
کاهشتقاضابرایگاز،امسالرکوردمیزند
با توجه به این که دولت تا پایان سال باید سه صندوق 
سرمایه  گذاری خود را در بازار سرمایه در قالب ETF عرضه 
پاالیش  یکم  و  یکم  دارا  تاکنون  این که  به  توجه  با  و  کند 
عرضه  منتظر  پیش رو  ماه  چند  در  باید  است  شده  عرضه 

باشیم. صندوق  سومین 
گذاری  سرمایه   صندوق های   ۱۳۹۹ سال  بودجه  قانون  طبق 
بانک ها،  برخی  در  دولت  سهام  باقیمانده  که  بورس  در  معامله  قابل 

در  امسال  باید  است  فلزی  و  خودرو  صنایع  پاالیشگاه ها،  بیمه ها، 
بورس عرضه شود.

براین اساس نخستین صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله بانک و 
بیمه شامل باقی مانده سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت و 
شرکت های بیمه البرز و اتکای امین و دومین صندوق سرمایه  گذاری قابل 

پاالیشگاه ها در  باقی مانده سهام دولت  پاالیشی شامل  معامله 
صفحه ۳

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران خبرداد: 

جزئیات رتبه بندی دانشگاه ها 
براساس آموزش مجازی

روز پرنوسان برای بورس
شاخص کل بورس روزسه شنبه 
حرکتی پرنوسان داشت و در حالی که در 
ساعات ابتدایی معامالت تا یک میلیون 
و ۵۸۸ هزار واحد صعود کرد، سقوطی چشم گیر 
داشت و به یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسید. 
این شاخص در نهایت در رقم یک میلیون و ۵۷۹ 

هزار واحد ایستاد.
 ۱۳۲ با  شنبه  روزسه  بورس  کل  شاخص 
واحد افزایش رقم یک میلیون و ۵۷۹ هزار واحد 
را ثبت کرد. این در حالی است که شاخص کل 
با معیار هم وزن ۲۰۴۱ واحد کاهش یافت و به 

رقم ۴۱۴ هزار و ۳۹۶ واحد رسید.
صفحه ۳

فقط 33 میلیارد از 95 میلیارد برای قرمزها؛

قرارداد با کارگزار؛
همه چیز به زیان پرسپولیس!
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بهداشت روان و کالس های مجازی
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مجید صالحي: 

مردم این روزها 
به شدت به آثار 

کمدي نیاز دارند

6ورزش
واکنش فیروزجا به 

پیروزی عجیبش 
مقابل شطرنج باز 

ارمنستانی 

هنگ 7فر

مجید صالحی نامی آشنا برای دوستداران کارهای طنز است. 
مسیر حرفه ای صالحی پله پله ساخته و محکم شده است. او با 
برنامه های کودک، گویندگی و عروسک گردانی آغاز کرد و بعد از 
تجربه های مختلف در بازیگری خودش را در کارگردانی آزمود و 
مجموعه بسیار موفق و محبوب سه درچهار و پس از آن سریال 

موج و صخره را ساخت و نشان داد...

برد عجیب فیروزجا مقابل لوون آرونیان باعث شد که نابغه 
شطرنج جهان به آن واکنش نشان دهد. علیرضا فیروزجا، نابغه 
ایرانی شطرنج جهان که در مسابقات سوپرتورنمنت شطرنج نروژ 
شرکت کرده است موفق شد با پیروزی بر حریفان در صدر این 
رقابت ها قرار گیرد. این صدر نشینی در حالی به دست آمده 
که نفر اول و دوم شطرنج جهان در این مسابقات حضور دارند. 

حسین معصومی همدانی می گوید صدای محمدرضا شجریان 
عضو  عنوان  به  همچنین  او  بود.  فارسی  شعر  خدمت  در 
این  است: حق  معتقد  فارسی  ادبیات  و  زبان  فرهنگستان 
بود که این  نهاد یادکرد این خدمتگزار بزرگ زبان و ادب را 
فراموش نمی کرد و گمان نمی برد که چون او اهل موسیقی 

بوده است ....

انتقاد از سکوت 
فرهنگستان زبان 
درباره شجریان

نکاتی در مورد سومین صندوق سرمایه  گذاری دولت مردم ایران در چند سال گذشته
 از حوادث سختی سرافراز  بیرون آمدند

جنایتکاران  ابتدای سال ۹۷  در  تحریم هم  در مسئله  رئیس جمهور گفت:   
کاخ سفید علیه ملت بزرگ ما تحریم اعمال کردند که مردم ما سرافراز بیرون آمدند.

حجت االسالم حسن روحانی در آئین افتتاح طرح های ملی نوسازی و بازسازی 
مناطق سیل زده که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به بهره برداری 
از چند طرح ملی در دو استان خوزستان و لرستان، اظهار داشت: از همه مسئولین در سه استان 
لرستان، خوزستان و گلستان تشکر می کنم. این سه استان سخت ترین روزها را در ایام سیل گذراندند.
صفحه ۲

یسپا  ا جدید  نظرسنجی های  ز  ا یکی  نتایج 
معلم  از  تهرانی  والدین  از  نیمی  حدود  می دهد  نشان 
آموزش های غیرحضوری فرزندان شان رضایت زیادی 
دارند و در این میان، والدینی که فرزند آن ها در مدارس غیرانتفاعی 

تحصیل می کنند رضایت بیشتری از معلم فرزند خود دارند.
یک  طی  یران)ایسپا(  ا دانشجویان  افکارسنجی  مرکز 

نظرسنجی از والدین دانش آموزان تهرانی پرسیده است »از معلم 
فرزندتان تا چه حد رضایت دارید؟« ۴۸.۴ درصد والدین اظهار داشته 
از معلم فرزندشان، رضایت زیادی دارند. ۲۵.۷ درصد میزان  اند 
رضایت خود را متوسط و ۱۱.۶ درصد اصال و کم، اظهار نموده 

اند. ۱۴.۳ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده اند.
صفحه ۲

رضایت نسبی خانواده ها از معلمان آموزش مجازی فرزندانشان

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ابوالفضل فاتح
نمی  زندگی  آمریکا  در  چون 
درباره  نزدیک  از  توانیم  نمی  کنیم 
داوری  کشور  این  انتخاباتی  فضای 
کنیم و صرفا بر اساس تحلیل های 
سنجی  نظر  و  پژوهشی  موسسات 
قضات  ای  رسانه  های  دریافت  و 

می کنیم.
موسسه  ده  از  بیش  های  داده  اساس  بر  و  این رو  از 
نظرسنجی آمریکا تا این لحظه اختالف در سطح ملی بین ۷ 
تا ۱۵ درصدی بین دو رقیب، احتمال انتخاب ترامپ را بسیار 
پایین می داند و اگر امروز انتخابات برگزار شود بایدن  بخت 
بیشتری دارد موسسه تحقیقاتی پیو اختالف را ده درصد برآورد 
کرده و موسسه محافظه کار و جمهوری خواه راسموسین برآورد 
کرده است که  بایدن با تفاوت ۱۲ درصد پیشروی انتخابات 
است. اما هنوز بیشتر از سه هفته تا انتخابات باقی است. آیا در 

سه هفته آینده نتیجه تغییر خواهد کرد؟ 
سه هفته آینده برای هر دو کمپین حیاتی است. چو ن 
عقب  جبران  داشت.  خواهند  حداکثری  تالش  طرف  دو  هر 
اندگی دشوار به نظر می رسد اما غیر ممکن نیست. لجستیک 
انتخابات آمریکا بسیار بزرگ است و روند شکل گیری افکار 
عمومی از نزدیک یک سال قبل آغاز شده است. سوابق دوره 
های مختلف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان می دهد 
که در چنین زمانی اکثریت بسیار باالی آمریکایی ها تصمیم 
خود را گرفته اند، پس امکان جابجایی بیش از سه یا چهار 
درصد آراء  در ماه پایانی به ویژه در سطح ایالت های کلیدی 
دشوار است، حال آن که نظر سنجی های فعلی فاصله ی بسیار 
بیشتری را بین دو رقیب نسبت به دوران رقابت هیالری و 

ترامپ نشان می دهد.
در دوره قبل خانم  هیالری کلینتون دو تا چهار درصد 
در سطح ملی پیش بود اما در سطح الکترال ایالت های کلیدی 
فاصله کمتر بود و با رشد ترامپ در هفته های پایانی با فاصله 
الکترال صحنه را واگذار کرد.  اینک نه تنها در  آراء  کم در 
سطح ملی که در سطح بیش از شش  ایالت از یازده ایالت  
و  ومیشیگان  ویسکانسین  و  پنسیلوانیا  از جمله  موثر  کلیدی 
مینه سوتا  و نوادا و نیو همپشایر در رای الکترال فاصله باالی 
۵ درصد است که جبرانش بسیار دشوار است ودر سه ایالت 
دیگر از جمله فلوریدا و آریزونا وو کارولینای شمالی نیز بایدن 
پیش است گرچه این فاصله کمتر از سه درصد است و احتمال 
جابجایی وجود دارد. تنها در دو ایالت جورجیا و تکزاس ترامپ 

به شکل واضح پیش است. 
اما  بوده  موفق  خود  پایگاه  آراء  حفظ  در  گرچه  ترامپ 
استراتژی انتخاباتی او در جذب آراء شناور هنوز موفقیت چندانی 
نداشته است و هر چه در صد رای دهندگان باالتر رود این بخت 
کمتر خواهد شد.  بنابر این  اگر  داده ها درست باشد و همین 
روال در سه هفته آینده طی شود، آمریکا به دوران ما بعد از 
ترامپ نزدیک می شود. دموکرات ها که تکلیفشان با ترامپ 
روشن است. عالوه ترامپ هم در جریان کرونا، هم در مناظره و 
هم در جریان بیماری خودش و هم در مسامحه اش  با جریان 
راست افراطی و هم منازعه ی خطرناک با چین و هم خروج 
برای مخاطب شناور  المللی،  بین  از برجام و معاهدات دیگر 
آمریکایی  که تعیین کننده انتخابات هستند، غیر قانع کننده 
و حتی خطرناک ظاهر شده است. به رغم برخی دستاوردهای 
اقتصادی، همه ی این رخدادها تا این لحظه کمپین ترامپ را 
در موقعیتی شکننده قرار داده است. برخی از قطبی تر کردن 
جامعه آمریکا، احتمال ارائه واکسن کرونا یا ماجراجویی های 
خارجی ترامپ در صورت جدی تر شدن احتمال باختش برای 
تغییر وضعیت انتخابات گفته اند. مخصوصا که او پیشتر قابلیت 

تصمیمات خطرناک و غیر قابل پیشبینی را نشان داده است.
یا  و  کرونا   واکسن  که  این  اما  است،  محتمل  آری 
ماجراجویی احتمالی ترامپ و قطبی تر ساختن فضای داخلی 
به تنهایی بتواند نتیجه را به نفع او در این شرایط که فاصله زیاد 
است، تغییر اساسی دهد، قطعیت ندارد و باید دید تا چه اندازه 
می تواند افکار عمومی داخلی آمریکا را به حفظ وضع موجود 
باید در کمپین  این روی برای پیروزی ترامپ  از  قانع سازد. 
بایدن هم خطا، رسوایی یا شکست فاحش و غیر منتظره ای  
روی دهد.   البته پذیرش نتیجه انتخابات نیز از  چالش های 
پیش روی  انتخابات آمریکا است و احتمال نهایی نشدن نتیجه 
در روز انتخابات و کشیده شدن به دادگاه به ویژه در صورت 

فاصله نزدیک آراء  وجود دارد.
آیا ترامپ قادر خواهد بود در مناظره  ۲۲ اکتبر شرایط 
را به نفع خود تغییر دهد؟ بنابر آنچه گفته شد، تا امروز  دشوار 
می نماید و فضا به نفع رقیب اوست. اما سه هفته باقی مانده 
تا انتخابات حیاتی است و به شکل تئوریک غیر ممکن نیست 
به ویژه این که تنها در سه دوره رییس جمهور آمریکا به دور 

دوم راه نیافته است.
در هر صورت انتخاب ترامپ از شرمندگی های دنیای 
جدید و از سیاه چاله های دموکراسی آمریکا است. امید است 
جامعه آمریکا با پرهیز از تکرار این اشتباه، این شرمندگی را 
تجدید نکند.  گرچه تاریخ آمریکا از این شرمندگی ها زیاد داشته 
است. قیام رسانه ها به ویژه بسیاری از رسانه های کالسیک و 
بخشی از رسانه های اجتماعی علیه ترامپ در این زمان و تاثیر 
آن بر وضعیتی افکار عمومی آمریکا و جهان از نکات قابل تامل 
است که در باره آن بعدا بیشتر باید نوشت. رفتار های ترامپ در 
طی چهار سال در فضای چند صدایی در معرض افکار عمومی 
بود و در زمان انتخابات بیش از هر زمان با  تالش رسانه های 
گروهی وجدان جمعی تحت تاثیر قرا گرفت و به نوعی بیدار شد. 
تجمیع همه رفتارها و ادبیات تهاجمی، افراطی  و نژاد پرستانه 
به ویژه در رفتارهای  اوج نخوت  در فضای مناظره و تجلی 
فردی و در برداشتن ماسک در برابرچشم میلیونها بیننده، شاید 

امضای سقوط او توسط خودش باشد. 
همین حاال هم ترامپ چه بماند و چه برود در نزد افکار 
عمومی جهان سقوط کرده است وآمریکا برای این انتخابش 
مورد سوال است، گر چه  می دانیم ریشه ها، میراث و آینده 
ی  رویکردی که ترامپ نماد آن است، موضوع بحث دیگری 
است و یک شبه به وجود نیامده که یک شبه از میان برود. 
ممکن است گفته شود سیستم کلی دو حزب آمریکا در ارتباط 
نماد  ترامپ  اما  شد.  نخواهد  اساسی  تغییرات  دچار  جهان  با 
آمریکا  ترین جریان های سیاسی و حزبی  افراطی  حاکمیت 
است و در حوزه دیدگاه فردی نیز هیچکس نمی تواند ترامپ 

را با مثال اوباما یکی بداند.
دیگر  های  ملت  تدبیر  برای  را  فضا  ها  تفاوت  همین 
در برابر این غول کج رفتار اقتصادی و نظامی باز می کند. 
و  جهان  در  افراطی  راست  جریان  ترامپ،  احتمالی  سقوط 
نگران  کسی   هر  از  بیشتر  را  سلمان  بن  و  نتانیاهو  امثال 
این سه  آنها در  پنهان  این روی البی های  از  خواهد کرد. 
هفته قویا دست به کار خواهند شد تا شرایط را تغییر دهند. 
از سوی دیگر بسیاری از کشورها نظیر چین، اتحادیه اروپا و 
یا حتی ایران نیز منتظر تغییر در هیات حاکمه آمریکا هستند 
بپردازند.  کشور  این  با  خود  روابط  در  جدیدی  تنظیم  به  تا 
گفته می شود روسیه نیز موضع میانه ای گرفته است. سه 
هفته آینده برای کمپین بایدن فرصت تثبیت و برای کمپین 
ترامپ زمان جبران عقب ماندگی فاحش است.  درباره این 
که روند آراء در این سه هفته حیاتی به کجا ختم خواهد شد  
و احتمال روشن تر سقوط یا بقای ترامپ در هفته های آتی 

یادداشتی دیگر تقدیم خواهد شد.

سرمقاله

آیا ترامپ رفتنی است؟
م. حسن بیگی

که  تهران،  شهر  شورای 
ظاهرا تمام وظایف دیگرش را 
انجام داده و فقط این مسئولیت 
برایش باقی مانده که نام معابرو 
عوض  را  شهر  گذرگاه های 
کند، در اقدامی حیرت انگیز، نام 
خیابان قدیمی امیرکبیر را تغییر داد، خیابانی را  به نام 
یک شرکت خصوصی اسمگذاری کرد و موجب حذف 

نام شیخ بهاییشد!
با  سه شنبه  روز  تهران  شهر  شورای  اعضای 
تصویب دو مصوبه نسبت  به تغییر نام ۲۵ معبر، خیابان 
و مکان در شهر تهران رای دادند؛ و خیابانی را به نام 
»محمدرضا حافظی« خیر مدرسه ساز نامگذاری کرده و 
خیابان امیرکبیر در منطقه ۲۲ را به نام شهیدان سالمت 

تغییر نام دادند. 
»محمدجواد حق شناس« رییس کمیته نام گذاری 
کمیته  تصمیم  اساس  بر  داشته:  اظهار  شهر  شورای 
نام گذاری تالش شده از نام های تکراری جلوگیری شود.

به گفته حق شناس، بعضی نام ها بیش از ۵۰ بار در 
معابر و خیابان های شهر تهران تکرار شده  و این امررا، 

بهانه تغییر نام مکرر معابر ومکان ها قرار داده است.
به »شهید  نام کوچه رشیدی  تغییر  به گفته وی 
امام بودی« در محدوده اختیاریه جنوبی، تغییر نام کوچه 
اختیاریه،  محدوده  در  »رشیدی نیا«  شهیدان  به  پوریا 
به »زورخانه شیر« در منطقه  نام کوچه طاهری  تغییر 

۱۴ انجام شده است.
وی ادامه داد: تغییر نام بازار و میوه و تره بار شیخ 
بهایی به »شهرک والفجر« واقع در محدوده منطقه ۶، 
تغیر نام بن بست بی نام به بن بست »شمش« در حد 
فاصل خیابان کارگر تا خیابان غفاری واقع در منطقه ۱۱، 
تغییر نام بن بست بی نام به بن بست »دوم« واقع در منطقه 

۱۱ در کمیته نامگذاری مصوب شده است.
به  هدیه  کوچه  نام  تغییر  داد:  ادامه  حق شناس 
»شمشک« واقع در منطقه ۳، تغییر نام خیابان فرزان 
به شهید »عباسعلی وکیلی«  در محدوده بلوار نلسون 

»ابراهیم  شهید  به  مروارید  کوچه  نام  تغییر  ماندال، 
محمدبیگی« واقع در منطقه ۳، تغییر نام خیابان نوساز 
از  در محدوده شادآباد  به شهید »علی اصغر سلیمانی« 

دیگر مصوبات کمیته نامگذاری است.
عضو شورای اسالمی شهر تهران، گفت: تغییر نام 
خیابان نوساز به شهید »علی عابدی« واقع در منطقه ۱۸، 
تغییر نام میدان نوساز به میدان »شهدای آتش نشان« 
در محدوده خیابان ۱۳ آبان، تغییر نام پل نوساز به پل 
»کرمان خودرو« در محدوده بزرگراه شهید لشکری از 

دیگر مصوبات این کمیته بوده است.
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
کمیته  کرد: همچنین  خاطرنشان  تهران  اسالمی شهر 
نامگذاری به تغییر نام خیابان نوزدهم به شهید »آندرانیک 
مسیحی« در حدفاصل خیابان میرزایی و خیابان سنایی 

، رای داده است.
مصوبه  دومین  به  اشاره  با  ادامه  در  شناس  حق 
کمیسیون نامگذاری که موجب تغییر نام و نام گذاری 
۱۱ معبر شده است اظهار داشت: تغییر نام خیابان سراج 
درمانگاه  نام  تغییر  نیا«،  »مظفری  شهروز  شهید  به 
نام شهید »حبیب جریری« در  شهرداری منطقه ۳ به 

کمیته نامگذاری انجام شده است.
وی ادامه داد: تغییر نام خیابان سروناز به نام پرفسور 
»احمدپارسا«، تغییر نام خیابان کوهسار به نام »محمد 
افشار«،  »محمود  دکتر  به  فرهنگ  نام  تغییر   ، اوراز« 
تغییر نام معبر اختصاصی فرمانداری به شهید »قربانعلی 
احمدی« و تغییر نام خیابان نظامی به دکتر »محمدرضا 
حافظی« در محدوده خیابان شریعتی از دیگر تصمیمات 

کمیسیون نامگذاری بوده است.
نامگذاری همچنین  به گفته وی، اعضای کمیته 
به تغییر نام کوچه ششم به شهید »حسین محمودی« 
در محدوده تهرانسر،تغییر اسم خیابان بی نام به خیابان 

»ترگل« واقع در منطقه ۲۲ رای دادند.
بی نام  خیابان  نام  تغییر  داد:  ادامه  شناس  حق 
واقع  پژوهش  بلوار  فاصل  حد  »تندرستی«  خیابان  به 
در منطقه ۲۲،  تغییر نام بن بست اول به شهید »امیر 
حیدری« واقع در منطقه ۲، تغییر نام خیابان حمید به 

خیابان »گرشاسب« واقع در منطقه ۲ از دیگر مصوبات 
این کمیته بوده است.

عضو شورای اسالمی شهر تهران افزود: تغییر نام 
میدان نوساز به نام میدان »تلو« در محدوده حکیمیه، 
تغبیر نام بن بست بی نام به بن بست »موژان« واقع در 
منطقه ۲۰، تغییر نام بن بست محمدی به استاد »علی 
راهجیری« در منطقه ۹، تغییر نام خیابان چهارم دریان 
نو به استاد »حسین زمر شیدی« واقع در منطقه ۲ از 

دیگر مصوبات کمیته بوده است.
کمیته   اعضای  رای  یا  همچنین  گفت:  وی 
نامگذاری، کوچه موسوی به شهید »علیرضا کرمعلی« در 
محدوده پیروزی واقع در منطقه ۱۴، بن بست مختاری به 
شهید »مرتضی عرب زاده« واقع در منطقه ۱۵، بن بست 
بی نام به »گل زاد« واقع در منطقه ۲۱ تغییر نام یافت و 
همچنین مقرر شد کوچه دهقان به شهید »لشکر« واقع 
در منطقه ۱۴، خیابان بی نام به خیابان »خرد« واقع در 

منطقه ۲۰ نامگذاری شود.
البته، اعضای شورای شهر درباره برخی نام گذاری ها 
احمد  از جمله  دادند.  نشان  واکنش هایی  نام ها  تغییر  و 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  عضو  مسجدجامعی، 
شورای شهر درباره تغییر نام میوه و تره بار شیخ بهایی 
داشت:  اظهار  والفجر  شهرک  بار  تره  و  میوه  میدان 
قدیم  بحرالعلوم های  از  و  برجسته  چهره  بهایی  شیخ 
معماری،  از جمله  در حوزه های مختلف علم  است که 
فقه، عرفان و سایر علوم تبحر داشته و روز شهرسازی 
به نام وی نام گذاری شده است. شیخ بهایی به رغم اینکه 
دارند. فارسی  شعر  به  نیز  کتابی  اما  دارند  لبنانی   تبار 

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  رسولی«  »سیدحسن 
شورای شهر نیز گفت: نامگذاری ها نباید باعث سردرگمی 

مردم شود.
کرمان خودرو  خیابان  نام  تغییر  به  درواکنش  وی 
اظهار داشت: یکی از اعضا دریافت عوارض تبلیغاتی از 
این شرکت را عنوان کرده است و این در حالی است که 
بحثی که مطرح شده مربوط به اخذ عوارض و حقوق 

شهر است و ربطی به نامگذاری ندارد.
وی افزود: دفتر شرکت کرمان خودرو در ارگ جدید 

بم است، اما دفتر مرکزی و نمایندگی مرکزی تعمیرگاه 
مرکزی و کارخانه آن در تهران است. وی افزود: ما از 
یا  بدهیم،  امتیاز  به کسی  نمی خواهیم  نام گذاری  طریق 
این محدوده  از شهرستان ها به  امتیازی بگیریم، مردم 
مراجعه می کنند و نامگذاری باید دقیقا تطبیق داشته باشد 
به اسمی که بر اساس آن شناخته شده است تا مردم 
سردرگم نشوند.»مجید فراهانی« عضو دیگر شورای شهر 
تهران نیز به ضرورت توجه به نام های قدیمی محالت 
مخدوش  موجب  نباید  نام  تغییر  گفت:  و  کرد  اشاره 
شدن هویت محله شود. بلکه بر اساس نظر کارشناسان 
روان شناسی، نام معابر محالت باید به گونه ای باشد که 
وقتی افراد به محله خود برمی گردند بتوانند با آن محل 

ارتباط برقرار کنند و نوستالژی آنان حفظ شود
و  تغییر اسامی خیابان ها و معابر ممکن است برای 

افراد مسن مشکالتی را ایجاد کند.
شورای  اشاره  مورد  اعضای  نظریات  بر  افزون  
گونه  این  داشت که  اشاره  باید  نیز  نکته  این  به  شهر، 
نیز دارد.  اقتصادی مخرب و سنگینی  آثار  نام ها،  تغییر 
به عنوان مثال،شرکت، موسسه، مدرسه و مسجدی که 
در فالن محله مستقر است و با انجام تبلیغات دیداری 
و شنیداری یا از طریق مرددمی شناخته شده ، با انجام 
اضافه  به  می افتد.  غربت  محاق  در  تغییرات  این گونه 
مساجد  مدارس،  کسبه،  شرکت ها،  از  کدام  هر  این که 
و... اوراق چاپی متعددی داند که روی آن ها آدرس چاپ 
شده و ناچارند همه آن ها را دور ریخته و نسبت به چاپ 
اوراق جدیدی اقدام کنند که این امر در شرایط تحریم 
و کمبود و گرانی کاغذ و همچنین افزایش بهای خدمات 
چاپی، هزینه سنگینی را به شهروندان و موسسات تحمیل 
می کند. به اضافه این که سرویس های عمومی مسافربر، 
مثل تاکسی و اتوبوس که برروی آن ها عناوین مبداء و 
مقصد درج شده، ناچارند با صرف هزینه، عناوین جدید 
را بر روی وسایل نقلیه درج کنند و همچمین شرکت 
های اتوبوسرانی و تاکسیرانی، ناچارند با صرف هزینه، 
تابلو ایستگاه های خود را تغییر دهند و... البته، این امر 
بار  یک  نگارنده  که  دارد،  هم  دیگری  متعدد  عوارض 

آن ها را در گفتگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرده ام.

عریضه سردبیر

اقدامات حیرت انگیز شورای شهر

سیدجالل فیاضی
کژتابی  و  بی رحمی  با  کرونا  سوم  موج 
میزان  و  می نوردد   در  را  کشور  بیشتری 
مبتالیان روزانه از مرز ۴ هزار نفر عبور کرده 
قربانیان  عدد  روزبه  هر  در  شدگان  کشته  و 
وضعیت  می شود.  نزدیک  هواپیما  یک  سقوط 
تاسف بار کنونی حاصل بی توجهی به پروتکل 
های بهداشتی و کاهش حساسیت نسبت به اپیدمی کرونا و عادی 
شدن آن برای مردم است؛ سفر های بی رویه سیاحتی و زیارتی به 
ویژه در تعطیالت یکی دو ماه اخیر، برخی کم توجهی ها در مراسم 
عزاداری ایام محرم و صفرعلی رغم پایبندی اکثریت محافل سوگواری 
نسبت به پروتکل هابی توجهی به ماسک و فاصله گذاری اجتماعی 
دربسیاری از مراکز کسب و کار، پاساژ ها و بازارها و کاهش برخی 
محدودیت ها از عوامل اصلی وضعیت کنونی است. اگرچه طغیان 
کوئید- ۱۹ یک پدیده جهانی است و تقریبًا همه کشورها با جهش 

فراگیری کرونا مواجه هستند.
بر اساس سنت سالیان متمادی معمواًل هیئت های مذهبی در 

روزهای ده پایانی ماه صفر و ایام رحلت نبی اکرم اسالم صلی اهلل 
علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی علیه السالم و امام رضا علیه 
السالم راهی مشهد مقدس می شوند تا روزهای پایانی عزاداری دو 
ماهه محرم و صفر را در جوار مرقد منور حضرت رضا علیه السالم ابراز 
ارادت کنندوامسال شوق این سفر برای عزاداران حسینی به دلیل عدم 

حضور در مراسم اربعین در کربال مضاعف شده است.
 اما متاسفانه وضعیت قرمز در مشهد و افزایش بیماران کرونایی 
و تکمیل ظرفیت بیمارستانها توفیق میزبانی از این عزیزان را از مردم 
مشهد سلب می کند.به اعتقاد مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
هرگونه تجمع به ویژه با توجه به فصل بیماری آنفوالنزا می تواند اوضاع 

مشهد و حتی کشور را به سوی بحرانی شدن پیش ببرد.
نکته قابل توجه این که ممنوعیت سفر به مشهد در دهه پایانی 
ماه صفر مثل سایر موارد گذشته با خواهش و تمنا تحقق نمی یابد 
در  ها  هیئت  باز هم شاهدتجمع  باشد  توصیه  به  قرار  اگر صرفًا  و 

مشهد خواهیم بود.
تصمیماتی  این خصوص  در  ذیربط  مسئوالن  می رود  انتظار   
مبدا  از  مشهد  به  ها  هیئت  سفر  ممنوعیت  و  کند  اتخاذ  عملیاتی 

اعمال شود.به ویژه اینکه معمواًل این سفرها با اتوبوس یا قطار انجام 
می شود و می توان آن را به خوبی رصد کرد و با اعمال ممنوعیت 
از پایانه های مسافربری و ایستگاه های راه آهن شهر های مبدا به 

طور جدی از سفر به مشهد در این ایام جلوگیری کرد.
دراین زمینه نقش رسانه ملی و فضای مجازی نیز بسیار حائز 
زیارت  اربعین و ترویج  ایام  ایجاد پویش هایی نظیر  اهمیت است. 
از راه دور و تولید و پخش برنامه های مناسب برای برای ماندگاری 
عزاداران در شهرهای خویش و زیارت از منزل می تواند در تحقق 
این ممنوعیت بسیار موثر باشد. افتخارمردم مشهد همواره میزبانی 
زائران عزیز و هیئت های عزاداری بوده است و از اینکه امسال چنین 
توفیقی ندارند متاسف هستند، اما اولویت نخست در شرایط کنونی 

حفظ جان هموطنان عزیز است.
 مشهدی ها نایب الزیاره همه عزاداران حسینی و عاشقان امام 
مهربانی حضرت ثامن االئمه علیه السالم هستند و از همه هموطنان 
عزیز می خواهند برای حفظ سالمت خویش ودیگران از سفر به مشهد 
خودداری کرده و عشق و ارادت خود را از منزل به پیشگاه امام ثامن 

و ضامن ابراز نمایند که؛ بعد منزل نبود در سفر روحانی!

نگاه و نظر

ما نایب الزیاره ایم؛ به مشهد سفر نکنید!

صفحه ۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1580- چهارشنبه 23 مهر 21399 معه جا

بانکهادرپرداختوامودیعهمسکنبادولتهماهنگنیستند
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: روند پرداخت وام ودیعه مسکن به 
خوبی پیش نمی رود و سبب شده تا بسیاری از مستأجران نتوانند از این تسهیالت 

برای تقویت قدرت مالی خود استفاده کنند.
ودیعه  تسهیالت  ارائه  در  بانک ها  عملکرد  از  انتقاد  با  فیروزی  رحمت اهلل 
و  راه  وزارت  و  دولت  برنامه  وجود  با  متأسفانه  گفت:  مستأجران،  به  مسکن 
شهرسازی برای ارائه تسهیالت مذکور، فرآیند پرداخت تسهیالت به مستأجران 

به خوبی انجام نمی شود.
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر افزود: متأسفانه در بحث ارائه تسهیالت 
ودیعه مسکن، بانک ها حتی با دولت برای پرداخت وام هماهنگ نیستند و این 
مسئله موجب شده که بسیاری از متقاضیان نتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.

وی گفت: در چند سال اخیر قیمت اجاره به تبع بازار مسکن افزایش چند 
صد درصدی داشته، این مسئله به این دلیل است که با افزایش قیمت مسکن و 
کاهش قدرت خرید مردم، متقاضیان برای تأمین مسکن خود به بازار اجاره هدایت 
می شوند، این موضوع موجب می شود که تقاضا برای تأمین مسکن اجاره ای باال 

رفته و عرضه کاهش یابد.
فیروزی افزود: کمبود مسکن اجاره ای زمینه افزایش قیمت ها در این حوزه 
شده است و متأسفانه بسیاری از مستأجران توان مالی کافی برای تأمین مسکن 
مورد نظرشان را ندارند، از این رو تسهیالت ودیعه مسکن می توانست بخشی از 

نیازهای مالی مردم را جبران کند.
باید بحث پرداخت تسهیالت  عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعًا 
ودیعه مسکن را به سرعت پیگیری شود تا دولت با همراه کردن بانک ها، تسهیالت 

را به متقاضیان بیشتری پرداخت کند.

را جمهور رئیس با ویدئوکنفرانس جلسه نمایندگانخوزستان
ترککردند

نمایندگان خوزستان به دلیل ارائه آمار نادرست در خصوص سیل پارسال از 
سوی وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشاورزی، جلسه ویدئوکنفرانس که با حضور 

رئیس جمهور برگزار شده بود، را ترک کردند.
در مراسم افتتاح طرح های بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از سیل ۹۸ 
که به صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور برگزار شد، نمایندگان خوزستان در 
مجلس به همراه »کاظم خاوازی« وزیر جهاد کشاورزی در این برنامه در سازمان 

جهاد کشاورزی استان خوزستان حضور داشتند.
بعضی نمایندگان خوزستان در این نشست معتقد بودند آماری که از سوی 
وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در خصوص بازسازی مناطق سیل زده 

خوزستان به رئیس جمهور ارائه شد، غیر واقعی بوده است.
که  کرد  اعالم  نشست  این  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی«  »محمد 
»راه های روستایی خوزستان که در جریان وقوع سیل فروردین ۹۸ آسیب دیده 
بودند، بازسازی شده اند« ولی نمایندگان خوزستانی به شدت با چنین ادعایی مخالف 
بودند و اعالم کردند که »مناطق بسیاری در استان وجود دارد که به دلیل نبود 

اعتبار هنوز بازسازی نشده اند«.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی در این نشست هم به رئیس جمهور اعالم 
کرده؛ »خسارت سیل به صورت کامل به کشاورزان پرداخت شده است« که این 

امر نیز مورد اعتراض نمایندگان خوزستان در مجلس قرار گرفت.

مشکلپوششاینترنتوتلفندرروستاهایشهرستانکلیبر
نماینده شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسالمی 

از مشکل پوشش اینترنت و تلفن در روستاهای شهرستان کلیبر خبر داد.
حسین حاتمی گفت: در شهرستان کلیبر فقط تحت پوشش سیم و کابل 

هستیم نه اینترنت و تلفن!
حاتمی از تحت پوشش نبودن بیشتر مناطق علی رغم گذشت سال ها انتقاد 
کرد و گفت: علی رغم آمار اعالمی در مورد مناطق تحت پوشش اینترنت و تلفن، 
در بازدیدهای میدانی و ارتباط با اهالی مناطق، متأسفانه مشاهده می شود واقعیت 
به گونه ای دیگر است و شهرستان به جای تلفن و اینترنت فقط تحت پوشش 

کابل ها و سیم های مخابراتی است.

مردمایراندرچندسالگذشتهازحوادثسختیسرافراز
بیرونآمدند

 رئیس جمهور گفت: در مسئله تحریم هم در ابتدای سال ۹۷ جنایتکاران کاخ 
سفید علیه ملت بزرگ ما تحریم اعمال کردند که مردم ما سرافراز بیرون آمدند.

حجت االسالم حسن روحانی در آئین افتتاح طرح های ملی نوسازی و بازسازی 
مناطق سیل زده که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به بهره برداری از 
چند طرح ملی در دو استان خوزستان و لرستان، اظهار داشت: از همه مسئولین در 
سه استان لرستان، خوزستان و گلستان تشکر می کنم. این سه استان سخت ترین 

روزها را در ایام سیل گذراندند.
رئیس جمهور افزود: البته ۲۵ استان درگیر سیل بودند اما این سه استان زحمات 
زیادی کشیدند و من باید از مقاماتی که در این استان ها تالش کردند و شرایط سختی 

را در فروردین ۹۸ گذراندند، تشکر کنم.
روحانی افزود: امروز شاهد آخرین مراحل و تکمیل نهایی همه تالش هایی که 

طی یکسال و نیم اخیر از جمله در گلستان انجام شده است، هستیم.
رئیس جمهور همچنین عنوان کرد: افتتاح امروز ما که بیست و هشتمین افتتاح 
هفتگی ما در سال ۹۹ است، ویژگی های خاص خودش را دارد. در واقع سپاس و 
تشکر از همه دست اندرکارانی است که در سال ۹۸ و شش ماهه ۹۹ تالش کردند 
تا همه طرح هایی که مربوط به احداث، تعمیر و مرمت در همه زیربناها و همچنین 

ساختمان های مسکونی، تجاری، جاده ها و راه ها است، به ثمر بنشیند.
وی افزود: در مجموع حادثه سیل ۹۸ یک حادثه تلخی برای همه ما بود؛ به 
دلیل اینکه بسیاری از هموطنان ما خانه های خود را از دست دادند و همانطور که 
در آمار اعالم شد، ۶۶ هزار واحد مسکونی و تجاری از بین رفت که به طور کامل 
تجدید بنا شد و حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت عمده شد 

که اینها مرمت شد.
رئیس جمهور گفت: حادثه سیل تلخ بود و در کنار آن شیرینی وجود داشت 
که آن تأمین آب برای کشور بود؛ یعنی همه سدهای ما پر شدند ینابراین از لحاظ 
تأمین منابع آب و آبخیزداری بسیار مفید بود. منابع زیرزمینی ما سیراب شدند اما در 

عین حال خسارات زیادی هم داشتیم.
روحانی تاکید کرد: مردم بزرگ ایران در طول چند سال گذشته و در حوادث 
سختی در تاریخ سرافراز شدند، یکی از این حوادث، حوادث مربوط به اوایل سال ۹۸ 
و حوادث آخر ۹۸ و همچنین اوایل ۹۹ و داستان کرونا بود. در مسئله تحریم هم در 
ابتدای سال ۹۷ جنایتکاران کاخ سفید علیه ملت بزرگ ما تحریم اعمال کردند. در 

هر سه بحران بزرگ و شدت ابتالء، مردم ما سرافراز بیرون آمدند.
وی تاکید کرد: در داستان سیل آنچه مهم بود اینکه همه مردم پای کار بودند. 
رهبر انقالب که در همه مقاطع حساس رهبری و هدایت می کنند، همه نیروهای 
مسلح، نهادها و بنیادها پای کار آمدند. اینکه ما در طول مدت یک سال و چند ماه 
توانستیم تقریبًا همه جاده ها، روستاها، خانه ها و مناطقی که در اثر سیل تخریب شده 
بود یا خسارات فراوان دیده بود به نهایت برسانیم یک کار بزرگ تاریخی بوده است. 
هم افزایی و تالش مردم در این حادثه و کمک آنها و همچنین تالش مسئولین 
از حادثه  بعد  بود.رئیس جمهور تصریح کرد: دولت  بازسازی مناطق بسیار مؤثر  در 
سیل ۹۸ در شرایط سختی بود. ما از ابتدای سال ۹۷ با مشکالت شدید اقتصادی 
و تحریم بی سابقه تاریخی مواجه بودیم اما در عین حال در همان روزهای ابتدایی 
سیل، ما تصمیمات مهمی را اتخاذ کردیم و حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای اینکه 

فعالیت ها و خاکبرداری ها آغاز شود، تأمین کردیم.
اما نه در  روحانی گفت: در دنیا سیل های متعدد و بزرگی جاری شده است 
همه استان های یک کشور، ما در ۲۵ استان سیل داشتیم و ۲۲ استان ما خسارات 
فراوان دید و سه، چهار استان ما شرایط بحرانی داشت. اما ما همه این ها را ظرف 

یکسال و چند ماه ترمیم کردیم.
وی ادامه داد: در برخی کشورهای پیشرفته سیل و طوفان هایی رخ می دهد 
که بعد از چند سال هنوز مردم به مسکن خود نمی رسند، این جزو افتخارات ملی 
ماست. تاریخ ۹۸ و پایان ۹۷ و فروردین ۹۸ به عنوان روزهای پر افتخار همکاری 

و ایثار ملت ایران در تاریخ ما ثبت شد.

جزئیاتیازخودکشیدانشآموز۱۱سالهبوشهری
در چند روز گذشته خبر 
فوت دانش آموز ۱۱ ساله در 
از طریق خودکشی  دّیر  بندر 
و آن هم با طناب دار بازتاب وسیعی در 
بر داشت، برانگیختن احساسات و افکار 
اظهارات  جامعه،  تند  واکنش  عمومی، 
تلخ و گمانه زنی ها و اظهار نگرانی برای 

آینده این نسل... 
اداره  عمومی  روابط  حال  این  با 
بوشهر،  استان  پرورش  و  آموزش  کل 
خودکشی  بر  مبنی  شده  منتشر  اخبار 
شهرستان  اهل  ساله   ۱۱ دانش آموز 
دّیر به علت دسترسی نداشتن به تلفن 
همراه و کالس های آموزش مجازی را 
نادرست دانست و اعالم کرد: بر اساس 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  اعالم 
و  میدانی  بررسی های  و  و تحقیق  دّیر 
مستندات جمع آوری شده، این مرحوم از 
روز بازگشایی مدرسه ها در ۱۵ شهریور 
ماه تا روز حادثه بنا به درخواست ولی 
دانش آموز به دلیل شرایط کرونایی در 
آموزش های  و  نداشته  حضور  مدرسه 
پیگیری  شاد  شبکه  طریق  از  را  خود 

می کرده  است.
در  محّمد  سید  مادر  مقابل  در 
گفت وگو با رسانه ها عنوان کرده علت 
گوشی  شتن  ندا پسرش  خودکشی 
در  حضور  و  استفاده  برای  هوشمند 
سایر  کنار  در  مجازی  آموزش های 

دوستانش بوده است.  
* پیامدهای سوء یک حادثه ناگوار

معاون سیاسی استاندار بوشهر روز 
گذشته در نشست شورای اطالع رسانی 
آمده  پیش  ناگوار  حادثه  درباره  دولت 
برای دانش آموز دّیری عنوان کرد: انتشار 
را  جامعه  روان  سالمت  اخباری  چنین 
اجتماعی  امور  دفتر  می کند،  خدشه دار 
دستگاه  کنار  در  بهزیستی  همکاری  با 
این مسئله  انتظامی  نیروی  و  قضایی 
را بررسی کرده و اطالع رسانی شفاف با 
هدف پیشگیری از پیامدهای سوء این 

حادثه صورت گیرد.
کودک  ین  ا بستگان  ز  ا یکی 
زندگی  علت  به  سیدمحمد  می گوید:  
سخت خانواده اش در یک خانه اجاره ای، 
برای  گوشی  یا  تبلت  یک  نداشتن  و 
شرکت در کالس های آموزش آنالین 
دست به خودکشی زده و خود را به دار 

آویخته است.
ه  د ا نو خا ندگی  ز ن  ا گذر وی 
دیگران  کمک  طریق  از  را  سیدمحمد 
خانواده  مادر  کردن  کار  همچنین  و 
است.  کرده  عنوان  دیگران  منزل  در 
فرزند  داشتن  نامساعد،  مالی  وضعیت 
معلول، و ناتوانی در تهیه وسایل اولیه 
زندگی مانند کولر و اجاق گاز از دیگر 
مسائل عنوان شده در اظهارات پسردایی 
محمد است. او همچنین نداشتن امکان 
و  شاد  شبکه  در  محّمد  مستمر  حضور 
بهره مندی از آموزش ها به دلیل نداشتن 

گوشی را تایید کرده است.
* حضور مقطعی در شاد با گوشی 

قرضی!
آموزش و پرورش نیز برای اثبات 
گوشی  اهدای  بر  مبنی  خود  ادعای 
با  کودک  این  ارتباط  و  سیدمحمد  به 
معلمش دست به انتشار اطالعیه ای به 
نشان  تصاویر  این  زد.  تصاویر  پیوست 
موسوی زاده  محمد  سید  که  می دهد 

توسط گوشی فردی به نام سید عادل 
آنالین  مجازی  گروه های  در  موسوی 
حضور  مستمر(  شکل  به  نه  لبته  ا (
پیشرفت  و  روند کالس  از  و  می یافته 

درس ها می پرسیده است.
پسر ۱۱ ساله با حضور در کالس ها 
معرفی  موسی زاده  سیدمحمد  را  خود 
میزان  به  درس  آیا  پرسیده  و  کرده 
زیادی پیش رفته و باید از کجا شروع 
نداشتن  حضور  گواه  این  البته  کند. 
دانش آموز در کالس ها و عقب افتادن 
او از درس است. ضمن اینکه شماره و 
یا تلفن مخصوص نداشته و با گوشی فرد 
دیگری اقدام به ارسال پیام کرده است.

اسناد  این  درباره  محّمد  خانواده 
گوشی  اقوام  از  گاهی  محّمد  گفته اند 
قرض می کرده و با آن سعی می کرده 

از وضعیت درس و کالس مطلع شود.
* مدیر به قولش عمل نکرد

برخالف اظهارات مادر سیدمحمد 
مبنی بر نداشتن گوشی و اینکه از طرف 
آنها  به  تبلت  یا  و  گوشی  نهادی  هیچ 
از خبرگزاری ها  اهدا نشده است، یکی 
و  محمد  مدرسه  مدیر  از  گفتگوهایی 
مادر  آن  در  که  کردند  منتشر  او  مادر 
از  از مدیر مدرسه  محّمد ضمن تشکر 
ایرج  گفت  دبستان  مدیر  حمایت های 
این  در  فرزندم  مدرسه  مدیر  قاسمی، 

سال ها کمک هایی به فرزندم داشته 
است که متوجه نبوده ام و از وی کمال 

تشکر را دارم.
این در حالی است که روز دوشنبه و 
در حالی که یک روز از مرگ دانش آموز 
بود  گفته  مادرش  می گذشت  دّیری 
هوشمند  گوشی  داشته  دوست  فرزندم 
داشته باشد تا بتواند عکس و صوت های 
مدیر  بفرستد.  معلمش  برای  را  خود 
و  محمد  به  بود  گفته  بار  چند  محّمد 
می دهد  گوشی  دیگر  آموز  دانش  چند 

اما به قولش عمل نکرد!
مدیر دبستانی که سید محّمد در آن 
مشغول تحصیل بوده نیز گفته گوشی 
اهدا  دانش آموز  این  به  را  قدیمی اش 
کرده و گواه این ادعا را مادر او دانسته 
است. ایرج قاسمی عنوان کرده خانواده 
محّمد در همسایگی ما زندگی می کنند 
و با آنها رفت وآمد دارم و آنها را به خوبی 

می شناختم و می دانستم که نیازمندند.
* خودکشی یا قتل؟

سید  مادر  اظهارات  میان  تناقض 
محّمد در یک روز و اطالعیه آموزش و 
پرورش موضوع مرگ کودک را پیچیده 
کرده است. مجید اجرایی، مدیر روابط 
عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر 
در واکنش به این خبر عنوان کرده مدیر 
مدرسه به محّمد گوشی هدیه داده و در 

قبال آن رسید دریافت نکرده است.
از کمک های مالی  وی همچنین 
مدیر مدرسه به خانواده محمد گفته و 
اینکه درباره قتل و یا خودکشی بودن 
به  صحبت  دّیری  دانش آموز  مرگ 
میان آورده و عنوان کرده بررسی ابعاد 
نظر  اظهار  و  دارد  ادامه  پرونده  جنایی 
قطعی درباره خودکشی یا قتل پسربچه 

نشده است.
پدر  اعتیاد  به  اشاره  با  اجرایی 
ترس  از  شاید  است  گفته  سیدمحّمد، 
کودک  مادر  سوی  از  حقایق  برخی  او 

پنهان می شود.  

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

جزئیاترتبهبندیدانشگاههابراساسآموزشمجازی
با اشاره به جزئیات رتبه بندی  ایران  الکترونیکی  انجمن یادگیری  رئیس 
دانشگاه ها از نظر آموزش مجازی، گفت: فرایند ارزیابی الکترونیکی دانشگاه ها 

ظرف دو هفته آینده آغاز می شود.
علی اکبر صفوی با اشاره به جزئیات رتبه بندی الکترونیکی دانشگاه ها گفت: 
از آنجا که انجمن یادگیری الکترونیکی ایران تخصصی ترین و مجرب ترین انجمن 
مرتبط با مباحث آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور است، وزارت علوم به 
این انجمن اعالم کرد برای انجام رتبه بندی الکترونیکی دانشگاه ها آمادگی دارد 

یا خیر. البته این کار از چند سال قبل در انجمن آغاز شده بود.
وی ادامه داد: انجمن از چند سال قبل تمام شاخص ها، فرآیندها و روندها را 
برای ارزشیابی مؤسسات و اعتبار بخشی آنها به طور تخصصی انجام داده و تمام 

فرآیندهای آن را آماده کرده است.
* آغاز فرایند ارزیابی دانشگاه ها از نظر آموزش الکترونیکی 

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران افزود: قرار است بزودی به صورت 
داوطلبانه از بین مراکزی که خدمات آموزش الکترونیک ارائه می کنند چه در بخش 
خصوصی )مجموعه های زیر نظر وزارت علوم، مانند غیرانتفاعی ها( چه دانشگاه هایی 
که تمام مجازی یا الکترونیکی هستند و چه دانشگاه هایی مانند تهران، شیراز و 
اصفهان فرآیند ارزیابی را آغاز کنیم. البته با اعالم داوطلبی خودشان. مقدمات کار 

آماده شده است و ظرف دو هفته آینده فرآیند آن آغاز می شود.
* محرمانه بودن اطالعات رتبه بندی

وی ادامه داد: اطالعات این موضوع برای خود دانشگاه ها و وزارت علوم 
محرمانه می ماند.

صفوی هدف از اجرای طرح رتبه بندی الکترونیکی دانشگاه ها را ارتقای 
کیفیت و تضمین کیفیت عنوان کرد و افزود: به همین دلیل ما پس از این که 
بر اساس شاخص ها دانشگاه ها را مشخص کردیم، توصیه های خود را نیز اعالم 

می کنیم و به دانشگاه ها می گوییم، نسبت بقیه چه جایگاهی دارند.
وی ادامه داد: برای بعضی از فعالیت ها ما یک نقطه مطلوب داریم، اما وقتی 
راجع به خدمتی مانند آموزش الکترونیکی صحبت می کنیم، بهترین سطح کیفیت 
چیست؟ هنوز چیزی در این خصوص تعریف نشده است، به همین دلیل ما نقاط 
قوت دانشگاه و جایگاهش را نسبت به جایی که می تواند ارتقا دهد، اعالم می کنیم.

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران افزود: برای همین بهترین شرایط 
موجود دانشگاه را عنوان کرده و جهت گیری نقاط مطلوب را به آن ها می گوییم 
و بعد دانشگاه ها نقاط قوت و ضعف خود را دیده و خود را برای ارتقای کیفیت 

ارتقا می دهند.
* در صورت درخواست دانشگاه ها جایگاه آنها اعالم می شود

وی ادامه داد: ما این آمادگی را داریم که در صورتی که موسسات بخواهند 
جایگاه شان را اعالم کنیم.

صفوی با بیان اینکه این کار در جهت ارتقای کیفیت صورت می گیرد، افزود: 
همچنین این کار هزینه بر است. وزارت علوم پیش بینی کرده است که شاید بتواند 
هزینه ده تا بیست مؤسسه و مرکز را تامین کند، متناسب با هر تعداد که وزارت 

علوم اعالم کند، انجمن آمادگی دارد تا آن را انجام دهد.
صفوی تاکید کرد: در انتخاب دانشگاه ها حتماً از زیرنظام های مختلف کار 
خواهیم کرد یعنی از بین غیرانتفاعی ها، دانشگاه های بزرگ و دانشگاه های کوچک 
از هر کدام به صورت تصادفی نمونه هایی را انتخاب می کنیم و چه بسا شرایط یک 

دانشگاه کوچک از برخی از شرایط دانشگاه های بزرگ بهتر باشد.
وی ادامه داد: لذا ما تعدادی از مراکز علمی را متناسب با آنچه که وزارت 
علوم اعالم کند، انتخاب می کنیم البته همه داوطلبانه است و اجباری در آن نیست 
انجمن علمی و غیرانتفاعی  مراکزی که دوست دارند شرایطشان توسط یک 
ارزیابی شود، داوطلب می شوند. تا کنون نیز چند دانشگاه برای این منظور اعالم 

آمادگی کرده اند.

یکفروندپهپاددرپارسآبادمغانسقوطکرد
یک فروند پهپاد صبح سه شنبه در اراضی زراعی روستای اوزن تپه علیا از 

توابع شهرستان مرزی پارس آبادمغان سقوط کرد. 
بهروز ندایی معاون سیاسی ،امنیتی استاندار اردبیل  با تایید  این خبر و بیان 
این که سقوط پهباد خسارتی نداشته، اظهار داشت مالکیت این پهپاد و چگونگی 

سقوط آن در منطقه تحت بررسی است.
آذربایجان  ارتش  به  پهباد ساقط شده متعلق  داده اند  احتمال  منابع محلی 
یا ارمنستان باشد که از دو هفته پیش در آن سوی مرزهای شمالی ایران با هم 

درگیر شده اند.

اعترافبه۳۰۰تجاوزدر۱۰سال
متجاوز سریالی دختران دانشجو که پس از کشاندن طعمه هایش به خانه اش 
اتهام افساد فی االرض  و خوراندن نوشیدنی مسموم، به آنها تجاوز می کرد، به 

محاکمه خواهد شد.
پرونده کیوان  امام هم اکنون در شعبه سوم دادسرای امنیت و اخالقی  تهران 
زیر نیز بازپرس روح اهلل رضاپورگتابی، تحت رسیدگی است و تا کنون حدود ۳۰ 

دختر جوان که وی به آنها تجاوز کرده از او شکایت کرده اند.
سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران اظهار داشت متهم به تجاوز به بیش از 
۳۰۰ دختر طی ۱۰ سال اعتراف کرده و  ماموران پلیس از مخفیگاه او فیلم های 

سیاهی از تجاوز به ۴۶ دختر کشف کرده اند.
از بین شاکیان متهم که حدود ۳۰ نفر هستند، ۱۰نفر در مواجهه  حضوری 
با متهم او را شناسایی کرده و بقیه شاکیان نیز به صورت تلفنی با دادسرا تماس 
گرفته و شکایت خود را مطرح کرده اند. شاکیان این پرونده دختران جوانی  اهل 
تهران و برخی از شهرستان ها هستند و حتی برخی از آنها از خارج از کشور با 

دادسرا تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کرده اند.
قرار است به زودی بازپرس پرونده قرار جلب به دادرسی)کیفرخواست( برای 
متهم به اتهام افساد فی االرض صادر کند و پس از صدور این قرار پرونده وی 
برای شروع محاکمه به  دادگاه انقالب فرستاده خواهد شد/به رغم اینکه پلیس و 
بازپرس پرونده به شاکیان اطمینان داده  اند هویت آنها حفظ خواهد شد و هیچ 
اتهامی علیه خود آنها مطرح نخواهد بود اما هنوز عده زیادی از قربانیان حاضر 

به شکایت نشده اند.

برخوردمینیبوسوتریلیدرمحورزرندیه
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدومیت چند تن در پی برخورد یک 

دستگاه مینی بوس و تریلی در محدوده زرندیه ساوه خبر داد.
این حادثه ۱۲ مصدوم  اولیه  بر اساس گزارش های  مجتبی خالدی گفت: 

داشت.

تصادفپرایدباپژو۱۲مصدومبرجایگذاشت
و  کهگیلویه  استان  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
در  پژو۲۰۶  با  پراید  دو خودرو سواری  برخورد  پی  در  از ۱۲ مصدوم  بویراحمد 

محور یاسوج- شیراز خبرداد.
محسن جلیل افزود: این تصادف جاده ای حدود ساعت ۱۸ و ۵۰ دقیقه روز 
دوشنبه ۲۰ مهر ماه  اتفاق افتاد و وضعیت ش نفر از مصدومان وخیم گزارش 

شده است.
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ورایزن یاهو گروپس را 
برای همیشه غیر فعال می کند

ورایزن اعالم کرده است که به زودی سرویس یاهو گروپس را که آخرین 
بازمانده از وب سایت خاطره انگیز یاهو است، برای همیشه غیرفعال میشود.

یاهو  درباره  کسی  دیگر  که  است  زیادی  نسبتا  زمان  مدت  اکنون 
قابلیت هایش  از  بسیاری  به همراه  سایت  این  نمی کند.  )Yahoo(صحبت 
نتوانست از بعضی شرکت های موجود در دنیای فناوری پیشی بگیرد و به همین 
) Yahoo Groups( دلیل به دست فراموشی سپرده شد. البته یاهو گروپس

از این سایت به یادگار مانده بود که آن هم قرار است که به زودی برای همیشه 
غیرفعال شود. شرکت ورایزن Verizon(( این سرویس را در تاریخ ۲۵ آذر 
۱۳۹۹ برای همیشه از دسترس خارج می کند؛ ورایزن شرکتی است که سال 

۲۰۱۷ یاهو را خریداری کرد.
درست است که یاهو گروپس دیگر مانند گذشته معروف نبود؛ اما هنوز 
هم خاطرات خوبی برای کاربرانش می ساخت. این سرویس درواقع به نوعی 
یک مرکز بحث  و گفت وگو درباره موضوعات مختلف بود. غیرفعال شدن این 
سرویس روز گذشته توسط ارسال ایمیلی به کاربران یاهو گروپس و انتشار 
پستی در وب سایت آن اعالم شد و از پایان راه یکی از بزرگ ترین سیستم  های 

پیام رسان اینترنت در زمان گذشته خبر داد. 
یاهو گروپس سرویسی بود که ۱۹ سال پیش )۲۰۰۱( راه اندازی شد؛ اما 
پس از گذشت مدتی به حاشیه کشیده شد و دیتابیس بزرگ آن جای خود را 
 Google( گوگل گروپس ،)Reddit( به سرویس های جدیدتری مانند ردیت
Groups(و فیسبوک گروپس Facebook Groups( (داد. ورایزن که 
هیچ وقت قصد دوباره زنده کردن این سرویس را نداشت، از سال گذشته شروع 

به حذف تدریجی آن کرد.
یک فرایند اولیه دوفازی در اکتبر ۲۰۱۹ معرفی شد که قرار بود یاهو 
گروپس توسط آن به آرامی از فضای مجازی حذف شود. در آن زمان، ورایزن 
اعالم کرد که کاربران پس از ۲۱ اکتبر دیگر قادر به ایجاد محتوای جدید 
)بحث و گفت وگو( در سایت مذکور نخواهند بود و این شرکت قصد داشت 
به طور دائمی در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ کلیه مطالب گذشته کاربران را حذف کند. 
به طرز عجیبی این شرکت حتی به کاربران سرویس مذکور اجازه بایگانی 

کردن مطلب گذشته را نداد.
با اینکه ورایزن اجازه داد کاربران در یاهو گروپس فعالیت خود را یک 
عمل  گذشته  مانند  هیچ وقت  دیگر  سایت  این  بدهند؛  ادامه  نیز  دیگر  سال 
نکرد. بسیاری از قابلیت های کلیدی این سرویس از دسترس کاربران خارج 
شد که از آن ها می توان به Yahoo Board اشاره کرد. البته افراد هنوز 
ایمیل های زیادی را به صورت یک جا  یا  ایجاد  می توانستند گروه های جدید 
ارسال کنند. درواقع با کم شدن قابلیت های این سرویس،  کاربران آهسته به 
نبود آن عادت کردند. امروز نیز آخرین اعالمیه درباره غیر ذفعال شدن یاهو 

گروپس توسط ورایزن منتشر شد.
از  دیگر  کاربران  شرکت،  این  توسط  منتشرشده  اطالعات  اساس  بر 
امروز توانایی ساخت گروه های جدید ندارند. اکنون تنها قابلیت ارسال ایمیل 
زمانی که  آذر،   ۲۵ از  آن هم پس  است که  مانده  باقی  فعال  این سرویس 
خارج  دسترس  از  می کند،  غیرفعال  همیشه  برای  را  گروپس  یاهو  ورایزن 
می شود و بدین شکل دوره ای خاص برای بسیاری از کاربران اولیه اینترنت 

به پایان می رسد.
در این میان، ورایزن کاربرانی که هنوز یاهو گروپس را ترک نکرده اند، 
به استفاده از سرویس های دیگر تشویق می کند. اگر این افراد سریع تر اقدم 
به جابه جایی به سرویس دیگری نکنند، ممکن است دوستان مجازی که در 

این مدت پیدا کرده اند از دست بدهد.

بیان  با  روانشناس  یک 
دانش  روان  بهداشت  ینکه  ا
آموزان با مدیریت درست سیستم 
آموزشی در آموزش مجازی به خطر نمی افتد 
دانش  به  باید  نخست  گام  در  کرد:  اظهار 
آموزان تبیین کرد که آموزش مجازی یکی از 
انواع آموزش است و اگرچه در حال حاضر او 
مجبور به چنین آموزشی است اما در گذشته 
برخی بنا بر مزیت های این نوع آموزش، از 
همین طریق به آموزش می پرداختند. اینگونه 
دانش آموز درک درستی از آموزش مجازی 
پیدا می کند که ادراک گام نخست بهداشت 

روان است.
برای  اینکه  بیان  با  طلوعی  شبنم 
آموزش  مزیت های  از  باید  خود  کودکان 
مجازی و تجربه های موفق این نوع آموزش 
ادراک  بتوانند  تا  کنیم  صحبت  گذشته  در 
باشند  داشته  مجازی  آموزش  از  درستی 
ویژه ای  ادراک  انسان دارای  کرد:  اظهار 
ادراک  این  پنجگانه  توسط حواس  و  است 
تفکر  اساس  همان  بر  می کند،  درونی  را 
می کند و دست به رفتارهای متفاوتی می زند، 
بنابراین گام نخست در جهت حفظ بهداشت 
روان برای همگان از جمله دانش آموزان، 
در  سالم  رفتار  و  سالم  تفکر  سالم،  ادراک 
این  برابر موضوعات  و مسائل است و در 
صورت است که می توان گفت فردی دارای 

بهداشت روان است.

بهداشت  داد:  ادامه  روانشناس  این 
روان دارای سه مرحله پیشگیری، مداخله و 
ارتقاء است، در مرحله نخست باید شناختی 
از جامعه پیدا کنیم و تمام تالش خود را در 
رفتاری  اختالالت  تا  قرار دهیم  راستا  این 
شکل نگیرند چرا که اگر افراد جامعه ای با 
می توانند  باشند  داشته  همکاری  یکدیگر 
جامعه  در  اختالل  ایجاد  عدم  زمینه های 

را فراهم کنند.
به گفته وی، در مرحله مداخله سیستم 
بهداشتی و مداخله گر در مسیر دارو و مشاوره 
مرحله  در  و  می دارد  بر  گام  درمان  برای 
ارتقاء این تفکر در افراد ایجاد می شود که 
از سطحی که در آن قرار دارند باالتر بروند 
افراد  ادراک  اگر  بنابراین  کنند،  پیشرفت  و 
نسبت به موضوعات و مسائل  دچار اشکال 
شود، تفکر پیرامون این ادراک و به دنبال 

آن رفتار نیز دچار مشکل می شود.
طلوعی درباره  بهداشت روان در دانش 
آموزان افزود: بهداشت روان در دانش آموزان 
عناوینی  و  موضوعات  از  دسته  آن  درواقع 
تفکر  ادراک،  برای  آموزان  است که دانش 
و رفتار مناسب و خوب به کار می گیرند تا 
بتوانند فعال و تولیدکننده باشند و شادی را 

تجربه کنند. 
لید  تو نشناس،  ا و ر ین  ا گفته  به 
ارتباطی  سیستم  در   کودکان  کنندگی 
ایجاد  دوستان  و  خانواده  خانه،  با  آن ها 
اعضای  با  آن ها  تعامل  هرچه  و  می شود 
به  و...  ساالن  هم  و  دوستان  و  خانواده 
تولید  در  آن ها  یعنی  گیرد  شکل  درستی 

بوده اند. موفق  کنندگی 
وی در ادامه به تاثیر مهم خانواده در 
ایجاد بهداشت روان دانش آموزان تاکید کرد 

ادراک،  زوجین  که  خانواده ای  در  گفت:  و 
تفکر و رفتاری را در حیطه بهداشت روان 
داشته باشند درنتیجه همین ارتباط سالم و 
درست را به کودکان و فرزندان خود منتقل 
می کنند و می آموزند، در نتیجه کودکان نیز 
همین بهداشت روان و ارتباط سالم را وارد 
ارتباطات خود با هم ساالن، آموزگار و محیط 

آموزشی می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به 
اهمیت بهداشت روان کادر آموزشی مدارس 
بهداشت  طرفی  از  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
روان را باید از طرف مدرسه و کادر آموزشی 
نیز خواستار باشیم چراکه کادر آموزشی که 
شاد  و  تولیدکنندگی  رفتار،  تفکر،  ادراک، 
بودن را در محیط آموزشی ایجاد  کنند قطعا 
ایفا  نقش  آموزان  دانش  روان  بهداشت  در 
این  برعکس  خواهند کرد، همچنین مسیر 
آموزان  دانش  روان  بهداشت  خطر  پروسه 

را به همراه دارد.
یام  ا در  که  است  معتقد  طلوعی 
افزایش  علت  به  کرونا  بیماری  همه گیری 
میان  در  کننده  ناراحت  و  دردناک  تفکرات 
تقویت  نیازمند  فرزندانشان  و  خانواده ها 
برخی  در  که  چرا  هستیم  مشاوره  مراکز 
موارد برای جلوگری و غلبه با این تفکرات 
مهارت های  آموزش  نیازمند  کننده  ناراحت 
تا  و شفقت هستیم  پذیرش  آگاهی،  ذهن، 

بتوانیم به احساسات خود غلبه کنیم.

بهداشت روان و کالس های مجازی

نتایج یکی از نظرسنجی های جدید ایسپا نشان می دهد 
حدود نیمی از والدین تهرانی از معلم آموزش های غیرحضوری 
فرزندان شان رضایت زیادی دارند و در این میان، والدینی که 
فرزند آن ها در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند رضایت 

بیشتری از معلم فرزند خود دارند.
یک  ایران)ایسپا( طی  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز 
است  پرسیده  تهرانی  آموزان  دانش  والدین  از  نظرسنجی 
»از معلم فرزندتان تا چه حد رضایت دارید؟« ۴۸.۴ درصد 
والدین اظهار داشته اند از معلم فرزندشان، رضایت زیادی 
و ۱۱.۶  متوسط  را  میزان رضایت خود  دارند. ۲۵.۷ درصد 
درصد اصال و کم، اظهار نموده اند. ۱۴.۳ درصد نیز به این 

سؤال پاسخ نداده اند.
والدینی که دانش آموز محصل در مدارس غیرانتفاعی 

با  مقایسه  در  خود  فرزند  معلم  از  بیشتری  رضایت  دارند 
معلمان مدارس دولتی دارند. همچنین این میزان رضایت در 
هر مقطع با بقیه مقاطع مقایسه شده است که بر این اساس، 
میزان رضایت والدین دانش آموزان ابتدایی از معلمان بیشتر 
از سایر مقاطع است. میزان رضایت زیاد والدین دانش آموزان 
ابتدایی ۵۳.۲ درصد، دانش آموزان متوسطه اول ۴۴.۱ درصد 
و دانش آموزان متوسطه دوم ۳۷.۸ درصد بدست آمده است.

در نظرسنجی دیگری، از والدین پرسیده شد »برخی 
معتقدند آموزش مجازی باعث شده فرزندان بیشتر از گذشته 
در خانه بمانند و این باعث آسیب روحی برای آنان می شود. 
معتقدند  ۴۸.۶درصد  موافقید؟«  نظر  این  با  تا چه حد  شما 
در  گذشته  از  بیشتر  فرزندان  شده  باعث  مجازی  آموزش 
آنان می شود.  برای  باعث آسیب روحی  این  و  بمانند  خانه 

۲۲.۳درصد والدین میزان موافقت خود را در این خصوص 
داشته اند.  اظهار  کم  حد  در  ۱۲.۹درصد  و  متوسط  حد  در 

۱۴.۴درصد کاماًل مخالف هستند.
بنا بر اعالم ایسپا، نگرش والدین نسبت به آسیب زا 
از  تحصیالت  و  جنسیت  حسب  بر  مجازی  آموزش  بودن 
حیث آماری معنادار نشده است. والدین دانش آموزان ابتدایی 
اندکی بیشتر از سایر مقاطع معتقدند آموزش مجازی باعث 
شده فرزندان آنها بیشتر از گذشته در خانه بمانند و این باعث 

آسیب روحی برای آنان می شود.
هر دو نظرسنجی با جامعه آماری والدین دانش آموزان 
آموزش می  به صورت غیرحضوری  آنها  تهرانی که فرزند 
بیند و اندازه نمونه ۱۲۱۷ در تاریخ ۱ تا ۶ مهر ۹۹ به شیوه 

مصاحبه تلفنی توسط ایسپا اجرا شده است

رضایت نسبی خانواده ها از معلمان آموزش مجازی فرزندانشان
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ت  ا د ر ا و یط  ا شر
کامیون های حداکثر سه سال 
مصوبه  براساس  کارکرده 
اجرا  برای  گمرک  به  وزیران  هیات 

ابالغ شده است.
فنی  معاون  رونقی-  ا د  مهردا
گمرک ایران -با اعالم این که براساس 
مصوبه هیات وزیران در مهرماه ۱۳۹۷ 
به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل 
وجود  کامیون  واردات  امکان  عمومی 
دارد، اظهار کرد: برهمین اساس اخیرا 
حداکثر  کامیون های  واردات  شرایط 
سوی  از  و  تعیین  کارکرده  سال  سه 
دفتر مقررات صادرات وزارت صمت به 
گمرک  ابالغ شد که طبق آن واردات 
کامیون های حداکثر سه سال کارکرده 
معتبر  بازرگانی  کارت  طریق  از  صرفا 

امکان پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: مسئول تایید شناسه 
وارد  کلیه  برای  کامیون ها  این  کاالی 
حمل  و  راهداری  سازمان  با  کنندگان 
از طریق  و نقل جاده ای کشور بوده و 
یکپارچه مجوزها  سامانه  کاربری  رابط 

یا ارسال سیستمی انجام خواهد شد.
به  اشاره  با  گمرک  فنی  معاون 
نحوه ی تعیین نرخ تعرفه واردات کامیون 
اظهار کرد: نرخ تعرفه تعهد ارائه خدمات 
دهندگان  ارائه  توسط  فروش  از  پس 
تامین قطعات یدکی برای کامیون های 

وارداتی به میزان سه درصد ارزش سیف 
کامیون در سامانه TSC گمرک ایران 

از همان مارک و مدل تعیین می شود.
داشت  توجه  باید  یادآور شد:  وی 
محاسبه  جهت  رز  ا تسعیر  نرخ  که 
ریالی تعرفه تعهد ارائه  خدمات پس از 
فروش معادل نوع آن در ثبت سفارش 

خواهد بود.
در  همچنین  گمرک  فنی  معاون 
از  پس  خدمات  شرایط  دیگر  با  رابطه 
فروش اظهار کرد: در صورتی که وارد 

رسمی  دهندگان  ارائه  همان  کننده 
خدمات پس از فروش باشد، هیچ گونه 
ارائه خدمات پس  تعهد  بر  وجهی دال 
اخذ  کامیون  خریداران  از  فروش  از 
ارائه  که  است  حالی  در  این  نمی شود. 
دهندگان خدمات پس از فروش مجاز 
به دریافت مبالغ جداگانه ای تحت عنوان 
به  فروش  از  پس  خدمات  ارائه  تعهد 
صورت جداگانه از متقاضیان نخواهد بود.

ارونقی یادآور شد: قرارداد رسمی 
باید  نیز  فروش  از  پس  خدمات  ارائه 

سازمان  سامانه  در  کننده  وارد  توسط 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
دهندگان  رائه  ا توسط  و  بارگذاری 
رسمی خدمات پس از فروش تایید شود.

به گفته وی، ارائه دهندگان قرارداد 
در  باید  فروش  از  رسمی خدمات پس 
نهایت تا ۲۰ مهرماه سال جاری نسبت 
به ارسال لیست قیمت کامیون های نو 
وارداتی  مجاز  مدل  و  مارک  همراه  به 
واردات  و  صادرات  مقرارت  دفتر  به 

اقدام کند.

نکاتیدرموردسومینصندوقسرمایهگذاریدولت

با توجه به این که دولت تا پایان سال باید سه صندوق سرمایه  گذاری 
خود را در بازار سرمایه در قالب ETF عرضه کند و با توجه به این که تاکنون 
دارا یکم و پاالیش  یکم عرضه شده است باید در چند ماه پیش رو منتظر 

عرضه سومین صندوق باشیم.
طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صندوق های سرمایه  گذاری قابل معامله 
در بورس که باقیمانده سهام دولت در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، 

صنایع خودرو و فلزی است باید امسال در بورس عرضه شود.
بانک و  معامله  قابل  اساس نخستین صندوق سرمایه  گذاری  براین 
بیمه شامل باقی مانده سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت و 
شرکت های بیمه البرز و اتکای امین و دومین صندوق سرمایه  گذاری قابل 
معامله پاالیشی شامل باقی مانده سهام دولت در پاالیشگاه های اصفهان، 

تهران، بندرعباس و تبریز در بازار سرمایه عرضه شدند.
پیش از این اعالم شده بود سومین صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله 
شرکت های  در  دولت  سهام  )باقی مانده  فلزی  و  خودرویی  صنایع  شامل 

ایران خودرو، سایپا، فوالد مبارکه و ملی صنایع مس ایران( خواهد بود.
با این حال به نظر می رسد دولت در نظر دارد باقی مانده سهام دولت 
در سه بانک ملت، تجارت و صادرات را در قالب داراسوم در بازار عرضه 
کند، زیرا طبق آمار ۳۰ درصد دارایکم به فروش رفت و دولت می خواهد 
باقی مانده سهام خود را در بانک های ملت، تجارت و صادرات را در قالب 
ETF عرضه کند. البته برای این منظور باید صندوق جدید تشکیل شود و 

احتماال قیمت آن با دارا یکم متفاوت خواهد بود.
این در حالی است که هنوز زمان عرضه سومین صندوق دولتی که 
شامل خودرویی ها و فلزی ها می شود مشخص نشده است اما همان طور 
پایان سال جاری در بورس  تا  باید   ETF که ذکر شد همه صندوق های 

عرضه شود.

روزپرنوسانبرایبورس

شاخص کل بورس روزسه شنبه حرکتی پرنوسان داشت و در حالی که 
در ساعات ابتدایی معامالت تا یک میلیون و ۵۸۸ هزار واحد صعود کرد، 
این  میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسید.  به یک  و  سقوطی چشم گیر داشت 

شاخص در نهایت در رقم یک میلیون و ۵۷۹ هزار واحد ایستاد.
شاخص کل بورس روزسه شنبه با ۱۳۲ واحد افزایش رقم یک میلیون 
و ۵۷۹ هزار واحد را ثبت کرد. این در حالی است که شاخص کل با معیار 
هم وزن ۲۰۴۱ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۱۴ هزار و ۳۹۶ واحد رسید.

معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۰۸ هزار و ۹۶۹ 
انجام دادند. معدنی و صنعتی گلگهر و کشتیرانی جمهوری  میلیارد ریال 
اسالمی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پاالیش 
نفت اصفهان، سرمایه  گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، مخابرات ایران 
و پاالیش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس نیز با پنج واحد کاهش رقم ۱۸ هزار  
و ۲۷۳ واحد را ثبت کردمعامله گران این بازار یک میلیون معامله انجام 

دادند که ۴۶ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال ارزش داشت.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، بانک دی، تولید نیروی برق دماوند 
و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
سهامی ذوب آهن اصفهان، سنگ آهن گوهرزمین و پتروشیمی مارون نسبت 

به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

شکلدهیاکتشافوتولیدهایایرانی؛عبثیاعاقالنه؟
بخش دوم و پایانی

نیاز به یادگیری
بحث دیگری که درباره شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی بعضًا عنوان 
می شود، طرح همان عبارت معروف »گرگ زاده ها« است که زنگنه بارها به 
آن اشاره کرده و گفته است »می گویند این شرکت ها گرگ زاده هستند، اما 
مطمئنم بعدها اینها را جزو افتخارهای خودشان می آورند و به ما تذکر می دهند 
که چرا از این شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی حمایت نمی کنید؛ همان طور 
که روزی با ایجاد شرکت هایی مثل پتروپارس و مپنا مخالفت کردند«. اشاره 
وزیر نفت ناظر به این موضوع است که برخی منتقدان، حرکت وزارت نفت در 
مسیر شکل دهی شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی را راهکاری برای تعامل 
با شرکت های غربی و نادیده گرفتن توانمندی های ایرانی عنوان کرده اند که 
انتقادات،  از  البته شرکت های اکتشاف و تولید به عنوان دستاویز این دسته 

مواضع کامال متفاوتی دارند.
مجمع شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید سال گذشته متنی منتشر کرد 
که بخشی از آن با بحث فعلی بی ارتباط نیست: »اگرچه صنعت نفت و گاز 
ایران در بخش باالدستی باالخص طی دو دهه اخیر توانسته به موفقیت های 
چشمگیری در زمینه توسعه میدان ها )نظیر میدان گازی پارس جنوبی( و ارائه 
خدمات فنی چاه های نفت و گاز توسط شرکت های ایرانی دست یابد، اما آنچه 
می تواند حلقه های جداگانه عملیات اکتشاف، توسعه، تولید و خدمات فنی چاه ها 
را در قالب زنجیره ارزش عملیات باالدستی درآورده و افزون بر ایجاد ارزش 
افزوده قابل توجه در کشور، در بلندمدت استمرار سرمایه گذاری در اکتشاف، 
توسعه و تولید میدان های نفت را به عنوان عملیات یکپارچه تضمین کند و 
سبب انتقال و ارتقای فناوری ملی در امر مهندسی و مدیریت مخازن نفتی 

کشور شود، ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی است.«
مدیرعامل پتروپارس )یکی از شرکت های صاحب صالحیت برای فعالیت 
در قالب ای اندپی( در این زمینه می گوید: »شرکت های ایرانی مثل پتروپارس 
در حقیقت زمانی به صورت جدی شکل گرفتند که شرکت های خارجی مانند 
توتال، استات اویل و انی در پارس جنوبی کار می کردند. کاری که قرار بود 
در فاز ۱۱ انجام شود هم در راستای همان سیاست توانمندسازی شرکت های 
ایرانی و برنامه ریزی برای انتقال فناوری و دانش برخورد با یک طرح بزرگ 
ملی بود که پیچیدگی های خاص خود را دارد. در واقع قرار بود دانش و فناوری 

به شرکت پتروپارس و دیگر پیمانکاران ایرانی منتقل شود.«
به گفته وی، صنعت نفت ایران باید در همکاری با شرکت های بین المللی 
از  استفاده  چگونگی  طرح،  یک  مالی  تأمین  چگونگی  بر  افزون   )IOC(
فناوری های نو را برای کاهش زمان و قیمت اجرای پروژه یاد می گرفت. در 
واقع هدف وزارت نفت این بود که شرکت های ای اندپی ایرانی در همکاری با 
شرکت های نفتی بین المللی درس بگیرند. ما باید یاد بگیریم که چگونه تأمین 
مالی کنیم، چگونه با داشتن یک قرارداد بین المللی در کالس فاز ۱۱ فاینانس 
کنیم. باید یاد بگیریم زمان و هزینه سرمایه ای طرح های بزرگی مثل فاز ۱۱ 

را با همه پیچیدگی آن چطور به حداقل ممکن برسانیم.
جاافتادن یک ایده

اما آیا تمام شرکت های منتخب، از صالحیت کافی برای تبدیل شدن 
به یک شرکت اکتشاف و تولید ایرانی برخوردارند؟ قطعًا خیر. سال گذشته، 
ارزشیابی طرح های وزارت نفت در نشستی  اجرایی و  مدیرکل نظام فنی و 
با عنوان »بررسی راهبردهای نوین کسب وکار شرکت های اکتشاف و تولید 
ایرانی« که در نمایشگاه بین المللی صنعت نفت برگزار شد، با اشاره به پایان 
مدت اعتبار گواهینامه این شرکت ها، از تمدید یک ساله گواهی شان خبر داد 
اگر می خواستیم حداقل  نشان می دهد  ما  ارزیابی های  و  »برآوردها  و گفت 
معیارها و انتظارات را کمی نسبت به زمان صدور گواهی افزایش دهیم، قاعدتًا 
تعدادی از شرکت ها از این فهرست حذف می شدند. باید شرایط کشور را در 
نظر گرفت«. بر اساس آخرین اطالعات گویا گواهی صالحیت شرکت های 
اکتشاف و تولید در سال جاری نیز با همین رویکرد تمدید شده است. به نظر 
می رسد وزارت نفت در این زمینه تالش دارد با در نظر گرفتن حداقل هایی، 
زمینه حداکثری را برای حضور شرکت های ایرانی در این فهرست فراهم کند.

شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی که در قالب قراردادهای آی پی سی و 
قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت فعال هستند، گویا قرار است 
برای تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت هم به میدان بیایند. علی آقامحمدی، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کمتر از یک ماه پیش این موضوع را 
یادآوری کرد و گفت »شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی که حاصل تدوین 
الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند با قدرت و قوت در چند کنسرسیوم با 
هم توافق کردند تا اسناد همکاری تولید روزانه یک میلیون بشکه جدید نفت 
را امضا و آن را به قرارداد تبدیل کنند.« فارغ از اینکه چنین طرحی تا چه حد 
قابلیت اجرایی شدن دارد، طرح هایی از این دست نشان می دهد همانطور که 
وزیر نفت می گوید »ایده شرکت های ای اندپی ایرانی در حال جاافتادن است.«

آژانس بین المللی انرژی:
کاهشتقاضابرایگازامسالرکوردمیزند

آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارش جدیدی پیش بینی کرد 
گاز  برای  جهانی  تقاضای  اخیر،  ماههای  در  بهبود مصرف  وجود  با  که 

طبیعی امسال بزرگترین کاهش مشاهده شده تاکنون را خواهد داشت.
المللی  در گزارش “بازبینی امنیت گاز جهانی ۲۰۲۰« آژانس بین 
انرژی آمده است: تقاضا برای گاز در سال ۲۰۲۰ به میزان سه درصد معادل 
۱۲۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا خواهد کرد که بزرگترین کاهش ساالنه 

در تاریخ بازارهای گاز طبیعی به شمار می رود.
که  بود  کرده  بینی  پیش  قبل  ماه  چهار  انرژی  المللی  بین  آژانس 
تقاضای جهانی برای گاز طبیعی امسال چهار درصد معادل ۱۵۰ میلیارد 
متر مکعب کاهش پیدا می کند و در آن زمان گفته بود این رقم دو برابر 
میزان افت تقاضا در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. تقاضای جهانی 
برای گاز در همه مناطق کاهش پیدا خواهد کرد اما بزرگترین کاهش در 
بازارهای توسعه یافته در اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و اوراسیا ملموس 
خواهد بود و حدود ۷۵ درصد از کاهش تقاضا برای گاز در سال ۲۰۲۰ 

مربوط به آنها می شود.
آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود، دورنمای تقاضا 
دارد کاهش  انتظار  اما همچنان  برده  باالتر  اندکی  را  برای سال ۲۰۲۰ 
تقاضایی که امسال مشاهده می شود بزرگترین کاهش در تاریخ بازارهای 

جهانی گاز باشد.
اما انتظار می رود تقاضا برای گاز طبیعی در سال آینده سه درصد 
در مقایسه با سال ۲۰۲۰ رشد کند اما ابهامات فزاینده بر این دورنما سایه 
به کووید ۱۹ و دورنمای طوالنی شدن  ابتال  افزایش موارد  اند.  افکنده 
پاندمی ابهامات بیشتری را در خصوص روند احیا در سال ۲۰۲۱ ایجاد 

کرده و باعث تجدیدنظر نزولی نسبت به گزارشهای قبلی شده است.
از  خاورمیانه  و  آفریقا  آسیا،  در  پرشتاب  رشد  از  برخوردار  بازارهای 
روند احیای تقاضای جهانی برای گاز در سال ۲۰۲۱ حمایت خواهند کرد.

برای  تقاضا  احیای  روند  داده که  انرژی هشدار  المللی  بین  آژانس 
گاز طبیعی در بازارهای توسعه یافته آهسته تر خواهد بود و تقاضا ممکن 
است تا سال ۲۰۲۲ یا به مدت طوالنیتر به سطح پیش از شیوع ویروس 

کرونا بازنگردد.
فاتح بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی در بیانیه ای اظهار کرد: 
تقاضای جهانی برای گاز از ژوئن به تدریج پیشرفت کرده و این پیشرفت 
تحت تاثیر تقاضا در بازارهای نوظهور بوده است. با این حال این به معنای 
عادی شدن کسب و کار نیست زیرا بحران فعلی پیامدهای بلندمدتی دارد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در این بین شرکت گازپروم روسیه 
هم پیش بینی کرد اشباع عرضه گاز در بازار اروپا به این زودی برطرف 
نخواهد شد و در سال ۲۰۲۱ هم ادامه پیدا می کند. اشباع عرضه در بازار 
گاز طبیعی اروپا در پی افت تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا در اوایل 

سال و کاهش فعالیت اقتصادی به وجود آمد.

شرایطوارداتکامیوناعالمشد
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زیر نظر: محمد امامی

درپی افزایش  چشمگیر قیمت در 
بازار ارز، بانک مرکزی برای مدیریت و 
ساماندهی این بازار اقداماتی انجام داده 
دوشنبه  روز  از  که  ای  گونه  به  است؛ 
میلیون  روزانه۵۰  شده  مقرر  گذشته 
دالر به صورت اسکناس در بازار متشکل 
مذاکره  و  سفر  با  و  کند  عرضه  ارزی 
رییس کل بانک مرکزی کشورمان به 
عراق که روز گذشته انجام شد، توافق 
شده منابع میلیارزی ارزی کشورمان در 
این کشور همسایه آزاد شود. حال باید 
نتیجه این اقدامات را در بازار ارز دید که 
یک تحلیلگر اقتصادی این موضوع را 

تحلیل و بررسی کرده است.
توقف  سال  ابتدایی  ماه های  در 
ت  ا ر د صا کاهش  نفتی،  ت  ا ر د صا
غیرنفتی در پی شیوع کرونا و تحریم ها 
بازار ارز را با مشکل عرضه مواجه کرد 
و از آنجا که در آن روزها بخش قابل 
به چرخه  ارزهای صادراتی  از  توجهی 
آن  در  بود،  برنگشته  کشور  اقتصادی 
به  ارزها  بازگشت  در  تسریع  زمان 
کشور عامل موثری بر آرامش بازار ارز 
دانسته می شد تا  اینکه بانک مرکزی 
بازگشت  در  تسریع  و  تسهیل  برای 
ارزهای صادراتی اقداماتی چون برخورد 
و  صحبت  ارزی،  متخلفان  با  قضایی 
توافق با صادرکنندگان خوش حساب، 
و...  بازرگانی  کارت های  موقت  تعلیق 

انجام داد. 
همچنین، یک اقدام دیگر در این 
اعالم  مرکزی  بانک  سوی  از  زمینه 
ز  ا حاصل  ارزهای  مستقیم  فروش 
صادرات محصوالت پتروشیمی ، فوالدی  
و معدنی ها در صرافی های بانکی مجاز 
برای واردات کاالهای دارای تخصیص 
انجام  اقدامات  با  سرانجام  بود.  ارز، 
صادراتی  ارز  دالر  میلیارد   ۲۷ از  شده 
میلیارد   ۱۹ معادل  کشور  به  برنگشته 
مانده  باقی  بالتکلیف  همچنان  تومان 
و هشت میلیارد دالر از آن ها به چرخه 

اقتصادی کشور برگشته است. 
مسئوالن  اعالم  نهایت، طبق  در 
اینگونه  پی  در  کشور  مرکزی  بانک 
معامالت  و  عرضه  روند  قدامات،  ا

حواله های ارزی در سامانه نیما به عنوان 
بازار ثانویه ارز در فصل تابستان بهتر از 
افزایش  با این حال، ترمز  اما  قبل شد 
قیمت ارز کشیده نشد که درباره چرایی 
افزایش قیمت ها در بازار ارز رئیس کل 
بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در 
این زمینه تالش های دولت آمریکا برای 
ایجاد التهاب در بازار ارز را با طرح لغو 
تمام معافیت های تحریمی و راه اندازی 
ماشین تبلیغاتی خود توسط رسانه های 
بر وضعیت کنونی  موثر  وابسته، عامل 

بازار دانسته است.

مدیریت  برای  جدید  تصمیم  دو   
بازار ارز 

بعد  همتی  گفته  طبق  همچنین، 
از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد 
قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح 
عملیاتی  قابلیت  از  فارغ  که  می شود 
تأثیر  آن،  عملی  تأثیر  میزان  و  داشتن 
روانی آن در بازار ارز سایه افکنده است.

خرید  سقف  افزایش  سرانجام، 
بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه  در 
ارز  اسکناس  بازار  در  دالر  میلیون   ۵۰
بانک  تصمیمات  جدیدترین  جمله  از 
ارز مدنظر  بازار  برای مدیریت  مرکزی 

قرار گرفت.
براین اساس، از روزدوشنبه گذشته 
به  دالر  میلیون   ۵۰ روزانه  شد  مقرر 
صورت اسکناس در بازار متشکل ارزی 
افزایش  با  براین،  عالوه  شود.  عرضه 
سقف خرید کارگزاران در بازار متشکل 
ارزی از سمت بانک مرکزی، سقف خرید 
ار دیروز در حالی  بانک ها و صرافی ها 

به ۵۰۰ هزار دالر افزایش یافته که تا 
پیش از این ۵۰ هزار یورو یا معادل آن 

به سایر ارزها بوده است.

توافق ایران و عراق در آزادسازی 
منابع ارزی

دوشنبه  روز  سفر  دیگر،  سوی  از 
گذشته همتی به عراق برای آزادسازی 
منابع ارزی کشور نیز از دیگر اقدامات 
بانک مرکزی برای ساماندهی بازار بود 
که دستاوردهای این سفر امیدوارکننده 
و مثبت بوده به گونه ای که رئیس کل 
توافق  به  از  کشورمان  مرکزی  بانک 
رسیدن دو کشور برای آزادسازی منابع 
ارزی و رفع محدودیت ها خبر داده است 
کاالهای  ارز  تامین  برای  منابع  این  و 
اساسی و دارو تخصیص خواهد یافت. 

است که شنیده های  این درحالی 
حاکی از آن است که حدود ۳.۵ میلیارد 
دالر ارز کشور حاصل از صادرات گاز و 
توافقات صورت  پی  در  عراق،  به  برق 
این شرایط  در  که  آزاد می شود  گرفته 
توجهی  شایان  کمک  ارز  بازار  فعلی 
می کند  بازار  در  ارز  عرضه  تامین  به 
قیمت  در  تحوالتی  شاهد  می توان  و 

ارز بود. 
با این حال باید منتظر ماند و دید 
بانک  تدابیر  و  اقدامات  قبیل  این  که 
چه  ارز   بازار  کنترل  برای  مرکزی 
میزان می تواند کارساز باشد و به کاهش 

قیمت ها در این بازار کمک کند.
ندری  کامران  زمینه  ین  ا در 
تاثیر  درباره   - اقتصادی  تحلیلگر   -
بر  مرکزی  بانک  جدید  تصمیمات 

کنترل بازار ارز، اظهار کرد: این قبیل 
شده  ایجاد  هیجان  می تواند  اقدامات 
کنترل  موقت  صورت  به  را  بازار  در 
کند اما نمی تواند برای حواله های ارزی 
موثر باشد. در حال حاضر روند تامین 
بانک  که  است  مواجه  مشکل  با  ارز 
اقدام  زمینه  این  در  نمی تواند  مرکزی 
دیگری کند، زیرا توقف صادرات نفتی، 
کاهش صادرات غیرنفتی در پی شیوع 
هزینه های  افزایش  کرونا،  ویروس 
نقل وانتقاالت ارزی، تحریم های بانکی 
جزو عوامل موثر بر کاهش تامین ارز در 
کشور هستند که خارج از کنترل بانک 

مرکزی است. 

افزایش نرخ بهره بانکی، آرامبخش 
التهابات بازار ارز

وی با اشاره به تحریم های مجدد 
بانک های ایرانی، گفت درست است که 
در  آنچنانی  تاثیر  تحریم های  اینگونه 
عملکرد بانک ها ندارند اما از نظر روانی 
تاثیرات مخربی دارد که این عامل در 
کنار موارد ذکر شده در باال قیمت ارز را 

افزایش می دهند. 
این کارشناس اقتصادی اقدام موثر 
افزایش نرخ  را  ارز  بازار  برای مدیریت 
بهره بانکی در ماه های گذشته دانست 
و افزود: در پی این امر تمایل نگهداری 
و  می کرد  پیدا  افزایش  مردم  در  پول 
بانک ها  پول  خلق  قدرت  می توانست 
را نیز مهار کند تا پول کمتری در آن ها 

خلق شود. 
به گفته او، در مورد بازار ارز بیش از 
این کاری از دست بانک مرکزی ساخته 
می توانست  که  اقدامی  تنها  و  نیست 
نرخ  افزایش  انجام دهد و عملی نشد، 
بهره بانکی به خصوص نرخ بهره بین 

بانکی در ماه های گذشته بود. 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ندری 
از  بعد  را  بهره  نرخ  مرکزی  بانک  اگر 
عید متناسب با نرخ تورم افزایش می داد، 
کمتری  مشکالت  با  ارز  بازار  اکنون 
دست و پنجه نرم می کرد و در کل تنها 
افزایش  ارز  بازار  راه کنترل قیمت هادر 

نرخ بانکی است.

بررسی تاثیر دو اقدام اخیر بانک مرکزی بر بازار ارز

به گزارش رویترز، ابتال به کرونا همزمان با 
شروع فصل سرما در بسیاری از کشورهای جهان 
به سطح نگران کننده ای رسیده و این مساله باعث 
بازگشت برخی از محدودیت ها شده است. وضعیت 
بازار  فعاالن  و  است  هشدارآمیز  اروپا  در  ویژه  به 
نگران اند ضربه دیگری به پیکر کم جان اقتصاد این 
کشورها وارد شود. لهستان، مجارستان و جمهوری 
چک از رکوردشکنی تعداد مبتالیان روزانه به کرونا 
خبر داده اند و در ورشو- ساعت مجاز برای حضور 

مردم در فروشگاه ها محدود شده است. 
در آلمان، آنگال مرکل- صدراعظم این کشور 
با شهرداران ۱۱ شهر بزرگ  در نشستی مشترک 
این کشور اعمال محدودیت ها در صورت شیوع 
بیشتر بیماری را بررسی کرده است. در اسپانیا نیز 
با افزایش شمار مبتالیان، شهر مادرید به طور کامل 
قرنطینه شد. احتمال وقوع قرنطینه های مشابه در 

انگلیس نیز وجود دارد. 
تاکنون بیش از ۳۷ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۹۸۹ 
مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین 
یک میلیون و ۸۴ هزار و ۱۳۸ نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۲۱۹ هزار و ۹۰۵ نفر، 
برزیل با ۱۵۰ هزار و ۵۵۵ نفر، هند با ۱۰۹ هزار و 
۸۹۲ نفر، مکزیک با ۸۳ هزار و ۷۸۱ نفر و انگلیس 

با ۴۲ هزار و ۸۷۵ نفر بوده است.
زمان  برگزاری  موعد  به  شدن  نزدیک  با 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حساسیت معامله 
گران نسبت به تحوالت سیاسی و انتخاباتی در این 
کشور نیز بیشتر شده است. تمایل دموکرات ها به 
اعمال سیاست های محرک در مقیاس بسیار بزرگ 

در تضاد با چیزی است که جمهوری خواهان در 
خواهان  کلی  به صورت  ها  دموکرات  دارند.  نظر 
یارانه،  شکل  به  پول  عرضه  مستقیم  افزایش 
تزریق نقدینگی به بازار  و وام هستند در صورتی 
که جمهوری خواهان تقویت توان مالی اشخاص 
حقیقی و حقوقی از طریق غیرمستقیم نظیر کاهش 

نرخ مالیاتی را دنبال می کنند. 
ترامپ،  تیم  انتخاباتی  های  وعده  از  یکی 
در  پیروزی  صورت  در  ها  مالیات  مجدد  کاهش 
به  نظر می رسد  به  بعید  بوده است که  انتخابات 
آن  انجام  کنگره  در  ها  دموکرات  مخالفت  دلیل 
تنها یک  مالیاتی که  باشد. الیحه کاهش  ممکن 
سال پس از انتخابات سال ۲۰۱۶ نهایی شد یکی 
از عوامل اصلی کاهش درآمدهای دولت و افزایش 
شدید بدهی های آمریکا قلمداد می شود و شماری 
چنین  مثبت  پیامدهای  معتقدند  اقتصاددانان  از 
اقداماتی در تقویت رشد اقتصادی تنها برای مدت 

کوتاهی دوام دارد. 
اندکی در  با اختالف   اگرچه جوبایدن هنوز 
نظرسنجی ها از ترامپ پیش است اما نمی توان با 
قطعیت در خصوص برنده احتمالی سخن گفت. در 
شرایطی که دونالد ترامپ تردیدهایی در خصوص 
شکست  صورت  در  نتخابات  ا نتیجه  پذیرش 
خوردنش را ایجاد کرده، رئیس جمهوری خواه سنا 
آمریکا گفته است پیروز انتخابات از هر کدام از دو 
حزب در ماه ژانویه رئیس جمهور خواهد شد و کسی 

نمی تواند مانع این کار شود.  
آمریکا روز سوم  انتخابات ریاست جمهوری 
دلیل  به  اما  شد  خواهد  برگزار  آبان(   ۱۳  ( نوامبر 
ایجاد  تغییراتی در روند رای گیری  احتماال  کرونا 

خواهد شد.
از سوی دیگر، سایه اختالفات بین کشورهای 
مختلف باعث نگرانی معامله گران از کندتر شدن 
سرعت احیای رشد اقتصادی شده است. برخی از 
بوریس  دولت  که  اند  داده  گزارش  خبری  منابع 
جانسون در لندن خود را آماده ترک میز مذاکره با 
اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت این اتحادیه با شروط 
انگلیس در رسیدن به توافق پسابرگزیت می کند. 
با این حال اندرو بیلی- رییس بانک مرکزی این 
کشور با ابراز امیدواری نسبت به حصول توافق بر 
سر چگونگی روابط دو طرف پس از خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا گفته است که چنین توافقی به نفع 

هر دو طرف خواهد بود.
تنش ها بین چین و آمریکا نیز مجددا باال 
اقدام  جدی  عواقب  به  نسبت  آمریکا  و  گرفته 
نظامی چین علیه تایوان هشدار داده است. چین 
به  آمریکا  فشار  از  انتقاد  با  مقابل  طرف  در  نیز 
چینی  تولیدکنندگان  و  ها  پلیکیشن  ا لیت  فعا
گفته است چنین اقداماتی با روح قوانین سازمان 
هنوز  آمریکا  و  چین  است.  مغایر  جهانی  تجارت 
نتوانسته اند به توافقی برای از سرگیری مذاکرات 
قالب  در  دوطرف  تعهدات  و  برسند  خود  تجاری 
فاز نخست توافق تجاری نیز هنوز به طور کامل 

اجرایی نشده است. 
تحوالت اخیر اقتصاد آمریکا باعث شده است 
تا بازار اوراق قرضه این کشور تحت تاثیر قرار بگیرد 
و این عملکرد به بازار ارز نیز منتقل شود. بازدهی 
اوراق قرضه وزارت خزانه داری که یکی از دماسنج 
های معامله گران برای پیش بینی اوضاع در ماه 
های آتی است از ماه آگوست تاکنون نتوانسته است 

از حبس کانال ۱.۷ درصدی خارج شود و اکنون با 
بن بست ایجاد شده در گفتگوهای بین دولت ترامپ 
و کنگره بر سر الیحه حمایتی جدید، این اوراق بیش 

از پیش تحت فشار قرار گرفته اند.  
تجاری  وضعیت  از  شده  منتشر  آمارهای 
تجاری  است که کسری  آن  نشان دهنده  آمریکا 
این کشور در ماه آگوست با افزایشی ۵.۹ درصدی 
همراه شده و به ۶۷.۱ میلیارد دالر رسیده که این 
رقم، باالترین کسری تجاری ثبت شده آمریکا طی 

۱۴ سال اخیر بوده است.
روند افزایشی در برخی از مقاصد امن سرمایه 
گذاری نظیر مسکن نشان می دهد که معامله گران 
اقتصاد  روی  بر  کرونا  پیامدهای  به  نسبت  هنوز 
آمریکا و جهان نگران اند و بخشی از این نگرانی 
نیز به بازار ارز منتقل شده است. رشد قیمت مسکن 
نه تنها در آمریکا که در بسیاری از کشورهای دیگر 
به سطوح کم سابقه ای رسیده است تا جایی که 
متوسط نرخ مسکن در انگلیس و نروژ به باالترین 
سطح سه سال اخیر خود و در هنگ کنگ به یکی 
از باالترین سطوح ثبت شده خود در طول یک دهه 

اخیر رسیده است.
بین  صندوق  رئیس  جیورجیوا-  کریستالینا 
یک  کرونا  بحران  اینکه  به  اشاره  با  پول  المللی 
اقتصاد  برای  عیار  تمام  مالی  و  اقتصادی  بحران 
پیش  مسیر  های  دشواری  از  است  بوده  جهانی 
اقتصاد جهانی سخن گفت.  احیای رشد  برای  رو 
خود  گزارش  آخرین  در  پول  المللی  بین  صندوق 
 ۴.۹ امسال  جهان  اقتصاد  بود  کرده  بینی  پیش 
رشد  تقویت  دلیل  به  اما  شود  کوچک  درصد 
سوم  ماهه  سه  در  کشورها  از  بسیاری  اقتصادی 

احتمال بازنگری در این برآورد وجود دارد.
نیل جونز- کارشناس مسایل ارزی در بانک 
میزوهو - گفت: دارایی های پرریسک در شرایط 
می  قرار  گران  معامله  استقبال  مورد  کمتر  فعلی 
گیرند چرا که احتمال بدتر شدن شرایط اقتصادی 
جهان وجود دارد. تا زمانی که معامله گران نسبت به 
آینده خوش بین نباشند، ترجیح خواهند داد سرمایه 
های در اختیار خود را در دارایی های امن نگهداری 
کنند و این تقاضا برای دارایی های امن احتماال در 
کوتاه مدت در سطح نیرومندی باقی خواهد ماند.  

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل 
در  می گیرد،  اندازه  را  جهانی  ارزهای  از  سبدی 
افزایش  درصد   ۰.۰۴ با  شنبه  سه  روز  معامالت 
نسبت به روز گذشته در سطح ۹۳.۰۸۲ واحد بسته 
معادل  نیز  سوئیس  فرانک  هر  برابری  نرخ  شد. 
بر حسب  )نرخ های فوق  ۱.۰۹۹ دالر اعالم شد 
نیویورک  ارزی  بازارهای  معامالت  پایانی  ساعت 

محاسبه شده است(.
ارزهای اروپایی

 ۰.۲۷ با  پوند  معامالت،  از  دور  تازه ترین  در 
درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای 
۱.۳۰۶ دالر مبادله شد. یورو ۰.۰۶ درصد پایین رفت 
و با وارد شدن در کانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۰ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر 
با ۰.۴۴ درصد کاهش به ۱۰۵.۳۴۵  ین رسید. در 
ازای  به  آمریکا  استرالیایی، هر دالر  برابر همتای 
۱.۳۸۶ دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر 

معادل ۶.۷۴۵ یوان چین اعالم شد.

صعود خفیف دالر در معامالت خارجی

پس از دو ریزش، شاخص دالر صعودی شد
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ایالن ماسک 
شخصیت تأثیرگذار جهان

آفریقای   19۷1 متولد   )ELON REEVE MUSK  ( ماسک  ریو  ایالن 
صنایع  در  تجارت  نامی  شخص  و  صنعتی،مخترع  طراح  مهندس،  جنوبی، 

پیشرفته آمریکایی و جزو ده شخصیت تأثیرگذار جهان است.
او بنیان گذار شرکت هایی همچون تسال موتورز، پی پال)که اکنون به ای بی 

تعلق دارد( و اسپیس اکس است. او هم اکنون مدیرعامل و مدیرفنی در اسپیس 
اکس است.

ماسک همچنین در حال توسعٔه یک سیستم حمل و نقل با سرعت باالست 
که تحت عنوان هایپرلوپ شناخته شده است. 

آیا باید مانند ایالن ماسک بسیار جسور باشیم؟
نویسنده: لئونارد شرمن و پیترکوهن

در این مقاله کارشناسان کسب وکار بر این موضوع که آیا 
سایر  الگوی  می تواند  که  است  کارآفرینی  ماسک  ایالن 

کارآفرینان قرارگیرد یانه، تمرکز کرده اند.
در  همواره  که  است  شناخته شده ای  شرکت  تسال  شرکت 
در  قوی  حضور  به  رغم  اما  دارد.  جای  رسانه ها  صفحات 
رسانه های مجازی و دنیای تبلیغات، در پس تولیدات این 
شرکت، تسال در دوره ای دچار بحران شدید و توسط مدیران 
خود رها شده بود. این شرکت در تحقیقات کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار آمریکا، شرکتی در حال ورشکستگی معرفی شده 
بود. ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت نیز در آن دوران اغلب 
در رسانه ها و شبکه های مجازی، بسیار آشفته و سردرگم به 
نظر می رسید. با این حال ماسک شرکت اسپیس ایکس را 
برای تولید موشک های غول پیکر راه اندازی کرد. پس از آن، 
در سال ۲۰۱۸ اولین مسافر برای سفر به ماه رزرو شد. به 
عالوه، ماسک قراردادی مبتنی بر تکنولوژی هایپرلوپ خود با 
مسووالن شهر شیکاگو، تنظیم کرد. طی این قرارداد کارخانه 
گیگافکتوری در تولید باتری، گام های بزرگی برداشت. حال 
آیا می توان ایالن ماسک را یک الگو دانست؟ کارشناسان 

ما در این مقاله به بحث در این مورد می پردازند.

»ایالن ماسک الهام بخش است«
لئونارد شرمن، استاد کسب وکار، دانشگاه کلمبیا

به رغم  آنها  هستند.  ماهری  رویاپردازان  اغلب  کارآفرینان 
باید  تنها  نه  به موفقیت  برای رسیدن  تمام موانع پیش رو، 
چشم انداز ویژه ای داشته باشند، بلکه باید فداکارانه برای آن 
زحمت بکشند. این همان دلیلی است که ماسک را تبدیل 
به الگویی خوب می کند. بله درست است که او نیز گاهی 
اوقات اشتباه می کند، و با وجود اینکه شخصیت به شدت 
آرمان گرایی دارد و گاه خودشیفته و گاه در عناد با خویشتن 
بزرگ ترین  لیست  در  همچنان  او  نام  حال  این  با  است، 
نوآوران تاریخ قرار دارد. بنابراین شاید همه ما هم بتوانیم 
موفق باشیم. یکی دیگر از نابغه های ناکامل تاریخ ، استیو 
جابز است. شاید اوهم وقتی در حال نوشتن متن ویدئوی 
تبلیغاتی قدیمی خود به نام »متفاوت بیندیش« بود، اشاره به 
ایالن ماسک داشت. جابز در بخشی از این ویدئو که در سال 
۱۹۹۷ روی آنتن تلویزیون ملی آمریکا رفت چنین می گوید: 
»به افتخار دیوانه ها، به افتخار کسانی که با دیگران متفاوتند، 
این  ایراد  از  او پس  افتخار سرکش ها و دردسرسازها«.  به 
جمالت، جسورانه این طور نتیجه گرفت که »کسانی که به 
قدری دیوانه هستند که فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر 
انجام می دهند«.  را  این کار  دهند، همان هایی هستند که 

این گفته ها به کمال در مورد ماسک هم صدق می کند.
درطول زندگی ما هیچ کدام از کارآفرینان، به اندازه ایالن 
و  پردل   بلندپرواز،   حد  این  تا  جهان  تغییر  برای  ماسک،  
فراموش  نباید  البته  نبوده اند.  مشتاق  و  سرسخت  جرأت، 
کرد که همتایان تاریخی او نیز به همین اندازه سرسخت 
و پیگیر بوده اند. مثال توماس ادیسون که تنها پس از سه 
ماه توسط معلمش به دلیل رفتارهای نامعمول و نامتعارف 
روانی، از مدرسه اخراج شد. نیکوالی تسال به بیماری اختالل 
وسواس فکری-عملی )OCD( مبتال بود و با مشکالتی 
مانند شیدایی و نوعی اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم می کرد. 
همین طور هنری فورد، لئوناردو داوینچی و آلبرت انیشتین 
که بعد از مرگشان ابتال به بیماری های اختالل کم توجهی-

ما  البته قصد  داده شد.  )ADHD( تشخیص  بیش فعالی 

ماورائی جلوه دادن بیماری روحی نیست! بلکه منظور این 
است که بگوییم آنها به رغم وجود این مشکالت توانسته اند 

دنیا را تغییر دهند.
فراتر از نبوغ و سرسختِی بی بدیِل ایالن ماسک، او تالش های 
جسورانه زیادی برای پایداری و نجات کرۀ زمین دارد. او برای 
رسیدن به این مقصد خود را در راه تکنولوژی های پیشگام 
راه  یافتن  دنبال  به  همزمان،  کرده است.  وقف  عرصه  این 
فراری است که اگر نتوانستیم زمین را نجات دهیم، بتوانیم 
وجود  با  که  است  بدیهی  بریم.  پناه  دیگر   سیاره های  به 
او مشکالت  ماسک،   و تالش  جاه طلبی  از  چنین سطحی 
شخصی و فنی بسیاری را هم در این مسیر متحمل شده 
است. با این حال، کارآفرینان باید جمالت استیو جابز را به 
یاد داشته باشند. یک کارآفرین جسور و پردل  و جرأت باید 
توانایی تحمل و حل مشکالت را داشته باشد. پیچیده است 
ولی چنین افرادی، قدرت انجام چنین کارهایی را هم دارند.

برای  خطری  زنگ  ماسک  ایالن  »داستان 
کارآفرینان است«

پیتر کوهن، سخنران استراتژی در کالج بابسون
فرابگیرند  ماسک  ایالن  از  باید  کارآفرینان  که  درس هایی 
مصالح  و  منافع  را  اول  اولویت  باید  آنها  است.  واضح 
و  آن  سرمایه گذاران  و  شرکا  کارکنان،  شرکت،  مشتریان 
کار  این  برای  قرار دهند.  است  مناسب تر  آنان  برای  آنچه 
اما  باشند.  داشته  توجه  خود  ضعف  و  قوت  نقاط  به  باید 
سهامداران  آینده  و  حال  انتظارات  کردن  برآورده  در  اگر 
و ذی نفعان سازمان و شرکتشان موفق نیستند، بهتر است 
با یک مدیر اجرایی حرفه ای همکاری کنند. با وجود همه 
جاه طلبی ها و دستاوردهای ایالن ماسک، به نظر نمی رسد 
ایالن  باشد.  مناسبی  عامل  مدیر  بخواهد  یا  بتواند  او  که 
ماسک طراح و تولیدکننده بسیار خوبی است اما نمی تواند 
مدیرعامل خوبی برای یک شرکت بزرگ باشد. با توجه به 
تسلط او بر هیات مدیره تسال، به نظر می رسد که او کار را 
ترک نخواهد کرد. اما اگر هیات مدیره مستقل بود، حتما او 

را جایگزین می کرد.
ماسک در طراحی، ساخت و تحویل ماشین های الکتریکی 
بسیار ماهر است. همچنین در طراحی و ساخت موشک های 
تخریب ناپذیر نیز توانایی باالیی دارد. اما تسال به مدیری 
باتجربه نیاز دارد که مدیریت عامل و اجرایی آن را به عهده 
بگیرد. فردی مانند مدیر عامل سابق بوئینگ و مدیر فعلی 
بپذیرد که چه چیزی  باید  آلن مواللی. ماسک هم  فورد، 
به نفع شرکت است. با اینکه او در طراحی و ایده پردازی 
بسیار کارآمد است؛ اما اگر محدودیت های خود را بپذیرد، 
از  به نفع شرکت ، کارکنان و همه کسانی خواهد بود که 
اگر در فروش و مدیریت  او بهره مند می شوند.  اختراعات 
منابع انسانی سازمان خود ماهر هستید، باید بخش نوآوری 
و  دهید؛  قرار  ماهری  مدیرعامل  بر عهده  را  در محصول 
برعکس. اگر در ساخت محصول و جذب اولیه مشتری ماهر 
هستید، اما صبر یا عالقه ای برای اداره سازمانی که بتواند 
را درمقیاس فعالیتش  برتری خود  به طور مرتب و مستمر 
حفظ کند  ندارید، باید یک مدیرعامل متبحر را جایگزین 
خود کنید. این چیزی است که در کارآفرینی جسورانه به 
نظر می رسد: نباید مسوولیت همه چیز را به تنهایی بر دوش 
کشید، بلکه باید بتوانید با استفاده از مهارت های سایرین، 

در مورد همه چیز ارزش آفرینی کنید.

  entrepreneur :منبع

سود بیش از 3۴۲ میلیون دالر ی  در چهار روز

داستان ایالن ماسک
زنگ خطری برای کارآفرینان است

آیامانند»ایالنماسک«بسیارجسورباشیم؟
ایالنماسکالهامبخشکارآفرینان
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واکنشفیروزجابهپیروزیعجیبشمقابلشطرنجبازارمنستانی
برد عجیب فیروزجا مقابل لوون آرونیان 
باعث شد که نابغه شطرنج جهان به آن واکنش 

نشان دهد.
ایرانی شطرنج  نابغه  فیروزجا،  علیرضا 
جهان که در مسابقات سوپرتورنمنت شطرنج 
نروژ شرکت کرده است موفق شد با پیروزی 
بر حریفان در صدر این رقابت ها قرار گیرد. 
این صدر نشینی در حالی به دست آمده که 
نفر اول و دوم شطرنج جهان در این مسابقات 

حضور دارند. 
موفق  گذشته  شب  دوشنبه  فیروزجا 
شد در بازی های آرماگدونی لوون آرونیان، 

شطرنج باز مطرح ارمنستانی را شکست دهد و صدر نشینی خود را در این رقابت ها 
حفظ کند. این پیروز به شکل جالبی برای علیرضا رقم خورد. دو شطرنج باز در ثانیه 
های آخر بازی حرکات بسیار زیادی انجام دادند. در پایان لوون آرونیان با تمام شدن 

زمانش مغلوب فیروزجا شد.
فیروزجا در همین رقابت ها مقابل مگنوس کارلسن در حالی که پیش بود به دلیل 

از دست دادن زمان، شکست خورد که تجربه تلخی برای او شد.
علیرضا که تجربه تلخی از تمام شدن زمان و شکست در مقابل کارلسن داشت 
در باره تمام شدن زمان لوون آرونیان گفت: فکر می کنم که اگر یک بار به زمان 
ببازی آن وقت خواهی فهمید که یک ثانیه یعنی چه! شما فقط باید دکمه ساعت را 
بزنید. فکر می کنم آرونیان حواسش به ساعت نبود.او ادامه می دهد: متوجه شدم که 
حریفم به زمان دقت نمی کند. بازی سختی داشتم و البته توانستم به پیروزی برسم.

نابغه شطرنج جهان درباره صدرنشینی در این رقابت ها می گوید: من سه بازی 
دیگر دارم و در خصوص آن بازی ها تمرکز و تفکر خواهم کرد. 

فیروزجا درباره احساسش در خصوص تمام شدن زمان آرونیان گفت: با تمام 
شدن زمان آرونیان متعجب نشدم. البته من از پیروزی در این دیدار خوشحال هستم.

در این رقابت ها شش شطرنج باز به مصاف یکدیگر رفتند. مگنوس کارلسن 
نفر اول شطرنج جهان، فابیانو کاروآنا، لوون آرونیان، آنیش گیری و آرین طاری در 
این رقابت ها حضور دارند. هم چنین علیرضا فیروزجا ستاره بی چون و چرای شطرنج 
جهان در این رقابت ها دست به مهره شده است.این سوپرتورنمنت بعد از ماه ها برگزاری 

شطرنج آنالین به صورت حضوری در نروژ پیگیری می شود.
مجموع جوایز این رقابت ها ۱۶۲ هزار یورو پیش بینی شده که نفر اول این 
رقابت ها ۶۳ هزار یورو و نفر دوم ۳۳ هزار یورو جایزه دریافت می کنند. نفر آخر این 
رقابت ها هم ۱۴ هزار یورو به خانه می برد.این رقابت ها با تفسیر و به صورت زنده 
از تلویزیون نروژ بخش می شود. عالقه مندان نیز می توانند این رقابت ها را به صورت 
آنالین تماشا کنند.این سوپرتورنمنت که از ۱۴ مهر آغاز شده، تا بیست و پنجم این 

ماه ادامه خواهد داشت.

در پی حواشی لیگ برتر والیبال؛
باقرزاده:فدراسیونوالیبالعدالترارعایتنکرد!

رامسر  هورسان  والیبال  تیم   سرمربی 
توسط  شده  گرفته  تصمیمات  به  نسبت 
فدراسیون مبنی بر تعطیلی دو هفته ای لیگ  
واکنش  نشان داد و انتقادات شدیدی از وضع 

موجود در این رقابت ها کرد.
عارف باقرزاده درباره تصمیمات کمیته 
برگزاری رویدادهای فدراسیون  والیبال ایران 
در رابطه با لیگ برتر، توضیح داد: اگر کرونا 
با تانک به سالن تیم هورسان می آمد نفر اول 
محافظت  بازیکنانم  از  تا  می رفتم  جلو  من 
کنم، اما االن این برای من سوال است که 
چرا هورسان را در هفته اول مجبور کردند تا 

با ۸ بازیکن در تهران مقابل سایپا بازی کند و به هر شکلی پیگیر برگزاری بازی بودند. 
من دنبال نتیجه بودم و فدراسیون دنبال برگزاری، نهایتا گفتم به نظر فدراسیون احترام 
می گذارم و با جوانان بازی می کنم، اما آقای عظیمی حتما تا پایان رقابت ها هم چنین 
جدیتی داشته باشید و تحت تاثیر قرار نگیرید. اما نیم فصل نشده عدالت زیر سوال رفت.

او با انتقاد از عملکرد فدراسیون گفت: من دوست نداشتم و ندارم چنین اتفاقی 
)ابتالی بازیکنان به کرونا( برای تیم ها بیفتد ولی خب رخ داد. دولت ها نتوانستند جلوی 
این ویروس را بگیرند و حاال باشگاه ها می توانند به تنهایی این کار را بکنند؟ چرا همه  
می گفتند هورسان در انجام پروتکل ها جدیت به خرج نداده است؟ االن چرا همه تیم ها 
مبتال هستند؟ آقای عظیمی چرا ما را مجبور کردید با ۶ بازیکن بازی کنیم؟ می دانید 
چه لطمه ای که ما نخوردیم؟ ۲۴ ساعت قبل بازی سایپا گفتید مسابقه لغو است و خبر 
را رسانه ای هم کردید، اما در کمتر از ۲۴ ساعت به وقت بازی گفتید پروتکل جدید 
آمده و این دیدار را برگزار کنید! پس چرا االن همان پروتکل برای سایر تیم ها اجرا 

نمی شود و دوباره تغییر کرده است؟
سرمربی تیم والیبال هورسان ادامه داد: مگر می شود ظرف ۲۴ ساعت پروتکل 
تغییر کند؟ چطور بعد از آن گفتند ۲۵ درصد؟ مگر پیش از بازی سایپا نصف بیشتر 
بازیکنان ما کرونا نداشتند؟ متاسفانه فدراسیون عدالت را رعایت نکرد و به دلیل اینکه 
االن برخی تیم ها بازیکن تاثیرگذارشان کرونا داشتند تحت تاثیر قرار گرفت و لیگ را 
تعطیل کرد. در هفته اول هزینه ها را بهانه کرده و همه چیز را گردن باشگاه هورسان 
انداختند که پروتکل را رعایت نکرده است. سوال من از فدراسیون این است که مگر 
نمی دانستند پیک کرونا با آنفوالنزا در پاییز و زمستان هست؟ پیشنهادم این است 
که هیات های استانی را موظف کنند تا هتل های خاصی را برای تیم ها تعیین کنند 
که تیم های مهمان تنها در آن هتل ها اسکان یابند. ناظرهای فدراسیون هم هرچه 
دقیق تر این هتل ها را بررسی کنند. بیشترین تایم تیم ها در هتل ها است و حتی من 
گفته ام بازیکنانم در سفرها وسایل شخصی از جمله حوله، قاشق و چنگال و لیوان 
برای خود بیاورند. فدراسیون می خواهد ۵ ماه لیگ برگزار کند پس باید با رعایت 

عدالت مدیریت کند.
او درباره برگزاری لیگ به صورت متمرکز نیز گفت: امتیاز ما بخاطر موقعیت 
بوده است.  بر اساس موقعیت جغرافیایی  یارگیری ما هم  جغرافیایی است و اصال 
کرونای تیم های دیگر پر رنگ تر از هورسان بود که چنین تصمیماتی گرفته می شود؟ 
به عظیمی گفتم شما دنبال کیفیت هستید یا برگزاری مسابقات؟ هدفشان برگزاری 
بود که من با ۵-۶ بازیکن جوان به مصاف سایپا رفتم. چرا تنها برای هورسان این 
۲۵ درصد را اعمال نکردند؟ به آقای عظیمی گفتم از این به بعد عدالت را تا پایان 
لیگ حفظ کنید که گفتند آخر فصل ما را قضاوت کنید. االن که نیم فصل هم نشده 
عدالت برقرار نشد. چه کسی جواب حق ضایع شده هورسان را می دهد؟ من اهل 
حاشیه سازی نیستم اما آیا این اقدام فدراسیون پسندیده است؟ بعد از هفته اول، هفته 
دوم نرسیده در بازی با اراک پروتکل را تغییر داده و ظرفیت در نظر گرفته شده برای 
حداکثر کرونایی های یک تیم شد ۲۵ درصد! همانطور که ما را اجبار به بازی کردید، 
مگر تیم هایی که یارگیری می کردند نمی دانستند پیک کرونا در زمستان است؟ مگر 

نمی دانستند لیگ هزینه دارد پس چرا آمدند؟
باقرزاده با بیان اینکه دل هیچکس برای هورسان رامسر نسوخت، تصریح کرد: 
االن چطور دلشان برای تیم های دیگر می سوزد؟ مگر ما انسان نبودیم؟ اصال اآلن 
پروتکل می گوید ۲۵ درصد تیم ها، پس چرا بقیه تیم ها بازی نمی کنند؟ مگر در آن 
زمان ما را با لیگ فوتبال مقایسه نمی کردند؟ به تیم هورسان می گفتند مگر بازی های 
فوتبال لغو شد که بازی شما با سایپا را لغو کنیم؟ پس اآلن هم آقایان بگویند مگر 
فوتبال را تعطیل کردند که االن لیگ والیبال را تعطیل می کنند؟ آن زمان فوتبال را 

مثال می زدند، االن مگر فرق کرده است؟
او در پاسخ به این سوال که مخالف لیگ متمرکز است؟ اظهار کرد: قطعا مخالف 
هستم چون بنده می دانستم وضعیت چگونه است و قبول کردم. گفتم اگر با این برنامه 
فعلی باشد تیم داری می کنیم، شاید اگر متمرکز بود قبول نمی کردیم، چون امتیاز بخش 
خصوصی بخاطر شهرستانی بودن است. برای تیم هایی چون پیکان، سایپا و ... است 
که فرقی نمی کند. هر تیمی که لیگ فعلی را قبول کرده باید پای حرف خود باشد. 
شهر ما همه امکانات را دارد و یکی از بهترین سالن ها را نیز افتتاح می کنیم، بنابراین 
مخالف هستیم. ما با توجه به وضع موجود برنامه ریزی کرده ایم و شاید اگر از ابتدا 

می گفتند شرکت نمی کردیم.
در  بیشتر  اندکی  فدراسیون  است که  نیاز  پایان گفت: همچنین  در  باقرزاده 
هفته  این  که  می کردند  اعالم  ما  به  زودتر  اگر  کند.  دقت  خود  برنامه ریزی های 
تعطیل است ما دیگر پول بلیت، هتل و اتوبوس نمی دادیم. خدا می داند که من اصال 
اهل حاشیه نیستم، حتی در آن بازی هفته اول که در سالن سایپا بودیم،  رختکن 
ما با تیم سایپا یکی بود که خالف مقررات است اما بنده هیچ چیز نگفتم تا حاشیه 
درست نشود، اما اآلن چه کسی جواب حق ضایع شده هورسان را می دهد؟ بازی 
ما با سایپا را هم برگردانند بنده هیچ حرفی ندارم چون در حال حاضر عدالت توسط 

فدراسیون رعایت نشده است.

آمارباورنکردنیجدیدازمسیورونالدو
مسی و رونالدو بیش از یک دهه است 
که با اختالف بزرگترین ستاره های فوتبال 
با دیگر  آنها  آمار گلزنی  بوده اند و مقایسه 
ستاره های بزرگ این ورزش برای تایید این 

گزاره کافی است.
گزاره  این  درستی  در  فوتبال  دنیای 
شکی ندارد که دست کم حدود یک دهه 
است که لیونل مسی و کریستیانو رونالدو با 
اختالف بزرگترین ستاره های این دنیا بوده 

اند. برای صحت سنجی این ادعا اما کافی است به یکی از جنبه های عملکرد آنها 
یعنی آمار گلزنی در فصل های مختلف دقت کرد. به این منظور آمار گلزنی مسی 
و رونالدو و تعداد فصل هایی که این دو در آنها توانسته اند بیشتر از ۳۰ گل در یک 
فصل به ثمر برسانند را با آمار مشابه دیگر ستاره های بزرگ دنیای فوتبال در این 

دوره مقایسه می کنیم.
تا پیش از تبدیل شدن مسی و رونالدو به بزرگترین اسطوره های دنیای فوتبال 
یکی از معیارهای تبدیل شدن به یک فوتبالیست بزرگ رسیدن به رکورد سی گل 
زده در هر فصل بود و بزرگترین ستاره ها به ندرت می توانستند به چنین آماری 

دست پیدا کنند.
در دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم شاهد حضور ستاره های 
بزرگی در دنیای فوتبال بودیم. ستاره هایی مثل رونالدوی برزیلی ، آنری، شوچنکو، 
دروگبا، اتوئو، ویری، فان نیستلروی، رائول، دل پیرو، ترزگه، باتیستوتا، داوید ویا و غیره.

اما در دهه دوم قرن بیست و یکم شاهد شکسته شدن بیشتر این رکورد توسط 
ستاره هایی جدید بودیم. ستاره هایی مثل لواندوفسکی، سوارز، آگوئرو، ابراهیموویچ، 

کاوانی، فالکائو، کین، اوبامیانگ، ماریو گومز و بنزما.
برای مقایسه به بررسی آمار ستاره هایی می پردازیم که در ۲۰ سال اخیر دست 
کم دو بار موفق شده اند در یک فصل بیشتر از ۳۰ گل به ثمر برسانند. در این مقایسه 
تنها آمار ستاره هایی بررسی شده که در پنج لیگ بزرگ اروپایی مشغول بازی بوده اند.

بررسی آماری ستاره هایی که در دو دهه اخیر  در بیشتر از ۲ فصل گلزنی 
بیشتر از ۳۰ گل داشته اند

و  لیونل مسی  اختیار  در  توجه  قابل  اختالفی  با  ما صدر جدول  بررسی  در 
کریستیانو رونالدو قرار دارد. اما اختالف این دو اسطوره با یکدیگر اندک است. مسی 
با ۱۲ فصل ۳۰گله در رتبه اول و رونالدو با ۱۱ فصل ۳۰ گله در رتبه دوم قرار دارد. 
نزدیک ترین رقیب دو اسطوره رابرت لواندوفسکی است که هفت فصل موفق شده 

به چنین آماری دست پیدا کند.
مسی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ به صورت پیوسته موفق شده در دوازده فصل 
پیاپی به رکورد فصل های ۳۰گله دست پیدا کند. اما رونالدو با در این مدت دو فصل 
موفق نشده به این معیار آماری برسد. مسی همه این فصلها را با پیراهن بارسا سپری 
کرده ولی رونالدو در سه باشگاه منچستریونایتد، رئال مادرید و یوونتوس بازی کرده.

بعد از لواندوفسکی سرخیو آگوئرو و ادینسون کاوانی موفق شده اند ۶ فصل به 
این معیار دست پیدا کنند. تیری آنری ، زالتان ابراهیموویچ و لوئیس سوارز با ۵ فصل 
در رتبه های بعدی ایستاده اند. رونالدوی برزیلی، ساموئول اتوئو، فان نیستلروی و کریم 
بنزما هر کدام ۴ بار موفق شده اند فصل هایی با بیش از ۳۰ گل به نام شان ثبت کنند.

بیشترین پراکندگی آماری در اختیار ستاره هایی است که در این مدت سه فصل 
با گلهای زده بیشتر از ۳۰ گل داشته اند. این ستاره ها عبارتند از اوبامیانگ ، فالکائو، 

هری کین، نیمار، دروگبا، روی ماکای، ایگواین و ماریو گومز.

هشتمیلیونپوند؛پاداشبخوربخوابستارهآلمانی!
آرسنال  آلمانی  اوزیل، ستاره  مسوت 
در پایان ماه گذشته ۸ میلیون پوند پاداش 

وفاداری از آرسنال دریافت کرد.
مسوت اوزیل، ستاره ۳۱ ساله و آلمانی 
مدت هاست جایی در اندیشه های میکل 
آرتتا ندارد و از تاریخ هفتم مارچ و قبل از 
تعطیلی بازی های فصل قبل به علت شیوع 
ویروس کرونا، هنوز یک دقیقه هم در ترکیب 
توپچی ها بازی نکرده است. مسوت اوزیل 

با دریافت هفته ای ۳۵۰ هزار پوند دستمزد، یکی از گرانقیمت ترین بازیکنان لیگ 
جزیره محسوب می شود.

اما نشریه دیلی میل مدعی شد در قرارداد جدید مسوت اوزیل که در ژانویه 
۲۰۱۸ امضا شد، طرفین توافق کرده اند در صورت ماندن مسوت اوزیل تا سپتامبر 
۲۰۲۰ این بازیکن مبلغ هنگفت هشت میلیون یورو دستمزد دریافت کند. به نظر می 
رسد این یکی از دالیل عدم تمایل این هافبک آلمانی به جدایی از آرسنال در تابستان 
بوده و مسوت اوزیل در لندن باقی ماند تا به راحتی این رقم قابل توجه را دریافت کند.

این هافبک ۳۱ ساله که هنگام انتقال از رئال مادرید به مبلغ ۴۲.۵ میلیون 
پوند در سال ۲۰۱۳ گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ آرسنال لقب گرفت، هفته گذشته 
از لیست میکل آرتتا برای حضور در مرحله گروهی لیگ اروپا نیز کنار گذاشته شد. 
این در حالیست که به علت شیوع ویروس کرونا، باشگاه های بزرگ از جمله آرسنال 
مشکالت زیادی برای پرداخت دستمزد کارمندان و اعضای باشگاه خود دارند و بازیکنی 
بال استفاده مانند مسوت اوزیل چنین دستمزد هنگفتی بدون بازده دریافت می کند.

گمانهزنیدربارهصحبتهایامباپهبارونالدو
بین  که  هایی  از صحبت  ها  رسانه 
رونالدو و ام باپه در دیدار تیم ملی فوتبال 
میان  به  سخن  داشتند  پرتغال  و  فرانسه 

آوردند.
به گزارش اسپورت، تیم ملی فوتبال 
پرتغال و فرانسه در لیگ ملت های اروپا به 
با تساوی  این دیدار  مصاف هم رفتند که 

بدون گل به پایان رسید.
این بازی تقابل ام باپه با کریستیانو 

رونالدو بود که البته هیچ کدام از آنها موفق به گلزنی نشدند.
ام باپه پیش از این رونالدو را الگوی بزرگ خود معرفی کرده بود و بعد از بازی 
هم دوباره به ستایش از ستاره پرتغالی پرداخت و او را بهترین بازیکن تاریخ دانست.

رونالدو و ام باپه برای دقایقی با هم صحبت کردند و همین باعث شد تا گمانه 
زنی هایی در این زمینه به وجود آید.

اسکای اسپورت نوشت: رونالدو توصیه هایی به ام باپه برای ادامه درخشش 
داشت. البته ستاره جوان پرتغالی وقتی رونالدو به او نزدیک شد از خوشحالی فقط 

می خندید.
و اما کوریره دلو اسپورت ایتالیا نوشت: شاید این دو بازیکن درباره آینده خود 
صحبت کرده باشند تا جاییکه رونالدو به ام باپه گفته باشد که می خواهد راهی پاری 
سن ژرمن شود این درحالی است که هواداران یوونتوس امیدوار هستند که رونالدو 

بتواند ام باپه را متقاعد به پیوستن به یووه کند.
ام باپه از بهترین و آماده ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان است و تیم 

های بزرگ زیادی مثل رئال مادرید و یوونتوس امیدوار به جذب او هستند.

آخرینمهلتبایرنبهآالبا
باشگاه بایرن مونیخ به داوید آالبا هشدار داد که هر چه سریعتر تصمیم نهایی 

خود را درباره تمدید قرارداد و یا جدایی بگیرد.
بازیکنان  ترین  موثر  و  ترین  باتجربه  از  یکی  آالبا  داوید  به گزارش کیکر، 

بایرن مونیخ است.
این بازیکن ۱۲ سال است که با پیراهن بایرن مونیخ بازی می کند و فوتبال 

خود را از جوانان بایرن آغاز کرد.
قرارداد آالبا با بایرن مونیخ تابستان سال بعد به پایان می رسد این درحالی است 
که او هنوز به درخواست باشگاه بایرن مونیخ برای تمدید قرارداد پاسخی نداده است.

پیش از این رسانه های آلمانی اعالم کردند که هم رئال مادرید و هم بارسلونا 
به جذب آالبا عالقه دارند با این حال هیچ کدام از  این دو باشگاه بزرگ اسپانیایی 

در تابستان برای جذب این بازیکن اتریشی پیش قدم نشدند.
باشگاه بایرن مونیخ به آالبا اولتیماتوم داد که هر چه سریعتر تصمیم خود را بگیرد.

البته روزنامه بیلد نوشت که آالبا پیشنهاد تمدید قرارداد با حقوق ۱۱ میلیون 
دالر در سال را رد کرده است و به نظر می رسد که دوست دارد این تیم را ترک کند.

حسن صالح حمیدزیچ گفت: ما منتظر آالبا هستیم و او باید جواب نهایی را به 
ما بدهد. بایرن دوست دارد که آالبا بماند و باید دید که او در نهایت چه تصمیمی 

خواهد گرفت.
بایرن در اوج به سرمی برد و فصل قبل توانست قهرمانی در سه گانه آلمان و 

اروپا را با هدایت فلیک به دست آورد.

ت  ئیا جز سی  ر بر
پرسپولیس  باشگاه  الحاقیه 
می دهد،  نشان  کارگزارش  و 
سرخ ها برای فصل جدید لیگ فوتبال 
درآمد  تومان  میلیارد   ۳۳ فقط  ایران 

خواهند داشت.
باشگاه پرسپولیس در ۸ آبان ۹۸، 
با انعقاد قراردادی یک شرکت را کارگزار 
انحصاری خود معرفی کرد تا این شرکت 
به نمایندگی از پرسپولیس فعالیت های 
اقتصادی انجام دهد و بتواند منابع مالی 
اولیه  قرارداد  اما  کند  تامین  را  سرخ ها 
که به امضای محمد حسن انصاری فرد، 
علی رغبتی و مهدی رسول پناه از سوی 
باشگاه پرسپولیس رسیده بود، آنقدر ایراد 
حقوقی داشت که به کارگز اجازه می داد، 
مبلغ  پرداخت  »تعهد  داشتن  بدون 
مشخص« به هر میزان که درآمدزایی 
کرد به پرسپولیس پرداختی داشته باشد. 
این یعنی هیچ »کف درآمدی« که در 
می شود،  نوشته  اینچنینی  قراردادهای 
در قرار مذکور وجود نداشت و به سبب 
سرخ ها  قبل  فصل  طول  در  همین، 
مشکالت مالی زیادی را تجربه کردند.

در همین حال در اواخر فروردین 
انعقاد  خاطر  به  رسانه ای  فشار  که  ماه 
قرارداد عجیب با کارگزار روی باشگاه 
پرسپولیس   مدیران  بود،  شده  زیاد 
نامه ای  ارسال  با  می گیرند  تصمیم 
 ،۹۹ اردیبهشت   ۲ تاریخ  در  رسمی 
شوند.  قرارداد  یکطرفه  فسخ  خواستار 
با  پرسپولیس   کارگزار  تاریخ  آن  تا 
قرارداد،  از  ماه   ۶ حدود  گذشت  وجود 
فقط ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ) 
۷۰۰میلیون از قرارداد فروش پیراهن و 
۲ میلیارد تومان هم بابت تبلیغ شرکت 
عنوان  به  پیراهن(  روی  قهوه  تولید 
درآمد به پرسپولیس پرداخت کرده بود 
و ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هم 
پرسپولیس   به  قرض الحسنه  عنوان  به 
آن هم چک های  بابت  که  بودند  داده 
تضمین اخذ شده بود. این نشان می داد، 
سرخ ها که سه قهرمانی پیاپی به دست 
آورده بودند و در آستانه کسب چهارمین 
پیاپی بودند، ۷۰ درصد زمان  قهرمانی 
فصل را برای درآمدزایی از دست داده 
بودند و خود را آستانه یک بحران بزرگ 

مالی می دیدند. 
پس از اعالم فسخ قرارداد از سوی 
پرسپولیس، تالش های زیادی از سوی 
همکاری  تا  گرفت  صورت  کارگزار 
آنجایی  از  باشد.  داشته  ادامه  دوجانبه 
که کارگزار ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
از پرسپولیس طلبکار بود و قرارداد اولیه 
هم از نظر حقوقی به سودش منعقد شده 
بود و پرسپولیس  در صورت فسخ غرامت 
زیادی باید می پرداخت، با دست برنده به 
مذاکرات جدید رفت و در نهایت طرفین 
توافق کردند تا با امضای یک الحاقیه، 
بخش هایی به قراداد اولیه اضافه کنند.

حال بر اساس اسنادی که رسانه ها 
به آن دست پیدا کرده اند، قصد داریم با 
انتشار این الحاقیه ۶ صفحه ای، بندهای 

آن را بررسی کنیم.
پایمال کردند شأن باشگاه، خالف 

قرارداد طرفین
آمده  الحاقیه  این   ۱۱/۲ بند  در 
مدیریت  با  کارگزار  »شرکت  است: 
و  »شان  رعایت  البته  و  صالحدید  و 
جایگاه« باشگاه، نسبت به انعقاد قرارداد 
موضوع  چارچوب  در  ثالث  اشخاص  با 

قرارداد حاضر، اقدام می کند”.
لحاقیه  این  یعنی کارگزار در  این 
صراحتا تعهد می دهد با رعایت شأن و 
انعقاد  اقدام  پرسپولیس  باشگاه  جایگاه 
با  آیا  اینجاست  سوال  اما  کند  قرارداد 
برگزاری کمپین ها و تالش برای جذب 
دنبال کننده در اینستاگرام برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی ثالث، »شان و جایگاه« 
باشگاه پرسپولیس را حفظ می شود؟ آیا 
پرسپولیس  باید برای هر مبلغی، فضای 
اختیار  در  را  خود  میلیونی  اینستاگرام 

اشخاص ثالث قرار دهد؟ 
نکته جالب ماجرا اینجاست در ادامه 
همین بند صراحتا عنوان شده باشگاه باید 
قراردادهایی که از سوی کارگزار به امضا 
می رسد را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به 
عنوان مطلع به امضا برساند. این یعنی 
پرسپولیس  نمی تواند هیچ نظری درباره 
موضوع قرارداد و فعالیتی که قرار است 

انجام بشود ارائه کند.
با  الحاقیه  این  بند ۱۷/۲  البته در 
محدود کردن وظایف ناظر قرارداد عنوان 
نحوه  درباره  می تواند  فقط  ناظر  شد 
اجرای قرارداد )پرسپولیس  و کارگزار( و 
عدول کارگزار از شأن و جایگاه باشگاه 
ناظر  واقع  در  یعنی  کند.  نظر  اظهار 
جلوگیری  برای  اجرایی  قدرت  قرارداد 
نخواهد  را  کارگزار  رفتارهای  برخی  از 
داشت درباره عدول از شأن باشگاه هم 
ناظر  سوی  از  نظری  اظهار  حال  تابه 
قرارداد )رسول پناه( صورت نگرفته است.

تبلیغاتی  فضای  گذاری  قیمت 
پرسپولیس فقط با نظر کارگزار!

 ۱۱/۲ بند  از  دیگری  بخش  در 
الحاقیه آمده است: »کارگزار در خصوص 
انتخاب، فرایند مذاکرات و قیمت گذاری 
ترفیعات،  و  تخفیفات  تبلیغاتی،  فضای 

راسا اقدام و تصمیم می گیرد.« بر اساس 
این بند کارگزار می تواند به هر قیمتی که 
از نظر او منصفانه بود، فضاهای تبلیغاتی 
پرسپولیس  را به شخص ثالث واگذار کند 
باشگاه پرسپولیس حق هیچ گونه اظهار 

نظری نخواهد داشت.
به طور مثال در اسنادی که پیش 
از این منتشر شد، کارگزار مجوز تولید 
لباس  از جمله  اقالم ورزشی  و فروش 
با لوگوی پرسپولیس را به یک شرکت 
می دهد تا آن شرکت، فقط ۱۰ درصد 
از فروشش را به پرسپولیس و کارگزار 
بدهد. در این میان هم کسی نمی تواند 
از کارگزار بپرسد بر اساس چه منطقی 
 ۱۰ فقط  ازای  در  را  پرسپولیس  برند 

درصد واگذار کرده است؟
تبلیغات زیرکانه مجموعه ورزشی 

کارگزار به صورت رایگان
یکی دیگر از نکاتی در این الحاقیه 
به صراحت به آن اشاره شده، این است 
که کارگزار پس از مذاکره با اشخاص 
حقیقی و حقوقی و انعقاد قرارداد با آنها، 
باشگاه  برای  را  قرارداد  از  نسخه ای 
به عنوان  پرسپولیس  تا  ارسال می کند 
هر  یعنی  این  کند.  امضا  را  آن  مطلع 
قرار  که  حقیقی  یا  و  حقوقی  شخص 
از  اعم  باشگاه  تبلیغاتی  فضا  از  باشد 
فضای اینستاگرام استفاده کند، باید به 
اطالع باشگاه برسد و پرسپولیس  قرارداد 
همکاری آن را امضا و از مبالغ پرداختی 
اطالع داشته باشد. با این حال کارگزار 
مجموعه  یک  صاحب  که  پرسپولیس  
زیرکی خاصی  با  گاهی  است،  ورزشی 
رسمی  اینستاگرام  در  را  مجموعه  این 
هزینه ای  و  می کند  تبلیغ  پرسپولیس 
به  قرار  اگر  چون  نمی پردازد  آن  برای 
پرداخت هزینه تبلیغات برای مجموعه 
ورزشی اش بود، باید قرارداد تبلیغاتی آن 

را باشگاه هم امضا می کرد.
بهانه  به  کارگزار  مثال  طور  به 
ویدئو  یک  کریمی،  علی  با  مصاحبه 
تهیه  خود  ورزشی  مجموعه  از  جذاب 
می کند و در زمان مصاحبه هم به جای 
پرچم پرسپولیس، از پرچم منقش به نام 
مجموعه ورزشی خود در تصویر پشت 
البته  می کند.  استفاده  شونده  مصاحبه 
کارگزار در مقطعی هم به بهانه استفاده 
از مجموعه ورزشی خود، کل تیم به به 

آنجا دعوت می کند بدون پرداخت پولی 
به پرسپولیس، از نام بزرگ این باشگاه 

برای بهرمندی خود بهره می برد.
حق شکایت برای کارگزار محفوظ 

است، برای پرسپولیس چه؟
کارگزار  الحاقیه  این   ۸/۲ بند  در 
باشگاه  ارکان  همه  همکاری  خواستار 
از  یک  هر  اگر  شده  عنوان  و  شده 
مدیران، مربیان و بازیکنان علیه منافع 
کارگزار اقدامی انجام دهند، و کارگزار 
کسر  تعهداتش  از  ابتدا  شود،  متضرر 
نشد،  جبران  خسارت  اگر  و  می کند 
برایش حق شکایت در مراجع قضایی 
به  اگر  اینجاست  اما سوال  وجود دارد، 
خاطر عملکرد کارگزار منافع پرسپولیس  
نباید  باشگاه  برای  چرا  شد،  متضرر 
وجود  قضایی  مراجع  در  شکایتی  حق 

داشته باشد؟
تومان  میلیارد  از ۳۳  کمتر  درآمد 

برای یک فصل!
این  نکنه  شاید  میان  این  در 
الحاقیه تعهد پرداخت پول در تاریخ های 
این  امضای  زمان  در  باشد.  مشخص 
جدول  یک  اساس  بر  کارگزار  الحاقیه 
)یعنی  تا یک سال  که  متعهد می شود 
 ۱۱۰  )۱۴۰۰ اردیبهشت   ۳۰ تاریخ  تا 
 ۹۴ و  کند  درآمدزایی  تومان  میلیارد 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون آن را به عنوان 
درآمد به پرسپولیس بدهد. نکته جالب 
این  از  بخشی  که  اینجاست  ماجرا 
پرداخت   ۹۹ شهریور  پایان  تا  تعهد 
می شود که باشگاه آن را برای پرداخت 
 ۹۹-  ۹۸ فصل  در  بازیکنان  مطالبات 
برای  پول  این  یعنی  می کند.  پرداخت 
فصل گذشته هزینه می شود. این یعنی 
برای فصل جدید براساس تعهد کارگزار 
باشگاه فقط ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان درآمد خواهد داشت که بر اساس 
بند ۲/۲ این الحاقیه، ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون آن هم بابت بدهی به کارگزار 

از پرسپولیس کسر می گردد.
یعنی در واقع پرسپولیس از مهر ماه 
امسال تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰، 
ایران  فوتبال  بیستم  لیگ  در  باید  که 
میلیارد   ۳۳ فقط  و  فقط  کند،  شرکت 
طرف  از  داشت.  خواهد  درآمد  تومان 
دیگر بر اساس بند ۱۲/۲ همین الحاقیه 
پرسپولیس  حق مذاکره و انعقاد قرارداد 
مستقل با اسپانسر دیگری را ندارد. یعنی 
باشگاه پرسپولیس  با ۳۳ میلیارد تومان 
تعهد پرداختی کارگزار، عالوه بر اینکه 
باید هزینه های لیگ بیستم را بپردازد، 
در  مربیان  و  بازیکنان  مطالبات  باید 
فصل جدید و بدهی های ارزی خارجی 
ایوانکوویچ، گابریل کالدرون  به برانکو 
کند.  پرداخت  هم  را  بودیمیر  ماریو  و 
یک حساب و کتاب ساده نشان می دهد 
همین بدهی های خارجی چند برابر تعهد 
بر  در  هزینه  پرسپولیس  برای  کارگزار 

خواهد داشت.

فقط 33 میلیارد از 95 میلیارد برای قرمزها؛

قراردادباکارگزار؛همهچیزبهزیانپرسپولیس!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

در حالیکه بسیاری منتظر بودند عادل 
اجرا  فضای  به   ۹۹ برنامه  با  پور  فردوسی 
بازگردد و از طریق یک برنامه اینترنتی، نود 
نویی را راه بیندازد، اما روز گذشته خبر آمد که 
برنامه اینترنتی عادل فردوسی پور، به صورت 

زنده پخش نخواهد شد.
این تازه ترین خبر درباره برنامه ۹۹ است. 
برنامه ای در ژانر مستند ورزشی که قرار بود با 
شروع لیگ برتر، در آبان ۹۹ از طریق فضای 
مجازی پخش شود. برنامه ای که همین چند 
روز قبل هم نزدیکان عادل فردوسی پور وعده 
آن را داده بودند منتهی گویا امکان پخش 
زنده این برنامه وجود ندارد چرا که مجوز آن 

صادر نشده است.
برای  آنکه  از  جدا  فردوسی پور  عادل 
پخش این برنامه باید از وزارت ارشاد مجوز 
بهمن سال  از  را  این مجوز  که  می گرفت  
این  زنده  برای پخش  است،  گرفته  گذشته 
برنامه نیازمند مجوز ساترا هم بود. سازمانی 
هم هست  سازمان صداوسیما  نظر  زیر  که 
فضای  در  زنده  پخش  برنامه های  تمام  و 
مجازی باید از این سامانه مجوز بگیرند. نام 
این سازمان، سازمان تنظیم مقررات رادیویی 
است که ظاهرا این سازمان به برنامه عادل 
فردوسی پور، مجوز پخش زنده نداده است 
و او فقط می توانست به صورت ضبط شده 

برنامه را پخش کند. عادل اما تجربه ساخت 
برنامه غیرزنده کالسیکو داشت و هرچند این 
برنامه خیلی خوب در فضای مجازی وایرال 
شد اما برای عادل فردوسی پور حس اثرگذاری 
روی اتفاقات فوتبال ایران را نداشت. عادل 
می خواست در برنامه اینترنتی که به صورت 
زنده پخش می شد، برنامه نود را زنده کند. 
در هر حال با توجه به اتفاقاتی که طی چند 
ماه گذشته افتاده بود، پیش بینی عدم صدور 
مجوز پخش زنده برای برنامه ۹۹ کار سختی 
نبود. ساعاتی قبل کانال تلگرامی صبح سینما 
اعالم کرد برنامه »۹۹« به تهیه کنندگی و 
داشتن  علیرغم  پور  فردوسی  عادل  اجرای 

مجوز ساخت از وزارت ارشاد؛نتوانست از ساترا 
مجوز پخش زنده دریافت کند.

عادل فردوسی پور که اصوال از مصاحبه 
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  است  گریزان 
خبرگزاری فوتبالی، درباره برنامه جدیدش حاضر 
به پاسخگویی نشد و به گفتن جمله معروفش 
یعنی No comment)نظری ندارم( بسنده 
کرد. حتی با او درباره پخش شدن یا پخش 
نشدن برنامه فوتبال ۱۲۰ از شبکه ورزش هم 
صحبت کردیم و سوال شد که آیا این برنامه از 
شبکه ورزش پخش می شود یا نه که او دوباره 

از نو کامنت استفاده کرد. 
برنامه  برای  که  ماجرایی  به  توجه  با 

۹۹ به وجود آمده و پخش نخواهد شد، این 
سوال مطرح می شود که تکلیف برنامه فوتبال 
۱۲۰ چه خواهد شد. اگر چه چند وقت پیش 
شبکه  عمومی  روابط  مدیر  قول  از  رسانه ها 
سه- شبکه ورزش زیر نظر شبکه سه فعالیت 
می کند- اعالم کردند که برنامه فوتبال ۱۲۰ 
برای فصل جدید هم روی آنتن شبکه سه خواهد 
رفت اما شایعاتی درباره سرنوشت این برنامه مطرح 
شده که عادل فردوسی پور ترجیح داد صحبتی 
درباره آن نداشته باشد. تماس خبرنگار ما با مدیر 
گروه ورزش شبکه سه هم نتیجه ای نداشت و او 
در پاسخ به پیگیری خبرنگار ما اعالم کرد که مرجع 
پاسخگویی درباره فوتبال ۱۲۰، مدیران جدید شبکه 
ورزش هستند نه او. البته در سایت شبکه ورزش و 
در بخش برنامه های تخصصی این شبکه کماکان 
نام برنامه فوتبال ۱۲۰ وجود دارد و حتی در قسمت 
توضیحات آن اسم عادل فردوسی پور به عنوان 
تهیه کننده این برنامه دیده می شود اما اینکه چرا 
پس از شروع لیگ های اروپایی این برنامه روی 
آنتن نرفته است عجیب به نظر می رسد. برخی 
شایعات از متوقف شدن پروسه شروع به کار سری 
جدید برنامه فوتبال ۱۲۰ پس از حضور مدیریت 
جدید حکایت دارد. شایعاتی که هنوز تایید نشده 
اند. باید دید در نهایت این برنامه که فوتبال خارجی 
را با همه زیر و بمش بررسی می کند، این فصل 

روی آنتن می رود یا نه.

عجیب اما واقعی؛

برنامه 99 فردوسی پور مجوز اجرای زنده نگرفت! 

مدافع گلزن تیم فوتبال پرسپولیس که با این تیم به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد در صورت عدم تحقق خواسته 
هایش از جمع شاگردان یحیی گل محمدی جدا خواهد شد.

ابتدای  از  که  قرمزها  میانی  مدافع  زاده  خلیل  شجاع 
روزهای نقل و انتقاالت با حضور در باشگاه پرسپولیس نسبت 
به مبلغ قراردادش شاکی بود و خواستار افزایش مبلغ قراردادش 
شده بود، با توجه به اینکه این موضوع تا کنون عملیاتی نشده 
است، از طریق وکیلش و قبل از سفر به ازبکستان همراه با تیم 
ملی، کارهای اداری مربوط به فسخ قراردادش با پرسپولیس 
را انجام داده است و گفته می شود تنها یک امضاء تا جدایی 

از پرسپولیس فاصله دارد.
شجاع پس از درخشش با پیراهن پرسپولیس در ادامه 
تیم مورد  این  برای  مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و گلزنی 
باشگاه های قطری قرار گرفته است. گفته می شود  توجه 
باشگاه الریان قطر مشتری پروپا قرص خلیل زاده است و به 
مدافع پرسپولیس پیشنهاد حدود ۸/۱ میلیون دالری داده است.

شجاع که از پیشنهاد باشگاه قطری خیالش راحت بود در 
فرودگاه دوحه و قبل از پرواز به تهران با انتشار یک ویدئو از 
رسول پناه انتقاد کرد و شمشیر را از رو برای او بست. در این 
ویدئو شجاع اعالم کرد که چند بار به رسول پناه پیام داده است 
اما او پیام را دیده و پاسخی به درخواست شجاع نداده است. 

مدافع قرمزها با انتقاد از وضعیت مالی موجود در باشگاه اعالم 
کرد که مدیران پرسپولیس و در راس آن مهدی رسول پناه به 
تعهدات مالی خود نسبت به بازیکنان این تیم عمل نکرده اند.

هواداران  بین  خاصی  محبوبیت  که  زاده  خلیل  شجاع 
پرسپولیس دارد و البته مدافع قرمزها هم قبال تعصب خود را به 
این تیم و هوادارانش ثابت کرده است با صحبت هایی که قبل 
از حضور این تیم در تهران به همراه سیدجالل حسینی و کمال 
کامیابی نیا انجام دادند عمال کام طرفداران پرسپولیس را بعد از  
حضور در فینال آسیا تلخ کرد.هر چند کریم باقری در گفت و 
گو با برنامه ای که از طریق الیو اینستاگرام خودش پخش می 
شود اعالم کرده بود بعد از بازگشت شجاع از بازی های تیم 
ملی به همراه او به باشگاه پرسپولیس خواهد رفت و مشکلش 

را حل می کند اما گویا طاقت این مدافع سر آمده است و برای 
اینکه پیشنهاد ۸/۱ میلیون دالری الریان از دست نرود باشگاه 
را با درخواست فسخ قراردادش مقابل هواداران قرار داده است .

گفته می شود شجاع خلیل زاده با استفاده از بند عدم 
دریافت ۲ ماه حق و حقوش از باشگاه پرسپولیس و بعد از 
قرارداد  تسویه حساب  بابت عدم  زده  نامه  باشگاه  به  اینکه 
فصل گذشته اقدام به این کار کرده است و با توجه به اینکه 
بند فسخ در قراردادش دارد بعد از فسخ قرارداد مشکلی برای 

جدایی از پرسپولیس نخواهد داشت.
مهدی رسول پناه روز گذشته و بعد از خروج از ساختمان 
باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگاران اعالم کرد رفتار 
شجاع حرفه ای نیست و نباید یک بازیکن با مفاد قراردادش 
برای باشگاه خط و نشان بکشد. رسول پناه همچنین اضافه 
کرد این بازیکن است که باید تابع باشگاه و تصمیمات آن باشد، 
در حال حاضر با توجه به اینکه باشگاه به دلیل مطالبات برانکو 
در خطر محرومیت و کسر امتیاز قرار دارد، اولویت را بر اساس 
درخواست یحیی گل محمدی بر تسویه مطالبات برانکو گذاشته 
ایم و بعد از آن با فراغ بال بیشتری امورات باشگاه را بررسی 
و مدیریت خواهیم کرد. مساله شجاع خلیل زاده و درخواست 
او برای افزایش رقم قراردادش با هیاهوی رسانه ای حل نمی 
شود و باید در هیات مدیره مطرح و برای آن مصوبه انجام شود.

شجاع خلیل زاده در آستانه ترک پرسپولیس؛

پیشنهاد 50 میلیاردی الریان یا 3 میلیاردی پرسپولیس!؟
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تصویری جالب از احمد شاملو در کودکی و در کنار خانواده اش
اختصاصی دنیای جوانان

اشکم به رخ دوید و
سر راه من گرفت

جهان ملک خاتون

آیینه جمال تو از آه من گرفت
یا ناله های زار سحرگاه من گرفت

ماهم جواب داد که معهود در جهان
این ست بی راه دلت ماه من گرفت

با این گرفتگی که تو بینی رخ مرا
خور روشنی ز پرتو درگاه من گرفت

رفتم که پای مرکب عالی ببوسمش
اشکم به رخ دوید و سر راه من گرفت

در معرکه که قلب و جناح ست و میسره
شیران شرزه پنجه روباه من گرفت

فریاد والغیاث که داندان مدعی
بر رغم حال من لب دلخواه من گرفت

ب  منسو ن  ا یو د
که  )ع(  لشهدا  سیدا به 
احادیث  ز  ا مجموعه ای 
حسین  امام  درباره  نبوی 
ر  شعا ا همچنین  و  )ع( 
است،  ایشان  به  منتسب 
توسط خانه فرهنگ گل ها 
ویدئوکلیپ  یک  قالب  در 

معرفی شد.
بعین  ر ا سبت  به منا
به  منسوب  دیوان  حسینی 
حدود  که  )ع(  سیدالشهدا 
دو دهه پیش از سوی یک 
پژوهشگر عرب به نام محمد 

عبدالرحیم منتشر شده، مجموعه ای از احادیث نبوی درباره امام 
حسین )ع( و همچنین اشعار منتسب به ایشان است، با عنوان 

تاریخ  عاشقانه  ناب ترین 
توسط خانه فرهنگ گل ها 
به صورت یک ویدئوکلیپ 
معرفی  مجازی  فضای  در 
شد.همچنین کلیپ »حسین 
بیان حسین« محصول  در 
دیگری به مناسبت اربعین 
است که با موضوع معرفی 
م  ما ا ن  سخنا فرهنگ 
حسین )ع( توسط این خانه 
فرهنگ در فضای مجازی 
قه  عال . د می شو منتشر 
مندان می توانند هر دو این 
کلیپ ها را در حساب کاربری 
khaneh.farhan.به نشانی فرهنگ گل ها  خانه  اینستاگرام 

golha @farhangsara_sarv@ مشاهده کنند.

معرفی دیوان منسوب به امام حسین)ع( در فضای مجازی

 ۱ ۰ ۰ نه  ال سا لید  تو
کشور،  در  کتاب  هزارعنوان 
کمبود ویترین و کتاب فروشی 
روز،  در  دقیقه   ۱۳ 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 
کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  و  بازار 
جدید  فرصت های  ایجاد  نیست.  کافی 
کتاب  دادن  قرار  دید  معرض  در  برای 
کمتر  ظرفیت های  به  توجه  به معنای 
یک  به عنوان  می توان  را  شده  دیده 
رویکرد در نظر داشت، به عنوان مثال، 
فروشگاه های  در  کتاب فروشی  ایجاد 

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. 
ه  ر با ر د که  ست  ل ها سا   *
در  مطالعه  سرانه  افزایش  راهکار های 
می  رسد،  به نظر  و  می شود  بحث  ایران 
وضعیت  بهبود  موثر  راه های  از  یکی 
کتابخوانی، ایجاد موقعیت  برای افزایش 
تماس مردم با 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 
را نداشته اند. هرچند اظهار می کنند به 

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 
کنند. به همین دلیل، بسیاری از مردم، 
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 
خواهند داد. به نظرم این خرید را حتما 
و  داد  خواهند  انجام  کودکانشان  برای 
این  می کنم  پیش بینی  به همین خاطر، 

ایده موفق خواهد شد.
چه  به  یده  ا ین  ا اجرای    *

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

ین  ا درغیر  است.  دخیل  نهاد های 
صورت، نمی توان به ادامه دار بودن آن 
امید وار بود. به نظر می  رسد، اگر صاحب 
فروشگاه با پیشنهاد سود آور تری مواجه 
کتاب  غرفه  واگذاری  احتمال  شود، 
ضرورت  بنابراین  باشد،  داشته  وجود 
تعیین سیاست های وجود دارد تا وجود 
غرفه کتاب در فروشگاه های زنجیره ای 
مشابه دیگر کاال ها برای موجر، سود آور 
سیاست های  باشد.  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  از  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 
حق انتخاب برای مخاطبان است. غیر 
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 ۲۰ 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؟ 
احساس  عنوان  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. 

ایجادکتابفروشیدرفروشگاههایزنجیرهایایدهدرخشانیاست

گزیدهاشعارجهانملکخاتونمنتشرشد
طی  ا  ه سر قصید ت  ا ر نتشا ا
روزهای گذشته اقدام به انتشار گزیده 
اشعاری از جهان ملک خاتون با عنوان 
این  که  کرده  عاشقانه«  »فریادی 
حجازی  بنفشه  همت  به  مجموعه 

آماده شده است.
ل  غز  ۱ ۴ ۱ ۳ ع  مجمو ز  ا
گلچین  این  در  خاتون،  جهان ملک  
تا  است  شده  نتخاب  ا غزل   ۱۵۲
عالقه مندان را با شیوه  شاعری او آشنا 
کند. افزودن یک قصیده و ترجیع بند 
نشان گر  رباعیات،  ز  ا تعدادی  و 

طبع آزمایی این بانوی شاعر است.
درباره جهان ملک خاتون می توان گفت که در تعظیم عشق و صبر بر جفای 
برای  تنها  او  این میزان سخن نگفته است، گویی  به حال شاعری  تا  محبوب 
نوشتن از عشق و ناله از فراق می زیسته است. به هر رو، تکرار این مفاهیم در 
دیوان او شاید به مذاق روحیه امروزی ما شیرین نیاید ولی باید به یاد داشت و 
توجه کرد که او کی بود، در چه قرنی و در چه خانواده ای می زیست و این که 
توانسته این حجم از شعر را پنهان دارد یا به نحوی نگاه دارد که اکنون به دست 
ما برسد حتما قصه ای پرنشیب و فراز داشته است که مقدمه اش بر دیوان گویای 

بخشی از تاریخ زیست زنان است.
نکته جالب درباره این شاعر جایگاه بین المللی آن است، معلوم نیست که 
دیوان اشعار او چگونه از کتابخانه ملی پاریس سر درآورده تا توسط هانری ماسه 
به زبان فرانسه برگردد و به دست مردمی بیفتد که باسافو آشنایی داشته و امیل 
زوال و »نانا« یش را می شناسند. هانری ماسه با ترجمه ۲۲۰ غزل از او فرانسویان 
را به این آگاهی سوق داد که جهان ملک با شاعری به نام مارسلین دبورد – والمور 

شباهت دارد. او جهان ملک را مارسلین ایران نامید.
در ابتدای این کتاب معرفی مفصلی درباره جهان ملک خاتون آمده است. 
در ادامه شاهد مطالبی پیرامون تاثیر شاعران بر شعر جهان ملک خاتون هستیم 
که در آن بیت این شاعره به همراه بیتی که از آن تاثیر گرفته، آمده است. در 
این مطلب به تاثیر شاعرانی مثل منوچهری، باباطاهر، خاقانی، نظامی، موالنا، 
عراقی، سعدی، خواجوی کرمانی و حافظ در شعر ملک خاتون اشاره شده است.

در بخش بعدی کتاب بنفشه حجازی دست به جداسازی غزل  های زنانه 
جهان ملک خاتون زده است، چراکه به طور کلی جهان ملک خاتون از نظر سنت 

شعری مردانه سراست.
»مخاطب زن در اشعار او«، »مخاطب مرد در اشعار او«، »تعظیم مردانگی«، 
»اعراض از عشق«، »ناسزاگویی«، »اشعار عرفانی – دینی«، »پندها و نصایح«، 
خاتون«،   جهان ملک  دیوان  در  شعری  »صنایع  جهان«،  از  او  اطالع  و  »علم 
»امثال سائره و ضرب المثل ها«، »سایر ویژگی ها«، »گلچین اشعار«، »غزلیات«، 
»ترجیع بند«، »رباعیات« و »فهرست منابع« دیگر سرفصل های این کتاب است.

گزیده اشعار جهان ملک خاتون با عنوان »فریادی عاشقانه« به همت بنفشه 
حجازی در ۲۸۸ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و به بهای ۴۵ هزار تومان از سوی 

انتشارات قصیده سرا راهی بازار نشر شده است.
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فرناز میرزالو
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ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

مروری بر دیوان شیخ نجیب الدین رضا تبریزی

بیان عرفان به زبان شعر
کیوان زارعی* 

شــیخ  ر  شــعا ا ن  ا یــو د
ــا  ــزی« ب ــا تبری ــن رض نجیب الدی
ــراهلل  ــر خی ــح دکت ــه و تصحی مقدم
دانشــگاه  نشــیار  دا محمــودی 
شــیراز، مجموعــه ای اســت شــامل 
دو  قصیــده،  هفــت  غــزل،   ۴۱۶
مثنــوی طوالنــی، دو ترجیع بنــد 
ــن  ــی ای ــه در تمام ــی ک و ۵۴ رباع
اشــعار روح عرفانــی شــاعر متجلــی 

. د می شــو
نجیب الدیــن رضــا در ایــن 
ــان  ــم عرف ــث مه ــه مباح ــعار ب اش
نظــری ازجملــه بحــث وحــدت 
وجــود، عشــق، ســما، اعیــان ثابتــه 

و انــواع تجلــی و همچنیــن عرفــان عملــی مثــل ذکــر تبعیــت از پیــر و 
شــرایط پیــر و دیگــر نــکات مهــم عرفانــی بــه زبــان شــعر پرداخته اســت.

طبــق بیــان مصحــح، از دیــوان شــیخ نجم الدیــن رضــا تنهــا یــک 
ــه حضــرت شــاهچراغ )ع(  نســخه خطــی موجــود اســت کــه در کتابخان

ــود. ــداری می ش نگه
در اهمیــت ایــن دیــوان عــالوه بــر پرداختــن بــه مباحــث عرفانــی 
می تــوان بــه اهمیــت ســاختار زبانــی و ســبکی کــه بیانگــر خصوصیــات 
ــن  ــم ای ــکات مه ــر ن ــرد. از دیگ ــاره ک ــت، اش ــوی اس ــر صف ــعر عص ش
تحصیــح، مقدمــه  ای اســت کــه دکتــر محمدیوســف نیــری بــر آن نوشــته 
و در آن شــرح داده کــه شــیخ نجیب الدیــن رضــا از ارکان سلســله ذهبیــه 
در قــرن یازدهــم هجــری قمــری و از چهره هــای برجســته و تاریخ ســاز 
ــح  ــت. وی تصری ــه اس ــله ذهبی ــب سلس ــی امین قط ــله و س ــن سلس ای
دارد بــا اینکــه شــیخ نجیب الدیــن، مــردی جامــع االطــراف بــود، هــم در 
شــریعت قدمــی اســتوار داشــت و هــم در طریقــت جلــوه ای کم نظیــر. وی 
صاحــب کتاب هــای بســیاری اســت ولــی بــا ایــن همــه تــا لحظــه مــرگ 

ــد. ــت و گمنامــی زندگــی می کن در حجــاب غرب
شــیخ نجیب الدیــن در بســیاری از غزل هــای خــود شــیوه قلنــدری 
ــتی و  ــا در آن روح عادت پرس ــد ت ــرار می ده ــیله ای ق ــی را وس و خرابات
جمــود فکــری را هــدف قــرار دهــد و هوای تــازه و حالــی نو را پدیــد آورد.

در مقدمــه دوم ایــن کتــاب به قلــم سیداحســان اهلل عظیمــی مــروری 
می شــود بــر زندگی نامــه و تالیفــات شــیخ نجیب الدیــن، همچنیــن 
ــاره زندگــی  ــگاران و تذکره نویســان درب تصحیــح اشــتباهاتی کــه تاریخ ن

ــد. ــارف کرده ان ــن شــاعر و ع ای
ــر محمــودی در  ــز، دکت ــوان نی در بخــش مقدمــه مصحــح ایــن دی
ابتــدا بــه شــرح اوضــاع تصــوف در قــرن دهــم تــا پایــان دوره صفویــه 
می پــردازد و پــس از آن در شــرح احــوال شــیخ نجــم الدیــن رضــا تبریزی، 
ــب و مشــرب  ــن مذه ــته های وی و همچنی ــار و نوش ــد و آث ــر و مرش پی

ــد. ــم می گردان ــی و قل عرفان
ــان شــاعر آمــده اســت،  ــاب ســبک و زب در بخشــی از مقدمــه در ب
ــب و  ــه قال ــان عاشــق، ب ــد دیگــر مجذوب ــن همانن کــه شــیخ نجیب الدی
ســاختار کالم چنــدان توجهــی نداشــته و بیشــتر بــه مفهــوم کالم پرداخته 

ــد: ــی می گوی ــان کــه در غزل اســت. همچن
دیوان ماست نکته توحید و موعظه

نعت رسول و آل امامان باصفا
اسرار عشق در دل ما از ازل رسید
ما گنج حضرتیم به تحقیق ای فتا

ــیقی  ــژه موس ــاختار و به وی ــر س ــن از نظ ــعار نجیب الدی ــب اش اغل
بیرونــی هــم ریتــم غزلیــات مولــوی اســت. اســتفاده از وزن هــای ســبک 
و شــاد، نشــان از شــور و جذبه عشــق و مســتی شــاعر در هنگام ســرودن 
دارد و گاه در ایــن شــور و نشــاط از الفاظــی اســتفاده کــرده اســت کــه 
چنــدان در شــعر معنــی خاصــی نــدارد و تنهــا بیانگــر شــور و جذبــه وی 

می باشــد.
عاشق شد که رفت از خویشتن هی هی طرب هی هی طرب

گاهی چو تو گاهی چو من هی هی طرب هی طرب
ــه  ــن ب ــعار نجیب الدی ــه اش ــت ک ــوان گف ــز می ت ــوا نی ــر محت از نظ
گونــه ای خــاص بــا غزلیــات حافــظ هم خوانــی دارد و غزلیاتــش مشــحون 
از نــکات عرفــان نظــری و عملــی و همچنیــن نقــد رفتارهــای اجتماعــی و 
کجروی هــای نــا اهــالن دیــن فــروش و خرقــه فــروش صوفی نمــا اســت.

وی در بعضــی از غزلیاتــش بــه وصــف عشــق پرداختــه و در بعضــی 
دیگــر حالتــی رنــدی و مالمتــی دارد.

قلندر مطربی خواهم از دوست
که تا از جذب صوتش بر کنم پوست

ــن  ــاد طع ــه ب ــی را ب ــدان ریای ــدان و زاه ــر عاب ــای دیگ و در ج
. د می گیــر

بی دالن را ره نباشد بر حریم دلبران
زانکه این نامحرمان را زهد خشکی بر سر است

و همچنیــن در برخــی ابیــات، خرقــه مکــر صوفی نمایــان خرقه پــوش 
ریــاکار را برمــال می ســازد.

زرق و شید صوفیان صورت ظاهر ببین
که این لباس صوف ظاهر سد راهش می شود

ــز  ــه نی ــی جامع ــات اخالق ــود از انحراف ــات خ ــن در غزلی نجیب الدی
پــرده برمــی دارد و خــود را پایبنــد بــه شــریعت مقــدس اســالم می دانــد.

ــحون از  ــا مش ــن رض ــعار نجیب الدی ــوان اش ــه دی ــد ک ــه نمان ناگفت
نــکات ظریــف و اساســی عرفــان نظــری و عملــی اســت کــه بــه گفتــه 
مصحــح، دانســتن مفهــوم اصلــی آن، نیــاز به شــرح کامل و مفصلــی دارد.

* روزنامه نگار، شاعر و منتقد ادبی ساکن شیراز

حسین معصومی همدانی می گوید صدای 
محمدرضا شجریان در خدمت شعر فارسی بود. 
زبان  فرهنگستان  عضو  عنوان  به  همچنین  او 
و ادبیات فارسی معتقد است: حق این بود که 
و  زبان  بزرگ  خدمتگزار  این  یادکرد  نهاد  این  
نمی برد که  و گمان  نمی کرد  فراموش  را  ادب 
چون او اهل موسیقی بوده است پس یاد کردن 
از او هم، حتی در حد تسلیتی به مردم داغدار 
گفتن، البد باید برعهده فرهنگستان هنر باشد.

این عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی در یادداشت خود که در پی درگذشت این 
موسیقیدان و خواننده موسیقی ایرانی در سایت 
نوشته  مرکز فرهنگی شهر کتاب منتشر شده، 
شاهکارهای  از  بسیاری  از  دیدار  هنگام  است: 
شگفتی  آغاز  در  ما  احساس  ایرانی،  معماری 
کاشی کارانی  و  معماران  کار  از  شگفتی  است، 
که این عناصر زمینی و ناپایدار را طوری کنار 
هم گذاشته اند که توازن و تعادلی آسمانی پدید 
لطف اهلل  شیخ  مسجد  نقش های  است.  آورده 
اصفهان چیزی از جنس آسمان پرستاره را در 
ذهن ما تداعی می کند که در چشم ما همیشه 
ما  یاد  از  آن  تماشای  و  است  حال  یک  به 
می برد که زمین و آسمان این جهان دستخوش 
نیز گذراست و خود  بناها  این  دگرگونی است، 
ما نیز موجوداتی گذرا هستیم. چنین است که 
احساس شگفتی ما در برابر این آثار جای خود 
را به آرامشی می سپارد که چند لحظه ای ما را 

به ابدیت پیوند می دهد.
آفرینندگان این آثار آیا چنین سودایی در 
سر داشته اند؟ ما این آفرینندگان را نمی شناسیم 
و خود آن ها نیز کوشش نکرده اند تا نام خود را 
امروزه  کنند.  جاودانه  آفریده های شان  کنار  در 
ما این افراد را هنرمند می نامیم اما راستش را 
به  هم  ایشان  خود  آیا  که  نمی دانیم  بخواهید 
یعنی  می کرده اند،  نگاه  این چشم  به  خودشان 
نگاه  استثنایی  موجوداتی  چشم  به  خود  به  آیا 
که  مادرزاد  استعدادی  از  برخوردار  می کرده اند 
احتمال  به  نه،  یا  است،  شده  دریغ  دیگران  از 
و کاشی کار  معمار  و  بنا  و  کارگر  را  زیاد، خود 
می دیده اند. اما یک چیز مسلم است و آن این 
در  نشان  و  بی نام  آفرینندگان  این  که  است 

رها  تصادف  دست  به  را  چیز  هیچ  خود  کار 
نمی کرده اند و در اجرای خود حساب همه چیز 
کاشی کاری  از  چیزی  که  ما  می کرده اند.  را 
نمی دانیم اگر از گوشه ای ناظر کار یکی از این 
کاشی کاران باشیم، از این که می بینیم که اجزای 
ریز کار خود را به چه سرعتی و با چه صرافت 
طبعی و انگار بی هیچ کوشش و اندیشه ای، کنار 
هم می گذارد، هم نگران می شویم و هم حیرت 
می کنیم. نگران می شویم که مبادا در طراحی 
بگیرند  قرار  هم  کنار  باید  که  کاشی  تکه های 
نشده  حساب  درست  ضلع  یک  یا  گوشه  یک 
و  تکرار شود  بنا  در سراسر  این کجی  و  باشد 
می کنیم  حیرت  و  دربیاید  کار  از  خراب  نتیجه 
وقتی می بینیم که نگرانی ما بی جا بوده و هر 

قطعه ای درست سر جایش قرار گرفته است. 
ما به حاصل کار این آدم ها آثار هنری و 
به خود آن ها هنرمند می گوییم، اما در گذشته 
نه  یا »استاد« می نامیدند  را »استادکار«  آن ها 
انگار در فرهنگ ما واژه استاد معانی  هنرمند، 
واژه  از  فراتر  بسیار  داشته است  و داللت هایی 
هنرمند و استاد عنوانی است که اکنون به حق 
برای محمدرضا شجریان به کار می بریم. البته 
به  فقط  شجریان  استاد  صدای  چون  صدایی 
معدودی از مردم ارزانی شده است، اما چیزی که 
گروه اندک شمارتری از مردم و به ویژه کسانی 
دارند،  می شوند،  شناخته  هنرمند  عنوان  به  که 
تالش و پشتکار و مراقبتی است که شجریان 
داشت. کسانی که از نزدیک با او کار کرده اند، 
چه در زمان زندگی او و چه این روزها، بارها 
گفته اند که او دمی از آموختن باز نمی ایستاد و 
اگر گوشه ای از موسیقی ایرانی را در گوشه ای 
از ایران، نزد استادی بنام یا خواننده یا نوازنده ای 
گمنام، سراغ می گرفت خود را به آن جا می رساند 
تا آن را فرا بگیرد و این کارآموزی را هیچ گاه 
شناخته  استادی  به  که  زمانی  حتی  نکرد،  رها 
شده بود. من که فقط دو، سه بار از نزدیک با 
و  اطمینان  و  راحتی  همان  کرده ام،  دیدار  او 
آرامش را در شخص او می دیدم که در آواز او، 
آرامشی که تنها در استادانی می توان یافت که 
از راه شاگردی کردن به استادی رسیده باشند. 
بنان،  درباره  دیدارها،  این  از  یکی  در 

بود،  او  ستایش  مورد  بسیار  که  خواننده ای 
من  را  می ساخت.«  صدا  »بنان  می گفت: 
نمی دانم که این گفته را چگونه باید تعبیر کرد. 
آیا می خواست بگوید که بنان بیش از آن که به 
استعداد طبیعی خود متکی باشد بر مهارت های 
خود تکیه داشت و هنوز به آمیزه ای متعادل از 
صناعت و هنر نرسیده بود، به طوری که شنونده 
صدای او، دست کم شنونده موسیقی دان، اندکی 
از کوشش آگاهانه ای را که او می کرد در حاصل 
نمی گذاشت،  احساس  این  و  می دید  کارش 
چنان که باید، از کار او لذت ببرد؟ گمان نمی کنم 
این تعبیر درست باشد و بیشتر احتمال می دهم 
که قصد او ستایش بنان بود، می خواست بگوید 
که بنان بیش از آن که به معنای امروزی هنرمند 
باشد، بیش از آن که به صدای خداداد خود متکی 
از کوشش خود مایه می گرفت و همین  باشد، 
می کرد.  بزرگ  نظر شجریان  در  را  او  که  بود 
نه  و  است  بگوید که هنر، ساختن  می خواست 
یا  پیش ساخته شده  از  که  بیان کردن چیزی 

داده شده است. 
ما  ا می ساخت،  را  صدا  هم  شجریان 
شنیدن  بیاید.  صحنه  روی  به  آن که  از  پیش 
بود.  سعدی  غزل  خواندن  مثل  او  صدای 
شنونده  دوش  بر  را  دشواری ای  هیچ  بار 
نمی گذاشت به طوری که شنونده حس نمی کرد 
که او خود برای رسیدن به این خلوص بار چه 
دشواری هایی را بر دوش کشیده است. همکاران 
او از دشواری بعضی از دستگاه ها و گوشه هایی 
خواننده ای  کمتر  این که  و  است  خوانده  او  که 

جرات می کرده است به سراغ آن ها برود، فراوان 
گفته اند، اما کوشش های او کار شنونده را آسان 
کرده است و امروزه ما از شنیدن این دستگاه ها 
و گوشه ها همان لذتی را می بریم که از شنیدن 

مایه های آشناتر و متعارف تر.
یعنی  بود،  سنتی  »هنرمند«ی  شجریان 
به  هنوز  که  داشت  تعلق  دورانی  به  او  هنر 
اگر  شاید  نمی گفتند.  هنرمند  استادانی  چنین 
او در زمان دیگری به دنیا آمده بود باید، مثل 
بسیاری از استادان گذشته، در محافلی محدود 
می خواند، نامش فراموش می شد و صدایش نه 
روی کاست و نوار و لوح فشرده که تنها در این 
کاشی کاران  همان  مثل  یا  می ماند،  دوار  گنبد 
مسجد شیخ لطف اهلل حاصل کارش نقش بنایی 
می شد که شاید آن را هم روزی زلزله ای یا حمله 
مهاجمی از میان می برد. اما بخت با ما یار بود و 
او، در شرایط خاص تاریخی، موفق شد هنری 
خاص پسند را به میان ما مردم معمولی بیاورد و 
گوش ما را برای شنیدن آن بپرورد و باید، یک 
بار هم که شده، شکرگزار تکنولوژی باشیم که 
صدای امثال شجریان را برای ما نگاه می دارد. 
اختیار  در  که  امکاناتی  فریفته  او  حال،  این  با 
داشت نشد، زمام خود را به دست جریان های 
ماند. آن هم  نسپرد و سوار کار خود  روزپسند 
وسوسه های  و  آسان گیری ها  که  روزگاری  در 
زندگی امروزی دام راه هر هنرمندی است که 
بخواهد  اما  باشد  برخوردار  ذاتی  استعدادی  از 
این  با  ببرد.  را پیش  به مدد آن کار خود  تنها 
حال، این استاد موسیقی سنتی، نه از ضرورت 
نوآوری غافل بود و نه از مخاطرات آن و کارنامه 
او نمودار تالشی است برای آشتی دادن بخشی 

از میراث گذشته با ضروریات زندگی جدید.
چیزی  نمی دانم،  موسیقی  از  چیزی  من 
شجریان  صدای  که  است  این  می دانم  که 
از  بردن  لذت  برای  که  نمی خواهد  من  از 
شعر  که  همچنان  باشم،  موسیقی شناس  آن 
را  قافیه  و  وزن  دقایق  شناخت  من  از  سعدی 
به  طلب نمی کند، همچنان که مردمی قرن ها 
فردوسی  شاهنامه  خواندن  و  شنیدن  خواندن 
از دالوری های رستم به هیجان آمده اند یا در 
سوگ سهراب اشک ریخته اند که معنی بسیاری 

او را نمی دانسته اند، همچنان  از واژه های شعر 
از من نمی خواهند  که آن کاشی کاران قدیمی 
داشته  ایشان وقوف  ریزه کاری های فن  به  که 
باشم تا بتوانم در دل ساخته های ایشان، که از 
همین گل و خاک و رنگ زمینی فراهم آمده 
است، آنی وجود زمینی خود را فراموش کنم و 

به چیزی فراتر از آن بپیوندم. 
صدای شجریان در خدمت شعر فارسی بود 
و او پیوندی را که از دیرباز میان شعر فارسی   
استوارتر  بسیار  داشته  وجود  ایرانی  موسیقی  و 
کرد. در یکی از همان دیدارها به او گفتم که 
روزگاری مردم می گفتند که موسیقی ایرانی را 
شعر فارسی زنده نگه داشته است، اما امروزه، 
با این همه غزل و مثنوی که شما خوانده اید و 
ایرانی  موسیقی  که  باید گفت  شنیده اند،  مردم 
نگهبان شعر فارسی شده است. شمای خواننده 
میان  از  که  بپرسید  خودتان  از  االن  همین 
بیت هایی که از حافظ و مولوی و سعدی و خیام 
خواندن  با  را  یک  کدام  دارید،  یاد  در  عطار  و 
خاطر  به  بزرگان  این  دیوان های  بازخواندن  و 
سپرده اید و کدام یک را با شنیدن و بازشنیدن 
خوانده های شجریان. این در روزگاری که انس 
می شود  کمتر  روز  به  روز  گذشته  ادب  با  ما 

خدمت کمی نیست. 
یادداشت  این  نوشتن  به  مرا  که  چیزی 
حق  است.  آخر  نکته  همین  است  برانگیخته 
فارسی،  ادب  و  زبان  بود که فرهنگستان  این 
به عنوان نهادی که پاسداری از زبان و ادبیات 
ملی ما را برعهده دارد، یادکرد این خدمتگزار 
بزرگ زبان و ادب را فراموش نمی کرد و گمان 
است  بوده  موسیقی  اهل  او  که چون  نمی برد 
پس یاد کردن از او هم، حتی در حد تسلیتی 
برعهده  باید  البد  گفتن،  ر  داغدا مردم  به 
فراموش  که  حاال  باشد.  هنر  فرهنگستان 
کرده است و برای یادآوری هم دیر شده است، 
از  عنوان عضوی  به  وظیفه خود می دانم که، 
این نهاد، یاد این استاد بزرگ را گرامی بدارم و 
تصور می کنم که سایر همکاران فرهنگستانی 
دیگر  وسایلی  با  و  دیگر  سطحی  در  که  نیز 
پاسدار و مروج زبان و ادب ایرانند، با من در 

باشند. این احساس شریک 

انتقاد از سکوت فرهنگستان زبان درباره شجریان



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

چهارشنبه 23 مهر 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1580

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲۷5، طبقه پنجم، واحد 1۷

 تلفن: 6656۲801-6691۷31۲ -66915۲68      
فکس:661۲6139

بی برنامگی نفس تئاتر را گرفته 

یم  ر د « یش  نما ن  ا د گر ر کا
و  اطالع رسانی  از  گالیه  با  لند« 
مدیریت نادرست تعطیلی فعالیت های 
تئاتری،عنوان کرد بی برنامگی مدیران 
گرفته  را  تئاتر  نفس  کرونا  از  بیشتر 
است. مرتضی جلیلی دوست که قرار 

بود اثر نمایشی خود را از ۱۸ مهرماه در سالن 
سمندریان تماشاخانه ایرانشهر رِو صحنه ببرد، اظهار داشت متاسفانه با 
نیست  مشخص  کرونا  بیماری  گستردگی  به دلیل  تهران  شهر  تعطیلی 
اجرای نمایش تا کی به تعویق خواهد افتاد.وی یادآور شد: وزارت کشور 
بانی تعطیلی تهران است اما متاسفانه اطالع رسانی درستی در این زمینه 
نمی کند و دقیقًا همان روز تعطیلی یا شب قبلش اطالع رسانی می شود. 

المیرا آشفته، سپندار اعلم، مصطفی امیری، بهداد بلیغ فر، آوا تدین، 
متین حبیبیان، رضا مداح، صبا نجاتی بازیگران نمایش »دریم لند« هستند.

الهام پاوه نژاد: هنرمندان گنج قارون ندارند

الهام پاوه نژاد که مانند بسیاری 
از همکارانش از تعطیلی دوباره تئاتر 
و سینما گله مند است، می گوید: چرا 
فکر می کنند هنرمندان بر گنج قارون 

نشسته اند.
این بازیگر از وضعیت بالتکلیف تئاتر و 
تعطیالت مقطعی آن انتقاد کرد و نسبت به 
برخی بی فرهنگی ها در جامعه هشدار داده و از ماجرایی تاسف انگیز سخن 
گفت که طی آن، بعضی از افراد در پیام های خصوصی به صفحات مجازی 
هنرمندان، خود را نیازمند جا می زنند و از آنان تقاضای کمک مالی می کنند.

او که قرار است در اجرای آنالین نمایش»مرجان« بازی داشته باشد، 
درباره حضور خود در یک اجرای آنالین توضیح داد: همان طور که همیشه 
گفته شده، محدودیت به خالقیت منجر می شود. ما هم فکر می کنیم در 

این دوران کرونا چگونه بر محدودیت های کاری چیره شویم.

تجربه تبدیل اشعار حافظ به قطعات موسیقی

از  خواننده  اشرف زاده،  حجت 
تبدیل  و  حافظ  اشعار  خواندن  تجربه 
آن ها به قطعات موسیقی و همین طور 
تفاوت این اشعار با شعرهای امروزی 

سخن گفت.
اشرف زاده که در اقدام عجیب عوامل 
حافظ،  بزرگداشت  روز  در  نمایش  رادیو 
بود،  رادیویی دعوت شده  به آن شبکه  پژوهان   از حافظ  به جای یکی 
اظهار داشت: اگر شکل استاندارد و کهن غزل را بررسی کنیم، سعدی 
و حافظ طالیه داران غزل های عاشقانه هستند، غزل هایی که از عشق 
زمینی گرفته تا آسمانی را در برمی گیرد.اشرف زاده در درباره تبدیل اشعار 
حافظ به موسیقی گفت: موسیقی وقتی سوار بر کالمی به این استواری 
شود، طبیعتا یک دریچه جدید از خیال، همراه با صدای یک خواننده و 

آهنگسازی و نوازندگی به روی شنوندگان باز خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

کرونا »اکبر عالمی« را از سینما گرفت

سینمای  کارگردان  عالمی  اکبر 
پیش کسوت  مجریان  از  و  مستند 
بر  مهرماه   روز ۲۲  بامداد  تلویزیون 
چشم  کروتا،  بیماری  به  ابتال  اثر 

به روی دنیا بست.
وی چندی پیش که برای ساخت 

بیمارستانی رفته بود،  به  یک فیلم مستند، 
به این بیماری مبتال و در  یمارستان بستری شد.

زنده یاد عالمی، در رشته رادیو تلویزیون از دانشکده هنرهای دراماتیک 
فارغ التحصیل شد و تحصیالتش را در انگلستان ادامه داد.

همچنین ترجمه و تألیف کتاب های فنی سینمایی و تدریس مباحث 
تکنیکی و تخصصی در دانشکده های سینمایی، ریاست البراتوار وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی )۱۳۷۵( و مسئولیت البراتوارهای سازمان صدا 

و سیما )۱۳۶۰( را نیز بر عهده داشت.

ما
سین

 

تلویزیون سیاست هاي خاص خود را دارد
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محمد حسین زاده

مجیـد صالحی نامی آشـنا برای دوسـتداران 
کارهـای طنـز اسـت. مسـیر حرفـه ای صالحـی 
بـا  او  اسـت.  شـده  محکـم  و  سـاخته  پله پلـه 
برنامه هـای کودک، گویندگی و عروسـک گردانی 
آغـاز کرد و بعد از تجربه های مختلف در بازیگری 
خـودش را در کارگردانـی آزمود و مجموعه بسـیار 
موفق و محبوب سـه درچهار و پس از آن سـریال 
مـوج و صخـره را سـاخت و نشـان داد تـا چـه 
حـدی در این آزمون سـربلند و موفق بوده اسـت. 
صالحی متعلق به نسـلی از طنزپردازان اسـت که 
سـینما و تلویزیون به آنها وامدار اسـت. کارهای او 
و هم نسـالنش مدت ها تا همیـن امروز جذابیت و 
پتانسـیل باالیی برای جذب مخاطب داشـته اند. او 
بعد از تجربه کارگرداني در شـبکه نمایش خانگي 
بـا سـریال سـال هاي دور از خانـه، اولیـن تجربـه 
سـینمایي اش را به فیلم سـینمایي زیرنظر پشـت 
سـر گذاشـت که یکي از آثار موفق سـال گذشـته 
سـینما بـود و درواقـع تـا پیـش از کرونا توانسـته 
بـود گیشـه سـینماها را داغ نگـه دارد. او چنـدي 
پیـش هـم برنامـه ام شـو را در فضـاي مجـازي 
داشـت کـه یـک تاک شـو جـذاب بـود. بـا مجید 
صالحـي کـه یکـي از قدیمي هاي کمـدي در این 
عرصه اسـت، همراه شـدیم تا دربـاره فعالیت هاي 
سـال هاي اخیـر و همینطـور فضـاي آثـار کمدي 

بیشـتر صحبت کنیم...

-از برنامه ام شو شروع کنیم...
*بـه نظـرم ایـن برنامـه یکـي از برنامه هاي 
خوبـي بـود کـه بـه شـکل تاک شـو اجـرا شـد و 
مخاطـب خوبـي هـم داشـت. البته ما مشـکالت 
زیـادي داشـتیم و در عیـن حـال خودسانسـوري 
زیـادي هـم کردیم ولي به هر صورت خوشـحالم 

کـه ایـن برنامـه تولید شـد.

-البته حواشي زیادي هم داشت!
*بلـه، طبیعتا وقتي یک برنامـه مهمان هاي 
شـاخصي داشـته باشد ممکن اسـت آن مهمان ها 
صحبت هـاي بکننـد کـه تبدیل به حاشـیه شـود 
ولـي از نظـر مـن جذابیت هـاي اینطـور برنامه ها 

گاهـي به همین حواشـي اسـت.

دربـاره  خصوصـا  زیـادي  انتقـادات  -ولـي 
برنامـه اي کـه اکبر عبـدي در آن حضور داشـت، 

. . شد.
*آقـاي عبـدي از مفاخـر هنـر کشـورمان 
هسـتند و مـن نمي توانـم بـه ایشـان بگویـم که 
چه صحبتي داشـته باشـند و چـه صحبتي نکنند. 
درواقـع نـه فقط ایشـان بلکـه همـه مهمان هایي 
که در این برنامه حضور داشـتند همگي آزاد بودند 
و مـا به هیچکدام هیـچ موضوعي را دیکته نکرده 
بودیـم. آقـاي عبـدي هم ذاتا شـوخ طبع هسـتند 
و صحبت هایـي کـه ایشـان در برنامه داشـت هم 
طـوري بود که نمي توانسـتیم آنهـا را حذف کنیم.

-این روزها چه مي کنید؟
کار  یـک  در  بـازي  تازگـي  بـه  *راسـتش 
سـینمایي را بـه پایـان بـردم و در عیـن حـال 
سـعي مي کنـم بـا اینکـه در ایـام کرونـا همـه 
چیـز تحت تاثیـر قرار گرفتـه ولي خـود را از وادي 
هنـر دور نکنـم کـه برنامـه ام شـو یکـي از ایـن 

لیت هاسـت. فعا

-فیلـم زیرنظـر اکـران شـد و فـروش خوبي 
در گیشـه داشـت و نشـان داد که مجیـد صالحي 
بـه عنـوان کارگـردان، ذائقه مخاطـب را به خوبي 

مي شناسـد... نظـر خودتان چیسـت؟
*راسـتش فیلـم زیرنظـر، یـک کار تیمـي 
فوق العـاده بـود و اینطـور نبـود کـه همـه کارهـا 
را مـن اتجـام داده باشـم. از رامبد جـوان و محمد 
شایسـته به عنـوان تهیه کننـدگان گرفتـه تا رضا 

عطـاران نازنین و امیر جعفري دوست داشـتني که 
واقعـا براي این فیلم سـنگ تمام گذاشـتند و همه 
دوسـتان دیگري که در خدمت شـان بودیم. شـاید 
دلیـل توفیـق فیلم فارغ از موضوع و کمدي بودن، 

ایـن همـکاري تیمي عالـي بود.

-بـا اینکـه در فصـل خوبي اکران نشـد ولي 
یکـي از پرفروش هاي سـال قبـل بود...

*بلـه، در فصـل خوبي اکران نشـد و البته تا 
پیـش از کرونا، همه فیلمسـازان ترجیـح مي دادند 
فیلمشـان یـا در عیـد یـا در تابسـتان اکران شـود 
و کمتـر کسـي حاضـر به اکـران فیلـم در پاییز و 
زمسـتان مي شـد ولـي مـا ایـن کار را کردیـم و 

جـواب گرفتیم.

-انتقـادات زیادي درباره موضـوع فیلم بود و 
شـوخي هایي که در آن ایجاد شـده بود!

*ببینیـد بـه هـر صـورت فیلم کمـدي براي 
خندانـدن و شـاد کـردن مخاطب اسـت خصوصا 
در ایـن روزهـاي سـختي کـه همـه داریـم، بـه 
نظـرم فیلم هـاي کمـدي از نیازهاي سـینماي ما 

به شـمار مـي رود.

-با انتقادها چه مي کنید؟
*اتفاقا من همیشـه از انتقاد استقبال مي کنم 
چـون بـه نظـرم کاري کـه بـه آن انتقاد مي شـود 
یعنـي دیـده شـده و در عیـن جـال همـه انتقادها 
از سـر غرض ورزي نیسـت و بسـیاري از دوستان 
منتقـد مي تواننـد بـه نقدهـاي خود به رشـد یک 
هنرمنـد کمـک کنند. من همیشـه سـعي مي کنم 
از انتقادهـا ایـرادات کار خـود را پیـدا کنـم و آنهـا 

را اصـالح کنم.

در  طنـز  فیلم هـاي  اخیـر  سـال هاي  -در 
سـینماي مـا موفق تـر از دیگـر ژانرهـا بوده انـد... 
نظـر شـما بـه عنـوان یکـي از قدیمي هـاي ایـن 

چیسـت؟ ژانر 
*البتـه فیلم هـاي کمدي زیـادي هم تولید و 
اکـران شـده که فـروش خوبي نداشـته اند. درواقع 
بـه نظـرم فارغ از اینکه مردم نسـبت بـه کارهاي 
کمـدي نـگاه بهتري دارنـد، فاکتورهـاي دیگري 
هـم در موفقیـت یـک کار کمدي دخیل هسـتند 
و اینطـور نیسـت کـه صرفا نام کمـدي روي یک 
فیلم باعث فروش آن شـود. چه بسـا شاهد اکران 
فیلم هـاي اجتماعي زیادي هم در سـال هاي اخیر 
بوده ایـم که فروش هاي چندین میلیاردي داشـتند 
و از آثـار طنـز سـبقت گرفتنـد. با این حال شـاید 
شـرایط اجتماعـي و اقتصـادي مـردم باعث شـده 
تـا کمـي گرایـش بیشـتري نسـبت بـه فیلم هاي 

کمدي داشـته باشند.

-فاکتورهاي یک کمدي موفق چیست؟
*شـاید بهتـر باشـد بپرسـیم کارهـای طنـز 
در حـال حاضـر چـه ویژگی هایـی دارنـد و بایـد 
داشـته باشـند؟ در جـواب ایـن پرسـش می گویم 
خوشـبختانه حـس می کنـم اتفـاق خوبـی افتاد و 
جلـوی یکسـری کارهای به اصطـالح طنز گرفته 
شـد. مسـیر کارهای طنز به قسـمتی می رفت که 
شـاهد کارهـای سـطح پایینی بودیـم و حتی خود 
مـن در بعضـی از آنهـا بازی کـردم. خدا را شـکر 
یک جایی همه متوجه این مسـیر انحرافی شـدند. 
یعنی نه بیننده تمایلی به این کارهای سـطحی و 

تکـراری داشـت و نه عوامل سـینمایی تمایلی به 
ادامه آن داشـتند و همه به این رسـیدند که دیگر 
بـس اسـت. البته نـه اینکه بگویم تمـام فیلم هاي 
کمـدي که این روزها سـاخته مي شـوند، باکیفیت 
هسـتند ولـي بایـد اعتـراف کنیـم کـه نسـبت به 
گذشـته بیشـتر بـه کیفیت آنهـا پرداخته مي شـود 
و کارهایـي هـم سـاخته شـده کـه واقعـا از نظـر 
کیفیـت، محتوا و سـایر مسـائل در سـطح بسـیار 
باالیـي بـوده و ژانر کمـدي را برجسـته کرده اند.

-بـه انتقـادي بـودن کارهاي کمـدي چقدر 
دارید؟ اعتقـاد 

*بـه نظـرم کار کمـدی خـوب نبایـد صرفـا 
خنـده باشـد یعنـی بیننـده آگاه نمی آیـد کاری را 
ببیند که فقط بخندد بلکه خوب اسـت در دل کار 
هم حرفی عنوان شـود. کار باید تاثیرگذار باشـد و 
ایـن تاثیـر را در قالـب تم اصلی و پیـام زمینه اش 
می گـذارد. در این شـرایط دسـت کم بایـد یکی از 
معضـالت رایـج اجتماعی را بیان کند و به شـعور 
مخاطـب احتـرام بگـذارد. شـرایط زندگـی فعلـی 
مـا طـوری اسـت کـه بـا این همـه رفـت و آمد و 
مشـغله فکری و زمانی، وقت بسـیار کم اسـت و 
مخاطبـی کـه محترمانـه هزینـه می کنـد و وقت 
می گـذارد تـا حتـی در ایـن تنگنای زمانـی هم ۲ 
سـاعت کمتر یا بیشـتر به سـینما بیاید و کاری را 
تماشـا کنـد، کاری را ببیند کـه حرفی برای گفتن 
دارد و از تماشـای آن لـذت ببـرد نـه اینکـه حس 

کند به شـعورش توهین شـده اسـت.

-عـده اي معتقـد هسـتند کـه در فیلم هـاي 
کمـدي ایـن روزهـاي سـینما بسـیاري از خطوط 

قرمـز فرهنگي شکسـته شـده اسـت!
*شـخصا اعتقـاد دارم در کنـار ارائـه قالـب 
و ظـروف جدیـد ارائـه کمـدی، اسـتفاده از ترفند 
شکسـتن خطـوط قرمز هم جالب توجه اسـت. به 
فیلمـی ماننـد ورود آقایـان ممنوع، نـگاه کنید که 
چطـور یـک آقا مرزشـکنی کـرده و وارد محیطی 
زنانـه می شـود یـا حتی در سـاخته ای مانند اسـب 
حیوان نجیبی اسـت، اگرچه در آخرش مشـخص 
می شـود کاراکتـری که عطاران بـازی کرده اصال 
نیرویـی از نیروهـای انتظامـی نیسـت امـا همان 
قالب شـکنی خطـوط قرمـزی کـه بـاج می گیـرد 
عامـل جذابیـت بـوده چـون بـا همین شکسـتن 
خطـوط قرمـز دارد حرفـی می زند، یـک تلنگری 
بـا خـودش دارد. مثـال دیگـر پیمـان قاسـم خانی 
اسـت که قالب تازه ای را در کارهایش ایجاد کرده 
اسـت. به نظرم شکسـتن خطوط قرمـز یعني این 
مسـائلي که عـرض کردم نـه اینکه صرفـا چندتا 
دیالوگ نامناسـب گفته شـود و اسمش را بگذاریم 

شکسـتن خطوط قرمز!

برایمـان  سانسـورها  و  ممیزي هـا  -دربـاره 
بگوییـد...

*در ابتـدا بگویـم کـه باید ظرفیت هـا را باال 
بـرد. مـا صاحـب سـبک های مختلـف کمـدی 
مختلفـی  دسـت اندازهای  بـا  چـون  نمی شـویم 
روبـرو هسـتیم. همین فیلم اسـب حیـوان نجیبی 
اسـت، که برایتان مثال زدم آنقدر با درگیری های 
مختلـف مواجـه می شـود تا بـه مرحله سـاخت و 
اکـران برسـد کـه خسـته کننده می شـود. کاراکتر 
عطـاران در ایـن فیلـم یـک کالهبردار اسـت اما 
اگـر حتـی عضـوی از نیـروی انتظامـی هـم بود 
اشـکالی نداشـت. او آدمـی اسـت کـه از آدم های 
مـورد دار و بـه اصطـالح آنهـا که غلـط دیکته ای 
داشـتند بـاج می گرفـت تـا تنبیـه شـوند. ضمـن 
آنکـه مـا در همـه شـغل ها و صنـوف آدم خـوب 
و بـد داریـم. در سیاسـت، در وکالـت و هر شـغل 
دیگري اینها هسـت و این نوع نشـان دادن آدم ها 
به رئال نزدیکتر اسـت و برای بیننده قدرت لمس 
باالیـی ایجـاد می کنـد. شـاید بهتـر باشـد کمـی 
خودسانسـوری ها را کـم کنیـم و جنبه های مثبت 
ایـن کارهـا را ببینیـم. قطعا همـه می دانیم که در 

نیـروی انتظامـی خدمت گذاران بسـیاری هسـتند 
کـه با دسـتمزدی پاییـن، جان خود را بـرای مهار 
قاچـاق و موادمخدر در مرزها بـه خطر می اندازند. 
آدم هایـی کـه هـدف، عقیده و کارشـان برایشـان 
تقـدس دارد و شـرافت کاری شـان بـرای آنهـا از 
هـر چیـزی باارزش تـر و مهمتـر اسـت. نمایـش 
ایـن یـک نفـر می توانـد تلنگـر باشـد نـه اینکـه 
بخواهیـم کل یک مجموعه را زیر سـوال ببریم و 
بایـد اعتراف کنم در همـه نهادها نیروی انتظامی 
ظرفیـت باالتری دارد و شـوخی های متعددی که 
بـا آن می شـود را می پذیـرد. ایـن موضـوع درباره 
مشـاغل و قومیت هـا و لهجه ها هم صادق اسـت 
و بارهـا دیده ایـم کـه بـه یک شـوخي سـاده، چه 
واکنش هایـي نشـان داده شـده اسـت. بـه نظـرم 
بایـد ظرفیت هـا را بـاال بـرد و فرهنگسـازي کرد.

-خودتـان چـه نوع ظنري را بیشـتر دوسـت 
دارید؟

*من عاشـق طنز ایرانیزه شـده هستم! به فیلم 
اجاره نشـین ها نگاه کنید که اگر موفق اسـت به علت 
این اسـت که از جنس کمدی ایرانی است. مسئله ای 
کـه در ورود آقایـان ممنـوع هـم وجود داشـت. یکی 
از مثال هـای همیشـگی من فیلـم خوابـگاه دختران 
اسـت. ایرج طهماسـب آن را نوشت و حسین لطیفی 
هم سـاخت. فیلمی ترسـناک و نوجوانانه که در زمان 
خودش بیش از ۴۸۰ میلیون فروخت. هر ۲ نفر یعني 
طهماسب و لطیفی قصدشان ساخت کاری ترسناک 
دور از جلوه هـای بصـری و نوعـی ایرانیـزه شـده بود 
کـه الیه هایـی طنز هم داشـت، برای همیـن ایرانی 

بودنش هـم موفق بود.

-بازهم قصد کارگرداني در سینما را دارید؟
*قطعـا دارم. بـه هر حـال کارگرداني یکي از 
کارهایـي اسـت که به شـدت به آن عالقـه دارم. 
درسـت اسـت که بیشتر فعالیت من در این عرصه 
معطوف به بازیگري شـده اسـت ولـي کارگرداني 
را به شـدت دوسـت دارم و قطعا بازهم در سـینما 

ایـن کار را ادامـه مي دهم.

-در تلویزیون چطور؟
*راسـتش شـرایط تلویزیـون شـرایط خوبي 
نیسـت. درواقع به نظرم مدیران تلویزیون اهمیت 
چندانـي بـه تولیـدات خـود در حـوزه سـرگرمي 
نمي دهنـد و از طـرف دیگـر بودجه هایي که براي 

سـریال هاي تلویزیونـي درنظـر گرفتـه مي شـود 
بسـیار ناچیـز اسـت و همیـن باعـث مي شـود که 
شـما نتوانیـد از عوامـل خوب و حرفه اي اسـتفاده 
کنیـد. همـه اینها باعث مي شـود کـه خروجي کار 
هـم ضعیـف باشـد و بـه همیـن دلیـل با شـرایط 

فعلـي کار با تلویزیون بسـیار سـخت اسـت.

سانسـورهاي  از  بیـن  ایـن  در  -بسـیاري 
دارنـد! گالیـه  هـم  تلویزیـون 

*بـه هـر صـورت تلویزیـون سیاسـت هاي 
خاص خودش را دارد و من سالها در تلویزیون کار 
کـرده ام و بـه تمام ایـن سیاسـت ها و خط قرمزها 
آشـنایي دارم. شـرایطي که براي تولیدات گذشـته 
شـده سالهاسـت کـه همینطـور اسـت و شـاید 
بعضي هـا نتواننـد بـا ایـن شـرایط کار کننـد. ولي 
درنهایت سانسـورهاي تلویزیون نسـبت به سینما 

و شـبکه خانگي خیلي بیشـتر اسـت.

-اینکـه خیلـي از چهره هـاي شـاخص مثل 
رضـا عطاران و شـما زا تلویزیون دور شـده اید، به 

ایـن مدیـوم ضربه نزده اسـت!؟
*مـن دلیـل دورشـدن خـودم را گفتـم و به 
نظـرم رضـا عطـاران هـم دالیل خـاص خودش 
را دارد کـه شـاید مهمتریـن آنهـا فعالیـت بیشـتر 
در سینماسـت. در عیـن حـال هنوزهـم خیلـي از 
بچه هـاي قدیمي بـا تلویزیـون کار مي کنند مانند 
آقـاي مدیـري، جـواد رضویـان، سـعید آقاخانـي، 

حمیـد لوالیـي، مهـران غفوریـان و...

ایـن را قبـول داریـد کـه دیگـر شـاهد تولید 
کارهایـي ماننـد سـه در چهار نیسـتیم!؟

*بلـه ولـي بایـد ایـن را هـم قبـول کنیم که 
ذائقـه مخاطب هـم تغییر کرده اسـت. ایـن روزها 
بـا یـک کلیـک مي شـود بـه بهترین سـریال هاي 
جهان دسترسـي پیـدا کرد و در این شـرایط رقابت 
براي تولیدات تلویزیون بسـیار سـخت شـده است. 
سـال هاي دورتـر کار بـراي تلویزیـون راحت تـر 
بـود چـرا کـه تا ایـن انـدازه همه چیز در دسـترس 
مخاطـب نبـود و شـبکه هاي ماهـواره اي هـم تـا 
ایـن انـدازه زیـاد نبودنـد. به نظـرم تلویزیـون باید 
بـراي رقابـت بـا ایـن رقبـاي جدید بیـش از پیش 
هزینـه کنـد و مایه بگذارد. مخاطب از دسـت رفته 
تلویزیون بازخواهد گشت در شرایطي که تلویزیون 
بتوانـد تولیـدات بهتر و باکیفیت تري داشـته باشـد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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