
آموزش به موقعیت اقتصادی خانواده ها گره خورده است
به  اشاره  با  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رییس 
نیمه  در  صادراتی  ارزهای  از  یورو  میلیارد   ۳۵ ایفای 
نخست سال جاری، گفت: تاکنون حدود ۱۶ میلیارد یورو 
از بدهی صادرکنندگان در سال های ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصادی 

کشور بازنگشته است.
موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، در ماه های نخست 

امسال به یکی از چالش های تجارت در کشور تبدیل شد و نهادهای 
دولتی مربوطه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی 
مدت زمانی را برای پرداخت ارزهای صادراتی مشخص کردند تا تجار 
نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و در صورت بازنگرداندن 

ارز صادراتی، کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف تعلیق می شد.
صفحه ۳

رییس سازمان امور مالیاتی کشور :

 حمایت های مالیاتی از کسب و کارها 
در دوران شیوع کرونا

کرونا در حال کشاندن اقتصاد جهان به لبه پرتگاه
تی  ر مشو های  ه  و گر ز  ا یکی 
کشورهای عضو گروه ۲۰ خواستار مقابله 

فوری با کرونا شد.
به گزارش راشاتودی، یکی از زیرمجموعه های 
مشورتی گروه ۲۰ از اعضای این گروه خواسته است 
که در نشست آتی این گروه که به صورت مجازی و 
به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد، برای مقابله 
ویروس  این  سنگین  تبعات  از  کاستن  و  کرونا  با 
روی اقتصاد جهانی اقدامات فوری انجام دهند. این 
گروه که به گروه بی ۲۰ معروف است در مجموع 
۲۵ پیشنهاد را برای ارایه به اعضای گروه ۲۰ آماده 
کرده است که بخش بزرگی از این پیشنهادات روی 

مقابله با نابرابری متمرکز است.
صفحه ۳

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی:

عملیات اجرایی هنرستان  دخترانه شهر توره
 آغاز می شود

4
صفحه 7شرایط برای ناشران کوچک سخت تر می شود

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پژمان بازغي: 

مسئوالن به فكر 
هنرمندان نيستند!

6ورزش
احمدی: فدراسيون 
جانبازان و معلوالن 

پرچمدار معنویت در 
ورزش است

هنگ 7فر

و  اقتصادي  وضعيت  در  هنرمندان  از  بسياري  روزها  اين 
معيشتي بسيار بدي به سر مي برند. كمبود توليدات فيلم و 
سريال و همچنين مشكالتي كه كرونا در اين ايام ايجاد كرده 
به شدت آسيب ديده و در  تا هنرمندان زيادي  باعث شده 

وضعيت سختي به سر ببرند.

عبدالحميد احمدی در مراسم پويش كمک مومنانه فدراسيون 
جانبازان و معلوالن افزود:  مراسم كمک مومنانه از كارهای 
بزرگ فرهنگی در ورزش به شمار می رود. اين كار بايد ادامه 
داشته باشد تا تبديل به يک سنت حسنه شود. ورزشكاران ما 
هميشه پيش قدم در كمک مومنانه بودند و اين كار در زلزله 

كرمانشاه و سيل گلستان به اثبات رسيد.

حافظ موسوی می گويد: آرزو داشتم  يک روز جايزه شاملو 
جايگاهی مثل جايزه اليوت پيدا كند البته ما هنوز به آنجا 
نرسيده ايم، اما هميشه می توانيم به يک آرمان خوب فكر 
كنيم.حافظ موسوی، شاعر و دبير دو دوره اول جايزه شعر 
شاملو درباره اهميت برگزاری اين جايزه مستقل ادبی گفت: 
اولين اهميت جايزه شاملو به اهميت خود شعر باز می گردد.

آرزو داشتم جایزه 
شاملو مثل جایزه 

اليوت شود

۱۶ ميليارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است بودجه پژوهشی دانشگاه ها
 آسیب شناسی شد

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: مثاًل اصالح برخی احکام در 
بودجه ۹۹ ضروری به نظر می رسد؛ تبصره ۴ بودجه، مربوط است به تخصیص 
اعتباراتی از صندوق توسعه ملی به وزارت علوم، وزارت بهداشت و … که 
در این خصوص پیشنهاداتی را درباره افزایش این اعتبار، نحوه توزیع آن و تغییر در سهم 
دستگاه ها ارائه خواهیم داد. البته این موارد پیشنهاد است و ممکن است تصویب شود یا خیر.
صفحه ۲

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
رعایت  برای  الزم  امکانات  باید  که  کرد  تاکید  اسالمی 
پروتکل های بهداشتی در اختیار قشر ضعیف جامعه و نیازمندان 
قرار داده شود نه این که فقط توقع اجرای پروتکل ها بدون اجرای 
زمینه های الزم را داشته باشیم.ملک فاضلی با اشاره به تعیین مجازات هایی 
برای متخلفان از اجرای پروتکل های بهداشتی گفت: ما باید بررسی کنیم که 
چه امکاناتی در اختیار مردم قرار داده ایم که از آنها توقع رعایت پروتکل ها را 

داریم؟. آیا خانواده ۵ نفری می توانند روزانه ماسک به قیمت ۲۰۰۰ تومان 
خریداری کند؟ این یعنی این خانواده باید ماهانه فقط ۳۰۰ هزار تومان را برای 
تامین ماسک کنار بگذارد. پس سوال این است که اگر آن خانواده نیازمند 
باشد  آیا درآمد خانوار کفاف خرید ماسک و همچنین مواد ضد عفونی کننده 
را می دهد؟ پس باید تصمیم گیری ها مبتنی بر شرایط جامعه باشد و وضعیت 

همه اقشار به خصوص نیازمندان در نظر گرفته شود.
صفحه ۲

امكانات الزم در اختيار نيازمندان قرار داده شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سرمقاله
بزن اون ماسک لعنتی رو!

مصطفی داننده

ماسک زدن درد دارد؟ واقعا اگر دارد بگویید تا ما هم بفهمیم 
اگر هم ندارد که چرا نمی زنید؟ خیلی عجیب است که هنوز برخی از 
مردم اعتقادی به زدن ماسک ندارند و خیلی سرخوش در خیابان ها 
و مکان های عمومی قدم می زنند. نمی دانم شاید ما اشتباه می کنیم 
و این کرونا نیست که آدم ها را می کشد بلکه ماسک زدن است که 

جان انسان ها را می گیرد.
این روزها بخشی از مردم که مکان عمومی  ماسک نمی زنند، 
شبیه ترین آدم ها به قوم بنی اسرائیل هستند. هر دلیلی می آورند 

که نکات بهداشتی را رعایت نکنند.
یهود  دین  فعلی  وپیروان  یعقوب  پسران  همان  اسرائیل  بنی 
هستند که پیغمبر آنها حضرت موسی و کتاب آسمانیشان تورات 
است.این قوم  پس از آنکه حضرت موسی به پیغمبری مبعوث گردید 
و آنها را به قبول دین و آئین جدید دعوت کرد، به عناوین مختلفه 
موسی را به ُسخره گرفتن و او را تخطئه کردند و هر روز به شکلی 

از او معجزه و کرامت می خواستند .
موسی)ع( هم هر آنچه مطالبه می کردند به قدرت خداوندی 
انجام می داد ولی هنوز مدت کوتاهی از اجابت مسئول آنها نمی 
گذشت که مجددا ایراد دیگری بر دین جدید وارد می کرند و معجزه 

دیگری از او می خواستند.
حاال ما مردم هم، دچار قومی بنی اسرائیلی شدیم. هرچه ستاد 
ملی و پزشکان برای رعایت نکات بهداشتی دلیل می آورند، آنها به 

دنبال هدلیل تازه ای هستند و بهانه ای تازه می جویند.
احتماال شما هم دخترانی که ماسک نمی زنند را دیده اید. باال و 
پایین شهرهم ندارد. فکر می کنید دلیل ماسک نزدن آنها چیست؟ 
درست حدس زدید، پاک نشدن آرایشی که ساعت ها در خانه برای 
کرونا  با  ولی  نمی میریم  نکردن  آرایش  با  کشیده اند!  زحمت  آن 
می میریم و اگر هم نمی ریم تا مدت ها استرس و درد می کشیم و 

خانواده را هم درگیر می کنیم.
تخت های بیمارستان ها جا ندارد. کرونا هر روز سرکش تر 
ترامپ  آن  با  ترامپ  نمی کند.  ُخرد و کالن رحم  به  و  می شود 
دار  مغازه  آن  است  هنوز  که  هنوز  و  کرفت  کرونا  بودنش، 
کار  ویروس  این  و  نمی گیرد  کرونا  که  می کند  فکر  بازار  در 

است. خودشان 
خیلی درخواست عجیب و غریبی نیست. پزشکان به این نتیجه 
رسیده اند که فعال تنها راه مقابله با کرونا خود مراقبتی است و زدن 
ماسک مهم ترین بخش این داستان است. ماسک زدن باعث می شود 
احتمال گرفتن کرونا تا حد زیادی پایین بیاید. حاال که نمی شود 
به خاطر جان، نان  را تعطیل کرد، حداقل پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنیم.
واقعا آدم دوست دارد محکم سرش را به دیوار بکوبد. سوار 
مترو یا بی آرتی شده است، نفس به نفس مرم است ولی ماسک 
نمی زند. مردم، هم شهری، هم محله ای و خانواده ات را دوست نداری 
به درک،  خودت را هم دوست نداری؟ خوشحال می شوی که روی 

تخت بیمارستان بیفتی؟!
خواهر و برادر عزیز من، ماسک بزن و بدون ماسک از خانه 

خارج نشو که کرونا همچون دزدان سرگردنه منتظر ماست.

تـا همین یک سـال پیش، والدین 
و بچه هـا چـه کلنجـاری داشـتند سـر 
مخصوصـًا  بـازی؛  گوشـی  و  گوشـی 
فصل مدرسـه و درس و مشـق. یکسره 
تذکـر بـود کـه نثـار دانش آمـوز زبـان 
پـای  نشسـتی  »بـاز  می شـد:  بسـته 
بدبختـت  گوشـی  آخـرش  گوشـی؟ 
گفتـم.«  کـی  ببیـن  حـاال  می کنـه، 
نیـازی بـه گفتـن نیسـت کـه ویروس 
در  کارش  چقـدر   ۱۹ کوویـد  مـوذی 
بـه هـم ریختـن نظـم زندگی و سـر و 
تـه کردن معـادالت روزمره ۲۰ اسـت. 
نشـان بـه آن نشـان کـه حـاال صبـح 
اول وقـت می رویـم بـاالی سـر بچه و 
می گوییـم: »بلند شـو پسـرم دیر شـد، 
بیـا گوشـیتو بگیـر عزیـزم، زود بـاش 

شـو!« آنالین 
حـاال بهتریـن گوشـی هـر خانـه 
دسـت بچه هاسـت؛ بماند بـا چه ضرب 
و زور و قـرض و قولـه ای. خیلی هـا هم 
البتـه نتوانسـته اند جفت و جـور کنند و 
همچنـان حضـوری درس می خوانند یا 
کاًل در هیچ یـک از کالس هـای واقعی 
و مجـازی خبـری از آنهـا نیسـت؛ روز 
اول اسـمی نوشـته اند و خداحافظ. مثل 
سـه نفر از بچه هـای کالس »امیدهای 
فـردا« در کانـال »شـاد« کـه هـر روز 
خانـم معلـم فایـل صوتـی نـه چنـدان 
نفـر  سـه  ایـن  بـه  خطـاب  مهربانـی 
می گـذارد: »این چندمین بار اسـت که 
تذکـر می دهـم، فـردا حتمـًا بـا والدین 
البتـه  بیاییـد.«  مدرسـه  بـه  محتـرم 
همچنـان پاسـخی دریافـت نمی شـود. 
عجیـب اسـت، واقعًا معلوم نیسـت این 

بچه هـا کجا هسـتند.
حـاال  تـا  هرحـال  بـه  بگذریـم، 
بخـش مهمـی از آمـوزش بچه هـا بـه 
عهـده والدین بـوده و کرونا این وظیفه 
را اندکـی سـنگین تر کرده اسـت. یعنی 
اگـر یـک پـدر یـا یـک مـادر پیـش از 
کرونـا وظیفـه داشـت با سـه فرزندش 
از اول ابتدایـی شـروع بـه خواندن کند 
و دیپلـم بگیـرد، ایـن روزهـا مجبـور 
اسـت پـا بـه پـای تخصـص بچه هـا 
در زمینـه فضـای مجـازی هـم پیـش 
بـرود و خـود را حسـابی بـه روز کنـد. 
مـا حتـی والدینـی داریـم کـه پنـج بار 
از  را صفـر کرده انـد و دوبـاره  کنتـور 
بـه  کرده انـد  شـروع  پیش دبسـتانی 
بـرای  باالخـره  اینکـه  تـا  یادگیـری 
البتـه  پنجمیـن بـار دیپلـم گرفته انـد. 
خوبـی کرونـا ایـن اسـت که پـدران و 
مـادران زحمتکـش، به خاطـر این همه 
تـالش روزافـزون، باالخره بـه دریافت 

عنوان »واسـط آموزش« مفتخر شدند. 
امـا ببینیـم واسـط های آموزشـی چـه 
مشـکالتی دارند و حـاال که نه در کنج 
خانـه و پنهـان از چشـم دیگـران بلکه 
در کالسـی متشـکل از دانش آموزان و 
والدین می نشـینند، چگونـه از پس این 

وظیفـه سـنگین برمی آینـد.
کالس  صبـح،  هشـت  سـاعت 
علـوم؛ خانـم معلم برای بچه هـا درباره 
صنعـت کاغذسـازی می گویـد و از آنها 
می خواهـد یـک آزمایـش سـاده با آب 
کلـم قرمـز و وایتکـس انجـام دهنـد. 
ایـن آزمایـش نشـان می دهـد خمیـر 
کاغـذ چگونـه سـفید می شـود. هنـوز 
پنج دقیقه از درخواسـت معلم نگذشـته 
کـه نخسـتین فیلم بارگذاری می شـود. 
یکـی از بچه هـا نصـف لیـوان آب کلم 
را روی میـز گذاشـته و بـه آن وایتکس 
اضافـه می کنـد. مایـع سـرخ رنگ اول 
زرد و لحظاتی بعد سـفید می شـود. بقیه 
واسـط های محتـرم آموزشـی مانده اند 
اول صبـح از کجـا کلم قرمز پیدا کنند؟ 

چـه رقابـت دردناکی.
حمیـده واسـط آموزشـی پسـرش 
درس  ابتدایـی  ششـم  پایـه  در  کـه 
بـه  »دیشـب  می گویـد:  نـد  می خوا
بـه  راه کـه  زنـگ زدم سـر  همسـرم 
خانـه می آیـد چند سـنگ صـاف برای 
نقاشـی پیـدا کند. چنـد کیلومتـر پیاده 
تـوی محلـه چرخیـده بـود و باالخـره 
خسـته و کوفتـه سـه تـا قلـوه سـنگ 
پیـدا کـرده بود. چقـدر هم با وسـواس 
شسـتیم و ضدعفونی شـان کردیـم که 
بچـه بتوانـد بـا ماژیـک چنـد نقاشـی 
شـبیه انسـان های غارنشـین روی شان 
بکشـد و عکسش را توی گروه بفرستد 
ولـی واقعـًا اول صبـح بـرای تهیه کلم 
قرمـز مانـده بودیـم چـه کنیـم چـون 
اصـاًل میـوه فروشـی ها آن سـاعت باز 
نیسـتند. تمـام اینهـا به کنـار، یک ماه 
نشـده واقعًا خسـته و فرسـوده شـده ام 
بیـدار  را  بایـد بچـه   بـس کـه صبـح 
کنـم و تـا ظهـر پـا به پـای او سـرمان 
توی گوشـی باشـد. فضا هـم رقابتی و 
عجیـب و غریـب شـده چون هـر کدام 
از والدیـن می خواهنـد بگوینـد ما بهتر 
همـه  از  مـا  بچـه  و  می کنیـم  عمـل 
زرنگ تـر اسـت. همیـن هـم بـه خـود 

بچه هـا فشـار مـی آورد.«
دختـر مصطفـی پایـه اول ابتدایی 
اسـت و همسـرش واسـط آموزشی. او 
حسـابی بابـت نـوع تعامل مـادر و بچه 
نگـران اسـت: »مـدام به دخترم فشـار 
مـی آورد که زود باش، درسـت بخوان، 

صدایت را موقع فرسـتادن فایل صوتی 
صـاف کـن، ِمن و ِمن نکن، دیر شـد... 
هرچـه می گویم بچـه باید اشـتباه کند 
و از اشـتباه خودش یـاد بگیرد، توجهی 
بـه حـرف مـن نمی کنـد. مـن دوسـت 
دارم دختـرم بـا تفریـح درس بخوانـد 
و از درس خوانـدن لـذت ببـرد. حـاال 
کـه بچه هـا از بـازی و شـادی محروم 
شـده اند ما دیگر عرصـه را بیش از این 

بـه آنها تنـگ نکنیم.«
کارشـناس  قدیمـی  محمدرضـا 
مسـائل آموزشـی می گویـد: »اینکه به 
هـر بهانـه ای پـدر و مـادر بـه بچه هـا 
نزدیکتـر شـوند بـه خودی خـود خوب 
اسـت و فاصلـه نسـلی را کـم می کنـد 
اما از آن طرف نباید مسـئولیت آموزش 
بـر عهده خانواده باشـد چـون یک پدر 
و یـک مـادر وظایـف مهـم دیگـری 
دارنـد و این مسـئولیت اضافـی، آنها را 
فرسـوده می کنـد و باعـث مشـاجره در 
خانـواده می شـود. از آن طـرف والدین 
حتـی اگـر تحصیـالت دانشـگاهی هم 
داشـته باشـند الزامـًا نمی تواننـد معلـم 
خوبـی باشـند؛ یـک معلـم عـالوه بـر 
فهم علمی باید از مسـائل روانشـناختی 
و تربیتـی هـم آگاه باشـد و حـاال کـه 
والدیـن مجبورند بخشـی از مسـئولیت 
آمـوزش کـودکان را برعهـده بگیرنـد، 
اواًل بـا رویه هـای مختلف و بر اسـاس 
کار  شـخصی  متفـاوت  تجربه هـای 
می کننـد، دومـًا ممکن اسـت بـه بهانه 
یادگیـری دروس آسـیب دیگـری بـه 

بزنند.« بچـه 
واسـط  مفهـوم  توضیـح  در  وی 
آسـیب هایی  چـه  اینکـه  و  آمـوزش 
ممکـن اسـت در ایـن رویکـرد باشـد 
می گویـد: »بهتـر بـود همـان طـور که 
بـرای معلمـان پیـش از شـروع سـال 
تحصیلـی، دوره هایـی بـرای تدریـس 
آنالین گذاشـته شـد، بـرای والدین هم 
یکـی دو جلسـه توجیهی می گذاشـتند. 
حتـی حـاال هـم می شـود در گروه های 
و  کـرد  صحبـت  والدیـن  بـا  مـوازی 
از آنهـا خواسـت وارد فضـای رقابتـی 
نشـوند و بچه هـا را تحـت فشـار قـرار 
ندهنـد یـا از آن طـرف بـام نیفتنـد و 
کاًل بی خیـال درس و مشـق نشـوند. 
والدین و واسـط های آموزشـی که حتی 
می توانـد بـرادر یـا خواهـر دانش آمـوز 
باشـد، بایـد محیط خوشـایندی را برای 
دانش آمـوز فراهـم کند تا هـم خودش 
را خسـته نکنـد و هـم بـه روحیـه بچه 

صدمـه ای نزنـد.«
گاهـی  البتـه  آموزشـی  واسـط 

جای خود را به واسـطه های آموزشـی 
می دهـد و یک واسـط مجبور اسـت از 
واسـطی دیگـر هم کمک بگیرد. سـارا 
خـودم  »مـن  می گویـد:  امیـن  مـادر 
وقتـی محصـل بـودم ادبیاتـم خیلـی 
ضعیـف بـود؛ هیچ وقـت فـرق نهاد و 
گـزاره را بـا فعـل و فاعـل نفهمیدم یا 
تفـاوت موصوف و صفـت را با مضاف 
و مضاف الیـه. االن مجبـورم چیزهایی 
را کـه خـودم بلد نبـوده ام بـه بچه یاد 
درس  می گویـد  امیـن  معلـم  بدهـم. 
فـردا را یـک دور بخوانیـد و کار کنیـد 
تـا کمتر بـه مشـکل بربخوریـد یا بعد 
از درس - از مـا والدیـن- می خواهـد 
بـا بچه هـا تمریـن کنیـم. مـن معمواًل 
مجبور می شـوم زنگ بزنم به همسـرم 
تـا پشـت تلفـن برایـم توضیـح بدهـد. 
از  و  دارد  گاهـی خـودش هـم شـک 
همکارانـش می پرسـد یا تـوی اینترنت 
زنـگ  بعـد  و  می کنـد  جـو  و  جسـت 
می زنـد بـه مـن توضیـح می دهـد. این 
چیزهـا واقعـًا ناخوشـایند اسـت. گاهی 
امیـن برمی گـردد و بـه مـن می گویـد 
مامـان اشـتباه می کنی، قافیـه و ردیف 
نیـم  می گویـی!  برعکـس  داری  را 
سـاعتی کلنجـار مـی روم بعـد می بینم 
درسـت می گویـد و من اشـتباه کرده ام. 
کاری  ایـن چـه  بگوییـد خـب  شـاید 
اسـت وقتـی بچـه بلـد اسـت، بگذارید 
کار خـودش را بکنـد امـا وقتـی قـرار 
اسـت مـن هـم پـا بـه پـای بچـه کار 
کنـم و پیـش بـروم، نمی توانـم خـودم 
کنـم  رهـا  را  موضـوع  نادانسـته  هـم 
چـون ذهـن هـر دوی مـا باهـم درگیر 

موضوعات درسـی شـده.«
بگذریـم،  کـه  ینهـا  ا همـه  از 
سـاعات  در  بی نظمـی  و  شـلختگی 
درسـی هم معضل بزرگی اسـت؛ خانم 
معلم سـاعت ۱۰ شب یک فایل صوتی 
می گـذارد که امشـب یـک دور قرآن را 
روخوانـی کنید فردا روان باشـید. جمعه 
بعـد از ظهر یـک فیلم آموزشـی خوب 
کـه در اینترنـت پیـدا کـرده در گـروه 
می خواهـد  بچه هـا  از  و  می گـذارد 
نـگاه کننـد و فـردا دربـاره آن حـرف 
بزننـد و ایـن وسـط، واسـط ها نگراننـد 
نکنـد بچـه آنهـا از بقیـه عقـب بیفتد و 
آبروریـزی شـود. کافـی اسـت یکی دو 
نفـر سـحرخیزتر از بقیه یـا آنالین تر از 
بقیه باشـند، آن وقت اسـت کـه بقیه را 
هـم بـه تکاپـو بیندازند و عرصـه را به 
خانواده ها تنگ کنند: »زود باش پسـرم 
برو سـر گوشـی که دیر شـد، ببین بقیه 

زرنگند؟« چقـدر 

نگاه ونظر
مصائب والدین در آموزش آنالین فرزندان

محض اطالع
ماسک زدن از شنبه در تهران

 اجباری می شود

ایرج حریرچی، در خصوص وضعیت فعلی بیمارستان ها در خدمت 
رسانی به بیماران مبتال به کرونا، اظهار کرد: در حال حاضر، اکثر استان های 

کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد.
وی افزود: در استان تهران که وضعیت حادتری را مشاهده می کنیم، 
در حال حاضر، در بیمارستان ها، ۴۷۹۳ بیمار کرونایی بستری داریم که 

۹۴۸ بیمار در بخش های ICU تحت مراقبت هستند.
حریرچی بیان کرد: با وجود اینکه به دلیل شرایط کرونایی ۲۰ تا 
۳۵ درصد پذیرش بیماران عادی را در بیمارستان ها کاهش دادیم، در 
لحظه کنونی، ۳۱۱ بیمار در اورژانس ها منتظر هستند تا به بخش های 
هستیم،  مشکل  دچار  تخت  کمبود  دلیل  به  اما  شوند،  منتقل  بستری 
به  بیماران  و  شده  مرتفع  مشکالت  این  آینده  ساعت   ۲۴ در  البته 
می کنند  مراجعه  جدیدی  بیماران  بازهم  اما  می شوند،  منتقل  بخش 

باید بستری شوند. که 
فرسودگی  دچار  پزشکی  تجهیزات  و  دستگاه ها  اینکه  بیان  با  وی 
شده اند، اظهار کرد: مثاًل در شرایط عادی ۱۰ درصد بیماران به اکسیژن 
نیاز دارند، اما ۱۰۰ درصد بیماران کرونایی به اکسیژن آن هم ۱۰ لیتر در 
دقیقه نیاز دارند. ما دستگاه های اکسیژن ساز و مخازن زیادی را اضافه 
کرده ایم، اما مجبور هستیم در بعضی از مراکز حتی از کپسول اکسیژن 
استفاده کنیم. همچنین، دستگاه های سی تی اسکن که برای تعداد معینی 
تست در روز طراحی شده بودند، باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ تست برای ریه افراد 

مبتال انجام دهند.
وی با اشاره به فرسودگی شغلی نیروهای انسانی، گفت: نیروهای 
خدمت  مشغول  پی  در  پی  ماه  هفت  درمان  و  بهداشت  بخش  انسانی 
رسانی هستند. در بعضی از بیمارستان ها روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر در مرخصی 
استعالجی کرونا به سر برده و به قرنطینه می روند و در نهایت، تعداد بهبود 
یافته، تعدادی از آنها بستری و تعدادی نیز شهید می شوند. متأسفانه اقلیت 
ناهمراه جامعه، اکثریت همراه را دچار مشکالت شدیدی همچون، ابتالء، 

بستری و مرگ می کند.
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اصل اجباری شدن ماسک 
در تهران از روز شنبه اجرایی خواهد شد. اصل جریمه نیز تصویب شده است. 
در مورد میزان جریمه و نحوه اعمال آن نیز کارشناسی های مختلفی در حال 
انجام است. دیروز پیش نویس مصوبه ای مبنی بر مجازات »افراد کرونایی 
که اطالع دارند به کرونا مبتال هستند، اما در جامعه تردد می کنند«، نیز 

تهیه شد تا مجازات های قابل توجهی نیز برای آنها وضع شود.
حریرچی در خصوص اعمال محدودیت ها در تهران، گفت: مصوبه 
فعلی تا شنبه ۱۸ مهر ادامه دارد و این مصوبه قابل تمدید است و در هفت 
استان اجرا می شود، برای برخی استان ها نیز تقاضا شده تا اجرایی شود. اما 
ما نگران رفتار متناقض مردم هستیم. قرار نیست که با تعطیلی مدارس و 
مشاغل، آمار مسافرت ها و حضور مردم در مراکز خرید و پاساژها و.. افزایش 
یابد. اگر تعطیلی اعمال می شود، برای این است که مردم در منزل بمانند.

صفحه ۲
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توهین به مسئوالن اجرایی ناپسند و غیراخالقی است
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: انتقاد باید 
سازنده باشد و هر حرفی باید با مستندات مطرح شود. توهین به افراد هم 

از نظر شرعی و هم از نظر اخالقی غیر قابل قبول است. 
نامناسب  ادبیات  از  استفاده  درباره  پوربادی  فیروزی  اهلل  رحمت 
توسط بعضی نمایندگان نسبت به مسئوالن اجرایی، اظهار داشت: توهین 
به مسئوالن اجرایی و به کار بردن القاب نامناسب درباره آنان در قالب 
مطرح کردن انتقادات کار غیر اخالقی و ناپسندی است، اگر از روند اجرای 
مسئولیت افراد انتقادی داریم و یا مشکلی وجود دارد باید به شیوه صحیح 

مطرح شده تا در نهایت به اصالح امور منجر شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: انتقاد باید 
سازنده باشد و هر حرفی باید با مستندات مطرح شود. توهین به افراد هم 
از نظر شرعی و هم از نظر اخالقی غیر قابل قبول است. دور از شخصیت 
نمایندگان و مسئوالن هست که با ادبیات نامناسب یکدیگر را خطاب قرار 
دهند.نماینده مردم نطنز در مجلس تصریح کرد: باید با جهل مبارزه شود 
نه با فرد جاهل. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را مطرح کرده و به دنبال 
راه حل برای آن بگردیم . اینکه ما فرد مسئول را تخریب کنیم و همه 

تقصیرها را به گردن او بیندازیم اشتباه است.

امکانات الزم در اختیار نیازمندان قرار داده شود
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد که باید امکانات الزم برای رعایت پروتکل های بهداشتی در اختیار 
قشر ضعیف جامعه و نیازمندان قرار داده شود نه این که فقط توقع اجرای 

پروتکل ها بدون اجرای زمینه های الزم را داشته باشیم.
ملک فاضلی با اشاره به تعیین مجازات هایی برای متخلفان از اجرای 
پروتکل های بهداشتی گفت: ما باید بررسی کنیم که چه امکاناتی در اختیار 
مردم قرار داده ایم که از آنها توقع رعایت پروتکل ها را داریم؟. آیا خانواده 
۵ نفری می توانند روزانه ماسک به قیمت ۲۰۰۰ تومان خریداری کند؟ 
این یعنی این خانواده باید ماهانه فقط ۳۰۰ هزار تومان را برای تامین 
ماسک کنار بگذارد. پس سوال این است که اگر آن خانواده نیازمند باشد  
آیا درآمد خانوار کفاف خرید ماسک و همچنین مواد ضد عفونی کننده را 
می دهد؟ پس باید تصمیم گیری ها مبتنی بر شرایط جامعه باشد و وضعیت 

همه اقشار به خصوص نیازمندان در نظر گرفته شود.
از  تاکید کرد: قبل  بهداشت و درمان مجلس  این عضو کمیسیون 
اجرای موارد تنبیهی برای متخلفان کرونایی باید بررسی شود که آیا کسی 
که پروتکل ها به خصوص استفاده از ماسک را رعایت نمی کند، از لحاظ 
درآمدی مشکلی ندارد. پس قبل از اجرای هر قانونی باید شرایط جامعه را 

سنجید که این احتیاج به آگاهی از وضعیت جامعه دارد.
فاضلی آموزش مستمر و دسترسی مردم به آموزش را اولین قدم برای 
مقابله با کرونا خواند و گفت: وقتی صحبت از فاصله گذاری اجتماعی و 
به  آن  زمینه های  آیا  که  بررسی کرد  باید  ماسک می شود  از  استفاده  یا 
خصوص در حمل و نقل عمومی فراهم است؟ همه اقشار جامعه امکان 
استفاده از وسیله نقلیه شخصی را ندارند پس باید قبل از هر چیزی حمل 
و نقل عمومی را ایمن کرد تا بتوان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرد.

نماینده مردم سراوان در مجلس ادامه داد: خانواده ها برای استفاده 
از ماسک و مواد ضدعفونی کننده باید سطحی از درآمد داشته باشند که 
با مشکل  تامین خوارک  و  معاش  لحاظ  از  و  تامین کرده  را  آن  بتوانند 
مواجه نشوند. اگر همه این موارد دیده شود آن گاه می توان انتظار رعایت 
پروتکل های بهداشتی را داشت و بعد از آن به سمت تنبیه و یا اعمال 

مجازات پیش رفت.

زمان مقاومت در جنگ اقتصادی است
رئیس جمهور گفت: امروز روز مقاومت و ایستادگی و حضور در جبهه جنگ 

تحمیلی اقتصادی است و روستاییان ما نقش بسیار ارزشمندی دارند.
طرح  از  برداری  بهره  افتتاح  آیین  با  همزمان  روحانی  حسن  حجت االسالم 
های ملی روستایی و عشایری کشور، عنوان کرد: خدماتی نسبت به روستاها انجام 
گرفته و کار بزرگی امروز انجام می شود و حدود یک و نیم میلیون نفر تحت پوشش 

بیمه قرار می گیرند.
رئیس جمهور در ادامه دستور افتتاح ۱۱۲ طرح مدیریت روستایی برای ۳۴۰ 

روستای کشور و ۳۱۳ طرح بهداشتی و درمانی در ۵۶۲ روستا را داد.
تولیدگران  روستائیان  اینکه  بیان  با  ها،  افتتاح  اتمام  از  پس  جمهور  رئیس 
بزرگ در کشور ما هستند، گفت: هم در زمینه امنیت غذایی در شرایط امروز و 
مواد  زمینه  در  باید همیشه  ما  و هم  است  ما مهم  برای  اقتصادی  شرایط جنگ 
غذایی و محصوالت کشاورزی روی پای خود بایستیم و این بار اصلی بر دوش 
روستائیان عزیز است. آنها تولیدگران در بخش کشاورزی و زراعی و دامی هستند. 
البته روستاها غیر از تولید محصوالت کشاورزی در صنایع دستی نقش بسیار مهمی 
دارند و در سالهای اخیر در بخش گردشگری هم نقش بسیار ارزشمندی پیدا کردند. 
روستاهای ما باید هم مراکز گردشگری باشد و هم پاسدار فرهنگ ایران زمین و 

فرهنگ دینی و اسالمی ما باشند.
رئیس جمهور افزود: روستائیان عزیز ما مرزبانان بسیار خوب در سراسر کشور 
هستند. همه دولت ها بعد از انقالب اسالمی به روستائیان خدمت کردند و فکر 
با دولت های گذشته قابل مقایسه باشد.  می کنم کار دولت یازدهم و دوازدهم 
از همه مردم، کارگزاران، مردم، کشاورزان و همه کارمندان سراسر کشور تشکر 
می کنم. کار عظیم و بزرگی در این مدت انجام گرفته و این تالش و خدمت ما 
تا روز و ساعت آخر دولت مانند روز اول ادامه خواهد یافت و در روحیه ما هیچ 

تزلزلی ایجاد نخواهد کرد. 

استفاده از سالح شیمیایی توسط هر کس و در هر مکانی محکوم است
روانچی: استفاده از سالح شیمیایی توسط هر کسی و در هر مکانی را محکوم 

می کنیم
نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ایران بر اجرای متعادل، کامل و بدون 

تبعیض کنوانسیون منع بکارگیری سالح های شیمیایی تاکید می نماید.
مجید تخت روانچی در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت: ایران به عنوان 
قربانی سالح های شیمیایی، استفاده از این سالح ها توسط هر کسی، در هر مکان 

و تحت هر شرایطی را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می کند.
وی تاکید کرد : ایران بر اجرای متعادل، کامل و بدون تبعیض کنوانسیون منع 

بکارگیری سالح های شیمیایی تاکید می نماید.

فوادحسین: گفت وگوها با ایران باید شفاف باشد
وزیر خارجه عراق با اشاره به تاثیرگذار بودن ایران بر وضعیت عراق تاکید کرد 

که نیازمند گفت وگویی شفاف و واضح با ایران هستیم.
فواد حسین، تاکید کرد که آمریکا تهدید به بستن سفارت خود در عراق نکرده 
است و حمالت به نمایندگی های دیپلماتیک و فرودگاه منجر شد تا واشنگتن به 

خارج کردن سفارت خود از بغداد فکر کند.
وی با بیان اینکه این حمالت تنها علیه سفارت ها نیست بلکه علیه ملت عراق 
است، خاطرنشان کرد: برخی کشورها آمریکا را به نبستن سفارت خود تشویق کردند.

فواد حسین افزود: در سفرم به ایران و دیدار با مسئوالن این کشور وضعیت 
کنونی را شرح دادیم. ایران بر وضعیت عراق تاثیر گذار است.

وزیر خارجه عراق گفت: از ایران انتظار داریم که گام هایی مثبت در رابطه با 
عراق اتخاذ کند.

وی گفت: تنش میان آمریکا و ایران به بخشی از حقیقت عراق تبدیل شده 
است و این مساله برای ما بسیار خطرناک است. هرگونه حمله به سفارت های خارجی 

حمله به دولت و ملت عراق به شمار می رود.

آموزش به موقعیت اقتصادی خانواده ها گره خورده است
آموزش و  گروه  مدیر 
پژوهش های  مرکز  پرورش 
در  آموزش  گفت:  مجلس 
اقتصادی  موقعیت  به  کرونا  دوران 
در  که  است  خورده  گره  خانواده ها 
نهایت منجر به خلق خصوصی سازی 
شدن  کاالیی  و  پرورش  و  آموزش 

آموزش می شود.
موسی بیات با بیان اینکه با شرایط 
کرونا  دوران  در  کشور  آموزش  فعلی 
هرچه هزینه بیشتری در حوزه آموزش 
صرف شود دسترسی به خدمات آموزشی 
نمی خواهیم  گفت:  می یابد،  افزایش 
بی طبقه صحبت  پرورش  و  آموزش  از 
باید در نظر داشته باشیم که  اما  کنیم 
نباید آموزش و پرورش به سمتی برود 
که بر روی موقعیت اقتصادی خانواده ها 

بنا شود.
نا  کرو ینکه  ا بر  تاکید  با  وی 
و  آموزش  ساماندهی  به  حدودی  تا 
این  در  چراکه  کرد  کمک  پرورش 
شرایط شاهد آن بودیم که آموزش و 
انداخت  راه  به  را  شاد  برنامه  پرورش 
محسوب  جلو  به  رو  حرکتی  خود  که 
می شود، اظهار کرد: در مبحث عدالت 
آموزشی باید مولفه هایی همچون تعداد 
دانش آموزانی که به آموزش مجازی 
دسترسی  میزان  و  داشته اند  دسترسی 
با  مطابق  و  بگیریم  نظر  در  را  آنها 
وضعیت  می دهیم  ارائه  که  آمارهایی 
چراکه  بسنجیم  را  آموزشی  عدالت 
تا  ونیم  سه  حدود  آمارها  با  مطابق 
ابزارهای  به  آموز  دانش  میلیون  چهار 
آموزشی دسترسی ندارند و گاها برخی 

از دانش آموزان به صورت اشتراکی از 
یک ابزار استفاده می کنند.

به گفته  بیات مولفه هایی همچون 
هزینه بر بودن بسته های اینترنتی، تحت 
در  دروس  تمامی  ندادن  قرار  پوشش 
این  بیانگر  و...  تلویزیونی  آموزش های 
است که ما هم چنان در دوران کرونا نیز 
با چالش عدالت آموزشی مواجه هستیم 
و در کنار این مسائل موقعیت اقتصادی 
خانواده ها نیز چالش عدالت آموزشی را 

تشدید می کند.
آفرینی  نقش  به  پژوهشگر  این 
در  تربیت  و  تعلیم  حوزه  در  خانواده ها 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  کرونا  دوران 
همواره مطابق با اسناد باالدستی، سند 
تحول و... در خصوص پیوند نهاد خانواده 
با نهاد تعیلم و تربیت تالش کرده ایم اما 
یکی از نکات مثبت دوران کرونا پیوند 
نهاد خانواده و تعلیم و تربیت بوده  است 
محقق  حدودی  تا  گفت  می توان  که 
زمینه  این  در  نیز  دغدغه هایی  اما  شد 

وجود دارد.
مدیر گروه آموزش وپرورش مرکز 

خانواده ها  گفت:  محلس  پژوهش های 
ویژه  به  و  اجتماعی  موقعیت های  از 
برخی  برخوردارند،  متفاوتی  اقتصادی 
با تمکن مالی باال قادر به دستیابی به 
فرصت های آموزشی بیشتری هستند و 
می توانند خدمات و فرصت های آموزشی 
برای  که  کنند  تهیه  را  کیفیت تری  با 

برخی از خانواده ها مشکل است.
تصور  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
مجازی  پرورش  آموزش و  می کنند 
از آموزش و پرورش حضوری  ارزان تر 
است، گفت: برخی تصور می کنند فرصت 
مناسبی است که آموزش و پرورش در 
شرایط غیر کرونایی نیز در بستر مجازی 
ارائه شود درحالی که استفاده از فضای 
آموزشی  عدالت  در جهت  اگر  مجازی 
پذیرفته است چراکه اصل  امری  باشد 
و  است  حضوری  مبنای  بر  آموزش 
آموزش و پرورش مجازی به عنوان یک 
مکمل برای آموزش و پرورش حضوری 

در نظر گرفته می شود.
در  اگرچه  که  است  معتقد  بیات 
هزینه های  مجازی  پرورش  و  آموزش 

و  است  یافته  کاهش  مدارس  جاری 
یافته  افزایش  آموزان  دانش  تراکم 
تکرار  بستر  این  در  می توان  و  است 
افزایش  را  آموزشی  محتوای  پذیری 
بر  را  آموزش  بخواهیم  اگر  اما  دهیم 
به  با توجه  ببریم  مبنای مجازی پیش 
به صورت  آموزان  دانش  تمامی  اینکه 
یکسان به ابزارهای آموزشی دسترسی 
شکاف  افزایش  با  نهایت  در  ندارند 
آموزشی  عدالت  کاهش  و  آموزشی 
مواجه خواهیم شد و این درحالی است 
که هنوز داده هایی بر اساس اثربخشی 
تا  نیست  دسترس  در  مجازی  آموزش 
مجازی  آموزش  کیفیت  آن  مبنای  بر 

سنجیده شود.
دیگری  بخش  در  پژوهشگر  این 
از سخنانش به دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل اشاره کرد و گفت: بازماندگی 
از تحصیل به دو شکل آشکار و پنهان 
خود را نشان می دهد، بازماندگی آشکار 
مدرسه  در  حضور  که  زمانی  تحصیل 
ابزارهای  از  برخورداری   به  منوط 
اتفاق  می شود  هوشمند  الکترونیکی 
گزارشی  با  مطابق  همچنین  می افتد، 
که وزارت کار  و رفاه منتشر کرد فقر 
عامل  مهم ترین  خانواده ها  اقتصادی 
بازماندگی از تحصیل دانش آموزان به 

شمار می آید.
از  دیگری  نوع  داد:  ادامه  وی 
بازماندگی از تحصیل، بازماندگی پنهان 
است که طی آن فرد سر کالس حضور 
دارد اما عمال یادگیری اتفاق نمی افتد، 
به  نیز می توان  را  این معضل  بنابراین 

عنوان بازماندگی از تحصیل برشمرد.
ث
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ح

زیر نظر: علی هوشمند

بودجه پژوهشی دانشگاه ها آسیب شناسی شد
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: برخی از بندهای بودجه پژوهش 
و فناوری نیاز به تغییر و اصالح دارند که ما پیشنهادات خود را تا پایان مهرماه به 

سازمان برنامه و بودجه ارائه می دهیم.
مهدی پاکزاد درباره تغییرات احتمالی در بودجه پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ و 
پیشنهادات شورای عالی عتف در این خصوص گفت: دولت در حال حاضر سیاست های 
کلی بودجه را ابالغ کرده است؛ ما در دبیرخانه شورای عالی عتف با همکاری همه 
دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه در حال ارزیابی احکام بودجه ۹۹ هستیم که آیا 
اهداف احکام تحقق یافته است یا خیر؟ تا در نهایت اگر الزم است اصالحاتی را در 
احکام بودجه ۹۹ انجام داده و آن را به عنوان پیشنهاد در پیش نویس بودجه پژوهش 

و فناوری سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه منعکس کنیم.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف افزود: مثاًل اصالح برخی احکام در 
بودجه ۹۹ ضروری به نظر می رسد؛ تبصره ۴ بودجه، مربوط است به تخصیص اعتباراتی 
از صندوق توسعه ملی به وزارت علوم، وزارت بهداشت و … که در این خصوص 
پیشنهاداتی را درباره افزایش این اعتبار، نحوه توزیع آن و تغییر در سهم دستگاه ها 

ارائه خواهیم داد. البته این موارد پیشنهاد است و ممکن است تصویب شود یا خیر.
که  است  آمده   ،۹۹ بودجه  قانون  »ح«  بند   ۹ تبصره  در  کرد:  اضافه  پاکزاد 
شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند، حداقل ۴۰ درصد از 
هزینه امور پژوهشی را در راستای حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی در قالب 
طرح های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیالت تکمیلی، طرح های پسادکتری و 
طرح های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.

وی ادامه داد: طی سه سال گذشته دنبال تحقق این بند بودیم. در راستای اجرای 
این بند قانونی آسیب هایی را شناسایی کرده ایم و این آسیب ها در واقع باعث شده هم 
دانشگاه ها و هم شرکت ها تمایل کمی به اجرای بند ح داشته باشند. پیشنهادت اصالحی 

در خصوص اصالح این بند را در متن پیش نویس ذکر خواهیم کرد.
ح  بند  متن  کرد:  خاطرنشان  عتف  عالی  شورای  دبیرخانه  اجرایی  معاون 
تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ دو نکته دارد که حتمًا باید اصالح شود؛ بر اساس 
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ باقیمانده اعتباری که شرکت ها به حساب متمرکز واریز 
می کردند به سال بعد )۹۹( منتقل و ذخیره شد، اما امسال این بند حذف شده است. 
حذف این بند باعث می شود، دستگاه ها و شرکت ها این اعتبار را به هر نحوی که 
باید به این پول به  شده در همان سال هزینه کنند چرا که در غیر این صورت 
درآمدهای عمومی دولت منتقل می شود. این موضوع در واقع باعث کاهش اثربخشی 

فعالیت های پژوهشی می شود.
پاکزاد تصریح کرد: همچنین در متن قانون مذکور بندی وجود دارد که بر اساس 
آن، ۶۰ درصد اعتبار باید به عنوان دستمزد به اساتید و دانشجویان و پژوهشگران 
پرداخت شود. نحوه و تفکیک هزینه کرد اعتبارات پژوهشی در حوزه های دانشی 
متفاوت است؛ به طور مثال در علوم انسانی بخش زیادی از اعتبارات طرح پژوهشی 
صرف حق الزحمه و دستمزد پژوهشگران فعال در طرح می شود اما در حوزه های علوم 
پایه و فنی و مهندسی، تهیه و تامین مواد اولیه و آزمایشگاه هزینه دارد که از محل 
اعتبار طرح باید تامین مالی شود؛ لذا نمی توان یک حکم یکسان برای نحوه هزینه 
کرد اعتبار طرح در حوزه های مختلف دانشی ارائه کرد. در حال حاضر بخاطر این نوع 
نگاه قانون به حوزه های دانشی دانشگاه ها و پژوهشگران تمایل کمتری برای اجرای 

طرح های مرتبط با این بند قانونی دارند.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف درباره اصالح بند دیگری از قانون 
بودجه پژوهش و فناوری توضیح داد و گفت: بند ه تبصره ۹ می گوید، دستگاه های 
اجرایی باید ۱۰ درصد بودجه برنامه پژوهش های کاربردی را به پایان نامه ها و رساله ای 
تحصیالت تکمیلی اختصاص دهند. این بند ۲ سال است که اجرایی می شود اما در 
خصوص چگونگی توزیع آن اطالعی وجود ندارد. الزم است آیین نامه اجرایی برای 

این بند نوشته شود.
پاکزاد افزود: تا پایان مهرماه پیش نویس احکام پیشنهادی برای بودجه پژوهش 
و فناوری در سال ۱۴۰۰ را به سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهیم داد تا در صورت 

صالحدید اعمال و در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شود.

حمله به مأمور پلیس با تیغ جراحی
زن و مرد سارقی هنگام باز کردن در یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ با مأمور 

پلیس روبرو شدند، در اقدامی عجیب با تیغ جراحی او را مجروح کردند.
سرهنگ عبدالوهاب اعالیی، رئیس کالنتری ۱۵۶ افسریه با اعالم این خبر 
گفت: صبح روز یکشنبه این هفته، به دنبال تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ و 
گزارش درگیری بین مأمور کالنتری با دو سارق، بالفاصله اکیپ کمکی به اتوبان 
بسیج اعزام و مشخص شد، واحد موتورسوار کالنتری ۱۵۶ هنگام گشت  به یک 

زن و مرد مشکوک شده است.
متهمان که در حال خم کردن در خودرو ۲۰۶ و سرقت بودند با دیدن مأموران 
پلیس پای پیاده فرار کردند. مأمور گشت سارقان را دنبال کرد، اما مرد سارق برای 
رهایی از دست پلیس، ابتدا با تیغ جراحی ابتدا اقدام به خودزنی کرده و سپس با 
همان تیغ به پای مأمور گشت ضربه ای زد و او زخمی کرد، انا در نهایت مرد و 

زن سارق دستگیر و به کالنتری ۱۵۶افسریه منتقل شدند.

تصادف وانت و خودروی اتباع بیگانه 11 مرگ را رقم زد
فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: برخورد یک دستگاه وانت 
حامل موادسوختی قاچاق با یک دستگاه خودرو پژو حامل اتباع بیگانه غیرمجاز 

۱۱کشته و ۲ مجروح برجا گذاشت.

سرهنگ کشواد بهروزی زاده اظهارداشت: این حادثه عصر روز دوشنبه در 
محور فرعی جون آباد- الدیز زاهدان رخ داد و تمام جان باختگان از اتباع بیگانه 

غیرمجاز بودند.

انفجار و آتش سوزی در شهرک چهاردانگه
در شهرک  آتش سوزی  و  انفجار  وقوع  از  تهران  نشانی  آتش  سخنگوی 

صنعتی چهاردانگه خبر داد.
سید جالل ملکی از انفجار و آتش سوزی بعد ازظهر روز دوشنبه در شهرک 
ایستگاه  سه  حادثه  از  اطالع  محض  به  افزود:  و  داد  خبر  چهاردانگه  صنعتی 
محل  به  دیگر  خودروهای  و  آب  تانکر  دستگاه  چندین  همراه  به  آتش نشانی 

حادثه اعزام شدند.
وی با تشریح محل و جزئیات آتش سوزی ادامه داد: انفجار و آتش سوزی 
در یک سوله ۴۰۰ متری تولید چسب و حالل ها رخ داد و به دلیل وجود مایعات 

قابل اشتعال چندین انفجار به وقوع پیوست.
ملگی با بیان اینکه آتش در حال سرایت به سوله های اطراف بود، اضافه 
کرد: مأموران آتش نشانی به سرعت از سرایت آتش به اطراف جلوگیری و پس 

از ایمن سازی آتش را خاموش کردند. خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت.

واژگونی مینی بوس ۹ مصدوم بر جای گذاشت 
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ۹ نفر بر اثر واژگون شدن 

مینی بوس در محور شاهین شهر - اصفهان مصدوم شدند.
عباس عابدی اظهار داشت: این حادثه در محور شاهین شهر - اصفهان قبل از 
پل خورزوق اتفاق افتاد و ۹ مصدوم داشت که متوسط سن آنان ۲۷ تا ۴۰ سال بود.

وی افزود: مصدومان این حادثه به بیمارستان های گلدیس شاهین شهر و 
کاشانی اصفهان منتقل شدند.
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۴۵ درصد از بازار نسل نهم کنسول ها متعلق 
به ایکس باکس خواهد بود.

مایکل پچر که از شناخته شده ترین تحلیلگران صنعت بازی های ویدیویی 
محسوب می شود، در صحبت های اخیر خود مدعی شده که مایکروسافت مسیری 

پر از چالش برای رقابت با سونی در پیش دارد.
پس از اقدامات اخیر مایکروسافت می توان گفت که ردموندی ها در زمینه 
را  بزرگی  گام  های  ویدیویی،  بازی های  جدید  نسل  برای  شرایط  آماده سازی 
برداشته اند و به نظر می رسد که این اقدامات، ایکس باکس را در موقعیتی بهتر 
و امیدوارکننده ای قرار داده است. از خدمات بسیار خوب سرویس ایکس باکس 
از کنسول های نسل نهمی،  ارزان قیمت  تا طراحی نسخه ای  گیم پس گرفته 
همگی جزو مواردی هستند که درکنار خرید استودیوهای بازی سازی توانمند و 
طراحی بازی های فرست پارتی باکیفیت می توانند تضمین کننده موفقیت ایکس 

باکس سری ایکس و سری اس در سال های پیش رو باشند.
از اقدامات بزرگ ردموند ی ها می توان به تصاحب بتسدا به همراه تمامی 
آی پی ها و دارایی های این شرکت اشاره کرد؛ اقدامی بزرگ دیگری که مطمئنًا 
تأثیر قابل توجهی در صنعت بازی های ویدیویی خواهد گذاشت. بااین حال، سؤالی 
مطرح می شود که آیا مایکروسافت می تواند در رقابت با سونی پیشی گرفته و 
باالخره قادر به تصاحب بخش بزرگی از بازار فروش پلی استیشن باشد؟ مایکل 
پچر Michael Pachter یکی از تحلیلگران شناخته شده ی صنعت بازی 
از Wedbush Securities است که عقیده دارد فعاًل شاهد چنین اتفاقی 
نخواهیم بود. پچر در مصاحبه جدید خود با وب سایت GamingBolt اظهار 
داشته که مسلمًا پیشرفت قابل توجهی در سهم مایکروسافت از بازار فروش 
مشاهده خواهد شد، اما ردموندی ها در بهترین حالت می توانند ۴۵ درصد بازار 

را تصاحب کنند.
مایکل پچر در ابتدای صحبت های خود درباره ایکس باکس سری اس 
گفت که احتمااًل این سری، بخش قابل توجهی از جامعه مخاطبان عمومی نسل 

جدید را به سمت خود جذب خواهد کرد:
از دو  ادعا کرد که بیش  ادامه می افزاید: »می توان به جرأت  وی در 
سوم مخاطبان بازی های ویدیویی اصاًل به تلویزیون ۴K دسترسی ندارند، 
به همین دلیل اگر من نمایشگری ۴K نداشته باشم خرید مدل قدرتمندتر 
تلویزیون  تعویض  فکر  به  اینکه  مگر  داشت؛  نخواهد  من  برای  اهمیتی 
باشم. ضمنًا بازی ها در کیفیت ۱۰۸۰ هم بسیار جذاب و خیره کننده به نظر 
کنسول ها  قیمت  بحث  تنها  اینجا  که  می کنم  فکر  من  بنابراین  می رسند؛ 
آنچه که  اما  بود،  تعیین کننده خواهد  و قدرت خرید مصرف کننده است که 
تاکنون مشاهده شده نشان می دهد که مخاطبان حرفه ای تر تمایل چندانی 

این کنسول نشان نمی دهند. به 
پچر در پایان به برنامه Xbox All-Access مایکروسافت اشاره کرد 
که براساس آن، عالقه مندان می توانند با پرداخت اقساط ۲۴ ماهه، یک دستگاه 
کنسول ایکس باکس سری ایکس یا اس را به همراه اشتراک ۲۴ ماهه سرویس 

Xbox Game Pass Ultimate خریداری کنند.
من فکر می کنم که برنامه ویژه All-Access خرید کنسول را برای 
از  بسیاری  مسلمًا  که  چرا  ساخت.  خواهد  امکان پذیر  مخاطبان  از  بسیاری 
عالقه مندان به صورت یکجا قادر به پرداخت مبلغ ۵۰۰ نیستند؛ بنابراین برنامه 
مایکروسافت برای پرداخت ۴۰ دالر در ماه برای دریافت یک کنسول ایکس 
و  معقول   Game Pass و   Xbox Live سرویس های  به همراه  باکس 
منطقی به نظر می رسد. کاربر با استفاده از سرویس گیم پس دیگر نیازی به خرید 
بازی های پرتعدادی که در آرشیو آن موجود است، نخواهد داشت. ضمن اینکه 
می تواند برای مثال سالی دو بازی دیگر مانند FIFA و Call of Duty که 
در گیم پس وجود ندارد را نیز تهیه کند؛ بنابراین باید دید که شرایط به چه نحوی 
پیش خواهد رفت. پیش بینی من برای این آپشن ها، جذب ۵ درصد مخاطب 

بیشتر در بازار فروش است. اگر نتیجه فراتر از این باشد متعجب خواهم شد.

فاطمه میرزاجعفری
تحصیل و بهره مندی از 
آموزش پیش از شیوع کرونا نیز 
قصه غم انگیزی داشت اما با شیوع کرونا 
از  بیش  آموزشی  های  دسترسی  فاصله 
پیش نمایان شد و با معرفی سامانه »شاد« 
از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان 
سامانه آموزش مجازی دانش آمزوی و ایجاد 
ارتباط و تعامل معلمان در برخی جاها بیشتر 
خود را نشان داد؛ از جمله در مناطق روستایی 

و عشایری و مناطق محروم
تازه  که  بود  شاد  سامانه  معرفی  با 
آنها  خانواده  و  آموزان  دانش  محرومیت 
این  از  استفاده  چراکه  شد  مشخص 
سامانه نیازمند گوشی های تلفن همراه با 
بهره مندی نرم افزار اندروید ۴ به باال و 
اینترنت بود. مشکلی که برای خانواده ها 
هزینه های زیادی را می تراشید و دانش 
آموزان را با استرس عدم ادامه تحصیل 

مواجهه می کرد.
اما در میان تمامی مشکالت برای 
ادامه تحصیل، دانش آموزان روستایی و 
با پیچ و خم بهره  از همه بیشتر  عشایر 
مندی از تحصیل دست و پنجه نرم می 
از مسئوالن  اگر  البته همین حاال  کنند؛ 
بپرسید که در روزهایی که آموزش های 
جایگزین  آموزش،  ادامه  برای  مجازی 
آموزش های حضوری شد و یا در روزهای 
اخیر که آموزش ها امکان حضوری شدن 
پیدا کردند، مشکالت سد راه دانش آموزان 
عشایر و روستایی بوده است، جوابی که می 
شنوید این است که اتفاقاً آنها مشکالت 
کمتری دارند چرا که بسته های یادگیری 
مهیا شده و یا کرونا کمتر آنها را درگیر 
کرده و آموزش ها حضوری بوده و… اما 
میان گزارش های کاغذی و مکتوب تا 
آنچه که در جریان است فاصله عمیق و 

زیادی جریان دارد.
آموزش را در مناطق روستایی و عشایر 
باید از زاویه دید دانش آموزان آن مناطق 
با دو  روایت کرد آن وقت  نیز  و معلمان 
روایت متفاوت و بخشی از واقعیت هایی 
که کمتر به آنها پرداخته شده است روبه 

رو خواهیم شد.
آموزش در مناطق محروم به خصوص 
مناطق روستایی و عشایری دو روی یک 
سکه است که یک روی آن روایت معلم ها 
و دانش آموزان و عدم برخورداری آنها از 
اینترنت، گوشی های تلفن همراه، تلویزیون 

و حتی مسافت زیاد مدارس روستایی با محل 
چادرهای عشایری و.... است و روی دیگر 
اظهارات مسئوالن که به عقیده شان کارها 
روی روال طی شده، درسنامه ها ارسال و 
هیچیک از دانش آموزان در شرایط کرونایی 

از تحصیل باز نمانده اند.
* قصه غم انگیز استفاده از »شاد« 

برای دانش آموزان عشایر
البته مسئوالن دفتر آموزش عشایر 
وزارت آموزش و پرورش از توزیع درسنامه 
تمامی  مندی  بهره  برای  آموزشی  های 
دانش آموزان عشایر و روستایی خبر داده 
اند تا به این ترتیب هیچ دانش آموزی از 
تحصیل باز نماند اما به عقیده معلمان این 
درسنامه ها برای دانش آموزان عشایر هیچ 
به  آموزان  دانش  چراکه  ندارد  کارکردی 
تنهایی نمی توانند با استفاده از درسنامه به 
ادامه تحصیل بپردازند و بیشتر والدین آنها 

نیز بی سواد هستند.
مشکالت  به  ماجرا  تمام  لبته  ا
استفاده از درسنامه ها ختم نمی شود بلکه 
مشکل اصلی دانش آموزان روستایی و 
عشایر عدم دسترسی به شبکه شاد است؛ 
کافی است فقط یک بار به یکی از مناطق 
روستایی و عشایر سفر کنید یا پای درد و 
دل معلم ها و دانش آموزان این مناطق 
بنشینید تا ببینید که دسترسی به شبکه 
شاد و یا هر شبکه اجتماعی دیگر برای 

این مناطق مانند طی کردن هفت خوان 
رستم است.

مجازی  آموزش  از  صبحت  وقتی 
و آنالین می شود مسئوالن یک نسخه 
واحد را برای تمام دانش آموزان در سراسر 
دانش  اینکه  از  غافل  پیچند  می  کشور 
آموزانی هستند که حتی نمی دانند موبایل 
چیست و چه کارکردی دارد چه برسد به 
اینکه بخواهند از آن برای ادامه تحصیل 

استفاده کنند.
* درد دل معلمان روستایی و عشایر

از  یکی  مدیر  جرجندی،  اکبر  علی 
رودبار  شهرستان  در  روستایی  مدارس 
جنوب کرمان گفت: در حال حاضر کالس 
جمعیت  با  عشایری  آموزان  دانش  های 
۱۵ تا ۲۰ نفر و کالس های روستایی با 
جمعیت ۵ تا ۳۰ نفر حضوری برگزار می 
شوند چراکه دسترسی به شبکه شاد برای 
این دانش آموزان غیرممکن است در حال 
حاضر ما مناطقی را داریم که به هیچ عنوان 
اینترنت و حتی گاهاً برق هم ندارند بدیهی 
است که دسترسی به فضای اینترنتی برای 

آنها غیر ممکن است.
وی افزود: بسیاری از خانواده های 
کوچکترین  وجود  با  عشایر  و  روستایی 
فرزندانشان  تحصیل  ادامه  با  مشکلی 
مخالفت می کنند حال شما تصور کنید 
با قرار گیری مشکلی مانند بهره مندی 

از اینترنت و گوشی های هوشمند بر سر 
مشکالت  و  عشایری  آموزان  دانش  راه 
آنان؛  های  خانواده  درصد   ۸۰ اقتصادی 
شمار زیادی از دانش آموزان از تحصیل 

باز ماندند.
البته به گفته جرجندی در این منطقه 
و به خصوص در جنوب کرمان سرباز معلم 
هایی با تحصیالت دیپلم و گاهاً لیسانس 

اقدام به تدریس دانش آموزان می کنند.
یک  منطقه  این  افزود:  جرجندی 
فاصله  در  که  دارد  روزی  شبانه  مدرسه 
قرار دارد و دانش  ۶۰ کیلومتری منطقه 
این  به تحصیل در  اگر بخواهند  آموزان 
کردن  طی  مشکل  با  بپردازند  مدرسه 
مسافت رو به رو هستند. از طرفی معلمان 
نیز برای رسیدن به محل تحصیل دانش 
آموزان باید از مسیرهای سخت و پرپیچ 
و خم روستا که فقط با ماشین های مدل 
باال و یا موتورهای بسیار خوب امکان پذیر 
است عبور کنند؛ همچنین باید محلی را 
فراهم  منطقه  این  در  خود  اسکان  برای 
کنند البته تمامی این هزینه ها بر عهده 
خود معلمان است که با حقوق های ناچیز 
آنها امکان پذیر نیست؛ به تازگی بیشتر 
خصوصی  بخش  به  روستایی  مدارس 
واگذار شده اند تا بخشی از هزینه معلمان 
تامین شود اما تاکنون ما شاهد هیچ اتفاق 

مثبتی نبوده ایم.

دو روی سکه تحصیل دانش آموزان روستایی و عشایری درشرایط کرونایی
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مور  ا زمان  سا رییس 
مالیاتی کشور گفت: از ابتدای 
شیوع بیماری کرونا در ایران، 
با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا برای 
و  تعیین  مالیاتی، مهلت  سر رسیدهای 
با  مردم  تا  شد  تمدید  مهلت ها  برخی 
بازیابی  به  بتوانند  بیشتری  بال  فراغ 

مشاغل خود بپردازند.
امیدعلی پارسا شیوع بیماری کرونا 
در کشور را زمینه ساز بروز آسیب هایی به 
برخی کسب وکارها دانست و به تالش 
سازمان امور مالیاتی برای حمایت از این 

مشاغل اشاره کرد.
پارسا امکان تفکیک میان مشاغل 
آسیب دیده و آسیب ندیده را برای برای 
توصیف  ناممکن  مالیاتی  امور  سازمان 
به  حمایت ها،  دلیل  همین  به  کرد، 
مشاغل  همه  برای  یکپارچه  صورت 

انجام شده است.
در  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
روند  در  کرونا  بحران  تاثیر  خصوص 
تکالیف  گفت:  سازمان،  این  کاری 
سازمان اعم از زمان ها و نرخ ها، همگی 
توسط  تغییر  قابل  و  بوده  قانون  طبق 
سازمان نیست، اما از همان ابتدای شیوع 
بیماری کرونا در ایران، با هماهنگی ستاد 
مقابله با کرونا، برای موعدهای مالیاتی 
مهلت تعیین شد، همچنین برخی مواعد 

تغییر کرد و برای ارائه اظهار نامه امهال 
ایجاد  در مشکالت  مردم  تا  انجام شد 
به  بتوانند  بیشتری  بال  فراغ  با  شده، 

بازیابی مشاغل خود بپردازند.
گرفتن  نظر  در  به  اشاره  با  وی 
مهلت دو ماهه برای ارائه اظهارنامه های 
مؤدیان حقیقی و حقوقی، توضیح داد: 
این امتیازها در شرایط کرونا به صورت 
گرفته  نظر  در  همه  برای  یکپارچه 
طی  امسال  ما  دیگر  سوی  از  اما  شد. 
ها  آن  داشتیم،  اصناف  با  که  جلساتی 
را به ۴ دسته تقسیم کردیم و برای هر 
گروه تخفیف هایی را در ارائه مالیات در 

نظر گرفتیم.
آن  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
زیر  قبل  سال  در  که  کسب وکارهایی 
۲.۵ میلیون مالیات داده اند، امسال هم 
کرد.  خواهند  پرداخت  میزان  به همان 
گروه دیگری که بین ۲.۵ تا ۵ میلیون 
امسال  کرده اند  پرداخت  مالیات  تومان 
تنها با ۴ درصد افزایش مالیات مواجه 
میلیون   ۱۰ تا   ۵ که  مودیانی  و  شدند 
تومان مالیات داده بودند را هشت درصد 

افزایش دادیم. 
گروهی نیز که سال گذشته بیشتر 
پرداخت  مالیات  تومان  میلیون   ۱۰ از 

افزایش  درصد   ۱۲ با  هم  بودند  کرده 
مالیات مواجه هستند.

با  ارقام  این  اگر  داد:  ادامه  پارسا 
تورم حدود ۳۰ درصدی که وجود دارد 
مقایسه شود، مشخص است که معدل 
معدل  از  کمتر  خیلی  مالیات  افزایش 
که  تصمیم  این  است.  تورم  افزایش 
در هماهنگی با اصناف اتخاذ شد برای 
کرونا  شرایط  در  مشاغل  از  حمایت 

اتخاذ شد.
تی  لیا ما مور  ا ن  ما ز سا ئیس  ر
دیگر  حمایت  کرد:  اشاره  همچنین 
شیوع  شرایط  در  مالیاتی  امور  سازمان 
انجام شده  کرونا، پذیرش هزینه های 
قابل  به عنوان هزینه  زمینه کرونا،  در 
قبول از مراکز بهداشت و درمان است 

که همچنان نیز ادامه دارد.
شیوع  ثیر  تا درخصوص  وی 
بیماری کرونا بر تحقق درآمد پیش بینی 
شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: 
با  ما  جاری،  سال  اول  ماه  شش  در 
تمرکز بر مودیان بزرگ و افرادی که 
کنار  در  داشتند  مالیات  پرداخت  توان 
فشار  رساندن  حداقل  به  برای  تالش 
و  بیماری  این  از  آسیب دیدگان  به 
توانسته ایم  پایین درآمدی،  دهک های 
پیش بینی  به  نزدیک  تقریبا  درآمدی 

قانون بودجه را محقق کنیم.

بهبودی ترامپ بورس های جهانی را باال کشید!
بیشتر شاخص های بورسی مهم جهان از خبر ترخیص ترامپ استقبال 

کردند.
به گزارش رویترز، منابع خبری از بهبود حال دونالد ترامپ- رییس جمهور 
آمریکا پس از رفتن به بیمارستان خبر دادند. با این حال ستاد انتخاباتی ترامپ 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرده است رویدادها و گردهمایی های انتخاباتی 
وی به صورت فیزیکی تا زمان بهبودی وی لغو و به صورت مجازی برگزار 
خواهد شد. تا زمانی که وی به بهبودی کامل دست پیدا کند، انجام برخی از 
امور اجرایی به عهده مایک پنس- معاون اول وی خواهد بود. هنوز مشخص 
نیست که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد یا خیر 

اما احتماال مناظره ها لغو خواهد شد.  
آن طور که مقامات هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تایید کرده 
اند، مناظره برنامه ریزی شده بین مایک پنس و کاماال هریس- معاونین 

ترامپ و بایدن طبق برنامه ریزی قبلی برگزار خواهد شد. 
هر چند از سرعت اشتغال زایی در بزرگ ترین اقتصاد جهان کاسته شده 
اما اخبار مربوط به بازار کار آمریکا کماکان امیدوارکننده است: نرخ بیکاری 
بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه سپتامبر باز هم کاهشی شده و رقم 
۷.۹ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۰.۵ درصد کمتر از ماه قبل بوده، 

کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول پنج ماه اخیر است.
تک رقمی ماندن نرخ بیکاری در آمریکا از آن جهت برای بازارهای مالی 
این کشور اهمیت دارد که می تواند فشار روی دولت و کنگره را برای تامین 
مالی مورد نیاز پرداخت بیمه های بیکاری کم کند. دولت آمریکا برای مقابله 
با کرونا تاکنون چیزی حدود ۳.۵ تریلیون دالر هزینه کرده و مذاکرات برای 
اجرایی شن یک بسته حمایتی بزرگ دیگر به اعتبار حدود دو تریلیون دالر 
در جریان است. تامین این نقدینگی در ماه های اخیر بانک مرکزی آمریکا 
را وادار به بازنگری در سیاست های نرخ بهره ای و تورمی خود کرده است. 
وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر برای رایزنی با دموکرات ها در خصوص 
اجرایی شدن یک بسته حمایتی جدید به کنگره رفت. استیون منوچین با 
سازنده خواندن دیدار خود با نانسی پلوسی- رئیسکنگره، گفته است که به 
اجرایی شدن یک بسته حمایتی جدید امیدوار است: می خواهم بگویم که 
داریم به طور جدی تالش می کنیم تا این کار را انجام دهیم. فضای گفت و 
گوها عقالنی و آرام است و انتظار داریم به نقطه ای برسیم که مورد توافق 

هر دو طرف باشد.
یکی از اصلی ترین موارد مورد اختالف دموکرات ها و جمهوری خواهان، 
میزان و چگونگی حمایت های نقدی از شهروندان آمریکایی است. دموکرات 
ها معتقدند پرداخت های نقدی از ۱۲۰۰ دالر در ماه باید به ۱۸۰۰ دالر در 
ماه افزایش پیدا کند که این مبلغ طبق پیشنهاد دموکرات ها به جای یک بار 
پرداخت ماهانه در طول چهار پرداخت هفتگی و هر هفته ۴۵۰ دالر خواهد 
بود. جمهوری خواهان اما موافق پرداخت یارانه نقدی مستقیم با مبلغ کمتر 
و البته پرداخت ماهانه )در یک نوبت( هستند. اعتبار بسته حمایتی قبلی در 

ماه ژوئیه به پایان رسیده بود.  
روند احیای اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال اگرچه سرانجام پس 
از ماه ها رشد منفی بسیار کم از سر گرفته شد اما آمارهای رشد کمتر از 
چیزی بودند که در بسیاری از موارد انتظار می رفت و این رویه در صورت 
تداوم بدان معنا خواهد بود که رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی سال نیز 
کمتر از حد انتظار باشد. بازار کار و جمعیت باالی بیکاران یکی از اصلی 
ترین دغدغه های حال حاضر اقتصاددانان است و آن ها نگران اند بدون 
رونق بازار کار، احیای کامل مخارج مصرفی و از سرگیری سرمایه گذاری 
ها ممکن نباشد. در صورتی که جریان سرمایه های جدید در سطوح پایین 
فعلی باقی بمانند، مشکل نقدینگی بانک های مرکزی را وادار خواهد ساخت 
تا به  تزریق سنگین خود به بازار ادامه دهند و این مساله دارای پیامدهایی 

روی حوزه تورمی و نرخ های بهره خواهد بود.  
با نزدیک شدن به فصل سرما نگرانی ها از آغاز موج جدید تلفات کرونایی 
باال گرفته است. سازمان بهداشت جهانی با هشدار نسبت به افزایش شمار 
قربانیان کرونا به دو برابر گفته است تنها راه مقابله موثر با این بیماری، وحدت 
رویه کشورهای جهان خواهد بود. این سازمان همچنین با اشاره به شدت 
گرفتن مجدد شیوع کرونا در اروپا گفته است اوضاع در آمریکا و آمریکای 

التین نیز کماکان در شرایط بدی قرار دارد.  
تاکنون بیش از ۳۵ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۱۰۴ مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین یک میلیون و ۴۴ هزار و ۵۰۷ نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با 
۲۱۴ هزار و ۸۴۵ نفر، برزیل با ۱۴۶ هزار و ۴۱۷ نفر، هند با ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ 
نفر، مکزیک با ۷۹ هزار و ۸۸ نفر و انگلیس با ۴۲ هزار و ۳۶۹ نفر بوده است.

بورس آمریکا  
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه 
شاخص اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۱.۶۹ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در 

سطح ۲۸ هزار و  ۱۴۹.۳۱ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۱.۷۳ درصد صعود تا سطح ۳۴۰۶.۵۲ 
واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« 

با ۲.۲۵ درصد پیشروی در سطح ۱۱ هزار و ۳۲۴.۱۸ واحدی بسته شد.
تام لی- کارشناس امور مالی در موسسه فاندزرات گلوبال ادوایزرز گفت: 
به گمانم تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رفتار مضطربانه معامله 
کامال  دیدگاه های  انتخاباتی  رقیب  دو  که  چرا  داشت  ادامه خواهد  گران 
متفاوتی در حوزه تجاری و اقتصادی با یکدیگر دارند و در نتیجه بازارها به 
افزایش یا کاهش شانس پیروزی بایدن و ترامپ واکنش های مختلفی از 

خود نشان خواهند داد.  
بورس های اروپایی

در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص »فوتسی ۱۰۰« بورس 
لندن با ۰.۶۹ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۵۹۴۲.۹۴  واحد 
بسته شد.  شاخص »دکس ۳۰« بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۱.۱ 
درصدی و ایستادن در سطح  ۱۲ هزار و ۸۲۸.۳۱ واحدی به کار خود خاتمه 
داد و شاخص »کک ۴۰« بورس پاریس با صعود ۰.۹۷ درصدی در سطح 
۴۸۷۱.۸۴ واحد بسته شد. در مادرید شاخص »ایبکس ۳۵« ۱.۲۳ درصد 

باال رفت و به ۶۸۳۷.۹۰ واحد رسید.
بورس های آسیایی

در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی 
که شاخص »نیک کی ۲۲۵« بورس توکیو ژاپن با افزایش ۱.۲۲ درصدی 
تا سطح ۲۳ هزار و ۳۱۲.۱۴ واحدی باال رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ کنگ ۱.۳۱ درصد باال رفت و در سطح ۲۳ هزار و ۷۶۷.۷۸ واحد 
بسته شد. در چین شاخص »شانگهای  کامپوزیت« کاهش ۰.۱ درصدی را 
تجربه کرد و در سطح ۴۵۸۷.۳۹ واحد بسته شد.در استرالیا شاخص »اس 
اند پی اس اند ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی با ۲.۵۹ درصد صعود و ایستادن 
در سطح ۵۹۴۱.۵۸  واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های 

مهم آسیایی، شاخص » تاپیکس« ژاپن صعودی بود.
نفت

در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت »وست 
تگزاس اینتر مدیت« با ۱.۷۹ درصد صعود به ۳۹.۳۵  دالر رسید و نفت 
خام برنت دریای شمال با افزایش ۱.۵۶ درصدی به ازای ۴۱.۴۶ دالر در 

هر بشکه مبادله شد.
طال و نقره

همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با افزایش ۰.۶۸ 
درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۹۱۲.۷۳ دالر معامله شد. هر اونس 

نقره با افزایش ۰.۴۸ درصدی به ازای ۲۴.۵۵ دالر مبادله شد.

با همکاری متخصصان نفت فالت قاره ایران و حفاری شمال؛
دکل سحر-1 در کنار سکوی DPG میدان الوند 

مستقر شد
عملیات استقرار دکل حفاری سحر-۱ کنار سکوی DPG میدان الوند 
در آب های خلیج فارس، با همکاری متخضصان شرکت های نفت فالت 

قاره ایران و حفاری شمال با موفقیت انجام شد.
به گزارش شرکت نفت فالت قاره ایران، علی خواجوی، مدیر امور 
فنی شرکت نفت فالت قاره ایران درباره استقرار دکل سحر-۱ در کنار 
سکوی DPG میدان الوند در منطقه سیری و پیچیدگی های اجرای این 
 DPG در سکوی  چاه  حلقه  تعمیر سه  به ضرورت  نظر  عملیات گفت: 
میدان الوند، نیاز به استقرار دکل حفاری در کنار این سکو بود، اما با توجه 
به اینکه ویژگی های بستر دریا در این ناحیه به گونه ای است که احتمال 
نفوذ ناگهانی پایه ها وجود دارد، مراحل نزدیک شدن دکل به سکو به طور 
دقیق مطالعه و کارشناسان شرکت های نفت فالت قاره ایران و حفاری 
شمال برای انجام فرآیند Preloading با در نظر گرفتن همه تمهیدهای 

فنی و ایمنی تصمیم های مشترکی گرفتند.
الیه  دو  بین  در  سخت  حدودی  تا  نازک  الیه  وجود  افزود:  وی 
انجام  و  حفاری  دکل های  پایه گذاری  هنگام  در  ماسه ای  نرم  تاحدودی 
که  می شود  سخت  نازک  الیه  شکست  سبب   Preloading مراحل 
مهار  دشواری  به  موضوع  این  می کند،  ایجاد  را  پایه  ناگهانی  نفوذهای 
شدنی است و در صورت نبود مهار به موقع، سکوی حفاری تعادل خود را 

از دست می دهد و واژگون می شود.
مدیر امور فنی شرکت نفت فالت قاره ایران عنوان کرد: از آنجا که اثر 
پایه های دکل پیشین که در این ناحیه مستقر شده بود با دکل سحر بر هم 
منطبق نبودند و ابعاد حفره های ایجادشده نیز با قطر Spud can دکل 
سحر انطباق نداشت، امکان لغزش دکل به سمت سکوی DPG هنگام 
پایه گذاری محتمل بود، بنابراین نبود کنترل این موضوع سبب لغزش، کج 
شدن و ضربه زدن دکل به سکوی DPG و سرانجام ایجاد آسیب های 
جبران ناپذیر می شد، بنابراین طراحی دقیق، دقت و تصمیم گیری درست 

هنگام اجرای این کار بسیار مهم و حیاتی بود.
دلیل  به  دکلی  هیچ  اخیر  سال   ۲۰ در  اینکه  بر  تأکید  با  خواجوی 
بود،  نشده  مستقر  سکو  این  روی  گفته شده  پیچیدگی های  و  ریسک ها 
گفت: در سال ۹۲ شرکت نفت فالت قاره ایران از شرکت های حفاری 
فعال در کشور برای این منظور دعوت کرد که تنها یک شرکت خارجی، 
اعالم آمادگی کرد و آن هم، جابه جایی دکل را منوط به پذیرش پرداخت 
هزینه ای حدود ۲۵ میلیون دالر برای تغییر ابعاد Spud can دکل کرد 

که سرانجام پذیرفته نشد.
و  حفاری  اداره  متخصصان  گروهی  و همت  با تالش  افزود:  وی 
ترمیم چاه شرکت های نفت فالت قاره ایران و حفاری شمال، عملیات 
افتخارآمیز و پیچیده استقرار این دکل به تازگی در هشت روز و بدون 
هیچ گونه هزینه اضافی با موفقیت انجام شد و از دانش و تجربه حاصل 
شده در استقرار موفقیت آمیز این دکل، می توانیم در دیگر عملیات  مشابه 

نیز استفاده کنیم.

پیش بینی عربستان از میانگین قیمت نفت 
تا سه سال آینده

بررسی بودجه عربستان سعودی از سوی تحلیلگران بانک گلدمن 
ساکس نشان داد که برنامه بودجه این کشور بر مبنای قیمت ۵۰ دالر هر 

بشکه نفت برنت در فاصله سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ است.
از سوی  برنت  نفت  بشکه  هر  برای  دالر   ۵۰ قیمت  بینی  پیش 
دهند،  می  نشان  بازار  بنیادین  عوامل  آنچه  از  سعودی  عربستان 
دالر   ۵۰ قیمت  حتی  اما  رسد.  می  نظر  به  تر  بینانه  خوش  بسیار 
سعودی  عربستان  بودجه  کسری  کاهش  برای  برنت  نفت  بشکه  هر 

بود.  نخواهد  کافی 
مقامات سعودی به تاثیر پاندمی ویروس کرونا روی وضعیت فاینانس 
این کشور اذعان کرده اند. رییس رگوالتور پولی عربستان سعودی اخیرا 

اظهار کرده که دورنمای مالی امسال نامعلوم مانده است.
صندوق بین المللی پول در ژوییه اعالم کرد کاهش قیمت و تولید 
نفت به صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت آسیب زده 
و مجموع درآمد این کشورها امسال ۲۷۰ میلیارد دالر در مقایسه با سال 

۲۰۱۹ سقوط می کند.
عربستان سعودی بزرگترین اقتصاد منطقه خلیج فارس به شمار می 
رود و اگرچه شدیدترین لطمه را از شیوع پاندمی ویروس کرونا ندیده ولی 
تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل بنیادین بازار نفت و این پاندمی قرار 
گرفته است. این کشور در سه ماهه دوم امسال ۲۹ میلیارد دالر کسری 
مالی ثبت کرد و برخی تدابیر ریاضتی را به اجرا گذاشت که البته ریاض 
تاکید دارد که ریاضتی نیستند. سه برابر شدن مالیات ارزش افزوده، لغو 
کمک هزینه زندگی و به تاخیر افتادن بخشی از تصمیمات هزینه عمومی 

و لغو سایر هزینه ها از جمله این موارد بوده اند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال اگر محاسبات تحلیلگران 
گلدمن ساکس صحیح باشد، به نظر می رسد عربستان سعودی بر این 

باور است که قیمت نفت بزودی بهبود پیدا خواهد کرد.
و  بوده  بین  نفت خوش  قیمت  دورنمای  به  گلدمن ساکس  بانک 
شدن  متوازن  با  آینده  میالدی  سال  از  قیمتها  بهبود  روند  دارد  انتظار 
این همه محدودیتهای جدیدی  با  آغاز شود.  تقاضا،  و  وضعیت عرضه 
که هفته گذشته در اروپا وضع شد، ممکن است به معنای آن باشد که 
پایان  در  برنت  نفت  بهای  پیوست.  نخواهد  واقعیت  به  بینی  پیش  این 
معامالت هفته گذشته پایین ۴۰ دالر در هر بشکه بسته شد و با توجه 
به افزایش تدریجی تولید نفت لیبی، ممکن است مدتی طول بکشد تا 

قیمت نفت بهبود پیدا کند.

تولید نفت امارات طبق وعده کاهش یافت
ماه  در  نفت  تولید  مازاد  جبران  منظور  به  عربی  متحده  امارات 
 ۲.۴۷۶ به  و  داد  کاهش  درصد  هشت  را  سپتامبر  در  تولیدش  اوت، 
توافق  به  درصد   ۱۱۶ پایبندی  نرخ  به  و  رساند  روز  در  بشکه  میلیون 

اوپک پالس دست یافت.
این تولیدکننده عضو اوپک در ماه اوت ۲.۶۹۳ میلیون بشکه در 
روز نفت تولید کرده بود که ۱۰۳ هزار بشکه در روز باالتر از سهمیه 
اوپک  تولید  کاهش  توافق  تحت  روز  در  بشکه  میلیون   ۲.۵۹۰ تولید 

پالس بود.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی اول سپتامبر در 
توییتی قول داد این کشور مازاد تولیدش را که به دلیل تقاضای باالتر 

برای برق بوده است، جبران کند.
شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( که عمده نفت این کشور را تولید 
می کند ۱۶ سپتامبر اعالم کرد فروش همه گریدهای نفتی را در اکتبر 

۳۰ درصد و در  نوامبر ۲۵ درصد کاهش می دهد.
اعضای اوپک پالس که در ماههای قبل مازاد تولید داشته اند تا ۳۱ 
دسامبر فرصت دارند تا با کاهش بیشتر عرضه، مازاد تولیدشان را جبران 
کنند. مهلت قبلی تا پایان سپتامبر بود اما عربستان سعودی و سایر اعضای 

اوپک پالس پذیرفتند که این مهلت عملی نبوده است.
نظارتی  کمیته  برای  تهیه شده  بررسی  پالتس،  گزارش  اساس  بر 
داشت،  مجازی  نشست  سپتامبر   ۱۷ که  پالس  اوپک  وزیران  مشترک 
نشان داد که کشورهای مشارکت کننده در این گروه از ماه مه تا اوت 
مجموعا ۲.۳۷۵ میلیون بشکه در روز مازاد تولید داشته اند. نشست بعدی 

این گروه در ۱۹ اکتبر برگزار می شود.

رییس سازمان امور مالیاتی تشریح کرد:

حمایت های مالیاتی از کسب و کارها در دوران شیوع کرونا

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
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زیر نظر: محمد امامی

یکی از گروه های مشورتی کشورهای عضو گروه 
۲۰ خواستار مقابله فوری با کرونا شد.

به گزارش راشاتودی، یکی از زیرمجموعه های 
مشورتی گروه ۲۰ از اعضای این گروه خواسته است 
که در نشست آتی این گروه که به صورت مجازی و 
به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد، برای مقابله با 
روی  ویروس  این  سنگین  تبعات  از  کاستن  و  کرونا 
اقتصاد جهانی اقدامات فوری انجام دهند. این گروه 
که به گروه بی ۲۰ معروف است در مجموع ۲۵ پیشنهاد 
را برای ارایه به اعضای گروه ۲۰ آماده کرده است که 
بخش بزرگی از این پیشنهادات روی مقابله با نابرابری 

متمرکز است.
به گفته این گروه، تنها با انجام اقدامات صریح 
و هماهنگ در سطح کشورهای عضو گروه ۲۰ می 
توان امیدوار بود که اوضاع بهتر شود. این گروه با اشاره 

به احتمال تغییر ساختار تجارت جهانی به دلیل کرونا، 
نسبت به اخالل در زنجیره تامین جهانی هشدار داده 
و خواهان همکاری بیشتر کشورها در این خصوص با 
یکدیگر شده است. گروه بی ۲۰ همچنین در بیانیه خود 
از سران کشورهای عضو گروه ۲۰ خواسته است تا با 
کنار گذاشتن سیاست های حمایت گرایانه، چندجانبه 
گرایی را در دستورکار خود قرار دهند تا از این طریق 

به افزایش رشد اقتصادی جهان کمک شود. 
در همین رابطه، یوسف البنیان- نماینده عربستان 
در این گروه با اشاره به اینکه اقتصاد جهانی در یکی 
از بدترین شرایط یک قرن اخیر خود قرار دارد، افزود: 
واقعیت این است که اقتصاد جهانی به دلیل کرونا در 
لبه پرتگاه قرار دارد و شرایط در حال بدتر شدن نیز 
هست. انتظار می رود در سال های آینده وضعیت بهتر 
شود اما برخی از مشکالت نظیر تنش های تجاری، 
کاهش بهره وری و بیشترین شدن میزان نابرابری می 

توانند روی اقتصاد جهان تاثیر منفی بگذارد. 
الزم به ذکر است که گروه ۲۰ شامل کشورهای 
آلمان، آمریکا، آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، اندونزی، 
انگلیس،  آفریقای جنوبی، کره جنوبی، هند،  فرانسه، 
ایتالیا، ژاپن، کانادا، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، 

ترکیه و اتحادیه اروپا است.

کرونا در حال کشاندن اقتصاد جهان به لبه پرتگاه

ضمن  موته  طالی  مجتمع  مدیر 
اظهار اینکه براساس پیش بینی ها قیمت 
به  دالر   ۲۰۰۰ از  فراتر  جهانی  طالی 
میزان  رفت،  نخواهد  اونس  هر  ازای 
تولید داخلی طال در این مجتمع را طی 
شش ماهه نخست سال جاری ۱۶ درصد 

فراتر از برنامه اعالم کرد.
علیرضا طاالری با بیان اینکه طبق 
برنامه ریزهای صورت گرفته برای تولید 
جاری  سال  ابتدایی  ماه  در شش  طال 
عمل  فراتر  هم  درصد   ۱۶ توانسته ایم 
تا  ابتدای فروردین ماه  از  کنیم، گفت: 
پایان شهریور، ۱۶۲ کیلوگرم شمش طال 
در مجتمع طالی موته تولید شده است.

تاکید  موته  طالی  مجتمع  مدیر 
کرد: این در حالی است که برنامه تولید 
است. بوده  کیلوگرم  ماهه، ۱۴۰  شش 

پایان  تا  می شود  پیش بینی  همچنین 

سال، ۳۰۰ کیلوگرم شمش طال در این 
مجتمع تولید شود.

ز  ا همتر  ، طال شمش  لید  تو
استانداردهای جهانی

و  توسعه  سازمان  اعالم  طبق 
ایران،  معدنی  نوسازی معدن و صنایع 
طال  شمش  تولید  اینکه  بیان  با  وی 

استانداردهای  همتراز  مجتمع،  این  در 
جهانی است، تصریح کرد: این مجتمع 
زمینه  در  شده  نجام  ا مات  قدا ا با 
توانسته  طال،  شمش  استانداردسازی 
نظر  از  را  خود  تولیدی  شمش  است 
برساند.  به سطح جهانی  عیار  و  کیفی 
این  ریخته گری  و  ذوب  سیستم های 

 ۵۰۰ شمش های  تولید  برای  کارخانه 
و ۱۰۰۰ گرمی ارتقا یافته و با استفاده 
ذوب  القایی،  مخصوص  کوره   ای  از 

صورت می گیرد.
مدیر مجتمع طالی موته ادامه داد: 
همچنین در جهت استانداردسازی تولید 
شمش، مجتمع مذکور به آزمایشگاهی 
با استاندارد ۱۷۰۲۵ مجهز شده که در 

سطح کشور منحصر به فرد است.
توقف قیمت طال روی ۲۰۰۰ دالر

طاالری در رابطه آینده قیمت طال 
صورت  پیش بینی های  براساس  گفت: 
پایه  روی  طال  جهانی  قیمت  گرفته، 
خواهد  بسته  اونس  هر  بر  دالر   ۲۰۰۰
شد و از این میزان، فراتر نخواهد رفت. 
ویروس  مهار  صورت  در  اینکه  ضمن 
نیز  طال  قیمت  کاهش   ۱۹ کووید 

محتمل است.

پیش بینی مدیر مجتمع طالی موته از قیمت طال در بازار جهانی 

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
نیمه  در  صادراتی  ارزهای  از  یورو  میلیارد   ۳۵ ایفای 
نخست سال جاری، گفت: تاکنون حدود ۱۶ میلیارد 
یورو از بدهی صادرکنندگان در سال های ۹۷ و ۹۸ به 

چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، در ماه 
های نخست امسال به یکی از چالش های تجارت در 
کشور تبدیل شد و نهادهای دولتی مربوطه از جمله 
مدت  مرکزی  بانک  و  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
زمانی را برای پرداخت ارزهای صادراتی مشخص کردند 
تا تجار نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند 
و در صورت بازنگرداندن ارز صادراتی، کارت بازرگانی 

صادرکنندگان متخلف تعلیق می شد.
در پایان تیرماه سال جاری، بخشی از کارت های 
بازرگانی متعلق به صادرکنندگانی که تعاملی با بانک 
مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی نداشتند تعلیق شد 
و این روند در ۱۵ شهریورماه برای تجاری که تا این 
زمان کمتر از ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به 

چرخه اقتصادی کشور بازگردانده بودند تکرار شد.
برای سایر صادرکنندگان دارای واحدهای تولیدی 
نیز تا ۱۰ آبان ماه فرصتی تعیین شده است تا نسبت 
به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و طبق اعالم 
های قبلی هیچ کارت بازرگانی مربوط به این دسته 
تا چرخه  است  نشده  تعلیق  تاکنون  از صادرکنندگان 
تولیدی آنها در شرایط شیوع ویروس کرونا از فعالیت 

باز نماند.
به  اشاره  با  زادبوم«،  »حمید  اساس  همین  بر 
خصوص  در  مرکزی  بانک  اطالعات  و  آمار  آخرین 
مهرماه  هفتم  تا  ارزی صادرکنندگان  تعهدات  تسویه 
از  یورو  میلیارد  داشت: حدود ۱۶  اظهار  جاری،  سال 
تعهدات صادراتی تجار در سال های ۹۷ و ۹۸، تاکنون 
پرداخت نشده که در حال پیگیری برای بازگشت آن 
هستیم، البته این میزان بدهی باقی مانده، از تعهدات 

بخش های دولتی تفکیک شده است.
وی با اشاره به بازگشت ۳۵ میلیارد یورو ارز حاصل 
با احتساب ۲۰  از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
یاد شده  در سال های  بانک مرکزی  تخفیف  درصد 
به صادرکنندگان، خاطرنشان کرد: تجار به سه دسته 
۱۰۰ درصدی ها، صفر درصدی ها و کسانی که از ۱ 
تا ۹۹ درصد اقدام به پرداخت ارز صادراتی خود کرده 

اند، تقسیم می شوند.
از  حاصل  ارز  تاجر،   ۳۳۲ و  هزار   ۲ افزود:  وی 
صادرات خود را معادل ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو 
به طور کامل پرداخت کرده اند که این رقم نسبت به 
آمار اعالم شده پایان تیرماه در تعداد ۱۳ درصد و در 

میزان ارز برگشتی ۱۷ درصد افزایش داشته است.
که  صادرکنندگانی  کل  تعداد  از  وی،  گفته  به 
تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کرده اند، یک 
هزار و ۶۵۸ واحد تولیدی هستند که ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون یورو تعهد ارزی خود را ایفا کرده اند و ۶۶۴ واحد 
غیرتولیدی محسوب می شوند که یک میلیارد یورو ارز 
حاصل از صادرات خود را به کشور پرداخت کرده اند.

وی تصریح کرد: ۱۵ هزار و ۹ صادرکننده شامل 
۲ هزار و ۳۸۵ واحد تولیدی و ۱۲ هزار و ۶۲۴ واحد 
غیرتولیدی برای ایفای تعهدات ارزی خود هیچ اقدامی 
نکرده اند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۷۲ نفر فاقد کارت 
بازرگانی بوده و از روش های دیگری از جمله کارت 

پیله وری و مرزنشینی برای صادرات بهره برده اند.
زادبوم تاکید کرد: حدود پنج هزار تاجر که ۱ تا ۹۹ 
درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در سه دسته 
تقسیم بندی شدند که بر اساس آن، ۷۷۱ صادرکننده 
۱ تا ۳۰ درصد، یک هزار و ۲۶۷ تاجر ۳۱ تا ۷۰ درصد 
و یک هزار و ۸۸۷ بازرگان ۷۱ تا ۹۹ درصد اقدام به 

پرداخت ارز حاصل از صادرات خود کرده اند.
از کارت  مانع سوءاستفاده  سامانه جامع تجارت 

های بازرگانی می شود
تعدادی  واردات  بر  مبنی  اخباری  پیش  چندی 
در  پیرزنی  نام  به  بازرگانی  کارت  با  پورشه  خودروی 
روستایی دور افتاده منتشر شد که این فرد نه تنها از 
شرایط الزم برای دریافت کارت برخوردار نبود بلکه 
از موضوع داشتن کارت بازرگانی و واردات خودروی 

لوکس به کشور نیز اطالع نداشته است.
در همین راستا رییس سازمان توسعه تجارت با 
به ممنوعیت واردات خودروی لوکس در سال  اشاره 
های اخیر، تاکید کرد: انتشار چنین اخباری از حقیقت 
دور هستند و اگر تخلفی نیز در این خصوص رخ داده 
تاکنون  شود؛  می   ۹۵ سال  از  پیش  به  مربوط  باشد 
بازرگانی  کارت  از  سوءاستفاده  برای  اندکی  احتمال 
جهت تجارت، بدون اطالع دارنده کارت وجود داشته 
اما امکان صدور کارت برای فردی که شایسته دریافت 

آن نیست وجود ندارد.
اتاق  و  تجارت  توسعه  سازمان  وی،  گفته  به 
بازرگانی ایران با دقت برای افراد مستحق و شایسته، 
مطابق قانون و آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 

و واردات کارت بازرگانی صادر می کنند.
انجام  هفته  یک  طی  بازرگانی  کارت  صدور 

می شود
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سیستمی 
شدن صدور کارت بازرگانی از مردادماه امسال، تصریح 
کرد: با انجام فرآیند الکترونیکی در صدور کارت، تمام 
کنترل ها به صورت آنالین انجام می شود و استعالم 
طور  به  الزم  مدارک  و  مالیات  پیشینه،  سوء  گواهی 
حداقل  به  تقلب  امکان  تا  گیرد  می  صورت  خودکار 
برسد زیرا سامانه جامع تجارت الکترونیک مستقیم به 

سامانه های دولتی متصل شده است.
وی با بیان اینکه بعد از انجام استعالم مدارک به 
صورت سیستمی، درخواست ثبت شده در اتاق بازرگانی 
بررسی می شود، تاکید کرد: در این فرآیند سرعت انجام 
امور افزایش پیدا می کند و کارت بازرگانی که در حدود 
بود بدون مراجعه  نیاز  برای صدور آن زمان  ۴۵ روز 

حضوری متقاضی در طی یک هفته صادر می شود.
زادبوم با اشاره به وجود مشکالت صدور در ماه 
های اولیه فعالیت سامانه جامع تجارت، تصریح کرد: 
این روند سرعت و دقت باالیی دارد اما دارای دو مشکل 
مدارک  دقیق  بررسی  که  آنکه کسانی  نخست  است 
مخالف هستند، نظر مثبتی نسبت به این سیستم ندارند.

وی افزود: از سوی دیگر برخی متقاضیان مسلط 
به روند ثبت نام آنالین نیستند که برای این دسته از 
افراد، نیاز به آموزش دیده می شود، در همین راستا با 
قرار دادن مطالب و ویدیوهای کوتاهی در سامانه برای 

رفع آن اقدام کرده ایم.

رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

1۶ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
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ریاست  و  ر  ندا فرما
با  خواف  مسکن  شورای 
مدیر کل راه و شهرسازی 
بررسی  پیرامون  رضوی  خراسان 
و  راه  مسکن،  حوزه  موضوعات 

شهرسازی دیدار و گفتگو نمود.
 حسین سنجرانی ضمن تشکر 
و قدردانی از زحمات  مدیر کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی در حوزه 
بیان  با  خواف،  شهرستان  مسائل 
مشکالت  و  موضوعات  مهمترین 
مسکن  و  راه  زمینه  در  شهرستان 
و  دغدغه  مهمترین  نمود:  تاکید 
اولویت و نیاز اساسی شهرستان مقاله 
جوانان  برای  مسکن  تامین  و  راه  

عزیز شهرستان می باشد.
بابیان این موضوع که به  وی 
باند  پروژه  احداث  در  تسریع  جهت 
دوم محور سنگان، خواف  و تربت 
حیدریه، با استفاده از توان علمی و 

اجرایی جوانان بومی و تحصیلکرده 
دوم  قطعه  احداث  شهرستان،طرح 
پروژه مذکور با استفاده از توان فنی 
و ماشین آالت شرکت های معدنی 
گردیده  آماده  شهرستان  در  مستقر 
که به محض فراهم نمودن مقدمات 

در  الزم  مجوزات  کسب  و  اجرایی 
آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

خواسته  بابیان  ادامه  در  وی 
های  به حق جوانان شهرستان در 
زمینه تامین مسکن از مدیر کل راه 
و شهرسازی استان خواست تا این 

ملی  اقدام  طرح  قالب  در  مسأله 
مسکن هر چه سریعتر اجرایی گردد.

نیز ابک مدیرکل راه  ادامه  در 
دستوراتی  نیز  استان  شهرسازی  و 
جهت رفع مشکالت مطروحه صادر 

نمود.

دیدار فرماندار شهرستان خواف
 با مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

۸۰۰ واحد صنعتی ایالم از گاز طبیعی
 استفاده می کنند

مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: هم اکنون ۸۰۰ واحد صنعتی 
در این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

عباس شمس اللهی اظهار داشت: طی سال های اخیر، توسعه 
گازرسانی به صنایع، موجب کاهش مصرف سوخت های آالینده ای 
شده که می تواند تاثیر به سزایی بر بهبود کیفیت هوا و کمک به 

محیط زیست داشته باشد.
وی افزود: گاز طبیعی بیشترین نقش را در حمایت از بخش های 
تولیدی استان داشته و به واسطه سوخت ارزان و پاک و میزان ارزش 

افزوده منجر به بهبود شرایط اقتصادی می شود.
جویی  صرفه  میزان  به  اشاره  با  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
انجام شده ناشی از جایگزینی سوخت های مایع ، اثرات مثبت زیست 
محیطی و تامین منبع پایدار انرژی طرح های صنعتی استان را از 
نتایج استفاده از گاز طبیعی برشمرد و یادآور شد: میزان مصرف گاز 
طبیعی واحدهای صنعتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش 
از ۱۲۰ میلیون متر مکعب و از سال ۹۲ تاکنون یک هزار و ۲۵۰ 

مترمکعب بوده است.
این شرکت در سال جاری  برنامه  اینکه  بیان  با  اللهی  شمس 
گازرسانی به ۱۵۰ واحد صنعتی است، تاکید کرد: در ایام هفته دولت 

۱۴۸ واحد صنعتی به شبکه گاز سراسری متصل شدند.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اشاره به وضعیت گازرسانی در 
مناطق  برخورداری  میزان  اکنون  هم  گفت:  استان  مناطق شهری 

شهری از شبکه توزیع گاز هم ۹۹ درصد است.
شمس اللهی تاکید کرد: تنها شهرهای میمه و پهله زرین آباد از 
توابع شهرستان مرزی دهلران از نعمت گاز برخوردار نیستند که طرح 
گازرسانی به این شهرها با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجراست.

وی در خصوص وضعیت گازرسانی در مناطق روستایی استان 
هم گفت: هم اکنون از ۶۰۰ روستای استان ایالم ۴۶۱ روستا معادل 

۹۳ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.
استان  روستای   ۸۲ گذشته  سال  اینکه  بیان  با  اللهی  شمس 
پایان سال جاری  تا  ادامه داد:  به شبکه گاز سراسری متصل شد، 
ضریب نفوذ جمعیت برخودار از گاز در مناطق روستایی استان به ۹۹ 

درصد می رسد.
 ۳۶۰ امید،  و  تدبیر  دولت  فعالیت  سال های  طی  افزود:  وی 
ایجاد  تا ضمن  از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند  ایالم  روستای 
عدالت اجتماعی و استفاده مناطق محروم از این نعمت خدادادی، قدم 
های بلندی نیز برای جهش تولید بخش های مختلف مرتبط برداشته 

شود؛ گام هایی که منجر به توسعه همه جانبه می شود.

پروژه آبرسانی ۲۴ روستای چرداول با حضور وزیر 
نیرو به بهره برداری می رسد

پروژه  گفت:  ایالم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آبرسانی به ۲۴ روستای شهرستان چرداول فردا در قالب پویش هر 
هفته الف - ب - ایران از طریق ویدیوکنفرانس توسط وزیر نیرو 

افتتاح می شود.
نوراهلل تیموری اظهار داشت: در بیست و یکمین هفته از پویش 
)الف - ب - ایران »ساخت و سازها و ساز و کارها«   با حضور وزیر 
نیرو در همدان و در آیین افتتاح همزمان طرح های آبرسانی به ۴۰۰ 
روستا در ۲۰ استان کشور، آبرسانی به ۲۴ روستای شهرستان چرداول 
استان ایالم نیز با اعتباری بالغ بر ۵۸ میلیارد ریال به صورت ویدئو 

کنفرانس به بهره برداری می رسد.
وی افزود: برای اجرای این پروژه دو باب مخزن به حجم یک 
هزار متر مکعب، ۱۶ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۸ کیلومتر خط انتقال 

احداث و اجرا شده است.
تیموری با بیان اینکه اعتبارات این پروژه ها از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی است، یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه 
بر   بالغ  با جمعیت  آبرسانی در شهرستان چرداول یک هزار خانوار 
چهار و ۲۰۰ نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

ابراز امیدواری  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
کرد: تعداد ۱۲۵ روستایی استان که قبال به صورت سیار آبرسانی 
می شدند هم اکنون به ۲۲ روستا رسیده و طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته و تخصیص به موقع اعتبارات طی ۲ سال آینده این 
عدد به صفر خواهد رسید و تمام روستاهای ایالم به اولین استان 

دارای آب قابل شرب تصفیه شده کشور خواهد بود.
۹۸.۵ درصد از جمعیت روستایی با جمعیتی بیش از ۱۷۰ هزار 
نفر در ۴۹۸ روستای این استان تحت پوشش خدمات شرکت آب و 

فاضالب روستایی هستند.

جانشین فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنان:
11۰۰ عنوان ویژه برنامه دفاع مقدس در استان سمنان 

اجرا می شود
سمنان- جانشین فرماندهی سپاه قائم آل محمد )عج( استان 
سمنان از برگزاری یک هزار و ۸۰ عنوان برنامه طی هفته دفاع مقدس 
خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۳ عنوان برنامه شاخص اجرا می شود.

نشست  در  شنبه  بعدازظهر  شوقانی  منصور  پاسدار  سرهنگ   
سمنان  سپاه  میزبانی  به  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  با  خبری 
ضمن بیان اینکه یک هزار و ۸۰ عنوان ویژه برنامه دفاع مقدس 
در سطح استان برگزار می شود، ابراز داشت: از این تعداد ۱۳ عنوان 
برنامه شاخص خواهد بود که برپایی بزرگداشت شهدای سالمت و 
تجلیل از مدافعان سالمت و خبرنگاران دیگر برنامه های شاخص 

سپاه استان طی این هفته است.
وی ضمن بیان اینکه ۶۰۰ برنامه نیز به صورت عمومی در نظر 
گرفته شده است، افزود: با توجه به اینکه امسال با بیماری ویروسی 
کرونا مواجه هستیم لذا تالش شد تا برنامه ها با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و در نظر گرفتن شرایط امروز جامعه برگزار شود.
استان سمنان  )عج(  آل محمد  قائم  فرماندهی سپاه  جانشین 
بابیان اینکه بیشترین برنامه ها با ۸۰ عنوان در شاهرود اجرا خواهد 
شد، ابراز داشت: طی هفته دفاع مقدس ۴۰ برنامه در سمنان، ۵۰ 
برنامه در دامغان، ۳۵ برنامه در گرمسار، ۲۳ برنامه در مهدی شهر، 
۲۰ برنامه در میامی، ۵۰ برنامه در سرخه و ۱۲ برنامه در آرادان 

برگزار می شود.
شوقانی بابیان اینکه ۴۳ هزار رزمنده، سپاهی و بسیجی طی هفته 
دفاع مقدس در سطح استان تجلیل می شوند، تصریح کرد: برگزاری 
یادواره شهدا، رونمایی از فیلم کوتاه قرار، فیلم مستند شهید سراج 
و تندیس شهیده صدیقه رودباری و رونمایی از نخستین اپلیکیشن 

شهدای مدافع حرم و غیره دیگر برنامه های این هفته خواهد بود.
وی بابیان اینکه برنامه ها به این موارد خالصه نمی شود و بیش 
از این عناوین هستند، افزود: با توجه به اینکه در فصل بازگشایی 
مدارس هستیم لذا پنج هزار بسته لوازم التحریر و بسته معیشتی نیز 
خیران  که  می شود  توزیع  مقدس  دفاع  هفته  استان طی  در سطح 

می توانند در این راه با سپاه و بسیج همراه باشند.

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
صدور کارت بیمه هوشمند برای همه افراد

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه ضریب نفوذ صنعت بیمه به ۳.۶ درصد 
رسید، گفت: باید تمامی بیمه ها، طرح محور شوند و با صدور یک کارت بیمه هوشمند 
هر فرد بتواند بیمه های متناسب با شرایط زندگی خود را تهیه کند که همین امر ایجاد 
رقابت بیشتر و در نتیجه نوآوری در میان شرکت های بیمه را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، فرهاد دژپسند 
در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی، موفقیت واقعی صنعت بیمه را فراتر از 
آمارها دانست و گفت: زمانی ما می توانیم بگوییم صنعت بیمه موفقی داریم که بیمه 
در ذهن مردم به عنوان یک پناهگاه امن و پشتیبان باشد و بیمه را فقط بیمه های 
اجباری مانند شخص ثالث ندانند، بلکه برای هر کاری اول دنبال بیمه نامه متناسب 
با آن کار باشند تا ریسک خود را به صنعت بیمه انتقال دهند و بدون دغدغه به کار 
خود ادامه دهند.رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی از صندوق بیمه حوادث طبیعی 
به عنوان صندوق نجات بودجه دولت یاد کرد و گفت: باتوجه به عملکرد بسیار خوب 
صنعت بیمه در جریان سیل سال ۱۳۹۸ امیدوارم با تاسیس این صندوق  بتوانیم از 

ظرفیت های صنعت بیمه در پذیرش ریسک های طبیعی بهره مند شویم.
دژپسند در ادامه با تقدیر از عملکرد خوب صنعت بیمه در حوزه الکترونیکی 
کردن خدمات بیمه ای گفت: طی برنامه ششم توسعه، ضریب نفوذ صنعت بیمه باید 
به عدد هفت می رسید که اکنون با اصالح ۳.۶ است. باید برای رسیدن به این نقطه 

هدف موانع شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به اقدامات خوب صنعت بیمه در دوران همه 
گیری کرونا افزود: در این دوران صنعت بیمه حمایت های خوبی داشته که می توان 

به طراحی بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی از اپیدمی اشاره کرد.

پای کرونا روی گلوی اقتصاد فرانسه
سومین اقتصاد بزرگ اروپایی امسال حدود ۱۰ درصد کوچک خواهد شد.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، مرکز آمار فرانسه در گزارشی پیش بینی 
کرد اقتصاد این کشور تا پایان امسال ۹ درصد کوچک شود. به گفته این موسسه 
ریسک های ناشی از کرونا باعث شده است تا فعالیت های تجاری و اقتصادی با 
افت محسوسی مواجه شود و بخش بزرگی از توان مالی دولت به هزینه های درمانی 
تخصیص یابد. دولت فرانسه در برآوردی که حتی از مرکز آمار این کشور نیز بدبینانه 

تر است، پیش بینی کرده رشد اقتصادی امسال به منفی ۱۱ درصد برسد.
با توجه به اینکه ۹۷ درصد ظرفیت اقتصادی فرانسه با دوران قبل از کرونا 
بازگشته است، انتظار می رود در سه ماهه سوم امسال رشد اقتصادی این کشور به 
۱۷ درصد افزایش پیدا کند. با این حال احتمال شروع دور جدید همه گیری کرونا 
در فرانسه در پاییز یا زمستان جدی است و این مساله می تواند رکود اقتصادی را 
بیش از پیش تشدید کند. تاکنون بیش از ۳۰ هزار و ۷۰۰ فرانسوی جان خود را بر 
اثر ابتال به کرونا از دست داده اند.  متوسط نرخ رشد اقتصادی فرانسه در بازه زمانی 
۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۷۸ درصد بوده است که باالترین رقم ثبت شده مربوط به 
سه ماهه سوم سال ۱۹۶۸ با هشت درصد و پایین ترین رشد ثبت شده نیز مربوط به 
سه ماهه دوم سال ۱۹۶۸ با منفی ۵.۳ درصد بوده است.انتظار نمی رود دست کم تا 
پایان امسال، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بتواند احیا شود. پیش از این  بانک 
مرکزی فرانسه در گزارشی از وضعیت اقتصاد این کشور اعالم کرده بود که بازگشت 
فعالیت ها به سطوح پیش از بحران دست کم دو سال به طول خواهد انجامید. طبق 
برآورد صورت گرفته توسط این بانک اقتصاد فرانسه پیش از انکه در سال اینده به رشد 
۶.۹ درصدی دست یابد، امسال ۱۰.۳ درصد کوچک خواهد شد که در صورت تحقق 
حتی از عملکرد اقتصاد این کشور در سال های جنگ جهانی دوم نیز بدتر خواهد بود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی:

عملیات اجرایی هنرستان  دخترانه شهر توره آغاز می شود
تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 
آغاز  به  اشاره  با  مرکزی  مدارس 
دخترانه  هنرستان  ساخت  عملیات 
با احداث  رضوان شهر توره، گفت: 
مشکالت  ز  ا بخشی  مرکز  ین  ا
و  شازند  محروم  منطقه  آموزشی 

سربند مرتفع می شود.
حسین محمدی گفت: عملیات 
اجرایی هنرستان دخترانه ۶ کالسه 
از  یکی  مشارکت  با  توره  رضوان 
حضور  با  شنبه  سه  روز  خیرین 

استاندار مرکزی آغاز شد.

گذشته  سال  کرد:  اظهار  وی 
و همچنین در سال جاری با وجود 
این  که  اقتصادی  تنگناهای  تمام 
گریبان  به  دست  آن  با  کل  اداره 
و  جذب  با  تا  کردیم  تالش  است، 
بهره مندی از ظرفیت خیرین نسبت 
به احداث، تکمیل و بازسازی فضاها 
اقدام شود.  استان  آموزش  و مراکز 
نیاز هر  آموزشی  توسعه مراکز  زیرا 

جامعه به شمار می رود.
تجهیز  و  نوسازی  کل  مدیر 
خاطرنشان  مرکزی  استان  مدارس 

کالسه   ۶ هنرستان  پروژه  کرد: 
دخترانه رضوان شهر توره با زیربنای 
حدود ۵۵۶ مترمربع در قالب شش 
کالس در دو طبقه با مشارکت ۵۰ 

درصدی خیر احداث خواهد شد.
محمدی بیان کرد: در صورت 
تحقق تعهد مالی خیر، مابقی اعتبار 
از منابع ملی تأمین می شود و پیش 
آموزشی  مرکز  این  می کنیم  بینی 
دخترانه در مدت کمتر از شش ماه 

احداث و به بهره برداری برسد.
امیدواریم  داشت:  بیان  وی 

موزشی  آ کز  مرا ین  ا حداث  ا با 
شی  ز مو آ ت  مشکال ز  ا بخشی 
منطقه شازند و سربند که یکی از 
آموزش  حوزه  در  محروم  مناطق 

شود. مرتفع  است، 
تجهیز  و  نوسازی  کل  مدیر 
فزود:  ا مرکزی  ستان  ا مدارس 
هنرستان  این  می شود  بینی  پیش 
سیستم  و  بتنی  ستون  دارای  که 
با  رادیاتور  موتورخانه  گرمایشی 
سقف بلوکی در مدت کمتر از شش 

ماه ساخته شود.

مهدی مینایی
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه 

در  ابتدایی  دوم  مقطع  در  که  زمانی  هست  یادم 
دبستان جامی شهرمان تحصیل می کردم سالهای پایانی 
جنگ تحمیلی بود  و  اوضاع اقتصادی چندان مناسب 
نبو د در دبستان ما در پایان سال تحصیلی برای نفرات 
برتر  فقط کتاب  هدیه می دادن د و خوشبختانه کتابی 
که نصیب بنده گردید رسالۀ حقوق امام سجاد(ع) بود 
که برای دانش آموز دوم ابتدایی که من باشم گنگ و 
اینکه سال ها گذشت و فرصت  تا  ناشناخته می نمود 
تحصیل در علم حقوق را به دست آوردم و بعد از سی 
و دو سال که دوباره کتاب حاضر را هنگام اسباب کشی به منزل جدید خود پیدا 
کردم افتخار مطالعۀ آن را پیدا کردم . بنده که کتاب روح القوانین منتسکیو و قرارداد 
اجتماعی ژان ژاک روسو را نیز مطالعه کرده ام کتاب حاضر را بسیار مفیدتر و در 
عین حال ساده تر و مختصرتر برای فهم عموم یافتم که در نوع خود شاهکار می 
باشد . لذا مطالب کتاب را عینًا و با اندکی تلخیص به عرض می رسانم . امید که با 

آگاهی از بزرگان و امامان شیعه در طریق نیکی و درستی گام برداریم.  
پنجاه حقی که امام ز ین العابدین (ع) برای یکی از اصحابش نوشت . ابوحمزۀ 
ثمالی گوید : این رساله را حضرت سجاد برای یکی از اصحاب خود مرقوم فرمود.  
بدان که خدای عز و جل حقوقی به تو دارد که سر تا پای تو را فرا گرفته ؛ 
هر حرکت ، هر سکون ، هر حال ، هر مقام،  هر عضوی که بگردانی و هر ابز اری 

که به کار بری همه مشمول این حقوق است.  
بزرگترین حق آنست که خداوند از خود بر عهدۀ تو نهاده که ریشۀ همۀ حق 
ها است.  سپس حقی است که به حکم خدا اعضای بدن از فرق سر تا نوک پا ، بر 
تو دارد. زبان ، گوش ، دست ، پا ، شکم و آلت،  همۀ این اعضای هفتگانه ای که 

ابزار کار انسانند بر تو حق دارند. 
آنگاه خدا حقوقی از کارها و اعمالت به عهدۀ  تو نهاده ، نماز ، روزه ، صدقه 

، قربانی و سایر افعال همه به تو حق دارند.  
آنگاه نوبت به حقوق دیگران می رسد که از همه واجبتر حق اشخاص ما فوق 
و باالدست است ، پس از آن حق رعایا و زیردستان ، سپس حق خویشاوندان . اینها 
حقوقی است که از هر یک چند حق منشعب می شود : حق باالدست سه شعبه است 
، از همه الزمتر حق آن است که به وسیلۀ سلطنت تو را اداره می کند (و قدرتش را 
در راه رفع دشمن ها و اشرار به کار می برد)،بعد حق آنکه تو را به وسیلۀ علم اداره 
و تربیت می کند .حق رعایا و زیردستان نیز سه شعبه است، از همه واجبتر حق زیر 
دست علمی است. چه جاهل ، رعیت و زیردست عالم است ، سپس حق زن است 
، زیردستان هم فراوان و پیوسته اند ، چون پیوستگی خویشاوندان که مقدم بر همه 
حق مادر است ، بعد پدر ، سپس فرزند ، آنگاه برادر و پس از آن هر چه نزدیکتر ، 
مقدمتر، بعد حق ولی نعمتی است که قباًل به تو انعام کرده و بعد آنکه اآلن نعمتش 
به تو جاری است، بعد حق هر کسی که احسانی به تو نموده و بعد به ترتیب حق 
مؤذن، امام جماعت،همنشین،همسایه، رفیق، شریک مال، طلبکاری که مطالبه می 
کند، معاشر، شاکی، مدعی علیه، مشورت کننده، نصیحت خواه،نصیحت گو، بزرگتر 
، کوچکتر ، درخواست کننده ، همکیش، کافری که در پناه تو است ، آنگاه حقوقی 
که به مقتضای حاالت مختلف و تحوالت گوناگون زندگی پدید می آید. خوشا به 
حال آنکه خدا در ادای این حقوق تأییدش کند و استقامت و توفیق نصیبش فرماید.  
۱ـ اما حق بزرگتر خدا بر تو آن  است که او را بپرستی و شریکی برای او 
قائل نشوی ، چون از روی اخالص چنین کنی خداوند کفایت امر دنیا و آخرت تو 

را به عهده گیرد.  
۲ـ حق نفست این است که آن را در راه اطاعت خدا به کار بری.  

۳ـ حق زبان آن است که آن را از دشنام نگه داری ، به گفتار نیک عادت دهی 
، سخن بیهوده نگویی ، با آن به مردم احسان کنی و دربارۀ آنها خوش زبان باشی.  
۴ـ حق گوش ای ن است که از شنیدن غیبت و سایر محرمات حفظش کنی.  
۵ـ حق چشم ا ین است که آن را از حرام بپوشانی و با نگاه آن عبرت بگیری.  

۶ـ حق دست این است که به حرام دراز نکنی.  
۷ـ حق پا ا ین است که به راه حرام نروی که با همین پا روی پل صراط باید 

بایستی ، متوجه باش که تو را نلغزاند و در آتش نیفکند.  
۸ـ حق شکم ا ین است که آن را ظرف مال حرام نکنی و بیش از اندازه نخوری.  

۹ـ حق آلت این است که آن را از زنا نگه داری و از دیده ها بپوشانی.  
۱۰ـ حق نماز این است که بدانی ورود به دربار خداوندی است و در آن حال 
برابر خدا ایستاده ای ، چ ون این معنی را دریافتی شایسته است چنان بایستی که 
بندۀ ذلیل بی مقدار ، راغب و ترسان ، امیدوار و بیمناک و بیچارۀ زار در برابر موالیی 
پرعظمت ایستد. با کمال آرامش و وقار می ایستی ، حضور قلب را رعایت می کنی 

و نماز را با کلیۀ حدود و شرایط تمام عیار انجام می دهی. 
۱۱ـ حق حج این است که بدانی بار یافتن به دربار پروردگار است ، فرار از گناه 

و پناه به خداست ، موجب قبول توبه و انجام وظیفۀ واجب است.  
۱۲ـ روزه این است که بدانی پرده ای است خدا بر زبان و گوش و چشم و 
ت آویخته تااز آتش تورا نگه دارد اگر روزه را ترک کردی پرده را دریده  شکم و َفرَجَ

ای(و راه دوزخ را به روی خود باز کرده ای)  ۱۳ـ حق صدقه این است که بدانی 
ذخیره و امانتی است به خدا میسپاری که هیچ محتاج شاهد و گواه نیست. اگر این 
ی و مطمئن تر خواهی شد از صدقۀ علنی و می  حقیقت را دریافتی به صدقۀ سّرّ

فهمی که در دنیا بالها و بیماری ها را می راند و در آخرت جلوگیر آتش است.  
۱۴ـ حق قربانی این است که تنها برای خدا انجام دهی، مخلوقی را در نظر 

نگیری، جز رحمت خدا و نجات روح(درقیامت) چیزی نخواهی.  
۱۵ـ حق سلطان این است که بدانی خدا تو را وسیلۀ آزمایش او قرار داده 
و قدرتی که خدا به وی د اده مایۀ امتحان و ابتالی او است ، خود را در معرض 
خشم وی در نیاوری که خود را به هالکت افکنده ای و با او در این ستمی که بر 

تو می کند شرکت کرده ای.  
۱۶ـ حق آموزگارت این است که او را تعظیم و احترام کنی ، با توجه سخنانش 
را گوش دهی ، با صدای بلند با او صحبت نکنی ، اگر چیزی از او پرسیدند تو جواب 
ندهی ، در محفلش با دیگری گفتگو نکنی ، اگر کسی از او مذمت کرد دفاع کنی 
، عیبهایش را بپوشی و کماالتش را اظهار کنی ، با دشمنش ننشینی ، با دوستانش 
دشمنی نکنی ، اگر چنین کنی فرشتگان خدا گواهی دهند که مقصد تو از فراگرفتن 

علم و حضور مجلس استاد ، خدا است ، نه خلق خدا.  
۱۷ـ حق مدیر و رییس این است که مطیع وی باشی و نافرمانی نکنی مگر در 
کاری که موجب غضب خدا است ، چه در معصیت خدا از احدی نباید اطاعت کرد.  
۱۸ـ حق زیردستانی که بر آنها فرمان می رانی این است که بدانی ضعف و 
ناتوانی و قدر ت تو سبب شده که زیردست واقع شوند ، پس باید با آنها به عدالت 
رفتار کنی ، برای آنان پدر مهربان باشی ، از نادانی های ایشان چشم بپوشی ، در 

کیفر شتاب نکنی و بر این قدرتی که خدا به تو داده است سپاسگزار باشی.  
۱۹ـ حق زیردست علمی و دانش آموز این است که بدانی در این علمی که 
خدا به تو داده و خزائن آن را به رویت گشوده تو را قیم و سرپرست آنها قرار داده ، 
اگر با خوش خویی و مالیمت با آنها رفتار کنی و ترش رویی نکنی خدا نعمتش را 
بر تو زیاد کند و اگر از دانش خود بخل ورزیدی ، یا با طالبان علم درشتی کردی 
د که خدا علم و رونق و صفای آن را از تو بگیرد و موقعیت تو را از دل ها برگیرد.   ِسَزَ
۲۰ـ حق زن این است که بدانی خدای عز و جل او را مایۀ آرامش و الفت 
تو قرار داده و این را از جمله نعمت های خدا بدانیم از این رو با او مدارا کنی و 
احترامش را نگه داری ، هر چند حق تو بر او بیشتر است ولی تو هم باید بر او ترحم 
نمایی ، باید خوراک و پوشاکش را فراهم آوری و اگر نادانی کرد صرف نظر کنی.  
۲۱ـ حق شوهر این است که زن بداند پیشرو و سپر بالی خانواده است و خداوند 
به خاطر نیرو و قدرتی که در وی نهاده تکالیف سنگینی نیز برای وی ایجاد کرده 
، مسئولیت های مادی و تأمین معاش خانواده با وی می باشد. پس باید با خوش 
رفتاری و مناعت طبع زندگی را بر وی تلخ نکرده و در آسایش وی تالش کند ، 
امانت دار و پاسبان خوبی برای خانه و کاشانۀ مرد باش د ، در کارهای مختلف نظر 
او را جلب کند و جز با موافقت وی کاری انجام ندهد. چه زنی که بدون اذن شوهر 
از خانه خارج می شود تا به خانه برگردد مورد لعن ونفرین فرشتگان الهی است.  

۲۲ـ حق مادر این است که بدانی وقتی تو را حمل و نقل کرده که هیچکس 
دیگری را حمل نمی کند ، میوه ای از دل خود به تو داده که احدی به دیگری نمی 
دهد ، با همۀ اعضا در حفظ تو کوشیده ، باکی نداشته تو را غذا دهد و خود گرسنه 
بماند، تو را آب دهد و خود تشنه باشد، تو را بپوشاند و خود برهنه به سر برد، سایه 
ای بر سر تو افکند و خویشت ن در حرارت آفتاب بسوزد ، از خواب چشم بپوشد ، از 
سرما و گرما تو را نگه دارد و تنها بهره اش از اینهمه رنج این باشد که فرزندی داشته 
باشد ؛ تو که قدرت شکر و سپاس او نداری جز اینکه خدا کمک کند و توفیق دهد.  
۲۳ـ حق پدر این است که بدانی منشأ وجود تو است ، اگر او نبود ، تو هم نبودی 
، هرچه در وجودت موجب خوشایندی است بدان که ریشۀ این نعمت در وجود پدر 

است ، پس خدا را شکر کن و به قدر این نعمت سپاسگزار باش .  
۲۴ـ حق فرزند این است که بدانی جزئی از تو است ، در دنیا خیر و شرش به 
تو منسوب است ، در تربیت و ادب وخداشناسیش مسئولیت داری ، باید در اطاعت 
خدا او را کمک کنی ، عملت دربارۀ او مثل کسی باشد که می داند اگر نیکی کند 

ثواب دارد و اگر بدی نماید کیفر ببیند ، برای وی نام نکویی انتخاب کنی.  
۲۵ـ حق برادر این است که بدانی دست و عزت و قوت تو است ، او را وسیلۀ 
گناه و آلت ظلم قرار نده ، او را در برابر دشمن یاری کن ، وگرنه باید خدا را از او 

عزیزتر بشماری .  
۲۶ـ حق کسی که به تو احسان کرده این است که از او تشکر ک نی ، احسانش 
را فراموش نکنی ، نامش را به نیکی شهرت دهی ، بین خود و خدا خالصانه به او 
دعا کنی تا در نهان و عیان از او تشکر کرده باشی و باید اگر روزی قدرت یافتی 

محبتش را تالفی کنی.  
۲۷ـ حق مؤذن این است که بدانی تو را به یاد خدا می اندازد،به بهره گیری 
از عبادت دعوت می کند و در انجام فریضۀ الهی کمک می دهد . پس باید از او 

سپاس گزاری کنی ، چنان که از هر احسان کننده ای.   
۲۸ـ حق امام جماعت این است که بدانی بین تو و خدا حکم سفیر را دارد 
، او از جانب تو سخن می گوید و تو از جانب او نمیگوی ی ، او در ح ق تو دعا 
می کند بدون اینکه تو دربارۀ او دعا کنی ، هول ایستادن در برابر پروردگار را به 
عهدهگرفته ، اگر عمل ناقص باشد به گردن او است و اگر تمام تو با او شریکی 

بدون اینکه او اضافه ای داشته باشد ، پس خود را سپر تو و نمازش را سپر نمازت 
قرار داده ، به این مقدار باید از او تشکر کنی.   

۲۹ـ حق همنشین این است که با او نرمی کنی ، عادالنه با وی گفتگو کنی 
، بدون اجازه از مجلس برنخیزی ، وکسی که نزدتو نشیند بدون اجازۀ تو می تواند 
برخیزد ، باید لغزش های همنشین را فراموش کن ی ،  خوبی هایش را به خاطر 

سپاری ، جز گفتار نیک از تو نشنود.   
۳۰ـ حق همسایه این است که حیثیت او را در غیاب حفظ کنی ، در حضور احترامش 
کنی ، اگر ظلمی به او شد یاریش نمایی ، در جستجوی عیبش نباشی ، عیبش را بپوشانی 
، اگر نصیحت پذیر است خصوصی نصیحتش کنی ، در هنگام سختی او را تنها نگذاری، 

از لغزش وی درگذری، گناهش را ببخشی، با بزرگواری با او معاشرت کنی .  
۳۱ـ حق رفیق این است که با کرم و انصاف با او رفتار کنی ، همانطور که 
 ، تو سبقت جوید  بر  اجازه ندهی در فضیلتی   ، احترامش کنی  احترامت می کند 
اگر سبقت گرفت و احسانی کرد جبران کنی ، او را دوست داری چنان که او تو را 
دوست دارد ، اگر خیال گناهی کرد منصرفش کنی ، برای او رحمت باشی نه عذاب.  
۳۲ـ حق شریک این است که در غیاب کارش را به عهده گیری ، در حضور 
رعایتش کنی ، بدون نظر او حکمی نکنی،  بدون مشورت او به رأی خود عمل 
ننمایی ، مالش را حفظ کنی ، در کارهای کوچک و بزرگ به او خیانت نکنی که 

دست خدا بر سر دو شریک هست مادامی که خیانت نکنند.  
۳۳ـ حق مالت ا ین است که جز از طریق حالل به دست نیاری ، نمک نشنا 
س را بر خود ترجیح ندهی ، مال را در راه طاعت صرف کنی ، بخل نورزی که 

حسرت و پشیمانی بار آورد و سبب عذاب الهی گردد .  
۳۴ـ حق طلبکاری که مطالبه می کند این است که اگر قدرت داری بپردازی 
اگر نداری با زبان خوش رضایتش را فراهم کنی ، و با لطف سخن او را رد کنی.   
۳۵ـ حق معاشر این است که فریبش ندهی ، با او تقلب و خدعه نکنی ، دربارۀ 

او از خدای تبارک و تعالی بپرهیزی.  
۳۶ـ حق طرف دعوی این است که اگر ادعای او حق است تو خود گواه او 
باشی،به او ستم نکن ی،حقش را بپردازی و اگر دعوی باطل دارد با او مدارا کنی، 

جز رفق و مدارا کاری با او نکنی،خدا را در کار وی به غضب نیاری . 
۳۷ـ حق کسی که تو بر او ادعا داری این است که اگر ادعای تو حق است 
با زبان خوش سخن گویی ، حقش را انکار نکنی و اگر باطل است از خدا بترسی ، 

توبه کنی و ادعاها را رها کنی.   
۳۸ـ حق مشورت کننده این است که اگر رأیی داری اظهار کنی و اگر نداری 

به صاحب نظری راهنماییش کنی.  
۳۹ـ حق کسی که با او مشورت میکنی این است که اگر بر خالف میلت نظر 

دارد او را متهم نکنی و اگر رأی موافق داد  شکر خدای عز و جل گزاری.  
۴۰ـ حق نصیحت خواه این است که وی را پند دهی اما با مهر و مدارا.  

۴۱ـ حق نصیحت گو این است که در برابرش نرم و مالیم باشی ، به سخنش 
گوش فرا دهی، اگر بر وفق صواب سخن راند شکر خدا گویی وگرنه بر او ترحم 
او مؤاخذه نکنی مگر  از  اشتباه کرده  اگر فهمیدی که  ننمایی و  کنی و متهمش 
اینکه مستحق مالمت باشد که در این صورت به هیچ وجه اعتباری بر او نیست.  
۴۲ـ حق بزرگتر این است که به مقتضای سن احترامش کنی و به مناسبت 
سابقۀ بیشتر در اسالم تجلیلش نمایی ، با او ستیزه نکنی، در راه بر او تقدم نجویی، 
پیش از او به راهی نروی، او را نادان ن خوانی، اگر نادانی کرد به جهت حق اسالم  

و حرمتی که دارد جانبش را نگه داری.   
۴۳ـ حق کوچکتر این است که با لطف و رحمت تعلیمش دهی ، از خطایش 

در گذری ، پرده پوشی کنی ، با او مدارا کنی و در کارها کمکش دهی.  
۴۴ـ حق درخواست کننده این است که به قدر حاجت به او بدهی.   

۴۵ـ حق کسی که از او درخواست میکنی این است که اگر داد بپذیری ، تشکر 
و حق شناسی کنی ، اگر خودداری کرد عذرش را بپذیری.  

۴۶ـ حق آن کسی که برای خدا تو را خرسند کرده این است که شکر خدا 
کنی و از او تشکر نمایی.   

۴۷ـ حق کسی که به تو بد کرده این است که او را عفو ک نی و اگر بدانی 
عفو به حالش زیان دارد (و موجب چیرگی او است) از وی انتقام گیری (تا به این 
وسیله ادب شود) ، خداوند متعال فرموده : » آن کسی که چون ظلم بیند انتقام 

گیرد راه تعرضی بر او نیست«. 
۴۸ـحق همکیشان این است که در دل سالمت آنها را بخواهی ، با بدرفتاران 
مهربانی و مدارا کنی ، با آنان انس گیری و اصالحشان کنی ، از نکوکاران قدردانی 
آنها  برای  برای خود می پسندی  آنچه   ، آزار ندهی  را  ، هیچ یک  و تشکر کنی 
بپسندی،پیرمردان را به جای پدر و جوانان را به منزلۀ برادر دانی،پیرزنان را مادر و 

کودکان را فرزند خود محسوب داری.  
۴۹ـ حق کافری که در پناه اسالم است این است که آنچه خدا از او پذیرفته 
تو هم بپذیری ، به او ستم نکنی ، مادامی که به عهد و پیمان خدای عز و جل 
وفادار باشد . ( از کتاب المواعظ العددیه _ ترجمۀ ثقۀ الدین حاج میرزا احمد جنتی 
اصفهانی در نصایح حامداً و مصلیًا )   در جمع بندی مطالب خود را با فرمایش 
حضرت علی(ع) به پایان می بریم که می فرمایند : » حق در مقام بیان بسی فراخ 
و در مقام عمل بسی تنگ است « به امید روزی که حق کسی را ضایع نکنیم.   

امامان شیعه و صدای عدالت ، انسانیت ، برابری و آزادی
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آشنایی با ارزهای دیجيتال 
و کسب و کار الكترونيک

گردآورنده:  فرزاد عباسی
مشاور کسب و کار



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1575- چهارشنبه 16 مهر 61399 ورزش دنیای 

بحران کرونا در لیگ  والیبال و لزوم  توجه ویژه تر!

با افزایش شمار مبتالیان به کوید۱۹ در لیگ برتر والیبال لزوم بازنگری در شرایط 
برگزاری این مسابقات محسوس به نظر می رسد.

رقابت های لیگ برتر والیبال ایران در حالی به هفته هفتم رسیده است که به نظر 
می رسد با وجود پروتکل های بهداشتی اعالم شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
از سوی فدراسیون، به دلیل فشردگی مسابقات تیم ها قادر به کنترل این وضعیت نبوده و 
هر هفته شاهد بیشتر شدن تعداد مبتالیان به این بیماری در میان والیبالیست ها هستیم.

موضوعی که به نظر می رسد حاال حاالها گریبان گیر خانواده والیبال بوده و در 
صورت ادامه لیگ با روند فعلی شرایط سخت تری را فراهم خواهد کرد. برای درک 
بهتر موضوع کافی است برنامه مسابقات لیگ را بررسی کرد تا شرایط سخت باشگاه ها 
برای رعایت پروتکل ها و انجام تست های پزشکی را درک کرد، مسئله ای که بارها از 

سوی مسئوالن تیم ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
امروز  و  بوده اند  مهمان  )یکشنبه(  ششم  هفته  که  تیم هایی  مثال  عنوان  به 
)چهارشنبه( در هفته هفتم  نیز باید به عنوان مهمان حاضر شوند، زمان کافی برای 
انجام تست های کرونا را ندارند و با استناد به تست هایی که هفته قبل داده اند وارد 
زمین بازی می شوند که از نکات منفی فشرده بودن بازی های لیگ ایران به دلیل 

افزایش تعداد تیم ها است.
به اعتقاد برخی کارشناسان والیبال از جمله ناصر شهنازی، یکی از اقداماتی که 
می توانست در کنترل شیوع بیماری کرونا تاثیر مثبت داشته باشد برگزاری مسابقات 
لیگ با تعداد تیم های کم تر بود که فدراسیون والیبال ایران در اقدامی قابل توجه لیگ 

امسال را با وجود شرایط بحرانی کشور با ۱۵ تیم شروع کرد.
شهنازی در این مورد اظهار کرد: اگر فدراسیون لیگ امسال را با تعداد تیم  کم تری 
استارت میزد هم تعداد سفرها کم تر می شد و هم برنامه بازی ها به دلیل زمان زیادی 
که امسال داشتیم از فشردگی کم تری برخوردار بود. متاسفانه ضعف مدیریتی باعث 

چنین اتفاقاتی می شود که معلوم نیست چه کسی پاسخگو است!
از دیگر مسائلی که شاید می توان به آن اشاره کرد، مشاهده شدن گاها تعدادی 
هوادار در سالن های  والیبال است، در حالی که طبق پروتکل های اعالم شده توسط 
فدراسیون حتی  حضور مهمان های ویژه هم در سالن ها ممنوع است. شهنازی در این  
مورد نیز اظهار کرد: ما همیشه خوب شعار می دهیم و در عمل  کردن به آن ها ناتوان. 
این  موضوع را بنده هم  شنیده و گاها مشاهده کرده ام. چه کسی تضمین  می کند که 
نفرات حاضر در سالن تست داده اند و یا کرونا ندارند؟ متاسفانه این  مسائل باعث 
می شود جان بازیکنان به خطر بیافتد و نبود مدیریت حرفه ای باعث این مشکالت است.

همچنین طی روزهای گذشته شنیده شد تست هایی که برخی تیم ها می دهند از 
نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا اعتبار ندارد چرا که در مراکز معتبر انجام نمی شوند، پس 

نمی توان روی آن ها حساب کرد. 
کارشناس والیبال ایران در این  مورد نیز گفت: همه این اتفاقات به خاطر فرهنگ 
و مدیریت غلط است که در کشور ما وجود دارد. متاسفانه چنین مسائلی تنها در ایران رخ 
می دهد اما خوشبختانه یک اقدام خوب از فدراسیون طی روزهای اخیر شاهد بودم که 
اعالم کرد تست ها باید در مراکز معتبر صورت بگیرد. امیدوارم همه این  موضوعات را 
جدی بگیرند و با روی کار آمدن مدیریت های حرفه ای دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.

با توجه به باال رفتن شمار مبتالیان به کرونا در تیم های لیگ برتر والیبال با جلو 
رفتن مسابقات، به  نظر می رسد که اکنون زنگ خطر جدی برای اهالی این رشته به 
صدا درآمده است و فدراسیون باید توجه  بیشتری به این  موضوع داشته باشد، اتفاقی 
که گویا با سهل انگاری در حال رخ دادن است. اکنون به  واسطه بعد فرهنگی ورزش 
در کشور، باید دید که در هفته های آینده روال کار فدراسیون والیبال و تیم ها برای 
جلوگیری از این بحران  ملی  چگونه  خواهد بود تا شاید هرچه سریع تر شاهد شکست 

خوردن این ویروس باشیم.

تهران میزبان لیگ بسکتبال زنان
قرعه کشی لیگ برتر بسکتبال زنان با حضور نمایندگان ۱۴ تیم  برگزار شد.

قرعه کشی لیگ برتر بسکتبال زنان روز گذشته )سه شنبه( برگزار شد و ۱۴ تیم 
برای حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی کردند.

این رقابت ها از اول آبان ماه و در گروه الف و ب آغاز می شود که در هر گروه 
هفت تیم به رقابت با یکدیگر می پردازند.

مسابقات نیز به میزبانی تهران و در سالن های بسکتبال آزادی و دانشگاه آزاد 
حکیمیه به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.

 گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:
گروه الف

گروه بهمن تهران
نامی نو اصفهان

ستاد شرکت ملی گاز تهران
مهرام تهران

پاز تهران
سینام مشهد

نارسینا تهران
گروه ب

بانوان شهر گرگان
پاالیش نفت آبادان
مولتی کافه مشهد

شورا و شهرداری قزوین
آسمان سترگ سپهرداد تهران

کنکو تهران
خانه بسکتبال هرمزگان

احمدی: فدراسیون جانبازان و معلوالن پرچمدار معنویت
 در ورزش است

معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان گفت: قداست و معنویت نباید از ورزش رخت 
ببندد، امروز یکی از پرچمداران معنویت در ورزش، فدراسیون جانبازان و معلوالن است.

و  جانبازان  فدراسیون  مومنانه  کمک  پویش  مراسم  در  احمدی  عبدالحمید 
معلوالن افزود:  مراسم کمک مومنانه از کارهای بزرگ فرهنگی در ورزش به شمار 
می رود. این کار باید ادامه داشته باشد تا تبدیل به یک سنت حسنه شود. ورزشکاران 
ما همیشه پیش قدم در کمک مومنانه بودند و این کار در زلزله کرمانشاه و سیل 

گلستان به اثبات رسید.
وی گفت: فدراسیون با نام ایثارگران گره خورده است و یک فضای معنوی در 
فضای فدراسیون و ورزش های زیر مجموعه آن حاکم است برای من مایه افتخار 
است که در برنامه آن حضور پیدا کنم. باید این قداست و ایثارگری در ورزش تقویت 

شود. هر چه این معنویات تقویت شود ورزش در مسیر درست خود قرار می گیرد.
احمدی در پایان یکی از وظایف سخت مدیران را  حفظ قداست و معنویت ورزش 
عنوان کرد و گفت: ورزش نباید در برد و باخت خالصه شود. باید پله های کمال طی 
شود. نباید اجازه بدهیم به هر دلیلی این قداست و اخالق گرایی خدشه دار شود. از 

این جهت فدراسیون الگو است.
مواد غذایی  بسته  معلوالن ۱۲۰  و  جانبازان  فدراسیون  مراسم،  این  پایان  در 
برای کمک به نیازمندان تهیه و بنا به گفته اسبقیان رییس فدراسیون از امروز در بین 

نیازمندان تقسیم خواهد شد.

کاوانی در مقابل یک طلسم عجیب در منچستریونایتد
شماره هفت جدید منچستریونایتد 
ادینسون کاوانی است. ستاره اروگوئه ای 
شماره ای را به تن خواهد کرد که وارثان 
خوبی در ۱۱ سال گذشته نداشته است.

به  پیراهن  شماره  فوتبال  در 
اهمیتی  ها  باشگاه  برخی  در  خصوص 
برای  منچستریونایتد  در  دارد.  تاریخی 
مثال شماره ۷ ارزشی فراتر از حد معمول 
دارد. پیراهنی که بر تن اسطوره هایی 
اریک  بست،  جورج  الو،  دنیس  چون 
کانتونا، دیوید بکام و کریستیانو رونالدو 
بوده است. بست و رونالدو توانسته اند 

با همین پیراهن فاتح توپ طال شوند.
پس از جدایی رونالدو از منچستریونایتد در سال ۲۰۰۹، پیراهن شماره هفت 
در اختیار بازیکنانی چون مایکل اوون، آنخل دی ماریا، ممفیس دیپای و الکسیس 

سانچس بوده و هیچکدام نتوانسته اند وارث خوب و موفقی باشند.
دی ماریا سال ۲۰۱۴ با رقمی ۷۵ میلیون یورویی از رئال به یونایتد پیوست 
ولی پس از یک سال راهی پی اس جی شد. ممفیس دیپای تابستان ۲۰۱۵ به یونایتد 

پیوست و شماره ۷ را در اختیار گرفت ولی دو سال بعد او به لیون رفت.
الکسیس سانچس ستاره شیلیایی وارث بعدی پیراهن شماره ۷ یونایتد بود 
ولی پس از ۴۳ بازی و عملکردی اسف بار به اینتر قرض داده شد و تابستان امسال 

هم قراردادش دائمی شد.
روز گذشته ادینسون کاوانی ستاره اروگوئه ای ۳۳ ساله به عنوان بازیکن آزاد 
به یونایتد پیوست و قرار است فصل جاری شماره ۷ را به تن کند. باید دید کاوانی 

باالخره به طلسم شماره ۷ شیاطین سرخ پایان خواهد داد؟

بنزما: نگاه من به فوتبال با دیگران متفاوت است
ستاره فرانسوی رئال معتقد است نباید از یک مهاجم تنها انتظار گلزنی داشت.

رئال مادرید یکشنبه موفق شد در زمین لوانته با نتیجه ۰-۲ پیروز شده و به 
صدر اللیگا برسد. ابتدا وینیسیوس دقیقه ۱۶ بود که برای کهکشانی ها گلزنی کرد 
و در دقیقه ۹۴ بازی نیز کریم بنزما توانست گل دوم را به ثمر رساند. این اولین گل 

بنزما در فصل جدید پس از انجام سه بازی بود.
کریم با بدشانسی موفق نشده بود به سوسیداد، بتیس و وایادولید گل بزند اما 
این طلسم باالخره شب گذشته شکسته شد و ستاره فرانسوی توانست نخستین گل 

فصل خود را به ثمر برساند.
 با این گل شمار گل های بنزما برای رئال به ۲۵۰ رسید که ۱۷۰ تای آنها در 
اللیگا به ثمر رسیده است. او ۴۰ گل با سانتیانا و ۵۸ گل با آلفردو دی استفانو فاصله 

دارد تا به رتبه سومین گلزن برتر تاریخ رئال مادرید برسد.
بهترین گلزن تاریخ رئال کریستیانو رونالدو با ۴۵۰ گل است و پشت سر او 
رائول گونزالس با ۳۲۳ گل و دی استفانو و سانتیانا با ۳۰۸ و ۲۹۰ گل قرار دارند. 

کریم هم پنجم است.
به بنزما اغلب انتقاد می شود که به اندازه الزم برای رئال گلزنی نمی کند یا 

در برخی بازی ها شانس های خوبی را از دست می دهد. 
کریم در پاسخ به این انتقادات گفت:» نگاه ها به فوتبال یکسان نیست. خیلی 
ها یک مهاجم را فقط بر اساس گل هایش قضاوت می کنند اما نگاه من به فوتبال 
متفاوت است. برخی دیگر از هواداران اما نحوه پاسکاری و مشارکت یک مهاجم در 
کارهای تیمی و جنب و جوش هایش در زمین را نیز می بیننند. فوتبال یک مهاجم 
فراتر از گلزنی است. من مهاجمی هستم که می توانم گلزنی کنم و می توانم برای 

تیمم شانس های گل هم خلق کنم و به همین روند نیز ادامه خواهم داد.«
بنزما در مورد نگرانی از روند گل نزدن هایش تا قبل از بازی با لوانته گفت:» 
نه، استرس نداشتم و با خیال راحت وارد زمین شدم. فوتبال همین است. شانس 
این را داشتم تا در دقیقه پایانی گل بزنم. ده دقیقه قبل تر بدشانس بودم و توپم به 
تیر خورد. وقتی همیشه جلوی دروازه باشید، قطعا شانس گل نصیب تان می شود. 
نگران نبودم و می دانستم که باالخره لجظه اش فرا می رسد. از ۲۵۰ گلی که برای 
رئال زدم، احساس غرور می کنم. بازی برای رئال یک افتخار است و می خواهم 

تعداد گل هایم را بیشتر و بیشتر کنم.«

مودریچ: ماندنی شدن مسی به ۲ دلیل خوب بود

ستاره رئال و برنده توپ طالی ۲۰۱۸ از اینکه لیونل مسی در بارسلونا ماندنی 
شد خوشحال است.

لیونل مسی ماه گذشته با ارسال یک بوروفکس به باشگاه بارسلونا رسما تقاضای 
جدایی داد. او اعتقاد داشت می تواند اختیاری قراردادش را فسخ کند و باشگاه بعدی او 
مجبور به پرداخت بند فسخ ۷۰۰ میلیون یورویی نخواهد بود. بارسلونا اما با درخواست 
مسی به شکلی قاطع مخالفت کرد و در نهایت مسی عنوان کرد که چون دوست ندارد 

باشگاه را به دادگاه بکشاند، یک فصل دیگر نیز ماندنی خواهد بود.
لوکا مودریچ در مورد ماندنی شدن مسی در بارسا گفت:» ما بازیکنان رئال در 
مورد جدایی احتمالی مسی صحبت نمی کردیم اما طبیعتا اخبار او پیگیری می شد. در 
نهایت خوشحال شدم که مسی در بارسا ماند چون از یک طرف بودن چنین بازیکنی 
یک مزیت بزرگ برای اللیگا محسوب می شود و از سوی دیگر ما در رئال دوست 
داریم برابر بهترین بارسلونای ممکن قرار بگیریم. قطعا بارسا بدون مسی تضعیف می 

شد اما حاال با بودن مسی، رقابت مان هیجان انگیزتر خواهد بود.«
رئال باالخره در این تابستان از شر گرت بیل راحت شد و او را قرضی به 
رئال کمترین  بیل در میان رسانه های مادریدی و هواداران  تاتنهام واگذار کرد. 

محبوبیت را هم نداشت.
مودریچ دوست صمیمی بیل در مورد او گفت:» تقریبا بیشتر دوران حرفه ایم 
را با بیل هم تیمی بوده ام. ۴ سال در تاتنهام و هفت سال در رئال. او یک انسان و 
یک فوتبالیست فوق العاده است. بیل کمی خجالتی است و حرف های که در موردش 
می زنند درست نیست. او را برای دو سال اخیر قضاوت می کنند ولی کارهایی که 
برای رئال انجام داد، غیر قابل انکارند. او در رئال تاثیرگذاری باالیی داشت. می 
گفتند اسپانیایی بلد نیست اما او در رختکن گاهی اوقات اسپانیایی هم حرف می زد. 

متاسفانه خدمات بیل را به خاطر دو سال اخیر فراموش کردند.«
مورینیو:» از مورینیو همیشه سپاسگزارم چون با اصرار او بود که رئال اقدام به 
جذب من کرد. افسوس که تنها یک سال زیر نظر او کار کردم. مورینیو مربی بسیار 

بزرگی است و در هر تیمی بوده، موفق کار کرده است.«

گونزالس: نیمار لیاقت احترام من را ندارد!
آلوارو گونزالس بازیکن مارسی که درگیری اش با نیمار خبرساز شده بود می گوید 

نیمار کسی نیست که شایسته احترام او باشد.
آلوارو گونزالس مدافع مارسی که چندی پیش درگیری او با نیمار در دیدار 
مارسی و PSG خبرساز شده بود می گوید بر خالف ادعای نیمار علیه او توهین نژادی 
نکرده بلکه این نیمار بوده که سعی داشته تحریکش کند و او را به واکنش وادار کند.

گونزالس می گوید نیمار در جریان بازی به او گفته » پولی که تو در یک سال 
درمی آوری من در یک روز درمی آورم«. گونزالس می گوید به دلیل رفتارهای نیمار 

او را شایسته احترام نمی بیند.
دیدار پرتنش دو تیم بزرگ فوتبال فرانسه در روز ۱۳ سپتامبر که با پیروزی 
۱-۰ مارسی به پایان رسید به جنجال کشیده شد و نیمار به دلیل درگیری فیزیکی با 
گونزالس از زمین اخراج شد و سپس مدعی شد آلوارو به او توهین نژادی کرده است.

آلوارو گونزالس حاال درباره آن ماجرا می گوید: » نیمار به من گفت پولی که 
تو در عرض یک سال درمی آوری من در یک روز درمی آورم. که البته درست است. 
ولی من به نیمار گفتم از حقوق و دستمزدم راضی ام. نیمار در کل بازی آن روز رفتار 

بدی داشت و فقط به دنبال تحریک کردن بود”.
مدافع مارسی در ادامه گفت: » من هیچ توهین نژادی نکردم. ولی اجازه نمی 
دهم هیچکس به خودم و فوتبالم توهین کند. نیمار لیاقت هیچ چیزی از طرف من 

ندارد، نه لیاقت احترام نه هیچ چیز دیگری«.

تیم  سبق  ا بی  مر سر
باشگاه  و  ایران  فوتبال  ملی 
پرسپولیس گفت: موفقیت های 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس 
دادند  نشان  بازیکنان  و  است  تاریخی 

دل شیر دارند.
د  عملکر گفت:  قطبی  فشین  ا
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس 
فوق العاده بود و این تیم کیفیت بسیار 
که  گذاشت  نمایش  به  خود  از  باالیی 
بازیکنان پرسپولیس  بود.  از آسیا  فراتر 

نشان دادند دل شیر دارند.
و  بازیکنان  به  داد:  ادامه  وی 
یکبار  آنها  می گویم.  تبریک  کادرفنی 
کردند.  معنا  را  ایرانی  غیرت  دیگر 
حضور افراد با تجربه و عاشقان واقعی 
افشین  باقری،  کریم  چون  پرسپولیس 
پیروانی، حمید مطهری و داود فنایی در 
کنار یحیی گل محمدی به پرسپولیس 

کمک بزرگی کرد. 
محرومیت آل کثیر انگیزه بازیکنان 

پرسپولیس را افزایش داد
ل  تبا فو تیم  سبق  ا بی  مر سر
پرسپولیس گفت: پرسپولیس با حریفان 
قدرتمندی بازی کرد که هرکدام از آنها 
امکانات زیادی دارند اما عملکرد خوب 

سرخپوشان آنها را به زانو درآورد.
متاسفانه شاهد  کرد:  تصریح  وی 
بازی  از  قبل  ویژه  به  حواشی  برخی 
ایمان  زمان  همان  اما  بودیم  النصر  با 
داشتم بازیکنان ما با غیرت ایرانی انگیزه 

بیشتری برای موفقیت پیدا می کنند.
قطبی اظهار داشت: پرسپولیس در 
کار فنی نمایش بسیار خوبی ارایه کرد 
به خاطر  یحیی گل محمدی  به  باید  و 
آماده کردن چنین تیمی تبریک بگویم.

بی نظیر  پرسپولیس  ن  ا ر ا د ا هو
هستند

گفت:  پرسپولیس  اسبق  سرمربی 
هستند.  بی نظیر  پرسپولیس  هواداران 
به  موفقیت ها  این  اصلی  عامل  آنها 
تاکیدکرد: هیچگاه  حساب می آیند.وی 
خاطرات شیرین حضور در کنار هوادران 
به  و  نمی کنم  فراموش  را  پرسپولیس 
انرژی  آنها بی نظیر هستند.  اعتقاد من 
پرسپولیس  همراه  همیشه  آنها  مثبت 
بیشترین  آنها  باشید  مطمئن  و  است 
نقش را در این موفقیت ها ایفا می کنند.

برای  زیادی  شانس  پرسپولیس 
قهرمانی در آسیا دارد

ادامه  با  تیم  این  داد:  ادامه  وی 
همین روند می تواند پنجمین قهرمانی 

خود را در لیگ برتر هم جشن بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال شیجیاچوانگ 
شانس  خصوص  در  چین  اوربرایت 
لیگ  در  قهرمانی  برای  پرسپولیس 
قهرمانان آسیا گفت: تیم های قدرتمندی 
فینال  در  حضور  مدعی  آسیا  شرق  در 
هستند اما اگر پرسپولیس به این روند 
ادامه دهد شانس زیادی برای قهرمانی 
دارد.قطبی در خصوص ناراحتی بازیکنان 
باشگاه  مالی  مشکالت  از  پرسپولیس 
اظهار داشت: مدیریت باشگاه باید هرچه 
سریعتر نسبت به برطرف کردن ناراحتی 
بازیکنان اقدام کند تا این همبستگی و 

یکدلی به خطر نیافتد.
آسیا  اول  قدرت  ایران  ملی  تیم 

است و به جام جهانی صعود می کند
فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
برای  تیم  این  شانس  مورد  در  ایران 

صعود به جام جهانی گفت: ایران قدرت 
اول آسیا است و بی تردید شانس زیادی 

برای صعود داریم.
وی افزود: شاید در بازی های قبل 
خود نتایج الزم را نگرفتیم اما بازیکنان 

ما توانایی جبران نتایج را دارند.
دشور  چین  لیگ  در  های  رقابت 

است
سرمربی تیم فوتبال شیجیاچوانگ 
اوربرایت در خصوص عملکرد این تیم 
در لیگ چین گفت: از عملکرد بازیکنانم 
رضایت دارم و خوشبختانه آنها هواداران 
راضی کردند و این از هر چیزی مهم تر 

است.
با  و  تیم های قدرتمند  تاکید:  وی 
و  دارند  لیگ چین حضور  در  امکاناتی 
رقابت تیم ها بسیار نزدیک و دشوار است.

پرسپولیس با حریفان قدرتمندی بازی کرد؛

قطبی: بازیکنان پرسپولیس نشان دادند دل شیر دارند

در  امیری  وحید  حضور  از  هرچه 
پرسپولیس می گذرد بیشتر اصرار برانکو 
در لیگ شانزدهم به جذب این بازیکن 

را درک می کنیم.
در مورد وحید امیری چه می توان 
گفت جز اینکه ای کاش می شد زمان را 
دست کاری کرد و این بازیکن در هجده 
سالگی کشف می شد. آن وقت تصور 
اینکه او در یکی از بهترین تیم ها و لیگ 

ها بازی کند شکل واقعی می گرفت.
قابل  و  استاندارد  بازیکنی  امیری 
اعتماد در طول یک فصل و آرزوی هر 
روش  کی  کارلوس  وقتی  است.  مربی 
در جام جهانی در میان آن همه ستاره 
نامداری که داشت امیری را در ترکیب 
بازیکن  این  ارزش  داد  قرار  تیم  اصلی 
تر  فرا بازیکنی  شد.  مشخص  بیشتر 
ظرفیت  و  بدنی  قدرت  با  ها  پست  از 
هوازی باال، تکنیک فوق العاده ای که 
از فوتسال با خودش آورد، شم گلزنی و 
قدرت سرزنی،  تاکتیک پذیر، با روحیه 
قابل  البته شخصیتی  و  باال  جنگندگی 

احترام در داخل و خارج زمین. 
قابی از یک ستاره واقعی

“زوج وحید و عیسی عالی بودند. 
سرعت، پرس، کار ترکیبی باهم داشتند 
کردند،  می  تغذیه  را  همدیگر  خوب  و 
ندیده  را  زوجی  چنین  بود  وقت  خیلی 
و  داشتند  زیادی  دوندگی  ها  آن  بودم. 
و  بودند  عالی  حمله  و  دفاعی  کار  در 
۵-۶ گل برای ما زدند. اما وحید امیری 
فوق العاده است و نمی دانم درباره اش 
ناپذیر  واقعا خستگی  وحید  بگویم.  چه 
بود. من به کادرفنی می گفتم این نمی 
و  اضافه  در وقت  خواهد خسته شود؟! 
در آن فشار وقتی ده نفره شدیم او را 
در هافبک چپ بازی دادیم و وحید مثل 
یک پیستون چپ دائم در رفت و آمد بود. 
آقا.«  ماشاهلل به غیرتش به قول علی 
این حرف های یحیی گل محمدی در 
آخرین گفت و گویش در برنامه فوتبال 

برتر است.
اما ببینید برانکو چه نظری درباره 
بازیکن محبوبش دارد. مرد کروات در 
اوج چالش هایش با کارلوس کی روش 
تیم  این حرف سرمربی  به  پاسخ  و در 
ملی که گفته بود بازیکنان ایرانی بیشتر 

از ۶۰ دقیقه کارایی ندارند، گفت:« من 
بزنم،  حرف  دیگران  درباره  نمی توانم 
وحید  که  بگویم  می توانم  را  این  فقط 
و  بدود  خوب  خیلی  می تواند  امیری 
بهتر  هم  ژاوی  و  اینیستا  از  او  بدن 
هم  بازیکنان  سایر  در خصوص  است. 

اطالعی ندارم.”
امیری این را در عمل ثابت کرد. 
در جام جهانی عالوه بر آن الیی معروف 
تیم  بازیکنان  بهترین  از  پیکه یکی  به 
کارلوس کی روش بود. اما این تصویر 
تنها قاب ماندگار از وحید امیری نیست. 
رقابت  در  شود  می  گفته  که  بازیکنی 
دوحه  در  امسال  قهرمانان  لیگ  های 
و  بدود  کیلومتر   ۱۲ از  بیش  توانسته 
استاندارد  به  نزدیک  چیزی  یعنی  این 

باالترین سطح فوتبال جهان.
تصاویری که از او بعد از یکی از 
بازی هایش در سوپرلیگ ترکیه و در 
ترابزون اسپور پخش شد نیز ویژگیهای 
این بازیکن را بیشتر نشان می داد. در 
پایان بازی این تیم برابر گاالتاسرای و 
در شبی که ترابزونی ها به خاطر تولد 
فرزندش برایش جشن گرفته بودند در 
زمین ماند و شروع کرد به تمرین و انجام 
استارت های سرعتی و قدرتی. مربیانش 

می گویند وسواس عجیبی در تمرینات 
دارد و اگر در یک مسابقه خوب نباشد آن 
وقت در روزهای بعد انرژی و تمریناتش 

بیشتر می شود.
با  از او حتی  آخرین قاب ماندگار 
به   سر  ضربه  با  که  زیبایی  گل  وجود 
مرحله  حساس  فوق  بازی  در  الشارجه 
بازی  در  که  بود  زمانی  زد،  گروهی 
برابر السد به خاطر از دست دادن یک 
موقعیت، دستهایش را بین موهایش فرو 
برده و با سرعت زیاد روی سر خودش 
تکان داده و بعد هر دو دست را ناگهان 
و با حسرت زیاد می اندازد. اما این فقط 
لحظه ای است و او دوباره جنگیدن را 

شروع می کند. 
به عنوان یک بازیکن

به عنوان یک بازیکن وحید امیری 
بازیکنی در خدمت تیم و کامال فداکار 
سرعت،  تکنیک،  به  توجه  با  اما  است 
می  اش  گلزنی  توانایی  و  پاس  قدرت 
او در  باز کند.  بازی را  تواند گره های 
ماه های اخیر در چند پست بازی کرده 
است. با وجود اینکه یک وینگر چپ پا 
است اما هافبک چپ و راست، مهاجم و 
دفاع چپ هم بازی کرده است و مطمئنا 
اگر روزی اجباری وجود داشته باشد می 

تواند در پست های دیگر هم بازی کند و 
سطح قابل قبولی را به نمایش بگذارد. 
 ۶۶۰ او  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
او   کرد.  بازی  پرسپولیس  برای  دقیقه 
داد،  گل  پاس   ۱ زد،  گل   ۱ همچنین 
۱۲ دریبل موفق ، ۷ پاس کلیدی، ۲۳ 
عملکرد دفاعی موفق را به نام خودش 
ثبت کرد و مثل همیشه یکی از کلیدی 

ترین مهره های تیم بود.
 در آخرین بازی پرسپولیس برابر 
 ، نهایی لیگ قهرمانان  نیمه  النصر در 
وقتی احسان پهلوان از بازی اخراج شد 
یحیی با وجود داشتن امیری نیازی به 
تغییرات زیاد نداشت، او امیری را از خط 
حمله به هافبک آورد و شماره ۱۹ نه تنها 
یک هافبک چپ در تیم ده نفره بود که 
باید وظایف دفاعی را انجام می داد اما در 
عمل با حضور مداوم در بخش تهاجمی 
نگذاشت پرسپولیس فشار یک یار کمتر 

را خیلی احساس کند.
های  ل  سا ر  د میری  ا وحید 
حضورش در پرسپولیس و تیم ملی را 
می توان نمونه ای عالی برای تعریف 
به حساب  تیم«  »بازیکنی در خدمت 
آورد. بازیکنی که عالوه بر فینال لیگ 
قهرمانان در سال های اخیر ۳ قهرمانی 
در لیگ برتر و ۱ قهرمانی در جام حذفی 
را به دست آورده  و در ۳۲ سالگی یکی 
از نفرات اصلی لیست ۲۳ نفره سرمربی 

تیم ملی است.
او ستاره نیست

بعید است دراگان اسکوچیچ نیز از 
ثابت  که  بگذرد  بازیکنی  های  توانایی 
شده محبوب تمام مربیان است ؛ فرقی 
کالدرون،  برانکو، کی روش،  نمی کند 

یحیی و...
ز  ا نیست،  ره  ستا میری  وحیدا
تیپ   ، گریزد  می  مصاحبه  و  دوربین 
های  نسل  مردان  رفتارش  و  چهره  و 
گذشته را به یاد می آورد اما او قهرمان 
است. کسی است که برای رسیدن به 

هدفش  با تمام وجود می جنگد.
قهرمانی  اما  نیست  ستاره  امیری 
جز  به  البد  اوییم.  مجذوب  که  است 
قدرتی  همین  بابت  العاده  فوق  اخالق 
دارد.  تیم  برای  خودش  وقف  در  که 

یکی برای همه.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بازیکن محبوب همه لیست ها و سلیقه ها؛

چرا وحید امیری را دوست داریم!؟

پیروزی  در  نقشی مهم  تنها  نه  ماریتیمو  دروازه بان 
برتر  لیگ  قهرمانی  عنوان  مدافع  مقابل  تیمش  بزرگ 
داشت و به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد بلکه 
سوپرسیو او باعث رقم خوردن یک اتفاق جالب شده است.

مربی  یک  او  آلمیدا-  هومبرتو  کارلوس  که  آنطور 
پرتغالی است که مدرک B یوفا دارد- در صفحه توئیترش 
نوشته، از مجموع ۱۱۳۴ ضربه پنالتی در لیگ پرتغال و 

نداشته که دروازه بانی  امروز سابق  تا  اروپایی،  مسابقات 
بتواند ضربه ای که به گوشه چپ دروازه و بخش باالیی 
ماریتیمو  ایرانی  گلر  منتهی  کند  مهار  را  شده  زده  آن 
بازیکن  پنالتی  فوق العاده،  واکنش  یک  با  شد  موفق 

حریف را مهار کند.
جالب تر از این توئیت، اما کامنتی است که در پایین 
ویدیوی  کردن  آپلود  با  کاربری  است.  شده  منتشر  آن 

از  قبل  عابدزاده  اشاره کرده که  این موضوع  به  پنالتی، 
که  گفته  او  به  بزند،  را  پنالتی  تلس ضربه  الکس  اینکه 
تلس تو بازیکن بزرگی هستی و منتظرم که با ضربه چیپ 
به  را  پورتو  بازیکن  تمرکز  اینگونه  تا  بزنی  را  پنالتی ات 
هم بزند. اتفاقی که نشان می دهد عابدزاده در آن صحنه 
چقدر اعتماد به نفس داشته و توانست از این موضوع به 

خوبی استفاده کند.

راز واکنش فوق العاده عابدزاده در بازی با پورتو

امیر عابدزاده با گرفتن پنالتی پورتو دست به کار بسیار بزرگی زد.

ادعای  به  پاسخ  در  پرسپولیس  باشگاه  مستندات 
 AFC باشگاه النصر عربستان در موعد اعالم شده برای

ارسال خواهد شد.
در بیانیه مطبوعاتی باشگاه پرسپولیس آمده است: 
»نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر اعتراض باشگاه 
باشگاه  تقدیمی  الیحه  شد.  دریافت  عربستان  النصر 
و  الیحه  متعاقبا  و  ترجمه  ارسالی  مستندات  و  النصر 
مستندات باشگاه پرسپولیس در موعد اعالم شده برای 

AFC ارسال خواهد شد.
باشگاه  از سوی  معنی طرح شکایت  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  نامه  رسیدن 

عربستانی است و بر خالف شایعات مطرح شده هیچ گونه 
این زمینه صادر نشده است و فرآیند اعالم  حکمی در 
دو طرف  مستندات  بررسی  با  و  زمان بر  فرایندی  رای، 

خواهد بود. 
فوتبال  فدراسیون  این،  از  پیش  ارتباط،  این  در 
ایران نیز اعالم کرده بود که با توجه به جذب بازیکنان 
کامال  شکل  به  و  مقرر  موعد  در  پرسپولیس  جدید 
را  ایران  فوتبال  نماینده  بابت،  این  از  خطری  قانونی، 

تهدید نخواهد کرد. 
فوتبال  فدراسیون  هماهنگی  و  همکاری  با  موضوع  این  در  پرسپولیس  باشگاه 

AFC بیانیه پرسپولیس پس از دریافت نامه
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تصویری از دیدار احمدرضا احمدی شاعر و مسعود کیمیایی نویسنده و فیلمساز
اختصاصی دنیای جوانان

چشمم به حرف آمده و
بی قرار، لب

سیده کبری موسوی قهفرخی

چشمم به حرف آمده و بی قرار، لب
کی بشکند سکوت مرا بی گدار، لب

تقدیم تو هزاره من! یک هرات چشم
نا قابل است سهم تو یک قندهار، لب

»بودا« دل من است که تخریب می شود
بوسه است مرهم دل و مرهم گذار لب

می رقصمت چنین که تویی در نواختن
نی لب، کمانچه  لب، دف و چنگ و دوتار لب

در حسرتم که اول پائیز بشکفد
بر شاخه ات شکوفه سرخ انار - لب

ارشاد اسالمی استان فارس گفت:  مدیرکل فرهنگ و 
امسال و با توجه به وضعیت شیوع کرونا، برنامه های بیست 
و چهارمین یادروز حافظ به شکل َمجازی برگزار خواهد شد.

صابر سهرابی گفت: همه ساله در یاد روز حافظ، مصادف 
با ۲۰ مهر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی و هنری با همکاری 
به شیوع  توجه  با  امسال  اجرا می شد.  مرکز حافظ شناسی 
ویروس کرونا تمام برنامه های یادروز حافظ در بستر فضای 

مجازی شکل می گیرد.
او اضافه کرد: خوشبختانه با استادان بسیار بزرگواری در 
ابتدا برنامه ریزی  سراسر کشور و جهان مذاکره و از همان 
هایی انجام شده است تا با مقاالت ارسالی آنان یادروز حافظ 

مثل سال های پیشین با برنامه های متنوعی همراه باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس با یادآوری اینکه 
برنامه های یادروز حافظ امسال طی یک هفته و با بهره گیری 
از بستر فضای مجازی اجرا می شود، گفت: افتتاحیه یاد روز 
حافظ، ۱۹ مهر ماه ساعت ۲۱ از مرکز صدا و سیمای فارس 

پخش و نشست های علمی و تخصصی نیز به شکل مجازی 
برگزار خواهد شد.

ویژه  تخصصی  نشست های  اینکه  بیان  با  سهرابی 
بزرگداشت حافظ، تا ۲۴ مهر ادامه دارد، گفت: عالقه مندان 
برای تماشای برنامه های یاد روز حافظ از طریق لینک اینترنتی 
    derak.live/stream/hafezstudies نشانی  به 

مراجعه کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز نیز با اشاره 
برگزاری  از  حافظ،  بزرگداشت  برای  برنامه هایی  تدوین  به 
نمایشگاه عکس ، رونمایی از کتاب، گل افشانی آرامگاه حافظ 

و .... به این مناسبت خبر داد.
و  گردهمایی  برگزاری  به  اشاره  با  جعفری  مرتضی 
امیدواری  ابراز  حافظ،  بزرگداشت  ویژه  مجازی  نشست های 
بهترین غزل  نام »غزل«،  با  بوستان  ایجاد یک  با  که  کرد 
این  در  و سعدی  با محوریت غزل های حافظ  ایرانی  های 

بوستان طراحی شود.

یادروز حافظ َمجازی برگزار می شود

 – حسینی  حمیدرضا 
با   – قدیم  تهران  پژوهشگر 
انتشار کتاب »تهران تب آلود« 
مکان های فراموش شده جنبش مشروطه 
در تهران را معرفی کرده تا منابع تاریخ 
مشروطه به عنوان مکان – رویدادهای 

آن زمان در تاریخ ثبت شوند.
نوشته  تب آلود«  »تهران  کتاب 
با  هم زمان  که  حسینی  حمیدرضا 
چهاردهم مهرماه، روز تهران منتشر شده، 
روایتی است از مکان های فراموش شده 
جنبش مشروطه در تهران. این کتاب بر 
آن نیست تا روایتی تازه و یافته هایی نو 
از مشروطیت ایران را معرفی کند، بلکه 
اصلی ترین  در  آن چه  با  تا  دارد  قصد 
منابع تاریخ مشروطه آمده، از دریچه ای 
به  رویدادها«  یعنی »مکان -  متفاوت 

این جنبش نگاه کند.
اگرچه مکان های تاریخی غالبا با 
سنجیده  هنری شان  و  معماری  ارزش 
می شوند، اما بسیاری از مکان ها، حتی 
اگر از نظر معماری بی ارزش باشند، به 
دارند.  اهمیت  »روایت«  داشتن  صرف 
که  دلیل  این  به  مکان هایی  چنین 
رخدادهای مهمی در آن ها نقش بسته 
یا منسوب به چهره های نامدار تاریخی 
هستند، صاحب روایت  و یادآور فرازهایی 

از تاریخ گذشته هستند.
کردن  »محدود  نویسنده  باور  به 
ارزش مکان های تاریخی به جنبه های 
ظاهری و کالبدی آن ها، باعث شده تا 
بخش مهمی از مکان-رویدادها تخریب 
یا با دگرگونی های وسیع روبه رو شوند 
از اسناد و شواهد  اثر آن، بخشی  بر  و 
هویت بخش شهری  عناصر  و  تاریخی 
این  در  برود.«  میان  از  همیشه  برای 
غفلت  با  نیز  »تاریخ پژوهان  میان، 
مکان-رویدادها،  اهمیت  و  ارزش  از 
آن ها  نابودی  برای  را  راه  ناخودآگاه 
در  مکان ها  داستان  زیرا  بازگذاشته اند؛ 
باید  بلکه  نیست،  هویدا  آن ها  ظاهر 
البه الی  از  دامنه دار،  پژوهش های  با 
طیف وسیعی از اسناد و مدارک تاریخی 

استخراج و تدوین شود.«
در این کتاب حسینی تالش کرده 
تا به معرفی مکان هایی در شهر تهران 
بپردازد که در فاصله آبان ماه ۱۲۸۴ تا 
آغاز  از  یعنی  شمسی،   ۱۲۸۵ مهرماه 
تا استقرار مجلس شورای ملی  جنبش 
در عمارت بهارستان، شاهد نقش بستن 
رویدادهای جنبش مشروطه  مهم ترین 

بوده اند.
با  کتاب  نخست  فصل  در  و  ا
هنگامه  در  تهرانیان  و  »تهران  عنوان 
شهر  عمومی  وضعیت  مشروطیت« 
شرح  را  جنبش  با  ارتباط  در  تهران 
ساختار  قبیل  از  مسائلی  و  می دهد 
کانون های  ارتباطی،  مراکز  محله ای، 

مرجع  گروه های  اجتماعی،  و  سیاسی 
جنبش  در  تهرانیان  مشارکت  میزان  و 
را بررسی می کند تا ارتباطی منطقی را 
میان محله ها و مکان ها با رویدادهای 

سیاسی برقرار سازد.
کتاب  بعدی  فصل   ۱۵ در  سپس 
مهم  رویداد  مکان-   ۳۸ معرفی  به 
جنبش مشروطه در فاصله زمانی مورد 

امروز  تا  آن ها  اکثر  که  می پردازد  نظر 
باقی مانده اند.

نویسنده روایت داستان گونه کتاب 
را به شکلی سامان داده که خوانندگان 
)به ویژه آن هایی که آشنایی چندانی با 
بر  عالوه  ندارند(،  مشروطیت  جنبش 
مکان-رویدادها،  سرگذشت  از  آگاهی 
مرور  نیز  را  مشروطه  جنبش  داستان 

کنند.
توسط  لود  تب آ ن  ا تهر کتاب 
به  صفحه   ۲۱۶ در  روزنه  انتشارات 
عکس های  )شامل  ر  مصّو صورت 
مکان-رویدادهای مشروطه در گذشته 

و حال( منتشر شده است.
فصل پانزدهم کتاب تهران تب آلود 
با عنوان »مجلس ملّی در کاخ شاهی« 
مجلس  نخستین  گشایش  مراسم  به 
به  گلستان  کاخ  در  ایران  ملی  شورای 
)روز  شمسی   ۱۲۸۵ مهرماه   ۱۴ تاریخ 
تهران( اختصاص دارد. در بخشی از این 
فصل آمده است: »سرانجام نمایندگان 
مجلس شورای ملی انتخاب شدند و گاِه 
گشایش مجلس فرارسید. روز جمعه، ۱۲ 
میرزا  ۱۲۸۵خورشیدی،  سال  مهرماه 
صدراعظم،  مشیرالدوله،  خان  نصراهلل 
دعوت نامه ای را برای علما، شاهزادگان، 
و  اشراف  و  اعیان  وزیران،  امیران، 
که  فرستاد  دولت های خارجی  سفیران 
یکشنبه،  »روز  بود  شده  گفته  آن  در 
هیجدهم شعبان )۱۴ مهرماه( سه ساعت 
بغروب مانده در عمارت گلستان افتتاح 

مجلس شورای ملی خواهد شد.«
مراسم در موعد مقرر با حضور شاه 

برگزار شد و برگزاری آن نیز کمابیش 
به شیوه مألوف مراسم سالم عام بود. 
این مراسم در اعیاد ملی و مذهبی، یعنی 
اسالم،  پیامبر  میالد  عید  نوروز،  عید 
عید  فطر،  عید  غدیر،  عید  مبعث،  عید 
قربان، عید میالد حضرت حجت و نیز 
البته  که  برگزار می شد  شاه  میالد  روز 
بود....   نوروز  عید  در  مفصل ترین شان 

برای  برگزاری سالم عام  این حال،  با 
تنها  نه  ملی،  شورای  مجلس  افتتاح 
بود،  به خودی خود رویدادی بی سابقه 
همراه  نیز  بی سابقه  ترتیباتی  با  بلکه 
بر  عالوه  این که  همه  از  مهم تر  شد. 
و  سفیران  و  امیران  و  وزیران  و  علما 
اعیان و اشراف، »مبعوثان ملت« نیز در 
مراسم حضور داشتند. بین این مبعوثان، 
میرزا،  اسداهلل  شاهزاده  چون  افرادی 
صدیق  یا  صنیع الدوله  امجدالسلطان، 
حضرت بودند که شاید در حالت معمول 
نیز به چنین مراسمی راه می یافتند، اما 
حضور افرادی در رده آقا سید مصطفی 
سمسار و آقا مشهدی باقر بقال و حاجی 
علی اکبر پلوپز که از قضا اکثریت مجلس 
را شامل می شدند، امر خارق العاده ای بود 
که تنها با خیزش ملت رقم خورد و بسا 
که اعیان و درباریان را خوش نمی آمد.

روزنامه  خبر  از  می توان  را  این 
حضور  ز  ا که  فهمید  یران  ا دولتی 
پرطمطرقی  عنوان های  یا  مدعوین 
مانند »شاهزادگان کرام و وزرا و امرای 
فخام و علمای اعالم و سفرای کبار« 
مجلس  نمایندگان  از  اما  می بَرد،  نام 
»مبعوثین  خالی  و  خشک  لحن  با 
شرایطی  در  البته  می کند.  یاد  ملت« 
که ناظم االسالم مشروطه خواه نیز این 
گروه از نمایندگان را »مردمان جاهل و 
بی تربیت« می خواند، لحن روزنامه ایران 
نمی تواند مورد گالیه قرار گیرد. به هر 
روی، حتی آن دسته از علمایی که در 
مراسم حضور داشتند، از َجَنم روحانیان 
درباری نظیر خاندان امام جمعه نبودند. 

گزارش شده است که دست کم »هفده 
زهاد  الزم االتباع  مسلّم  مجتهد  نفر 
عباد« در مجلس حضور داشتند. جالب 
شد،  بلند  موزیک  وقتی صدای  این که 
نه  و  گفتند  ترک  را  مجلس  نه  ایشان 
موزیک،  آن  که  چرا  کردند؛  اعتراضی 

تعظیم شعائراهلل را باعث بود...
عکسی از مراسم یادشده در اختیار 
داریم که نشان می دهد مظفرالدین شاه 
مقابل پنجره تاالری رو به باغ گلستان 
در  او  روبه روی  نیز  و جماعتی  نشسته 
فضای باز ایستاده اند. شخصی که ممکن 
باشد، کنار پنجره رو  است نظام الملک 
به شاه ایستاده و از روی کاغذ چیزی را 
می خواند. کنار شاه، میرزا نصراهلل خان 
مشیرالدوله، صدراعظم ایستاده است و 
در درگاه پنجره، رو به شاه و پشت به باغ 
نیز دو نفر از آقایان علماء نشسته اند که 
قطعا یکی از آنان سید محمد طباطبایی 
به  زیادی  شباهت  پنجره  این  است. 
پنجره های تاالر برلیان دارد و این گمان 
را قوت می بخشد که شاه، علما، رجال 
طراز اول و خطیب الممالک داخل تاالر 
باِز  فضای  در  مدعوین  سایر  و  برلیان 
زیرا  بودند؛  ایستاده  تاالر  این  روبروی 
بود  کوچکی  نسبتا  تاالر  برلیان،  تاالر 
که گنجایش همه حاضران را نداشت. 
دولت آبادی نیز تصریح دارد که صندلی 
باغ  به  رو  برلیان«  را وسط »اتاق  شاه 
محمد  سید  همچنین،  بودند.  گذاشته 
طباطبایی که روبروی شاه نشسته بود، 
در یادداشت های خود تصریح دارد که 
مراسم سالم در اتاق برلیان برگزار شد.

بود که  بدین شکل  ترتیب مراسم 
معمول  خطبه  لممالک  خطیب ا بتدا  ا
مراسم سالم را قرائت کرد. سپس شاه 
با صدایی ضعیف و لرزان گفت که ده 
سال است، آرزوی چنین روزی را داشته 
رعشه  دچار  دستانش  که  حالی  در  و 
شدید بود، پاکت حاوی نطق خود را از 
صدراعظم گرفت و بدست نظام الملک 
داد تا بخواند. شاه در خطابه خود، روز 
افتتاح مجلس شورای ملی را »میمون 
جایی  را  مجلس  و  خوانده  مبارک«  و 
دانسته بود که »رشته های امور دولتی 
و مملکتی را بهم مربوط و متصل میدارد 
را متین  و عالیق مابین دولت و ملت 
و محکم میسازد« سپس گفته بود: »بر 
تکالیف خود  انتخاب شدگان است که 
ملت  و  دولت  نظر  منظور  چنانکه  را 
است، انجام بدهند« و خطابه خود را با 
این جمله به پایان برده بود که »دست 
خدا همراه شما؛ بروید مسئولیتی را که 
و درستی  با صداقت  گرفته اید  برعهده 
و  متعال  قادر  بفضل  و  بدهید  انجام 
توجه ما مستظهر و امیدوار باشید.« پس 
از خطابه شاه، دسته موزیک نظام شروع 
به نواختن کرد و مراسم پایان پذیرفت.«

وقتی »تهران تب آلود« بود

»خوانش تحلیلی شعر امروز« منتشر شد
کتاب »کلمات به قرائت جهان 
شعر  تحلیلی  )خوانش  می اندیشند« 
منتشر  شهرجو  یداهلل  نوشته  امروز( 

شد.
 ۳۲ گردآوری  که  کتاب  این 
است  معاصر  شعر  از  تحلیلی  قرائت 
در ۱۸۷ صفحه و با قیمت ۳۴ هزار 
تومان توسط نشر سیب سرخ منتشر 

شده است.
یداهلل شهرجو، نویسنده »کلمات 
به قرائت جهان می اندیشند« درباره 
این کتاب می گوید: »کلمات به قرائت 

جهان می اندیشند« مجموعه ای از ۳۲ خوانش تحلیلی است که من در طول 
سه سال اخیر بر روی شعرهای شاعران معاصر و بر روی مجموعه شعرهای 
منتشرشده آن ها انجام داده ام که غالب این نوشته ها نیز پیش تر در نشریات 

ادبی منتشر شده است.
او ادامه داد: تاکید من برای استفاده از کلمه و خوانش در این مجموعه 
از این منظر است که در نقد ادبی خوانش بر جنبه تحلیلی آثار ادبی تاکید 
بیشتری دارد و من نیز در نوشته های این مجموعه سعی کرده ام جنبه تحلیل، 
بررسی و واگشایی را برجسته تر نشان دهم و این که تا چه اندازه در این مهم 

موفق شده ام به مخاطب برمی گردد.
شهرجو همچنین بیان کرد: در فضای ادبی امروز برای بازتعریف و 
شناخت برخی از ویژگی های ناب شعر فارسی که متاسفانه در پی افراط و 
تفریط ها گرد بی توجهی بر آن ها نشسته است، بیش از هر گزینه ای، تحلیل و 
واگشایی ادبی مورد نیاز جدی ماست. مخاطب امروز شعر فارسی به شناختی 
روشن مبتنی بر شیوه های دقیق و مستدل علمی درباره شعر نیاز دارد و 
خوانش تحلیلی شعر امروز اگر چنین ویژگی ای را داشته باشد می تواند در 
کنار فراهم آوردن بستری برای رشد و تعالی شعر امروز، زمینه شناخت هر چه 
بیشتر مخاطبان و دوستداران ادبیات از شعر واقعی و پیش رو را فراهم آورد.

در معرفی نویسنده این کتاب آمده است: یداهلل شهرجو، متولد سال 
۱۳۵۰ در شهر میناب از استان هرمزگان و دانش آموخته رشته زبان و ادبیات 
فارسی است. او در سال ۱۳۸۵ اولین مجموعه شعرش را با عنوان »یک 
صندلی مقابل دریا« منتشر کرد و پس از آن نیز تا امروز شش مجموعه 
دیگر از شعرهایش را با عنوان های »جزیره در حاشیه متن«، »شکل وارونه 
دریا در چشم«، »چشمانت البه الی سطرهاست«، »قاصدک نام کوچک 

باد است«، »روایت پنهان در نخاع« و »زیرنویس« منتشر کرده است.

»هیات منصفه همنوعان« در بازار کتاب
مجموعه داستان »هیات منصفه 
همنوعان« با ترجمه  یوسف نوری زاده 

منتشر شد.
عه  مجمو که  ب  کتا ین  ا
توسط  است  نگلیسی  ا داستان   ۹
انتشارات پیدایش منتشر شده است.

در معرفی کتاب »هیات منصفه 
ست:  ا شده  ن  ا عنو همنوعان« 
حین  ن  ا منتقد و  ن  گا نند ا »خو
ارتباط  دنبال  به  داستان  هر  مطالعه 
و  عمل  یند،  شخصیت ها نی  نسا ا
عکس العمل شان در قبال هم. هریک 
از آثار این مجموعه، به مانند بنیان 

هر اثر داستانی، انواع عمل و عکس العملند در قبال حوادث مختلف: مرگ، 
بیماری و ... در مکان های مختلف: اداره، خانه و ... با انسان های مختلف: 

مرد، زن، پیر، جوان. 
به  کشور  کتاب فروشی های  در  تومان  ۳۶هزار  قیمت  با  کتاب  این 

فروش می رسد.

محمدعلی سپانلو در »وزن  دنیا«
از یاد رفته ها« که  با تیتر »کاشف  شماره  نهم ماهنامه  »وزن  دنیا« 

مروری تحلیلی بر کارنامه  محمدعلی سپانلوست، منتشر شد.
تهران،  استان های  شاعران  از  می توانیم  دنیا  وزن  شماره   این  در 

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، لرستان و یزد شعر بخوانیم.
عالوه بر شعر این استان ها، دو بخش »آن سوی مرزها« و »کارنامه«، 
در بخش اول بازتاب دهنده  شعِر شاعران ایرانی خارج از کشور و در بخش 

دوم، منعکس کننده شعرهای شاعران کارگاِه شعر مهدی فرجی است.
»وزن  دنیا« در بخش »تعریف و تبصره«  این شماره و پرونده ای با تیتر 
»کاشف از یاد رفته ها« مروری تحلیلی داشته بر کارنامه  محمدعلی سپانلو، 
شاعر، پژوهشگر و مترجم فقید. از نویسندگان این پرونده می توان به سعدی 
ثباتی، رضا  بهزاد خواجات، مهرنوش قربانعلی، علی  گل بیانی، فریده روا، 
رحمتی راد، علی مسعودی نیا، شهریار خسروی و سیدفرزام حسینی اشاره کرد.

گفت وگویی   عنوان  سپانلو  محمدعلی  با  گمشده  گفت وگوی  یک 
منتشرنشده با سپانلوست که پوریا سوری آن  را انجام داده  است.

این مجله همچنین در میزگردی با حضور عبدالعلی عظیمی، علیرضا 
بهنام و روجا چمنکار، به زندگی شعری محمدعلی سپانلو پرداخته است.

»هوای تازه« بخش دیگری  از این شماره  وزن دنیاست، که در هر 
شماره به معرفی شاعران برگزیده  در دو بخش شعر آزاد و کالسیک می پردازد، 
و در این شماره نقد و بررسی کوتاهی داشته بر شعرهای جمال الدین بزن، 
شاعر برگزیده  بخش آزاد اهل کهگیلویه و بویراحمد و فرزین منصوری، 
شاعر برگزیده  بخش کالسیک اهل کرمانشاه. در بخش »صندوق پستی« 
این شماره یادداشتی از شهریار خسروی می خوانیم با عنوان بحثی در لوازم 
نظری و روش شناختی نگارش تاریخ ادبیات ایران پس از انقالب. شماره  نهم 
»وزن دنیا« در ۱۸۸ صفحه و به قیمت ۵۰ هزار تومان در کتاب فروشی ها و 

کیوسک های مطبوعاتی معتبر در دسترس مخاطبان شعر است 
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پروانه رسولی خوشبخت

وضعیت احمدرضا احمدی پس از سکته مغزی

مدتی  از  پس  شده،  مغزی  سکته  دچار  یکنبه  روز  که  احمدی  احمدرضا 
سالمتی اش به حالت طبیعی بازگشته است.

صفحه  احمدرضا احمدی که زیرنظر دختر این شاعر، ماهور احمدی اداره می شود 
درباره وضعیت جسمی او نوشته است: احمدرضا احمدی، شاعر معاصر کشور دیروز 
دچار سکته مغزی شد که خوشبختانه پس از مدتی سالمتی اش به حالت طبیعی 
بازگشت. طبق گفته پزشکان معالج، خطر همچنان تا ۷۲ ساعت برای بازگشت مجدد 
سکته وجود خواهد داشت. الزم به ذکر است به دلیل شرایط کرونا، احمدرضا در 
حال حاضر در منزل تحت نظر است و رسیدگی های پزشکی در منزل انجام می شود.

محسن بوالحسنی، شاعر نیز درباره آخرین وضعیت جسمی احمدرضا احمدی 
پس از سکته مغزی به ایسنا گفت: خدا را شکر، حال شان نسبت به دیروز خیلی 
بهتر است. تحت استراحت و زیر نظر پزشک در منزل هستند که ان شاءاهلل این ۷۲ 
ساعتی را که بعد از سکته اول در نظر گرفتند که ممکن است باز مشکلی پیش بیاید، 
بگذرانند و مشکل خاصی پیش نیاید. ولی حال شان نسبت به دیروز خیلی بهتر است.

احمدرضا احمدی، شاعر و نویسنده متولد ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۹ در کرمان است. 
از آثار او در حوزه شعر می توان به »دفترهای واپسین«، »دفترهای سالخوردگی«، 
»هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود« و »روزی برای تو خواهم گفت« و از آثار او 
در حوزه کودک و نوجوان می توان به »دیگر در خانه پسرک هفت صندلی بود«، 

»دخترک ماهی تنهایی« و »مزرعه گل های آفتابگردان«  اشاره کرد.

شرایط برای ناشران کوچک سخت تر می شود

ناشرنماها،  با غربال  انتشارات »بیدگل«، کرونا می تواند  داخلی  نظر مدیر  از 
آشفتگی های صنعت نشر را نسبتا سروسامان بدهد اما کار را برای ناشران مستقل 

و کوچک سخت تر هم می کند.
این  راهکار  و  استراتژی  درباره  »بیدگل«  انتشارات  داخلی  مدیر  شویز،  آال 
انتشارات برای برون رفت از وضعیت افت کسادی بازار نشر در شرایط کرونا، به لحاظ 
حاضر  حال  شرایط  گرچه  گفت:  و...  خرید  قدرت  کاهش  کتاب،  قیمت  افزایش 
بازار نشر کشور سخت است اما راه حل هایی برای تغییر شرایط پیش رو ناشران و 

کتاب فروشان وجود دارد.
 وی افزود: شرایط موجود عالوه بر مشکالت، موقعیتی را نیز ایجاد کرده تا 
برخی نارسایی ها و مصائب بازار نشر را اصالح کنیم. مثال همیشه به عنوان ناشر، 
این مسأله را داشتیم که یک برنامه ریزی هفت یا هشت ماهه برای تسویه حساب 
کتاب ها انجام بدهیم و این تغییر اخیر موجب شد تا به این موضوع فکر کنیم که 
بتوانیم با یک تغییر در شیوه فروش نقدی، بخشی از این مشکالت را جبران کنیم.

با  را  اینکه بخواهیم کتاب هایمان  به جای  شویز توضیح داد: تصمیم گرفتیم 
تخفیف کمتر به همان ترتیبی که قبال می فروختیم، بفروشیم، با درصدی تخفیفی 
در  از مشکالت  برخی  تا  این جریان موجب شد  بفروشیم.  نقدی  به صورت  بیشتر 

بخش فروش حل شود.
ژانر  شد  موجب  مسأله  همین  داد:  ادامه  »بیدگل«  انتشارات  داخلی  مدیر 
کتاب هایی که فروخته می شوند، متنوع تر شود. کتاب های داستانی از جمله کتاب هایی 

بود که در این شرایط، پس از مدتی دوباره مورد استقبال قرار گرفت.
به گفته وی، یکی از دالیل استقبال مردم از خواندن کتاب های داستانی، می تواند 
این باشد که فرصت مردم برای خواندن بیشتر شده است و از این جنبه، انتخاب کتاب 
بسیار مهم خواهد شد. این دو نکته موجب شد تا بتوانیم کمی از مصائب ناشی از 
کرونا را کمتر کنیم؛ مثال در این زمینه که چه کتابی برای چاپ انتخاب کنیم و 

اینکه با وضعیت مالی جدید، چطور کنار بیاییم.
شویز با اشاره به آینده نشر ادامه عنوان کرد: شرایط ممکن است که پیچیده تر 
شود؛ اما در نهایت منجر به غربال برخی از ناشران می شود. سختی کار هم اونجا 
خواهد بود که ناشران مستقل کوچک که خیلی صدایی هم در عالم نشر نداشتند، 

در این شرایط کارشان سخت تر شود. 
به گفته مدیر داخلی انتشارات »بیدگل«، بازار کتاب بسیار آشفته است، ناشران 
بسیاری داریم که واقعا ناشر نیستند و کتاب هایی را ترجمه و منتشر می کنند که 
بارها ترجمه شده اند و صرفا از محصولی استفاده می کنند که بازار قبال نسبت به 

آن جواب مثبت داده است.
وی افزود: معتقدم که غربال شدن نشر، برای خواننده کتاب و بازار نشر ایران 
و  این کسب  از  بخشی  است؛ چراکه  مسأله  اقتصادی یک  به لحاظ  اما  نیست؛  بد 

کارها تعطیل خواهند شد.
شویز همچنین درباره راهکار ایجاد شرکت های نشر )ادغام چند نشر به جهت 
کاهش هزینه ها و نفوذ قدرت بیشتر در بازار نشر برای سود باالتر( در کشور برای 
کمک به بازار نشر ایران گفت: هماهنگی و اتحاد انتشاراتی ها در این شرایط می تواند 

بخشی از مسائل اقتصادی را جبران کند؛ اما تاثیری بر کتاب خوانی مردم ندارد.
مدیر داخلی انتشارات »بیدگل« بیان کرد: بازار کتاب ایران خیلی قابل مقایسه 
ناشران برای  از  این لحاظ شاید مشارکت برخی  از  بازار جهانی کتاب نیست و  با 
کتاب ها  انتخاب  که  فکر می کنم  اما  باشد  کار سختی  مشترک  به هدفی  رسیدن 

همچنان مسأله مهم تری است.
وی در پایان عنوان کرد: این همکاری قطعا می تواند موثر باشد و به ناشران 
کوچک تر برای ادامه حیاتشان کمک کند. اما شاید عملی کردن این جریان پس از 

این شرایط کرونایی میسر باشد.

داشتم   آرزو  می گوید:  موسوی  حافظ 
مثل  جایگاهی  شاملو  یزه  جا روز  یک 
جایزه الیوت پیدا کند البته ما هنوز به آنجا 
یک  به  می توانیم  همیشه  اما  نرسیده ایم، 

آرمان خوب فکر کنیم.
حافظ موسوی، شاعر و دبیر دو دوره 
اول جایزه شعر شاملو درباره اهمیت برگزاری 
این جایزه مستقل ادبی گفت: اولین اهمیت 
جایزه شاملو به اهمیت خود شعر باز می گردد. 
با توجه به اینکه شعر از دیرباز هنر ملی ما 
واالیی  اهمیت  از  ما  فرهنگ  در  و  بوده 
یا  شعر  از  حمایت  هرگونه  است،  برخوردار 
حوزه  این  در  مثبت  تأثیرگذاری  هرگونه 
خوبی  اتفاق  آن  پیکر  به  انرژی  تزریق  و 

قلمداد می شود.
توجه  اخیر  سال های  در  افزود:  وی 
آن  مخاطبان  و  شده  کم  شعر   به  جامعه 
کاهش پیدا کرده ، در نتیجه ناشران از چاپ 
شعر استقبال نمی کنند، برگزاری جایزه شعر 
می تواند تاثیر مثبتی در بهبود این روند داشته 
بزرگترین  از  یکی  نام  به  جایزه  این  باشد. 
شاعران معاصر ما یعنی احمد شاملوست و 
خود نام شاملو به این جایزه حیثیت و اعتبار 
از  فراتر  آن  بازتاب  و  انعکاس  و  می بخشد 

یک جایزه شعر معمولی است.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  موسوی 
به  جایزه  این  در  حضور  از  شما  تجربه 
عنوان دبیر دو دوره و داور مرحله اول دوره 
فرصتی  شد  خوب  کرد:  بیان  چیست،  دوم 
که  را  شبهه ای  دو  یکی،  من  تا  آمد  پیش 
در این مورد وجود دارد برطرف کنم. وقتی 
موسسه الف.بامداد جایزه را راه اندازی کرد، 
چون پیش از این چند دوره دبیر جایزه شعر 
کارنامه بودم، با من تماس گرفتند و از من 

خواستند دبیری جایزه را بر عهده بگیرم. من 
پیش از این تصمیمی نداشتم دوباره خودم را 
درگیر چنین کار دشواری کنم، چون از  یک 
طرف آدم از کار روزمره خودش بازمی ماند و 
از طرف دیگر احساس می کردم انرژی سابق 
را ندارم، از سویی هم به خاطر تبعات آن و 
آزردگی هایی که به بار می آورد، قصد چنین 
کاری را نداشتم. اما در برابر پیشنهاد خانم 
آقای  شخص  و  الف.بامداد  موسسه  و  آیدا 
برای  لذا  کنم  مخالفت  نتوانستم  کیائیان، 
یک دوره پذیرفتم تا جایزه را سر و سامان 
دهیم و چهارچوب هایش را مشخص کنیم 
و اما خب در دوره دوم هم باز به خاطر اصرار 

دوستان کار را ادامه دادم.
درباره  شاملو  شعر  جایزه  سابق  دبیر 
اشاره کرد:  نیز  این جایزه  معیارهای داوری 
ما  که  بود  این  بود  من  نظر  مد  که  چیزی 
او  را معیار قرار دهیم، شعر  اگر شعر شاملو 
از دو ویژگی برخوردار است. یکی اینکه شعر 
او شعری پیشرو است. یعنی شعر عامه پسند 
نیست و منتقدان جدی ادبیات ما شعر او را جزو 

برترین های شعر فارسی می دانند. از طرفی 
دارد.  گسترده ای  اجتماعی  نفوذ  شاملو  شعر 
ویژگی که شعر کمتر شاعری از آن برخوردار 
است.  پس بر اساس این دو معیار باید دنبال 
شعرهایی باشیم که از طرفی به لحاظ ادبی 
پیشرو باشند و ارزش ادبی و هنری باالیی 
داشته باشند و از طرفی اجتماعی باشند.  برای 
تحقق این امر پیشنهاد من این بود که داوری 
در دو سطح و مرحله انجام شود. در سطح اول، 
از نگاه منتقدان ادبی و شاعران باشد. در سطح 
دوم برای سنجش بازتاب اجتماعی آن از طیف 
گسترده تری از روشنفکران و کسانی که خارج 
از حوزه شعر فعالیت می کنند کمک بگیریم.

بود  این  من  استدالل  داد:  ادامه  وی 
اهالی  ما،  روزنامه نگاران  روی  شاملو  شعر 
هنر و فلسفه هم موثر بوده است و جامعه 
فرهنگی ما را تحت تاثیر قرار داده، پس یک 
رویکرد جایزه شعر می تواند این باشد که هر 
دوی این ویژگی ها را معیار قرار دهد. ولی 
هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر دوره ای 
چنین کتاب هایی انتخاب شوند. من در همان 

دو دوره اول و دوم دبیر و داور بودم اما پس 
و  برد  پیش  را  کار  جایزه،  دبیرخانه  آن  از 
اکنون من هیچ  مسئولیتی ندارم. البته هر 
زمان مشورتی از من خواسته شود با کمال 

میل همکاری می کنم.
شعرهای  داوری  درباره  موسوی 
بر  قرار  ابتدا  از  کرد:  بیان  نیز  منتشرنشده 
بهترین کتاب های  از  تا یکی دوتا  بود  این 
به  و  نتخاب  ا قبل  سال  در  منتشرشده 
فرض  چون  شود.  معرفی  شعر  عالقمندان 
حدود  چیزی  شاید  ساالنه  که  بود  این  بر 
هزار عنوان مجموعه شعر منتشر شود و اگر 
در بین این ها چند مجموعه وجود دارد که 
دیده نشده، جایزه با نگاه منتقدانه این آثار 
را بیرون بکشد و به جامعه معرفی کند که 
مساله  اما  است.  بجایی  نظر من بخش  به 
دیگر این است که آیا این جایزه می خواهد 
یا  کند  حمایت  نوآمده  و  نوقلم  شاعران  از 
خیر که این هم در جای خود بحثی است 
که می تواند در دوره های آتی بررسی شود. 
ما در کارنامه یک بخش روزنه داشتیم که 
به شاعران نسل جوان اختصاص داده بودیم، 

اینها کارهایی است که می شود انجام داد.
وی افزود: بعضی از کتاب ها چون با 
محدودیت انتشار و مشکل مجوز مواجه اند، 
به صورت اینترنتی منتشر می شود. به نظر 
اینها  به  بخشی  که  ندارد  هم  ایرادی  من 
اختصاص داده شود. کتاب هایی هم که در 
خارج از ایران و یا در کشورهای فارسی زبان 
مثل افغانستان و تاجیکستان منتشر می شود 
هم باید مورد توجه قرار گیرد. اما این را هم 
در نظر بگیریم که انجام نشدن هیچ کدام 
از این  ایده ها نباید بهانه ای شود تا کار اصلی 
که در جایزه صورت می گیرد زیر سوال برود.

آرزو داشتم جایزه شاملو مثل جایزه الیوت شود
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سودای بازیگر شدن یک بیمار اسکیزوفرنی

به   » ی ر فتا گر « یش  نما
نویسندگی و کارگردانی سجاد باقری 
از  ۳۰ مهر در پردیس تئاتر شهرزاد 

روی صحنه خواهد رفت. 
این  از  پیش  که  باقری  سجاد 
نمایش  »بیا جلوتر« را در تماشاخانه 

نوفل لوشاتو روی صحنه برده است، از ۳۰ 
مهر ماه سال جاری با نمایش »گرفتاری« به صحنه تئاتر برمی گردد.

این نمایش پس از پنج ماه تمرین به  صحنه خواهد رفت و بازیگران 
و دیگر عوامل نمایش به زودی اعالم خواهد شد.

»گرفتاری« داستانی درباره ذهن یک بیمار اسکیزوفرنی است که 
مدام در سودای بازیگر شدن به سر می برد.

به زودی  نمایش  این  بلیت های  فروش  پیش  مورد  در  اطالعات 
اعالم خواهد شد.

زمان پخش سریال »نجال« مشخص نیست

با  »نجال«  سریال  تهیه کننده 
اشاره به اینکه زمان دقیق آغاز پخش 
این مجموعه هنوز مشخص نیست، 
تأکید کرد سریال همزمان با دهه آخر 

ماه صفر پخش خواهد شد.
سعید سعدی درباره مضمون سریال که 
به اربعین اشاره دارد و تأثیر به تعویق افتادن 
پخش آن بر ارتباط با مخاطب عنوان کرد: اگر سریال از دهه آخر صفر 
آغاز شود و بعد از اربعین بیفتد باز هم این ظرفیت را دارد که مخاطبش را 
جذب کند چون یک درام عاشقانه است. وی افزود: این سریال در الیه هایی 
از قصه به اربعین می پردازد  و سعی شده یک کار مناسبتی و متعلق به 
امام حسین )ع( باشد. سعدی درباره سختی های تولید این سریال گفت: 
سریال لوکیشن های متعدد دارد، تولید آن هزینه سنگینی داشت و تالش 

کردیم نتیجه کار خوب از آب دربیاید.

موسیقی »المینور« را کریستف رضایی ساخت

ترین  تازه  در  رضایی  کریستف 
مهرجویی،  داریوش  با  خود  همکاری 
ساخته  را  »المینور«  فیلم  موسیقی 

است.
فیلم  آخرین  عنوان  »المینور« 

داریوش مهرجویی است که در آن بازیگران 
متعددی از جمله

علی نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصاری، بیتا فرهی، علی 
مصفا، مهرداد صدیقیان، بهناز جعفری، کاوه آفاق، امراهلل صابری، رضا 
داودنژاد، دیبا زاهدی، سیامک ادیب، محمد رضا شهبانی نوری، شراره 
رنجبر، محمد جواد جعفرپور، مهرنوش ذوالفقاری، محمد هادی عطایی، 
مهدی مرتضایی، یاسمن کوزه گر، هومن بهزادی، هانا وارسته، سبحان 
خسروی، احمد یاوری، فرهاد ریش سفیدی، علی بلوردی و فریماه فرجامی  

و عده دیگری ایفای نقش کرده اند. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

عدم محبوببت رسانه ملي
سیدزاده: بخش خصوصي تمایلي

 به همکاري با تلویزین ندارد

کرونا به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شدت به تمام مشاغل 
آسیب زده است و این آسیب در حوزه هاي مختلف متفاوت است. سینما 
یکي از مشاغلي است که به شدت از این موضوع آسیب دیده است و 
عدم تمایل تهیه کنندگان به اکران فیلم ها، نفروختن فیلم هاي اکران 
شده و عدم استقبال مخاطبان از رفتن به سینما باعث شده تا سینماها 

به شدت دچار مشکالت اقتصادي شوند.
سیدامیر سیدزاده، تهیه کننده سینما در گفتگویي کوتاه با دنیاي 
جوانان درباره وضعیت ساخت آثاری که در دست تولید دارد، گفت: کرونا 
ما را در معذوریت قرار داده است و برای حفظ جان همکاران مان با وجود 
آن که همه مراحل تولیدی فیلم بی اجازه حرف نزن، به کارگردانی رسول 
صانعی را پیش رفته بودیم و کار آماده کلید خوردن بود، اما آن را موقتا 

متوقف کردیم تا وضعیت کمی بهتر شود و بعد برای آن اقدام کنیم.
برای  که  خانه،  بازی  سریال  ساخت  درخواست  درباره  او 
داد:  توضیح  نیز  داشت،  را  آن  ساخت  قصد  خانگی  نمایش  شبکه 
ازآنجایی که وضعیت صدور مجوزهای سریال شبکه نمایش خانگی 
هنوز مشخص نشده است و صدور مجوز را به تلویزیون ارجاع داده اند 
فعال دست نگه داشته ایم. بخش خصوصی هم انگیزه الزم را برای 
همکاری با تلویزیون ندارد و فکر می کنم سرمایه گذاری بیهوده ای 
نخواهند  مجوز  تقاضای  نیز  سایر همکارانم  بلکه  من  نه تنها  است. 
متفاوت  کامال  ارشاد  وزارت  با  تلویزیون  سیاست های  چون  کرد، 
است و ممیزی ها به نحوی است که محصول شما بیشتر از آن که 
زاییده تفکر و ذهن نویسنده و کارگردان باشد یک محصول سفارشی 
می شود. ارجاع صدور مجوز بخش نمایش خانگی به تلویزیون باعث 
بیکاری چند هزار نفر شده است که در شبکه نمایش خانگی و تولید 
محصوالت آن فعال بودند که همه این افراد صاحب خانواده هستند و 
با این شرایط با معضل بیکاری مواجه شده اند. امیدوارم با پادرمیانی 
مسئولین امر و خوشفکری مسئوالن فرهنگی سرنوشت این شبکه به 
نتیجه درستی برسد و همانند گذشته صدور مجوزها توسط وزارت 
یافته و  انگیزه سرمایه گذاری  تا بخش خصوصی  انجام شود  ارشاد 

این مسیر را ادامه دهد.
آثاری که در  تهیه کننده فیلم سینمایي ریست، همچنین درباره 
دست اکران دارد، اظهار کرد: وضعیت اکران به شکل فیزیکی صددرصد 
محکوم به شکست است، چون مخاطبی به سالن سینما نمی رود. در 
این فرصت چند ماهه من خودم به سالن های مختلف رفتم و دیدم 
که سانس ها با یکی دو نفر اکران می شود که این هزینه روشن کردن 
چراغ سالن  را هم درنمی آورد. از سوی دیگر اکران آنالین را داریم که 
به دلیل عدم تبعیت از قانون منع کپی رایت فیلم ها به سرعت قاچاق 
و  می شوند  پخش  به راحتی  ماهواره ای  مختلف  کانال های  از  و  شده 
مخاطب دیگر پولی برای خرید فیلم صرف نمی کند. از همین رو با 
توجه به چند اثر آماده اکرانی که دارم فعال دست نگه داشته ام تا ببینم 

وضعیت چگونه خواهد شد.
ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا شرکت های  سیدزاده در 
خارجی پخش کننده می توانند جلوی قاچاق آثار ایرانی را بگیرند، بیان 
کرد: در کلیت می توانند اما دو نکته اینجا مطرح است، یک خود فیلم 
است که تا چه اندازه قابلیت دیده شدن در آن سوی مرزها را دارد 
را پوشش  از طریق پخش کننده خارجی ضمانت شود و هزینه  ها  تا 
 دهد. فیلم باید جهان شمول باشد و با فرهنگ جهانی همخوانی داشته 
باشد، در غیر اینصورت موفقیتی به همراه نخواهد داشت. نکته بعدی 
این است که فیلم در داخل بیمه نمی شود و خود تلویزیون ما ناقض 
این حق و حقوق است، وقتی فیلم بالفاصله قاچاق می شود، مسلما 
صدمه و ضرر و زیان آن گریبان من را خواهد گرفت. ایران اگر به 
جمع کشورهای کنوانسیون برن بپیوندد آن وقت می توان از داخل و 
جان  به  قارچ  مانند  قاچاقچیان  امروز  بود.  موضوع  این  پیگیر  خارج 
محصوالت فرهنگی افتاده اند و کسی هم جلودار آنها نیست. تشکیل 
کارگروه قاچاق آثار سینمایی هم هرچند احکامی را صادر کرده است، 
نظام،  و  باشد  پاسخگو  نمی تواند  احکام  این  شرایطی  هر  تحت  اما 
نخواهد  همراه  به  تاثیری  نیفتد  اتفاق  این  تا  و  بپیوندد  باید  قانونی 
داشت. باید سرمنشأ آن را پیدا کرد و بعد بر اساس آن جلوگیری کرد. 
به دلیل مشکالت اقتصادی آدم های مختلف امروز دست به این کار 
سرگرمی  برای  هم  یکسری  و  معاش  امرار  برای  یکسری  می زنند، 

که باید برخورد عملی با آنها صورت گیرد.

زودگذر«  »داستان  با  احمدپور  نسیم  همکاری 
کارگردان خارجی

ن  ستا ا »د فیلم  ری  ا فیلمبرد
زودگذر« به نویسندگی نسیم احمدپور 
محصول  وایدر  رومد  کارگردانی  و 
به  لوکزانبورگ  و  سویس  مشترک 

پایان رسید.
با  را  او  سینما  در  که  احمدپور  نسیم 
»جنایت  و  »هجوم«  گربه«،  و  »ماهی  فیلم های  مشترک  نویسندگی 
بی دقت«  می شناسیم، داستان کار جدیدش درباره مقطع زمانی کوتاهی 
است که یک زن ایرانی و یک مرد سوییسی در شهر ژنو زندگی می کنند. 
نقش دختر ایرانی فیلم را پونه حاج محمدی بازیگر ایرانی مقیم لندن بازی 
می کند و فلیپ کاسترو، الیزابت جوهانس و آسترد رز از دیگر بازیگران فیلم 
هستند.»داستان زودگذر« چهارمین فیلم رومد وایدر درمقام کارگردان است 

که با نسیم احمدپور در نوشتن فیلم نامه همکاری داشت.
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معضل قاچاق فیلم ادامه دارد...
محمد احمدي: جلوي قاچاقچیان و شبکه هاي ماهواره اي را مي گیریم!
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

این روزها بسیاري از تهیه کنندگان 
دوست  اینکه  علیرغم  فیلمسازان  و 
دارند فیلم هاي خود را به شکل آنالین 
استقبال  وضعیت  که  چرا  کنند  اکران 
نیست،  چندان خوب  سینماها  از  مردم 
جدي  آنقدر  فیلم  قاچاق  مشکل  ولي 
جرات  کسي  کمتر  که  است  سریع  و 
فیلمي  درواقع هر  دارد.  فیلمش  اکران 
در  و  اخیر  ماه هاي  در  که  سینمایي 
دوران کرونا به شکل آنالین اکران شده، 
ظرف مدت چندساعت به شکل قاچاق و 
غیرقانوني پخش شده است و این نشان 
مي دهد که قاچاقچیان این عرصه چقدر 

سریع هستند!
محمد احمدی دبیر کارگروه مبارزه 
سینمایی  فیلم های  قاچاق  و  سرقت  با 
درباره  نان  جوا دنیاي  با  گفتگو  در 
اقدامات انجام شده از سوی این کارگروه 
کرد:  بیان  فیلم  قاچاق  با  مبارزه  برای 
در  تلگرام  مدیران  با  هماهنگی هایی 
چنانچه  اگر  تا  داشتیم  کشور  از  خارج 

کانالی فیلمی را غیرقانونی برای دانلود 
ارائه کرد، صاحب اثر یا کسی که حق 
مستقیم  است  خریده  را  فیلم  رایت 
بتواند نامه زده و با ارائه مدرک، نسبت 
به بسته شدن آن کانال اقدامات الزم 

را انجام دهد.
این  به  پاسخ  در  تهیه کننده  این 
تلگرام  مدیران  با  ارتباط  که  سؤال 
خواهد  زیادی  زمان  صرف  مستلزم 
که  موسساتی  کرد:  اظهار  نه،  یا  بود 
می کنند  خریداری  را  آثار  رایت  حق 
چون  هستند،  امر  این  پیگیر  به شدت 
حق رایت فیلم به آنها واگذار می شود 
را  کار  این  می توانند  روز  یک  در  و 
انجام دهند. ما هم از طریق پلیس فتا 
اقدام می کنیم و همکاری هایی در این 
بتوانیم  زمینه صورت گرفته است که 
البته  بگیریم،  را  فیلم ها  قاچاق  جلوی 
پلیس  طریق  از  اقدام  می کنیم  حس 
با  ارتباط  و  است  زمان بر  کمی  فتا 
کار  سریع تر  می تواند  تلگرام  مدیران 

را پیش ببرد. همچنین با توجه به این 
که میزان جریمه مواد قانونی در مورد 
نبوده  بازدارنده  اغلب  اینترنتی  جرائم 
متخلف  فرد  و  است  اندک  بسیار  و 
می کند،  خطا  امر  به  اقدام  دیگر  بار 
را  ماده واحده ای  کارگروه،  وکالی 
تنظیم کردند که تا هفته آینده به واحد 
تا  می شود  ارائه  مجلس  پژوهش های 
پیرو ماده قبلی جریمه ها تغییر یافته و 
اثر بازدارندگی داشته باشد. میزان این 
جرائم از ۹۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را 
شامل می شود که اگر چنانچه سایت یا 
کانالی تخلفی در این زمینه انجام داد، 
جریمه تعلق گرفته به آن بازدارنده و 
غیرقابل تکرار باشد. امیدواریم که این 
ماده به مجلس رسیده و مورد تصویب 
قانونی  طریق  از  بتوان  تا  گیرد  قرار 
و  فرهنگی  کاالهای  قاچاق  جلوی 

گرفت. را  سینمایی  فیلم های 
احمدی همچنین درباره جلوگیری 
پخش آثار سینمای ایران از شبکه های 

قوه  در  دوستان  با  گفت:  ماهواره ای 
شده  صحبت هایی  این باره  در  قضاییه 
را  شبکه ها  این  جلوی  بتوان  تا  است 
شبکه ها،  این  مالکین  که  چرا  گرفت 
از  آنها  مالی  مسائل  و  هستند  ایرانی 
طریق پخش آگهی های تبلیغاتی انجام 
می شود. سعی می کنیم ریشه اقتصادی 
تبلیغ  وقتی  چون  کنیم،  قطع  را  آنها 
می کنند مدیران و صاحبان حساب های 
بانکی آنها کامال مشخص هستند و با 
یک پیگیری ساده می توان جلوی آنها 
هستیم  تالش  در  همچنین  گرفت.  را 
سوی  از  جمعی  دسته  اقدام  یک  با 
تهیه کنندگان و استخدام وکالی خبره، 
را  اقدام شبکه های خارجی  این  جلوی 
بگیریم که این مسئله زمان بر و همراه 

با صرف هزینه باالست.
 نیازمند همراهی و همکاری دسته 
هم  با  تا  هستیم  تهیه کنندگان  جمعی 
اقدام  و  بگیریم  را  مشکل  این  جلوی 

آنها را خنثی کنیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

در  هنرمنــدان  از  بســیاري  روزهــا  ایــن 
ــه  ــدي ب ــیار ب ــت اقتصــادي و معیشــتي بس وضعی
ــریال  ــم و س ــدات فیل ــود تولی ــد. کمب ــر مي برن س
ــام  ــن ای ــا در ای ــه کرون ــن مشــکالتي ک و همچنی
ــا هنرمنــدان زیــادي  ایجــاد کــرده باعــث شــده ت
ــختي  ــت س ــده و در وضعی ــیب دی ــدت آس ــه ش ب

ــد. ــر ببرن ــه س ب
و  ســینما  مطــرح  بازیگــر  بازغــی  پژمــان 
ــد هنرمنــدان در  تلویزیــون در خصــوص وضعیــت ب
ــت  ــي دول ــت کاف ــدم حمای ــه ع ــا و البت ــن روزه ای
ــف  ــای مختل ــا در بخش ه ــکاران م ــد: هم مي گوی
ســینما در تنگدســتی گرفتــار هســتند و کســی 
ــه  ــن وظیف ــک ای ــد! بی ش ــان نمی رس ــه فریادش ب
ــه مســاعدتی جــدی  مســئوالن ســینمایی اســت ک
بــرای تمامــی هنرمندانــی کــه ایــن روزهــا نیازمنــد 
ــی  ــاری و مــدد هســتند، داشــته باشــند و تمهیدات ی
بــرای بــرون رفــت زندگــی آنهــا از بحــران در نظــر 
ــا  ــران کرون ــد از بح ــینما بع ــت س ــد. وضعی بگیرن
ــاق  ــن اتف ــت. ای ــم ریخ ــه ه ــان ب ــر جه در سراس
ــا اوضــاع ســینما هــم در  ــه باعــث شــد ت غیرمترقب
تمامــی کشــورهای دنیــا دچــار تنــش شــود امــا بــا 
تمهیــدات مســئوالن فرهنگــی و ســینمایی در ســایر 

ــا در  ــد ام ــل ش ــران آرام آرام ح ــن بح ــورها ای کش
کشــور مــا وضعیــت ســینما همچنــان بحرانی اســت.

ایــن ســینماگر بــا بیــان اینکــه مدیــران 
ــام جــدی  ــدی و اهتم ــا دغدغه من ــد ب ــینمایی بای س
ــت:  ــار داش ــند اظه ــینما باش ــی س ــادرس اهال فری
روزی کــه مــا داد می زدیــم و می گفتیــم هنرمنــدان 
بایــد بیمــه بیــکاری داشــته باشــند، هنرمنــدان بایــد 
ــع  ــه در مواق ــند ک ــته باش ــت داش ــندیکای درس س
ــروز و  ــر ام ــه فک ــد، ب ــان برس ــه دادش ــی ب بحران
امثــال امــروز بودیــم! وضعیــت ایــن روزهــای ســینما 
و بحرانــی کــه کرونــا در ســینما ایجــاد کــرده شــاید 
ــی و  ــران فرهنگ ــرای مدی ــد ب ــی باش ــر خوب تلنگ
ســینمایی تــا شــاید حداقــل بــرای ســال های آتــی 
ــن  ــینما را تعیی ــی س ــکاری اهال ــه بی ــت بیم وضعی
تکلیــف نماینــد. واقعــا نمی دانــم چــرا تکلیــف بیمــه 
ــال  ــه س ــن هم ــد از ای ــینما بع ــی س ــکاری اهال بی
ــر  ــچ مدی ــری روشــن نمی شــود و هی بحــث و پیگی
ــاق مهــم  ــن اتف ــرای ای ســینمایی اهتمــام جــدی ب
ــی  ــه اهال ــت بیم ــی وضعی نداشــته اســت؟ بالتکلیف
ســینما در حالــی اســت کــه دولــت مــا را مســاعدت 
ــراد  ــوم اف ــاور عم ــه در ب ــالف آنچ ــد و برخ نمی کن
جامعــه وجــود دارد مــا خودمــان بــا هزینــه شــخصی 

تمــام حــق بیمــه و مالیات مــان را پرداخــت می کنیــم 
و حتــی معــاف از مالیــات هــم نیســتیم! خانــه ســینما 
ــی  ــندیکای اهال ــف و س ــوان صن ــه عن ــه ب ــم ک ه
ــت و  ــرد مثب ــچ عملک ــود هی ــناخته می ش ــینما ش س
قابل قبولــی در راســتای تحقــق حقــوق برحــق اهالی 
ســینما نــدارد و رســما ســینماگران را بــه حــال خــود 
رهــا کــرده اســت و متاســفانه همیــن باعــث شــده 
تــا مــا شــاهد وضعیــت زندگــی نامســاعد بســیاری از 

ــیم. ــان باش ــکاران عزیزان م هم
ــار  ــش ب ــان صحبت های ــي در پای ــان بازغ پژم
ــرد و  ــاره ک ــدان اش ــد هنرمن ــت ب ــه وضعی ــر ب دیگ
گفــت: بــه نظــرم بایــد فکــري اساســي بــراي عرصه 
هنــر شــود. درواقــع کرونــا باعــث شــد تــا فشــارهاي 
روي قشــر هنرمنــد بیــش از پیــش خــودش را نشــان 
ــد  ــر مي کردن ــه فک ــراد ک ــیاري از اف ــا بس ــد ت ده
ــا  ــتند، ب ــي درد هس ــه و ب ــرادي مرف ــدان اف هنرمن
واقعیــت امــر روبــرو شــوند. مســئوالن نیــز بایــد از 
ــت  ــر دس ــه هن ــه عرص ــبت ب ــي نس ــن بي اهمیت ای
بردارنــد و بــه فکــر این قشــر باشــند. متاســفانه بارها 
در مصاحبه هــا دیــده و شــنیده ام کــه مي گوینــد 
بودجه هایــي تعییــن شــده و در حــال حمایــت 

ــن نیســت! ــت چنی ــي درواقعی هســتیم ول

وضعیت بد اهالي سینما در کرونا

نیستند! به فکر هنرمندان  بازغي: مسئوالن  پژمان 

ــي  ــه کارگردان ــدا ب ــا ســریال ایل ــن روزه ای
ــریالي  ــت، س ــش اس ــال پخ ــدل در ح ــا قوی رام
کــه یــک کار ســخت بــه لحــاظ لوکیشــن 
ــرایط  ــرداري در ش ــود و فیلمب ــوب مي ش محس
کوهســتاني باعــث شــده بــود تــا کار عوامــل این 
ســریال آن هــم در روزهــاي کرونایــي، ســخت تر 
شــود بــا ایــن حــال ایــن ســریال ســاخته و حــاال 
ــاي  ــور چهره ه ــت. حض ــیده اس ــش رس ــه پخ ب
محبــوب در ایــن ســریال نیــز باعــث شــده بــود 
تــا انتظــارات از آن بــاال بــرود ولــي حــاال در زمان 
پخــش کامــال مشــخص شــده کــه ایــن ســریال 
نیــز ماننــد بســیاري دیگــر از ســریال هاي اخیــر 

ــون، از کیفیــت الزم برخــوردار نیســت. تلویزی
رامــا قویــدل، کارگــردان این ســریال چندی 
پیــش و در خــالل ســاخت ایــن ســریال روزهایی 
را در قرنطینــه ســپری کــرد. او کــه در آن زمــان 
ابتــال بــه کرونــا را تکذیــب کــرده بود، با گذشــت 
۶مــاه از آن زمــان همچنــان اظهــار می کنــد کــه 
کرونــا نداشــته اســت! او در ایــن رابطــه مي گوید: 
مــن در روزهایــی کــه بــه دلیــل بیمــاری ریــوی 
و آســم در قرنطینــه بــودم آزمایــش کرونــا نــدادم 
و حقیقتــا نمی دانــم آیــا بــه ایــن بیمــاری مبتــال 

شــدم یــا نــه!؟
ــه اینکــه بیشــتر  ــاره ب ــا اش ــدل ب ــا قوی رام

ــدا،  ــریال ایل ــاخت س ــرف س ــال ص ــک س از ی
ــک  ــش از ی ــا بی ــرد: م ــار ک ــت، اظه ــده اس ش
ــریال  ــن س ــاخت ای ــرای س ــخت را ب ــال س س
ــول  ــورد قب ــن کار م ــدوارم ای ــم. امی گذرانده ای
مــردم واقــع شــود. ســاخت ایلــدا بــه دلیــل کار 
در کوهســتان و ارتفاعــات و شــیوع کرونــا بســیار 
ــن ســختی های  ــا ای ــژه ای داشــت ام شــرایط وی
ــال  ــرد. در ح ــدان ک ــا را دو چن ــه م کار، عالق
حاضــر همــکاران مــا بیشــتر آثارشــان را در 
فضاهــای بســته تولیــد می کننــد امــا در ســریال 
ایلــدا ســعی شــده اســت تــا چشــم نوازی طبیعــت 
ایــران در ایــن ســریال بــه وضــوح دیــده شــود. 
مــا بــرای ضبــط ایــن صحنه هــا بســیار تــالش 
کردیــم. کل گــروه و عوامــل نیــز ســختي زیــادي 
کشــیدند تــا ایــن ســریال بــه ســرانجام برســد و 
خوشــحالیم کــه درنهایــت موفــق شــدیم ســریال 

ــه پخــش برســانیم. را ب
ــه  ــن ســریال ب یکــي از مســائلي کــه در ای
شــدت موردانتقــاد قــرار گرفتــه اســت، موضــوع 
انتخــاب بازیگــران آن مي باشــد. پوریــا پورســرخ 
ــال  ــي کام ــریال، نقش ــن س ــي ای ــش اصل در نق
ــه  ــه ب ــرده ک ــا ک ــته را ایف ــا گذش ــاوت ب متف
اعتقــاد بســیاري از کارشناســان خــوب از آب 
درنیامــده اســت! رامــا قویــدل دربــاره شــخصیت 

ایــرج بــا بــازی پوریــا پورســرخ در ســریال ایلــدا 
گفــت: مــن تمــام مســئولیت انتخــاب بازیگــر را 
برعهــده می گیــرم و از آن پشــیمان نیســتم. پوریا 
پورســرخ در ایــن نقــش بســیار متفــاوت ظاهــر 
ــه نظــرم اعطــای نقش هــای متفــاوت  شــده و ب
ــن  ــت. م ــی اس ــیار جالب ــران، کار بس ــه بازیگ ب
شــخصیت ایــرج را بســیار دوســت دارم و می دانم 
پوریــا نیــز همیــن حــس را دارد. تعــداد زیــادی از 
بازیگــران ایــن اثــر، نقــش هــای متفاوتی نســبت 
ــن یــک  ــد و ای ــه کارهــای گذشــته خــود دارن ب
ــم  ــه مي دان ــا ک ــا آنج ــت و ت ــد اس ــه جدی تجرب
ــد.  ــي بودن ــود راض ــاي خ ــم از نقش ه ــه ه هم
بــه نظــرم مخاطــب هــم بایــد عــادت کنــد کــه 
یــک بازیگــر را در نقش هــاي متفــاوت و مختلــف 
ــم آن  ــودش و ه ــگاه خ ــم ن ــه ه ــرا ک ــد چ ببین

ــوند. ــه کلیشــه مي ش ــل ب ــر تبدی بازیگ
ــش  ــان صحبت های ــردان در پای ــن کارگ ای
ــاره تولیــدات ایــن روزهــاي شــبکه نمایــش  درب
ــن ســریال های خانگــی  خانگــی هــم گفــت: بی
و تلویزیونــی تفــاوت زیــادی وجــود نــدارد. 
شــبکه خانگــی از لحــاظ اقتصــادی فضــای 
ــان  ــن همچن ــا م ــری دارد ام ــر و اقتصادی ت بازت
از تلویزیــون حمایــت می کنــم و تلویزیــون را 
ــم. ــود می دان ــه خ ــختی هایش خان ــام س ــا تم ب

از روزهاي کرونایي تا بازیگران متفاوت

راما قویدل: نمي دانم کرونا داشتم یا خیر!؟


