
فشار کرونا به معیشت میلیون ها نفر
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ۷۰ تا 
۸۰ درصد مشکالت اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد 

مربوط بوده که با وجود تحریم ها اثر آن شدیدتر شده است.
وحید ارشدی در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: ابتدا باید دید ریشه نوسانات اقتصادی چیست، سپس باید رصد 
نمود که قوای سه گانه هر کدام چه نقشی را در مدیریت نوسانات باید ایفا کنند.

وی افزود: نوسانات اقتصادی در حال حاضر می تواند ناشی از چند مسئله 

باشد که بخشی از آن مربوط به ساختار اقتصاد کشور است و مجلس از طریق 
دو مسیر قانون گذاری و نظارت بر عملکردها به نمایندگی از مردم می تواند نقش 
داشته باشد. بخشی دیگر از مشکالت اقتصادی کشور به تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی که به ایران وارد می شود، ربط دارد اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکالت 
اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود تحریم ها 

اثر آن شدیدتر شده است.
صفحه 3

وزیر علوم: 

منتظر بازگشت 
به سیستم های قبلی آموزشی نباشید

بازتاب درگذشت استاد شجريان
و  مدرس  ننده،  خوا جمشیدی  فاضل 
جامعه شناس با این توضیح که همه ادعا داریم 
به حافظ عالقمند هستیم، دیوان او را می خوانیم و 
می شناسیم ولی به نظرم  محمدرضا شجریان یکی 
از نادر اشخاصی بود که توانست حافظ را در جامعه تثبیت تر 
کند به دنیاي جوانان گفت: هر شعری را که شجریان از حافظ 

خواند درک مخاطب را از آن شعر باالتر برد.
او با بیان اینکه آواز دو منظر دارد، افزود: منظر اول 
آواز و شعر، یکی می خواند و عده ای می شنوند و لذت می برند، 
این منظر کلی آواز است. اما آقای شجریان در سال 13۷۷ در 
خانه خودشان به من گفت من لحظات و دقایقی در اجراهایم 
از زمین کنده می شوم. پرسیدم چه زمانی است؟ گفت: زمانی 
که به اوج صدام می رسم و با تشریح درست غزل، موسیقی، 
با  ارتباطم  که  آنجاست  می شوم  جدا  زمین  از  و حس  صدا 

شنونده برقرار می شود. 
صفحه 8

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی:

تحریم ثانویه بانک های تحریم شده
تاثیری در روابط مالی آنها ندارد!

3
توسعه آسیب ها، بر اثز افزايش حضور دانش آموزان در فضای مجازی

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بابائیان: دولت 

نبايد جشنواره هاي 
سینمايي را برگزار 

كند

6ورزش
به خاطر سرمربی 

انگیزه ای برای 
حضور در تیم ملی 

ندارم

هنگ 7فر

درباره  سینما(  پخش کننده  و  )تهیه کننده  بابائیان  داریوش 
اکران 2 فیلم جدیدش در سینماها گفت: 2 فیلم کله پوک به 
کارگردانی جواد مزدآبادی و تله پاتی به کارگردانی رضا شالچی 
اکران می شوند. به دلیل اینکه ظرفیت اکران و ظرفیت تماشاگر 
در سینماها بسیار محدود است، قرار است همزمان با اکران 

این 2 فیلم در سینماها به صورت آنالین هم اکران شوند.

بازیهای  در  چند  هر  گفت:  پارالمپیکی  کار  دوومیدانی 
پاراآسیایی جاکارتا با کسب دو مدال نقره در دیسک و وزنه، 
سهمیه پارالمپیک توکیو را کسب کردم، اما به خاطر سرمربی 

تیم ملی، انگیزه ای برای حضور در تیم ملی ندارم.

تبریز  است  معتقد  نبی«  »یاس  انتشارات  مدیر 
در  بیشتر  آنچه  امروزه  اما  عالمه هاست؛  شهر 
فضای این شهر تاریخی و فرهنگی به چشم می آید، 
عالمه انگارانی هستند که خود را بی نیاز از خواندن 

کتاب می دانند.

داشتن كتابخانه 
شخصی در خانه ها 

افتخار است 

داليل نوسانات اقتصادی در ايران چیست؟ آغاز شمارش معکوس انتخابات آمریکا
 در بازار طال

انتخابات ریاست جمهوری  برای  بازار طال که شمارش معکوس  تحلیلگران 
آمریکا را آغاز کرده اند، می گویند اوضاع معامالت در هفته جاری تحت تاثیر تصویب 

یا عدم تصویب اقدامات محرک مالی پیش از انتخابات قرار خواهد گرفت.
خوش بینی به کمک مالی فدرال باعث شد بازارهای سهام و طال در آخرین روز 
معامالت هفته گذشته به سطح باالتری صعود کنند. ترامپ روز جمعه در توییتی نوشت: مذاکرات 

کمک مالی کووید در جریان است.
صفحه 3

هرگونه  مسئول  دستگاه های  گفت:  رئیس جمهور 
و  تجاری  روابط  در  اداری  رویه های  در  ناهماهنگی 

اقتصادی با همسایگان را برطرف کنند.
حجت االسالم حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد 
و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد: دستگاه 
های مسئول موظفند رفع موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با 
همسایگان را در اولویت کاری خود قرار دهند و هر گونه ناهماهنگی 

در رویه های اداری را برطرف کنند.رئیس جمهور با بیان اینکه در 
شرایطی که سخت ترین تحریم ها به کشور تحمیل شده، سعی شده 
گمرک  کرد:  تصریح  یابد،  ارتقاء  غیرنفتی  صادرات  ظرفیت های 
مکلف است ارزش محصوالت صادراتی شرکت  های پتروشیمی را 
بر مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعالمی که به صورت هفتگی 
توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم می شود، محاسبه کند.
صفحه 2

تالش ما ارتقاء صادرات غیرنفتی است
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سرمقاله
کرونا دیگر فالوور ندارد!

مهدی بذرافکن
اوایل خیلی ترسناک بود. حتی ترسناک 
تر از طاعون. حتی ترسناک تر از سرطان 

های العالج، حتی ترسناک تر از ُمردن!
به سیاق ما ایرانی ها که در ساخت و 
پرداخت لطیفه همواره دستی بر آتش داریم 
لطایفی ساختیم عجیب و غریب که بماند.

کرونایی  درگذشتگان  تدفین  زمان 
باز  که  باورنکردنی  دیدیم  می  تصاویری 

هم بماند.
کرونا البته هنوز هم ترسناک است اگر باورش نکنیم و اگر شوخی 

اش بگیریم.
را  بهداشتی  های  پروتکل  و  بزنیم  ماسک  اگر  نیست  ترسناک  اما 

رعایت کنیم و در یک کالم هوای هم را داشته باشیم.
بگذریم....

هر  اوایل  آن  کردم  عرض  که  کرونایی  های  حساسیت  همان  با 
کس کرونا می گرفت در کانون توجه بود. اگر سلبریتی بود به ناگاه تعداد 
فالوورهایش افزایش می یافت. حتی اگر یک آدم معمولی بود و مثال در 

شبکه های اجتماعی مثل توییتر بود دنبال کنندگان زیادی می یافت.
هر روز شرح بیماری اش را می نوشت و ملت با کنجکائی سیری ناپذیر 
مطالبش را می خواندند،تقریبا شبیه کسی بود که مثال از سیاره دیگری آمده!

حاال اما که کرونا بیشتر شناخته شده و بس که سلبریتی و هنرمند 
و رجل سیاسی و غیرسیاسی و افراد عادی کرونا گرفته اند و درباره اش 

نوشته اند دیگر حنای کرونا رنگی ندارد ظاهرا.
دیگر سلبریتی ها و یا هنرمندان فراموش شده که کرونا می گیرند 

و آن را اعالم می کنند فالوور چندانی نمی گیرند!
بعضی مواقع حتی الیک هم نمی گیرند. دیگر عادی شده و نمی 

شود از ِقَبِل کرونا به نام و نان و نوایی رسید.

مجید سلیمی بروجنی

روزهای  گذشته  هفته  چند  طی  سرمایه  بازار 
است.  کرده  تجربه  را  باسقوطی  همراه  و  پرنوسان 
 ۹۸ سال  ابتدای  از  بازار  این  که  حالیست  در  این 
رشد بسیار باال و غیرمنتظره ای را به خود دید که 
پس از زنده شدن دارایی های بورس برای بازار، با 
هجوم سرمایه گذاران تازه وارد و ورود نقدینگی به 

این بازار مواجه شد.
اگر به روند حرکتی دو سال گذشته نگاه کنیم، 
متوجه خواهیم شد از ابتدای روند رشد، شاخص تاکنون افت و خیزهای بسیای 

را به خود دیده است.
اولین عنصر هر بازاری قیمت است، عنصری که بازار را به تعادل می رساند. 
این  سرمایه طی  بازار  است.  بسته  را  آن  دولت  اما  باشد،  آزاد  باید  قیمت  اینجا 
مدت شاهد صف های زیاد بوده و این به دلیل دخالت های دولت در قیمت ها 
بوده که اجازه نداده قیمت ها از یک حدی باالتر برود یا پایین بیاید. همین صف 
ها همیشه باعث ایجاد هیجان در سهامداران می شد و تجربه نشان داده هرگاه 

هیجان باال می رود، تعقل نیز کنار میرود.
در بازار سرمایه دیگر کشورها اگر صعود یا سقوطی در سهامی رخ دهد، نهایتا 
یکی دو ساعت است و بعد از آن شرایط بازار به شرایط معقول باز می گردد. اما 
بازار ما به شرایط معقول بازنمی گردد، چون بازار را بسته ایم و هیجان را به آن 
بازار هیجانی  بازار ضدعقالنیت است. وقتی  ایم. تزریق هیجان به  تزریق کرده 
و روبه باالست، هر سهمی را بخرید، سود کرده اید، اما بورس هنگامی با ارزش 
و عمیق می شود که سرمایه شرکت ها افزایش پیدا کند و به مردم سود بدهد.

صرف افزایش قیمت، سهام یک شرکت دارایی مشهودی برای مردم ایجاد 
جدیدی  ثروت  اینکه  بدون  برود،  باال  مدام  شرکت  یک  سهام  اینکه  کند.  نمی 

خلق شود، فایده ای ندارد و بدون شک این رشد حبابی شکست خواهد خورد.
اما هر  باشد،  مثبت  بازار سهام  که  اند  داشته  سیاستمداران همیشه دوست 
به آن تحمیل  توان چیزی  راحتی نمی  به  دارد که  را  قواعد خاص خود  بازاری 
کرد. متاسفانه برخی به اشتباه اقدام به مقایسه بازار سهام ایران و آمریکا کرده 
اند در حالی که شرایط مشخصات و حتی قواعد این دو بازار از اساس با یکدیگر 

متفاوت بوده است.
این روزها در اطرافمان ایرانیان زیادی را می بینیم که از روند نزولی بورس 
ناامید هستند. سهامدارانی که صرفا به دلیل تشویق های دولتمردان  غمگین و 
و وعده سودهای آن چنانی سرمایه شان را به بازار سرمایه آورده اند و متاسفانه 

برخی ازآنها تا بیش ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست رفته می بینند.
از زمان شروع اصالح بورس در اواسط مرداد تا به امروز بیش از ده هزار 
میلیارد تومان نقدینگی از آن خارج شده است. این در حالی است که در خرداد 
ماه ورود نقدینگی به بورس تهران روزانه حدود ۷۰۰ تا 1۰۰۰ میلیارد تومان بوده 

و در تیرماه این عدد تا  میلیارد 3۰۰۰تومان نیز افزایش داشت.
رخ  سرمایه  دادن  دست  از  ترس  پی  در  که  نقدینگی  خروج  از  حجم  این 
داده، در حالی است که تمام بازارهای موازی همچون ارز، طال، مسکن و خودرو 

رکوردهای جدید را به ثبت می رسانند و بدون وقفه روند صعودی داشته اند.
اصالح 2۵ درصد شاخص کل بورس تهران درحالی اتفاق افتاد که کاهش 

قیمت در برخی سهم ها به حدود ۶۰ درصد هم رسیده است.
به نظر می رسد در این چند روز گذشته بازار در حال نمایش تفاوت رفتار 
سرمایه گذاران بین سهام بنیادی و غیربنیادی است. در حقیقت می توان این طور 
بیان کرد که سهام ارزنده و سهام پروژه محور تفاوت خود را در اینجا نشان می 
دهند. طبق عرف بازار سهم هر شرکتی با توجه به ارزش آن قیمت گذاری می 
شود، اما ورود حجم باالی نقدینگی که وسع خرید سهام را داشت موجب شد در 
برخی موارد قیمت سهام از ارزش ذاتی آن فاصله داشته باشد. البته نباید یادمان 
برود که کم عمق بودن بازار موجب می شود سهام موجود به قیمت باالتری به 
دست خریداران برسد؛ چراکه نه بازار دوطرفه است که ابزار فروش استقراضی برای 

برای  انتخابی  آنقدر عمق و گستردگی دارد که حق  نه  باشد و  تعریف شده  آن 
سرمایه گذار جدید قائل باشد. در زمان اصالح بازار نیز از یک سو به جهت قفل 
تا  ورود  برای  نقدینگی  دیگر ترس  از سوی  و  فروش  در صفوف  ها  پول  بودن 
تعدد  متاسفانه  ماند.  نقدینگی  راه  به  بازار چشم  قیمت سهام  زمان خراب شدن 
نبود هماهنگی های  و  اقتصادی کشورمان  در حوزه های  گیری  مراکز تصمیم 

مشهود ما بین آنها موجب بروز مشکالت متعددی در بازار های مختلف شود.
بارها دیدیم که حمایت دولت از یک بازار منجر به سقوط یک بازار دیگر 
شود. لزوم اصالح سیاست های دولت در حوزه های اقتصادی به منظور ایجاد 
توسعه پایدار موضوعی با اهمیت است که آثار آن در بازار سرمایه نیز به تدریج 

دیده خواهد شد.
از طریق  و چه  از طریق سیاست گذاری  بازار سرمایه چه  در  اثبات  ایجاد 
تزریق نقدینگی از الزامات گریزناپذیر دولت برای صیانت از سرمایه های بزرگ 
و کوچک فعال در این بخش از اقتصاد بوده و این مطلب نه تنها در ایران که در 

سایر کشورها و در مواقع بروز بحران به وفور دیده شده است.
البته باید دقت کرد که تزریق نقدینگی به بورس به معنی حمایت غیرمنطقی 
از قیمت سهام متورم شده در این بازار نبوده و صرفا با هدف بازگرداندن تعادل 

و ایجاد شرایط رفتار عقالیی در بازار باید صورت پذیرد.
نکته مهم دیگر این است که حضور دولت در بازار و نقدینگی تزریق شده 
به  و  ثبات صورت گرفته  ایجاد  به منظور  به صورت موقت و صرفا  باید  آن  در 
محض برگشتن شرایط به روال معقول به مرور ازبورس خارج شود. در سال جاری 
همزمان با رشد منابع مالی جذب شده به بازار در کنار رشد توان سودآوری شرکت 
های بزرگ از مهم ترین عوامل شکل گیری مسیر صعوی قیمت سهام  و به تبع 

آن شاخص بازار سرمایه بود.
از نیمه دوم مرداد و با نزول قیمت دالر از مرز 2۵ هزار تومان به کانال 2۰ 
نسبی  تزلزل  دچار  بورسی  های  شرکت  سود  بر  موثر  عامل  اولین  تومان،  هزار 
شد و در جایی که سرمایه گذاری اکثر فعاالن بازار در سودهای کالن بود، فرود 

فروش سهام شروع شد و روز به روز شدت گرفت.
طوری بود که با ضعیف شدن عوال رشد بازار در پنج ماه اول سال ۹۹ روند 
کاهش قیمت سهام نیز شروع شود اما در ادامه و با توجه به رفتار هیجانی خیل 
عظیم سهامداران تازه وارد به بورس، فروش بخشی از بازار از دایره محاسبات 
ارزندگی خارج شد و حالت فروش های ناشی از ترس و وحشت زدگی به خود 

گرفت.
یکی از عوامل مهمی که به رشد عمومی قیمت ها در اقتصاد کشور و در 
بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، سکه، مسکن و ارز و خودرو منجر شده، 
همین رشد نقدینگی است و چنانچه در ماه های پیش رو شاهد رشد نقدینگی در 
اقتصاد باشیم، نه تنها رشد قیمت ها در بازار سرمایه که رشد قیمت در تمام بخش 
های اقتصاد را تجربه خواهیم کرد. افزایش نرخ ارز و رسیدن دالر به باالی کانال 
نزدیک  نیما و همجنین  تومان و شکسته شدن قیمت دالر در سامانه  2۷ هزار 
شدن نرخ بازار ازاد با نرخ اعالمی صرافی ملی نشانی از پذیرفتن نرخ های فعلی 
بازار ارز همیشه برای بورس به عنوان  بازار توسط بانک مرکزی و دولت دارد. 
یک قیچی دو لبه عمل کرده است از یک طرف می تواند یک موتور متحرکه 
عالی برای بورس باشد و از سوی دیگر، رقیب آن برای جذب نقدینگی به حساب 
آید. بازار سرمایه یک بازار بزرگ در هر کشور است. این بازار را نمی شود با اما 
و اگر اداره کرد آیا این شایدها را می توان در مقاالت مدل سازی کرد؟ اگر این 

طور است، بروند و آن را مدل سازی کنند زیرا بازار جای تجربه آموزی نیست.
اقدامات و سیاست گذاری ها باید مبنا منطقی و اقتصادی داشته باشد، اما 
و اگرها بازار سرمایه و اقتصاد را به بی راهه خواهند برد. به نظر می رسد که در 
این روزهای پر التهاب سیاست گذاران بایستی کم تر حرف بزنند و دندان طمع 
را برای بهره برداری از بازارها به نفع خودشان بکشند و اجازه دهند بازار براساس 
باال  واقعی  بدون پشتوانه  واقعا  بازار سرمایه  اگر  رویه های حقیقی حرکت کند. 
رفته باشد، نیاز است که اصالح شود و سرمایه گذاران نیز باید با حوصله و وقت 
بازار  برای  رفتارهای هیجانی  بگیرند  آینده سرمایه هایشان تصمیم  برای  کافی 

سرمایه همچون سم است.

نگاه ونظر

تیغ دولبه ارز برای بازار سرمایه
دیدگاه

طبیعت با مشارکت مردم حفظ می شود
عباس محمدی*

منطقه هایی که به شیوه های گوناگون و با عنوان های متفاوت با هدف نگاهداشت 
میراث های طبیعی مدیریت می شوند، تا پیش از دهه نود میالدی، بیشتر با اتکا بر 

نیروهای دولتِی غالبًا مسلح حفاظت می شدند.
اما در  گو این که این روش در بیشتر منطقه ها همچنان شیوه غالب است، 
دو سه دهه اخیر، روش های دیگری مورد آزمون قرار گرفته اند که بعضًا موفق تر 
و کم هزینه تر بوده اند. در رویکردهای نوین، به نقش آفرینی مردمی که در داخل یا 

اطراف یک منطقه حفاظت شده زندگی می کنند، بیشتر توجه می شود.
اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی  هر ده سال یک بار 
کنگره ای با حضور نمایندگان همه کشورهای عضو، برای ارزیابی برنامه های حفاظت 
برگزار می کند. در چهارمین کنفرانس آی یو سی ان که در سال 1۹۹2 در شهر کاراکاس 
ونزوئال برگزار شد، رویکرد »حفاظت مشارکتی« مطرح شد و از آن پس به شکل جدی 
پیگیری شد. در این رویکرد، مردم محلی را مزاحمانی تلقی نمی کنند که باید از منطقه 
یا اطراف آن بیرون رانده شوند، بلکه در بسیاری جاها، به ویژه در منطقه های جدیدی که 
قرار است برای حفاظت معرفی شوند، آنان را بخشی از هویت و تاریخ منطقه می دانند. 
مردم محلی، می توانند بار و هزینه سنگین دولت ها را برای حفاظت از محیط زیست 

سبک کنند و زیست پایدار انسان و طبیعت در کنار هم را رقم بزنند.
 در چند سال اخیر، سازمان های مردم نهاد و دیگر گروه های مردمی، در نقاط 
مختلف کشور حمایت های جانانه ای از کوه ها، جنگل ها، مراتع، و تاالب ها داشته اند. 
نقد و مطالبه گری محدود نکرده و در زمینه های بی شماری  به  را  این ها کار خود 
وارد عمل شده و طرح ها و پروژه های محیط زیستی را به اجرا رسانده اند. در چندین 
مورد، افراد داوطلب و اعضای انجمن ها، با نثار جان از سرمایه های طبیعی کشور 
اعضای  از  کهنه پوشی  امید  و  باجَور  از شریف  می توان  نمونه  برای  کرده اند.  دفاع 
انجمن سبز چیا نام برد که در کنار محمد پژوهی و رحمت حکیمی نیا از جنگل بانان 
کردستان، در شهریور 13۹۷ هنگام مهار آتش سوزی جنگل ها جان باختند؛ یا از البرز 
زارعی کوه نورد طبیعت دوست و عضو انجمن سبزگامان کهکیلویه و بویراحمد که در 
تالش برای خاموش کردن آتش جنگل های دیل در گچساران در خرداد 13۹۹ جان 
باخت؛ و نیز مختار خندانی، یاسین کریمی، و بالل امینی از سازمان مردم نهاد ژیوا 
که در تیر ماه 13۹۹ در تالش برای خاموش کردن آتش در جنگل های حفاظت شده 

مرخیل و بوزین اورامان در آتش سوختند.
از دیگر موردهایی که نیروهای مردمی توانسته اند در حفظ محیط زیست نقش 
در خور توجه داشته باشند، می توان این چند نمونه را )از میان بسیار موارد دیگر( ذکر 
کرد: احیای تاالب کمجان در استان فارس با کوشش هایی که اهالی منطقه از اوایل 
دهه نود داشته اند؛ ارتقای وضعیت حفاظتی منطقه  شکارممنوع ُکلُمرز در کهنوج استان 
کرمان با تالش »انجمن دوستداران محیط زیست ُکلُمرز« که توانسته اند خرس سیاه 
منطقه را از انقراض نجات دهند و جمعیت کل و بز، و قوچ و میش های منطقه را به 
چند برابر سابق برسانند؛ بسته شدن چند معدن پوکه  در دماوند که موجب تخریب 
دماوندکوه؛  دوستداران  انجمن  تالش های  پی  در  بود،  کشور  کوه  بلندترین  شدید 
تعطیل شدن معدن سنگ کوه بیرمی در استان بوشهر با تالش کم مانند فرهنگیان 
و دیگر قشرهای مردم منطقه؛ افزایش شمار قوچ و میش، و کل و بزهای منصورآباد 
با تالش های انجمن دوستداران طبیعت رفسنجان؛ شکل گیری »یگان دوچرخه سوار 
حفاظت از جنگل های سردشت« که نقش چشمگیری در مهار آتش سوزی جنگل های 
منطقه داشته است؛ حراست از یک منطقه شکارممنوع توسط کنشگران محیط زیست 
طرح  چندین  اجرای  است؛  شده  جیرفتی«  »مرغ  شمار  افزایش  سبب  که  جیرفت 
حفاظت کوهستان و تولید هزاران صفحه محتوا در زمینه محیط زیست کوهستان 
در نشریه ها و فضای مجازی توسط انجمن کوه نوردان ایران؛ پاک سازی دره شمخال 
قوچان و اجرای طرح ضابطه مند کردن ورود گردشگر به این دره و حذف سفره های 

یک بارمصرف از مراسم روستای مایوان توسط کوه نوردان قوچان؛ و... .
جا دارد به »طرح حفاظت مشارکتی منطقه روشن کوه« در استان فارس نیز 
اشاره کنم. روشن کوه در بخش سرچهان از شهرستان بوانات، یک منطقه شکارممنوع 
و زیر مدیریت اداره کل محیط زیست فارس است. از سال 13۹1 به همت چند تن از 
اهالی روستای ساغویه یک گروه همیار محیط زیست در منطقه شکل گرفته است 
که از حدود دو سال پیش با همکاری مؤسسه مردم نهاد »گنجه پشتیبان زیستبوم« 
حراست از میراث طبیعی منطقه را در قالب طرح یادشده به شکل منضبط تری پیش 
می برند. این گروه توانسته آگاهی محیط زیستی را در منطقه افزایش دهد، جمعی از 
شکارچیان منطقه را از شکار منصرف و بدل به محافظان طبیعت کند، ارزش های 
طبیعی منطقه را مستند و معرفی کند، و یک گروه »آتش بان« را سازمان دهد که 

نقش تعیین کننده ای در مهار آتش سوزی های منطقه داشته است.
* کنشگر محیط زیست

صفحه 3

قطع وابستگی کشور به الکترودهای جوش نانو 
با همت محققان کشور

سره الکترود نقطه جوش از قطعات با کاربردهای وسیع در صنعت خودروسازی و 
تولید لوازم خانگی است که تاکنون کشور به خارج وابستگی داشته است، ولی گروهی 

از محققان کشور با تولید نانو الکترودهای جوش از خروج ارز جلوگیری کردند.
آرش کمان کش، مدیرعامل شرکت فناور تولیدکننده این محصول از فروش 3۰۰ 
هزار الکترود جوش نانو تولید شده در این شرکت به شرکت های خودروسازی از ابتدای 
سال تاکنون، خبر داد و گفت: سره الکترود نقطه جوش )نانو کامپوزیت مس – آلومینا( 
کاربرد  جوشکاری  صنعت  و  خانگی  لوازم  دستی(،  و  )رباتیک  خودرو  بدنه  مونتاژ  در 

دارد. وسیعی 
وی با بیان اینکه این الکترودهای جوش نانو برای استفاده در صنعت خودروسازی 
مقاومت  با  به جوش   ایران خودرو  که شرکت  جایی  آن   از  افزود:  هستند،  مناسب  بسیار 

ویژه ای نیاز دارد، از این رو از الکترودهای نانو استفاده می کنند.
خانگی  لوازم  کننده  تولید  شرکت های  را  محصول  این  دیگر  مشتری  کمان کش 
خودرو  تولید  صنعت  در  قطعه  پرمصرف ترین  مقاومتی  جوش  سره  داد:  ادامه  و  دانست 
با این نوع  از ۹۵ درصد قطعات بدنه  خودرو،  لوازم خانگی است، به گونه ای که بیش  و 
)الکترود(  سره  دو  که  است  فک  یک  به  مجهز  دستگاه  این  می شوند.  ساخته  جوش 

جوش روی آن قرار می گیرد.
مجری طرح، آرترود را نانوکامپوزیتی از جنس مس و نانو ذرات آلومینا دانست که 
در ساخت سره های الکترود جوش مقاومتی به کار رفته است، اظهار کرد: این محصول، 
مقاومت مکانیکی و هدایت الکتریکی و حرارتی باالیی دارد؛ این ویژگی ها جزء جدایی 

است. مقاومتی  جوشکاری  الکترودهای  ناپذیر 
کمان کش با تاکید بر اینکه در این محصول از نانوذرات برای افزایش عمر قطعات 
استفاده شده است، خاطر نشان کرد: با این کار عمر قطعات 2 تا 3 برابر افزایش می یابد.

به گفته وی، در طول ۵۰ ساله تولید خودرو در ایران، کشور ما همواره در زمینه  قطعات 
سره الکترود وابسته به کشورهای خارجی بوده است. لذا به واسطه ورود این قطعات، میزان 

زیادی ارز از کشور خارج شده و صنعت مونتاژ خودرو همواره صنعتی وابسته بوده است.
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آموزش و پرورش برای »استخدام« قانون را دور می زند
عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
نظام  و  انسانی  نیروی  مدیریت  جامع  نظام  پرورش چون  و  آموزش  وزارت 
برنامه ریزی منابع انسانی را ندارند به روش های اضطراری متوسل می شوند 
با  گفت:  می شود  انجام  قانون  زدن  دور  با  عمال  اضطراری  روش های  که 
استخدام از طریق ماده 2۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، قانون را دور می زنند.

احمد نادری افزود برای برنامه ریزی منابع انسانی باید یک نظام جامع 
مدیریت انسانی داشته باشیم . یعنی یک نظامی که از جذب، تربیت، تأمین، 
به کارگیری، جبران خدمات، ارزیابی صالحیت و عملکرد، ارتقا، توانمندی و 

مهارت و بازنشستگی فرهنگیان را در بر ب گیرد.
وی اضافه کرد: مسئله این است که در وزارت آموزش و پرورش چون 
نظام جامع مدیریت نیروی انسانی و نظام برنامه ریزی منابع انسانی را ندارند 
به روش های اضطراری متوسل می شوند که روش های اضطراری عمال با 
دور زدن قانون انجام می شود. با استخدام از طریق ماده 2۸ اساسنامه دانشگاه 

فرهنگیان، قانون را دور می زنند.

نماینده سابق بهار و کبودراهنگ در مجلس بازداشت شد
بازداشت  خبر  همدان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
در مجلس  کبودراهنگ  و  بهار  مردم  نماینده سابق  پورمختار«  »محمدعلی 

شورای اسالمی را تأیید کرد.
مصطفی آزادبخت اظهار داشت: هر کسی در هر جایگاهی تخلفی کند 

با او برخورد می شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات نمایندگان در تهران انجام می گیرد، 
تصریح کرد: رسیدگی و بررسی پرونده ها زمان بر است به این علت رسیدگی 

پرونده وی طول کشیده است.

مردم مناطق محروم توان خرید ماسک ندارند
مردم  اینکه  بیان  با  تحقیقات مجلس  و  آموزش  یک عضو کمیسیون 
در مناطق محروم توان خرید ماسک ندارند، ابراز نگرانی کرد: در این حوزه 

قشرآسیب پذیر و حاشیه نشین بیشترین آسیب را شاهد هستند.
امان قلیچ شادمهر با اشاره به شرایط نامطلوب شیوع کرونا ویروس در 
کشور بیان کرد: اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی نیاز به اقدام عملی و 

جدی دارد، نمی توان صرفا به سخن گفتن بسنده کرد.
وی با بیان اینکه در برخی از مناطق محروم توان خرید ماسک وجود 
ندارد، تصریح کرد: من از منطقه ای بازدید کردم که در آن یک دختر بچه 
چهارروز از یک ماسک استفاده می کرد و خانواده او توان خرید ماسک جدید 
نداشتند، باید در این حوزه یعنی حوزه مراقبت های بهداشتی سرمایه گزاری 
شود و شاهد یک همت همگانی باشیم، باید نیرویی مانند بسیج را به میدان 
بیاوریم، می توان با تکیه بر تاکید حضرت آقا در حوزه مواسات فراخوانی در 
حوزه سالمت را مطرح کرد، قشرآسیب پذیر و حاشیه نشین بیشترین آسیب 

را شاهد هستند، شهرستان ها هم دچار مشکالتی هستند.
رعایت  آن  در  ها  پروتکل  که  کردم  بازدید  اداره ای  از  گفت:  شادمهر 
نمی شد، متاسفانه در بحث مبارزه با کرونا و مراقبت های بهداشتی اینگونه 
بی توجهی می کنند، اما در مقابل شاهد آن هستم که مردم به خصوص در 

پایتخت خوب عمل می کنند.
به وضعیت  اشاره  با  تحقیقات مجلس  و  آموزش  این عضو کمیسیون 
این روزهای مدارس عنوان کرد: باید به سردرگمی دانش آموزان در خصوص 
آموزش حضوری یا مجازی پایان بدهند، اکنون در میان افراد مبتال کودک کم 
نیست، کشور ترکیه فضای آموزشی را به کلی به فضای مجازی منتقل کرد 
چرا که افزایش تلفات کودکان ناجوانمردانه است، آموزش و پرورش باید یک 
موضع قطعی در خصوص انتقال محیط آموزشی به فضای مجازی اتخاذ کند، 

مگر می توان در شهری مانند تهران کودکان را به مدارس برد؟

تالش ما ارتقاء صادرات غیرنفتی است
رئیس جمهور گفت: دستگاه های مسئول هرگونه ناهماهنگی در رویه های 

اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان را برطرف کنند.
حجت االسالم حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و دومین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد: دستگاه های مسئول موظفند رفع 
موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان را در اولویت کاری خود 

قرار دهند و هر گونه ناهماهنگی در رویه های اداری را برطرف کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایطی که سخت ترین تحریم ها به کشور 
تحمیل شده، سعی شده ظرفیت های صادرات غیرنفتی ارتقاء یابد، تصریح کرد: 
بر  را  پتروشیمی  ارزش محصوالت صادراتی شرکت  های  گمرک مکلف است 
مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعالمی که به صورت هفتگی توسط شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی اعالم می شود، محاسبه کند.
در این راستا به منظور ایجاد مدیریت واحد در راستای انسجام بخشی به 
امور پایانه های مرزی کشور مدیریت این پایانه ها، همچون پایانه های هوایی 

و دریایی به وزارت راه و شهرسازی محول شد.
وی با تاکید بر تامین نیازها و کمبودهای فنی و اداری در این زمینه افزود: 
وزارت اقتصاد مکلف است با تسریع در رفع نیازها و تامین تجهیزات گمرکی در 

گمرکات مرزی امکان ترخیص هر چه سریع تر کاالها را فراهم کند.

شرایط مدارس تضمین کننده سالمت دانش آموزان نیست
و  آموزش  وزیر  به  نامه ای  در  اسالمی  اول مجلس شورای  رئیس  نایب 
پرورش، نوشت: شرایط مدارس تضمین کننده سالمت فرزندانمان نیست و باید 

به سمت آموزش غیرحضوری برویم.
در این نامه خطاب به محسن حاجی میرزایی آمده  است: اکنون بیماری 
کرونا با سرعتی غیر قابل تصور و عملکرد پیچیده بیولوژی توانسته موقعیت ویژه 
ای در ابعاد گوناگون جامعه به وجود آورد. در همین راستا دولتمردان در زمینه 
آموزش و پرورش دانش آموزان به صورت خاص وارد امتحانی بزرگ شدند. در 
این مقطع حساس، تالطم در تصمیم گیری ها باعث شد، دغدغه های بی شماری 
از سوی اهالی آموزش و خانواده ها مطرح گردد و به همین جهت طی بازدیدهای 
میدانی و ارزیابی های انجام شده، نتایجی حاصل گردید که قابل تعمق می باشد.

مدیریت  دید  با  و  بود  فراهم  گیری  همه  ابتدای  از  که  فرصتی  در  اگر 
پیشگیرانه مدل های حضور دانش آموزی و ارزیابی ریسک مورد بررسی قرار 
می گرفت، مسلمًا شاهد نگرانی های به حق خانواده های چندین میلیون دانش 
آموز نبودیم.تغییر سیاست ها در نوع شیوه برگزاری سال جدید تحصیلی، از زمان 
شروع آن تاکنون، حاکی از عدم تسلط علمی کافی در برنامه ریزی برای تبیین 

بهترین الگوی نظام آموزشی در همه گیری کرونا می باشد.
در بازدید از مدارس مشخص شد رعایت دستورالعمل های بهداشتی، حتی 
در مناطق برخوردار پایتخت نیز شرایط مناسبی ندارد و تضمین کننده سالمت 

فرزندانمان نیست. در این خصوص چه کسی باید پاسخگو باشد؟
برای آماده سازی مدارس با منابع ویژه، طرحی با عنوان »مهر مدارس« 
را داشتیم که متأسفانه مدارسی که از آنها بازدید شد، این آماده سازی را انجام 

نداده بودند و قابل پیگیری بوده است.
در راستای مقابله با همه گیری و هوشمندسازی مدارس می توانستیم در 
از آغاز سال تحصیلی طرحی را تحت عنوان »هر خانه  فرصتی مناسب قبل 
یک مدرسه هوشمند« طراحی نماییم که نتیجه آن آموزش با کیفیت و سالمت 

همه جانبه دانش آموزان باشد.
در پایان از افزایش آمارها اینگونه استنباط می شود، روش صحیح، عدم 
بازگشایی مدارس بود و در صورت الزام با نظرات کارشناسان امر باید به سمت 

آموزش غیر حضوری قدم برداریم.

نگرانی معلمان و خانواده ها 
توسعه آسیب ها، بر اثز افزایش حضور دانش آموزان در فضای مجازی

معاون پرورشی و فرهنگی 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
برنامه  اولیه  نویس  پیش  تدوین 
های  آسیب  با  رویارویی  جامع 
سالمت  گفت:  و  داد  خبر  مجازی  فضای 
معرض  در  شدت  به  ها  بچه  روان  و  روح 
انواع و اقسام آسیب ها قرار گرفته و آسیب 
های مختلف فضای مجازی موجب نگرانی 

خانواده ها و معلمان شده است. 
افتتاحیه  مراسم  در  کاظمی  علیرضا 
از  هفته بهداشت روان که به صورت زنده 
شبکه شاد پخش شد گفت: این هفته نمادین 
آغاز یک حرکت خوب  تواند  اما می  است 

برای حوزه بهداشت روان باشد.
بسیار  شرایط  یک  در  افزود:  وی 
ایم.  گرفته  قرار  بحرانی  و  پیچیده، سخت 
آموزشی  سیستم  کرونا  شرایط  در  آموزش 
تربیتی  فعالیت های  و  به هم ریخته  را  ما 
که در کنار آموزش، آرامش ایجاد می کرد 
و مهارت های دانش آموزان را افزایش می 

داد نیز تحت الشعاع قرار گرفته است. 
وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
همین  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
برای  کافی  شرایط  از  هم  آموزش  بخش 
اقناع آموزشی کامل دانش آموزان برخوردار 
بر  روز  روزبه  امیدواریم  کرد:  اظهار  نیست 
کیفیت آموزش که از استراتژی های مهم 

وزارتخانه است افزوده شود.
کاظمی افزود: اکنون در شرایط فوق 
آموزان  دانش  داریم که  قرار  العاده سختی 
روانی  سالمت  لحاظ  به  جنبه  دو  از  را  ما 
نخست  است؛  داده  قرار  آسیب  معرض  در 
کیفیت آموزش و دیگری ارتباطات و رفت 
و آمد دانش آموز در فضای خانه و مدرسه که 
فشارهای روحی و روانی را در فعالیت های 

گروهی می کاست از او گرفته شده است.
وی با بیان اینکه سالمت روح و روان 
انواع و اقسام  بچه ها به شدت در معرض 
آسیب ها قرار گرفته است اظهار کرد: عالوه 
بر این آسیب های مختلف فضای مجازی 
شده  معلمان  و  ها  خانواده  نگرانی  موجب 
است. آسیب های ناشی از حضور در فضای 

مجازی توسعه یافته است.
وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
آموزش و پرورش خطاب به مدیران اداره کل 
امور تربیتی گفت: از اداره کل امور تربیتی می 
خواهیم بحث برنامه حوزه معاونت پرورشی را 
در راستای پیشگیری از آسیب های فضای 
مجازی طراحی و به استان ها ابالغ کنند. 
نیاز به بررسی دارد که دانش  این موضوع 
چه  است،  مواجه  هایی  آسیب  چه  با  آموز 
و  اقدامات  چه  و  دارد  الزم  هایی  مهارت 

دستورالعمل هایی باید اجرایی شود؟.
کاظمی افزود: باید دستورالعمل جامعی 
امور  کل  اداره  حوزه  برنامه  عنوان  تحت 
تربیتی برای رویارویی با آسیب های فضای 
مجازی  تهیه شود. نگاشت اولیه طرح آماده 
شده است و باید به سرعت کامل و در همین 

هفته به استان ها ارسال شود.
وی تاکید کرد: امروز در معرض آسیب 
های جدی تری قرار داریم و سالمت روان 
بچه ها به شدت در معرض آسیب قرار گرفته 
است. سالمت روانی قبل از سالمت جسمی، 
زیربنای سالمت کلی بدن و توسعه فردی و 
اجتماعی است. جامعه ای که از سالمت روان 
تواند  نمی  نباشد  برخوردار  تعادل درست  و 
در مسیر توسعه گام بردارد. ماموریت حوزه 

مشاوره در این زمینه به شدت سنگین است.
فرهنگی  و  پرورشی  معاون  گفته  به 
وزارت آموزش و پرورش، بحران ایجاد شده 
کار را برای حوزه پرورشی سخت کرده زیرا 
اولویت ها و ابزارها تغییر کرده اند؛ بنابراین 
با  متناسب  ها  برنامه  نوع  و  ها  استراتژی 

شرایط متفاوت شده اند.
سه  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
جامعه مخاطب داریم دانش آموزی، اولیا و 
همکاران معلم که نیازمند کمک آنها برای 
اجرای برنامه ها هستیم گفت: نقش مشاوران 
که  مشاوری  است،  پررنگ  بسیار  مدارس 
نتواند با خانواده ها و بچه ها ارتباط برقرار 
کند و برنامه جامع در این باره داشته باشد، 

مشاور نیست.
کاظمی تاکید کرد: جامعه مخاطب نیاز 
به کمک دارد. کار ما چندین برابر شده و نیاز 

به دقت بیشتری در این حوزه وجود دارد.
وی به برخی از مهمترین برنامه های 
مورد تاکید معاونت اشاره کرد و گفت: امسال 
تمام برنامه های ما باید در فضای مجازی 
دنبال شود لذا هیچ برنامه ای تعطیل نمی 
روز  کند.  می  تغییر  اجرا  روش  بلکه  شود، 
آموزی  دانش  مجلس  اختتامیه  شنبه  سه 
را برگزار می کنیم. هیچ برنامه ای را نباید 

تعطیل کنیم.
وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
برنامه  دو  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش 
تحولی این معاونت اظهار کرد: بسته تحولی 
یاریگران  طرح  دوم  و  نماد  طرح  نخست 
زندگی است. طرح یاریگران در سطح مدرسه 
اجرا می شود و هر مدرسه باید یک گروه در 

فضای مجازی تشکیل بدهد.
ارتقای  ویژه  بسته  داد:  ادامه  کاظمی 
جمع  کرونا  بحران  در  ای  مشاوره  خدمات 
بندی و ارائه شد که چهار فعالیت مهم دارد. 
نخست طرح صدای مشاور است. دوم پیام 
مشاور است و باید کانال هایی طراحی شود 
و مشاوران پیام های صوتی و متنی و کلیپ 
کنند.  بارگذاری  آن  در  تهیه شده  را  های 
سوم طرح همدل است که بر ارتباط برنامه 
ریزی شده و منظم فرد به فرد با دانش آموز 
و اولیای  دانش آموز تاکید دارد. چهارم نیز 
استفاده از ظرفیت شبکه های استانی است.

مسعود شکوهی، مدیرکل امور تربیتی، 
آسیب های  برابر  در  مراقبت  و  مشاوره 
با  نیز  پرورش  و  آموزش  وزارت  اجتماعی 
بیان اینکه همه ساله 1۸ تا 2۴ مهرماه به 
عنوان هفته بهداشت روان نامگذاری شده 
و آموزش و پرورش نیز برنامه هایی را پیش 
بینی کرده است گفت: اقدامات خوبی پیش 
بینی و پیگیری شده و در حال انجام است.

وی افزود: توانستیم قدم های خوبی 
در  روان  بهداشت  سطح  ارتقای  برای  را 
با  همزمان  که  کنیم  ریزی  برنامه  مدارس 
از 1۵ شهریور  شروع سال تحصیلی جدید 
در حال اجراست. برگزاری دوره هایی که بر 
اساس برنامه ملی نماد دنبال می شود نیز از 

تابستان شروع شده بود.
و  اینکه شرایط حاد  بیان  با  شکوهی 
ویژه ای داریم و شیوع بیماری در این ۸ ـ 
۹ ماه اخیر شرایط سختی را در سطح جامعه 
برای خانواده ها و دانش آموزان ایجاد کرده 
است گفت: مسئولیت کار ما هم بیشتر شده 
دارم تمرکز ویژه ای  انتظار  از همکارانم  و 
داشته باشند تا برنامه ها را با کمک و همدلی 

شان پیش ببریم.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

منتظر بازگشت به سیستم های قبلی آموزشی نباشید
وزیر علوم گفت: با توجه به شرایط موجود نگاه آموزش عالی کشور 
و آموزش عمومی باید به گونه ای باشد که منتظر بازگشت به سیستم های 

قبلی آموزشی نباشیم.
یادگیری  و  آموزش  آسیب شناسی  ملی  کنفرانس  در  منصور غالمی 
الکترونیکی در ایران با محوریت »تجربیات و چالش های استقرار یادگیری 
فناوری های  از  استفاده  به سمت  باید  ما  نگاه  امروز  گفت:  الکترونیکی« 
آموزش مجازی و به روز کردن دانش و توانمندی فناورانه باشد، زیرا این 

کار ضرورتی اجتناب ناپذیر در ایام حاضر و پیش رو است.
وی با بیان  اینکه پس از یک نیمسال تحصیلی ارائه آموزش مجازی، 
باید نگاه نقادانه به آنچه اتفاق افتاده داشته باشیم و اثرگذاری این آموخته ها 
در جوامع هدف را بررسی کنیم افزوود: آسیب شناسی آنچه اتفاق افتاده 
کار ارزشمندی است. با توجه به شرایط موجود نگاه آموزش عالی کشور 
و آموزش عمومی باید به گونه ای باشد که منتظر بازگشت به سیستم های 

قبلی آموزشی نباشیم.
وزیر علوم یادآور شد: شیوع ویروس کرونا باعث یک جهش جدی و غیر 
قابل پیش بینی در سطح جوامع به نسبت گذشته شد و به سطحی از پیشرفت 

در فناوری  رسیدیم که بتوانیم آموزش ها را به صورت مجازی ارائه کنیم.
و  کامل تر  بیشتر،  ارتباط  باعث شد  کرد: شرایط  غالمی خاطرنشان 
دقیق تری در تمام سطوح جامعه برقرار شود. نگاه به آموزش عالی در آینده 
باید بر بستر حفظ، ارتقا و بهره گیری از ظرفیت های فناوری اطالعات باشد.

مهم ترین چالش آموزش مجازی نبود
 امکان ارائه دروس عملی است

معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: مهم ترین چالش آموزش مجازی 
نبود امکان ارائه دروس کارگاهی و عملی است که تلفیق آموزش مجازی 

و الکترونیکی با آموزش حضوری برای رفع این مشکل ضروری است.
و  آموزش  آسیب شناسی  ملی  کنفرانس  اولین  در  نظرپور  محمدتقی 
سرمایه  یک  الکترونیکی  یادگیری  و  آموزش  الکترونیکیگفت:  یادگیری 

گذاری هوشمند در نظام آموزش عالی کشور است.
وی یادآورشد: اتفاقاتی که در مسیر اجرای آموزش الکترونیکی افتاد 
باعث تعطیلی موقتی آموزش ها در اسفند ماه شد اما در فروردین پوشش 

بیش از ۹۰ درصدی آموزش مجازی در دانشگاه ها را داشتیم.
افزایش  نوین تدریس،  افزایش خالقیت و روش های  نظرپور گفت: 
سطح آموزش مجازی، ضرورت تطبیق دانشجویان با روند آموزشی جدید، 
تشویق دانشگاه ها به استفاده حداکثری از امکانات برای برگزاری مراسم، 
با  تعامل  ها،  هزینه  کاهش  برخط،  صورت  به  سمینارها  و  کنفرانس ها 
دانشجویان درباره اهداف و اولویت های فرهنگی و تشویق برای بسترسازی 
کانون های دانشجویی و سرمایه گذاری جهت اطمینان از حریم خصوصی 

داده ها از مزایای آموزش مجازی در دوران کرونا بود.
آموزش های  ارائه  در  آموزشی  عدالت  بر  تمرکز  اینکه  بیان  با  وی 
مجازی از مسائلی است که باید به آن توجه کرد، افزود: مشکل دسترسی 
به خوابگاه و تغذیه، ارائه خدمات بهداشت روان، ناتوانی معلوالن در استفاده 

از آموزش های مجازی از مشکالت آموزش غیرحضوری است.
مجازی  آموزش  چالش های  درباره  علوم  وزارت  مالی  اداری  معاون 
گفت: مهم ترین چالش آموزش مجازی نبود امکان ارائه دروس کارگاهی 
و عملی است که تلفیق آموزش مجازی و الکترونیکی با آموزش حضوری 

برای رفع این مشکل را ضروری می دانیم.

شهادت ۲ سرباز وظیفه در شمال غرب کشور
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از شهادت دو سرباز وظیفه در مرزهای 
شمال غربی کشور خبر داد.سردار یحیی حسین خانی اظهار داشت: متأسفانه یکی 
از پرسنل وظیفه به نام علی بیرامی، جمعی هنگ مرزی ارومیه که اهل و ساکن 
شهرستان پارس آباد استان اردبیل بود، در راستای انجام پایش و حراست از مرزها 
در حوزه استحفاظی گروهان شهید ضیایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.وی افزود: 
یکی دیگر از پرسنل وظیفه به نام ساسان امیرخانی، جمعی هنگ مرزی سردشت 

نیز، حین درگیری با قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سقوط هواپیمای آموزشی فوق سبک در شهرکرد
یک  سقوط  از  بختیاری  بختیاری  و  چهارمحال  بحران  مدیریت  مدیرکل 

هواپیمای آموزشی فوق سبک درمحدوده باند فرودگاه شهرکرد خبر داد .
مرتضی زمان پور اظهار کرد: تنها مصدوم این حادثه بانوی خلبانی بود که به 

بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شد.

انفجار گاز در بازار عامری اهواز چهار نفر را کشت
رئیس سازمان آتش نشانی اهواز از وقوع انفجار در یک ساختمان مسکونی 
در بازار عامری اهواز خبر داد.ابراهیم قنبری اظهار داشت: این حادثه ساعت ۸:۴۰ 

روز به دلیل نشت گاز اتفاق افتاد و بر اثر آن عده یی از اهالی ساختمان و همچنین 
کسبه و مشتریان محل مجروح شدند.وی افزود: بر اثر این حادثه سه نفر کشته و 

شش نفر مجروح از زیر آوار خارج شدند.
ساعتی بعد، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز از افزایش کشته شده های انفجاز به چهار نفر خبر داد و تعداد مصدمان 
را ۹ نفر اعالم کردو گفت مصدومان به بیمارستان های امام و گلستان منتقل شده اند.

قتل به خاطر انتشار عکس در فضای مجازی!
ساعت یک بامداد روز شنبه 1۹ مهرماه، خبر قتل مردی جوان در یافت آباد 
به مأموران کالنتری 1۵1 گزارش شد و بررسی های اولیه مشخص ساخت دو برادر 
در ساختمانی نیمه کاره با هم درگیر شده و یکی از آنان به قتل رسیده و دیگری نیز 
مجروح شده است.به دستور بازپرس ساسان غالمی، جسد مرد جوان به پزشکی 
قانونی منتقل و عامل این جنایت نیز به بیمارستان انتقال داده شد.در ادامه بررسی ها، 
کارآگاهان دریافتند عامل جنایت چندی قبل با برادر و همسر برادرش در یک میهمانی 
شرکت کرده و از آن ها عکسی گرفته بود که آن را بدون اطالع برادرش، در فیس بوک 
منتشر کرد و همین امر موجب ناراحتی و دلخوری برادرش شد.مرد جوان، از این که  
تصویر همسرش در فضای مجازی منتشر شده بود، با عصبانیت به سراغ برادرش 

رفت و با هم درگیر شدند، اما طی درگیری به دست برادرش کشته شد.

قاتِل نامرئی، جان اعضای یک خانواده را گرفت
رییس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز اعالم کرد که بر اثر استنشاق 
گاز منواکسید کربن سه نفر اعضای یک خانواده در کمالشهر استان البرز جان 

خود را از دست دادند.
دکتر مهرداد بابایی اظهارداشت: این حادثه بعد ازظهر روز شنبه اتفاق افتاد و 

بر اثر آن یک مرد ، یک زن و یک پسربچه دو ساله جان باختند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB1۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸1۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز 1۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸1۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R1۵ و R1۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.1 دیده می شود. پردازنده ی ۸1۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر 1،۴۴1 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

معاون وزیر و رئیس سازمان 
از  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
افزایش ۵ درصدی خدمات مشاوره 
ای به دانش آموزان با نیازهای ویژه و خانواده 
های آنان از طریق راه اندازی 1۷ مرکز مشاوره 

جدید خبر داد.
دکتر سید جواد حسینی اظهار داشت: 31 
مرکز مشاوره و راهنمایی با بییش از ۸۰۰ مشاور 
و مددکار خدمات مشاوره ای و راهنمایی خود 
را به دانش آموزان با نیازهای ویژه  و خانواده 

آنان ارائه می کنند.
وی با بیان اینکه  1۷ مرکز مشاوره و 
راهنمایی هم در سال جدید به این مراکز افزوده 
خواهند شد اظهار داشت: عالوه بر آن سامانه 
ندای همراه که کار مشاوره به مدارس تلفیقی 
فراگیر را برای دانش آموزان، معلمان، مدیران 
ارائه می دهد نیز به زودی راه اندازی خواهد 
شد و این سامانه خدمات مشاوره ای به اولیای 

دانش آموزان نیز ارائه خواهد داد.
حسینی با اعالم اینکه به زودی بسته 
پرورش  و  آموزش  در  محور  خانواده  تحولی 
استثنایی تدوین و تصویب خواهد شد  اظهار 
داشت: این بسته تحولی مشتمل بر ۶ برنامه 
و  آموزش  جامع  شبکه  ایجاد  که  باشد  می 
بستر  در  اولیاء  به  تخصصی  رسانی  اطالع 

فناوری های نوین مشتمل بر طراحی و تولید 
محتوی و اپلیکیشن، راه اندازی سامانه ندای 
همراه و صدای همراه، گسترش آموزش خانواده 
ها و معلمین، تسهیل مشارکت اجتماعی در 
راه  و  ایجاد  مدرسه،  محوریت  با  مددکاری 
اندازی پارلمان  مشورتی اولیا و مربیان کشور 
و طرح دستیار معلم و مدرسه یاری  از مهمترین  
برنامه ها و محورهای  بسته تحولی خانواده 

محور خواهد بود.
وی افزود: در بسته  های تحولی  و برنامه 

های سال جاری  ۵ درصد افزایش خدمات 
مشاوره ای  به دانش آموزان  و خانواده ها 

هدف گذاری شده است.
وی گفت: در سال گذشته نزدیک به ۸ 
هزار جلسه آموزش خانواده  در بیش از هزار  
مدرسه برگزار شده است و 2۶3 هزار و ۹۶1 
نفر از اولیا  در این  جلسات شرکت کردند که 
از این تعداد 221 هزار و ۷۶۵  مادر و ۴2 هزار 

و 1۹۶ پدر در این جلسات شرکت داشته اند.
 حسینی در ادامه گفت: عالوه بر این  

۷۵۰ مرکز مشکالت ویژه یادگیری نیز به ۴۹ 
هزار دانش آموز خدمات تخصصی و حرفه ای 
برای رفع مشکالت ویژه یادگیری ارائه داده اند.

معاون وزیر در ادامه با بیان آمار تخصیص 
متوسطه  اول  دوره  مدارس  در  مشاور گفت: 
استثنایی و ابتدایی به ازای هر 2۵ تا  نفر ۵۵ 
یک مشاور،  ۵۶ تا 1۰۰  نفر یک مشاور، 1۰1 
تا 1۴۹ نفر دو مشاور 1۵۰ نفر به باال ۴ مشاور 

باید  اختصاص یابد.
وی گفت: در مدارس دوره اول متوسطه 
پیش حرفه ای و دوره  دوم  متوسطه حرفه 
ای هریک به اعضای هر ۸ نفر دانش آموز 
یک ساعت مشاور در هفته منظور میگردد و در 
مدارس دوره دوم متوسطه استثنایی به اعضای 
هر 12 نفر دانش آموز یک ساعت فعالیت مشاور 

منظور می گردد.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  حسینی 
32 مرکز مشاوره فعال در سطح کشور برای 
آموزش و پرورش استثنایی وجود دارد گفت: در 
مجموع و با توجه به استانداردهای الزم به 1۶۶ 
مرکز دیگر نیز نیازمندیم که به مرور تالش می 
کنیم هم جهت استانداردسازی تعداد مشاور که 
باید 2۵ به یک باشد و اکنون باالی 1۵۰ به 
یک است و هم تعداد مراکز مشاوره برای ارائه 

خدمات اقدام کنیم.

خدمات مشاوره ای به دانش آموزان استثنایی و خانواده هایشان افزایش یافت
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مصوبه کاهش و افزایش خدمت وظیفه عمومی ابالغ شد
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از ابالغ مصوبه کاهش و 

افزایش خدمت وظیفه عمومی در مناطق مختلف کشور خبر داد.
عمومی  وظیفه  خدمت  مدت  داشت:  اظهار  رحیمی پور  غالمرضا  دوم  دریادار  امیر 
در مناطق امنیتی 1۸ ماه بوده است که طبق مصوبه جدید به 1۷ ماه کاهش پیدا کرده 
همچنین مدت خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا 1۹ ماه بوده است که به 1۸ ماه 
کاهش پیدا کرده است.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: 
طی اطالعیه ای متناسب سازی مدت خدمت دوره ضرورت در مناطق گوناگون خدمتی 
برای کارکنان وظیفه بومی و غیربومی را با رویکرد کاهش خدمت در مناطق امنیتی درگیر 

و عملیاتی و افزایش خدمت در مناطق عادی در نظر گرفته ایم.
امیر رحیمی پور با اشاره به مدت خدمت کارکنان وظیفه غیربومی طبق مصوبه جدید 
گفت: سربازان در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات به مدت 1۷ ماه باید خدمت 

کنند و در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر 
خلیج فارس 1۸ ماه و در مناطق عادی 21 ماه باید خدمت کنند.

وی با اشاره به مدت خدمت کارکنان وظیفه بومی طبق مصوبه جدید گفت: مدت 
خدمت در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات به مدت 1۷ ماه کاهش داشته و در 
مناطق عملیاتی و امنیتی غیردرگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر خلیج 
افراد بومی  فارس 21 ماه و مناطق عادی 2۴ ماه خواهد بود، یعنی مدت خدمت برای 

در مناطق عادی یا خوش آب و هوا از 21 ماه فعلی به 2۴ ماه افزایش پیدا کرده است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: همچنین مدت 
خدمت کارکنان وظیفه بومی و غیربومی شاغل در یگان های حفاظت دستگاه های دولتی 
از جمله سازمان زندان ها، وزارت اطالعات، قوه قضائیه، انرژی اتمی، سازمان شیالت نیز 
به تناسب منطقه ای که در آن خدمت می نمایند همانند کارکنان وظیفه نیروهای مسلح 

خواهد بود.
امیر رحیمی پور ادامه داد: مدت خدمت برای مشمولین امریه دار که در دستگاه های 

دولتی و غیر دولتی خدمت می نمایند کماکان 2۴ ماه خواهد بود.
وی گفت: مطابق مقررات ابالغی، کلیه کارکنان وظیفه ای که فاصله شهر یا روستای 
محل سکونت تا محل خدمت آنان بیش از ۵۰ کیلومتر باشد، غیر بومی و کمتر از ۵۰ 

کیلومتر بومی محسوب می گردند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: این مقررات برای 
مشمولین وظیفه اعزامی از تاریخ ۰1/۰۹/13۹۹ به بعد اجرا می گردد و مدت خدمت کلیه 
کارکنان وظیفه حین خدمت و کلیه مشمولین وظیفه ای که در آبان ماه سال 13۹۹ به 

خدمت اعزام شوند، در شمول مقررات قبلی خواهند بود.
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بانک جهانی از احتمال 
به  انسان  میلیون   ۸۸ سقوط 
دلیل  به  مطلق  فقر  ورطه 

کرونا خبر داد.
برای نخستین بار در 2۰ سال اخیر 
و در نتیجه شرایط غیرعادی ایجادشده 
ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان. 
فقر مطلق در سطح جهانی رشد خواهد 
کرد و آن طور که بانک جهانی اعالم 
امسال ۸۸  انتظار می رود  کرده است، 
مطلق  فقر  دچار  دیگر  انسان  میلیون 
انسان  میلیون   11۵ اکنون  هم  شوند. 
در فقر مطلق که به درآمد روزانه کمتر 
زندگی  شود،  می  اطالق  دالر   1.۹ از 

می کنند.  
امید  کرونا  گیری  همه  از  پیش 
مطلق  فقر  خط  زیر  جمعیت  رفت  می 
در جهان به ۷.۹ درصد کاهش یابد اما 
تعطیلی گسترده کسب و کارها که باعث 
بیکاری صدها میلیون نفر از شاغلین در 
سطح جهان و کاهش درآمد شمار زیاد 
دیگری شده است این امید را به باد داد. 
تخمین زده می شود امسال 1.۴ درصد 
دلیل کرونا  به  تنها  زمین  کل جمعیت 

دچار فقر مطلق شوند.
دیوید مالپاس- رئیس بانک جهانی 
بر  بودن خطر کرونا  به جدی  اشاره  با 

روی زندگی مردم گفت: برای معکوس 
شدن روند فعلی و بازگشت به وضعیت 
را  خود  باید  کشورها  فقر،  با  مقابله 
و  کنند  جدید  شرایط  با  زندگی  آماده 
این هدف الزم است  به  برای رسیدن 
کار،  نیروی  در  زیادی  اصالحات  تا 
سرمایه و نوآوری های خود انجام دهیم 
و حتی مدل های کسب و کار جدیدی 

را طراحی و توسعه دهیم.  
عالوه بر جمعیت خط مطلق فقر، 
یعنی  جهان  جمعیت  درصد   ۴۰ حدود 
3.3 میلیارد نفر کمتر از ۵.۵ دالر در روز 
درآمد دارند که از این تعداد، 2۵ درصد 
درآمدی  داشتن  با  زمین  کره  جمعیت 
معادل 3.2 دالر در خطر سقوط به فقر 

مطلق هستند.  

لحظات  جهانی،  بانک  گفته  به 
کنونی جهان در طول تاریخ بی سابقه 
میزان  به  قبال  بیماری  هیچ  و  بوده 
خطر  یک  به  سرعت  به  کووید-1۹ 
نشده  تبدیل  اقتصاد جهانی  راه  بر سر 
بود و این مساله ضرورت شکل گیری 
یک همکاری جهانی برای غلبه بر این 

وضعیت را تقویت می کند.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی:
تحریم ثانویه بانک های تحریم شده
تاثیری در روابط مالی آنها ندارد!

اعمال تحریم ثانویه علیه 1۸ بانک ایرانی توسط دولت ترامپ، به 
ورود  راه های  آخرین  بستن  شامل  که  دارد  هدف  دو  کارشناسان  گفته 
بایدن  انتخاباتی  وعده  کردن  بی اثر  و  ایران  به  دارو  و  اساسی  کاالهای 

برای بازگشت آمریکا به توافق برجام است.
اخیر  نسبتا جدیدی است که طی روزهای  ثانویه« عنوان  »تحریم 
خزانه داری  وزارت  توسط  ایرانی  بانک های  تحریم  اعمال  از  پس  و 
که  تحریم هایی  کرد.  مشغول  خود  به  را  ایران  رسانه ای  فضای  آمریکا، 
ماه گذشته،  آمریکا در حدود یک  بازی رسانه ای گسترده دولت  از  پس 
نگرانی های جهانی فراوانی را در خصوص خطر انسداد واردات کاالهای 
بشردوستانه به ایران، در پی داشت. اما آمریکایی ها سرانجام بی توجه به 
این نگرانی ها، پنجشنبه گذشته با اعالم اسامی 1۸ بانک و موسسه مالی 

ایرانی آن را اعمال کردند.
تحریم هایی سیاسی و تبلیغاتی

تحریم  اعالم  از  پس  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر 
انتقال  را  بانک ها  آن  از  تعدادی  وظیفه  ایران،  بانک های  برخی  ثانویه 
اما  بازار داخلی کشور عنوان کرد،  دارو و مواد غذایی  برای خرید  منابع 
با این وجود اطمینان خاطر داد: هر چند در ماه های گذشته برای تامین 
دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری به شدت در مضیقه بودیم، 
ولی تاکنون از مسیرها و روش هایی اجازه ندادیم هیچ گونه کمبودی در 
کشور ایجاد شود.  از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، 
تمام تالش خود را برای تأمین دارو و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از 
روش های مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه 

فشار بیشتری بر مردم وارد شود.
اطالق عنوان »ثانویه« بر تحریم های جدید آمریکا، نمایان گر وجه 
متفاوتی از هدف اعمال تحریم های جدید آمریکایی ها نسبت به آنچه که 
در دو سال و نیم گذشته رخ داد،است. وجهی که به گفته معاون بانک 
تاثیرگذاری  که  آن  از  بیش  تحریم ها  این  می دهد  نشان  ایران  مرکزی 
اقتصادی و مالی داشته باشد، اهدافی »سیاسی و تبلیغاتی« در پی دارد.

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، حدود دو سال و نیم پیش 
در تاریخ ۸ می 2۰1۸ به صورت رسمی اعالم کرد از توافق هسته ای میان 
ایران و گروه ۵+1 موسوم به برجام خارج شده است و تحریم های لغو شده 
در پی تصویب این توافقنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد،  را به 
صورت یک طرفه اعمال خواهد کرد. در ادامه این روند ۶ ماه بعد در روز 
۵ نوامبر 2۰1۸ دولت آمریکا به طور رسمی دور جدید تحریم های علیه 
ایران را آغاز کرد و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تشریح جزئیات 
ایرانی به همراه تمامی  از تحریم پنجاه بانک  تحریم های اعمال شده،  

شعبات و نمایندگی های داخلی و خارجی آن ها خبر داد.
تحریم ها  لیست  در  گذشته  پنجشنبه  که  بانکی   1۸ تمامی  اسامی 
بود،  اعالم شده  پیش هم  دو سال  که  بانکی   ۵۰ لیست  در  اعالم شد، 
وجود دارد. بنابراین اعمال مجدد این تحریم ها یا به عبارتی تحریم های 

ثانویه چه اهدافی می تواند داشته باشد؟
تالش ناکام برای بستن راه ورود کاالهای اساسی به ایران

این  اعمال  اهداف  از  یکی  مالی  کارشناسان  برخی  رویترز  گفته  به 
تحریم ها را بستن معدود منافذ مالی باقی مانده در نظام تحریم های یکچانبه 
اجازه  همچنان  ایران  دولت  به  که  منافذی  می دانند.  ایران  علیه  آمریکا 
نیازهای اساسی مردم را می داد. همین گمانه بود  کسب درآمد و تامین 
که که نگرانی دولت های اروپایی از سخت تر شدن راه انتقال کمک های 

بشردوستانه به ایران را در پی داشت.
ثانویه  دلیل  به  بانک مرکزی،  بین الملل  قنبری، مدیرکل  اما حمید 
اثر توصیف  بودن این تحریم ها، این هدف گذاری آمریکایی ها را بدون 
کرده است. به اعتقاد او تحریم بانک ها در اولین نوبت برای آن ها ایجاد 
مشکالتی می کند. در پی اعمال تحریم ها بانک های خارجی در تنظیم 
روابط کارگزاری خود با بانک تحریم شده تجدید نظر می کنند و بر اساس 
سیاست های خود و مراوداتی که دارند، تصمیم به ادامه، تعدیل یا قطع 
همکاری می گیرند. اما در تحریم های جدید نکته اصلی این است که 
این تحریم ها ثانویه است و به گفته قنبری، تحریم مجدد بانک هایی 
آنها  مالی  روابط  در  تاثیری  اند،  گرفته  قرار  تحریم  لیست  در  پیشتر  که 
اثر تحریم  در  بانک های خارجی که  تمامی  نخواهد کرد، چرا که  ایجاد 
دو  داشته اند، همان  را  بانک تحریم شده  با  مالی خود  روابط  قصد قطع 

سال پیش این تصمیم خود را عملی کرده اند.
کارشناسان  اعتقاد  به  ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های  بر  عالوه 
دلیل  به  جهانی،  بانکی  شبکه  با  ایران  مالی  ارتباط  تمام  درحال حاضر 
در  است.  قطع  عمال  نیز   FATF سیاه  لیست  در  ایران  نام  داشتن  قرار 
این شرایط تنها راه انتقال پول برای تجار و بازرگانان ایرانی به صورت 
چمدانی یا از طریق صرافی ها است و روابط تجاری ایران بر پایه تهاتر 
که صورت  هم  بانکی  مبادالت  معدود  است.  گرفته  کاال شکل  به  کاال 
می گیرد از طریق ارزهایی مانند یوآن و روبل است، که حجم مبادالت 
مالی شان اصال قابل توجه نیست تا در اثر تحریم های ثانویه آمریکا خللی 

در روابط تجاری ایران ایجاد کند.
آخرین تالش ها برای جلوگیری از احیای برجام

اما هدف دومی که آمریکایی ها در پی آن هستند چیست؟ طراحان 
خبری  منابع  توضیحات  به  بنا  ایرانی  بانک های  ثانویه  تحریم های 
از  دفاع  بنیاد  و  آمریکا  نمایندگان  کنگره  اعضای  از  تن  چند  رویترز، 
دارد،  اسراییل  با  دیرینه ای  و  نزدیک  روابط  که همگی  دموکراسی ها، 
این  پی  در  سیاسی  اهداف  می تواند  خوبی  به  ترکیب  همین  هستند. 
را  غیرانسانی«  و  تروریستی  »ظالمانه،  روحانی،  حسن  گفته  به  اقدام 

سازد. نمایان  خوبی  به 
جو بایدن، رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات آبان ماه ریاست 
جمهوری آمریکا، در جریان رقابت های انتخاباتی وعده داده است که در 
صورت پیروزی، آمریکا را مجددا به توافق برجام بازخواهد گرداند. همین 
اصلی  هدف  کارشناسان،  از  بسیاری  گفته  به  تا  است  شده  باعث  وعده 
انتخاباتی  اعمال تحریم های ثانویه، تالش برای بی اثر کردن این وعده 
و سوییس  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس  باشد.  دموکرات ها  نامزد 
بانکی در این مرحله یک  ایرنا گفت: تحریم های  در همین خصوص به 
انتخابات  در  آنها  باخت  احتمال  که  است  گروهی  برای  تبلیغاتی  حرکت 
پیش رو وجود دارد تا در فعالیت دولت بعدی جهت رفع یا عادی سازی 

روابط ایران و آمریکا مشکالتی را ایجاد کنند.
در شرایطی که بر پایه نظرسنجی های انجام شده، احتمال شکست 
ترامپ در انتخابات پیش رو زیاد است، البی های ضد ایرانی فعال در آمریکا 
به دنبال آن هستند تا هر راه حل بازگشت به برجام را برای دولت بعدی 
آمریکا بسیار سخت و دشوار کنند. چرا که فرایند لغو تحریم های اعمال 
شده توسط دولت های آمریکایی، زمان بر است و پیش بینی می شود، اعمال 
این تحریم های ثانویه، در صورت عزم دولت بعد آمریکا برای بازگشت به 

برجام، تا سه ماه این فرایند را به تاخیر اندازد.
بر همین اساس از آنجا که به گفته حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران  بزرگ  ملت  علیه  هرکاری  تاکنون  »آمریکایی ها  ایران؛  اسالمی 
می توانستند انجام داده اند« تا »مقاومت ملت ایران« را بشکنند، اعمال 
این تحریم های ثانویه مطابق با آنچه جواد ظریف نیز اشاره کرده است؛ 
از  که  است  دشمنانی  از سوی  ملت«  دادن یک  گرسنگی  برای  »تبانی 
ترس از دست دادن قدرت در رقابت با رقیب خود، تالش دارند تا آخرین 
حربه ها برای به زانو در آوردن ایران را در با شیوه ای عجوالنه عملی سازند.

علت بی تفاوتی بازار نفت به انتخابات آمریکا
کمتر از یک ماه دیگر به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و 
به نظر نمی رسد بازار نفت هنوز تصمیم گرفته باشد بین بایدن و ترامپ کدام یک 

از دو نامزد را ترجیح دهد.
جو بایدن، نامزد دموکرات برای بازارهای نفت منفی به نظر می رسد زیرا وی 
نه تنها متعهد شده است آالیندگی کربن آمریکا را تا سال 2۰۵۰ به صفر برساند 
بلکه بدنبال متوقف کردن پروژه های نفت و گاز شامل خط لوله جنجالی کی استون 
ایکس ال در زمینها و آبهای فدرال است. ترامپ از سوی دیگر افزایش تولید نفت 
شیل آمریکا و تسهیل برخی از مقررات برای بخش سوخت فسیلی را در کارنامه 
خود دارد و سوگند خورده که در صورت پیروزی مجدد، به همین روند ادامه می دهد.

به نظر می رسد بایدن پس از دور اول مناظره نامزدهای ریاست جمهوری، 
در این رقابت جلو افتاده و محبوبیتش ۵۷ درصد در مقابل ۴1 درصد ترامپ است. 
با این حال بازارهای نفت در شرایطی که قیمتها بین 3۵ تا ۴۰ دالر محبوس شده 

اند، بی تفاوت مانده اند.
به سرمایه گذاران غالبا توصیه می شود در زمان گرفتن تصمیمات سرمایه 
گذاری، سیاست را کنار بگذارند. این موضوع برای انتخابات ریاست جمهوری کامال 
صدق می کند زیرا این یک حقیقت شناخته شده است که سیاستهای ریاست جمهوری 
برای بازارهای سهام اهمیت کمتری در مقایسه با سیاستهای بانک مرکزی آمریکا یا 

حتی سالمت کلی اقتصاد جهانی دارد.
با این حال انرژی یکی از بخشهایی است که سرنوشتش تحت یک دولت 

دموکرات در مقایسه با یک دولت جمهوریخواه ممکن است به کلی فرق کند.
این موضوع که در گذشته وضعیت بخش نفت و گاز در نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری نقش تعیین کننده داشته، قابل انکار نیست. نتایج نظرسنجی ها نشان می 

دهد احتمال پیروزی بایدن بیش از ترامپ است.
اما بازارهای نفت به دالیلی که در ادامه این گزارش ذکر می شود، نمی توانند 

به هیچ وجه به این موضوع اهمیت ندهند.
نخست این که پیروزی بایدن مساوی پیروزی اوپک است. طی پنج سال گذشته 
آمریکا به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهانی تبدیل شده که مرهون حمایت 

دولت ترامپ از این صنعت بوده است.
بایدن فوق العاده طرفدار تجدیدپذیرها بوده و اعالم کرده اگر آمریکا بخواهد 
همانند اتحادیه اروپا آالیندگی کربن خود را تا سال 2۰۵۰ صفر کند، سرمایه گذاری 
در بخش انرژی پاک ضروری هستند. از این رو پیروزی وی وضعیت صنعت انرژی 

را به کلی تغییر خواهد داد.
کاندیدای دموکرات انتخابات آمریکا هزینه 1.۷ تریلیون دالری در یک دهه 
آینده برای رسیدن به این هدف را پیشنهاد کرده است. همچنین اظهار کرده که 
هزینه های مالیات دهندگان با لغو تخفیفهای مالیاتی سخاوتمندانه ای که ترامپ 

برای سوختهای فسیلی قائل شده است، می تواند جبران شود.
با این حال بایدن در نخستین دور مناظره سعی کرد این وعده را کم اهمیت 
جلوه دهد و اظهار کرد که نیروگاههای زغال سوز در دولت وی ساخته خواهند شد. 

بعالوه بایدن از توافق جدید سبز حمایت کرد.
توافق جدید سبز سال گذشته از سوی دو نماینده مجلس آمریکا به عنوان راهی 
برای مقابله با تغییرات جوی با تامین 1۰۰ درصدی برق آمریکا از از طریق انرژی 

پاک، تجدیدپذیرها و منابع بدون آالیندگی کربن پیشنهاد شد.
در واقع، پیروزی بایدن در انتخابات به منزله پیروزی عظیمی برای تجدیدپذیرها 

و بخشهای انرژی پاک و خبر بدی برای نفت و گاز آمریکا خواهد بود.
اوپک هم احتماال برای پیروزی بایدن دست به دعا برداشته است زیرا اگر وی 
به ریاست جمهوری برسد، کنترل بازار بین المللی نفت دوباره به دست این گروه می 
افتد. طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت آمریکا از 13.1 میلیون 
بشکه در روز در مارس به 1۰.۷ میلیون بشکه در روز در هفته منتهی به 2۵ سپتامبر 

نزول کرد که ناشی از کاهش تولید شرکتهای نفت شیل بوده است.
اگر ممنوعیت حفاری فرکینگ در ریاست جمهوری بایدن اتفاق بیافتد، قطع 
به یقین تولید آمریکا کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد و اوپک یک بار دیگر بر بازار 

حاکم می شود.
البته دلیل  سالهاست که اعضای اوپک برای سهم بازار مبارزه می کنند و 
جنگ قیمت نفت میان عربستان سعودی و روسیه در وهله نخست بر سر سهم 

بازار اتفاق افتاد.
بازار گاز طبیعی هم وضعیت بهتری از بازار نفت ندارد و تولیدکنندگان در وضعیت 
مشابهی بسر می برند. قطر در ماه مه اعالم کرد به دلیل مبارزه برای سهم بازار با 
رقیبانی نظیر استرالیا، آمریکا، روسیه و نروژ، صادرات LNG را محدود نخواهد کرد. 
این کشور که بزرگترین صادرکننده LNG در جهان است، اخیرا اعالم کرده که 
به توسعه ظرفیت LNG خود خواهد پرداخت. در واقع قطر روی این حساب کرده 
که می تواند سایر تولیدکنندگان LNG را از طریق هزینه های پایین تولید و تولید 

میعانات و گاز نفتی مایع )LPG( مغلوب کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، به عبارت دیگر پیروزی بایدن پایگاه قدرت 
نفتی را به شرق برمی گرداند و در برقراری توازن مجدد بازارهای جهانی در بلندمدت 

تاثیر چندانی ندارد.

تولید نفت میدان دهلران تا پایان امسال افزایش می یابد
ظرفیت تولید میدان نفتی دهلران با راه اندازی چاه های جدید و تعمیری، تا 

پایان امسال افزایش می یابد.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رامین حاتمی در نشست پیش بینی 
ایران برای نیمه دوم امسال که  بهره دهی چاه های شرکت نفت مناطق مرکزی 
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، درباره تولید صیانتی و برداشت حداکثری از 
میدان های نفتی در حوزه فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اظهار کرد: 
میانگین تولید روزانه میدان مشترک دهلران نسبت به سال ۹۸، حدود 1۰ هزار بشکه 
افزایش نشان می دهد و پیش بینی می شود با راه اندازی چاه های جدید در نیمه دوم 
امسال، ظرفیت تولید این میدان باز هم افزایش یابد.وی در رابطه با میزان تولید نفت 
و گاز در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در ۶ ماه نخست امسال اظهار کرد: این 
شرکت در این مدت در مجموع 12 میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت از میدان های 
چشمه خوش، دانان، دهلران، سرکان، ماله کوه، نفت شهر و سومار برداشت کرده است؛ 

از میدان تنگ بیجار هم حدود  ۹۶۷ میلیون متر مکعب گاز برداشت شده است.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران راه اندازی چاه تزریقی و سیستم 
تصفیه پساب دهلران در نیمه نخست امسال را از اقدام های شرکت نفت و گاز غرب 
عنوان و اظهار کرد: با بهره برداری از این پروژه، ضمن ایجاد امکان تزریق روزانه ۵ تا 
۶ هزار بشکه پساب تولیدی واحد نمکزدایی دهلران، از انباشت پساب در حوضچه های 

دفعی و آلودگی محیط زیست جلوگیری شده است.
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب یکی از شرکت های تابعه شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران محسوب می شود که حوزه فعالیت آن شامل استان های کرمانشاه، 
ایالم، بخشی از شمال خوزستان و لرستان با مرکزیت ستاد در شهر کرمانشاه است.

پایبندی به توافق اوپک پالس در ماه سپتامبر افزایش یافت
بررسی موسسه پلتس نشان داد که با وجود افزایش پایبندی کشورهای عضو 
ائتالف اوپک پالس به توافق کاهش تولید در ماه سپتامبر، جبران تخلف های پیشین 

همچنان ناکافی بوده است.
به گزارش خبرگزاری پلتس از لندن، تازه ترین بررسی پلتس نشان داد که 
پایبندی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش به توافق کاهش 
تولید این ائتالف در ماه سپتامبر به ۹۹ درصد رسید، اما پایبندی روسیه و برخی 

تولیدکنندگان آفریقایی همچنان لغزش داشت.
جبران تخطی 13 تولیدکننده ای که پیش از این به سهمیه تولید خود پایبند 
نبودند، همچنان ناچیز است و این ائتالف را زیر فشار قرار می دهد تا برای تقویت 
بازار نفتی که هنوز تحت تأثیر ویروس کرونا قرار دارد، اقدام های بیشتری انجام دهد.

13 عضو اوپک در ماه سپتامبر 2۴ میلیون و 3۴۰ هزار بشکه در روز نفت تولید 
کردند که نسبت به ماه اوت 3۰ هزار بشکه در روز کاهش داشت. این  در حالی است 
که ۹ هم پیمان آن از جمله روسیه 12 میلیون و ۷2۰ هزار بشکه در روز نفت تولید 

کردند که ۵۰ هزار بشکه در روز بیش از سهمیه این کشورها بود.
کاهش پایبندی روسیه که هم اکنون بزرگ ترین تولیدکننده نفت خام این ائتالف 

است، می تواند نگرانی فزاینده ای ایجاد کند.
روسیه ماه گذشته میالدی ۹ میلیون و 1۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید 
کرد که 11۰ هزار بشکه در روز بیش از سهمیه این کشور بود. صادرات دریایی این 
کشور با افزایش مداوم روبه رو شد و به تازگی به دلیل تقاضای داخلی بیشتر تولید 

نیز افزایش یافته است.
کاهش تولید اوپک در ماه سپتامبر محدود بود، زیرا کاهش تولید هنگفت امارات 

متحده عربی با افزایش تولید ۶ عضو دیگر این سازمان خنثی شد.
بر اساس این بررسی، عربستان در ماه سپتامبر، مطابق سهمیه اش در توافق 
کاهش تولید اوپک پالس ۸ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرد و 

صادرات و ذخیره سازی نفت خام این کشور اندکی افزایش یافت.

فشار کرونا به معیشت میلیون ها نفر
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زیر نظر: محمد امامی

طال  ر  زا با تحلیلگران 
برای  معکوس  شمارش  که 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
گویند  می  اند،  کرده  آغاز  را  آمریکا 
اوضاع معامالت در هفته جاری تحت 
اقدامات  یا عدم تصویب  تاثیر تصویب 
قرار  انتخابات  از  پیش  مالی  محرک 

خواهد گرفت.
خوش بینی به کمک مالی فدرال 
در  طال  و  سهام  بازارهای  شد  باعث 
به  گذشته  هفته  معامالت  روز  آخرین 
سطح باالتری صعود کنند. ترامپ روز 
جمعه در توییتی نوشت: مذاکرات کمک 

مالی کووید در جریان است.
این خبر با انتشار گزارش هایی از 
به  کرونایی  مالی  بسته کمک  افزایش 
از سوی کاخ سفید،  1.۸ تریلیون دالر 

همزمان شد.
واکنش  در  آمریکا  دالر  شاخص 
مقابل،  در  و  کرد  نزول  اخبار  این  به 
بازارهای سهام صعود کردند. همچنین 
اونس طال در معامالت روز جمعه  هر 
بازار نیویورک 31 دالر و 1۰ سنت معادل 
 1۹2۶ در  و  یافت  افزایش  درصد   1.۶
دالر و 2۰ سنت بسته شد که باالترین 
قیمت از 1۸ سپتامبر به این طرف بود 
و قیمت طال برای کل هفته حدود یک 

درصد افزایش نشان داد.
کاالی  استراتژیست  گالی،  دانیل 
اظهار  سکیوریتیز«  دی  »تی  شرکت 
کمک  تصویب  به  مربوط  اخبار  کرد: 
مالی و  لغو مذاکرات کمک مالی، معامله 
گران طال را در وضعیت دشواری قرار 
داده است. در حال حاضر همه توجهات 
شمار  و  است  معطوف  انتخابات  به 

معکوس برای انتخابات آغاز شده و تا 
2۰ روز آینده فضای بازار تحت تاثیر این 

موضوع قرار خواهد داشت.
ارشد  رییس  نایب  نوابی،  افشین 
شرکت ام کی اس سوییس به کیتکونیوز 
دشوار  حاضر  حال  در  وضعیت  گفت: 
سیاسی،  اخبار  بر  عالوه  است.  مانده 
حال  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  موارد 
آمریکا  میان  تنشهای  و  است  افزایش 

و چین ادامه دارد.
اعالم  سفید  کاخ  پیش  روز  چند 
نخواهد  وجود  مالی  کمک  بسته  کرد 
شدت  به  بازار  در  اخبار  این  و  داشت 
انعکاس یافت. سپس مقامات آمریکایی 
به سرعت تصمیمشان را تغییر دادند و 
اواخر هفته اعالم شد بسته کمک مالی 

بزرگی در راه خواهد بود.
نوابی گفت: یک توصیه به سرمایه 
گذارانی که در آستانه انتخابات وارد بازار 
این است که کاهش قیمت  می شوند 
طال را فرصت خوبی برای خرید ببینند 
زیرا اقتصاد جهانی در وضعیت مطلوبی 
شیوع  به  مربوط  فشارهای  و  نیست 
ویروس کرونا دوباره شدت گرفته است.

نکته  یک  افزود:  ادامه  در  وی 
مهمی که به نوسانات اضافه می کند، 
عدم وجود نقدینگی بازار است. روزهای 
خوب گذشته که عالقه زیادی در بازار 
اگر کسی  و  شده  ناپدید  داشت،  وجود 
بخواهد قراردادی را خرید یا فروش کند، 
بازار واکنش بسیار بدی نشان می دهد. 
به همین دلیل نوسان قیمت روزانه بین 

3۰ تا ۴۰ دالر وجود دارد.
دورنمای مثبت برای طال

به گفته گالی، دورنمای بلندمدت 
دو  هر  برنامه  است.  مانده  مثبت  طال 
آمریکا  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
یک  در  دالر  تریلیون   ۵.۶ تا  پنج  بین 
دهه آینده هزینه دارد که از قیمت طال 
پشتیبانی خواهد کرد. با این حال پیروزی 
بایدن باعث خواهد شد احتماال قیمت 

طال افزایش بیشتری پیدا کند.
به گفته پاویلونیس،  کارگزار ارشد 
کاال در شرکت »آر جی او فیوچرز«، 
انتظارات تورمی هم از باال رفتن قیمت 
طال در بلندمدت پشتیبانی خواهد کرد به 
خصوص با در نظر گرفتن 3.۵ تریلیون 
دالری که تاکنون هزینه شده و هزینه 

بیشتری که در راه خواهد بود. عالوه بر 
هزینه های مذکور، بانک مرکزی آمریکا 
تا زمانی که نرخ تورم به باالی دو درصد 
صعود کند، نرخهای بهره را پایین نگه 
خواهد داشت و این موضوع برای طال 

در بلندمدت مثبت خواهد بود.
پاویلونیس هشدار داد یک ریسک 
برای سه ماهه چهارم، اعتراض به نتیجه 
انتخابات خواهد بود. اگر مبارزات سیاسی 
و ناآرامی داخلی در آمریکا ایجاد شود، 
بسته  اگر  بود.  خواهد  سناریو  بدترین 
سوم  انتخابات  از  پیش  مالی  محرک 
انتخابات  نتیجه  و  نوامبر تصویب شود 
تصویب کمک  نشود،  واقع  تایید  مورد 

مالی به تاخیر خواهد افتاد.
با  اکثر تحلیلگران در گفت و گو 
کیتکونیوز انتظار داشتند قیمت طال در 
هفته جاری تا محدوده 1۹۶۰ تا 1۹۸۰ 
از  پس  گفت:  نوابی  کند.  صعود  دالر 
در  دالر   1۹2۰ سطح  شدن  شکسته 
معامالت روز جمعه، سطح مهم بعدی 
بین  این  در  بود.  خواهد  دالر   1۹۶۰
طال اگر نزول کند، در سطح 1۸۷۰ تا 
برخوردار  از حمایت خوبی  1۸۸۰ دالر 

خواهد بود.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، هفته 
جاری آمار تورم سپتامبر آمریکا، پس از 
آن شاخص قیمت تولیدکننده و سپس 
بیکاری،  بیمه  دریافت  متقاضیان  آمار 
شاخص تولید ایمپایر استیت نیویورک و 
شاخص تولید بانک فدرال رزرو فیالدلفیا 
فروشی  خرده  آمار  شود.  می  منتشر 
سپتامبر و تولید صنعتی آمریکا از جمله 
آمارهای دیگری خواهند بود که هفته 

جاری اعالم می شوند.

آغاز شمارش معکوس انتخابات آمریکا در بازار طال

دانشگاه  اقتصاد  گروه  استادیار 
فردوسی مشهد گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد 
بخش  به  ایران  اقتصادی  مشکالت 
ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود 

تحریم ها اثر آن شدیدتر شده است.
وحید ارشدی در خصوص عملکرد 
اسالمی  شورای  مجلس  قتصادی  ا
اظهار کرد: ابتدا باید دید ریشه نوسانات 
اقتصادی چیست، سپس باید رصد نمود 
که قوای سه گانه هر کدام چه نقشی را در 

مدیریت نوسانات باید ایفا کنند.
در  اقتصادی  نوسانات  افزود:  وی 
حال حاضر می تواند ناشی از چند مسئله 
باشد که بخشی از آن مربوط به ساختار 
اقتصاد کشور است و مجلس از طریق دو 
مسیر قانون گذاری و نظارت بر عملکردها 
به نمایندگی از مردم می تواند نقش داشته 
باشد. بخشی دیگر از مشکالت اقتصادی 
کشور به تحریم ها و فشارهای اقتصادی 
که به ایران وارد می شود، ربط دارد اما ۷۰ 
تا ۸۰ درصد مشکالت اقتصادی ایران به 
بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با 
وجود تحریم ها اثر آن شدیدتر شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مجلس 
تصویب  و  اصالح  بررسی،  با  می تواند 
قوانین مرتبط با ریشه های نوسانات  ورود 
کند، هزینه های مبادالتی فضای کسب 
و کار را برای بخش مولد کاهش دهد یا 
به عبارتی فضای کسب و کار را بهبود 
بخشد. همچنین با مدیریت بخش تقاضا 
می تواند رفتار دستگاه های مختلف و رفتار 
بازار را به سمتی مدیریت کند تا قدرت 

خرید مردم افزایش یابد.
باید  مجلس  کرد:  اضافه  ارشدی 
بخش عرضه را به سمتی ببرد تا بازدهی 
نقش  و  کند  پیدا  افزایش  مولد  بخش 
بخش غیر مولد کاهش یابد. قانون مالیات 
بر خانه های خالی در راستای همین مسیر 
تدوین شده است، یعنی بخش غیر مولد 
که سفته بازی انجام می دهد را مدیریت 
می کند. گرچه اشکاالتی در این قانون 

به  باید  مجلس  رویکرد  اما  دارد  وجود 
این سمت باشد تا سفته بازی موجود در 
ارز،  مانند  مولد  غیر  دارایی های  بخش 
مسکن، طال و خودرو را مدیریت کند و 
باعث  شود مردم سرمایه های خود را به 

بخش های مولد هدایت نمایند.
دانشگاه  اقتصاد  گروه  استادیار 
فردوسی مشهد بیان کرد: طبیعتا برای 
جامعی  برنامه  باید  طرح ها  این گونه 
تصویب شود، زیرا اگر این طرح ناقص 
باشد می تواند منابع را به صورت نادرست 
هدایت کند. اگر فرض کنید قانونی برای 
مالیات بر خانه های خالی وجود داشته و 
تصویب  طال  و  ارز  حوزه  برای  قانونی 
همان جا  در  منابع  قاعدتا  باشد،  نشده 
جابه جا می شود و به جای دیگری فشار 
وارد می کند. اگرچه اختالفاتی در اجرای 
این قوانین وجود دارد اما رویکرد مجلس 

این است تا این اتفاقات رخ دهد.
موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
تقاضا خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال 
را  مردم  خرید  توانایی  که  است  این 
افزایش دهد. برای این قبیل موضوعات 
نیازهای  خرید  الکترونیک  کارت های 
بتواند بخشی  ضروری مطرح است که 
دلیل  به  که  را  مردم  قدرت  کاهش  از 
کند.  جبران  بوده،  تحریم ها  اثرگذاری 
مهم این است که رویکرد مجلس به این 
سمت برود تا به تولید داخل توجه بیشتری 
شده و این اتفاق از هر مسیر موجود عملی 
شود. اگر مجلس در مجموعه قوانین و 

تولیدات  تقویت  به سمت  مقررات خود 
می تواند  باشد،  عرضه  افزایش  و  داخل 
اینکه چه  اما  بگذارد  اثر  قیمت ها  روی 
مدت و در چه دوره این اتفاق رخ می دهد 
بستگی به قوانین و نحوه اجرای آن دارد.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه 
نیاز به بسترسازی مناسب  همه قوانین 
قوانین  از  بسیاری  کرد:  تصریح  دارند، 
توسط دوره های مختلف مجلس تبیین 
آن  اجرای  نحوه  در  دولت ها  اما  شده، 
همیشه با چالش هایی روبه رو بوده اند یا 
اینکه مجلس قوانینی تصویب کرده اما 
عنوان  به  است.  نبوده  فراهم  آن  بستر 
مثال اگر سامانه اطالعات خانه های خالی 
مردم وجود نداشته باشد، قانون مالیات بر 
بود.  نخواهد  اجرا  قابل  خالی  خانه های 
در  باید  قانون گذاری  بر  عالوه  مجلس 
نظارت نیز نقش داشته باشد. این نظارت 
باید از بخش هایی باشد که قانون دارند 
تا سیستم های اجرایی بتوانند قوانین را به 

خوبی و درستی اجرا کنند.
ارشدی در پاسخ به این سوال که 
چه  تاکنون  اسالمی  شورای  مجلس 
اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی 
کشور داشته است، عنوان کرد: در حال 
حاضر با توجه به حضور کوتاه این دوره 
از مجلس، نمی توان قضاوت درستی از 
بهبود  در  آن  موفقیت  عدم  یا  موفقیت 
تیم  رویکرد  اما  داشت،  کشور  اقتصاد 
اقتصادی مجلس این است که به سمت 
مدیریت عرضه و تقاضا در جهت رونق 

خرید  قدرت  افزایش  و  تولید  همزمان 
که  دارد  سوال  جای  این  برود.  مردم 
توان  نبود  و  مردم  وضعیت  به  توجه  با 
باالی خرید آنان از شروع دوره یازدهم 
مجلس، این قوه مقصر این موضوعات 
است و نتوانسته مدیریت کند. بی انصافی 
تازه  از مجلسی که  است که بالفاصله 
شکل گرفته و برای آن هم حاشیه سازی 

می شود، انتظار معجزه داشت.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی 
مشهد گفت: قضاوت در مورد نقش مجلس 
بودن  قوی  و  یا ضعیف  مسائل  این  در 
عملکرد آن در این مدت، نادرست است. 
رفتار  از  ناشی  کشور  اقتصادی  بی ثباتی 
که  گفت  می توان  اما  نیست  مجلس 
مجلس هنوز دستاوردی برای ثبات اقتصاد 
کشور نداشته و نمی توان هم در کوتاه مدت 
را  نظارت ها  اینکه  مگر  داشت،  انتظاری 
تشدید کنند و با اصالح قوانین دست و 
صادرات  بازار  و  مولد  بخش  بازار  پاگیر 
کاالها و خدمات را روان تر کند. باید گفت 
که بیشتر دالیل بی ثباتی اقتصادی کشور در 
خارج از مجلس رقم می خورد و نمی توان این 
موضوع را در شرایط مدیریت اجرایی کشور 

به مجلس نسبت داد.
است  این  مهم  کرد:  اضافه  وی 
که اقتصاد کشور را با شرایط موجود به 
پایداری الزم برسانیم، البته در مدت زمان 
نمی توان تصمیمات  ماهه هم  کوتاه ۶ 
کارساز و مفیدی گرفت، اما مجلس باید 
به دولت کمک کرده و اطالعات درست 
دهد تا حداقل در حوزه هایی که وضعیت 
مطلوبی داریم دچار آشفتگی نشویم. مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی و 
نقش  مجلس  اقتصادی  کمیسیون های 
مهمی در هدایت صحن علنی به سمت 
هم  مجلس  دارند.  درست  تصمیمات 
نباید با عملکرد و سخنان ناپخته برخی 
از نمایندگان برای خود حاشیه سازی کند، 
دنبال  به  برخی  موجود  شرایط  در  زیرا 

تضعیف این مجلس هستند.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بررسی کرد؛

دالیل نوسانات اقتصادی در ایران چیست؟
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دیجیتال مارکتینگ
چگونه با دیجیتال مارکتینگ، مشتری وفادار داشته باشید

یک باشگاه مشتری قدرتمند در واقع پلی است که سفر مشتری 
در تعامل با خرده فروش را از سیکل های تکرار شونده به مسیر 
بلند مدتی تبدیل می کند که هر تعامل را متمایز از تعامل قبلی 
ساخته و هر بار سعی در ایجاد تجربه بهتری برای مشتری دارد.

چگونه با دیجیتال مارکتینگ
 مشتری وفادار داشته باشید

شش  با  برگه ای  کافه ای،  از  خروج  هنگام  در  پیش  چندی 
جای مهر از مسئول کافه دریافت کردم که طبق گفته وی، در 
صورتی که پنج مهر دیگر بر روی برگه می خورد، می توانستم 
اقدام، مشخصاً  این  کنم.  استفاده  رایگان  نوشیدنی  از یک 
برای  مشتریان  در  انگیزه  و  وفاداری  ایجاد  برای  تالشی 
در  می زنم  حدس  بود.  شده  دیده  تدارک  بعدی  خریدهای 
از شور و شعف،  به ذهن وی رسیده،  ایده  این  هنگامی که 
فریاد هورا هورا و یا یه همچین چیزایی سر داده :( ، اما چرا 
من و دوستانم پس از خروج از ساختمان کافه، آن برگه ها 
راستای  در  اقدامات خرده فروشان  تفاوت  انداختیم؟  دور  را 
جذب و نگه داری مشتریان در عصر دیجیتال با قبل از ظهور 

فناوری های تحول آفرین در کجاست؟
و دوباره همین اتفاق برای من در کارواشی افتاد که هنگام 
خروج یک کارت با جای چهار مهر دادن و گفتن در صورتی 
که ۴ بار دیگر خودرو خود را در این کارواش بشورید ، دفعه 

پنجم رایگان است !!!!
در  بود.  یادداشت  این  شکل گیری  جرقه  اتفاق،  این 
که  کنم  اشاره  موضوع  این  به  بازهم  می دانم  الزم  ابتدا 
نه تحول برخی  »تحول دیجیتال، تحول کسب وکار است«؛ 
در  سازمانی  هر  کسب وکارها!  تمامی  بلکه  کسب وکارها،  از 
حال حاضر، دردی دارد که با استفاده از فناوری های دیجیتال 
دوا خواهد شد، تنها باید مشکل موجود را به راه حل متناسب 
که  خرده فروشان  برای  موضوع  این  اهمیت  نمود.  متصل 
تعامل بیشتری نسبت به باقی صنایع با مشتری دارند، بیشتر 
احساس می شود. البته من نمی گویم که روش های سنتی 
اصاًل جواب نمی دهند، بلکه می گویم روش های سنتی مثل 
قبل نرخ بازگشت سرمایه مناسبی ندارند و بجای آن می توان 
از روش های دیجیتال مارکتینگ و نوین استفاده کرد و در 

کسب و کار خود جهش ایجاد نموده :(
در زمان های گذشته، وقتی یک مشتری از شرکتی ناراضی 
بود، این نارضایتی، حداکثر به گوش اطرافیان و دوستانش 
یک  اجتماعی،  شبکه های  ظهور  با  امروزه،  ولی  می رسید. 
تجربه منفی، به سرعت در سطح اینترنت منتشر خواهد شد. 
در واقع، رابطه سازمان با مشتری، یک طیف متنوع است؛ از 
از  دارد که در هر فرصتی  قرار  ناراضی  سویی یک مشتری 
سازمان شما بدگویی می کند، در سوی دیگر مشتری دیگری 
قرار دارد که نه تنها مبلّغ برند شماست، بلکه طبق مطالعه 
»کاستومر اینسایت گروپ« در سال ۲01۴، ۵۵ تا ۷0 درصد 
که  مشتریانی  چنین  زد.  خواهد  رقم  نیز  را  شما  فروش  از 
به  نیاز  اطالق می شود،  وفادار«  آن ها »مشتری  به  اصطالحاً 
برنامه های ویژه و دریافت تجربه ای متمایز و جذاب دارند. 
باشگاه های مشتریان، نه تنها می توانند در نگاهداشت این 
دسته از مشتریان به سازمان ها کمک دهند، بلکه می توانند 
در تبدیل مشتریان منفعل به مشتریانی وفادار نیز بسیار مؤثر 
باشد. اقداماتی که در راستای ایجاد مشتری وفادار صورت 
می گیرد، به منزله تدارک یک تجربه جذاب مستمر، برای حفظ 
حس خوب مشتری در تعامل با شرکت، حتی پس از اتمام 

خریدش، می باشد.
یک باشگاه مشتری قدرتمند در واقع پلی است که سفر 
مشتری در تعامل با خرده فروش را از سیکل های تکرار شونده 
به مسیر بلند مدتی تبدیل می کند که هر تعامل را متمایز از 
بهتری  تجربه  ایجاد  در  بار سعی  هر  و  قبلی ساخته  تعامل 

برای مشتری دارد.
مفهوم باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری، از قدمت 
قابل توجهی برخوردار است. اما کسب وکارها هنوز به ضرورت 
تحول در این حوزه با توجه به ظهور فناوری های جدید پی 
نبرده اند. نکته دیگر آن است که باشگاه مشتریان مختص 
تعامالت  که  سازمانی  هر  نیست؛  زنجیره ای  فروشگاه های 
با  می تواند  دارد،  قابل توجهی مشتری  تعداد  با  باره  چندین 
راه اندازی باشگاه مشتریان، از آن در راستای بهبود تجربه 
آنان بهره بگیرد. فناوری های  افزایش وفاداری  مشتریان و 
متعددی در راستای متحول ساختن باشگاه های مشتریان به 

منظور ارائه تجربه ای منحصر به فرد وجود دارد. برخی از این 
فناوری ها عبارت اند از:

•        موبایل: گوشی های هوشمند که تقریباً جز الینفکی 
از زندگی مردم شده اند، می بایست به عنوان پلتفرم اصلی 
در راستای ارائه خدمات به مشتریان و اقدامات مختلف در 
نظر گرفته شود. با توجه به سهولت استفاده و در دسترس 
بودن این گوشی ها، بسیاری از اعالنات و پیشنهادهای ویژه 
می تواند در هر لحظه )برای مثال به محض ورود مشتری به 
فروشگاه( اطالع رسانی گردد. باید توجه داشت که »موبایل« 
یک وسیله نیست، ذهنیتی است که می خواهد اطالعات مورد 
نحو  ساده ترین  به  و  بیش فعال  با سرعت،  را  مخاطب  نیاز 

ممکن، به وی منتقل نماید.
•        بالکچین: طبق گفته »هاروارد بیزنس ریوو« در 
سال ۲01۷، هر مشتری در حدود ۲9 برنامه وفاداری و باشگاه 
سردرگمی  به  باشگاه ها،  این  تعدد  دارد.  عضویت  مشتری 
مشتری و از بین رفتن تالش ها برای ایجاد تجربه مطلوب 
خواهد انجامید. بالکچین می تواند با ارائه یک کیف پول واحد، 
تمامی حساب های مشتری در باشگاه ها و برنامه های وفاداری 
اختیار مشتری  را در  ابتکار عمل  و  نموده  را تجمیع  مختلف 
قرار دهد. با حضور چنین بستری، مشتری در هر مکان و با 
هر واحد پولی، می تواند تمامی اطالعات خود در باشگاه های 
مشتریان مختلف را، در یکجا داشته باشد و امتیازات خود را 

برای محصوالت و خدمات مختلف استفاده نماید.
•        کانال های همه کاره : با توجه به تاثیر فناوری های 
و  خرده فروشی  صنایع  فعالیت  از  درصد   ۵0 بر  دیجیتال 
گوشی های  از  جوان  نسل  از  سوم  یک  استفاده  همچنین 
هوشمند برای خرید، ایجاد تجربه ای یکپارچه در کانال های 
مختلف، اعم از فیزیکی و دیجیتال، یکی از عوامل اصلی در 
کانال ها  این  )ای کی ان، ۲01۷(.  بود  وفاداری خواهد  ایجاد 
به مشتریان امکان می دهد تا از طریق تمامی نقاط تماس، 
با خرده فروش در تعامل بوده و بتوانند با کمک هر کانالی به 
اطالعات تعاملشان به صورت پیوسته دسترسی داشته باشند.

•        تحلیل داده و یادگیری ماشینی: در عصر دیجیتال، 
انتظار تجربه و پیشنهادهایی شخصی سازی شده  مشتریان 

دارند. تنوع گروه های هدف از دسته بندی هایی نظیر جنسیت 
متعددی  دسته بندی های  و  است  رفته  فراتر  بسیار  سن  و 
برای ارائه خدمت به مشتریان به وجود آمده است. به همین 
منظور با گردآوری داده های مشتریان، تحلیل خریدهای آنان و 
همچنین شناسایی سالیق آن ها با استفاده از تحلیل هایی نظیر 
داده های شبکه اجتماعی، می توان درک دقیقی از نیازمندی ها 
و عالیق گروه های مختلف مشتریان احصا نمود. الگوریتم های 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می توانند با استفاده از این 
داده ها، پیشنهادهای دقیق تری به مشتریان ارائه کرده و حتی 

رفتارهای آتی آن ها را پیش بینی نمایند.
•        وفاداری احساسی : طبق گزارش منتشر شده 
توسط »فارستر« در سال ۲01۷، احساسات به عنوان یکی 
به  است.  شده  مطرح  وفاداری  ایجاد  عامل  اصلی ترین  از 
سرمایه گذاری  با  خرده فروش  شرکت های  منظور  همین 
روی زیرساخت ها در نقاط حساس و اصلی تعامل مشتری با 
شرکت، می توانند بر احساسات آن ها نظارت و کنترل داشته 
باشند. بر طبق مطالعه »گالوپ« در سال ۲01۷، مشتریانی که 
دارای رابطه ای احساسی با خرده فروش هستند در مقایسه با 
مشتریانی که رابطه احساسی با شرکت مورد نظر ندارند، 3۲ 
درصد بیشتر به فروشگاه ها سر می زنند و ۴۶ درصد هزینه 

بیشتری نسبت به گروه مقابل می کنند.
و خرید محصول  دنبال تجربه جذاب است  به  مشتری 
مورد نظر با قیمت مطلوب، از عناصر اصلی چنین تجربه ای 
دریافت  میلش  باب  تجربه ای  وی  که  در صورتی  می باشد. 
کند، دلیلی برای تغییر فروشنده اش نمی بیند. تغییر شرکت 
خدمت رسان تنها زمانی رخ می دهد که رایحه تجربه بهتری به 
مشام مشتری برسد؛ در این صورت، تغییر ارائه دهنده خدمت 
باشگاه های مشتریان  می افتد.  اتفاق  به سرعت  و محصول 
شد،  مطرح  یادداشت  در  راستا  این  در  که  فناوری هایی  و 
می توانند در نظارت، بررسی و ارتقا سالمت رابطه مشتری با 
شرکت بسیار مؤثر باشد. به همین سبب است که همه صنایع، 
برای  دقیقی  برنامه های  باید  خرده فروشان،  علی الخصوص 
به کارگیری فناوری های دیجیتال در راستای ایجاد تجربه و 

وفاداری برای مشتریانشان تدارک ببینند.

فرزاد عباسی، مشاور کسب و کار
چگونه با تلفن همراه خود درآمدزایی کنیم

تلفن همراه شما
چاه نفت شماست
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دوومیدانی کار پارالمپیکی:
به خاطر سرمربی انگیزه ای برای حضور در تیم ملی ندارم

گفت:  پارالمپیکی  کار  دوومیدانی 
جاکارتا  پاراآسیایی  بازیهای  در  چند  هر 
با کسب دو مدال نقره در دیسک و وزنه، 
سهمیه پارالمپیک توکیو را کسب کردم، 
اما به خاطر سرمربی تیم ملی، انگیزه ای 

برای حضور در تیم ملی ندارم.
وجود  با  کرد:  اظهار  باقری  جلیل 
این که تجربه حضور در ۵ دوره بازیهای 
و  دارم  خود  کارنامه  در  را  پارالمپیک 
همواره سعی کرده ام در هر دوره روی 
نامناسب  عملکرد  اما  بگیرم،  قرار  سکو 

سرمربی تیم ملی و همسو نبودن با من سبب شده تا دیگر انگیزه ای برای شرکت 
در مسابقات نداشته باشم .

وی گفت: در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا وقتی متوجه شدم ورزشکاری با چند 
کالس باالتر در کالس من در ماده دیسک و وزنه رقابت می کند، نسبت به این 
موضوع به سرمربی تیم ملی اعتراض کردم، اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد، با وجود 
این که بعد از جاکارتا به کمیته انضباطی نیز شکایت کردم اما باز هم جوابی دریافت 
نکردم. البته در این بازیها با کسب دو مدال نقره در دیسک و وزنه موفق به کسب 

سهمیه پارالمپیک توکیو شدم.
وی ادعا کرد: یک سال است که در هیچ تورنمنتی به دلیل این که سرمربی 
تیم ملی اطالعاتی در خصوص قوانین داوری، مسابقات و این که در چه رشته ای 
با توجه به تغییر کالس بندیها حق شرکت دارم، در اختیار من قرار نمی دهد شرکت 
نمی کنم و هر زمان نسبت به این موضوع اعتراض می کنم به من می گوید چون 
بعد از جاکارتا به جز سرمربی تیم ملی، رییس انجمن پارادوومیدانی نیز شدم و تو به 

من تبریک نگفتی پس من هم به تو اطالعات نمی دهم.
باقری ادامه داد: رضایی کاری کرده که دیگر انگیزه ای برای شرکت در مسابقات 
ندارم، حتی برای مرحله اول رکوردگیری با وجود این که در هر دو ماده دیسک و 
وزنه آماده بودم اما چون از زمان برگزاری مسابقات و این که در چه ماده ای می توانم 

در رکوردگیری شرکت کنم، اطالعات کافی نداشتم، رکوردگیری را از دست دادم.
دوومیدانی کار پارالمپیکی افزود: در مسابقات جهانی 2۰1۷ لندن با وجود این که 
خود را در دیسک آماده کرده بودم، در زمان رکوردگیری متوجه شدم که تنها در وزنه 
امکان شرکت در رکوردگیری و مسابقات را داشتم که متاسفانه وقتی نسبت به این مساله 
اعتراض کردم باز هم گفت چون به من تبریک نگفتی من هم اطالعات ندادم. البته در 
آن سال با حمایت خسروی وفا توانستم در وزنه رکورد بزنم و در مسابقات شرکت کنم.

وی گفت: بهترین عملکرد دوومیدانی در پارالمپیک لندن بود؛ اما از آن سال به 
بعد به دلیل این که مسوولیت سرمربی، مدیر تیم های ملی و رییس انجمن را یک 
نفر بر عهده دارد، دوومیدانی با افت مواجه شده است و کسی جرات حرف زدن ندارد. 
باقری تصریح کرد: هر چند مرحله اول رکوردگیری را از دست دادم اما برای 
مرحله دوم نیز بالتکلیف هستیم و چون به سرمربی تیم ملی اطمینان ندارم واقعا نمی 
دانم باید چه کار کنم، البته تا زمانی که او سرمربی تیم ملی باشد، انگیزه ای برای 

شرکت در مرحله دوم رکوردگیری و راهیابی به تیم ملی ندارم.
باقری در پاسخ به این پرسش که آیا بیماری کرونا تاثیری در افت رکورد و 
عملکرد شما داشته است یا خیر، خاطرنشان کرد: من از زمان شیوع کرونا تمرینات 
خود را متوقف نکرده ام و تمرینات خود را در دیسک و وزنه مرتب پیگیری می کنم، 
االن هم آماده شرکت در مسابقات هستم اما با وجود بهمن رضایی انگیزه شرکت در 
رکوردگیری و مسابقات را از دست داده ام. وی همچنین گفت: در بازیهای پاراآسیایی 
جاکارتا به دلیل بی اطالعی نسبت به توزیع مدالها و عدم اطالع رسانی از سوی سرمربی 
تیم ملی، مدال نقره و عروسکی که به ورزشکاران می دادند، گم شد و مشخص نشد 
در توزیع مدالها به چه کسی داده شده است که البته بعد از این ماجرا مدال دیگری 
تهیه شد، اما از آن مدال و عروسک دیگر خبری نشد. دوومیدانی کار پارالمپیکی در 
پایان افزود: چون قوانین دوومیدانی براساس کالس بندیها مرتب تغییر می کند در 
حال حاضر نمی دانم در کدام ماده دیسک یا وزنه حق شرکت در مسابقات را دارم و 
سرمربی تیم ملی نیز به خاطر همسو نبودن با من هیچ اطالعاتی در اختیار من قرار 

نمی دهد و دقیقا نمی دانم قوانین دوومیدانی باز هم تغییر کرده یا خیر؟

ستاره بسکتبال زنان ایران:
در اوج خداحافظی کردم!

گفت:  ایران  زنان  بسکتبال  ستاره 
دوست داشتم تا در اوج خداحافظی کنم. 
عالی  چقدر  و  دارد  پایانی  شروعی  هر 
پایان  بتوانند آن نقطه  می شود که همه 

واقعی را برای خود پیدا کنند.
»سعیده علی« بازیکن موقعیت یک 
بسکتبال ایران هفته گذشته و پیش از آغاز 
فصل جدید لیگ برتر از دنیای قهرمانی 

خداحافظی کرد و کفش های را آویخت.
علی از جمله بازیکنان بسکتبال زنان 
ایران بود که حضورش در هر تیم به عنوان 

گارانتی قهرمانی تلقی می شد و حاال پس از اینکه سال گذشته قهرمان کشور شد و 
مدال برنز غرب آسیا را نیز به گردن آویخت از این رشته به طور کامل خداحافظی کرد.

پیش از این علی از بسکتبال پنج نفره ایران خداحافظی کرد و گفت تصمیم دارد 
در بسکتبال سه نفره و باشگاهی به کارش ادامه دهد و حاال به طور کامل تصمیم به 

خداحافظی گرفته است.
وی اظهار داشت: خداحافظی من از تیم ملی بسکتبال ۵ نفره و االن سه نفره و 
دنیای حرفه ای 2 دلیل کامال متفاوت و مرتبط به هم دارد. در خصوص خداحافظی از 
بسکتبال ۵ نفره بارها همه جا درباره آن صحبت کردم. زیرا در آن دوران بسکتبال 3 
نفره در تیم ملی شروع دوباره ای را تجربه می کرد. بعد از تایید شدن حجاب اسالمی 

خیلی اتفاقات رخ داد تا بتوانیم در مسابقات برون مرزی شرکت کنیم.
وی افزود: به خاطر شروع دوباره بسکتبال این فرصت را به جوان ترها دادم که 
تا بتوانند سالیان سال در خدمت تیم ملی باشند و با فعالیت در تیم ملی سبب رشد 

آن در آینده شوند.
کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال زنان عنوان کرد: نظرم به این بود حاال که 
بسکتبال ۵ نفره قرار است شروعی دوباره داشته باشد چه بهتر که بازیکنان جوان تر در 
آن باشند البته نه اینکه همه بازیکنان تیم ملی جوان باشند. بازیکنان جوان تر می توانستند 
در سال های آینده به تیم ملی خدمت کنند. شاید خیلی راحت آدم ها نتوانند از این فرصت 
بگذرند. بسکتبال را نه برای خودم بلکه برای کشورم و خود بسکتبال دوست دارم و 
هر پیشرفتی که در  بسکتبال وجود داشته باشد من را خوشحال می کند. در زندگیم 
همین که احساس رضایت داشته باشم مهم ترین اتفاقی است که می تواند برایم بیفتد.

وی دلیل خداحافظی از بسکتبال سه نفره را چنین عنوان کرد: مدتی است که به 
این قضیه فکر می کنم و هر شروعی پایانی دارد و چقدر عالی می شود که همه بتوانند 
آن نقطه پایان واقعی را برای خود پیدا کنند. زیرا درست است که هر چیزی زمانی برای 
پایان دارد اما اگر به وقت تمام شود خیلی برای همه لذت بخش تر و جذاب تر خواهد بود 
از جمله خود من که دوست داشتم در اوج بازی نکنم و از بسکتبال خداحافظی کنم.

علی اضافه کرد: خدا این قدرت را به من داد که توانستم چنین تصمیم بزرگی 
بگیرم. این تصمیم دلیل بر این نیست که کال از بسکتبال دور شوم و نخواهم در این 
رشته بمانم. قرار است وارد فاز بعدی از زندگی بسکتبالی خود شوم که می تواند هر 
چیزی باشد و امیدوارم این تصمیم باعث شود تا هر چه جدی تر به هدف های بعدی فکر 
کنم و باعث شود که سرعت های رسیدن به هدف های بعد از بازیکنی را برایم میسر کند.

زندگی،   واقعی  نقطه  در  که  است  این  نکردنم  بازی  دلیل  شد:  یادآور  وی 
بسکتبال را به پایان برسانم. بسکتبال برای من هرگز تمام نمی شود و تا آخر عمرم 
وجود دارد و می تواند به شکل های دیگر باشد و به هر حال زندگی برای من مثل 
همه بسکتبالیست ها در جریان است اما می تواند در زمینه دیگری باشد. بزرگ ترین 
افتخاری که در این قضیه دارم این است که خدا این قدرت را به من داده تا همیشه 

نقطه پایان واقعی خود را انتخاب کنم.
ستاره بسکتبال زنان ایران خاطرنشان کرد: دوست داشتم همیشه از دوران کودکی 
در اوج و در زمانی که می توانم زندگی حرفه ایم را ادامه دهم و پا به یک عرصه دیگر 
بگذارم و خود را به چالش بکشم. فکر می کنم همین چالش هاست که باعث می شود 

تا هر انسانی بیشتر پیشرفت کند و به هدف های آینده خود برسد.
وی در خصوص برنامه های آینده خود گفت: عاشق مربیگری هستم و بسکتبال 
با زندگی ام خو گرفته و در زندگی آینده ام جریان خواهد داشت. سعی می کنم خودم 
را به روز نگاه دارم و در کالس های بین المللی شرکت کنم و هدفم این است که خود 
را در زمینه های دیگر بسکتبال به چالش بکشم و محک بزنم. در پایان دست تمام  
عزیزانی که در این راه کنارم بودند و به من آموختند را می فشارم و از تک تک این 

عزیزان سپاسگذارم.

گفت و گوی اختصاصی با مالک صفحه اینستاگرامی ۴33
دمی دی زیو؛ از فوتبال خداحافظی کنید و میلیاردر شوید!

در  معروف ۴33  مالک صفحات  و  هلندی  سابق  پوش  ملی  دی زیو،  دمی 
شبکه های اجتماعی، در گفتگو با ورزش سه در مورد دوران حرفه ای اش در فوتبال 

و سپس وارد شدن به دنیای تجارت گفت.
دمی دی زیو یکی از اعضای تیم ملی هلند در جام جهانی 2۰1۰ بود که توانست 
عنوان نایب قهرمانی جهان را به دست بیاورد اما در مقایسه با دیگر ستاره های آن 
نسل هلند، چندان چهره شناخته شده ای نبود. شاید تنها تصویری که از او در ذهن 
فوتبال دوستان مانده، به نیمه نهایی جام جهانی 2۰1۰ برگردد که ضربه مارتین 

کاسرس، مدافع اروگوئه، به صورت دی زیو، باعث مصدومیت او شد.
این مصدومیت باعث شد تا او خیلی زودتر از آنچه تصور می کرد از دنیای فوتبال 
خداحافظی کرد اما حاال او به عنوان یک بیزینس من معروف شناخته می شود که 
صفحات فوتبالی معروفش، ۴33، فالوئرهای میلیونی در شبکه های اجتماعی دارد. 
او در گفتگو با ورزش سه در مورد دوران حرفه ای اش صحبت کرده و به توصیه 

هایی هم به فوتبالیست های جوان در مورد استفاده از پول های شان داشته است:
صفحات ۴33 در شبکه های اجتماعی مختلف در مجموع نزدیک به ۴۰ میلیون 
فالوئر دارند و خیلی ها در سراسر دنیا هر روز اخبار را از طریق ۴33 دنبال می کنند. 

اولین تورنمنت بزرگی که تماشا کردی، کدام بود؟
جام جهانی 1۹۹۴ آمریکا. اولین تورنمنتی بود که تماشا کردم و از دیدن بازی 

ها لذت بردم. آن زمان 11 ساله بودم.
ستاره مورد عالقه ات در آن تیم هلند چه کسی بود؟

دنیس برگکمپ. اما بیش از او، روبرتو باجو را دوست داشتم. به ویژه به خاطر 
موهایش.

دی زیو بین سال های 2۰۰۵ تا 2۰۰۹ زیر نظر فن خال در آژاکس کار کرد و 
توانست قهرمان لیگ هلند بشود.

دی زیو بعد از درخشش در آلکمار به آژاکس رفت و با این تیم هم قهرمانی 
در هلند را تجربه کرد.

فکر می کنم دوران حرفه ای تو وقتی تغییر کرد که لوئی فن خال تو را به 
آلکمار برد. درست است؟

بله، من در خیلی از تیم های پایه هلند بازی کرده بودم اما در سطح باشگاهی 
در دسته دوم بازی می کردم. در حالی که همه هم تیمی هایم در تیم ملی در آژاکس، 
فاینورد یا سایر باشگاه های بزرگ بازی می کردند. من در سطح باشگاهی خیلی به 
مشکل خوردم اما دو هفته بعد از اینکه فن خال سرمربی آلکمار شد، یک بازی مقابل 
آنها انجام دادیم و او چند روز بعد با من تماس گرفت و گفت که می خواهد من به 
آلکمار بروم. در واقع همان یک بازی، دوران حرفه ای من و همه چیز را تغییر داد.

در مورد آن فصلی که آلکمار قهرمان لیگ هلند شد، صحبت کنیم. چه اتفاقی 
افتاد که توانستید به آن موفقیت برسید؟

مثل دو فصل پیش از آن، ما فصل را خوب شروع نکردیم و او حتی می خواست 
تیم را ترک کند. ما در دو بازی اول فصل باختیم و همه فکر کردند که »اوه، یک 
فصل بد دیگه!« اما بازی های بعدی را بردیم و بعد از آن به بردهای مان ادامه 
دادیم. ما خیلی خوب بازی می کردیم و رابطه خیلی خوب با سرمربی داشتیم. فکر 
می کنم آن فصل، بهترین روزهای من در فوتبال بود. قبل از بازی ها، در رختکن به 
همدیگر می گفتیم که »اوکی، این بازی را هم می بریم«. فرقی نداشت که با چه 
تیمی قرار است بازی کنیم. ما به هر حال پیروز می شدیم.  فن خال به ما نشان داد 
که باید به خودمان باور داشته باشیم. مهم نبود که تیم حریف ۶-۵ بازیکن خوب 
داشته باشد. مهم این است که یک تیم باشیم و در آن زمان، ما واقعا یک تیم بودیم. 
مهم نبود مقابل آژاکس بازی کنیم یا هر تیم دیگری. به هر حال ما تیم خیلی بهتری 

بودیم. بله، این چیزی است که االن فکر می کنم. اینکه تیم مهمترین چیز است.
دی زیو در جام جهانی 2۰1۰ عضو تیم ملی هلند بود و پیراهن شماره 1۴ این 

تیم را به تن کرد.
همین نمایش های خوب باعث شد تا در فهرست تیم ملی هلند برای جام جهانی 
2۰1۰ قرار بگیری. تو در آن رقابت های پیراهن شماره 1۴ را پوشیدی؛ شماره پیراهن 

یوهان کرویف. این انتخاب خودت بود یا اتفاقی این پیراهن به تو رسید؟
نه، انتخابی در کار نبود؛ این پیراهن به من رسید. در هلند، شماره 1۴، شماره 
بسیار ویژه ای است و کرویف هم بازیکن بسیار ویژه ای بود اما اینطور نبود که من 
بگویم من پیراهن شماره 1۴ را می خواهم و آنها هم آن را به من بدهند. اما پوشیدن 

این پیراهن اتفاق خیلی جالبی بود.
قبل از دیدار نیمه نهایی مقابل اروگوئه، تو فقط در یک دیدار مقابل دانمارک 
بازی کردی. اینکه در دیدار نیمه نهایی از ابتدا به بازی رفتی برایت غافلگیرکننده بود؟

نه، چون من خیلی خوب تمرین کرده بودم و نایجل دی یونگ هم به خاطر 
دو اخطاره بودن محروم بود. سرمربی به من گفت که تو خیلی خوب تمرین کردی 

و در نیمه نهایی بازی می کنیم.
تو مدتی با مصدومیت درگیر بودی. آیا این روی تصمیمت برای بازنشستگی 

هم تاثیر داشت؟
بله. من به این فکر می کردم که تا 3۷-3۶ سالگی فوتبال بازی کنم. اما 
31-32 بودم که فوتبال را کنار گذاشتم. فکر می کنم بدون آن مصدومیت می 
توانستم زندگی و دوران حرفه ای متفاوتی داشته باشم اما حاال بیشتر درگیر بیزینس 
هستم و خودم برای وقتم برنامه ریزی می کنم. بچه هایم را به مدرسه می برم و 
برمی گردانم و هر وقت بخواهم می توانم به تعطیالت بروم. از شرایطی که دارم 

کامال راضی هستم و همین طور از تصمیمی که گرفتم.
دی زیو معتقد است اگر آن مصدومیت نبود، با توجه به بازی های خوبش در 

آژاکس و تیم ملی هلند، می توانست به یکی از لیگ های معتبر اروپایی برود.
بین  زیادی  محبوبیت  شده،  راه اندازی  دی زیو  توسط  که   BALR برند 

فوتبالیست ها دارد.
تو حتی پیش از پایان دوران حرفه ای ات در فوتبال، وارد دنیای تجارت شدی 
و برند پوشاک BALR و همین طور صفحات ۴33 را تاسیس کردی. چه شد که 
چنین تصمیمی گرفتی؟ جواب این سوال از این جهت اهمیت دارد که فوتبالیست 
های زیادی هستند که علی رغم پول زیادی که در دوران حرفه ای به دست می 
آورند، بعد از آن نمی دانند چه کار باید بکنند، پول های شان را از دست می دهند و 

حتی ممکن است ورشکسته و بی خانمان بشوند.
خب من در آن زمان با شریکم مالقات کردم و تصمیم گرفتیم که بالِر و ۴33  را 
تاسیس کنیم. فکر می کنم مشکل بسیاری از فوتبالیست ها این است که نمی توانند 
شریک مناسب برای شروع یک بیزنس را پیدا کنند. مثال والدین، برادر و خواهر یا 
دوستی به آنها می گوید که پولت را به من بده تا سرمایه گذاری کنم یا چنین چیزی 
اما ایده ای ندارند که چه کار می خواهند انجام بدهند. وقتی قرار است یک بیزینس 
که میلیون ها دالر در ماه یا سال گردش مالی دارد، پدر یا دوست فوتبالیست نمی داند 
چه کار باید انجام بدهد و معموال کارهای عجیبی می کنند. مثال اتومبیل های گران 
قیمت می خرند یا صرف خرید جواهرات یا رفتن به کلوپ های شبانه می کنند. اما من 
از اول با خودم فکر کردم اگر می خواهی پولدار شوی، باید درست سرمایه گذاری کنی 
و کارهای احمقانه نکن. چون وقتی دوره فوتبال یک بازیکن تمام می شود، پیدا کردی 
کاری که دوست داری، سخت است؛ اینکه بتوانی خوب پول دربیاوری. بنابراین مهم 
است که آدم های مثل من یا سایر بیزینس من ها به بقیه بازیکنان بگویند که وقتی 
جوان هستید، به نحوه سرمایه گذاری پول های تان فکر کنید چون وقتی فوتبال تان 
تمام بشود، همه چیز تمام است. خیلی سخت است که بدانید چه در سر یک بازیکن 

می گذرد اما اگر فردا پای تان بشکند، دوران حرفه ای تان تمام است.
امیدوارم بالر و ۴33 الهام بخش بقیه برای کارهای خوب و مفید باشد زیرا اگر 
منفی نگر باشید، برای خودتان و خانواده تان اتفاقات منفی رخ می دهد. همیشه باید 
مثبت فکر کنیم. ما حاال شروع به دادن کمک هزینه به فوتبالیست های مختلف 
کرده ایم تا تجارت خودشان را راه بیندازند و بعد از بازنشستگی، سرمایه گذاری 

درستی داشته باشند.  
صفحه معروف ۴33 که متعلق به دی زیو است و طرفداران زیادی در ایران 
دارد، روز گذشته ویدئویی از پرتاب دست بیرانوند را منتشر کرد و زیر آن نوشت:« 

این مرد واسه صبحانه چی می خوره؟”

ی  سی ها ر بر با 
مرکز  توسط  شده  م  نجا ا
مجلس  ی  هش ها و پژ
دهه  یک  طی  در  که  شده  مشخص 
از  دالر  میلیون   3۰ به  نزدیک  اخیر 
فدراسیون  علیه   CAS و  فیفا  سوی 
و  پرسپولیس  های  باشگاه  و  فوتبال 
استقالل حکم محکومیت مالی صادر 

شده است.
ورزش  لی  ما و  ری  دا ا م  نظا
قهرمانی و حرفه ای کشور فاقد ضابطه 
در  ویژه  به  قانونی  مدون  و  مشخص 

بررسی های  و  است  مالی  مصارف  و  منابع  حوزه 
ضمنی در این حوزه نشان می دهد علی رغم افزایش 
نتایج  فوتبال،  فدراسیون  درآمدهای  و  هزینه ها  این 
کسب شده فوتبال ایران تحول چندانی نداشته است.

مربیان  و  بازیکنان  قرارداد  وضعیت  هم چنین 
و  فدراسیون ها  سطح  دو  هر  در  خارجی  و  داخلی 
فدراسیون  با  خارجی  مربیان  همچنین  و  ها  باشگاه 
و  اخیر  سال   1۰ ویژه  به  و  اخیر  سال   2۰ مدت  در 
تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای 

منعقد شده بسیار اسفناک بوده است.
محکومیت ها علیه فدراسیون فوتبال

وضعیت قراردادها و پرونده های سرمربیان خارجی 
از  جدای  اخیر  دهه  یک  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
محکومیت فدراسیون در ماجرای ویلموتس - که تاکنون 
سنگین ترین رقم محکومیت فیفا )۶ میلیون و 13۷ هزار 
یورو معادل حدود 1۶۶ میلیارد تومان( را در پرونده های 
فوتبالی ایران داشته - نشان می دهد که پیش از این 
نیز فدراسیون در انجام قرارداد خود با مربیان خارجی به 
خوبی عمل نکرده و در بیشتر مواقع کار به فیفا و صدور 

حکم علیه فدراسیون فوتبال ایران کشیده است.
پیش از ویلموتس، کارلوس کی روش که مدت 
از جدایی  بعد  بود،  ملی کشورمان  تیم  مربی  زیادی 
فدراسیون  از  مطالباتش  از  بخشی  به  رسیدن  برای 

ایران شکایت کرد و در انتها، فدراسیون را 2۰۰ هزار 
یورو محکوم کرد. نکته قابل تأمل این است که این 
مبلغ در قرارداد کیروش جهت کسب مقام سومی جام 
رتبه بندی  در  که  حالی  در  بود،  تعیین شده  ها  ملت 
مسابقات جام ملت های فوتبال 2۰1۹ اساسا مقام سوم 
تعریف نشده بود و این خود نشانگر اهمال و ناآگاهی 
مسئوالن فدراسیون فوتبال از نحوه برگزاری مسابقات 
و سوء مدیریت بارز آن هاست، چرا که اشتباه فاحشی 
در نحوه قرارداد حرفه ای کی روش قلمداد می شود.

پیش از این نیز، برانکو ایوانکوویچ برای رسیدن 
به مطالباتش در زمانی که سرمربی تیم ملی بود، از 
فوتبال  فدراسیون  و  کرد  شکایت  فوتبال  فدراسیون 

به ۴۵۰ هزار دالر محکوم شد.
همه جرایم یک دهه اخیر در یک نگاه

شود،  می  مشاهده  زیر  جدول  در  که  همانطور 
فدراسیون  علیه  میلیون دالر   3۰ به  نزدیک  تاکنون 
)به  استقالل  و  پرسپولیس  های  باشگاه  و  فوتبال 
تابعه  دولتی  ورزشی  فرهنگی  های  شرکت  عنوان 
وزارت ورزش و جوانان( حکم صادر شده است، البته 
در صورتی که احکام علیه کل فوتبال کشور را بررسی 

کنیم، به مراتب به مبالغ باالتری خواهیم رسید.
۶.33۷ میلیون یورو + ۴۵۰  سرمربیان تیم های ملی 

هزار دالر
13.۶۵ میلیون دالر باشگاه پرسپولیس تهران 

میلیون   ۸.۵ باشگاه استقالل تهران 
دالر

 ۶ . 3 3 ۷ مجموع 
میلیون یورو + 22.۶ میلیون دالر

این  صدور  در  تأثیرگذار  عوامل 
احکام سنگین

فوتبال  در  آمده  پیش  رد  موا
تازگی  به  آن  از  گوشه ای  که  ایران 
در گزارشی کارشناسی مرکز پژوهش 
آمده  اسالمی  شورای  مجلس  های 
است، نشان می دهد در این حوزه هم 
ضعف  هم  و  دارد  وجود  سوءمدیریت 
عالوه  به  مشخص.  حقوقی  ضوابط  خال  و  قانونی 
ورزش  وزارت  نظارتی  واحدهای  است  روشن  اینکه 
و  کشور  ورزش  اصلی  متولی  عنوان  به  جوانان  و 
فدراسیون فوتبال بسیار ضعیف عمل کرده اند و نظارت 
مستمر و دقیقی در این خصوص وجود نداشته است.

از سوی دیگر، در حوزه حقوقی به عمد یا سهو 
در قراردادها ایرادهای فاحشی وجود دارد و در مجموع 
مشاهده می شود این اتفاقات عالوه بر هدر رفت بیت 
المال، ضربه مهلکی به وجهه و اعتبار کشور در عرصه 
های داخلی و خارجی وارد آورده و حیثیت ملی و منافع 
عمومی ملت و نظام حکمرانی را خدشه دار کرده است.

امکان های پیش رو برای رسیدگی
اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
با  موضوع،  این  که  کرده  پیشنهاد  گزارش  پایان  در 
استناد به مواد )۵۹۸( و )1۴۵( قانون مجازات اسالمی 
و مواد )1(، )2( و )11( قانون مسئولیت مدنی از طریق 
دادگاه های »صالحه و بندهای »۵« و »۷« ماده )۸( 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری می تواند مورد پیگرد 
به  باید  افراد و اشخاص  پرونده  و  قرار گیرد  قانونی 
ذمه  بر  دین  ایجاد  و  تضییع  به  منجر  اهمال  اتهام 
فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق 
عمومی و تضییع آن ها به دادستان عمومی و انقالب 

تهران و هیات تخلفات اداری ارسال شود.

عجیب اما واقعی؛
جریمه ۳۰ میلیون دالری استقالل، پرسپولیس و فدراسیون فوتبال 

در ۱۰ سال اخیر!

سخنگوی کمیته صدور 
مجوز حرفه ای سازمان لیگ 
اینکه  بیان  با  ایران  فوتبال 
صادر  باشگاهی  هیچ  حرفه ای  مجوز 
مجوز  خصوص  در  گفت:  است  نشده 
اتفاقی  هم  استقالل  باشگاه  حرفه ای 

رخ نداده؛ نه باطل نشده و نه صادر.
خصوص  در  ولیایی«  ا »کاظم 
حرفه ای  مجوز  شده  شنیده  ینکه  ا
باشگاه استقالل به دلیل نقص مدارک 
فعال  داشت:  اظهار  است،  شده  باطل 
مجوزی  نه  و  شده  صادر  مجوزی  نه 
رسانه ای  گمانه زنی  همه  اینها  باطل. 
حرفه ای  مجوز  صدور  فرایند  است. 
نیفتاده.  اتفاقی  فعال  و  است  زمان بَر 
باشگاه ها مدارک مورد نیاز صدور مجوز 
حرفه ای را ارسال کردند و فعال در حال 

راستی آزمایی مدارک هستیم.
سووال  این  به  پاسخ  در  وی 
مجوز  خصوص  در  نهایی  نظر  که 
یا  ایران می دهد  را  باشگاه ها  حرفه ای 
کنفدراسیون فوتبال آسیا،  گفت: کمیته 
صدور مجوز حرفه ای ایران نظر نهایی 
را می دهد و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دلیل  همین  به  می کند.  بررسی  آنرا 
و  اسناد  خصوص  در  که  مجبوریم 
انجام  راستی آزمایی  ارسالی،   مدارکی 

بدهیم تا مشکلی پیش نیاید.
مجوز  صدور  کمیته  سخنگوی 
اینکه  خصوص  در  فوتبال  حرفه ای 
آیا امکان دارد این کمیته برای صدور 
قوانین  از  باشگاهی  حرفه ای  مجوز 
چنین  اصال  کرد:  تاکید  کند،   تخطی 
امکانی وجود ندارد. اگر یادتان باشد تا 

از کنفدراسیون  افسرانی  پیش  2 سال 
و  می آمدند  یران  ا به  آسیا  فوتبال 
کارهای مربوط به صدور مجوز حرفه ای 
سالی   2 االن  اما  می دادند  انجام  را 
کشورها  به  مسوولیت  این  که  هست 
دلیل  همین  به  است.  شده  سپرده 
کاری  کم  نمی شود،  عنوان  هیچ  به 

انجام  پارتی بازی  شما  قول  به  یا  کرد 
االن  تا  که  می گویم  را  این  فقط  داد. 
صادر  باشگاهی  هیچ  حرفه ای  مجوز 

نشده است.
اولیای در رابطه با اینکه آیا باشگاه 
استقالل توانسته مطالبات »محمدحسین 
کنعانی زادگان« را پرداخت کند، گفت: 
فهرست بدهی همه باشگاه ها از جمله 
استقالل را در اختیار داریم. ضمن اینکه 
مسووالن باشگاه استقالل رسید برخی 
اما  ارسال کردند.  را هم  پرداختی ها  از 
و  حرفه ای  مجوز  صدور  کمیته  هم 
همچنین فدراسیون بین المللی )فیفا( و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )afc( کامال 
می دانیم که هر باشگاهی به چه کسی 
بدهی دارد. همانطور که گفتم فعال در 
بررسی مدارک هستیم و فرصت  حال 
و  بدوی  کمیته  نهایت  در  داریم.  هم 

تجدید نظر باید نظر نهایی را بدهد.
وی ادامه داد: نمی توانم به صورت 
موردی بگویم که کدام باشگاه به چه 
یا  کرده  پرداخت  را  خود  بدهی  کسی 
نکرده، چون تعداد طلبکاران زیاد است 
حرفی  فعال  نمی شود  اینکه  ضمن  و 
این است که  ما االن  تنها وظیفه  زد. 
مدارک را راستی آزمایی کنیم و ببینیم 
آیا بدهی ها پرداخت شده است یا خیر.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

اولیایی: مجوز حرفه ای استقالل نه باطل شده و نه صادر!؟

باشگاه پرسپولیس تنها 2۴ ساعت 
با دومین حکم فیفا درباره پرونده برانکو 

ایوانکوویچ فاصله دارد.
و  نقل  پنجره  ه  شهریورما  22
دلیل  به  پرسپولیس  باشگاه  انتقاالتی 
سرخپوشان  مطالبات  پرداخت  عدم 
یک  مهلتی  با  تیم  این  و  شد  بسته 
برای  تعهدات خود  انجام  برای  ماهه 
االجل  ضرب  دومین  اجرای  عدم 

شد. مواجه 
باشگاه پرسپولیس تاکنون موفق 
برانکو  دستیاران  مطالبات  پرداخت  به 
ایوانکوویچ شده و نزدیک به ۶۰درصد 
مطالبات برانکو ایوانکوویچ را نیز فراهم 
آخرین  در  پناه  رسول  است.  ساخته 
با اعالم مطالبات  گفتگویی که داشته 
2 میلیون دالری برانکو و دستیارانش، 
و  میلیون   1 تاکنون  که  شد  مدعی 
یکصد هزار دالر آن را پرداخت کرده اند 
و نزدیک به ۷۸۰هزار یوروی آن باقی 

مانده است.
پرسپولیس  باشگاه  زمینه  این  در 
این  سرپرست  پناه،  رسول  مهدی  و 
به  توجه  با  اکنون مدعی شده  باشگاه 
تحریم های جدید صورت گرفته برای 
انتقال پول نهایی به برانکو ایوانکوویچ 

به مشکل برخورده است.
فاصله  در  می تواند  که  موضوعی 
2۴ ساعت تا پایان دومین ضرب االجل 
نگرانی بزرگی را برای هواداران و حتی 

بازیکنان و اعضای تیم شکل دهد. اکثر 
پیشکسوتان پرسپولیس از روز گذشته 
با اظهارنظراتی گالیه آمیز و البته تند 
به رسول پناه در این زمینه حمله کرده 
بودند که از جمله آنها می توان به علی 
کریمی اشاره کرد که در ادعایی جالب 
برای  باشگاه  اگر  شده  مدعی  توجه 
است،  ناتوان  برانکو  به  پول  انتقال 
قادر به انجام این کار در کمترین زمان 

ممکن است!
موضع علی کریمی که ادعا کرده 

صحبت های  برخالف  است  قادر  بود 
رسول پناه که اعالم کرده نمی توان در 
شرایط فعلی پولی انتقال داد، این پول 
را در صورت تامین از سوی باشگاه در 
یک ساعت در اختیار سرمربی کروات 
سابق سرخ ها قرار دهد، به سرعت در 
جالب  واکنش های  با  مجازی  فضای 
آذری  سعید  است.  شده  مواجه  توجه 
زمینه  این  در  گذشته  روز  البته  هم 
حاضر  حال  مدیرعامل  شد.  خبرساز 
فوالد در متنی با اشاره به این موضوع 

این  مشکالت  حل  برای  تاکنون  که 
باشگاه بارها اقدام به عبور از تحریم ها 
این  در  باالی خود  از تجربه  کرده اند، 
به  قادر  شد  مدعی  و  داد  خبر  رابطه 
کمک به باشگاه پرسپولیس و مدیران 
ملی«  »منافع  موضع  با  تیم  ین  ا
خواهد  موضوع  این  از  خرسندی  و 
اما  چندان  پرسپولیس  بازیکنان  بود. 
خوشبین به این موضوع نیستند. جایی 
با  خود  مجازی  صفحات  در  حتی  که 
کنایه هایی قابل لمس، به ادعای مدیر 
باشگاه پرداخته اند و آن را یک شوی 

نامیده اند.  دیگر 
هست،  چه  هر  رابطه  این  در 
به گذشت  توجه  با  پرسپولیس  باشگاه 
2۸ روز از آخرین ضرب االجل فیفا در 
خصوص این پرونده که منجر به بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه 
شده، اکنون نیز در فاصله 2۴ ساعته با 
دومین حکم در این خصوص قرار دارد. 
جایی که باید به طور قطع در صورت 
لبات،  مطا نده  قیما با پرداخت  عدم 
آغاز  امتیازی   ۶ کسر  با  را  آتی  فصل 
 2۴ تنها  اکنون  که  پناه  رسول  کند. 
باقیمانده مطالبات  تامین  برای  ساعت 
بررسی ها  که گفته می شود در آخرین 
نزدیک به ۴۰۰هزار یوروی دیگر از آن 
باقی مانده، فرصت دارد باید دید قادر 
به عبور از بزرگترین بحران چند سال 

اخیر خواهند بود یا خیر.

تحریم و عدم تامین منابع پیش پای مدیران سرخ؛

فاجعه کسر ۶ امتیاز در فاصله ۲۴ ساعتی با پرسپولیس
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تصویری دیده نشده از زنده یادان عباس جوانمرد ومحمود استادمحمد 
اختصاصی دنیای جوانان

بیا که با تو غزل
در تسلسلی سبز است

نغمه مستشار نظامی

همین که دست تو در دست های من باشد
نگاهت آینه آشنای من باشد

همین که لحن تو قلب مرا بلرزاند
و بوی پیرهنت در هوای من باشد

همین که چشم تو با من زالل بنشیند
و خنده های تو مشکل گشای من باشد!

صدای گرم تو با هر ترانه یی زیبا
دلیل زمزمه بی صدای من باشد

همین که هم قدم و هم کالم تو بشوم
به روی هفته تو رد پای من باشد

بیا که با تو غزل در تسلسلی سبز است
بیا، بنوش،بنوشان! به پای من باشد

بیا برقص، برقصان، که فرصت خوبی ست
که دست های تو در دست های من باشد!

قالب دو  تبریزی در  تربیتی شمس  مبانی و شیوه های 
روزهای  تبریزی  شمس  درباره  درس گفتارهایی  از  نشست 
23 و 3۰ مهر در مرکز فرهنگی شهر کتاب بررسی می شود.

و  معلم  یک  کلمه،  واقعی  به معنای  تبریزی،  شمس 
مربی بزرگ است و همان گونه که می دانیم، موالنا یکی از 
تربیت یافتگاِن محضر اوست و او توانسته است در مدت کوتاهی 
از آن سجاده نشین باوقار چنین عاشق شیدا و شادمانی بسازد. 
مطالعه  مقاالت نشان می دهد که شمس برای شأن معلمِی 
خود اعتبار و ارزش زیادی قائل است و درمورد این موضوع 

مهم تأمالت جالب توجهی دارد.
شمس درباره  شیوه  مطالعه و درس خواندن، روِش آموزش 
قرآن، چگونگی تربیت سالک، توجه به تفاوت ها و استعدادهای 
افراد و نظایر آنها، اندیشه های خاصی دارد. شیوه های تربیتی 
خاصی  معرفت شناختی  و  انسان شناختی  مبانِی  بر  شمس 
استوارند و بدون شناختِن آنها نمی توان اصول تربیتی شمس 

را شناخت.

به  شهبازی  ایرج  اشاره  مورد  علمی  درس گفتار  دو  در 
سخنرانی حول موضوع »نگاهی به مبانی و شیوه های تربیتی 
شمس تبریزی« می پردازد. در این جلسات، تالش می شود اواًل 
مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی شمس بررسی، و سپس 
درباره  شیوه های تربیتی او سخن گفته شود. شهبازی در دو 
جلسه مذکور سخنان متنوع و عمیق شمس را در این زمینه 
به عنوان  طبقه بندی و تحلیل می کند. طبیعی است که ما، 
انسان هایی امروزی، نمی توانیم با همه  شیوه های تربیتی شمس 
موافق باشیم؛ بنابراین بخشی از سخنرانی این پژوهشگر به نقد 
نظرات شمس اختصاص خواهد داشت و فی المثل نظر شمس 

درباره  »تنبیه بدنی دانش آموز« بررسی و نقد خواهد شد.
دو جلسه سخنرانی درباره موضوع مورد اشاره، روزهای 
فرهنگی  مرکز  در   1۵ ساعت  از  مهر   3۰ و   23 چهارشنبه 
کاربری  از حساب  زنده  به صورت  و  برگزار شده  شهر کتاب 
Instagram/ اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی

bookcityculturalcenter پخش خواهد شد.

بررسی و نقد شیوه های تربیتی شمس تبریزی

حافظ در همه شرایط و سختی ها امید 
داشت و در جای جای اشعارش نیز این 
روحیه نمود یافته که با صبر بر مصائب 

می توان از آنها عبور کرد.
انرژی؛  و  امید  از  پر  است  شعری  حافظ،  شعر 
برابر  در  به شکیبایی  را  خود  مخاطبان  همواره 
گره ها  گشایش  به  و  کرده  سفارش  نامالیمات 
برای  دلیل  همین  به  است،  داده  نوید  و  امید 
روزهای سخت بسیاری از مردم ما نیز همچون 

پناه گاهی مطمئن بوده است.
انگار حافظ همین امروز با ما و در میان ما زندگی 
می کند و شاهد این بالی فراگیر جهانی است 

که می گوید: 
مزاج دهر تبه شد در این بال حافظ 

کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی
در این میان آنچه مهم است اینکه نسخه حافظ 
و  چیست؟  گرفتاری  و  بحران  در  مردم  برای 
مردم  برای  پناهی  کنونی  دوران  در  حافظ  آیا 
همچنین  می کند؟  پیشنهاد  سروده هایش  در 
تنگناها  از  گذر  در  می شود  حافظ  رندی  از  آیا 

استفاده کرد؟
اسماعیل آذر، استاد ادبیات فارسی و مدیر گروه 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی در 
غزلی  پایانی  بخش  به  پرسش ها  این  به  پاسخ 

از لسان الغیب اشاره می کند آنجا که می گوید:
حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

من از آن روز که دربند توأم آزادم
اعتباری  به  تمام دیوان حافظ  ادامه می دهد:  و 
دیوان آزادگی بشر از چسبندگی این عالم است.

می تواند  حافظ  امروز  برای  اینکه  بیان  با  وی 
حافظ  دیوان  می افزاید:  باشد،  معنوی  داروی 

شفابخش است و انسان امروز را آرام سازد:
بر سر آنم که گر ز دست برآید

 دست به کاری زنم که غصه سرآید
آذر با بیان اینکه همه سخن حافظ برای رهایی 

از غصه است، ادامه می دهد: 
بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آید

شیرین  شکر  مثل  که  روزگاری  برای  باید  ما 
است چگونه رفتار کنیم؟ او در این غزل داروی 

ما را می دهد زیرا
صبر و ظهر هر دو دوستان قدیمند

بر اثر صبر نوبت ظفر آید.
این استاد ادبیات و زبان فارسی و حافظ شناس 
می گوید: وقتی کاری از دست ما ساخته نیست 
آخرین راه برای انسان صبر است پس این روزگار 
تلخ تر از زهر شیرین خواهد شد اما برای رسیدن 
باید  شیرینی  و  حالوت  این  و  پیروزی  این  به 

صبر اختیار کنیم.
واقعی شعر حافظ  به عالقه مندان  وی خطاب 
می گوید: همیشه در کالس هایم به دانشجویان 
دیگر  سال  هزار  انسان  اگر  که  می کنم  توصیه 
حافظ را بخواند، آیا مانند انسان امروزین از مطالعه 
شعر حافظ لذت می برد؟ فرض بگیریم که لذت 
می شود؟  برده  لذت  این  دلیلی  چه  به  می برد، 
گفت: حافظ که از ازل تا به ابد فرصت درویشان 
حافظ چه  تولد  تاریخ  بپرسند  من  از  اگر  است؛ 
زمانی است؟ می گویم ازل و اگر بپرسند حافظ 

کی وفات کرد، می گویم، ابد.
به باور اسماعیل آذر، شعر حافظ مثل گهواره ای 
می ماند که یک بندش به حلقه ازل و بند دیگرش 

به ابد وصل است و این گهواره شعر و غزل حافظ 
همچنان در حرکت است؛ در تمام دیوان حافظ به 
جز قسمتی که حافظ را شخصی عادی و مانند 
همه انسان ها نشان می دهد که در یک گوشه از 
شیراز زندگی می کند و نه همسر، نه فرزند و نه 
همکاری داشته، اگر این چنین شعر را شناسایی 
و جدا بکنیم می بینیم که تمام اشعار حافظ برای 
اندیشه  در  حافظ  حتی  است.  شده  گفته  امروز 
پردازش حکمت برای انسان از هیچ چیز دریغ 
نکرده است، او غزل را که برای عشق و شباب 
و کمال پدید آمده کناری می گذارد و به انسان 

پند می دهد.
وی مثال می زند و می گوید: حافظ از پس هشت 

قرن بانگ بر می آورد که:
هان مشو نومید چون واقف نِه ای از ِسّر غیب

باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور
 یا در جای دیگری پیام می دهد: 

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته به مویی ست هوش دار 
غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟

* حافظ انسان را به خدا وصل می کند
برای  حافظ  فارسی،  زبان  استاد  این  گفته  به 

انسان های وامانده می سراید:
کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ 

ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی
او همه جا دست انسان را می گیرد و راه می برد؛ 
وقتی حافظ انسان را به خدا وصل می کند یعنی 

همیشه او هست.
مختلف  جنبه های  حافظ  شعر  در  افزود:  وی 
جهان انسانی و زندگی انسان ها نمود یافته است 
هرچند حافظ بیشتر به جنبه های منفی درونی، 
اخالقی و رذیلت ها می پردازد اما در شعر او اشاره 
به بحران های زندگی هم می بینیم و بحث هایی 
شبیه  بیماری ها  است؛  کرده  مطرح  آنها  درباره 
کرونا را قطعاً در شعر حافظ نمی بینیم اما بحران ها 
و گرفتاری ها را در غزل ها و اشعار حافظ می توان 
دید زیرا درد بارها در شعر حافظ دیده می شود و 
خیلی وقت ها این درد فراغ، جدایی و ریا است.

محمد مرادی مهم ترین چاره حافظ برای درمان 
حافظ  می افزاید:  و  می کند  عنوان  صبر  را  درد 
معتقد است یکی از چیزهایی که می تواند دردها 

را درمان کند و ما به نتیجه مثبت در برابر دردها 
برسیم، صبر است برای مثال می گوید:

ای هدهد صبا، به سبا می فرستمت
بنگر که از کجا به کجا می فرستمت
و در پایان این غزل اشاره می کند: 

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
با درد صبر کن که دوا می فرستمت

یعنی صبر مقدمه رسیدن به درمان است.
شاعر، پژوهشگر و ادیب شیرازی نسخه دیگری را که 
حافظ برای درمان دردها می پیچد، درمان درد از جانب 
خدا عنوان می کند و می گوید: خطابی که حضرت 
ابراهیم )ع( در قرآن کریم دارد اشاره می کند که 
توصیف خداوند به شفاست؛ حافظ نیز اشاره می کند :

دردم از یارست و درمان نیز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم

یعنی هچنان که دردی آمده است درمانش را هم 
از خداوند باید خواست.

مرادی ادامه می دهد: این که درد انسان ها و درمان 
آن از جانب خداوند است در دیگر اشعار حافظ  

هم دیده می شود. مانند:
سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی
از خدا را همدمی   شاید در مصرع دوم منظور 
متوجه  را  دردها  مرهم  دارد  گونه ای قصد  یک 

اراده الهی می کند.
وی در ادامه به نکته ای پیرامون دردها در شعر 
حافظ اشاره می کند و می گوید: هرکسی نمی تواند 
دردها را درمان کند و ما برای درمان دردها باید 

طبیب مناسب پیدا کنیم:
 طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی
مرادی می گوید حافظ به رغم این که در دوره ای 
تاریک می زیسته همچنان امید خود را از دست 

نداده و می گوید: 
بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آید

بر  می بینیم  حافظ  شعر  در  که  مژده هایی  یا 
گذشت سختی ها:

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

تمام اشعار حافظ برای امروز گفته شده 

»والتر بنیامین« و »امیلی دیکنسون« به بازار آمدند

انتشارات علمی و فرهنگی دو کتاب جدید »والتر بنیامین« با ترجمه 
زانیار ابراهیمی و »امیلی دیکنسون« با ترجمه مریم سربندی فراهانی از 

مجموعه مقدمه کیمبریج را روانه بازار کتاب کرد.
دیوید فریس نویسنده »والتر بینامین« در مقدمه کتاب ضمن اشاره بر 
گستردگی و تنوع حوزه های مورد مطالعه بنیامین تاکید کرده است که در 
این کتاب بیشتر بر متونی تمرکز کرده است که تفکر انتقادی والتر بینامین 
را شکل داده است. کتاب ضمن بررسی برخی از مهمترین نوشته های والتر 
بنیامین، در فصل اول و دوم زندگی و زمینه های اجتماعی را که در آن 

میزیست، نیز مورد بررسی قرار داده است.
و  ادبیات  استاد  دیکنسون«  »امیلی  کتاب  نویسنده  مارتین  وندی 
مطالعات امریکایی دانشگاه کلرمونت است و در توضیح کتاب و در مقدمه 
سیاسی  و  اجتماعی  بسترهای  آثار،  زندگی،  به  حاضر  کتاب  است:  نوشته 
و  معاصر  برجسته  منتقدان  نگاه  از  او  آثار  نقد  و  زندگی دیکنسون  دوران 

منتقدان کنونی می پردازد.
نام آوران  بر  کیمبریج  مقدمه  کتاب های  از مجموعه  عنوان  دو  این 
کمبریج  دانشگاه  انتشارات  توسط  که  کتاب هایی  است.  اندیشه  و  ادبیات 
و برای دانشجویان ادبیات تالیف شده است و تالش دارد در هر مجلد به 
زبانی ساده و روان اندیشمندان، شاعران و نویسندگان را معرفی کند. تا پیش 
از این از همین مجموعه فیتز جرالد، میشل فوکو، مارسل پروست، والت 
ویتمن ساموئل بکت، جوزف کنراد، ویرجینیا ولف، چخوف، میشل فوکو و 
هرمان ملویل توسط انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و روانه بازار شده است.

و  تومان  هزار   3۰ قیمت  و  صفحه   2۶3 در  بینامین«  »والتر  کتاب 
کتاب »امیلی دیکنسون« نیز در 23۶ صفحه و با قیمت 3۹ هزار تومان 

منتشر شده است.

داشتن کتابخانه شخصی در خانه ها افتخار است 
مدیر انتشارات »یاس نبی« معتقد است 
تبریز شهر عالمه هاست؛ اما امروزه آنچه بیشتر 
در فضای این شهر تاریخی و فرهنگی به چشم 
می آید، عالمه انگارانی هستند که خود را بی نیاز 

از خواندن کتاب می دانند.
انتشارات »یاس نبی« فعالیت خود را 
از سال 13۸۰ آغاز کرده و طی حدود دو 
دهه گذشته بیش از 2۵۰ عنوان کتاب در 
حوزه های مختلف پزشکی، ادبیات، حقوق، 
ورزشی،  مذهبی،  حسابداری،  مدیریت، 
دفاع مقدس و کودک منتشر کرده است. 

این ناشر تبریزی همچنین مبادرت به برگزاری بیش از 1۰۰ دوره نمایشگاه کتاب 
عمومی و نمایشگاه های مناسبتی چه در سطح کشور و چه استانی کرده است. »یاس 
نبی« همچنین کارشناس ناظر نشر شاهد در حوزه وصیت نامه شهدای کشور و از 
فعال ترین ناشران بخش خصوصی شمال غرب کشور  در حوزه دفاع مقدس بوده 
است؛ پرورش بیش از 2۰ نویسنده اهل قلم با آثار ارزشمند در حوزه ادبیات، دفاع 

مقدس، مذهب و ... از دیگر افتخارات این مجموعه محسوب می شود.
ایوب سیف زاده، مدیر انتشارات یاس نبی، فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی 
است و سال هاست در حوزه نشر و تالیف کتاب فعالیت دارد. عالوه بر فعالیت حرفه ای، 
به نوعی زندگی شخصی وی نیز با کتاب عجین شده است. سیف زاده یک کتاب دوست، 
کتابخوان و کتاب باز فعال در استان آذربایجان شرقی است و بزرگترین دغدغه فکری 
خود را ترویج فرهنگ کتابخوانی بین مردم می داند. شنیدن وصف حال  و  روز کتاب 
برای  بهانه ای شد  با فرهنگ کتابخوانی بزرگ شده،  زبان مردی که  از  تبریز  در 
حضور چند ساعته در دفتر کار او و گفتگویی ساده و بی آالیش با این فعال فرهنگی.

* چه شد که قدم در وادی نشر گذاشتید؟
 ** من از کودکی عالقه زیادی به کتاب خواندن داشتم و از وقتی به یاد دارم از 
همان سن شش، هفت سالگی کتاب می خریدم و کتاب هدیه می گرفتم. آنقدر کتاب داشتم 
که دیگر نتوانستم جایی در خانه برای آنها پیدا کنم و برای خودم قفسه کتاب تدارک دیدم. 
کار فرهنگی همیشه دغدغه من بوده و هست. مدتی هم کانون تبلیغاتی داشتم. طی مدت 
حضورم در حوزه انتشارات هیچ گاه احساس پشیمانی نکرده ام، چون عاشق حرفه ام هستم.

* به عنوان فردی که حدود 2۰ سال است در حوزه نشر فعالیت دارید، بزرگترین 
چالش شما و همکارانتان را در این صنف، در چه می دانید؟

**  بزرگترین مشکل فعاالن این حوزه، نبود پشتوانه و تشویق از سوی متولیان 
است. ما در »یاس نبی« حدود سال ۸۹- ۹۰ از نرم افزار اختصاصی »جی بوک« 
حمایتی  هیچ  از  در حالی که  می کردیم  استفاده  الکترونیک  کتاب های  انتشار  برای 
برخوردار نبودیم. ما تنها ناشر استان هستیم که خالف روال عادی توانسته ایم در 

شهر قم شعبه بزنیم.
  *  ظاهرا شما همزمان با انتشار نسخه چاپی کتاب، نسخه الکترونیکی آن را 
هم با تخفیف و هم رایگان ارائه می کنید. این کار با منطق ریاضی شما جور می آید؟!

**  من چنان به کتاب عالقه دارم که دلم می خواهد همه جا در دسترس 
مردم باشد. حتی در این شرایط اقتصادی و کرونایی کشور که می دانم قدرت خرید 
با ۵۰ درصد تخفیف  از قبل شده است، بیشتر کتاب هایمان را  مردم خیلی کم تر 
ارائه می کنیم تا افرادی که از نظر مالی توان خرید ندارند، از خواندن کتاب محروم 
نشوند. برای همین من و همکارانم در یاس نبی به حداقل سود نشر کتاب قانع 
هستیم. معتقدم اگر در این کار دنبال طمع نباشی، برکت وارد زندگی ات می شود. 

به طوری که تا حاال نشده ما در این مجموعه معطل بمانیم.
از  باید بگویم، اگرچه ما تعداد زیادی  با سود و حساب و کتاب  اما در رابطه 
کتاب هایمان را رایگان یا با تخفیف ۵۰ درصدی عرضه می کنیم، اما به لطف خدا با 
سفارش پروژه های پژوهشی یا تولید محتوا از سوی نهادهای مختلف درآمدزایی می کنیم.
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پروانه رسولی خوشبخت

 ناشران برای ورود به چاپ دیجیتال 
تعلل نکنند

مدیر انتشارات فرمنش معتقد است؛ بازار کتاب قابل پیش بینی نیست و در 
این شرایط، چاپ دیجیتال و تنظیم شمارگان با میزان تقاضا، عاقالنه ترین کار 

برای کنترل هزینه ها است.
مریم رونق، مدیرمسئول انتشارات فرمنش با بیان اینکه سه سال است که 
به سمت استفاده از چاپ دیجیتال و نشر رومیزی برای انتشار کتاب های خود 
رفته ایم، گفت: زمانی که قیمت کاغذ باال رفت، تصمیم گرفتیم به سمت چاپ 
دیجیتال برویم و از سوی دیگر شاهد بودیم که مسیر دنیا به سمت استفاده از 

این شیوه چاپی رفته و انبارداری به صفر رسیده است.
وی ادامه داد: این شیوه چاپ کتاب، موجب می شد ویرایش کتاب ها و 
تنوع آن ها بیشتر شود. از آنجایی که کتاب های ما در حوزه قوانین و مقررات 
است، مانند کتاب های علمی که هر سه–چهار سال یک بار ویرایش می شود 
نیست؛ بلکه گاهی مجبور هستیم هر شش ماه یک بار برای کتاب ها ویراست 

بزنیم. جدید 
حوزه  در  باال  تیراژ  و  افست  شیوه  به  کتاب  چاپ  اینکه  بیان  با  رونق 
که  موارد  از  بسیاری  در  کرد:  عنوان  نمی داد،  جواب  خیلی  ما  کتاب های 
و  می شد  تاریخ گذشته  آثارمان،  از  بسیاری  نمی شد،  فروخته  ما  کتاب های 
ویرایش  که  می دانند  ما  مشتریان  دیگر؛  از سوی  نداشت.  ما صرفه ای  برای 
دارند  تاکید  خرید  هنگام  و  است  زمانی  بازه  چه  به  متعلق  قانونی  هر  جدید 

باشد. ویرایش  که جدیدترین 
موسسات  شامل  که  نیز  ما  کتاب های  مشتریان  از  برخی  یادآور شد:  وی 
کتاب ها  که  می دهند  سفارش  دارند،  آموزشی  دوره  که  گاهی  هستند،  مراکز  و 
اصال  ما  شرایطی  چنین  در  و  شود  جمع آوری  آن ها  برای  صورتی  چه  به 
با  خیلی  ابتدا  در  اگرچه  برویم.  جلو  گذشته  چاپی  شیوه  به  نمی توانستیم 
نتایج خوبی گرفتیم. کار  این  از  به مرور  اما  قدم گذاشتیم  این مسیر  در   احتیاط 

رونق با اشاره به حذف انبار از سیستم موسسه انتشاراتی فرمنش توضیح داد: ما 
یک انبار داشتیم که معموال کتاب های خود را در آن نگه می داشتیم؛ اما بعد از 2 
سال به این نتیجه رسیدیم که می توانیم انبار را حذف و هزینه اجاره خود را کم 
کنیم. این کار را انجام دادیم و اکنون غیر از پیش بینی فروش همیشگی برخی 

آثار، بقیه کتاب ها بر اساس تقاضای مخاطبانمان چاپ می شود.
* خداحافظی با هزینه های باال

وی با طرح این موضوع که بسیاری از ناشران به دلیل مزایای چاپ دیجیتال 
در سال های اخیر به سمت آن رفته اند، گفت: یکی از ویژگی ها و مزایای چاپ کتاب 
به شیوه دیجیتال و نشر رومیزی این است که دست ناشران برای به روزرسانی 
کتاب ها باز است و سریع تر می توانند این کار را انجام دهند. یک ناشر زمانی که 
1۰۰۰ نسخه از کتابی را چاپ می کند، باید مدت زمان زیادی صبر کند تا کتاب 

به فروش برود تا بعد بتواند ویرایش جدید اثر را منتشر کند.
مدیر انتشارات فرمنش افزود: االن با استفاده از سیستم چاپ کتاب به صورت 
رومیزی، دیگر نگرانی برای فروش وجود ندارد و ما می توانیم نه ساالنه؛ بلکه هر 
شش ماه یک بار ویرایش جدید برخی از کتاب ها را منتشر کنیم تا هم نسبت به  
قوانین و مقررات تازه به روز باشیم و هم اینکه موجودی مان را کنترل کنیم؛ زیرا 
به روز نگه داشتن کتاب های چاپی به خصوص اگر حجم باال یا موضوع خاصی 

داشته باشد، کار سختی است.
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برگزاری سالگرد تاسیس تماشاخانه سنگلج با 
یاد عباس جوانمرد

سالگرد  پنجمین  و  پنجاه  مراسم 
به منظور  سنگلج  نه  خا شا تما تاسیس 
پارک  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
شهر و مقابل تماشاخانه سنگلج برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اسماعیل 
خلج، بهزاد فراهانی، قادر آشنا، فهیمه رحیم نیا، 
داود فتحعلی بیگی، مریم کاظمی، محمدرضا الوند، 
مهدی ربیعی، مهدی افشین نژاد، محسن حسن زاده  نسیم تاجی و جمعی از مدیران 
شهرداری برگزار شد، هنرمندان درختی به یاد و نام زنده یاد عباس جوانمرد بنیانگزار 

گروه »هنر ملی« و از موسسان تماشاخانه سنگلج کاشتند..
تئاتر در سخنانی کوتاه  این مراسم شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه  در 
به اهمیت تماشاخانه سنگلج اشاره کرد و گفت: این گونه مراسم نشانه ارج نهادن 
این  به  ارزش های فرهنگی کشور است و توجه مدیریت تماشاخانه سنگلج  به 

موضوع جای تقدیر دارد.

جعفر گودرزی برای شبکه نمایش خانگی 
سریال می سازد

و  تهیه کننده  گودرزی  جعفر 
منتقد سینما از تولید یک سریال برای 
عنوان  تحت  خانگی  نمایش  شبکه 
»دروج«  گفت  و  داد  خبر  »دروج« 

معانی مختلفی دارد و مترادف با روح پلید 
در  این سریال  افزود:  اهریمن است.وی  و 
ژانر پلیسی- جنایی- حادثه ای است و در 13 قسمت ۴۰ دقیقه یی ساخته 
می شود و سعی بر این است که در دی ماه امسال پیش تولیدش آغاز شود 

و بتوانیم آن را برای نیمه اول سال آینده آماده توزیع کنیم.
داستان این سریال در باره فردی است که همراه  دو شریک خود، 
یک شرکت بازرگانی را اداره می کند، بر اثر تغییر برخی از قوانین صادرات 
و پایین آمدن سود شرکت، مستوفی تصمیم به اعالم ورشکستی  می گیرد 

و نقشه هولناکی می کشد.

»رستگاری به وقت برف« در رادیو  نمایش

و  آقاخانی  ایوب  رئیسی،  نیما 
نادر برهانی مرند با مجموعه رادیویی 
اداره  به  برف«  وقت  به  »رستگاری 
کل هنرهای نمایشی رادیو بازگشتند.

»رستگاری به وقت برف« نسخه 
رادیویی نمایش صحنه ای »سردار« است که 
مهر و آبان سال ۹۵ در سالن اصلی تئاتر 
شهر روی صحنه رفته بود و اینک نادر برهانی مرند آن را با تنظیم رادیویی 
در هفت قسمت به سفارش رادیو فرهنگ نوشته که با کارگردانی ایوب 
آقاخانی و حضور دوباره نیما رئیسی روی آنتن رادیو فرهنگ و رادیو نمایش 
می رود و عالوه بر نیما رئیسی، در آن احمد گنجی، حمید یزدانی ابیانه، 
رامین پورایمان، بهناز بستان دوست، نوشین حسن زاده، بهرام سروری نژاد 
و... ایفای نقش می کنند.  این نمایش هر روز ساعت 3 بامداد از رادیو 

فرهنگ و ساعت 1۰:3۰ از رادیو نمایش پخش می شود. 
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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

بازگشت فرامرز قریبیان...
علي روئین تن: فرامرز قریبیان 
نقش اکبرشاه را بازي مي کند!

در جشنواره سال گذشته حواشي زیادي وجود داشت و بسیاري از 
شد  کشیده  حاشیه  و  تنش  به  مختلف  فیلم هاي  رسانه اي  نشست هاي 
ولي در یکي از نشست ها یک خبر عجیب باعث شد تا اهالي رسانه ها و 
بروند و آن هم خبر خداحافظي  همینطور سینما دوستان در شوک فرو 
فرامرز قریبیان از سینما و بازیگري بود. این بازیگر کهنه کار، محبوب و 
اعالم  خروج،  سینمایي  فیلم  خبري  نشست  در  کشور  سینماي  شاخص 
کرد که دیگر به بازیگري در سینماي کشور ادامه نخواهد داد. بعد از آن 
هم چندین بار دیگر در مصاحبه هاي مختلف خود روي این موضوع تاکید 
کرد تا اینکه چندي پیش خبري منتشر شد مبني بر اینکه او براي بازي 

در یک فیلم جدید قرارداد بسته است!
خبر بازي فرامرز قریبیان در فیلم اکبرشاه، به کارگرداني علي روئین تن، 
یکي از مهمترین خبرهاي سینمایي در ماه گذشته بود. علي روئین تن که 
هنوزهم بسیاري او را با فیلم هاي پرحاشیه و جنجالي دلشکسته و زمهریر 
مي شناسند، پیرامون آخرین فعالیت های خود در عرصه سینما به دنیاي 
جوانان گفت: در حال حاضر تولید فیلم سینمایی اکبرشاه را در پیش داریم 
بر  است. عالوه  متوقف شده  بیماری کورنا  دلیل شیوع  به  متاسفانه  که 
آن مراحل پایانی نگارش فیلمنامه شهید ابراهیم هادی را نیز پشت سر 
می گذاریم که به امید خدا بتوانیم آن پروژه را هم جلوی دوربین ببریم.  
برای هر دو پروژه اکبرشاه و شهید ابراهیم هادی در انتظار کاهش پیدا 
امید خدا اگر شرایط  کردن تعداد مبتالیان به بیماری کرونا هستیم، به 
کمی بهتر شود و بیماری کرونا هم نسبت به روزهای جاری دچار کاهش 

شود فیلمبرداری یکی از این آثار کلید خواهد خورد.
شروع  زمان  درباره  تلویزیون  و  سینما  کارگردان  و  تهیه کننده  این 
فیلمبرداری فیلم سینمایی اکبرشاه اضافه کرد: برای نقش اصلی این فیلم 
با فرامرز قریبیان قرارداد بسته ایم، منتها شرط اصلی وی برای حضور در 
اثر در خطر  پروژه پایان کامل بیماری کروناست تا هیچکس از عوامل 
نباشد.  بنا به انتخاب فرامرز قریبیان برای نقش اصلی فیلم اکبرشاه، تیم 
تولید منتظر پایان کرونا خواهد ماند و بعد از آن فیلمبرداری را آغاز می 
کنیم، حضور قریبیان در این پروژه برای ما اتفاقی بسیار بزرگ و جذاب 
است و به هیچ عنوان نمی خواهیم آن را از دست بدهیم.  ما فیلم را برای 
اکران عموم آماده می کنیم و به هیچ وجه به حضور آن در جشنواره فیلم 
فجر و یا جشنواره های دیگر فکر نمی کنیم. اکبرشاه اثری عاشقانه برای 
اثر  نمایش درآوردن  به  اکران  از  ما  به همین دلیل هدف  مردم است و 
برای عموم مردم است. اکبرشاه داستان پیرمردی است که در برهه ای 
از زمان تصمیم می گیرد تا تمام اتفاقاتی که در گذشته برایش افتاده را 
جبران کرده و تغییر دهد. نقش اصلی که همان اکبرشاه است را در این 

فیلم فرامرز قریبیان بازی خواهد کرد. 
این کارگردان جنجالي و پرحاشیه درباره ساخت فیلم شهید ابراهیم 
هادی نیز گفت: این پروژه سینمایی اثری پرهزینه و پرزحمت است به 
طبع نیازمند پیش تولید سنگینی هم خواهد بود، ما در نظر داریم تا این 
فیلم را پیش از پایان سال وارد مرحله تولید کنیم. در حال حاضر نزدیک 
به 1۰ ماه است که مشغول بازنویسی این فیلم هستیم و تصمیم داریم تا 

اثری کامال حرفه ای را جلوی دوربین ببریم. 
وی درباره احتمال برگزاری جشنواره فیلم فجر اضافه کرد: از نظر من 
مخاطب سینما برای درک اثر و همچنین لذت بردن از آن نباید هیچگونه 
روی  کرونا  بیماری  از  ترس  با  ما  مخاطب  وقتی  باشد،  داشته  استرسی 
صندلی سینما می نشیند بدون شک نمی تواند جان کالم فیلم را دریافت 
کند. به همین دلیل چندان موافق برگزاری جشنواره فیلم فجر در شرایط 
فعلی نیستم، زیرا مخاطب ما نمی تواند از شور و هیجان همیشگی این 
رویداد سینمایی برخوردار شود. فرهنگ الزام زندگی است اما پیش از آن 
جان انسان ها مهم است، به همین دلیل با اول از همه باید در جهت تکریم 
جان انسان ها قدم برداریم، حال شاید اگر یک ماه همه مشاغل تعطیل 
شوند بیماری کرونا هم فروکش کند و بتوان درباره برگزاری جشنواره فیلم 
فجر فکری کرد اما اگر شرایط به همین شکل ادامه داشته باشد بعید است 

که بتوان جشنواره ای با قدرت برگزار کرد. 
کارگردان فیلم اکبرشاه در پایان با اشاره به لزوم تقویت اکران آنالین 
در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی ما باید اکران آنالین را 
گسترش داده و از قاچاق آن جلوگیری کنیم تا کارگردانان بتوانند بدون 

دغدغه و به راحتی به اکران فیلم شان فکر کنند.

جایزه مجله فرانسوی به فیلم سینمایی »یلدا« رسید

مجله  سینمای  بزرگ  جایزه 
»یلدا«  فیلم  به  »اِل«  فرانسوی 
ساخته مسعود بخشی فیلمساز ایرانی 

اهدا شد.
این جایزه که از 1۰ سال پیش به 
فیلم برگزیده این نشریه اهدا می شود. 

امسال و در دهمین مسابقه این جایزه از میان 
بیش از 1۰۰ فیلم اکران پاییز 2۰2۰ در فرانسه، هشت فیلم به بخش 
مسابقه راه یافتند که »یلدا« یکی از این فیلم ها بود که سرانجام توانست 
با کسب اتفاق آرای مثبت هیات داوران، جایزه بزرگ را برای اولین بار 
نصیب فیلمی از ایران کند.به گزارش نشریه »فیلم فرانسه« فیلم سینمایی 
»یلدا« از چهارشنبه 1۶ مهرماه با ۸۶ کپی در سراسر فرانسه روی پرده 
رفت و با احتساب نسبت سالن ها در جدول فروش اولین رتبه را در نخستین 

روز اکران به دست آورد وهمچنان ادامه دارد.
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برگزاري جشنواره ها در کرونا

داریوش بابائیان: دولت نباید جشنواره هاي سینمایي را برگزار کند
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ره ها  جشنوا ري  برگزا موضوع 
ایام  در  فجر  فیلم  جشنواره  خصوصا 
کرونا یک موضوع بسیار مهم است که 
این روزها بسیاري از اهالي سینما هم 
به برگزاري آن معترض هستند. درواقع 
اهالي سینما به 2 دلیل مهم برگزاري 
جشنواره را در این شرایط نمي پذیرند، 
از  مخاطب  استقبال  عدم  اول  موضوع 
جشنواره و احتمال شیوع کرونا و موضوع 
دوم بحث بودجه اي است که به جشنواره 
در  مي تواند  و  مي کند  پیدا  اختصاص 

در  نامناسب  اقتصادي  اوضاع  این 
داریوش  شود.  خرج  دیگر  عرصه هاي 
سینماي  کهنه کار  فیلمساز  بائیان،  با
کشور با اشاره به مشکالت معیشتی و 
برگزاری  ایران،  سینمای  ورشکستگی 
جشنواره های سینمایی را در شرایط فعلی 
غیرضروری مي داند و تاکید می کند که 
خرج  باید  جشنواره ها  برگزاری  بودجه 

بقای سینمای ایران شود.
و  )تهیه کننده  بابائیان  داریوش 
 2 اکران  درباره  سینما(  پخش کننده 

فیلم جدیدش در سینماها گفت: 2 فیلم 
کله پوک به کارگردانی جواد مزدآبادی 
شالچی  رضا  کارگردانی  به  تله پاتی  و 
اکران می شوند. به دلیل اینکه ظرفیت 
سینماها  در  تماشاگر  ظرفیت  و  اکران 
بسیار محدود است، قرار است همزمان 
به  سینماها  در  فیلم   2 این  اکران  با 
به  شوند.  اکران  هم  آنالین  صورت 
به نسبت وضعیت  آنالین  اکران  نظرم 
اکران سینماها بهتر است و می توان با 
جلوی   VOD پلتفرم های  در  اکران 

جلوتر  چه  هر  گرفت.  را  فیلم ها  ضرر 
می رویم فرصت برای اکران فیلم ها از 
دست می رود و صف طوالنی فیلم هایی 
که نمایش داده نشدند، بیشتر می شود. 
در این شرایط احساس کردم این 2 فیلم 
باید هر  و  قدیمی می شود  دارد  کم کم 
چه زودتر آنها را اکران کرد. امیدواریم 
باعث  سینمایی  سازمان  حمایت های 
فیلم هایی  سرمایه  ضرر  جلوی  شود 
که اکران می شود، گرفته شود. به نظر 
جز  چاره ای  فعلی  شرایط  در  می رسد 
چراکه  نداریم  را  سینمایی  آثار  اکران 
دیگر  سال   2 تا  کرونا  وضعیت  این  با 
هم نمی توانیم به ظرفیت اکرانی که در 
سال ۹۸ و ۹۷ داشتیم، برسیم و خیلی 
سخت است بتوانیم تماشاگران را دوباره 

به سینماها برگردانیم.
وضعیت  به  ه  ر شا ا با  ن  ئیا با با
جزو  من  گفت:  کشور  در  فیلم  تولید 
هستم  ن  تهیه کنندگا ز  ا دسته  ن  آ
پروانه  نباید  ارشاد  دارم  اعتقاد  که 
بدهد.  جدید  فیلم  تولید  برای  ساخت 
اکران  در  پشت  که  فیلم هایی  چون 
در  اما  هستند.  زیاد  خیلی  مانده اند 
چنین وضعیتی هنوز یک عده مشغول 
ساخت فیلم هستند. در این وانفسای 
شدن  تعطیل  و  سینما  ورشکستگی 
باید  کرونا  به خاطر  سالن های سینما 
زمان  تا  ساخت  پروانه  صدور  جلوی 

و  خته  سا ی  فیلم ها تکلیف  تعیین 
شود.   گرفته  نشده،  داده  نمایش 

ی  ر ا گز بر ز  ا د  نتقا ا با  ی  و
دولت  توسط  سینمایی  جشنواره های 
یک  ارشاد  وزارت  متاسفانه  گفت: 
که  دارد  فجر  جشنواره  نام  به  ماراتنی 
باید به هر قیمتی فیلم بسازد تا در آن 
ارشاد  برای  هم  اصال  بدهد.  نمایش 
سرمایه  و  فیلم  سرنوشت  نیست  مهم 
به  می شود.  چه  جشنواره  از  بعد  آن 
تمام جشنواره هایی که دولت  نظر من 
برگزارکننده آن است باید تعطیل شوند. 
اصال به چه دلیلی باید جشنواره کودک 
به  فقط  برگزار شود؟  فجر  یا جشنواره 
حتما  را  بودجه ای  یک  که  دلیل  این 
به  را  بودجه  آن  اگر  کنند؟  خرج  باید 
اختصاص  سینما  تهیه  و  تولید  بخش 
و  ضرر  که  آثار  صاحبان  قطعا  بدهند. 
زیان هزینه تولید را به جان می خرند تا 
سینما زنده بماند، به مراتب از برگزاری 
سالن های  هستند.  مهمتر  ره  جشنوا
قرار  خوبی  وضعیت  در  االن  سینما 
عقب  نها  آ پرسنل  حقوق  و  رند  ندا
بودجه جشنواره خرج  اگر  است.  افتاده 
به  بزرگی  کمک  شود  موضوعات  این 
این  در  شد.  خواهد  سینما  بقای  حفظ 
و  آثار  صاحبان  به  کمک هایی  شرایط 
سینمادارها شده اما رقم ها آنقدر ناچیز 
است که نمی توان اسم کمک را روی 

باید  ارشاد  این شرایط  در  آن گذاشت. 
طوری  را  خودش  پرداخت  محاسبات 
 2۰۰ مثال  فیلمی  اگر  که  کند  تنظیم 
میلیون تومان می فروشد، همین میزان 
رقم را به سینمادار بدهد و به صاحب 
فیلم هم این رقم به عالوه فروش فیلم 
را اختصاص بدهد تا سرمایه فیلم ها از 

بین نرود.  
این تهیه کننده سینما با اشاره به 
اکران آنالین و قاچاق سریع  وضعیت 
گفت:  ها   VOD روی  از  فیلم ها 
ما  چون  می شوند  قاچاق  فیلم ها  همه 
هیچ قانونی برای کپی رایت در کشور 
نداریم تا جلوی این موضوع را بگیرد. 
فیلم ها به 2۴ ساعت نمی رسد که سر 
درمی آورند  ماهواره ای  شبکه های  از 
عرصه  در  که  نداریم  قانونی  چون  و 
تولید  پشتیبان  بتواند  هم  بین المللی 
فیلم ها باشد به راحتی سرمایه ها از بین 
می رود.   سال ۶3 وقتی کار تهیه فیلم 
را آغاز کردیم تنها ۷-۸ نفر تهیه کننده 
بودیم که کار می کردیم و ظرفیت تولید 
 ۴-3 سالی  خصوصی  بخش  در  فیلم 
تهیه کنندگان  یستادگی  ا  . بود فیلم 
مروز  ا شده  باعث  خصوصی  بخش 
 1۰۰ از  بیش  ساالنه  ایران  سینمای 
این  از  اگر  دولت  کند.  تولید  فیلم 
ظرفیت حمایت نکند این سرمایه مهم 

اجتماعی از بین می رود.

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

محمد حسین زاده

و  مدرس  ننده،  ا خو جمشیدی  فاضل 
جامعه شناس با این توضیح که همه ادعا داریم 
به حافظ عالقمند هستیم، دیوان او را می خوانیم 
و می شناسیم ولی به نظرم  محمدرضا شجریان 
یکی از نادر اشخاصی بود که توانست حافظ را 
در جامعه تثبیت تر کند به دنیاي جوانان گفت: 
هر شعری را که شجریان از حافظ خواند درک 

مخاطب را از آن شعر باالتر برد.
او با بیان اینکه آواز دو منظر دارد، افزود: 
منظر اول آواز و شعر، یکی می خواند و عده ای 
آواز  کلی  منظر  این  می برند،  لذت  و  می شنوند 
است. اما آقای شجریان در سال 13۷۷ در خانه 
خودشان به من گفت من لحظات و دقایقی در 
چه  پرسیدم  می شوم.  کنده  زمین  از  اجراهایم 
صدام  اوج  به  که  زمانی  گفت:  است؟  زمانی 
می رسم و با تشریح درست غزل، موسیقی، صدا 
و حس از زمین جدا می شوم آنجاست که ارتباطم 
با شنونده برقرار می شود. از او سوال کردم مثال 
در نوا مرکب خوانی چه زمانی این اتفاق افتاده؟ 
گفت: زمانی که رو گر به رو ما نکنی حکم  از 
آن  توست،  را خواندم و وارد  شور  شدم. استاد 
شجریان می گفت زمانی که خواننده از زمین جدا 
می شود تازه ارتباطش با خود و مخاطبش برقرار 

می شود، پس درک آواز مسئله مهمی است.  

شعر  به  وابسته  را  ایرانی  آواز  جمشیدی 
دانست و ادامه داد: حافظ و دیوان او غنی ترین 
محتوا، مرسوم ترین اشعار و گستره ترین نقش را 
در خانواده ها بعد از قرآن دارد. شجریان با حافظ 
ارتباط خوبی داشت چون او را می شناخت این 
منظر دوم آواز است. بنابراین اگر مخاطبان آواز 
هم کم باشند و از منظر نخست نه از منظر دوم 
توجه کنند برای ما کافی است. با آواز شجریان، 
نفوذ  توانست در قلب و جان مردم  شعر حافظ 
کند. اگر استاد شجریان شعر عاقالن نقطه پرگار 
وجودند عشق داند که در این دایره سرگردانند، 
را نمی خواند به این درستی درک نمی شد. استاد 
آلبوم آن منتشر شد. همه  گفت: عشق داند، و 
این دایره  ایرانیان می دانند )عشق داند( که در 
خوب  بسیار  را  حافظ  شجریان،  سرگردانند. 
شناخت، و اگر او همین یک بیت حافظ را خوانده 
باشد برای کل ایران زمین کافی است و وظیفه 

خود را به جامعه ایرانی ادا کرده است.
جمشیدی با تاکید بر اینکه شجریان حافظ 
را تثبیت و سعدی را زنده کرد، اظهارداشت: در 
گذشته و به دالیل مختلف از نظر حکام و مردم 
و  نمی شد  سعدی  به  بود  الزم  که  توجهی  آن 
همچون حافظ هم نبود. با این که شعر سعدی 
ساده تر و راحت تر خوانده و درک می شود. باز این 
استاد شجریان بود که با هر غزلی که از سعدی 

خواند او را احیا کرد.

از آسیا تا اروپا براي شجریان
درگذشت نوابغ همواره براي تاریخ، فرهنگ 
و هنر یک کشور دردناک است ولي همین نوابغ 
یک  درخشش  و  سربلندي  باعث  که  هستند 
مي شوند.  بین الملل  عرصه  در  ملت  و  کشور 
با  توانسته اند  معاصر  هنرمندان  از  کمی  تعداد 
مهارت خود با ایرانیان نسل های مختلف همانند 
در  او  کنند.  برقرار  ارتباط  شجریان  محمدرضا 
ظاهر خواننده ای مانند صدها هنرمند آوازی در 
می کنند،  منتشر  آلبوم  که  است  جهان  سراسر 
کنسرت اجرا می کنند و مخاطبان خود را سرگرم 
می کنند. اما میراث متعالی شجریان در طول ۶ 
دهه فعالیت هنری در باالترین سطح، او را به 
با  معمولی  هنرمند  یک  از  خاص تر  نماد  یک 

مهارت های محدود تبدیل کرده است.
این تعریفی است که آسیا تایمز در فقدان 
که  همانگونه  کرد.  منتشر  شجریان  محمدرضا 
نیویورک تایمز، لوموند، رویترز، ان پی آر، گاردین، 
سی ان ان، آسوشیتدپرس، بلومبرگ، اس  کی ام پی، 
ژورنال گلوبال و صدها رسانه تصویری، شنیداری 
و مکتوب جهانی در فقدان این نماد هنر ایران 
کردند.  منتشر  خاصي  گزارش هاي  و  مقاله ها 
آسیا تایمز با اشاره به سهم شجریان در موسیقی 
کالسیک و ارج نهادن به زبان فارسی، به نقش 
او در میراث جهانی و جوایزی که یونسکو به او 
اهدا کرد و قرار گرفتن نام این نماد آواز ایرانی 
این  پرداختند.  جهان  برتر  صدای   ۵۰ میان  در 
رسانه های بین المللی هرکدام در منوگراف هایی 
که از شجریان منتشر کردند زوایایی از شخصیت 
او را به مخاطبان خود شناساندن، اتفاقی که کمتر 
برای هنرمندان ایرانی در رسانه های بین المللی 

اتفاق افتاده است.
روزنامه مشهور فرانسوي لوفیگارو نیز ضمن 
صفحه  در  شجریان  محمدرضا  عکس  چاپ 
فرهنگی خود نوشت: غول موسیقی ایران، که از 
او به عنوان استاد، نام می برند درگذشت. بالفاصله 
بعد از خبر درگذشت او، صداها نفراز شیفتگانش به 
سوی بیمارستانی که وی در آنجا بود روانه شدند 
می شد.  افزوده  آنان  جمعیت  لحظه  به  لحظه  و 
تلویزیون دولتی ایران که طی سال ها از وی هیچ 
۶بعدازظهر  ساعت  نمی آورد،  میان  به  صحبتی 
تمام  استاد  درگذشت  خبر  خبرداد.  از مرگ وی 
رسانه ها و به ویژه شبکه های اجتماعی را پر کرد.

همچنین رادیو تلویزیون فرانسوی فرانس 
این  کرد  که  صحبت  بسیار  شجریان  از  انفو، 
صحبت ها توصیفی ستایش آمیز از استاد آواز ایران 

بود. همچنین گزارش داد که جمعیتی بسیار از 
شیفتگان او مقابل بیمارستان اجتماع کردند و به 
یاد او، پر از اشک، آواز خواندند. این رسانه قطعاتی 
از آوازهای شجریان را پخش کرد و  اضافه کرد که 
این هنرمند محبوب در ضمن بسیار متعهد بود. 
در خبر فرانس 2۴ از عنوان خواننده اسطوره ای 
استفاده شد و  برای محمدرضا شجریان  ایران، 

گزارشي ویژه از او پخش شد.

باید از عشق مراقبت کنیم
مجله آلمانی زنیت در واکنش به درگذشت 
محمدرضا شجریان بخشی از مصاحبه ای که در 
سال 2۰11 با این موسیقیدان ایرانی داشته باز 
نشر داده که بخشی هایی از آن را مرور می کنیم...

چگونه  را  ایرانی  کالسیک  موسیقی   -
توصیف می کنید؟

*موسیقی ایرانی مانند زبانی است که از کلمات 
و جمالت تشکیل شده باشد و ما با آن ارتباط برقرار 
می کنیم. موسیقی ای که من کار می کنم از نقوش و 
عناصری تشکیل شده است که باید آنها را به خاطر 
بسپارم و سپس می توانم آنها را به دلخواه تنظیم 
کنم. این واقعا مانند زبانی است که هم اکنون از آن 
استفاده می کنم. ما به جای نت، مقام داریم که از ۴ 

یا ۵ نقوش تشکیل شده است.
-خیلی ساده است؟

*بله، اما در عین حال جمله باید تمام شود. 
هزاران سال است که به این شکل با موسیقی 

ایرانی بازی می شود.
قدیمی،  به سنت های  دقیق  پایبندی  -آیا 

شما را محدود نمی کند؟
یا هر  *نه، من نمی توانم فقط یک کلمه 
عنصر از اشعار قدیمی را تغییر دهم زیرا این کل 
قضیه را تحریف می کند. موسیقی و زبان سزاوار 
احترام ما هستند زیرا آنها افکار اجداد ما را منتقل 
می کنند و ما فقط می توانیم آن را بازتاب دهیم.

-لطفا یک مثال کوچک به ما بدهید؟
*در اینجا بیتی از حافظ، شاعر بزرگ که 
درباره عشق گفته است را یادآور می شوم: عاشق 
شو ار نه روزی کار جهان سر آید. من این شعر را 
طوری خواندم که حافظ می خواهد به ما بگوید که 
ما باید از عشق مراقبت کنیم زیرا جهان از قبل 
راه خود را طی می کند و ما تنها کسی هستیم 
که می تواند عشق را احساس کند. احساسی که 

ما را در مسیرمان راهنمایی می کند.
فراموش  این سنت ها  که  نیستید  -نگران 

شود؟
*من خیلی نگران بودم اما دیگر نه! من در 
ایران زندگی می کنم و االن ۷۰ دانشجو دارم، 
بعضی از آنها آنقدر خوب هستند که واقعا جای 

نگرانی نیست.

بازتاب درگذشت استاد شجریان در عرصه بین الملل

وقتي یک اسطوره به درک اسطوره هاي دیگر کمک مي کند


