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اولویت های  ایران،  مدیرعامل شرکت ملی نفت 
این شرکت در بخش تولید و توسعه را برشمرد و تأکید 
کرد که در شرایط کنونی، تولید حداکثری گاز به منظور 
و  تولید  معاونت  کاری  اولویت  در  باید  زمستانی  سوخت  تأمین 

مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز این شرکت باشد.
به گزارش دنیای جوانان، محسن خجسته مهر در آیین معارفه 

هرمز قالوند به عنوان مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی 
نفت ایران، گفت: این مدیریت باید با همکاری معاونت تولید شرکت 
ملی نفت ایران، همه تالش خود را به کار گیرد تا برنامه تعهدشده 
نفت در بخش تولید نفت و گاز به ویژه تولید و تأمین گاز در فصل 

سرد سال محقق شود.
صفحه 3

عضو اتاق بازرگانی تهران:

بدون اصالحات اساسی، وضعیت اقتصاد ایران 
بهتر نخواهد شد

۶۵ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است
ذخیره  بلیت  قا کشور  سدهای 
حداکثر حجم آبی در حدود ۵۰ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون مترمکعب را دارند که اکنون 
تنها درحدود 3۵ درصد ظرفیت مخازن سدها، حجم 
آب ذخیره شده وجود داشته که البته این میزان برای 

برخی از سدهای مهم بسیار کمتر است.
به گزارش دنیای جوانان، کاهش ۴۲ درصدی 
بارش ها در مهرماه امسال که به گفته مسووالن آب 
کشور در ۵۰ سال اخیر بی سابقه است اثر منفی 
بر بیالن آب کشور باقی گذاشته به گونه ای که در 
بسیاری از سدهای مهم، کمترین میزان آب ذخیره 

شده وجود دارد.
صفحه 3

سرپرست شرکت گاز مازندران ؛

۲ هزار و ۴۴۷ روستای مازندران 
به شبکه گاز سراسری وصل هستند

4
افزایش نگران کننده مبتالیان کرونا در برخی استان ها 

صفحه 2
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1875- دوشنبه 17  آبان  1۴00- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کامبیز دیرباز: 

حضور در برنامه 
مافیا تاثیري روي 
بازیگري ما ندارد

6ورزش
مخالفت بنا 
و درستکار

 با اعزام ستاره ها
 به مسکو

هنگ 7فر

در سال هاي اخير ساخت رئاليتي شو در شبكه نمايش خانگي 
كپي  يك  كه  ايراني  شام  برنامه  با  ابتدا  در  و  گرفته  رونق 
نسبتا ناموفق از مشابه خارجي آن بود آغاز شد و سپس به 

مسابقه هايي از جمله رالي ايراني و حاال مافيا رسيد... 

سرمربيان تيم های ملی آزاد و فرنگی با اعزام 3 ستاره كشتی 
به تورنمنت ALL STAR روسيه مخالفت كردند.

به گزارش دنيای جوانان، در روزهای گذشته 3 كشتی گير 
ايرانی از سوی روس ها به تورنمنت ALL STAR كه قرار 

است 12 آذر در مسكو برگزار شود، دعوت شدند.

در  پيش  عبدالعلی دست غيب 90 سال  والدين  كه  زمانی 
چنين روزی نام پسرشان را در سجلّش ثبت می كردند، حتما 
نمی دانستند كه اين نام بعدها روی جلد دست كم 65 عنوان 

كتاب نقد ادبی بنشيند.

دستغیب؛ منتقدی با 
۶۵ عنوان کتاب نقد 

ادبی

تأمین حداکثری گاز، اولویت تولید در شرکت ملی نفت است تحقق وعده های خودرویی وزیر صنعت
سخت است!

وضعیت  آخرین  مورد  در  جدی  علی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
تصمیم گیری ها در حوزه خودرو اظهار کرد: وزیر صمت نظراتی در حوزه 
خودرو داشتند و گفتند نیاز به فرصتی دارند تا از سال آینده خودشان واردات 
را آزاد کنند. البته کمیسیون صنایع از این اظهارات اقناع نشد، برخی از مواردی هم که 
ایشان مطرح می کردند قابل انجام نیست. از همین روی قرار شد هفته بعد جلسه ای با 

محوریت خودرو با وزارت صمت داشته باشیم.
صفحه 3

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از حکم تعطیلی 
چهار بیمارستان شهر تهران به سبب اضافه دریافت از 
بیماران خبر داد و گفت: چون حکم قطعی نشده است از 

بیان نام بیمارستان ها معذوریم.
تعداد  گفت:  اسفنانی  محمدعلی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اضافه  تخلف  مرتکب  تهران  بیمارستان های  از  توجهی  قابل 
دریافت از مردم شده اند که این تخلفات در حال رسیدگی است 

و در خصوص چهار پرونده، اضافه دریافت از بیماران به خصوص 
از  تهران  تعزیرات حکومتی  بیماران کرونایی محرز شد.مدیر کل 
حکم تعطیلی چهار بیمارستان شهر تهران به سبب اضافه دریافت 
از بیماران خبر داد و گفت: چون این حکم هنوز قطعی نشده است 
بیمارستان،  چهار  هر  اما  معذوریم،  بیمارستان ها  این  نام  بیان  از 

سومین بار تخلف کرده اند.
صفحه ۲

حکم تعطیلی ۴ بیمارستان تهران به دلیل گرانفروشی
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سرمقاله

عامل خیز دیگری از کرونا چیست؟

 هرمز هوشمندراد

اقدام  و  سیزدهم  دولت  آمدن   کار  روی  با 
مناسب در واردات و تزریق سریع واکسیناسیون در 
سایه تالش های ستاد ملی مقابله با کرونا سبب شد 
کرونا از اوج فرونشیند، اما این مسیر هنوز به اتمام 
نرسیده و هشدارهای کارشناسی حاکی از آن است 

که خیز دیگری از کرونا در راه است.
برابر موج ششم کرونا  در  آسیب پذیری  میزان  بخواهیم  اگر  واقع   در 
را درمقایسه با موج های قبلی بیماری کووید ۱۹ بررسی کنیم، نمی توان از 
اقدام و عمل در زمینه واکسیناسیون به سادگی عبور کرد. فرآیندی که از ۲۱ 
بهمن ۱3۹۹ در کشور آغاز شد و با واردات گسترده واکسن کرونا در شهریور 

و مهر ۱۴۰۰ سرعت گرفت.
طبق اظهارنظر کارشناسان حوزه بهداشت و درمان احتماال کشور با موج 
ششم کرونا مواجه خواهد شد. از نظر کارشناسان تنها راه مقابله با شدت یافتن 
این همه گیری،»زدودن عادی انگاری و انکار کرونا« و اتخاذ تمهیدات الزم 

است تا این موج همچون موج های پیشین قربانی نگیرد.
میزان  می توان  که  رفته  پیش  شکلی  به  کرونا  واکسیناسیون  فرآیند 
آسیب پذیری جامعه در موج ششم را کمتر از موج های قبلی پیش بینی کرد، 
اما نکته بسیار مهم این که همین واکسیناسیون، منهای تشویق برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی، منجر به عادی انگاری اسفباری در جامعه شده و در 
عمل، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری در 

میدان مقابله با کرونا به گوشه رینگ رانده می شود.
رعایت  میزان  کارشناسان،  گواه  به  که  است  این  دهنده  هشدار  نکته 
پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه همچنان کمتر از ۵۰ درصد باقی مانده 
و افرادی که یک یا دو دز واکسن کرونا تزریق کرده اند، استفاده از ماسک 
را کمتر کرده اند، اتفاقی که می تواند زنگ خطری برای جامعه باشد و نباید 

ساده از کنار آن گذشت.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اگر جمعیت 
هدف واکسیناسیون برای باالی ۱۲ سال به انضمام جمعیت اتباع خارجی را 
۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۸۴۸ نفر در نظر بگیریم، تا ۱۴ آبان ۱۴۰۰ بیش از 
۸۰.۷ درصد از این جامعه هدف، یعنی ۵۴ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۱ نفر، دز 
اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند. بنابراین ۱3 میلیون و 3۶ هزار و ۷۷۷ 
نفر از جامعه هدف که نزدیک به ۱۹.3 درصد می شود، هنوز یک دز واکسن 
کرونا را هم تزریق نکرده اند.اگر قرار باشد فقط به واکسیناسیون بسنده کرد 
زندگی کرونایی غفلت کنیم، عادی انگاری  برای سبک  از فرهنگ سازی  و 
حاصل از این اخبار به بطن جامعه نفوذ کرده و رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری فراموش می شود.موج ششم با تمهیدات مناسب مهار می شود

نکته قابل تامل در آستانه وقوع موج ششم کرونا در کشور این است 
که باید همه تمهیدات الزم برای پیشگیری و مقابله با این موج به کارگرفته 
این زمینه بسنده نشود. هرچند فرآیند  امیدواری در  به اظهار  شود و صرفا 
واکسیناسیون به سرعت در حال پیشرفت است و آمارها نشان می دهد که 
واردات سریع در دولت سیزدهم، تزریق واکسن با آمار روزانه بیش از یک 

میلیون دز ادامه دارد و حتی تزریق دز سوم نیز آغاز شده است.
اما اگر قرار باشد فقط به واکسیناسیون بسنده کرد و از فرهنگ سازی 
برای سبک زندگی کرونایی غفلت کنیم، عادی انگاری حاصل از این اخبار 
به بطن جامعه نفوذ کرده و رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

فراموش می شود.
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت روز ۱3 آبان ۱۴۰۰ در حاشیه بازدید 
در  بستری  ابتال،  نظر  از  کرونا  دامغان گفت: وضعیت  بیمارستان والیت  از 
بخش مراقبت های ویژه و فوت بیماران در کشور در چند هفته اخیر، تغییر 
محسوس و قابل توجهی نداشته، اما الزم است که پروتکل ها همچنان از 

سوی مردم رعایت شود.

درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی 
خبر  رکود  از  ایران  اقتصاد  خروج  از 
می دهد، یک کارشناس اقتصادی معتقد 
از  اقتصاد  گفت  می توان  زمانی  است 
رکود خارج شده که رشد اقتصادی برای 
سه سال پیاپی مثبت شود و نمی توان 
به رشد اقتصادی مثبت برای یکسال یا 

چند فصل اکتفا کرد.
به گزارش دنیای جوانان، پیش از 
این علی صالح آبادی در جلسه ای اعالم 
کرد که آخرین آمارهای منتشره حاکی 
ناخالص  تولید  درصدی   ۶.۲ رشد  از 
داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ 
است که دستاورد قابل توجهی با وجود 
محدودیت شدید ایران در دسترسی به 
عدم  نتیجه  در  و  خود  خارجی  منابع 
دلیل  به  خارج  از  واکسن  خرید  امکان 

تحریم های آمریکا است.
گفته  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
 ۴.۷ دوره  همان  در  نفتی  غیر  بخش 
آن  دهنده  نشان  که  رشد کرده  درصد 
قابل  طور  به  ایران  اقتصاد  که  است 
توجهی از رکود خارج شده و به سمت 

بهبود حرکت کرده است.
 - قربانی  پیمان  زمینه،  این  در 
معاون اقتصادی بانک مرکزی - درباره 
خروج اقتصاد ایران از رکود توضیح داد: 
طبق استانداردهای اقتصادی، زمانی که 
رشد  متوالی  فصل  دو  در  اقتصاد  یک 
اقتصادی مثبت داشته باشد، به معنای 

خروج آن از رکود است. 
وی که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد، افزود: از فصل دوم سال 
درصدی(   3.۵ اقتصادی  )رشد  گذشته 
رشداقتصادی  سالجاری  اول  فصل  تا 
)۶.۲ درصدی(، اقتصاد ایران به صورت 

مستمر رشد اقتصادی مثبت داشته است 
که به معنای این است که اقتصاد ایران 
رشد  و  کرده  حرکت  درستی  مسیر  در 
البته  است.  داشته  مناسبی  اقتصادی 
تا  شد  موجب  کرونا  ویروس  گسترش 
اقتصادهای زیادی از این موضوع متضرر 
شوند اما در ایران تاثیر کرونا بر اقتصاد 

مهار شده است. 
رشد  درحالیکه  قربانی،  گفته  به 
اقتصادی سال گذشته ۲.۹ درصد بود، 
مدت  این  در  مختلف  بخش های  رشد 
نفت  درصد(،   ۴.3( کشاورزی  چون 
درصد(   ۷.۶( معادن  و  صنایع   ،)۸.۷(
است.  بوده  درصد   ۰.۲ منفی  خدمات 
همچنین، در فصل اول سال جاری نیز 
اینکه خشکسالی و کاهش  با توجه به 
نزوالت جوی وجود داشتیم، رشد بخش 
کشاورزی منفی ۰.۹ درصد، نفت ۲3.3 
و  درصد   ۲.۱ معادن  و  صنایع  درصد، 
بخش خدمات که بیشترین تاثیر منفی 
داشته  کرونا  ویروس  گسترش  از  را 
هفت  سالجاری  اول  فصل  در  است، 

از  متاثر  رشد  این  که  کرد  رشد  درصد 
رشد فعالیت های حمل ونقل، انبارداری، 

اطالعات و ارتباطات و ... بوده است. 
مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
بیان کرد که رشد اقتصادی با نفت در 
فصل اول سال جاری ۶.۲ درصد و رشد 
اقتصادی بدون نفت در این مدت نیز ۴.۷ 

درصد بوده است. 
نیز  شقاقی،  وحید  زمینه،  این  در 
اظهار کرد: در علم اقتصاد زمانی گفته 
خارج  رکود  از  اقتصادی  که  می شود 
شده است که حداقل سه سال پی در 
یک  با  و  باشد  داشته  مثبت  رشد  پی 
سال یا چند فصل رشد اقتصادی مثبت 
از رکود  اقتصاد  ادعا کرد که  نمی توان 
خارج شده است. برآورد من این است 
مثبت  امسال  برای  اقتصادی  رشد  که 
خواهد بود و دلیل آن این است که در 
سه سال گذشته اقتصاد ایران به شدت 
کوچک شده است و بیش از این ظرفیت 
به  زمانی  یک  از  ندارد.  شدن  کوچک 
بعد اقتصاد برمی گردد که به اعتقاد من 

اقتصادی برمی گردد و  امسال وضعیت 
رشد اقتصادی مثبت می شود. 

وی افزود: تورم امسال قطعا باالی 
۴۰ درصد خواهد بود و برآورد ۴3 تا ۴۵ 
درصد برای نرخ تورم سال جاری را دارم. 
همچنین، باالی 3۰ درصد در سال جاری 
رشد نقدینگی خواهیم داشت. نرخ ارز نیز 
اگر اتفاقی خاصی رخ ندهد، در صورت 
خوش بینانه در همین کانال ۲۷ تا ۲۸ 
اما اگر  هزار تومان نوسان خواهد کرد 
فشار تحریم ها بیشتر شود و اخبار بدی 
به اقتصاد منتقل شود، نرخ ارز افزایش 

می یابد.
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
احتماال  امسال  اقتصادی  رشد  اینکه 
سه الی چهار درصد می شود، ادامه داد: 
خروج  معنای  به  مثبت  اقتصادی  رشد 
از رکود نیست و به منزله پایان کرونا، 
بازگشت بنگاه های اقتصادی به فعالیت 
محل  از  نفتی  درآمدهای  افزایش  و 
صادرات پتروشیمی و مشتقات نفت است 
که این موارد رشد اقتصادی را تحریک 
می کند. اگر رشد برای سال های آینده 
دوام پیدا کند، در آن زمان می توان گفت 

که اقتصاد از رکود خارج شده است. 
زمانی می توان  بیان کرد:  شقاقی 
ادعا کرد که اقتصاد از رکود خارج شده 
است که یکسری اصالحات ساختاری 
تولید،  از  حمایت  جهت  در  کشور  در 
این  ایجاد شود.  اقتصادی  تقویت رشد 
اصالحات ساختاری شامل تقویت امنیت 
سرمایه گذاری و رقابت اقتصادی، بهبود 
محیط کسب وکار، پیش بینی پذیر کردن 
اقتصاد، احترام به حقوق مالکیت فکری 
و ثبات در متغیرهای کالن اقتصادی و 
جذاب شدن محیط اقتصاد کالن است.

یک کارشناس اقتصادی:

رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد بود
یک نماینده مجلس:

دولت توفیقی در بحث تثبیت قیمت  کاالهای 
اساسی نداشته است

کنونی  شرایط  بگوییم  اینکه  گفت:  یازدهم،  مجلس  در  چابهار  نماینده 
پیک ششم است درست نیست، اما برخی شهرها مجددا وارد وضعیت قرمز 
به  این  قرمز شد.  وارد وضعیت  از سه شنبه هفته گذشته  زابل  مثال  شده اند، 
معنای آن نیست که وارد پیک ششم شده ایم اما معنایش این است که نباید 
در اجرای پروتکل های بهداشتی و اجتماعی ساده انگاری کنیم و فکر کنیم 

مشکل حل شده است.
معین الدین سعیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم درخصوص 
ارزیابی اقدامات و عملکرد دولت در ۱۰۰ روز، گفت: یکی از اقدامات خوبی که 
در اولویت بود و دولت آن را به خوبی پیش برد، موضوع تسریع و تکمیل در 
بحث واکسیناسیون بود که خداراشکر انجام شد و اثرات آن را شما هم دیدید؛ 

لذا جا دارد که از دولت در این زمینه تشکر داشته باشم.
وی ادامه داد: اما در بحث تثبیت قیمت کاالهای اساسی متاسفانه تجربه 
خوبی نداشتیم، قیمت کاالها مخصوصا فرآورده های لبنی افزایش پیدا کرده است.

نماینده چابهار در مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی پیرامون »سفرهای 
به موج  تبدیل  باشد  نداشته  بازدهی  اگر سفرها  اینکه  استانی رئیس جمهور و 
ناامیدی و نگاه منفی به دولت خواهد شد«، بیان داشت: بحث سفرهای استانی 
هم اکنون  از  نباید  ما  است،  مفید  و  تاثیرگذار  شدت  به  رئیس جمهور  آقای 
پیش داوری کنیم. ما یک رئیس جمهور داشتیم که یک سال و نیم آخر دولت 
خود از ولنجک بیرون نیامد، آیا آن خوب بود؟ حاال که دولت به استان ها می رود، 

باید صبر کنیم و فرصت بدهیم.
وی تصریح کرد: اما اگر احساس کنیم شرایط مطلوب نیست، هیچ عقد 
عنوان  به  بنده  خود  حتی  کرد؛  خواهیم  ورود  حتما  و  نداریم  دولت  با  اخوتی 
اولین نفر منتقد خواهم بود ولی اکنون باید به دولت زمان بدهیم و برای نقد 

عملکرد زود است.
سعیدی درخصوص اینکه به نظر می رسد در وضعیت آغاز پیک ششم کرونا 
هستیم اما این موضوع از سوی مسئوالن امر تکذیب می شود، اظهار داشت: 
اینکه بگوییم شرایط کنونی پیک ششم است، درست نیست، اما برخی شهرها 
مجددا وارد وضعیت قرمز شده اند، مثال زابل از سه شنبه هفته گذشته وارد وضعیت 
قرمز شد. این به معنای آن نیست که وارد پیک ششم شده ایم اما معنایش این 
است که نباید در اجرای پروتکل های بهداشتی و اجتماعی ساده انگاری کنیم و 

فکر کنیم مشکل حل شده است.
و  بهتر شده  قبل خیلی  به  نسبت  ابتال  و  تاکید کرد: شرایط شیوع  وی 
بحث واکسیناسیون اثرگذاری داشته است، اما رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله های بهداشتی باید ادامه داشته باشد، من فکر می کنم با این مرحله که 

بخواهیم رعایت پروتکل ها را تسهیل کنیم، خیلی فاصله داریم.

صفحه ۲
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یک نماینده مجلس:
انتصاباتفامیلیمغایربااصلشایستهساالریاست

نماینده مردم اقلید در مجلس یازدهم گفت:اید انتصابات دارای تجربه 
و تخصص اما بدون ارتباط به حوزه کاری را به این نوع انتصابات غیرقابل 

توجیه افزود و انتصابات فامیلی مغایر با اصل شایسته ساالری است
مسلم صالحی در نشست علنی روز گذشته )یکشنبه ۱۶ آبان ماه( 
مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از اقدام شجاعانه اخیر سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ، در تذکری به هیات دولت درباره با انتصابات صورت 
از ۵۰  بیش  آمده  به عمل  بررسی های  امروز، گفت: طبق  به  تا  گرفته 
درصد انتصابات هیچگونه منطق و توجیه قابل قبولی ندارند، آسیب های 
این انتصاب بسیار است، مانند انتصاب افراد بدون تجربه، چرا که شاهد 
بودیم در ِسمت معاون وزیر افرادی منتصب شده اند که هیچگونه تجربه 

مدیریتی نداشته اند.
نماینده مردم اقلید در مجلس یازدهم ادامه داد: باید انتصابات دارای 
تجربه و تخصص اما بدون ارتباط به حوزه کاری را به این نوع انتصابات 
غیرقابل توجیه افزود، چرا که حتی اجازه حضور افراد باتجربه را در کنار خود 
نمی دهند. کشور ما در شرایطی قرار ندارد که اجازه دهیم یک معاون وزیر 

چندین ماه وقت صرف شناختن یک معاونت یا وزارتخانه کند.
وی از انتصاب افراد از بستگان مدیران در سطوح مختلف مدیریتی 
به بهانه امین بودن انتقاد کرد و گفت: این انتصابات مغایر با اصل شایسته 
ساالری است که جناب آقای رئیسی قول آن را به مردم داده بودند. همچنین 
قرار بود دولتی فراجناحی تشکیل شود که بتواند از پتانسیل های عظیم 
نیروی انسانی و باتجربه و متخصص کشور نهایت استفاده را کنند، اما 

افراد باتجربه وزارتخانه ها به دالیل واهی حذف شدند.
صالحی خطاب به وزرای دولت سیزدهم بیان کرد: اگر چه جوان گرایی 
خوب است، اما نه به هر قیمتی! بهتر بود در پست های حساس افراد باتجربه 
قرار می گرفتند، اما حتی جوانان باتجربه هم هنوز در هیچ سمتی منتصب 
نشده اند. هر چند کمیته انتصاباتی هم برای توجیه این انتصابات تشکیل 
شده که ظاهرا رزومه افراد پیشنهادی را بررسی می کنند، اما خروجی آن 
وضعیت اسفناک انتصابات است. از انتصاب دانشجوی اخراجی در یکی از 

وزارتخانه ها گرفته تا انتصابات سفارشی دیگر.
نظارت  با  امیدواریم  کرد:  بیان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
بیشتر شخص رئیس جمهور و معاون اول وی شاهد به پایان رسیدن این 
وضع باشیم و یکبار برای همیشه انتصابات بر پایه شایسته ساالری باشد.

حکمتعطیلی۴بیمارستانتهرانبهدلیلگرانفروشی
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از حکم تعطیلی چهار بیمارستان شهر تهران 
به سبب اضافه دریافت از بیماران خبر داد و گفت: چون حکم قطعی نشده است از 

بیان نام بیمارستان ها معذوریم.
از  توجهی  قابل  تعداد  گفت:  اسفنانی  محمدعلی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بیمارستان های تهران مرتکب تخلف اضافه دریافت از مردم شده اند که این تخلفات در 
حال رسیدگی است و در خصوص چهار پرونده، اضافه دریافت از بیماران به خصوص 

بیماران کرونایی محرز شد.
شهر  بیمارستان  چهار  تعطیلی  حکم  از  تهران  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
هنوز  این حکم  گفت: چون  و  داد  خبر  بیماران  از  دریافت  اضافه  به سبب  تهران 
قطعی نشده است از بیان نام این بیمارستان ها معذوریم، اما هر چهار بیمارستان، 

سومین بار تخلف کرده اند.
وی گفت: پرونده ها از ناحیه کمیسیون ماده ۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی که مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی است برای تعزیرات ارسال شد که 
بسیار سریع رسیدگی کردیم و حکم اولیه آن صادر شده و، چون حکم قطعیت پیدا 

نکرده است، اسامی این چهار بیمارستان را اعالم نمی کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: این چهار بیمارستان در شهر تهران 
هستند و تخلف هر چهار بیمارستان در مرتبه سوم بوده است و بر همین اساس 
هرچهار بیمارستان پروانه مسئول فنی و پروانه تاسیس آن لغو شده است و طبق قانون 

باید تعطیل شوند مگر اینکه تا صدور حکم قطعی، رضایت شاکیان را جلب کنند.
اسفنانی گفت: بر همین اساس بیمارستان اول ۲۲۱ میلیارد ریال از مردم اضافه 
دریافت داشته است که عالوه بر استرداد این وجه باید سه میلیارد و ۱3۰ میلیون 

ریال نیز به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت پرداخت کند.
وی افزود: این بیمارستان به لغو پروانه تاسیس و همچنین پروانه مسئول فنی 

و توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: بیمارستان دوم هم به سبب اضافه 
دریافتی که داشته است، محکوم شد ۱۰ برابر ارزش تخلف انجام شده را به عنوان 
جزای نقدی بپردازد و لغو پروانه مسئول فنی و لغو پروانه تاسیس و همچنین توبیخ 
کتبی و درج در پرونده از دیگر احکام صادر شده در خصوص این بیمارستان است.

اسفنانی افزود: بیمارستان سوم هم ۱۷۸ میلیون ریال اضافه دریافت از مردم 
داشته است که عالوه بر استرداد این وجه باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال نیز 
جزای نقدی پرداخت کند و لغو پروانه تاسیس و لغو پروانه مسئول فنی و توبیخ کتبی 

و درج در پرونده از دیگر احکام صادره برای این بیمارستان است.
وی گفت: بیمارستان چهارم نیز محکوم شد ۴۵۸ میلیون ریال اضافه دریافت 
از مردم را به شکات برگرداند و عالوه بر این به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون 
ریال جزای نقدی و لغو پروانه تاسیس و لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج 

در پرونده پزشکی محکوم شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: این چهار بیمارستان برای بار سوم 
مرتکب این تخلفات شده اند و طبق قانون باید تعطیل شوند و اگر بتوانند رضایت 
شکات را فراهم کنند مشمول تخفیف خواهند شد چرا که تعطیلی بیمارستان در این 

شرایط به مصلحت نیست.
اسفنانی از مسئوالن بیمارستان ها خواست مراعات حال مردم را بکنند، در غیر 

این صورت با متخلفان اقدام قاطع خواهد شد.
وی گفت: این چهار بیمارستان شاکی خصوصی داشتند که البته بیشتر بیماران 
کرونایی جزو شاکیان بوده اند، اما بیماران دیگر هم در این پرونده ها شکایت کرده 

بودند.

تصمیمگیریدربارهنحوهبازگشاییبرعهدهشورایمدارس
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران خطاب به مدیران مناطق ۱۰ گانه آموزش 
و پرورش شهر تهران گفت: مقدمات حضور دانش آموزان برای ابتدای آذرماه فراهم 

و شورای مدرسه تصمیم گیری پیرامون نحوه بازگشایی را بر عهده خواهد داشت.
به گزارش دنیای جوانان، عبدالرضا فوالدوند در جلسه مشترک شورای معاونین 
و مدیران مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر بررسی آخرین 
شرایط بازگشایی مدارس شهر تهران مطابق الگوی اعالمی ستاد پروژه مهر وزارت 
آموزش و پرورش و بررسی آخرین شرایط مربوط به اتمام اجرای فرآیندهای صدور 
ابالغ و واکسیناسیون دانش آموزان و مسایل مربوط به امور اداری و مالی اظهار 
کرد: مقدمات حضور دانش آموزان برای ابتدای آذرماه فراهم و شورای مدرسه تصمیم 

گیری پیرامون نحوه بازگشایی را بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه امتحانات دی ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد 
گفت: باید آفت پنهان یادگیری در وضعیت شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از افت 

تحصیلی دانش آموزان با جدیت پیگیری شود.
فوالدوند ادامه داد: نحوه ارائه خدمات و آموزش های ترکیبی از اولویت های 
مدارس؛  تدریجی  و  آرام  بازگشایی  و  ترکیبی  آموزش های  کنار  در  است.  منطقه 
نظارت سفت و سخت بازرسین و نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی و بهداشت 

از مدارس به عمل آید.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، 
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پایان خواستارتبلیغ و ترویج واکسیناسیون و 
اهمیت آن در جلوگیری از شیوع بیماری شد و گفت: برگه واکسن به عنوان شناسنامه 
سالمت دانش آموزان باید در مدرسه باشد و با پایش مستمر سعی در بهبود شرایط شود.

هشدار سرپرست مرکز مدیریت آمار وزارت بهداشت؛

افزایشنگرانکنندهمبتالیانکرونادربرخیاستانها
سرپرست مرکز مدیریت 
آمار و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت با اشاره به وضعیت 
بیماری کرونا در استان های کشور، در 
موقع  به  مدیریت  لزوم  بر  حال  عین 
شرایط تاکید کرد و گفت: اکنون در سر 
دو راهی قرار داریم و اگر به موقع به داد 
شهرها برسیم و در این شهرها کنترل 
جدی صورت گیرد و ادارات دولتی تدبیر 
کنند و نکات را رعایت کنند؛ وضعیت 

خطرناک نخواهد شد.
دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اسفند  از  گفت:  زارچی،  شریفی  علی 
سال ۹۸ تاکنون پنج موج بیماری کرونا 
موج  هر  در  و  گذاشته ایم  پشت سر  را 
از  بعد  و  یافته  افزایش  مبتالیان  تعداد 
سپس  و  می رسیم  موج  قله  به  مدتی 
اگر  االن  می شود.  آغاز  کاهشی  روند 
به  نگاه کنیم ۵ موج  به سراسر کشور 
وضوح مشخص است و موج اول تا سوم 
کوچکتر بودند. در دی، بهمن و اسفند 
۹۹ اندکی شرایط کشور آرام بود و در 
همه استان ها به جز خوزستان وضعیت 
آرامی داشتیم تا اینکه به نوروز رسیدیم 
و خیز  افزایشی شد  روند کل کشور  و 
روند  اکنون  داد.  رخ  پنجم  و  چهارم 
بیماری در اکثر استان ها نزولی است ولی 
سیستان و بلوچستان، قزوین، سمنان و 
یزد در ۲ هفته اخیر روند افزایشی نگران 

کننده ای دارند.
وی افزود: از ۲3 مرداد در اوج قله 
روند  آن  از  پس  و  بودیم  پنجم  پیک 
به  قله گذشتیم؛  اوج  از  و  کاهشی شد 
تغییر کرد و  دلیل رنگ شهرها  همین 
پنجم  موج  رونده  پایین  لبه  در  اکنون 
هستیم. در ۱۷ مهرماه همه شهرها در 
وضعیت آبی و نارنجی قرار گرفتند و تنها 

چند شهر در شمال غربی کشور وضعیت 
سایر  از  آخر  طبیعتا  که  داشتند  قرمز 

شهرها درگیر موج پنجم شده بودند.
او تاکید کرد: در آبان ماه در برخی 
شهرها روند کرونا افزایشی شد و برخی 
است.  شده  قرمز  وضعیتشان  شهرها 
و  داریم  قرار  راهی  دو  سر  در  اکنون 
اگر به موقع به داد شهرها برسیم و در 
این شهرها کنترل جدی صورت گیرد 
نکات  و  کنند  تدبیر  دولتی  ادارات   و 
خطرناک  وضعیت  کنند؛  رعایت  را 

نخواهد شد.
نمی توانم  اصال  اکنون  گفت:  وی 
تصور کنم که در شهرهای قرمز مدارس 
بروز  با هوشیاری مانع  باید  باز شوند و 
پیک ششم کرونا در سطح کشور شد چون 
شاید خطری دانش آموز را تهدید نکند اما 
خانواده او در معرض خطر قرار می گیرند.
سرپرست مرکز فناوری اطالعات 
وزارت بهداشت با اشاره به اینکه زمانی 
سویه  گذراندیم  را  اول  موج  سه  که 
سویه  ورود  با  افزود:  کرد،  تغییر  کرونا 
انگلیسی کرونا به خوزستان، آتش کرونا 
به خوزستان افتاد و این آتش گویی در 
تدریج  به  و  بگیرد  اوج  و  بیفتد  خرمن 

کرونا در خوزستان و در کشور اوج گرفت 
و به دید و بازدیدهای نوروزی که رسید 
به یکباره کل کشور قرمز شد. بعد از آن 
سویه دلتا را داشتیم و موج پنج رخ داد.
صحبت هایش  مه  ا د ا ر  د وی 
عفونی  و  ژنتیک  متخصصان  از  گفت: 
درخواست داریم که این ویروس را در 
رصد  زابل  و  یزد  سمنان،  قرمز  ناحیه 
کنترل  تحت  بیماری  تا  کنند  پایش  و 
قرار گیرد و تعداد مبتالیان، بستری ها 
و فوتی ها کم باشد. نباید منتظر بمانیم 
بلکه با کنترل به موقع می توانیم دامنه 

موج را کنترل کنیم.
کلی  روند  اینکه  به  اشاره  با  او 
بیماری در کشور نزولی است، تصریح 
تعداد  اوج کرونا  در  ماه  در مرداد  کرد: 
شهرهای قرمز به 3۵۹ شهر رسیده بود 
که در ۱۷ مهر تا ۷ شهر قرمز هم کاهش 
داشت؛ اما االن مجددا به 33 شهر قرمز 
رسیدم و در عین حال تعداد شهرهای 
آبی هم افزایش پیدا کرد چون روندکلی 
کشور نزولی است؛ از طرفی در برخی 
نقاط افزایش کرونا را داریم و به همین 
دلیل تعداد شهرهای قرمز هم افزایشی 

شده است.

در  واکسیناسیون  آمار  درباره  وی 
واکسیناسیون  درصد  افزود:  نیز  کشور 
مختلفی  شاخص های  اساس  بر  را 
باالترین  گیالن  استان  می سنجند. 
را  نوبت  دو  هر  واکسیناسیون  میزان 
دارد و کمترین میزان واکسیناسیون را 
در سیستان و بلوچستان داریم؛ البته در 
آغاز موج پنجم این استان با کار جهادی، 
واکسیناسیون خوب پیش رفت؛ اما االن 
که به جوانان و نوجوانان رسیده است 
میزان واکسیناسیون کاهش یافته است 
و روند واکسیناسیون نزولی شده است و 
با پدیده قرمز شدن شهرها در این استان  

مواجه هستیم.
خبری  برنامه  یک  در  که  وی 
تلویزیونی صحبت می کرد، تاکید کرد: 
هیچ کسی ادعا نکرده است که واکسن 
جان شما را ۱۰۰ درصد نجات می دهد، 
اما می تواند تا درصد باالیی جان ما را 
حفظ کند. در خیز پنجم کرونا که روند 
کنترل  یافت،  افزایش  واکسیناسیون 
بیماری بهتر اتفاق افتاد و میزان مرگ 
و میر و بستری افراد بویژه گروه سنی 
این  که  یافت  کاهش  سال   ۷۰ باالی 
موضوع بهترین شاهد اثرگذاری واکسن 
است. اکنون نیز واکسیناسیون دز سوم 
برای افراد باالی ۶۰ سال می تواند به 
افزایش ایمنی زایی بدن این گروه سنی 

کمک کند.
از  پنجم  موج  اینکه  بیان  با  وی 
جنوب  و  بلوچستان  و  سیستان  استان 
شرق کشور آغاز و به شمال غرب کشور 
در  آبان  ابتدای  از  داد:  ادامه  ختم شد، 
برخی شهرها به صورت پراکنده دوباره 
به  اگر  افزایشی شد.  روند شیوع کرونا 
موقع به داد شهرهای قرمز درگیر کرونا 
برسیم، وضعیت حادی را نخواهم داشت.
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زیر نظر: علی هوشمند

جمعیت برای جسمانی و روان سالمت کارنامه گرفتن نظر در
دانشجویی

سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان با تاکید بر برنامه های 
پیشگیری از آسیب گفت: ما بنا داریم برنامه ها را به سمت پیشگیری ببریم و حوزه 
مداخله و درمان را کمرنگ تر کنیم، اما باید بررسی شود که چرا این دانشجویان 

آسیب دیدند و دارای خشم ها و ناراحتی هستند.
“ابراهیم نعیمی« سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان، 
با اشاره به ۱۹ هزار دانشجو که در شیوع کرونا ویروس تعدادی از اعضای خانواده 
خود را از دست داده اند، و در پاسخ به این سوال که چه پشتیبانی در زمینه روحی 
و روانی از آن ها در سازمان امور دانشجویان به عمل خواهد آمد؟ گفت: کارنامه 
سالمت روان و جسمانی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است که تا حدود یک 
ماه دیگر در سامانه دانشجویان باز است و دانشجویان می توانند اطالعات مختلفی 
که ما از آن ها خواسته ایم را اعالم کنند. سپس برحسب اطالعاتی که به ما می دهند 

آن ها را به چند دسته تقسیم خواهیم کرد.
وی در ادامه بیان کرد: دسته اول دانشجویانی هستند که در معرض آسیب های 
جدی قرار دارند و در صورتی که دانشگاه ها حضوری شوند به صورت حضوری مشاوره 
خواهند شد. آن هایی هم که نیاز به مشاوره فردی دارند مراکز مشاوره دانشگاه ها با 
آن ها تماس می گیرند و آن ها را دعوت می کنند تا به دانشگاه بیایند و مسائل شان 

را مورد پیگیری قرار دهند.
از  دسته  آن  دانشگاه ها  شدن  حضوری  صورت  در  کرد:  اضافه  نعیمی 
پیگیری خواهد  به صورت حضوری  دارند  نیاز  به مشاوره فردی  دانشجویانی که 
شد و سایر دانشجویان در قالب کارگاه هایی که اساسًا در قالب پیشگیری هستند، 

پوشش دهی می شوند.
وی با تاکید بر برنامه های پیشگیری از آسیب گفت: ما بنا داریم برنامه ها را به 
سمت پیشگیری ببریم و حوزه مداخله و درمان را کمرنگ تر کنند، اما باید بررسی 
ناراحتی ها هستند.  این دانشجویان آسیب دیدند و دارای خشم ها و  شود که چرا 
بنابراین الزم است که در ارتباط با آن ها کارگاه های آموزشی متناسب برای تاب 

آوری جهت حل مسائل، برنامه ریزی کنیم.
این  گفت:  دانشجویان  امور  سازمان  سالمت  و  مشاوره  دفتر  سرپرست 
برنامه ریزی ها انجام شده و وابسته به این است که دانشگاه ها بازگشایی شوند. اگر 
بازگشایی حضوری نشوند در قالب وبینار که از دوره قبل شروع شده و در حوزه سواد 
سالمت تأثیرگذار بوده است با جدیت ادامه خواهد یافت. تالش می کنیم در برخی 

جاها که ضرورت دارد کارگاه تعریف کنیم و آن ها را توسعه دهیم.
وی در واکنش به پایش نهایی از وضعیت روحی و روانی دانشجویان در پی 
شیوع کرونا و فاصله از فضای دانشگاهی گفت: هنوز پایش نهایی دانشجویان 
که  دارند  فرصت  ماه  آذر  نیمه  حدود  تا  دانشجویان  زیرا  است،  نشده  اعالم 
اطالعات خود را وارد سایت کنند و بعد ما نسبت به اطالعات دقیق، تجزیه و 

تحلیل را انجام دهیم.
بر  بازنگری  و ضرورت  پیک ششم  شروع  احتماالت  به  واکنش  در  نعیمی 
پروتکل های سالمتی و بهداشتی دانشجویان و دانشگاه ها گفت: قطعًا بر اساس 
آخرین تصمیم گیری های کالن ملی مقابله با کرونا و ابالغیه هایی که صادر شده، 
دانشگاه ها خودشان را داخل آن چارچوب ها تنظیم خواهند کرد. بنابراین قانون هایی 

که مصوب می کنند باید متناسب با بازگشایی دانشگاه ها باشد.
سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان با اشاره به تفویض 
اختیار وزیر علوم به دانشگاه ها گفت: وزیر علوم این اختیار را به دانشگاه ها داده است 
که بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و انتظارات خود دانشگاه تصمیم گیری 

شود در نتیجه فعال تصمیمات به شکل واحد و همه جانبه نیست.
الزم  پروتکل های  و  شرایط  آن  با  می توانند  مدارس  اکنون  افزود:  وی 
بازگشایی شوند، دانش آموزان تا ظهر مدرسه هستند و بعد از آن به خانه می روند 
اما شرایط دانشگاه ها متفاوت است. دانشجویان بعد از کالس با خوابگاه، رستوان 
بنابراین اگر قرار است  و… مواجه هستند از این رو اقتضائات خاص تری دارند. 
بازگشایی شود حتما جنبه های متعددی در حوزه بهداشت و سالمت جسمانی باید 

مورد توجه قرار بگیرد.

کشفمرزعهارزدیجیتالازخانهایدرغربتهران
رییس پلیس پیشـگیری تهران بزرگ از کشـف ۵۰ دسـتگاه ماینر استخراج 

ارز دیجیتـال در غرب تهران خبر داد.
سـرهنگ جلیل موقوفه ای در حاشـیه کشـف این دسـتگاه ها گفت: مدتی 
قبـل و بـه دنبـال کسـب خبـری مبنـی بـر نگهـداری و اسـتفاده غیرمجـاز از 
دسـتگاه های اسـتخراج ارز دیجیتـال در یـک سـاختمان مسـکونی در محـدوه 
شـهرک گلسـتان، رسـیدگی بـه موضـوع در دسـتور کار مامـوران انتظامـی 

کالنتـری شـهرک گلسـتان قـرار گرفت.
وی بـا بیـان اینکـه مامـوران در جریـان اقدامـات خـود متوجه شـدند که 
گـزارش واصلـه صحـت دارد، اظهارکـرد: در همیـن راسـتا نیـز هماهنگـی بـا 
دسـتگاه قضایـی انجـام و مجـوز عملیات دریافت شـد و در نهایـت ماموران در 
عملیاتـی در ایـن محـل حاضـر شـده و در بازرسـی از زیر زمین این سـاختمان 
مسـکونی، ۵۰ عـدد دسـتگاه اسـتخراج رمـز ارز دیجیتال را که بـه صورت غیر 

مجـاز فعـال شـده بودند کشـف و ضبـط کردند.
رییـس پلیـس پیشـگیری تهـران بزرگ با بیـان اینکه در این راسـتا مردی 
۲۸ سـاله نیـز دستگیرشـد، گفـت: ماینرهـای مکشـوفه نیز بـه همـراه متهم به 
مقـر انتظامـی منتقـل شـد و در آنجـا متهم با تشـکیل پرونـده بـرای ادامه روند 

رسـیدگی به جرم روانه دادسـرا شـد.  
موقوفه ای ارزش ریالی دسـتگاه های کشـف شـده را بیش از پنج میلیارد 
ریـال اعـالم کـرد و گفت: درخواسـت پلیس از شـهروندان این اسـت کـه رفتار 

مشـکوک و چنیـن مـواردی را حتمـا به پلیس اطـالع دهند.  

شرورجویبار،زمینگیرشد!
روابـط عمومـی فرماندهـی انتظامـی مازنـدران همچنیـن از قول جانشـین 
ایـن فرماندهـی از دسـتگیری عامـل شـرارت، اخاللگـر نظم و امنیـت اجتماعی 

و تخریـب امـوال دولتـی در شهرسـتان جویبـار خبر داد.
 سـرهنگ سـید موسـی حسینی گفت: در راسـتای طرح شناسایی و برخورد 
بـا اراذل و اوبـاش، موضـوع در دسـتور کار مامـوران پلیس اطالعات شهرسـتان 
جویبـار قـرار گرفـت و ماموران با رصـد اطالعاتی در فضای مجـازی و اقدامات 
اطالعاتـی در اقدامـی عملیاتـی، متهم را که دارای سـوابق متعـد از جمله اخالل 
در نظـم دادگاه و توهیـن، ایجـاد مزاحمـت بـرای بانـوان، قدرت نمایـی با چاقو، 
حمـل مـواد مخـدر و اخـالل در نظـم عمومـی موجبـات ایجاد رعب و وحشـت 

در بین شـهروندان شـده بود را شناسـایی کردند.
وی افـزود : پلیـس اطالعـات بـا توجـه به عرض اندام این شـرور سـابقه 
دار در فضـای مجـازی و حقیقـی، تکـرار جـرم و ایجـاد رعـب و وحشـت در 
سـطح شهرسـتان و خدشـه وارد نمـودن بـه امنیـت مـردم پـس از هماهنگـی 
هـای قضایـی و رعایـت کلیـه موازیـن شـرعی و قانونـی، متهـم را دسـتگیر و 

یـگان انتقـال دادند.
سـرهنگ حسـینی بـا بیـان این که متهم پس از تشـکیل پرونـده به مرجع 
قضائـی معرفـی و بـا قـرار وثیقه سـه میلیـارد ریالی روانه زندان شـد، بـه هنجار 
شـکنان هشـدار داد: پلیـس در مقابلـه بـا کسـانی کـه بخواهنـد امنیت مـردم را 

خدشـه دار کننـد از هیچ تالشـی فروگـذار نخواهد کرد.
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فناوری جدید سونی احتماال کیفیت بصری 
بازی های PS5 را افزایش می دهد

به تازگی، سونی پتنت جدیدی ثبت کرده است که شاید براساس آن، 
پلی استیشن ۵ در آینده بتواند هم زمان با اجرای بازی، کیفیت تصویری آن 

را با آپ اسکیل به شکل ملموسی افزایش دهد.
پتنت جدید ثبت شده ی بخش سرگرمی های تعاملی شرکت سونی به 
فناوری مبتنی بر یادگیری ماشینی ای اشاره می کند که در آن، دستگاه در هر 
لحظه به تکمیل تصویر می پردازد. ممکن است زمانی که تصویری به وسیله ی 
سیستم رایانه ای خروجی داده می شود، داده های مربوط به بخش هایی از آن 
آسیب  ببینند؛ به همین دلیل، پردازش های کامپیوتری متفاوتی وجود دارند که 

کاهش کیفیت تصویر در بخش های مشخص را جبران می کنند.
زمانی که از یادگیری ماشینی برای افزایش کیفیت استفاده می شود، 
ممکن است فشار زیادی به دستگاه وارد شود و فرایند آن نیز زمان بر باشد؛ 
اما پتنت جدید سونی راه حلی برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکل 
دارد تا هم با فناوری مبتنی بر یادگیری ماشینی کیفیت تصویر را در هر لحظه 

افزایش بدهد و هم عملکرد کلی دستگاه را کاهش ندهد.
به زبان ساده، باید گفت که فناوری مورد بحث هر بار روی بخش هایی 
از تصویر کار می کند؛ به همین دلیل، سیستم سعی نمی کند که کل تصویر را 
بررسی کند و جزئیات آن را افزایش دهد؛ بلکه از همان ابتدا فقط در نقاطی 

که داده ها اندک هستند، به اصطالح سراغ پر کردن نقاط خالی می رود.
با این روش، عالوه بر استفاده ی کمتر از قدرت پردازش دستگاه، سیستم 
متوجه می شود که باید در کدام بخش از تصویر تغییراتی برای افزایش کیفیت 
آن ایجاد کند. طی شدن این پروسه احتماال می تواند به افزایش رزولوشن و 

زیباتر به چشم آمدن جلوه های گرافیک مختلف بازی منجر شود.
در توضیحات پتنت منتشر شده، آمده است که این فناوری شباهت زیادی 
به Deep Learning Super Sampling یا همان DLSS انویدیا 
دارد که از آپ اسکیل مداوم برای افزایش رزولوشن تصویر بهره می برد؛ اما 
طبیعتا فناوری شرکت انویدیا روی کنسول PS۵ در دسترس نیست. به نظر 
می رسد سونی می خواهد نسخه  ی خود از این فناوری را به پلی استیشن ۵ 

و همین طور پلی استیشن VR جدید بیاورد.
در خود پتنت نیز، توضیح داده می شود که استفاده از این فناوری در 
هدست واقعیت مجازی امکان پذیر است. با  توجه  به توضیحاتی که پتنت برای 
نحوه  ی کار فناوری موقع اجرای بازی های واقعیت مجازی دارد، سونی در 
استفاده از آن روی کنسول PS۵ و سپس هدست PSVR جدید واقعا 

جدی به نظر می رسد.
پلی  پشتیبانی  گیمز  اینسامنیاک  بازی سازی  استودیو  قبل،  ماه  چند 
نیز،  تأیید کرد و مدتی پیش  را  یادگیری ماشین  الگوریتم  از  استیشن ۵ 
اطالعات فاش شده گفتند پلی استیشن VR جدید سونی که برای پلی 
استیشن ۵ عرضه می شود، با فناوری Foveated rendering می تواند 
به طور مداوم روی افزایش کیفیت تصویر در نقاطی متمرکز باشد که گیمر 

در هر لحظه مشغول نگاه انداختن به آن ها شده است.
گویا تیم سونی به شدت در نسل ۹ روی بهره برداری حداکثری از قدرت 
پردازشی پلی استیشن ۵ تأکید دارد و از فناوری های روز برای دستیابی به 
بهترین کیفیت تصویری بهره می برد. اندی بیگوس، مهندس ارشد شرکت 
سونی، در صفحه ی لینکدین رسمی خود نوشت: »به تازگی درگیر کار روی 
روی   Neural rendering و  ماشینی  یادگیری  الگوریتم  پیاده سازی 

گرافیک بازی ها موقع اجرا روی پلی استیشن ۵ بوده ام.«

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس 
بخشنامه  تبعات  درباره  نگرانی ها  به 
دورکاری زنان شاغل دارای فرزند کمتر 

از شش سال پاسخ داد.
“سارا فالحی« نماینده مردم ایالم 
در مجلس شورای اسالمی و سخنگوی 
گفت وگو  در  مجلس  زنان  فراکسیون 
صدور  به  واکنش  در  جوانان  دنیای  با 
دورکاری  امکان  از  استفاده  بخشنامه 
برای زنانی که فرزند کمتر از شش سال 
دارند و در پاسخ به این سوال  آیا این 
بخشنامه به کمرنگ شدن حضور زنان 
فعالیت های  از  آنان  در جامعه و حذف 
منجر  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  
برای  بخشنامه  این  گفت:  نمی شود، 
این  طالب  خودشان  که  است  زنانی 
موضوع هستند و خودشان تحت فشار 
در  کودکان شان  از  نگهداری  و  بوده 
اولویت است. این بخشنامه به این منظور 
نیست که همه زنان شاغل را وادار به 

دورکاری کنند.
بین  که  تضادی  داد:  ادامه  وی 
اشتغال  و  مادری  نقش  دو  یفای  ا
دغدغه  می شود  یجاد  ا زنان  برای 
در  باید  ما  همین رو  از  است،  نیز  ما 
سطح  در  خصوص  این  در  مجلس 
در  را  قوانین  و  بیندیشیم  کالن تری 
که  بنویسیم  گونه ای  به  زنان  حوزه 
اجتماعی  مسئولیت  بین  نقش  تضاد 
زنان و مسئولیت آن ها در قبال خانواده 
ایجاد نشود و زن مجبور نشود یکی را 

فدای دیگری کند.
مجلس  در  مردم  نماینده  این 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه حضور 
اجتماعی زنان بسیار مهم است، تصریح 
کرد: این دغدغه را با وضع قوانین درست 
و همه جانبه و شفاف می توانیم برطرف 
کنیم، چراکه تضاد این دو نقش برای 
از  ما  است.  اساسی  مسئله  یک  زنان 
یک سو می خواهیم زنان مان مسئولیت 
اجتماعی داشته باشند و از طرف دیگر 
شرایطی را برای آن ها فراهم نمی کنیم 

که با استفاده از قوانین درست خانواده 
دچار مشکل نشود.

فالحی ادامه داد: باید این مسئولیت 
اجتماعی به گونه ای باشد که هم خانواده 
دچار مشکل نشود و همچنین مسئولیت 
که  باشد  گونه ای  به  خانواده  قبال  در 
گرفته  نادیده  زنان  اجتماعی  مسئولیت 
نشود. با این بخشنامه سعی شده است 
که بخشی از مشکالت زنان را در شرایط 

کرونا حل کنیم.
توجه  باید  اما  کرد:  تاکید  وی 
ا  ر مه  بخشنا یک  قتی  و که  کنیم 
جتماعی،  ا پیوست  ید  با می نویسیم 
نظر  در  آن  برای  را   ... و  فرهنگی 
بعدی  تک  مه ها  بخشنا و  یم  بگیر
نباشد. در فراکسیون زنان ما به دنبال 
رفع این تضاد نقش زنان در جامعه و 
خانواده هستیم و تالش می کنیم این 
موضوع را مدیریت کنیم و جلساتی در 
این خصوص قرار است، برگزار شود تا 
می توانیم  را  مناسبی  اقدام  چه  ببینیم 
انجام دهیم تا هم از خانواده حفاظت 
جامعه  اساس  خانواده  چراکه  شود، 
سیاسی  اجتماعی،  و هم حضور  است 
و اقتصادی زنان به گونه ای نباشد که 

زنان حذف شوند.
با  زنان  فراکسیون  سخنگوی 
توسعه  بال  یک  زنان  براینکه  تاکید 
هستند، تصریح کرد: نیاز است که زنان 
در جامعه حضور داشته باشند، چرا که 
به  جامعه  در  زنان  حضور  و  توانمندی 

کارآمدی سیستم و توسعه کشور کمک 
می کند، بنابراین ما در فراکسیون زنان 
به دنبال حل این تضاد نقش هستیم و 
آن بخشی که مربوط به مجلس است 
را ما در فراکسیون زنان مورد بحث و 

بررسی قرار می دهیم.
فالحی در پاسخ به این سوال که 
امکان  این  بخشنامه  این  به  توجه  با 
وجود دارد که نقش و حضور زنان به 
در جامعه کمرنگ تر  واسطه دورکاری 
نمی کنم  فکر  کرد:  خاطرنشان  شود، 
جلسات  زنان  با  ما  باشد.  چنین  این 
حال  در  کارمند  زنان  داریم  مختلفی 
طالب  کرونا  بیماری  واسطه  به  حاضر 
مقوله  این  از  قبل  هستند.  دورکاری 
دانشگاه حضور  در  من  که  زمانی  هم 
این  نیز خواستار  کارمند  بانوان  داشتم 
بودند که توجه بیشتری به آن ها شود 
و فرجه های بیشتری به آن ها داده شود 
تا بتوانند به خانواده رسیدگی بیشتری 

داشته باشند.
وی ادامه داد: رسیدگی به خانواده 
نیز به این معنا نیست که حتما زن را 
به داخل خانه بفرستید. زمانی که ما در 
دانشگاه بودیم زنان خواستار این بودند 
که به طور مثال مهدکودکی در دانشگاه 
نظر  در  زنان  این  برای  زمانی  یا  باشد 
تا  شیردهی  ساعت  مانند  شود  گرفته 
به کودکان شان رسیدگی کنند.  بتوانند 
این موضوع لزوما به این معنا نیست که 
دادن امکانات به زنان که حق آن ها نیز 

باشد  زن  نشینی  خانه  معنی  به  هست 
همانطور که گفتم الزمه توسعه اجتماع، 
حضور توامان زن و مرد در اجتماع است 
و این بخشنامه به معنی این نیست که 
حضور فیزیکی زنان را در جامعه نادیده 
بگیریم و می توان از مسیرهای مختلف و 
متفاوت از جمله رشد امکانات و استفاده 
از تکنولوژی این تضاد و دوگانگی را حل 

و این دو را به هم نزدیک کرد.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
که  است  شده  اندیشیده  تدابیری  چه 
کارفرمایان با توجه به این بخشنامه ها 
و  نکنند  استفاده  کمتر  زنان  حضور  از 
مشکلی برای اشتغال زنان ایجاد نشود، 
خاطرنشان کرد: وقتی ما می گوییم که 
نگریسته شود،  جانبه  قوانین همه  باید 
منظور این است که قانون باید به این 
موضوع نیز توجه کند و مسئولیت هایی 
برای کارفرما در قبال زنانی که دورکاری 
خانواده  از  حفاظت  برای  یا  و  می کنند 
کمتری  ت  عا سا ند  می شو ر  مجبو
باید  ما  شود.  تعریف  باید  کنند،  کار 
کار  روی  وقتی  و  کنیم  ارزش گذاری 
و حضور زنان در خانواده ارزش گذاری 
می کنیم نباید حقوق و مزایای زنان را 
در  کمتری  ساعات  اینکه  واسطه  به 
اداره هستند، کمتر کنیم، چراکه وقتی 
این کار را می کنیم عمال این سیگنال را 
می فرستیم که حفاظت از خانواده برای 
ما ارزشی ندارد و زن را مجبور می کنیم 

که خانواده را رها کند.
مجلس  در  مردم  نماینده  این 
را  قوانین  اگر  گفت:  اسالمی  شورای 
خانه  در  که  زنی  قطعا  نکنیم  تصحیح 
اجتماعی اش  حضور  می کند  دورکاری 
می شود  باعث  و  می شود  تر  کمرنگ 
ما از این طرف بام بیفتیم از همین رو 
باید قوانین شفاف، مصرح، بدون ابهام 
یافته نوشته شود و برای هر  و توسعه 
را در نظر  کسی مسئولیت خاص خود 
بگیریم تا مشکلی در جامعه برای افراد 

ایجاد نشود.

یک نماینده زن در مجلس شورای اسالمی:

حضور زنان در جامعه به توسعه کشور کمک می کند
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کمیسیون  رییس  نایب 
داشت:  اظهار  صنایع مجلس 
گذشته  سه شنبه  جلسه  در 
رفع  تا  که  شد  مقرر  صنایع  کمیسیون 
توسط  که  نگهبان  شورای  ابهامات 
کمیسیون  به  شده  تهیه  صنایع  کمیته 

ارجاع داده شود. 
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
وضعیت  آخرین  مورد  در  جدی  علی 
اظهار  حوزه خودرو  در  تصمیم گیری ها 
حوزه  در  نظراتی  صمت  وزیر  کرد: 
خودرو داشتند و گفتند نیاز به فرصتی 
دارند تا از سال آینده خودشان واردات را 
آزاد کنند. البته کمیسیون صنایع از این 
اظهارات اقناع نشد، برخی از مواردی هم 
که ایشان مطرح می کردند قابل انجام 
نیست. از همین روی قرار شد هفته بعد 
وزارت  با  خودرو  محوریت  با  جلسه ای 

صمت داشته باشیم.
وی افزود: برنامه وزیر صمت بر این 
است که میزان تولید خودرو را در سال 
آینده به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه 
برسد. طبق بررسی اعضای کمیسیون 
صنایع مجلس محقق شدن این برنامه 
کمی سخت است. در جلسه ای که هفته 
آینده با وزیر صمت خواهیم داشت همین 
مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

برنامه   این  در  که  انگیزه ای  دید  باید 
در  خودروسازان  تولید  افزایش  برای 
نظر گرفته شده چه چیزی است. چون 
به هرحال االن خودروسازان انگیزه ای 
برای این کار ندارند، شاهد هستیم که 
بسیاری از خودروها به بهانه نبود قطعه 
را در پارکینگ نگه داشته اند. اینکه برای 
سال آینده چه انگیزه ای ایجاد می شود، 

هنوز مشخص نیست.
صنایع  کمیسیون  رییس  نایب 

سه شنبه  جلسه  در  داد:  خبر  مجلس 
رفع  که  شد  مقرر  صنایع  کمیسیون 
ابهامات شورای نگهبان که توسط کمیته 
صنایع تهیه شده به کمیسیون ارجاع داده 
شود. وی اضافه کرد: ما در مورد عرضه 
نشنیده ایم.  مطلبی  بورس  در  خودرو 
سازمان بورس چرا باید چنین موضوعی 
را اعالم کند یا حتی بگوید قیمت افزایش 
می یابد؟ وزاتخانه تاکنون چنین موضوعی 

را به ما اعالم نکرده است.

جدی خاطرنشان ساخت: تا زمانی 
نشود،  متنناسب  تقاضا  و  عرضه  که 
نخواهد شد  قیمت خودرو حل  مشکل 
باید  بنابراین  شد.  خواهد  هم  بدتر  و 
و عرضه خودرو  داشته  منطقی  دیدگاه 
آنجا که عرضه  از  کنیم؛  را ساماندهی 
از  باید  نیست  بازار  پاسخگوی  داخلی 
را  آن  واردات  طریق  از  و  دیگر  جای 
بازار  صورت  این  غیر  در  کنیم.  تامین 
خودرو همچنان دچار التهاب خواهد بود.

گزارش عملکرد اعتباری بانک توسعه صادرات ایران در پایان 
شهریور ماه:

رشد۴3درصدیتسهیالتاعطایی
مجموع تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران 
در شش ماه اول سال جاری به میزان ۸۹،۶۰۰ میلیارد ریال 
بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رقم 

۶۲،۵۸۰ میلیاردریال به میزان ۴3 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل 
از معاونت اعتبارات این بانک ، مجموع تسهیالت اعطایی 
میلیاردریال  معادل ۱۲۹،۱۲۴  سال ۱3۹۹  پایان  در  بانک 

بوده است.
ماه سال جاری ۶۴۸،۴۴۴  پایان شهریور  تا  بانک  تسهیالت  مانده  همچنین 

میلیاردریال است که درصد رشد نسبت به پایان سال قبل ۷.۸درصد است.
براساس این گزارش مانده تسهیالت بانک در بخش ریالی تاپایان شهریور ماه 
سال ۱۴۰۰، معادل ۱۰۱،۰۴۱میلیارد ریال و مانده تسهیالت بانک در بخش ارزی برابر 

با 3،۴3۶ میلیون دالر است.
این گزارش می افزاید : تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی تا پایان 
شهریورماه سالجاری بالغ بر ۲۲،3۵۹ میلیاردریال بوده است. بانک تا پایان شهریورماه 

از منابع داخلی ۶۷،۲۴۱ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است.
تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات به شرکت های تولیدی در پایان شش 
ماه اول سال جاری ۸۸،۱۴۷ میلیاردریال بوده است که ۹۸ درصد کل تسهیالت اعطایی 

را به خود اختصاص می دهد.
تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات به شرکت های کوچک و متوسط تا پایان 
شهریور ۱۴۰۰ به ۱۵،۹۰۴ میلیاردریال بالغ شده و این عدد در پایان سال گذشته ۱۶،۸۵۵ 
میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

صدور۶۲۵فقرهضمانتنامهدرطرحسفیرانپستبانک
مدیر امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران اظهار 
داشت: تعداد ۶۲۵ فقره ضمانتنامه در طرح سفیران به مبلغ 
بیش از ۲ هزار میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال در ۲۴ استان  

توسط ۶۹ باجه منتخب صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: علیرضا 
واحدپور مدیر امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران اظهار 

داشت: در راستای اجرای طرح سفیران ویژه باجه های بانکی روستایی منتخب پست 
بانک از سی ام دی ماه ۱3۹۹ تا انتهای مهرماه ۱۴۰۰، تعداد ۶۲۵ فقره ضمانت نامه 
در طرح مذکور به مبلغ بیش از ۲هزار میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال در ۲۴ استان  در 
سطح کشور و مناطق تهران، توسط ۶۹ باجه بانکی روستایی منتخب صادر شده است.
همچنین از مجموع ضمانت های صادر شده؛ استان اصفهان با ۶۶.۹ درصد و 
استان مازندران با  ۱3.۵ درصد رتبه برتر در سطح ستان های کشور  در طرح سفیران 

را به خود اختصاص داده اند.
بنا بر این گزارش: تعداد ۸ استان   /منطقه از جمله فارس، گلستان، قزوین، مرکزی، 
خراسان جنوبی، کرمان، کرمانشاه و همدان فاقد عملکرد صدور ضمانتنامه در باجه های 

بانکی روستایی بوده  و یا در حال تشکیل پرونده می باشند.
گفتنی است: طرح سفیران ویژه باجه های بانکی روستایی منتخب پست بانک 
ایران شامل؛ صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و بازاریابی و فروش کلیه خدمات 

ارزی در باجه های بانکی روستایی منتخب در سراسر کشور است.

بهرهبرداریازساختمانجدیدشعبهکرمانباحضورمدیرعامل
بیمهسینا

مدیرعامل بیمه سینا در حاشیه بازدید از شعبه کرمان ضمن حضور در جمع 
همکاران، ساختمان جدید این شعبه را افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در این مراسم که با حضور دکتر جعفری 
مدیرعامل بیمه سینا، رئیس هیئت مدیره و جمعی از مدیران ارشد شرکت برگزار شد، 

ساختمان جدید شعبه کرمان بیمه سینا مورد بهره برداری قرار گرفت.
در این مراسم، دکتر رضا جعفری در جمع همکاران و نمایندگان این شعبه در 
سخنانی اظهار داشت: استان کرمان یکی از استا ن های مهم صنعتی کشور با ظرفیت 
بیمه ای در آن به وضوح  اقتصادی است که ضرورت گسترش پوشش های  باالی 
مشخص است و از این رو باید تالش کنیم تا صاحبان صنایع و مردم این استان را 

بیشتر با خدمات بیمه ای آشنا کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت بیمه در ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران و رشد اقتصادی 
کشور ادامه داد: توسعه ی بیمه منجر به توسعه اقتصادی در تمامی نقاط کشور خواهد شد.
در  نمایندگی ها  مهم شبکه  نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  سینا  بیمه  مدیرعامل 
فعالیت های بیمه گری و فروش، بر ضرورت توجه ویژه مدیران شعب و کارکنان به 

این عنصر مهم در تحقق اهداف شرکت تأکید کرد.
به  ورود  بدو  در  همراه  هیئت  و  جعفری  رضا  دکتر  می افزاید،  گزارش  این 
کرمان با حضور در گلزار شهدا به مقام واالی »سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« 

ادای احترام کرد.

معاونت فنی؛ 
بایستههاوفرصتهابرایتعالیسازمانی

 به گزارش  روابط عمومی بیمه تعاون، محمد باباکردی، سرپرست معاونت فنی 
این شرکت، در مقاله ای، ساختار عملکردی »معاونت فنی« در شرکت های بیمه ای 
را تشریح کرد؛ او در این متن که با عنوان »معاونت فنی؛ بایسته ها و فرصت ها برای 

تعالی سازمانی« نگارش یافته شده نوشته است:
»هر شرکت و سازمانی دارای ذی نفعان متعددی بوده که تامین خواسته ها و 
اهداف مدنظر آنها بسیار مهم است. شرکت های بیمه نیز که به ارائه خدمات بیمه 
دیدگان،  زیان  گذاران،  بیمه  شامل  متعددی  نفعان  ذی  دارای  کنند  می  اقدام  ای 
سهامداران، شبکه فروش، کارمندان، بیمه مرکزی ج.ا.ا و … می باشند؛ که در این 
خصوص، هنر یک مدیر، ایجاد توازن و تعادل در برآورده ساختن خواسته های تمامی 
ذی نفعان شرکت می باشد و برنامه ریزی، عملکرد و استراتژی شرکت می بایستی 
در راستایی باشد که رضایت تمامی ذی نفعان را تامین کرده و توازن و تعادل الزم را 

در این خصوص برقرار کند.
در این صورت شاهد شرکتی خواهیم بود که به صورت همه جانبه و یکنواخت 
رشد کرده و دارای نقاط قوت زیادی خواهد بود. با توجه به اینکه شرکت های بیمه 
نسبت به ارائه خدمات بیمه ای درحوزه صدور و خسارت اقدام می کنند، لذایکی از 
مهم ترین ذی نفعان یک شرکت، بیمه گذاران و زیان دیدگان می باشند و میزان 
رضایت آنها تأثیر به سزایی در جذب پرتفوی و رشد شرکت خواهد داشت. شاید این 
سوال پیش آید که با توجه به انواع روش ها و مدل های جدید بازاریابی چگونه است 
که کماکان نقش بیمه گذاران و زیان دیدگان در حوزه بازاریابی و افزایش فروش تا 
این حد مهم است؟ همانگونه که اشاره شد روش های جدید بازاریابی جایگزین روش 
های سنتی و قدیمی در صنعت بیمه شده اند؛ ولیکن یکی از روش هایی که کماکان 
 )word of mouth( بسیار حائز اهمیت می باشد روش بازاریابی دهان به دهان
می باشد که در این روش اصطالحاً هر فرد به عنوان یک ُمبلغ عمل کرده و تجربه 
مثبت و یا منفی خود از دریافت خدمات از یک شرکت را به دیگران منتقل می کند. 
بنابراین پر واضح است درصورتی که یک بیمه گذار یا یک زیان دیده رضایت قابل 
قبول از عملکرد یک شرکت داشته باشد، تأثیر قابل توجهی نیز در مسیر بازاریابی 

شرکتی به وجود خواهد آمد.
یک گروه مهم دیگر از ذی نفعان هر شرکت بیمه، شبکه فروش آن شرکت می 
باشد. بدیهی است مهم ترین انتظارات شبکه فروش شامل تسهیل فرآیند فروش و 
صدور بیمه نامه، پاسخگویی سریع، پرداخت عادالنه و به موقع خسارت بیمه گذاران 
و پرداخت به موقع کامزد می باشد. در این صورت است که شبکه فروش از عملکرد 
اهداف شرکت  به  رسیدن  راستای  در  و همواره  داشته  قبول  قابل  شرکت رضایت 

تالش خواهند کرد.
با عنایت به موارد اشاره شده اهمیت حفظ و افزایش رضایت مندی بیمه 
می  نمایان  و  مشخص  پیش  از  بیش  فروش،  شبکه  و  دیدگان  زیان  گذاران، 
شود. در راستای رسیدن به این هدف که یکی از دغدغه های مدیرعامل شرکت 
بیمه تعاون بود، برنامه ریزی های الزم برای ایجاد، اصالح و بهبود فرآیندهای 
می  ریزی  برنامه  و  تدوین  حال  در  شرکت  فنی  معاونت  حوزه  در  الزم  کاری 
باشد. در این بخش اهداف به دو دسته کوتاه مدت و میان مدت تقسیم بندی 
شده اند که با توجه به ضرورت و اولویت، در هر مورد، پایش و اصالح خواهند 
و  شعب  نیاز  مورد  مجوزهای  اعطای  مدت،  کوتاه  مهم  اهداف  جمله  از  شد. 
بیمه  آنالین  فروش  سمت  به  حرکت  فروش،  فرایند  تسهیل  برای  نمایندگان 
رشته  تمام  در  نامه  بیمه  صدور  برای  ضروری  غیر  مجوزهای  حذف  ها،  نامه 
ها، تسهیل فرآیند پرداخت خسارت و کاهش زمان بررسی و پرداخت خسارت 
ها می باشد که امید است در آینده ای نه چندان دور، شاهد بهبود ملموس در 

حوزه های مورد اشاره باشیم.

معاون وزیر نفت:
تأمینحداکثریگاز،اولویتتولیددرشرکتملینفتاست

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اولویت های این شرکت در بخش تولید و 
توسعه را برشمرد و تأکید کرد که در شرایط کنونی، تولید حداکثری گاز به منظور 
تأمین سوخت زمستانی باید در اولویت کاری معاونت تولید و مدیریت نظارت بر 

تولید نفت و گاز این شرکت باشد.
به گزارش دنیای جوانان، محسن خجسته مهر در آیین معارفه هرمز قالوند 
به عنوان مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، گفت: این مدیریت 
باید با همکاری معاونت تولید شرکت ملی نفت ایران، همه تالش خود را به کار 
گیرد تا برنامه تعهدشده نفت در بخش تولید نفت و گاز به ویژه تولید و تأمین گاز 

در فصل سرد سال محقق شود.
افزایش آمادگی تولید نفت

وی بر ضرورت افزایش آمادگی تولید نفت کشور به مقدار پیش از تحریم ها 
نیز تاکید کرد و افزود: اقدام های شرکت ملی نفت ایران در زمینه تولید و توسعه 
نفت و گاز در سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیگیری می شود که در 
مرحله کوتاه مدت، همکاری تنگاتنگ مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، معاونت تولید 
و مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز و معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی 

نفت ایران ضروری است.
پشتیبانی ویژه از تأسیسات فرسوده

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه همواره فعالیت ها باید به نحوی 
پیش رود که پیشرفت برنامه های نگهداشت و توسعه با وضع تولید همخوانی داشته 
باشد، بر ضرورت همکاری با شرکت های تابع برای تحقق برنامه های تولیدی نیز 
تأکید کرد و افزود: در مرحله میان مدت، باید به پشتیبانی الزم از تأسیسات توجه 
شود، به ویژه که بسیاری از تأسیسات ما در مناطق نفت خیز جنوب مستهلک و 

فرسوده شده اند و نیازمند مراقبت ویژه هستند.
الزام های تولید و توسعه

خجسته مهر حرکت همگام توسعه و تولید را برای به ثمر نشستن برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت الزامی خواند و بر اجرای پروژه های افزایش ضریب 
بازیافت )EOR( و بهبود ضریب بازیافت )IOR(، پیشبرد طرح های نمک زدایی، 
باقیمانده میدان های توسعه یافته و توسعه میدان های  تکمیل توسعه بخش های 
توسعه نیافته تأکید کرد و گفت: مطالعات مهندسی مخزن و مطالعات شبیه سازی 

و آزمایشگاهی نیز باید به عنوان فعالیت های پشتیبان دنبال شوند.
توجه به مؤلفه های اقتصاد کالن

وی الزام بعدی را پیش بینی محل تأمین سرمایه های الزم برای اجرای طرح ها 
و پروژه ها عنوان کرد و گفت: الزم است بدانیم سرمایه های مورد نیاز قرار است 
به چه شکل تأمین شود، همچنین رویکردهای اقتصاد کالن نیز باید مدنظر قرار 
گیرد. برای نمونه معتقدیم توان تولید نفت و گاز کشور فراتر از اعدادی است که 
اکنون از آن صحبت می کنیم، اما این مؤلفه های اقتصاد کالن است که مشخص 
می کند آیا الزم است به همان مقدار که ظرفیت تولید وجود دارد تولید کنیم؟ یا 

شاید کمتر یا بیشتر از آن؟
ضریب بازیافت کنونی قابل قبول نیست

برخی  در  بازیافت  بودن ضریب  پایین  از  تأسف  ابراز  با  نفت  وزیر  معاون 
از دالیل  اظهار کرد: بخشی  برداشت  ازدیاد  اهمیت  تبیین  نفتی، در  میدان های 
پایین بودن میانگین ضریب بازیافت نفت در کشور به نداشتن فناوری های روزآمد 
مربوط است، اما بخشی نیز مرتبط با استفاده غیربهینه از ظرفیت های کنونی است 
و معتقدیم در صورت بهره مندی درست از ظرفیت های موجود، می توان ضریب 

بازیافت را تا حدودی افزایش داد.
بهره مندی از توان بخش خصوصی

خجسته مهر با اشاره به وجود حدود 3 هزار چاه نفتی در کشور گفت: برای 
افزایش تولید، به انجام فعالیت های بهبود ضریب بازیافت نیاز داریم و این نشان 

می دهد حجم قابل توجهی از کار و فعالیت پیش روی صنعت نفت است.
وی در این زمینه بر ضرورت به کارگیری توان بخش خصوصی در توسعه 
ناوگان سبک حفاری تأکید کرد و افزود: در مجموع برای پیشبرد اهداف تولیدی 
و توسعه ای، بیش از هر موضوعی نیازمند سرمایه انسانی توانمند و ماهر هستیم.

توانمندسازی سرمایه انسانی صنعت نفت
معاون وزیر نفت گفت: الزم است آموزشکده ها و مراکز آموزشی که پیش از 
این در صنعت نفت فعال بوده اند بار دیگر احیا شوند تا از طریق آموزش، به توسعه 

مهارت های کارکنان فعال در صنعت کمک شود.
خجسته مهر با بیان اینکه انتصاب فردی برای راهبری مدیریت نظارت بر 
تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های 
آرزوی  این مسئولیت  برای قالوند در  انجام شده است،  ساختار کنونی موجود 

توفیق کرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس:

تحققوعدههایخودروییوزیرصنعت،سختاست!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: بهراد مومنی

رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
مجوز ساخت ۲0 طرح پیشران صنعت 

پتروشیمی دریافت شد
رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعریف 
33 طرح  پیشران در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۲۰ طرح 
مجوز احداث را دریافت کرده است که تعدای از آنها در سبد جهش سوم صنعت 
پتروشیمی گنجانده و از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال شده اند.
پتروشیمی،  ملی صنایع  از شرکت  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
مسعود سایه بان درباره چشم انداز اجرایی شدن طرح های پیشران، اظهار کرد: 
طرح های پیشران صنعت پتروشیمی با راهبرد تکمیل و توسعه زنجیره ارزش 
و با هدف جبران کمبود خوراک های مورد نیاز صنایع تکمیلی، تنوع بخشی 
سبد محصوالت، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی از دو سال پیش با محور 

مدیریت و برنامه ریزی و توسعه تعریف شد.
وی با بیان اینکه طرح های پیشران در قالب 33 طرح تعریف شده است، 
افزود: اکنون ۲۰ طرح مجوز احداث را دریافت کرده است که تعدادی از آنها 
در سبد جهش سوم صنعت پتروشیمی گنجانده و از سوی سرمایه گذاران 

بخش خصوصی فعال شده اند.
رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: 
اتیلن،  با توسعه طرح های پیشران در زنجیره های اصلی پروپیلن، متانول، 
بنزن، اوره و بوتادین، ۲۰ نوع محصول جدید پتروشیمی تولید می شود که 
از واردات محصوالت  از طریق صادرات، حدود ۷۰ درصد  ارزآوری  ضمن 

پتروشیمی نیز کاهش می یابد.
سایه بان یکی از راهبردهای توسعه صنعت پتروشیمی را تکمیل زنجیره 
متانول خواند و افزود: اکنون ظرفیت متانول کشور بالغ بر ۱۲ میلیون تن 
است و با راه اندازی طرح های فعال متانول کشور تا سال ۱۴۰۴ )۲۰۲۵(، 

این ظرفیت ساالنه به ۲3 میلیون تن خواهد رسید.
وی همچنین در مورد راهبرد این شرکت درباره توسعه زنجیره الفین ها، 
گفت: با در نظر گرفتن مقدار کمبود پروپیلن در کشور و نیاز صنایع پایین دستی 
به این نوع از محصول، مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
در نظر گرفتن توسعه زنجیره الفین ها به ویژه پروپیلن و مشتقات آن نسبت به 

تعریف و اجرای طرح های MTO/MTP اقدام کرده است.
رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: 
با اجرای طرح های پیشران MTP در زنجیره های مختلف از پروپیلن که 
هم اکنون از سوی هلدینگ پارسیان، هلدینگ پتروفرهنگ و فاتح صنعت 
کیمیا در حال اجراست، ساالنه حدود ۵ میلیون تن از ظرفیت متانول کشور 

به تولید پروپیلن اختصاص می یابد.
نیز  و  متانول  جهانی  بازارهای  در  تعادل  ایجاد  کرد:  اظهار  وی 
تأمین  و  در چین  به ویژه  متانول  الگوهای جهانی مصرف  با  همگام سازی 
تقاضای داخل از دیگر اهداف تعریف و اجرای طرح های MTO/MTP است.

زیر نظر: راضیه بخشنده
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

آمار عجیب شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛
کشف بیش از ۲۲1 هزار دستگاه  استخراج 

غیر مجاز رمزارز 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران آمار تازه ای از میزان کشف دستگاه های 
استخراج غیرمجاز رمزارز ارائه داد که بر اساس آن تاکنون ۲۲۱ هزار و 3۹۰ 

دستگاه کشف شده است.
با  اخیر  تا سه سال  دو  در  ایران  برق  دنیای جوانان، صنعت  به گزارش 
پدیده ای به نام استخراج غیرمجاز رمزارز روبرو شده است که به گفته مسووالن 
این صنعت این فعالیت از عوامل بروز خاموشی در کشور است. بر همین اساس 
طی یک سال و نیم اخیر مبارزه با استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز در دستور 
کار شرکت مدیریت شبکه برق ایران به عنوان متولی اصلی تامین برق کشور 

قرار گرفته است.
چندی پیش هم مدیرعامل انجمن زنجیره بلوک ایران میزان استفاده صنعت 
مجاز استخراج رمزارز از برق را 3۰۰ مگاوات اعالم کرد و افزود: در حال حاضر 
دو برابر ظرفیت مجاز استخراج، فعالیت غیرمجاز وجود دارد و در صورتی که 

قوانین به درستی اجرایی نشوند، خطر زیرزمینی شدن بیشتر آن وجود دارد.

ایران  تازه ای که شرکت مدیریت شبکه برق  اکنون و بر اساس گزارش 
منتشر کرده، تاکنون ۵ هزار و ۷۵۶ مرکز با ۲۲۱هزار و 3۹۰ دستگاه به ظرفیت 
مصرف ۶۲۱ هزار و ۶۹۵ کیلووات در کشور مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز 

کشف شده است.
همچنین در هفته ای که گذشت ۱۴مرکز غیر مجاز استخراج رمزارز با ۲۲۷ 

دستگاه ماینر به ظرفیت ۴۷۷ کیلووات در کشور کشف شد.
در هفته ای که گذشت )۸ تا ۱۴ آبان( استان تهران با ۲۲ درصد، بیشترین 
میزان از مجموع ظرفیت های کشف شده را داشته و پس از آن به ترتیب استان های 

آذربایجان شرقی، اصفهان و خوزستان قرار گرفته اند.
 سهم روش کشف بازرسی محلی نسبت به گزارش های هفتگی قبل افزایش 

قابل توجهی داشته است.
همچنین باال بودن فراوانی صفر تا۱۰ کیلووات در کشفیات این هفته نشان 
دهنده پراکندگی باالی استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارزها در کشور با تعداد 

دستگاه پایین در بخش خانگی بوده است.
ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است. رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است 
که به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شود و برای استخراج رمز ارزها باید 
محاسبات ریاضی پیچیده ای توسط رایانه به  طور مستمر انجام شود که مستلزم 

مصرف برق زیادی است.
متوسط انرژی مورد نیاز برای استخراج هر بیت کوین به عنوان اولین رمزارز 
ساخته شده، حدود 3۰۰ مگاوات ساعت برآورد می شود که این انرژی به صورت 

متوسط معادل مصرف برق بیش از 3۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.
به استناد تخمین مراجع بین المللی) Cambridge، ۲۰۲۱( در حال حاضر 
متوسط مصرف برق ساالنه کل شبکه جهانی بیت کوین حدود ۹۶ میلیارد کیلووات 
ساعت برآورد می شود که این مقدار از مصرف ساالنه برق در کشورهایی مانند 

بلژیک، فنالند و اتریش بیشتر است.

ذخیره  بلیت  قا کشور  سدهای 
 ۵۰ حدود  در  بی  آ حجم  کثر  حدا
را  مترمکعب  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 
 3۵ درحدود  تنها  اکنون  که  دارند 
حجم  سدها،  مخازن  ظرفیت  درصد 
آب ذخیره شده وجود داشته که البته 
این میزان برای برخی از سدهای مهم 

است. کمتر  بسیار 
به گزارش دنیای جوانان، کاهش 
۴۲ درصدی بارش ها در مهرماه امسال 
در  کشور  آب  مسووالن  گفته  به  که 
۵۰ سال اخیر بی سابقه است اثر منفی 
به  گذاشته  باقی  کشور  آب  بیالن  بر 
سدهای  از  بسیاری  در  که  گونه ای 
میزان آب ذخیره شده  مهم، کمترین 

وجود دارد.
این کاهش حجم ذخیره سد عالوه 
بر آنکه تامین آب را با مشکالت جدی 
که  سدهایی  در  کرد،  خواهد  روبرو 
اثر  نیز  است  برق  تولید  نیروگاه  دارای 
منفی داشته و توان تولید این نیروگاه ها 
را کاهش داده و در برخی موارد از مدار 

تولید خارج کرده است.
شرکت  آمار  ترین  تازه  براساس 
مدیریت منابع آب کشور، تا ۱۴ آبان ماه 
-۱۴۰۱ آبی  )سال  جاری  آبی  سال 

آب  موجود  حجم  کل  میزان    )۱۴۰۰

در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷.۹ 
میلیارد مترمکعب است که کاهشی در 
حدود ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال آبی گذشته را نشان می دهد.
کشور  سدهای  وضعیت  بررسی 
به  ورودی  کل  میزان  می دهد،  نشان 
جاری  آبی  سال  طی  کشور  سدهای 
است  مترمکعب  میلیارد   ۱.۵۷ حدود 
نسبت  درصد   ۲۶ معادل  کاهشی  که 
به سال آبی گذشته در مدت مشابه را 

تبیین می کند.

ز  ا خروجی  حجم  کل  میزان 
سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۴ 
آبان نیز معادل ۲.۸۸ میلیارد متر مکعب 
درصد   ۴۰ معادل  کاهشی  که  است 
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

نشان می دهد.
در شرایط کنونی، سدهای کشور 
قابلیت ذخیره حداکثر حجم آبی در حدود 
۵۰.۵ میلیارد متر مکعب را داراست که 
مخازن  ظرفیت  درصد   3۵ حدود  تنها 
شده  ذخیره  آب  کشور، حجم  سدهای 

برای  میزان  این  البته  داشته که  وجود 
بسیار  کشور  مهم  سدهای  از  برخی 

کمتر است.
در استان های خوزستان و تهران، 
میزان پرشدگی متوسط مخازن طی سال 
آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۱ درصد 

و ۲3 درصد است. 
کاهش میزان حجم آب موجود در 
نیز  و  یکسو  از  کشور  سدهای  مخازن 
تداوم کاهش ۲۶ درصدی آب ورودی 
به سدها از یکم مهر تاکنون نسبت به 
مدت مشابه سال آبی گذشته از سوی 
دیگر و نیز پیش  بینی تداوم بروز بارش 
کمتر از نرمال در پاییز و احتماال زمستان 
مصارف  مدیریت  ضرورت  پیش رو، 
به خصوص  و  شرب  بخش  های  در 

کشاورزی را اثبات می کند.
بر  حاکم  ادبیات  در  آبی  سال 
مدیریت منابع آبی به یک دوره دوازده 
آن  شروع  که  می شود  اطالق  ماهه 
ابتدای مهرماه و خاتمه آن شهریور است.

آبفای  و  آب  معاون  پیش  چندی 
وزارت نیرو گفت: در مدت کمتر از 3۰ 
تجدیدشونده  آب  منابع  گذشته  سال 
به  مترمکعب  میلیارد   ۱3۰ از  کشور 
متر مکعب کاهش  میلیارد  حدود ۱۰۲ 

یافته است.

گام به گام با خشکسالی در ایران؛

۶5 درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران معتقد است تا زمانی که بازار سرمایه 
راهی برای مقابله با قیمت گذاری دستوری 
پیدا نکند، حمایت از سرمایه گذاران عمال 

ناممکن است.
عباس  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اقتصاد  آنکه  وجود  با  کرد:  اظهار  آرگون 
ایران در سال های گذشته با تحریم های 
آمریکا و محدودیت های اف ای تی اف 
برای  راه  موضوع  همین  و  بوده  مواجه 
بسیاری از فعالیت ها محدود کرده است، 
غلط  تصمیمات  برخی  حال  عین  در  اما 
داخلی نیز خود در به وجود آمدن شرایط 

فعلی مزید بر علت بوده اند.
اصالحات  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
لغو  ندهد،  رخ  ایران  اقتصاد  در  اساسی 
تحریم ها نیز گره گشا نخواهد بود، توضیح 
داد: هر چند کنار رفتن تحریم ها دست ما را 
در بازارهای بین المللی باز خواهد کرد اما 
در عین حال تا زمانی که ما مبانی الزم را 
برای بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور 
فراهم نکنیم، تاثیرات مثبت نیز کوتاه مدت 

خواهند بود.
بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
اینکه اقتصاد کشور باید به سمت حمایت 
از تولید حرکت کند، بیان کرد: این حمایت 
نمی تواند تنها به عرصه شعار محدود بماند. 
در سال های گذشته بارها حرف از تولید 
شده اما در عمل بسیاری از وعده ها محقق 
نشده اند. تداوم این شرایط به فرار سرمایه 

منجر خواهد شد. آرگون افزود: سرمایه ذاتا 
آماده فرار است، یعنی هر جا که احساس 
آینده  به  اطمینان نسبت  یا عدم  امنی  نا 
وجود داشته باشد، صاحب سرمایه ترجیح 
خارج  آن عرصه  از  را  پول خود  می دهد 
کند. متاسفانه در سال های گذشته شاهد 
از  خارج  به  توجهی  قابل  سرمایه  انتقال 
کشور بودیم و اگر این روند اصالح نشود، 

فرایند خروج سرمایه از اقتصاد ایران ادامه 
خواهد داشت.وی با بیان اینکه در ایران 
سود  تولید  از  بازی  دالل  و  بازی  سفته 
بیشتری دارد، اظهار کرد: در شرایطی که 
تولیدکننده مجبور است هر روز با مالیات و 
تامین اجتماعی و نظام بانکی درگیر باشد، 
برخی افراد با خرید و فروش در بازارهای 
مختلف پولی قابل توجه به جیب می زنند 
و ما در سیاست گذاری ها باید این فرایند 

را تغییر دهیم.
بخش  کرد:  نشان  خاطر  آرگون 
یافته  خصوصی هر جا که امکان حضور 
از خود عملکرد قابل قبولی به ثبت رسانده 
و باید در تصمیمات آینده نیز به این بخش 
گذاری  قیمت  شود.  داده  بیشتری  سهم 
معضالتی  اصلی ترین  از  یکی  دستوری 
مواجه  آن  با  تولیدکنندگان  که  است 
درخواست  بورس  سازمان  از  ما  بوده اند. 
قیمت گذاری  با  مقابله  در  سریع  اقدامی 
از  حمایت  کنار  در  تا  داریم  را  دستوری 
سرمایه گذاران، تولید نیز به شکلی واقعی 

رونق را تجربه کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

بدون اصالحات اساسی، وضعیت اقتصاد ایران بهتر نخواهد شد
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آب  شرکت  مدیرعامل 
تصویب  از  ایالم  ای  منطقه 
جهت  ریال  رد  میلیا  3۰۰
شهر  شرب  آب  خانه  تصفیه  تکمیل 
اخیر  سفر  در  تابعه  روستاهای  و  ایوان 

رییس جمهور به استان خبر داد.
علی پوراحمد در جمع خبرنگاران 
آب  خانه  تصفیه  تکمیل  داشت:  اظهار 
تابعه  روستاهای  و  ایوان  شهر  شرب 
است  اعتبار  ریال  میلیارد   3۰۰ نیازمند 
که در سفر اخیر رییس جمهور به استان 

ایالم مصوب شد.
پروژه  این  اکنون  هم  افزود:  وی 
با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در دست 
اجرا می باشد که با تخصیص به موقع 
اعتبار، این طرج حداکثر تا پایان تیرماه 
سال ۱۴۰۱ افتتاح و در مدار بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
ایالم با بیان اینکه ۸۰ درصد تجهیزات 
تصفیه خانه آب شرب ایوان خریداری 
و به کارگاه حمل شده است، ادامه داد: 
روند عملیات اجرایی این پروژه با شتاب 

مطلوبی در دست اقدام است.
وی اضافه کرد: ظرفیت این تصفیه 
خانه ۲3۰ لیتر بر ثانیه و جهت تامین آب 
شرب شهر دراز مدت ایوان و روستاهای 
تابعه طراحی و در دست اجرا می باشد.

ایالم در دست مطالعه و  ۱۲ سد 

اجرا قرار دارد
بحث  در  داشت:  بیان  احمد  پور 
مهار روان آبهای استان پیگیری هایی 
در  ایالم  نمایندگان  و  استاندار  توسط 
مجلس شورای اسالمی در دست اقدام 

است که جای تشکر و قدردانی دارد.
وی اضافه کرد: سد چناره یکی از 
مهمترین پروژه های آبی استان است 
تالش  شده  انجام  های  رایزنی  با  که 
می شود در پیوست الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱مبلغ متناسبی برای این طرح پیش 
بینی شود و به موازات از محل تسهیالت 
ماده ۵۶ قانون تنظبم نیز مجوز دریافت 
مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال نیز صادر گردید 
که با همراهی خوب نماینده ها در حال 

رایزنی با بانک ها هستیم.
منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
حدود  سالجاری  در  گفت:  ایالم  ای 
.۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت پیشبرد 
طرح های آبی استان در پیوست قانون 
به  قریب  تاکنون  که  شده  تصویب 
داده  تخصیص  میزان  این  درصد   ۵۰

شده است.
 ۴ اکنون  هم  داشت:  بیان  وی 
در  گالل  و  کنگیر  دویرج،  ایالم،  سد 
دست بهره برداری، ۵ سد میمه، چناره، 
سیکان، کنجانچم و گاوی در دست اجرا 
و ۶ سد جزمان، گدار خوش، چیخاب، 
چنگوله، گوراب و ورگر در دست مطاله 

قرار دارد.

ایالم  سدهای  مخازن  درصد   ۵۰
پر است

پوراحمد افزود: با توجه به کاهش 
 ۱۴۰۰_۹۹ زراعی  سال  در  بارندگی 
در حال حاضر میانگین ذخیره مخازن 
سدهای ایالم حدود ۵۰ درصد می باشد.
وی اظهار داشت: سال آبی گذشته 
از  روز   ۴۵ بطوریکه  بود  سالی خشک 
در  شده  سپری  نیز  جاری  آبی  سال 
و  نیفتاده  اتفاق  موثری  بارش  حالیکه 
این زنگ خطریست که برای منابع آب 
استان به صدا درآمده و ادامه این روند 

بسیار نگران کننده است.
منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  ایالم  ای 
جاری،  آبی  سال  بر  حاکم  شرایط  به 
در  ای  منطقه  آب  شرکت  اقدامات 
 ، ها سد زن  مخا یریت  مد ی  ستا ا ر
منابع  از  برداشت  اضافه  از  جلوگیری 
تعادل  و  احیا  طرح  کامل  اجرای  آب، 
برنامه  به  عمل  همچنین  و  بخشی 
های کارگروه ملی و استانی سازگاری 
به طور دقیق و مستمر در  آبی  با کم 

دستور کار قرار دارد.
استان  از مردم  پایان  در  پوراحمد 
در  را  آب  مسئولین  کرد  درخواست 
از  عبور  و  آب  منابع  مدیریت  راستای 
شرایط حدی بوجود آمده با صرفه جویی 

و مصرف بهینه آب یاری نمایند.

3۰۰میلیاردریالدرسفررئیسجمهور
برایتکمیلتصفیهخانهآبشربایوانمصوبشد

  با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر:
در مردمی مطالبات پیگیری موضوع با میزخدمت 

حوزهعمرانوترافیکبرگزارشد

میز خدمت شهرداری اهواز با حضور شهردار اهواز، مدیران حوزه معاونت 
فنی و عمرانی و معاونت حمل و نقل و ترافیک و سه عضو از اعضای شورای 

اسالمی شهر در مصلی مهدیه امام خمینی)ره( برگزار شد.
در محل  اهواز  میز خدمت شهرداری  ماه،  آبان   روز جمعه ۱۴  ظهر 
برگزاری نماز جمعه در مصلی مهدیه امام خمینی)ره( اهواز با حضور شهردار 
اهواز، تعدادی از مسئولین شهرداری در حوزه معاونت فنی و عمران و معاونت 
حمل و نقل و ترافیک و سه عضو از اعضای شورای اسالمی شهر برگزار و 

مسئولین در این میز خدمت با مردم از نزدیک گفتگو کردند.
سرپرست  دغاغله  اهواز،  شهردار  امینی  هفته  این  خدمت  میز  در 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری، لفیتی سرپرست سازمان عمران و مجدم 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری حضور داشته و با شنیدن مشکالت 
شهروندان متقاضی حضور در میز خدمت، مشکالت آن ها را به صورت 

مستقیم پیگیری کردند.
زاده، سید محمد علی  زارع  اله  میز خدمت حجت  این  در  همچنین 
از اعضای شورای اسالمی شهر  پورموسوی و سید محسن موسوی زاده 
با حضور در بین مردم از نزدیک با آن ها گفتگو و مطالبات مطرح شده را 

پیگیری و پاسخ دادند.
گفتنی است در این میز خدمت با توجه به حضور مدیران حوزه عمران 
و ترافیک، مشکالت و مطالبات مردم در کنار سایر مسائل مثل فضای سبز و 
آسفالت، در این حوزه نیز مطرح و مورد پیگیری مدیران این حوزه قرار گرفت.

عملکردهفتماههپلیسمبارزهباموادمخدراستان
درجمعآوریمعتادان۵هزارنفربودهاست

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی گلستان در بازدید 
از دفتر نشریه نغمه استرآباد گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان ماه مهر 
هشت هزار و ۶۲3 کیلو و ۵۴ گرم انواع موادمخدر در استان کشف شد که 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد رشد داشته است.

سرهنگ مجید زائری افزود در این ارتباط ۱۷۵ قاچاقچی دستگیر شدند که 
شمار دستگیرشدگان  نسبت به سال گذشته هشت درصد بیشتر بوده است.

وی اظهارداشت: همکاران ما در این مدت موفق شدند هزار و ۴۸۲ نفر خرده 
فروش موادمخدر را در استان دستگیر کنند که در مقایسه با سال قبل رشد 
3۵ درصد را نشان می دهد.وی پاکسازی صنوفی که اقدام به تهیه و توزیع 
قرص های غیرمجاز و شربت های ترک اعتیاد غیرقانونی و خارج از شبکه 
توزیع می کنند از جمله وظایف این نهاد برشمرد و گفت: از اول فروردین 
ماه تا پایان مهر امسال ۱۷۰ هزار و ۴3۴ انواع قرص غیرمجاز و ۲۱۵ هزار 
و ۵۲۹ سی سی )۲۱۵ لیتر( شربت  ترک اعتیاد کشف شد که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۸ و ۵۷۶ درصد افزایش داشته است.

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی گلستان یادآور شد: از 
کشفیات انواع مواد مخدر در استان ۷۱ درصد تریاک، ۱۴ درصد حشیش و 
۱۵ درصد انواع موادمخدر دیگر بوده که ۱۰ باند تهیه و توزیع  طی مدت 
یادشده در استان شناسایی، دستگیر و متالشی شدند.زائری خاطرنشان کرد: 
در این مدت ۵۱ دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین از سوداگران مرگ 
کشف و ضبط و توقیف و ۲۹ واحد صنفی هم پلمب شد.وی با بیان این 
که یکی از طرح های پلیس مبارزه با موادمخدر طرح های پاکسازی نقاط 
آلوده به ویژه تا شعاع ۵۰۰ متری مدارس به خصوص دبیرستان های استان 
است، ادامه داد: در این استان هزار تا هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر هستند که 
برای ترک نیست.وی  نیاز معتادین  اعتیاد منطقه پاسخگوی  مراکز ترک 
اضافه کرد: در گلستان یک مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد با ظرفیت ۱۰۰ نفر 
وجود دارد و دوره نگهداری معتادان در این مرکز یک تا سه ماه است و 
۱۵۶ مرکز MMT در این استان داریم که ۲۶ هزار و ۹۴۰ نفر از خدمات 
آن بهره می برند و ۴۰ مرکز ماده ۱۵ )میان مدت( در استان هست که این 
مراکز تا چندی پیش ۴3 واحد بود و سه مورد آن تعطیل شده است.رییس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان بر گسترش ارائه خدمات و ظرفیت مرکز 
ماده ۱۶ در توسکستان گرگان تاکید و خاطرنشان کرد: همچنین نیاز است تا 
در شرق استان با مرکزیت گنبدکاووس نیز یک مرکز ماده ۱۶ ایجاد شود.
زائری با بیان این که عملکرد هفت ماهه پلیس مبارزه با موادمخدر 

استان در جمع آوری معتادان
پنج هزار نفر بود، افزود: از آنجایی که معتقدیم معتادان دارای شخصیت 
بوده که به علت برخی مشکالت شخصی یا خانوادگی پناه به موادمخدر 
محترمانه  برخورد  آنان  با  برخورد  و  دستگیری  در  کردیم  سعی  آوردند، 

داشته باشیم.
وی تاکید کرد که برای نگهداری از معتادان جمع آوری شده در راستای 
اجرای طرح های مختلف، فضای کافی برای نگهداری از این افراد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: یکی از مواد مخدری که طی ۲ دهه اخیر وارد کشور شد 
و به شدت جوانان را تهدید می کند، شیشه است که موفق شدیم از ابتدای 
سال جاری تا پایان مهر  3۴۱ کیلوگرم از این مواد را در استان کشف کنیم 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

۱۲۵کیلومترباندازجادههایاستانمرکزیبرفروبی
شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: ۱۲۵ 
با  برف  بارش  اخیر در پی  استان شبانه روز  این  از جاده های  باند  کیلومتر 

حضور گروه های بروفروبی زمستانه پاکسازی شده است.
»مهرداد جهانی« مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
 ۲۵ و  تفرش  شهرستان  جاده های  از  کیلومترباند   ۱۰۰ افزود:  مرکزی 
کیلومترباند جاده ساوه - بوئین زهرا در محدوده منطقه خرقان برفروبی و 

پاکسازی شده است.
وی ادامه داد: ۴۰ تن مخلوط ماسه و نمک برای جلوگیری از لغزندگی و 
حوادث رانندگی در جاده های شهرستان تفرش و ۵۰ تن مخلوط ماسه و نمک 
در جاده ساوه - بوئین زهرا در محدوده روستای خرقان پخش شده  است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: ۱۰ گروه متشکل از ۲۰ نفر از راهداران این استان وظیفه برفروبی و 

پاکسازی جاده ها در این شهرستان ها برعهده داشته اند.
جهانی گفت: بارش برف در جاده های شهرستان تفرش از ساعت سه 
بامداد امروز آغاز شده و اکنون سطح جاده های این منطقه  لغزنده و مملو 

از برف بوده و تردد خودرو در آن ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
ادامه داد: جاده های این استان به جز جاده های تفرش و ساوه  وی 
- بوئین زهرا بخش خرقان باز است و تردد در آن ها جریان دارد و سایر 

مناطق استان شاهد بارش باران است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: رانندگان باید در هوای مه آلود، از چراغ مه شکن استفاده کرده و در 
صورت نداشتن این چراغ با روشن کردن نور پائین و با احتیاط کامل برانند.

جهانی افزود: میزان باد الستیک های خودرو در شرایط بارش برف و 
باران و تردد در جاده های برون شهری اهمیت زیادی دارد و چرخی که تنظیم 
باد داشته باشد بهترین و مناسب ترین چسبندگی را با سطح جاده خواهد داشت

تحقق۶3درصدیاهدافسالیانهفروشگازاستان
بوشهر

“مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از مصرف بیش ۱۰ میلیارد متر 
مکعب گاز در استان بوشهر طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ خبر داد”

این  استان بوشهر مدیر عامل  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
شرکت گفت: در شش ماهه اول سال جاری دربخش های خانگی ، تجاری 

وصنعتی استان بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده است.
وی اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان بوشهر ، ۸ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و نشان ازتحقق 

۶3 درصدی  اهداف سالیانه را دارد 
رحمانی افزود: ۵/۹۹  درصد گاز توزیع شده در استان بوشهر مربوط به 

صنایع، پتروشیمی ها، نیروگاه ها و حمل و نقل می باشد.
وی به بخش خانگی در استان بوشهر نیز اشاره کرد و گفت: مصرف گاز 
در این بخش به بیش از 3۸ میلیون متر مکعب رسید که ۴ دهم درصد سهم 
مصرف گاز در استان را شامل می شود و ما در حوزه مصرف خانگی نسبت 
به شش ماهه اول سال ۹۹ کاهش  ۵/۲ درصدی مصرف را شاهد بوده ایم.
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر  تصریح کرد: این شرکت آماده 
تامین گاز کلیه واحدهای صنعتی کوچک و عمده در استان بوشهر است 
و در این زمینه نهایت همکاری را با صنایع استان را تا کنون داشته است.

رحمانی تاکید کرد: با توسعه گازرسانی به صنایع، چرخ اقتصاد استان 
و  اقتصاد  و شکوفایی  رونق  و شاهد  درآمده  به حرکت  بیشتری  شتاب  با 

صنعت خواهیم بود

مدیر امور آبفا کالردشت خبر داد:
اصالحوتوسعه۶۵۰۰مترشبکهآبرسانیدرکالردشت

 ۵۱۶۵ متر توسعه و ۱3۶۵ متر اصالح شبکه آبرسانی در اقطار مختلف 
طی نیمه نخست امسال در شهرستان کالردشت اجراء شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس 
اسماعیل مشایخ مدیر امور آبفا شهرستان کالردشت در گفتگویی با اشاره 
به عملکرد ۶ ماهه این امور اظهار داشت: ۲۶۶ فقره شکستگی اتفاقات و 
 ۸ و  شبکه  اتصاالت  و  اتفاقات  شکستگی  فقره  انشعابات،3۱۲  اتصاالت 
فقره هم شکستگی خطوط انتقال طی این مدت در شهرستان کالردشت 

برطرف شد.
وی از تعویض ۱۸3 فقره کنتور خراب در این شهرستان خبر داد و افزود: 
تعویض و راه اندازی 3 دستگاه الکتروموتور چاهک چشمه ، تعمیر و راه اندازی 
یک دستگاه تابلو برق، نصب سیستم اتوماسیون بیسیم چاه همچنین نصب 
و راه اندازی یک دستگاه سیستم جدید کلرزن، تعمیر، تعویض و سرویس ۲ 
دستگاه کلرزن  بخشی از عملکرد این امور طی نیمه اول امسال بوده است.

مهندس مشایخ با اشاره به3۰۰  مورد آزمایش میکروبی کنترل کیفی 
)منزل  مقصد  و  تامین  منابع  نقاط  در  کلرسنجی  مورد  هزار   ۵ گفت:  آب 
مشترکین(، شستشوی ۲3 کیلومتر شبکه توزیع شهری، پاکسازی ۵۰ هزار 
لیتر آب ژاول در مخازن و ۱۵۰۰ کیلوگرم پودر کلر خشک جهت گندزدایی 
و نیز تحویل ۱۰۰کیلوگرم پودر کلر خشک به روستاههای غیر تحت پوشش 

طی ۶ ماهه سالجاری انجام شد.

گرامیداشت پیرامون نشستی در خوزستان استاندار
شکستحصرسوسنگردعنوانکرد؛

هفت تپه  کارگران  همانند  کارگران شهرداری ها  مشکالت  رفع  برای 
به صورت راهبردی/ضرورت   استان  پیگیری مسایل  تالش می کنیم/لزوم 

برگزاری گرامی داشت شکست حصر سوسنگرد در سطح ملی
استاندار خوزستان با تاکید بر این که در هشت سال دفاع مقدس اجازه 
داده نشد ذره ای از خاک کشور به دست دشمن بیفتد و دشمن به بیرون از 
مرزهای کشور رانده شد گفت: در این برهه حساس وظیفه داریم  برای رفع 
مشکالت با جدیت و تالش زیاد دست به دست هم دهیم و در این جهت 

هم افزایی داشته باشیم
صادق خلیلیان روز  شنبه در  چهارمین نشست  شورای هماهنگی دفاع 
مقدس استان خوزستان، ویژه گرامیداشت ۲۶ آبان سالروز شکست حصر  
سوسنگرد که با حضور جمعی از مسئوالن متولی در استانداری خوزستان 
برگزار شد با اشاره به پیگیری مسایل و مشکالت  شهرستان ها در سطح 
استانی و ملی بیان کرد:  همان تالشی که برای رفع مشکالت کارگران 
هفت تپه و کشت صنعت نیشکر  انجام شد قطعا برای رفع مشکالت کارگران 

شهرداری ها در همه شهرهای استان نیز انجام می شود.
به اعتقاد استاندار خوزستان مسایل استان باید به صورت راهبردی دنبال 

شوند و اجازه داده نشود که امور جاری مانع انجام کارهای اساسی شود.
خلیلیان تاکید کرد: اصل کار ما برخورداری از یک استان آباد، مرفه و 
پیشرو است از این رو همانگونه که خوزستان در هشت سال دفاع مقدس 
درخشید اکنون نیز باید همان کارها انجام شود تا به جایگاه اصلی خود برسد 
و بدرخشد، باید دست در دست هم استان را به سمت آرامش ببریم و  به 

جای مساله زایی، تالش های ما در جهت رفع مشکالت باشد
مختلف  مناطق  در  و  تاریخی  مختلف  مقاطع  در  شد:  یادآور  وی 
حماسه های بزرگی را  استان داشته ایم که هر کدام در جای خود ارزشمند 
است و باید برای آن بزرگداشت تدارک دیده شود از جمله آن ها می توان 
به حماسه بزرگ شکست حصر سوسنگرد اشاره کرد.استاندار خوزستان با 
اشاره به مقاومتی که مردم سوسنگرد در شکست حصر از خود نشان دادند 
بیان کرد: حتی پس از این که دشمن  به طور موقت پیروزی به دست آورد  
مردم با جانفشانی خودشان توانستند حصر سوسنگرد را بشکنند و آزادسازی 
آنجا را به ارمغان بیاورند این مساله بخش مهمی از فرهنگ غنی و نظام 
جمهوری اسالمی است که باید آن را از یک نسل به نسل دیگر منتقل کنیم.

وی با اشاره به فرهنگ مقاومت و ایثارگری مردم در شکست حصر 
سوسنگرد  توضیح داد: کشور براساس این فرهنگ و این روحیه باید اداره 
شود با وجود این که با چالش های متعددی دست به گریبان هستیم  اما 
دفاع  در  که  جانفشانی هایی  و   انقالب، حماسه ها  اصول  آرمان ها،  به  اگر 
ادارات، نظام اجرایی و  مقدس داشتیم رجوع کنیم و  اگر  این روحیه بر 
نحوه حکمرانی ما  حاکم شود بسیاری از مسایل و مشکالت برطرف خواهد 
شد، حصر مشکالتی که به دور زندگی مردم تنیده شده را خواهیم شکست 
و پیروزی های بزرگی را به دست می آوردیم از سوی دیگر تالش هایی که 
دشمن برای ضربه به اقتصاد و انقالب ما دنبال می کند را با شکست مواجه 

خواهیم کرد و آن  ها را سرجای خودشان خواهیم نشاند

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی:
احداثمترویقزوین_هشتگرددراولویتمسئوالن

استانباشد
 نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: متروی هشتگرد _ 
قزوین در ارتقای قزوین بسیار کارآمد است از رو این موضوع باید به عنوان 

یک اولویت از سوی مسئوالن ملی و استانی پیگیری شود.
فاطمه محمدبیگی در دیدار با  صباغی شهردار جدید شهر قزوین اظهار 
کرد: دمیده شدن روح تازه در کالبد شهر با فرهنگ جهادی و فعالیت مستمر 

و بهره گیری از توان متخصصان و نخبگان میسر خواهد بود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ادامه داد: امیدواریم با توجه به روحیه 
پر تالش و توانمندی شما که برای ما بسیار ارزشمند است و به عنوان کسی 
که از قزوین شناخت کافی دارید و از جنس مردم هستید، شاهد تحول در 
قزوین باشیم.وی مطرح کرد: بازآفرینی محالت و بافت فرسوده قزوین باید 
در اولویت شهرداری باشد تا سیما و منظر این شهر که در برخی مناطق 
به دلیل کم کاری برخی از مسئوالن دچار خدشه شده است، بازیابی گردد.

این مسئول تبیین کرد: دفع پسماند با استفاده از دستگاه ها و سیستم های 
جدید هوشمند، ایجاد رصدخانه مدیریت هوشمند شهری، توجه ویژه به حوزه 
سالمت شهری چون ایجاد پاتوق ها و بوستان ها و بیمارستان تخصصی بانوان، 
ایجاد منوهای گردشگری مذهبی_فرهنگی در کنار منوی گردشگری طبیعی، 
تاریخی و دیگر عرصه ها همچنین مبارزه با رانت و فساد و تعیین تکلیف 
بدهی های میلیاردی شهرداری از جمله موضوعاتی است که شهرداری قزوین 

می تواند در آن ورود مستقیم کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
با  بوشهر  شهردار  با  نشست  در  استان 
بیان اینکه اکنون در این شهر 3۰ هزار 
از  شهروندان  موردنیاز  آب  مترمکعب 
تامین  کن  شیرین  آب  دستگاه  طریق 
می شود اظهار داشت: تامین ۵۲ هزار 
طریق  از  شبانه روز  در  آب  مترمکعب 
دستگاه های آب شیرین کن در دست 

اجرا است.
عبدلحمید حمزه پور افزود: با بهره 
از ۲ پروژه یاد شده آب شرب  برداری 
بوشهر پایدار و نوبت بندی در مرکز این 

استان برطرف می شود.
وی با بیان اینکه در شهر بوشهر و 
به ویژه در محالت جنوبی حدود ۴ هزار 
انشعاب غیرمجاز آب وجود دارد گفت: 
وضعیت  به  انشعابات  این  ساماندهی 

تامین آب پایدار کمک می کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
پرداخت  اینکه  بیان  با  بوشهر  استان 
یک  دارات  ا مصرفی  آب  لبات  مطا
این  مطالبات  گفت:  است  ضرورت 
نظامی  و  اداری  بخش  های  از  شرکت 
میلیارد   ۲۰۰ از  بیش  بوشهر  استان 
تومان است که انتظار می رود در راستای 
سرعت بخشی به روند اجرای پروژه ها 

زمینه برای پرداخت آن فراهم شود.
که  شرایطی  در  پورافزود:  حمزه 
نیازمند  بوشهر  استان  آبی  پروژه  های 
به تامین اعتبار دارند باید دستگاهها در 
آبفا  شرکت  به  خود  مطالبات  پرداخت 

اهتمام جدی  داشته باشند.
از  تشکر  ضمن  بوشهر  شهردار 

شرکت  ضروری  و  حیاتی  خدمات 
این  با  الزم  تعامل  و  همکاری  بر  آبفا 
های  پروژه  اجرای  راستای  در  شرکت 
بوشهر  شهر  سطح  در  فاضالب  و  آب 

تأکید نمودند.
شهردار بندر بوشهر گفت: با هدف 
ساماندهی وضعیت حفاری ها در بوشهر 

حضور  با  حفاری  کارگروه  تشکیل 
دستگاه  های  و  بوشهر  بندر  شهرداری 
دارای کار حفاری مانند آب، برق، گاز و 

مخابرات ضرورت دارد.
در  کرد:  اظهار  حیدری  حسین 
بسیاری موارد دستگاه ها بدون تشکیل 
نشست کمیته حفاری اقدام به حفاری 
با  که  است  حالی  در  این  و  می کنند 
حفاری ها  هماهنگی  نشست  برگزاری 
نیز به نحو مطلوب تری انجام می  گیرد.
هایی  حفاری  در  کرد:  بیان  وی 
بخوبی  زمان  باید  می گیرد  که صورت 
مدیریت و با انجام حفاری ها در موعد 
شهروندان  نارضایتی  از  مناسب  زمانی 

جلوگیری شود.
حیدری ادامه داد: برای نمونه اگر 
کیلومتر حفاری  پنج  به  نیاز  دستگاهی 
های  قطعه  در  پروژه  این  باید  دارد 
زیرا  گیرد  انجام  کوتاه  و  شده  تقسیم 
این رویکرد از انسداد همه طول خیابان 

نیز جلوگیری می کند.
های شهر  حفاری  در  افزود:  وی 
بوشهر تاخیر در کار ترمیم و انجام کار 
نارضایتی  به  منجر  کیفیت همواره  بی 
باید دستگاه های  شهروندان است که 
حفار از تکرار این رویه جلوگیری کنند.

بررسی طرح های آبرسانی
 با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان و شهردار بوشهر

سرپرست شرکت گاز مازندران با 
به ۵۹ شهر و ۲  تاکنون  این که  اعالم 
هزار و ۴۴۷ روستای استان گازرسانی 
شده است ، گفت: گازرسانی به ۲ شهر 
گزنک و بلده و همچنین ۵۲3 روستای 
دیگر استان که واجد شرایط گازرسانی 
هستند در برنامه این شرکت می باشند 
و تالش بر این است که طبق برنامه، 

گازرسانی به ۲ شهر باقیمانده مذکور تا 
دو سال آتی اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران، »مقدم بیگلریان« 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
مازندران در آستانه فصل سرما با تاکید 
در  ایمنی  نکات  رعایت  ضرورت  بر 
اظهار  از سوی مشترکین،  گاز  مصرف 

کرد: طبیعتا هیچ خدمت دهنده ای انتظار 
ندارد که نتیجه خدمتش، حادثه و اتفاق 
ناگواری برای مصرف کننده از خدمات 
باشد.وی افزود: برای ما بسیار مهم است 
که مشترکین با رعایت اصول ایمنی و 
استاندارد،  گازسوز  وسایل  از  استفاده 

شاهد هیچگونه حوادثی نباشیم.
مازندران،  گاز  شرکت  سرپرست 

با اشاره به اهمیت مصرف بهینه گاز از 
سوی مشترکین، خاطرنشان کرد: صرفه 
جویی در مصرف انرژی بایستی بعنوان 
یک امر عمومی باشد و تقاضا می کنم 
تنظیم  یعنی  رفاه  دمای  مشترکین  که 
 ۲۱ تا   ۱۸ دمای  روی  گازسوز  وسایل 
درجه را رعایت نمایند تا کمک شایانی 

به مصرف بهینه گاز شود.

سرپرست شرکت گاز مازندران ؛

۲ هزار و ۴۴۷ روستای مازندران به شبکه گاز سراسری وصل هستند

نادری  باشگاه  تکواندو  آکادمی 
بمناسبت   ۱۴۰۰ ماه  آبان   ۱۴ جمعه 
روز دانش آموز پیاده روی ۴ کیلومتری  

برگذار کرد.
در این پیاده روی تکواندو کاران ، 
مربیان ،خانواده ها ، و  ورزش دوستان  

حضور داشتند.
پیاده روی روز دانش آموز به طول 
۴ کیلو متر  از باشگاه نادری تا پارک لیان 
انجام شد  ،  و در پایان به همه شرکت 
کنندگان به قید قرعه انواع نوشته افزار 

اهدا  گردید.
هم   ، دلی  هم   ، کوشی  سخت 
بستگی و با هم بودن هدف اصلی این 
پیاده روی بود تا خانواده تکواندو نادری 
بتواند مثل سالهای گزشته در کنار هم 

خاطرات خوبی به یادگار بگذارد.
بوشهر آبان ۱۴۰۰

پیاده روی روز دانش آموز

اجرای  با  گفت:  ایالم  زندان های  مدیرکل   
اشتغال  کار،  به  اعزام  مانند  مختلف  برنامه های 
درصد   ۸۰ کارگاهی  اعزام  و  زندان(  نشسته)درون 

زندانیان واجد شرایط در استان اشتغال پیدا کرده اند.
داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  احسانی  مجید 
مجازات  اجرای  و  زندانیان  نگهدای  بر  عالوه  زندان 
و  می کند  دنبال  را  باالتری  فضیت  و  رسالت  حبس، 
آن بحث پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن در سطح 

جامعه است.
بازاجتماعی  و  بازآموزی  و  بازتوانی  افزود:  وی 
این  است که  زندان ها  کار  در دستور  زندانیان  کردن 
 ، آموزشی  فعالیت های  ارائه ی  طریق  از  فعالیت ها 
ایجاد  تا   نهایت  در  و  برنامه های حرفه آموزی  ایجاد 
تسهیالت  ارائه  با  آزادی  از  و پس  زندان  در  اشتغال 

ادامه خواهد داشت.

مدیرکل زندان های ایالم تصریح کرد: با تاکیدات 
ریاست سازمان زندان ها، سال گذشته برنامه ریزی شد 
تا برای ۸۰ درصد زندانیان واجد شرایط  اشتغال ایجاد 
شود و با تالش های همکاران در حوزه های مختلف 
و  زندان(  نشسته)درون  اشتغال  کار،  به  اعزام  مانند 
اعزام کارگاهی این هدف در استان محقق شده است.
احسانی ادامه داد: هدف ما این است با هم افزایی 
بخش های دیگر زمینه را فراهم کنیم تا زندانیانی که 
مهارت ندارند مهارت مورد عالقه خود را بیاموزند تا 
بعد از آزادی اشتغال پیدا کنند و زمینه ارتکاب به جرم 

در آنها از بین برود.
وی با بیان اینکه تامین معیشت خانواده زندانیان 
از دیگر اهداف اجرای این طرح ها است، تصریح کرد: 
مراقب  باید  و  هستند  نظام  عائله ی  زندانیان  خانواده 
باشیم تا اعضای خانواده زندانیان انحراف پیدا نکنند.

برنامه ی   اجرای  از  ایالم  زندان های  مدیرکل 
زندان های  از  مسئوالن  هفتگی  و  ماهانه  بازدیدهای 
خانواده  از  دلجویی  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  استان 
انجام  مرتب  طور  به  که  است  برنامه ای  زندانیان 
در  را  برنامه هایی  زندانیان  آزادی  برای  و  می گیرد 
نظر گرفتیم که از سال گذشته تاکنون بیش از 3۰۰ 
نفر از زندانیان محکوم مالی را با کمک ستاد دیه و 
جذب کمک از خیرین آزاد شده اند و آزادی زندانیان 
هم منوط بر این است که در فعالیت های اصالحی و 

تربیتی زندان فعال باشند.
و  اصالحی  فعالیت های  این  جمله  از  احسانی 
در  تحصیل  و   آموزی  قرآن  سوادآموزی،  را  تربیتی 
این  در  که  زندانیانی  گفت:  و  کرد  عنوان  دبیرستان 
و  کمک  اولویت  در  کنند  امتیاز  کسب  فعالیت ها 

مساعدت هستند.

مدیرکل زندان ها خبر داد: اشتغال ۸0 درصد زندانیان واجد شرایط در ایالم
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ایده های  »جشنواره  سومین  در  حضور  با  خراسان  فوالد  مجتمع   : جوانان  دنیای 
دانش  های  شرکت  با  نامه  تفاهم  هفت  معدنی«)اینوماین(  صنایع  و  معدن  ارزش آفرین 

بنیان امضا کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از معاون برنامه ریزی و فناوری« شرکت، هدف 
از حضور فوالد خراسان در این جشنواره را فراهم کردن زمینه تعامل با نوآوران و تعالی 
صنعت، تحقیق و پژوهش و  توسعه اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان 

در بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد.
محمدرضا شفیعیان با بیان این که ارتباط بین معدن و صنایع معدنی و دانشگاه ها باید به 
رابطه ای موثر و ثمربخش تبدیل شود، گفت: برای اثربخش کردن همکاری ، باید رویدادها 
را با فرایندها، برنامه ها، و ریسک های تولید همپیوند کرد. البته در این زمینه تالش هایی 
صورت گرفته و سال های زیادی است که بر ضرروت آن تاکید می شود و این جشنواره 

قدمی است تا بتواند ارتباط دانشگاه و صنعت را بهبود ببخشد.
وی امضاء ۷ تفاهم نامه با شرکت های دانش بنیان با موضوعات »کاهش مصرف 

باز«،  فضای  در  میلگردها  اکسیداسیون  از  »جلوگیری  خنک کننده«،  برج های  در  آب 
دودکش  در  زدایی  »گوگرد  ریخته گری«،  های  کریستالیزاتور  داخلی  سطح  »کوتینگ 
انسداد سیلوهای غبار کنسانتره و آهک«،  کاتالیست«، »رفع  از  استفاده  با  گندله سازی 
»بازیافت وانادیوم از سرباره«، »پوشش های با استحکام باال بر روی رولر اسکرین ها« 
نانو کاویتاسیون« را به عنوان موضوعات  از روش  با استفاده  و »تصفیه پساب صنعتی 

اصلی این تفاهم نامه ها برشمرد.
و  سازمان ها  فناورانه  نیازهای  ارائه  به  توان  می  جشنواره  این  مهم  بخش های  از 
شرکت های بزرگ و صنعتی، برگزاری پنل های B۲B، مسابقه چالش برتر صنعتی، مسابقه 
حل مسئله و ارائه توانمندی مراکز نوآوری، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها اشاره نمود.

مجتمع  پژوهش  و  ریزی  برنامه  مدیریت  سرپرست  قادری،  سعید  است  گفتنی 
اپ  استارت  بنیان،  دانش  شرکت های  جمع  در  مهرماه   ۲۷ تاریخ  در  خراسان  فوالد 
فوالد  فناورانه  نیازمندی های  ارائه  به  نسبت  نوآوری  اکوسیستم  حوزه  فعاالن  و  ها 

نمود. اقدام  خراسان 

تندیسغرفهبرتربهشرکتمسرسید

دنیای جوانان : غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران در دهمین نمایشگاه 
بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی)ماینکس۲۰۲۱( 
به عنوان  وابسته  نمایشگاه سنگ ها، کانی ها، صنایع و تجهیزات  و سومین 

غرفه برتر انتخاب شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از مس پرس، در سومین روز از برگزاری 
نمایشگاه ماینکس، ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی 
غرفه  از  آهن  انجمن سنگ  رییس  اکبریان  مهرداد  و  ایران  بازرگانی  اتاق 

شرکت مس بازدید کردند.
مدیر  و  مدیرعامل  مشاور  خلیلی  محمدجواد  گزارش،  این  اساس  بر 
گروه روابط عمومی شرکت مس در جریان این بازدید گزارشی از عملکرد و 
موفقیت های شرکت مس در دو سال گذشته در زمینه های مختلف ارائه داد.

در ادامه، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ضمن اهدای 
تندیس غرفه برتر به محمدجواد خلیلی مشاور مدیر عامل و مدیر گروه روابط 
عمومی شرکت مس، اظهار داشت: عملکرد شرکت مس قابل تقدیر است و 

ضرورت دارد همکاری های متقابل بیشتر شود.
وی افزود: خوشبختانه عملکرد این شرکت روند رو به رشد دارد و به 
پیشرفت خود ادامه می دهد، اخبار خوبی که از موفقیت های شرکت مس در 

امور اکتشاف و بهره وری در رسانه ها می شنویم گواه این پیشرفت است.
وی تاکید کرد: شرکت مس با طرح های توسعه ای که اجرا کرده و در 

دست اجرا دارد می تواند در سطح شرکت های جهانی قرار بگیرد.
آینده درخشان شرکت مس

این  جریان  در  نیز  ایران  آهن  سنگ  انجمن  رئیس  اکبریان  مهرداد 
به طور  داشته  تاکنون  به عملکردی که شرکت مس  توجه  با  بازدید گفت: 

حتم چشم انداز درخشان و بهتری را برای این شرکت می بینم.
بر اساس این گزارش، همچنین، محمدجواد خلیلی مشاور مدیر عامل 
بخش های  تمامی  از  امروز  ظهر  مس  شرکت  روابط عمومی  گروه  مدیر  و 

نمایشگاه دیدن کرد.
مشارکت  با  ماه(  آبان   ۱3( خود  کار  روز  سومین  در  نمایشگاه  این 
زمینه معدن و صنایع معدنی در محل  در  داخلی و تخصصی  شرکت های 

مصالی امام خمینی )ره( به کار خود پایان داد.

بین کنفرانس هشتمین در اکسین فوالد فعال حضور
المللیاستیلپرایسدرهتلالمپیکتهران

دنیای جوانان : هشتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس یکشنبه ۹ 
آبان ماه با حضور نمایندگان بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ صنعتی و معدنی و 
تجاری کشور از جمله شرکت فوالد اکسین خوزستان در سالن همایش های 

هتل المپیک تهران برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد اکسین 
خوزستان، هشتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس یکشنبه ۹ آبان ماه 
با حضور نمایندگان بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ صنعتی و معدنی و تجاری 
کشور از جمله شرکت فوالد اکسین خوزستان در سالن همایش های هتل 

المپیک تهران برگزار شد.
معدن،  فوالد،  صنعت  حوزه  در  مهمی  موضوعات  کنفرانس  این  در 
تعامالت جهانی صنایع، افزایش ظرفیت تولید، تنوع محصوالت و رویکردهای 

جدید تولیدی مطرح شد.
گفتنی ست مدیران عامل، تولید کنندگان و مصرف کنندگان، تاجران 
و صاحب نظران به دیدگاه های خود پرداختند و برای اولین بار در کشور 
جلسه B۲C در خصوص تبادل نظرات و تجربیات شناخت بازار و ظرفیت 
های داخلی  و خارجی و موضوعات تخصصی میان تولیدگنندگان، تاجران و 

مشتریان برگزار گردید.

گلگهردرچاهتلخمدرسهمیسازد

مدرسه  نامناسب  وضعیت  از  تصاویری  انتشار  پی  در   : جوانان  دنیای 
عشایری در روستای چاه تلخ سیرجان در رسانه های مجازی مهندس ایمان 
عتیقی مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتِی گل گهر دستور داد در راستای 
باب  یک  چاه تلخ  روستای  در  شرکت  این  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای 

مدرسه احداث شود.
به گزارش دنیای جوانان ، در پی انتشار تصاویری از وضعیت نامناسب 
مدرسه عشایری در روستای چاه تلخ سیرجان در رسانه های مجازی مهندس 
در  داد  دستور  گل گهر  و صنعتِی  معدنی  عامل شرکت  مدیر  عتیقی  ایمان 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی این شرکت در روستای چاه تلخ یک 

باب مدرسه احداث شود.
این اقدام با هدف توسعه عدالت آموزشی و برخورداری مردم روستاهای 

اطراف منطقه گل گهر از نعمت مدرسه صورت می گیرد.
در پی انتشار تصاویری که از وضعیت نامناسب تحصیل دانش آموزان در 
روستای چاه تلخ منتشر شد، خبر ساخت مدرسه در این روستا به همت شرکت 

گل گهر، می تواند خبری خوش برای اهالی این روستا باشد.

امضای ۷ تفاهم نامه میان فوالد خراسان با شرکت های دانش بنیان

از طریق عرضه در فرابورس؛

دومآذرماهسهامتجلیدردسترسعموممردمخواهدبود

اهدایلوحغرفهبرتربهچادرملودرنمایشگاهماینکس

دنیــای جوانــان : لــوح تقدیــر برتریــن غرفــه بــه شــرکت معدنــی و 
صنعتــی چادرملــو کــه بــه همــراه شــرکتهای گــروه چادرملــو حضــور 

داشــتند اهــدا شــد.
ــان ، در آخریــن روز از برگــزاری دهمیــن  بــه گــزارش دنیــای جوان
نمایشــگاه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در معــدن و صنایــع معدنــی 
ــه شــرکت معدنــی و  ــوح تقدیــر برتریــن غرفــه ب ایــران) ماینکــس( ل
صنعتــی چادرملــو کــه بــه همــراه شــرکتهای گــروه چادرملــو حضــور 

داشــتند اهــدا شــد.

مدیر مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان 
خبر داد:

اخذپروانهاکتشافآنتیموانتوزگی

ــا بیــان ایــن  ــان : محمــد مصطفــی مولــوی زرنــدی ب دنیــای جوان
مطلــب گفــت: از ابتــدای ســه ماهــه دوم ســال جــاری تاکنــون پروانــه 
اکتشــاف ۸ محــدوده پلــی متــال ســراوان، ۱، زاهــدان 3، زاهــدان ۴، 
زاهــدان ۵، زاهــدان ۶، بزمــان ۴، آنتیمــوان توزگــی و آنتیمــوان کیچــی 

صــادر شــده اســت.
بــه گــزارش دنیــای جوانــان بــه نقــل از روابــط عمومی شــرکت تهیه 
و تولیــد مــواد معدنــی ایــران، وی در ادامــه افــزود: امیــد اســت بــا پــی 
جویــی، شناســایی و اکتشــافات بــه ذخایــر قابــل توجــه مــواد معدنــی 
در ایــن اســتان دســت یابیــم و شــرایط ورود ســرمایه گــذاران بــه ایــن 

خطــه کمتــر برخــوردار جهــت ایجــاد اشــتغال پایــدار فراهــم شــود.

به همت و مشارکت فوالد هرمزگان :
کلنگساختمهدیهبزرگبندرعباسبهزمینخورد

دنیای جوانان : با مشارکت فوالد هرمزگان و پیگیری امام جمعه بندرعباس 
و سپاه امام سجاد )ع( کلنگ ساخت مهدیه بزرگ هیئت رزمندگان بندرعباس 

بر زمین خورد.
به گزارش دنیای جوانان ، حجت االسالم دکتر عبادی زاده امام جمعه بندر 
ساخت این مهدیه بزرگ را جزو آرزوهای مومنان بندرعباس خواند و از پای کار 
آمدن مدیرعامل فوالد هرمزگان برای آغاز این پروژه تشکر و قدردانی کرد.

مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز ضمن قدردانی از امام جمعه بندرعباس 
برای پیگیری آغاز ساخت پروژه مهدیه آسایش و آرامش کنونی جامعه را از 

ایثارگری های رزمندگان اسالم خواند و اظهار داشت
امیدوارم هر چه زودتر هیئت های مذهبی در این محل راه اندازی شده 
تا یاد سرور آزادگان امام حسین )ع(را زنده نگدارند خدا را شاکریم که امروز 

شاهد کلنگ زنی هستیم.
دارد و شامل بخش  بزرگ حدود ۴۰۰۰ متر مربع وسعت  این مهدیه 
های خواهران   برادران، سالن آمفی تئاتر، و بخش تجاری برای درامد زایی 

و گردش مالی آن می باشد.

 دســترس عمــوم مــردم خواهــد 
د بو

دنیــای جوانــان : شــرکت تجلــی 
توســعه معــادن و فلــزات، اولیــن 
شــرکت پــروژه محــور ســهامی عــام، 
ــرای اتصــال  ــه ای ب ــرار اســت حلق ق
ســهامداران حقیقــی و پروژه هــای 
بــزرگ بخــش معــدن و صنایــع 

ــد. ــی باش معدن
ــه  ــان ب ــای جوان ــه گــزارش دنی ب
نقــل از روابــط عمومــی »ومعــادن«، 
تاســیس ایــن شــرکت، بــا توجــه بــه 
ماهیــت پــروژه محــور بــودن آن، 
فصــل جدیــدی را بــرای بــازار بورس 
ایــران رقــم خواهــد زد و همیــن 
ــن  ــاد آیی ــث ایج ــز باع ــوآوری نی ن
ــدی  ــای جدی ــا و بخش نامه ه نامه ه
ــده  ــت ش ــورس و دول ــازمان ب در س
ــم  ــال می توانی ــوان مث ــه عن اســت؛ ب
ــاره  ــت اش ــد دول ــنامه جدی ــه بخش ب
ــت در  ــت اولوی ــرار اس ــه ق ــم ک کنی
پروژه هــای  و  معــادن  واگــذاری 
جدیــد، بــا شــرکت های پــروژه محــور 
باشــد و ایــن امــر می توانــد خــارج از 

ــرد. ــده صــورت گی مزای
بــه گفتــه مرتضــی علــی اکبری، 
ــعه  ــی توس ــرکت تجل ــل ش مدیرعام
معــادن و فلــزات، در شــرایطی کــه به 
دلیــل مشــکالت و افــت و خیزهــای 
قیمتــی، اقبــال عمومی برای ســرمایه 
گــذاری در بــازار ســرمایه از وضعیــت 
مســاعدی برخــوردار نیســت، موضــوع 
ــروژه  ــرکت های پ ــری ش ــکل گی ش
ــا  ــد ب ــام می توان ــهامی ع ــور س مح
تزریــق مســتقیم نقدینگــی بــه جریان 
ــای  ــد، از یکســو حرکــت چرخ ه تولی
توســعه صنایــع را تســریع کــرده و از 
ــودآوری  ــی و س ــر بازده ــوی دیگ س
ــهامداران  ــرای س ــی را ب ــل قبول قاب

ــان آورد. ــه ارمغ ــرکت ها ب ــن ش ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــی اکب عل
ــرکت  ــن ش ــده ای ــهامدار عم ــه س س
ــرمایه  ــازار س ــنام های ب ــه از خوش ک
هســتند، بیــان کــرد: شــرکت تجلــی 
تحــت حمایــت ســه شــرکت بــزرگ 
ــال  ــی ۲۵ س ــه ط ــت ک ــی اس بورس
اخیــر، بــرای ســهامداران حقیقــی 
ــرکت  ــزء ۲۰ ش ــده و ج ــناخته ش ش
برتــر بــازار ســرمایه هســتند؛ ۵۱ 
درصــد از ســهام ایــن شــرکت متعلــق 
بــه »ومعــادن«، ۱۷ درصــد آن متعلق 
بــه »کچــاد« و ۱۷ درصــد آن متعلــق 
بــه »کگل« اســت و قــرار اســت ۱۵ 
ــنبه، ۲  ــه ش ــخ س ــد آن در تاری درص
آذر، در بــورس پذیــره نویســی شــود؛ 
ــداری از  ــت پاس ــه جه ــن ب همچنی
ــا  ــی کارش را ب ــردم، تجل ــاد م اعتم
ــای  ــودآورترین پروژه ه ــن و س بهتری
معدنــی آغــاز کــرده اســت و بــه تبــع 

همیــن رونــد را ادامــه خواهــد داد؛ چرا 
کــه تنهــا پروژه هایــی بــرای اجــرا در 
ایــن شــرکت پذیرفتــه می شــوند کــه 
توجیــه اقتصــادی داشــته و از نظــارت  
ــورس و... ســربلند بیــرون  ســازمان ب
آمــده انــد. ایــن پــروژه هــا صرفــًا بــر 
روی کاغــذ نیســتند و همگــی دارای 

پیشــرفت فیزیکــی هســتند.
از  وقتــی  مــا  افــزود:  وی 
خصوصــًا  صنعتــی،  پروژه هــای 
پروژه هــای بخــش معــدن و صنایــع 
ــه  ــم، توجــه ب ــی حــرف می زنی معدن
ــه ســرانجام رســیدن  طــول زمــان ب
پــروژه و بهــره بــرداری از آن نیــاز به 
توجــه ویــژه دارد؛ چــرا کــه حداقــل 
ــرای  ــرای اج ــاز ب ــورد نی ــان م زم
یــک پــروژه متوســط معدنــی چیــزی 
حــدود 3 تــا ۵ ســال اســت کــه ایــن 
ــد  ــه درص ــه ب ــا توج ــا، ب ــروژه ه پ
ــدود  ــا ح ــی آن ه ــرفت فیزیک پیش
ــد  ــول خواه ــال ط ــه س ــا س ــک ت ی
ــای  ــی از روش ه ــن مال کشــید؛ تامی
معمــول همــواره بــا موانعــی مواجــه 
ــرعت  ــش س ــث کاه ــه باع ــوده ک ب
پیشــرفت پروژه هــا شــده اســت؛ 
ــی از  ــن مال ــال تامی ــوان مث ــه عن ب
ــن  ــی گرفت ــج، یعن ــول رای ــازار پ ب
وام هــای کالن از بانک هــا و فــروش 
اوراق از طریــق بــازار ســرمایه مســیر 
دشــواری را پیــش روی شــرکت های 
ســود  دارای  کــه  محــور  پــروژه 
ــت؛  ــرار داده اس ــتند، ق ــالیانه نیس س
ــزم  ــا مل ــهیالت از بانک ه ــذ تس اخ
بــه پرداخــت ســود ســنگین بانکی در 
بازه هــای زمانــی مثــاًل ســه یا شــش 
ماهــه اســت و همچنیــن تســهیالت 
ــار  ــدت در اختی ــورت کوتاه م ــه ص ب
ــن  ــرد کــه ای ــرار می گی شــرکت ها ق
ــره  ــه به ــی ب ــد طوالن ــا رون ــر ب ام
ــات  ــا مناف ــیدن پروژه ه ــرداری رس ب
ــرکت ها  ــز ش ــروش اوراق نی دارد. ف
ــدت  ــی م ــه ط ــد ک ــزم می کن را مل
زمــان کوتــاه چنــد ماهــه، ســود 
ــد؛  ــن اوراق را بپردازن ــداران ای خری
ــد در  ــی بای ــع مال ــی کــه مناب در حال
فراینــد اجــرای پروژه هــا صــرف 
شــود و پرداخــت ســود کوتــاه مــدت 
ــر  ــرای موث ــز را از اج ــه و تمرک توج

ــت  ــه پرداخ ــرف و ب ــا منح پروژه ه
ــد. ــوف می کن ــود معط س

تجلــی  شــرکت  مدیرعامــل 
توســعه معــادن و فلــزات گفــت: 
ــرار  ــور ق ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
اســت ســهامداران حقیقــی بــه طــور 
پروژه هــای  اجــرای  در  مســتقیم 
ــد؛  ــارکت کنن ــزی مش ــی و فل معدن
خریــد و فــروش ســهام تجلــی همانند 
ــول  ــتر معم ــالت در بس ــایر معام س
بــازار ســرمایه صــورت می گیــرد 
ــل توجــه در  ــاوت مهــم و قاب ــا تف ام
ــهام  ــر ارزش س ــه تغیی ــت ک اینجاس
گــرو  در  تنهــا  شــرکت ها  ایــن 
پیشــرفت فیزیکــی پــروژه اســت. 
ــا  ــوه ب ــرای اینکــه ســهامداران بالق ب
ورود بــه ســهامداری شــرکت های 
پــروژه محــور از منافــع آن بهــره 
ــتی  ــد درس ــا دی ــد ب ــوند، بای ــد ش من
ــوند؛  ــذاری ش ــرمایه گ ــن س وارد ای
هرچنــد  صنعتــی  پروژه هــای  اواًل 
کــه بســیار ســودآور و توســعه دهنــده 
ــه  ــرای ب ــادی ب ــان زی ــتند، زم هس
بهــره بــردای رســیدن آن نیــاز اســت 
ایــن  میوه هــای  چیــدن  بــرای  و 
حوصلــه  و  صبــر  بایــد  پروژه هــا 
زیــادی به خــرج داد؛ عمــاًل خریداران 
ســهام شــرکت تجلــی در پورتفویــی 
ســرمایه گــذاری مــی کننــد کــه 
فعــال در زنجیــره فــوالد – از معــدن 
ــًا  ــت. ثانی ــی اس ــول نهای ــا محص ت
تغییــر قیمــت ســهام ایــن شــرکت ها 
بــا روش هــای معمــول بــازار ســرمایه 
تفــاوت دارد و پیشــرفت فیزیکــی 
پــروژه شــرط الزم آن اســت. بــا ایــن 
ــد  ــرد می توانن ــهامداران خ ــال س ح
ــهامی  ــتند س ــه خواس ــان ک ــر زم ه
ــه  ــند و ب ــد، بفروش ــده ان ــه خری را ک
تناســب پیشــرفت فیزیکــی پــروژه از 

ــوند. ــد ش ــره من ــع آن به مناف
ــد  ــری تاکی ــی اکب ــی عل مرتض
بــه  نقدینگــی  یــت  هدا کــرد: 
ســمت تولیــد، مهم تریــن رســالت 
ــت؛  ــور اس ــروژه مح ــرکت های پ ش
ایــن یــک بــازی دو ســر بــرد اســت. 
ــال  ــه دنب ــوه ب ــذاران بالق ــرمایه گ س
ــذاری  ــرمایه گ ــودترین روش س پرس
هســتند و از ســوی دیگــر، کشــور بــا 

ــی  ــدد صنعت ــای متع ــرای پروژه ه اج
در مســیر توســعه گام برمــی دارد. 
ســهامداران  مســتقیم  مشــارکت 
ــا دیــد  حقیقــی در پروژه هــا، وقتــی ب
درســت و معقــول صــورت گیــرد، هم 
می توانــد خودشــان را بــه ســود قابــل 
ــق  ــث رون ــم باع ــاند و ه ــه برس توج
ــن  ــود و همچنی اقتصــادی کشــور ش
تــا حــد زیادی اســتفاده از ســایر روش 
هــای تامیــن مالــی را کاهــش دهــد.

وی ادامــه داد: اشــتغالزایی نتیجه 
بدیهــی اجــرای پروژه هــای متعــدد در 
صنایــع مختلــف کشــور اســت. وقتــی 
ــرای  ــرای اج ــی ب ــی کاف ــع مال مناب
ــروی کار  ــد، نی ــم باش ــا فراه پروژه
متخصــص بــه تعــداد کافــی در ایــن 
ــه  ــه در نتیج ــود دارد ک ــره وج زنجی
اجــرای موفــق پــروژه هــا را خواهیــم 

داشــت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــی اکب عل
ــه موفــق کشــورهای دیگــر در  تجرب
ایــن زمینــه، افــزود: در حــال حاضــر 
ــا طــرح  ــا ب در برخــی کشــورها صرف
ــه  ــدون ورود ب ــود و ب ــای خ ــده ه ای
ــن  ــن روش تامی ــا ای ــرا، ب ــه اج مرحل
ــیار  ــه بس ــد و نتیج ــی کنن ــی م مال
مطلــوب بــوده اســت امــا در شــرکت 
تجلــی ایــن صرفــًا یــک طــرح روی 
کاغــذ نیســت و پــروژه هــا بــه لحــاظ 
فیزیکــی درصــد مهمــی از پیشــرفت 

ــد. ــرده ان را طــی ک
ــال  ــوان مث ــه عن ــزود : ب وی اف
ــوان  ــه عن ــه از آن ب ــش ک ــل مان تون
تریــن  پــر هزینــه  و  بزرگ تریــن 
یــاد  اروپــا  در  عمرانــی  پــروژه 
می شــود، مجموعــه ای از تونل هــای 
راه آهــن و تاسیســات و امــداد اســت 
کــه بــا ۵۲ کیلومتــر طــول، فرانســه و 
انگلســتان را از مســیری در زیــر دریــا 
می کنــد؛  متصــل  یکدیگــر  بــه   ،
ــن  ــی ای ــن مال ــم تامی ــش اعظ بخ
پــروژه زیربنایــی از طریــق مشــارکت 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص مردم
مدیرعامــل تجلــی در پایــان 
بانــک  گــزارش  بــر  بنــا  گفــت: 
مرکــزی، حجــم نقدینگــی در پایــان 
خردادمــاه ۱۴۰۰ بــه حــدود 3۷۰۰ 
ــارد تومــان رســیده اســت  هــزار میلی
ــال ۱3۹۹  ــان س ــه پای ــه نســبت ب ک
معــادل ۶.۶ درصــد رشــد نشــان 
درســت  هدایــت  بــا  می دهــد؛ 
ــه  ــی، ن ــم نقدینگ ــیل عظی ــن س ای
تنهــا امــکان اجــرای پروژه هــای 
متعــدد ســودآور معدنــی فراهــم مــی 
شــود، بلکــه می تــوان بســیاری از 
پروژه هــای عمرانــی و زیرســاختی 
مــورد نیــاز کشــور در صنایــع مختلف 
اعــم از حمل و نقــل، ســاختمانی و 
گردشــگری را نیــز تامین مالــی نمود.

خبر ...خبر

زیر نظر: بهنام مومنی

زیر نظر: زهره محمد سعیدی

مدیرعامل  مشاور   : جوانان  دنیای 
شرکت  عمومی  روابط  گروه  مدیر  و 
دو  برگزاری  دنبال  به  گفت:  مس 
اردوی جهادی - درمانی در شهرهای 
رفسنجان و بافت به بیش از ۴ هزار نفر 
خدمات درمانی رایگان ارائه شده است.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
مشاور  خلیلی  محمدجواد  پرس،  مس 
مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی 
دو  برگزاری  به  اشاره  با  مس  شرکت 
روستای  در  درمانی   - جهادی  اردوی 
و  رفسنجان  شهر  توابع  از  »خنامان« 
روستای »قنات ملک« در منطقه رابر 
دوره  این  در  افزود:  بافت،  شهرستان 
و  دارویی  اردوهای جهادی خدمات  از 
زایمان،  و  زنان  زمینه های  در  درمانی 
اطفال،  اعصاب،  و  مغز  دندانپزشکی، 
گوش و حلق و بینی، سونوگرافی، داخلی 

و پرستاری ارائه شد.
مدیر گروه روابط عمومی شرکت 
از  مورد   ۷۰۴ و  هزار  کرد:  بیان  مس 
خدمات در روستای خنامان شهرستان 
رفسنجان و بیش از ۲ هزار مورد نیز در 
روستای قنات ملک در منطقه رابر ارائه 

شده است.
خدمات  انجام  به  اشاره  با  خلیلی 
و  خنامان  مناطق  اهالی  بینایی سنجی 
رابر، گفت: تعدادی از افراد مراجعه کننده 
پس از انجام مرحله بینایی سنجی به طور 

رایگان عینک طبی دریافت کردند.
گروه  مدیر  و  مدیرعامل  مشاور 

روابط عمومی شرکت مس در توضیح 
خنامان،  منطقه  در  ارائه شده  خدمات 
در  سیار  آزمایشگاه  استقرار  با  افزود: 
این منطقه، تعداد ۱۷۰۴ نفر به صورت 
آزمایشگاه  درمانی  خدمات  از  رایگان 

طبی ارائه شده استفاده کردند.
رایگان  توزیع  به  اشاره  با  وی 
د  ا فر ا به  نبخشی  ا تو ت  ا تجهیز
سوی  از  داشت:  اظهار  کم برخوردار، 
شرکت مس، 3 ویلچر به افراد کم توان 

در روستای خنامان اهدا شد.
خلیلی با اشاره به رویکرد شرکت 

بهداشت  سطح  ارتقای  زمینه  در  مس 
خدمات  گفت:  کم  برخوردار،  مناطق 
به  رایگان  به صورت  نیز  دامپزشکی 
در  و  شده  ارائه  مناطق  این  دامداران 
این  در  دام  رأس  هزار   ۱۲ به  نهایت 
خدمات  دامپزشکی،  تیم  توسط  دوره 

الزم داده شد.
در  تسهیل  برای  فزود:  ا وی 
روستاهای  مردم  اعزام  و  ایاب وذهاب 
اردوی  برگزاری  محل  به  مختلف 
ئه کننده  را ا ایستگاه های  و  جهادی 
خدمات درمانی، سرویس رفت وبرگشت 

توسط شرکت مس تدارک دیده شد.
مدیر گروه روابط عمومی شرکت 
مس بیان کرد: در اردوی دوروزه شهید 
همچنین  بر  ا ر منطقه  در  نی  سلیما
اقداماتی به منظور بهسازی محل اجرای 
طرح و فراهم ساختن شرایط مناسب در 

محیط انجام شد.
خلیلی خاطرنشان کرد: همچنین، 
گسترده  و  منظم  اجرای  راستای  در 
اردوهای جهادی، پایان هفته جاری نیز 
اردوی جهادی درمانی در منطقه ورزقان 

برگزار می شود.

ارائه خدمات درمانی رایگان به بیش از ۴ هزار نفر در دو اردوی جهادی



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1875- دوشنبه 17 آبان 61400 ورزش دنیای 

قهرمان کشتی فرنگی امیدهای جهان:
قهرمانانخوزستانپرازنفتوگازهمیشهمشکلمالیدارند!

قهرمان سنگین وزن کشتی فرنگی امیدهای جهان می گوید سال آینده می 
خواهد نفر اصلی تیم ملی در رده بزرگساالن باشد. 

به گزارش دنیای جوانان، امین میرزازاده که میهمان برنامه دایره طالیی بود، در 
مورد حضورش در مسابقات امیدهای جهان اظهار داشت: امسال رقابت ها از سطح 
بسیار باالیی برخوردار بود و تمام عنوان داران این رده سنی در آن حضور داشتند. 
کسانی که حتی در بزرگساالن صاحب عنوان شده بودند در بلگراد حضور پیدا کرده 

بودند و همین سطح فنی رقابت ها را باال می برد.
وی در مورد حریفانش در این رقابت ها عنوان کرد: من ۵ دور کشتی گرفتم، 
حریفانم از نروژ، روسیه، قزاقستان، ترکیه و ارمنستان بودند. خداراشکر توانسته بودم 
فاصله ای با این رده سنی ایجاد کنم و از نظر توانایی فنی شرایط خوبی در این 

رقابت ها داشتم.
وی مبارزه با حریف روسیه را سخت تر از سایر رقبایش دانست و گفت: کشتی 
با حریف روسی طوری پیش رفت که از مچ پا دچار آسیب دیدگی شدم و همین کارم 
را سخت کرد. از آن کشتی به بعد نتوانستم زیاد روی تشک تحرک داشته باشم و 

مجبور شدم کشتی ها را مدیریت کنم.
در  هایش  مبارزه  روی  المپیک  در  چقدر حضورش  اینکه  مورد  در  میرزازاده 
باعث می  المپیک  بود، عنوان کرد: صددرصد حضور در  تاثیرگذار  امیدهای جهان 
شود که کشتی گیر به خودباوری برسد. آنجا من با کشتی گیران خوب دنیا مثل لوپز 
و کایالپ کشتی گرفتم و این انگیزه هایم را بیشتر کرد. به همین دلیل در بلگراد با 

آرامش بیشتری کشتی گرفتم.
وی در خصوص سال ۲۰۲۲ ادامه داد: کشتی ورزشی نیست که آدم بتواند قول 
صددرصد بدهد ولی به دنبال این هستم که سال آینده نتایج بهتری بگیرم. همه تالشم 
را می کنم تا بر قابلیت فنی و جسمانی ام اضافه شود، حد خودم را باالتر ببرم و بتوانم 

در مسابقات بعدی حریفانم را شکست دهم.
میرزازاده در مورد اینکه حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۱ را به دلیل کرونا از 
دست داد، افزود زمانی که وارد اردو شدم تست اولم منفی بود اما بعد از یکی دو روز 
که عالئم ظاهر شد، کرونایم مثبت بود و از اردو خارج شدم. نه رفتن من و نه شخص 
دیگری به مسابقه اهمیتی ندارد. چیزی که مهم است باال رفتن پرچم کشورمان است. 
هر کسی که بتواند پرچم را باال ببرد، باید به مسابقات اعزام شود.بعد از آنکه المپیک 
تمام شد سخت به دنبال این بودم که در قهرمانی جهان مدال کسب کنم و المپیک 
جبران شود ولی شرایط باز سخت تر شد و کرونا گرفتم. خوشحالم که خدا لطف کرد 

و سال ۲۰۲۱ برای من با مدال طال تمام شد.
میرزازاده با تاکید بر اینکه در لیگ کشتی نخواهد گرفت، برگزاری این رقابت 
ها به لحاظ مالی برای کشتی گیران خوب دانست و گفت: برگزاری لیگ خیلی به 
کشتی ما کمک می کند چون تنها منبع درآمد کشتی گیران است و از یک طرف هم 
استعدادهای جدید در آن رونمایی می شوند و می توانند با نفرات مطرح کشتی بگیرند. 
من به دلیل اینکه در دو سال اخیر بدنم تحت فشار و اردو بوده و آسیب دیدگی مچ پا 

را دارم، فعال استراحت خواهم کرد.
عضو المپیکی تیم ملی فرنگی با انتقاد از بی توجهی مسئوالن استان خوزستان 
نسبت به قهرمانان گفت: مسئوالن سراغ کشتی گیران را نمی گیرند، باوجودی که 
خوزستان از نظر منابع نفت و گاز غنی است ولی متاسفانه اکثر قهرمانان استان با 
مشکالت زیادی مواجه هستند، آنها نه به لحاظ مالی تامین هستند و نه بیمه دارند. 
شاید دلیل عقب افتادن خوزستان همین مسئله باشد. امیدوارم مسئوالن استان بازنگری 
داشته باشند. نمی خواهم حرف شخصی برای خودم بزنم، برای همه می گویم. قهرمانان 

استان با مشکل بیمه و کار مواجه هستند.
میرزازاده که پیش از این دو بار علی اکبر یوسفی را شکست داده، در مورد رقابت 
با این کشتی گیر که حاال قهرمان جهان شده است، عنوان کرد: من وظیفه خودم را 

انجام می دهم و همه تالشم این است که نفر برتر تیم ملی باشم.
وی در خاتمه نیز ضمن تشکر از خانواده و مربیان سازنده اش یوسف محمدی 
و سینا طالب وند، گفت: شهرستان ما پتانسیل باالیی دارد که امیدوارم از نظر امکانات 

به شهر ما کمک کنند.

مخالفتبناودرستکاربااعزامستارههابهمسکو
و  آزاد  ملی  تیم های  سرمربیان 
فرنگی با اعزام 3 ستاره کشتی به تورنمنت 

ALL STAR روسیه مخالفت کردند.
در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
از  ایرانی  کشتی گیر   3 گذشته  روزهای 
 ALL STAR سوی روس ها به تورنمنت
برگزار  مسکو  در  آذر   ۱۲ است  قرار  که 

شود، دعوت شدند.
 برای حضور در این رقابت ها شماری از ستارگان کشتی آزاد و فرنگی جهان از 
جمله عبدالرشید سعداهلل اف، زائوربک سیداکوف، ماگومدحبیب کادیماگومدوف و... دعوت 
شده اند که کشتی فینال گونه ای در دو رشته آزاد و فرنگی برابر هم خواهند داشت. 
از ایران نیز امیرحسین زارع قهرمان سنگین وزن جهان در سال ۲۰۲۱ و همچنین 
محمدرضا گرایی قهرمان ۶۷ کیلوی جهان و المپیک به همراه محمدعلی گرایی نفر 

سوم وزن ۷۷ کیلوی جهان به این رقابت ها دعوت شده اند.
فدراسیون کشتی در این باره نظرات سرمربیان دو تیم را جویا شد که هیچ کدام 
از آنها موافق حضور این سه کشتی گیر در مسکو نیستند.هم محمد بنا و هم پژمان 
درستکار سرمربیان تیم های ملی فرنگی و آزاد به دلیل اینکه بعد از جهانی هیچ یک از 
کشتی گیران اعزامی تمرین منظمی نداشته اند، با این اعزام مخالفت کرده اند. خصوصا 
3 کشتی گیر دعوت شده که هیچ کدامشان تاکنون برای حضور در لیگ هم قرارداد 
نبسته اند تا به واسطه لیگ الاقل تمرین منظم تری داشته باشند.اینطور که پیداست 
استارت رسمی کشتی ایران برای مسابقات سال ۲۰۲۲ از مسابقات قهرمان کشوری 

زده خواهد شد که هنوز زمان دقیق برگزاری آن اعالم نشده است

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی:
هواداراناجازهحضوردرورزشگاههاراندارند

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: امکان حضور هواداران در ورزشگاه ها 
همچنان وجود ندارد و باید منتظر فعال شدن سیستم هوشمند باشیم.

به گزارش دنیای جوانان، غالمرضا نوروزی در خصوص اظهار نظرات مبنی بر 
صدور مجوز برای حضور هواداران در ورزشگاه ها، گفت: فعال چنین اتفاقی صورت 

نگرفته و همچنان هواداران اجازه حضور در ورزشگاه ها را ندارند.
وی اضافه کرد: تا زمانی که سیستم هوشمند فعال نشود امکان حضور هواداران 

وجود ندارد و بعد از آن هم با کنترل کارت واکسن این اتفاق صورت خواهد گرفت.
که سیستم  دارد  وجود  احتمال  این  گفت:  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  رییس 
هوشمند از ۲۰ آبان ماه کار خود را آغاز کند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد هواداران 

با محدودیت های خاص می توانند در ورزشگاه ها حضور پیدا کنند.
وی اظهار داشت: ورزشکاران برای حضور در اماکن ورزشی و همچنین هواداران 

برای حضور در ورزشگاه ها باید کارت واکسن خود را به همراه داشته باشند.

ماموریت سخت »ژاوی« در بارسلونا؛
امیدوارکردنستارههایناامید!
هرچند »سرجی بارخوان« سرمربی 
موقت بارسلونا نهایت تالش خود را انجام 
حالت  بهترین  در  را  آبی اناری ها  تا  داده 
ممکن به جانشین خود تحویل دهد، تساوی 
شنبه شب گذشته آنان مقابل سلتاویگو این 

تیم را در شرایط بحرانی قرار داد.
بارسلونا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
در  خوب  نتایج  آوردن  دست  به  باوجود 
لیگ قهرمانان و زنده نگه داشتن امیدهای 
بوده و حاال  اروپایی، همچنان در تالش 
چهار بازی متوالی است که در اللیگا به 
بر صفر  بازی سه  است.  نرسیده  پیروزی 

برده را با تساوی عوض کردن، ضربه سختی را به این تیم وارد کرد.
در پایان بازی شنبه، مشکالت بازیکنان تیم به نظر فراتر از زمین بازی بود. 
آنان در دقایق پایانی بازی عصبی بود و حتی شایعاتی در مورد خودداری »فیلیپه 
کوتینیو« از ورود به زمین به عنوان جانشین »آنسو فاتی« مصدوم نیز شنیده می شود. 

خودداری بارخوان از پاسخ به این پرسش نیز به شایعات دامن زد.
و حاال ژاوی هرناندز با علم به این موضوع به محوطه فنی بارسا کوچ کرده 

است که باید بازیکنان بزرگ تیمش را از لحاظ روحی تقویت کند.
بارخوان همواره گفته است که بازیکنان بارسا بهتر از نتایجی هستند که در 
این فصل برای این تیم رقم خورده و در عین حال به وضوح اعالم کرده روحیه 

بازیکنان در رختکن پایین است.
مشکالت خط دفاعی

ژاوی باید مشکالت خط دفاعی را برطرف کند. آنها در تمام طول فصل از این 
حیث مشکل داشته  و »اریک گارسیا« یکی از بازیکنانی بوده که پس از پیوستن از 

منچسترسیتی به بارسا در تابستان، در این پست متزلزل عمل کرده است.
مورد »مارک آندره ترشتگن« نیاز به توجه ویژه دارد. گلر آلمانی از بودن در 
جمع بهترین دروازه بان های اللیگا به تبدیل شدن به یک نقطه ضعف برای تیم، 

تنزل پیدا کرده است.
مصدومان

بارسا یک بار دیگر با بدشانسی در مورد مصدومیت بازیکنانش مواجه شده 
است. آنها در حال حاضر ۱۱ بازیکن در فهرست مصدومان دارند؛ موضوعی که کار 

ژاوی را بیش از پیش پیچیده و دشوار می کند.
البته ژاوی باید مشکالت درون زمین را نیز برطرف کند. همگان بر این باورند 
که باتوجه به بازیکنانی که او در اختیار دارد، می تواند بارسا را دوباره به ارائه فوتبال 

خوب بازگرداند.

مانچینیگزینهسرمربیگریمنچستریونایتد
»روبرتو مانچینی« سرمربی تیم ملی 
گزینه های حضور روی  به  ایتالیا،  فوتبال 

نیمکت منچستریونایتد اضافه شد.
پس  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
منچستریونایتد  صفر  بر  پنج  شکست  از 
سرخ  شیاطین  مسووالن  لیورپول،  برابر 
بتواند  تا  دادند  اخطار  »سولسشر«  به 
تاتنهام،  برابر  تیمش  آتی  بازی  سه  در 
برسد  برتری  به  منچسترسیتی  و  آتاالنتا 

تا ماندگار شود.
شد  موفق  اول  گام  در  سولسشر 
بازی  در  و  بردارد  رو  پیش  از  را  تاتنهام 
دوم هم در برگامو برابر آتاالنتا به تساوی 

با نتیجه ۲ بر صفر این تیم را  اولدترافورد  اما منچسترسیتی در  دو بر دو رسید 
شکست داد تا باز هم جایگاه سولشر متزلزل شود.بر این اساس، رسانه »کالچو 
گزینه  ایتالیا  ملی  تیم  سرمربی  مانچینی  روبرتو  که  شده  مدعی  ایتالیا  مرکاتو« 

هدایت منچستریونایتد شده است.
مانچینی که سابقه مربیگری در تیم های منچسترسیتی و اینترمیالن را هم 
او در حال  ایتالیا قهرمان یورو ۲۰۲۰ شود.  تیم ملی  با  توانست  در کارنامه دارد، 
حاضر هدایت جالوروسی را عهده دارد اما کالچو مرکاتو مدعی شده او گزینه هدایت 

منچستریونایتد است.
نیمکت  روی  حضور  اصلی  گزینه  عنوان  به  کونته  آنتونیو  از  این  از  پیش 
منچستریونایتد نام برده می شد که این مربی حضور در تاتنهام را به منچستر ترجیح داد.

جنجال هواداران بایرن؛ 
باقطریهاقطعهمکاریکنید

هواداران بایرن مونیخ از همکاری باشگاه محبوب شان با قطری ها همچنان 
عصبانی هستند.

به گزارش دنیای جوانان، پرافتخارترین تیم بوندس لیگا و صدرنشین رقابت ها 
در فصل جاری روز شنبه گذشته در یک مسابقه حساس برابر تیم سوم جدول یعنی 
فرایبورگ قرار گرفت و نهایتاً موفق شد به سختی حریف خود را با نتیجه ۲-۱ شکست 

دهد و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند.
اما در این دیدار شاهد یک اتفاق جنجالی توجه بودیم؛ جایی که بنری در دست 
هواداران بایرن مونیخ قابل مشاهده بود که یک بار دیگر عصبانیت و ناراحتی واضح 

آن ها را از همکاری باشگاه آلمانی با قطری ها نشان می داد.
روی این بنر بزرگ که در دست هواداران بایرن دیده می شد، نوشته شده 
بود: »به خاطر پول همه چیز را می شوییم.”همچنین تصویر اولیور کان، مدیر 
باشگاه و هربرت هاینر، رئیس بایرن مونیخ نیز روی این بنر قابل مشاهده بود و 
به نوعی هواداران به این دو نیز حمله کرده بودند.نکته قابل توجه دیگر به لباس 
بایرن  هواداران  بنر می گشت که مخالفت شدید  این  در  به خون  آغشته  های 
مونیخ را با سیاست قطری ها نشان می دهد. همچنین در دست چپ اولیور کان 
یک چمدان پر از پول مشاهده می شود که روی آن نوشته شده است: » شما می 

توانید به ما تکیه کنید.”
مدتهاست هواداران بایرن به روابط تجاری بین باشگاه و کشور قطر معترض 
هستند. قرار است اردوی زمستانی باواریایی ها در کشور قطر برگزار شود و از سمت 
دیگر شرکت هواپیمایی “Qatar Airways” چند سالی است که حامی باشگاه 
محسوب می شود.گفتنی است همانطور که گفته شد پیش از این نیز شاهد اعتراض 
هواداران بایرن مونیخ به این همکاری بوده ایم اما باشگاه آلمانی موضع خاصی در 
رابطه با آنها نشان داده و بعید به نظر می رسد که این مسئله خللی در همکاری 

باواریایی ها با کشور قطر ایجاد کند.
اما پیش از این بحث هایی مطرح شده بود که آلمانی ها مخالف برگزاری 
جام جهانی در قطر هستند و ممکن است این رقابت ها را تحریم کنند اما فدراسیون 
فوتبال این کشور پس از این شایعات قویا آنها را تکذیب و اعالم کرد که به حضور 

در جام جهانی پایبند هستند.
اگرچه هواداران بایرن مونیخ این کمپین مخالفت با برگزاری جام جهانی در 
قطر را آغاز کردند اما پیش از این شاهد بودیم که ستاره های تیم ملی آلمان نیز در 
رقابت های مقدماتی جام جهانی پیراهن هایی را بر تن کرده بودند که روی آنها پیام 
های حمایت از حقوق بشر دیده می شد؛ با این حال موضع فدراسیون فوتبال آلمان 
در این باره مشخص است و آنها پیش از این هم اعالم کرده اند که در جام جهانی 

قطر حضور خواهند داشت.

مورد عجیب ستاره برزیلی؛
کوتینیودوستندارددرترکیببارسلوناقراربگیرد!

فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی بارسلونا تمایلی به حضور در ترکیب این تیم 
نشان نداده است.

به گزارش دنیای جوانان، بارسلونا برتری ۰-3 مقابل سلتا را از دست داده 
و شبی فاجعه بار را تجربه کرد. در نیمه اول این دیدار بود که آنسو فاتی، ستاره 
اسپانیایی بارسلونا دچار مصدومیت شده و تصور می شد فیلیپ کوتینیو به جای این 
بازیکن وارد زمین خواهد شد. اما اخبار حاکی از آن است که ستاره برزیلی و گران 
قیمت کاتاالن ها تمایلی به ورود به میدان نشان نداده و در واقع درخواست سرخی 

بارخوان را رد کرده است.
این در حالیست که حضور فیلیپ کوتینیو و خالقیت این بازیکن می توانست 
در حفظ مالکیت و البته نتیجه کمک رسان بارسلونا باشد، اما او عالقه ای به حضور 
در ترکیب تیمش در باالیدوس نداشت و در نهایت آن فاجعه عجیب رخ داد. در واقع 
کوتینیو بسیار بی انگیزه و سرد تمرین کرده و نشان داده دوست ندارد در ترکیب 

بارسلونا قرار بگیرد.

طور  به  طارمی  مهدی 
سرمربی  مقابل  خودخواسته 
اولین  و  قرار گرفت  تیم ملی 
قربانی رویارویی جدی یک ملی پوش با 

دراگان اسکوچیچ لقب گرفت.
به گزارش دنیای جوانان، اردوی تیم 
ملی ایران برای بازی حساس با لبنان و 
سوریه با یک شگفتی بزرگ همراه بود؛ 
پیش  قبل  مدت ها  از  شاید  که  اتفاقی 
بینی می شد و در نهایت منجر به خط 
خوردن ستاره تیم ملی ایران شد. مهدی 
طارمی، آماده ترین فوتبالیست حال حاضر 
فوتبال ایران به علت آنچه »اعتراض به 
سوی  از  شده،  یاد  اسکوچیچ«  دراگان 
راستای  »در  و  ایران  کروات  سرمربی 
منافع شخصی و گروهی« خط خورد و 
ایران در دیدارهای آینده بهترین مهاجم 
خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 

را در اختیار ندارد.
که  است  قرار  این  از  موضوع 
سرمربی تیم ملی بعد از بازی با کره جنوبی 
در جمالتی کم سابقه و برخالف تعریف 
خصوص  به   - گذشته  تمجیدهای  و 
طارمی  و  آزمون  مانند  بازیکنانی  از 
مادرید  رئال  سطح  در  را  آن ها  که 
نظر  از  را  ایرانی ها   - بود  کرده  قلمداد 
و  داد  قرار  انتقاد  مورد  تاکتیک پذیری 
گفت: »فوتبالیست های ایرانی به لحاظ 
تکنیکی و فیزیکی قدرتمند هستند و در 
سطح رشک برانگیزی قرار دارند. چیزی 
که آن ها فاقدش هستند و من در آن جای 
پیشرفت می بینم، توانایی تاکتیکی است. 
بازیکنان ایران هنوز در توانایی تاکتیکی 
آن قدرها خوب نیستند ولی در بلند مدت 

می توان آن را آموخت.«
طارمی هم در اتفاقی غیر منتظره 
تیم  از سرمربی  آوردن  نام  بدون  و  که 
ملی در توئیتر خود نوشت: »باید عرض 
کنم که بازیکنان ایرانی عالوه بر تکنیک 
فردی و جنگندگی و … از لحاظ دانش 

فوتبال و تاکتیک خیلی درک باالیی دارند 
ولی متاسفانه مشکالت جایی دیگر است. 

زنده باد ایران.«
بود  نیاورده  اسکوچیچ  از  نامی  او 
اما پیداست که روی سخنش با دراگان 
بازی های  از  بعد  که  است  اسکوچیچ 
امارات  عراق،  سوریه،  مقابل  ملی  تیم 
و کره جنوبی که از قضا با پیروزی هایی 
انتقاداتی از سوی  هم همراه بود، مورد 

کارشناسان قرار گرفته بود.
بعد از این صحبت ها آزمون، بهترین 
گلزن کنونی تیم ملی ایران در گفت وگویی 
سعی در جمع کردن اختالفات داشت و به 

مشکالت ترجمه اشاره کرد که به علت 
تغییر چندباره، احتماال منظور اسکوچیچ 
را وارونه منعکس کرده است. هر چند اگر 
اسکوچیچ منظور دیگری داشت، شک و 
تردیدی در معنای جمالت طارمی نیست.
فنی  مشاور  مهدوی کیا،  مهدی 
رئیس فدراسیون فوتبال هم در واکنش 
چه  بود،  اسکوچیچ  جای  اگر  اینکه  به 
رفتاری را با طارمی انجام می داد، گفت: 
»مربی کارش را می کند. تیم هم نتایج 
دنیا  جای  همه  در  است.  گرفته  خوبی 
این تنش ها هست. باید مدیریت شود تا 

آرامش تیم ملی بهم نخورد.«

حتی مجتبی خورشیدی، سرپرست 
گفت:  اختالفات  این  درباره  ملی  تیم 
»این  موضوعات درون خانوادگی است 

و حل می شود.«
با تمام گمانه زنی ها و پرهیز از پیش 
بینی رفتار اسکوچیچ در قبال طارمی، در 
نهایت سرمربی تیم ملی برای نشان دادن 
اقتدار خود تصمیم به کنار گذاشتن طارمی 
گرفته است؛ بازیکنی که تا قبل از این 
همواره مورد تعریف و تمجید اسکوچیچ 
بود. این اتفاق را باید نوعی قدرت نمایی 
که  دانست  ملی  تیم  از سوی سرمربی 
تالش کرده به این نحو، پاسخی برای 
افراد  سایر  همین طور  و  عمومی  افکار 
تا  باشد  داشته  ملی  تیم  در  بازیکنان  و 
از تکرار این قبیل مسائل که  آینده  در 
مشخصا جایگاه او را به لرزه می اندازد، 

جلوگیری کند.
هنوز ماجرای حذف مهدی رحمتی 
چندین  همینطور  و  عقیلی  هادی  و 
دوران  در  ملی  تیم  از  دیگر  بازیکن 
ز  ا کی روش  کارلوس  سرمربیگری 
یادها نرفته که با طوالنی شدن دوران 
بازیکنان  ین  ا کی روش،  مربیگری 
برنگشتند  ملی  تیم  به  هیچگاه  هم 
آن ها  کتبی  و  شفاهی  عذرخواهی  و 

گره گشای مشکالت نبود.
فعال طارمی برای این اردو و بازی 
با لبنان و سوریه غایب است اما بعد از 
سایر  با  رویارویی  زمان  دیدار،  دو  این 
نیست  مشخص  رسید.  فراخواهد  رقبا 
در شرایطی که سرمربی و مسئوالن و 
مدیران فدراسیون سکوت اختیار کرده اند، 
خواهد شد  این مشکل حل  زمانی  چه 
راه  اسکوچیچ  قلب  به  طارمی چطور  و 
پیدا خواهد کرد! آیا بزرگان تیم ملی یا 
فدراسیون فوتبال زمینه بازگشت طارمی 
و آشتی دادن دادن اسکوچیچ با مهاجم 
تیم ملی را فراهم خواهند کرد یا این ماجرا 

سر دراز خواهد داشت؟

حرکت تاکتیکی دراگان در مورد مهدی؛

نمایشاقتداراسکوچیچیایکاتفاقنگرانکننده!؟

خواهان  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
دخالت فدراسیون در موضوع دعوت نشدن 

طارمی به تیم ملی شد.
فرشاد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
پیوس، درباره دیدارهای پیش روی ایران 
در مرحله مقدماتی جام جهانی اظهار کرد: 
باید مقابل حریف در میانه  بچه های ما 
میدان حفظ توپ کنند و حریف را تحت 
فشار قرار دهند تا بتوانند بر حریف غلبه 
سوریه  و  لبنان  مقابل  راحتی  کار  کنند. 
از  انتقال توپ  بتوانیم در  اگر  اما  نداریم 
دفاع به حمله خوب کار کنیم، می توانیم 
نتیجه بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم.

او درباره خط خوردن مهدی طارمی 
از تیم ملی گفت: اسکوچیچ اشتباه کرده 
چون طارمی حرفی هم نزد و به نظر من 
فدراسیون فوتبال باید دخالت کند و مهدی 
طارمی را باید به تیم ملی برگرداند. ما به 
اما  می گذاریم  احترام  اسکوچیچ  نظرات 
لجبازی به درد تیم ملی نمی خورد. طارمی 

تجربه باالیی دارد و باید صحبت کنند تا 
این مشکل حل شود.

پیشکسوت فوتبال پرسپولیس درباره 
عملکرد پرسپولیس در دو بازی اخیر گفت: 
پرسپولیسی ها بعد از باخت مقابل الهالل از 
لحاظ روحی و روانی به مشکالت زیادی 
خوردند و شرایط برای تیم فرق کرد. از 
پیشکسوتان می خواهم همه بیایند و این 

تیم را حمایت کنند. پرسپولیس همیشه 
به  هم  امسال  و  است  داشته  نوساناتی 
خاطر حذف از لیگ قهرمانان این شرایط 
را پیدا کرده و باشگاه هم آن امکانات و 
شرایطی که باید در اختیار تیم بگذارد را 

نگذاشته است.
همچنین   : کرد فه  ضا ا پیوس 
عربستان  سفر  در  که  هم  مشکالتی 

برای تیم به وجود آمد و روی هم رفته 
مشکالتی  چنین  آمدن  وجود  به  باعث 
شد. پرسپولیس همان پرسپولیس است و 
همان بازیکنان و کادرفنی هنوز در حال 
کار کردن هستند. همه پیشکسوتان باید 
به پرسپولیس کمک کند تا به بازیکنان 
روزهای خوب شان برگردند. یک سری ها 
با صحبت هایشان دارند پرسپولیس را تحت 
فشار می گذارند و به نظرم کار درستی انجام 

نمی دهند.
او در پایان گفت: ما به کادرفنی اعتقاد 
داریم چون کارشان را بلدند و بازیکنان 
به  پرسپولیس  می دانیم  و  داریم  خوبی 
جایگاه اصلی اش برمی گردد. فوتبال فراز و 
نشیب دارد و یک روز باال و یک روز پایین 
هستید اما با این حال همه باید حمایت کنند 
و دست به دست هم دهیم، کمک کنیم 
تا به شرایط خوب برگردند. تازه فقط چهار 
هفته گذشته و هنوز چیزی مشخص نیست 

و وقت زیادی تا پایان لیگ مانده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

لجبازی به درد تیم ملی نمی خورد؛ 

پیوس: کار راحتی مقابل لبنان و سوریه نداریم

سال  پنج  از  بعد  رفیعی  سروش 
مجددا به اردوی تیم ملی فوتبال ایران 

فراخوانده شده است.
به گزارش دنیای جوانان، در کنار 
خط خوردن طارمی از اردوی تیم ملی 
رفیعی  از سروش  ایران، دعوت  فوتبال 
توسط دراگان اسکوچیچ، از دیگر اتفاقات 
اردوی اخیر تیم ملی خواهد بود. هافبک 
به  تبدیل  نویدکیا  نظر  زیر  سپاهان که 
یکی از بهترین بازیکنان خط هافبک در 
لیگ برتر شده و به نوعی به فرم سابق 
بازی خود نزدیک شده، امیدوار است بعد 
بازی  یک  در  دیگر  بار  یک  سال ها  از 

رسمی به میدان برود.
ایران  ملی  تیم  در  رفیعی  حضور 
در  بار  آخرین  او  که  است  شرایطی  در 
 ۹۵ دی  در  ملی  تیم  جنجالی  اردوی 
حضور داشت که در نهایت این اردو به 
علت اختالفات میان کی روش و برانکو، 
با دیپورت بازیکنان پرسپولیس از دوبی به 
تهران همراه شد. از اتفاقات جالب اینکه 
سروش رفیعی هم در این اردو همراه با 
بازیکنان پرسپولیس به تهران برگشت و 

از تراکتور راهی پرسپولیس شد.
بعد از این اتفاقات، سروش رفیعی 

که  نشد  دعوت  ملی  تیم  به  هرگز 
گمانه زنی هایی در ارتباط با قرار گرفتن 
او در لیست سیاه تیم ملی وجود داشت 
اما شاید مهم ترین دلیل افت فنی این 
بود  هم  گذشته  سال های  در  بازیکن 
سرخپوشان  از  او  جدایی  موجب  که 

پایتخت شد.
با این حال، سروش بعد از گذشت 
حدود ۵ سال مجددا به تیم ملی دعوت 
شده و می تواند توانایی های خود را زیر 
نظر اسکوچیچ به نمایش بگذارد؛ اتفاقی 
به  کی روش  مربی گری  دوران  در  که 

علت بازی های عمدتا فیزیکی تیم ملی 
به چشم نیامد.

این  به  دوباره  بازگشت  در  رفیعی 
از  کوله باری  با  و  است  ساله   3۱ تیم، 
تجربه پیراهن تیم ملی را به تن خواهد 
کرد. البته رفیعی در این سال ها فقط ۴ بار 
برای تیم ملی به میدان رفته که اصال عدد 
بزرگی نیست و شاید به خوبی نتوانست 
توانایی های خود را در کنار نسل حاضر 

نشان دهد.
اولین بازی رفیعی به ۲۰ آبان ۹3 و 
بعد از جام جهانی برزیل مقابل کره جنوبی 

در تهران بر می گردد که تیم ملی در این 
دیدار به برتری یک بر صفر دست یافت. 
کی روش در آن مقطع در حال آماده سازی 
تیمش برای حضور در جام ملت های آسیا 
بود که در ادامه مشکالتی به علت ابطال 
کارت خدمت سربازی رفیعی پیش آمد 
بود،  تیم ملی هر طور که  اما سرمربی 
برد  استرالیا  به  خود  با  را  بازیکن  این 
مقابل  کامل  بازی  یک  هم  سروش  و 

امارات انجام داد.
بعد از جام ملت های ۲۰۱۵، رفیعی 
بارها به تیم ملی دعوت شد اما همواره 
فرصت  و  داشت  حضور  نیمکت  روی 
دست  به  کردن  بازی  برای  چندانی 
نیاورد تا رفته رفته از تیم ملی دور شد 
تا اینکه حاال بعد از گذشت چند سال از 
ویلموتس،  همینطور  و  کی روش  رفتن 
هافبک  به  را  فرصت  این  اسکوچیچ 

سپاهان داده است.
تیم ملی فوتبال ایران در هفته پنجم 
و ششم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره 
آسیا در تاریخ های ۲۰ و ۲۵ آبان ۱۴۰۰ 
است.  سوریه  و  لبنان  ملی  تیم  مهمان 
کاروان تیم ملی شب گذشته تهران را 

به مقصد بیروت ترک کرد.

خروج از بلک لیست؛

بازگشت سروش به تیم ملی بعد از 5 سال 

کرد  اعالم  تاجیکستان  استقالل  باشگاه 
دو بازیکن این تیم به پرسپولیس تهران منتقل 

می شوند.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از باشگاه 
استقالل تاجیکستان، استقالل و پرسپولیس بر سر 

انتقال دو بازیکن به توافق رسیدند.
تیم های استقالل و پرسپولیس به عنوان 
نهایی لیگ قهرمانان  رقبای مرحله یک هشتم 
فوتبالیست  دو  انتقال  سر  بر  اکنون   ۲۰۲۱ آسیا 

تاجیک به توافق رسیده اند.
قهرمان  مدافع  دو  انتقال  سر  بر  طرفین 
چندگانه تاجیکستان به توافق رسیدند.  وخدت 

به  جوان  بازیکنان  صفروف  منوچهر  و  خانوف 
توافق  اساس  بر  رفت.  خواهند  ایرانی  باشگاه 
صورت گرفته، صبح دوشنبه هر دو فوتبالیست 
از  پس  و  می شوند  تهران  راهی  استانبول  از 
را  قراردادهایی  پزشکی،  معاینات  گذراندن 
۲۰۲۴ محاسبه  ژوئن   3۰ تا  که  امضا می کنند 

می شود. 
مدیریت باشگاه فوتبال استقالل از وخدت 
در  که  زمانی  بابت  صفروف  منوچهر  و  خانوف 
اختیار باشگاه گذاشته اند صمیمانه تشکر کرده و 
برای آنها آرزوی موفقیت و سربلندی در باشگاه 

جدید را دارد.

نقل و انتقاالت فوتبال ایران؛

توافق دو استقاللی با پرسپولیس تا ۲0۲۴
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محمد مهدی اسماعیلی، در پیام درگذشت کامبیر درم بخش، 
هنرمند طراح و کاریکاتوریست نوشت: »کامبیز درم بخش که 
دلی پرمهر، سری پرشور، طبعی واال و خویی  گرم و صمیمی 

داشت، ُرخ در نقاب خاک کشید.«
به گزارش دنیای جوانان به نقل از مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در متن پیام 

محمدمهدی اسماعیلی آمده است:
 »به نام خدایی که می میراند و دوباره زنده می سازد

بار دیگر هنرمندی مردمی و محبوب از میان ما پرکشید و 
به آن سوی مرز هستی شتافت. کامبیز درم بخش که دلی پرمهر، 
سری پرشور، طبعی واال و خویی گرم و صمیمی داشت، ُرخ در 
نقاب خاک کشید و با رفتن اش، غباری از غم و اندوه بر قاب 
چشمان این کهن بوم وبر، به ویژه دوستداران هنرهای تجسمی 
نشاند. او با آثار ماندگاری که به ویژه در زمینه طراحی و کاریکاتور 
عرضه کرد و نیز با نقدها و نظرهای ارزشمند و تأثیرگذار خود، بر 
ارج و قدر خالقیت، نوآوری و فتح دروازه های نوین پای فشرد. 

او هنرمندی بود که تا آخرین روزهای عمر باارزش اش دست از 
خالقیت و تکاپوی هنری برنداشت و در روزهای قرنطینه نیز 
با »کرونانگاری هایش« به خلق اثر هنری پرداخت؛ زیرا بر این 

باور بود که هنر، شفادهنده روح آدمی است.
برای جامعه هنری کشورمان بس  ایشان  فقدان  یقیناً   
سنگین و ناگوار است و خیل عظیمی از هنرمندان و هنرشناسان 
را اندوهگین کرده و در سوگ فرو می برد. اگرچه درم بخش از 
میان ما رفت؛ ولی میراث گران قدرش که زندگی مردمان ایران 

را در خود داشت، در میان ما تا ابد به یادگار خواهد ماند.
جامعه  به  را  پیشکسوت  هنرمند  این  فقدان  اینجانب   
تجسمی کشور به ویژه کاریکاتوریست های ارجمند و همچنین 
خانواده گرامی آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و علو درجات 

را برای آن فقید سعید آرزو دارم.
الهی قرار  امید که روح لطیفش قرین لطف و رحمت   
گیرند و بازماندگانش در غم ازدست دادن آن هنرمند فقید، صبر 

و شکیبایی پیشه خود نمایند.«

در م بخش دلی پرمهر و سری پرشور داشت

زمانی که والدین عبدالعلی 
در  پیش  سال   ۹۰ دست غیب 
چنین روزی نام پسرشان را در 
سجلّش ثبت می کردند، حتما نمی دانستند 
که این نام بعدها روی جلد دست کم ۶۵ 

عنوان کتاب نقد ادبی بنشیند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب 
ایران )ایبنا( در فارس، عبدالعلی دست غیب 
در نقد با کسی شوخی ندارد اما صراحت و 
بی پردگی را به معنای بی ادبی نمی داند. او 
می گوید: »نقد مهلک و نقد واقعی، همان 
البته صراحت و  لحن تند و صریح است، 

بی پردگی به معنای بی ادبی نیست.«
را در خانه ای  این روزها  دست غیب 
در شیراز می گذراند، گوشش خیلی خوب 
نمی شنود، بااین حال هر شب میزبان جوانان 
اگر  و  است  و عالقه مندانش  ادبیات  اهل 
روزنامه ها  برای  را  آثارشان  برسد  دستش 
نقد می کند. مطالبش را بیشتر دیکته می کند 
»گفتارهای  نمی نویسد.  خیلی  دیگر  و 
فلسفی اش« 3 سال پیش به کوشش یک 
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی منتشر شد 
و »خوشه پروین« که آخرین کتابش است 

چند سالی در انتظار انتشار است.
محمد ولی زاده در یادنامه دستغیب 
از  یکی  »او  می نویسد:   ۱3۸3 سال  در 
تند  لحن  و  صراحت  را  نقد  ویژگی های 
نـقد  که  است  باور  این  بر  و  می داند  آن 
به  که  می شود  محسوب  نقدی  اصـیل، 
اثر باشد.«  دنبال نشان دادن نقاط ضعف 
بااین حال مثل دو دفتر شعرش »گل های 

تاریکی« و »آینه های 
هر شب میزبان جوانان اهل ادبیات 
و عالقه مندانش است و اگر دستش برسد 

آثارشان را برای روزنامه ها نقد می کند
روبرو« صمیمی و مهربان است.

منتقد  این  زادروز  نودمین  بهانه  به 
 ۶۵ انتشار  با  خودش  قول  به  که  ادبی 
حوزه  این  در  را  خودش  کار  دیگر  کتاب 
کرده، به نقدهای جدی و سخنان صریح و 
جنجالی عبدالعلی دست غیب در دو دهه 

اخیر می پردازیم.
»ما اصاًل در ایران رمان نداریم!« این 
از جنجالی ترین سخنان  جمله شاید یکی 
عقیده ی  به  رود.  شمار  به  دست غیب 
یعنی  »رمان  نقد«،  آینه  »در  نویسنده ی 
درام و ما در ایران غیر از شاهنامه فردوسی، 
نتوانسته ایم؟  ما  چرا  حال  نداریم.  درام 
چون یونانی ها دو هزار سال پیش تئاتر و 
فلسفه داشته اند و ما نه تئاتر داشته ایم و نه 
فلسفه. حال اینکه چطور فردوسی توانسته 
درامی مثل رستم و اسفندیار را )که هیچ 
کم و کسری از درام های یونانی ندارد( به 
وجود بیاورد، به معجزه بیشتر شبیه است؛ 
بنابراین ما رمان نداریم.« او حتی را پا را 
فراتر گذاشته و در اظهارنظری صریح گفته 
محمود،  احمد  که  هم  »این هایی  است: 
رمان  اصاًل  می نویسند،  و...  دولت آبادی 
نیست؛ داستان های کوتاهی است که بسط 

پیدا کرده است.«
او بر این باور است که ایرانیان بیشتر 
را  آن  و  نثر  تا  داشته اند  تمایل  شعر  به 
نتیجه محافظه کاری آنان می داند: »جامعه 
محافظه کار و استبدادی به شعر و تأویل و 
تفسیر آن روی می آورد. ایرانیان از روزگار 
زرتشت تا نیما، همگی شاعر بوده اند. نثر 

در این سرزمین، 
نویسنده  بی پرده  سخنان  از  یکی 

کتاب »کالبدشکافی رمان فارسی« مربوط 
دلیل  آن  در  که  است  گلستان  ابراهیم 
نپرداختن به آثار او را دندان گیر نبودنشان 
مستقل  کتاب  یک  در  پرداختن  برای 

دانسته است
آن گونه که باید و شاید رشد نکرده 
است چراکه به صراحت نیاز دارد اما شعر، 
گریزگاهی  و  است  مجاز  و  استعاره  زبان 

برای شاعر...«
نشست  در  پیش  سال  دست غیب 
معاصر«  ادبیات  »نقد  عنوان  با  ادبی  نقد 
برپا شد هم گفته  ام.آر.آی  بیمارستان  در 
بود: »ادبیات معاصر ما در اصطالح جهانی 
در  و  نیست  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از 
رمان های  با  ما  آثار  بهترین  حاضر  حال 
درجه پنج اروپایی قابل مقایسه نیست...« 
ادبیات  به  اکنون نسبت  البته  دست غیب 
معاصر امیدوارتر است و تأکید کرده است: 
کارهای درخشانی  این جوانان  از  »برخی 
دارند، افرادی که تعدادشان هم کم نیست، 
خیلی امیدوار می شوم که در آینده ادبیاتمان 
پالت  سیلویا  مانند  بارزی  شخصیت های 

داشته باشیم.«
یکی دیگر از سخنان بی پرده نویسنده 
کتاب »کالبدشکافی رمان فارسی« مربوط 
دلیل  آن  در  که  است  گلستان  ابراهیم 
نبودنشان  دندان گیر  را  او  آثار  به  نپرداختن 
برای پرداختن در یک کتاب مستقل دانسته 
گرچه البته او نویسنده بدی نبوده است: »...

کل آثار گلستان که پنج مجموعه داستان 
کوتاه به اضافه یک رمان است، چندان چیز 
دندان گیری نیست..... داستان درام است و 
جنبه انشایی و وصفی آثار گلستان بیش از 
جنبه های درام است، حال آنکه داستان باید 
یک اثر دراماتیک باشد. به هرحال گلستان 
نویسنده بدی نبوده، اما مثل هدایت یا آل 

احمد تأثیرگذار هم نبوده است.«
دست غیب، آثار براهنی را »مونتاژ« 
توصیف کرده و گفته است: »شخصی مثل 
رضا براهنی مطلبی از خودش ندارد و آن 
چیزهایی را که در مطبوعات آمریکا یا اروپا 
به  جنجالی ترین سخنان دست غیب 
همین کمتر از یک سال گذشته برمی گردد؛ 

وقتی که در یکی از برنامه های هفته کتاب 
شیراز، حافظ را شاعری درباری خواند

خودش  اسم  به  می شود،  منعکس 
می کند.«  مونتاژ  درواقع  می کند؛  چاپ 
که   ۴۰ دهه  اواسط  در  هم  براهنی  البته 
دست غیب مقاالتش را در مجله فردوسی 
منتشر می کرده، مقاالت دستغیب را »خیلی 
بی ربط« و »مهمل« دانسته بوده و حتی از 
عباس پهلوان سردبیر فردوسی خواسته بوده 

که آن ها را چاپ نکند!
البته جنجالی ترین سخنان دست غیب 
گذشته  سال  یک  ز  ا کمتر  همین  به 
برمی گردد؛ وقتی که در یکی از برنامه های 
هفته کتاب شیراز ، حافظ را شاعری درباری 
حافظ  »شغل  که  این  بیان  با  او  خواند. 
دربار  شاعرِی  سیستانی،  فرخی  همچون 
برخالف  بود: »سعدی  بوده است«، گفته 
حافظ از شاعرِی دربار فارغ بود.« به گفته 
این منتقد ادبی، »حافظ به جز دوره ۵ ساله 
امیر مبارزالدین، در ادامه زندگی خود جزو 

شاعران دربار بوده است.«
واقعیت«  و  »هنر  کتاب  نویسنده 
هم  مولوی  مرگ  و  سرنوشت  درباره 
که  است  گفته  و  دارد  جالبی  اظهارنظر 
شمس را اطرافیان مولوی کشته اند: »نکته 
با  که  است  ارتباطی  مولوی،  درباره  مهم 
خیلی  موضوع  این  درباره  داشته.  شمس 
را نگفته اند که  نکته  این  بحث شده ولی 
این ها در خلوت به یکدیگر چه می گفتند و 
مشکل شان چه بوده است. در این که شمس 
سلجوقیان  و  مولوی  اطرافیان  را  تبریزی 
دکتر  احترازات  و  نیست  می کشند، شکی 
شمس  این که  برابر  در  دیگران  و  موحد 
کشته نشده اشتباه است. شمس در همان 
قونیه کشته می شود؛ و این را که غیبت دوم 
شمس و رفتن مولوی به دنبال او را دال 

دست غیب در جایی هم می گوید: در 
حال حاضر بهترین آثار ما با رمان های درجه 

پنج اروپایی قابل مقایسه نیست!
مولوی  اگر  که  نند  می دا این  بر 
می دانست شمس کشته شده به مسافرت 
نظر  از  زیرا  است.  اشتباه  هم  نمی رفت، 
که  نمی کرد  باور  مولوی  روان شناسی 

بکشند،  را  شمس  درباریان  و  نزدیکان 
درباره  باور نمی کرد.  را  یعنی قتل شمس 
قرار  شمس  تأثیر  تحت  مولوی  این که 
باسوادی  آدم  شمس  بگویم  باید  گرفته 
نبوده و اطالعات کمی داشته اما همان طور 
که فرزند مولوی می گوید قدرت تسلط بر 
روان دیگران را داشته است یعنی از این نظر 
قوی بوده به صورتی که می توانسته افراد 
را زیر نفوذ خود قرار بدهد، با مولوی آشنا 
می شود و او را زیر نفوذ خود قرار می دهد 
تا  قتل شمس  از  بعد  مولوی  به طوری که 
نکته  را حفظ می کند.  نفوذ  این  آخر عمر 
دوم این است که غیبت دوم شمس غلط 
است، شمس را افراد متعصب و اطرافیان 
مولوی به دلیل این که وقت استادشان را 
گرفته و او را از آن خود کرده بود، از روی 

حسادت می کشند.«
و  ادبی  فضای  در  گرچه  دستغیب 
نوشته هایش با شاملو چالش هایی داشت اما 
ارتباط خوبی با هم داشتند و حتی در سفر 
یه شیراز، از او پذیرایی هم کرد. بااین حال 
اولین کتاب و نقدهای دست غیب به مذاق 
بود. دست غیب هم   نیامده  شاملو خوش 
گرچه شاملو را بعد از نیما پیشگام ترین شاعر 
مدرن فارسی دانسته اما او را هم از نقدهای 
تندوتیز خود بی نصیب نگذاشت است. او در 
نشست صبحانه با خبر در خصوص شاملو 

گفته است: »...شاملو برای 
به نظر می رسد زبان نقد دست غیب 
مثل سابق تند و تیز نیست و در نقدهایی 
که برای روزنامه های شیراز بر آثار شاعران 
جوان شیرازی می نویسد، هوای آن ها بیشتر 

از حافظ و گلستان دارد!
دست  کارها  انواع  به  زندگی  ادامه 
مانند  شاعرانی  از  اقتباس  ازجمله  می زد 
مایاکوفسکی،  گارسیا لورکا و به ویژه پل 
الوار. نمایشنامه هم می نوشت، فیلم هم 
تصحیح  و  ادبی  تحقیق  می کرد.  بازی 
مثاًل  می داد.  انجام  هم  کالسیک  متون 
تصحیح  ایشان  که  را  حافظ  دیوان  آن 
کرده و مقدمه ای هم بر آن نوشته هیچ 
گیل  افسانه  یا  ندارد.  آکادمیک  ارزش 
وجه  هیچ  به  کرده  ترجمه  او  که  گمش 
منشی زاده  داوود  دکتر  ترجمه  از  بهتر 
نشده و گویا شاملو صرفًا آن را بازنویسی 
زبان  هفت  منشی زاده  دکتر  است.  کرده 
بود،  زبان شناسی  استاد  و  می دانست 
تصویرهای  از  بسیاری  این  بر  عالوه 
ترجمه  آینه«  »باغ  و  آینه«  در  »آیدا 
ناقص عبارت های پل الوار است که من 
به طور  شاملو  آثار  نقد  در  را  مطالب  این 
چیزی  شاملو  اما  داده ام  نشان  مستند 
داشت که شاعران دیگر نداشتند. او بعد 
فارسی  پیشگام ترین شاعر مدرن  نیما  از 
کتاب  از  بعد  شاملو  می رود.  شمار  به 
خود  ویژه  به سبک  آتش«  در  »ابراهیم 
که  رسید  مرتبه ای  به  و  کرد  پیدا  دست 
نداشت  الوار کم  آراگون و پل  از  چیزی 
آخر  شعرهای  که  رفت  پیش  جایی  تا  و 
او بسیار درخشان و از نظر ادبی از امتیاز 

زیادی برخوردار است.«
حاال ۹۰ پاییز از تولد این مرد صریح 
اولین  از  سال   ۷۵ و  می گذرد  مهربان  و 
در  تهران  مجالت  از  یکی  در  نوشته اش 
نقد  زبان  به نظر می رسد  اما  ۱۵ سالگی؛ 
نیست  تیز  و  تند  سابق  مثل  غیب  دست 
و در نقدهایی که برای روزنامه های شیراز 
آثار شاعران جوان شیرازی می نویسد،  بر 

دستغیب؛منتقدیبا۶۵عنوانکتابنقدادبی

»بهسپیدییکرویا«بهچاپششمرسید

انتشارات کتاب نیستان چاپ ششم کتاب »به سپیدی یک رویا«، 
اثر فاطمه سلیمانی را وارد بازار نشر کرد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از انتشارات کتاب نیستان؛ یکی 
از تازه ترین و جذاب ترین ژانرهای ادبی مورد اقبال در میان نویسندگان 
و نیز کتابخوانان کشور که شاهد خلق آثار بکر و تازه  و خواندنی در آن 
هستیم، رمان های تاریخی مذهبی است. این رمان ها قصه ای تاریخی 
را از بزرگان دین و با زبانی که تنه به روایات تاریخی و زبان کهن 
می زند، بیان می کنند؛ به عبارت دیگر مخاطب این رمان ها از حیث 
قصه با داستانی تاریخی با درون مایه ای معنوی روبه رو هستند و از 
حیث زبانی نیز تالش نویسنده را برای خلق ادبیات زبانی متناسب 

با برهه تاریخی را که داستانش متعلق به آن است، مرور می کنند.
رمان »به سپیدی یک رؤیا«  اثر فاطمه سلیمانی نیز با چنین 
شیوه ای به سراغ مخاطب خود رفته است. این رمان در وهله نخست 
از داستانی بهره می برد که تا پیش از این کمتر پرداختی از آن صورت 
فاطمه  حضرت  زندگی  از  فرازی  خود  داستان  در  او  است.  گرفته 
معصومه )س( را از دوره پس از هجرت امام رضا )ع( از مدینه به مرو 
روایت می کند که در پی آن ایشان به درخواست امام قدم در راه سفر 
از مدینه به مرو می گذارند و در نهایت نیز در اثر بیماری در شهر قم 
به رحمت خداوند می روند. این فراز تاریخی و روایت داستانی از آن، 
برگ برنده نویسنده این کتاب است که به خوبی از آن برای پرداخت 

داستانی بهره برده است.
از سوی دیگر این داستان از یک زاویه دید بسیار بدیع بهره 
فاطمه معصومه  کنیزان حضرت  از  یکی  داستان  راوی  است.  برده 
)س( است که در داستان به شکل و شمایلی تازه و واقعی به روایت 
که  بیانی  ظرافت های  ترسیم  و  زنانه  بیان  است.  پرداخته  داستانی 
معمواًل در زبان زنان می توان سراغی از آن گرفت، از سوی نویسنده 
در این متن به زیبایی ترسیم شده است. در کنار این زیبایی بیانی، 
فضاسازی نویسنده از اندرونی منزل امام معصوم و ساخت چندین 
شخصیت سپید و خاکستری در این فضا که شرح رفت وآمدها و نگاه 
مردم در آن دوران تاریخی به امام معصوم و بیت او را روایت می کند 
نیز از دیگر ویژگی های این متن است که نویسنده توانسته به خوبی 

از عهده آن برآید.
اما سومین ویژگی این داستان را باید در زبان خلق شده توسط 
نویسنده جست وجو کرد. سلیمانی در روایت خود از زبانی بهره می برد 
تاریخی است و هم کشش داستانی دارد. به عبارت دیگر  که هم 
نویسنده با توانایی و هوشیاری از عبارات و افعال و کلمات به شکلی 
بهره برده که مخاطب ناخودآگاه احساس کند در فضایی تاریخی و 
کهن در حال مواجه شدن با داستان است. خلق این زبان تازه با توجه 
به پیچیدگی های موجود در راه ایجاد آن در کنار جسارت نویسنده 
برای ورود به این وادی در کنار تجربه های بسیار موفقی که در این 
زمینه وجود دارد، یکی دیگر از نقاط قوت این متن به شمار می رود.
در نگاهی تازه و کلی »به سپیدی یک رؤیا« رمانی است جسورانه 
و بسیار شیرین از یک داستان تاریخی کمترشنیده شده درباره یکی از 
منسوبان به خاندان عصمت که با تالشی قابل تقدیر از سوی نویسنده، 

سعی کرده تا نمونه ای احترام برانگیز از رمانی تاریخی شود.
به  رویا  یک  سپیدی  به  ششم  چاپ  نیستان  کتاب  انتشارات 
نویسندگی خانم فاطمه سلیمانی را در ۱3۲ صفحه رقعی وارد بازار 

نشر کرد.
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اعالم برنامه های سومین روز 
»یک هفته با داستایفسکی«

برنامه های روز سوم »یک هفته با داستایفسکی« که در فضای مجازی 
برگزار می شود، اعالم شد.

دوشنبه  روز  در  داستایفسکی  با  هفته  یک  برنامه  از  روز  درسومین 
)هفدهم آبان ماه( سخنان، مقاالت و یادداشت های صاحب نظران به ترتیب 

ذیل ارایه می شود:
فرشته  از  تاواقع گرایی عمیق«،  ازواقعیت  واقعیت؛  پرداخت  »شیوه ی 
محمدحسن  از  وایمان«،  فلسفه  ادبیات،  »داستایفسکی:  نویسنده،  نوبخت 
شهسواری، نویسنده، »آنچه که ازداستایفسکی آموخته ام«، از سیدحمیدرضا 
امیرخداوردی،  از  داستایفسکی«،  برابر  در  »مقاومت  مترجم،  مهاجرانی، 

نویسنده، »جان وجهان داستایفسکی«، از یونس عزیزی، نویسنده.
عالقه مندان می توانند برنامه یک هفته باداستایفسکی را از اینستاگرام 
مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی  ketabofarhang، کانال تلگرام 
www. پایگاه اطالع رسانی مرکز فرهنگی شهر کتاب ،bookcitycc
bookcity.org  و صفحه ی این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.

جلسه رونمایی و جشن امضاء
 رمان »دوردست«

جلسه رونمایی و جشن امضاء رمان »دوردست« نوشته میثم نبی در 
موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم برگزار می شود.

نبی  میثم  نوشته  »دوردست«  رمان  امضاء  و جشن  رونمایی  جلسه   
بابالو روز  با حضور محسن حکیم معانی، هادی خورشاهیان و اجرای ویدا 
هنری هفت اقلیم  فرهنگی  موسسه  در  آبان ماه( ساعت ۱۶   ۲۰( پنجشنبه 
برگزارخواهد شد. رمان دوردست در ۲۲3 صفحه پاییز امسال توسط نشر 
افراز منتشر شده است. گفتنی است این اثر پیش از انتشار، در سومین جایزه 

ادبی بوشهر به عنوان رمان شایسته تقدیر شناخته شد. 
خیابان  نشانی  به  می توانند  مراسم  این  در  برای حضور  عالقه مندان 
شریعتی، باالتر از سه راه ملک، روبه روی ایستگاه آتشنشانی، پالک ۶۰۹، 

فضای فرهنگِی موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم مراجعه کنند.
این نشسِت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شده و 

حضور برای عموم آزاد است.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۹۲۴/۱۶ اصلی 
مورخ   ۵۰۹۹ شماره  وارده  درخواست  طی  بسطامی  اله  همت  آقای 
۱۴۰۰/3/۱۰ مطابق وکالت نامه شماره ۵3۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ تنظیمی 
دفتر خانه شماره ۴۶ کرج منظم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید 
ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت شش  اسناد رسمی شماره ۸  دفتر 
دانگ یک باب خانه پالک ۹۲۴/۱۶ اصلی واقع در ایالم به علت جابه جایی 
مفقود گردیده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور 
اصلی ذیل ثبت ۲۰۰۵۰ دفتر جلد      ۱۰۰۴ صفحه ۴۴۵ به نام محمد عادلی 

صادر و تسلیم گردیده است . 
  لذا در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا 
هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله را به ادراه ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه  نماید در غیر 
اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

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

 

مجید اسطیری در گفت وگو درباره کتاب جدیدش 
و سوژه یابی آثارش گفت: زندگی برای من بیش از ادبیات 
اصالت دارد. یعنی سوژه ها را از دل مسائل زندگی و 
مسائل اجتماعی انتخاب می کنم نه از مسائل ادبی و 

سالیق شخصی خودم.
حمید بابایی: مجید اسطیری، نویسنده جوان در 
واپسین کارش به نام »آقای ساالری و دخترانش« به 
سراغ سوژه ای رفته که باز هم دغدغه های او به تاریخ 
و قصه گویی را می توان در آن دید. با او درباره این رمان 

گفت وگویی داشته ایم.
شما در کارهایتان تنوع قابل توجه ای دارید؛ به طور 
مثال از رمان »رمق« می رسیم به این کار. در مورد این 
تنوع کمی صحبت کنید و بگویید که چطور سراغ چنین 

سوژه هایی می روید؟
شاید علتش این باشد که زندگی برای من بیش 
از ادبیات اصالت دارد. یعنی سوژه ها را از دل مسائل 
زندگی و مسائل اجتماعی انتخاب می کنم نه از مسائل 
که  است  مشخص  خودم.  شخصی  سالیق  و  ادبی 
نویسنده ای که رمانی مثل »رمق« درباره بازی فوتبال 
ایران و اسرائیل در سال ۴۷ می نویسد، این سوژه را از 
دل تحوالت تاریخی اجتماعی کشف کرده و پرورش 
داده است. البته کل ماجرا به معنای بی اهمیت بودن 
که  بوده  این  من  تالش  نیست.  زیبایی شناسی  نگاه 
و  باشند  تاثیرگذار  و  محکم  ادبی  به لحاظ  رمان هایم 

امیدوارم مخاطب را جلب کنند.
 خب در مورد »آقای ساالری و دخترانش«، چرا 
سراغ چنین کاری رفتید؟ دغدغه های پیرمردی که چند 

فرزند دارد، چرا برای شما جذاب بود؟
راستش من سراغ این فضا و این ایده نرفتم. این 
ایده به سراغ من آمد و گریبان من را گرفت و رها نکرد 
تا آن را بنویسم. دغدغه های آقای ساالری دغدغه های 
همه مردم جامعه است؛ نه فقط پیرمردی که بازنشسته 
شده و دخترانش رشته زندگی او را به دست می گیرند. 
به نظرم هرکس درباره میزان دخالت مسائل اقتصادی 
به  حتما  باشد،  کرده  تامل  جامعه  مذهبی  مسائل  در 
همین دغدغه های آقای ساالری و آدم های اطرافش 

برخورد کرده است.
 البته خط سیری میان این اثر و کارهای قبلی 
شما وجود دارد؛ تاریخ و روایت تاریخی. این بار قرائتی 
کوتاه در مورد انقالب داشتید و از کنار آن عبور کردید. 

در مورد نگاهتان به تاریخ به ما بگویید؟
که  است  وضعیتی  مبدا  اسالمی  انقالب  بله؛ 
آقای ساالری هم در آن قرار گرفته؛ یعنی دخیل شدن 
سیستماتیک سرمایه و قدرت در امر تبلیغ دینی. اگر 
دینی  نهادهای  و  سرمایه  مناسبات  بگوییم  بخواهیم 
نگاهی  ناگزیریم  رسیده،  حاضر  وضعیت  به  چگونه 
تاریخی هم داشته باشیم. در این بررسی تاریخی یک 
خط صاف و مسیری حساب شده را نمی بینیم؛ بلکه به 
نظر من یک خط کامال کج و معوج را می بینیم که 
بخش های زیادی از آن کامال بی حساب طی شده است. 
 راوی داستان بسیار جالب بود و نگاه طنازانه ای 
که در این اثر دیده می شد. چطور به این نگاه رسیدید؟

خب بخشی از این طنز ناشی از همان بی حساب 
بودن مناسبات بین سرمایه و نهاد دین است؛ همان طور 

وارد  سرمایه دار  یک  اگر  می بینید  من  رمان  در  که 
مسجدی بشود و بگوید یک میلیارد تومان به این مسجد 
کمک خواهم کرد و در ازای آن توقعاتی دارم، طنز به 
وجود می آید. متولی گیج می شود که این معامله را قبول 
کند یا نه. قبول آن خیر بیشتری به همراه دارد یا رد آن؟ 
یک معادله اخالقی است. حاال اگر خّیر هم خودش نداند 

دقیقا چه توقعاتی دارد، طنز ما کامل می شود.
این اثر به مراتب از کارهای قبلیتان خوشخوان تر 

و راحت تر است؛ تعمدی در این گونه نوشتن داشتید؟
   شاید به خاطر این که مسائل را با پوست و گوشت 
خودم لمس کرده ام و می شناسم، اثری روان خلق شده 
این وضعیت های  به  این که مدت ها  به عالوه  است. 
متناقض فکر کرده ام و حتی خودم صحنه هایی آفریده ام 
که در واقعیت رخ نداده؛ اما هر روز منتظر وقوع آنها 
گران قیمت  جایزه  که  جوانی  افشاگری  مثل  یم؛  هست

رد  بینندگان  همه  چشم  جلوی  را  تلویزیونی  امه  ن ر ب
می کند و حرف هایش را در برنامه زنده فریاد می زند؛ یا 
پیرمردی که علیه تورم قیام می کند و نرخ ها را می شکند 
و برعکس توقع ما همه مغازه داران محله را با خود همراه 
می کند. کار من به عنوان داستان نویس این است که 
رویای روزهای بهتر را برای مردم رقم بزنم و این کار 

اثر را خوشخوان می کند.
 

با حجم خبرها در مورد فرزندکشی  ین روزها  ا
گویی  اثر شما  اما  مواجه  هستیم؛  این گونه مسائل  و 
تصویری دیگر از خانواده ایرانی می دهد. در مورد این 

مساله نظرتان چیست؟
بافت خانواده اش  ایرانی را در  انسان  من اساسا 
درک می کنم. در رمان »وقتی خورشید خوابید« هم 
مساله این بود که ورود دو دختر سپاه دانش مناسبات 
خانوادگی یک روستا را به هم زده بود. اینجا هم آقای 
موفق  سرمایه دار  یک  خودش  برای  -که  االری  س
است- باید با قدرت خاص دخترانش دست و پنجه نرم 
کند. اگر اخبار دردناکی درباره فرزندکشی می شنویم، به 
خاطر حالجی نشدن روابط والد-فرزندی است. معلم و 
مربی و روانشناس در این زمینه وظایفی دارند و من 
نویسنده هم وظیفه ام حالجی کردن این رابطه است تا 

نسل های مختلف به درک بهتری از هم برسند.
 

یکی از نکاتی که در رمان به چشم می خورد، بحث 
رابطه ساالری با دخترهایش است، در عین دوستی، 
فاصله و احترامی هم هست؛ این دخترهای متفاوت از 

هم چطور در رمان شکل گرفتند؟
نظرگاه  بشود،  فراموش  نباید  که  نظرگاه  یک 
تمثیلی است. یعنی هرکدام از این دخترها تمثیلی از 
یک نوع زن مطلوب نظام لیبرال است که نمی خواهم 
چندان آن را باز کنم و کشف آن را به مخاطبان رمان 
واگذار می کنم. از طرف دیگر در خانواده هایی که چند 
دختر دارند، ناخودآگاه یک دیالکتیک جالب بین این 
مو  از  آشتی  و  قهر  فاصله  و  می گیرد  دخترها شکل 
باریک تر       می شود. من تمام تالشم را کردم این رابطه 
خاص و جذاب را خوب بازنمایی کنم. موقع نوشتن 
آن صحنه ها مدام خاطرات گپ و گفت های مادرم و 

خاله هایم جلوی چشمم بود!
 

مسجد هم در رمان نقش جالبی داشت؛ گویی 
مامنی بود برای بازگشت دوباره آقای ساالری؛ در مورد 

این بخش چه نظری دارید؟
چه بخواهیم؛ چه نخواهیم، با ورود انسان ها به 
سن بازنشستگی اندیشیدن به مرگ غلظت بیشتری 
در ذهن فرد پیدا می کند. عده ای به بوستان ها پناهنده 
می شوند و عده ای به مسجدها و عده ای هم جاهای 
بهتری پیدا می کنند! از این میان من سراغ مسجدی  ها 
رفتم. به قول شما مسجد برای اینها حکم مامن را پیدا 
می کند؛ اما همین آدم هایی که به مسجد پناهنده شده اند، 
مناسبات پیچیده ای با هم دارند. اغلب این مناسبات برای 
آدم های مسجدندیده کامال بی اهمیت است؛ اما آقای 
ساالری کاری می کند که همه مجبور بشوند به مسجد 

و مناسباتش نگاه کنند.

سوژه هایم از دل زندگی بیرون می آیند
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حسین زاده حمد  م

خت  سا خیر  ا ي  ل ها سا ر  د
خانگي  نمایش  شبکه  در  ئالیتي شو  ر
برنامه شام  با  ابتدا  رونق گرفته و در 
ناموفق  نسبتا  کپي  یک  که  یراني  ا
و  شد  آغاز  بود  آن  خارجي  مشابه  ز  ا
رالي  جمله  از  مسابقه هایي  به  سپس 
ایراني و حاال مافیا رسید... درواقع در 
رئالیتي شو  تولید  رشد  شاهد  بین  ین  ا
که  بودیم  خانگي  نمایش  شبکه  ر  د
زیادي  حد  تا  را  رشد  این  ي شود  م
پاي  بدانیم که  ابوطالب  مدیون سعید 
ساخت این برنامه ها ایستاد و کماکان 
با قدرت جلو مي رود تا جایي که حاال 
از  یکي  به  مافیا،  شب هاي  سابقه  م
شده  تبدیل  مسابقات  رمخاطب ترین  پ
مسابقه  این  پخش  شروع  زمان  از  و 
بین  جذاب  بازي  این  رونق  اهد  ش
مردم نیز بوده ایم. یکي از هنرمنداني 
این  از  مختلف  قسمت  چند  در  ه  ک
دیرباز  کامبیز  داشته،  حضور  رنامه  ب
به  قسمت  چند  ابتدا  در  که  ي باشد  م
قسمت  چند  سپس  و  بازیکن  نوان  ع
حضور  بقه  مسا ننده  گردا عنوان  ه  ب
داشت. او به شدت روي جدي بودن 
و  دارد  تاکید  مافیا  شب هاي  سابقه  م
از  بیش  دنیاي جوانان  با  در مصاحبه 
حاشیه های  مسابقه،  این  درباره  پیش 
جدی  میزان  تلویزیونی،  شوی  ین  ا
ن  میا که  یی  ختالف نظرها ا ودن  ب
هر  و  می شود  ایجاد  شرکت کنندگان 
آنچه که در این مدت در پشت صحنه 
ین مسابقه گذشته است، توضیحاتی  ا

را ارائه داد...

شروع  موضوع  این  با  ابتدا  -در 
کنیم که برخي از مخاطبان شب هاي 
اتفاقات،  از  برخي  هستند  معتقد  مافیا 
و  عصبانیت ها  لفظي،  رگیري هاي  د
طول  در  که  قبیل  این  ز  ا سائلي  م
رخ  ن  شرکت کنندگا ن  میا بقه  سا م

است! ساختگي  مي دهد، 
*من به عنوان کسی که ۹ دست 
۱۵ دست  بودم و  بازیکن شوی مافیا 
هم گردانندگی آن را بر عهده داشتم، 
که  اتفاقاتی  تمام  می گویم  اطعانه  ق
می بینید کامال واقعی است. یعنی تمام 
  ، چالش ها  ، خندیدن ها  ، نیت ها صبا ع
و  شدن ها  ناراحت   بردن ها،  باال  صدا 
واقعی  کامال  بازی  این  در  چیز  همه 
نشده  قبل چیده  از  چیز  و هیچ  است 
هم  بینندگان  خود  حال  هر  به  ست.  ا
باهوش هستند و اگر چیزی مصنوعی 
ذات  اساسا  می شوند.  متوجه  اشد  ب
رئالیتی شو بر مبنای واقعیت است، به 
دلیل آنکه اسمش روی آن است، تمام 
اتفاقات باید یک نمایش واقعی باشد. 
ابوطالب هم  آقای سعید  اینکه  ضمن 
مجموعه هایی  با  کارگردان  عنوان  ه  ب

دیگرش  کارهای  و  ایرانی  رالی  مثل 
همین  در  تخصصش  که  داده  شان  ن

زمینه است.

قعي  ا و قات  تفا ا م  تما یعني  -
است!؟

شب های  در  قات  تفا ا همه  *
باشید،  کرده  دقت  است.  واقعی  افیا  م
دیگری  از دست  گر شرکت کننده ای  ا
۱۰ دقیقه  اگر ما حدود  ناراحت شود، 
اول از هر قسمت را به همین موضوع 
صحبت  یعنی  می دهیم،  ختصاص  ا
قسمت  در  که  اتفاقاتی  درباره  کردن 
درباره  بنابراین  است.  داده  رخ  بلی  ق
  ، عذرخواهی ها گله ها،   ، لخوری ها د
تشکرها و هرچه که هست در همان 
۱۰ دقیقه اول از قسمت جدید صحبت 
یادآوری  مدام  اینکه  ضمن  ی شود.  م
در  و  است  بازی  یک  این  ی شود  م
تایمی که با هم بازی می کنیم، لذت 
کامال  حال  عین  در  ولی  ی بریم،  م
جدی بازی می کنیم. من هم به عنوان 
گرداننده در تمام این مدت سعی کردم 
جدی  کامال  و  کنم  کنترل  را  ازی  ب
ماجراها  همه  بتوانم  تا  کنم  رخورد  ب

را مدیریت کنم.

ي  سو ز  ا هم  تي  تخلفا -
که  هد  مي د خ  ر ن  گا کت کنند ر ش
درواقع تذکر شما به آنها باعث ایجاد 
دلخوري هایي هم شد... مثل تذکری 
که در قسمت جدید به سمانه پاکدل 
باز  اینکه چشم هایش را زود  مبنی بر 
کرد، داده شد و او نسبت به این اتفاق 

و حذف از بازی معترض بود!
*به هر حال گرداننده، داور بازی 
است و داور هم ممکن است نظرش 
ضمن  باشد.  متفاوت  دیگر  داور  ا  ب
مافیا،  بازی  قوانیِن  از  یکسری  ینکه  ا
قوانین از پیش نوشته شده و مشخصی 
است. مثل اینکه حرفه ای باید هر شب 
شلیک کند و اگر به همشهری اش تیر 
مافیا  به  اگر  اما  می رود  بیرون  زند،  ب
تیر بزند بیرون نمی رود و مافیا بیرون 
سلیقه ای  دیگر  اتفاق  این  که  می رود 
چهارتای  دودوتا  مثل  بلکه  یست،  ن
اتفاقات  یکسری  اما  است،  یاضی  ر
که  نقش  اطالق  مثل  است  سلیقه ای 
ننده  ا گرد با  مستقیما  آن  شخیص  ت
است یا مثل تخلفاتی از جنس همین 

تخلفی که شما به آن اشاره کردید.

ا  ر سعي تان  تمام  شما  پس  -
کردید که داوري درستي داشته باشید؟

*بله، درواقع ما در مافیا با کسي 
هستیم.  قانون  تابع  و  نداریم  شوخي 
مافیا  تیم  اعضای  می گوییم  ما  گر  ا
شوخی  بخوابند،  باید  یعنی  خوابند،  ب
نباید  بار هم   ۱۰ را  این  و  نداریم  که 
کار  اوایل  خودم  من  حاال  گوییم.  ب
می کردم  تکرار  را  جمله  این  ه بار  س

به  نسبت  بینندگان  ز  ا خیلی  لی  و
این  چرا  که  داشتند  نقد  موضوع  ین  ا
آرام  آرام  بنابراین  همه تکرار می کنم 
به عنوان مثال در همین  کم کردیم. 
اشاره کردید  به آن  صحنه خاص که 
باز هم سه بار گفتیم که اعضای مافیا 
اینکه  دلیل  به  تدوین  در  اما  بخوابند 
کوتاهش  نرود  سر  تماشاگر  حوصله 
اعالم  وقتی  صورت  هر  در  می کنیم. 
کسی  هر  بند  ا بخو فیا  ما ی کنیم  م
اینگونه  بازی  قانون  بد  نمی خوا ه  ک
ج  خرا ا بازی  ز  ا ید  با که  ی گوید  م
شود و طبیعی است، کسی که اخراج 
می شود نمی خواهد بپذیرد. مثل بازی 
فوتبال که وقتی یک نفر کارت قرمز 
بگیرد تا بخواهد از زمین بیرون برود 
و  می کشد  طول  تایمی  یک  موما  ع
امری  بنابراین  دارند.  اعتراض  مه  ه
هم  بازیکن  که  است  طبیعی  امال  ک
رد  دا عتراض  ا اخراجش  به  سبت  ن
ولی ما به عنوان گرداننده و داور در 
بازی مجبور هستیم عدالت را رعایت 
کنیم و قوانین را مو به مو اجرا کنیم، 
و  رد  دا حق  بیننده  ینکه  ا دلیل  ه  ب
خیلی  بازی  یک  مافیا  ندارد.  شوخی 

جدی است.

هم  که  کسي  ن  ا عنو به  -
گرداننده  و  داور  هم  و  شرکت کننده 
می  فکر  چقدر  بوده آید،  بازي  ین  ا
در  برنامه ای،  چنین  در  حضور  ند  ک
و  باشد  تأثیرگذار  بازیگری تان  ینده  آ
که  می پسندد  را  موضوع  این  ساسا  ا

در حوزه اجرا بمانید؟
ر  د ا  ر م  خود من  ستش  ا ر *
مجری  پوزیشن  در  مافیا  شب های 
اجرا  کار  این  اصال  چون  می بینم،  ن
نیست و گرداننده مافیا یک توضیحات 
وظایفی  شرح  و  خودش  به  مختص 
مجری  با  آسمان  تا  زمین  که  ارد  د
هم  اول  روز  از  کمااینکه  دارد.  رق  ف
به  گفت  من  به  ابوطالب  سعید  قای  آ
هم  فریم  یک  در  حتی  عنوان  یچ  ه
نباشد  اینگونه  تا  نکنم  نگاه  لنز  ه  ب
بخواهیم  برنامه ها  مجریان  مثل  ه  ک
کنیم.  صحبت  مخاطب  با  ستقیم  م
اگر دقت کرده باشید مخاطب من در 
بازی مافیا فقط همان ۱۲-۱3 نفری 
و  دارند  حضور  کافه  در  که  هستند 
صحبت  بیننده  با  مستقیم  اصال  ا  م
و  نمی کنیم  ا  جر ا چون  می کنیم  ن
گردانندگی می کنیم. بنابراین دو مقوله 
درباره  هستند.  هم  از  متفاوت  امال  ک
بخواهد  مافیا  بازی  گردانندگی  ینکه  ا
الزم  بزند،  من  بازیگری  به  طمه ای  ل
مافیا  اول  فصل  در  من  بگویم  ست  ا
چندین بار از طریق خود آقای ابوطالب 
که از قبل در رالی ایرانی با ایشان کار 
کرده بودم و او را می شناختم، دعوت 
شدم و چندین بار هم از طریق آقای 
این  اسماعیلی که مجری طرح  سعید 

بازی بود و از دوستانم هم هست، به 
به  بار  هر  من  اما  کردند  محبت  من 
و  کردم  عذرخواهی  مختلف  ناوین  ع
این پیشنهاد دررفتم،  از زیر  به نوعی 
به دلیل اینکه برایم مثل یک هندوانه 

دربسته بود.

برنامه  این  در  حضور  از  چرا  -
واهمه داشتید؟

کار  اوایل  است...  *خب طبیعي 
نداشتم و  بازی مافیا  از  هیچ تصوری 
از یکسری مسائل نگران بودم،  شاید 
آن  به  شما  که  موضوعی  همین  مثل 
این  در  حضور  اینکه  و  کردید  شاره  ا
منافات  ام  بازیگری  جایگاه  با  ازی  ب

به  مردم  حال  هر  به  باشد.  اشته  د
همان اندازه که به عنوان یک بازیگر 
انتظار هم  من  از  دارند،  لطف  به من 
دارند، ولی وقتی فصل اول را دیدم، نه 
تنها مافیا دیگر برایم هندوانه دربسته 
نبود، بلکه برایم به شدت جذاب شده 
بود. کما اینکه برای خیلی از بینندگان 
از  تازه  و  بود  شده  جذاب  بازی  م  ه
فصل دوم که در جزیره کیش حضور 
و  بود  رفته  باال  مخاطبانش  اشتیم،  د
بود.  شده  برنامه  از  زیادی  ستقبال  ا
ارقام  و  اعداد  ها،  صحبت  این  مام  ت
داشت و من از خودم نمی گویم. ما هر 
قسمت در فصل سوم رکورد واچ تایم 
یا همان رکورد دیده شدن آنالین را 

به  بنابراین وقتی شویی  می شکستیم، 
ین گرمی و جذابی داریم من خودم  ا
دوستش  خیلی  بیننده  یک  عنوان  ه  ب
حتما  نه،  چراکه  گفتم  خودم  با  ارم.  د
تا  کنم  می  شرکت  آن  در  هم  خودم 
رفقایم  با  که  کاری  کنار  در  توانم  ب
به  بنابراین  ببرم  هم  لذت  ی کنم،  م
نظرم حضور در این برنامه اصال و ابدا 
دخلی به بازیگری ندارد و لطمه ای هم 
به آن نمی زند، حتی چه بسا می تواند 

باشد. هم  همدیگر  کمیل کننده  ت

شرکت کننده،  مقام  در  حضور  -
بازی  این  بهتر  گردانندگی  به  قدر  چ

کمک کرد؟

عنوان  به  من  حضور  قطعا  *
تأثیر  گردانندگی ام  بر  شرکت کننده، 
دست   ۹ من  وقتی  است.  ذاشته  گ
صندلی ها  همان  روی  بودم،  ازیکن  ب
نشستم و بازی را دیدم، باال و پایین ها 
مشاهده  را  بازی  مختلف  لحظات  و 
کردم، پس مسلما مسلط تر بودم و فکر 
بازی  به  گرداننده  خود  اینکه  می کنم 
اینکه  است.  ُحسن  یک  باشد،  مسلط 
گرداننده خودش بازی را بلد نباشد و 
دیکته  بیرون  از  گوشش  در  خواهند  ب
کنند، یک بحث دیگر است. ولی من 
بازی  گرداننده  قامت  در  که  مانی  ز
و  بودم  بلد  را  بازی  خودم  یستادم،  ا
رفته  پیش  هم  فینالیست ها  فینال  ا  ت
بم  و  زیر  تمام  خاطر  همین  به  ودم  ب
بازی را بلد بودم. به عنوان مثال وقتی 
بعدها یکسری مسائل را در بازی های 
زاویه  از  و  می دیدم  خودم  به  ربوط  م
جا  می کردم،  نگاه  آن  به  رداننده  گ
دارد بگویم شاید خودم و افرادی مثل 
سام درخشانی و خداداد عزیزي را نه 
می کردم  اخراج  بار   ۴-3 بلکه  کبار  ی
و  بی قانونی می کردیم  خیلی  ما  چون 
می کردیم  بازی  پانتومیم  جاهایی  ر  د
به ما تذکر نمی داد و ما  و کسی هم 

کار خودمان را می کردیم.

ن  تا د خو قتي  و یعني  -
قانون شکني  کلي  بودید  شرکت کننده 

کردید و تذکري دریافت نکردید!؟
ما  دفاعیه،  زمان  در  مثال  بله،  *
صورتی  در  داشتیم  اضافه  اَکت  لی  ک
این  که  است  اینطور  بازی  قانون  که 
اولی  روز  از  خودم  بیفتد.  نباید  تفاق  ا
که به عنوان گرداننده وارد مافیا شدم 
که  کردم  خواهش  ابوطالب  آقای  ز  ا
بی نظمی ها  مقابل  بدهد  اجازه  به من 
به من گفت  ایشان هم  بگیرم که  ا  ر
موبایل  جمع آوری  از  من  و  ختاری  م
و ساعت های هوشمند شروع کردم تا 
گرفتن  رای  حق  دیدید  که  مانطور  ه
کردم  سعی  حال  هر  به  دفاعیه.  ر  د
در  البته  کنم،  رعایت  را  بازی  قوانین 
حرف  در  بچه ها  بی انضباطِی  ورد  م
زدن، جاهایی باالخره عمد خود آقای 
این  کارگردان  عنوان  به  بوطالب  ا
مخصوصا  بگیریم.  ُشل  کمی  که  ود  ب
و  خوش نمک  بازیکن های  مورد  ر  د
بامزه ای مثل مهران غفوریان و دیگر 
کوتاه  کمی  می گفت  که  مدین ها  ک
حفظ  هم  مه  نا بر نمک  که  یید  یا ب
شود، چون به هر حال این بازی یک 
هم  خیلی  نمی خواهیم  ما  است.  و  ش
کافه ای  مافیای  بازی های  به خشکی 
موضوع  این  خاطر  همین  به  اشیم.  ب
لحاظ شده بود و ما سعی کردیم قانون 
را رعایت کنیم و در عین حال جذابیت 

خوش نمکی شو را هم حفظ کنیم.

در  حضورتان  کلیت  ره  با در -

به  که  تجربه ای  فیا  و  ما شب های 
کسب  بازی  این  در  گرداننده  نوان  ع

بگویید؟ برایمان  کرده اید 
که  کسی  برای  حال  هر  به  *
تجربه اولش است که می خواهد کاری 
را انجام دهد، آزمون و خطا وجود دارد 
و به فیدبک نیاز است. وقتی من اجرا 
سپس  و  خودم  بتدا  ا ید  با ی کنم،  م
باشیم  داشته  فیدبک  دو  هر  مخاطب 
تا بتوانم کم کم خودم را اصالح کنم، 
هیچگونه  اینکه  به  توجه  با  من  ما  ا
مافیا  گردانندگی  زمینه  در  جربه ای  ت
را  ریسک  این  حال  هر  به  داشتم،  ن
ولی  پذیرفتم  ا  ر د  پیشنها و  ردم  ک
فرصت  بدشانسی،  روی  از  تاسفانه  م
ما  یعنی   . شتم ا ند فتن  گر یدبک  ف
که  را  سوم  فصل  مافیای  دست   ۱ ۵
ماه   ۴ تقریبا  در طول  عزیز  ینندگان  ب
کردیم  روز ضبط   ۵ در  کردند،  تماشا 
عزیز  اقدسی  ارشا  زمان  آن  هنوز  و 
زنده بود که بازی را شروع کردیم و 
بنابراین  می شد  پخش  هفته  به  هفته 
در فصل ۴ تازه فیدبک گرفتم و نظر 

مخاطب را می دیدم. 

یا  فیدبک ها  ین  ا به  چقدر  -
اهمیت مي دهید؟ انتقادها  درواقع 

صاحبان  عزیز  مردم  معتقدم  *
از  باید  و  هستند  برنامه  این  صلی  ا
بخواهم  و  کنم  استفاده  تشان  ظرا ن
شوم  پخته تر  تا  کنم  اصالح  را  خودم 
که  قسمتی   ۱۵ این  تمام  براین  نا ب
بینندگان تماشا کردند بدون هیچگونه 
ضبط  هم  سر  پشت  و  بود  یدبکی  ف
شده بود و من این فرصت را نداشتم 
ببینم  بیرون  از  را  خودم  بخواهم  ه  ک
عمری  اگر  امیدوارم  کنم.  اصالح  و 
جدید  فصل  در  بخواهم  و  باشد  اقی  ب
در خدمت دوستان باشم، بتوانم همه 
به  چه  بیننده  عزیزان  که  یزهایی  چ
و  کامنت  چه  و  خصوصی  ورت  ص
و  ما  گوش  به  عمومی  شکل  به  ه  چ
کارگردان برنامه رساندند را لحاظ کنم 
که خیلی از آنها هم واقعا به حق بودند 
و بینندگان حق دارند. ما باید به عنوان 
خدمتگذار مردم آنها را رعایت کنیم و 

نشااهلل هم می کنیم. ا

به  در قسمت جدید  است  -قرار 
شب های  مسابقه  در  گرداننده  نوان  ع

باشید؟ داشته  مافیا حضور 
با  که  است  اینطور  کار  روال  *
اسپانسر یا حامی مالی برنامه ابتدا به 
و  می بندند  قرارداد  می رسند،   وافق  ت
که  می شود  صحبت  عوامل  با  سپس 
عوامل  همان  از  یکی  هم  رداننده  گ
است بنابراین االن پاسخی برای این 
از  پرسش نه تنها من بلکه هیچ یک 
مافیا  شب های  همکاران  و  وستان  د
که  زمانی  تا  باشند  داشته  می توانند  ن

برسند. توافق  به  برنامه  اسپانسر  با 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

چاپ: گل آذین
۶۶۷91۲۶5-۶۶


