبوالنس به دانشگاه 
علوم پزشکی ایالم اختصاص یافت.وی یادآور شد: همچنین سال 
گذشته 5 میلیارد ریال نیز جهت تجهیز مراکز بیمارستانی سطح استان 
از طرف این شعب اختصاص یافت.وی بیان داشت: از ابتدای شیوع 
کرونا 35 درصد کارکنان شعب سراسر استان به کرونا ویروس مبتال 

شده که خوشبختانه فوتی در این زمینه ثبت نشده است.
بروزترین  به  حاضر  حال  در  شعب  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 
زمینه  خدماترسانی  راستای  در  گفت:  است  شده  تجهیز  امکانات 

پرداخت تسهیالت به صورت الکترونیکی فراهم شده است.
اهدایی   التحریر  لوازم  گذشته  سنوات  در  است،  ذکر  به  الزم 
نیز توسط بانک رفاه کارگران استان بین دانش آموزان با نیاز ویژه  

توزیع شده است.

امیرمصطفی؛ 
نویسنده و مدرس سخنرانی 

ین  ا ست  ا ممکن 
داستان برایتان آشنا باشد:

چند سال پیش باید 
در سمیناری صحبت می 

کردم.
را  من  نام  مجری 

برای ایراد سخنرانی صدا زد.
انگار قلبم داشت به دهنم می آمد.
سالن سمینار دور سرم می چرخید.

از همان لحظه که از روی صندلی بلند شدم 
تا به سمت تریبون سخنرانی بروم، انگار دنیا را 
آوار کرده بودند، قلبم تند تند میزد،  روی سرم 
نفسم به شمارش افتاده بود، روی پیشانیم عرق 
سردی نشست و وقتی شروع به صحبت کردن 

کردم، صدام می لرزید.

لعنتی خیلی لحظه بدی بود.
از شدت استرس داشتم می مردم.

تا به حال تجربه این استرس 
شدید هنگام سخنرانی را نداشتم.

داستان  ین  ا است  ممکن 
برایتان آشنا باشد:

ر  د ید  با پیش  سال  چند 
کردم. می  صحبت  سمیناری 

ایراد  برای  را  من  نام  مجری 
سخنرانی صدا زد.

دهنم  به  داشت  قلبم  انگار 
می آمد.

می  سرم  دور  سمینار  سالن 
چرخید.

روی  از  که  لحظه  همان  از 
سمت  به  تا  شدم  بلند  صندلی 

تریبون سخنرانی بروم،
آوار  سرم  روی  را  دنیا  انگار 
میزد،  تند  تند  قلبم  بودند،  کرده 

نفسم به شمارش افتاده بود،
سردی  عرق  پیشانیم  روی 
نشست و وقتی شروع به صحبت 

کردن کردم، صدام می لرزید.
لعنتی خیلی لحظه بدی بود.

از شدت استرس داشتم می مردم.
تا به حال تجربه این استرس شدید هنگام 

سخنرانی را نداشتم.
دو نوع سخنران وجود دارد:

این  بدانید  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 
استرس شدید هنگام سخنرانی را، حتی افرادی که 
می گویند هیچ استرسی ندارند هم تجربه کردند.

به قول مارک توآین:
دو نوع سخنران وجود دارد، سخنرانی که می 
ترسد و سخنرانی که دروغ می گوید نمی ترسد.

من امیر مصطفی، مدرس سخنرانی و فن 
این  در  که  دانشی  و  تجربه  با  و  هستم  بیان 
مهمی  نکات  شما  با  خواهم  می  دارم،  زمینه 
به  هنگام سخنرانی  استرس شدید  مورد  در  رو 

اشتراک بگذارم.
است  سخت  باورش  افراد  از  خیلی  برای 
خجالتی  درونگرای  شخص  یک  قبال  من  که 

و کم حرف بودم.
منی که چند سال پیش حتی نمی توانستم 
جلوی دو نفر صحبت کنم و صورتم از خجالت 
و استرس سرخ می شد،االن می تونم به راحتی 
و با اعتماد به نفس جلوی هزاران نفر شروع به 

سخنرانی کنم.

دوست خوبم، می خواهم این را بهت بگویم 
که من و خیلی از افراد دیگر که استرس شدید 
هنگام سخنرانی داشتیم،توانستیم این استرس رو 
مدیریت کنیم و کاری کنیم که بتوانیم با اعتماد 
به نفس کامل، در هر جمعی شروع به صحبت 
بذاریم،پس  تاثیر  افراد  اون  کردن کنیم و روی 

تو هم می تونی.
از همین االن این مسیر رو شروع کن.

هنگام  شدید  استرس  اصلی  دلیل  یک 
سخنرانی

هنگام  شدید  استرس  اصلی  دلیل  یک 
سخنرانی این است که موقعیت سخنرانی کردن 

جلوی چند نفر برای ما جدید است.
بار  چند  مگر  ساله   3۰ عادی  فرد  یک 
سخنرانی  موقعیت  در  که  آمده  پیش  برایش 

کردن قرار بگیرد؟
اگر هم در دانشگاه برایش پیش آمده، آن 

موقعیت را به نحوی پیچانده است.
مثال به جای اینکه جلوی جمع قرار گیرد 
و صحبت کند، در یک اسالید پاورپوینت متن 
به  آن شروع  روی  از  و  نوشته  را  خود  صحبت 

روخوانی کرده است.
به  صرفا  را  دانشگاه  ما  کشور  در  معموال 
خاطر گرفتن مدرک و گذراندن آن دوره حساب 
در  توانند  می  افراد  که  صورتی  در  کنند،  می 
دانشگاه خودشان را به شدت درباره مهارت های 

ارتباطی رشد دهند.
کاری به این ندارم که چه درسی و با چه 

کیفیتی در دانشگاه ارائه می شود.
روی صحبتم با خودمان است.

را در هر موقعیتی  بتوانیم خودمان  باید  ما 
که هستیم رشد بدیم و نباید انتظار داشته باشیم 
که کشور، دانشگاه، مدرسه یا شخص دیگری به 

فکر رشد ما باشد.
نفر  چند  جلوی  صحبت  موقعیت  بنابراین 
)مخصوصا اگر در جمع رسمی باشیم(، موقعیت 
احساس خطر  ما  مغز  و  است  ما  برای  جدیدی 
این  از  زودتر  چه  هر  خواهد  می  و  کند  می 

موقعیت فرار کند.
داریم  شدید  ترس  هنگام  که  عالئمی 

چیست؟
- تپش قلب

- کم آمدن نفس
- عرق کردن

- ِت ِت ِپ ِت کردن
یک  دیدن  از  خواهد  می  ترس  این  حاال 

حیوان وحشی یا حشره باشد،یا یک موقعیت جدید 
مثل سخنرانی کردن، مغز ما آن را به عنوان یک 

خطر در نظر می گیرد.

هنگام  شدید  استرس  بر  چگونه 
سخنرانی غلبه کنیم؟

استرس شدید هنگام  اصلی  دلیل  توجه  با 
سخنرانی واضح است، که برای غلبه بر استرس 
هنگام سخنرانی باید کاری کنیم که آن موقعیت 

برایمان عادی شود.
حاال یعنی چی؟

یعنی اینکه ما باید انقدر در موقعیت سخنرانی 
کردن قرار بگیریم که برایمان این کار عادی شود.

انقدر باید با خودمان تمرین سخنرانی کنیم 
که بتوانیم به راحتی صحبت کنیم.

حاال چطور؟
یک موضوع را برای خودتان در نظر بگیرید 
و سعی کنید حدود دو تا سه دقیقه برای خودتان 

صحبت کنیم.
پیشنهاد من این است که از خودتان موقع 

صحبت کردن فیلم بگیرید.
را  کار  این  بارها  و  بارها  و 

انجام دهید.
این تکرار و تمرین است که 
باعث رشد ما در مهارت سخنرانی 

می شود.

جمع بندی
برای اینکه به استرس شدید 
هنگام سخنرانی غلبه کنیم، فقط 
همین یک نکته را برای خودتان 
در نظر بگیرید که باید این موقعیت 

را برای خودتان عادی کنید.
جمع  در  بیشتر  را  خودتان 

قرار دهید.
بیشتر در جمع صحبت کنید.

البته منظورم این نیست که 
تا چند نفر را دیدید شروع کنید، 
به پر حرفی و اجازه ندهید که بقیه 
حتی یک کلمه هم صحبت کنند.

قرار نیست ما به عنوان یک 
شخص پر حرف شناخته شویم.

از  حرفی  پر  خاطر  به  دیگران  نیست  قرار 
ما فراری باشند.

منظورم این است که باید بتوانیم موقعیت 
کنیم،  فراهم  خودمان  برای  را  کردن  صحبت 
حتی شده چند برای دقایقی در بین دوستان یک 

ُجک تعریف کنیم.
حتی شده در بین همکارانمان موضوع اتفاق 

افتاده دیشب را تعریف کنیم.
ما  باعث می شود  کارهای کوچک  همین 
سخنرانی  زمینه  در  را  خودمان  کم  کم  بتوانیم 

کردن ارتقاء دهیم.
هر  یا  ما  که  باشید  داشته  نظر  در  را  این 

شخص دیگر یک شبه سخنرانی نمی شود.
دوست خوبم، این تفکر را برای خودت داشته 
باش که سعی کنی به صورت تدریجی رشد کنی.
یک شبه نمی توان ره چند ساله را پیمود.

با کارهای کوچک خودت را ارتقا بده.
همونطور که یک ورزشکار نمی تواند با یک 
روز تمریِن سنگین در ماه بدنش را به ورزیدگی 
خوبی برساند، ما نیز نمی توانیم مثال با سه چهار 
ساعت تمرین در یک روز از ماه مهارت سخنرانی 

را برای خودمان رشد دهیم.
تفکر پیشرفت تدریجی را برای خودت در 

اولویت قرار بده، نه پیشرفت موشکی را!

کار و  کسب 
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گاهی برای رسیدن به پیروزی الزم 
است بارها شکست بخورید، بلند شوید و 
این بار قدرتمندتر و باتجربه تر به سوی 
برای  که  اتفاقی  مانند  درست  کنید؛  حمله  هدف 

الهالل عربستان رخ داد و 
پرسپولیس  برای  می تواند 

هم رقم بخورد.
دو نایب قهرمانی در 
آن  آسیا،  قهرمانان  لیگ 
گذشته،  سال  سه  در  هم 
فوتبال  بی رحمی  نهایت 
ران  دا هوا احساسات  با 
قیمت  اما  تیم هاست  و 
در  موفقیت  و  پیروزی 
است؛  بسیار گران  فوتبال 
گاهی به قیمت گذر عمر و 
در نهایت باتجربه تر شدن. 
این قصه پرسپولیس است 
که بعد از تجربه دو فینال، 
و  فوت  از هر کسی  بهتر 

فن بازی در این مرحله را یاد گرفته و شاید در گام 
سوم جان سخت تر و باتجربه تر دستش را به سمت 
جام قهرمانی دراز کند. البته که هنوز هم تضمینی 
خود  به  چیز  همه  که  چرا  نیست  موفقیت  برای 

پرسپولیس ربط دارد.
سال  فینال  تجربه  که  یحیی  شاگردان  اگر 
2۰۱۸ را داشتند، با تجربه بیشتری بازی می کردند 
و نکات ریز و قابل توجه فینال مانند پرهیز از خطا 
نظر  در   ،VAR حضور  در  را  جریمه  محوطه  در 

قلم گزارشگران و  به طور قطع االن  می گرفتند، 
خبرنگاران هم به سمت و سوی دیگری می رفت اما 
فعال هواداران هستند و حسرتی که بر دل آن ها مانده 
است که مگر فوتبال ایران چند بار دیگر قادر است 

در شرایط نابرابر اقتصادی و امکانات، به فینال برود؟
فینال  دو  تیمی  کمتر  که  است  این  واقعیت 
اما  است  با شکست پشت سر گذاشته  را  متوالی 
پرسپولیس تنها نیست؛ کمی آن طرف تر، الهالل، 
یکی از قدرت های فوتبال آسیا که امسال هم اگر 
گرفتار کرونا نشده بود، می توانست تبدیل به رقیب 
جدی پرسپولیس و اولسان هیوندای شود، تجربه 

مشابهی را دارد.
یکی از پرافتخارترین تیم های آسیا باالخره در 

سال 2۰۱۹ و در مدل جدید این مسابقات، رنگ 
پایان  به حسرت خود  و  دید  به خود  را  قهرمانی 
بخشید. الهالل هم مانند پرسپولیس برای لمس 
فینال  در  را  شکست  طعم  بار  دو  قهرمانی  جام 
در  بار  یک  کرد.  تجربه 
گل  یک  با   2۰۱4 سال 
در مجموع دو باز مغلوب 
وسترن سیدنی شد و یک 
 2۰۱۷ سال  در  هم  بار 
از  قبل  سال  دو  دقیقا  و 
بر   2 با حساب  قهرمانی 
باخت  ردز  اوراوا  به  یک 
اما سال 2۰۱۹ همین تیم 
ژاپنی را این بار با سه گل 
شکست داد و به سومین 
جام قهرمانی خود در آسیا 

دست یافت.
پرسپولیس  چه  اگر 
تیم های  امکانات  و  پول 
غرب و شرق آسیا را ندارد 
اما تیمی است که به واسطه سال ها حضور برانکو و 
در ادامه روی کار آمدن یکی از خوش فکرترین و به 
روز ترین مربیان ایرانی، قاعده بردن را بهتر از هر 
تیمی در ایران بلد است و به اعتقاد همین تیم های 
آسیایی االن جزو چند تیم آماده قاره کهن است. 
پس برای پرسپولیس بیش از هر تیم دیگری در 
ایران احتمال بیشتری برای صعود به سومین فینال 
را قائل هستیم و شاید این بار تجربه دو شکست در 

دیدار پایانی آن ها را هم عاقبت بخیر کند.

دو بار شکست در فینال آسیا سخت است اما...

پرسپولیس جان سخت تر و باتجربه تر به سوی گام سوم
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بنا: هر کشتی گیری آماده نباشد، می گویم خداحافظ!
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دلیل دعوت نکردن از باتجربه 

ترین عضو تیم ملی را فاش کرد.
سعید عبدولی که هم طالی جهانی در کارنامه خود دارد و هم 
مدال برنز المپیک ریو، تنها بازمانده از نسلی است که محمد بنا توانست 

با آن ها قهرمانی در المپیک لندن را با سه مدال طال جشن بگیرد.
این فرنگی کار باتجربه که در سن 3۱ سالگی به دنبال دومین 
مدال المپیک خود در توکیو است، به اردوهای اخیر تیم ملی دعوت 
نشده. با اینکه همواره رابطه محمد بنا و سعید عبدولی نزدیک بوده، 
اما حتی بعد از روی تشک رفتن عبدولی در لیگ هم بنا او را دعوت 
نکرده تا شانس برای کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در راه رسیدن 

به المپیک به حداقل برسد.
بعد از اینکه دعوت نشدن از عبدولی شایعاتی را پیرامون اختالف 
بین او و بنا و قرار گرفتنش در لیست سیاه سرمربی تیم ملی مطرح 
کرد، محمد بنا در گفت و گو با تسنیم درباره خط خوردن فرنگی کار 
باتجربه اندیمشکی توضیح داده و می گوید: من به شرایط کشتی گیر 
شرایط  به  کنم،  دعوت  را  عبدولی  سعید  باشد  قرار  می کنم.  نگاه 
او شرایط خوبی  آمادگی اش توجه می کنم. سعید را در لیگ دیدم. 
استفاده کنم، مهره ای  از کسی  کیلوگرم  در ۸2  باشد  قرار  نداشت. 
خواهد بود که مثاًل هشت سال بتواند به تیم ملی کمک کند. در واقع 
جوانگرایی مدنظر است. با شرایطی بدنی که از او دیدم، باید بگویم 
وضعیت خوبی نداشت. وقتی شرایط خوبی نداشته است، می گویم. من 
با کسی تعارف ندارم. هر کسی شرایط خوبی نداشته باشد، خداحافظ. 
تیم ملی ملک شخصی کسی نیست. نه ملک شخصی محمد بناست 
و نه هیچ کشتی گیری. یک زمانی کشتی گیر شرایط خوبی دارد و 
به اردوی تیم ملی دعوت می شود و یک زمانی هم ندارد و دعوت 
نمی شود. شرایط هم جوری نیست که ما زمان داشته باشیم. شرایط 

سخت و خاص است.«

یعقوبیان: تیم ملی جای پارتی بازی نیست

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اپه گفت: کسانی که حضورشان 
تنها به خاطر مسافرت، خرید و بیزینس باشد، به درد ما نمی خورند و 

دست شان را از سیستم قطع می کنیم.
علی یعقوبیان سرمربی تیم ملی شمشیربازی اپه، در خصوص نامه 
اعتراضی چهار شمشیرباز در رشته اپه، اظهار داشت: این حرکت دوستان 
غلط بود؛ نه به خاطر این که من سرمربی تیم ملی هستم، بلکه به این 
دلیل که اگر این رویه رواج پیدا کند، کاماًل اشتباه است. آنها یک روز 
از نماینده مجلس و مدیرکل کمک گرفتند و حاال که دستشان بسته 
شد و در تیم ملی جایی ندارند، این نامه را منتشر کردند. کیهانی که 
از معترضین است، جایگاه 2۸۰ را در رنکینگ جهانی دارد. تیم ملی 
جای استعدادها و کسانی است که تالش می کنند، نه کسانی که با 

پرداخت پول و موارد دیگر به تیم ملی وارد شدند.
وی در ادامه افزود: باید پیراهن تیم ملی بر تن کسانی باشد که 
لیاقت آن را دارند و قدر آن را می دانند. یک ورزشکار باید برای حضور 
در تیم ملی انگیزه داشته باشد. از کسی که بعد از باخت گریه می کند، 
برای حضور در تیم ملی دعوت می کنم، نه کسی که بعد از شکست 

سریع آماده می شود تا در بازارها خرید کند.
سرمربی تیم شمشیربازی اپه تاکید کرد: من استعدادیابی را در 
رشته اپه آغاز کردم و دوره مربیگری را در مجارستان پشت سر گذاشتم. 
تا زمانی که در تیم ملی هستم، با قدرت تالش می کنم تا اپه در مسیر 
رو به رشد حرکت کند. اگر این افراد برای تیم ملی مثمر ثمر بودند، 

حتماً با آنها صحبت می کردیم تا مشکل حل شود.
یعقوبیان بر جوانگرایی در تیم ملی تاکید کرد و گفت: تیم ما 
کاماًل جوان است و ما می خواهیم با جوانگرایی در سال های آینده به 
نتایج خوبی برسیم. کسانی که حضورشان در تیم ملی تنها به خاطر 
مسافرت، خرید و بیزینس باشد، به درد ما نمی خورند و دست شان را از 
سیستم قطع می کنیم. مطمئن باشید من با این جوانان نتیجه می گیرم 

و با انگیزه با آنها کار می کنم.
سرمربی تیم ملی بر روند رو به رشد سابر ایران تاکید و عنوان 
پیمان  بودند.  استعدادهای اسلحه سابر  از  پاکدامن و عابدینی  کرد: 
فخری، عابدینی را به خاطر تجربه باالیی که داشت، در تیم ملی 
ورزشکار جوان سرمایه گذاری  چند  روی  آن  کنار  در  و  داشت  نگه 
کرد و امروز هم نتیجه آن را برداشت کرد. این کار باید پیش از این 
در اسلحه اپه نیز آغاز می شد، اما انجام نشده است و من هم مدیون 
هستم اگر این برنامه را درپیش نگیرم و امثال پاکدامن ها و رهبری ها 

را در اسلحه اپه پیدا نکنم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاقات بر تیم ملی تاثیر 
خواهد داشت، گفت: حاشیه هایی ایجاد خواهد شد و تمرکز ما به هم 
می خورد، ولی به هر حال این قورباغه ای بود که باید آن را قورت 
مدال   ۱۰ که  کند  می  اعتراض  فردی  یک  زمانی  یک  می دادیم. 
به  وقتی  که  می کنند  اعتراض  آنهایی  ولی  دارد،  جهانی  و  آسیایی 
مسابقات ژاپن اعزام شدند، با عملکردی که داشتند، آبروی من را 

بردند. آزموده را آزمودن خطاست.

بُرد پرتو با درخشش مهدی طارمی

مهدی طارمی در دیدار پورتو در برابر ناسیونال، شب خوبی را 
پشت سر گذاشت و همه کاره پیروزی تیمش در این مسابقه بود.

در چارچوب هفته دهم رقابت های لیگ برتر پرتغال، تیم پورتو 
در استادیوم خانگی خود دراگو، به مصاف ناسیونال رده سیزدهمی 

رفت و با نتیجه دو بر صفر از سد خریف خود عبور کرد.
در این دیدار، مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو عملکرد درخشانی 
داشت. او ابتدا در دقیقه 2۱ توسط مدافع ناسیونال در درون محوطه 
و  آبی  سود  به  پنالتی  خطای  یک  و  شد  سرنگون  حریف  جریمه 
سفیدهای پورتو گرفت که سرجیو اولیویرا آن را وارد دروازه حریف کرد.

سپس و در دقیقه 3۹، طارمی با یک پاس زیبا موسی مارگا دیگر 
مهاجم پورتو را در شرایط ایده آل گلزنی قرار داد که این مهاجم اهل 

مالی قدر پاس طارمی را دانست و آن را وارد دروازه حریف کرد.
در نهایت پورتو با تأثیرگذاری طارمی بر روی هر دو گل این 
دیدار، از سد ناسیونال عبور کرد تا با 22 امتیاز از ۱۰ بازی در رده 
سوم جدول رده بندی قرار بگیرد. اسپورتینگ با 2۶ و بنفیکا با 24 

امتیاز باالتر از پورتو در رده های اول و دوم قرار دارند.
طارمی که در این فصل و در همه رقابت ها ۱۶ بار برای پورتو 
به میدان رفته، تنها در ۶ بازی از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفته 
است. او در این ۶ مسابقه، 4 بار موفق به گلزنی شده، یک پنالتی به 

سود تیمش گرفته و یک پاس گل نیز داده است. 
عملکرد خوب طارمی با تمجید هواداران پورتو در فضای مجازی 
روبرو شد. نکته ای که بخش عظیمی از هواداران این تیم بر روی آن 
نظر مشترک دارند، اعتقاد به حضور طارمی از ابتدا در ترکیب پورتو 
است. مسئله ای که به نظر می رسد سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو 
نیز اخیرا به آن رسیده و او در ۸ بازی اخیر تیمش، در ۶ دیدار از وجود 

طارمی از ابتدا در ترکیب تیمش استفاده کرده است.
اما عملکرد مهدی طارمی در دیدار شب گذشته در مقابل ناسیونال 
با بازخورد مثبت هواداران پورتو روبرو شد. جایی که آنها معتقدند طارمی 
بر روی عملکرد موسی مارگا مهاجم ثابت پورتو تأثیر مثبت گذاشته 
و حتی یک هوادار پورتو نیز پیشنهاد داده است طرفداران این تیم در 

صورت بچه دار شدن، نام او را مهدی طارمی بگذارند.

شورش در رختکن آرسنال؛
 اوزیل می برد یا میکل؟

یکی از مهمترین مشکالت 
فعلی آرسنال که نقش مهمی در 
داشته  تیم  ضعیف  بسیار  نتایج 
اختالف و چنددستگی شدید در 

رختکن این تیم است.
اینکه  از  آرتتا پیش  میکل 
به حال شرایط  بخواهد فکری 
تکنیکی و تاکتیکی تیم خود بکند 
تا شاید راهی برای خالصی از 
بحران فعلی و نتایج بسیار ضعیف 
توپچی ها پیدا شود باید در وهله 

اول اوضاع رختکن تیمش را سر و سامان بدهد. رختکن آرسنال از 
اختالف و چنددستگی شدید و از روابطی رنج می برد که رسانه های 

انگلیسی از آن به عنوان روابط سمی یاد می کنند.
حاال دیگر همه می دانند که آرسنال در یکی از ضعیف ترین ادوار 
تاریخ خود به سر می برد. توپچی ها از فصل ۱۹۷4-۱۹۷5 تا امروز 
هرگز لیگ برتر را اینقدر بد شروع نکرده بودند. شکست 2-۱ روز 
شنبه مقابل اورتون در گودیسون پارک به این معنی بود که تیم آرتتا 
در هفت بازی اخیرش در لیگ برتر حتی موفق به کسب یک پیروزی 
نشده. به همین دلیل است که آرسنال در آستانه کریسمس با منطقه 
خطر سقوط جدول مغازله می کند. از همه بدتر اما خبرهایی است که 
اخیراً در انگلیس علنی شده مبنی بر اینکه چندین نفر از بازیکنان 
تیم اصلی آرسنال علیه آرتتا شورش کرده و باعث شده اند مربی 
اسپانیایی عماًل کنترل رختکن خود را از دست بدهد.روزنامه میرر از 
جمله رسانه هایی بود که گزارش داد چندین بازیکن آرسنال از بازی 
نکردن مسوت اوزیل شاکی هستند و به صراحت گفته اند نمی توانند 
قبول کنند »شخصیت بزرگی« مثل اوزیل در این شرایط حساس در 
تیم بازی نمی کند. این در حالی است که آرتتا از چندی پیش نام اوزیل 

را از فهرست تیمش برای لیگ برتر و لیگ اروپا حذف کرده است.
آرتتا هم اخیراً در مقابل سواالت اجتناب ناپذیر خبرنگاران که از او 
درباره شورش رختکن تیمش سوال می پرسیدند این را تلویحاً تایید 
کرد ولی سعی کرد از شدتش بکاهد و آن را تا حدودی طبیعی جلوه 
دهد. آرتتا مدعی شد که وقتی تیم در چنین شرایطی قرار می گیرد 

راضی نگه داشتن همه 3۱ بازیکن حاضر در اردو غیرممکن است.
اما از سوی دیگر مدیریت باشگاه حمایت خود از آرتتا را اعالم 
کرده و اخراج سرمربی اسپانیایی در ماه ژانویه را تکذیب کرده است. 
مدیریت حتی اعالم کرده که در ماه ژانویه قصد دارد یک هافبک 

خالق جذب کند تا کمک کار آرتتا باشد.

پرسپولیس از کمک داور ویدیویی ضربه خورد 
چون هنوز نحوه بازی کردن زیر نظر 23 دوربین 
شاهد و ناظر را بلد نیست و بازیکن فکر می کند 

امکان فریب داور مسابقه وجود دارد.
پرسپولیس در دومین فرصت قهرمانی در آسیا 
و باال بردن جام نقره ای لیگ قهرمانان هم غفلت 
کرد و با هدیه دادن دو پنالتی به اولسان هیوندای، 

به نایب قهرمانی این مسابقات بسنده کرد.
در  دیدار  این  در  محمدی  گل  شاگردان 

کارهای دفاعی تیم برتر میدان بودند و 
بعد از گذشت 2۰ دقیقه از بازی، حریف 
فرصتی برای نزدیک شدن به چارچوب 
دروازه حامد لک نداشت اما دو خطای 
دیدار،  این  در   VAR وجود  و  فردی 
تبدیل به قاتل پرسپولیس شد تا سریال 
این  فینال  در  ایرانی  تیم های  ناکامی 
مسابقات به عدد چهار برسد.به جرات در 
این دیدار پرسپولیس نزدیک تر از هر تیم 
دیگری در رسیدن به جام قهرمانی بود 

ولی حرفه ای نبودن و بی توجهی به موضوعی به نام 
VAR پرنده خوشبختی را از شانه های پرسپولیس 
دور کرد.موضوعی که در این دیدار بسیال جلب 
بود؛  ویدیویی  داور  از کمک  استفاده  توجه کرد، 
همان چیزی که بازیکنان پرسپولیس به آن توجه 
نداشتند و بالی جانشان هم شد. بی توجهی به این 
سیستم پیشرفته که تبدیل به چشم سومی برای 
داوران شده و جای هیچ گونه اشتباه و غفلتی را 
به داوران نمی دهد، باعث شد دو خطای نوراللهی 
و شیری در محوطه جریمه ضبط و ثبت و در موعد 

مقرر به ضرر خود و تیمشان تمام شود.
صحنه خطای َهند )دست( مهدی شیری در 
داخل محوطه جریمه به گونه ای است که به نظر 
می رسد بازیکن ملی پوش ایرانی هنوز موضوعی 
به نام کمک داور ویدیویی را جدی نگرفته است؛ 

دیگر زمان مارادونا گذشته که با دست به توپ 
ضربه بزنی و هیچ کس این تصاویر را نبیند. در 
واقع وقتی که توپ از مدافع ایرانی عبور می کند، 
او دستش را به پشت سر نزدیک می کند و سعی 
دارد با منحرف کردن آن، به سرعت دست خود 
را پنهان کند اما هر چقدر هم که باهوش باشید و 
اصول و فنون تردستی را پیاده کنید، بیش از 23 
دوربین تمام حرکات را ضبط می کنند و جایی برای 
فرار نیست. صحنه برخورد پای احمد نوراللهی به 

بازیکن اولسان هیوندای در یک موقعیت بسیار 
معمولی هم گواه این است که او احتیاط الزم را 
در وجود کمک داور ویدویی ندارد. هر دو صحنه 
و خطای پنالتی در ابتدا از دست داور و بینندگان 
در  شاید  نبود،   VAR اگر  و  رفت  در  تلویزیونی 
خالل بازی دیده نمی شد ولی دوران »بزن و در 

رو« تمام شده است.
مهم ترین نکته این بازی کم اطالعی و عدم 
توجیه بازیکنان ایرانی است که در تیم ملی هم به 
میدان می روند. اگر چه VAR در ایران وجود ندارد 
اما به نظر می رسد باید این موضوع به بازیکنان 
حرکتی  یا  خطا  هرگونه  که  می شد  داده  هشدار 
برای فریب داور به سود تیمشان را متوقف کنند 
چرا که داور تنها نیست و این بار 23 چشم دیگر 

به او کمک می کنند.

همین نکات کوچک و کم اهمیت در نگاه 
نخست است که تفاوت ها را در این دیدار رقم زد؛ 
تیمی VAR را جدی می گیرد و اجازه ضربه خوردن 
به تیمش را از این طریق نمی دهد اما دیگری هنوز 
خودش را با تکنولوژی و دنیای پیشرفته فوتبال 
این موضوع فقط  است.  نکرده  جهان هماهنگ 
درباره پرسپولیس نیست بلکه تمام فوتبال ایران 
را شامل می شود که به علت نبود زیرساخت های 
آموزشی مناسب، بازیکنان و مربیان از مقوله ای به 
نام کمک داور ویدیویی در رویدادهای 

بزرگ غافل هستند.
هدف از این گزارش تنبیه یا مواخذه 
به  هشدار  بلکه  نیست  خاصی  بازیکن 
فوتبال ایران، فدراسیون و باشگاه هاست 
آنچه  هر  بین المللی  رویدادهای  در  که 
می کنند  فکر  و  شنیده اند  داوری  درباره 
امکان فریب داور وجود دارد، دور بریزند 
و به فوتبال بازی کردن خود بچسبند چرا 

که این بار داور تنها نیست.
شاید خطای هند شیری تلنگری برای فوتبال 
ایران باشد و مقامات فدراسیون فوتبال را به فکر 
این بیندازد که مسابقاتی که در باالترین سطح 
کشور برگزار می شود، هنوز برخی امکانات را کم 
دارد و همین باعث شده از فوتبال روز دنیا عقب 
بیفتد. سهم فوتبالی که مدیرانش برای حضور در 
عکس های یادگاری، در صف اول قرار می گیرند 
در  حتی  ضروری  تصمیم گیری های  وقت  ولی 
صف های آخر هم پیدایشان نمی شود، 2۷ سال 
دوری از قله آسیاست، لیاقتش حسرت قهرمانی 
است.  کهن  قاره  باشگاهی  جام  معتبرترین  در 
برای  را  آینده ای  چنین  که  هستند  مدیران  این 
و  بی تجربگی  و  آورده اند  وجود  به  ایران  فوتبال 
همین  کار  نتیجه  شیری  مثل  بازیکنانی  غفلت 

مدیران است.

به بهانه هند پنالتی مدافع پرسپولیس؛

بازیکنان حرفه ای با تفکرات آماتور!

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان گفت: باید به 
هدف اصلی خودمان فکر کنیم که صعود به جام 
جهانی است و نگذاریم هیچ چیزی مانع از رسیدن 

به این هدف شود.
اظهار  با  گویی  و  گفت  در  عبدی  حسین 
رضایت از برگزاری اردوی این تیم در تاجیکستان 
و انجام 2 مسابقه تدارکاتی اظهار امیدواری کرد 
از این فرصت به بهترین شکل برای آماده سازی 

تیم استفاده شود.
تاجیکستان  به  ورود  از  پس  افزود:  وی 
نخستین  آماده  و  اطلس مستقر شدیم  در هتل 
است  این  هدفمان  می شویم.  اینجا  در  تمرین 
که در بازی های دوستان به هماهنگی بیشتری 
دست یابیم. قبل از رسیدن به مسابقات مرحله 
و  بدهیم  انجام  را  زیادی  بازی های  باید  نهایی 

این  از  قبل  تیم  مشکالت  هستیم  عالقمند 
بازی ها به خوبی دیده شود. با این وجود تالش 
می کنیم در دیدارهای تدارکاتی هم برنده باشیم 

و به نتیجه مطلوب برسیم.
عبدی خاطرنشان کرد: باید به هدف اصلی 

خودمان فکر کنیم که صعود به جام جهانی است 
این  به  رسیدن  از  مانع  چیزی  هیچ  نگذاریم  و 
هدف شود. امیدوارم از همه ظرفیت ها و بازی های 
تدارکاتی همچنین تورنمنت های مناسب به خوبی 
باید  استفاده کنیم. در خصوص تاجیکستان هم 
فوتبال  برتر  قدرت های  از  یکی  تیم  این  بگویم 
که  است  نوجوانان  و  سال  زیر ۱۶  رده  در  آسیا 
امیدوارم در اینجا هم دیدارهای خوبی مقابل این 

تیم برگزار کنیم.
تیم فوتبال نوجوانان خود را برای حضور در 
جام  انتخابی  حکم  که  آسیا  قهرمانی  مسابقات 

جهانی را دارد باید آماده کند.  
تیم فوتبال نوجوانان روزهای سوم و هفتم 
تاجیکستان  کشور  در  دوستانه  دیدار   2 دی 

برگزار می کند.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان:

هیچ چیزی نباید مانع صعود ما به جام جهانی شود
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از راست سید عباس سجادی و محمد سلمانی
اختصاصی دنیای جوانان

در دلم چیزی فرو می ریزد
آیا عشق نیست

نجمه زارع

دیدمت چشم تو جا در چشم های من گرفت
آتشی یک لحظه آمد در دلـم دامن گرفت

در دلم چیزی فرو می ریزد آیا عشق نیست
این که در اندام من امروز باریدن گرفت؟

من که هستم؟ او که نامش را نمی دانست و بعد
رفت زیر سایـه یک  مرد و نـام »زن« گرفت

روزهای تیـره و تاری کـه با خود داشتم
با تو اکنون معنی آینده ای روشن گرفت

زنده ام تا در تنم هرم نفس های تو هست
مرگ می داند: فقـط باید تـو را از من گرفت

در   ۱2۹۹ کودتای  موضوع »بازتاب  با  نشستی 
ادبیات« توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ 
از  مجازی  صورت  به  پژوهشگاه  اجتماعی  مطالعات  و 

طریق نرم افزار اسکایپ برگزار می شود.
در این نشست محمدرضا سنگری،  حامد صالحی و 
ارائه دهنده حضور خواهند  عنوان  پارسی نژاد به  کامران 
داشت و دبیری علمی این جلسه نیز برعهده محمدحسن 

شاهنگی است.
نشست »بازتاب کودتای ۱2۹۹ در ادبیات« امروز 
سه شنبه دوم دی ماه ۱3۹۹ از ساعت ۱3:3۰ تا ساعت 

۱۶ به صورت مجازی برگزار خواهد شد 
مجازی برای  صفحه جلسه های  اعالم،  بر  بنا 
مجازی  نشست های  در  حضور  راهنمایی عالقه مندان 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی فعال شده است.

امروز: بحثی درباره »بازتاب کودتای 1299 در ادبیات«

سیصد و سی و سومین نشست حافظانه  
مرکز حافظ شناسی-کرسی پژوهشی حافظ 
با موضوع »نگرش معنوی حافظ« به صورت مجازی 
و با حضور جمعی از دانشگاهیان و اهالی فرهنگ و 
ادب در شیراز برگزار شد. در این نشست، صدیق قطبی، 
نویسنده و پژوهشگر جوان کشور در حوزه های علوم 

انسانی به ایراد سخن پرداخت.
 وی با بیان این مقدمه که شعر حافظ سرشتی 
متناقض دارد و ما باید وجود معمایی و چندصدایی 
او را به رسمیت بشناسیم، عنوان کرد: هدف از بیان 
این مقدمه آن است که بگویم هر جا از موضوع 
نگرش معنوی شعر حافظ سخن گفته می شود، با 
متناقض  که سخن  است  موضوع  این  به  عنایت 
با این نوع نگرش نیز در دیوان حافظ وجود دارد 
این است  بیان نگرش معنوی حافظ  از  و منظور 
که این زمانی ویژگی ها متعلق به زمانی است که 
گویا حافظ ساکن کوی معنویت بوده در حالی که 

می دانیم او همیشه ساکن این کوی نیست.
به  به صراحت  نیز  خود  حافظ  افزود:  قطبی 
موضوع تناقض در اشعارش در موارد متعدد اشاره 
می کند، مانند آنجا که می گوید: حافظم در مجلسی، 

دردی کشم در محفلی... .
متأثر  را  حافظ  شعر  متناقض  جلوه های  وی 
از دیدگاه حافظ نسبت به جلوه های متنوع خداوند 
نشان دهنده  را  حافظ  چندصدایی  این  و  دانست 
آزادگی او تلقی کرد و به ارائه  شاهدمثال هایی در 

این باب پرداخت.

قطبی با اشاره به اینکه درباره  معنویت، برحسب 
محیط های فرهنگی و جغرافیاهای مختلف تعاریف 
متفاوتی ارائه داده شده، بر تعریفی از معنویت که 
از سوی یکی از معنویت پژوهان ارائه شده است، 
انگشت گذاشت و توضیح داد: برحسب این تعریف، 
معنویت دست  کم دارای سه مشخصه  عمده است:

۱. معنویت، به زندگی فرد یک هویت و معنا 
می بخشد و یکپارچگی به او می دهد

 2. معنویت تالشی  است برای فراتر از رفتن از 
خودخواهی و دستیابی به حس عشق و دیگردوستی 

و ارزش های اخالقی.
ظهور  به  با  که  می شود  باعث  معنویت   .3  
رساندن قدرت تخیل، بتوانیم برای تماس با امر 
با  ادامه ،  آماده شویم.این حافظ پژوه در  رازآمیزی 

عنایت به تعریف معنویت، به بیان ۱5 ویژگی در 
رویکرد معنوی حافظ اشاره کرد.

در  منحصر  را  جهان  حافظ  او،  به گفته   
امر  یک  به  بلکه  نمی داند؛  خود  مادی  جهات 
ازلی و ابدی، رازآلود سرمدی قائل است؛ آن امر 
رازآمیز که حافظ به آن امید دارد، امری نیست 
که بتوان به یقین آن را باور کرد؛ درواقع کسی 
نقابی  معشوق  نمی شود.  راز  محرم  یقین  سر  از 
باید در  اما  افکنده و خود را پنهان کرده است؛ 
برابر حقیقت گشوده بود و در پِی هر زمزمه ای 
راه  به  فرامی خواند،  دوست  کوی  به  را  ما  که 
است  حقیقت  و  خدا  غیبت  همین  شاید  افتاد. 

که شوق وصل را در ما می نشاند.
 قطبی ادامه داد: بنا بر رویکرد معنوی حافظ، 
رخنه  و  خطا  از  خالی  جهان  ما،  انسانی  نگاه  در 
نیست؛ اما باید بکوشیم با دیده زیبابیِن عشق به 
هستی نظر کرده و خطاپوشی کنیم؛ حافظ معتقد 
وسوسه ای  نهاده اند؛  ازلی  خاطره ای  ما  در  است، 
جانب عشق  به  را  ما  که  ماست  نهاد  در  مقدس 
فناپذیری  رغم  به  فرامی خواند؛  اخالقی  خوبِی  و 
به  که  است  به گونه ای  جهان  ساختار  همه چیز، 
و  نیست  بی تفاوت  اخالقی«  »خیر  و  »عشق« 
نقشی که به دست عشق و اخالق بر دیوار جهان 
می بندد، پایدار است؛ در برابر تقدیر و سرنوشت باید 
خرسند و پذیرا بود، از منظِر هستی شناسانه ما اختیار 
چندانی نداریم، اما بهتر است از منظر اخالقی خود 
را مختار بدانیم و به رغم آنکه لزومًا کوشش های ما 

به مقصود نمی انجامد، چاالک و بیدار، بکوشیم.
وی افزود: از نظرگاه حافظ، برای راه بُردن به 
معنابین  ابعاد معنوی جهان الزم است که چشِم 
و جان نگر پیدا کنیم و از حواِس دینی و معنوی 
»جهان بین«  چشِم  با  چراکه  شویم،  بهره مند 
نمی توان به الیه های نورانی وجود راه بُرد؛ همه چیز 
در معرض فناست و بهترین کار، اغتنام فرصت و 
سرکشیدِن اکنون است؛ جهان، سراسر جلوه امر 
مقدس است. امر مقدس را نباید در جایی بیرون 

از طبیعت سراغ گرفت. 
با  باید  نزدیکی هاست.  همین  برین،  خیِر  آن 
نظری آکنده از عشق و زیبایی معنا را در همین 
ظواهر جهان جست وجو کرد. آنچه ما را در شکار 
معنا کامیاب می کند، نه بی اعتنایی به زیبایی های 
این جهانی بلکه یافتِن چشمی معنابین و جان نگر 
است؛ باید دعا کرد. استغفار سحر و راز و نیاز شبانه 
و سوز و گدازهای دل، روزنه گشاست. برای ارتباط 
با جاِن عالَم و یافتِن راهی به باطن جهان، ابزاِر 
دعا کارساز است؛ قناعت و خرسندی به آنچه داریم 
و وارستگی و چشم سیری از لوازم معنوی زیستن 
بسیار  شیوه های  از  پاک دالن  مصاحبت  است؛ 
هر  به  است؛  معنوی  زندگی  یک  برای  مؤثر 
شیوه ای باید از »خودپرستی« فاصله گرفت؛ تنها 
عشق است که ما را رستگار می کند؛ بزرگ ترین 
خطای اخالقی »ریاکاری« و »مردم آزاری« است 
و  »خطاپوشی«  اخالقی  فضیلت  بزرگ ترین  و 

»بخشندگی« است.

شعر حافظ سرشتی معمایی و چندصدایی دارد 

رمان »ماه عسل در تیمارستان« منتشر شد

به قلم   » ن ستا ر تیما ر  د ه عسل  ما « ن  ما ر
تصمیم  روایت  صفحه،   23۶ در  محمدعلی خامه پرست و 
عجیب فردی به نام یونس است که می خواهد مدتی دیوانگی 
کند! یونس برای آنکه دریابد در دنیای دیوانگان چه می گذرد 
با همراهی دوست روان پزشکش تصمیم می گیرد مدتی را در 
تیمارستان در نقش یک بیمار بستری شود، اما هر چه می گذرد 
او متوجه غیرعادی بودن شرایط تیمارستان می شود. ماجرای 
قتل، زیرزمینی که پنجره هایش پوشانده شده و پرستاری که 
این  رازهای  به  پی  می تواند  او  آیا  دارد.  عجیبی  رفتارهای 

آسایشگاه مخوف ببرد؟
نگاه جزئی نگر نویسنده در توصیف فضاها و شخصیت ها 
از  می دهد.  قرار  نکته سنج  مخاطب  اختیار  در  کاملی  درک 
سویی نویسنده به خوبی توانسته در بستر مکانی که به نظر 
بی روح و بی ماجرا به نظر می رسد، ماجراهایی هیجان انگیز، 
جذاب، دارای کشمکش و همچنین شخصیت هایی ملموس 

خلق کند.

»در حلقه رندان«
 با یاد ابوالفضل زرویی

ز  ا د پر طنز ن  ا عر شا
شصت  و  یکصد  در  کشور 
ر  »د محفل  پنجمین  و 
شعری  شب  رندان«  حلقه 
را برای مردم ایران تدارک 
دیده اند. این شب شعر طنز 
سالگرد  دومین  آن  در  که 
زرویی  درگذشت ابوالفضل 
ز  ا د پر طنز  - د  با آ نصر
می شود،  داشته  گرامی    -
طریق  از  زنده  صورت  به 

سایت آپارات، اینستاگرام سپهر سوره هنر و اپلیکیشن حوزه هنری 
نمایش داده می شود.

در این محفل که سی ام آذرماه پخش می شود، امید مهدی نژاد، 
سیداکبر  ناظری،  نیلوفر  احسان پور،  رضا  مشایخی،  مصطفی 
میرجعفری، عبداهلل مقدمی، فرهاد موحدی، روح اهلل سرطاوی، فرید 
فردوسی و نسیم نژادجعفری به شعرخوانی و اجرای برنامه می پردازند. 
مهدی فرج اللهی هم موسیقی طنزی از شعرهای مرحوم ابوالفضل 
زرویی نصرآباد را اجرا می کند. اجرای این برنامه را روح اهلل احمدی 

و اکبر کتابدار برعهده دارند.
»در حلقه رندان« که به همت مؤسسه فرهنگی هنری سپهر 
 2۰ ساعت  از  می شود،  تولید  هنری  حوزه  طنز  دفتر  و  هنر  سوره 
نمایش  هنری  حوزه  اپلیکیشن  و  هنر  سوره  سپهر  اینستاگرام  در 

داده می شود.
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فرناز میرزالو

اکبر اکسیر با بیان این که شاعران و نویسندگان 
قاشق  یک  می دهند  انجام  که  کاری  هر  در 
به  تا  می ریزند  غلو  و  مبالغه  اغراق،  مرباخوری 
عین  در  برسند  مخاطب  جذب  یعنی  هدف شان 
حقیقت  که  می گوید  تاریخ  در  شاعرانی  از  حال 

را می پوشانند.
این شاعر و طنزپرداز درباره حدود استفاده از 
اغراق در ادبیات و نیز تحریف تاریخ در آثار ادبی 
اظهار کرد: ملت ما واقعا ملت مبالغه گری است. در 
زندگی معمولی مان هم مثال وقتی هندوانه  نسبتا 
باز  متر  دو  را  دست های مان  می خریم،  بزرگی 
هندوانه  بزرگ ترین  این  کنیم  ثابت  تا  می کنیم 
کنیم،  دقت  زندگی مان  به  خوب  اگر  بوده!  قرن 
گذشته از هنر قصه نویسی و شعر، مبالغه در همه 
ارکان وجودی مان حرکت می کند، از مبالغه هم به 

غلو، اغراق و ... می رسیم.
او سپس بزرگ نمایی، اغراق و مبالغه را جزئی 

از مزه همیشگی کار ادبیات دانست و گفت: در کار 
همه عزیزانی که به قصه و شعر می پردازند، غلو 
هست. غلو در اجتماع، سیاست، هنر و تمام شئونات 
ایرانی ها کاربرد دارد. مثال در متون  اجتماعی ما 
چقدر  جزئی  کار  یک  که  می بینیم  قدیمی مان 
بزرگ تر  هرچقدر  دروغ  این  شده و  بزرگ نمایی 
باشد زودتر تاثیر دارد و قابل قبول تر و باورپذیرتر 

است. لذا شاعران و نویسندگان در هر کاری که 
انجام می دهند یک قاشق مرباخوری اغراق، مبالغه 
و غلو می ریزند تا به هدف شان یعنی جذب مخاطب 
برسند. اکسیر در پاسخ به پرسشی درباره اغراق و 
بعضا تحریف در آثار ادبی مربوط به وقایع تاریخی 
بیان کرد: شاعر یا نویسنده اگر بخواهد در آثارش به 
موارد تاریخی اشاره داشته باشد، نمی تواند از حدی 
که سندیت آن مخدوش شود، بگذرد. ما می توانیم 
در مسائل تاریخی بزرگ نمایی داشته باشیم اما اگر 
می خواهیم به عنوان یک سند با آن اثر برخورد 
کنیم، اصال کارمان ارزش تاریخی نخواهد داشت. 
اما مورخین به کلی متفاوت هستند، آن ها نمی توانند 
چیزی از خودشان دربیاورند و به خورد مردم بدهند 
و  ولی هنرمند  می شود.  افشا  زود  این ها  چون 
هستند  افرادی  داستان نویسان  خصوصا  نویسنده 
صنعت  این  به  آثارشان  کردن  جذاب  برای  که 

دست می زنند.

این شاعر افزود: وقتی به نثری مثل »تاریخ 
مثل  بیهقی  که  می بینیم  برمی خوریم،  بیهقی« 
یک روزنامه نگار و حادثه نگار دقیق آن قدر طبیعی 
واقعه را پیش می برد که انگار آدم در همان صحنه 
حضور دارد، هیچ دروغ و اغراقی در کارش نیست 
او خطرناک  برای  این که  با  و خیلی شجاعانه - 
بوده - توانسته مسائل زمانش را به ما نشان دهد 
تا ما از زندگی حسنک وزیر درس بگیریم. امثال 
آقای بیهقی که در دربارها نوشتند به قول اخوان 
»مادیان سرخ یال ما سه کرت تا سحر زایید«! برای 
همین است که وقتی بررسی می کنیم، می بینیم چرا 
از میان این همه مورخ، نویسنده و ... ما فقط به 
بیهقی چسبیده ایم، چون در افشای مفاسد زمان 
تمام  تاریخی دقیق سنگ  نوشتن  در  و  خودش 
گذشته و این نشان می دهد شجاعت اخالقی هر 
نویسنده ای ایجاب می کند آن جا که پای حق در 
میان است، هیچ وقت به دروغ یا مبالغه اقدام نکند.

تاریخ از شاعرانی سخن می گوید که حقیقت را می پوشاندند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک ۶۱۸ فرعی از 2۸۷۷ اصلی واقع در 
بخش 3 مهدیشهر به موضع درجزین ملکی مرحوم عزیز نیر بواسطه عدم حضور مالک 
و اجرای ماده ۱5 و تبصره های الحاقی آن مقدور نیست بنا به درخواست احدی از وراث 
مالک تحدید حدود اختصاصی پالک فوق همراه با نقشه برداری راس ساعت ۱۰ صبح 
روز دوشنبه مورخ ۱3۹۹/۱۰/22 انجام خواهد شد. لذا بدینوسیله به مالک و مالکین امالک 
مجاور اعالم تا در روز مقرر در محل حضور بهم رسانند مهلت اعتراض از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه سی روز می باشد. معترضینی که اعتراض به حدود را به این اداره تسلیم می 
نمایند بایستی ظرف مدت یک ماه گواهی تسلیم دادخواست به مراجع قضایی را به اداره 
ثبت ارائه نمایند در غیر این صورت اعتراض آنها کان لم یکن تلقی می گردد. م / الف 4۷2

تاریخ انتشار: ۱3۹۹/۱۰/2
حسین فزونی تلوکی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 

آگهي حصروراثت
آقای رامین میرزاده جورشری به شماره شناسنامه 5۱۸۱ فرزند محمد از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد میرزاده جورشری  فرزند 
رسول در تاریخ ۱3۹۶/۷/۱۹ در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-رامین میرزاده جورشری به  ش ش 5۱۸۱ فرزند محمد نسبت 
پسر2-راحله میرزا زاده جورشری به ش ش 5۱3۱ فرزند محمد نسبت دختر3-زهرا میرزازاده به 
ش ش 5۶5۶ فرزند محمد نسبت دختر4- ربابه سوسن ولمی به ش ش 545فرزند رمضانعلی 
نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۸۰۸/2 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا- احمد علمدار
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D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

وقتی که پاییز به پایان می رسد و زمستان در 
از هر  زادروز مردی می رسیم که  به  تولد،  حال 
پنجه اش هنر می بارید. گویی به دنیا آمده بود تا 
هنرآفرینی کند. مردی که عاشق سرزمین و هنر 
ایران زمین بود. نصرت اله کریمی در آخرین روز 
پاییز به دنیا آمد. جالب اینکه همسر و 3 فرزندش 
نیز هنرمند هستند و یا بعدها به عرصه هنر وارد 
شدند. یکی از این فرزندان تنها دخترش ماندانا 
می توانست  که  درحالی  کریمی  ماندانا  است. 
پزشک یا مهندس شود راه پدر و مادرش را پیش 
گرفت و هنر را پیشه کرد. به بهانه تولد نصرت 
کریمی گفتگویي داریم با ماندانا کریمی کارگردان، 

بازیگر، طراح و سازنده عروسک...

-پدر شما یک هنرمند چند وجهی بود، هم 
نویسنده،  کارگردان،  هم  و  بودند  خوبی  بازیگر 
سوال  به عنوان  خوب!  گریمور  و  مجسمه ساز 
بودن  آدمی  چنین  دختر  بپرسم  می خواهم  اول 

سخت است؟
*پدر من رابطه اش با ما بسیار صمیمی بود، 
دختر ایشان بودن اصال سخت نبود. این شرحی 
که شما گفتید وجه شغلی او بود، اما او در خانه، 
پدری شوخ طبع و در عین حال مسئول بود. البته 
در زمان هایی که خیلی کار و مشغله داشت، ما 
او را کم می دیدیم به همین دلیل دلمان برایش 
تنگ می شد. ممکن بود وقت کمی را با ما بگذراند، 
اما آن وقتی که می گذاشت با تمام جان و دلش 
بود و جبران زمان هایی که نبود را می کرد. اینکه 
ایفای  به نظرم در  بود،  او هنرمندی چندوجهی 
مثال  بود.  گذاشته  خوبی  تاثیر  پدری اش  نقش 
برای سرگرم کردن ما، از نمایش عروسکی استفاده 
می کرد، خیلی ساده با دستانش سایه های روی 
دیوار ایجاد می کرد و فی البداهه داستانی می ساخت 
یا نقش یک موجود خیالی را بازی می کرد. در کنار 

او بودن اوقات خوشی برایمان می ساخت.

-در چند سالگی متوجه شدید که پدرتان یک 
هنرمند بزرگ است؟

*فکر می کنم 5-۶ سالم بود. وقتی با ماشین 
بیرون می رفتیم و مثال پشت چراغ قرمز، پلیس 
پدرم را می شناخت و با روی گشاده خوش و بش 
می کرد طبیعتا من هیجان زده می شدم. در واقع 
باید بگویم اینطور نیست که وقتی پدرتان هنرمند 
خانواده  داخل  در  چندانی  تاثیر  باشد  معروف  و 
پابرجاست.  خانوادگی  روابط  باشد. همان  داشته 
روابط میان افراد خانواده بیشتر از اینکه بستگی 
به  بستگی  باشد،  داشته  آنها  اجتماعی  نقش  به 

شخصیت خود افراد دارد.

شما  پدر  هم  معلم ها  یا  مدرسه  -بچه های 
را می شناختند؟

اولیای  و  معلم ها  حتما  بله،  می کنم  *فکر 
مدرسه پدرم را می شناختند. ولی این تاثیری در 
ما  خواندن  درس  و  رفتن  مدرسه  معمولی  روند 
نداشت. ما هم مثل بقیه شاگردان بودیم. هرگز 
به یاد ندارم که این قضیه امتیاز خاصی برای ما 
آورده باشد. البته برادر بزرگم بابک شاید بخاطر 
بازی در فیلم درشکه چی، تجربه دیگری داشته 
باشد. چون پدرم تعریف می کرد که هم شاگردی ها 
و اولیای مدرسه بابک را برای دیدن فیلم در سینما 
دعوت کرده بود. اون موقع من یکی دو سالم بود و 
چیزی به یاد ندارم. من و برادر دومم مازیار که یک 
سال از من بزرگتر است، خجالتی تر از آن بودیم 
که به روی خودمان بیاوریم که پدرمان کیست. 

هنوز هم  همینطور است.

کدام  دیدید  ایشان  از  که  سریالی  -اولین 
سریال بود؟

*سریال دایی جان ناپلئون بود. البته پیش از 
آن نیز پدرم را در مصاحبه ها دیده بودم.

-شما در یک خانواده فرهنگی بزرگ شده اید 
در  پدرتان  و  بوده  انیماتور  و  نقاش  مادرتان  که 
چند رشته هنری استاد بوده اند. به هر حال بزرگ 

شدن در چنین خانواده ای می تواند روی بچه ها نیز 
تاثیر بگذارد. معموال حضور در چنین خانواده ای به 
بچه ها یک نیروی خاص می دهد که روی پای 
خودشان بایستند و اصوال یک شکلی از وقار و 

غرور در رفتارشان بروز می کند. اینطور نیست؟
*رفتار می تواند اکتسابی باشد. بخش زیادی از 
شخصیت ژنتیک است. اعتماد به نفس را می توان 
پرورش داد. در واقع هر بار که ما در کاری موفقیتی 
اعتماد  موفقیت،  تجربه  این  می کنیم،  کسب 
از این  اما به غیر  به نفس ما را زیادتر می کند. 
و هویت خویش  زندگی  به  آدمی  نگرش  نحوه 
هم می تواند کمک کند. این بحث طوالنی ست. 
میان اعتماد به نفس داشتن و گستاخ بودن فرق 
هست و میان خجالتی بودن و مالحظه کار بودن 
و حد و حدود را دانستن هم فرق هست. وقتی 
می گویم من و برادرم خجالتی بودیم و هنوز هم 
همینطوریم منظورم این است که بیشتر درونگرا 
ممکن  کاریم.  ما مالحظه  و  برونگرا  تا  هستیم 
کریمی  ماندانا  بگویند  من  درباره  دیگران  است 
بخواهد  کسی  اگر  ولی  نیست  درون گرایی  آدم 
خودش کشف کند درون گرا یا برون گرا است باید 
ببیند وقتی دارد ارتباط جمعی برقرار می کند بیشتر 
انرژی می گیرد یا انرژی مصرف می کند؟ آن کسی 
که انرژی مصرف می کند آدم درون گرایی است و 
آن کسی که از ارتباط جمعی انرژی بدست می آورد 
آدم برون گرایی است. من آدمی هستم که انرژی 
برون گرا  خودم  اراده  با  یعنی  می کنم.  مصرف 
البته  این ماجرا تمرین کرده ام.  بابت  می شوم و 
می شود.  آسان  برای تان  می کنید  تمرین  وقتی 
به  بیشتر  روحي  و  اخالقي  نظر  از  فکر می کنم 
مادرمان شبیه هستیم. البته ما نمی توانیم بگوییم 
آدم ها صددرصد درون گرا یا صددرصد برون گرا 
وجود  دو  این  از  مخلوطی  معموال یک  هستند. 
دارد، به هر حال انسان موجودی اجتماعی است. 
پدر من از تنهایی های خودش هم لذت می برد و 
آدم استقالل گرایی بود. دوست داشت که استقالل 
خودش را داشته باشد. من هم تقریبا همینطور 
هستم. کار کردن در جمع را دوست دارم و در 
عین حال از تنهایی خودم نیز لذت می برم. تناسبی 

از این دو برای من ایده آل است.

-پدرتان مسائل کاری را هم به خانه می آورد یا 
اینکه نکات حرفه ای خودش را بیرون می گذاشت 

و بعد وارد خانه می شد؟
را  کاری  مسائل  که  نمی آورم  بخاطر  *نه 

به زندگی خانوادگی وارد کند. وقتی هم که در 
خانه کار می کرد، در اتاق کار خودش بود. شاید 
کار حرف  به  راجع  مادرم  با  به صورت جداگانه 
امور کاری اش  نمی آید که  یادم  ولی من  می زد 
را به خانه آورده باشد. بعد از انقالب البته پدرم 
بیشتر در خانه کار می کرد، مجسمه سازی و حتی 
تیزرهای آموزشی عروسکی مثل آقای گاز، آلوده 
و پاکیزه و آب واسه ما حیاتیه و سریال وروجک. 
او  با  هم  من  عروسکی،  کارهای  ساخت  موقع 

همکاری می کردم.

-ایشان در کارهایی که خودتان روی صحنه 

می بردید هم به شما مشورت می داد؟
*اگر خودم می خواستم، بله، مشورت می داد. 
برای  که  پگاه،  انیمیشن  فیلم  ساختن  هنگام 
حقیقت  در  بود،  ارشدم  کارشناسی  پایان نامه 
فیلمسازی انیمیشن را به من یاد داد. چون رشته 

من سینما بود نه انیمیشن.

و  شما  که  مسیری  به  نسبت  -پدرتان 
نظری  چه  کنید  طی  می خواستید  برادران تان 

داشتند؟
که  داشت  مشخص  روش  یک  من  *پدر 
می گفت بچه ها باید دنبال استعدادها و عالقه های 
خودشان بروند. حتی به دوستان و آشنایان هم این 
نصیحت را می کرد که به بچه خودتان فشار نیاورید 
و بگذارید خودشان به آن چیزی که عالقه مند 
هستند همان را ادامه بدهند. یادم می آید که پدرم 
می نشست و با ما در این مورد گپ می زد. می گفت 
ببینید از چه کاری خسته نمی شوید، همان کار 
درس هایم  همه  مدرسه  در  من  شماست.  شغل 
خوب بود از روی نمراتم نمی توانستند تشخیص 
دارم.  بیشتری  استعداد  رشته  کدام  در  که  دهند 
مادرم مرا تشویق می کرد که به سمت رشته های 
علمی بروم. خانواده مادرم، بیشترشان پزشک و 
یا مهندس بودند. خود  من هم همیشه در مسائل 
علمی آدم کنجکاوی بوده ام و هنوز هم هستم. 
پزشک  نیست  بد  که  فکر می کردم  زمانی  یک 
شوم. پزشک شدن در آن دوران مد بود و به همین 
خاطر به رشته علوم تجربی رفتم. معلم هایم هم 
اصرار داشتند که حتما رشته های علوم تجربی را 
پیدا  یقین  دبیرستان  سوم  سال  کنم.  انتخاب 
اینکه رشته  از  البته  بخوانم.  باید هنر  کردم که 
علوم تجربی خوانده ام پشیمان نیستم. ریاضیات 
پرورش  را  مغز  منطقی  بخش  تجربی،  علوم  و 
می دهند و برعکس آن، هنر بخش احساسی را 
پرورش می دهد. بخش منطق در خوشبختی نقش 
زیادی دارد و باعث انتخاب های درست و روابط 
اجتماعی موفق می شود.در نهایت تصمیم گرفتم  
رشته سینما و انیمیشن را انتخاب کنم  و پدرم 
مرا به شدت تشویق کرد. مادرم به من می گفت 
رشته  کنار  در  را  فردی  هنرهای  می توانی  تو 
اصلی ات دنبال کنی. به مادرم گفتم که نمی توانم 
هم کارگردان سینما باشم و هم در آزمایشگاه کار 
کنم. من آدم متعهدی هستم و اگر شغل دیگری 
را روی آن کار  انرژی خودم  تمام  باشم،  داشته 
می گذارم. آن سالی که من کنکور می دادم رشته 

انیمیشن وجود نداشت و دانشگاه هنر استثنائا فقط 
پسرها را پذیرش می کرد. به همین خاطر من به 
دانشکده هنرهای زیبا رفتم و رشته تئاتر  خواندم 
با گرایش عروسکی. بعدا برای کارشناسی ارشد، 
رشته سینما را انتخاب کردم. باید اعتراف کنم که 
در رشته تئاتر خیلی بیشتر کار یادگرفتم چون  ما 
در آن دوران امکانات زیادی نداشتیم و ویدئو هم 
قبول نمی کردند. در دوران تحصیل یک فیلم کوتاه 

ساختیم و یکی هم برای پایان نامه.

تحصیل  هم  کشور  از  خارج  در  شما  -پدر 
کرده بوده اند. آیا هیچ وقت شما را تشویق نکردند 

که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروید؟
*آرزوی من این بود که به خارج از کشور بروم 
و تحصیل کنم، منتها برای خانواده ام از نظر مالی 
مشکل بود. از طرفی از آنجایی که درسم خوب 
بود بالفاصله در دانشکده هنرهای زیبا قبول شدم. 
بعدا در مقطع کارشناسی شاگرد اول شدم و گفتند 
شما بدون کنکور می توانید ارشد را در هر رشته ای 
که می خواهید ادامه دهید و  من هم رشته سینما 
را انتخاب کردم. در نهایت پایان نامه خودم را هم 
در زمینه انیمیشن دادم. به هر حال با وجود اینکه 
هر دو برادرم در اروپا بودند و آنجا تحصیل کردند، 

سرنوشت من اینطور نشد.  

تاکید  شما  زبان  یادگیری  روی  -خانواده 
نمی کردند؟

*مادرم تاکید داشت که زبان انگلیسی مهم 
است. برادر بزرگم بابک بعد از اتمام دبستان به 
ایتالیا رفت. من و مازیار را در یک مدرسه نمونه 
مردمی ثبت نام کردند که پنج روز در هفته عالوه 
بر دروس معمولی انگلیسی تدریس می کردند. این 
می توانست بسیار عالی باشد به شرط آنکه هر سال 
همان درس های سطح یک را تکرار نمی کردند و 
واقعا از معلمی دعوت می کردند که انگلیسی بلد 
باشد. به هر حال با آن همه وقتی که صرف شد 
نمایش داشتن  بیشتر  نتیجه ای حاصل نمی شد. 
از  اضافه  هزینه  گرفتن  و  بود  انگلیسی  کالس 
فرانسه  به  بود یک سفر  والدین.  ۱۶ سالم که 
داشتیم و قرار بود آنجا بمانیم. چند ماه در آنجا 
بودیم و من در مدرسه زبان فرانسوی را یاد گرفته 
بودم. وقتی به ایران برگشتم به کانون زبان رفتم 
و زبان فرانسه را ادامه دادم. زبان انگلیسی را بعد 
دادم.   ادامه  سفیر  کالس های  در  و  دانشگاه  از 
یکی از چیزهایی که گاهی حسرتش را می خورم 
این است که بجای یادگیری زبان در کودکی و 
نوجوانی مجبور شدم با تالش و وقت بیشتری در 
بزرگسالی آنرا پی بگیرم. اما درباره دختر خودم 
نگذاشتم این اتفاق بیفتد و از دبستان برای او معلم 
خصوصی زبان گرفتم. بعد که کمی بزرگ تر شد 
سال  بود.  زبانه  دو  که  رفت  مدرسه ای  یک  به 
اول دبیرستان مدرک اتمام دوره زبان انگلیسی 
را گرفت. بعد از آن زبان فرانسه را شروع کرد. در 
حال حاضر در فرانسه دانشجوست و نه تنها بخاطر 
زبان عقب نیافتاد بلکه در مدت پنج سال با نمرات 
بسیار خوب کارشناسی ارشدش را به پایان رساند.

-بخشی از این ماجرا به نوع رفتاری برمی گردد 
تصمیم  خودتان  می گفتند  و  داشتند  پدرتان  که 

بگیرید چه چیزی را می خواهید دنبال کنید...
اعتقاد  پدرم  می رفتیم،  مدرسه  ما  *وقتی 
اروپا  به  تحصیل  برای  را  ما  هرگاه  که  داشت 
کشور  آن  زبان  سال  یک  ظرف  و  بفرست 
با  می کنم  تعجب  من  و  آموخت.  خواهیم  را 
در  دانشگاه  دوران  در  خودش  اینکه  وجود 
چکی  زبان  آموختن  سختی  چکسلواکی،  کشور 
را  دانشگاه  امتحانات  گذراندن  و  مطالعه  برای 

کشیده بود! البته من از پدر و مادرم بسیار آموختم. 
نمی توانم بگویم چطور سپاسگزار محیطی هستم 
در  که  خانه ای  بودند.  کرده  فراهم  ما  برای  که 
فعالیت های هنری  انواع  برای  کافی  آن فضای 
وجود داشت. حتی کارگاه نجاری کوچکی پدرم 
درست کرده بود. من طراحی و نقاشی را از مادرم 
آموختم بعالوه بافتنی و خیاطی و آشپزی و آداب 
معاشرت و فکر کنم هر چیزی که برای زندگی 
الزم می دانست. گریم و فن بیان و مجسمه سازی 
و چهره شناسی و نکات بسیاری درباره سینما و 
تئاتر را از پدرم. بطور کلی هنر زندگی کردن را 
از هر دو و اینکه زگهواره تا گور دانش بجوی. 
من خودم هم به یادگیری عالقه داشتم و دارم. 
هر روز باید چیزهای جدیدی یاد بگیرم. خانه ما 
بیشتر شبیه کتابخانه ست. خدا را شکر می کنم که 
هم پدرم و هم مادرم معلم های بی نظیری بودند. 
هر دو سالیان سال مدرس بودند این را می توانید 

از شاگردان شان بپرسید.

به  و  رها کردید  را  -چطور شد که عکاسی 
سمت رشته عروسکی آمدید؟

*وقتی می خواستم انیمیشن بخوانم از پدرم 
پرسیدم چه رشته ای به انیمیشن نزدیک تر است 
و پدرم گفت اول از همه سینما نزدیک تر است 
ولی اگر نتوانستی سینما بروی، تئاتر هم به آن 
نزدیک است چون در تئاتر می توانی هر آنچه را 
که برای دراماتیزه کردن یک اثر می خواهی یاد 
بگیری.  پس از سینما و تئاتر، نقاشی و گرافیک 
هم نزدیک است و دست آخر اگر همه این ها نشد 
رشته عکاسی هم خوب است چون انیمیشن، فریم 
فریم عکاسی می شود. عکاسی انتخاب آخر من بود، 
منتها در مصاحبه رشته تئاتر رد شدم. حاال چرا؟ 
این را باید از مصاحبه کنندگان پرسید چون بعدا در 
همین رشته تئاتر شاگرد اول شدم. به هر حال آن 

موقع با تالش زیادی توانستم تغییر رشته بدهم.

-کار حرفه ای را از چه دوره ای شروع کردید؟
آخر  سری  در   ۱3۶۷ سال  بار  اولین  *من 
مجموعه عروسکی هادی و هدی به کارگردانی 
آقای اردشیر کشاورزی کار کردم. حضور در آن 
رشته  تا  باعث شد که من مصمم شوم  سریال 
آدم های  کار  آن  در  کنم.  دنبال  را  عروسکی 
نتیجه  و  بودند  دور هم جمع شده  بسیار خوبی 

کار هم خوب بود.

-شما کارهای مشترک زیادی با دنیا فنی زاده 
داشتید. درست است؟

همکار.  هم  و  بودیم  دوست  هم  ما  *بله، 
یادم  دارم.  دنیا  با  همکاری  از  زیادی  خاطرات 
می خواست   ۱3۶۸ سال  پرتویی  آقای  است 
حسن  بسازد،  را  آوازخوان  گربه  سینمایی  فیلم 
پورشیرازی و ایرج طهماسب و من و دنیا فنی زاده 
برای عروسک گردانی به این کار دعوت شدیم. در 
صحنه های پرجمعیت نیرو کم داشتیم و من چند 
نفر از بچه های دانشگاه را معرفی کردم. من و 

دنیا فنی زاده کارهای مشترک زیادی با همدیگر 
داشتیم. پدرم یک سریال عروسکی به نام وروجک 
ایرانی های  برای  که  آفتاب ساخت  برای شبکه 
خارج از کشور پخش می شد. من وروجک بودم و 
دنیا فنی زاده عروسک پدر. صدای پدر وروجک را 
پدرم اجرا می کرد. صدا را از قبل ضبط کرده بودیم.

- این روزها چه کار می کنید؟
*من ۶-۷ سال است که همراه با آقای نظر در 
آموزشگاه پارس با کودکان و نوجوانان کار می کنم. 
آنها هر سال یک برنامه برای روز جهانی کودک 

دارند که در تاالر وحدت اجرا می شود.

از  آقای مهرداد اسکویی یکی  -همسر شما 
که  هستند  مستند  حوزه  خوب  کارگردان های 
کرده اند.  نیز کسب  جهانی  معتبر  جایزه  چندین 
ایشان در سینما  با  آیا هیچ وقت سعی نکرده اید 

همکاری کنید؟
*من تا زمانی که دخترم )آلما( کوچک بود 
نمی توانستم سر صحنه فیلمبرداری حاضر شوم. 
اکیپ مهرداد هم بسیار کوچک و مردانه است و 
او دوست ندارد هیچ خانمی و بخصوص من را 
سر کار ببرد. البته از همه اینها گذشته، ژانر کاری 
من با او متفاوت است. او فیلم مستند اجتماعی 
می سازد و من در زمینه عروسکی و بیشتر فانتزی 
کار می کنم. ولی درباره کارهایش با هم زیاد گپ 
می زنیم و برایش مهم است که نظر من را بداند. 
پیشنهاد کردم.  را من  فیلم هایش  از  تا  نام چند 
ما یک فیلم مشترک هم با همدیگر کار کردیم 
که یک مستند علمی در مورد بیماری لیشمانیوز 
است. مهرداد تهیه کننده و من کارگردان و محقق 
بودم. سفارش دهنده کار وزارت بهداشت بود. آنقدر 
کار علمی بود که فکر می کردند ما دانشجوهای 
علوم آزمایشگاهی هستیم و داریم برای پایان نامه 
دانشگاه این فیلم را ارائه می دهیم. در آن کار کمی 
به من سخت گذشت. از نظر مالی هم ضرر کردیم 
چون پول ما را ندادند. ولی فیلم خوبی از کار در آمد 

و اساتید دانشکده بهداشت از فیلم راضی بودند.

-گویا مشغول ثبت خاطرات پدر هم هستید؟
*یک بخشی از خاطرات پدرم هست که آن 
را خودش نوشته است. بچه ها به من گفتند بیا 
این را کامل کن. یک بخش هایی از این کتاب 
را شروع کرده ام. وقتی پدرم فوت کرد من یک 
مقدار درگیری داشتم. منظورم این است که وقتی 
بیشتر غمگین می شدم. گرچه  بنویسم  می آمدم 
و همیشه  داشت  شادی  زندگی  بابا خودش  که 
می گفت زندگی یعنی زندگی، نه اینکه مدام به 
مرگ فکر کنی، اما به هر حال طبیعی است که 
وقتی آدم پدرش را از دست می دهد اینکه بخواهد 
به خاطراتش برگردد و آن ها را بنویسد احساسات 
بر او غلبه می کند. ۱2 آذر اولین سالگرد فوتشان 
پاس  به  است.  تولدش  سالروز  یلدا  شب  و  بود 
اینکه زندگی اش سرشار از سرزندگی بود ما قصد 
داریم هر سال شب یلدا یادبودش را برگزار کنیم.


