
عالج مشکالت کشور در داخل است 
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF از اواخر 
سال ۹۸ به تدریج اقتصاد کشور را در شرایط نامطلوبی قرار 
داد که کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده بودند.

 ”FATF“ اسفند ۹۸ بود که »گروه ویژه اقدام مالی« موسوم به
نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، اتفاقی که با عنوان »کابوس 

اقتصاد ایران« از طرف برخی اقتصاددانان از آن یاد می شود.

 ایران پس از توافق برجام از لیست سیاه این کارگروه خارج 
و وارد لیست خاکستری شده بود و کارگروه به ایران هشدار داد که 
اگر لوایح مربوط به کنوانسیون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم را هر چه سریع تر به تصویب نرساند، بار دیگر نام این کشور 

را در لیست سیاه قرار خواهد داد.
صفحه3

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور :

 واحدهای برتر دانشگاه پیام نور 
در درآمد زایی معرفی شدند

۸۰ درصد قطعات بازار قاچاق است!
مه  برنا در  گذشته  شب  یکشنبه 
گفت وگوی ویژه خبری با موضوع افزایش 
شدید قیمت قطعات خودرو در بازار که با 
حضور آرش محبی نژاد -دبیر انجمن صنایع همگن 
پیرمحمدی-  عادل  قطعه سازی-،  و  محرکه  نیرو 
مهندسی  ساپکو)شرکت طراحی،  مدیرعامل شرکت 
مهرداد  همچنین  و  ایران خودرو(  قطعات  تأمین  و 
گمرک  گمرکی  امور  و  فنی  معاون  جمال ارونقی- 
ایران-، امیرمحمد پرهام فر -مدیرکل پیشگیری قاچاق 
کاال و ارزو- و سید مهدی کاظمی- سخنگوی اتحادیه 
فروشندگان لوازم یدکی خودرو- در ارتباط زنده تلفنی، 
برگزار شد، به بررسی این صنعت و وضعیت قعلی آن 

پرداخته شد.
صفحه3

معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس : 

بانک گردشگری به تمام تعهداتش عمل کرده است
 صدور کارت هواداری از اواخر مهرماه

3
افتخار ستاره های فوتبال جهان از دیدن و تقابل با رونالدو

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1579- سه شنبه 22 مهر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عليرضا تابش: در 
بنياد فارابي نگاه 

سياسي و جناحي 
نداشتيم!

6ورزش
گل محمدی: 

فيناليست آسيا، انگار 
یتيم است!

هنگ 7فر

پانزدهمین قسمت از فصل جدید برنامه نقد سینما عالوه بر نقد 
و بررسی مستندهای اربعین در قالب گفتگویی ویژه با علیرضا 
تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، کارنامه این بنیاد و 
برنامه ریزی ها برای برگزاری سی وسومین جشنواره بین المللی 

فیلم کودک مورد بررسی قرار گرفت.

تمرین پرسپولیس از روز گذشته و با دو روز تاخیر در حالی 
آغاز شد که چند بازیکن به غیر از ملی پوشان در تمرین حضور 
نیافتند. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس نیز از روی 
نیمکت تماشاگر تمرین بود و در حاشیه این جلسه تمرینی هم 

گفتگویی ایستاده با خبرنگاران انجام داد.

مجید شهرابی، مدیر بوکلند معتقد است ایجاد کتاب فروشی 
در فروشگاه های زنجیره ای با تعامل بین صاحبان فروشگاه ها 
و عرضه کنندگان کتاب زمینه آشتی مردم با کتاب  فروشی های 

بزرگ را فراهم می کند

ایجاد کتاب فروشی 
در فروشگاه های 
زنجيره ای ایده 

درخشانی

ليست سياه FATF  ، کابوس اقتصاد ایران! ضرورت تالش برای دسترسی جوانان 
به خدمات سالمت روان

اعظم کریمی به مناسبت هفته سالمت روان، ضمن اشاره به اهمیت سالمت 
روان جوانان به ویژه در شرایط کرونا گفت: امروزه تغییرات سریع اجتماعی ناشی 
فقر،  و  بی کاری  اجتماعی،  انزوای  به شهرها،  و جهانی شدن، مهاجرت  توسعه  از 
هم ساالن،  آزار  و  فشار  کار،  و  دانشگاه  مدرسه،  در  موفقیت  برای  رقابت  و  فشار 
روان  سالمت  جوامع،  سنتی  ارزش های  از  دوری  سرانجام  و  خانوادگی  و  فردی  بحران های 

جوانان را تهدید می کند.
صفحه 2

نماینده رشت در مجلس با اشاره به آمادگی نمایندگان 
برای حمایت از برنامه های حوزه کتاب و کتابخوانی، گفت: ایجاد 

کتابخانه در مناطق کمتر برخوردار ضروری است.
های  کتابخانه  مدیرکل  با  دیدار  در  احمدی  محمدرضا 
عمومی گیالن با اشاره به ایجاد فضای مناسب در سطح کتابخانه های استان 
برای عالقه مندان به کتاب و مطالعه، اظهار کرد: نمایندگان استان گیالن 
برنامه های حوزه کتاب و کتابخوانی  اجرای  از  در مجلس شورای اسالمی 

حمایت می کنند. احمدی در ادامه تأکید کرد: باید فضایی آرام، همراه با منابع 
ارزشمند و دسترسی ساده را برای عالقه مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی 
فراهم کرد.وی با بیان اینکه آمادگی الزم برای حل مشکالت نهاد کتابخانه 
ها در مجلس وجود دارد، ادامه داد: تالش می کنیم در حوزه تأمین اعتبارات 
مجلس  در  نیاز  صورت  در  نهاد  این  تأسیس  به  مربوط  قوانین  اصالح  و 

پیگیری های الزم انجام شود.
صفحه 2

آمادگی مجلس برای حمایت از حوزه کتاب و کتابخوانی
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ارتباط  در  روز دوشنبه  آیت ّاهلل خامنه ای صبح  حضرت 
دانشگاه های  دانش آموختگی  مشترک  مراسم  با  تصویری 
)ع(  امام علی  افسری  دانشگاه  در  مسلح  نیروهای  افسری 
اجرای مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاههای نیروهای 
مسلح را فرصتی برای استفاده از تجارب یکدیگر و هم افزایی 
بیشتر خواندند و افزودند: جوانانی که در دانشگاههای نیروهای 
مسلح تحصیل می کنند در واقع تأمین کنندگان و حافظان 
امنیت به عنوان یک ارزش بسیار واال و یک عنصر حیاتی 

برای کشور هستند.
فرمانده کل قوا با اشاره به ارائه خدمات مختلف نیروهای 
مسلح به ملت از جمله امدادرسانی و کمک در حوادث طبیعی 
زلزله سرپل ذهاب و عرصه های  و  همچون سیل گلستان 
و  کرونا  بیماری  کنونی  شرایط  در  بویژه  درمان  و  بهداشت 
همچنین نقش آفرینی در رزمایش همدلی و کمکهای مؤمنانه 
ایران  اسالمی  نیروهای مسلح جمهوری  کردند:  خاطرنشان 

حقیقتًا نیروهایی آبرومند و شرافتمند هستند.
و  »استحکام  دفاعی«،  »قدرت  اسالمی  انقالب  رهبر 
ثبات اقتصادی«، و »توانایی و قوام فرهنگی« را ارکان اقتدار 
اقتدار در جمهوری اسالمی  ملی برشمردند و گفتند: مبنای 
براساس محاسبات صحیح و منطقی  یک مبنای عقالنی و 
بین  کار  تقسیم  چگونگی  دفاعی،  قدرت  اندازه  درخصوص 

نیروهای مسلح و تعیین انواع ابزارهای دفاعی است.
منافع  تأمین  برای  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ملی و حفظ موجودیت و هویت ملی باید محاسبات دقیق و 
منطقی از حد و اندازه واقعی تهدیدها و همچنین ظرفیت ها 

و استعدادهای واقعی کشور وجود داشته باشد.
چنین  از  برآمده  دفاعی  قدرت  کردند:  تأکید  ایشان 
محاسبات عقالنی، موجب می شود که مسئوالن و مردم با 

طمأنینه و آرامش مشغول کارهای اساسی شوند.
محاسبه  معنای  به  را  عقالنیت  اسالمی  انقالب  رهبر 
صحیح دانستند و گفتند: بعضی ها اسم عقالنیت و عقل را می 
آورند اما منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل دشمن است 

در حالی که فرار کردن و ترسیدن، عقالنیت نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ترسوها حق ندارند 
اسم عقالنیت را بیاورند زیرا عقالنیت به معنای محاسبه درست 
است. البته دشمن تالش دارد تا معنای غلط عقالنیت را تلقین 
را  داخل همان حرف دشمن  در  نادانسته،  برخی هم  و  کند 
تکرار می کنند.ایشان علت هیاهوی اراذل یاوه گو در امریکا 
ایران را،  درباره توانایی های دفاعی و موشکی و منطقه ای 
محاسبات دقیق و عقالنی جمهوری اسالمی برای رسیدن به 
از  ناشی  یاوه گویی ها  این  توانایی ها دانستند و گفتند:  این 
ترس آنها و همچنین عقب ماندگی آنها در این عرصه است 

اما باید بدون توجه به این فضاسازی ها، دستگاه محاسباتی 
عقالنی را حفظ کرد و به لطف خداوند، جمهوری اسالمی در 

همه این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت.
امور  همه  الزمه  را  عقالنیت  اسالمی،  انقالب  رهبر 
دانستند و خاطرنشان کردند: باید ظلم ستیزی، عدالت خواهی 
و مبارزات اجتماعی نیز براساس عقالنیت باشد و گرفتار حاشیه 

نشویم و اصل و فرع را اشتباه نگیریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص مسائل فرهنگی 
به عنوان یکی دیگر از ارکان اقتدار ملی، افزودند: زمانی که 
موضوع مبارزه با تهاجم فرهنگی مطرح شد دشمن، سراسیمه 
تبلیغات خود را به سمت مقابله با این موضوع سوق داد زیرا از 

بیداری مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی هراس دارد.
ایشان با اشاره به »استحکام و ثبات اقتصادی« به عنوان 
سومین رکن اقتدار ملی گفتند: اقتصاد کشور زیر فشار است 
و مردم از نظر معیشت دچار مشکالت هستند اما همه این 

مشکالت قابل حل است.
که  ندارم  عقیده  من  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
نمی کنند.  تالش  اقتصادی  مسائل  زمینه  در  مسئوالن 
تالش های زیاد و خوبی در برخی بخش ها انجام شده اگرچه در 
بعضی بخش های اقتصادی توان مدیریتی ضعیف است. ضمن 

اینکه مصوبات خوبی هم وجود دارد که باید پیگیری شوند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه حفظ اقتدار ملی را نگاه 
جامع و صحیح به مسائل دفاعی، اقتصادی و فرهنگی و حضور 
مدیران قوی، فعال و خسته نشو دانستند و تأکید کردند: در هر 
عرصه ای که مدیریت های خستگی ناپذیر، فعال و پرنشاط را 

داشتیم، کارها پیشرفت کرده است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: مکرراً گفته شده که عالج 
مشکالت اقتصادی در گرو تمرکز بر مسئله تولید، جلوگیری از 
سقوط پی در پی ارزش پول ملی و بستن رخنه هایی همچون 

قاچاق، واردات بی رویه و فسادهای مالی است.
مدیران  حضور  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
افزودند:  خستگی ناپذیر  و  شبانه روزی  تالش  لزوم  و  خوب 
البته در مشکالت اقتصادی، ما نقش خباثت آمیز آمریکایی ها 
و تحریم های آنها را که حقیقتًا جنایت است، نادیده نمی گیریم 
و به ایستادگی و مقاومت ادامه خواهیم داد تا به لطف خداوند 
فشار حداکثری آمریکا را به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانی 

آنها تبدیل کنیم.
ایشان با اشاره به ابراز خوشحالی رئیس جمهور آمریکا 
از اختالل در اقتصاد کشور و جنایت علیه ملت ایران، گفتند: 
شما  مثل  رذلی  آدمهای  از  فقط  جنایتی  چنین  به  افتخار 

برمی آید.
ادامه در صفحه اول

عالج مشکالت کشور در داخل است 

نسیون  کنوا ملی  مرجع  رییس 
قانون جدید  به  اشاره  با  حقوق کودک 
جمعیت  نوجوان  و  اطفال  از  حمایت 
نفر  میلیون   23 را  قانون  این  مخاطب 
نوآوری  قانون  این  گفت:  و  کرد  ذکر 

های چشمگیری دارد.
یر  ز و ن  و معا سی  عبا د  محمو
ملی  مرجع  ییس  ر و  دگستری  ا د
کنوانسیون حقوق کودک در خصوص 
قانون حمایت از اطفال و نوجوان با اشاره 
به تاریخچه آن گفت: از سال ۱3۰۴ به 
این سو قوانین و مقرراتی که در ادوار 
مختلف در خصوص حمایت از اطفال و 
نوجوانان داشتیم اصالح شدند. در سال 
۱3۸۹ آخرین قانون در این زمینه بود 
که تا اردیبهشت که قانون جدید ابالغ 

شد، الزم االجرا بود.
این  ز  ا پیش  د:  دا مه  دا ا وی 
تا  بود  قضائی  الیحه  قوانین  بیشتر 
الیحه های حمایتی. گرچه الیحه جدید 
حدود ۱۴ سال طول کشید تا در مجلس 
خوشبختانه  اما  شود  اجرا  و  تصویب 
نوآوری های خوبی در حمایت از اطفال 
و نوجوانان دارد. یکی از کارهای ما این 
کنیم.  بررسی  را  قانون  ابعاد  که  است 
البته ما هم به اعتبار اینکه مرجع ملی 
حقوق کودک هستیم نقدهایی به این 
قانون داریم اما نسبت به قوانین قبلی 

بسیار پیشرو تر است.
نسیون  کنوا ملی  مرجع  رییس 

در  کرد:  بیان  ادامه  در  کودک  حقوق 
این قانون حمایت از بزه دیدگی اطفال و 
نوجوانان، وضعیت مخاطره آمیز کودکان 
دیده شده  از تحصیل  بازماندگی  مثل 
است. به طور کلی این قانون را در دو 
یکی  کنیم.  پیگیری  حوزه می توانیم 
حوزه حمایتی است که قانون گذار تولیت 
آن را به بهزیستی داده است. مانند اینکه 
اینکه  ز  ا قبل  تا  سالمت  حوزه  در 
سیاست های کلی نظام سالمت تدوین 
و ابالغ بشود تولیت آن مشخص نبود، 
و سپش به وزارت بهداشت سپرده شد 
و برای وزارتخانه های دیگر نیز تکالیفی 

نیز تولیت را  قانون  این  شد،  مشخص 
همه  حمایت  یک  و  کرده  مشخص 

جانبه هم می طلبد.
ساختار  یک  داد:  ادامه  عباسی 
یتی  حما بیشتر  که  هم  یگر  د
ین  ا به  د  شو می  تلقی  ئی  قضا و 
باز می گردد که دفاتر حمایت از حقوق 
قضائیه  قوه  در  نوجوانان  و  کودکان 
شود.  تشکیل  باید  الیحه  این  طبق 
نقش آن دفتر برنامه ریزی و نگاه درون 
سایر  همکاری  با  که  هست  سازمانی 
حوزه  این  در  را  دستگاه ها مشکالت 
مدیریت کنند. یک مرجع ملی هم که 

نقش پایش و نظارت بر این حقوق را 
دارد با وزارت دادگستری است.

این  نکته  اولین  کرد:  بیان  وی 
برای  قانون  این  خوشبختانه  که  است 
اولین بار اصطالحاتی را به کار برده که 
تعاریف مشخصی را به ما می دهد. مثاًل 
در بابا هرزه نگاری کودک و منع خرید و 
فروش کودکان. یا اینکه ما افرادی که 
زیر ۱۵ سال دارند و به بلوغ نرسیدند را 
افرادی که  و  طفل محسوب می کنیم 
به سن ۱۸ سالگی نرسیدند را نوجوان 
به حساب می آوریم. طبق این تعاریف 
جمعیتی بیش از 23 میلیون نفر را این 

قانون پوشش می دهد.
نسیون  کنوا ملی  مرجع  رییس 
حقوق کودک اظهار کرد: نکته دیگر این 
است که در ماده 2 این قانون، قانونگذار 
در  مخاطره آمیز را  وضعیت  و  آمده 
رفتار  است. سوء  کرده  تشریح  بند   ۱۴
حتی  و  کودکان  علیه  خشونت  و 
عنوان  به  را  تحصیل  از  بازماندگان 
کرده  مخاطره آمیز تشریح  وضعیت 
به  بخشیدن  اقتدار  مساله  یا  و  است 
اورژانس اجتماعی و مددکاری اجتماعی 
با  این  از  پیش  که  است  آورده  را 
مشکالت و چالش هایی رو به رو بودیم. 
دستگاه های دیگر را مکلف کرده است 
مثل نیروی انتظامی یا وزارت کشور که 

ورود کنند.
موضوع  در  مثاًل  گفت:  عباسی 
تحصیل  از  مخاطره آمیز بازماندگی 
و  آموزش  وزارت  برای  را  تکالیفی 
و سازمان نهضت سوادآموزی  پرورش 
ارتباط  در   ۱۵ ماده  در  و  کرده  وضع 
تحصیل  از  مانع  خانواده هایی که  با 
مجازات هایی را  فرزندانشان می شوند 
هم  باز   ۶ ماده  است.  کرده  تعیین 
دستگاه های مرتبط  برای  را  تکلیفی 
که می تواند  بر می شمرد  نوجوانان  با 
جانبه  همه  تحول چشمگیریاز حمایت 

از کودکان را دنبال کتد.
از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
نکات برجسته این قانون این است که 

دادگستری ها و  وظایفی به  و  تکالیف 
قوه  در  است.  شده  محول  دادسراها 
و  شده  تشکیل  دفتر  یک  ئیه  قضا
شده  بینی  پیش  مناسبی  ساختارهای 
باید در  فتراقی  ا دادرسی  له  مسا تا 
د  بگیر شکل  ل  طفا ا ی  ا سر د ا د
که  یی  ها ن  ستا شهر ر  د حتی  و 
زمینه  این  در  پرونده های محدود 
دارند باید در شعبه خاص دادگاه خانواده 

به آن رسیدگی شود.
احمد میدری معاون رفاهی وزارت 
پاسخ  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
این  در  اینکه  خصوص  سئوالی در  به 
قانون برای والدینی که از ادامه تحصیل 
فرزندانشان جلوگیری می کنند مجازات 
بازماندگی  ما  ا شده  گرفته  نظر  در 
مانند  دارد  متعددی  از تحصیل عوامل 
بخش  در  خصوصًا  نات  مکا ا بحث 
متوسطه و بعد مسائل فرهنگی خصوصًا 
ادامه تحصیل دختران و بعید به  برای 
اجرایی  بتواند  جریمه  نظر می رسد 
که  فقر نمی گذارد  اگر  گفت:  شود، 
در  این  بدهند  تحصیل  ادامه  افراد 
قانون پیش بینی شده است که باید در 
اولویت تحت پوشش قرار بگیرند. عمومًا 
مشکل ادامه تحصیل از مقطع متوسطه 
 ۱۱۰ خوشبختانه  البته  شروع می شود 
داریم  کشور  سراسر  در  مدرسه  هزار 
پوشش  به تحصیل بسیار  دسترسی  و 

داده شده است. 

جلوگیری از ادامه تحصیل کودک و نوجوان جرم محسوب میشود

همین صفحه و 2

سرمقاله
پلی به همه  عناصر گمشده

سیدمحمد بهشتی
نمی دانم. چگونه می توان کمتر از این گفت؟ زمانی، طرحی نوشته 

بودم برای یک فیلمنامه بلند.
شهری بود قدیمی بر فراز کوه. چند نوجوان، می خواستند از پیشینه 
و هویت خود باخبر شوند. آن ها شنیده بودند که قرن ها پیش اجدادشان 
برای رسیدن به محل فعلی شهر، در هیأت کاروانی عظیم، از پلی عبور 
کرده بودند که روی دره ای عمیق و مخوف ساخته شده بود. معروف بود 
که هنگام این کوچ پردامنه، پل نتوانسته وزن کاروانیان را تحمل کند و 
در هم شکسته. گفته می شد که نیمی از اهالی کاروان همراه با ذخیره ای 
شگفت از کتاب ها و معارف آباء و اجدادی با شکستن پل، به اعماق دره 
فرو افتاده اند و البته مبدأ کاروان، دلیل این مسافرت طوالنی و بسیاری 

دیگر از دانسته های ضروری را نیز با خود به ته دره برده بودند.
 این جوانان نوخاسته، درختی می یافتند بسیار بلند و تناور. درختی 
که بر بقایای اجداد ایشان بالیده بود و رشد کرده بود و از دره سر برآورده 
بود، آن چنان که قهرمانان داستان ما توانستند از آن پایین بروند و جواب 
سواالت خود را بیابند. باال آمدن این جوانان از درخت و قدم نهادنشان 
بر سطح زمین، در حکم تولدی دوباره بود. آن ها ریشه های خود را یافته 
بودند و حاال به مثابه میوه هایی رسیده )که بذر گران بهای درخت را دربطن 

خود حمل می کرد( به شهر باز می گشتند...
 آن زمان، فکر می کردم که باید خیلی بیشتر در باره درخت بدانیم از 
قضا هنوز هم همین طور فکر می کنم. درخت، موجودی است زنده. شرافت 
تبار او مثال زدنی است. جامع عناصر چهارگانه خلقت است. در خاک، ریشه 
می کند و سر در باد دارد. رگ هایش لبریز از آب است و در جوهر خویش، 

آتشی نهفته دارد )شجراالخضر نارا(
منابع دینی، این پدیده را در طبقه هفتم بهشت جای داده اند. در 
اساطیر انسان، منشأ معرفت است که به آدمی بلوغی بخشید که بتواند 
بر خاک زیست کند. درخت را نماد انسان کامل دانسته اند. آب و خاک 
را به بافتی زنده بدل می کند و گازهای مضر را به اکسیژن خالص. در 
این سرزمین  در خاک  آن ها که  ما.  نیاکان  از  است  نمادی  عین حال، 
محنت بار ریشه دواندند و ما را )که برگ و بار و میوه آنها باشیم( با خون 
خود پروراندند تا بدانیم »که« هستیم و از کجا آمده ایم و در غایت امر، 
باید به کجا برویم. واقعیت این است که در همه فرهنگ های بشری، 
نمودار توالی اجداد و پدران و فرزندان در خانواده های بزرگ و اصیل، 
از  بسیاری  در  )شجره نامه(.  می شده اند  ترسیم  درخت  شکل  تجسم  با 
زمان های  از  دید.  را  نقش درخت  نیز می توان  قومی  پرچم ها و عالئم 

بسیار دور تا امروز.
زیبایی،  کمال  در  است.  ایستادگی  و  استواری  اسطوره  درخت، 
خاموش است و فروتن. به تدریج و آهسته آهسته قد می کشد. فراوانند 
پیشی  او  از  کوشیده اند  درخت،  با  و هم چشمی  در چشم  که  جاندارانی 
او  نکرده.  نگاه  حقیر  بنان«  »کدو  این  به  هیچ گاه  درخت،  اما  بگیرند 
می داند که وقتی »باد مهرگان« وزیدن گیرد، »نامرد« و »مرد« از هم 
متمایز می شوند. همین طور بسیارند جاهالنی که تبر زدن را پای درخت 
و  از تخم  نمی رسد.  ریشه ها  به  کار، دست شان  پایان  در  اما  می آموزند 
برگ و بار درخت نیز غافل اند و نسل درخت، دیرپاتر از آهن و رویینه 
امتداد می یابد، چه بسا بر مدفن تبرداران. عاشقان درخت، حتی دوست 
به  درخت  تشبیه  پس  گیرند،  آرام  سرو«  جنس  از  »تابوتی  در  داشتند 

معشوقی بلند باال عجیب نیست.
چنین است که درخت، پلی است بین گذشته، حال و آینده. نردبامی 
است از خاک به افالک و قباله ای است برای یافتن هویت ملی و قومی 
و انسانی. می دانید؟ قرار بود این یادداشت در باره مرحوم استاد شجریان 
باشد. فارغ از این که چرا از درخت نوشتم، با خودم فکر کردم که بیش از 
این ها می شود در باره استاد شجریان نوشت. اما کمتر از این... نمی دانم. 

چگونه می توان در باره او کمتر از این گفت؟
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طرح مجلس برای اصالح ساختار فعلی سربازی 
یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که طرحی جامع 

جهت اصالح ساختار فعلی سربازی در مجلس ارائه خواهد شد.
سربازی،  فعلی  »فرآیند  نوشت:  توییتر  در  دهنوی  محسن  سید 
آسیب های زیادی به همراه داشته و موجب اتالف عمر جوانان شده است.

ایده های مردمی، طرحی جامع  و  با جمع آوری نظرات متخصصان 
جهت اصالح ساختار فعلی سربازی  ارائه خواهیم  کرد.« 

او در فراخوانی از صاحبنظران و کارشناسان خواست نظرات خود را 
در این باره به وی ارسال کنند.

آمادگی مجلس برای حمایت از حوزه کتاب و کتابخوانی
نماینده رشت در مجلس با اشاره به آمادگی نمایندگان برای حمایت 
از برنامه های حوزه کتاب و کتابخوانی، گفت: ایجاد کتابخانه در مناطق 

کمتر برخوردار ضروری است.
محمدرضا احمدی در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن 
برای  استان  های  کتابخانه  سطح  در  مناسب  فضای  ایجاد  به  اشاره  با 
عالقه مندان به کتاب و مطالعه، اظهار کرد: نمایندگان استان گیالن در 
کتابخوانی  و  کتاب  حوزه  برنامه های  اجرای  از  اسالمی  مجلس شورای 
حمایت می کنند. احمدی در ادامه تأکید کرد: باید فضایی آرام، همراه با 
منابع ارزشمند و دسترسی ساده را برای عالقه مندان به حوزه کتاب و 
کتابخوانی فراهم کرد.وی با بیان اینکه آمادگی الزم برای حل مشکالت 
نهاد کتابخانه ها در مجلس وجود دارد، ادامه داد: تالش می کنیم در حوزه 
تأمین اعتبارات و اصالح قوانین مربوط به تأسیس این نهاد در صورت 

نیاز در مجلس پیگیری های الزم انجام شود.
نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: حل مشکالت 
نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان یک نهاد پویا سرمایه گذاری ارزشمند 

برای رفع بسیاری از معضالت اجتماعی است.
وی بر ضرورت اتمام مراحل ساخت کتابخانه مرکزی رشت تا پایان 
سال جاری تأکید کرد و افزود: این مجموعه می تواند بخشی از نیازهای 

مطالعاتی مردم گیالن در حوزه کتاب و کتابخوانی را تأمین کند.
احمدی همچنین با بیان اینکه باید به مناطق کم برخوردار نیز توجه 

شود، خواستار ایجاد کتابخانه در مناطق کمتر برخوردار شد.

واسطه ای  بازار  وارد  کرونایی  شده  پرداخت  تسهیالت 
شده  است

سنندج - نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی گفت: 
متاسفانه بیشتر تسهیالت کرونایی پرداخت شده وارد بازار واسطه ای کشور 
شده است.بهزاد رحیمی ظهر در سی و هشتمین نشست شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان، اظهار کرد: کادر درمان 
بدون هیچ دریغی در راه سالمت مردم تالش می کنند و ما باید به هر 

نحوی قدردان زحمات آنها باشیم.
اقشار  از سوی  بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی  تاکید  با  وی 
آمادگی  زمینه ای  در هر  اسالمی  افزود: مجلس شورای  جامعه،  مختلف 
همکاری با دولت در راستای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده را دارد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: با اتمام 
صبر و تحمل مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی، متأسفانه در پیک 
جدید کرونا قرار گرفتیم که با مدیریت صحیح می توان آن را کنترل کرد.

وی بیان کرد: متأسفانه بیشتر تسهیالت کرونایی پرداخت شده در 
راستای بازگشت نیروی کار به بخش تولید و اشتغال، وارد بازار واسطه ای 

شده و این شرایط نیازمند نظارت بهتر مسئوالن است.

عالج مشکالت کشور در داخل است 

ادامه از صفحه اول
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته وضع امروز آمریکا با هزاران میلیارد 
دالر کسری بودجه و دهها میلیون گرسنه و انسان زیر خط فقر بسیار بد 
است و ملت ایران به توفیق الهی با قدرت ایمان و عزم ملی و به کوری 
چشم مسئولین رذل، خائن و جنایتکار آمریکا بر مشکالت فائق خواهد آمد 
و از تحریم نیز به عنوان وسیله ای برای مقاوم سازی واقعی اقتصاد کشور 

استفاده خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجدد بر این موضوع که عالج 
مشکالت کشور در داخل است،  گفتند: اگرچه بسیاری از مشکالت ما 
مربوط به خارج از کشور است اما عالج آنها در داخل و با تکیه بر محاسبه 
درست و نگاه صحیح به مسائل کشور و منطقه و با بکارگیری تدبیر، تالش، 
خرد و عزم راسخ است، بنابراین نباید عالج را در خارج از کشور جستجو 
کرد چرا که ما هیچ خیر و بهره ای از خارج نمی بینیم و سر و صدای اراذل 

مسلط بر ملت آمریکا نیز نباید ذهن کسی را مشغول کند.
به  بیان چند توصیه  به  قوا  از سخنان فرمانده کل  بخش دیگری 

دانشجویان و مسئوالن این دانشگاهها اختصاص داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحول در تهدیدها، مقابله با آنها 
را نیز نیازمند برنامه های جدید دانستند و تأکید کردند: در پژوهش های 
دانشگاههای نیروهای مسلح باید پیش بینی تهدیدهای جدید و شناخت 

راههای مقابله با آنها مورد توجه جدی قرار بگیرد.
ایشان تجربیات نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس را سرمایه ای 
ارزشمند خواندند و با تأکید بر لزوم تبدیل آن تجربیات برجسته به نظریات 
دفاعی و بسط و تکمیل آنها، بر توجه ویژه به تربیت اخالقی در دانشگاههای 
نظامی توصیه کردند و گفتند: البته این توصیه برای همه جوانان کشور بویژه 
نیروهای انقالبی است که باید اخالص و مجاهدت را سرلوحه عمل خود 

قرار دهند  و در مسئولیتها چشم به مقام باالتر یا مال دنیا نداشته باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان بار دیگر با تشکر از 
مسئوالن بخش بهداشت و درمان و پزشکان و پرستاران فداکار، ابتالئات 
و تلفات موج سوم کرونا را بسیار دردآور خواندند و افزودند: همچنانکه از 
مدتها قبل به رئیس جمهور و مسئوالن محترم گفته ام، ضابطه گذاری ها برای 

مقابله با بیماری باید از جایگاه حاکمیتی و الزام آور باشد.
ایشان گفتند: همچنانکه در موضوع سفر اربعین، مردم متدین به مرزها 
نرفتند و در عزاداری های محرم نیز ضوابط ستاد ملی را دقیقاً رعایت کردند، 
عموم مردم باید در مسائلی همچون نرفتن به سفرها و رعایت شیوه نامه ها، 

مراقبت جدی کنند تا از این بیماری خالص شویم.
پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، سردار سرلشکر محمد باقری 
فعالیت های  توانمندی ها و  از  نیروهای مسلح گزارشی  رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح و دانشگاههای افسری در سال گذشته بیان کرد و گفت: 
ناکامی های اخیر آمریکا تنها بخشی از شکست های دشمن محسوب می شود 
و عصبانیت شیطان بزرگ و تالش ها و تحرکات نظامی پرطمطراق اما 
توخالی دشمنان و عادی سازی روابط خیانت بار برخی از کشورهای عربی 

با رژیم صهیونیستی، تردیدی در برتری جبهه حق ایجاد نخواهد کرد.

ضرورت تالش برای دسترسی جوانان به خدمات سالمت روان
مدیر کل دفتر برنامه ریزی 
و توسعه اجتماعی وزارت ورزش 
مراکز  بی شک  گفت:  جوانان  و 
مشاوره تخصصی وزارت ورزش 
سهولت  برای  را  خود  تالش  تمام  باید 
روان  به خدمات سالمت  دسترسی جوانان 

انجام دهند.
اعظم کریمی به مناسبت هفته سالمت 
روان، ضمن اشاره به اهمیت سالمت روان 
جوانان به ویژه در شرایط کرونا گفت: امروزه 
و  توسعه  از  ناشی  اجتماعی  تغییرات سریع 
انزوای  شهرها،  به  مهاجرت  شدن،  جهانی 
اجتماعی، بی کاری و فقر، فشار و رقابت برای 
موفقیت در مدرسه، دانشگاه و کار، فشار و 
آزار هم ساالن، بحران های فردی و خانوادگی 
و سرانجام دوری از ارزش های سنتی جوامع، 

سالمت روان جوانان را تهدید می کند.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا عالوه 
نشانه  نیز  را  افراد  روان  جسم، سالمت  بر 
گرفته است، عنوان کرد: اینجاست که نقش 
روان شناسان و مشاوران به عنوان مدافعان 
سالمت روان مشخص می شود و قابل تقدیر 

می خواهد بود.
توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی جوانان تصریح کرد: باید به جوانان 
کشورمان بیاموزیم که چگونه از خود مراقبت 
کنند و دانش و مهارت شناسایی، توصیف و 
مدیریت استرس و مسائل عاطفی را در آنها 

ایجاد کنیم تا در مواقع استرس و بحران های 
عاطفی از این معلومات و مهارت ها استفاده 
بدانند که در  باید  آنها  این  بر  کنند. عالوه 
کسی  چه  و  کجا  به  باید  مواقعی  چنین 
مراجعه کنند تا به خوبی و به درستی یاری 
شوند و از شر یاری کنندگان بدتر از دشمن 

در امان بمانند.
مسال  ا ر  شعا ینکه  ا بیان  با  وی 
هفته  این  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
»سالمت روان برای همه سرمایه گذاری 
و  همه  برای  بیشتر،  دسترسی  بیشتر، 
بی شک   : کرد کید  تا است،   » جا همه 
ورزش  وزارت  تخصصی  مشاوره  مراکز 
و جوانان بایستی با توجه به شعار امسال 
به  توجه  با  و  جهانی  بهداشت  سازمان 

خود  تالش  بحران کرونا تمامی  شرایط 
خدمات  به  دسترسی  سطح  سهولت  بر  را 
خانواده ها  و  جوانان  برای  روان  سالمت 
فضای  در  چه  و  حقیقی  فضای  در  چه 

کنند. فراهم  مجازی 
کرونا  شیوع  اینکه  بیان  با  کریمی 
اقتصادی  و  اجتماعی  مختلف  بعاد  ا در 
خانواده ها تأثیرات زیادی گذاشته و بسیاری 
از اندیشمندان از شکل گیری نوعی جهان 
بینی و تغییر سبک زندگی سخن گفته اند، 
عنوان کرد: تأثیر شرایط کرونا بر خانواده ها به 
گونه ای است که عالوه بر گسترش تعارضات 
ناشی از در هم آمیختگی نقش ها و تعارضات 
خانوادگی، طبق پیش بینی ها بر آمار ازدواج و 
فرزندآوری به نحو ملموسی تأثیرگذار بوده 

و تأثیرات آتی بر ساختار جمعیتی کشورها 
محتمل خواهد بود. این در حالی است که 
در ایران تقریبًا تنها نهادی که توانست در 
باشد،  مردم  تکیه گاه  و  پناهگاه  دوره،  این 

نهاد خانواده بود.
نقش  شرایط،  این  در  داد:  ادامه  وی 
عوامل روان شناختی در مدیریت تعارض ها 
و نقشی که روان شناسان و مشاوران در ایام 
بحران کرونا در مدیریت عوارض روانی کرونا 
و پیشگیری از فروپاشی خانواده ها ایفا کردند، 
لزوم توجه به مسئله سالمت روان را بیش از 
پیش یادآوری می کند و بار مسئولیت مراکز 
مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در این 

شرایط حساس را دوچندان می کند.
توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی جوانان با اشاره بر تعریف سازمان 
تصریح  روان  سالمت  از  بهداشت  جهانی 
سالمت  بهداشت  جهانی  سازمان  کرد: 
روانی را کیفیت زندگی یک فرد در شناسایی 
استرس های  کنترل  و  خود  توانایی های 
روزمره می داند و معتقد است، یک فرد سالم 
از لحاظ روانی باید بتواند به راحتی کار کند 
و با جامعه در مشارکت باشد. همچنین این 
نهاد بین المللی با توجه به اهمیت سالمت 
روان در عصر حاضر اعالم کرده است که 
اگر اقدام عاجلی انجام نشود، بیماری روانی 
تا سال 2۰3۰ میالدی شایع ترین بیماری در 

جهان خواهد بود.
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درخواست مجدد دانشجویان دکتری برای تمدید 
مهلت دفاع پایان نامه

جمعی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه های دولتی در نامه ای مجدد 
به معاون آموزشی وزارت علوم خواستار تمدید مهلت دفاع از رساله دست کم 

تا پایان آبان ماه شدند.
در این نامه آمده است که شیوع و گسترش بیماری کرونا سبب تعلیق 
اجباری طرح های پژوهشی میدانی شد و همین طور به تعطیلی خوابگاه ها 
و بازگشت دانشجویان به شهرهای خود از اوایل ترم گذشته انجامید که ادامه 

انجام رساله را غیرممکن کرد.
در این نامه تاکید شده با توجه به تشدید شیوع کرونا و تعطیلی دو هفته 
ای دانشگاه ها، کار آماده سازی نهایی رساله دانشجویان دشوارتر و زمان موجود 
تنگ تر شده بنابراین تمدید مهلت دفاع برای این گروه از دانشجویان دکتری 

دست کم تا پایان آبان ماه در جهت حمایت از دانشجویان ضروری است.
در این نامه ضمن تشکر از وزارت علوم خاطر نشان شده که تمدید مهلت 
دفاع از پایان نامه مقطع دکتری در عین حال که هزینه ای برای دانشگاه ها 
ندارد، کمک شایانی به دانشجویان در حال انجام رساله  محسوب می شود و 

آنان را از اضطراب زاید الوصف نجات می بخشد.
در پایان این نامه، دانشجویان درخواست کرده اند با توجه به سر آمدن 
مهلت قبلی طی چند روز آینده، تصمیم به تمدید مهلت به صورت عاجل و 

فارغ از بوروکراسی معمول اتخاذ شود.
دو هفته پیش نیز جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه های دولتی طی 

نامه ای به وزارت علوم خواهان تمدید مهلت دفاع شده بودند.

واحدهای برتر دانشگاه پیام نور در درآمد زایی معرفی شدند
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور 
زمینه  در  را  بهترین عملکرد  تهران  و  آذربایجان شرقی  بوشهر،  استان های 

درآمدزایی طی سال گذشته داشته اند.
حسن علیزاده در نشست روسای استانی و مراکز و واحدهای دانشگاه پیام 
نور که امروز به صورت ویدئوکنفرانس در سراسر کشور برگزار شد، ضمن تشریح 
گزارش عملکرد مالی دانشگاه گفت: با توجه به کاهش جمعیت دانشجویی در 
تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور نیز از این قاعده 
مستثنی نبوده و از این رو کسب درآمد غیرشهریه ای باید در اولویت قرار گیرد.

های  دانشگاه  مالی  عملکرد  و  کنونی  بررسی وضعیت  به  اشاره  با  وی 
پیام نور در سراسر کشور افزود: معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، کلیه 
مراکز و واحدها را در بخش های مختلف؛ »تحقق درآمدهای غیرشهریه ای«، 
»میزان درآمد«، »اختصاص بودجه توازن منطقه ای«، »جذب دانشجو در ترم 
درآمد«  »مازاد  و  بدهی شهرداری«  »تهاتر  کار«،  اضافه  تابستان«، »کنترل 

مورد ارزیابی قرار داد.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور افزود: در این ارزیابی؛ در 
بخش درصد تحقق درآمدهای غیرشهریه ای؛ استانهای خراسان شمالی، بوشهر، 
چهارمحال و بخیتاری، آذربایجان شرقی و ایالم بهترین عملکرد را داشته اند.

وی با اشاره به بخش میزان درآمد اظهار داشت: در این بخش؛ استانهای 
آذربایجان شرقی، فارس، تهران، اصفهان و بوشهر برتر بوده اند.

علیزاده افزود: استانهای؛ خوزستان، بوشهر، گیالن، همدان و آذربایجان 
شرقی نیز به ترتیب در بخش اختصاص بودجه توازن منطقه ای و در بخش جذب 
دانشجو در تابستان نیز به ترتیب استانهای؛ کرمان، بوشهر، لرستان، خراسان 
اند. معاون اداری، مالی و عمرانی  جنوبی و هرمزگان عملکرد بهتری داشته 
دانشگاه پیام نور استانهای؛ اردبیل، زنجان، تهران، ایالم و خراسان جنوبی را 
در بخش کنترل اضافه کار و استانهای؛ بوشهر، چهارمحال و بختیاری، قزوین 

و گیالن را در بخش تهاتر بدهی شهرداری برتر دانست.

فوت سه کارمند میراث فرهنگی بر اثر تصادف
معاون سابق میراث فرهنگی تهران و کارشناس صنایع دستی وزارت میراث 

فرهنگی یکشنبه شب ، هنگام انجام مأموریت بر اثر تصادف جان باختند.
محسن شیخ االسالمی که پیش از این معاونت میراث فرهنگی اداره کل 
استان تهران را برعهده داشت به همراه ابوالفضل عبیبی کارشناس حوزه صنایع 
دستی که سابق بر این مسئولیت اداره کل میراث فرهنگی استان البرز را برعهده 
داشت، در حال انجام مأموریت از سوی دفتر محوطه ها، بناها و بافت های تاریخی 

بودند از جانباختگان هستند.
محمدرضا سندگل مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان سیستان و 

بلوچستان نیز در این سانحه جان خود را از دست داد.
درگذشتگان هنگام حرکت به سمت چابهار برای انجام ماموریت در حوالی 

نیکشهر تصادف کردند.

مرد سالمند همسرش را کشت
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: یک مرد سالمند در 

جهرم، همسرش را با سالح سرد ُکشت.
سرهنگ کاووس گفت: این حادثه در پی مشاجره و درگیری بین طرفین 

دعوا اتفاق افتاد.

ساخت ویالی الکچری با فروش اموال مسروقه
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران از دستگیری سه سارق منزل و کشف 
۱۵ فقره سرقت خبر داد و گفت: متهمان با فروش اموال مسروقه در کنار دریا 

ویالی الکچری ساخته اند.
سرهنگ کارآگاه علی شریفی گفت: در اواخر خرداد ماه چند پرونده با موضوع 
سرقت منزل توسط یک باند حرفه ای دریافت و تیمی از کارآگاهان دایره مبارزه 

با سرقت منزل پایگاه یکم پلیس آگاهی مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند و 
برای کشف موضوع به محل های سرقت مراجعه و تحقیقات پلیسی را آغاز کردند.

وی افزود: در تحقیقات پلیسی مشخص شد فردی به اسم رمضان با همدستی 
باند تبهکاری تشکیل و به  به اسم سیامک  از دوستانش  برادرش رضا و یکی 

سرقت منزل می پردازند.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی بیان داشت: با بررسی سوابق افراد شناسایی 
شده مشخص شد، هر سه متهم سابقه مجرمیت و زندان دارند و پس از آزادی 

از زندان باند سرقت از منازل شهروندان را تشکیل داده اند.
این مقام انتظامی بیان داشت: در مرحله بعدی از تحقیقات پلیسی مخفیگاه 
سارقان در شهرستان های شهریار، رشت و تهران شناسایی و نتیجه تحقیقات 

انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد.
شریفی گفت: با هماهنگی قضائی سه متهم در سه عملیات مستقل و همزمان 
در هشتم مهر ماه در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از آن مکان ها تعداد 

زیادی اموال سرقتی کشف شد.
وی با بیان اینکه سرکرده باند، رمضان منکر جرم ارتکابی بود و اظهار می 
کرد، پس از آزادی از زندان توبه کرده و دیگر هیچ کار خالفی انجام نمی دهد و 
اموال کشف شده نیز متعلق به خودش می باشد، افزود: کارآگاهان تصاویری از 
اموال تهیه و برای اطالع رسانی عمومی به سایت نما ارسال می کنند که متعاقب 
آن ظرف ۷2 ساعت پس از دستگیری متهمان، مأموران توانمند و پرتالش پایگاه 
یکم موفق به شناسایی ۱۵ تن از مال باختگان در سطح تهران بزرگ می شوند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مجدداً از سرکرده باند بازجوئی و به ناچار 
از زندان به همراه  آزادی  با  اعتراف گشود و اظهار کرد،  به  این مرحله لب  در 
برادر و دوستم سیامک باند سرقت از منزل تشکیل دادیم و برای سرقت از منازل 
از عدم حضور  از شناسایی سوژه و اطمینان  درسطح شهر تهران پرسه و پس 
صاحبخانه در منزل در ساعات پایانی روز از طریق بالکن و تخریب پنجره و قفل 
باارزش منزل را سرقت می کردیم و سپس  اموال  خانه ها وارد منازل شده و 
اموال سرقتی از جمله طالجات و جواهرات توسط رضا فروخته می شد و پول 
بدست آمده به طور مساوی بین هرسه نفر تقسیم وسایر اموال نیز با رضایت 

همدیگر رد و بدل می کردیم.
ارتکاب  با اعتراف هر سه متهم و  پایگاه یکم پلیس آگاهی گفت:  رئیس 
به سرقت های متعدد منازل مشخص شد پولی را که از فروش اموال مسروقه 

به دست آورده اند صرف ساخت و ساز ویالهای الکچری در کنار دریا کرده اند.
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نمایشگر OLED آیفون 1۲ 
ساخت شرکت BOE است

گزارشی جدید ادعا می کند نمایشگرهای BOE توانسته اند نظر اپل را جلب 
کنند؛ به همین دلیل، این شرکت کوپرتینویی مدل هایی از آیفون های 2۰2۰ را با نمایشگر 

OLED شرکت BOE ساخته است.
 OLED چندین سال است که اپل در گوشی های سری آیفون، از نمایشگرهای
ساخت سامسونگ دیسپلی بهره می برد. عملکرد نمایشگرهای سامسونگ دیسپلی 
 OLED حیرت انگیز است و به صورت گسترده در بازار استفاده می شود. عصر آیفون های
با معرفی آیفون ۱۰، نخستین آیفون تمام صفحه ی اپل، آغاز شد. اپل تا پیش از آیفون 

۱۰، تمام گوشی های خود را با نمایشگر LCD عرضه می کرد.
اپل همواره می کوشد بهترین قطعات را درون آیفون ها بگنجاند و فعال فقط 
نمایشگرهای سامسونگ توانسته اند به استانداردهای تعریف شده ی اپل دست پیدا 
کنند. نکته ی مهم دیگر این است که نمایشگرهای سامسونگ به تعداد کافی تولید 
می شوند. اپل برای تهیه ی نمایشگر از سامسونگ قراردادی با این شرکت امضا می کند. 
اگر تعداد آیفون های فروخته شده به حد نصاب تعیین شده در قرارداد نرسد،  اپل باید به 
سامسونگ خسارت پرداخت کند. دنیاگیری ویروس کرونا روی قدرت خرید مردم آثار 

منفی محسوس گذاشته و همین موضوع اپل را نگران کرده است. 
در سال های گذشته، شرکت های زیادی توان تولید پنل OLED نداشتند؛ اما 
امروزه اوضاع تغییر کرده است. اپل شرکتی است که بارها نشان داده نمی خواهد به 
تأمین کننده ای خاص وابسته باشد؛ بااین حال برای تهیه ی نمایشگر OLED کامال به 
سامسونگ وابسته است. گزارش ها می گویند اپل در تالش است کم کم وابستگی خود را 
به سامسونگ کاهش دهد؛ به همین دلیل در چند ماه اخیر، اپل سراغ شرکت های مختلف 
رفته و نمایشگر OLED آن ها را در آزمایش های کیفیت سنجی بررسی کرده است. 
BOE شرکتی چینی است که تاکنون چندبار نامش را به عنوان تأمین کننده ی 
احتمالی نمایشگر OLED دو دستگاه از گوشی های سری آیفون ۱2 شنیده ایم. 
 OLED بیست و چهارم خرداد امسال، در گزارشی اعالم شد اپل از کیفیت نمایشگرهای
شرکت BOE راضی نیست؛ ازاین رو، قصد ندارد از این نمایشگرها در سری آیفون ۱2 
استفاده کند. بااین حال، گزارشی جدید اعالم می کند که BOE موفق  شده مشکالتی را 
برطرف کند که اپل به آن ها ُخرده گرفته بود. این گزارش مدعی است BOE سرانجام 
توانسته نظر اپل را جلب کند تا از نمایشگرهای این شرکت چینی در گوشی های سری 

آیفون ۱2 استفاده شود.
خانواده ی آیفون ۱2 شامل آیفون ۱2 مینی، آیفون ۱2 معمولی، آیفون ۱2 پرو 
و آیفون ۱2 پرو مکس است. شایعه های قدیمی می گویند دو گوشی اول به نمایشگر 
BOE و دو گوشی دوم به نمایشگر سامسونگ دیسپلی مجهزند؛ باوجوداین، ممکن 
است هر چهار گوشی نمایشگر BOE داشته باشند. منبع اصلی این مقاله، وب سایتی 
چینی است. ترجمه ی ماشینی مقاله به زبان انگلیسی اعالم می کند در ساخت تعدادی 
از مدل های آیفون ۱2 نمایشگر ساخت BOE استفاده اشده است؛ اما ممکن است 

این بخش از متن به دقت ترجمه نشده باشد.
 OLED امروزه، سامسونگ بزرگ ترین شرکت دنیا در حوزه ی تولید نمایشگر
است و رهبر بازار به حساب می آید. شرکت های دیگر درمقایسه با سامسونگ تعداد 
کمتری از نمایشگرهای OLED را تولید می کنند؛ زیرا زیرساخت هایشان در همین 
ابتدا نمایشگرهای OLED به طور عمده در محصوالت  حد جواب می دهد. در 
سامسونگ استفاده می شدند؛ اما زمان زیادی نگذشت که شرکت کره ای فروش 
ازطریق  آغاز کرد. سامسونگ  را به شرکت های متفرقه   OLED نمایشگرهای
فروش این نوع نمایشگرها درآمد بسیار زیادی کسب می کند و قطعا نمی خواهد 

مشتری مهمی همچون اپل را از دست بدهد.
هزینه ی ارزان تر نمایشگر BOE قطعا به نفع اپل تمام می شود؛ زیرا این شرکت 
حاشیه ی سود بیشتری از فروش آیفون ها کسب خواهد کرد. فراموش نکنید که طبق 
شایعه ها، آیفون های جدید مجهز به شبکه ی ۵G هستند و قراردادن مودم ۵G در 
گوشی، هزینه بر است. اپل احتماال می خواهد با روش های مختلف نظیر استفاده از 
نمایشگر BOE و حذف شارژر از جعبه ی گوشی، هزینه های اضافی را جبران کند. 
نمایشگرهایی که BOE می سازد، بیشتر در دستگاه های شرکت های چینی استفاده 

می شود. گفته می شود میت ۴۰ هواوی قرار است به نمایشگر BOE مجهز باشد.

ن  کمیسیو عضو 
ی  ا ر شو مجلس  فرهنگی 
اسالمی گفت: با وجود بیش 
از دو میلیون و ۱۰۰ هزار دختر باالی 
کودک  ما  مروز  ا مسئله  سال،   3۰
همسری  بزرگ  بلکه  نیست  همسری 

است.
اشاره  با  بانکی پور  میرحسین  ا
ارتباط  اخیر  سال   2۰ طی  اینکه  به 
شناخت  به  پسر  و  دختر  بین  آزادتر 
یادآور  است،  نشده  منجر  آنها  بیشتر 
و  میلیون  دو  از  بیش  وجود  با  شد: 
۱۰۰ هزار دختر باالی 3۰ سال مسئله 
نه  است،  بزرگ همسری  ما  مروز  ا

کودک همسری.
نماینده مردم اصفهان در مجلس 
در خصوص نگرانی خانواده ها از ارتباط 
بین دختران و پسران اظهار کرد: اغلب 
عاطفی  رابطه  که  اینجاست  نگرانی 
قبل از اینکه شناخت و پختگی صورت 
که  موضوع  این  شود،  انجام  بگیرد 
چرا اختالطی که در دانشگاه است در 
تا آسیب روابط  اتفاق نمی افتد  مدرسه 
کمتر شود، به این دلیل است که در این 
سن غریزه قوی شده اما هنوز عقالنیت 
حاکم نیست، ارتباطی که شما در سن 
2۵ سالگی با جنس مخالف در محیط 
خواهر  برای  بخواهد  اگر  دارید  علمی 
شما در سنین کمتر مثل ۱۴ سالگی رخ 
مخالف  اینکه  نه  نمی دهید  اجازه  دهد 
او  می گوید  بلکه  باشید  ارتباط  اصل 
هنوز به پختگی و تکامل الزم نرسیده 

و غریزه اش غلبه پیدا می کند.
وی ادامه داد: نمونه اش را در غرب 
دوره های  این  از  تقریبًا  غرب  داشتیم. 
برگزار  را مختلط  اخیری که کالس ها 
آزار  از  بسیاری  گزارش های  کردند 
چنین  ینکه  ا با  دادند،  ئه  را ا جنسی 
نسبت  افراد  که  نداشتند  تفکیک هایی 
به هم حریص باشند اما محیط آموزشی 
جنسی  آرامش  اینکه  از  بیشتر  مختلط 
ایجاد کند باعث آزار جنسی شده است. 
که  تجربه ای  به  بنا  مادری  و  پدر  هر 
که  می شود  این  متوجه  دارد  خودش 
از  وجودی  ابعاد  همه  در  جنس  دو 
عاطفی تا جنسی به هم نیاز دارند، زن 
آفریده شدند که مکمل  و مرد طوری 
یکدیگرند و نسبت به هم جاذبه دارند، 
هستند  هم  موضوع  این  متوجه  ولی 

که اگر فرزندان از لحاظ عقالنی رشد 
باشند  ندیده  آموزشی  شرایط  و  نکرده 
این ارتباط ممکن است از راه نادرست 

وارد مسیری شود که آسیب زا باشد.
بانکی پور در پاسخ به این سوال 
که چرا شرایط مسیر صحیح را فراهم 
این  امروز  مسئله  آیا  گفت:  نمی کنیم، 
است که جنس مخالف را نمی شناسند؟، 
جامعه  به  غلط  گراهای  اوقات  گاهی 
می دهیم، االن نسبت به 2۰ سال پیش 
زمینه شناخت و ارتباط بیشتر نشده؟ به 
سمتی رفتیم که شناخت بیشتر و ارتباط 
بیشتر  را  حریم ها  یا  شده،  راحت تر 
کردیم؟ در واقع ما بیشتر شناختیم ولی 
درست نشناختیم، اگر بخواهیم واقعیت 
را نگاه کنیم و شعار ندهیم، ارتباطات 
نزدیک تر و حساسیت های خانواده ها هم 
کمتر شده و فضای مجازی هم به این 

ارتباط کمک کرده است.
هی  گا من   : شد ر  و آ د یا وی 
جلوی  می گویند  نه ها  رسا می بینم 
کودک همسری را بگیرید در حالی که 
است،  بزرگ همسری  ما  مسئله  امروز 
میلیون و ۱۰۰ هزار دختر  از دو  بیش 
این  ما  مسئله  داریم  سال   3۰ باالی 
است، حاال ۱۰۰ دختر هم در سن پایین 
ازدواج می کنند که اشتباه می کنند و باید 
مسئله  این  اما  بگیریم،  را  آن  جلوی 
دو  آن  ما  مسئله  نیست،  ما  کشور 
میلیون نفر است، یکی از اشتباهاتی که 
می کنیم و از 3۰ سال پیش در ادبیات 
ما حفظ شده این است که جامعه چقدر 
بسته است باید دختر و پسر یکدیگر را 
پیش  سال   3۰ اگر  می گویم  بشناسند 
روی این موضوع داد می زدید حرف تان 
لطفًا روی  امروز  اما  قبول می کردم  را 

این موضوع سروصدا نکنید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شناختن  درست  مسیر  آیا  کرد:  اضافه 
برداشتن  و  اینها  دادن  قرار  هم  کنار 
عاطفی  روابط  گسترش  و  فاصله ها 
ما  به  سال   2۰ این  تجربه  است؟ 
 ۱۰ پسر  و  دختر  که  می دهد  نشان 
که  بعد  ولی  داشتند  هم  دوستی  سال 
می خواهند ازدواج کنند می بینند چقدر 
ارتباط  یک  یعنی  دارند،  فاصله  هم  با 
خام و گل و بلبلی بین آنها حاکم بوده، 
شناخت  و  آموزش  بهانه  به  گاهی  ما 
مسیری را قرار دادیم که مسیر درستی 

برای شناخت نبوده است.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
نظر شما در خصوص نوع ارتباط افراد 
در دانشگاه ها چیست، اظهار کرد: اینکه 
ارتباط باعث می شود که جنس مخالف 
و  دختر  دارم،  قبول  بشناسیم  بهتر  را 
پسری که هیچ ارتباطی با جنس مخالف 
شناخت،  در  که  است  ممکن  ندارد، 
و  شود  مشکل  دچار  ازدواج  و  انتخاب 
با اولین برخورد دور از انتظاری که از 
روحی  لحاظ  به  می بیند  مقابل  طرف 
ویران می شود، اما به نظر من دیگر این 
نیست، چون  ما  موضوع مسئله جامعه 
به  ارتباط  واسطه  به  دیگر  مرد  و  زن 
خوبی یکدیگر را می شناسند، اما مسئله 
ما بیشتر از این زاویه است که دختران 
ارتباط  و پسران ما در محیط دانشگاه 
را بیشتر در فضای عاطفی جلو می برند 
و این فضای عاطفی باعث می شود که 
شناخت درست شکل نگیرد و متأسفانه 
در فضای عاطفی شکست های عشقی 

بسیاری اتفاق می افتد.
سوال  این  به  پاسخ  در  بانکی پور 

که آیا نمی شود که دو نفر با هم باشند 
و عاطفه شان درگیر نشود، عنوان کرد: 
به شرطی که شخصیت منطقی داشته 
باشند، بعضی ها ساعت ها هم با کسی 
معاشرت کنند رابطه شان درگیر نمی شود 
اما این را نمی توانیم تعمیم دهیم، از آن 
به شدت  که  داریم  افرادی  هم  طرف 
هم  لبخند  یک  با  حتی  و  عاطفی اند 
دل شان می رود، از یک نگاه هزار تفسیر 
می کنند، مسئله دیگر به سن برمی گردد 
در سن و سال های باالتر ممکن است 
در چندین جلسه و گفت وگو هم درگیر 
رابطه نشود، یک وقتی شخصیت شما 
شکل گرفته هم تجربه روابطی داشتید 
دیگر  و  عاطفی  شکست های  هم  و 
با  دیگر  که  رسیدید  مرحله ای  یک  به 
هم  زدن  حرف  کسی  با  ساعت   ۱۰
اما  نمی کنید،  گم  را  خود  دست وپای 
نمی افتد  اتفاق  این  نوجوان  برای یک 
یک  معرض  در  اینکه  محض  به  و 
عاطفه اش  گیرد  قرار  مستمر  ارتباط 

درگیر می شود.
نماینده مجلس یازدهم با اشاره به 
در معرض  را  گاهی خودمان  ما  اینکه 
کل  که  می دهیم  قرار  شکست هایی 
زندگی مان را تحت تأثیر قرار می دهد، 
یادآور شد: جمعیتی از دختران و پسران 
ما هستند که به سن 3۰ سال رسیدند 
اغلب  و  نمی کنند  فکر  ازدواج  به  ولی 
نتایج همین شکست های عاطفی است 
و  مخالف  جنس  به  نسبت  را  آنها  که 
ازدواج بدبین کرده است. این به دلیل 
آمدیم  ما  که  است  غلطی  تجربه های 
در محیطی که وقتش نبوده این دختر 
و  داده  قرار  هم  معرض  در  را  پسر  و 
پسر  و  دختر  نکردیم.  مدیریت  را  آن 
به  بوده و  ارتباط  به دنبال عمیق ترین 
کم هم قانع نیستند. نمی توانیم بگوییم 
فقط دوست باشید و دست ندهید، آنها 
یک سطوحی از ارتباط را با خانواده و 
جامعه دارند که سطحش ۱۰ درصد از 
جنس مقابل است، اگر از این حریم ۱۰ 
درصد رد شد می خواهد به حریم ۱۰۰ 
درصد برسد اینجا دیگر به حد کم قائل 
هم  با  بگوییم  نمی توانیم  حاال  نیست، 
دست بدهید اما روابط نزدیک تر نشود، 
اگر از حریم های اولیه عبور کردند باید 
بسترش مناسب باشد و ما بستری جز 

ازدواج برای آن نداریم.

شکست های عاطفی جوانان عامل باال رفتن سن ازدواج است 
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قرار گرفتن ایران در لیست 
سیاه FATF از اواخر سال ۹۸ به 
تدریج اقتصاد کشور را در شرایط 
نامطلوبی قرار داد که کارشناسان بارها نسبت 

به آن هشدار داده بودند.
اقدام  اسفند ۹۸ بود که »گروه ویژه 
را  ایران  نام   ”FATF“ به  موسوم  مالی« 
با  اتفاقی که  در لیست سیاه خود قرار داد، 
عنوان »کابوس اقتصاد ایران« از طرف برخی 

اقتصاددانان از آن یاد می شود.
ز  ا برجام  توافق  ز  ا پس  یران  ا  
وارد  و  خارج  کارگروه  این  سیاه  لیست 
به  کارگروه  و  بود  شده  خاکستری  لیست 
به  مربوط  لوایح  اگر  که  داد  هشدار  ایران 
کنوانسیون های مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریسم را هر چه سریع تر به تصویب 
نرساند، بار دیگر نام این کشور را در لیست 

سیاه قرار خواهد داد.
تمام   ،۹۸ سال  بهمن  در  نهایت،  در 
تالش ها و دالیل و منطق ها کارساز نشد و 
با به پایان رسیدن مهلت قانونی یک ساله 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی 
مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT(، پرونده 
بررسی این الیحه به عنوان یکی از لوایح 
درخواستی گروه ویژه اقدام مالی در مجمع 

بسته شد.
هشدارهای کارشناسان نسبت به ورود 

FATF به لیست سیاه
گرفتن  قرار  از  ماه   ۶ از  بیش  حاال 
اقتصاد  و  می گذرد  سیاه  لیست  در  ایران 
ایران روزهایی را تجربه می کند که بسیاری  
همان  در  اقتصادی  فعاالن  و  اقتصاددانان 
بحبوحه دی و بهمن ۹۸ آن را هشدار داده 
بودند. »با پیوستن به FATF اقتصاد ایران 
گلستان نمی شود، اما این اقدام حداقلی ترین 
روابط تجاری و بانکی با برخی کشورها را 
تمام  صحبت  چکیده  این  می کند«  حفظ 
چشم  به  را  روزها  این  که  بود  کسانی 

می دیدند.
سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان 
بود:  گفته  زمان  آن  در  بازرگانی  اتاق 
موجب  سیاه  لیست  در  ایران  »قرارگرفتن 
کاهش دوباره ارزش پول ملی خواهد شد. 
به احتمال بسیار زیاد قیمت دالر، یورو، پوند، 
افزایش  دیگر  بار  خارجی  ارزهای  و  درهم 

یابد. با این اتفاق باید شاهد افزایش مجدد 
از آنجا که  قیمت کاالها و خدمات باشیم. 
تولید ما به کاالهای خارجی وابسته است، 
هرگونه مسدودشدن دادوستد و نقل و انتقال 
و  داخلی  تولید  بر  بانک های جهان  با  پول 
اثر  نیز  داخلی  محصوالت  تمام شده  قیمت 

گذارخواهد بود«
همان زمان اقتصاددانان هشدار دادند 
که ورود  ایران به لیست سیاه FATF می تواند 
نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه که 
در زمان تحریم نیز با ایران همکاری هایی 
داشتند را دچار مشکل  کند؛ چنانچه در آن 
بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر  زمان 
مرکزی نیز صریحا اعالم کرد: چین و روسیه 
به ما اطالع داده اند که وارد شدن ایران به 
لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادالت 

بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت.
گفتنی ها را گفته ایم

گفته  پیش  ماه   ۶ همان  »گفتنی ها 
تازه ای در میان نیست، حاال  شده و حرف 
فقط گفتنی ها جامه عمل پوشیده اند« این را 
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت 
بازرگانی  اتاق  در  فساد  با  مبارزه  و  قضایی 

تهران می گوید.
فروزان فرد در این زمینه گفت: »همان 
پذیرفتن  اگرچه  که  دادیم  توضیح  زمان 

را  اقتصادی  مشکالت  نمی تواند    FATF
همچنان  تحریم  مسائل  و  کند  ریشه کن 
مانع برخی فعالیت ها خواهد شد، اما نپذیرفتن 
FATF مانع ادامه فعالیت بانکی با کشورهایی 
همچون چین و روسیه می شود که به دالیل 
سیاسی مایل به ادامه فعالیت خود با ایران 

هستند«.
تصریح  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو 
زمینه  پالرمو،  پذیرش  با  نداریم  امید  کرد: 
بهبود روابط اقتصادی با اروپا و متحدانش 
این  با  روابط  توقف  که  چرا  شود،  برقرار 
کشورها به تحریم ها وابسته است و فعاالن 
تحریم های  نقض  به  مایل  اروپا  اقتصادی 

آمریکا نیستند.
به گفته او کشورهایی همچون روسیه 
و چین که ممکن است در برابر تحریم های 
همکاری  به  حاضر  روش هایی  به  آمریکا 
با  ارتباط  ادامه  برای  نیستند  حاضر  باشند، 
بگذارند  پا  زیر  نیز  را   FATF قوانین  ایران 
باعث  لیست سیاه،  ایران در  قرار گرفتن  و 
با این کشورها  اقتصادی  قفل شدن روابط 

شده است.
رشد  به  اشاره  با  همچنین  فروزان 
افسارگسیخته قیمت ارز در بازار اظهار کرد: 
به هرحال نپذیرفتن پالرمو باعث کند شدن 
فعالیت های  از  حاصل  ارزهای  جابجایی 

که  ارزهایی  است؛  شده  گذشته  اقتصادی 
به موجب صادرات، در کشورهایی همچون 
باقی  بانک ها  نزد  جنوبی   کره  و  چین 
مانده اند و جابجایی آن ها نیازمند فعال شدن 

ظرفیت های بانکی است.
یی  قضا یت  حما کمیسیون  رئیس 
تهران  بازرگانی  اتاق  در  فساد  با  مبارزه  و 
پذیرش  که  گفته ایم  بارها  داد:  توضیح 
FATF نه به عنوان راهکار بلندمدت برای 
اما به عنوان  جلوگیری از مشکالت ارزی، 
نسخه کوتاه مدت برای گذار از دوران تحریم 
است. چنانچه اگر این الیحه پذیرش می شد، 
را  ارزی  از محدودیت  میزان   این  بسا  چه 

تجربه نمی کردیم.
منتقدان  که  کرد  امیدواری  اظهار  او 
عملکردشان  نتیجه  به  واقع بینانه تر   FATF
و  یط  ا شر به  توجه  با  و  کنند  ه  نگا
محدودیت های کشور، کمک کنند تا از این 

تنگنا خارج شویم.
و حاال پس از گذشت ۶ ماه می توان 
محاصره  از  رئیس جمهوری  وقتی  فهمید 
چه  از  می آورد،  میان  به  سخن  اقتصادی 
که  است  حالی  در  اینها  همه  می گوید! 
وضعیت  هستند  مدعی  دولت  منتقدان 
اقتصادی امروز ایران، ارتباطی به قرار گرفتن 

در لیست سیاه FATF ندارد!

اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات جهت کمک به صادرکنندگان
این  آمادگی  از  ایران  صادرات  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
تعهدات  ایفای  در  به صادر کنندگان کشور  بانک جهت کمک 

ارزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر 
علی صالح آبادی در دیدار با محمد باقری نماینده بناب در مجلس 
شورای اسالمی و جمعی از صادرکنندگان این شهرستان، گفت: 

با توجه به شرایط ویژه کشور اگر مشتری این بانک به هر دلیلی نتوانست کاالی خود 
را صادرکند، مشمول جریمه عدم صدور نخواهد شد.

در مورد جریمه صادرکنندگان به بهانه جابه جایی کاالی صادراتی نیز اظهار داشت: 
به هیچ عنوان صادرکنندگان نباید به بهانه تغییر کاالی صادراتی مشمول جریمه شوند.

وی اعالم کرد: بانک توسعه صادرات به منظور رفع مشکل صادرکنندگان در زمینه 
تغییر کاالی صادراتی به شعب خود بخشنامه ای را ابالغ خواهد کرد.

ارزش گذاری پایین امالک یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این جلسه بود که 
صالح آبادی با تایید این مطلب،گفت: با توجه به نرخ تورم ایجاد شده در کشور، الزم 

است در زمینه ارزشگذاری وثائق مشتریان، بازنگری کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اعالم اینکه عمده صادرکنندگان کشور 
خواهان ایفای کامل تعهد ارزی خود هستند، گفت: بانک توسعه صادرات با استفاده از 
تعهد  ایفای  روند  در  است که  به صادرکنندگانی  آماده کمک  همه ظرفیت های خود 

صادراتی خود به چالش های فنی و ساختاری برخورد کرده اند.
وی ادامه داد: بانک توسعه صادرات ملزم به رعایت مفاد بخشنامه بانک مرکزی 
مبنی بر عدم ارائه خدمت به صادرکنندگانی است که به رفع تعهد صادراتی خود پایبند 
نیستند اما در عین حال چالش ها و مشکالت صادرکنندگان در ثبت ایفای تعهد ارزی 

در سامانه های مربوطه را نیز در نظر دارد.
عمده  که  باوریم  براین  داشت:  اظهار  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
صادرکنندگان کشور خواهان ایفای کامل تعهد ارزی خود هستند اما در این مسیر به 
چالش های فنی و ساختاری برخورد کرده اند که می توان با مشاوره و هم اندیشی با 

کارشناسان مرتبط در بانک و نهادهای مرتبط آنها را برطرف کرد.
به  خدمات  ارائه  در  محدودیت  اعمال  برای  شده  وضع  مقررات  گفت:  وی 
بانک  وجود  این  با  است  فراسازمانی  ارزی،  تعهد  ایفای  مستندات  فاقد  صادرکنندگان 
توسعه صادرات تالش دارد از طریق شعب خود در سراسر کشوربا صادرکنندگانی که به 
هر دلیلی نتوانسته اند تعهد ارزی خود را ایفا کنند، تعامل برقرار کرده و آنها را در مسیر 

درست ایفای تعهد ارزی قرار دهد.

به  سپه  بانک  توسط  تسهیالت  ریال  میلیارد  و 600  هزار  پرداخت 18 
اقشار کم درآمد جامعه

مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد: این بانک برای حمایت 
اقشار کم درآمد جامعه ۴۱۰ هزار فقره تسهیالت در قالب تسهیالت 
اشتغال زایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، 
پایان  تا   ۱3۹۵ سال  از  مسکن  ودیعه  و  ازدواج  قرض الحسنه 

شهریورماه سال جاری پرداخت کرده است.
محمدکاظم چقازردی ضمن اشاره به روند صعودی کمک های بانک سپه به اقشار 
کم درآمد جامعه، افزود: رقم تسهیالت پرداختی بانک سپه به اقشار کم درآمد در این مدت 

۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.
* خوداتکایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با حمایت بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت حمایت بانک های کشور از اقشار 
آسیب پذیر جامعه به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، تصریح کرد: بانک سپه برای کمک 
به خوداتکایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
از سال ۱3۹۵ تا پایان شهریورماه سال جاری 3۵ هزار و 2۹۰ فقره تسهیالت به مبلغ ۶ 
هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال برای اشتغال این خانوارهای واجدالشرایط پرداخت کرده است.

* بهسازی و نوسازی 3۸ هزار مسکن روستایی با کمک بانک سپه
نوسازی  و  بهسازی  از  حمایت  زمینه  در  سپه  بانک  اقدامات  مورد  در  چقازردی 
پایان شهریورماه سال جاری ۱۱  تا  از سال ۱3۹۵  بانک  این  روستایی گفت:  مسکن 
هزار و 22۵ میلیارد ریال بابت بهسازی و نوسازی 3۸ هزار واحد مسکونی در روستاهای 

کشور پرداخت کرده است.
مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، تصریح 
کرد: این بانک برای کمک به اقشار کم درآمد آسیب دیده از بیماری کرونا ۸ هزار و ۱۸۵ 
فقره تسهیالت به مبلغ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال در قالب ودیعه مسکن به سرپرستان 

خانواده های واجد شرایط اعطا کرد.
* افزایش پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه در مورد پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، گفت: برای 
کمک به تسهیل ازدواج جوانان این بانک از سال ۱3۹۵ تا پایان نیمه نخست سال جاری 

32۹ هزار فقره وام ازدواج ارزان قیمت به زوج های جوان پرداخت کرده است.
وی رقم پرداختی بانک سپه بابت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در این مدت را 

۶۶ هزار و ۵2۰ میلیارد ریال اعالم کرد.
چقازردی به روند صعودی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک سپه طی 
پنج سال اخیر اشاره کرد و گفت: تعداد وام ازدواج پرداختی این بانک از ۵۵ هزار فقره در 
۱3۹۵ به حدود ۷3 هزار فقره در سال گذشته رسید و در نیمه نخست سال جاری بیش 

از 3۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان پرداخت شده است.
وی افزود: بانک سپه در شش ماه اول سال جاری ۱۵ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس : 
بانک گردشگری به تمام تعهداتش عمل کرده است

 صدور کارت هواداری از اواخر مهرماه
معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران گفت: بانک 
گردشگری به عنوان اسپانسر اصلی این باشگاه، تاکنون به 
تمام تعهدات خود در زمینه حمایت مالی عمل کرده و صدور 
کارت های هواداری از اواخر مهرماه جاری آغاز می شود.

رضا  گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
یلوه افزود: با توجه به شرایط نامطلوب باشگاه پرسپولیس 

و مسدود شدن بخشی از کانال های درآمدی، برای حل معضل مذکور به بررسی 
روش های درآمدی مرسوم در باشگاه های بزرگ دنیا با استفاده از ظرفیت های 
هواداری اقدام شد که طی مذاکرات مختلف و بررسی های بعمل آمده، با شرکت 

آتیه داده پرداز و بانک گردشگری به توافق رسیدیم.

وی تصریح کرد: بانک گردشگری، با پیشینه ای ماندگار و درخشان در 
حمایت از ورزش کشور و همچنین مسئولیت های اجتماعی که داشت از همان 

روزهای ابتدایی با ایده ای هدفمند وارد این جریان مهم حمایتی شد.
یلوه با اشاره به موفقیت های تیم پرسپولیس گفت: امروز باید قدردان 
بانک گردشگری به عنوان مجموعه حرفه ای و دلسوز باشیم که تاکنون به تمام 
تعهدات خود به باشگاه پرسپولیس عمل کرده به طوری که تاثیر آن را در نتایج 
درخشان تیم همچون کسب چهارمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر و صعود به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا شاهد هستیم. وی افزود: معتقدم با وجود حامیان فعلی 
باشگاه پرسپولیس، به پشتوانه فکری و تیم حرفه ای و خلق روش های ابتکاری 
با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود، فرصتهای تجاری زود بازده، میان 
مدت و بلند مدت را می توان خلق کرد که به سبب آن به زودی به درآمد های 
پایدار خواهیم رسید و گذر از این مسیر صعب العبور با حضور بانک گردشگری 

و شرکت آتیه داده پرداز، آسان خواهد شد.
یلوه گفت: این روزها که دل هواداران باشگاه پرسپولیس به علت صعود 
مقتدرانه به فینال لیگ قهرمانان آسیا شاد و مسرور است، الزم است از بانک 
گردشگری به عنوان اسپانسر اصلی باشگاه پرسپولیس تهران قدردانی کنم و 
امیدوارم به زودی حساب ها و کارت های متنوع هواداری برای هواداران نیر 

عرضه شود.
وی اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایت بانک گردشگری، ضمن حفظ 
تصمیم گیری های  مجال  پرسپولیس،  ریشه دار  و  مردمی  بزرگ،  باشگاه  شان 
قرارداد  داده شود.این گزارش حاکیست:  باشگاه  مدیران  به  منطقی  و  درست 
سه جانبه بانک گردشگری، باشگاه پرسپولیس تهران و شرکت آتیه داده پرداز 

اواخر مرداد ماه امسال به امضا رسیده است.

شکل دهی اکتشاف و تولیدهای ایرانی؛ عبث یا عاقالنه؟
اتخاذ سیاست شکل گیری شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی از سوی وزارت نفت 
چه دستاوردی داشته است؟ این شرکت ها که قرار بود در کنار شرکت های بین المللی 
فضای انتقال فناوری به صنعت نفت کشور را مساعد کنند، در شرایط تحریمی موجود 
در عمل چه کارکردی دارند؟ تالش برای هدایت فعالیت شرکت ها در قالب ای اندپی با 
درک همه واقعیت های سیاسی و اقتصادی ایران، کار عبثی بود یا عقل حکم می کرد 
صنعت نفت ایران با بیش از یک قرن سابقه، در این زمینه حرکتی را آغاز کند؟ پاسخ 

شما به این پرسش ها چیست؟
شکل گیری

شیوه نامه تعیین صالحیت شرکت های اکتشاف و تولید پنجم آذرماه سال ۹۴ 
ازسوی وزیر نفت ابالغ و فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت های ایرانی متقاضی فعالیت 
در حوزه اکتشاف و تولید، اردیبهشت ماه سال ۹۵ اعالم شد: »سنجش کیفی شرکت ها در 
سه مرحله و به صورت پلکانی شامل غربالگری اولیه و تهیه فهرست بلند، پیش ارزیابی و 
ارزیابی کیفی صالحیت انجام می شود«. وزارت نفت پس از این فراخوان، صالحیت 3۷ 
شرکت را بررسی و در تیرماه سال ۹۵، صالحیت ابتدایی هشت شرکت شامل پتروپارس، 
مهندسی و ساختمان صنایع نفت )OIEC(، انرژی دانا، توسعه پتروایران، مپنا )شرکت 
نفت و گاز مپنا(، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران( و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( )شرکت توسعه 
نفت و گاز پرشیا( را تأیید کرد. معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت مدتی 
بعد، از افزوده شدن شرکت های سرمایه گذاری غدیر و گسترش انرژی پاسارگاد به 
مجموع شرکت های ایرانی مستعد برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید )E&P( خبر 
داد و سرانجام با اضافه شدن شرکت های مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، 
کیسون، توسعه صنعت ایران افق، شرکت مهندسی و خدمات پارس پتروزاگرس، گلوبال 
پتروتک کیش و حفاری شمال )هلدینگ انرژی گستر سینا( به این فهرست در مردادماه 
سال ۹۶، تعداد شرکت های ایرانی دارای مجوز فعالیت در این حوزه به ۱۷ شرکت رسید.

صاحب صالحیت نه ای اندپی
با مجموعه اقدام های انجام شده، زمینه برای مشارکت  قطعی شرکت های اکتشاف 
و تولید ایرانی در الگوی جدید قراردادهای نفتی فراهم شد و امروز این شرکت ها رکن 
اصلی ۶ قرارداد آی پی سی )IPC( هستند که تاکنون امضا شده. ابتدایی ترین نکته در 
این میان، یادآوری این موضوع است که شرکت های یادشده »اکتشاف و تولید« نیستند 
بلکه برای تبدیل شدن به شرکت های اکتشاف و تولید، صاحب صالحیت تشخیص داده 
شده اند. بیژن زنگنه، وزیر نفت از همان ابتدا که بحث شکل گیری شرکت های اکتشاف 
و تولید ایرانی مطرح شد، بارها تأکید کرد که فرآیند ارزیابی وزارت نفت تنها به معرفی 
شرکت هایی می انجامد که بر اساس معیارهای تعریف شده، از صالحیت الزم برای تبدیل 
شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید برخوردارند. بارها عنوان شده که شرکت های 
اکتشاف و تولید باید ساختارهای توانمندی در جذب و توسعه فناوری داشته باشند؛ تفکر 
توسعه فناوری را در خود پرورش دهند و با توجه به اینکه فعالیت های بسیار پرریسک 
اکتشاف، توسعه و تولید در حوزه باالدست صنعت نفت به صرف منابع مالی هنگفت نیاز 
دارد، مهارت هایی مانند جذب سرمایه، مدیریت دارایی های فیزیکی و مشارکت مؤثر را 
از بر باشند. زمانی که نخستین مرحله ارزیابی شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی انجام 
شد، با اشاره به این ویژگی ها در مطلبی نوشتیم که »تشکیالتی با این مختصات، حتی 
به شکل ناقص آن مشابه داخلی ندارد.« به این ترتیب پاسخ برخی سواالت مبنی بر 
اینکه چگونه ممکن است در بازه زمانی کوتاهی تعداد زیادی شرکت اکتشاف و تولید 

در کشور ایجاد شده باشد، روشن است.
آغاز یک مسیر

اما اتخاذ سیاست شکل گیری شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی از سوی وزارت 
نفت چه دستاوردی داشته است؟ این شرکت ها که قرار بود در کنار شرکت های بین المللی 
فضای انتقال فناوری به صنعت نفت کشور را مساعد کنند، در شرایط تحریمی موجود 
عماًل چه کارکردی دارند؟ تالش برای هدایت فعالیت شرکت ها در قالب ای اندپی با 
درک همه واقعیت های سیاسی و اقتصادی ایران، کار عبثی بود یا عقل حکم می کرد 
صنعت نفت ایران با بیش از یک قرن سابقه، در این زمینه حرکتی را آغاز کند؟ یکی 
از مدیران بخش خصوصی صنعت نفت در پاسخ می گوید: »چرا باید به شرکتی مثل 
پتروناس غبطه بخوریم؟ پتروناس اغلب به عنوان غیراپراتور )Non-operator( در 
پروژه ها بوده، اما امروز در جایگاه خوبی ایستاده است. برای طی کردن مسیر یادگیری 

طبیعی است باید ابتدا غیراپراتور بود. راه صدساله را یک شبه نمی توان رفت.«
تجربه بیشتر کشورهای دنیا هم نشان می دهد شرکت هایی که وارد کسب وکار 
ای اندپی شدند، اغلب پیمانکاران نفتی بودند و به مرور عرصه جدیدی برای خود درست 
کردند؛ مثل پیمانکاران عمومی یا هلدینگ های سرمایه گذاری. برزیل از سال ۱۹۹۷ 
اجازه داد شرکت های اکتشاف و تولید خصوصی در این کشور فعالیت کنند و هم اکنون 
چند شرکت خصوصی اکتشاف و تولید و همچنین انجمن مرتبط با این شرکت ها در 

این کشور فعال است. دیر یا زود، حرکت در این مسیر باید آغاز می شد.
فعالیت در سایه تحریم

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه »برخی می گویند با وجود تحریم، فعالیت 
شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی چه لطفی دارد؟«، ادامه می دهد: »سوال من این است 
که اگر تحریم ها برنمی گشت و امکان تعامل با شرکت های خارجی ادامه پیدا می کرد، 
چه؟ در آن صورت، باز هم شکل گیری شرکت های اکتشاف و تولید را بیهوده تصور 
می کردیم یا روز به روز، خأل آنها بیشتر در صنعت نفت احساس می شد؟ به طور طبیعی 
با فرض پیش آمد تحریم، نباید نیازمندی های صنعت نفت مورد غفلت قرار می گرفت.«

با درک ضرورت حرکت صنعت نفت به سمت شکل گیری ای اندپی های ایرانی، 
تالش های وزارت نفت در این مسیر غیرمنطقی به نظر نمی رسد و اگرچه تحریم تأثیر 
قابل توجهی بر اهداف اولیه این رویکرد داشته، اما نوع قراردادهای آی پی سی تا حدودی 
سبب شده شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران با وجود فاصله ای 
که با ای اندپی های استاندارد دارند، در حد بضاعت بر باال بردن قدرت ریسک پذیری و 
بررسی روش های مختلف تأمین منابع مالی تمرکز کنند، کمااینکه پس از برجام شرکت ها 
برای جذب سرمایه خارجی مسیرهای ارتباطی خوبی هم برقرار کردند که این تالش ها 
ناگزیر تحت الشعاع تحریم ها قرار گرفت. زنگنه چندی پیش در مراسمی گفت: »ابتدا 
گفتیم شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی در کنار خارجی ها کار کنند؛ البته االن هم 
اعتقادم همین است اما وقتی خارجی ها نیامدند، باید خودمان کار کنیم.« با این وصف، 
طرح برخی انتقادها به شکل گیری شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی با این محوریت 
که »صرفاً عنوانی فرمالیته را یدک می کشند« و یا »کسب شاخص های یک ای اندپی 
واقعی به ویژه در حوزه تأمین مالی از جانب آنها ممکن نیست« و ...، تا چه حد منطقی 
به نظر می رسد؟ آیا برای قضاوت در این زمینه، نباید واقعیت های اقتصادی کشور و 

محدودیت های ناشی از تحریم را مورد توجه قرار داد؟
تأمین مالی

واقعیت این است در شرایطی که دولت برای تأمین منابع مالی با هزار و یک مانع 
مواجه است، از بخش خصوصی نمی توان انتظار معجزه داشت. با این حال شرکت های 
ایرانی پس از برجام بیکار ننشستند. مدیر مالی یکی از شرکت های اکتشاف و تولید 
درباره تصمیمات مجموعه خود برای تأمین منابع مالی پس از آنکه به عنوان شرکت 
ای اندپی انتخاب شدند، توضیح می دهد: »در سفر به کشورهای مختلف با بانک ها و 
صندوق های سرمایه گذاری فعال در این کشورها نشست های مشترکی برگزار کردیم 
و تفاهم نامه هایی هم امضا شد. مباحث مختلفی از جمله بحث انتشار اوراق بهادار 
در بورس کشورهای دیگر مطرح شد، اما از آنجا که مبنای ریسک اعتباری ایران 
در جهان مشخص نیست با موانعی برخورد کردیم. یا روی ایده تأسیس صندوق 
سرمایه گذاری برای جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور به عنوان یک 
فاند اسالمی کار کردیم، اما الزمه موفقیت این صندوق وجود یک بانک ضامن 
برای نقل و انتقال پول بود که اعتبارش را در میان بگذارد و چنین بانکی در کار 
نبود. حتی با بانکی خارجی که به پشتوانه مخزن وام  دهد مکاتبه کردیم و مکاتباتی 
هم با صندوقی مشابه صندوق توسعه ملی ایران در یکی از کشورها داشتیم تا با 
همکاری دو صندوق امکان استفاده مشترک از منابع فراهم شود. ما به امید منابع 
داخل کشور برای نمونه صندوق توسعه ملی دست روی دست نگذاشتیم و برای 
اینکه بتوانیم خود را به شرکت های اکتشاف و تولید با نرم استاندارد جهانی نزدیک 

کنیم، به معنای واقعی تالش کردیم.«
او می گوید: »تعامل ما با برخی شرکت های خارجی توانمند و فعال صنعت نفت 
دنیا پس از برجام مطلوب بود و آنها از این تعامل بسیار استقبال می کردند. فضای کاری 
مناسبی شکل گرفته بود و ما امیدوار بودیم در سایه این تعامل بتوانیم برای انتقال دانش 
و فناوری روز صنعت به داخل کشور قدم های خوبی برداریم، اما خب بازگشت مجدد 
تحریم ها کار را سخت کرد. این موضوع نباید سبب شود صورت مسئله را پاک کنیم 
و اساساً تالش برای شکل گیری شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی را تخطئه کنیم. 
ضمن اینکه باید این واقعیت را بپذیریم که فعاالن بخش خصوصی از مردم و اقتصاد 
ایران جدا نیستند. به نظرم آنهایی که ماهیت شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی را 
زیرسؤال می برند و تالش برای شکل دهی چنین شرکت هایی را بی فایده می دانند، بهتر 
است به جای انتقاد از رویکرد وزارت نفت، به این بدیهیات توجه کنند که ما با خوب یا 
بد عملکردهای مان نتیجه فضای کسب وکار موجود در کشوریم، در همین اقتصاد در 
حال فعالیتیم و اگر در ایفای نقش خود با موانع متعدد مواجه می شویم، بخش عمده آن 

ناشی از همین شرایط اقتصادی است.«

هشداری که جدی گرفته نشد؛

لیست سیاه FATF  ، کابوس اقتصاد ایران!
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زیر نظر: محمد امامی

دبیر  صریح  اعالم  طبق 
و  نیر همگن  یع  صنا نجمن  ا
کشور،  قطعه سازی  و  محرکه 
بیش از ۸۰ درصد قطعات موجود در بازار، 
قاچاق هستند و لنج لنج قطعه تحت عنوان 
در  این  می شود؛  کشور  وارد  »ته لنجی« 
قطعه ساز  واحد   ۱2۰۰ از  که  است  حالی 
واحد   ۴۰۰ حدود  کشور،  شناسنامه دار 
تعطیل  یا  نیمه تعطیل  حالت  در  قطعه ساز 

به سر می برند.
مه  نا بر ر  د گذشته  شب  یکشنبه 
گفت وگوی ویژه خبری با موضوع افزایش 
که  بازار  در  خودرو  قطعات  قیمت  شدید 
انجمن  -دبیر  محبی نژاد  آرش  حضور  با 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی-، 
شرکت  مدیرعامل  پیرمحمدی-  عادل 
تأمین  و  مهندسی  طراحی،  ساپکو)شرکت 
مهرداد  همچنین  و  ایران خودرو(  قطعات 
گمرکی  امور  و  فنی  معاون  جمال ارونقی- 
گمرک ایران-، امیرمحمد پرهام فر -مدیرکل 
پیشگیری قاچاق کاال و ارزو- و سید مهدی 
فروشندگان  اتحادیه  سخنگوی  کاظمی- 
لوازم یدکی خودرو- در ارتباط زنده تلفنی، 
برگزار شد، به بررسی این صنعت و وضعیت 

قعلی آن پرداخته شد.
آرش محبی نژاد -دبیر انجمن صنایع 
اینکه  بیان  با   - کشور  قطعه سازی  هگن 
تعداد کل قطعه سازان کشور حدود دو هزار 
واحد است که ۸۰۰ واحد آن ها به صورت 
زیرپله ای  و واحدهای بدون شناسنامه کوچک 
تعداد کل ۱2۰۰  از  کرد:   اظهار  می شوند، 
واحد قطعه ساز دارای شناسنامه تقریبًا ۷۰۰ 
دارند  مستقیم  ارتباط  خودروسازان  با  واحد 
در  قطعه ساز  واحد   ۴۰۰ حدود  متأسفانه  و 
حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می برند. 
توان  نصف  از  حاضر  حال  در  مجموع  در 
قطعه سازی در کشور استفاده می شود و تنها 
نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال 
به  تولیدات قطعه در کشور  تمام  اما  است، 

راحتی به فروش می رسد.
در  کارگر  نفر  هزار   ۵۵۰ افزود:  وی 
دارند که  قطعه سازی کشور حضور  صنف 
از  نفر  هزار   ۱۵۰ از  بیش  حاضر   حال  در 

این تعداد، در حالت تعلیق به سر می برند.
با  قطعه سازی  همگن  انجمن  دبیر 
تولید  زنجیره  مطالبات  اینکه کل  به  اشاره 

میلیارد  هزار   3۴ حدود  داخل  قطعه سازی 
کسر  با  میزان  این  از  گفت:  است،  تومان 
خرید  چک های  تومان  میلیارد  هزار  شش 
دین از اعتبار ما، در اختیار خودروسازان قرار 
دارد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات 

معوق سررسید گذشته است.
حدود  رسوب  از  همچنین  محبی نژاد 
یک میلیارد دالر قطعه خودرویی در گمرکات 
کشور خبر داده و اظهار کرد: بخشی از این 
مربوط می شود  یدک  بازار  به  قطعه  میزان 
ناقص  خودروهای  به  مربوط  که  آنچه  اما 
میلیون   2۵۰ همین  است،  ایران خودرو 

دالر است.
این مقام صنعتی، با اعالم صریح اینکه 
از ۸۰ درصد  بیش  تاکنون،  از سال ۱3۹۵ 
قطعات موجود در بازار از طریق قاچاق وارد 
کشور شده است، توضیح داد:  حجم واردات 
رسمی کاال در سال ۹۸ بسیار کمتر از یک 
میلیارد دالر بوده است و این در حالی است 
کاالهای  دالری  ارزش  قبل  سال های  که 
یک  از  بیش  رسمی  درگاه  از  شده  وارد 
بوده است. در  میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر 
حال حاضر واردات قطعات خودرویی قاچاق 
تحت عنوان »ته لنجی«، به صورت لنج لنج 

وارد کشور می شوند.  
قاچاقچیان  د:  دا دامه  ا د  محبی نژا
منبع  ذکر  بدون  ارز،  انتقال  بدون  وارداتی 
ارز، بدون ثبت سفارش و مالیات؛ کاال وارد 
به جرأت می توان گفت که ۸۰  می  کنند. 
تولیدی  توان  در  قاچاق،  کاالهای  درصد 
تولید  از  پس  آن  بر  مضاف  و  است  کشور 

در داخل کشور، صرفه اقتصادی بسیاری به 
همراه خواهد داشت.

اقتصاد کالن  از مشکالت  یکی  وی 
تولید  کاالهای  اولیه  مواد  معامله  را  کشور 
داخلی با دالر مطرح کرد و گفت: مادامی که 
مواد اولیه تولیدات داخلی با دالر معامله شود 
نمی توان قیمت نهایی کاالهای تولید داخل 
را متناسب با سطح اقتصادی جامعه طرح و 
بیان کرد و در حال حاضر قیمت بسیاری از 
قطعات هنوز به روز نشده است و با دالر ۱3 

هزار تومان تعیین و عرضه می شود.
۵۷ هزار خودرو به دلیل نقص قطعه، 

کف پارکینگ خودروساز معطل مانده اند
در ادامه این برنامه، عادل پیرمحمدی 
-مدیرعامل ساپکو- از بالتکلیف بودن ۵۷ 
هزار دستگاه انواع خودرو در پارکینگ های 
کدام  هر  گفت:  و  داده  خبر  ایران خودرو 
دست  به  رسیدن  برای  خودروها  این  از 
تا  پنج  به  متوسط  طور  به  مصرف کننده، 
قطعات  کسری  دارند.  احتیاج  قطعه  شش 
ناقص رسوب شده  هزار خودروی  این ۵۷ 

در پارکینگ، امکان تولید در داخل ندارند.
شده  دپو  قطعات  دالری  ارزش  وی 
راحدود  کشور  گمرک  در  خودروساز  این 

2۵۰ میلیون دالر، اعالم کرد.
ترخیص 3۰۰ میلیون تن قطعه خودرو 

بدون کد رهگیری بانک مرکزی
و  فنی  معاون  جمال ارونقی  مهرداد 
امور گمرکی گمرک ایران در ارتباط تلفنی 
با این برنامه از رسوب 3.۷ میلیون تن کاالی 
غیرضروری در گمرکات کشور خبر داده و 

 ۸۰ حدود  کاال،  میزان  این  از  کرد:  اظهار 
درصد بدون مشکل و ایراد در صف ترخیص 
هستند. در رابطه با کاالهای دپو شده مربوط 
به خودروسازان نیز با حکم رییس سازمان 
گمرکات کشور، برای ترخیص 3۰۰ میلیون 
کد  به  نیاز  بدون  که  شده  اقدام  کاال  تن 
رهگیری از سوی بانک مرکزی، نسبت به 

ترخیص آن اقدام شود.
نشدن  اجرایی  به  اشاره  ضمن  وی 
دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  مصوبه 
مبنی بر صدور مجوز ترخیص قطعاتی که تا 
2۴/۴/۹۹در گمرک رسوب شده اند، آن هم 
از سوی  رهگیری  کد  به صدور  نیاز  بدون 
دیگر،  مصوبه ای  در  گفت:  مرکزی،  بانک 
فهرست برخی اقالم، استخراج و به گمرک 
ارسال شده و طبق آن، حدود 3۵۰ میلیون 
و  شده  فرستاده  صمت  وزارت  برای  دالر 
آینده،  مقرر شده است در مدت یک هفته 
بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری 
حال  کند،  اقدام  کاالها  از  دسته  این  برای 
باید منتظر ماند و دید که اقدام مقتضی اخذ 

می شود یا خیر؟
شناسه گذاری قطعات خودرو تا پایان 
سال؛ مهمترین اقدام ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز
همچنین در ارتباط تلفنی با این برنامه، 
پیشگیری  مدیرکل  پرهام فر-  امیرمحمد 
قاچاق کاال و ارز- شناسه گذاری کاالهای 
را  وارد کنندگان  به  آن ها  اعالم  و  وارداتی 
یکی از جمله مهمترین اقدام ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز دانسته و گفت: این موضوع 
سبب شناسایی و تشخیص کاالی قاچاق از 
کاالی غیر قاچاق می شود. امید است که تا 
قطعات  شناسه گذاری  بتوانیم  امسال  پایان 

خودرویی را تکمیل کنیم.
کاالی  از  مملو  خودرو؛  قطعات  بازار 

قاچاق و بی کیفیت
اتحادیه  سخنگوی  کاظمی  مهدی 
فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز بر روی 
کرد:   تصریح  و  آمده  برنامه  این  تلفن  خط 
بازار  قاچاق موجود در  ۹۹ درصد کاالهای 
لوازم یدکی خودرو از گمرک خارج می شود، 
البته آنچه در بازار به عنوان کاالی قاچاق 
یاد می شود؛ کاالی بی کیفیت است و کاالی 
قاچاق واقعی حجم بسیار ناچیزی از قطعات 

را شامل می شود.

دبیر انجمن صنایع همگن خبرداد؛

۸0 درصد قطعات بازار قاچاق است!

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران اظهارنامه های 
 ۱۷ کاهش  با  امسال  اول  نیمه  در  شده  ترخیص  وارداتی 

درصدی همراه بوده است.
اظهارنامه  از  کاملی  جزئیات  ارونقی،  جمال  مهرداد 
های واردات و صادرات در شش ماه نخست سال ۱3۹۹ در 

مسیرهای سه گانه اظهارنامه ارائه کرد.
کاهش ۱۷ درصدی اظهارنامه های وارداتی  

بر اساس توضیحات معاون فنی گمرک، تعداد اظهارنامه 
های وارداتی ترخیص شده در نیمه نخست امسال، حدود ۱۱3 
هزار و 3۵۰ فقره بوده است که از این تعداد ۴۵ درصد به مسیر 
قرمز، ۱۰ درصد به مسیر زرد و ۴۵ درصد نیز به مسیر سبز 
هدایت شده اند. این ارقام در نیمه اول سال گذشته ۱32هزار 
و ۸۶۶فقره اظهارنامه بوده که  ۴۵ درصد در مسیر قرمز، ۱۸ 
درصد در مسیر زرد و 3۷ درصد در مسیر سبز ترخیص شده 
بودند.با این اوصاف، تعداد اظهارنامه های شش ماهه اول 
سال جاری، درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، با کاهش 

۱۷ درصدی مواجه شده است.
این در حالی است که نسبت مسیر زرد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، هشت واحد کاهش داشته که این مقدار 

کاهش، به افزایش سهم مسیر سبز انجامیده است.
کاهش زمان ثبت اظهارنامه

اما میانگین زمان ثبت )کوتاژ( تا پایان زمان کارشناسی 

نهایی اظهارنامه های وارداتی در این مدت، به طور میانگین 
)برای هر سه مسیر( حدود ۱۷۸ ساعت )بیش از یک هفته( 
بوده است. این زمان، برای مسیر سبز در حدود یک ساعت، 
مسیر زرد 2۶۴ ساعت )۱۱ روز( و برای مسیر قرمز 33۴ ساعت 
)کمتر از ۱۴ روز( بوده است. در نیمه اول سال گذشته، این 
میانگین برای هر سه مسیر، برابر با 2۰۱ ساعت )کمتر از ۹ 
روز( و برای مسیر قرمز برابر با 3۶۰ ساعت )۱۵ روز( بوده است.

پای خودروهای دپو شده در میان است
یعنی  ها  اظهارنامه  کل  تعداد  از  درصد  پنج  از  کمتر 
حدود ۴۷2۶ اظهارنامه در این مدت، با زمان باالتر از ۸2۰ 
ساعت )3۴ روز( ثبت شده اند که با درنظرنگرفتن این تعداد، 
میانگین زمان کارشناسی اظهارنامه های واردات، به میانگین 

کلی ۸۶ ساعت تنزل می کند.
آنطور که رییس کمیته راهبری گمرک ایران می گوید 
از دالیل عمده تاخیر در ترخیص این اظهارنامه ها می توان به 
ترخیص اقالم و به ویژه خودروهایی اشاره کرد که از سالهای 
پیش، به دالیل مختلف و از جمله ممنوعیت ورود، در انبارها 
دپو شده و مجوزهای واردات را دریافت نکرده بودند و اکنون 
با توافقات حاصل شده بین سازمانهای دخیل در امر واردات، 

به مرحله ترخیص رسیده اند.
خودروهایی که ارونقی به آن اشاره داشته همان بیش 
از ۱2 هزار دستگاهی است که در چند سال اخیر وارد شده 

اما به دالیل مختلف از جمله تغییر شرایط ارزی و ممنوعیت 
واردات خودرو ، امکان ترخیص پیدا نکرد تا اینکه از دو سال 

اخیر به تدریج تعیین تکلیف و ترخیص شدند.
گمرک های عمده واردات از نظر اظهارنامه

گمرکات منطقه ویژه شهید رجایی، فرودگاه امام خمینی 
)ره(، تهران امور واردات، منطقه ویژه بوشهر ۱ و بازرگان، 
پنج گمرک عمده واردات از نظر تعداد اظهارنامه هستند که 
در مجموع ۷۵ درصد از کل اظهارنامه های ترخیص شده 

در این مدت را به خود اختصاص داده اند.
سهم مسیر قرمز در این گمرکات، برابر با 3۹ درصد 
شهید رجایی، ۵۱ درصد فرودگاه امام خمینی)ره(، 3۶ درصد 
امور واردات، ۶۶ درصد منطقه ویژه بوشهر۱ و ۶۵  تهران 
درصد بازرگان بوده که این سهم، در گمرکات فرودگاه امام 
خمینی )ره( و منطقة ویژه بوشهر ۱ و بازرگان از میانگین 

کل کشور )۴۵ درصد( باالتر است.
 بیش از نصف اظهارنامه ها در پنج فصل

اما فصول ماشین آالن مکانیکی و اجزاء و قطعات آنها، 
ماشین آالت الکتریکی و اجزاء و قطعات آنها، مواد پالستیکی 
و مصنوعات آنها، محصوالت شیمیایی آلی و آالت و دستگاه 
های سنجش و کنترل عمده ترین فصول اظهار کاالهای 
اظهارنامه ها )۵3  تعداد  از نصف  وارداتی هستند که بیش 

درصد( را به خود اختصاص داده اند.

معاون فنی گمرک ایران خبر داد؛

کاهش 17 درصدی اظهارنامه های وارداتی ترخیص در 6 ماه اول
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مترجم: محمد مهدی بهزاد
ــته MBA از  ــل رش ــارغ التحصی ف
ــی ــته بازاریاب ــران- رش ــگاه ته دانش

مشاور بازاریابی خدمات

ــروس دی.  ــه : ب نویســنده مقال
ــب  ــه کس ــریه مدرس ــون: نش اندرس
و کار هــاروارد -نوامبــر- دســامبر 

 ۱۹۸۹
ــتاد  ــون اس ــروس دی. اندرس ب
مدیریــت در دانشــگاه واندربیلــت 
ر  بنیانگــذا همچنیــن  او  اســت. 
گــروه مشــاوره بوســتون اســت و در 
مــورد اســتراتژی مقــاالت بســیاری 
نوشــته اســت. جدیدتریــن کتــاب او 
منطق اســتراتژی کســب و کاراســت 

)بالینگــر ، ۱۹۸۵(
پروفســور   ،  ۱۹3۴ ســال  در 
ــکو   ــگاه مس GF Gause از دانش
_معــروف بــه "پدر زیســت شناســی 
 mathematical ریاضــی" 
آزمایــش  از  نتایــج   ،_biology
ــه در  ــرد ک ــر ک ــش را منتش ــا ی ه
ــیار  ــلولی بس ــک س ــود ت آن دوموج
ــس  ــه( همجن ــک یاخت ــک )ت کوچ
را در یــک بطــری بــا منبــع غذایــی 
کافــی برابــر قــرار داده بــود.  نتیجــه 
از  اگــر موجــودات  بــود کــه  آن 
ــی  ــد ، م ــف بودن ــه هــای مختل گون
توانســتند در کنــار هــم زنــده بماننــد 
و دوام بیاورنــد امــا اگــر آنهــا از 
ــی  ــد ، نم ــابه بودن ــه مش ــک گون ی
توانســتند بــه زندگــی ادامــه دهنــد. 
ایــن مشــاهده منجــر بــه اصــل 

محرومیــت رقابتــی گاوس:
" هیــچ دو گونــه نمــی تواننــد 
ــی  ــه زندگ ــند ک ــته باش ــود داش وج
ــام  ــان انج ــه روش یکس ــود را ب خ

ــد! "شــد. ده
ــل از  ــا قب ــدت ه ــت از م رقاب
ــت. از  ــته اس ــود داش ــتراتژی وج اس
ــات موجــودات  ــدای پیدایــش حی ابت
شــروع شــد. ارگانیســم هــای یــک 
موجــود تــک ســلولی بــرای حفــظ و 
ادامــه زندگــی نیازمنــد منابــع خاصی 
بــود. وقتــی ایــن منابــع کافــی بــود ، 
تعــداد ایــن موجــودات از نســلی بــه 
ــت. ــی یاف ــش م ــر افزای ــل دیگ نس

ــتم در  ــه اکوسیس ــور ک ــا همانط ام
حــال تکامــل بــود، ایــن موجــودات 
ــرای موجــودات  ــه منبــع غذایــی ب ب
ــره  ــه زنجی ــل و ب ــر تبدی ــده ت پیچی
غذایــی آنهــا پیوســتند. هنگامــی 
ــع  ــرای مناب ــلولی ب ــه دوس ــه گون ک
ضــروری زندگــی خــود رقابــت مــی 
ــن  ــی از ای ــا زود یک ــر ی ــرد ، دی ک
موجــودات از بیــن رفتــه و جایگزیــن 
مــی شــد. در غیــاب نیروهــا جهــت 
ــادل در چرخــه، کــه مــی  ایجــاد تع
ــه  ــت ب ــک مزی ــا دادن ی ــد ب توانن
ــادل  ــه در قلمــرو خــود، تع هــر گون
پایــداری برقــرار کننــد ، تنهــا یکــی 

ــد. ــده مــی مان از هــر جفــت زن
در پــی گــذر میلیــون هــا ســال 
از شــروع ایــن چرخــه حیات ، شــبکه 
پیچیــده ای از تعامــل رقابتــی ایجــاد 
و توســعه یافتــه اســت. امــروزه بیش 
ــا  ــود ب ــه موج ــون گون ــک میلی از ی
مشــخصه منحصــر بــه فرد فهرســت 

شــده اســت کــه هــر کــدام مزیــت 
ــت  ــه دس ــرای ب ــت ب ــا در رقاب یکت
آوردن منابــع ادامــه حیــات خــود نیاز 
دارنــد. )گمانــه زنــی حاکی از آنســت 
کــه هنــوز میلیــون هــا گونــه طبقــه 
ــه  ــر بره ــد!(. در ه ــده ان ــدی نش بن
ــال  ــه در ح ــزاران گون ــان ، ه از زم
ــه  ــزاران گون ــتند و ه ــراض هس انق

دیگــر در حــال ظهــور !.
ــی را  ــن فراوان ــزی ای ــه چی چ
تشــریح مــی کنــد؟ گوناگونــی!. 
ــی  ــر گوناگون ــط از نظ ــه محی هرچ
ــر باشــد  ــا حاصــل خیزت ــر ی غنــی ت
، تعــداد متغیرهــای بالقــوه قابــل 
ــر  ــه ه ــد ب ــی توانن ــه م ــی ک توجه
گونــه یــک مزیــت منحصــر بــه فــرد 
بدهنــد بیشــتر مــی شــود. همچنیــن 
ــد،  ــر باش ــی ت ــط غن ــه محی ، هرچ
تعــداد بالقــوه رقبــا بیشــتر مــی شــود 
و رقابــت ســنگین تــر خواهــد شــد.

بــرای میلیــون هــا ســال ، رقابت 
طبیعــی از اســتراتژی بهــره ای نمیبرد. 
ــی از  ــا ترکیب ــی، رقب ــور اتفاق ــه ط ب
ــن  ــه بهتری ــه ب ــد ک ــی را یافتن منابع
ــف آنهــا  ــات مختل ــا خصوصی وجــه ب
مطابقــت داشــتند. البتــه کــه ایــن یک 
ــاس  ــر اس ــه ب ــود ، بلک ــتراتژی نب اس
نظریــه داریــون، انتخــاب طبیعــی 
ــن راه  ــازگاری و بهتری ــر س ــی ب مبتن
ــو در  ــن الگ ــود. همی ــای ب ــرای بق ب
همــه سیســتمهای زنده از جملــه کارو 

کســب وجــود دارد.
یســت  ز بــت  قا ر ر  د هــم 
در  رقابــت  در  هــم  و  محیطــی 
ــر  ــب،عامل فراگی ــای  کاروکس فض
ــانس)فرصت(  ــااًل ش ــی احتم و اصل
تصادفــی اســت. شــانس جهــش 
ــه  هــا و تغییراتــی را کــه از نســل ب
ــده  ــدن و زن ــث شکوفاش ــلی باع نس
ــی  ــن م ــوند را تعیی ــی ش ــدن م مان
ــدان نســبتًا  ــه فرزن ــی ک ــد. آنهای کن
کمتــری از خــود بــه جــا مــی گذارند 
ناپایــدار شــده انــد. آنهایــی کــه بــه 
ــا  ــدند ی ــازگار ش ــه س ــن وج بهتری
هســتند ، بقیــه را در معــرض طوفــان 
قــرار داده انــد. خصوصیــات جســمی 
ــط  ــا محی ــب ب ــاختاری، متناس و س
رقابتــی تکامــل یافتــه و بــه ســازگار 
مــی رســند. الگوهــای رفتــاری نیــز 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــی یابن ــل م تکام
واکنشــهای غریــزی عکــس العمــل 

ــد. ــی دهن ــان م نش
در حقیقــت ، تجــارت و رقابــت 
ــتثنا،  ــک اس ــز ی ــه ج ــی ب بیولوژیک
ــی  ــر تدریج ــوی تغیی ــان الگ از هم
کننــد.  مــی  پیــروی  ملــی  تکا
استراتژیســت هــای کاروکســب مــی 
تواننــد از توانایــی هــا و قــوه تخیــل 
خــود بــرای تســریع و اســتدالل 
منطقــی در اثــرات رقابــت و میــزان 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــتفاده کنن ــر اس تغیی
ــق" در  ــل و منط ــر وجود"تخی دیگ
کنــار هــم اســتراتژی را ممکــن 
ــار و  ــا ، رفت ــدون آنه ــازد. ب ــی س م
ــتند  ــهودی هس ــا ش ــا ی ــک ه تاکتی
ویــا نتیجــه عکــس العمــل شــرطی! 
امــا تخیــل و منطــق تنهــا دو عامــل 
تعــادل در  بــرای  تعییــن کننــده 
رقابــت هســتند. اســتراتژی همچنین 
بــه توانایــی درک از پیچیدگــی های 

ــاز دارد. ــت نی ــی رقاب ــبکه طبیع ش
تکامــل تعییــن مــی کنــد چــه 
ــی  ــه کس ــد و چ ــده بمان ــی زن کس
ــود  ــارج ش ــب خ ــای کاروکس از فض
اســت، دقیقــًا همیــن شــرایط در 

ــت. ــادق اس ــگل ص جن
مــی  کاروکســبی  هــر  اگــر 

ــت  ــی نهای ــمت ب ــه س ــت ب توانس
رشــد کنــد ، کل بــازار میــل به رشــد 
بــه ســمت بــی نهایــت داشــت کــه 
ــر  ــه محدودیــت فضــا ب ــا توجــه ب ب
ــکان  ــن کار ام ــن، ای ــره زمی روی ک
پذیــر نبــوده اســت. رقبــا دائمــًا 
یکدیگــر را حــذف میکننــد. مطابــق  
ــا  ــاز، ت ــرای تامیــن نی ــن آنهــا ب تری
ــود  ــای خ ــه جانشــین رقب ــی ک زمان
ــر از  ــع خــود را زودت ــا مناب نشــوند ی
ــق داشــته  ــد ، رون ــه رشــد ندهن بقی
و زنــده مــی ماننــد. امــا چــه چیــزی 
ایــن رونــد تکاملــی را توضیــح مــی 
دهــد؟ چــرا رقبــا در بــازار بــه تعادلی 
در فعالیــت هــای رقابتــی خــود 

ــد؟ ــی یابن دســت م
یــاد  بــه  را   Gause اصــل 
بیاوریــد! رقبائــی کــه در چرخــه 
عمــر خــود مشــابه دیگــران زندگــی 
ــه در  ــد چ ــی توانن ــد، نم ــی کنن م
فضــای کاروکســب و چــه در طبیعت 
همزیســتی داشــته باشــند! هــر کدام 
ــاوت  ــی متف ــدازه کاف ــه ان ــد ب بای
ــر  ــت منحص ــک مزی ــا ی ــند ت باش
بــه فــرد بــه دســت بیاورنــد. تــداوم 
خــود  خــودی  بــه  رقبــا  وجــود 
اثبــات مــی کنــد کــه مزایــای آنهــا 
ــه  ــر ب ــر منحص ــه یکدیگ ــبت ب نس
ــت  ــن اس ــتند.یعنی ممک ــرد هس ف
ــه  ــان عرض ــا کاالی یکس ــه رقب ک
ــف  ــای مختل ــه ه ــا گون ــد، ام کنن
از فعــاالن در ایــن محیــط هســتند. 
 Sears, K mart, برندهــای 
 Wal-Mart, Radio Shack
ــن فروشــگاه  ــد. ای را در نظــر بگیری
ــند،  ــی فروش ــه م ــی ک ــا کاالهای ه
ــات  ــا خدم ــه آنه ــه ب ــتریانی ک مش
ارائــه مــی دهنــد، و در مناطقــی 
کــه فعالیــت مــی کننــد همپوشــانی 
ــدن ،  ــده مان ــرای زن ــا ب ــد. ام دارن
ــان  ــرده فروش ــن خ ــدام از ای هرک
ــود را از  ــا خ ــد ت ــده ان ــور ش مجب
ــد  ــز کنن ــذار متمای ــای تاثیرگ راهه
تــا بــر بخــش هــای مختلــف بــازار 
مســلط شــوند. هرکــدام به مشــتریان 
مختلــف مــی فروشــند و یــا خدمــات  
و محصــوالت مختلفــی را ارائــه مــی 
دهنــد. آنچــه ممکــن اســت رقبــا را 
در فضــای کاروکســب متمایــز کنــد 
شــامل: قیمــت خریــد، عملکــرد، 
مطلوبیــت زمانــی )تفــاوت بیــن 
ــتری"  ــت مش ــی رضای ــن آن "تامی
یــا "االن مهــم نیســت بالخــره یــه 
ــه دســت  روزی رضایــت مشــتری ب
ــن  ــا اولی ــه ام ــال ن ــا "فع ــاد" وی می
فرصــت ممکــن"( یــا مطلوبیــت 
مکانــی-   ) وقتــی رادیاتــور یــا 
کولــر خانــه شــما خــراب مــی 
شــود، ارزش یــک تعمیــرکار محلــی 
بیشــتر از متخصــص مجــاز شــرکت 
ســازنده محصــول اســت( یــا ممکــن 
اســت پــدرک مشــتری از محصــول 
ــد  ــاوت باش ــده  متف ــه کنن و عرض
ــع ،  ــد(. در واق ــر برن )ارزش و تصوی
تصویــر اغلــب تنهــا اســاس و پایــه 
ــه هــای مشــابه  مقایســه بیــن گزین
امــا متفــاوت اســت. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه تبلیغــات مــی تواند 

ــد. ــمند باش ارزش
ــی  ــاغل م ــه مش ــی ک از آنجای
ــات  ــل را از جه ــن عوام ــد ای توانن
ــد ،  ــب کنن ــم ترکی ــا ه ــی ب مختلف
ــرای  ــادی ب ــای زی ــواره امکانه هم
ــد  ــود خواه ــی وج ــتی رقابت همزیس
امکانهــای   ، همچنیــن  داشــت. 
ــه  ــر دادن دامن ــرای تغیی ــیاری ب بس
ــا  ــازی ب ــز س ــود و متمای ــت خ مزی

ــود  ــد وج ــه میدهن ــا ارائ ــه رقب آنچ
دارد. آیــا مــی تــوان تکامــل را بــرای 
کاروکســب در نظــر گرفــت؟ جــواب: 
ایــن دلیلــی اســت کــه اســتراتژی به 

ــده اســت. ــود آم وج
اســتراتژی عبــارت اســت از 
جســتجوی آگاهانــه بــرای یــک 
برنامــه عملــی کــه مزیــت و ترکیــب 
المانهــای رقابتــی یک کاروکســب را 
ایجــاد کنــد. یــک فرایند جســتجوی 
تکــرار شــونده اســت و بــا شــناخت و 
درک مطلــب "کجــا هســتیم" و "به 
ــاز  ــم" آغ ــم بروی ــی خواهی ــا م کج
مــی شــود. خطرنــاک تریــن رقبــای 
شــما کســانی هســتند کــه بیشــترین 
شــباهت را بــه شــما دارنــد. در واقــع 
ــان  ــما و رقبایت ــای ش ــن اختالفه ای
ــت  ــاس مزی ــه و اس ــه پای ــت ک اس
ــت  ــط رقاب ــر در محی ــت. اگ شماس
ــر روی  ــتتان ب ــتید و دس ــال هس فع
زانــوی خودتــان اســت )خودکفــا 
ــت  ــی مزی ــع نوع ــتید(، در واق هس
رقابتــی بــه دســت آورده ایــد. مهــم 
نیســت ایــن مزیــت چقــدر کوچــک 
ــن  ــر ای ــد. در غی ــوس باش و نامحس
صــورت، شــما بــه تدریــج مشــتریان 
را ســریعتر از آنچــه بــه دســت آورده 
ــدف  ــد. ه ــی دهی ــت م ــد از دس ای
ایــن اســت کــه دامنــه مزیــت خــود 
را بــزرگ کنیــد، چیــزی کــه تنهــا با  
بهــره گیــری مناســب از  مشــتریان 

ــد. ــاق میافت اتف

ــرای  ــی ب ــای بازاریاب ــگ ه جن
ــه اســت همیش

ســهم بــازار گمــراه کننــده 
اســت

تعقیــب ســهم بــازار تقریبــًا بــه 
انــدازه پیــدا کــردن ســوزن در انبــار 
کاه  اثربخشــی دارد. ارزش وقــت 
گــذاری بــرای ایــن کار بســیار پایین 
ــتید،  ــی توانس ــر م ــی اگ ــت. حت اس
چیــزی ســودمندی پیــدا نمــی کنیــد! 
اگــر در کاروکســب هســتید، در حــال 
حاضــر ۱۰۰٪ از بــازار خــود را دارید. 
ــازار  ــم ۱۰۰٪ ب ــای ه ــن رقب بنابرای
خــود را دارنــد. هــدف واقعــی شــما 
ــان  ــازار خودت ــعت ب ــترش وس گس
اســت. امــا شــما همیشــه ٪۱۰۰ 
ــت ،  ــد داش ــود را خواهی ــازار خ از ب
خــواه رشــد کنــد و یــا کوچک شــود.

ــت:چه  ــما اینس ــی ش ــازار فعل ب
ــی  ــه کس ــه چ ــا ،ب ــزی، در کج چی
مــی فروشــید. بقــا بســتگی بــه نگــه 
داشــتن ۱۰۰٪ از ایــن بــازار دارد. بــا 
ایــن وجــود، برای رشــد و پیشــرفت، 
بایــد بــازاری را گســترش دهیــد کــه 
در آن بتوانیــد نســبت بــه همــه رقبــا 
کــه بــه بخــش مشــتریان یکســانی 
ــز  ــری و تمای ــید ، برت کاال میفروش

داشــته باشــید.
تــا زمانــی که یــک کاروکســب 
نســبت  نظیــری  بــی  مزیــت  از 
بــه رقبــای خــود برخوردارنباشــد 
، هیــچ دلیلــی بــرای موجودیــت 

منشأ پیدایش استراتژی
چه کاروکسبی مدیون نظریه داروین و تاثیرات دیگر آن در فضای پویای رقابت است؟

 ، متأســفانه  نیســت!  متصــور  آن 
ــق  ــبها در مناط ــیاری از کاروکس بس
ــم  ــا ه ــان ب ــهرهای جه ــم ش مه
رقابــت مــی کننــد امــا فعالیــت آنهــا 
مشــمول ضــرر اســت تــا جایــی کــه 
ــای  ــرک فض ــه ت ــور ب ــر مجب ناگزی
رقابــت مــی کننــد. ایــن اتفــاق 
بــرای Texas Instrument در 
ــخصی  ــه ش ــد رایان ــگامی تولی پیش
ــراع  ــادی را اخت ــه ه ــاد. TI نیم افت
کــرد. کاروکســب آن بــا ابــزار دقیــق 
ســاخته شــده بــود. پــس چــرا مجبور 
شــد از تجــارت رایانــه شــخصی 

ــود؟  ــارج ش خ
ــدم  ــا ع ــران ب ــیاری از مدی بس
ــازار  ــت ب ــف درس ــی در تعری توانای
بالقــوه محصــول خــود، ترغیــب 
شــدند تــا بــه تعقیــب غازهــای 
بــه دســت  از  )اســتعاره  وحشــی 
آوردن ســهم بــازار واهــی( پرداختــه 
تــا بــه واســطه آن بتواننــد از مزیــت 
 Edsel . ــوند ــوردار ش ــی برخ رقابت
ــتانگ را  ــد؟ موس ــر داری ــه خاط را ب
چطــور؟ زیراکــس دســتگاه کپــی را 
اختــراع کــرد. چرا IBM  نتوانســت 
درایــن زمینــه رقیــب اصلــی شــود؟ 
ــت  ــه توانس ــرد ک ــه ک Kodak چ
ــه  ــده را ب ــاالت متح ــی ای ــازار کپ ب
ــه  ــوال چ ــوکا ک ــخیر درآورد؟ ک تس
ــال  ــا عم ــام داد ت ــی را انج فعالیتهای
بــر بــازار مشــروبات الکلــی در ژاپــن 

ــت؟ ــلط یاف تس
چیســت؟  بــازار  ســهم  امــا 
از   ٪۱۰۰ دارای   Grape Nuts
بــازار کنفلکــس انگوراســت ، درصــد 
ــه،  ــالت صبحان ــازار غ ــری از ب کمت
و حتــی درصــد کمتــری از بــازار 
غذاهــای بســته بنــدی شــده، و 
ــازار  ــری از ب ــد کمت ــان درص همچن
قفســه بســته بنــدی کاالهــای بســته 
بنــدی شــده، درصــد بســیار کوچــک 
از بــازار مــواد غذایــی ایــاالت متحده 
، خــرده ریــزی از بــازار جهانــی مواد 
ــکوپی از  ــد میکروس ــی و درص غذای
کل هزینــه هــای ســبد مصــرف 

ــده. کنن
ــی  ــی معن ــدد ب ــازار ع ــهم ب س
اســت مگــر اینکــه یک شــرکت بازار 
را از نظــر مرزهــای جــدا کننــده آن 
ــن  ــد. ای ــف کن ــای خــود تعری از رقب
ــد  ــه از دی ــت ک ــی اس ــا نقاط مرزه
مشــتری بالقــوه، شــرکت مــا و رقیب 
معــادل هــم بــه نظــر میرســند. ایــن 
ــال  ــرای انتق ــد، راهــی اســت ب ترفن
مــرز مزیــت بــه بــازار رقبــای بالقــوه 
و روشــی اســت بــرای جلوگیــری از 
انجــام فعالیــت هــای مشــابه توســط 
ــی  ــا مزیت ــه واقع ــی ک ــب. رقیب رقی
دارد مــی توانــد بــه مشــتریان بالقــوه 
پرداختــی بیشــتری داشــته باشــد 
امــا هنــوز هــم از ســود حاشــیه ای 
بیشــتری نســبت بــه بقیــه برخــوردار 
باشــد. ایــن مبلــغ اضافــی مــی تواند 
ــا  ــده ی ــی ش ــازار آت ــد ب ــرف رش ص

ــتر  ــای بیش ــت ه ــه پرداخ ــج ب منت
بــرای صاحبــان ســهام شــرکت 

شــود.
 پــس چــه چیــز، جدیــد اســت؟ 
بــرای  بازاریابــی  هــای  جنــگ 
ــازار گمــراه  همیشــه اســت. ســهم ب

ــت. ــده اس کنن
اســتراتژی، مدیریــت رقابــت 

ــت. ــی اس طبیع
اینگونــه مهلــت بــرای چیرگــی 

در رقابــت را کــم میکنــد.
 ، یک تژ ا ســتر ا بــت  قا ر
مهلت)زمــان( چیرگــی در رقابــت 
ــوض،  ــد. در ع ــی کن ــرده م را فش
در عــرض چنــد ســال، تغییــرات 
ــل  ــت نس ــن اس ــه ممک ــی ک رقابت
هــا را بــه تحــّول بکشــاند، رخ مــی 
دهــد. البتــه رقابــت اســتراتژیک 
چیــز جدیــدی نیســت. از زمانــي کــه 
انســان از هــوش، قــوه تخیل، بســیج 
منابــع و رفتــار هماهنــگ شــده بــه 
صــورت ترکیبــی بهــره بــرده اســت، 
ایــن عناصــر شناســایي و بــراي 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــود م ــب س کس
گرفــت. امــا رقابــت اســتراتژیک 
ــبتًا  ــده نس ــک پدی ــب ی در کاروکس
ــت  ــن اس ــن ممک ــت. ای ــد اس جدی
تأثیــر عمیقــی بــر بهــره وری کســب 
ــه  ــور ک ــد همانط ــته باش و کار داش
انقــالب صنعتــی بــر بهــره وری 

ــت. ــر داش ــردی اث ف
بــت  قا ر صلــی  ا صــر  عنا
 )۱ (  : ز ا تنــد  ر عبا تژیک  ا ســتر ا
توانایــی درک رفتــار رقابتــی بــه 
ــا،  ــه در آن رقب ــوان سیســتمی ک عن
ــردم و  ــایر م ــول ، س ــتریان، پ مش
ــتند.  ــداوم هس ــل م ــع در تعام مناب
)2( تعــادل رقابتــی از طریــق توانایی 
اســتفاده از ادراک ایجــاد شــده برای 
پیــش بینــی چگونگــی یــک حرکــت 
اســتراتژیک معیــن، کــه بــازار را 
تــراز خواهــد کــرد. )3( منابعــی 
ــورد  ــد م ــی توان ــم م ــه بطــور دائ ک
ــر  ــی اگ ــد حت ــدد باش ــتفاده مج اس
ــاوت ایجــاد شــده باشــد،  ــا متف مزای
)۴( توانایــی پیــش بینــی ریســک و 
بازگشــت بــا اطمینــان کافــی بــرای 
تصدیــق اســتفاده مجــدد از منابــع و 

ــل. ــه عم ــل ب )۵( تمای
ایــن لیســت ممکــن اســت 
چیــزی فراتــر از شــرایط اصلــی 
ســرمایه  هرگونــه  انجــام  بــرای 
گــذاری عــادی بــه نظــر برســد. امــا 
اســتراتژی ســاده نیســت. اســتراتژی 
ــد و  ــتار تعه ــت ، خواس ــر اس فراگی
ــر  ــت. ه ــازمان اس ــداکاری کل س ف
بــه  و  رقبــا  واکنــش  در  اشــتباه 
مناســب  بکارگیــری  آن  فراخــور 
از منابــع خــود در برابــر حرکــت 
توانــد  مــی  رقیــب  اســتراتژیک 
ــه  ــود را وارون ــی موج ــط رقابت رواب
ــل اســت کــه  ــن دلی ــه همی ــد. ب کن
ــرای  ــت ب ــتراتژیک مهل ــت اس رقاب
ــد.  ــم میکن ــت را ک ــی در رقاب چیرگ
بــه همیــن دلیــل اســت کــه رقابــت 
اســتراتژیک فرصــت را فشــرده مــی 
کنــد. رقابــت طبیعــی هیــچ یــک از 

ــدارد. ــات را ن ــن خصوصی ای
رقابــت طبیعــی در تعامــل لحظه 
بــه لحظــه وبــه صــورت کامــاًل 
ــا  ــرد. ام ــی گی ــکل م ــی ش مصلحت
ذاتــًا محافظــه کار اســت بــه صورتــی 
ــود  ــخص موج ــار مش ــک رفت ــه ی ک
زنــده را تغییــر مــی دهــد. در مقابــل 
ــده،  ــاب ش ــتراتژیک، حس ــد اس تعه
ــت  ــا دق ــم و ب ــتدالل محک ــا اس ب
ــن  ــا ممک ــت. ام ــده اس ــاب ش انتخ
ــی در  ــر اساس ــج آن تغیی ــت نتای اس
یــک دوره نســبتًا کوتــاه باشــد. رقابت 
طبیعــی، تکاملــی اســت امــا رقابــت 

ــت. ــی اس ــتراتژیک، انقالب اس
یــک  بــا  طبیعــی  رقابــت 
ــعی  ــا س ــک و ب ــم ریس ــد ک فرآین
کنــد.  مــی  کار  زیــاد  و خطــای 
تغییــرات کوچــک مــورد امتحــان و 
ــی  ــه و تغییرات ــرار گرفت ــش ق آزمای
ــج  ــه تدری ــتند ب ــودمند هس ــه س ک
ــرار  ــداری ق ــرش و نگه ــورد پذی م
مــی گیرنــد. نیــازی بــه آینــده 
آنچــه  نیســت،  تعهــد  و  نگــری 
ــیوه  ــا ش ــازگاری ب ــت س ــم اس مه
ای اســت کــه هــم اکنــون تجربــه 
ــی  ــی م ــت طبیع ــت. رقاب ــده اس ش
ــکل  ــه ش ــت ب ــن اس ــد و ممک توان
هــای بســیار پیچیــده و موثــری در 
ــج  ــن چرخــه تحــول منت ــت ای نهای
شــود. انســانها فقــط نتیجــه نهایــی 
مدیریــت  تغییــرات  امــا  هســتند 
طــول  بــه  نســل  نشــده،هزاران 
مــی انجامــد. غالبــًا ایــن تغییــر 
نمــی توانــد در محیطــی بــا ســرعت 
تغییــر بــاال و همچنیــن بــا اقتبــاس 

ــد. ــه یاب ــا ادام از رقب
ــع،  ــدن مناب ــل ش ــا وارد عم ب
ایجــاد  دنبــال  بــه  اســتراتژی 
تغییــرات گســترده در روابــط رقابتــی 
اساســی  مانــع  دو  فقــط  اســت. 
خاصیــت انقالبــی آن را محــدود 
مــی کنــد. یکــی ناکامــی اســت کــه 

ــت  ــای موفقی ــد در پیامده ــی توان م
بــه همــان انــدازه مهــم باشــد. 
دیگــر ایــن مزیــت ذاتــی اســت 
کــه هشــداری اســت کــه یــک 
ــم  ــک مهاج ــه ی ــبت ب ــع نس مداف
ــه  ــواًل بســتگی ب ــت معم دارد.موفقی
فرهنــگ، ادراک، نگــرش و ویژگــی 
هــای رفتــار رقبــا و آگاهــی متقابــل 

آنهــا از یکدیگــر دارد.
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
و  نظامــی  امــور  ژئوپلیتیــک،  در 
همچنیــن در فضــای کاروکســب 
تعــادل از تغییــرات شــدید در روابــط 
ــی  رقابتــی طــی یــک زمــان طوالن
ــوی  ــن الگ ــود. ای ــی ش ــتق م مش
ــاره  ــح و دوب ــگ و صل ــه جن دیرین
ــت  ــت. رقاب ــگ اس ــه جن ــروع ب ش
طبیعــی در دوره هــای صلــح ادامــه 
دارد. بــا ایــن حــال، در تجــارت، 
ــادر  ــده ای ن ــور فزاین ــه ط ــح ب صل
ــب  ــک رقی ــه ی ــی ک ــت. هنگام اس
ــی را راه  ــتراتژی موفق ــی اس تهاجم
انــدازی مــی کنــد ، تمام کاروکســب 
هــای دیگــر کــه بــا آن رقابــت مــی 
کننــد بایــد بــا بصیــرت، آینــده 
ــع  نگــری و تخصیــص درســت مناب

ــد. ــخ دهن ــه آن پاس ب
از  بهتــر  شناســان  زیســت 
ــب  ــای کاروکس ــان راهنم اقتصاددان

هســتند.
ــگ  ــر جن در ســال ۱۹۷۵ ، دفت
ــدی  ــه بن ــات طبق ــس اطالع انگلی
شــده خــود را در جنــگ جهانــی 
ــن  ــدگان ای ــرد. خوانن ــو ک دوم بازگ
دفتــر بــا عنــوان "جنــگ بــه معنــای 
ــه  ــل ب ــت تمای ــن اس ــر" ممک دیگ
ــتراتژی  ــورد اس ــر در م ــد نظ تجدی
هــای آن جنــگ، داشــته باشــند، بــه 
ویــژه تفــاوت بیــن اســتراتژی هــای 

ــی.  ــتراتژی ایذای ــی و اس واقع
شــواهد و مــدارک واضح اســت 
ــی  ــه ارزیاب ــارزات ب ــه مب ــه نتیج ک
ــی  ــداف، توانای ــی از اه ــای ذهن ه
ــتگی  ــان بس ــار جنگجوی ــا و رفت ه
دارد. امــا تــا زمــان رونمایــی از 
ــه  ــرادی ک ــط اف ــه آن، فق تاریخچ
مســتقیمًا درگیــر آن بودنــد، قــدردان 
ایــن موضــوع هســتند. مورخــان 
ــتها را  ــا و شکس ــروزی ه ــا پی منش
بــه برنامــه هــای بــزرگ نظامــی یــا 
ــا  ــت ه ــع از فرص ــه موق ــتفاده ب اس

ــد. ــی دهن ــبت م نس
ا.  ادوارد   ،  ۱۹۷۵ ســال  در 
ویلســون مقالــه جامعــه شناســی 
مطالعــه  یــک  براســاس  جالبــی 
زیســت  ترکیــب  دربــاره  عمیــق 
شناســی جمعیــت، جانورشناســی، 
ژنتیــک و رفتــار حیوانــات را منتشــر 
ــی  ــد چارچوب ــد آم ــه پدی ــرد. آنچ ک
ــی  ــه های ــت گون ــرای درک موفقی ب
نظــر  از  کــه  بــود  موجــودات  از 
ــت  ــط رقاب ــی در محی ــار اجتماع رفت
ــن  ــد. ای ــل ش ــع حاص ــرای مناب ب
ــه  ــرد ب ــن رویک ــب نزدیکتری ترکی
ــت  ــت اس ــی رقاب ــوری کل ــک تئ ی
کــه مــن تــا بــه حــال مطالعــه 
کــردم. ایــن امــر بــه طــور همســان 
فراوانــی را بــرای رفتارهــای تجــاری 
ــه  ــادی ک ــت اقتص ــن رقاب و همچنی

ــد. ــی کن ــف م ــر دارد، توصی بش
ــدر  ــر در ص ــت بش ــن اس ممک
زنجیــره اکولوژیک قرار داشــته باشــد، 
امــا مــا هنــوز عضــو جامعــه زیســت 
محیطــی هســتیم. بــه همیــن دلیــل 
ــن نســبت  ــااًل داروی ــه احتم اســت ک
ــری  ــی بهت ــان راهنمای ــه اقتصاددان ب
ــرای رقابــت در فضــای کاروکســب  ب
اســت. نظریــه هــای  کالســیکها 
ــدر  ــاد، آنق ــت در اقتص ــورد رقاب در م
ــا  ــه آنه ــت ک ــر اس ــی ثم ــاده و ب س
ــکالت  ــع و مش ــتی از موان درک درس
نداشــتند. مفروضــات ایــن نظریــه 
هــا برپایــه رفتارهــای منطقــی و 
تمایــالت شــخصی افــراد مبنــی 
برتعامــل و مبادلــه دارایــی هــا در 
یــک سیســتم بســته در محیــط بــازار 
ــا  ــی باشــد. چهارچــوب مرجــع آنه م
"رقابــت کامــل" اســت ، فرضیــه ای 
ــته  ــود نداش ــز وج ــه هرگ ــی ک انتزاع
ــود  ــد وج ــی توان ــز نم ــت و هرگ اس

ــد. ــته باش داش
دارویــن  چارلــز   ، مقابــل  در 
ــای  ــه ه ــور گون ــاب منشــا ظه در ب
در  کــه   ، مختلــف  موجــودات 
ــم  ــد ، چش ــر ش ــال ۱۸۵۹ منتش س
ــری  ــر ثمرت ــه ی مثم ــداز و نقط ان
ــای  ــتراتژی فض ــعه اس ــرای توس ب
کنــد:  مــی  تشــریح  کاروکســب 
برخــی از صاحــب نظــران صرفــا 
ــل  ــای قاب ــن کااله ــر گرفت ــا نظ ب
ــوان  ــه عن ــور ب ــک کش ــه ی معامل
مهمتریــن دارایــی بــرای افــراد مقیم 
ــزرگ  ــای ب ــک خط ــب ی آن، مرتک
شــدند. فکــر نمــی کنــم بشــود 
ــه صــورت ذاتــی  ــکار کــرد کــه ب ان
عنصــری مهمتــر از " موفقیــت" در 
ــد  ــه  بای ــاکنان ک ــر س ــل دیگ مقاب
بــا آنهــا بــه رقابــت پرداخــت، وجــود 

ــد. ــته باش داش
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واکنش فدراسیون کوهنوردی به سقوط مرگبار یک مربی؛
کلیه دوره های آموزشی تعطیل شد!

سه شنبه ۱۵ مهر، یک مربی سنگنوردی در آزمون مربیگری دچار حادثه می شود 
و جان خود را از دست می دهد که بعد از این حادثه فدراسیون کوهنوردی اعالم کرده 
برگزاری کلیه دوره های آموزشی مرتبط با سنگ نوردی طبیعت شامل مقدماتی، پیشرفته 

و دیواره نوردی تا اطالع ثانوی ممنوع است.
فدراسیون کوهنوردی اعالم کرد: براساس تصمیم کمیته آموزش فدراسیون، 
نظر به وقوع حادثه منجر به درگذشت زنده یاد مرتضی نادی در آزمون ورودی دوره 
مربیگری درجه 2 سنگنوردی، برگزاری کلیه دوره های آموزشی مرتبط با سنگ نوردی 

طبیعت شامل مقدماتی، پیشرفته ودیواره نوردی تا اطالع ثانوی ممنوع است.
هیات های استانی مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و درصورت 
تخلف هریک از مربیان در اجرای آن به کمیته انضباطی فدراسیون معرفی خواهند گردید.

سه شنبه ۱۵ مهر، در منطقه پلخواب استان البرز آزمون ورودی مربیگری درجه 
2 سنگنوردی طبیعت زیر نظر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برگزار شد. 
در این آزمون چهار خانم و 2۸ آقا حضور داشتند که در یکی از آیتم های صعود در 
این آزمون که به مسیر »دوستت دارم« معروف بود و باید به روش ابزارگذاری انجام 
می شد، یکی از مربیان در طول مسیر دچار حادثه شد و سقوط کرد. متاسفانه مرتضی 

نادی از مربیان خوب سنگنوردی ایران در این حادثه جان خود را از دست داد.

آغاز اردوی تیم ملی هاکی سالنی؛
سرمربی بدون سرو صدا تغییر کرد

با موافقت ستاد مقابله با کرونا اولین جلسه تمرینی تیم ملی هاکی سالنی ایران 
امروز سه شنبه برگزار می شود.

طبق اعالم فدراسیون هاکی ایران، با موافقت ستاد مقابله با کرونا اولین اردوی 
تیم ملی هاکی سالنی با ۵۹ نفر شامل بازیکنان و کادر فنی به مدت یک هفته در 

اردبیل آغاز شده است.
صمد عروضی، سرپرست اردوی تیم ملی به ایسنا گفت:«اولین جلسه تمرینی 
بازیکنان از امروز آغاز می شود. بازیکنان از روز گذشته و پس از انجام تست PCR در 

قرنطینه هستند و تا ساعاتی دیگر نتیجه آنها مشخص می شود.”
دو  در  ملی  تیم  تمرینات  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  منظور  به  است  قرار 
گروه و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شود. این ارو برای آماده سازی تیم ملی 
جهت حضور در جام جهانی هاکی سالنی 2۰2۱ تدارک دیده شده اما این مسابقات به 
دلیل شیوع کرونا در جهان یک سال به تعویق افتاد و در سال 2۰22 برگزار می شود. 
نکته قابل توجه دیگر تغییر بی سرو صدای سرمربی تیم ملی هاکی است. هدایت 
ملی پوشان در این اردو را رجب نورانی برعهده دارد، در حالی که پیش از این ابوالفضل 
یوسفی، سرمربی تیم ملی بود و در کارنامه خود سومی جام جهانی هاکی سالنی و 

چندین دوره قهرمانی آسیا را نیز دارد.

رییس کمیته المپیک:
کمک ما به حدادی نه ورزشکار ساالری است، نه تبعیض!

به  دیگر  بار  المپیک  ملی  کمیته  رییس 
انتقادها پیرامون کمک مالی به ورزشکاران برای 

عمل جراحی در خارج از کشور پاسخ داد.
در ماه های اخیر موضوع درمان خارپاشنه 
احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک در ایران 
یا آلمان به سوژه ای تبدیل شده که انتقادهایی 
را از این ورزشکار المپیکی به وجود آورده است. 
روز گذشته هم در شرایطی که حدادی حسابی از 
انتقاد رسانه ها ناراحت بود، اجازه نداد نمایندگان 

چند رسانه در مصاحبه او حاضر شوند. 
صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک 
در نشست خبری خود به انتقادهای انجام شده از احسان حدادی گفت: به جای اینکه 
به احسان نقد کنید، به من نقد کنید. بگذارید احسان حدادی کارش را انجام دهد. او 
یکی از امیدهای ما در المپیک است. من ترجیح می دهم که حدادی با آرامش به 
تمرینات خود ادامه دهد. نگاه من سوم مرداد سال ۱۴۰۰ در توکیو است. من تخصص 
پزشکی ندارم که در این باره دخالت کنم. از اول هم گفتم که مساله احسان مالی 

نیست و این موضوع در حوزه فدراسیون پزشکی ورزشی است. 
وی افزود: ما هم از سهراب مرادی حمایت کردیم که چند بار به آلمان برود و 
اگر ۱۰ بار دیگر هم تشخیص فدراسیون پزشکی این باشد که او به آلمان برود، ما 
منابع ارزی را تامین می کنیم. همچنین حمیده عباسعلی نیز چنین شرایطی داشت. 
این دختر کاراته کا در اتریش با غیرت سهمیه گرفت و حتی می توان از روی آن فیلم 
ساخت. درباره او نیز تشخیص این بود که بار دیگر به آلمان برود. این نه تبعیض است 

و نه قهرمان ساالری. این یک ضرورت ورزش قهرمانی ماست. 
صالحی امیری در پایان گفت: من نه تخصصی دارم، راجع به زانوی عباسعلی 
صحبت کنم، نه دیسک کمر سهراب مرادی و نه خارپاشنه احسان حدادی. من معتقدم 
۱۰، 2۰ یا حتی ۱۰۰ هزار یورو چالش ما نیست چون رویکردمان در المپیک مهمتر است.

لیکرز هفدهمین بار قهرمان شد، جیمز MVP؛
NBA تاجگذاری پادشاه و یارانش در

لس آنجلس لیکرز در بازی ششم سری فینال لیگ NBA موفق شد با شکست 
میامی جشن قهرمانی را برپا کند.

در ۵ بازی گذشته سری فینال لیگ بسکتبال NBA تیمی که از کنفرانس 
غرب آمده بود، 3 بر 2 از حریفش پیش بود. لبران جیمز و یارانش در تیم لیکرز بعد از 
قهرمانی در کنفرانس غرب مقابل میامی هم برتر ظاهر شدند و روز گذشته در بازی 

ششم برای تمام کردن سریال قهرمانی خود به میدان رفتند. 
البته میامی هیت هم امیدوار بود که کار به بازی هفتم بکشاند تا حساسیت در 
فینال NBA به اوج خود برسد. پروژه قهرمان کنفرانس شرق اما در پایان این مسابقه 

با شکست برخورد کرد و یاران پادشاه جشن قهرمانی را در زمین برپا کردند.
بعد از چند ماه سخت و رقابت فشرده در اورالندو که به خاطر شیوع ویروس 
کرونا به صورت قرنطینه رخ داد، بازی بامداد امروز که به میزبانی ادون هلس آرنا برگزار 
شد، با نتیجه ۱۰۶ - ۹3 به سود یاران لبران جیمز پایان یافت تا لیکرز سری فینال را 
۴ بر 2 برنده شده و برای هفدهمین بار قهرمان NBA شود.در این دیدار لبران جیمز 
با کسب 2۸ امتیاز و ثبت ۱۰ پاس گل دبل دبل کرده و بهترین بازیکن تیمش بود، 

همچنین جیمز موفق شد عنوان MVP فینال را از آن خود کند.

اختالف جدی بین سرمربی و رییس تیراندازی!
وجود برخی اختالفات بین رییس فدراسیون تیراندازی با سرمربی و ملی پوشان 

این رشته باعث تعطیلی اردوها شده است.
اخیرا شایعات زیادی پیرامون قهر الهام هاشمی، سرمربی تیم ملی تیراندازی و 
احتمال کناره گیری او به دلیل برخی اختالفات به وجود آمده است. حتی گفته می 

شود دادگر، رییس فدراسیون تیراندازی با ملی پوشان این رشته هم اختالفاتی دارد.
رییس کمیته ملی المپیک در نشست خبری خود با تایید این اختالفات گفت: 
بین نگاه رییس فدراسیون و سرمربی تیم ملی اختالف جدی وجود دارد. در تماس 
هایی که با دادگر، رییس فدراسیون داشتم، او مالحظاتی را مطرح می کند که قابل 
توجه است. از سوی دیگر ملی پوشان این رشته با من صحبت کردند که اظهارات 
آن ها هم قابل بحث و بررسی است. وی افزود: سیاست ما این است که موضوع را 
با ورود حل و فصل کنیم. قرار است معاون امور بانوان وزارت ورزش و معاون کمیته 
ملی المپیک با الهام هاشمی، سرمربی تیم ملی دیدار کنند. خودم هم احتماال همه 

دوستان را به کمیته دعوت می کنم تا مشکل را حل و فصل کنیم. 
صالحی امیری همچنین ادامه داد: حرف نهایی این است که فدراسیون با سیاست 
رییس فدراسیون اداره می شود. رییس فدراسیون هم با سیاست وزارت ورزش پیش می 
رود. بخشی از اقداماتی که دوستان داخل فدراسیون انجام دادند، قابل تایید من نیست. 
مثال درباره ساچمه چند باری از ما درخواست کردند و تا سال ۱۴۰۰ در فدراسیون 
دپو کردند، اما درباره فشنگ تقاضای خانم هاشمی، سرمربی تیم ملی فعال امکان 
پذیر نیست. ما درباره تامین منابع برای خرید فشنگ مشکلی نداریم، اما باید مسیر 
به آلمان باز شود تا بتوانیم فشنگ به ایران وارد کنیم. این نگاه که سرمربی تیم ملی 
می گویند اگر نتوانید فشنگ بیاورید، من با شما همکاری نمی کنم، باید با توجیهاتی 

که ما می آوریم، اصالح شود. 

ستاره های فرانسه علیه انتقادات از رضاییان؛
افتخار ستاره های فوتبال جهان از دیدن و تقابل با رونالدو

بعد از بازی فرانسه و پرتغال، پست های معنا داری از سوی بازیکن تیم دیدیه 
دشان منتشر شد که می توان به واسطه آن به رامین رضاییان حق داد.

به نظر شما از کدام دو بازیکن می توان به عنوان بهترین های دنیای فوتبال 
طی یک دهه اخیر نام برد؟

احتماال این سوالی است که پاسخ دادن به آن برای اهالی فوتبال مثل آب 
خوردن است چرا که قطعا اکثریت قریب به اتفاق آن ها نام لیونل مسی و کریستیانو 
رونالدو را به زبان خواهند آورد؛ دو ابر ستاره ای که در این سال ها انواع و اقسام 
جوایز فردی و تیمی را درو کرده اند تا جایی که حاال به جرأت می توان آن ها را در 

زمره بهترین های تاریخ پر طرفدارترین ورزش جهان نیز قرار داد.
اما چه خوش شانس بوده اند بازیکنانی که در این سال ها کنار این دو ستاره 
جذاب دنیای فوتبال و حتی مقابل شان به میدان رفته اند؛ کسانی که خودشان هم 
جزو بهترین های دنیا محسوب می شوند اما با این حال از حضور کنار لئو و کریستیانو 

به عنوان یک افتخار بزرگ و کالس درس یاد کرده اند.
به  بازیکنی مثل کریس رونالدو کافیست سری  برای پی بردن به عظمت 
صفحات اجتماعی ستاره های تیم ملی فرانسه بزنید؛ جایی که بازیکنان تیم قهرمان 
جهان و دومین تیم ملی با ارزش دنیا در صفحات اینستاگرام شان تقابل با CR۷ را 

به رخ هواداران خود کشیده و به نوعی با آن فخر فروخته اند.
جالب تر از همه، پست اینستاگرامی کیلیان امباپه بود؛ بازیکنی که شاید کم 
تر کسی نداند که الگوی او در کودکی کریستیانو بوده و همواره رویای تبدیل شدن 
به ستاره ای مثل او را در سر پرورانده است. برنده احتمالی توپ طال در سال های 
آینده، یکشنبه شب در کنار کسی از ته دل می خندید که تا همین چند سال پیش 
در اتاقش به پوستر او تکیه داده بود. قابی که هم زمان دو حس شیرین و تلخ را به 
فوتبال دوستان القا می کرد. شیرین به خاطر این که کودک چند سال پیش حاال در 
اوج جوانی رویای خود را زندگی می کند و تلخ زیرا تلنگر دردناک دیگریست برای 
عاشقان رونالدو و البته فوتبال که نشان می دهد یکی از اساطیر این ورزش در حال 

نزدیک شدن به سال های پایانی فوتبال خود است.
کمی از فوتبال اروپا دور شویم. برای بسیاری از جمله فوتبالیست های شاغل 
در قاره های دیگر اما بازی کنار و برابر مسی و رونالدو می تواند چیزی شبیه به 
یک رویای دست نیافتنی باشد اما برخی از آن ها این شانس را پیدا می کنند که 
در تورنومنت های بین المللی مانند جام جهانی این حس فوق العاده را تجربه کنند؛ 

درست مثل رامین رضاییان.
رامین در حالی در جام جهانی 2۰۱۸ روسیه مقابل کریس رونالدو قرار گرفت 
که اتفاقا توانست مقابل او عملکرد قابل تحسینی ارائه دهد و حتی در مقطعی از 

مسابقه باعث کالفگی ستاره مورد عالقه خود شود.
با این حال چالش های رضاییان و رونالدو تنها به ۹۰ دقیقه بازی ایران و 
پرتغال معطوف نمی شد. مدافع راست این روزهای الدحیل قطر چند باری به بهانه 
های مختلف در صفحه اینستاگرامش عکس خود به همراه رونالدو را منتشر کرد که 

البته تمسخر بسیاری از کاربران ایرانی را در پی داشت.
هیچ کس اما در این مدت خود را جای رامین قرار نداد. حاال می توان یک 
بار این کار را انجام داد؛ دو قطبی مسی- رونالدو مانند تمام دنیا در ایران هم وجود 
دارد. قطعا خیلی از ما چه در قامت هوادار مسی و چه رونالدو آرزو داریم که روزی 
فقط یکی از آن ها را از دور هم که شده مالقات کنیم؛ اتفاقی که رامین رضاییان 
آن را نه از دور بلکه در زمین مسابقه تجربه کرد و تنه به تنه ستاره مورد عالقه خود 
جنگید و کم نیاورد، پس خود را گول نزده ایم اگر بگوییم که در صورت عوض شدن 
جای ما با رضاییان نه تنها چیزی فرق نمی کرد که شاید هر روز و هر هفته عکس 
هایمان را به رخ همگان می کشیدیم. کاری که ستاره های فرانسه و آینده دار ترین 
فوتبالیست جهان یعنی کیلیان امباپه بدون ابا از قضاوت ها آن را انجام دادند و احتماال 

بعد از این و در تقابل های بعدی با CR۷ نیز انجام خواهند داد.

مسی و حریفی بنام ارتفاع ۳6۲۵ متری
می  آرژانتین  ملی  تیم  کاپیتان 
خواهد برای نخستین بار در الپاس برابر 

بولیوی گلزنی کند.
به گزارش آس، تیم ملی فوتبال 
دوم  هفته  در  شب  شنبه  سه  آرژانتین 
به  قطر   2۰22 جهانی  جام  انتخابی 
مسی،  لیونل  رود.  می  بولیوی  مصاف 
ارتفاع  چالش  با  سلسته  آلبی  کاپیتان 
شهر  دریای  سطح  از  متری   3۶2۵
الپاس روبرو است. اما ستاره آرژانتینی 
می خواهد یکی از بزرگترین چالش های 
خود را از بین ببرد، از این ارتفاع عبور و 

در پایتخت بولیوی گلزنی کند. 
این سومین حضور مسی در الپاس 

است. او نتوانسته است پیروزی را به همراه تیم ملی در این شهر تجربه کند.  نخستین 
تجربه ستاره بارسا با یک تحقیر همراه شد. یکم آوریل 2۰۰۹ تیم تحت هدایت دیگو 
آرماندو مارادونا با مسی جوان در ترکیب اصلی شکست دردناک ۶ بر یک را مقابل 
سبزپوشان در هفته یازدهم انتخابی جام جهانی 2۰۱۰ آفریقای جنوبی تجربه کرد. 
ستاره آرژانتینی در بیست و ششم مارس 2۰۱3 برای دومین بار به الپاس رفت 
و آلبی سلسته تنها توانست یک امتیاز به دست آورد. اور بانگا گل مساوی آرژانتین را 

به ثمر رساند. مسی با وجود داشتن موقعیت موفق به گلزنی نشد. 
کاپیتان آرژانتین دروازه بولیوی را در کشور دیگری باز کرده است. این اتفاق 
در بازی دوستانه با این تیم در سال 2۰۱۵ در هیوستون رخ داد. او همچنین توانست 
در انتخابی جام جهانی 2۰۱۸ دروازه سبزپوشان را در ورزشگاه ماریو آلبرتو کمپس 

باز کند. این اتفاق در مارس 2۰۱۶ رخ داد. 
شاگردان تحت هدایت لیونل اسکالونی اکنون در پایتخت بولیوی هستند و 
دوشنبه نخستین تمرین خود را انجام دادند تا به ارتفاع عادت کنند. مسی در غیاب 
پائولو دیباال مصدوم از ابتدا به میدان خواهد رفت و تالش خواهد کرد که سه امتیاز 
را برای تیم ملی کشورش با ارمغان آورد. آلبی سلسته در نخستین هفته به لطف گل 

ستاره آرژانتینی از روی نقطه پنالتی توانست اکوادور را شکست دهد.

لیپی: امسال مدعی اصلی قهرمانی در سری آ وجود ندارد
لیپی در جدیدترین گفت و گوی 
خود گفته اینتر بهترین تیم در فصل نقل 
و انتقاالت بوده است. او اعتقاد دارد هیچ 
تیمی مدعی اصلی فتح سری آ نیست.

موفق  سرمربی  لیپی،  مارچلو 
ایتالیا که با این تیم قهرمان جهان شده 
باور دارد امسال سری آ چندین مدعی 
قهرمانی دارد و فاصله بین یوونتوس که 
۹ بار پیاپی قهرمان شده با دیگر تیم ها 
از بین رفته. او از ۵ تیم به عنوان مدعی 

فتح قهرمانی نام می برد.
دلو  گازتا  با  گو  و  در گفت  لیپی 
اسپورت گفته: ناپولی، یوونتوس، آتاالنتا، 
اینتر و التزیو تیم های مدعی قهرمانی 

هستند. نمی توان تیمی که ۹ بار پیاپی قهرمان لیگ شده را به عنوان مدعی اصلی 
بدانیم زیرا احساس می کنم فاصله یوونتوس و دیگر تیم ها از بین رفته است.

یکی از پرکارترین تیم ها در فصل نقل و انتقاالت اینتر بوده. تیمی که لیپی اعتقاد 
دارد از دیگر تیم ها بهتر کار کرده است. لیپی درباره فصل نقل و انتقاالت گفته:  فکر 
می کنم موفق ترین تیم اینتر باشد. آن ها یک ترکیب شامل بازیکنان 2۵ یا 2۶ ساله 
تشکیل داده اند. مشاهده کرده  بودیم که آن ها از قانون ۵ تعویض چه سودی می برند 
اما حاال یک مورد دیگر از سود بردن آن ها،  علی رغم اینکه دوست ندارند از این مزیت 
استفاده کنند این است که اگر بازیکنان کرونا گرفتند آن ها جانشینان باکیفیتی دارند.

 ۷ و  سال  یک  از  پس 
عادل  باالخره  سکوت،  ماه 
فردوسی پور اشاره ای به پایان 

کارش در برنامه ۹۰ داشت.
عادل فردوسی پور پس از دریافت 
 Alumni Achivement جایزه 
آنالین  مراسم  در   ،  2۰2۰  Award
انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی 
شریف)سوتا( اظهار کرد: خیلی خوشحال 
هستم و تشکر می کنم از تمام کسانی 
که افتخار دادند و من را انتخاب کردند.

ینکه  ا ز  ا قبل  د:  ا د مه  دا ا و  ا
صحبت های خود را شروع کنم، جا دارد 
شجریان  محمدرضا  استاد  درگذشت 
عزیز را تسلیت بگویم. می دانم االن همه 
ما بخاطر این اتفاق تلخ ناراحت هستیم 
ولی مهر و محبتی که مردم نثار استاد 
شجریان کردند، می کنند و خواهند کرد، 
ایشان با تمام محدودیت ها یک جایگاه 

مانا در قلب و دل تمام ایرانیان دارد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در 

روزهایی که اتفاقات خوبی برای من رخ 
نمی داد، دریافت جایزه از سوتا و دانشگاه 
خیلی خوشحال  را  من  صنعتی شریف 

کرد و ارزشمند بود.
فردوسی پور یادآور شد: همیشه سر 
بچه های صنایع  و  گفته ام  کالس هایم 
می توانند شهادت بدهند که سعی کردم 
و تاکید داشتم که »آقایان و خانم ها« 
از ایران نروید و مملکت را ترک نکنید؛ 
و  ماندند  که  عزیزانی  تمام  مثل  اینجا 

موجب افتخار ما هستند، بمانید. تالش 
را  خودمان  مملکت  تا  بجنگید  و  کنید 
بسازیم؛ همیشه این موضوع را گفته ام.

او یادآور شد: بهمن ماه ۹۷ که ترم 
جدید دانشگاه شروع شد، این موضوع را 
مطرح کردم و به بچه ها گفتم اگر هم 
می روید، زود برگردید و ماندگار نشوید. 

اصال چرا می روید؟
به  اشاره  با  محبوب  مجری  این 
کنار گذاشته شدن و گرفتن برنامه ۹۰ 

بدون  اسفندماه۹۷  کرد:  عنوان  او،  از 
هیچ توضیح و دلیل موجه من را کنار 
اولین  به  و  شد  عید  وقتی  گذاشتند. 
کالسم در فروردین ماه ۹۸ رفتم، بچه ها 
گفتند: »استاد! شما که می گفتید بمانید 
از 2۰  بسازید، شما بیش  را  و مملکت 
سال ماندی و برنامه داشتی، چه اتفاقی 
افتاد و االن چه حرفی می زنید؟« واقعا 
در آن زمان هیچ جوابی برای بچه های 

کالسم نداشتم.
امیدوار  کرد:  تصریح  فردوسی پور 
تمام  تا  شود  فراهم  بستری  هستم 
کسانی که کشور و میهن خود را دوست 
دارند، بتوانند در حوزه و حرفه خود کار 

و فعالیت کنند.
او عنوان کرد: از تمام کسانی که 
من را الیق این جایزه دانستند، تشکر 
است.  ارزشمند  بسیار  چراکه  می کنم 
مایه مباهات من است و سعی می کنم 
دریافت  لیاقت  و  شایسته  کنم  تالش 

این جایزه باشم.

حرف های تازه عادل درباره برنامه نود؛

فردوسی پور: به همه می گفتم در ایران بمانید اما...
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تند  لحنی  با  گل محمدی  یحیی 
و  کرده  انتقاد  پرسپولیس  مدیران  به 
است،  یتیم  تیم  این  انگار  می گوید: 
با  تمرین  یعنی  بلبل  و  گل  وضعیت 

۸ نفر؟!
گذشته  روز  از  پرسپولیس  تمرین 
و با دو روز تاخیر در حالی آغاز شد که 
در  پوشان  از ملی  به غیر  بازیکن  چند 
تمرین حضور نیافتند. یحیی گل محمدی 
روی  از  نیز  پرسپولیس  تیم  سرمربی 
نیمکت تماشاگر تمرین بود و در حاشیه 
این جلسه تمرینی هم گفتگویی ایستاده 

با خبرنگاران انجام داد.
یحیی این بار با لحنی تند، پاسخ 
اعتراض  و  داد و گالیه ها  را  سواالت 
پرتعداد  میکروفن  مقابل  در  را  هایش 
ها  پرسپولیسی  گوش  به  خبرنگاران، 
وضعیت  از  او  های  صحبت  رساند. 
یک  با  و  شد  آغاز  پرسپولیس  تمرین 

ضرب االجل به پایان رسید.
ها  قبلی  به  دیگر  وعده  یک   *

اضافه شد
چند  غیبت  با  تمرین  درباره  او 
است.  تیم  وضعیت  این  گفت:  بازیکن 
تیم با ۱۴ امتیاز اختالف قهرمان لیگ 
عنوان  به  را  خود  توانسته  و  برتر شده 
غرب  قهرمان  کند.  معرفی  فینالیست 
آسیا شدیم. امروز هم اولین تمرین بعد 
از این قهرمانی ها و برای شروع فصل 
بازیکنان  نصف  متاسفانه  است.  جدید 
نیامدند و با نصف دیگر در حال تمرین 

هستیم.
* قرار بود تسویه حساب کنند

بار  وی افزود: این برای چندمین 
است. قرار بود دیروز تسویه حساب بکنند 
اما متاسفانه یک وعده دیگر به قبلی ها 
اضافه شد و دیروز اتفاقی نیفتاد و بچه 

ها هم به تمرین نیامدند.
* انگار پرسپولیس یتیم است

مشکالت  ره  با ر د گل محمدی 

پرسپولیس اظهار داشت: من نباید جواب 
بدهم. آن هایی که متولی تیم هستند 
و  مدیرعامل  تیم  بدهند.  جواب  باید 
هیئت مدیره دارد، بعد از لیگ قهرمانان 
کسی زحمت نداد به ما خیر مقدم بگوید؛ 
هیچی! انگار که مثال تیم یتیم است و 

صاحب ندارد. نمیدانم چه بگویم.
کامال  که  محمدی  گل  یحیی 
مشخص است از شرایط باشگاه ناراضی 
است، بدون مشارکت در تمرین امروز، 

کار را به کادرفنی اش سپرد.
این  و  گذاشتند  غیرت  ها  بچه   “

هم جوابش!
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 

من  نه  گفت:  شده؟  پرداخت  طلبش 
هم مثل بچه ها، هم کادر و هم من. 
نمی دانم این ها برای هواداران و برای 
فوتبال باید چه می کردند و چطور بازی 
با  پا!  جلوی  گذاشتند  سر  می کردند؟ 
تمام وجودشان غیرت گذاشتند و از نظر 
علمی، فیزیکی و شیمیایی و امکاناتی، 
می شد  فینالیست  نباید  ایران  از  تیمی 
شرف  و  همت  و  غیرت  خاطر  به  اما 
و  داد  رخ  بزرگ  اتفاق  این  بازیکنان، 

این هم جوابش!
* طلب برانکو بهانه مدیران است

درخصوص  گل محمدی  یحیی 
بحث  موقع  گفت:هر  هم  برانکو  طلب 

برانکو  پول  میگویند  می شود  مطالبات 
را باید بدهیم. پول برانکو هم دستاویزی 

است که پول بچه ها را ندهند.
* قرار بود نادری به باشگاه برود

شرایط  خصوص  در  گل محمدی 
من  گفت:  انصاری  و  نادری  محمد 
نباید در این باره صحبت کنم و باشگاه 
باید صحبت کند. محمد حداقل تا آخر 
امسال به ما نمی رسد و شرایط به گونه 
ای است که امکان استفاده از او وجود 
ندارد. چند بار با نادری صحبت کردیم 
و قرار بود به باشگاه برود اما مثل این 
که باشگاه زیاد پیگیر نیست و نمیدانم 
چرا. بقیه بچه ها هم مشکالت خاص 

خود را دارند و باشگاه باید حل کند.
* وضعیت ما گل و بلبل است؟

در  حضورش  عدم  مورد  در  وی 
تمرین گروهی توضیح داد: من شرکت 
بیشتر  ما  تمرین  هستم.  اینجا  کردم، 
شما  که  هایی  جواب  بود.  ریکاوری 
جواب  باید  مدیرعامل  را  می خواهید 
بدهد. اگر گل و بلبل است که وضعیت 
اینطور باشد که ۸  باید  فینالیست آسیا 

نفر تمرین کند؟
عالقه  پرسپولیس  به  شجاع   *

مند است اما...
سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت 
شجاع هم عنوان کرد: من چه کار کنم؟ 
من به عنوان یک مربی میگویم شجاع و 
فالنی را می خواهم. بقیه مشکالت باید 
بین بازیکن و باشگاه حل شود. شجاع 
باشگاه عالقه  ثابت کرده که چقدر به 
مند است و چند بار هم به باشگاه رفته. 

اما متاسفانه کارش انجام نشد.
* فعال به تمرین می آیم

یحیی در پاسخ به این سوال که 
آیا ممکن است تصمیم جدیدی بگیرد، 
کار  و  تمرین  می آیم  فعال  من  گفت: 
خاصی نمیتوانم بکنم. بگذاریم این چند 

روز بگذرد ببینیم چه می شود.

آغاز تمرینات پرسپولیس با چاشنی اعتراض؛

گل محمدی: فینالیست آسیا، انگار یتیم است!

آیا باشگاه استقالل برای حل بخشی از مشکالت 
مالی اش، مجبور به فروش مهدی قایدی خواهد شد؟

استقالل باید هر چه زودتر مطالبات وینفرد شفر را 
پرداخت کند تا بتواند از بازیکنان جدیدش استفاده کند. 
اتفاقی که تا امروز رخ نداده و مشکالت مالی باشگاه  
استقالل باعث شده که هواداران این تیم نگران قطعی 

شدن فسخ قرارداد شیخ دیاباته باشند.
در چنین شرایطی احتمال جدایی مهدی قایدی 
از استقالل هم وجود دارد. روز گذشته یکی دو روزنامه 
نوشتند در صورتی که استقالل نتواند از راههای دیگر، 
فروش  جز  چاره ای  کند،  حل  را  مالی اش  مشکالت 

شماره ۱۰ خود به تیمهای عربی نخواهد داشت.
یکی از رسانه های ورزشی به پیشنهاد 2,۸ میلیون 
دالری برای قایدی اشاره کرده که معادل ۸۹ میلیارد 
تومان خواهد بود. از این پول، 2 میلیون دالر- حدود 
۶۰ میلیارد تومان- به استقالل خواهد رسید و بقیه به 
حساب قایدی واریز خواهد شد و به همین دلیل احتمال 
فروش این بازیکن را اصال نباید دور از ذهن دانست.

به این نکته هم اشاره کنیم که طبق شنیده ها 
به  نامش  روزها  این  که  قطری  باشگاههای  از  یکی 
از ستاره های پرسپولیس  خاطر تمایل به جذب یکی 
مطرح شده، مشتری جدی قایدی است و شاید شماره 
۱۰ استقالل، فصل آینده در لیگ ستارگان بازی کند.

فروش ستاره برای تسویه بدهی ها؛

پیشنهاد 90 میلیارد تومانی برای مهاجم استقالل

قرعه کشی بیستمین دوره لیگ برتر عصر روز گذشته در هتل آکادمی  برگزار 
شد و ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات رقبای خود را در هفته های مختلف شناختند.

مراسم قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر در تاالر هتل آکادمی با حضور مدیران 
سازمان لیگ، نمایندگان باشگاه ها و تعداد محدودی از خبرنگاران برگزار شد.

همانطور که از قبل اعالم شده بود، سپهر حیدری و خسرو حیدری به عنوان 
پیشکسوتان پرسپولیس و استقالل قرعه تیم ها را از داخل گوی انتخاب می کردند، 
براساس قرعه کشی انجام شده، دربی نود و چهارم بین تیم های استقالل و پرسپولیس 
در هفته هشتم لیگ بیستم برگزار خواهد شد .  سال گذشته دربی تهران در هفته 
چهارم برگزار شد که کمی زود بود و دو تیم همچنان از آب و گل درنیامده بودند. 
امسال این پیش بینی می شد که دربی دور رفت لیگ برتر بیستم در هفته هشتم 
لیگ برتر برگزار شود. با توجه به وضعیت دو تیم پرسپولیس و استقالل و زمان کمی 
که برای آماده سازی تیم ها از سوی کادر فنی وجود دارد به نظر می رسد با توجه به 
اینکه دربی در هفته هشتم برگزار می شود، یحیی گل محمدی و محمود فکری این 

فرصت را دارند تا تیم های خود را با آمادگی بیشتری روانه بازی رفت دربی کنند.

قرعه کشی لیگ برتر انجام شد؛

دربی تهران در هفته هشتم
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از راست  داریوش شایگان ، کامران فانی و عبدالحسین آذرنگ ـ دهه ۱3۸۰
اختصاصی دنیای جوانان

التماست می کنم
با عشق درگیرم نکن

حسن رفعت پور

التماست میکنم ، با عشق درگیرم نکن
من حریفش نیستم هم پنجه با شیرم نکن

تازگی ها از تب تند جنون برخاستم
باز با دیوانگی هایت زمینگیرم نکن

قهرمان آرزوهایت نبودم ، نیستم
بی سبب در ذهن خود این طور تصویرم نکن

مرد رویایی تو من نیستم بانوی من
با نگاه دلفریبت باز زنجیرم نکن

شاعرم با یک نگاه مست عاشق می شوم
التماست می کنم با عشق درگیرم نکن

ت  سیر ب  کتا یت  ا و ر
رسول اهلل)ص( مشهور به سیرة النبی 
بهروز  صدای  با  هفته  یک  مدت  به 
رضوی از رادیو تهران پخش می شود

بهروز رضوی از برنامه »سنگلج« 
رادیو تهران کتاب سیرة رسول اهلل یا 
ابن  سیره  به  که  خدا  رسول  زندگی 
شش  در  را  است  مشهور  اسحاق 

قسمت بازخوانی می کند
این کتاب اثر محمد بن اسحاق 

بن یسار از مورخان تاریخ اسالم و نخستین سیره نسبتًا جامع 
از زندگی محمد پیامبر اسالم )ص( است که به  عنوان اولین 

کوشش اصیل در این زمینه شناخته می شود
پیامبر  خانوادگی  پیشینه  به  رسول اهلل،  سیرت  در 
اعظم)ص( پرداخته می شود؛ پیشینه خانوادگی و بافت اجتماعی 
عصر جاهلیت، طلوع اسالم و بعثت خاتم پیامبران، تبدیل عصر 

جاهلیت به صدر اسالم و
در این کتاب وقایع تاریخی پیش 
از تولد حضرت محمد )ص( و اوضاع 
طوری  روز  آن  حجاز  در  اجتماعی 
جامعه  دیدگاه  که  شود  می  بازگو 
شناسانه هم به سیرت رسول اهلل می 
دهد نسب پیامبر، معجزات رسول اهلل، 
هجرت،  و  مدینه  مردم  بیعت  بعثت، 
بیان غزوات، گسترش اسالم و وفات 

رسول خدا)ص( و
 برنامه سنگلج هر بامداد از ساعت ۱:3۵ روی موج افام 
ردیف ۹۴ مگاهرتز می رود رادیو تهران در محدوده استان 
تهران از طریق موج افام ردیف ۹۴ مگاهرتز و ایام ردیف ۱332 
کیلوهرتز شنیده می شودهمچنین شنوندگان از سرتاسر کشور 
هم می توانند شبکه رادیویی تهران را از طریق گیرنده های 

دیجیتال)ست تاپ باکس( دریافت کنند

بازخوانی کتاب سیرة النبی با صدای بهروز رضوی

مدیر  بی،  شهرا مجید 
یجاد  ا است  معتقد  بوکلند 
کتاب فروشی در فروشگاه های 
صاحبان  بین  تعامل  با  زنجیره ای 
کتاب  عرضه کنندگان  و  فروشگاه ها 
زمینه آشتی مردم با کتاب  فروشی های 

بزرگ را فراهم می کند
تولید ساالنه ۱۰۰ هزارعنوان کتاب 
در کشور، کمبود ویترین و کتاب فروشی 
روز،  در  دقیقه   ۱3 مطالعه  سرانه  و 
معادله ای را می سازد که گویای وضعیت 
کلی کتاب و کتابخوانی در ایران است 
بازار  نشر،  حوزه  کارشناسان  اعتقاد  به 
دسترسی  بزرگ  مانع  کتاب،  کوچک 
عالقه مندان به کتاب از یک سو و ایجاد 

مخاطبان جدید از سوی دیگر است
و  تولید  میزان  بین  تناسب  نبود 
دشوار  را  کتاب  به  دسترسی  عرضه، 
کرده   و هرچند در چند سال  اخیر اقدامات 
بخش خصوصی  سوی  از  قابل توجهی 
مدرن  کتاب فروشی های  تاسیس  برای 
انجام شده،  اما به  طور قطع برای تقویت 
بازار و فرهنگ کتاب و کتابخوانی کافی 
نیست ایجاد فرصت های جدید برای در 
به معنای  کتاب  دادن  قرار  دید  معرض 
شده  دیده  کمتر  ظرفیت های  به  توجه 
در  رویکرد  یک  به عنوان  می توان  را 
ایجاد  مثال،  به عنوان  داشت؛  نظر 
کتاب فروشی در فروشگاه های زنجیره ای

مجید شهرابی، مدیر فروشگاه  های 
زنجیره ای بوکلند ایده ایجاد کتاب فروشی 
یا غرفه کتاب در فروشگاه های زنجیره ای 
را ایده درخشانی می داند و معتقد است 
هر چند شاید برخی کتاب فروشی ها از این 
ایده استقبال نکنند اما به مرور مشتری 
به مشتری  را  فروشگاه های زنجیره ای 
کتاب فروشی های جدی و بزرگ تبدیل 

خواهد کرد 
* سال هاست که درباره راهکار های 
بحث  ایران  در  مطالعه  سرانه  افزایش 
می شود و به نظر می  رسد، یکی از راه های 
ایجاد  کتابخوانی،  وضعیت  بهبود  موثر 
با  مردم  تماس  افزایش  برای  موقعیت  
کتاب است ایده ایجاد کتاب فروشی در 
فروشگاه های زنجیره ای به عنوان مکان 

پر تردد را چه طور ارزیابی می کنید؟
**  ایده درخشانی است؛ چراکه 
افرادی رو به رو می شوم که در  با  هنوز 
طول عمرشان وارد کتاب فروشی نشده اند 
یا حداقل از یکی  دو دهه قبل، این تجربه 

به  می کنند  اظهار  هرچند  نداشته اند  را 
مطالعه هم عالقه دارند اما برنامه ریزی 
برای رفتن به کتاب فروشی جزو اولویت 
آن ها نبوده است عالوه بر این؛ با شیوع 
اینترنتی  فروشگاه های  افزایش  کرونا، 
همچنان  مردم  مجازی،  خرید های  و 
خود  عالقه  مورد  اجناس  دارند  عالقه 
خریداری  لمس،  و  مشاهده  از  بعد  را 
مردم،  از  بسیاری  دلیل؛  به همین  کنند 
به دنبال شکل گیری یک عادت رفتاری، 
به  بار  سه  یا  و  دو  هفته ای  حداقل 
رفت و آمد  در  زنجیره ای  فروشگاه های 
هستند؛ بنابراین ایجاد کتاب فروشی در 
جذاب  حتما  زنجیره ای  فروشگاه  های 
عالقه،  وجود  با  که  افرادی  و  است 
فرصت حضور در کتاب فروشی را ندارند، 
با مشاهده کتاب فروشی یا غرفه کتاب 
در فروشگاه های زنجیره  ای بعد از خرید 
یا  روزانه یک  مایحتاج  دیگر  و  ماست 
دو عنوان کتاب هم در سبد خرید قرار 
را حتما  این خرید  به نظرم  داد  خواهند 
و  داد  خواهند  انجام  کودکانشان  برای 
این  می کنم  پیش بینی  به همین خاطر، 

ایده موفق خواهد شد
چه  به  یده  ا ین  ا ی  جرا ا  *

سازوکارهایی نیاز دارد؟     
** هر گوشه  از هایپرمارکت های 
به  قفسه    تعبیه  با  می توان  را  مختلف 
این  البته  داد  اختصاص  کتاب  فروش 
قفسه ها بدون به هم  ریختگی چیدمان 
و  متفاوت  گرافیک  باید  فروشگاه، 
به عنوان  باشد  داشته  کتاب  متناسب 
با  می توان  را  فضا  این  کف  مثال؛ 
چوبی  قفسه های  یا  و  پوشاند  موکت 

جذابیت ها  دست  این  گرفت  نظر  در 
قفسه  تفاوت  ایجاد  به  توجه  به معنای 
است  و سس  خیارشور  قفسه  با  کتاب 
حال  عین  در  و  کند  جلب  را  نظر  که 
گران  تمام نشود مهم  تر از ایجاد فضا، 
فروشگاه های  صاحبان  مناسب  تعامل 
ایجاد  به  عالقه مند  افراد  با  زنجیره ای 

غرفه فروش کتاب است
* چه نوع تعاملی مطلوب است؟

** منظورم، عقد قرار داد و دریافت 
اجاره متناسب و مرقون به صرفه با کسب 
با  است عالوه براین؛  کتاب  حوزه  وکار 
توجه به اینکه مسئوالن فروشگاه های 
زنجیره ای برای تجهیز قفسه های کتاب، 
و  به موقع  و  الزم  نظر  دقت  و  فرصت 
مناسب برای جلب اعتماد مردم را ندارند؛ 
پیشنهاد  به عنوان کتاب فروش  بنابراین 
می کنم افراد فعال در این حوزه، به اجاره 
غرفه کتاب در فروشگاه های زنجیره ای 
باید  فروشگاه ها،  مدیران  کنند  اقدام 
درباره درصد اجاره بهاء از افرد متقاضی 
ایجاد غرفه کتاب، درک الزم را داشته 
باشند، نگاه یکسان به دو قفسه کتاب و 
قفسه سس و ماکارونی، در فروشگاه های 
زنجیره ای اشتباه است و نباید درآمد از 
متر  هر  به ازای  را  شده ای  پیش تعیین 
مربع این طور محاسبه کند و اگر محقق 
نشد، در لحظه برای تغییر فعالیت غرفه 

اقدام شود!
ید  شا فق،  توا یک  به  رسیدن 
تعاملی، دستوری و یا با دخالت شهرداری 
در تعیین معافیت های مالیاتی و عوارض 
عمل  مرحله  به  ایده  این  اگر  باشد 
گرفتن  نظر  در  با  آن  تداوم  برسد، 

صاحب  یعنی  ذی نفعان،  همه  رضایت 
نیازمند  مردم،  و  غرفه دار  فروشگاه، 
سوی  از  حمایتی  سیاست های  تعیین 
نهاد های دخیل است درغیر این صورت؛ 
نمی توان به ادامه دار بودن آن امید وار بود 
فروشگاه  صاحب  اگر  می  رسد،  به نظر 
شود،  مواجه  سود آور تری  پیشنهاد  با 
وجود  کتاب  غرفه  واگذاری  احتمال 
تعیین  ضرورت  بنابراین  باشد؛  داشته 
تا وجود غرفه  دارد  سیاست های وجود 
زنجیره ای  فروشگاه های  در  کتاب 
مشابه دیگر کاال ها برای موجر، سود آور 
سیاست های  شد  با توجیه کننده  و 
حمایتی به مثابه انگیزه برای صاحبان 
فروشگاه های زنجیره ای عمل می کند، 
به عنوان  به هرحال  را  افراد  این  چراکه 

فعال اقتصادی شناخته می شوند   
نشر  فعاالن  ز  ا دسته  دو    *
غرفه  های  پیشخوان  پشت  می توانند 
کتاب فروش؛  یا  و  ناشر  کتاب  فروش 

کدام دسته در اولویت هستند؟
** پاسخ به این پرسش به فکر 
بیشتری نیاز دارد اما به نظر می رسد اگر 
غرفه  در  کتاب فروش  به عنوان  ناشر 
قرار  زنجیره ای  فروشگاه های  کتاب 
بگیرد، به احتمال زیاد به عرضه کتاب  ها 
خواهد  فکر  خودش  سود  افزایش  و 
و  غرفه  ایجاد  هدف،  در حالی که  کرد؛ 
عرضه کتاب ناشران مختلف و فرصت 
انتخاب برای مخاطبان است غیر  حق 
هم  پخش  مراکز  فعاالن  ناشران،  از 
گزینه ها  از  یکی  به عنوان  می توانند 
بررسی شوند وجود این فعاالن به معنای 
رفتن  بین  از  با  کتاب  مستقیم  عرضه 
به طوری که  است؛  هزینه ها  از  بخشی 
موزع به جای 2۰ درصد سود، ۴۰ درصد 

عایدی داشته باشد
 * بنابراین به عنوان کتاب فروش، 
فروشگاه های  در  کتاب  غرفه  ایجاد 
خود  لیت  فعا تهدید  ا  ر زنجیره ای 

نمی دانید؟
حساس  ا ن  ا عنو به هیچ   **
غرفه ها  ین  ا قا  تفا ا نمی کنم؛  خطر 
می تواند افرادی که هر چند عالقه  مند 
با  را  نمی کنند  پیدا  فرصت  و  هستند 
بزرگ  و  جدی تر  کتاب فروشی های 
آشتی دهد اما به نظرم دیگر همکاران، 
ایجاد این فضا ها را تهدید ارزیابی کنند 
اهداف مشتری های بوکلند و غرفه کتاب 

در هایپر مارکت با هم متفاوت است

ایجاد کتاب فروشی در فروشگاه های زنجیره ای ایده درخشانی 

»یک خانواده عجیب« در کتاب فروشی ها
کتاب »یک خانواده عجیب« نوشته بوفی نیل با ترجمه بهاره قاسم پور 

منتشر شد
این کتاب با عنوان فرعی »برای تماشای گذشته زل بزن به نزدیک ترین 
آینه« در 22۴ صفحه و با قیمت 3۵ هزار تومان از سوی نشر خزه منتشر 

شده است
است:  عنوان شده  خانواده عجیب«  کتاب »یک  از  ناشر  معرفی  در 
نویسنده این کتاب 2۰ سال تمام در حوزه  علوم کامپیوتر کار می کرد، اما 
همواره مشتاق بود که برای فرار از روزمرگی ها بتواند درباره  داستان ها و 
اتفاقات غیرعادی زندگی  اش بنویسد نهایتًا هم تصمیم  خود را عملی کرد 
بدو  همان  از  کتاب  این  خانواده  عجیب«  کتاب »یک  نتیجه اش شد  که 
انتشار مورد استقبال قابل توجهی قرار گرفت؛ چنان  که مجله  نقد کتاب 
کرکاس درباره اش نوشت: »کتابی دلنشین و احساس بر انگیز درباره  کمی 
متفاوت بودن« سایت آمازون هم این گونه به استقبال آن رفت: »نه شبیه 
خانواده ای عادی، نه شبیه خاطراتی عادی کتاب یک خانواده  عجیب بیشتر 

شبیه داستانی است خیالی مملو از تعلیق، هیجان و شوخ طبعی«
زنی  عنوان  به  خاطراتش  از  خود  کتاب  تنها  و  اولین  در  نیل  بوفی 
می نویسد که جدا شده است، دو فرزند شلوغ کار دارد که باید به تنهایی آن ها 
را بزرگ کند، شغلش سنگین و طاقت فرساست، مادربزرگش در آستانه  مردن 
است و در کل، زندگی بر وفق مرادش نیست، اما نه تنها از پا نمی نشیند، 
بلکه به بازسازی زندگی اش می پردازد در واقع »یک خانواده  عجیب« را 
می توان کتابی دانست که با زبانی ساده و طنازانه در ستایش امیدواری و 

ایمان نوشته شده است و البته در ستایش نوشتن

نگارش کتابی درباره درست خوانی ابیات حافظ

حافظ  ابیات  درست خوانی  درباره  کتابی  نوشتن  از  دوستی  مارال 
خبر داد.

مارال دوستی نویسنده و پژوهشگر، به مناسبت فرارسیدن روز بزرگداشت 
حافظ، از نوشتن کتابی درباره درست خوانی ابیات حافظ خبر داد و گفت: 
پس از ۷ سال پژوهش و دسترسی به بیش از ۷۰۰ منبع، تالیف این کتاب 

با محوریت درست خوانی حافظ در پایان راه است.
وی افزود: کمتر ایرانی است که یک دیوان حافظ در خانه خود و بیتی 
از آن را در حافظه نداشته باشد. اما آن چه از زبان پارسی مانده و رایج شده، 
با آنچه حافظ نگاشته فاصله دارد. تربیت خوانش آثار کهن فارسی بیشتر 
ما، به عهده مدرسه بوده و آن چه به یاد داریم و یاد گرفته ایم، محصول 
پژوهش هایمان نیست. در این کتاب، سعی کرده ام درست خوانی ابیات حافظ 

را با دلیل و استناد به منبع یادآوری کنم.
دوستی گفت: چه در زمان گذشته و چه اکنون، بزرگانی این فرایند را 
ساده کرده اند که منابع ایشان نیز کمک بزرگی در این پژوهش به حساب 
می آید. این  کتاب، همچنین ساده خوانی واژه به واژه ابیات حافظ است که 

در ادامه پژوهش همین بزرگان خواهد بود.

اعضای هیئت علمی جایزه کتاب  سال منصوب شدند
سال  کتاب  یزه  جا دوره  سی وهشتمین  علمی  هیئت  اعضای 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  حکم  با  یران  ا اسالمی  جمهوری 

شدند. منصوب 
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با صدور احکامی، 
اعضای هیئت علمی سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران را منصوب کرد.
ایوب دهقانکار، محمود کمره ای، جواد  بر اساس احکام صادر شده، 
بنی اردالن،  اسماعیل  مختاری،  رضا  المسلمین  و  االسالم  محقق، حجت 
محمد جواد مرادی نیا، فریبرز خسروی، مرتضی ایزدی، رضا اکبری، رسول 
جعفریان، حسین میرزایی، حسین یکتا و مریم حسینی به عنوان اعضای 
هیئت علمی سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 

منصوب شدند.
در متن حکم  اعضای هیئت علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران آمده است:
»نظر به شایستگی علمی و فرهنگی و تجارب ارزشمند جنابعالی در 
حوزه پژوهش و کتاب، به موجب این حکم به مدت یک سال  به عنوان 
»عضو هیئت علمی سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران« منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از دیدگاه های شما 
و استادان و اندیشمندان دیگر، این جایزه ارزشمند بتواند در رشد و گسترش 

فرهنگ مکتوب کشور نقش آفرین باشد.«
و  مهدوی راد  محمدعلی  حجت االسالم والمسلمین  این،  از  پیش 
دبیر  به عنوان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  سوی  از  حیدری  احمدعلی  
علمی سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و دبیر 
اسالمی  بیست وهشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری  علمی 

ایران منصوب شدند.
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پروانه رسولی خوشبخت

ضرورت ویرایش متون کودک و نوجوان

به اهداف »نخستین دورة آموزش نگارش و  اشاره  با  مهناز مقدسی 
ویرایش کتاب کودک و نوجوان« عنوان کرد که هدف از برگزاری این دوره 

آموزش و مهارت افزایی ویراستاران حوزه کودک و نوجوان است
در  اینکه  بیان  با  ویراستاران،  صنفی  انجمن  دبیر  مقدسی،  مهناز 
سال های اخیر با رونق انتشار کتاب های کودک و نوجوان مواجه بوده ایم، 
گفت: در این میان سهم آثار ترجمه ای  بیشتر از تألیف بوده است و همین 
امر مترجمان نوقلِم بسیاری را وارد عرصه فرهنگی کرده با این تصور که 
ترجمه کتاب کودک کار ساده ای است، اما بسیاری از آن ها در عمل متوجه 
شده اند که در آثار کودکان حتی یک کلمه هم مهم و برگردان آن برای 

مترجم بسیار دشوار است
نوجوانان،  و  کودکان  آثار  زبانی  ویژگی های  دانستن  داد:  ادامه  وی   
ظرافت های نگارش و ترجمه متون این گروه سنی، همچنین ارزیابی هایی 
که انجمن برای تعدادی از ناشران کودک و نوجوان انجام داده بود زمینه ساز 

بررسی های عمیق تر در کمیسیون آموزش انجمن ویراستاران شد
مقدسی با اشاره به دوره های متعددی که برخی مراکز فرهنگی برای 
آموزش در این زمینه برگزار کرده اند، مطرح کرد: این دوره ها با وجود مؤثر 
و مناسب بودن، معطوف و محدود به خواسته های آن مؤسسه بوده و کمتر 
متعرض نگاه کلی به نشر متون کودک و نوجوان بوده است همین امر سبب 
شد که انجمن ویراستاران عزم خود را برای طراحی دوره عمومی نگارش و 

ویرایش کتاب کودک و نوجوان مصمم تر کند
وی با بیان اینکه نتیجه این موضوع طراحی نخستین دوره نگارش و 
ویرایش متون کودک و نوجوان بود، توضیح داد: قرار است این دوره با حضور 
جمعی از استادان و فعاالن خبره و صاحب نظران کتاب کودک و نوجوان از 

نیمه آبان ماه، به صورت برخط، برگزار شود
مقدسی همچنین درباره اهداف برگزاری دوره نگارش و ویرایش متون 
کودک و نوجوان توضیح داد: بعد از برگزاری اولین دوره عمومی نگارش و 
ویرایش در انجمن صنفی ویراستاران، موضوع افزودن درسی به دروس این 
دوره برای آموزش ویرایش کتاب کودک مطرح شد و از همان زمان درباره 

آن گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت
وی افزود: طی جلساتی که در هیئت مدیره پیشین انجمن داشتیم، 
همچنین گفت وگو با دست اندرکاران آثار کودک و نوجوان و تحقیقی که 
رئیس کمیسیون آموزش انجمن، مهدی قنواتی، به انجام رساند، متوجه شدیم 

که آثار کودکان و نوجوانان را به صورت مجزا باید بررسی کرد
مقدسی ضمن این توضیح که برای طراحی دوره عمومی نیازسنجی 
انجام شد تا انواع درس ها و طرح درس ها تهیه شود افزود: بهتر دیدیم برای 

این دوره نیز دروس اختصاصی و تخصصی تعیین شود
وی گفت: در این زمینه قرار شد مطالب الزم برای هر درس پیش بینی 
شود و کاری سنجیده و با پشتوانه انجام گیرد رسیدن به جایی که امروز 
هستیم و اعالم برگزاری این دوره تقریبًا دو سال و نیم تحقیق و رایزنی و 
پژوهش را پشت سر گذرانده است تا این سرفصل ها و درس ها تأیید شود و 

استادان توانمند برای تدریس آن انتخاب شوند
دوره ای برای آموزش و مهارت افزایی ویراستاران کتاب کودک

وی همچنین درباره چگونگی طراحی این دوره نیز افزود: پس از تصویب 
برگزاری این دوره در هیئت مدیره پیشین انجمن ویراستاران، آقای مهدی 
قنواتی و خانم فهیمه شانه مسئولیت کارشناسی و طراحی دوره را به عهده 
گرفتندمقدسی تأکید کرد: در ابتدا آثار و مستندات بسیاری را بررسی کردند 
تا با دقت بیشتر عنوان های درسی دوره را تعیین کنند، پس از تعیین اولیه 
عنوان های درسی و سرفصل هر یک از درس ها، با برجسته ترین صاحب نظران 
حوزه کودک و نوجوان از جمله استادان شهرام اقبال زاده، فریدون عموزاده 
خلیلی، مهدی حجوانی، محمدهادی محمدی، شکوه قاسم نیا، مرحوم ثریا 
قزل ایاغ، فرزانه شهرتاش و تعدادی دیگر که هر یک راه را برای ما روشن تر 
کردند، مشاوره و رایزنی شدوی با بیان اینکه عالوه بر این افراد با استادان 
دیگری نیز مشورت کردیم که خوشبختانه تعدادی از آنان از مدرسان این 
البته اضافه کنم که عنوان های درسی، سرفصل های  دوره هستند، گفت: 
دروس و سایر جزئیات دوره چندین بار در هیئت  مدیره انجمن مطرح، بازبینی 
و بازنگری شدبه گفته مقدسی، دروس این دوره ترکیبی از مباحث نظری و 
عملی و کارگاهی است و نکته مهم این است که همة مدرسان در این باره 
اتفاق نظر دارند که تمامی مباحث درسی باید طوری مطرح شود که به کار 
ویراستار متون کودک و نوجوان بیاید، چون اساسًا هدف این دوره آموزش 

و مهارت افزایی ویراستاران حوزه کودک و نوجوان است
وی همچنین درباره مشارکت انجمن های دیگر در این دوره توضیح داد: 
تفکر حاکم بر انجمن صنفی ویراستاران این است که هرگونه فعالیت علمی 
و مهارتی بهتر است با همکاری و مشارکت انجمن ها و نهادهای مرتبط با 
آن حوزه باشد، به همین منظور با انجمن ناشران کودک و نوجوان گفت وگو 

کردیم و این همکاری مشترک شکل گرفت
مقدسی در بخش پایانی صحبت های خود با ایبنا ادامه داد: وظیفه خود 
می دانم، عالوه بر همکاری و همراهی انجمن فرهنگی ناشران کودک و 
نوجوان، از حمایت های انجمن علمی زبان شناسی ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 
انجمن تصویرگران ایران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و بوکتاب 
قدردانی کنم با توجه به اینکه این دوره اولین دوره تخصصی ویرایش کتاب 
کودک و نوجوان است که در ایران برگزار می شود، امیدواریم دانش آموختگان 

این دوره نیز از ویراستاران شاخص متون کودک و نوجوان شوند.

شعر  می گوید:  محمدخانی  علی اصغر 
احوال  و  فرهنگ  تمام نمای  آیینه   حافظ 
روحی ماست که وقت خواندن غزل های او 
تداعی های مختلفی را در ما برمی انگیزد و 
با آن که قرن هاست مردم ایران با شعر حافظ 
زیسته اند ولی هر بار جلوه های تازه ای از شعر 

او برای مخاطب رخ می نماید.
معاون فرهنگی و بین الملل شهر کتاب 
با بیان این نکته گفت: مرکز فرهنگی شهر 
کتاب به مناسبت روز بزرگداشت حافظ )2۰ 
مهرماه( و به خاطر شرایط کرونایی، با انتشار 
و  صوتی  فایل های  مقاالت،  و  یادداشت ها 
تصویری و معرفی کتاب های جدید درباره  
حافظ، یاد و بزرگداشت حافظ را به همراه 
به حق  که  شجریان  محمدرضا  استاد  یاد 
حافظ موسیقی ایران است، گرامی داشته و 
به وضعیت حافظ شناسی در شبه قاره، روسیه، 

جهان عرب و غرب پرداخته است.
او  اظهار کرد: حافظ به موسیقی ایرانی 
تسلط کامل داشته است و این آشنایی نه تنها 
با توجه به این که بسیاری از موسیقی دانان 
در  داشته اند،  حافظ  لقب  نیز  آوازخوانان  و 
در  بلکه  است  آشکار  او  ایهام آمیز  تخلص 
سرشاری شعر او از انواع موسیقی که غالبا 
به آن اشاره  کرده اند، بسیار موثر است و پیوند 
میان شعر و موسیقی است که نفوذ این هر دو 

هنر را میان مردم بیشتر می کند و بسیاری 
از مخاطبان امروز، آشنایی بهتر با حافظ و 
سعدی و مولوی را مدیون شجریان و دیگر 

هنرمندان برجسته می دانند.
محمدخانی افزود: حافظ با شعرش نه 
تنها اوضاع و احوال بحرانی و پرآشوب روزگار 
امیدها و  با همه  غم ها و شادی ها،  را  خود 
نومیدی ها، ریاکاری ها و دشمنی ها و ابتالئات 
دیگر مردم دیار و دوران خویش بیان می کند 
بلکه شعرش همانند آینه ای است که اوضاع 
و احوال و روزگار زیسته  ما را هم منعکس 
درونی  احوال  بیان  برای  حافظ  می کند. 
و  ترکیبات  و  کلمات  قدرت  از  خویش 

ظرفیت های همه جانبه  آن ها بهره می جوید 
و به آن ها ظرفیت ها و معانی تازه می بخشد 
و هنرمندانه توانمندی های بالغی، ایهامات 
کشف  را  شاعرانه  تصاویر  و  ابهامات  و 
سحرآفرین  ایجاز  از  استفاده  با  و  می کند 
محدود  ظاهر  به  قالب  می تواند  کالمش، 
و کم ظرفیت غزل را به وسیله ای پرتوان و 
تفکرات متفاوت و حتی  بیان  برای  کارآمد 
گفت:  ادامه  در  سازد.او  بدل  خود  متناقض 
بازنگری  برای  مناسب  فرصتی  حافظ  روز 
و  ایران  در  حافظ پژوهی  کارنامه   بررسی  و 
بررسی  برای  خوبی  زمینه   و  است  جهان 
امسال  حافظ.  هنر  و  اندیشه  و  مجدد شعر 

یاد استاد شجریان در این روز به ما یادآوری 
می کند که موسیقی ایرانی همواره در طول 
تاریخ برترین و موثرترین شناساننده  شعر و 
ادب فارسی و سرانجام برترین و موثرترین 
شناساننده  فرهنگ ایران در جهان بوده است.

معاون فرهنگی شهر کتاب به کارنامه  
حافظ پژوهی در یک سال گذشته اشاره کرد و 
گفت: از میان 2۰3 اثر با شمارگان 3۴۰۶۶۵ 
نسخه که از ابتدای سال ۱3۹۸ تا شهریور 
۱3۹۹ درباره  حافظ و از حافظ منتشر شده، 
چاپ  به  نسخه   2۷۷۴۸۰ تیراژ  با  اثر   ۸۵
اختصاص  دیوان  منتخب  و  حافظ  دیوان 
داشته است. از این میان باالترین تیراژ به 
دیوان حافظ چاپ دفتر نشر معارف با تیراژ 
است.  داشته  اختصاص  نسخه   ۱2۵۰۰۰
۱۱۸ اثر با تیراژ ۶3۱۸۵ نسخه نیز به شروح 
زندگی نامه   و  تفسیر  و  نقد  و  حافظ  دیوان 
حافظ اختصاص داشته است. بیشترین تعداد 
چاپ در میان نقد و تفسیرهای دیوان حافظ 
مرتضی  نوشته   حافظ«  »عرفان  کتاب  به 
 3۹ تاکنون  که  داشت  اختصاص  مطهری 
بار تجدید چاپ شده است. »عرفان و رندی 
و  آشوری  داریوش  نوشته   حافظ«  شعر  در 
ایرج پزشکزاد  ناشنیده پند« نوشته   »حافظ 
پس از آن بیشترین تجدید چاپ را به خود 

اختصاص داده اند.

پیوند شعر و موسیقی و یاد حافظ و شجریان

سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاریس به مناسبت روز 
بزرگداشت حافط در حساب شخصی خود در توییتر نوشت که 
حافظ به تنهایی یکی از اثربخش ترین شعرای بزرگ جهان 

بر بسیاری از شعرا، فالسفه و اهل عرفان و حکمت است. 
به گزارش ایسنا، متن پیام توییتری بهرام قاسمی به 

شرح زیر است:
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست

حافظ این فرزانه لولی وش پر شور و شر عاشق و عارف، 
سرگردان میان مسجد و میخانه، حریم و حرم در کوچه رندان 
برساخته، رند و رهپوی هماره و خستگی ناپذیر در گذر و گذار 
میان زمین و آسمان و همواره در سیر و سلوکی بی همتا که 
نه در عالم خاکی و جهان کوچک و زمینی تاب آرد و نه در 
آسمان و فارغ از قیل و قال مدرسه و خانقاه و دیر خرابات تواند 

ماند، در سعی خود می کوشد جهان کوچک ناچیز پنداشته خود 
را به اوج بی نهایت ها پیوند دهد.حافظ در بیان و کالم خود به 
تمام هنروری و هنرمندی، سرگشته و سرگردان، انسان را به 
سیری بی منتها در صور خیال می برد و با بهره مندی از ذوق 
و اندیشه و جهان بینی حافظانه و با وجدانی بیدار و آگاه به هر 
آنچه در جهان کوچک او در حال گذر است، با معرفت و یاری 
جستن از سرچشمه دل و جان و از سوی دیگر با آگاهی و 
بهره مندی از کالم و فلسفه و عرفان و حکمت و همه آثار 
پیشینیان خود و باهمه ی داشته های خود جهانی را تصویر و 
تصور می کند که در شعر و ادب و فرهنگ و عرفان و حکمت 
درخشش و افالک نشینی خود را دارند. حافظ با بیشترین فاصله 
ها از  تمامی این قله های بی شمار در هر کجا، جلوه گر اندیشه 

و ترانه و شعر و رندی های متعالی خود خواهد بود. 
حافظ به  دوران خود آوازه اش از ایران زمین عبور کرد 

–اسالمی  ایرانی  بزرگ  میراث  او  شد.  جهانی  رفته  رفته  و 
خوانده  اشعارش  جهان  جای  جای  در  که  ماست  سرزمین 
می شود و هرکس به قدر وسع و فهم و همت خود از آن ادراک 
و احساس بر می گیرد. حافظ خود به تنهایی یکی از اثربخش 
ترین شعرای بزرگ جهان بر بسیاری از شعرا، فالسفه و اهل 
عرفان و حکمت است. نام او برای همیشه ی تاریخ در کشور 
ما و در هر خانه و کاشانه ای طنین انداز است و با استمداد از 
دیوان و غزلیات پر رمز و راز او، بسیاری گره از زلف یار می 
گشایند و از او خاضعانه و از سر دل یاری و مدد می جویند. 

الهام بخش  روایت،  به چهارده  قرآن می خواند  که  او 
هر فکر و اندیشه ای است و ایهام و ابهام و تنوع و تکرار در 
سروده های عاشقانه و عارفانه اش از او لسان الغیب آفریده 
است. حافظ نماد و نمود دیگری از جلوه های تمدن و فرهنگ 

و میراث عظیم ما و  پندآموز صد معماست. 

حافظ یکی از اثربخش ترین شعرای بزرگ جهان است
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»حصار« در راه پردیس تئاتر شهرزاد

و  نویسنده  نصرتی  یاسمن 
نمایش  سینما  و  تئاتر  کارگردان 
پردیس  در  اجرا  برای  را  »حصار« 

تئاتر شهرزاد آماده می کند. 
نمایش  ستان  دا خالصه  در 
»حصار« آمده است: نیمه های شب 

هنوز چشم هایم گرم نشده بود، صدای بی 
قراری سگ ها و شیهه اسب ها را شنیدم گویی روح او بود در درون 
سگ ها و اسب هایش و هر بار جسم یکی از آنها را به تسخیر خود در 

می آورد و من حیران و سرگردان در میان ایشان.
در این نمایش تارا ارژنگی، رضا جهانی، رها حاجی زینل، علیرضا 
حنیفی، تنان ساعد، کامران ساعد، شیرین عطاالهی، سارا غفاری، پیمان 
محسنی، به عنوان بازیگر و شهاب شریفی به عنوان مجری طرح و طراح 

صحنه و لباس با یاسمن نصرتی همکاری دارند. 

درگذشت مجری خوش صدا و خوش خلق رادیو

و  مجری  فتحی پور،  علیرضا 
کارشناس خبره، اما کاربلد شبکه های 
که  تلویزیونی  و  رادیویی  مختلف 
آی سی یو  بخش  در  پیش  مدت  از 
بیمارستان بستری بود، امروز ۱۹ مهر 

در سن ۴۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.
»ترنم  برنامه  کارشناس مجری  او 
آیات،« »راز آسمان«، »راز آفرینش« و … در رادیو قرآن، برنامه »به 
رنگ خدا« در رادیو ایران، مجری کارشناس برنامه »اردیبهشت« شبکه 
سوی  »به  »بشارت«،  قرآنی  برنامه های  مجری کارشناس  سیما،  چهار 
ظهور« و  همچنین برنامه تلویزیونی »روز خدا« بود.همچنین او پیش از 

این سابقه سردبیری خبرگزاری شبستان را داشته است.
مرحوم فتحی پور حافظ کل قرآن کریم و از قاریان خوش صدا کشور 

نیز بوده است. 

دوبلور »فوتبالیست ها« به »چهل تیکه« می آید

شوکت حجت صداپیشه و مدیر 
دوبالژ باسابقه تلویزیون که صداپیشگی 
مانند  خاطره انگیزی  شخصیت های 
ایشیزاکی در کارتون »فوتبالیست ها« 
های  قصه  »سریال  در  فیلیکس  و 

جزیره« را بر عهده داشته، روز چهارشنبه 23 
مهر میهمان برنامه چهل تیکه خواهد شد. 
برنامه »چهل تیکه« از روز یکشنبه 2۰ مهر، با حضور عباس محبوب 
برنامه  با  مردم  برای عموم  تلویزیون که  و  تئاتر  قدیمی سینما،  بازیگر 
»سیمای اقتصاد ما« در یادها مانده است، آغاز شد  و پنج شنبه 2۴ مهر رضا 
توکلی بازیگر نام آشنای تلویزیون و سینما میهمان محمدرضا علیمردانی 
به  تلویزیونی »چهل تیکه«  برنامه  تیکه« خواهد شد.  برنامه »چهل  در 
تهیه کنندگی و کارگردانی الهام حاتمی و اجرای محمدرضا علیمردانی از 

روز شنبه تا جمعه ساعت 23 شب از شبکه نسیم 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:  40

اولین همکاری لیال حاتمی و محمدرضا گلزار

گلزار  محمدرضا  و  حاتمی  لیال 
در فیلم سینمایی »چشم و ابرو« به 
هم بازی  نعمت اهلل  حمید  کارگردانی 

می شوند.
»چشم و ابرو« عنوان تازه ترین 
است  سینمایی حمید نعمت اهلل  فیلم 

که سال گذشته فیلم »قاتل و وحشی« را 
کارگردانی کرده، اما هنوز اکران نشده است، 

قطعی  فیلم  این  در  گلزار  محمدرضا  حاتمی، حضور  لیال  از  پیش 
شده بود و این اولین تجربه همکاری مشترک این دو بازیگر در عرصه 
سینما محسوب می شود. لیال حاتمی بازیگر چند فیلم حمید نعمت اهلل در 
سال های اخیر بوده و حضور در »چشم و ابرو« پس از فیلم های »بی پولی«، 
»رگ خواب« و »قاتل و وحشی« چهارمین حضور این بازیگر در فیلمی 

از نعمت اهلل به شمار می رود.
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محمد حسین زاده

نقد  برنامه  جدید  فصل  از  قسمت  پانزدهمین 
در  اربعین  مستندهای  بررسی  و  نقد  عالوه بر  سینما 
قالب گفتگویی ویژه با علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد 
سینمایی فارابی، کارنامه این بنیاد و برنامه ریزی ها برای 
برگزاری سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم کودک 

مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدایی برنامه امیررضا مافی به عنوان  در بخش 
میزبان در گفتگو با محسن یزدی )رئیس شبکه مستند 
ابعاد  بررسی  به  )مستندساز(  چاوش  وحید  و  سیما( 
مختلف مستندسازی اربعین پرداخت. مستندسازی به 
سبک توریستی درباره پیاده روی اربعین و تفاوت آن با 
توجه به معانی این رویداد معنوی، اولین پرسش مافی 
باره گفت:  این  در  یزدی  بود که محسن  مهمانان  از 
یکی از اشکاالت ما در حوزه مستندسازی، نگاه آیینی 
صرف به مناسک مذهبی بوده است. اینکه نذری چگونه 
پخته می شود؟ در فالن شهر چه کسی حلیم می دهد؟ 
تعزیه چگونه اجرا می شود و سوژه هایی از این دست 
که به نظر می رسد از روح مذهبی و توحیدی در آنها 
خبری نیست. نگاه در این آثار حتی »توریستی« هم 
نجات  را  ما  زیادی  تا حدود  اربعین  پیاده روی  نیست. 
البته  که  اربعین  مستندسازی  جریان  به واسطه  و  داد 
متاسفانه هنوز آثار باکیفیت در آن کم است، اما با روح 
اربعین، این نگاه در مستندهای ما تقویت شده و شاهد 

آثار پخته تری هستیم.
وحید چاوش اما در مخالفت با این دیدگاه یزدی 
مستندسازی  جریان  که  نیستم  موافق  من  گفت: 
هم  حرکت  آغار  به  نسبت  است.  رسیده  پختگی  به 
نمی توانیم خیلی به وضعیت امروز مستندهای اربعین 
امیدوار باشیم. سیر صعودی داریم اما با توجه به اهمیت 
موضوع و آمیختگی آن با فرهنگ مردم، هنوز عقبیم 
و مردم خیلی از ما جماعت سینماگر و هنرمند جلوتر 
هستند. ما زبان مان در این حوزه خیلی الکن بوده است. 
نداشتن سبقه مذهبی در میان سینماگران و کم تجربه 
دالیل  از  سینما  حوزه  در  مذهبی  سینماگران  بودن 
سال  همه  این  گذشت  با  است.  وضعیت  این  اصلي 
امروز  داریم؟  آوینی  مرتضی  چند  ما  امروز  انقالب  از 
آینده  در  البته  و  نیستند  انگشتان دست هم  تعداد  به 
خواهیم داشت. در سینمای داستانی مگر چند ابراهیم 
ما  سینمای  امروز  شرایط  از  بخشی  دارم؟  حاتمی کیا 

معطوف به گذشته است.
گفت:  موارد  این  به  پاسخ  در  اما  یزدی  محسن 
برخی بابت سخت گیری های ما در شبکه مستند، انتقاد 
می کنند که چرا از فالن گروه که بچه مسلمان هستند 
حمایت نمی کنید، در پاسخ می گویم عشق و عالقه این 
بچه ها محترم اما من مجاز نیستم حتی ۵۰۰ هزارتومان 
به آن ها بدهم. من مسئولم برای کاری که می تواند این 
عشق را به مخاطب منتقل کند، هزینه کنم. به لحاظ 
کمی و کیفی شرایط امروز سینمای مستند ایران بسیار 
خوب است. در حوزه مستند دینی و آیینی هم معتقدم 
مراکز فرهنگی متولی حوزه مستند دینی عملکرد خوبی 
در این سال ها داشته اند. اگرچه تجربه های فردی موفق 
و پراکنده ای در این حوزه داشته ایم اما در سامان دهی 
نیز  متولی  نهادهای  و  فرهنگی  مدیریت  جریان،  این 
بی تاثیر نبوده اند. زمان بر بودن تربیت نیروی موثر در 
به  میدان مستندسازی مشکل اصلي ماست و نسبت 
این نگاه که مستندسازی کاری ندارد و با یک دوربین 

می توان مستند ساخت، انتقاد دارم.
برخی  پرداخت  به  نسبت  مافی  مه  دا ا در 
کرد  انتقاد  اربعین  پیاده روی  ظواهر  به  مستندسازان 
چای  مانند  ظواهری  گفت:  زمینه  این  در  چاوش  که 
دادن و پذیرایی از زائران در این سفره عاشقانه را، من 
هم دیده ام اما سعی کردم در این مرحله باقی نمانم و 
بگویم در پس این پذیرایی یک عشق جریان دارد و 

نشان دادن این عشق مهم است. برخی مستندسازان 
حتی این عشق را هم درک می کنند اما مثاًل در قالب 
نریشن در مستندشان می خواهند بگویند »این جماعت 
عاشق هستند«. یک زمانی اینقدر رو به چنین مفاهیمی 
اشاره می کنید، زمانی اما این »عاشق بودن« را به تصویر 
درمی آورید. این کار مهم یک مستندساز است. من نوعی 
۱۰ سال است که در این حوزه کار می کنم، کارشناسان 
و صاحب نظران هم به بنده لطف داشته اند و می گویند 
خوب کار کرده ام، اما هنوز به اندازه فهم خودم احساس 
می کنم نتوانسته ام آنچه باید را به تصویر درآورم و این 

حسرت را در دل دارم. 
یزدی در ادامه با تاکید بر اینکه این جنس انتقال 
گفت:  است  دشواری  کار  واقعًا  تصویر  زبان  به  معنا 
آدمی که می خواهد وارد این عرصه شود باید تکلیفش 
این کار زحمت  بداند که  باشد و  با خودش مشخص 
دارد. پژوهش در این حوزه بسیار حائز اهمیت و اینها 
جزو وظایف ما به عنوان مستندساز است. برخی بابت 
سختگیری های ما در شبکه مستند، انتقاد می کنند که 
حمایت  هستند  مسلمان  بچه  که  گروه  فالن  از  چرا 
نمی کنید، در پاسخ می گویم عشق و عالقه این بچه ها 
محترم اما من مجاز نیستم حتی ۵۰۰ هزارتومان به آنها 
بدهم. من مسئولم برای کاری که می تواند این عشق را 
به مخاطب منتقل کند، هزینه کنم. نسبت به وضعیت 

آینده سینمای مستند بسیار امیدوار است.
با  ویژه  گفتگوی  به  سینما  نقد  بعدی  بخش 
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر 
بین المللی فیلم های کودکان و  سی وسومین جشنواره 
نوجوانان اختصاص داشت. تابش در ابتدا در پاسخ به 
سوال امیررضا مافی درباره تعریف سینمای کودک گفت: 
سینمای کودک نگاه سینماگران ما به فانتزی ها، رویاها 
و یا داستان های حوزه کودک و نوجوان است که بخشی 
از آنها می تواند برای مخاطب کودک و نوجوان باشد و 

بخشی فیلم های درباره کودک و نوجوان.
وی درباره اولویت داشتن فیلم های برای کودک 
یا درباره کودک هم گفت: فیلم های کودک باید برای 
و  اقتصاد سینمای کودک  دنیا  آنچه در  باشد.  کودک 
نوجوان را بارور کرده است و به نظرم ما هم باید بیش 
برای  فیلم های  همین  کنیم،  توجه  آن  به  گذشته  از 

کودک و نوجوان است.
تابش درباره وضعیت فیلم های حاضر در جشنواره 
سی وسوم هم گفت: در فیلم های امسال ترکیبی از هر 2 
نوع رویکرد وجود دارد اما تالش ما در فارابی به عنوان 
حامی سینمای کودک این بوده است که فیلمسازان به 
وجوه اقتصادی و جذابیت های داستانی و قدرت جذب 

مخاطب بیش از گذشته توجه داشته باشند.
و  کودکان  فیلم های  دبیر سی وسومین جشنواره 
این رویداد در سایه  برگزاری  نوجوانان درباره شرایط 
از  اردیبهشت ماه امسال و پس  از  کرونا توضیح داد: 
مصوبه شورای سیاستگذاری جشنواره، وارد گفتگوهای 
و  وی اودی ها  حوزه  در  فنی  کارشناسان  با  فشرده ای 
وزارت ارتباطات و بخش خصوصی شدیم. حتی جلسات 
متنوعی با صاحبان آثار و تهیه کنندگان سینما داشتم. 
ظرفیت برگزاری آنالین جشنواره خوشبختانه در کشور 
ما وجود دارد، البته با دشواری هایی همراه است به ویژه 
برای جشنواره ای که اولین گام را در این زمینه برمی دارد.

اختتامیه  و  افتتاحیه  آیین  برگزاری  درباره  وی 
جشنواره هم گفت: هر 2 مراسم به صورت الیو روی 
اینترنت پخش می شود و فراخوانی برای حضور پرشمار 
تماشای  برای  داشت.  نخواهیم  مراسم  در  مهمانان 
در  مخاطب  حضور  برای  فراخوانی  هیچ  هم  فیلم ها 
و  تهران  در  یکی  فیلم،  خانه   2 در  نداریم، جز  سالن 
دیگری در اصفهان که فیلم ها برای مخاطبان خاص 
اکران می شود. در این سالن ها هم صاحبان آثار، اصحاب 
رسانه و برخی داوران نوجوان به صورت دعوتی حضور 
و  انیمیشن  کوتاه،  فیلم های  حوزه  در  داشت.  خواهند 
فیلم های بلندی که پاسخ فراخوان جشنواره را داده اند، 
ما هیچ اجباری برای اکران آنالین نداشتیم و خودشان 
این انتخاب را داشتند. درآمد حاصل از اکران آنالین 
هم صددرصد به صاحبان آثار اختصاص پیدا می کند. 
امسال رشد 2۰ درصدی در همه بخش های جشنواره 
داشتیم که برای خودمان قابل توجه بود. استقبالی که 
امسال در قالب ارسال فیلم به دبیرخانه داشتیم قابل 
توجه بود. در بخش سینمای داستانی ما ۷ فیلم توسط 
هیأت انتخاب به جشنواره راه پیدا کرد اما امسال ۱3 

فیلم در بخش سینمای ایران داریم.
وی درباره حمایت از فیلم های کودک برای ورود 
به چرخه اکران هم گفت: اگر کرونا اجازه دهد و چرخه 
حمایتی  سیاست های  حتمًا  بیفتد،  راه  فیزیکی  اکران 
سال گذشته خود را ادامه خواهیم داد. گفتگوهایی هم 
با پلتفرم های فعال در حوزه وی اودی داشتیم و این وعده 
را به ما داده اند که فیلم های برگزیده جشنواره امسال 
بالفاصله و با توافق صاحبان آثار اکران آنالین شود. 
این اتفاق دستاورد قابل توجهی برای سینمای کودک 

و نوجوان خواهد بود.
تولید فیلم های کودک  به فرآیند  اشاره  با  تابش 
و نوجوان افزود: ما سال گذشته روی فیلم ها بررسی 
درست  آثار  برای  اقتصادی  پروفایل  یک  و  داشتیم 
عملکرد  ارزیابی  در  که  تخمینی  درصد   ۸۰ کردیم. 
نوجوان داشتیم، محقق  فیلم های کودک و  اقتصادی 
شد. از ۷ فیلمی که سال گذشته در جشنواره داشتیم، 
اکران شد.  فیلم در طول سال گذشته  خوشبختانه ۶ 
در سال گذشته مجموعًا ۹ فیلم کودک و نوجوان در 
در  فقط  تومان  میلیارد   22 باالی  که  داشتیم،  اکران 
هم  خانگی  نمایش  بخش  در  داشتند.  فروش  گیشه 

فروش هایی داشتند.
بابت  نگرانی  درباره  کودک  فیلم  جشنواره  دبیر 
گفت:  آنالین  به صورت  عرضه شده  فیلم های  سرقت 

۱3فیلم بلند داستانی حاضر در جشنواره روی پلتفرم ها 
عرضه نمی شوند اما واقعیت این است که این نگرانی 
در همه جای دنیا بابت عرضه آنالین آثار وجود دارد. 
در حوزه فیلم های کوتاه، انیمیشن و فیلم های بلندی 
که پاسخ فراخوان جشنواره را داده اند، ما هیچ اجباری 
برای اکران آنالین نداشتیم و خودشان این انتخاب را 
آنالین هم صددرصد  اکران  از  داشتند. درآمد حاصل 
پخش  برای  می کند.  پیدا  اختصاص  آثار  صاحبان  به 
آنالین در جشنواره هم حق پخشی را برای آثار براساس 
تایم هر کدام در نظر گرفته ایم که این ها مشوق هایی 
جشنواره  آنالین  بخش  با  فیلمسازان  همراهی  برای 

محسوب می شود.
تابش درباره حضور مهمانان خارجی در این دوره 
از جشنواره هم توضیح داد: بخش بین الملل جشنواره 
هم به صورت آنالین خواهد بود. کارگاه ها و پنل های 
تولید مشترک به صورت برخط برگزار و لینک فیلم ها 
مجموعًا  می شود.  ارسال  بین المللی  داوران  برای  هم 
بین الملل داوری  انیمیشن در بخش  و  رئال  فیلم   2۰
می شود که پخش آنالین برای مخاطب ندارد. اما در 
بخش پلتفرمی بالغ بر 2۰ فیلم سینمایی روز کودک 
و نوجوان انتخاب شده که برای مخاطب هم تماشای 

آن ها تازگی خواهد داشت.
بخش دوم گفتگو با علیرضا تابش به کارنامه بنیاد 
سینمایی فارابی اختصاص پیدا کرد. تابش در این بخش 
درباره دستور کار فارابی در سال های اخیر و تفاوت آن 
با سال های تأسیس این بنیاد در ۴۰ سال پیش گفت: 
در دهه ۶۰ و در آغاز بنیانگذاری بنیاد سینمایی فارابی، 
ایران بود؛  بنیاد پاسبان و نگهبان کیان سینمای  این 
سینمایی که از سمت و سوی مختلف نگاه مثبتی به آن 
نبود. تالش های مدیران و حمایت های فارابی بود که 
سینمای بعد از انقالب را شکل داد. امروز بنیاد فارابی از 
نقش نگهبانی و پاسبانی فاصله گرفته و نقش تسهیل گر 
پیدا کرده است، هم در حوزه سیاست های فرهنگی، هم 

در حوزه زیرساخت ها و نوآوری های سینمایی.
وی با اشاره به اینکه سینمای ایران امروز دوران 
فکر  با  امروز  دوستانی  افزود:  می کند،  طی  را  گذار 
حالی  در  بسازند،  دیجیتال  فیلم  می خواهند  آنالوگ 
دیگر  سوی  از  است.  شده  سپری  آنالوگ  دوران  که 
و  رسیده اند  پیشکسوتی  مقام  به  سینماگران  از  نسلی 
بودند،  سینما  عالقمند  صرفًا  زمانی  که  جوان ترهایی 
فعالیت می کنند  فیلمسازان شاخص  امروز در کسوت 
و شاهد تغییر نسل هستیم. به نظرم وقت آن رسیده 
مالل آور  و  کهنه  فرآیندهای  از  بخشی  در  که  است 
بنیاد  در  ما  کارهای  مجموعه  کنیم.  بازنگری  سینما 
آثار  اخیر هم نگاه به شتاب دهی  فارابی در سال های 
به شکل و فرم امروزی کمپانی های بزرگ فیلمسازی 
در جهان بوده است. کسانی که نگاه کسب و کار به 
فعالیت فرهنگی دارند، نه دغدغه برای تولید محتوای 
فرهنگی قطعا نمی توانند مخاطبان ایرانی را به بیشتر 
فیلم دیدن ترغیب کنند و ما به دنبال تغییر این شرایط 
هستیم. شوراهای فارابی در دوره مسئولیت بنده، ترکیب 
و عملکردشان به صورت شفاف روی خروجی سایت بنیاد 
قرار گرفته است. افرادی از بدنه سینما با ما همراهی 
دارند که به صورت شفاف هم معرفی می شوند که این 
اتفاق در طول تاریخ فارابی سابقه نداشته است و پیش 
از این گویی کسانی که نمی دانستیم که هستند درباره 
ما  که  است  این  مهم  می کردند.  تصمیم گیری  آثار 
می خواهیم ماهی گیری به افراد یاد بدهیم و یا ماهی 

به آن ها بدهیم. ما به دنبال نگاه اول هستیم.
وام های  درباره  فارابی  بنیاد سینمایی  مدیرعامل 
تخصیص یافته به فیلم های سینمایی توضیح داد: وام ها 
در 2 سال ابتدایی دوره مسئولیت من به همان شکل و 
شمایل سابق اهدا می شد. وام در شورای فارابی مصوب 
می شد و به یک فیلم اختصاص پیدا می کرد. این وام ها 
اصطالحا وام های قرض الپس نده! بود. تهیه کننده هم 
می دانست که بعد از آنکه فیلمش ساخته و اکران شد، 
هیچ گاه قرار نیست این وام را تسویه کند. از سال ۹۶ 
تغییر کرد. ما وام ۴ درصدی به  این رویه  اما  بعد  به 
تهیه کنندگان آثار می دهیم و این اتفاق از طریق صندوق 

اعتباری هنر رخ می دهد.
وی در تشریح سازوکار تعریف شده برای اعطای 
وام به یک فیلم هم توضیح داد: فیلمنامه در شورای 
ارزیابی می شود.  آیتم های مشخص  اساس  بر  فارابی 
هر فیلمی که پروانه ساخت از وزارت ارشاد دارد و پیام 
فرهنگی مدنظر ما هم در آن وجود داشته باشد، مشمول 

این وام حمایتی می شود.
عملکرد  و  اعضا  نبودن  شفاف  درباره  تابش 
شوراهای ارزیابی فارابی و تاثیر نگاه سیاسی در خروجی 
درباره  گفت:  مختلف هم  زمانی  مقاطع  در  شورا  این 
دوران پیش از خودم نمی توانم قضاوت و پاسخی داشته 

باشم. درباره دوره خودم هم شما را به انصاف منتقدان 
علیرضا  عملکرد  بگویند  که  می دهم  ارجاع  منصف 
و  غیرسیاسی  نگاهی  واقعا  است.  بوده  چگونه  تابش 
فراجناحی در حوزه حمایت از آثار داشته ایم. شوراهای 
فارابی در دوره مسئولیت بنده، ترکیب و عملکردشان 
به صورت شفاف روی خروجی سایت بنیاد قرار گرفته 
که  دارند  همراهی  ما  با  سینما  بدنه  از  افرادی  است. 
به صورت شفاف هم معرفی می شوند که این اتفاق در 
طول تاریخ فارابی سابقه نداشته است و پیش از این 
آثار  درباره  که هستند  نمی دانستیم  که  گویی کسانی 

تصمیم گیری می کردند.
فیلم های  باالی  تعداد  درباره  فارابی  مدیرعامل 
کم فروش و یا اکران نشده در میان فهرست تولیدات 
این  بر  سابق  گفت:  هم  گذشته  دهه   ۴ در  فارابی 
و  می کردند  تأیید  را  فیلمنامه ای  یا  فارابی  شوراهای 
یا رد. امروز اما با صاحبان اثر وارد گفتگو می شویم و 
بخش طراحی تولید را برای شتاب دهی در تولید آثار 
در نظر گرفته ایم. ما می توانستیم برای یک پروژه چند 
طراحی  قرارداد  در  اما  ببیندیم،  تولید  قرارداد  میلیارد 
تولید، با ابعاد کلی تولید مواجه می شویم که رقم خیلی 
کمتری را برای آن می پردازیم تا مطالعات و بررسی ها 
پیرامون فیلم صورت بگیرد و امکان سنجی شود. اگر در 
این مرحله به نتیجه نرسیم، اساسا برای سرمایه گذاری 
در تولید ورود نمی کنیم. از 2 سال پیش این فرآیند در 
فارابی تعریف شده و خروجی اش هم عدم تولید برخی 

از آثار بوده است.
تابش درباره توجیه اقتصادی سرمایه گذاری فارابی 
در برخی فیلم ها هم گفت: امروز فیلم روز واقعه، یکی از 
آثاری است که چند نسل دارند آن را تماشا می کنند و 
از آن لذت می برند، اما در سال تولید شکست در اکران 
این  نباید  آیا  که  است  این  کرد. سوال من  تجربه  را 
فیلم در آن سال در نهادی مانند فارابی تولید می شد؟

اتمام  از  پس  فعالیت هایش  ادامه  درباره  تابش 
مسئولیت در فارابی هم گفت: بنده کارمند رسمی وزارت 
این  از  با پست مشاور وزیر. قطعا وقتی  ارشاد هستم 
مسئولیت کنار بروم هم وزیر بعدی باید تکلیف بنده را 
مشخص کند. رقم خرید حق فیلم گزارش یک جشن 
آنالین  اکران  االن  اگر  معتقدم  اما  ندارم  خاطر  به  را 
شود، از آن استقبال خواهد شد. گزارش یک جشن در 
دوره ای خریداری شده که بنده مسئولیت نداشتم، اما 
درباره رستاخیز که در دوره مسئولیت بنده این اتفاق 
وزارت  نوعی  به  بود.  فیلم  اکران  توقف  دلیلش  افتاد، 
ارشاد تالش کرد اینگونه در سهام این فیلم شریک شود.

تابش در پاسخ به اینکه فارابی چقدر برای خرید 
این سهم هزینه کرده است گفت: ما ۶۰ درصد این فیلم 
را خریداری کردیم که مبلغ پرداخت شده برای آن تقریبًا 
۱۷ میلیارد تومان بود. فیلم شرکای خارجی و هزینه های 
تولید بسیار باالیی هم داشت. با ارزیابی و بررسی هیأت 
حکمیت، این رقم معین شد و سازمان سینمایی تصویب 
کرد که بخشی از سهام را بنیاد سینمایی و بخشی را 
کند.  خریداری  شرکا  از  تصویری  رسانه های  موسسه 
بنیاد  و  تصویری  رسانه های  موسسه  ادغام  با  امروز 

فارابی، ما مالک ۶۰ درصد این فیلم شده ایم.
مدیرعامل فارابی درباره اینکه آیا دیگر فیلم های 

اکران نشده نیز می توانند چنین توقعی از فارابی داشته 
باشند هم گفت: اگر به نوعی وزارت فرهنگ در اکران 
نشدن این آثار دخیل بوده باشد و شرایط مشابه رستاخیز 
بله حتما  بود،  باشند که می دانیم چه شرایطی  داشته 
می توانند این توقع را برای جبران داشته باشند. طی 
این سال ها شرایط این فیلم جزو معدود نمونه هایی بود 

که شاهدش بودیم.
تابش در پاسخ به اینکه آیا رستاخیز در صورت 
اکران می توانست چنین فروشی در گیشه داشته باشد 
هم گفت: اگر فیلم در عرضه خارجی زودتر ورود می کرد، 
تهیه کننده حرف ما را گوش می داد و همراهی می کرد، 
قطعًا در اکران پلتفرمی می توانست درآمد خیلی خوبی 
میزان  آن  احتماال  داخلی  مخاطب  اما  باشد  داشته 
نداشتند.  فیلم  از  بود،  پیش بینی شده  که  را  استقبالی 
رستاخیز اتفاقا جزو مجموعه آثار خاص سینمای ایران 
است که تا سال ها می تواند درآمد کسب کند اما این 

درآمدزایی فوری و خیلی سریع نیست.
بخش پایانی برنامه نقد سینما به گفتگوی امیررضا 
مافی و بهروز افخمی درباره تفاوت مفهوم فیلم جنگی و 
ضدجنگ اختصاص پیدا کرد. افخمی در این باره گفت: 
به نظرم فیلم جنگی فیلمی است که سازنده اش جنگ 
را دوست دارد و حتی نسبت به آن گریزان هم نیست، 
در نقطه مقابل اما فیلم ضدجنگ است. مثل فیلم ۱۹۱۷ 
که اشاره کردم، فیلمی ضدجنگ است، اما فرم انتخاب 
شده برای آن قالبی است و به مضمونش نمی چسبد. 
فرمی  چنین  انتخاب  و  است  فیلم جنگ  اما  دیده بان، 
برایش اجتناب ناپذیر بوده است. درباره لفظ سینمای دفاع 
مقدس هم این لفظ در زمان خودش باید به کار می رفت 
تا همه تردیدها را برطرف کند، اما امروز دیگر نیازی به آن 
نیست ما امروز سینما جنگ داریم و سینمای ضدجنگ.

افخمی با اشاره به جمله ای از جان فورد مبنی بر 
اینکه فیلم خوب فیلمی است که حرکت زیاد و حرف 
کم داشته باشد، گفت: به معنایی آدم ها به دنیا می آیند 
در حال جنگ  نوعی همه موجودات  به  و  بجنگند  تا 
است  اجتناب ناپذیر  جنگ  این  و  هستند  حیات  برای 
و هدف زندگی هم محسوب می شود. جنگ است که 
بزرگ  تغییرات  و  بزرگ  مردان  آمدن  به وجود  باعث 
می شود. با این نگاه می توان این خرافه را هم از بین 
برد که برخی فیلمسازان جوان مدام می گویند سینما باید 
به دنبال عشق به زندگی و مخالفت با مرگ و میرایی 
باشد. این خرافه را باید به طور کل وارونه کنیم و به 
این فکر کنیم که آیا سینما ذاتا برای نمایش خشونت و 
جنگ ساخته شده است یا خیر؟ مشخصًا هم این سوال 
را درباره سینما مطرح می کنم، نه مثال تلویزیون که آن 
را مدیومی بین سینما و رادیو می دانم. به نظر می رسد 
ذات سینما با خشونت و نمایش خشونت خیلی مناسبت 
دارد و برای همین تارانتینو می گوید سینما برای نمایش 

خشونت اختراع شده است.
کرد:  تاکید  خود  بحث  پایان بندی  در  افخمی 
آزار  کند،  آزرده  را  تماشاگر  که  خشونتی  صحنه های 
بدهد و حتی حالش را بد کند، به صورتی که حتی پس 
تماشاگر  اگر  کند،  فراموش  را  آن  نتواند  هم  فیلم  از 
این  نمایش  به زندگی کند، حتمًا  آگاه تر  را پخته تر و 

خشونت موجه است.

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

هنرمندان،  ارزشیابی  شورای  دبیر  و  وزیر  نماینده  طباطبائی  سیدمحمد 
نویسندگان و شاعران کشور و نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور 
در منزل جمشید هاشم پور گواهینامه درجه یک هنری این هنرمند پیشکسوت 

را  به وی اعطا کرد.
طباطبایی هنگام اعطای گواهینامه درجه یک هنری این هنرمند گفت: 
جمشید هاشم پور را اگرچه خیلی ها در نگاه اول با فیلم های قهرمان محوری که 
ایشان نقش قهرمان را در آن ها داشته اند به یاد می آورند، اما اهالی و کارشناسان 
حوزه سینما تایید می کنند که او در ژانرهای گوناگون درخشیده و  همکاری با 
کارگردان مهمی همچون زنده یاد رسول مالقلی پور در پنج فیلم نشان از میزان 
اعتماد به این بازیگر است. بازی ایشان در دو فیلم »هیوا« و »قارچ سمی« 

هیچ وقت فراموش نمی شود.

جمشید هاشم پور نشان درجه یک هنری گرفت


