
کارشناس بازار سرمایه:

ترکیب دولت جدید در آینده اقتصاد ایران تاثیر گذار است

چاره ای  داشت:  اظهار  ایران  اقتصاد  خانه  دبیر 
نداریم جز اینکه FATF را بپذیریم. FAFT از عدم 
ضرر  که  هستیم  ما  این  نمی کند،  ضرر  ما  عضویت 
می کنیم. 186 کشور عضو FATF هستند و مشکلی هم ندارند، 
ما که عضو نیستیم از معامالت بین المللی و نقل  و انتقاالت بانکی 
منع شده و زیان می بینیم.مسعود دانشمند در مورد لزوم پذیرش 

که  است  بین المللی  کارگروه  یک   FATF کرد:  اظهار   FATF
است. همه کشورهای  آمده  به وجود  مالی  برای شفافیت های 
دنیا به جز دو سه کشور عضو این سازمان جهانی هستند. این 
مالی  و  پولی  انتقاالت  و  نقل   که  می کند  تکلیف  جهانی  نهاد 

باید به چه گونه ای و به چه میزان باید شفافیت داشته باشد.
صفحه 3

رییس جمهوری منتخب:

اعتماد مردم را در دوران مسئولیتم
 جبران می کنم

امیدواریم بازار مسکن در دولت رئیسی رونق بگیرد!
با  امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
و  تولید  رشد  رئیسی،  آیت اهلل  اینکه  بیان 
رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه های 
خود قرار داده است گفت: افزایش عرضه منجر به 
ثبات قیمت مسکن می شود و انتظار داریم در نیمه 
دوم سال جاری آثار برنامه های منتخب مردم به شکل 

ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند.
مصطفی قلی خسروی درباره پیش بینی واکنش 
بازار مسکن به انتخاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست 
جمهوری اظهار کرد: آیت اهلل رئیسی، مسکن را در 
اولویت برنامه های خود قرار داده و اعالم کرده که از 

روز اول مساله مسکن را پیگیری می کند.
صفحه 2

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وینسلت: پایان 

سریال را از 
فرزندانم هم مخفي 

کرده بودم!

6ورزش
»بالسینی« رکورد 

شنای پروانه ایران را 
شکست

هنگ 7فر

بسياري از مخاطبان سينما در سراسر جهان، كيت وينسلت را به 
واسطه حضورش در تايتانيك شناختند ولي سالها از آن مي گذرد 
و وينسلت در تمام اين سالها نقش هايي ماندگار از خود رقم 
زده است و بارها كانديد جوايز مختلف بوده و درنهايت تنديس 

اسكار نيز در ويترين افتخارات او خودنمايي كرده است.

»متين بالسينی« شناگر ايرانی با جابجايی ركورد ملی ۲۰۰ متر 
پروانه در دور مقدماتی روز نخست مسابقات انتخابی المپيك 

جواز فينال را كسب كرد.
مسابقات شنا انتخابی المپيك شنبه و يكشنبه )۲۹و ۳۰خرداد 

۱۴۰۰( به ميزبانی شهر بلگراد برگزار می شود.

رضا ماحوزی می گويد: شريعتی از فلسفه به انحای متعدد در 
آثار و انديشه های خود استفاه می كرد، متنها اين استفاده در 
جريانی فلسفی تبلور يافت كه خواهان تغيير وضع موجود 
بود. هرچند وی از عبارت »پفيوزان تاريخ« برای فيلسوفان 
استفاده كرده اما برای او اين صفت مخصوص كسانی است 

كه وضع موجود را توجيه كرده اند 

تغییر وضع موجود 
در نگاه فلسفی 

شریعتی

چاره ای جز پذیرش FAFT نداریم سرمایه گذاران تحمل از دست دادن سرمایه خود 
را داشته باشند!

روند  اگرچه  فعال حوزه رمزارز و بالک چین،  به گفته یک 
رمزارزها  بازار  اما  است،  بوده  صعودی  همواره  بیت کوین  کلی 
حوزه  این  در  می خواهند  که  افرادی  و  دارد  بسیاری  نوسانات 
از دست  بازار کنند که تحمل  این  وارد  را  پولی  باید  سرمایه گذاری کنند، 

دادنش را دارند.
صفحه 3

کارت  شـرکت در آزمون  سراسری همه متقاضیان  
بـه همـراه راهنمـای شـرکت در آزمـون از روز 6 تیر تا 
روز سه  شـنبه مـورخ 8 تیـر ماه برای مشـاهده و پرینت 
بر روی درگاه اطالع  رسـانی سـازمان سـنجش آموزش کشور قرار 
خواهـد گرفـت.  متقاضیان  شـرکت  در آزمون ، بـرای پرینت کارت 
شـرکت در آزمـون بایـد در تاریـخ تعییـن شـده به شـرح فـوق به 

درگاه اطالع رسـانی سازمان سـنجش آموزش کشور مراجعه نموده 
و با وارد نمودن شـماره سـریال کارت اعتباری ثبت نام )12 رقمی( 
و شـماره شناسـنامه و یـا شـماره پرونده و کدپیگیـری ثبت نام )16 
رقمـی( و نـام و نام  خانوادگی، کدملی و سـریال شـماره شناسـنامه 
یک نسـخه پرینت از راهنما و کارت شـرکت در آزمون تهیه کنند.
صفحه 2

جزئیات برگزاری کنکور اعالم شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ز  ا حمر  هالل ا جمعیت  رییس 
ُدز  میلیون  دو  محموله  مابقی  ورود 
واکسن کرونا خبر داد و گفت: به زودی 
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت  با 
هماهنگ می کنیم تا بتوانیم گروه های 
را  اتباع غیرایرانی داخل کشور  پرخطر 

واکسینه کنیم.
جمعیت  رییس  همتی«  »کریم 
هالل احمر درباره محموله دو میلیون 
ُدز واکسن کرونا گفت: مبلغی برای خرید 
دو میلیون ُدز واکسن پرداخت شده بود 
و حواله ای هم که صادر شده بود برای 

دو میلیون ُدز واکسن بود.
وی ادامه داد: در پروازی که روز 
یک  شد،  انجام  کشور  به  پنجشنبه 
و  شد  کشور  وارد  واکسن  ُدز  میلیون 
ان شاءاهلل امروز یکشنبه یک میلیون ُدز 

بعدی وارد کشور خواهد شد.
رییس جمعیت هالل احمر تصریح 
کرد: حساسیت هایی که ایجاد شده بود 
با  بهداشت  وزارت  دوستان  از  یکی  را 
توییتی که زده بود، دامن زد. به نظرم 
بیفتد،  اتفاقاتی  و  حواشی  چنین  نباید 
این  داخل  که  افرادی  کل  که  چرا 
وارد  واکسن  تا  می کنند  کار  مجموعه 
اسم  حال  است،  نظام  مجموعه  شود 

یا  باشد  احمر  هالل  است  ممکن  آن 
وزارت بهداشت.

ین  ا ینکه  ا بر کید  تا با  همتی 
بی مورد  بود  شده  ایجاد  که  حساسیتی 
واکسن  اصل  کرد:  خاطرنشان  است، 
دو میلیون ُدز است که ان شاءاهلل بخش 
بعدی آن به همین نسبت خواهد آمد. 
نکته ای که وجود دارد این است، همین 
پروازی که نتوانسته بود کل محموله را 
وارد کشور کند ان شاءاهلل یکشنبه مابقی 

محموله را وارد کشور می کند.
وی ادامه داد: با همه این اوصاف 
اگر همه تولیدکنندگان داخلی با حداکثر 
ظرفیت کار کنند و ما هم با همکاری 

وزارت بهداشت و مجموعه دولت تالش 
کنیم باز هم سطح واکسیناسیون با سطح 
ایده الی که مد نظر است، فاصله دارد. 
بنابراین همه باید در ایجاد آرامش کمک 
کنیم. حمایت روانی در این زمینه نباید 

دستخوش توییت زدن چند نفر شود.
او تصریح کرد« ما هم از وضعیتی 
که پیش آمده بود گله مند هستیم، اما به 
همه مردم قول می دهیم واردات واکسن 
در یک روال منظمی تا زمانی که نیاز 
است انجام شود ما هم به عنوان مجری 
این کار را انجام می دهیم. افرادی که 
می کنند  کمک  و  هستند  پشت پرده 
احمر  هالل  از  غیر  شود  وارد  واکسن 

با هم  اما همه به صورت تیمی  است، 
کار می کنیم.

در  احمر  هالل  جمعیت  رییس 
بخش دیگری از صحبت های خود درباره 
واکسن کرونا برای اتباع غیرایرانی گفت: 
در خصوص واکسن اتباع یک مبلغی را 
برای بیش  قرار دادند که  ما  اختیار  در 
از 2۰۰ هزار نفر از اتباع غیر ایرانی که 
در  کنیم  تهیه  واکسن  داریم  در کشور 
زمینه تهیه واکسن مشکل داریم و باید از 
همین واکسنی که داخل کشور می شود، 
به اتباع غیرایرانی نیز اختصاص دهیم.

زودی  به  کرد:  تصریح  همتی 
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت  با 
هماهنگ می کنیم تا بتوانیم گروه های 
کشور  داخل  غیرایرانی  اتباع  پرخطر 
موضوع  این  اعتبار  کنیم.  واکسینه  را 
مشخص شده و پول در اختیار ما است و 
این کار را به امید خدا انجام خواهیم داد، 
اما علیرغم اینکه ادعا می شود تحریم ها 
تاثیر ندارد، باید بگویم که تحریم ها نیز 
تاثیرگذار است و مانع انجام کار می شود 
و ان شاءاهلل با کاهش تحریم  ها نیز این 
رویه  همین  با  اما  شود.  تسریع  روند 
را  اتباع  واکسیناسیون  بحث  ان شاءاهلل 

نیز انجام خواهیم داد.

امروز صورت می گیرد؛

ورود یک میلیون ُدز واکسن کرونا به کشور

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی در جریان انتخابات 1۴۰۰ راضی کننده 

بود و از مردم تشکر می کنم.
دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه هفتاد و سومین جلسه 
از  تبریک دهه کرامت، گفت:  با  با کرونا،  مقابله  ستاد ملی 
حضور باشکوه مردم پای صندوق های رای تشکر می کنم و 
از همه افراد؛ چه در ستادهای انتخاباتی و چه همکاران من 
که تالش کردند محیطی فراهم کنند که عزیزان مشارکت 
حداکثری داشته باشند، تشکر می کنم. بر اساس گزارشات، 
رعایت پروتکل ها در روز گذشته خیلی راضی کننده بود البته 
در جاهایی مشکالتی هم بود اما در مجموع وضعیت راضی 
کننده بود و از همه مردم خوب و عزیز کشورمان تشکر می کنم.

روند نزولی کرونا در ایران
وی درباره شرایط بیماری در کشور نیز گفت: وضعیت 
ایران گرچه در مجموع نزولی است اما باید بویژه در استان های 
جنوبی و شرقی مراقب باشیم. استان هرمزگان، بوشهر، کرمان 
و سیستان و بلوچستان از استان هایی هستند که مراقبت بیشتر 

الزم دارند.
رییسی درباره آزمونهای پایه نهم و دوازدهم نیز گفت: 
با توجه به پایان یافتن آزمون پایه نهم و دوازدهم، مروری بر 
رعایت پروتکل ها داشتیم و از آموزش و پرورش و مردم تشکر 
می کنیم که رعایت پروتکلها در این زمینه باالتر از ۹۵ درصد 
بود البته برخی نقاط اشکالتی داشت اما عدد ۹۵ درصد به باال 

عدد قابل قبولی است.
باالی ۷۰ سال  تکمیل دوز دوم واکسیناسیون سنین 

از امروز
رئیسی درباره ادامه روند واکسیناسیون کرونا در کشور 

نیز گفت: از فردا ُدز دوم واکسیناسیون افراد باالی ۷۰ سال و 
همچنین افراد باالی ۷۰ سالی که جا مانده بودند را تکمیل 

خواهیم کرد.
حجم انبوهی از واکسن کووایران برکت از تیرماه

وی افزود: روز پنجشنبه هم محموله جدید واکسن به 
دستمان رسید. اما خبر خوب بحث مجوز اضطراری داوطلبانه 
استفاده از واکسن کووایران برکت است که از این هفته میزان 
تولید این واکسن در کشور افزایش خواهد یافت و از تیرماه 

حجم انبوهی از این واکسن به دستمان خواهد رسید.
به  اضطراری  مصرف  مجوز  ارایه  وضعیت  آخرین 

واکسن پاستور
رییسی ادامه داد: از طرفی واکسن انستیتو پاستور هم 
مراحل فاز سوم را طی می کند و کمیته های علمی و اخالق در 
پژوهش و بالینی آن را بررسی می کنند و اگر مجوز دهند، این 
واکسن هم این هفته یا هفته آینده به واکسیناسیون عمومی 

کشور اضافه می شود.
از امروز صورت می گیرد؛

تکمیل ُدز دوم واکسیناسیون سنین باالی ۷۰ سال 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی در جریان انتخابات 1۴۰۰ راضی کننده 

بود و از مردم تشکر می کنم.
دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه هفتاد و سومین جلسه 
از  تبریک دهه کرامت، گفت:  با  با کرونا،  مقابله  ستاد ملی 
حضور باشکوه مردم پای صندوق های رای تشکر می کنم و 
از همه افراد؛ چه در ستادهای انتخاباتی و چه همکاران من 
که تالش کردند محیطی فراهم کنند که عزیزان مشارکت 
حداکثری داشته باشند، تشکر می کنم. بر اساس گزارشات، 

رعایت پروتکل ها در روز گذشته خیلی راضی کننده بود البته 
در جاهایی مشکالتی هم بود اما در مجموع وضعیت راضی 
کننده بود و از همه مردم خوب و عزیز کشورمان تشکر می کنم.

روند نزولی کرونا در ایران
وی درباره شرایط بیماری در کشور نیز گفت: وضعیت 
ایران گرچه در مجموع نزولی است اما باید بویژه در استان های 
جنوبی و شرقی مراقب باشیم. استان هرمزگان، بوشهر، کرمان 
و سیستان و بلوچستان از استان هایی هستند که مراقبت بیشتر 

الزم دارند.
رییسی درباره آزمونهای پایه نهم و دوازدهم نیز گفت: 
با توجه به پایان یافتن آزمون پایه نهم و دوازدهم، مروری بر 
رعایت پروتکل ها داشتیم و از آموزش و پرورش و مردم تشکر 
می کنیم که رعایت پروتکلها در این زمینه باالتر از ۹۵ درصد 
بود البته برخی نقاط اشکالتی داشت اما عدد ۹۵ درصد به باال 

عدد قابل قبولی است.
باالی ۷۰ سال  تکمیل دوز دوم واکسیناسیون سنین 

از امروز
رئیسی درباره ادامه روند واکسیناسیون کرونا در کشور 
نیز گفت: از فردا ُدز دوم واکسیناسیون افراد باالی ۷۰ سال و 
همچنین افراد باالی ۷۰ سالی که جا مانده بودند را تکمیل 

خواهیم کرد.
حجم انبوهی از واکسن کووایران برکت از تیرماه

وی افزود: روز پنجشنبه هم محموله جدید واکسن به 
دستمان رسید. اما خبر خوب بحث مجوز اضطراری داوطلبانه 
استفاده از واکسن کووایران برکت است که از این هفته میزان 
تولید این واکسن در کشور افزایش خواهد یافت و از تیرماه 

حجم انبوهی از این واکسن به دستمان خواهد رسید.

از امروز صورت می گیرد؛
تکمیل ُدز دوم واکسیناسیون سنین باالی ۷0 سال 

صفحه 3
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پس از دیدار با رئیسی؛
قالیباف: امیدوارم بتوانیم به حمایت مردم

 پاسخ دهیم
رییــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: مــردم نشــان دادنــد کــه 

بــه کشــور و نظامشــان عالقــه دارنــد.
محمدباقــر قالیبــاف پــس از دیــدار خــود بــا حجــت االســالم ســید 
ابراهیــم رئیســی در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: از ملــت نجیــب و 
دوســت داشــتنی ایــران کــه بــا حضــور در انتخابــات حماســه دیگــری 
آفریدنــد تقدیــر و تشــکر مــی کنــم همچنیــن بــه رهبــر معظــم انقــالب 
و بــه منتخــب مــردم عزیــز ایــران تبریــک مــی گویــم. رئیــس مجلــس 
ادامــه داد: انصافــا مــردم در شــرایط ســخت کرونایــی و اقتصــادی کــه 
ــه انقــالب  ــد ب مــدت زیــادی اســت تحــت فشــار هســتند نشــان دادن
و ایــران عزیــز پایبندنــد و آینــده کشــور و آینــده فرزندانشــان برایشــان 
مهــم اســت. قالیبــاف گفــت: امیــدوارم بتوانیــم با تشــکیل دولــت جدید، 
ضمــن حفــظ اصــل اســتقالل قــوا و بــا رعایــت قوانیــن، در اوج همدلــی 
و همــکاری بــا تــالش جهــادی بــرای حــل مشــکالت مــردم بــا ایــن 

همتــی کــه داشــتند، پاســخ مثبتــی دهیــم.

سوال دو نماینده از وزیر نیرو
 در دستور کار این هفته مجلس

ــوال دو  ــورس و س ــازمان ب ــس س ــاب ریی ــوه انتخ ــی نح بررس
ــه جــاری مجلــس شــورای  ــرو در دســتور کار هفت ــر نی ــده از وزی نماین
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــات علن ــرار دارد.جلس ــالمی ق اس
ــزار  ــنبه برگ ــنبه و چهارش ــنبه، سه ش ــای دوش ــاری در روزه ــه ج هفت
ــن  ــر و »معی ــده مالی ــژاد« نماین ــادی بیگی ن ــواالت »ه ــود و س می ش
الدیــن ســعیدی« نماینــده چابهــار از »رضــا اردکانیــان« وزیــر نیــرو در 
دســتور کار روز سه شــنبه مجلــس شــورای اســالمی قــرار دارد. ادامــه 
بررســی طــرح تقویــت امنیــت غذایــی کشــور و رفــع موانــع تولیــدات 
کشــاورزی، بررســی ایــرادات شــورای نگهبــان در الیحــه دو فوریتــی 
شــوراهای حــل اختــالف، طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن، طــرح 
ســاماندهی صنعــت خــودرو، طــرح الــزام ثبــت رســمی معامــالت امــوال 
منقــول و طــرح برخــی احــکام مربــوط بــه اصــالح ســاختار بودجــه کل 

کشــور در دســتور کار ایــن هفتــه مجلــس اســت.
بررســی طــرح اصــالح مــوادی از قانــون تاســیس و اداره مدارس و 
مراکــز آموزشــی و پرورشــی غیردولتــی، طــرح الحــاق یــک تبصــره بــه 
قانــون بیمــه محصــوالت کشــاورزی، الیحــه پروتــکل حفاظــت از تنوع 
زیســتی الحاقــی بــه کنوانســیون چارچــوب حفاظــت از محیــط زیســت 
دریایــی دریــای خــزر، طــرح تشــکیل ســازمان پدافنــد غیرعامــل و طرح 
اصــالح و الحــاق مــوادی بــه قانون نظــارت مجلــس طرفــدار نمایندگان 

از دیگــر مــوارد کاری مجلــس در هفتــه جــاری اســت.
همچنیــن طــرح مدیریــت تعــارض منافــع، الیحــه تاســیس نهــاد 
مســتقل تنظیــم گــر بخــش بــرق، الیحــه مقاولــه نامــه بازرســی کار، 
ــکل  ــی و بهداشــت شــغلی و پروت ــه ایمن ــه نام ــب مقاول الیحــه تصوی
مقاولــه نامــه ایمنــی و بهداشــت شــغلی، الیحــه موافقــت نامــه همکاری 
اقتصــادی و تجــاری بیــن دولت هــای ســاحلی خــزر و طــرح توســعه و 
تولیــد پایــدار زنجیــره فــوالد بــا رویکــرد اصــالح سیاســت های تنظیــم 

بــازار نیــز در دســتور کار مجلــس شــورای اســالمی اســت.
ــورد بررســی نحــوه  ــزارش کمیســیون اصــل ۹۰ در م بررســی گ
ــیون  ــزارش کمیس ــک، گ ــدور چ ــون ص ــالح قان ــون اص ــرای قان اج
ــرد  ــص از عملک ــق و تفح ــای تحقی ــب تقاض ــاره تصوی ــع درب صنای
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، انتخــاب نماینــدگان ناظــر در مجامــع 
و شــوراها و گــزارش کمیســیون صنایــع و معــادن مبنــی بــر تصویــب 
تقاضــای تحقیــق و تفحــص از نحــوه احداث پتروشــیمی الونــد و گزارش 
ــق و  ــب تقاضــای تحقی ــر تصوی ــی ب ــه و بودجــه مبن کمیســیون برنام
ــی  ــتگاه های اجرای ــارف در دس ــای نامتع ــت حقوق ه ــص از پرداخ تفح

در دســتور کار مجلــس شــورای اســالمی اســت.
ــزارش  ــی گ ــه بررس ــاری ب ــه ج ــدگان در هفت ــن نماین همچنی
کمیســیون اقتصــادی در مــورد بررســی مغایرت هــای قانونــی در نحــوه 
ــورس و اوراق بهــادار، گــزارش  انتخــاب و انتصــاب رئیــس ســازمان ب
ــتخراج  ــت اس ــت صنع ــی وضعی ــورد بررس ــادی در م ــیون اقتص کمیس
ــن  ــی آن در کشــور و همچنی ــادالت داخل ــان روا و مب ــای جه رمزارزه
گــزارش کمیســیون آمــوزش از تصویــب تقاضــای تحقیــق و تفحــص از 
عملکــرد ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور از ســال 13۹1 می پردازند.

رییس جمهوری منتخب:
اعتماد مردم را در دوران مسئولیتم جبران می کنم

حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی نامزد پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری پس از دیدار با حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
رییس جمهوری گفت: امیدوارم اعتمادی را که مردم به این طلبه خدمتگزار 

کردند در دوران مسئولیتم جبران کنم.
به گزارش دنیای جوانان از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری روز گذشته)شنبه( در دفتر حجت 
ریاست  انتخابات  در  پیروزی  تبریک  برای  رئیسی  والمسلمین  االسالم 

جمهوری و دیدار و گفت وگو با وی حاضر شد.
رییسی پس از این دیدار در جمع خبرنگاران افزود:  ابتدا سپاس و تشکر 
خود را به مردم عزیز، بزرگوار و زمان شناس ایران ابراز می کنم و خدا را 
به سبب اعتمادی که مردم به این طلبه خدمتگزار داشته اند، شاکر هستم.

وی افزود: با همکاری که جناب آقای روحانی و دولت در این مدت 
خواهند داشت از ظرفیت ها، تجربیات و گزارش های آنان استفاده خواهم 

کرد و با آنان نشست خواهم داشت.
رییس جمهوری منتخب ادامه داد: از همه صاحب نظران و اندیشمندان 

می خواهم که ما را از دیدگاه های ارزشمند خود بهره مند کنند.
وی افزود: در دولت مردمی از همه دیدگاه های ارزشمند صاحب نظران، 
کارشناسان و مردم بهره خواهیم برد و امیدوارم وظیفه سنگینی را که مردم 

بر دوش ما گذاشته اند به بهترین شکل انجام دهیم.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا، نخستین میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای 
آستانه  تفرش، کبودرآهنگ، گچساران،  تهران،  انتخابیه  )6 حوزه  اسالمی 
اشرفیه و میانه( و دومین میان دوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری )۴ 
حوزه تهران، قم، خراسان رضوی و مازندران( روز جمعه 28 خرداد برگزار شد.

طبق  کشور،  انتخابات  ستاد  رییس  عرف  جمال  اظهارات  اساس  بر 
تنظیم بیش از ۹۰ درصد صورتجلسات شعب سراسر کشور و حجت االسالم 
و المسلمین سید ابراهیم رییسی با کسب 1۷ میلیون و 8۰۰ هزار رای از 
مجموع 28 میلیون و 6۰۰ هزار نفر آرای ماخوذه پیشتاز سیزدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری است.
 عبدالناصر همتی، محسن رضایی و امیر حسین قاضی زاده هاشمی سه 
نامزد حاضر در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در پیام هایی 

پیروزی سید ابراهیم رییسی را به وی تبریک گفتند.

در وبینار دختران توانمند، شهر متعالی مطرح شد؛

کنجکاوی و بی تجربه گی، دلیل فرار دختران از خانه

علمی  هیئت  عضو 
دانشگاه علوم انتظامی امین، 
انجام  مطالعات  به  اشاره  با 
شده در خصوص فرار دختران، 
گفت: عوامل فردی نظیر درصد پایین 
مساله  حل  قدرت  و  هیجانی  هوش 
فرار  عوامل  جمله  از  گیری  تصمیم  و 
هیجانات  نمی توانند  افراد  چراکه  است 
آنی خود را کنترل کنند. گاهی فرار بر 
اساس کنجکاوی و کم تجربگی انجام 
می شود به طوری که دختران اقدام به 
خیال پردازی می کنند که اگر فرار کنند 

شرایط عالی خواهند داشت.
وبینار  در  حسینی،  ناهید  دکتر 
که  متعالی«  شهر  توانمند،  »دختران 
الزهرا  واحد  دانشگاهی  به همت جهاد 
آمار  اساس  بر  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
یک  از  بیش  جهانی  بهداشت  سازمان 
میلیون نوجوان 13 تا 1۵ ساله از خانه 
آنها دختر  فرار می کنند که سه چهارم 

هستند
با  اجتماعی  علوم  دکترای  این 
از فرار دختران  اینکه آمار دقیقی  بیان 
در ایران ارائه نمی شود، ادامه داد: حتی 
آمار منتشره از سوی پلیس و بهزیستی 
نیز به دلیل اینکه تمام دختران فرار کرده 
وارد نهادهایی نظیر پلیس و بهزیستی 

نمی شوند، دقیق نیست. 
کاهش میانگین سنی فرار دختران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
کاهش  به  اشاره  با  امین،  انتظامی 
را  این  دختران،  فرار  سنی  میانگین 
عوارض  از  کاهش  این  که  گفت  هم 
است .  امروزی  دنیای  در  نشینی  شهر 
به بزرگ  از شهرهای کوچک  دختران 

پناه می آورند. 
تحقیقی  کار  به  اشاره  با  حسینی 
شناسی  آسیب  حوزه  در  شده  انجام 
اجتماعی زنان پس از انقالب اسالمی 
کرد:  نشان  خاطر  زا،  جرم  رویکرد  با 
 ۹۰ دهه  در  تحقیقات  این  بیشترین  
انجام شده است. در دهه 6۰ کمتر به 
آسیب اجتماعی زنان توجه و در دهه ۷۰ 
تنها چهار درصد تحقیقات به این مسایل 
معطوف می شده که در دهه 8۰ قدری 
بیشتر شد. در واقع بیشتر از 6۰ درصد 
اجتماعی  آسیب های  حوزه  تحقیقات 

زنان مربوط به دهه ۹۰ بوده است.
افزایش  این  که  است  معتقد  وی 
آمار تحقیقات در دهه ۹۰ را می توان از 
دو منظر تبیین کرد، یا این معضالت در 
دهه ۹۰ بیشتر شده که نظر اندیشمندان 

یا  و  کرده  جلب  موضوعات  این  به  را 
 ۹۰ دهه  در  زنان  موضوعات  به  توجه 

بیشتر شده است.
علوم  کارشناس  ین  ا گفته  به 
در  توجه  مورد  بحث های  اجتماعی، 
تحقیقات انجام شده معطوف به حجاب 
انواع  طالق،  خودکشی،  پوشش،  و 
و  آزار  خانگی،  و  کالمی  خشونتهای 
روابط  فرار،  جسمی،  و  جنسی  جرائم 
خارج از عرف، بزه، اعتیاد، هرزه نگاری، 
خانوادگی،  اختالفات  خودسوزی،  قتل، 
حضانت، قاچاق مواد مخدر و کاال و ...  
آسیب  مجموعا  1۵8۷  که  است  بوده 
جمع آوری شد که از این بین 8۰ مورد 

مربوط به فرار دختران بوده است.
دالیل فرار از خانه دختران

به  اقدام  را  خانه  از  فرار  حسینی 
دوری از خانه و تصمیم به عدم بازگشت 
و واکنشی به شرایط نامساعد زندگی و 
خانه  از  فرار  داد:  ادامه  و  دانست  خانه 
یک  عنوان  به  دختران  بیشتر  برای 
راستای  در  که  است  دفاعی  مکانیسم 
خالصی از شرایط آزار دهنده خانه رخ 
می دهد. سه بعد این موضوع به عوامل 
اثر گذار، پیامدها و راهکاری آن معطوف 

می شود.
فردی  عوامل  کرد:  تصریح  وی 
و  هیجانی  هوش  پایین  درصد  نظیر 
از  گیری  تصمیم  و  مساله  حل  قدرت 
افراد  چراکه  است  فرار  عوامل  جمله 
نمی توانند هیجانات آنی خود را کنترل 
کنند. گاهی فرار بر اساس کنجکاوی و 
طوری  به  می شود  انجام  تجربگی  کم 
پردازی  خیال  به  اقدام  دختران  که 
می کنند که اگر فرار کنند شرایط عالی 

خواهند داشت.
با  اجتماعی  علوم  کارشناس  این 
اشاره به عوامل اجتماعی که مهم ترین 
کرد:  نشان  خاطر  است،  خانواده  آن 
کرده اند  فرار  که  دخترانی  از  بسیاری 
فضای خانواده متشنج و ناامن، فضای 
یا  و  داشته  امن  نا  عاطفی  و  ارتباطی 
احساس تبعیض می کنند. گاهی سبک 
فرزندپروری که ممکن است مستبدانه و 
یا رها شده باشد نیز دلیل این امر است.

دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
را  این  همچنین  امین  انتظامی  علوم 
به  مادر  یا  پدر  فقدان  که  گفت  هم 
واسطه جدایی یا مرگ، و وجود ناپدری 
مثل  والدین  انحرافات  نامادری،  و 
دختر،  به  جسمی  و  جنسی  تعرضات 
اجباری،  ازدواج های  اعتیاد در خانواده، 

محرومیت  خانواده،  طرف  از  سرزنش 
اجتماعی، فقر اقتصادی و ناتوانی والدین 
در برقراری ارتباط موثر با دختران نیز 
می تواند شرایط نا مساعد روحی و روانی 
برای دختر ایجاد و در نهایت منجر به 

فرار شود.
مقصد  معموال  فزود:  ا حسینی 
تا  است  بزرگ  شهرهای  دختران  این 
و  کنند  استفاده  شهر  در  گمنامی  از 
باشند.  پنهان  می توانند  می کنند  تصور 
زاده ها  امام  زیارتی،  شهرهای  معموال 
و پایانه های مسافری و بهشت زهراها 
این  مقصد  مسافری  ترمینال های  و 
دنبال  که  کسانی  و  هستند  دختران 
طعمه می گردند نیز می دانند دختران به 

این اماکن پناه می برند.
شانس  بزرگترین  دستگیری،   

زندگی فراری ها
وی معتقد است که دستگیر شدن 
زندگی  شانس  بزرگترین  دختران  این 
آنها است چراکه پلیس آنها را به مراکز 
کالنتری و مشاوره و مددکاری مراکز 
روانشناس ها  می دهد؛  ارجاع  انتظامی 
تحویل  را  آنها  و  صحبت  بچه ها  با 
خانواده ها می دهند و از آسیب های جدی 

محفوظ می شوند.
دخترانی  کرد:  تصریح  حسینی 
که اقدام به فرار می کنند دو استراتژی 
بقاست که  مهم دارند. یکی استراتژی 
برای  محدود  مالی  منبع  است  ممکن 
زندگی داشته باشند و اولین استراتژی 
حداقل های  چگونه  که  است  این  آنها 
زندگی را تامین کنند و دومی  استراتژی 
آینده نگرانه است که برای آینده چکار 
استراتژی جدی  نوع  دو  در هر  کنند؟. 
ترین آسیب این دختران، برقراری رابطه 
ناخواسته  یا  خواسته  که  است  جنسی 
جهت  در  عاملی  و  می شوند  آن  دچار 

فساد و فحشا است.
هشدار به دخترانی که از خانه فرار 
می کنند: مراقب باندهای فساد باشید! 
اجتماعی  علوم  کارشناس  این 
باندهای  طعمه  دختران  اکثر  گقت: 
فساد و فحشا می شوند. اگر این دختران 
به خانه بازگردانده شوند ترس سرزنش 
از سوی خانواده و تنبیه دارند و به هر 
طریقی نمی خواهند به خانه برگردند اما 
اگر به خانواده بازگردند شانش آورده اند 
چراکه هرچقدر محیط خانه بد باشه از 
محیط خارج خانه بدتر نیست. در واقع 
آغاز  همان  از  فرار  مشکالت  شروع 

فرار است.

دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
علوم انتظامی امین به بیان تبعات دیگر 
نداشتن  و گفت:  پرداخت  فرار دختران 
سرپناه  و  اسکان  و  زندگی  هزینه های 
و بی خانمانی و سرگشتگی، رخ دادن 
و  ضرب  عرف،  از  خارج  رابطه  اولین 
برای  سرقت  خیابانی،  دعوای  و  جرح 
به  مخدر  مواد  مصرف  معاش،  تامین 
واسطه آشنایی با دیگران، گرفتاری در 
باندهای قاچاق زنان، تن دادن به ازدواج 
خودکشی،  و  خودزنی  به  اقدام  موقت، 
طرد شدن از سوی خانواده، بیماری های 
عفونی، افسردگی و ... از دیگر عوامل 

فرار دختران از خانه است.
باید  چه  فرار  از  جلوگیری  برای 

کرد؟
از  فرار  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جوامع  تمام  در  معضلی  دختران  خانه 
داد:  ادامه  شود،  کنترل  باید  که  است 
انجام  پیشگیرانه  های  سیاست  باید 
دهیم. در پیشگیری اولیه نیاز داریم به 
را آموزش  دختران مهارت های زندگی 
دهیم. بسیاری از اتفاقات فرار در سنین 
که  می افتد  تفاق  ا مدرسه  نوجوانی 
دختران هوش هیجانی و مهارت زندگی 
را بلد نیستند که این مهارتها را می توان 
با مربیان و معلمان پرورشی دلسوز به 

آنها آموزش داد.
حسینی گفت: در پیشگیری ثانویه 
مراکز  در  دیده  آسیب  دختران  باید 
های  مهارت  و  دیده  آموزش  بازپروی 
الزم  را کسب کنند. در پیشگیری ثالث 
نیز نباید دختران را رها کنیم تا درون 
تغییری  آنها  شرایط  که  خانواده هایی 
نکرده حاضر شوند. این دختران معموال 
از سوی خانواده دچار سرکوب می شوند 
و باید خانواده ها در این زمینه آموزش 

داده شوند.
فرق فرار پسران با دختران 

این کارشناس در پایان یادآور شد: 
می تواند  دینی  و  مذهبی  گرایش های 
دختران  روانی  فشارهای  از  بسیاری 
تا  دارد  نگه  زنده  را  امید  و  بکاهد  را 
فرار  کنند.  پرهیز  زا  جرم  اقدامات  از 
آسیب جدی نوجوانان و دختران است. 
پسران فرار کرده عمدتا جذب بازار کار 
می شوند  تبهکاران  طعمه  دختران  اما 
به جامعه سالم سخت  آنها  بازگشت  و 
خواهد بود. فرار مساله فردی نیست بلکه 
اجتماعی و امنیتی و انتظامی است. الزم 
است ما به آنها توجه کنیم و آمار را به 

حداقل برسانیم.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات برگزاری کنکور اعالم شد
کارت ورود به جلسـه آزمون سراسـری سـال 1۴۰۰ از روز 6 تیر ماه 

از طریق سـازمان سـنجش آموزش کشـور توزیع می شـود.
کارت  شـرکت در آزمون  سراسـری همه متقاضیان  به همراه راهنمای 
شـرکت در آزمـون از روز 6 تیـر تـا روز سه  شـنبه مـورخ 8 تیـر مـاه بـرای 
مشـاهده و پرینت بر روی درگاه اطالع  رسـانی سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور قـرار خواهـد گرفـت.  متقاضیـان  شـرکت  در آزمون ، بـرای پرینت 
کارت شـرکت در آزمـون بایـد در تاریـخ تعییـن شـده بـه شـرح فـوق به 
درگاه اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور مراجعه نمـوده و با 
وارد نمـودن شـماره سـریال کارت اعتبـاری ثبت نام )12 رقمی( و شـماره 
شناسـنامه و یـا شـماره پرونـده و کدپیگیـری ثبت نام )16 رقمـی( و نام و 
نـام  خانوادگـی، کدملی و سـریال شـماره شناسـنامه یک نسـخه پرینت از 

راهنمـا و کارت شـرکت در آزمـون تهیه کنند.
متقاضیانی که در 2 یا 3 گروه آزمایشـی متقاضی شـده اند باید عالوه 
بـر پرینـت کارت شـرکت در آزمون گروه آزمایشـی اصلی، برحسـب مورد 
نسـبت بـه پرینـت کارت گـروه آزمایشـی دوم و یـا گـروه های آزمایشـی 
دوم و سـوم )گـروه  هـای آزمایشـی هنـر و زبـان هـای خارجی( خـود نیز 

اقـدام نمایند.
متقاضیان برای پرینت کارت شـرکت در آزمون باید براسـاس تاریخ 
و آدرس تعییـن شـده بـر روی کارت شـرکت در آزمون، بـه حوزه امتحانی 
مربوط مراجعه کنند. برای شـرکت در جلسـه آزمون همراه داشـتن پرینت 
کارت شـرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسـنامه 

عکس  دار و ارائه آن الزامی اسـت.
چنانچه سـهمیه درخواسـتی متقاضی غیر از سـهمیه مناطق باشـد و 
در بند 18 کارت شـرکت در آزمون سـهمیه مناطق درج شـده اسـت؛ الزم 
اسـت متقاضیـان اسـتفاده از سـهمیه های بنیـاد شـهید و امورایثارگـران، 
رزمنـدگان سـتاد کل نیروهـای مسـلح، وزارت جهـاد کشـاورزی و رزمنده 
متقاضی بسـیجی و همچنین همسـر و فرزندان آنان جهت اعالم مغایرت 
و تکمیـل اطالعـات مربوط به سـهمیه حداکثـر تا تاریخ 12 تیـر منحصراً 
بـه قسـمت ویرایـش اطالعـات در درگاه ایـن سـازمان مراجعـه و با توجه 
بـه توضیحـات منـدرج در درگاه نسـبت بـه اصـالح و تکمیل مـوارد اقدام 
نماینـد تـا درصـورت تاییـد سـهمیه توسـط ارگان مربـوط، سـهمیه برای 

اعمال شـود. آنها 
در غیرایـن صـورت بـا سـهمیه مناطق گزینـش خواهند شـد و هیچ 
گونـه اعتراضـی قابل قبول نیسـت. همچنین متقاضیانی که سـهمیه آنان 
مـورد تاییـد قـرار نگرفته اسـت بـرای اطمینان بیشـتر و بررسـی وضعیت 
عـدم تاییـد سـهمیه خـود )بعـد از ویرایـش( بـه ارگان هـای ذی ربط نیز 
مراجعـه نماینـد. در غیـر ایـن صـورت با سـهمیه مناطق گزینـش خواهند 

شـد و هیچ گونـه اعتراضـی قابل قبول نیسـت.
بـا توجـه به مصوب شـصت و هشـتمین جلسـه سـتاد ملـی مدیریت 
بیمـاری کرونـا، آزمـون سراسـری روز چهارشـنبه ۹ تیرماه، پنج شـنبه 1۰ 

تیرمـاه، جمعـه 11 تیرمـاه و شـنبه 12 تیرمـاه برگزار خواهد شـد.
بر این اسـاس کنکور گروه آزمایشـی هنر در صبح روز چهارشـنبه ۹ 
تیرماه، کنکور گروه آزمایشـی علوم ریاضی و فنی در صبح روز پنجشـنبه 
1۰ تیرمـاه، کنکـور گـروه آزمایشـی علوم انسـانی در صبح روز پنجشـنبه 
1۰ تیرمـاه، کنکـور گـروه آزمایشـی علـوم تجربی در صبـح روز جمعه 11 
تیرمـاه و کنکـور گـروه آزمایشـی زبان هـای خارجـی در صبـح روز شـنبه 

12 تیرمـاه برگزار می شـود.

پلمب تعویض روغنی متقلب
در  روغنی  تعویض  باب  پلمب یک  از  پایتخت  اما کن عمومی  بر  نظارت  معاون 
خیابان دماوند خبر داد که فیلتر روغن های تقلبی را به جای فیلتر روغن های برند به 

مشتریان خود می فروخت.
سرهنگ »نادر مرادی« در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در اوایل هفته 
جاری خبری در خصوص فروش فیلتر روغن های تقلبی در یک واحد صنفی تعویض 

روغنی در حوالی خیابان »دماوند« دریافت شد.
وی افزود : در تحقیقات پلیسی مشخص شد، این واحد صنفی با تهیه  فیلتر روغن 
های تقلبی و قرار دادن آن در بسته بندی با مارک شرکت های معتبر، فیلترهای تقلبی 

را به جای فیلترهای شرکت های برند می فروشد.  
با هماهنگی های قضائی   تهران تصریح کرد:  اما کن عمومی  بر  نظارت  معاون 
و  اعزام  اعالمی   نشانی  به  معاونت  این  ماموران  از  تیمی  ماه  خرداد  ششم  و  بیست 
موفق شدند 3۰۰ عدد فیلتر روغن  تقلبی به همراه 2 هزار کارتن خالی شرکت های 

برند کشف شد.
این مقام انتظامی  در پایان بابیان اینکه متصدی واحد صنفی برای سیر مراحل 
قضائی به دادسرا معرفی شد خاطر نشان کرد: با دستور قضائی واحد صنفی تا اطالع 

ثانوی پلمب شد.

مصدومیت ۷ نفر در حادثه تصادف بزرگراه رستگاری
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از مصدومیت ۷ نفر در یک حادثه 

تصادف خبر داد.
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره جزییات این 
بزرگراه  حادثه گفت: در ساعت ۰6:13 صبح روز گذشته یک مورد حادثه تصادف در 
رستگاری به سمت شرق، نرسیده به محله مشیریه به سامانه 12۵ سازمان آتش نشانی 

شهرداری تهران اطالع داده می شود.
وی با بیان اینکه دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: در محل حادثه 
مشاهده می شود که یک دستگاه خودروی سواری پراید با ۷ نفر سرنشین شامل 2 آقا و 
2 خانم که هر کدام حدود 3۵ سال سن داشتند و همچنین 3 کودک، به دلیل نامشخصی 
به هنگام حرکت از مسیر اصلی خود خارج شده و بعد از برخورد با نیوجرسی های حاشیه 

بزرگراه در محل متوقف می شود.
جلوی  قسمت  کرد:  خاطرنشان  تهران  شهرداری  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
از  پیش  بود.  شده  کشیده  خودرو  اتاق  داخل  به  موتور  و  بود  دیده  آسیب جدی  پراید 
رسیدن آتش نشانان 6 نفر از این افراد خارج شده بودند و یک خانم در قسمت شاگرد 

محبوس شده بود.
ملکی با بیان اینکه خودرو دچار نشت بنزین نیز شده بود، تصریح کرد: آتش نشانان 
این  توانستند  کردند.  آغاز  سرعت  به  نیز  را  رهاسازی  عملیات  ایمن سازی  با  همزمان 
فرد را خارج کنند. هر ۷ نفر در این حادثه دچار سانحه شده بودند.وی ادامه داد: محل 

ایمن سازی شده و برای بررسی علت حادثه تحویل عوامل پلیس راهور شد.

در  رای  صندوق های  حامل  بالگرد  سقوط  در  زخمی   ۱۱ و  کشته  یک 
دزفول

حادثه  در  دیگر  نفر   11 و مصدومیت  تن  از کشته شدن یک  استاندار خوزستان 
سقوط بالگرد حامل صندوق های اخذ رای در یک منطقه صعب العبور در دزفول خبر داد.

حادثه  وقوع  از  گزارشی  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  سلیمانی دشتکی  قاسم 
برای یک فروند بالگرد حامل صندوق های اخذ در یک منطقه صعب العبور در دزفول 

به دست ما رسیده است.
هنوز  اما  است  کرده  سقوط  بالگرد  این  ظاهرا  گزارش ها  اساس  بر  افزود:  وی 

اطالعات دقیقی در این زمینه نداریم.
استاندار خوزستان گفت: بر اساس گزارش های اولیه، در این حادثه یک نفر کشته 
هستند.  بیمارستان  به  انتقال  حال  در  سرعت  به  مصدومان  شده اند.  زخمی  نفر   11 و 

جزئیات بیشتر متعاقبا اعالم می شود.

مرگ تکنسین اورژانس در حین مأموریت
یک تکنسین اورژانس حین انجام مأموریت دچار حادثه شده و جان خود 

را از دست داد.
اورژانس کشور اعالم کرد که روز گذشته عبداهلل کدخدا تکنسین اورژانس 
11۵ فنوج دراستان سیستان و بلوچستان  در حین انجام خدمت دچار حادثه شده 
و جان خود را از دست داد. این حادثه حدود ساعت 1۵:2۵ روز گذشته)شنبه(رخ 
داد و در جریان آن  آمبوالنس حین انجام مأموریت در محور فنوج ایرانشهر 
از  یکی   ،11۵ اورژانس  آمبوالنس  واژگونی  پی  در  متأسفانه  شد.  حادثه  دچار 
تکنسین های اورژانس آقای »عبداهلل کدخدا« به دلیل شدت جراحات در محل 

تصادف جان خود را از دست داد.
در پی این حادثه سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند. مرتضی میریان دیگر 
تکنسین حادثه دیده این تصادف به همراه دو مصدوم دیگر با اقدامات درمانی 
ها  آن  عمومی  حال  و  یافته  انتقال  درمانی  مرکز  به  اورژانس  های  تکنسین 

مساعد است.
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بنچمارک ها از عملکرد بسیار خوب ویندوز 11 
نشان دارند.

یک یوتیوبر با انتشار ویدئویی به مقایسه ی عملکرد ویندوز 11 و ویندوز 1۰ پرداخته 
است و ثابت می کند که سیستم عامل بعدی مایکروسافت از عملکردی به مراتب بهتر از 

نسخه ی پیشین خود برخوردار است.
انتظار می رود مایکروسافت طی رویدادی در 2۴ ژوئن )3 تیر( جدیدترین نسخه 
از سیستم عامل خود با نام ویندوز 11 را معرفی کند. با اینکه چند روز بیشتر به برگزاری 
کنفرانس خبری مایکروسافت باقی نمانده است؛ گزارش ها و اطالعات مختلفی از دستاورد 
جدید ردموندی ها در فضای مجازی منتشر شده که از طراحی ظاهری تا مقایسه ی 
عملکرد آن با ویندوز 1۰ را شامل می شود.WindowsCentral با انتشار مقاله ای 
به ویدئوی یک یوتیوبر پرداخته که مدعی است به نسخه ای رسمی ویندوز 11 دسترسی 
دارد. در ویدئو، یوتیوبر به بررسی بخش های مختلف ویندوز 11 و مقایسه ی عملکرد آن 
با ویندوز 1۰ پرداخته است که نشان می دهد ویندوز 11 در زمینه های مختلف نسبت به 
ویندوز 1۰ عملکرد بهتری دارد. درواقع ویندوز 11 تنها به بهتر شدن عملکرد یا زیباتر شدن 
رابط کاربری خالصه نمی شود؛ بلکه عملکردی به مراتب بهتر از نسخه ی پیشین دارد.

ویدئویی که در ادامه مشاهده خواهید کرد به بخش های مختلفی تقسیم می شود 
که برای مثال به عملکرد هر دو نسخه ویندوز در نرم افزار 3DMark یا گیک بنچ ۵  
و حتی سرعت بوت شدن دو سیستم  عامل می پردازد. با توجه به ویدئوی منتشرشده 

می توان به طور خالصه به موارد زیر اشاره کرد:
ویندوز 11 پرو بیلد 21۹۹6 می تواند 18٫۷۵ درصد سریع تر از ویندوز 1۰ پرو بیلد 

1۹۰۴3 بوت شود )13 ثانیه در مقایسه با 16 ثانیه(
ویندوز 1۰ در بنچمارک 3DMark توانسته است امتیاز 68۷2 را در فرکانس 
۴٫8 گیگاهرتز پردازنده ثبت کند. در این شرایط درجه ی حرارت پردازنده به ۹2 درجه 
سانتی گراد و درجه ی حرارت پردازنده ی گرافیکی ۷6 درجه ی سانتی گراد ثبت شده است. 
در طرف دیگر، ویندوز 11 در بنچمارک 3DMark توانسته است در شرایطی که 
فرکانس پردازنده به ۴٫۹ گیگاهرتز می رسد، امتیاز ۷613 کسب کند؛ اما حرارت پردازنده به 
۹۹ درجه سانتی گراد و حرارت پردازنده ی گرافیکی به ۷8 درجه ی سانتی گراد رسیده است. 
بر اساس نتیجه ی بنچمارک، ویندوز 11 می تواند روی سیستمی با مشخصات مشابه، 
در بنچمارک 3DMark عملکردی بهتر )۹٫۷۴ درصد( از ویندوز 1۰ داشته باشد؛ اما 
 CrystalDiskMark ۷٫۰8 درصد گرمای بیشتری تولید کند.سپس یوتیوبر به سراغ
رفته است که اصواًل سرعت SSD را می سنجد. نتایج به دست آمده در نوع خود بسیار 

جالب هستند که در ادامه می توانید مشاهده کنید:
ویندوز 1۰: سرعت خواندن 2۹3۰ مگابایت بر ثانیه - سرعت نوشتن 318۹ 

مگابایت بر ثانیه
ویندوز 11: سرعت خواندن 3۴۴8 مگابایت بر ثانیه -  سرعت نوشتن 3336 

مگابایت بر ثانیه
طبق نتایج به دست آمده در این بخش، ویندوز 11 حدوداً 1۵٫۰3 درصد در خواندن 
اطالعات و ۴٫۴1 درصد در نوشتن اطالعات سریع تر از ویندوز 1۰ است. در بنچمارک 
گیک بنچ ۵ مشاهده می شود که ویندوز 1۰ توانسته است در آزمون تک هسته ای به 
امتیاز 1138 و در آزمون چندهسته ای به امتیاز 628۴ برسد. چنین حالتی در شرایطی 
به ۴٫8 گیگاهرتز می رسد و دمای آن ۹۷ درجه ی  پردازنده  رخ داده که فرکانس 

سانتی گراد ثبت شده است.
ویندوز 11 توانسته است در آزمون تک هسته ای گیک بنچ ۵ به امتیاز 12۵1 و در 
آزمون چندهسته ای به امتیاز ۷۴۴۴ برسد. در بنچمارک ذکرشده که فرکانس پردازنده 
به ۴٫۹ گیگاهرتز و دمای آن به ۹3 درجه سانتی گراد رسیده است. نکته ی قابل توجه در 
بنچمارک را می توان کسب این نتیجه ی توسط ویندوز 11 در دمای کمتر پردازنده ذکر 
کرد. برخالف بنچمارک 3DMark که دمای پردازنده در ویندوز 11 بیشتر از ویندوز 1۰ 
بود؛ بنچمارک گیک بنچ دمای کمتر برای پردازنده در آزمایش ویندوز 11 نشان می دهد.

با  یکسان،  می کند سخت افزار  ثابت  فنی  نظر  از  گیک بنچ  بنچمارک  نتایج 
سیستم عامل ویندوز 11 در آزمون تک هسته ای ۹٫۰۴ درصد و در آزمون چندهسته ای 
1۵٫۵۹ درصد بهتر عمل می کند. سرعت فرکانس پردازنده 2٫۰۵ درصد افزایش یافته 

و حرارت تولیدشده ۴٫13 درصد کمتر بوده است.
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
سرمایه اظهار داشت: ترکیب 
ترکیب  ویژه  به  دولت جدید 
امور خارجه،  وزارت  و  سیاست خارجه 
بسیار  مرکزی  بانک  و  اقتصاد  وزارت 
و  داخلی  بعد  از  هم  که  دارد  اهمیت 
هم بعد خارجی بر روی آینده اقتصادی 
است  سرمایه  بازار  نظر  مد  که  کشور 

بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
حمید میرمعینی با اشاره به واکنش 
بازار سرمایه به نتیجه انتخابات ریاست 
سرمایه  بازار  داشت:  اظهار  جمهوری 
را  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتیجه 

پیش بینی کرده  بود.
وی درباره آینده بازار سرمایه در 
آقای  مواضع  هنوز  دولت جدید گفت: 
بازار  و  اقتصادی  آینده  درباره  رییسی 
سرمایه به طور کامل مشخص نیست. 
به  که  اقتصادی  برنامه  مدت  این  در 
شعاع  تحت  سرمایه  بازار  خاص  طور 
برنامه ای  البته  نشد.  دیده  بدهد،  قرار 
هم برای رد بازار سرمایه شنیده نشد.

با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
اشاره به واکنش بازار در دوره های قبل 
ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: در 
دوره ای که آقای احمدی نژاد قصد ورود 
به این عرصه را داشت برای انتخابات 
از  خود  تبلیغات  در  جمهوری  ریاست 
می کرد.  بد گویی  بسیار  سرمایه  بازار 
وی  تبلیغات  در  افراد  موضع  بنابراین 
تا  و  باشد  ر  ثرگذا ا ر  بسیا ند  می توا
وی  برنامه های  به  می توان  حدودی 

پی برد.
آقای  انتخاب  با  افزود:  میرمعینی 
در  بالفاصله   8۴ سال  در  احمدی نژاد 
بازار سرمایه صف فروش ایجاد شد و 
بورس واکنش منفی نشان داد که متاثر 
از برنامه های تبلیغاتی احمدی نژاد بود. 
موضع گیری  رییس  آقای  دوره  در  اما 
سرمایه  بازار  یا  اقتصاد  درباره  خاصی 

دیده نشد.

این  در  نظر  به  کرد:  تاکید  وی 
خاصی  تحول  سرمایه  بازار  شرایط 
ایجاد نمی شود مگر اینکه دریچه های 
بین الملل  عرصه  در  جدیدی  سیاسی 
بر روی ایران باز شود که این موضوع 
به  رییسی  آقای  برنامه های  در  هم 
باید  البته  نشد.  اعالم  مشخص  طور 
توجه داشته باشیم که برجام دو طرفه 
چه  به  مذاکرات  در  دید  باید  و  است 
نتیجه ای می رسند. می دانیم که تقریبا 
مذاکرات از نیمه تیرماه به تعویق افتاد 
ریاست  نتخابات  ا منتظر  غربی ها  و 
زمانی  تا  و  بودند  ایران  در  جمهوری 
که موضع گیری های جدید شکل بگیرد 
شود،  مشخص  جدید  دولت  ترکیب  و 
پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات 

نخواهیم دید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
ترکیب  ویژه  به  جدید  دولت  ترکیب 
امور خارجه،  زوارت  و  سیاست خارجه 
و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بسیار 
و  داخلی  بعد  از  هم  که  دارد  اهمیت 
هم بعد خارجی بر روی اینده اقتصادی 

است  سرمایه  بازار  نظر  مد  که  کشور 
بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

میرمعینی در پاسخ به این سوال 
انتظار  وارد حالت  بازار سرمایه  آیا  که 
می شود، گفت: پس از اوج قیمت دالر 
و کنترل نرخ آن با از سرگیری دوباره 
بایدن و ورود ان  پیروزی  با  مذاکرات 
به کاخ سفید،  با حالت انتظار در بازار 
دالر مواجه بودیم و درجا زدن بازار ارز و 
صحبت هایی که برای کاهش نرخ دالر 
تا 1۵ هزار تومان گفته شد، اثر خوبی بر 
تنها  نداشت چراکه  بازار سرمایه  روی 
عامل محرک در بازار سرمایه در چند 
ماه اخیر آن، نرخ دالر و تورم انتظاری 
به  دالر  دوباره  شرایط   این  در  بود. 

عنوان محرک مطرح می شود.
وی ادامه داد: معتقدم یک سناریو 
با احتمال هر نوع تنش  این است که 
دوره  در  ویژه  به  دالر  نرخ  سیاسی 
به  دوازدهم  دولت  از  قدرت  انتقال 
این  در  می کند.  تغییر  سیزدهم  دولت 
هزار   32 تا  دالر  است  ممکن  مدت 
با  اما  کند  پیدا  افزایش  هم  تومان 

 2۵ حدود  به  جدید  دولت  استقرار 
هزار تومان می رسد. اما از آنجایی که 
با  ارز به کشور  احتماال جریانات ورود 
با احتمال  مشکالتی مواجه می شود و 
بین  سیاست  گرفتن  قرار  فشار  تحت 
الملل، از همه مهم تر به دلیل کسری 
بودجه، رشد نقدینگی و چاپ پول، به 
نظر می رسد از 6 ماه دوم به فاز تورم 
اینکه حوزه سیاست  جدید شویم مگر 
خارجی به سمتی برود که شاهد جریان 

ورود ارز به کشور باشیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در 
بازار سرمایه به نقطه اواسط سال ۹8 
برگشتیم که بازار ما نسبت به تحرکات 

نرخ دالر واکنش نشان می داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا 
در این شرایط شاهد خروج سرمایه از 
بازار سرمایه خواهیم بود، ادامه داد: در 
حوزه سهامداران خرد به نظر نمی رسد 
ما  ا باشیم  جدیدی  موج  شاهد  که 
به  احتماال  کالن  سهامداران  معتقدم 
و طال حرکت  ارز  بازار خودرو،  سمت 

می کنند.

پرداخت بیش از ۳۰۰هزار فقره وام ازدواج از سوی بانک 
مهر ایران

از آغاز سال 13۹2 تا پایان 13۹۹ بانک مهر ایران تعداد 3۰3هزار و 
۴۹3 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ارزش بیش از 32هزار و ۴۹6 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.
به گزارش از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، وام ازدواج 
یکی از شناخته شده ترین نوع تسهیالت قرض الحسنه است که در کشور ما 

از سوی شبکه بانکی پرداخت می شود.
همه تسهیالت پرداختی  بانک مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگترین 
بانک قرض الحسنه کشور بر مبنای عقد قرض الحسنه است و این بانک 
ساالنه بیش از 2 میلیون 3۰۰هزار فقره تسهیالت پرداخت می کند که در 
سطح شبکه بانکی عدد بی نظیری است. در عین حال بانک مهر ایران به 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج نیز توجه ویژه ای داشته و سعی کرده 
با پرداخت گسترده این نوع تسهیالت، از زوج های جوانی که به تازگی زندگی 

مشترکشان را آغاز کرده اند، حمایت کند.
از آغاز سال 13۹2 تا پایان 13۹۹ بانک مهر ایران تعداد 3۰3هزار و 
۴۹3 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ارزش بیش از 32هزار و ۴۹6 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.
همچنین گفتنی است این بانک فقط در سال 13۹۹ تعداد 2۴هزار 68۰ 
فقره وام ازدواج به ارزش بیش از 12هزار و 826 میلیارد ریال به متقاضیان 

واجد شرایط تخصیص داده است.
امیدواریم بانک مهر ایران توانسته باشد به سهم خود در تسهیل ازدواج 

جوانان اقدامات مؤثری را در طول سال های گذشته انجام دهد.

کارگزاری »بانک کارآفرین« به مجمع نشست

در جریان مجمع عادی سالیانه  کارگزاری بانک کارآفرین تقسیم 1۰ 
درصد سود ۹8.۷۰۰میلیارد ریالی این کارگزاری مورد تصویب  سهامداران 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، مجمع عادی سالیانه صاحبان 
بازرس  مدیره،  هیات  اعضای  حضور  با  کارآفرین  بانک  کارگزاری  سهام 
با تصویب  و  برگزار  بورس  نمایندگان سهامداران عمده و شرکت  قانونی 
اعضا افزایش سقف صندوق آرمان به ۵هزار میلیارد تومان، افزایش منابع 
صندوق مشترک به ۵ هزار میلیارد تومان، راه اندازی سیستم صدور و ابطال 
یک پارچه تحت عنوان karaVest ، راه اندازی مجدد سیستم صدور 
صندوق ها از طریق بانک کار آفرین، افزایش سرمایه شرکت کارگزاری، 
خرید تجهیزات پهنای باند، تدوین طرح پیاده سازی و توسعه سامانه اعتبار 
سنجی و مدیریت اعتباری مشتریان کارگزاری Kara Credit بعنوان 

برنامه های آتی این کارگزاری مورد تصویب قرار گرفت.
به عنوان رییس، مجید  این جلسه دکتر فرشاد محمدپور  ابتدای  در 
فهیمی  دکتر  و  دوم  ناظر  عنوان  به  رادپور  اول،  ناظر  عنوان  به  شمسی 
)مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین ( به عنوان منشی مجمع، انتخاب و 
پس از قرائت دستور جلسه مجمع و ارائه گزارش حسابرسی شده؛ فهیمی با 
ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد یک ساله شرکت کارگزاری بانک کارآفرین 
گفت: در سال منتهی به 3۰ اسفند ماه سال 13۹۹ارزش معامالت کل بازار 
در بازارهای بورس، کاال، انرژی و فرابورس با رشد 186درصدی نسبت به 

سال 13۹8 مواجه بوده است.
وی همچنین جذب شرکتهای سبدگردانی و بازار گردانی ویستا،نوویرا، 
الماس و کوروش را از اقدامات سال ۹۹ خواند که منجر به افزایش درآمد 
کارگزاری از محل کارمزد شده و افزود: طبق صورت های سود و زیان 
شرکت در سه سال گذشته، در سال ۹۹ شاهد سود قابل توجه کارگزاری 
بودیم که این امر نشان از عملکرد مثبت کارگزاری دارد.به گونه ای که 
درصد،   ۷۷ به   ۹۷ سال  در  درصد   ۵6 از  کارگزاری  خالص  سود  حاشیه 
حاشیه سود عملیاتی از ۷۰درصد در سال ۹۷ به 8۹ درصد در سال ۹۹ 

افزایش یافته است.
بانک  کارگزاری  گذاری  سرمایه  های  صندوق  به  اشاره  با  فهیمی 
کارآفرین تاکید کرد: طبق گزارش عملکرد این صندوق ها رشدهای ۵6 
درصدی صندوق آرمان کارآفرین، 8۰ درصدی صندوق مشترک کارآفرین، 
۴1۹ درصدی صندوق شاخصی کارآفرین در سال ۹۹ نسبت به سال ۹8 را 
شاهد هستیم که نشان می دهد ارزش دارایی های تحت مدیریت کارگزاری 
در قالب صندوق های سرمایه گذاری طی یکسال بیش از ۷۰درصد افزایش 

یافته است.

درصدی   ۹۸ /کاهش  کامزدی  درآمد  درصدی   ۹۵ رشد 
هزینه های مالی

بانک ایران زمین در 12 ماه سال ۹۹ در آمدهای کامزدی را ۹۵ درصد 
نسبت به سال ۹8 افزایش داد و در کنار آن هزینه های مالی را ۹8 درصد 
کاهش داده است و همچنین 1۰ هزار و 2۹۰ میلیارد ریال سود خالص از 

سرمایه گذاری ها کسب کرد .
بانک ایران زمین در 12 ماه سال ۹۹ در آمدهای کامزدی را ۹۵ درصد 
نسبت به سال ۹8 افزایش داد و در کنار آن هزینه های مالی را ۹8 درصد 
کاهش داده است و همچنین 1۰ هزار و 2۹۰ میلیارد ریال سود خالص از 

سرمایه گذاری ها کسب کرد .
هزار   ۴۰۰۰ شده  ثبت  سرمایه  که  زمین  ایران  بانک  گزارش  به 
ایران فعال است  پایه فرابورس  بازار  میلیارد ریالی و نماد “وزمین” در 
صورت های مالی 12 ماه منتهی به پایان سال 13۹۹) حسابرسی نشده 

( را منتشرکرد .
براساس این گزارش این بانک خصوصی از محل تسهیالت اعطایی 
چهار هزار و ۵۷6 میلیاد ریال درآمد شناسایی کرد که نسبت به سال قبل 
از آن تغییر چندانی نداشته است و ۷۴ هزار و 61۰ میلیارد ریال به هزینه 

بابت سپرده های بانکی پرداخت کرد .
بانک ایران زمین در بخش درآمدهای کامزدی شاهد رشد ۹۵ درصدی 
در مقایسه با سال قبل از آن بود این بانک درسال گذشته ۹۰۵ میلیارد ریال 
از این محل درآمد داشت است این رقم در سال قبل از آن ۴6۴ میلیارد 

ریال بوده است .
در بخش سرمایه گذاری های بانک ایران زمین 1۰ هزار و 2۹۰ میلیارد 
ریال سود خالص کسب که این رقم در سال قبل از آن شش هزار و ۵۹۴ 

میلیارد ریال بود که حاکی از رشد ۵6 درصدی است .
در پایان این دوره مالی تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر 
دولتی بانک ایران زمین به ۵1 هزار و 2۵8 میلیارد ریال رسید که نشان 
دهنده رشد ۴۴ درصدی است و همچنین موجود نقدی با رشد 28 درصدی 
به رقم چهار هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال رسید و در مجموع دارایی های این 

بانک با رشد 28 درصدی ۴۴۰ هزار و 38۷ میلیارد ریال رسید.

 ۸ در  ایران  نفتی  فرآورده های  کیفیت  افزایش 
سال گذشته

ایران در هشت سال گذشته عالوه بر افزایش ظرفیت پاالیشی خود، 
همچنین کیفیت فرآورده های تولیدی را نیز افزایش داده تا آنجا که تولید 

نفت کوره در کشور کاهش 23 درصدی را نشان می دهد.
همانطور که افزایش ظرفیت تولید نفت نه تنها قدرت اقتصادی که 
قدرت سیاسی هر کشوری به شمار می رود، ظرفیت پاالیش نفت خام نیز 

همین وضعیت را دارد.
 اهمیت این موضوع آنچنان زیاد است که در دور قبلی تحریم ها که 
با تایید شورای امنیت سازمان ملل بر ایران تحمیل شد، واردات بنزین به 

عنوان یکی از مهمترین مولفه های تحریم در دستور کار بود.
این در شرایطی بود که تحریم صادرات نفت به سختی واردات بنزین 
نبود و ایران در بدترین شرایط آن روزها حدود یک میلیون بشکه نفت در 

روز به صورت رسمی می فروخت.
تجربه آن تحریم باعث شد تا تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و 
بهینه سازی و افزایش ظرفیت سایر پاالیشگاه های کشور در دستور وزارت 

نفت دولت تدبیر و امید قرار گیرد.
 طراحی تفصیلی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس سال 1382 آغاز شد، 
کلنگ پاالیشگاه در سال 138۵ به زمین خورد و باید تا سال 138۹ به 

مرحله بهره برداری می رسید اما در عمل این اتفاق نیافتاد.
نکته مهم آن است که در آن سال ها خبری از تحریم نبود و به 
دلیل قیمت قابل قبول نفت در بازارهای جهانی، امکان تامین مالی پروژه 

وجود داشت.
با این حال پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در حالی که ۷ سال از آغاز 
ساخت آن می گذشت با پیشرفتی 3۵ درصدی تحویل دولت یازدهم شد. 
اگرچه برخی از پیشرفت ۷6 درصدی این پاالیشگاه در آن زمان صحبت 
لوله، احداث آبگیر و ساختمان  اما این پیشرفت مربوط به خط  می کنند 
میزان  این  پاالیشگاه  عملیاتی  واحدهای  ساخت  عمال  و  بوده  اداری 

پیشرفت نداشته است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم در حالی که شدیدترین تحریم ها بر 
ایران تحمیل شده بود، تکمیل این پاالیشگاه در دستور کار قرار گرفت و 

با فازبندی آن تولید بنزین آغاز شد.
سرانجام در سال ۹۷ با بهره برداری از فاز 3 این پاالیشگاه، ایران نه 

تنها از واردات بنزین بی نیاز شد که به جمع صادرکنندگان رسید.
سایر  و  پاالیشگاه  این  از  بهره برداری  با  که  است  این  مهم  نکته 
طرح های پاالیشی، عالوه بر آنکه ظرفیت پاالیشی کشور 2۷ درصد باال 

رفت، کیفیت محصوالت تولیدی نیز بیشتر شد.
سال ۹2 در حالی طرفیت تولید بنزین ایران 6۰ میلیون لیتر در روز 
با استاندارد یورو ۴ و ۵ در کشور تولید نمی شد. با  بود که هیچ بنزینی 
افزایش ۹1 درصدی ظرفیت تولید بنزین در ایران، در حال حاضر ظرفیت 
تولید بنزین یورو ۴ و ۵ در کشور ۹۰ میلیون لیتر چیزی معادل ۷۵ درصد 

از ظرفیت کل تولید بنزین ایران است.
در تولید گازوئیل نیز عالوه بر افزایش 2۰ درصدی ظرفیت تولید، 
روزانه توانایی تولید ۷۰ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴ و ۵ در کشور وجود 
دارد. این در حالی است که تا پیش از دولت یازدهم و در سال ۹2، هیچ 

گازوئیلی با این کیفیت در کشور تولید نمی شد.
عالوه بر محصوالت پر طرفداری مانند بنزین و گازوئیل، در مجموع 
تولید   ۹2 سال  به  نسبت  کیفیت تر  با  محصوالتی  نیز  پاالیشی  ظرفیت 
می کند. تولید نفت کوره در حالی که سال ۹2، روزانه 8۰ میلیون لیتر بود، 
در سال ۹۹ این ظرفیت به 6۵ میلیون لیتر رسیده که کاهشی 23 درصدی 
را نشان می دهد. توجه به افزایش ظرفیت پاالیشی در کنار توسعه گازرسانی 
باعث شد تا ظرفیت مازادی در سوخت مایع ایجاد شود.این موضوع باعث 

شد تا ایران صادرکننده اول بنزین در بین کشورهای عضو اوپک باشد.

کارشناس بازار سرمایه:

ترکیب دولت جدید در آینده اقتصاد ایران تاثیر گذار است
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت افزایش یافت
قیمت نفت تحت تاثیر پیش بینی رشد محدود تولید نفت آمریکا در 
هفتگی  رشد  چهارمین  و  یافت  افزایش  جمعه  روز  جاری،  میالدی  سال 

متوالی را رقم زد.
بهای معامالت نفت برنت با ۴3 سنت معادل ۰.6 درصد افزایش، در 
۷3 دالر و ۵1 سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با 6۰ سنت معادل ۰.8 درصد افزایش، به ۷1 دالر و 6۴ 
هفتگی  رشد  درصد   1.1 دو شاخص حدود  هر  رسید.  بشکه  هر  در  سنت 

نشان دادند.
منابع آگاه در اوپک اظهار کردند این گروه انتظار دارد تولید نفت آمریکا 
امسال با وجود رشد قیمتها، رشد محدودی داشته باشد. مقامات اوپک دورنمای 
تولید آمریکا را از کارشناسان صنعتی خارج از این گروه دریافت کردند. این 
پیش بینی ها به معنای آن است که اوپک پیش از بهبود تولید نفت شیل در 

سال 2۰22، قدرت مدیریت بیشتری بر بازار در کوتاه مدت خواهد داشت.
فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد بازار در گروه پرایس فیوچرز در این باره 
گفت: بازارهای نفت صعود کردند زیرا اوپک نسبت به این که افزایش تولید 
نفت آمریکا به حدی باشد که این گروه را وادار کند برنامه هایش به منظور 

تقویت قیمتها را تغییر دهد، بدبین است.
نفت برنت روز چهارشنبه در باالترین قیمت از آوریل سال 2۰1۹ و 
شاخص نفت آمریکا در باالترین قیمت از اکتبر سال 2۰18 بسته شده بود. 
اما قیمتها روز پنج شنبه تحت تاثیر رشد ارزش دالر آمریکا که قیمت نفت 

را به ارزهای دیگر گرانتر کرد، عقب نشینی کرده بودند.
منابع آگاه به رویترز اظهار کردند مقامات کمیسیون اقتصادی اوپک 
و مفسران بیرونی در نشستی با موضوع تولید نفت آمریکا شرکت کردند. 
اوپک در دیدار جداگانه ای که روز پنج شنبه برگزار شد، پیش بینی های 
بیشتری درباره دورنمای سال 2۰21 و 2۰22 شنید. اگرچه توافق عمومی بر 
این است که رشد تولید نفت آمریکا امسال محدود خواهد بود اما یک منبع 
صنعتی اعالم کرد پیش بینی ها برای سال 2۰22 از ۵۰۰ هزار بشکه در 

روز تا 1.3 میلیون بشکه در روز متغیر است.
عاملی که رشد قیمتها را محدود کرد، نگرانیها نسبت به روند شیوع 
ویروس کرونا بود. همچنین اظهارات روز پنج شنبه مذاکره کننده ارشد ایران 
که اعالم کرده بود تهران و واشنگتن از همیشه به رسیدن به توافق هسته 

ای نزدیک شده اند، به نگرانیهای بازار افزود.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه 
اعالم کرد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته برای دومین هفته متوالی 
به شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کرده اند. شمار دکلهای 
نفت با هشت حلقه افزایش، به 3۷3 حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل 
سال 2۰2۰ بود در حالی که شمار دکلهای حفاری گاز با یک حلقه افزایش، 
به ۹۷ حلقه رسید که نخستین افزایش در شش هفته گذشته بود. مجموع 
دکلهای حفاری نفت و گاز 2۰۴ حلقه معادل ۷۷ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش پیدا کرده است. همچنین ۹3 درصد رشد از زمان سقوط 

به رکورد پایین 2۴۴ حلقه در اوت سال 2۰2۰ داشته است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رییس اتحادیه مشاوران امالک:

امیدواریم بازار مسکن
 در دولت رئیسی رونق بگیرد!

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه آیت اهلل رئیسی، رشد تولید 
و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه های خود قرار داده است گفت: افزایش 
عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال 
جاری آثار برنامه های منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن 

بروز پیدا کند.
انتخاب  به  مسکن  بازار  واکنش  پیش بینی  درباره  مصطفی قلی خسروی 
سید ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری اظهار کرد: آیت اهلل رئیسی، مسکن را 
در اولویت برنامه های خود قرار داده و اعالم کرده که از روز اول مساله مسکن 

را پیگیری می کند.
وی افزود: این نشان می دهد که منتخب مردم، درک صحیحی از تاثیر 
بخش مسکن بر معیشت مردم و همچنین رونق اقتصادی دارد. به هر حال 
مسکن یک حوزه کلیدی و صنعت مادر است که دست کم 18۴ شغل کلیدی 

را در بر می گیرد. یعنی اگر مسکن به رونق برسد اقتصاد کشور راه می افتد.
و  تفکر  با  آشنایی کاملی  اینکه  بیان  با  امالک  اتحادیه مشاوران  رییس 
برنامه های آیت اهلل رئیسی دارم گفت: ایشان هرکجا بوده سعی کرده آثار خوبی 
از خود به جا بگذارد. به طور مثال معموال از بنده موضوع کد رهگیری را جویا 
می شد و دنبال می کرد. علتش این است که ذاتا به شفافیت در همه زمینه ها 

اعتقاد دارد.
خسروی با اشاره به برنامه رئیسی برای احداث سالیانه یک میلیون واحد 

مسکونی در کشور تاکید کرد: به طور قطع با برنامه ریزی، پشتیبانی مالی و پشتکار، 
احداث یک میلیون واحد دور از دسترس نخواهد بود. من معتقدم در نیمه دوم 
سال 1۴۰۰ نشانه های شکوفایی اقتصاد مسکن بروز خواهد کرد. البته حداقل 

باید 1۰۰ روز به آقای رئیسی زمان بدهیم تا مقداری بر شرایط مسلط شود.
وی تاکید کرد: به دلیل آنکه نگرش آقای رئیسی به ساخت و ساز است 
بسیار خوشبین هستیم که با افزایش عرضه، قیمتها در بازار مسکن کنترل شود. 
پیش بینی بنده این است که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن 
می شود، بر متغیرهای افزایشی غلبه می کند. بدین ترتیب انتظار داریم قیمتها به 

ثبات برسد. همچنین از رکود فعلی خارج خواهیم شد.
انتخابات  دوره  سیزدهمین  در  مردم  مشارکت  درباره  همچنین  خسروی 
ریاست جمهوری گفت: حضور مردم در صحنه با هر سلیقه و گرایشی، نقشه های 
بیگانگان و دشمنان برای کمرنگ کردن انتخابات را نقش بر آب کرد. بنابراین 
تبریک اصلی را باید به مردم بگوییم که در طول ۴2 سال گذشته نشان دادند 
برای روزهای سخت آماده هستند. از امروز باید با یکدلی دست به دست هم 

بدهیم و کشور را بیش از پیش به سمت آبادانی و پیشرفت ببریم.

اظهار  ایران  اقتصاد  خانه  دبیر 
 FATF داشت: چاره ای نداریم جز اینکه
را بپذیریم. FAFT از عدم عضویت ما 
ضرر نمی کند، این ما هستیم که ضرر 
 FATF عضو  کشور   186 می کنیم. 
که  ما  ندارند،  هم  مشکلی  و  هستند 
المللی  بین  معامالت  از  نیستیم  عضو 
و  شده  منع  بانکی  انتقاالت  و  نقل   و 

زیان می بینیم.
لزوم  مورد  در  دانشمند  مسعود 
 FATF کرد:  اظهار   FATF پذیرش 
یک کارگروه بین المللی است که برای 
شفافیت های مالی به وجود آمده است. 
همه کشورهای دنیا به جز دو سه کشور 
عضو این سازمان جهانی هستند. این 
نقل   که  می کند  تکلیف  جهانی  نهاد 
چه  به  باید  مالی  و  پولی  انتقاالت  و 
شفافیت  باید  میزان  چه  به  و  گونه ای 

داشته باشد.
بیشتر  که  آنجا  از  افزود:  وی 
کشورهای دنیا عضو FATF شدند ما نیز 
باید عضو شویم، تا االن هم که این کار 
را نکرده ایم زیان دادیم. کشورهایی که 
عضو FATF مجاز نیستند با کشورهای 
داشته  اقتصادی  همکاری  عضو  غیر 
بتوانند  کشورها  این  اینکه  مگر  باشند 
شفافیت مالی خود را طبق استانداردهای 

FATF نشان دهند.
تصریح  ایران  اقتصاد  خانه  دبیر 
کرد:  اینکه ما استانداردهای FATF را 
قبول داریم یا خیر یک مقوله است ولی 

موضوع مهم این است که 18۷ کشور 
عضو FAFT هستند و ما عضو نیستیم 
و در حال زیان هستیم. تنها کشورهای 
غیرعضو ایران و کره شمالی هستند، ما 
که نمی توانیم FATF را تغییر دهیم یا 
با آن قهر کنیم. FATF اجباری برای 
پذیرش ما ندارد اما می گوید کشورهای 
عضو مجاز به معامله یا تعامل بانکی با 
باعث  اینها  نیستند.  مجاز  غیرعضوها 
کارهای  برای  مالی  محدودیت های 
دنیا  کشورهای  سایر  و  ایران  تجاری 

می شود.
وی با اشاره به اهمیت FATF در 
بین المللی گفت: فرض کنید  معامالت 
معجزه شد و صبح فردا آمریکایی ها همه 
بازهم در  لغو کردند،  را  ما  تحریم های 
صورت صادرات ما نمی توانیم مثال پول 

نفت خود را بگیریم. کشوری که نفت 
ما را خریداری می کند می گوید پول شما 
را نگه می داریم تا FAFT اجازه پرداخت 

پول را بدهد.
بنابراین  کرد:  اضافه  دانشمند 
نمی توانیم پول کاالهای صادراتی خود 
را بگیریم و به تبع آن نمی توانیم کاال 
بخریم یا باید آن را از طریق واسطه ها 
کنیم  خریداری  بیشتری  قیمت  با  و 
که  برسانیم  تولیدی  واحدهای  به  تا 
چرخ تولید بچرخد و کارگر بیکار نشود. 
همچنین اگر ادامه پیدا کند بر این تک 
 FATF تک راه هایی که با آنها خارج از

معامله می کنیم را می بندند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم فوریت 
پیوستن به FATF گفت: میزان فوریت 
تصویب FATF به قدری است که اگر 6 

سال پیش آن را تصویب می کردیم بهتر 
از ۵ سال پیش بود؛ االن که فوریت آن 
به شدت زیاد شده است. زمانی ما فقط 
گفت وگو می کردیم، زمانی وارد لیست 
خاکستری شدیم اما االن دو سال است 
که ما در لیست سیاه هستیم. دیگر هیچ 
معامله ای با ما نمی شود مگر اینکه عضو 

FATF شویم.
خت:  سا ن  نشا طر خا نشمند  ا د
را    FATF اینکه  جز  نداریم  چاره ای 
ما  عضویت  عدم  از   FAFT بپذیریم. 
ما هستیم که ضرر  این  نمی کند  ضرر 
 FATF عضو  186کشور  می کنیم. 
هستند و مشکلی هم ندارند اما ما که 
عضو نیستیم از معامالت بین المللی و 
نقل  و انتقاالت بانکی منع شده و زیان 

می کنیم.

دبیر خانه اقتصاد ایران:

چاره ای جز پذیرش FAFT نداریم
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غیر  ی  ها شت  ا د بر
موجب  باالدست  در  قانونی 
در  شدیدفشارآب  کاهش 
در  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  سامانه 

روزهای اخیرشد.
معاون بهره برداری و توسعه آب 
آبفای اصفهان به چالش های موجود 
در تامین پایدارآب شرب مشترکین این 
شرکت اشاره کرد و اظهار داشت:در دهه  
اخیر به  علت برداشت های غیرقانونی در 
تراکمجمعیت،کاهشنسبی  باالدست، 
بارندگی ها و افزایش دما، تامین پایدار 
آب شرب حدود ۵ میلیوننفر از جمعیت 
ساکندر ۵۷ شهر و 38۰ روستای تحت 
پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ 

با چالش مواجه شده است.
ناصر اکبری با اشاره به این که 
خشک شدن زاینده رود موجب خشک 
شدن چاه های فلمن با ظرفیت آبدهی 
سه متر مکعب در ثانیه و کاهش ۵۰ 
درصدی آبدهی سایر چاه های متفرقه 
و حریمی شد افزود: نیاز است شرکت 

به  نسبت  اصفهان  ای  منطقه  آب 
جبران این حجم از آب از دست رفته 

اهتمام ورزد.
آشامیدنی  آب  افزود:اکنون  وی 
ازتصفیهخانهباباشیخعلیدر اصفهان 

کهظرفیت  شود  می  غرباستانتامین 
آنبالغبر11.۵ مترمکعبآبدر ثانیه است در 
حالی که نیاز آبی مردم در اوج مصرف 

به 16 متر مکعب در ثانیه می رسد.
معاون بهره برداری و توسعه آب 
از  جلوگیری  خواهان  اصفهان  آبفای 
برداشت آب در باالدست زاینده رود از 
سوی مسئوالن امر شد وبر صرفه جویی 
در مصرف آب توسط همه ذینفعان و 

بهره برداران تاکید کرد.
وی به تاثیر افزایش دما در مصرف 

آب شرب  اشاره کرد و بیان داشت: این 
روزها با گرم شدن هوا مصرف آبهم 
درجه  هر   که  به طوری  بیشتر شده 
تا 3۰۰  بین 2۵۰  هوا  دمای  افزایش 
لیتر در ثانیه  یا معادل 2 تا 3 درصد بر 

مصرف آب اضافه می کند.
از  مصرفآب  مدیریت  بر  اکبری 
با  گفت:  و  کرد  تاکید  مردم  سوی 
مردم  اصفهان  در  آبی  تنش  وجود 
نسبت به صرفه جویی در مصرف آب 
اهتمام الزم را داشته باشند چرا که با 
آبی  سال  در  بارندگی  کاهش  وجود 
در  را  سختی  بسیار  تابستان  جاری 

پیش داریم.
انجام  به دلیل  شایان ذکر است 
آب  شرکت  فرهنگی  و  فنی  اقدامات 
و فاضالب استان اصفهان در دو دهه 
و  آب مشترکین  اخیر، سرانه مصرف 
همچنین میزان هدررفت آب از شبکه 
های آبرسانی شهرها و روستاهای تحت 
پوشش این شرکت، از تمام شهرها و 

استان های کشور کمتر است. 

برداشت های غیرقانونی در باالدست،کاهش شدیدفشار آب در ۵۷ شهر 
و ۳۸۰ روستای اصفهان  را رقم زد

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه :
و  ها  نمایی  سیاه  با  رهبری  معظم  مقام  منویات  طبق 

کاهش امید مقابله می کنیم
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه: ممکن است با سیاه نمایی، 
به کاهش امید و خودباوری دامن زده شود اما ما در شرکت فوالد مبارکه 
سعی کردیم با این نگاه مقابله کنیم و اجازه نخواهیم داد دستاوردهای 
ملی و اعظم شرکت فوالد مبارکه و ماحصل تالش کارگران و کارکنان 

این شرکت دست مایه حواشی و نیات پلید حاشیه سازان شود.
به مناسبت دهه کرامت، مراسم اهداء 1۷ سری جهیزیه به نوعروسان 
شرکت  مساعدت  با  مبارکه  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
فوالد مبارکه با حضور حجت االسالم والمسلمین موسوی، امام جمعه 
مبارکه،کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(، پروین صالحی، 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، هادی نباتی 
نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، اصغر هدایت، فرماندار 
شهرستان، محسن عزیزخانی، جانشین سپاه و مقاومت بسیج شهرستان 
مبارکه و برخی دیگر از مسئوالن این شهرستان در سالن اجتماعات اداره 

کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان مبارکه برگزار شد.
در این مراسم  هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه ضمن تبریک هفته کرامت و تشکر از کمیته امداد شهرستان 
مبارکه در سهیم شدن اقدام خیر این شرکت اظهار کرد: شرکت فوالد 
معظم  مقام  منویات  راستای  در  همواره  تاکنون  بدوتاسیس  از  مبارکه 
رهبری به منظور امیدآفرینی در جامعه به ایفای مسئولیت های اجتماعی 

پرداخته است.
رهبری،  منویات  و  تاکیدات  برخالف  متاسفانه  افزود:  وی 
دستاوردهای بزرگترین واحد صنعتی کشور با تخریب و پناه آوردن به 
حواشی در قالب انتشار تیزر و کلیپ و هیاهوی رسانه ای تحت الشعاع 

قرار گرفته است.
نباتی نژاد با استناد به فرمایشات رهبری که از جهش تولید در صنعت 
فوالد یاد کردند، گفت: دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی اعم 
از دریافت مجوز واکسن ایرانی کرونا و ثبت رکوردهای متعدد در تولید 
آنچنان که شایسته است برجسته نمی شود؛ این درحالی است که اگر 
دیگر کشورها به این موفقیت ها دست می یافتند با موج رسانه ای در 

جامعه بازتاب مثبت پیدا می کرد.
وی افزود: ممکن است با سیاه نمایی، به کاهش امید و خودباوری 
دامن زده شود اما ما در شرکت فوالد مبارکه سعی کردیم با این نگاه 
شرکت  اعظم  و  ملی  دستاوردهای  داد  نخواهیم  اجازه  و  کنیم  مقابله 
فوالد مبارکه و ماحصل تالش کارگران و کارکنان این شرکت دست 

مایه حواشی و نیات پلید حاشیه سازان شود.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر مولفه هایی 
نظیر امیدآفرینی و ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: با شیوع کرونا، این شرکت در قالب کمک های مومنانه به 
یاری جامعه شتافت و امیدواریم آنان که درصدد تخریب دستاوردهای 

این شرکت هستند، مستند صحبت کنند.

هرمزگان  به  کرونا  منفی  تست  بدون  مسافر  ورود 
ممنوع شد

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمزگان گفـت: ورود مسـافر از 
مسـیرهای هوایـی داخلـی، راه آهـن و پایانـه هـای مسـافری بـدون 
تسـت منفـی کرونـا از روز شـنبه 2۹خرداد بـه هرمزگان ممنوع اسـت.

دکتـر حسـین فرشـیدی روز جمعـه در گفت و گـوی اختصاصی با 
ایرنـا افـزود: نیروهـای دانشـگاه علوم پزشـکی از تاریخ یاد شـده برای 
نمونـه گیـری از مسـافران، در فـرودگاه هـا، ایسـتگاه هـای راه آهن و 
پایانه های مسـافری اسـتان مسـتقر می شـوند و فقط در صورت منفی 

بـودن تسـت کرونـا، به مسـافران اجازه ورود داده می شـود.
وی بـا تشـریح وضعیـت بحرانی کرونا در اسـتان اجرای این طرح 
را بسـیار ضـروری توصیـف کـرد و خواسـتار همـکاری و حمایت همه 
جانبه سـایر نهادها و دسـتگاه های دولتی و مردم برای اجرای آن شـد.

دکتر فرشـیدی هشـدار داد: اگـر وضعیت کنونی ادامـه پیدا کند با 
افزایـش مـوارد فوتی و بسـتری روبرو خواهیم بود و مرگ و میر ناشـی 

از کرونـا در اسـتان روزانه به باالی 1۰نفر خواهد رسـید.
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی ادامـه داد: ایـن در حالیسـت که 
اگـر رعایـت پروتـکل ها به ۵۰درصد برسـد، شـیب بیماری در اسـتان 
پـس از یـک مـاه، ۵۰درصـد کاهـش خواهد داشـت و چنانچـه میزان 
رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی 2برابـر بیش از میزان کنونی شـود، 
از 1۵تیرمـاه، تعـداد بیماران بدحال و بسـتری و آمار فوتی ها به شـدت 

یافت. کاهش خواهـد 
وی اسـتفاده از 2ماسـک در محـل هـای شـلوغ، محـدود شـدن 
خـروج از منـزل فقـط بـرای مـوارد ضـروری و حیاتی، تعطیلـی کامل 
دیـد و بازدیدهـا و دورهمـی هـا و پیش بینـی تهویه مناسـب در محل 
هـای مختلـف را از مـواردی دانسـت کـه بایـد مـورد توجـه جـدی 

همگانـی قـرار گیرند.
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان ادامه داد: سال گذشته فقط 
بـا سـوش چینـی کرونا در اسـتان مواجه بودیـم اما امسـال همه موارد 
تشـخیصی از نوع سـوش انگلیسـی با میزان ابتال و سـرایت باالسـت 
کـه هـر فـرد آلوده، در صـورت رعایت نکـردن کامل قرنطینـه، حداقل 
هفـت نفـر را مبتـال مـی کنـد و بر همین اسـاس با قطعیـت اعالم می 
کنیـم اگـر یکـی از اعضای خانـواده مبتال شـود، تمام اعضـای خانواده 

وی نیـز آلـوده به ویروس کرونا هسـتند.
بـه گفتـه دکتر فرشـیدی هم اکنـون میزان آلودگـی در اداره های 
دولتـی و بـه ویـژه بانـک ها به دلیل رعایت نشـدن پروتـکل ها و نبود 

تهویه مناسـب زیاد است.
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی هرمزگان اظهار داشـت: بر همین 
مبنا شـیوه نامه نصب و بکارگیری سیسـتم های تهویه در ادارات را به 
سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا ارائـه داده و حتـی نوع و قدرت مناسـب 

دسـتگاه های تهویـه را نیز مشـخص کرده ایم.
وی با اشـاره به رعایت نشـدن بسـیاری از مسـائل ضروری برای 
کاهش کرونا در اسـتان مانند برپا نشـدن مجالس عروسی و سوگواری، 
کنتـرل رفـت و آمدهـای جـاده ای، منـع رفت و آمد شـبانه شـهری و 
حضور یک سـوم کارمندان در ادارات اظهار داشـت: اجرایی شـدن هر 
یـک از ایـن مـوارد، متولیـان خـاص خـود را دارد کـه در ایـن زمینه با 

مشـکالت مشـهود و غیرقابل انکاری مواجه هسـتیم

با حضور سرپرست مخابرات منطقه مرکزی: 
برگزار  نقلیه  بررسی مسائل و مشکالت واحد  نشست 

شد 
مخابرات  سرپرست  لطفی  مهندس  حضور  با  نشستی  در  اراک- 
منطقه مرکزی و همکاران واحد نقلیه مسایل و مشکالت این بخش مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
مرکزی در ابتدای این جلسه همکاران بخش نقلیه از نزدیک مسایل و 
مشکالت خود را با مدیر منطقه مطرح نمودند و در ادامه مهندس لطفی 
ضمن اشاره به اهمیت خدمات و زحمات بخش نقلیه بیان کرد: تامین 
رضایت خاطر همکاران این واحد نقش بسیار مهمی در ارایه بهتر خدمات 
مخابراتی و همچنین انجام ماموریت و سفرهای ایمن دارد در پایان این 
نشست مهندس لطفی اظهار امیدواری کرد با بررسی و پیگیری مسایل 
و مشکالت مطروحه نهایت سعی و تالش خود را در تامین خواسته ها 

و رفع نیازهای این بخش به عمل خواهد آورد.

مدیرعامل برق غرب :
اسـتخراج رمـز ارز تـا پایان شـهریور ماه سـال 

جـاری ممنوع اسـت
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای غرب از ممنوعیت اسـتخراج 
رمز ارز توسـط مشـترکین صنایع سـنگین غرب کشور و نیروگاه های 
مقیـاس کوچـک تحـت پوشـش این شـرکت تـا پایان شـهریور ماه 

سـال جاری خبر داد .
مهنـدس »علـی اسـدی« گفـت : بـه دسـتور ریاسـت محترم 
جمهـور اسـتخراج رمـز ارز توسـط مشـترکین صنایع سـنگین غرب 
کشـور و نیروگاه هـای مقیـاس کوچـک تحت پوشـش این شـرکت 
حتـی به صـورت قانونـی تـا پایـان شـهریور ماه سـال جـاری ممنوع 

. است 
وی افـزود : بـه دلیـل کمبـود انـرژی در زمان پیک بـار فصلی 
شـبکه و بـا هـدف جلوگیـری از خاموشـی های آتی به دلیـل کمبود 
انـرژی بـرق ، هیچ شـرکتی مجـاز به نصب دسـتگاه اسـتخراج رمز 

ارز حتـی به صـورت قانونی نیسـت .
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای غـرب در پایان گفـت : در 
صورت کشـف و شناسـایی هرگونه تأمین برق دسـتگاه های رمز ارز 
ضمـن پیگیـری موضوع از طریق دادسـتانی و برخورد بـا متخلفین ، 

مطابـق مقـررات قانونـی بـا آنها رفتار خواهد شـد .

تجهیـز و راه اندازی ایسـتگاه پمپـاژ آب مجتمع 
باباگیـر چهل زرعـی شهرسـتان ایوانغرب

مدیـر امور آبفای شهرسـتان ایوان گفت: بـا تجهیز و راه اندازی 
ایسـتگاه  پمپـاژ آب مجتمـع باباگیـر چهـل زرعی شهرسـتان ایوان، 
اهالـی 3 روسـتا )روسـتاهای باباگیر، صداقت و میوانـه( با تعداد 1۰۰ 

خانـوار  از نعمت آب سـالم و پایدار برخوردار گشـتند.
به گزارش روابط عمومی شـرکت آب و فاضالب اسـتان ایالم، 
آیـت کیانـی با اعالم این خبر گفت: در راسـتای ارایـه خدمات پایدار 
و تامیـن آب شـرب مـورد نیـاز مشـترکان و ضـرورت رفع بـه موقع 
معایـب تاسیسـات و تجهیزات، اکیـپ اجرایی امور آبفا شهرسـتان با 
حمایت و پشـتیبانی سـتاد اسـتان،  نسـبت به رفع مشـکل ایسـتگاه 
پمپـاژ آب، مجتمـع باباگیـر چهـل زرعـی، کـه بـه علـت نوسـانات 
جریـان بـرق در الکتروپمپ شـناور ایسـتگاه های فـوق رخ داده بود، 
بـا تغییـر روش پمپـاژ در ایسـتگاه و عملیات  حفـر چاهک و نصب و 
راه انـدازی الکتـرو پمپ شـناور، طـی دو روز  با هزینـه 11۰ میلیون 

تومان  اقـدام نمود.
وی افـزود: بـا راه انـدازی ایـن ایسـتگاه پمپاژ، اهالی 3 روسـتا 
)روسـتاهای باباگیـر ؛ صداقـت و میوانـه( با تعـداد 1۰۰ خانوار  از آب 

سـالم و پایدار برخوردار گشـتند.
مدیـر  امـور شـرکت  آب و فاضـالب شهرسـتان  ایوانغـرب در 
پایـان و بـا تاکیـد بـر صرفه جویی در مصرف آب توسـط مشـترکان  
گفـت: موثرتریـن راه مدیریـت مصـرف آب، صرفـه جویـی توسـط 
مشـترکان اسـت و از مردم می خواهیم با اسـتفاده صحیح و پرهیز از 
مصـارف غیـر ضروری ما را در گذر از فصل گرم سـال  یاری نمایند.

تصور غلط  قوی تر بودن 
 کار دسِت مردان داده

رییس مرکز بهداشـت اسـتان کرمانشـاه با اشـاره به آمار باالی 
مرگ و میر در مردان نسـبت به زنان ، گفت : متأسـفانه تصور غلط 
مـردان در خصـوص قوی تـر بودن نسـبت به زنان موجب شـده آنها 
از توجه به سـالمت خود غافل شـوند و همین امر آنها را در معرض 

ابتـال بـه انواع بیماری قرار داده اسـت .
دکتـر ابراهیـم شـکیبا بـا بیـان اینکـه 2۴ تـا 31 خـرداد هفتـه 
بیـن المللـی سـالمت مـردان نام گرفتـه ، گفت : این هفتـه با هدف 
ترویـج فرهنـگ خـود مراقبتـی و توجـه بیشـتر مـردان به سـالمت 
خـود و همچنیـن جلـب توجه دولتمـردان به تأمین ، حفـظ و ارتقای 

سـالمت ایـن گروه نامگذاری شـده اسـت .
وی افـزود : متاسـفانه اغلـب مـردان به سـالمت جسـم و روان 
خـود توجـه چندانـی ندارنـد ، در حالیکـه الزم اسـت حتـی بـا وجود 
احسـاس سـالمت برنامه منظمی برای معاینات دوره ای و مراجعات 

بهداشـتی داشـته باشند .
دکتـر شـکیبا مهمتریـن چالـش در امر سـالمت مـردان را باور 
غلـط آنهـا مبنـی بـر برتـر بـودن و قوی تـر بـودن نسـبت بـه زنان 
دانسـت و افـزود : ایـن موضـوع باعـث شـده کـه مردان از سـالمت 

خودشـان غافل شـوند .
وی افـزود : بـا همیـن باورهاسـت کـه مـردان کمتر بـه مراکز 
درمانـی مراجعـه می کنند و کمتر از زنان به رعایت اصول بهداشـتی 

و خـود مراقبتـی مبادرت مـی ورزند .
رییس مرکز بهداشـت اسـتان کرمانشـاه در ادامه سـن و جنس 
را دو فاکتـور مهـم دخیـل در ابتال به بیماری های مختلف دانسـت و 
افـزود : بیماریهـای مهمی مانند بیماریهای قلبی عروقی ، فشـارخون 
بـاال ، دیابـت و ... عامـل مهـم مـرگ و میـر بویـژه در گـروه سـنی 
میانسـاالن و سـالمندان مـی باشـند ، امـا در ایـن میان ایـن بیماری 
ها در مردان نسـبت به زنان بروز و شـیوع بیشـتری داشـته و مرگ 
و میـر ناشـی از آن هـا بـه طـور قابل توجهی بیشـتر از زنان اسـت .

وی بـه شـیوع بیمـاری کرونـا در دو سـال اخیر هم اشـاره کرد 
وافـزود : در زمینـه ایـن بیمـاری هـم مـوارد ابتـال و مـرگ و میر در 
مردان نسـبت به زنان باالتر بوده و این امر موجب شـده که امسـال 

در هفتـه سـالمت مـردان این موضوع بیشـتر مورد توجه باشـد .

جشنواره بزرگ نقاشی محالت 
در بندرعباس برگزار شد

رئیس سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس 
گفـت: جشـنواره بـزرگ نقاشـی محـالت در شـهر بندرعبـاس ویژه 
کـودکان و نوجوانـان توسـط سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی ورزشـی 

شـهرداری بندرعبـاس در سـطح محالت برگزار شـد.
حامـد رضوانـی در ایـن بـاره اظهـار کرد: هـدف این جشـنواره 
اسـتعداد یابـی کودکان و نوجوانـان، حمایت و پرورش اسـتعداد آنها، 

همچنیـن ارتبـاط بـا محالت مختلف شـهر بوده اسـت.
وی ادامـه داد: 3۵۰ کـودک و نوجوان در محالت مختلف شـهر 
بندرعبـاس در ایـن جشـنواره شـرکت کـرده انـد که می تـوان گفت 

مشـارکت در محالت متفاوت بوده اسـت.
رضوانـی افـزود: ایـن جشـنواره در چنـد محله شـهر بندرعباس 

بصـورت پایلوت برگزار شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در محـدوده منطقـه یـک شـهر بندرعبـاس 
در محلـه گلشـهر، کوچـه ایرانیـت، داروپخـش، خیابان دانشـگاه، در 
منطقـه دو کـوی گلسـتان، نیایـش، طالییه، سـجادیه، شـهرک نور، 

شـهرک شـهیددقت، شـهرک پردیس بوده اسـت.
رئیس سـازمان فرهنگی شـهرداری بندرعباس گفت: در منطقه 
سـه، محله دو راهی ایسـینی، سـه راه برق همچنین در منطقه چهار 

نیز، شـهرک پیامبر اعظم و کوی ملت نیز برگزار شـده اسـت.
وی عنـوان کـرد: محلـه محوری اسـاس برنامه هـای فرهنگی 
اجتماعـی ایـن سـازمان اسـت.گفتنی اسـت، در پایان این جشـنواره 
از کودکانـی کـه در این جشـنواره شـرکت کـرده اند به رسـم یادبود 

هدایایی اهدا شـده اسـت.

فریبا شریف آباد-حجت االسالم 
مروی با اشاره به تجلی عظمت و اوج 
در  ایرانی-اسالمی  مختلف  هنر های 
حرم مطهر امام رضا)ع(، گفت: آستان 
قدس در حوزه هنر باید جریان ساز و 
الگو برای کشور باشد و این جایگاهی 
باعظمت  دستگاه  این  از  که  است 

معنوی انتظار می رود.
سایه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
والمسلمین  االسالم  حجت  خاوران؛ 
ز  ا جمعی  دیدار  در  مروی  احمد 
دست اندرکاران و هنرمندان مؤسسه 
قدس  آستان  هنری  آفرینش  های 
رضوی که در نگارخانه رضوان مشهد 
انجام شد، به این سخن امام خمینی 
است«  کارگر  هم  »خداوند  که  )ره( 
اشاره و اظهار کرد: بنده به تأسی از 
این فرموده امام بزرگوار عرض می کنم 
»خداوند هم هنرمند است.« سرتاسر 
عالم صحنه زیبای هنرمندی پروردگار 
یکتاست و شکوه عالم و زیبایی های 
طبیعت نشانه وجود پروردگار و تجلی 

هنر الهی است.
همواره  بشر  اینکه  بیان  با  وی 
در طول تاریخ از هنر برای ماندگاری 
مفهوم  و  مذهب  اندیشه،  فکر،  یک 
استفاده کرده است، ابراز کرد: هنر بی 
تردید رساترین ابزار برای ماندگاری، 
مقبولیت و ترویج یک اندیشه و تفکر 
می تواند  حال  انسان هاست،  میان  در 

آن اندیشه و پیام حق باشد یا باطل.
هنر، رمز ماندگاری و نفوذ مفاهیم 

و اندیشه هاست
حجت االسالم والمسلمین مروی 
اندیشه و  پیام،  اینکه هر  بر  تأکید  با 
فرهنگی که بخواهد گسترش و نفوذ 
ابزار هنر  از  باید  ماندگار شود  و  یابد 
استفاده کند، تصریح کرد: هنر توانایی 
بیان مفاهیم و اندیشه ها در قالبی زیبا 
را دارد که در نهایت موجب اثرگذاری 
جمع  احساسات  و  عواطف  افکار،  بر 
انسان ها  مختلف  اقشار  از  کثیری 
با  هنر  میان  تفاوت  این  و  می شود 

دیگر ابزار انتقال پیام است.
وی افزود: به عنوان مثال کتاب 
مورد  و  دارد  را  خود  خاص  مخاطب 
است،  جامعه  از  بخشی  تنها  استفاده 
اما هنر این قابلیت را دارد که مفاهیم 
پیچیده را به شکلی ساده و زیبا و قابل 
استفاده برای عموم جامعه عرضه کند، 
از این رو هر فردی به تناسب استعداد 
آثار هنری  از  و آگاهی خود می تواند 

بهره ببرد.
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 

از  استفاده  تاریخی  پیشینه  به  ادامه 
ابزار هنر اشاره و تصریح کرد: تاریخ 
اسالم نشان می دهد که هم ائمه اطهار 
و  ائمه ضاللت  هم  و  )ع(  هدایت  و 
قرار  استفاده  مورد  را  هنر  گمراهی 
شاعران  اسالم  صدر  در  می دادند؛ 
ارزش های  از  دفاع  برای  مسلمان 
حضور  جنگ  میدان  در  اسالمی 
می یافتند و با سالح ذوق و هنر شعری 
تکلیف  ادای  مجاهدان  کنار  در  خود 
می کردند، در مقابل سپاه اشقیا و کفار 
نیز از شعرا برای تهییج نیروهای خود 

بهره می بردند.
در  هنر  ینکه  ا بیان  با  وی 
مورد  می تواند  مختلفی  عرصه های 
هنر  کرد:  عنوان  گیرد،  قرار  استفاده 
یکی از ویژگیهای مشترک انسان ها و 
امری کاماًل فطری و آمیخته با وجود 
آدمی است، لذا کارکردهای مختلفی 
دارد و عرصه های گوناگونی از اقتصاد 

تا فرهنگ را در بر می گیرد.
به  قدس  آستان  جدی  اهتمام 

مقوله هنر
حجت االسالم والمسلمین مروی 
در ادامه سخنان خود به جایگاه هنر 
در آستان قدس اشاره و ابراز کرد: به 
اهتمام  قدس  آستان  در  هنر  مقوله 
را  آن  عنوان  هیچ  به  و  داریم  جدی 
امری حاشیه ای نمی دانیم؛ هر گوشه 
بارگاه مطهر حضرت رضا )ع( تجلی 
هنر بوده و اساسًا با هنر شکل گرفته، 
بطوریکه حرم مطهر رضوی گنجینه 
اسالمی  معماری  و  هنر  از  عظیمی 

است.
آستان قدس  اینکه  بیان  با  وی 
شود؛  هنرمندان  تجمع  کانون  باید 
حوزه  در  قدس  آستان  کرد:  اظهار 
برای  الگو  و  ساز  جریان  باید  هنر 
کشور باشد، ما نباید در کنار دیگران 
باشیم بلکه باید دیگران را هدایت و 

است  جایگاهی  این  و  کنیم  رهبری 
معنوی  باعظمت  دستگاه  این  از  که 

انتظار می رود.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
آستان  در  که  هنری  اینکه  بر  تأکید 
و  باشکوه  باید  می شود  خلق  قدس 
که  هنرهایی  کرد:  ابراز  باشد،  عالی 
می زنند  موج  رضوی  مطهر  حرم  در 
این  هستند،  نفیس  و  فاخر  همگی 
این  در  باید  نیز  امروز  هنری  جریان 
استمرار  و  شود  حفظ  مقدس  آستان 

یابد.
در  قدس  آستان  راهبرد  وی 
به  توجه  تنها  را  هنری  آثار  تولید 
کیفیت ترسیم و اظهار کرد: در تولید 
تنها  هنری  و  فرهنگی  محصوالت 
کیفیت مطرح بوده و به هیچ عنوان 
کمیت نباید مد نظر باشد، اما در جذب 
مخاطب و خریدار کمیت مهم است 
زیرا می تواند یک معیار برای سنجش 

اقبال مخاطبان باشد.
آستان  در  سطحی  فعالیت های 

قدس جایگاهی ندارند 
لمسلمین  ا و السالم  ا حجت 
مروی با بیان اینکه در حوزه تولید آثار 
هنری به هیچ عنوان به دنبال ارائه 
گزارش نیستیم و تنها اثرگذاری برای 
و  شتابزدگی  گفت:  دارد،  اهمیت  ما 
انجام فعالیت های سطحی در آستان 
آثار  خلق  در  ندارد،  جایگاهی  قدس 
از  و  عمل  اینگونه  باید  نیز  هنری 
شتابزدگی و فعالیت های سطحی در 
خلق این آثار پرهیز کرد، اگر هنرمند 
حوصله  و  صبر  هنری  آثار  خلق  در 
است  ممکن  باشد،  نداشته  را  الزم 
کیفیت اثر هنری او کاهش یابد، آثار 
هنری فاخر و اثر گذار عمومًا با عجله 
وسواس  و  دقت  بلکه  نشده اند  خلق 

چاشنی آن بوده است.
وی گفت: مؤسسه آفرینش های 

نون  کا و  دوم  نه  خا ید  با هنری 
هنرمندان  باشد،  کشور  هنرمندان 
داشته  انس  مؤسسه  این  با  باید 
باشند و این انس با رفت و آمدهای 
رسمی و دعوتنامه ای محقق نمی شود، 
هنرمندان باید این مؤسسه را همچون 
خانه خود بدانند و به راحتی و بیتکلف 

حضور یابند.
رضوی  قدس  آستان  تولیت 
ابراز کرد: در طول تاریخ سالطین و 
حکومت های  توجیه  برای  پادشاهان 
هنر  از  خویش  ستمگرانه  و  ظالمانه 
از  ما  امروز  برداری کردند، چرا  بهره 
هنر در جهت افزایش معرفت دینی و 
تربیت جامعه و بسط و گسترش ایمان، 

اخالق و انسانیت استفاده نکنیم؟ 
مؤسسه  تمرکز  لزوم  بر  وی 
آفرینش های هنری آستان قدس در 
چند حوزه هنری خاص تأکید و ابراز 
کرد: باید در چند حوزه هنری متناسب 
با آستان قدس تمرکز شود، اگر در همه 
فاخری  کار  هم  کنیم  ورود  حوزه ها 
بخوبی  آثار  هم  و  شد  نخواهد  خلق 

شناخته و معرفی نخواهند شد.
لمسلمین  ا و السالم  ا حجت 
مؤسسه  مسئوالن  به  خطاب  مروی 
قدس  آستان  هنری  آفرینش های 
هنری  حوزه  چند  کنید  سعی  گفت: 
را  آستان قدس  با  متناسب  مشخص 
حضور  آن  در  قدرتمندانه  و  انتخاب 
به  فرهنگی  دستگاه های  به  یابید، 
میزان توان و امکانات برای خلق آثار 
کمک  مختلف  حوزه های  در  هنری 
کنید اما آنچه که خود تولید می کنید 
آستان  تا  باشد  خاص  حوزه  چند  در 
مشخص  عرصه های  آن  در  قدس 

تولید کننده فاخرترین آثار باشد.
این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
دیدار امیر مهدی حکیمی مدیرعامل 
آستان  هنری  آفرینش های  مؤسسه 
قدس رضوی گزارشی از فعالیت های 
مجموعه متبوع خود ارائه و در ادامه 
از هنرمندان این مؤسسه به  تعدادی 
خود  نظرات  نقطه  و  دیدگاه ها  بیان 

پرداختند.
قدس  ستان  آ تولیت  زدید  با
ت  ا لید تو ه  یشگا نما ز  ا ی  ضو ر
هنری  آفرینشهای  مؤسسه  هنری 
هنر  مکتب  آموزشی  کالسهای  و 
نقش  بلو  تا ز  ا یی  رونما ن،  رضوا
و  لذهب  ا سلسله  حدیث  برجسته 
یی  نما پویا ن  کرا ا نخستین  نجام  ا
که  بود  برنامه هایی  از  سرخ«  »خط 

در حاشیه این دیدار انجام شد

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار دست اندرکاران و هنرمندان مؤسسه آفرینش های هنری

آستان قدس باید جریان ساز و الگو برای هنر کشور باشد

از  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
کشـف مزرعـه تولیـد ارز دیجیتال 

بـه ارزش ۴ میلیـارد خبـر داد .
سـردار “دالور القاصـی مهـر” 
در گفـت و گـو با خبر نـگار پایگاه 
خبـری پلیـس در تشـریح جزئیات 
این خبر اظهار داشـت: در راسـتای 
طـرح جمـع آوری دسـتگاه هـای 
اسـتخراج ارز دیجیتـال غیرمجاز و 
در پـی دریافـت اخبـار و اطالعات 
و  نگهـداری  بـر  مبنـی  واصلـه 
یـک  در  دیجیتـال  ارز  اسـتخراج 
کارگاه تولیـدی در اسـتان بررسـی 
موضـوع به صورت ویژه در دسـتور 

گرفت. قـرار 
وی افـزود: کارآگاهـان پلیس 
و  رصـد  بـا  قتصـادی  ا منیـت  ا
اشـرافیت اطالعاتی پـس از انجام 

اقدامـات فنـی موفق به شناسـایی 
مزرعـه ارز دیجیتال در یک کارگاه 

تولیـدی غیـر فعال شـدند.
سـتان  ا مـی  نتظا ا نـده  فرما
پـس  مامـوران  داد:  ادامـه  ایـالم 
از هماهنگـی بـا مقـام قضائـی در 

بازرسـی از کارگاه موصـوف تعـداد 
11 دسـتگاه ماینـر و مبـدل غیـر 
مجـاز و قاچـاق را کشـف و یـک 
متهـم را در ایـن زمینـه دسـتگیر 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کردنـد.وی 
ارزش دسـتگاه های کشـف شـده 

میلیـارد   ۴ کارشناسـان  توسـط 
ریـال بـرآورد شـده، تصریـح کرد: 
متهم دسـتگیر شـده در جهت سیر 
مراحـل قانونـی و مطالبـه بـه حق 
مردمـی تحویل مرجع قضائی شـد.

خاطـر  مهـر  القاصـی  سـردار 
نشـان کرد: با توجـه به فصل گرما 
و نیـاز مـردم بـه اسـتفاده ضروری 
از بـرق، بکارگیـری دسـتگاه های 
لحـاظ  بـه  دیجیتـال  ارز  تولیـد 
انـرژی  انـدازه  از  بیـش  مصـرف 
ممنـوع بـوده و از شـهروندان مـی 
خواهیـم در صـورت اطـالع از راه 
ارز  انـدازی دسـتگاه هـای تولیـد 
سـودجو  افـراد  توسـط  دیجیتـال 
موضـوع را از طریـق فوریـت های 
پلیسـی 11۰ با مدافعـان امنیت در 

میـان بگذارنـد.

کشف مزرعه تولید ارز دیجیتال به ارزش 4 میلیارد در ایالم
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کل  یر مد _ م یال ا
ارتباطات وفناوری اطالعات 
استان ایالم گفت: در برخورد 
متخلف  پیشخوان  دفاتر  با  جدی 
لغو  با  مصمم هستیم و ممکن است 

پروانه دفترمتخلف همراه باشد.
عباس بیرامی در جلسه  رسیدگی 
اشاره  با  پیشخوان  دفاتر  تخلفات  به 
به اینکه کیفیت ارائه خدمات در این 
دفاتر به صورت مستمربررسی می شود 
گفت: دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان 
موظفند تمام شرایط و ضوابط مندرج 
را  پروانه  صدور  بر  حاکم  اصول  در 
رعایت کنند و در صورت تخلف جریمه 
متناسب با تخلف،پلمپ دفتر و حتی 

لغو پروانه در انتظار متخلفات است.
نواقص  برخی  وجود  افزود:  وی 
و نارسایی ها بر مشکالت این دفاتر 

دامن زده و برخی خدمات ارائه شده نیز 
در نوع خود زمینه ساز برخی تخلفات 
شده اند که باید همه اینها مورد توجه 

ناظران بر کار این دفاتر باشد.
وفناوری  رتباطات  ا مدیرکل 
تخلف  به  اشاره  با  ایالم  اطالعات 

دریافت  عنوان  با  دفاتر  از  تعدادی 
گفت:  مصوب،  تعرفه  از  باالتر  مبلغ 
برای  بایست  می  پروانه  دارندگان 
انجام یک خدمت، تمامی فرآیندهای 
سازمان  مصوب  تعرفه  درج  با  را  آن 
تنظیم مقررات که قابل روئیت برای 

شهروندان باشد، مشخص کنند.
ثبت  امکان  به  اشاره  با  وی 
سامنه  طریق  از  شهروندان  شکایت 
1۹۵ سازمان تنظیم مقررات وارتباطات 
در  شهروندان  داشت:  بیان  رادیویی، 
سرویس  از  شکایت  داشتن  صورت 
پیشخوان  دفاتر  در  شده  ارائه  های 
 :wwwسایت به  مراجعه  با  دولت 
 1۹۵ گویای  تلفن  یا   cra.ir.1۹۵

شکایت  خود را ثبت کنند.
خت:  سا ن  نشا طر خا می  ا بیر
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان 
جریمه   بر  عالوه  تواند  می  رادیویی 
های  از ضمانت  همزمان  به صورت 
اجرایی مقرراتی که در مصوبه سازمان 
عبارتند  که  کنند  استفاده  شده  ذکر 
لغو  و  فعالیت  تعلیق  منفی،  امتیاز  از 

پروانه است.

دفاتر پیشخوان متخلف در ایالم لغو مجوز می شوند مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اعالم کرد
اجـرای طرح طبقـه بندی مشـاغل نیروهای ارکان 

ثالث از خـرداد ماه
مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مــارون از آغــاز 
فرآینــد اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل نیروهــای ارکان ثالث 

شــاغل در واحدهــای ســتادی و عملیــات خبــر داد.
ــرح  ــرای ط ــزام اج ــریح ال ــان در تش ــد کاوی ــدس حمی ، مهن
طبقــه بنــدی مشــاغل بیــان کــرد: بــا وجــود محدودیــت ناشــی از 
ــم اداری ایــن طــرح  ــا و کاهــش تای همــه گیــری ویــروس کرون
انگیزشــی اجــرا و مزایــا مرتبــط بــا طــرح بــه 16۷8 نفــر نیــروی 
ــت و گاز  ــرداری نف ــره ب ــون کار در شــرکت به ــع قان ــانی تاب انس
مــارون محاســبه و بــر اســاس شــاخص هــای طــرح طبقــه بنــدی 

مشــاغل پرداخــت شــد.
ــت و در نظــر  ــا هــدف ایجــاد عدال وی افــزود: ایــن طــرح ب
ــا مشــاغل و شــاخص هــای  گرفتــن ســنوات خدمــت متناســب ب
مرتبــط از ســال 13۹۹ آغــاز، و فعالیــت هــای اجرایــی مرتبــط بــا 

پرداخــت آن در ایــن شــرکت بــه پایــان رســیده اســت.
ــارون  ــت و گاز م ــرداری نف ــره ب ــرکت به ــل ش ــر عام مدی
ادامــه داد: نیــروی ارکان ثالــث شــرکت در قالــب پیمانهــای 
مســتمر غیرپــروژه ای در ســال 1۴۰۰ بــا رعایــت شــرایط احــراز، از 
گــروه شــغلی، مــزد مربــوط بــه شــغل و مــزد ســنوات برخــوردار 

مــی شــوند.
حمیــد کاویــان در پایــان از تــالش خالصانــه وحســن همکاری 
ــع انســانی، امــور  ــه مدیریــت مناب ــان ایــن شــرکت از جمل کارکن
مالــی و امــور حقوقــی  و شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب 
کــه فرآینــد اجــرا و پرداخــت ایــن طــرح را راهبــری و بــه اتمــام 

رســاندند تقدیــر و تشــکر کــرد.

تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری اصفهان؛

راننـدگان سـرویس مدارس بـرای تمدیـد مجوز 
کنند اقـدام 

ــیرانی  ــر تاکس ــارت ب ــت و نظ ــازمان مدیری ــل س ــر عام مدی
شــهرداری اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال بازگشــایی 
ــد  ــده ســرویس مدرســه بای ــاد اســت، هشــت هــزار رانن مــدارس زی

ــد. ــدام کنن ــود اق ــای خ ــد مجوزه ــا تمدی ــرای تشــکیل ی ب
هــادی منوچهــری اظهــار کــرد: وجــود ویــروس کرونــا و مطمئن 
نبــودن از بازگشــایی مــدارس، تصمیم گیــری رانندگان را بــرای تمدید 
ــوان  ــا نمی ت ــرده، ام ــردد ک ــده م ــکیل پرون ــا تش ــهری و ی کارت ش
ــی شــهریور موکــول کــرد.وی  ــه روزهــای پایان تصمیــم گیــری را ب
افــزود: مطابــق روال هــر ســال، از ابتــدای تیرمــاه شــرکت های حمــل 
و نقــل دانــش آمــوزی ثبــت نــام 8۵۰۰ راننــده بــرای حــدود ۷۵ هــزار 

ــود. ــاز می ش ــوز آغ دانش آم
ــیرانی  ــر تاکس ــارت ب ــت و نظ ــازمان مدیری ــل س ــر عام مدی
ــل  ــل و نق ــه حم ــی در بدن ــه داد: رانندگان ــان ادام ــهرداری اصفه ش
ســرویس مــدارس دارای بیمــه تأمیــن اجتماعــی هســتند یــا عالقمنــد 
بــه ســرویس دهــی در بخــش خصوصــی هســتند و بایــد از طــرح زوج 
و فــرد بهــره ببرنــد، در نتیجــه ایــن افــراد بایــد قبــل از پایــان اعتبــار 
مجوزهــای خــود، نســبت بــه تمدیــد آن اقــدام کننــد تــا بــا تعویــق 
بیمــه تأمیــن اجتماعــی خــود روبــرو نشــوند و از معافیــت حضــور در 

طــرح زوج و فــرد اســتفاده کننــد.
ــرای واکسیناســیون هــر چــه ســریع تر  وی خاطرنشــان کــرد: ب
راننــدگان حمــل و نقــل، پیگیری هــای متعــدد کتبــی توســط ســازمان 
تاکســیرانی و شــهردار اصفهــان بــه مراجــع مختلــف از ماه هــا پیــش 
ــز  انجــام شــده ضمــن اینکــه ســایر شــهرداری های کالنشــهرها نی
پیگیــر همیــن موضــوع هســتند و امیدواریــم حساســیت انجــام ایــن 

مــورد درک و انجــام شــود.
ــاد اســت و  ــدارس زی ــال بازگشــایی م ــت: احتم ــری گف منوچه
ــی  ــت تحصیل ــی از اف ــل نگران ــه دلی ــرورش ب ــوزش پ ــکاران آم هم

ــم هســتند ــن خصــوص مصم ــوزان در ای ــش آم دان

ایالم  استان  استاندارد  مدیرکل 
تمامی  در  شده  استفاده  آرد  گفت: 
استاندارد  ایالم  شهر  های  نانوایی 

است.
گشت  آغاز  از  همتی«  »مهناز 
مشترک بازرسان استاندارد، تعزیرات 
نانوایی های استان خبر  از  و صمت 
اجرای  از  اظهار داشت: هدف  و  داد 
طرح بازرسی از نانوایی های استان، 
بررسی تناسب آرد مصرفی با نوع نان 
در حال پخت، کیفیت آردهای نانوایی 
در  مصرف  مورد  سبوس  وضعیت  و 
پروانه  بودن  دارا  نظر  ها)از  نانوایی 
مورد  سبوس  نوع  بهداشتی،  های 
مصرف و اختالط آن با آرد(، نمک و 
سایر افزودنی های مورد استفاده در 

پخت نان می باشد.

گشت  روند  خصوص  در  وی 
قوانین  افزود: طبق  های مشترک، 
استاندارد،  ملی  سازمان  مقررات  و 
ت  ر صو به  ظفند  مو ن  سا شنا ر کا
ر  زا با سطح  اصناف  ز  ا ای  دوره 

بازرسی کنند و یکی از این اصناف 
کشور  سراسر  نانواهای  به  مربوط 
بازرسان  راستا  همین  در  و  است 
ارگان  سایر  همکاری  با  استاندارد 
ای،  دوره  صورت  به  ذیربط  های 

ید  د ز با مشترک  گشت  لب  قا ر  د
کنند. می 

ایالم  استان  استاندارد  مدیرکل 
نان،  پخت  کیفیت  بهداشت،  رعایت 
کالیبره بودن ترازوهای مورد استفاده 
بودن  استاندارد  و  ها  نانوایی  در 
دستگاه پخت نان را از دیگر شاخص 
های مورد بررسی در این بازرسی ها 

برشمرد.
»همتی« در پایان با بیان اینکه 
در بازرسی ها عالوه بر موارد مذکور، 
کارکنان  فردی  بهداشت  وضعیت 
نیز  ها  نانوایی  محیط  بهداشت  و 
کنترل می شود تصریح کرد: تاپایان 
نانوایی های سطح  کلیه ی  از  سال 
برخورد  متخلفین  با  و  بازرسی  شهر 

قانونی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد:

آرد استفاده شده در تمامی نانوایی های شهر ایالم استاندارد است

روازنه بین ۳0 الی ۵0 تن مرغ مازاد از ایالم صادر می شود
ن  ما ز سا ییس  ر _ م یال ا
روزانه  صادر  از  ایالم  جهادکشاورزی 
بین 3۰ تا ۵۰ تن مرغ مازاد به صورت 
مرغ زنده یا کشتار روز از استان خبر داد.

جمع  در  قدسی  ا علی  محمد 
خبرنگاران اظهار داشت: ایالم به سبب 
برخورداری از واحدهای دامی و مرغداری 
ها در جایگاه مناسبی قرار دارد که عالوه 
بر تامین گوشت سفید مورد نیاز مازاد تولید 
نیز به استان های همجوار صادر می شود. 
وی با بیان اینکه تولید مرغ کشتار روز در 
استان سه برابر میزان مصرف است، افزود: 

روزانه بین 1۰۰ تا 1۵۰ تن گوشت سفید 
در ایالم تولید می شود.

جهادکشاورزی  سازمان  رییس 
با توجه به تصمیم وزارت  ایالم گفت: 
نحوه  کذشته  سال  از  جهادکشاورزی 
ی توزیع نهاده ها مورد نیاز بخصوص 
بازارگاه  واحدهای مرغداری در سامانه 
انجام می شود و مرغداران با وارد کردن 
اطالعات مرغداری ها و میزان جوجه 
ریزی ها برابر استاندارد، نهادهای مورد 
نیاز را در موعود مقرر خریداری و دریافت 

می کنند.

جدید  تصمیم  با  متقاضیان  و  مشتریان  حقوق  حفظ 
صندوق توسعه تعاون صبا

شعب بانک توسعه تعاون در راستای حفظ حقوق مشتریان و متقاضیان، 
طی روزهای 2۵ الی 3۰ هر ماه هیچ گونه درخواستی را برای صدور اوراق 

جدید به ثبت نمی رسانند.
و  ابزارها  ازجمله  صبا  تعاون  توسعه  سرمایه گذاری  صندوق  اوراق 
راهکارهایی است که بانک توسعه تعاون پیشروی مشتریان عالقه مند به 
سرمایه گذاری قرار داده است. عایدی ماهیانه قابل ارائه به دارندگان اوراق 
بستگی به میزان سود حاصل از پرتفوی سرمایه گذاری این صندوق است. 
همان طور که پرتفوی صندوق طی دوره هایی ممکن است از سود مناسب 
دوره ای برخوردار باشد، این احتمال نیز وجود دارد که فعالیت سرمایه گذاری 

طی دوره هایی با سود مناسبی روبرو نگردد.
بااین حال صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا تا حد ممکن در 
راستای حفظ حقوق مشتریان عمل می کند، ازجمله این که طی روزهای 2۵ 
الی 3۰ هر ماه از هرگونه ثبت درخواست برای صدور واحدهای صندوق 
سرمایه گذاری  واحدهای  ابطال  و  صدور  ازآنجایی که  می گردد.  خودداری 
بازار  شرایط  از  متأثر  قیمت،  تفاوت  از  ناشی  تعدیالت  علت  به  صندوق، 
سرمایه در روزهای اخیر و پیش بینی شرایط در روزهای آتی می گردد، ثبت 
صدور اوراق در این بازه به صرفه و صالح مشتریان و متقاضیان نیست، و 
ازاین رو هیچ گونه درخواستی برای صدور طی این شش روز ثبت نمی گردد.

ازاین رو شعب بانک توسعه تعاون مکلف گردیده اند ضمن عدم ثبت 
درخواست صدور واحدهای صندوق در بازه زمانی یادشده، به سرمایه گذاران 
و مشتریان خود نیز به نحو مقتضی مراتب اطالع رسانی و راهنمایی های 

الزم را به عمل آورند.

پرداخت معوقات ۲۵۰۰ میلیونی نمایندگان به دستور 
مدیرعامل بیمه رازی

رازی در خصوص جشنواره  بیمه  نمایندگان  معوقات  پرداخت  دستور 
چالش مهرماه صادر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ، در مهرماه سال 
گذشته و در زمانی که دکتر جباری در شرکت بیمه رازی حضور نداشت ، 
نمایندگان بیمه رازی در چالشی شرکت کردند که نتیجه آن پرداخت مبلغی 
به  جایزه  عنوان  به  ریال  میلیارد   2۵ معادل  تومان  میلیون   2۵۰۰ بر  بالغ 

نمایندگان بود که مبلغ فوق به نمایندگان پرداخت نشده بود.
از درخواست  از اطالع  بیمه رازی پس  دکتر علی جباری مدیرعامل 
نماینده ای در این خصوص در فضای مجازی ، بالفاصله دستور پرداخت 

این مبلغ را به حساب نمایندگان برنده شده در چالش مهرماه صادر نمود.

سرپرستی شعب منطقه یک برگزار کرد:
نشست کارگروه کمیته وصول مطالبات

نشست آموزشی کارگروه تخصصی کمیته وصول مطالبات سرپرستی 
شعب منطقه یک بیمه دانا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، در این نشست که در سالن اجتماعات 
مرحوم نکوئی مهر ساختمان سعدی برگزار شد، مباحثی همچون گزارشگیری 
مطالبات از سیستم داشبورد مدیریتی، ضرورت برگزاری جلسات کارگروه 
کمیته به صورت هفتگی، پیگیری مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران و 
جلوگیری از پرداخت خسارات غیر واقعی مطرح و مورد تاکید قرار گرفت .

حسین غالمی سرپرست شعب منطقه یک در این جلسه طی سخنانی با 
اشاره به اینکه سهم این منطقه از کل پرتفوی شرکت حدود 3۰ درصد است، 
بر ضرورت نظارت بر پرداخت خسارات تاکید کرد و اظهار داشت: رعایت 
انضباط مالی و رسیدگی دقیق به پرونده ها از مباحثی است که باید مورد 
توجه همکاران قرار گرفته تا با بررسی دقیق آنها جلوی پرداخت خسارات 
غیر واقعی گرفته شود.در ادامه این نشست جهانبخش حسینی معاون مدیر 
امور مالی نیز در سخنانی با تاکید بر بررسی وضعیت سود و زیان شعب، 
ضرورت تقویت نظارت در امور محوله را یادآور شد و از معاونین مالی و 
پشتیبانی شعب خواست ضمن بررسی بیشتر و کنترل چک های ثبت شده، 
نسبت به پرداخت خسارت و نیز پیگیری میزان مطالبات معوق اقدام کرده 

و همچنین آخرین وضعیت صندوق نمایندگان را بررسی و گزارش کنند.
در مبحث پایانی این نشست حسین امیراحمدی ناظر مالی و پشتیبانی 
سرپرستی منطقه یک نیز طی سخنانی به اهمیت و نحوه گزارشگیری وصول 
مطالبات از سیستم داشبورد پرداخت و از اعضای کارگروه خواست تا جلسه 
کمیته وصول مطالبات بصورت هفتگی در شعب با حضور روسا، معاونین، 

مسئولین دوایر و کارشناسان صدوربرگزار شود.
بموقع  ارسال  و  کار  انجام  مراحل  و  پیگیری  روند  بر  همچنین  وی 
آنالیزهای مطالبات در تاریخ های تعیین شده و بررسی و رفع اقالم گزارشات 
مالی شامل اقالم باز بانکی، اسناد دریافتی ، پیش دریافتی، انتقال وجه، اقساط 

معوق مهر دانا و … بصورت 1۰ روز یکبار تاکید کرد.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰6۰3۰6۰21۰۰۰3۵۰ هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شوکت 
رمضان نژاد فرزند حسین به شماره شناسنامه 11 صادره از بردسکن در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 1۴1/۰۵ متر مربع قسمتی از پالک 1۵8۴ فرعی از 
۴ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از 
مالک رسمی آقای علی طاهری احدی از ورثه ابوطالب طاهری محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

غالمرضا گنج بخش 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  به استناد ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
و رای شماره 13۹۹6۰32۵۰۰۹۰۰18۴۹ مورخه ۹۹/1۰/2۴ صادره از هیات 
از ۹۰  اینکه پالک 18 فرعی  به  نظر  الشتر  ثبت  اداره  در  قانون فوق مستقر 
شماره  به  وارده  درخواست  برابر  لذا  باشد  می  ثبتی  حدود  تحدید  فاقد  اصلی 
11۴/۹/1۴۰۰/1638 مورخ 1۴۰۰/۰3/2۷ تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
یکباب عمارت مسکونی به مساحت 1۹1/28 متر مربع قسمتی از پالک فوق 
تحت پالک 2۰6 فرعی از 18 از ۹۰ اصلی واقع در بخش یازده الشتر )سلسله( 
خیابان مطهری کوی طالی کوچه شهید مرادی مربوط به خانم پروین حق 
نظری فرزند صیدتقی در تاریخ 1۴۰۰/۰۴/2۰ راس ساعت ۹ صبح در محل 
اخطار می  مالکین مجاور  به  آگهی  این  به موجب  لیکن  آمد  به عمل خواهد 
شود که در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند عدم حضور مانع از انجام 
عملیات تحدید حدود نخواهد شد ضمنا به استناد ماده 2۰ قانون ثبت اعتراض 
تحدید  تاریخ  از  روز   3۰ مدت  به  تحدید حدود  از  ارتفاقی  و حقوق  به حدود 

حدود خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰3/3۰ 

فرشاد بازوندی نژاد 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلسله 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ابوالقاسم ترابیان برابر وکالتنامه شماره  1۹۹6۰ مورخ  1۴/۰8/13۹۹ 
تنظیمی دفترخانه 1166 تهران به استناد دو برگ استشهادیه تصدیق شده به شماره 
۴1 مورخ  1۴۰۰/3/23  تنظیمی دفترخانه  ۴۰3 جویبار مدعی است که سند مالکیت 
مقدار  ۵۴۰ سهم مشاع از  12۵28۰ سهم شش دانگ زمین شنزار ساحلی تحت 
پالک  1۴6۵ فرعی مجزا شده از ۹8 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش ۷ حوزه 
ثبتی جویبار به مساحت  12۵28۰ متر مربع که ذیل ثبت شماره 1۴383صفحه 3۵۵ 
دفتر جلد 1۰2 و شماره چاپی سند به شماره  سریال  1۴266۰ الف 8۵ به مالکیت 
اسمعیل  ملقب به بها صدرنیا  ثبت و صادر گردید مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 12۰ اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور میاشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتباً به 
این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد 
ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت 

مطابق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.شناسه اگهی : 11۴۹31۷
 مرتضی قاسم پور

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار
 تاریخ انتشار آگهی:1۴۰۰/3/3۰

به گفته یک فعال حوزه رمزارز و 
بالک چین، اگرچه روند کلی بیت کوین 
بازار  اما  است،  بوده  صعودی  همواره 
و  دارد  بسیاری  نوسانات  رمزارزها 
حوزه  این  در  می خواهند  که  افرادی 
وارد  را  پولی  باید  کنند،  سرمایه گذاری 
دست  از  تحمل  که  کنند  بازار  این 

دادنش را دارند.
یاشار راشدی، با بیان اینکه ورود به 
هر بازار مالی دانش و مطالعه می خواهد 
و همراه با ریسک است، اظهار کرد: اگر 
دانش  بدون  ایران هم  بورس  به  افراد 
خود  دارایی  است  ممکن  شوند،  وارد 
را از دست بدهند. اما در بازار رمزارزها 
نوسانات بسیار شدیدتر از بازارهای دیگر 
است، با سرعت زیادی رشد می کنند و با 
سرعت زیادی هم ممکن است ارزش 

خود را از دست بدهند.
پیش  سال  یک  داد:  ادامه  وی 
قیمت بیت کوین بین ۷۰۰۰ تا 1۰ هزار 
دالر نوسان داشته ، االن روی 3۵ هزار 
دالر است. اگرچه بیت کوین نسبت به 
یک سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته 
اما در یک ماه گذشته نسبت به قله و 
بیشترین قیمت تاریخی اش، ریزش کرده 
است. با وجود این، روند کلی بیت کوین 
این  به  است،  بوده  صعودی  همواره 
صورت که حتی اگر افراد در بیشترین 
قیمت اقدام به خرید کردند، بعد از چند 
سال و در درازمدت، قیمت نسبت به قله 

قبلی چند برابر شده است.
و  ز  ر ا مز ر ه  ز حو ل  فعا ین  ا
بالک چین با بیان اینکه بازار رمزارزها 
ریزش  است  ممکن  کوتاه مدت  در 
قله  در  که  فرادی  ا و  باشد  داشته 
افزود:  شوند،  متضرر  کرده اند،  خرید 
زمینه  این  در  می خواهند  که  افرادی 
نکته  چند  به  باید  کنند  سرمایه گذاری 
اینکه  از  قبل  اینکه  اول  کنند؛  توجه 

ابعاد مختلف آن  وارد این حوزه شوند، 
را کامال مطالعه کنند، از جمله ابعاد فنی، 
بحث های امنیتی و روش های نگهداری 
رمزارزها. همچنین درباره بازار رمزارزها 
و بحث های مالی مطالعه کنند، ریزش ها 
و صعودهای قبلی را بررسی کنند و در 

این زمینه دانش خود را باال ببرند.
راشدی همچنین خاطرنشان کرد: 
ریسک  رمزارزها  بازار  اینکه  دوم  نکته 

در  می خواهند  افراد  اگر  دارد.  زیادی 
نباید  کنند،  سرمایه گذاری  حوزه  این 
سرمایه ای نباشد که اگر از دست رود، 
روزمره شان  زندگی  در  اختالل  باعث 
شود. باید پولی را وارد این بازار کنند که 
تحمل از دست دادنش را دارند. اگرچه 
ممکن است این سرمایه صفر نشود، اما 
از  دارد و ریسک  زیادی  نوسانات  بازار 

دست دادن پولشان وجود دارد.

هشدار یک فعال حوزه رمزارز و بالک چین؛
سرمایه گذاران تحمل از دست دادن سرمایه خود را داشته باشند!

اوپک تولیدکنندگان را به سرمایه گذاری 
در نفت فراخواند

دبیرکل اوپک اعالم کرد گذار انرژی نباید هیچ منبع انرژی را کنار بزند، 
زیرا همه منابع انرژی امروز برای یک آینده قابل پیش بینی نیاز خواهند بود.

محمد بارکیندو گفت: ما همچنان از همه کشورهای عضو اوپک و صنعت 
بین المللی می خواهیم به سرمایه گذاری در همه منابع انرژی از جمله نفت و 
گاز ادامه دهند به خصوص از فناوری برای خنثی کردن آالیندگیهای مربوط 

به این منابع استفاده کنند.
وی در ادامه افزود: برای ما در اوپک و در صنعت و در گفت و گوهای 
جهانی رایج، گذار انرژی گذار از یک منبع انرژی به منبع دیگر نیست. بلکه 
گذار انرژی حذف آالیندگی گاز گلخانه ای در اکتشاف، تولید، حمل و نقل و 
مصرف سوختها و حرکت به سمت منابع انرژی پایداری است که به مسئله 
گونه  هیچ  اجباری  حذف  نباید  انرژی  گذار  تعریف  پردازند.  می  آالیندگی 

منبع انرژی باشد.
دبیرکل اوپک در خصوص گزارش آژانس بین المللی انرژی که اعالم 
کرده است مسیر حرکت به سمت کربن خنثی نیازی به سرمایه گذاری جدید 
در نفت و گاز ندارد، گفت: می توانید هر میزان که بخواهید در تجدیدپذیرها 
سرمایه گذاری کنید اما اگر به مشکل آالیندگی پرداخته نشود، اهداف کربن 

خنثی حاصل نخواهند شد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ماه گذشته اوپک در یک گزارش داخلی 
اعالم کرده بود پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی برای عدم سرمایه گذاری 
جدید در نفت و گاز ممکن است در صورت استقبال سرمایه گذاران از این 

پیشنهاد، باعث ایجاد نوسان بیشتر در بازارهای نفت شود.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1767- یکشنبه 30 خرداد 61400 ورزش دنیای 

انتخابی المپیک؛ 
»بالسینی« رکورد شنای پروانه ایران را شکست

»متین بالسینی« شناگر ایرانی با جابجایی رکورد ملی 2۰۰ متر پروانه در 
دور مقدماتی روز نخست مسابقات انتخابی المپیک جواز فینال را کسب کرد.

مسابقات شنا انتخابی المپیک شنبه و یکشنبه )2۹و 3۰خرداد 1۴۰۰( 
به میزبانی شهر بلگراد برگزار می شود.

قره حسنلو،  بنیامین  انصاری،  مهدی  از  متشکل  ایران  شنا  ملی  تیم 
سینا غالم پور و متین بالسینی روز گذشته )شنبه( در نخستین روز از این 

مسابقات به آب زدند.
مهدی انصاری نخستین نماینده شنا ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ 
متر پروانه با ثبت رکورد 2۵٫۵8 در جایگاه سوم ایستاد و راهی فینال شد.

در ادامه بنیامین قره حسنلو و سینا غالمپور در ماده متر 1۰۰ آزاد به آب 
زدند. قره حسنلو با ثبت زمان ۵1٫۷1 سوم و غالمپور با ثبت زمان ۵2٫۴۰ 

ششم شده و هردو راهی فینال این ماده شدند.
متین بالسینی آخرین نماینده ایران در روز نخست این مسابقات در ماده 
2۰۰ متر پروانه با ثبت زمان 2:۰1٫۵۹ اول شد و راهی فینال شد. بالسینی با 
ثبت این زمان رکورد ملی این ماده را بار دیگر جابجا کرد. طبق نظر کادر 

فنی تیم بالسینی در ماده ۴۰۰ متر آزاد شرکت نخواهد کرد.
بدین ترتیب پرونده دور مقدماتی روز نخست مسابقات انتخابی المپیک 
صربستان بسته شد و نمایندگان ایران از ساعت 2۰:3۰ به وقت ایران در 

فینال به رقابت بپردازند.

علیرضا حیدری: 
دولت بعدی ورزش را به دست افراد کاربلد بدهد

دارنــده مدال هــای طــالی جهــان و برنــز المپیــک در کشــتی آزاد، 
گفــت: امیــدوارم دولــت بعــدی از افــراد کاردان ورزشــی در راس ورزش 
اســتفاده کنــد نــه اینکــه بخواهــد ورزش را بــه دســت سیاســی هــا بدهد.

علیرضــا حیــدری دربــاره ارزیابــی خــود از ترکیــب تیــم ملی کشــتی 
آزاد در المپیــک توکیــو، اظهــار کــرد: خیلــی پیگیــر کشــتی نیســتم امــا 
مــی دانــم انتخــاب هــا بــر اســاس اصولــی کــه قــرار بــود پیــاده شــود 
اجــرا نشــد. خــوب نیســت قانونــی بگذاریــم و آن را اجــرا نکنیــم. نمــی 
تــوان گفــت چــون کرونــا بــوده نتوانســتیم قانــون انتخابــی را پیــاده کنیم.

دارنــده 6 مــدال جهــان و المپیــک، دربــاره وضعیــت ملــی پوشــان 
اعزامــی ایــران بــه المپیــک توکیــو، گفــت: هــم کشــتی گیــر هــم مربیان 
و هــم فدراســیون کشــتی رونــد خوبــی را پیگیــری می کننــد و شــرایط 
تیــم هــای ملــی بــرای حضــور در المپیــک خــوب اســت. بــه نظــر مــن 
ســطح المپیــک توکیــو پاییــن تــر از ســال هــای قبــل خواهــد بــود. تیمی 
ــا تجربــه در اختیــار داریــم کــه مــی تواننــد نتایــج خوبــی را  جــوان و ب

بــرای کشــتی ایــران رقــم بزننــد.
وی دربــاره پیــش بینــی خــود از نتایــج نماینــدگان ایــران در المپیک 
توکیــو، گفــت: پیــش بینــی خاصــی نمــی توانــم داشــته باشــم امــا بــا 
وجــود کرونــا و اینکــه بســیاری از کشــورها نتوانســتند تمرینــات خیلــی 
منظمــی داشــته باشــند، کشــتی گیــران ایران مــدت هاســت در اردوی تیم 
ملــی هســتند و تمرینــات خوبــی را پشــت ســر گذاشــتند. فکــر می کنــم 
ــی برســند و مــزد تــالش  ــه نتایــج خوب ــد ب ــا ایــن شــرایط مــی توانن ب

هایشــان را بگیرنــد.
حیــدری بــا تاکیــد بــر اینکــه فشــار تمرینــی زیــاد مــی توانــد بــه 
کشــتی گیــر آســیب وارد کنــد، خاطرنشــان کــرد: المپیــک برنامــه ریــزی 
خــاص خــودش را مــی خواهــد چــرا کــه بزرگترین رویــداد ورزشــی جهان 
ــا دیگــر رقابتهــا کامــال متفــاوت  ــه طــور کلــی شــرایط آن ب اســت و ب
اســت. تمریــن زیــاد عــالوه بــر افزایــش احتمــال آســیب دیدگــی، تاثیــر 
مخــرب بــر شــرایط روحــی و روانــی کشــتی گیــر دارد. یــک کشــتی گیــر 
نبایــد انقــدر تمریــن کنــد کــه بــه لحــاظ روحــی آمــاده مبــارزه نباشــد. 
آمادگــی بدنــی در حــد ۷۰ تــا 8۰ درصــد بــرای حضــور در المپیــک کافــی 
اســت و بیشــتر تجربــه و شــرایط روحــی یــک کشــتی گیــر اســت کــه 

مــی توانــد نقــش تعییــن کننــده ای داشــته باشــد.
وی ادامــه داد: خیلــی اوقــات نفراتــی کــه بســیار هــم آمــاده بودنــد 
نتوانســتند نتیجــه الزم را بگیرنــد. بیــش تمرینــی باعــث دفرمــه شــدن 
بــدن مــی شــود و نتیجــه معکــوس دارد. بــدن ورزشــکار تــا حــدی جواب 

تمریــن را مــی دهــد و از آن بیشــتر باعــث افــت بدنــی خواهــد شــد.
حیــدری دربــاره دعــوت فدراســیون کشــتی از او و دیگــر قهرمانــان 
بــرای حضــور در اردوی تیــم ملــی پیــش از اعــزام بــه المپیــک، گفــت: 
آقــای دبیــر، کشــتی گیــران و همــه آن هایــی کــه جــزو خانــواده کشــتی 
هســتند و بــرای کشــتی زحمــت می کشــند را دوســت دارم و بــر روی آن 
هــا نیــز تعصــب دارم. خیلــی دوســت دارم بــه اردوی تیــم ملــی بــروم و 
حتمــا اینــکار را مــی کنــم. دوســت دارم دوبــاره حضــور در خانــه کشــتی 
ــه بچــه هــا  ــد خاطــره شــود. البتــه حضــور مــن چیــزی ب برایــم تجدی
اضافــه نمــی کنــد. بنــده آقــای دبیــر و کشــتی گیــران را دوســت دارم و 
حضــور مــن در اردو باعــث مــی شــود از بچــه هــا انــرژی بگیــرم وگرنــه 

مــن چیــزی نــدارم بــه آن هــا بدهــم.
ــدواری نســبت  ــراز امی ــا اب ــان ب ــران در پای پیشکســوت کشــتی ای
ــگاه خوبــی  ــه ورزش، گفــت: دولــت فعلــی ن ــه توجــه دولــت آینــده ب ب
ــدوارم  ــت. امی ــدی در ورزش صــورت نگرف ــه ورزش نداشــت و کار ج ب
دولــت جدیــد از افــرادی در ورزش اســتفاده کنــد کــه از جنــس ورزش و 
کاربلــد باشــند نــه اینکــه بخواهــد در ورزش پســت هــا را بــرای آدم هــای 
ــه تحــول و حمایــت جــدی  ــاز ب ــران نی ــد. ورزش ای ــی کن سیاســی خال
ــد موجــب تحــول  ــراد کاردان در راس ورزش مــی توان دارد و حضــور اف

جــدی در ایــن بخــش شــود.

ایجنت ستاره هلندی:
مسی دوست داشت واینالدوم به بارسا برود!

جورجینیو  های  برنامه  مدیر 
مسی  لیونل  که  کرد  ادعا  واینالدوم 
مشتاق بود تا این بازیکن را با پیراهن 

بارسا مشاهده کند.
جورجینیو  انتقال  پیش  روز   ۹
باالخره  جی  اس  پی  به  واینالدوم 
لیورپول  هلندی  هافبک  شد.  رسمی 
پس از ۵ فصل خوب در این باشگاه با 
از این پس برای پی  اتمام قراردادش 

اس جی به میدان خواهد رفت.
واینالدوم ماه پیش ابتدا با بارسلونا 

وارد مذاکره شد. مدیر برنامه های او چند دور مذاکرات مثبت با باشگاه کاتاالن 
بارسا معرفی  برنامه  بود.  نیز مشخص شده  او  داشت و حتی روز تست پزشکی 
واینالدوم در اواسط هفته بود اما در نهایت او با دریافت پیشنهاد مالی به مراتب 

بهتر از پی اس جی، تصمیم گرفت به باشگاه پاریسی ملحق شود.
همفری نیمان ایجنت واینالدوم در مورد چگونگی انتقال این بازیکن به پی 
اس جی گفت:» خود من هم فکر می کردم او به بارسا خواهد رفت. جورجینیو می 
دانست که لیونل مسی چقدر دوست داشت او به بارسا برود. همه چیز هم مهیا بود 
و او بی تاب این انتقال بود. بازی کنار مسی آرزوی همه فوتبالیست هاست ولی 

در نهایت همه چیز روندی دیگر را طی کرد.«
نیمان ادامه داد:» چندین دور مذاکره مثبت با بارسا داشتیم و همه چیز خوب 
پیش می رفت تا اینکه پیشنهاد پی اس جی رسید. عالقه آنها شدید و جدی بود 
با  مثبتی  گوی  و  گفت  جی(  اس  پی  پوچتینو)سرمربی  مائوریسیو  اینکه  ضمن 
جورجینیو داشت و او را متقاعد کرد که به پاریس بیاید و در نهایت پیشنهاد بارسا 
را رد کرد. معتقدم گفت و گو با پوچتینو تاثیر بسیار زیادی در منتفی شدن انتقال 

او به بارسا داشت.«

گریزمان پس از جدایی از بارسا به آمریکا می رود
بازنشستگی  به  گریزمان  آنتوان 
در لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا فکر 

می کند.
آنتوان گریزمان در سال 2۰1۹ از 
اتلتیکو مادرید به بارسا پیوست و اتلتیکو 
از درآمد حاصل از این انتقال برای به 
خدمت گرفتن ژوائو فلیکس از بنفیکا 

استفاده کرد.
مدت  این  در  فرانسوی  ستاره 
موفق نشده در حد و اندازه هایی که از 
او انتظار می رفت، ظاهر شود و بارسا 

دو فصل پیاپی است که موفق به قهرمانی در اللیگا نمی شود.
در دو سال اخیر و خصوصا در ماه های ابتدایی بارها شایعاتی در مورد بروز 
داشت،  وجود  بارسلونا  رختکن  در  مسی  لیونل  و  گریزمان  آنتوان  بین  اختالف 
اما کم کم این اخبار کمرنگ تر شد. اخیرا مهاجم فرانسوی بارسلونا فاش کرد 
روزهای دشواری هم در بارسلونا داشته، اما فصل بعد و با حضور بازیکنان جدید، 

شرایط بهتر می شود.
گریزمان سه سال دیگر با بارسا قرارداد دارد و هرچند اخباری در مورد بازگشت 
او به اتلتیکو شنیده می شود، ولی به نظر نمی رسد نه او و نه بارسا تمایلی برای 
جدایی داشته باشند. گریزمان چند بار در مصاحبه های خود گفته بود که دوست 

دارد در پایان فوتبالش به لیگ آمریکا برود.
او یک بار دیگر بر این مساله تاکید کرد و گفت:»  هنوز سه سال از قراردادم 
با بارسلونا باقی مانده است. قراردادم تا سال 2۰2۴ است و بعد از آن فکر می 
کنم زمان مناسبی باشد که به آمریکا بروم. این کشور و فرهنگش را دوست دارم؛ 
ضمن این که لیگ بسکتبال NBA و عطش برای چالش های جدید نیز مرا به 

سمت آمریکا می کشاند.
دوست دارم فوتبالم را در لیگ MLS به پایان برسانم اما قطعا برای تفریح 

به آنجا نمی روم و می خواهم بدرخشم و قهرمان شوم.«

پیروزی PSG بر رئال در راه جذب پدیده فرانسوی
ادواردو کاماوینگا دیگر اطمینان 
دارد که در صورت جدایی از رن، مقصد 

بعدی اش رئال نخواهد بود.
طی یک سال گذشته بارها گفته 
شد که ادواردو کاماوینگا پدیده جوان 
و 18 ساله باشگاه رن در تیررس رئال 

مادرید قرار دارد.
 2۰1۹ -2۰ فصل  وینگا  ما کا
و  داشت  رن  در  کننده  خیره  نمایشی 
همین باعث شد تا او مورد توجه پاری 

سن ژرمن و رئال مادرید قرار گیرد.
این هافبک جوان با وجود پیشنهادهای وسوسه انگیز در تیمش باقی ماند 
اما او دوست دارد که راهی یک تیم بزرگ تر شود. درخشش کاماوینگا در فصل 
جاری مثل سال قبل نبود ولی او که تنها یک سال دیگر قرارداد دارد، تمایلی 

برای تمدید نشان نداده است.
کاماوینگا مدت ها زیر نظر رئال قرار داشت ولی پدیده جوان فرانسوی مقصد 
بعدی خود را مشخص کرده است و راهی پی اس جی خواهد شد. انتقال جورجینیو 
واینالدوم به پی اس جی هرچند باعث شده تا سرعت مذاکرات با کاماوینگا کمی 
کند شود ولی پاریسی ها تردید ندارند که این بازیکن را به خدمت خواهند گرفت 

و در اینجا تنها مانع موجود، تقاضای ۵۰ میلیون یورویی رن است.
رن قصد فعال کردن بند دائمی قرارداد انزونزی را ندارد و ترجیح می دهد 
با کاماوینگا تمدید کند اما اگر تا ۹ روز دیگر نتواند او را به این مهم متقاعد کند، 
مشکلی برای فروش وی نخواهد داشت و قصد دارد با ۵۰ میلیون یورویی که به 

دست می آورد، یک هافبک باکیفیت دیگر را جذب کند.
رئال به طور کامل از کاماوینگا دور شده و اگر پی اس جی و رن به توافق 

مالی برسند، مقصد بعدی این بازیکن پاریس خواهد بود.

مدافع ویارئال گزینه اصلی جایگزینی راموس 

باشگاه رئال مادرید در صدد است تا مدافع جوان ویارئال را جایگزین »سرخیو 
راموس« در خط دفاعی این تیم کند.

در پی جدایی »سرخیو راموس« از تیم رئال مادرید پس از 16 سال، این 
باشگاه دنبال جایگزینی برای کاپیتان خود است.

طبق ادعای آ اس مسووالن کهکشانی ها دنبال جذب »پائو تورس« مدفع 
ملی پوش ویارئال هستند.

تنها مانع پیش روی رئال در راه جذب این بازیکن بند فروش ۵۰ میلیون 
یورویی او است. مبلغی که به نظر نمی رسد که کهکشانی ها با توجه به خسارت 

ناشی از بحران کرونا توان پرداخت آن را داشته باشند.
این در حالی است که بحث فروش »رافا واران« برای پول این مدافع مطرح 
شد اما پول فروش این بازیکن گفته می شود که قرار است مبلغ خرید امباپه را 
تامین کند. البته رئال تنها تیمی نیست که دنبال خرید این بازیکن است بلکه او 
منچستریونایتد را هم به عنون خریدار پیش روی خود می بیند. با این حال او 
تا 2۰22 با ویارئال قرارداد دارد و در نهایت این باشگاه در مورد آینده او تصمیم 

خواهد گرفت.

رد  دا مید  ا پرسپولیس 
برای  تراکتور  شکست  با  تا 
نی  ما قهر ر  با مین  ر چها

رقابت های سوپرجام را جشن بگیرد.
از  تراکتور  و  پرسپولیس  تیم های 
ساعت 1۹:۵۰ دقیقه امروز)یکشنبه( در 
چارچوب دیدار سوپرجام فوتبال ایران در 
ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند. 
سرخپوشان تهرانی فصل قبل قهرمانی 
لیگ را به دست آوردند و سرخپوشان 
فاتح  استقالل،  سد  از  عبور  با  تبریزی 
جدال  این  به  تا  شدند  حذفی  جام 

جذاب برسند.
بازی سوپرجام در فوتبال ایران 
هیچوقت سروشکل رسمی به خودش 
با  رقابت ها  این  همچنان  و  نگرفت 
و  می رسد  انجام  به  زیادی  حواشی 
ثابت  تقویم  در  فعال  را  آن  نمی توان 
فوتبالی کشورمان جای داد. 1۹ دوره 
از لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شده 
و تنها بازی سوپرجام به انجام رسیده 
شدن  برگزار  بدون  هم  دیدار  دو  و 
برنده اش مشخص شده است. بازی، 

سال  در  سوپرجام  دوره  اولین 
138۴ برگزار شد. صباباتری تهران به 
عنوان قهرمان جام حذفی موفق شد با 
نتیجه پرگل و یک طرفه چهار بر صفر 
لیگ  قهرمان  خوزستان،  فوالد  سد  از 
برتر بگذرد و جام قهرمانی را به دست 
بیاورد. این بازی در ورزشگاه دستگردی 
میدان  ستاره  دایی  علی  و  شد  برگزار 
بود. شهریار زننده دو گل از چهار گل 
تیمش بود. در کنار او محسن سلطانی 
و روبرت مارکوسی هم موفق به گلزنی 
شدند. دو هزار نفر از نزدیک شاهد این 

پیکار جذاب بودند.
 11 م  جا پر سو زی  با مین  و د
فوالدشهر  ه  ورزشگا در  بعد  سال 
ی  تیم ها  . شد ر  ا گز بر ن  صفها ا

و  حذفی(  م  جا قهرمان  ذوب آهن)
لیگ(  ن  قهرما خوزستان) ستقالل  ا
بازی  این  رفتند که  یکدیگر  دیدار  به 
جذاب و پرگل با نتیجه چهار بر 2 به 
سود نماینده اصفهان خاتمه پیدا کرد. 
این بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی 2 بر 
یاسر  و  تبریزی  مرتضی  شد.  تمام   2
گل محمدی  یحیی  تیم  برای  فیضی 
گلزنی کردند و میثم دورقی به همراه 
سیروس  تیم  گلزنان  زهیوی،  رحیم 
اضافه،  اوقات  در  بودند.  پورموسوی 
سید رضا مهدوی 2 پنالتی برای ذوب 
گرفت و مهدی مهدی پور هر 2 پنالتی 
را به گل تبدیل کرد تا پیروزی بازهم 

به تیم قهرمان جام حذفی برسد.
برگزاری  شاهد  بار،  اولین  برای 
متوالی  سال  دو  برای  سوپرجام  بازی 
قهرمان  عنوان  به  پرسپولیس  بودیم. 
فاتح  قامت  در  تهران  نفت  و  لیگ 
ماه  تیر   3۰ تاریخ  در  حذفی  جام 
قرار  یکدیگر  روی  در  رو   13۹6 سال 

ورزشگاه   در  پرسپولیس  که  گرفتند 
تماشاگر  هزار   ۴۰ حضور  در  و  آزادی 
علی  رسید.  صفر  بر  سه  پیروزی  به 
و  مسلمان)6۴(  محسن  علیپور)1۷(، 
این  احمدزاده)8۴پنالتی( گلزنان  فرشاد 
تیم  قهرمانِی  اولین  این  بودند.  دیدار 
سوپرجام  بازی  در  برتر  لیگ  قهرمان 

بود که به دست آمد.
قرار   13۹۷ سال  سوپرجام  دیدار 
برگزار  پایتخت  سرخابی های  بین  بود 
مسووالن  با  استقالل  باشگاه  اما  شود 
برگزاری  زمان  سر  بر  لیگ  سازمان 
تاریخ  در  و  نرسید  توافق  به  بازی  این 
2۹ تیرماه، کاروان آبی پوشان در ترکیه 
حضور داشت. همین مساله باعث شد تا 
بازی سوپرجام با رای کمیته اضنباطی 
سه بر صفر به سود پرسپولیس شود. در 
ادامه و پس از کش و قوس های فراوان، 
دادگاه عالی ورزش)CAS( هم نظری 
مشابه داشت تا این جام به سرخپوشان 

تهرانی برسد.

عجیب تر  ماجرا   13۹8 سال  در 
حذفی  جام  و  لیگ  پرسپولیس  شد. 
را فتح کرده بود و طبق عرف باید با 
تیم دوم  یا  و  لیگ)سپاهان(  تیم دوم 
بازی  گیالنیان(  حذفی)داماش  جام 
تصمیم  ره  با یک  به  ولی  می کرد 
قهرمانِی  جام  تا  شد  گرفته  این  بر 
سوپرلیگ بدون انجام بازی بازهم به 
تیم  این  و  برسد  تهرانی  سرخپوشان 

کند. هت تریک 
سال  سوپرجام  بازی  هم  حاال 
 1۴۰۰ سال  در  است  ر  قرا  13۹۹
دنبال  به  پرسپولیس  شود.  ر  برگزا
پوکر است و تراکتور در اولین حضور 
خواهد  قهرمانی  اولین  کسب  پی  در 
پرافتخارترین  یحیی گل محمدی  بود. 
سرمربی سوپرجام است و موفق شده 
پرسپولیس  و  ذوب آهن  تیم های  با 
خطیبی  رسول  شود.  جام  این  برنده 
بازی  این  در  را  حضورش  اولین  اما 

می کند. تجربه 

پرسپولیس به دنبال تکرار قهرمانی؛

سوپرکاپ غیر رسمی ترین مسابقه رسمی فوتبال ایران 

بر اساس برنامه بازی های مقدماتی 
جام جهانی و با احتمال ۵۰ درصد، تیم ملی 
کار خود را مقابل شاگردان برانکو ایوانکوویچ 

شروع خواهد کرد.
12 راه یافته به مرحله نهایی مقدماتی 
مشخص  آسیا  در  قطر   2۰22 جهانی  جام 
شد و تیم ملی فوتبال ایران نیز با وجود کار 
سختی که داشت موفق شد با کسب رتبه اول 
گروه دوم در جمع این 12 تیم حضور یابد. 
تیم های راه یافته به این مرحله به دو گروه 
6 تیمی تقسیم می شوند و پس از برگزاری 
بازی ها به صورت رفت و برگشت، تیم های 
اول و دوم هر گروه به صورت مستقیم جواز 
حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد؛ 
تیم های سوم دو گروه باهم بازی کرده و 
در یک پلی آف دیگر شانس خود را برای 

صعود به جام جهانی امتحان خواهند کرد.
نحوه قرعه کشی مسابقات بر اساس 
تیم  بود که طبق جایگاه  سیدبندی خواهد 
ها در رنکینگ فیفا صورت می گیرد. بر این 
اساس، این 12 تیم در 6 سید دو تیمی تقسیم 
می شوند و طبق قرعه کشی، 6 تیم از 6 
سید در یک گروه و 6 تیم دیگر از 6 سید در 
گروه دیگر قرار خواهند گرفت. کنفدراسیون 
روز  را  قرعه کشی  این  زمان  آسیا،  فوتبال 
اول جوالی )1۰ تیر( در کواالالمپور مالزی 

اعالم کرده است.
به  هفته  دو  از  حدود  که  حالی  در 
برگزاری این قرعه کشی و مشخص شدن 
ایران در راه صعود به جام جهانی  حریفان 
2۰22 باقی مانده، گمانه زنی ها در خصوص 
همگروهی های احتمالی این تیم به اوج خود 
رسیده است. در چنین شرایطی و بر اساس 
برنامه اعالم شده توسط کنفدراسیون فوتبال 
آسیا می خواهیم برنامه بازی های تیم ملی 
در این دور را مورد بررسی قرار دهیم. پیش 
از هر چیز یک بار دیگر نگاهی می اندازیم به 
سیدبندی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 

2۰22 در قاره آسیا:
سید یک: ژاپن – ایران

سید دو: استرالیا – کره جنوبی
امارات متحده  سید سه: عربستان – 

عربی

سید چهار: عراق – چین
سید پنج: عمان – سوریه
سید شش: ویتنام – لبنان

به این ترتیب احتمال همگروهی تیم 
ملی با 1۰ تیم مختلف در این مرحله وجود 
دارد و تنها تیمی که نمی تواند همگروهی 
ایران شود، ژاپنی است که در سید یک حضور 
با در نظر گرفتن تمامی احتماالت و  دارد. 
طبق الگویی که در برگزاری چنین تورنمنت 
هایی کنفدراسیون فوتبال آسیا از آن استفاده 
می کند )گروه های 6 تیمی – اگر بازی ها 
های  بازی  برنامه  باشد(،  برگشت  و  رفت 
از نظر زمانی و  را  این مرحله  تیم ملی در 
با در نظر گرفتن حریفان احتمالی در ادامه 

مرور می کنیم:
مالقات با برانکو در ایستگاه اول

)تیم  گروه  یک  تیم  الگو  این  طبق 
ایران با توجه به اینکه در سید یک حضور 
دارد، تیم یک گروه خود نامیده می شود.( 
در اولین بازی میزبان تیم پنج گروه خواهد 
بود. به این ترتیب احتمال شروع بازی های 
مقدماتی جام جهانی 2۰22 مقابل شاگردان 
برانکو ایوانکوویچ وجود دارد. در این سید دو 
تیم عمان و سوریه حضور دارند. سوریه در 
دور قبل تنها تیمی بود که موفق به شکستن 
قفل دروازه تیم ملی شد و عمان هم که با 
برانکو ایوانکوویچ در این دوره شگفتی ساز 
بود و با توجه به خاطراتی که فوتبال ایران 
با این سرمربی دارد، می تواند یک حریف 
جذاب در گام نخست باشد؛ حریفی که تیم 
در سال  آن  هدایت سرمربی  با  ایران  ملی 
جهانی  جام  به  دردسر  بی  صعودی   2۰۰6
به  و  دوم  گام  در  ملی  تیم  داشت.  آلمان 

تیم  مقابل  باید  هفته  یک  از  کمتر  فاصله 
یا چین  بگیرد؛ عراق  قرار  چهار گروه خود 
حریفانی  بود؛  خواهند  ایران  حریف  دومین 
برای  برنامه  اساس  بر  باید  ملی  تیم  که 
رویارویی با آنها به کشورشان سفر کند. به 
این ترتیب برنامه دو بازی ابتدایی تیم ملی 

به شرح زیر خواهد بود:
عمان/  – ایران   :1۴۰۰ شهریور   11

سوریه
16 شهریور1۴۰۰: عراق/چین – ایران

اوج هیجان در ماه مهر
طبق برنامه بازی ها، تیم ملی دو بازی 
بعدی خود را در مهر ماه برگزار خواهد کرد؛ 
بازی هایی که مقابل قدرتمندترین تیم های 
گروه انجام خواهند شد چرا که تیم ملی باید 
ابتدا به عنوان میهمان به مصاف تیم شماره 
سه گروه خود برود؛ تیمی که یا امارات خواهد 
بود و یا عربستان. به این ترتیب احتمال سفر 
تیم ملی به عربستان در ماه مهر وجود دارد؛ 
البته اگر بازی ها به صورت رفت و برگشت 
و به میزبانی تمامی کشورها برگزار شود. در 
گام بعد و بازی شماره چهار، تیم ملی باید 
تیم شماره دو  به مصاف  به عنوان میزبان 
گروه خود برود؛ کره جنوبی یا استرالیا، یکی 
از حریفان ایران در این دیدار خواهند بود. با 
این اوصاف، هیجانی اساسی را در مهر ماه 
شاهد خواهیم بود که برنامه بازی های تیم 

ملی در آن به شهر زیر خواهد بود:
امارات/عربستان   :1۴۰۰ مهر   1۵

– ایران
استرالیا/  – ایران   :1۴۰۰ مهر   2۰

کره جنوبی
پایان کار با ضعیف ترین تیم گروه

در  حضور  مزایای  بزرگترین  از  یکی 
با تیم سید شش در هفته  سید یک، بازی 
پایانی مسابقات است. این گونه که تیم ملی 
آخرین بازی مرحله رفت و برگشت خود را 
باید با ضعیف ترین تیم گروه خود برگزار کند 
که در صورت گره خوردن کار و نیاز مبرم به 
پیروزی می تواند یک مزیت بزرگ به حساب 
بیاید؛ یکی از دو تیم ویتنام و لبنان حریف 
ایران در بازی شماره پنج خواهند بود. که در 
روزهای پایانی آبان ماه باید در خانه پذیرای 

ملی پوشان کشورمان باشند.
برنامه  فوق  توضیحات  به  توجه  با 
کامل بازی های تیم ملی در دور مقدماتی 

جام جهانی به شرح زیر خواهد بود:
دور رفت:

عمان/  – ایران   :1۴۰۰ شهریور   11
سوریه

 – عراق/چین   :1۴۰۰ شهریور   16
ایران

امارات/عربستان   :1۴۰۰ مهر   1۵
– ایران

استرالیا/  – ایران   :1۴۰۰ مهر   2۰
کره جنوبی

2۰ آبان 1۴۰۰: ویتنام/لبنان - ایران
دور برگشت:

2۵ آبان 1۴۰۰: سوریه/عمان – ایران
۷ بهمن 1۴۰۰: ایران – عراق/چین

امارات/  – ایران   :1۴۰۰ بهمن   12
عربستان

جنوبی/  کره   :1۴۰1 فروردین   ۴
استرالیا – ایران

ویتنام/  – ایران   :1۴۰1 فروردین   ۹
لبنان
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محمدرضا هاشمی کهندانی

برنامه کامل تیم ملی در مقدماتی جام جهانی؛

1400، سال سخت فوتبال ایران

مطهری، مربی تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: بازی مهمی مقابل رقیب خوب تراکتور 
پیش رو داریم اما قول می دهم که قهرمانی 

سوپرجام را به هواداران هدیه دهیم.
حمید مطهری در نشست خبری پیش 
دیدار  در  تراکتور  برابر  پرسپولیس  دیدار  از 
داشت:  اظهار  ایران  باشگاه های  سوپرجام 
تنها  امروز  دیدار  هستیم.  هواداران  دلتنگ 
یک تک بازی نیست. پرسپولیس و تراکتور 
قهرمان دو جام شدند. تراکتور قهرمان جام 
حذفی و پرسپولیس قهرمان تورنمتی سخت 
تر به اسم لیگ برتر. این دیدار بزرگی است 
مشخص  را  قهرمانان  قهرمان  سوپرجام  و 

می کند.
وی افزود: تراکتور حریف قابل احترامی 
و  هستیم  پرسپولیس  ما  است.  ما  برای 
بازیکنان ما فوتبال خوب و با کیفیتی ارائه می 
دهند. به این بازیکنان اعتقاد داریم. ما میزبان 
نیستیم چرا که هواداران را کنارمان نداریم. 
اولین جام 1۴۰۰ را برای هواداران در تهران 
نگه می داریم. امروز هم آخرین تمرینمان 

را پیش از این دیدار برگزار خواهیم کرد.
اضافه  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
کرد: تراکتور رقیب خوبی است و بازیکنان 
تا  هستیم  این  دنبال  هم  ما  دارد.  خوبی 

تقدیم  را  جام  تا  دهیم  ارائه  خوبی  فوتبال 
هوادارانمان کنیم.

وی در خصوص مصدومیت دو بازیکن 
پرسپولیس در اردوی تیم ملی اضافه کرد: 
میان  به  ایران  و  ملی  تیم  اسم  که  زمانی 
صعود  است.  ملی  تیم  ما  اولویت  می آید، 
این تیم را به بازیکنان و مردم تبریک می 
گویم. تیم ملی کار سختی داشت و صعود 
آنها برای همه فوق العاده ای بود. بازیکنان ما 
نقش ویژه و کلیدی داشتند. در بازی های تیم 
ملی 2 بازیکن ما آسیب دیدند و این موضوع 
کار را برای ما سخت کرده است. بازیکنان 
ملی پوش ما تاثیرگذار هستند اما اولویت ما 

هم تیم ملی است.

وضعیت  آخرین  مورد  در  مطهری 
بان  دروازه  رادو  کرد:  اضافه  رادوشوویچ 
تیم ما بوده و برای این تیم زحمت کشیده 
است. مربیان و بازیکنان باید به باشگاه و از 
طرفی باشگاه به بازیکنان باید متعهد باشد. 
زود  مشکل  این  و  نیست  بزرگی  موضوع 

حل خواهد شد.
بازی های  وی در خصوص فشردگی 
پرسپولیس تصریح کرد: این 6 بازی برای 
ما از سوپر جام آغاز می شود و می خواهیم 
جام  کسب  با  را  سختمان  راه  شروع  که 
رو  پیش  تری  راحت  کار  تا  کنیم  شروع 
داشته باشیم. امروز باید آنقدر مقتدر و قوی 
عمل کنیم تا این جام و برد در ادامه مسیر 

به ما کمک خواهد کرد. کادرفنی پرسپولیس 
کمتر حرف می زند و بیشتر عمل می کند. 
برخی از دوستان در خصوص زمین و زمان 
و خیلی مسائل دیگر حرف می زنند اما ما 
صحبت کمتر و کار بیشتر در برنامه داریم. 
دوره زمانی مهمی در جام حذفی و قهرمانی 

دوباره در لیگ برتر پیش رو داریم.
مربی پرسپولیس در مورد اینکه گفته 
در  پرسپولیس  بازیکنان  برخی  شود  می 
شد،  خواهند  جدا  تیم  این  از  فصل  پایان 
خواهان  ها  تیم  برخی  اینکه  کرد:  اضافه 
نیست  پرسپولیس هستند عجیب  بازیکنان 
اما مهمترین بازی های خود در فصل را در 
پیش داریم. ما فهرستی ندادیم و به بازیکنان 
حال حاضر تیم اعتقاد داریم. طبیعی است 
برای کنعانی زادگان یا برخی بازیکنان دیگر 
پیشنهاد بیاید. در خصوص این مسایل باید در 
پایان فصل حرف زد و االن زمان مناسبی 

برای این کار نیست.
غایب  بازیکنان  با  رابطه  در  مطهری 
سرخپوشان اضافه کرد: اولویت ما تیم ملی 
و نام بزرگ ایران است. کمال و وحید امیری 
را نخواهیم داشت. کادر پزشکی تالش می 
بعد  بازی های  برای  را  نفر  دو  این  کنند 

آماده کنند.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس:

اولین جام 1400 را برای هواداران در تهران نگه می داریم 
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با اتمام مرحله نخست داوری سومین جایزه ملی جمالزاده 
۹۴ اثر به مرحله نهایی این دوره از جایزه راه یافت.

از  پس  گفت:  جمالزاده  ادبی  جایزه  دوره  سومین  دبیر   
بررسی های اولیه و از میان بیش از 1۴۰۰  اثر رسیده به دبیرخانه، 
آثاری که واجد شرایط داوری بودند، به وسیله دبیرخانه آماده شد 
و در اختیار هیئت  انتخاب قرار گرفت.الهه رضایی ادامه داد: آثار 
که با لطف و همراهی عالقه مندان ادبیات از نقاط مختلف کشور 
به دبیرخانه ارسال شده بود در یک زمان فشرده و با دقت فراوان 
جوایز،  اینگونه  مرسوم  دستورالعمل های  و  امانتداری  رعایت  و 

توسط هیئت انتخاب بررسی شد.
مدیر دفتر تخصصی ادبیات ادامه داد:در ادامه آثار طی مرحله 
دوم در اختیار داوران قرار خواهد گرفت و در زمان  بندی مقرر اسامی 
برندگان نهایی در روز اختتامیه به اطالع خواهد رسید. در خبرهای 
تکمیلی کد و نام آثار پذیرفته شده توسط دبیرخانه جشنواره، جهت 

اطالع شرکت کنندگان محترم به زودی اعالم خواهد شد.
آمار کلی آثار پذیرفته شده به شرح زیر است:

داستان آزاد: 28 اثر

داستان اصفهان: 2۷ اثر
زندگی نگاره کرونا: 2۰ اثر

زندگی نگاره مدارس: 1۹ اثر
درباره  جمالزاده  ملی  جایزه  دوره  سومین  اجرایی  دبیر 
بخش های مختلف این جایزه ادبی گفت: این دوره، در دو بخش 
داستان کوتاه و ناداستان )non-fiction( میزبان آثار نویسندگان 
خواهیم بود و تفاوت عمده فراخوان آن با دوره های قبلی نیز در 
جایزه  دوره  سومین  در  ناداستان  بخش  است.  ناداستان  بخش 
مدارس  در  تجربه حضور  از  واقعی  روایت های  شامل  جمالزاده 
سطح شهر می شود.وی افزود: با توجه به تجربه کرونا، در بخش 
ناداستان نیز پذیرای روایت هایی با موضوع »کرونا« خواهیم بود 
تا این سال های منتهی به پایان قرن را در این جایزه ثبت کنیم. 
در بخش اصفهان نیز پذیرای آثاری هستیم که به شکل خالقه 
داستان  ساحت  در  شهر  این  دیده شده   کم تر  وجوه  واکاوی  به 
می پردازند و در این بخش داستان  هایی مورد توجه قرار خواهند 
گرفت که با محور قرار دادن ویژگی  های اصفهان نسبت به کاوش 

زوایای پیدا و پنهان شهر پرداخته باشند.

94 اثر به مرحله نهایی جایزه ملی جمالزاده راه یافت

نبرد یک  بهارانه 1۴۰۰؛ 
روزنه با تاریکی های بازار کتاب

نبرد یک  بهارانه 1۴۰۰؛ 
روزنه با تاریکی های بازار کتاب

تهران- ایرنا- نخستین طرح فصلی 
ادامه  شرایط  در  سال 1۴۰۰،  در  کتاب 
دار کرونا و دغدغه هایی چون کم رنگ 
و  خانوار  مصرف  سبد  در  کتاب  شدن 
نگرانی های کتابفروشان که بر دوش بازار 
کتاب سنگینی می کند، روزنه ای از امید 

برای ظلمات بازار کتاب آفرید.
بهارانه کتاب 1۴۰۰، بیست و پنجم 
خرداد، پس از دو روز تمدید به کار خود 
پایان داد و یکی از طرح های فصلی قابل 
توجه در هفت سال برگزاری این رویداد 
فرهنگی را رقم زد. در نگاهی کوتاه، ویژگی 
های این دوره از طرح فصلی فروش کتاب 
برای حمایت از کتابفروشان و مخاطبان 

کتاب را مرور می کنیم. 

طرح فصلی، راهی برای بسته نشدن 
کتابفروشی ها

 2۰1۹ سال  پایانی  روزهای  در 
میالدی و ماه های پایانی سال 13۹8 که 
کرونا بر جهان سیطره یافت، تا کنون، همه 
جهان در شهرهای گوناگون شاهد بسته 
شدن کتابفروشی ها به ویژه کتابفروشان 
ناشران  بوده اند. برخی  محلی و کوچک 
نیز کار خود را کوچک و تجمیع کرده اند 
و گاهی دو ناشر با هم ترکیب شده اند تا 
کار خود را ادامه بدهند. برخی کتابفروشان 
نیز کار خود را از فروش حضوری کتاب 
به اجاره یک انبار و فروش آنالین کاهش 
داده و یا فضای کار خود را کوچکتر کرده 
اند، همه دنیا شاهد این رویدادها بوده اند 
و در ایران شرایطی به مراتب سخت تر 

تجربه شده است.
وضعیت کتابفروشی های محلی در 
ایران،  در  اقتصاد شکننده فرهنگ  برابر 
دلگرم کننده نیست، تعطیلی های کرونایی 
نیز کار را سخت تر و حتی ناممکن کرده اند، 
در روزگاری که کافه و رستوران ها با وجود 
باز بودن در اوج شیوع به دلیل مشکالت 
اقتصادی تعطیل می شوند، چگونه می شود 
انتظار داشت به کار خود  از کتابفروشی 
ادامه بدهد؟ خطر تعطیلی کتابفروشی های 
محلی، تهدید بزرگی برای فرهنگ ایران 
است. کتابفروشان، یکی از پایه های اقتصاد 
فرهنگی ایران هستند که در هر شرایطی 
کار خود را ادامه می دهند اما این، تاوانی 
دارد که اگر حمایت جدی صورت نگیرد، 

ارکان فرهنگ را متزلزل خواهد کرد. 
بخشی از این حمایت جدی در قالب 
طرح های فروش فصلی کتاب رنگ عمل 
کرد ، طرح هایی که هم کتبفروشان را 
امیدوار و هم متقاضیان کتاب را با تخفیف 
های فصلی به خواندنی های مورد عالقه 

خود رساند.

کتابفروشان دست فروش، سایه شوم 
قاچاق بر سر طرح قانونی

بازار کتاب همیشه از سوی دست 
همچنان  و  است  دیده  آسیب  فروشان 
در  ویژه  طور  به  که  از مشکالتی  یکی 
راسته انقالب همیشه وجود دارد، بساط 
کتابفروشانی که در پیاده راه خیابان انقالب، 
سفره ای از کتاب های قاچاق و غیرقانونی 
را پهن کرده و مخاطبان را فریب می دهند 
و در دوران برگزاری طرح بهارانه نیز پهن 

بوده است. 
این فروشندگان که در هنگام تهیه 
گزارش نیز آماده درگیر شدن با خبرنگار 
شان  بساط  از  عکاسی  به  بودند،  ایرنا 
اعتراض کردند که از رفتارشان می توان 
دریافت که خودشان از وضعیت غیرقانونی 
های  پیگیری  نگران  و  آگاهند  کارشان 
احتمالی از سوی رسانه ها بوده اند اما به 

هر حال از کار خود دست برنمی دارند. 
اتحادیه  رییس  حسن پور،  هومان 
ناشران و کتابفروشان با اشاره به تعطیلی 
کتابفروشی ها در دوران قرنطینه کرونا 
ها  فروشگاه  همه  که  دورانی  در  گفت: 
برای پیک های کرونا بسته می شوند، 
روبه روی هر کدام از آن ها یک بساط تازه 
پهن می شود و بعد از باز شدن کتابفروشی 
نیز همچنان در جای خود باقی می ماند.

فروش خوب طرح، تحت تاثیر قیمت 
باالی کتاب 

خانه  مدیرعامل  دهقان کار،  ایوب 
یافتن  پایان  با  ایران  ادبیات  و  کتاب 
یارانه  توزیع  طرح های  دوره  هفدهمین 
کتاب از طریق کتابفروشی ها )طرح های 
فصلی فروش کتاب(، گفت: در این دوره 
از طرح ۵61 هزار و 8۹3 نسخه کتاب به 
ارزش 22۰ میلیارد و 836 میلیون و ۵۴3 

هزار و ۵۴۹ ریال رسید.

اما این رقم برای این تعداد کتاب 
میانگین  نیست،  پذیرش  قابل  چندان 
دوره  این  در  شده  فروخته  کتاب  ارزش 
نسخه  هر  برای  تومان  هزار  حدود ۴1 
است که افزایش یک سوم قیمت نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته را نشان می دهد. 

درباره  کتاب  خانه  معاون  نظربلند، 
این مساله گفت: باتوجه به افزایش قیمت 
کتاب، نباید فروش رقمی را مهم بدانیم. 
اگر سبد خرید کتاب را در نظر بگیریم،  
باتوجه به افزایش قیمت کتاب، مبلغ کلی 
سبد خرید ثابت، تغییر کرده است، در نتیجه 
با در نظر گرفتن این افزایش قیمت در چند 
ماهه اخیر، فروش طرح بهارانه 1۴۰۰ در 
مقایسه با سال گذشته، قابل توجه به شمار 

می آید اما رقم عجیبی نیست.
 3۰ از  بیش  افزایش  به  توجه  با 
درصدی قیمت کتاب در یک سال اخیر، 
رسد،  منطقی می  نظر  به  ها  گفته  این 
کاغذ و صحافی  زینک،  قیمت  افزایش 
همگی در کنار هم دست به دست داده اند 
تا کتاب ها گرانتر شود و در نتیجه خروجی 

طرح بهارانه، اندکی کمتر باشد.

تهران، خراسان رضوی و اصفهان
خانه کتاب در گزارش نهایی خود از 
طرح بهارانه اعالم کرد که  استان تهران با 
فروش 36میلیارد و ۵۰۰میلیون و 3۷۰هزار 
و ۵۴۴ ریال در این دوره از طرح توانست 
1۷درصد از کل فروش کتاب ها را به نام 

خود ثبت کند.
استان خراسان رضوی نیز با فروش 
2۵میلیارد و ۴2۹ میلیون و 128 هزار و 
۴61 ریال توانست 12درصد از کل فروش 
کتاب ها را از بین 31 استان شرکت کننده 
همچنین،  کند.  خود  نام  به  طرح  در 
اصفهان هم توانست با فروش 2۴میلیارد 
و 86میلیون و ۵۴6 هزار و 833 ریال سهم 
11درصدی از کل فروش در استان ها را از 

آن خود کند.
ن  سا ا خر ن،  ا تهر ن های  ستا ا
گیالن،  قم،  فارس،  اصفهان،  رضوی، 
و  مازندران  خوزستان ،  آذربایجان شرقی ، 
مرکزی توانستند در لیست پرفروش ترین 
استان ها بر اساس تعداد کتاب قرار بگیرند. 
بر  استان ها  پرفروش ترین  از  همچنین 
تهران،  به  می توان  فروش  مبلغ  اساس 
فارس ،  قم،  اصفهان،  رضوی،  خراسان 
گیالن،  کردستان،  شرقی،  آذربایجان 

مازندران و خوزستان اشاره کرد.

را  بهارانه  انتخابات،  شلوغی های   

بی رنگ کرد
برگزاری طرح در هفته پایانی خرداد 
ماه، در سالی که یکی از مهمترین انتخابات 
تاریخ کشور برگزار می شود، مساله مهمی 
بود که موجب شد طرح به خوبی معرفی 
نشود و حتی بسیاری از مخاطبان دوره 
های قبلی از این دوره بی خبر باقی بمانند.

این  در  کتاب  خانه  دیگر  از سوی 
دوره برخالف دوره های قبل، پوستری به 
کتابفروشان نداده بود و با در اختیار گذاشتن 
فایل پوستر بهارانه از خود فروشگاه های 
کتاب خواسته بود که برای چاپ آن اقدام 
کنند، البته این کار خانه کتاب بیش از هر 
چیز به دلیل رعایت پروتکل ها و شیوه نامه 
های بهداشتی در همه گیری کرونا بوده 
است که امکان انتقال ویروس با پراکنده 

کردن کاغذ و پوستر وجود دارد.
برگزاری  روند  احوال  این  همه  با 
شده  طی  چشمگیر  سرعتی  با  بهارانه 
است، نظربلند معاون کتاب خانه کتاب و 
ادبیات ایران، در این باره به ایرنا گفت: از 
زمانی که به ما اعالم شد تا زمان برگزاری، 
را در نظر گرفتیم  بهترین زمان ممکن 
در روزهای پایانی خرداد نیز تب و تاب، 
برگزاری انتخابات را داشتیم که کار برای 
کتابفروشان سخت می شد اما خانه کتاب 
و معاونت فرهنگی تاکید داشتند که بهارانه 
کتاب حتما برگزار شود.وی افزود: با توجه 
به تبلیغات ریاست جمهوری سعی کردیم 
تبلیغات گسترده تری را در این دوره در نظر 
بگیریم و سعی کنیم که در البه الی اخبار 
انتخابات، اخبار بهارانه کتاب نیز دیده شود، 
همکاران روابط عمومی در این دوره بیشتر 
از هر دوره دیگری تالش کردند و کارهای 

قابل توجهی نیز صورت گرفت.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت   
از سال 13۹۴ برای هدفمندکردن یارانه 
را  نشر طرح های فصلی فروش کتاب 
آغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروشی ها 
می توانند روی فروش کتاب به خریداران 
تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را 

از وزارتخانه دریافت کنند.
در این طرح ها که با نام طرح های 
فروش فصلی مشهور شده اند، کتابفروشی 
هایی که شرایط الزم را داشته باشند، پس 
از ثبت نام، می توانند کتاب های خود را 
که با شرایط تعیین شده مطابقت داشته 
باشند به خریداران بفروشند. این طرح ها 
از جمله مزیت هایی است که کتابفروشان 
حضور آن را در ایام رکود فروش کتاب در 

همه گیری کووید 1۹ ضروری می دانند.
 1۷ از   1۴۰۰ کتاب  بهارانه  طرح 
خرداد جاری در کتابفروشی های سراسر 
کشور آغاز شد و تا 2۵ خرداد ادامه داشت. 
کتاب  فصلی  از 16 طرح  بیش  تاکنون 
 ۹36 دوره  آخرین  در  که  شده  برگزار 
کتابفروشی از سراسر کشور در این طرح 

مشارکت فعال داشته اند.

کاش همه نویسندگان خود را ژانرنویس ندانند

انتقال تجربیات فروش و اکراِن سینما در یک کتاب
 کتاب 3۴ گانه تجربه نگاری در جلد 
با  فروش سینما  و  اکران  به موضوع  سوم 
ایجاد سامانه »سمفا« به مضوعات مختلف 

درباره این سامانه پرداخته است.
یکی از معایب ساختار اداری در ایران 
نسل های  به  تجربه  مکتوب  انتقال  عدم 
بعدی است. تجربه اغلب از راه شفاف و در 
و  می شود  منتقل  فردی  دانش  چهارچوب 
هیچ انباشت تجربه شکل می گیرد و تجربه 

افراد و سازمان به دانش تبدیل نمی شود.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اما 
در  سازمان  این  تجربه نگاری  راستای  در 

زمان فعالیت چهارساله اقدام به انتشار 3۴ جلد کتاب با موضوعات مختلف در بین 
سال های 13۹6 تا 1۴۰۰ کرده است.

این آثار به فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تفکیک موضوعات 
مختلف و در گفت و گو با مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران دستگاه های بزرگ 

فرهنگی کشور تدوین شده است.
سومین جلد از این کتاب های تجربه نگاری به سینما و ماجرای وضعیت اکران 

با عنوان »سامانه مدیریت فروش و اکران سینما )سمفا(« اختصاص دارد.
این کتاب در ۴ فصل تدوین شده که به ترتیب در فصل نخست روایت اکران 
را مورد بررسی قرار داده و در فصل دوم با عنوان چگونگی شکل گیری و اهداف 

سمفا به ماجرای سامانه مسفا از ایده تا اجرا پرداخته است.
راه حل های  و  چالش ها  و  سوم  فصل  عنوان  سمفا  ویژگی های  و  کارکردها 
پیشنهادی درباره تولد یک سامانه جدید عنوان فصل پایانی یا همان چهارم این 

کتاب است.
اما این کتاب درواقع عالوه بر در اختیار گذاشتن تجارب فعالیت ۴ سال سینما 
به معرفی سمفا نیز پرداخته است. )سمفا( یا همان سامانه مدیریت فروش و اکران 
سینمای ایران متعلق به سازمان امور سینمایی و سمعی بصری است که کارکردهای 
ترمینال هماهنگی سامانه های فروش برخط، زبان اجرایی نظامنامه اکران و نظام 

آماری متمرکز سینمای ایران را بر عهده دارد.
در حال حاضر ۵ فروشنده با اخذ API از سمفا اجازه و امکان فروش بلیت 
را برای کلیه سینماهای کشور دارا هستند و مردم می توانند با مراجعه به هر یک 
از سامانه ها، چنانچه آن سامانه با سینمای مورد نظرشان قرارداد داشته باشد، بلیت 

خود را با امکان رزرو صندلی خریداری کنند.
ثبت  اکران،  پایان  و  آغاز  فروش،  کف  محاسبه  ها،  سرگروه  اکران،  اصول 
انجام  این سامانه  از طریق  موارد مرتبط  نمایش و سایر  مصوبات شورای صنفی 

می گیرد.
فعاالن سینما، ذینفعان مشترک، منتقدان، روزنامه نگاران و همه شهروندان 
می توانند وضعیت فروش سینمای ایران را برحسب شاخص های مختلف، مشاهده 
و گزارش گیری نمایند. این نظام آماری نقطه اتکا برای هرگونه سیاستگذاری و 

بهبود است.
از آنجا که هر پدیده و تجربه جدیدی با اشکاالتی همراه خواهد بود بخش پایان 
این کتاب نیز به چالش ها و راه حل های پیشنهادی درباره این سامانه اختصاص دارد.

کتاب »سامانه مدیریت فروش و اکران سینما )سمفا(« نوشته مینا بخشیده با 
ویراستاری مهناز احدی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده است.

»رصد فرهنگی« سینما، موسیقی و مطبوعات ایران، 
جامه کتاب پوشید

مجموعه کتاب های »گزارش رصد فرهنگی« در قالب پنج جلد درباره 
در  و هنر  فرهنگ  نقش  اجتماعی،  رسانه های  ایران،  موضوعات سینمای 
پژوهشگاه  همت  به  مطبوعات  و  موسیقی  اجتماعی،  آسیب های  کاهش 

فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.
ژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در این گزارش های وضعیت سینما و 
مطبوعات ایران و روندهای خبری رسانه های اجتماعی در سال ۹8 را بررسی 
کرده است. همچنین سیاست موسیقی در ایران باتوجه به رویدادهای سال 
13۹8 و نقش فرهنگ و هنر در کاهش آسیب های اجتماعی مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفته است.
غلبه ارزش های موسیقی پاپ بر موسیقی اصیل ایرانی

در گزارش سیاست موسیقی در ایران باتوجه به رویدادهای سال 13۹8 
ابتدا وضعیت موجود موسیقی توصیف شده و در ادامه، پژوهشگر، با اشاره به 
حواشی پیرامون قانون اخذ مالیات از اجراهای صحنه ای سعی در توصیف 
نهادهای  وضعیت  و  فرهنگی  اقتصادی،  نظر  از  کشور  موسیقی  وضعیت 

سیاست گذاری و متولی دارد.
پژوهشگر معتقد است تداوم روندهای موجود در سال های آینده، شناسۀ 
موسیقی ایرانی را در جهان و حقوق مادی و معنوی آن را برای هنرمندان 
ایرانی، ازمیان خواهد برد. ذائقه موسیقایی به دلیل محرومیت از آموزش 
انواع موسیقی اصیل  تغییر خواهد کرد، ارزش های موسیقی پاپ بر سایر 
ایرانی غلبه و پیامدهای پیدایش فرهنگ موسیقیایی سخیف در جامعه هرچه 

بیشتر، ظهور خواهد کرد.
در این بخش همچنین، از سرمایه گذاری زیان بار در حوزۀ موسیقی به 
عنوان مهم ترین عامل تضعیف کننده در بخش اقتصادی یاد شده است و 
پژوهشگر، امتداد این وضعیت در عرصۀ فرهنگی را، به عنوان عاملی مهم 
در تضعیف فرهنگی بدنۀ جامعه و میراث فرهنگی جامعۀ ایرانی در بخش 

موسیقی، دانسته است.
ایجاد انگیزه برای فروش باالتر فیلم ها

گزارش وضعیت سینمای ایران در سال 13۹8  پس از ارائه تصویری 
ایران در داخل کشور و در جهان، مهم ترین رخدادهای سال  از سینمای 
13۹8 ازجمله سیل و زلزله بهار و زمستان، اعتراضات آبان ، قطعی شهادت 
سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراین و شیوع کرونا را ذکر و پیامد آن ها 

بر سینما را شرح می دهد.
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پروانه رسولی خوشبخت

چرا امروز صنعت نشر به اتحادیه کشوری نیاز دارد؟
دیگر دوره اتحادیه های شهری گذشته و در مواجهه با بحران های بزرگی که 
این روزها صنعت نشر با آن ها دست به گریبان است، تنها وجود یک اتحادیه کشوری 

قدرتمند می تواند راهگشا باشد...
چرا امروز صنعت نشر به اتحادیه کشوری نیاز دارد؟

از  نشر؛ متشکل  اتحادیه سراسری  مطالبه تشکیل یک   هادی حسینی نژاد: 
ناشران، کتاب فروشان و موزعان سراسر کشور، مطالبه  جدیدی نیست و در دوره های 
مختلف، ضرورت و اهمیت آن از سوی پیشکسوتان صنعت نشر، گوشزد شده است. 
وجود اتحادیه کشوری، مزایای متعددی دارد که مهمترین آن ها را می توان در افزایش 
قدرت صنفی، تدوین، اجرا و نظارت بر استراتژی های مناسب و یکپارچه در صنعت 

نشر کشور خالصه کرد.  
 

هدایت
اتحادیه سراسری نشر می تواند نقش مهمی در هدایت و آموزش فعاالن این 
صنعت ایفا کند. برگزاری نشست های هم اندیشی، تضارب آرا و تبیین سیاست های 
صنفی واحد و ابالغ به فعاالن نشر در سراسر کشور، می تواند زمینه ساز وحدت و 
مشارکت های هدفمند در صنعت نشر ایران باشد. به عنوان مثال، صنعت نشر کشور 
در مواجهه با تهدید بی سابقه ای مثل کرونا، چه راهبردی برای برون رفت واحدهای 
صنفی می توانست داشته باشد؟ ناشران و کتاب فروشان برای فعالیت در بازار های 
مجازی، به چه آموزش هایی نیاز دارند؟ همچنین در امور مالیاتی، بیمه ای و... اتحادیه 
سراسری می تواند چتر مشاوره ای خود را بر سر اهالی نشر باز کند. برگزاری همایش ها 
و وبینارهای تخصصی در حوزه بازاریابی، مباحث فنی تولید و... نیز در قالبی واحد و 

گسترده، می توان پیشرفت کلی صنعت نشر کشور را تضمین کند.
 مطالبات

طبیعتا در امور صنفی، تعداد واحدهای عضو، موید میزان قدرت تصمیم گیری 
و نقش آفرینی یک اتحادیه در بازار و تعامل با سازمان ها و نهادهای وابسته دیگر 
است. بنابراین، تشکیل اتحادیه کشوری نشر با تعداد اعضای باال، این امکان را به 
هیات رئیسه خواهد داد تا با قدرت بیشتری پیگیر مطالبات عمومی فعاالن صنعت 
نگران کننده  بحران   یک  به  کاغذ  مساله  که  امروز  اگر  مثال؛  به عنوان  باشد.  نشر 
تبدیل شده، درخواست رسیدگی به وضعیت و تامین کاغذ با نرخ نامه دولتی، از زبان 
یک اتحادیه کشوری، می توانست محرکه های بیشتری را در بدنه دولت فعال کند. 
میزان تاثیرگذاری و ضریب  نفوذ بیانات سخنگوی چنین اتحادیه ای به  مراتب بیشتر 

از اتحادیه های پراکنده موجود در شهرهای مختلف است.
 عدالت

تحقق این مطالبه؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از شهرهای کشور؛ حتی 
نشر  مستقل  اتحادیه  فاقد  مشهد  و  شیراز  همچون  استانی  مراکز  و  کالن شهرها 
هستند و واحدهای صنفی فعال، به  ناچار در اتحادیه هایی نظیر خرازی، کارت پستال 
و... عضویت یافته اند، بسیار ضروری و مثمر ثمر خواهد بود. به عبارت دیگر، تشکیل 
اتحادیه سراسری می تواند زمینه ایجاد عدالت صنفی و شنیده شدن تمام صداها، حتی 
صداهای خاموش مانده ی نشر را فراهم آورد. در این شرایط، امکانات و ظرفیت های 
حمایتی از فرهنگ نیز در شرایط عادالنه تر و یکپارچه تر میان فعاالن نشر در کشور 

توزیع خواهد شد.
 نظارت

مساله بعدی در ضرورت تشکیل اتحادیه کشوری نشر، مساله ضرورت نظارت 
اقتضائات زمانی و  به  با توجه  این مساله؛  امورصنفی به شکل سراسری است.  بر 
به خصوص به دلیل افزایش نرخ کسب وکارهای اینترنتی در فضای مجازی، بیش از 
نظارت های  پیش آمده،  شرایط  در  که  است  این  واقعیت  می نماید.  ضروری  پیش 
منطقه ای و شهری دیگر پاسخگو نیست و نمی تواند از حقوق ناشران، کتاب فروشان 
و موزعان دفاع کند؛ به طوری که فعالیت یک واحد صنفی مثال در سرخس )واقع در 
شمال غربی کشور( بر بازار کتاب و روند فعالیت ناشران و کتاب فروشان خرمشهر 

)واقع در جنوب غربی کشور( تاثیرات مستقیمی دارد.
کتابی که نسخه اصلی آن در فالن شهر منتشر شده، در شهری دیگر کتابسازی 
می شود و از طریق بازار مجازی، به ناشر اصلی ضرر و زیان وارد می کند. ناشر اصلی 
هم نمی تواند با مراجعه به اتحادیه شهر خود  )درصورت وجود البته( از واحد صنفی 
متخلف شکایت کند. همچنین چه بسا فروشگاه اینترنتی کتابی که مثال در تهران 
پایه گذاری شده، با بازار کتاب فروشاِن سایر شهرها وارد رقابت نابرابر بشود و آینده 

شغلی آن ها را با مخاطره مواجه کند.

رضا ماحوزی می گوید: شریعتی از فلسفه به انحای 
متعدد در آثار و اندیشه های خود استفاه می کرد، متنها 
این استفاده در جریانی فلسفی تبلور یافت که خواهان 
تغییر وضع موجود بود. هرچند وی از عبارت »پفیوزان 
این  او  برای  اما  استفاده کرده  برای فیلسوفان  تاریخ« 
صفت مخصوص کسانی است که وضع موجود را توجیه 
کرده اند و در کنار منقل مثلث زر و زور و تزویر نشسته 

و کامی گرفته اند.
علی شریعتی را بی شک می توان یکی از مهم ترین 
و تاثیرگذارترین اندیشمندان در سپهر فکری ایران معاصر 
دانست. متفکری که جنبه های مختلف اندیشه اش موافقان 
و منتقدان جدی خود را دارد. یکی از جنبه های قابل بحث 
و به نوعی چالش برانگیز در اندیشه شریعتی، نسبت او با 
فلسفه و فیلسوفان است. اگر جمله معروف او در کتاب 
»سیمای محمد« را برجسته کنیم، شریعتی سر سازگاری 
آثار و زندگی شخصی اش را  اگر  ندارد و  با فیلسوفان 
با  نامانوس  و  بیگانه  عنوان  به هیچ  را  او  کنیم،  مرور 
فلسفه نمی یابیم. به بهانه سالروز درگذشت علی شریعتی 
برای پرسش از نسبت اندیشه او با فلسفه به گفت و گو 
پژوهشی  معاون  و  فلسفه  دکتری  ماحوزی«  با »رضا 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید:
با فلسفه آغاز  از نسبت شریعتی  پرسش اول را 
کنیم. به نظر می رسد این نسبت در دید نخست متناقض 
به نظر می رسد، او از سویی در کتاب »سیمای محمد« با 
تعبیری درشت از فیلسوفان یاد می کند و از سوی دیگر 
فرزند خود)احسان( را به خواندن فلسفه تشویق می کند 
و خود هم به گواهی آثارش و روایت نزدیکان با فلسفه 

بیگانه نیست، آیا باید این امر را تناقضی در او بدانیم؟
دکتر شریعتی به نسلی از متفکران تعلق دارد که 
فلسفه ها را به صورت گزینشی انتخاب می کردند. این 
انتخاب گزینشی به شکلی گسترده برای شریعتی هم 

وجود داشت. او برخی از فلسفه ها را روا و برخی دیگر را 
ناروا می دانست. به این شکل، فلسفه در افکار و اندیشه های 
که  آنجا  او  فلسفه ای.  هر  نه  اما  دارد  او حضور جدی 
می خواهد بحث های دین شناسی یا جامعه شناسی بکند 
هم از اندیشه های فلسفی استفاده بسیار برده و متفاوت 
از دیگر جامعه شناسان و دین شناسان مباحث خود را با 

عمقی بیشتر طرح می کند.
حال پرسش این است که آنچه شریعتی به مثابه 
فلسفه درست برمی گزیند کدام است و فلسفه نادرست از 
نظر او کدام است؟ اگر به تاریخ فلسفه مدرن به ویژه از قرن 
نوزدهم به بعد )تا ابتدای نیمه دوم قرن بیستم( بنگریم، 
بهتر می توانیم پاسخ این پرسش را بدهیم. در این دوره 
زمانی جریان غالب فلسفی جهان متمایل به تغییر جهان 
است و نه صرفاً تبیین یا تفسیر آن. این تالش برای تغییر 
جهان به مثابه یک جریان غالب تنها محدود به فلسفه هم 
نیست و می توان ردپای آن را در جامعه شناسی، اندیشه 
سیاسی و علومی که به نوعی با اجتماع و انسان سروکار 
دارند هم دید. بسیار طبیعی است که این فضای غالب 
جهانی شریعتی را هم تحت تأثیر قرار داده باشد و او از 
این فضا اثر پذیرفته و فلسفه ها و اندیشه هایی را انتخاب 
کند که به تغییر جهان بپردازند و راه تغییر را نشان دهند.

ویژگی های این جریان غالب که تمرکزش بر تغییر 
جهان است و شریعتی هم به آن توجه داشته چیست و 

چطور در آثار او تجلی پیدا می کند؟
در این تفکر جدید که شریعتی را هم به خودش 
جلب کرد، چند کلید واژه اصلی وجود دارد؛ آزادی، انسان، 
رفاه، عدالت، مسئولیت، استعمار، استثمار، بهره کشی و 
مفاهیمی چون نظام سیاسی و امر اجتماعی و ... این 
چند کلید واژه در فلسفه های متعدد به شکل های مختلف 
صورتبندی شده اند. برای مثال نزد اگزیستانسیالیست ها به 
یک نحو و نزد چپ ها و مارکسیست ها به شکل دیگری 
و نزد لیبرال ها و سوسیال - لیبرال ها هم به شکل دیگر. 

شریعتی از این چند جریان غالب جهانی تا حد بسیار زیادی 
به جریان اگزیستانسیالیسم و چپ التفات دارد و کم تر به 
جریان لیبرالی توجه دارد. به همین دلیل می خواهد به 
عنوان یک جامعه شناس این جریان ها را روی جامعه 
ایرانی پیاده کند. او حتی جریانی از اگزیستانسیالیسم را 
موجه می دانست که قدر مشترکی با اردوگاه چپ دارد 

بی آنکه جریان چپ را تماماً قبول داشته باشد.
او خیلی هوشمندانه بر این باور بود که مفاهیم 
برساخته هایی اجتماعی اند و نمی توان به راحتی از آن ها 
برای در موقعیت های اجتماعی متفاوت استفاده کرد از 
این رو مفاهیم فوق الذکر را در جامعه ایران به صورت 
عریان و برهنه و بر اساس آنچه در جامعه فرانسه و دیگر 
جوامع تجربه کرده بود به کار نمی برد. او می دانست که 
آن کلید واژه ها و چارچوب های فکری بر جامعه ایران 
نمی نشینند مگر این که بتوان به نحوی آن مفاهیم را 
برای جامعه ایران بومی کرد یا صورت معنایی آن ها را از 
خود جامعه ایرانی که شریعتی روح غالب آن را اسالمی 
می دانست استخراج کرد. برای این کار او سراغ تاریخ 
ایران و تاریخ اسالم می رود تا نشان دهد کدام یک از 
مواریث تاریخی و فرهنگی این سرزمین می توانند برای 

ایدۀ تغییر ایران به کار آیند.
این نکته را می توان با وجه دوم پرسشی که در سؤال 
قبل طرح کردم تکمیل کرد: شریعتی کدام فلسفه ها را 
مذموم می دانست؟ اگر بپذیریم ایده تالش برای تغییر 
جهان برای شریعتی یک ارزش فکری و فلسفی بود که 
بود، بسیار منطقی است که او فلسفه هایی را که در تاریخ 
ایران دوره اسالمی شکل گرفته و تالشی برای تغییر جهان 
نداشته و به تعبیر او بیشتر توجیه گر وضع موجود بوده اند را 
مورد نقد قرار دهد. از نظر او این تالش ها و تالش های 
مشابه در هیئت عرفان و کالم اسالمی و ادبیات فارسی 
و غیره، به همین مشکل دچار هستند. اگرچه هر کدام از 
این حوزه ها گنجینه ارزشمندی از معارف ایجاد کرده و 
نابغه های زیادی تالش کرده اند نظام های فکری، کالمی 
و حماسی متعددی را به یادگار بگذارند اما برای شریعتی 
چون تغییر هدف فعلی مبارزان فکری و ارزش محوری 
دنیای بیدار شده کنونی است، لذا تالش های آن متفکران 
که شریعتی آن ها را توجیه گر وضع موجود و نه معترض به 

آن می دانست، کنار گذاشته می شود.
اشاره کردید که شریعتی الزم می دید که ایده تغییر 
جهان را بر مفاهیم بومی استوار کند و همین امر باعث 
بی اعتنایی او به فلسفه اسالمی و .. که آن ها را توجیه گر 
وضع موجود می دانست شده بود. او چه بخشی از تاریخ 
یا فرهنگ ایرانی- اسالمی را مناسب بومی کردن این 

مفاهیم می دانست؟
شریعتی این ایده را بر تاریخ اسالم سوار کرد و به 
ابتدای تاریخ اسالم رفت؛ آن زمان که به قول وی هنوز 
اسالم به شرک عرفان و فسلفه و کالم اسالمی آلوده 
نشده بود و مؤمنان حقیقی بجای نظرهای تخدیری، 
اقدام علی گونه و حسین وار و زینبی و ابوذری و عماری 
افراد اصیل و درجه یک  انجام می دادند. در آن زمان 
الگوهایی  به همین خاطر  بود  اعتراض هایشان عملی 
مانند زینب)س(، حسین)ع(، عمار و ابوذر برای شریعتی 

به چهره های اسطوره ای و شخصیت هایی بسان اساطیر 
تبدیل می شوند؛ چهره هایی که عمل می کنند، اعتراض 
می کنند و خواهان تغیرند و نه توجیه گر وضع موجود. 
از آن طرف او از ما نیز می خواهد همان اساطیر واقعی 
را الگوی خود قرار داده و دست به اعتراض بزنیم و از 
الگوهای فلسفی و عرفانی قرون سوم تا دوره معاصر 
فاصله بگیریم و بدین ترتیب از قرن سوم هجری به این 
سو، یعنی از قلم فارابی و بوعلی گرفته تا عرفان بایزید، 
بوسعید و بابا طاهر و ادبیات فارسی حماسی فردوسی یا 
عارفانه نظامی و مولوی و عاشقانه های تخدیری حافظ 
و صدها شاعر و عارف و متفکر در خدمت زر و زور و 
تزویر، همه را در پرانتز بگذاریم و به صدر اسالم بازگردیم؛ 
بازگشتی که برای شریعتی بازگشت به خویشتن خویش 
بود. به باور وی در آن زمان، مسلمان های آگاه می توانستند 
بدون لکنت زبان و ترس و واهمه خواست خود را برای 
تغییر وضع موجود به زبان بیاورند؛ چیزی که ما هم در 

زمانه مان بدان نیاز داریم.
شریعتی بر اساس چنین تصوری عمیقاً به فلسفه 
و  آثار  در  متعدد  انحای  به  فلسفه  از  و  داشت  اعتقاد 
اندیشه های خود استفاه می کرد، متنها این استفاده در 
جریانی فلسفی تبلور یافت که خواهان تغییر وضع موجود 
آزادی،  واژه های  کلید  از  خود  فکری  نظام  در  او  بود. 
انسانیت، اخالق، نظام سیاسی ای که انسان ها را استثمار 
نکند و نظام اقتصادی ای که از انسان ها و کارگران بهره 
کشی نکند استفاده می کرد. به باور وی بسیاری از مفاهیم 
کالسیک فلسفی در ارتباط با مراکز و منابع قدرت دینی 
و سیاسی و اقتصادی ساخته شده  اند و اینک فلسفه های 
کنند؛  باز  را  مفاهیم  آن  مشت  باید  جدید  عمل گرای 
تالشی که شریعتی خود نیز در برخی موارد در تحلیل 
عاشقانه های ادبیات فارسی و یا مفاهیم فلسفه اسالمی 
و عرفانیات ایرانی و اسالمی بدان دست می یازید هرچند 

در این مقوله تمرکزی جدی نداشت.

گفت و گو با »رضا ماحوزی« درباره نسبت شریعتی و فلسفه

تغییر وضع موجود در نگاه فلسفی شریعتی 

رفتی و مرا 
بدون همسفر گذاشتی

ایرج  قنبری

رفتی و مرا اگر چه بی خبر گذاشتی
عشق من چقدر در دلم اثر گذاشتی

جان بی قرار و عاشق مرا گداخته 
روی شانه های سرد من که سر گذاشتی

قاب عکس تازه ایست در مقابل دلم 
آنچه که برای من از آن سفر گذاشتی

قلب عاشق مرا ربودی و به جای آن 
باز یک دل همیشه شعله ور گذاشتی

عاشقانه دوست داشتم ببینمت ولی 
آمدی و درد و داغ بیشتر گذاشتی

پرده را کشیدی و دل مسافر مرا 
مثل دفعه های پیش پشت در گذاشتی

قول داده بودی از کنار من نمی روی 
رفتی و مرا بدون همسفر گذاشتی
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محمد حسین زاده

بسـیاري از مخاطبـان سـینما در سراسـر جهـان، 
کیـت وینسـلت را بـه واسـطه حضـورش در تایتانیک 
شـناختند ولـي سـالها از آن مي گـذرد و وینسـلت در 
تمـام ایـن سـالها نقش هایي مانـدگار از خـود رقم زده 
اسـت و بارهـا کاندیـد جوایـز مختلف بـوده و درنهایت 
تندیس اسـکار نیـز در ویترین افتخـارات او خودنمایي 
کرده اسـت. نشـریه ایندی وایر با کیت وینسـلت درباره 
سـریال کابـوس ایسـت تاون، گفتگویـی انجـام داده و 
بـازي درخشـان ایـن بازیگر را مورد نقد و بررسـي قرار 
داده اسـت. مطالـب زیـادی در مـورد موهـای نامرتب 
کیـت وینسـلت در سـریال جنایی کابوس ایسـت تاون 
و نبـرد مـداوم ایـن بازیگر بـا ارائه تصویری بهداشـتی 
از شـخصیت خـود چاپ شـده اسـت. او کـه نقش یک 
افسـر پلیـس در حومـه فیالدلفیـا را بـاي کـرده، یـا 
خـودش و تنـزل آن بـه یـک ظاهـر فوتوشاپ شـده و 
بی  نقـص، نوشـته شـده اسـت و درحالی کـه بسـیاری 
از ایـن مطالـب بـه نبود تکبر و تعهد وینسـلت نسـبت 
بـه واقعـی بودن اشـاره دارنـد که او بـرای محافظت از 
آن تـالش می کنـد، بـه نظر می رسـد ایـن کار بازیگر 
برنده اسـکار یک معنای ضمنی دارد. از بعضی جهات، 
احسـاس می شـود وینسـلت از طریـق این شـخصیت 
اعـالم می کند کـه من را ببینید، همان طور که هسـتم 
ببینید. من با آن مشـکلی ندارم و شـما هم نباید داشته 
باشـید... از بسـیاری جهات، ایـن درواقع عکس چیزی 
اسـت که شـخصیت اصلی سـریال از جهان می خواهد 
اسـت. او که هنوز از خودکشـی پسـرش در چند سـال 
قبـل، گیـج اسـت، غـم و اندوه خـود را منجمـد کرده، 
تـا بعـدا رونـد بهتـری را طـی کنـد، امـا این امتنـاع از 
پرداختن به احساسـات، او را از خانواده و دوستانش دور 
نگه داشـته اسـت. او قادر نیسـت داغ آنها را کمتر کند 
و در عیـن حـال خـود را متعهـد می دانـد با مشـکالت 

شـخصی خود بـار کسـی را سـنگین تر نکند.
پلیـِس  او یـک  تماشـاگر به سـرعت می فهمـد 
کم وبیـش شایسـته و سـنگ بنـای جامعـه ای اسـت 
کـه در آن زندگـی می کنـد، حتـی اگـر بـه زندگـی 
خـود در ابعـاد وسـیع تر توجـه نداشـته باشـد. وقتـی 
ناگهـان یک قتـل و آدم ربایی در شـهر روی می دهد، 
ایـن افسـر پلیـس اسـت کـه حـرف اول را می زنـد و 
بارقه هایـی از مهارتـش را  او  درحالی کـه تحقیقـات 
نشـان می دهد، روشـن اسـت قابلیت هـای کارآگاهی 
او در سـایه ای ازآنچه در گذشـته بود، قرار دارد. کیت 
وینسـلت بـه ایندی وایـر می گویـد: شـخصیت من در 
کانـون آن جهـان قرار دارد و مشـکالت دیگران را در 
خـود حـل می کنـد، درحالی کـه با مشـکالت خودش 
روبـرو نمی شـود و چیـزی در او بـود کـه تقریبـا قلبم 
را شکسـت چـون او ُپـر از زندگـی اسـت و هرچنـد 
به سـختی کار می کنـد، امـا بـه نظر می رسـد عملکرد 
خیلـی خوبـی دارد و اینکـه بتوانـم آنقـدر قوی باشـم 
و غـم و انـدوه و اضطراب شـخصی خـود را در حد او 
بپوشـانم، واقعـا دلخـراش بود. می دانسـتم بـه تصویر 
کشـیدن ایـن شـخصیت تجربـه ای بسـیار غوطـه ور 
و چالش برانگیـز خواهـد بـود. او بـرای مـن تقریبـا 
مثـل یـک شـخصیت پنهـان شـد. مثـل اینکـه دلـم 
بـرای بـازی کـردن نقـش او تنگ شـود. اینقـدر او را 

داشتم. دوسـت 
به احتمال زیاد بخشـی از عالقه کیت وینسـلت 
به این شـخصیت، احسـاس تعهد این شخصیت است 

کـه یک آدم عوضی نباشـد، هرچنـد در بخش زیادی 
از سـریال عصبانی و دلخور اسـت و شـبیه یک سـگ 
زخمـی اسـت کـه بـه همـان انـدازه کـه می خواهـد 
دسـت شـما را لیـس بزند، ممکـن اسـت آن را بَِکند. 
کیـت وینسـت می گویـد: فکـر می کنم خانـواده او در 
لحظه، هم او را دوسـت دارد و هم از او متنفر اسـت. 
بـودن بـا ایـن شـخصیت مثـل لبه یـک چاقو اسـت، 
هرگـز نمی دانیـد دسـتتان را می برد یا نـه!؟ به معنای 
واقعـی کلمـه، هرگز نمی دانید در هـر روز متفاوت چه 
چیـز از او می بینیـد، بسـته بـه ایـن اسـت کـه شـب 
چطـور خوابیـده باشـد. او فـردی بسـیار دمدمی مـزاج 
و پردردسـر اسـت. در عیـن حـال، فکـر می کنم همه 
آنهـا می داننـد او چقـدر دوست شـان دارد و می داننـد 
چگونه دوسـتش داشـته باشـند و به همان اندازه با او 
رفتـار کننـد و ایـن رقـص اسـت. یک هنر زیبا اسـت 
و همـه آنهـا تقریبـا ایـن کار را می کننـد، امـا فکـر 
می کنـم همـه این تـرس واحـد را دارند که اگـر او را 
بیش ازحـد تحـت فشـار بگذارنـد تا در مـورد غم خود 
صحبـت کنـد، او از هـم می پاشـد و آنهـا نمی خواهند 
ایـن اتفـاق بـرای او بیفتـد. فکـر می کنـم اطرافیـان 
ایـن شـخصیت از اینکـه او را در چنیـن موقعیتی قرار 
دهنـد می ترسـند چـون او همین حاال هـم بیش ازحد 

در چنیـن موقعیتـی قرار دارد.
یکـی از مـواردی کـه کاراکتـر کیت وینسـلت با 
آن دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، بـه عهـده گرفتـن 
حضانـت نـوه اش، پس از مرگ پسـرش اسـت. اولین 
بـار بـود کـه بازیگـر ۴۵ سـاله انگلیسـی نقـش یک 
مادربـزرگ را بـازی می کـرد، نقشـی کـه بـه لطـف 
از آن لـذت  حضـور همبـازی کوچکـش، درنهایـت 
بـرد. کیـت وینسـلت در ایـن رایطـه می گویـد: کامال 
دوست داشـتنی بود. این بازیگر نوجوان گل سـر سـبد 
همـه بچه هایـی بود کـه برای این نقش تسـت دادند. 
بـا همه آنهـا بودم، و ایزی کینگ آخرین پسـربچه ای 
بـود کـه وارد شـد و کامـال واضح بود او بچه سـریال 
ماسـت. او کامـال شـیرین و به نوعـی با چشـمان گرد 
و مجـذوب و دلنشـین بـود و واقعـا حرف گوش کـن 
بـود. او کامـال خارق العـاده بـود و به راحتی بخشـی از 

دنیـای مـا شـد. فوق العـاده عالـی بود.
درمـورد  ایسـت تاون،  کابـوس  سـریال  کل 
رازهاسـت، بنابراین جای تعجب نیسـت اگر بشـنویم 
احتمـاال بهتریـن شـیوه کیـت وینسـلت بـرای اینکه 
خـود را آمـاده بـازی در ایـن سـریال کنـد، حفظ یک 
راز بـزرگ از فرزندانـش بود. کیت وینسـلت در اولین 
واکنـش خـود پـس از پخـش اپیـزود هفتـم و پایانی 
سـریال بـه ایندی وایـر، گفـت: خیالـم راحت شـد که 
دیگـر الزم نیسـت راز شـخصیت هاي ایـن فیلـم را 
حفـظ کنـم. من حتـی این راز را بـه بچه های نوجوان 
خودم نگفته بودم، بچه های من 1۷ سـاله و 2۰ سـاله 
هسـتند. ابتـدا فیلمنامه و به ویژه اپیـزود ۷ را در ژوئن 
2۰18 خوانـدم. همـه چیـز در مورد حرفه خـودم را با 
بچه هایـم در میـان می گذارم و آنها سـوال می کنند و 
خیلی این کار را دوسـت دارند. واقعا مجذوب هسـتند 
و چیزهـای جالـب و باحالی بـرای گفتن دارند. مخفی 
کـردن ایـن راز از آنها بسـیار سـخت بود. شـوهر من 
همـه چیـز را خوانده بود، بنابراین هـر دو اغلب خیلی 
مخفیانـه دربـاره اپیـزود ۷ بحـث می کردیـم، چـون 

نمی توانسـتیم بـه بچه هـا چیـزی بگوییم.
ایـده تـالش برای محافظـت از بچه هـا در برابر 
خودشـان، بسـیار دردناک اسـت، زیرا بخش زیادی از 

درام  سـریال کوتـاه اچ بی او، مربوط بـه همان لحظات 
ضـروری اسـت کـه کنتـرل بچه هـا از دسـت شـما 
خـارج می شـود و آنهـا تصمیمـات خـود را می گیرند، 
بـا عواقبـی کـه به راحتـی می توانـد هزینه بـر باشـد. 
ایـن درمـورد رایـان راس )بـا بـازی کمـرون من( که 
سـرانجام مشـخص می شـود قاتل پرونده ای است که 
کیت وینسـلت در طول سـریال می کوشـد آن را حل 
کنـد، صـدق می کنـد، همچنین بـرای پسـر خودش، 
کـه بیمـاری روانـی او را بـه مکانی رسـاند کـه برای 
او قابل درک نیسـت. خودکشـی پسـر او زخمی است 
کـه این افسـر پلیس هـر جا که می رود بـا خود حمل 
می کنـد، از پذیرفتـن آن امتنـاع مـی ورزد و از بهبـود 
آن امتنـاع مـی ورزد. ماننـد هـر انتخـاب در زندگـی 
هـر شـخص، دالیل زیـادی وجـود دارد کـه بازپرس 
پلیـس نتوانـد خـودش را از غـم رهـا کنـد و کیـت 
وینسـلت همـه اینهـا را در دل خـود نگه مـی دارد. در 
اپیـزود 6 وقتی او سـرانجام پیش درمانگر خود سـفره 
دلـش را بـاز می کنـد و از پـدرش، پسـرش و مبـارزه 
خـودش بـا بیمـاری روانـی می گویـد، وینسـلت تمام 
چمدان های احساسـی را که از اول سـریال برای این 
سـفر بسـته بـود، با خـودش مـی آورد. او بـرای اینکه 
خـود را بـرای  بـازی در این صحنه آمـاده کند، با یک 
دوسـت قدیمـی در مـورد از دسـت دادن یکـی عزیـز 

در اثـر خودکشـی، صحبتی طوالنی کـرد، درحالی که 
دوسـت وینسـلت بـه او توصیـه کـرد بـه ارتباطات و 
درگیری هایـی کـه سـال ها بـه حـال خـود رها شـده 
بودنـد، فکـر کنـد. وینسـلت در عین حال بـرای بازی 
در صحنه هـای درمانـی، بـا یـک مشـاور کار کرد. به 
گفتـه او، ایـن یک دیـِگ درهم جـوش از تاثیرات بود 
کـه فضـای خالـی مـورد نیـاز بـرای نقش آفرینـی در 
ایـن صحنـه را پـر کرد. کیـت وینسـلت در این رابطه 
می گویـد: مـن درمـورد ایـن کـه مـر چطـور مـادری 
اسـت، یـک پیش زمینـه داشـتم. او یک فرزند بسـیار 
بدقلـق داشـت کـه باعـث خجالـت او بـود. بنابرایـن 
می دانسـتم این زن به شـکل خارق العاده ای احسـاس 
گنـاه می کنـد، اینکـه در حق پسـرش کوتاهـی کرده 
اسـت یـا اینکه اگر جـور دیگری رفتار می کرد، شـاید 
او خـودش را نمی کشـت و این بـرای من یک نیروی 
محـرک بـود. همین که مـر درمورد آنچـه اتفاق افتاد 
شـروع به صحبت بـا درمانگر می کنـد، راه برایش باز 
می شـود. امـا واقعـا اینطـور نیسـت. چون مـن چنین 
شـخصیتی ندارشـتم که واقعـا خودم را تسـلیم چنین 
احساسـاتی کنم. تنظیم احساسات در آن صحنه برای 
من سـخت بـود. همه چیز آنجا بـود، اما من همچنان 
مجبـور بـودم بخش زیـادی از آن را عقب نگه دارم و 
ایـن کاری نیسـت که این شـخصیت انجـام بدهد. او 

در چنیـن موقعیتـی از هم نمی پاشـد و گریه نمی کند. 
همـه چیـز آنجاسـت، اما بـا آن مبـارزه می کند، چون 
او چنیـن آدمـی اسـت. بنابراین سـخت بـود. همه آن 

صحنه هـا واقعـا سـخت بودند.
ایـن تنها باری نیسـت که ایـن کاراکتر بر دوش 
دارد. از دسـت دادن پسـرش تنها زخمی نیسـت که او 
در تمـام ایـن سـال ها اجـازه نـداده چرک کنـد، فقط 
آخریـن زخـم اسـت. شـاید اولیـن و تلخ تریـن غم از 
دسـت دادن بـرای او، بـا مرگ پـدرش رخ داد، پدری 
کـه او هـم خودکشـی کـرد. کیـت وینسـلت دربـاره 
پیش زمینـه داسـتانی مفصلـی کـه برای ایـن کاراکتر 
خلـق کـرد، می گویـد: او یـک دختِر بابایی بـود. آنقدر 
کـه حـس کـردم احتمـاال مـادرش تـا حدی بـه نوع 
ارتبـاط پدر و فرزندی شـوهرش بـا او غبطه می خورد، 
چـون او نمی توانـد به همین شـکل بـا او رابطه برقرار 
کنـد و مـن پیش خودم اینطور فرض کردم، روزی که 
پدرش خود را کشت و دحتر او را پیدا کرد، روزی بود 
کـه آنهـا می خواسـتند بـه یک رقـص پـدر و دختری 
در مدرسـه برونـد و او لبـاس خاصـی انتخـاب کـرده 
بـود کـه قـرار بـود بپوشـد و از اینکه می خواسـت آن 
لبـاس را بپوشـد، بسـیار هیجـان زده بـود و پدرش آن 
روز را انتخـاب کـرد تـا بـه زندگـی خـود پایـان دهد. 
و آن اتفـاق حسـی در دختـر ایجـاد کـرد که وجودش 
برای کسـی کافی نیسـت. من مجبور بودم چیزی به 
همـان  انـدازه ناراحت کننـده خلـق کنم. مجبـور بودم 
ایـن چیزهـای دردنـاک را خلـق کنـم کـه بتوانـم به 

آنهـا تکیـه کنم و کامال برایم روشـن باشـند.
اولیـن بـار در کابـوس  کیـت وینسـلت بـرای 
ایسـت تاون، به عنـوان یـک مدیرتولید نیز فعـال بود. 
او همـکاری نزدیکـی بـا بـرد اینگلزبی خالق سـریال 
و کریـگ زوبـل کارگـردان هـر ۷ اپیـزود داشـت. بـا 
توجـه بـه تاخیـر در تولیـد ایـن مجموعـه بـه دلیـل 
همه گیـری کرونـا، بسـیاری از همکاری هـا از طریـق 
پیام هـا، ایمیل هـا و جلسـات ویدئویـی انجـام شـد. 
کیـت وینسـلت در بحث هـا حضـوری فعال داشـت و 
وقتـی اختالف نظـر پیـش می آمـد کوتـاه نمی آمـد و 
دیـدگاه خـود را به صراحـت بیـان می کـرد. وینسـلت 
بـه لحظـه ای در اپیـزود 3 اشـاره می کنـد و مي گوید: 
بقیه اعضای تیم سـازنده سـریال تصمیم گرفتند یک 
صحنـه   بازدیـد از خانـه کارول در پـی گـزارش یـک 
حادثـه خرابـکاری را حذف کنند. من احسـاس  کردم، 
بـودن ایـن صحنـه بـرای اینکـه تماشـاگر همچنـان 
لوکیشـن را در ذهـن داشـته باشـد، مهـم اسـت. از 
همـه مهمتـر بـرای پایـان سـریال، کـه ایـن مـکان 
نقطه صفِر فاش شـدن راز قتل توسـط این شخصیت 
اسـت. این یک اختالف عقیده بود و سـرانجام زمانی 
توجـه مدیـران اچ بـی او را جلـب کـرد که من بـا آنها 
تمـاس گرفتـم و خواهش کردم بـه حرف هایم گوش 
دهنـد. من اسـتدالل کـردم که صحنه بایـد در اپیزود 
3 بمانـد و بعـد ایـن شـخصیت در اپیـزود ۴ از مقـام 
خـود به عنوان مسـئول پرونده عزل شـود. همه کامال 
گـوش دادنـد. به هیچ وجـه یـک بن بسـت یا هـر چیز 
دیگـری نبـود، امـا لحظه هایی از این دسـت داشـتیم 
کـه همـه ما فقـط باید بـه خـود یـادآوری می کردیم 
متـن اصلـی چـه گفتـه اسـت و همیشـه پایبنـدی به 

متـن حـرف اول را می زد.
کیت وینسـلت همچنین مسـئول انتخاب جولین 
نیکلسـن بـرای بـازی در نقـش شـخصیت رنج دیـده 
لـوری راس بـود کـه در کابـوس ایسـت تاون، دوسـت 

صمیمـی او هم هسـت. لوری در طول سـریال متوجه 
می شـود شـوهرش با یکـی از دختران نوجـوان فامیل 
رابطـه نامشـروع داشـته و از او یـک بچـه دارد، که در 
نتیجـه آن رایـان، پسـر لـوری، تصادفـا آن دختـر را 
می کشـد. در تمـام این مدت، لـوری همچنان تکیه گاه 
و بهترین دوسـت وینسـلت اسـت، حتـی وقتی مجبور 
می شـود بـرای محافظـت از خانـواده اش  دروغ بگوید. 
کیـت وینسـلت از قبـل کامـال از عملکـرد نیکلسـن 
به عنـوان یـک مـادر و یـک همسـر آگاه بود، بیشـتر به 
ایـن دلیـل کـه ایـن دو زن از سـال ها قبـل یکدیگـر را 
می شناسـند. جاناتـان کیـک بازیگر و شـوهر نیکلسـن، 
دوسـت خـوب سـام منـدس کارگـردان برنـده اسـکار 
و شـوهر دوم وینسـلت اسـت. وینسـلت در عروسـی 
نیکلسـن و کیـک حضـور داشـت و پسـر نیکلسـن را 
درحالی کـه هنـوز یـک روز هم نداشـت، بغل کـرد. این 
دو زن رابطـه ای واقعـی و معنـادار دارند که آنها را به هم 
پیونـد می دهد، درسـت مانند مـر و لوری، که صمیمیتی 
غیـر قابـل انـکار دارند. کیت وینسـلت می گویـد: هرگز 
نمی توانـم شـخص دیگـری را به جـز جولیـن در نقـش 
لـوری تصـور کنـم. او را به عنـوان یـک بازیگر دوسـت 
دارم. جولیـن کیفیـت و ظاهـر بسـیار منحصربه فـردی 
دارد. پوسـت او جـوری شـفاف اسـت که ترکیـب آن با 
نقش آفرینی ماهرانه اش برای من مسـحورکننده اسـت 
و حـس کردم به عنوان یک فـرد، لطافتی دارد که خودم 
دیـده ام و کامـال می دانسـتم این چیزی بـود که ما برای 
لوری نیاز داشـتیم. چیزی که نمی دانسـتم اینقدر سخت 
باشـد راضـی کـردن او برای بـازی در نقش لـوری بود. 
نـه بـه این دلیل که این شـخصیت را دوسـت نداشـت، 
از ایـن  جهـت کـه او 2 فرزنـد دارد و یک شـوهر بازیگر 

و در کالیفرنیـا زندگـی می کند.
پیـش از آن که نیکلسـن تصمیم خـود را بگیرد، 
وینسـلت بایـد یک مسـئله را حـل می کرد. نیکلسـن 
می خواسـت پاسـخ مثبت بدهد. او می خواسـت در این 
نقـش فـرو بـرود. فقـط یک نگرانی داشـت کـه او را 
دچـار تردیـد کـرده بود. او بایـد می دانسـت در اپیزود 
اتفاقـی می افتـد. کیـت وینسـلت می گویـد:  ۷ چـه 
یـادم می آیـد بـه مـن گفـت، گـوش کـن، مـن واقعا 
می خواهـم ایـن کار را انجـام دهـم. امـا بایـد بدانـم 
چـه اتفاقـی می افتـد. می توانـی فیلمنامه را یواشـکی 
بدهـی یـا خـودت به مـن بگویـی؟ و من بـه او گفتم 
نمی توانـم بگویـم. نبایـد بگویـم، امـا اگر ایـن نقش 
را قبـول نکنـی، فکـر می کنـم می توانـم بـه تـو قول 
بدهم که پشـیمان می شـوی! او گفت مشکلی نیست. 
مـن هسـتم. بنابرایـن بدون خوانـدن اپیزود ۷ پاسـخ 
مثبـت داد. بـاورم نمی شـود کـه مـا او را بـرای نقش 
لـوری گرفتیـم. و بلـه، حـس می کـردم در هـر چیـز 
خیلـی بـا او ارتباط دارم. یک اعتمـاد و یک تاریخچه 
ذاتـی بیـن ما بود. نگاه کردن به آن چشـم های سـبز 

زیبـا و بـازی در مقابل او بسـیار خـاص بود.
کابـوس  سـریال  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
ایسـت تاون، یـک میني سـریال پلیسـي جنایـي اسـت 
تولیـد شـبکه اچ بـي او کـه کیـت وینسـلت، جولیـان 
نیکلسـون،  جین اسـمارت، انگوری رایس، ایوان پیترز، 
کیلـی اسـپینی، دیویـد دنمان، سـوزی بیکـن، فیلیس 
سـامرویل و گای پیـرس در آن ایفـاي نقـش کرده اند. 
داسـتان مجموعـه در مورد یک افسـر پلیس ه در یک 
شـهر کوچـک پنسیلوانیاسـت که در مـورد قتل محلی 
تحقیـق می کنـد، در حالی که زندگـی خودش نیز دچار 

اتفاقـات عجیـب و غریبي شـده اسـت.
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