
افت دوباره شاخص بورس بعید است
و  نیرومحرکه  همگن  صنایع  انجمن  دبیر 
انجمن  این  محاسبات  گفت:  خودرو  قطعه سازان 
تومانی  میلیارد  هزار   ۱۰۰ از  بیش  پرداخت  از 
سوی  از  خودروها  بازاری  و  کارخانه ای  قیمت  مابه التفاوت 

مردم در مدت یک سال است.
در  ایران  خودروسازان  انجمن  افزود:  محبی نژاد  آرش 

پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان 
تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دالالن و 
زیان  تومانی  میلیارد  هزار   ۸۰ رقم حدود  با  رفته  واسطه ها 
زنجیره خودرو و قطعه سازی، حاکی از عمق فاجعه در این 

صنایع است.
صفحه ۳

رییس شورای تامین دام:

قیمت گوشت قرمز 
در هفته جاری کاهش می یابد

علی کریمی؛ کسی که هیچ وقت معمولی نبود!
و  اینستاگرام  در  هم  هنوز  او 
با چند خط مدیران  تلگرامش می تواند 

باشگاه پرسپولیس را به چالش بکشد.
علی کریمی هیچ وقت معمولی نبود. هر لحظه 
می توانست کاری بکند که کسی انتظارش را ندارد. 
پایین می انداخت و  را  را می گرفت، سرش  توپ 
که  نداشت  فرقی  برایش  می کرد،  باز  را  راهش 
بازیکن روبه رویش میشاییل باالک در لباس بایرن 
مونیخ یا مارکار آقاجانیان در پیراهن پاس. آنقدر 
خوب بود که می گفتند تاکتیک پرسپولیِس علی 
پروین در آن سال ها این بود: »توپو بدیدش علی، 

خودش میبره میکندش تو گل!«
صفحه 6

آمار وزیر ارشاد از میزان مطالعه کتاب و مطبوعات و رفتن به سینما

فرهنگ، هم خاک و هم آسمان
 زیست بوم ماست

7
هیچ دانش آموزی نباید بخاطر عدم دسترسی به اینترنت ازتحصیل باز بماند

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1582- یکشنبه 27 مهر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ابراهیم اسماعیلي: 

متولیان فرهنگي 
دغدغه فرهنگي 

ندارند!

6ورزش
نایب قهرمانی 

علیرضا فیروزجا 
در سوپرتورنمنت 

شطرنج

هنگ 7فر

در سال هاي اخير بدون شك مي توان گفت وضعيت ترانه در 
موسيقي كشورمان وضعيت خوبي نبوده و نه تنها از ادبيات 
فاصله گرفته بلكه روز به روز بي كيفيت تر از قبل هم مي شود. 
خودشان  اينكه  واسطه  به  جديد  نسل  خوانندگان  درواقع 
ترانه هاي آثارشان را مي گويند و اغلب آنها شناختي از اصول 

ترانه سرايي و ادبيات ندارند.

عليرضا فيروزجا نابغه ايرانی شطرنج جهان موفق 
شد در دور آخر سوپرتورنمنت حضوری شطرنج 
به پيروزی برسد و به عنوان نايب قهرمانی اين 

مسابقات دست پيدا كند.

از  تاريخ  استخراج  بررسی چگونگی  با  محمد شادروی منش 
خاطرات،  ادبيات می گويد: مورخان راستين موظف هستند 
سفرنامه ها و مطالبی را كه به صورت تاريخ شفاهی هستند 
با هم سنجش كنند و بتوانند از بين آن ها تاريخ علمی دقيق 

بی طرفانه ای استخراج كنند.

می توانیم تاریخ را 
از ادبیات استخراج 

کنیم؟

تفاوت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نرخ خودرو در جیب دالالن فناوری اطالعات هدف نیست
وسیله رسیدن به هدف است

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات 
باید باعث افزایش عدالت و کیفیت آموزشی و کاهش هزینه ها شود، افزود: فناوری 
اطالعات هدف نیست بلکه ابزار نیل به اهداف کالن است.محسن حاجی میرزایی 
در نشست مشترک مدیران کل و روسای ادارات فناوری استان ها اظهار داشت: آموزش و 

پرورش ظرفیت باالیی در حوزه فناوری دارد و باید افق های باالتری را نشانه گیری کند.
صفحه 2

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: متاسفانه 
دولتمردان به مشکالت مردم توجه نمی کنند و نظارت 
میدانی نمایندگان را نمایشی می دانند اما اینگونه نیست.

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر با بیان اینکه نمایندگان مجلس 
باید با نظارت های میدانی خود مشکالت مردم را حل و فصل کنند، 
گفت: همان طور که مردم در زمان انتخابات مجلس شورای اسالمی 

مشارکت می کنند، پس از راه یافتن نمایندگان به مجلس هم باید 
این ارتباط بین مردم و نمایندگانشان در مجلس برقرار باشد.

مشکالت  انتقال  برای  شرایط  همواره  باید  کرد:  بیان  وی 
مردم به مسئوالن تراز اول به ویژه مسئوالن اجرایی کشور وجود 
داشته باشد تا تصمیمات الزم برای حل مشکالت آنان اتخاذ شود.
صفحه 2

دولتمردان صدای مردم را بشنوند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سرمقاله

آقایان! با این کارها محبوب نمی شوید
مصطفی داننده

ــس هرچــه از دهان شــان  ــدگان مجل ــا برخــی از نماین ــن روزه ای
بیــرون می آیــد، خطــاب بــه رییــس جمهــور می گوینــد. ایــن آخری هــا 

حتــی خواســتار اعــدام روحانــی هــم شــدند.
ــام ادوار  ــزان رای در تم ــن می ــا کم تری ــه ب ــدگان ک ــن نماین ای
ــا  ــد ب ــر می کنن ــد، فک ــه  داده ان ــان تکی ــی ها پارلم ــه کرس ــس ب مجل
فحــش دادن بــه رییــس جمهــور، محبــوب می شــوند و می تواننــد هــم 
ــه  ــی ک ــد، انتخابات ــی خــود را در ســال ۱4۰۰ راهــی پاســتور کنن حزب
اساســًا روحانــی بــه خاطــر منــع قانونــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری 

دوازدهــم حضــور نــدارد.
عملکــرد روحانــی در دور دوم ریاســت جمهــوری اش قابــل دفــاع 
نیســت و انفعــال او بــالی جانــش شــده اســت امــا شــما از خــرداد تــا 
ــردم  ــع م ــه نف ــم را ب ــدام تصمی ــد؟ ک ــه کرده ای ــردم چ ــرای م االن، ب

ــد؟ ــی می تازی ــه روحان ــه ب ــد ک گرفته ای
اگــر راســت می گوییــد در ایــن حــدود شــش مــاه کــدام قانــون را 
تصویــب کردیــد کــه مــردم را از زیــر بــار فشــار اقتصــادی خــارج کنــد؟ 
اصــال چــرا بــه روحانــی فحــش می دهیــد؟ مگــر نمی گوییــد عملکــرد 

او مملکــت را بــه اینجــا رســانده اســت، اســتیضاحش کنیــد!
بــه نظــر می رســد بــه قــول آن ضرب المثــل قدیمــی، »الت کوچــه  
خلوت ایــد« و تنهــا درفضــای مجــازی و توییتــر می توانیــد بــرای رییــس 
جمهــور شــاخ و شــانه بکشــید. فضــای مجــازی کــه بیشــتر از همــه در 

آن فعالیــت داریــد و خواســتار فیلتــر شــدنش هم هســتید.
واقعــا اگــر کاری بــرای مــردم کرده ایــد بگوییــد. بــه آنهــا بگوییــد 
از وقتــی نماینــده شــده ام، بــا تصویــب ایــن قانــون توانســتم قیمت دالر 
را بــه زیــر 2۰ هــزار تومــان برســانم. توانســتم جلــوی تــورم را بگیــرم. 
ــون  ــده. قان ــرا کنن ــت اج ــس هســتید و دول ــون نوی ــره شــما قان باالخ

بنویســید تــا روحانــی و دولتــش آن را اجــرا کننــد.
البتــه از خــدا پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان، فاتحــان انتخابات 
کــم رمــق پارلمــان یازدهــم، دوســت ندارنــد قدمی بــرای مــردم بردارند 
تــا وقتــی دولــت روحانــی ســرکار اســت. آنهــا می ترســند کاری کننــد 
و موفقیــت آمیــز باشــد و مــردم آن را بــه نــام دولــت روحانــی بنویســند 

و بگویــد دولــت مشــکالت آنهــا را حــل کــرده اســت.
تصــور کنیــد در روزهایــی کــه وزارت صمــت و بــا سرپرســت اداره 
ــه  ــی ب ــدن روحان ــا نیام ــد ت ــنهادی رای ندادن ــر پیش ــه وزی ــد ب می ش
مجلــس را تالفــی کننــد. در رزوهایــی کــه بیــش از هــر روز دیگــری 

ایــن وزارت خانــه احتیــاج بــه وزیــر داشــت.
ــی گــرم  ــن مجلــس آب ــه نظــر می رســد از ای ــد کــه ب ــه بمان البت
نمی شــود. از همــان روزهــای اول کــه بــه دنبــال تشــکیل فراکســیون 
ــا  ــن کاره نیســتند و تنه ــه ای ــود ک ــوم ب ــد، معل ــیر وعــدس« بودن »س
آمده انــد بــه روحانــی فحــش بدهنــد و از رییــس جمهــور بعــدی کــه 
بــه احتمــال زیــاد هــم حزبی شــان اســت، حمایــت کننــد و او را مائــده 

آســمانی بخواننــد.
بــه نظــر می رســد اتــاق فکــر رییــس مجلــس هــم بــه او توصیــه 
کــرده اســت در ایــن مــدت تــا انتخابــات ۱4۰۰ هــر کاری کــه روحانــی 
ــا  ــه خاطــر کرون انجــام نمی دهــد را انجــام دهــد. مثــال وقتــی او در ب
در اتــاق مانــده اســت، تــو بــه دل بیمارســتان ها بــزن و بگــو کــه مــن 

در خــط مقــدم هســتم و آن یکــی در گوشــه اتــاق.
ــد از  ــی بع ــت و برخ ــده اس ــن مان ــردم روی زمی ــکالت م مش
ــه پاســتور هســتند  ســال ها ناکامــی و حســرت در ســوداری رســیدن ب
و بــه نــام مــردم، بــرای مــردم کار نمی کننــد و اهــداف سیاســی خــود 

را دنبــال می کننــد.

عریضه سردبیر

جهل و خرافه در تلویزیون بیداد می کند
م. حسن بیگی

از  آنچه  کنترل  مهار  که  مدت هاست 
شبکه های تلویزیونی پخش می شود، از دست 
مدیران و ناطران به در رفته و تصاویر و گفتاری 
روی آنتن می رود و هیچ توجیه عقلی وعلمی 
ندارد، مشخص کننده رواج جهل و خرافات در 
رسانه به اصطالح ملی شده است. از جمله به 
تازگی در یکی از برنامه های شبکه 5 سیما که 
پیشوای  شهرستان  گردشگری  جاذبه های  به معرفی  اختصاص  ظاهر  در 

ورامین داشت، کارشناسی! اظهار کرد قلعه ایرج را غول ها ساختند!
متاسفانه این گونه اطالع رسانی اشتباه و بی پایه و اساس، نه فقط چیزی 
بر دانش مخاطبان نمی افزاید، بلکه باعث بدبینی کخاطب نسبت به بقیه 

اطالعات ارایه شده توسط تلویزیون نیز می انجامد.
وقتی  می شد،  پخش  مجعوالت  این  وقتی  این که  جالب تر  اتفاق 
ایرج در شهرستان پیشوای ورامین  کارشناس! عنوان کرد قلعه تاریخی 
را  برنامه  از  بخش  این  نریشن  که  کسی   ، شده  ساخته  غول ها  توسط 
می خواند، مخاطبان را ترغیب می کرد مراقب قلب هایشان باشند  و حتی 

عنوان کرد  این جا یک زمانی غول داشته و شاید هنوز هم داشته باشد!
در این برنامه فردی که مثال به عنوان مطلع یا کارشناس حضور داشت 
گفت قلعه ایرج یا قلعه گبری توسط افرادی که به آن ها »گبر« گفته می شد 
و از غول کوچک تر و از انسان بزرگ تر بوده اند ساخته شده  و این در حالی 
است که حتی عوام می دانند در گذشته، عوام از زرتشتیان با عنوان »گبر« 
یاد می کردند و همگان می دانند قلعه ایرج، در سال های پیش از ظهور 
اسالم توسط هموطنان زرتشتی ساخته شده است و برنامه سازان شبکه 5 
سیما، اگر یک جستجوی کوتاه در اینترنت می کردند، می فهمیدند  قلعه 
ایرج، بزرگ ترین قلعه خشت خام استان تهران، ایران و جهان است که 
قدمتی بیش از سه هزار سال دارد و از نظر زمانی هزار سال قبل از به دنیا 
آمدن حضرت مسیح)ع( و حدود ۱5۰۰ سال قبل از تولد پیامبر اسالم)ص( 
بنا شده، ساکنان این قلعه زرتشتی بوده اند و عنوان قلعه گبری نیز به همین 

خاطر به آن اطالق می شود.
اگرچه به دلیل ریزش مخاطبان تلویزیون، در زمانی که این گزارش 
بودند  ماهواره یی  بیننده شبکه های  از هموطنان  بسیاری  پخش می شد، 
این گونه  اطالعات  ارایه  و  اغراق آمیز  تبلیغ  نوع  این  اما  ندیدند،  و آن را 
اشتباه نشان می دهد سازندگان چنین برنامه هایی بدون مطالعه و داشتن 
بناهای تاریخی می روند و تصور  ابتدایی به سراغ معرفی  حتی اطالعات 
می کنند اگر اطالعات عجیب و غریبی به مخاطب بدهند بیننده بیش تری 

خواهند داشت.

فارس،  استان  در  »دهکویه«  شهر  شورای 
کتابخانه عمومی این شهر را تصرف و آن را به فضای 
اداره  مخالفت  با  اقدام  این  که   ، کرده  تبدیل  اداری 
کتابخانه های عمومی استان فارس  مواجه شده است.

استان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل  معاون 
به  نسبت  کتابخانه عمومی الرستان  رئیس  و  فارس 
اقدام عجیب اعضای شورای شهر تازه تاسیس دهکویه 
ابراز گالیه کرد و اظهار داشت : در حالی که ساختمان 
کتابخانه عمومی شهر دهکویه با همت و کمک های 
مردم منطقه و اعتبارات دولتی ساخته و آماده افتتاح 
بود سال گذشته اعضای شورای شهر در اقدامی عجیب 
صاحب این پروژه شدند وآن را تبدیل به فضای اداری 

برای شورای شهر کردند.
اجرایی  عملیات  داشت:  اظهار  معتمدیان  محمد 
کتابخانه دهکویه از سال ۸۹ و با زیربنای حدود ۳۰۰ 
بهره  آماده  گذشته  سال  و  بود  شده  آغاز  مربع  متر 

برداری شده بود.

معتمدیان ، خواستار بازپس گیری این ساختمان 
از سوی فرمانداری ویژه الرستان شد و گفت: برغم 
مکاتبات فراوان و حتی مخالفت و ابراز نگرانی فرماندار 
اما اعضای شورای شهر و شهرداری دهکویه به بهانه 
تازه تاسیس بودن شهر و نداشتن فضای مناسب برای 
اعضای شورای شهر، یک فضای فرهنگی را اینگونه 

تسخیر کرده اند.
رئیس کتابخانه عمومی الرستان همچنین گفت: 
یکی از اولویت های مهم نهاد کتابخانه های عمومی 
بهره مندی تمامی شهرها از ساختمان و فضای فیزیکی 
مناسب است که در استان فارس 2۳ شهر همچنان فاقد 

کتابخانه هستند که سه مورد آن در الرستان است.
وی شهرهای دهکویه، لطیفی و بنارویه را از جمله 
شهرهای فاقد کتابخانه در الرستان عنوان کرد و گفت: 
پروژه کتابخانه شهر بنارویه نیز هم اینک با میانیگن 
باالی ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است 
که برای بهره برداری کامل آن نیز حدود پنج میلیارد 

ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: متولی ساخت این پروه ابتدا بر 
عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوده و به 
دلیل مشکالت فنی و بی کیفیت بودن سازه ساختمان 
استان دستور  از سوی کارشناسان شورای فنی  حتی 
استاندار و  با دستور  البته  پروژه صادرشد که  تخریب 
تخصیص اعتبار مورد نیاز تا حدودی کار مقاوم سازی 

و رفع ایرادات فنی پروژه نیز انجام شد.
شورای  اقدام  از  مندی  گله  ابراز  با  معتمدیان، 
اسالمی شهر دهکویه میزان که همکاری و همراهی 
اعضای شورای شهر و شهرداری لطیفی نسبت به حوزه 
فرهنگ و کمک به ساخت کتابخانه را قابل تحسین و 
تقدیر می داند و گفت: با همکاری و همراهی اعضای 
شورای شهر و شهرداری لطیفی نیز یک باب کتابخانه 
با زیربنای بیش از 22۰ متر مربع با پیشرفت فیزیکی 
باالی ۷۰ درصد و با هزینه خود شهرداری این شهر 

در حال ساخت است.

نگاه ونظر

تصرف کتابخانه توسط شورای شهر

عکس و مکث

با یارانه نقدی
 نیم کیلو گوشت هم نمی توان خرید!

ــت داده  ــود را از دس ــد خ ــدرت خری ــه، ارزش و ق ــدی ماهان ــه نق یاران
ــز  ــراد واری ــه حســاب اف ــه ب ــت ماهان ــه دول ــی ک ــا 45 هــزار تومان اســت. ب
ــال  ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــوان خرید.ای ــادی نمی ت ــز زی ــد چی می کن
۸۹ بــا ایــن رقــم می شــد یــک ســبد کامــل از کاالهــای اساســی و ضــروری 
خانــوار را تهیــه کــرد. ســبدی بــا یــک کیلــو گوشــت قرمــز، دو کیلــو مــرغ، 
پنــج کیلــو برنــج ایرانــی درجــه یــک، یــک کیلــو قنــد، شــکر و تخم مــرغ. 
یــک لیتــر روغــن و یــک قالــب 45۰ گرمــی پنیر.امــا اکنــون بــا ایــن مبلــغ 
ــرغ.  ــو م ــط دو کیل ــا فق ــد. ی ــز خری ــرم گوشــت قرم ــوان ۳5۰ گ ــط می ت فق

شــاید هــم دو کیلــو برنــج. 

محمدرضا زائری
ــد  ــام »محم ــه ن ــر ب ــک نف ــل ی ــال ها قب س
یــت اهلل محمــد  ــود کــه مرحــوم شــد؛ آ شــجاعی« ب
شــجاعی، عــارف و ســالک واصلــی کــه کتاب هــای 
عمیــق و پرمغــزی هــم دارد از جملــه »مقــاالت« در 

مبانــی نظــری تزکیــه.
اخیــر یــک محمــد  بعدهــا در ســال های 
شــجاعی دیگــر پیــدا شــد کــه به او اســتاد شــجاعی 
ــر و دســتک  ــی هــم دارد و دفت ــد و مریدان می گفتن
ــم  ــه معم ــه البت ــکیالتی و ... ک ــه و تش و موسس
ــار  ث ــم اطــالع آ ــراد ک ــود و گاهــی هــم اف هــم نب
یــت اهلل شــجاعی را به حســاب ایشــان  مرحــوم آ

می گذاشــتند.
حــاال ناگهــان گویــا ایشــان معمــم هــم شــده و 
در ســیما بیانــات و افاضــات عجیــب و غریــب دارند و 

یــت اهلل!  از ایــن به بعــد احتمــاال می شــوند حضــرت آ
ــالمی  ــوری اس ــیمای جمه ــه از س ــه ن ــوب البت خ
عجیــب اســت و نــه از ایشــان عجیــب اســت که البد 
ــر  ــده انقــالب اســالمی از خــود اســالم مهم ت فهمی
ــه قــول ایشــان  اســت و مرحــوم امــام خمینــی - ب
ــر!  ــرم مهم ت ــر اک ــود پیامب ــه- از خ ــالم اهلل علی س
ــر ایشــان هــم حرجــی نیســت! عمامــه  ــا ب و طبیعت
هــم کــه البــد وقتــی از ســر بعضــی بــر می دارنــد، 

ن طــرف بــر ســر بعضــی دیگــر بگذارنــد! بایــد از آ
ن هــا کــه در ایــن سراشــیبی  فقــط امیــدوارم آ
ــد و  ــان گرفته ان ــردم خفق ــده و ایمــان م حــراج عقی
دم برنمــی آورنــد بــرای فــردای قیامــت خــود حجتی 
داشــته باشــند و بتواننــد جــواب خــدا را بدهنــد، البتــه 
در صورتــی کــه هنــوز مثــل مــا بــه قیامــت و قبــر و 

ســدوال و جــواب بــاور دارنــد!

* پی نوشت دنیای جوانان
قابــل ذکــر اســت کــه نامبــرده، در تاریــخ ۱2 
مهرمــاه در برنامــه »روبــه راه« شــبکه قــرآن، دربــاره 
ظهــور امــام زمــان گفتــه بــود: از زمــان تولــد پیغمبر، 
انقــالب اســالمی ایــران دیــده شــده اســت و جبرئیل 
ــرا  ــران حضــرت زه ــالب اســالمی ای ــار انق ــا اخب ب
)س( را آرام می کــرد! وی همچنیــن قــرن چهاردهــم 
را قــرن مهمــی توصیــف کــرده و گفتــه بــود اولیــن 
خبــر خوشــی کــه جبرییــل بــه حضــرت زهــرا )س( 

داد  انقــالب اســالمی در ایــران بــود.
برنامــه »رو بــه راه« بــا تهیــه کنندگــی و 
ــی رود و  ــن م ــی  روی آنت ــار عبدالله ــرای مهی اج
ــازه  ــی ت ــد رقیب ــر می رس ــرد، به نظ ــن رویک ــا ای ب
بــرای برنامه هــای حســن عباســی و علی اکبــر 

باشــد. رائفی پــور 

دیدگاه
درباره افاضات عجیب و غریب در تلویزیون

تمدید تعطیلی مدارس استان بوشهر
 به جز شهرستان های کنگان و جم

با مصوبه ستادهای استانی کرونا برای تمدید محدودیت های کرونایی، اداره 
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش با صدور اطالعیه ای از تمدید تعطیلی 

یک هفته ای مدارس استان بوشهر به جز شهرستان های کنگان و جم خبر داد.
در خصوص  کرونا  استانی  ستاد  پی مصوبه  در  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
تمدید محدودیت های کرونایی، از تاریخ 26 مهر لغایت 2 آبان، همه ی آموزش های 
حضوری )رسمی، کالس های تقویتی و فوق برنامه(، در همه مدارس استان به جز 
شهرستان های کنگان و جم از روز شنبه 26 مهرماه ۹۹ به مدت یک هفته تعطیل 

می باشد.
نحوه حضور و فعالیت کادر اداری و آموزشی به تشخیص مدیران مدارس -به 
نحوی که هیچ واحد آموزشی تعطیل نباشد- خواهد بود. بدیهی است در این مدت، 

آموزش های مجازی در همه شهرستان ها و مناطق برقرار است.

صفحه ۳
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دولتمردان صدای مردم را بشنوند
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: متاسفانه دولتمردان به مشکالت 
مردم توجه نمی کنند و نظارت میدانی نمایندگان را نمایشی می دانند اما اینگونه 

نیست.
با  باید  مجلس  نمایندگان  اینکه  بیان  با  پژمانفر  نصراهلل  حجت االسالم 
نظارت های میدانی خود مشکالت مردم را حل و فصل کنند، گفت: همان طور 
که مردم در زمان انتخابات مجلس شورای اسالمی مشارکت می کنند، پس از 
راه یافتن نمایندگان به مجلس هم باید این ارتباط بین مردم و نمایندگانشان 

در مجلس برقرار باشد.
وی بیان کرد: باید همواره شرایط برای انتقال مشکالت مردم به مسئوالن 
تراز اول به ویژه مسئوالن اجرایی کشور وجود داشته باشد تا تصمیمات الزم 

برای حل مشکالت آنان اتخاذ شود.
نماینده مردم مشهد تأکید کرد: مردم نباید احساس کنند که حرف های 
آنان از طرف نمایندگانشان شنیده نمی شود و بر این اساس نمایندگان مجلس 
یازدهم به وظایف خود توجه دارند و پای حرف مردم می نشینند تا برای حل 

مشکالت آنان چاره اندیشی کنند.
* دولتمردان از نزدیک با مردم گفتگو کنند

از سوی دولتمردان هم شنیده شود  باید  افزود: مشکالت مردم  پژمانفر 
و آنان باید از نزدیک با مردم گفتگو کرده و در جریان دغدغه های آنان قرار 
گیرند و اگر الزم است لوایحی را برای حل مشکالت مردم به مجلس شورای 

اسالمی ارائه کنند.
وی اظهارداشت: جای تأسف دارد که امروز دولتمردان به مشکالت مردم 
توجه نمی کنند و ارتباط نزدیکی با ملت ندارند و یکی از بزرگترین مشکالت 
را  برای مطرح شدن مشکالت مردم  رئیس جمهور آن است که زمینه الزم 

فراهم نمی کند.
* نمایندگان مجلس امکان دیدار با رئیس جمهور را ندارند

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: نه تنها مردم، بلکه نمایندگان 
مجلس هم امکان آن را ندارند که مسائل و مشکالت مردم را به رئیس جمهور 
منتقل کنند و در طول هفت سال گذشته هیچ گاه نمایندگان نتوانستند با رئیس 

جمهور دیدار داشته باشند تا درباره مسائل مردم با وی به گفتگو بنشینند.
پژمانفر تصریح کرد: در شرایطی که دولت به وظایف خود در این زمینه 
عمل نمی کند، نقش نمایندگان مجلس پررنگ تر می شود و آنان باید باِر دولت 

را هم به دوش بکشند.
* مجلس به دنبال اقدامات نمایشی نیست

در  و  دارند  اعتراض شدیدی  دولت  عملکرد  به  نسبت  مردم  گفت:  وی 
شرایطی که دولت دست روی دست گذاشته و نمایندگان مجلس از نزدیک با 
مردم در ارتباط هستند، دولتمردان مجلس را مورد نقد قرار می دهند و می گویند که 
این کارها نمایشی است، در حالی که به هیچ وجه نمایندگان چنین هدفی ندارند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: رئیس 
جمهور و دیگر اعضای کابینه نه فرصتی به مردم می دهند تا مشکالتشان را 
به صورت مستقیم با آنان در میان بگذارند و نه این فرصت را در اختیار وکالی 
ملت قرار می دهند تا به صورت غیرمستقیم مطالبات مردم را به آنان گوشزد کنند.

* دولت دست از تخریب نمایندگان بردارد
پژمانفر با اشاره به اینکه دولت در حل مشکالت مردم کوتاهی کرده و 
نتوانسته به مطالبات مردم به خوبی پاسخ دهد، گفت: دولتمردان به جای آنکه 
علیه مجلس هجمه رسانه ای به راه بیندازند و نمایندگان را تخریب کنند، بهتر 
است اقدامات الزم را برای حل مشکالت کشور انجام دهند و اگر جرأت دارند 
به میان مردم بروند و حرف آنان را بشنوند و اگر هم پس از هفت سال کوتاهی، 
جسارت الزم برای آنکه بین مردم بروند را ندارند، اجازه دهند نمایندگان کار 

خود را انجام دهند و پای حرف مردم بنشینند.
وی گفت: در این فرصت باقیمانده دولت باید این امکان را برای نمایندگان 
مجلس فراهم کند تا مشکالت مردم را به آنان منتقل کند و باید آنان اقدامات 
الزم را برای برون رفت کشور از مشکالت به ویژه در زمینه اقتصادی انجام دهند.

برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام رضا )ع( 
در حضور رهبر انقالب 

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا )ع( در حسینیه 
امام خمینی با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد. 

در این مراسم که به منظور رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار 
شد، حجت االسالم والمسلمین عابدینی در سخنانی، برادری و ارتباط بین مؤمنین را 
الزمه درک مراتب توحیدی دانست و گفت: در نگاه دینی و بر اساس روایات متعدد، 
ایثار و گذشت، خوشرویی، انفاق و گره گشایی از جمله مصادیق اخّوت مؤمنانه است 
که این ارتباط الزمه ارتباط با معصوم و تقرب به پروردگار است. همچنین در این 

مراسم محمود کریمی به ذکر مصیبت و مرثیه سرایی پرداخت.

اعتبارات صندوق توسعه ملی مطابق با دستورات رهبری
 هزینه می شود

رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: درباره اعتباراتی که از محل صندوق 
توسعه ملی تخصیص داده می شود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است 
که ما خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این 

صندوق استفاده می شود . 
محمود واعظی درباره انتشار مطلبی پیرامون تخصیص اعتبارات کرونایی به 
یکی از دانشگاه های کشور به دلیل عضویت فرزند رئیس جمهوری در هیئت علمی 
نیز توضیح دادند، سازمان  اظهار کرد: همانطور که سخنگوی دولت  دانشگاه  این 
برنامه و بودجه به بسیاری از دانشگاه هایی که نیازمند هستند، کمک کردند و این روند 
هم ادامه دارد؛ حال ممکن است عده ای دنبال آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه 
افرادی را پیدا کنند و بگویند که بودجه دولت به خاطر این افراد به آن دانشگاه دادند.

وی با تاکید بر اینکه بجز دانشگاه ها به بیمارستان ها و مراکز دیگر نیز کمک هایی 
شده است، گفت: درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده 
می شود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم 
و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده می شود؛ مگر 

می شود هر کسی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟
رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: من درباره عضویت فرزند آقای 
روحانی در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرس وجو کردم و به من 
گفتند که اصال چنین چیزی نیست؛ در واقع اصل کسی که نشسته این سناریو را 
طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار گذاشته که از مسئولین در این باره بپرسند درحالی 

که دختر آقای رئیس جمهوری اصال در هیئت علمی آن دانشگاه عضویت ندارد.

هشیار باشیم و فریب نیرنگ دشمن را نخوریم
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: ما باید در بخش سواد رسانه ای و مجازی 

هشیار و بیدار باشیم و فریب نیرنگ دشمن را نخوریم.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش درهمایش تجلیل 
از پیشکسوتان خلبان و نخبگان و فعاالن عرصه های مختلف عملیاتی، فنی پایگاه 
هوایی شهید دوران شیراز اظهار داشت: بزرگ مردان نیروی هوایی در اوایل انقالب 
و جنگ دالوری هایشان را به اثبات رسانده و عملیات های ماندگار این عزیزان در 
دنیا بر هیچکس پوشیده نیست و امروز که شما جوانان نمونه نیروی هوایی وارثان 
آن دلیرمردی ها هستید باید با تالش و کوشش قدردان زحمات پیشکسوتان و شهدای 
عزیز نیروی هوایی باشید و سند اثبات ادعای این موضوع تالش برای خودکفایی در 

صنعت دفاع هوایی و بازآمدهای موفق و زبانزد می باشد.
امیر سرتیپ نصیرزاده خاطرنشان کرد: اوایل جنگ که کشور به مراتب دچار 
مشکالت عدیده اقتصادی فراوان بود، با همت جهادی از بحران عبور کردیم و امروز 
در شرایط ناجوانمردانه تری قرار داریم که حتی در بخش دارو نیز تحریم هستیم، ما 
باید در بخش سواد رسانه ای و مجازی هشیار و بیدار باشیم و فریب نیرنگ دشمن 
ایجاد بحران حتی در بخش  برای  را  را نخوریم چرا که دشمن همه تالش خود 
سالمت که یک فاکتور انسانی است بکار گرفته ولی به لطف خداوند کشور از این 

بحران هم عبور خواهد کرد.

فناوری اطالعات هدف نیست، وسیله رسیدن به هدف است
وزیر آموزش و پرورش 
از  استفاده  که  این  بیان  با 
ظرفیت فناوری اطالعات باید 
باعث افزایش عدالت و کیفیت آموزشی 
و کاهش هزینه ها شود، افزود: فناوری 
اطالعات هدف نیست بلکه ابزار نیل به 

اهداف کالن است.
محسن حاجی میرزایی در نشست 
ادارات  مشترک مدیران کل و روسای 
فناوری استان ها اظهار داشت: آموزش و 
پرورش ظرفیت باالیی در حوزه فناوری 
نشانه  را  باالتری  افق های  باید  و  دارد 

گیری کند.
که  از خطاهایی  یکی  افزود:  وی 
جابجایی  بحث  هستیم  مواجه  آن  با 
اهداف و ابزارهای نیل به هدف است؛ 
نیست،  هدف  فناوری  که  بدانیم  باید 
بلکه ابزاری برای انجام کارهایی است 
که باید انجام شود بنابراین باید به آن 

اهداف برسیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: بهره 
از بخش  از خواسته های ما  وری یکی 
نیابد  ارتقا  فناوری است، اگر بهره وری 
و فقط ابزارهایمان ارتقا پیدا کرده باشد، 

قطعًا آسیب می بینیم.
بهره وری  دایره  داد:  ادامه  وی 
منابع  از  بهره وری  در  است  گسترده 
انسانی با به کار گیری it ، آن را سامان 
دهیم، به طوری که با سامان دهی نیروی 

از  اطالعات  فناوری  کمک  به  انسانی 
افزایش هزینه ها در آموزش و پرورش 

جلوگیری کرد.
حاجی میرزایی ساماندهی نیروی 
انسانی مدارس را از دغدغه های هرساله 
آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: 
باید اندیشید که چگونه می توانیم کاری 
وضع  در  انسانی  نیروی  از  که  کنیم 

بهینه تری استفاده کنیم.
منابع  حوزه  در  کرد:  اضافه  وی 
کشور  بودجه  درصد  ده  از  بیش  مالی 
در آموزش و پرورش هزینه می شود در 
این صورت هم باید تدبیری اندیشید تا با 
استفاده از فناوری اطالعات هزینه های 
خود را مدیریت کنیم و از اتالف منابع 

جلوگیری کنیم.
ریل  بر  پرورش  و  آموزش  وزیر 

تاکید  اهداف  به  نیل  برای   it گذاری 
 it و تصریح کرد: باید ببینیم از طریق
برای گسترش عدالت آموزشی چه کاری 

می شود انجام داد.
وی خاطرنشان کرد:  کرونا مجالی 
افتادگی  عقب  یک  تا  ساخت  فراهم 
تاریخی را جبران کنیم اگر خوب فکر 
وجود  افتادگی  عقب  این  جبران  کنیم 
توسعه  افتادگی ها  عقب  از  یکی  دارد 

عدالت آموزشی است.
گسترش  برای  داد:  ادامه  وی 
بودجه  و  وقت  به  نیاز  آموزشی  عدالت 
به ما می دهد  را  امکان  این   ìtداریم و
را  ماندگی ها  عقب  این  از  بخشی  تا 

جبران کنیم.
ینکه  ا بیان  با  یی  میرزا حاجی 
از  آموزشی  کیفیت  و  آموزشی  عدالت 

مطالبات جدی آموزش و پرورش است 
بگیریم،  فاصله  تمرکزگرایی  از  باید  و 
افزود: امروز این امکان فراهم شده تا 
محروم  مناطق  به  را  کیفیت  با  معلم 
کنار  در  که  کنیم  کاری  باید  و  ببریم 
هم  آموزش  کیفیت  موضوع،  ین  ا

تحقق پیدا کند.
خدمات  ارائه  اینکه  بیان  با  وی 
متنوع تر و جذاب تر در پرتو سالمت را 
از دیگر مطالبات جدی از فناوری عنوان 
با شفاقیت  باید روشن و  افزود:  کرد و 
حرکت کنیم این ابزارها به نظم در کارها 

کمک می کند.
از  ما  کرد: هدف  خاطرنشان  وی 
اثرگذار  مدیریت  و  مدیریت  بهبود   it
در کیفیت است به همین دلیل باید به 
هدف  یک  عنوان  به  مدیریت  ارتقای 

اصلی بپردازیم.
ایجاد  پیگیری  از  میرزایی  حاجی 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  معاونت جدید 
اتصال مدارس به اینترنت هوشمندسازی 
برنامه  و  طراحی  نیازمند  و  نیست 
فرایند  از  کوچکی  بخش  این  و  است 

هوشمندسازی است.
وی در خصوص شبکه شاد اظهار 
کرد: راه اندازی شاد به طور طبیعی و 
مانند سایر طرح های مشابه نبوده است 
بلکه بصورت غیر معمول وارد این شبکه 

شدیم و این کار بزرگی است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 ۲۲۹ هزار نفر در کنکور قبول شدند
اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات 
بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال  آموزش عالی در مرحله پذیرش صرفًا 

۱۳۹۹ )رشته های بدون آزمون( منتشر شد.
فاطمه زرین آمیزی - سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با اعالم این 
خبر افزود: نتایج نهایی پذیرش در رشته های تحصیلی دوره های روزانه و شبانه، 
مجازی، دانشگاه پیام نور، پردیس خودگردان و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی 
در مرحله پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ در سایت 

سازمان سنجش منتشر شد.
وی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش 

کشور از نتیجه انتخاب رشته خود مطلع شوند.
سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: 22۹ هزار و ۳۳۹ نفر در مجموع تمام 
دوره ها و رشته ها پذیرفته شده اند که از این میان تعداد ۱۳۳ هزار ۳۳5 نفر زن و 

۹5 هزار و ۹۸4 نفر هستند.
دوره  در  نفر   ۹2۳ و  هزار   2۳ تعداد  پذیرفته شدگان  میان  از  افزود:  وی 
دانشگاه  در  نفر   ۹5۰ و  ۱26 هزار  دوره شبانه،  در  نفر   665 و  ۸ هزار  روزانه، 
نفر   ۱5۰ نفر در دوره های غیرانتفاعی، یک هزار و   ۳5۱ 62 هزار و  نور،  پیام 
در پردیس خودگردان، 2 هزار و ۱۱۱ نفر در دوره مجازی دانشگاه های دولتی، 
۳ هزار و ۹۰۰ نفر در دوره های مجازی غیرانتفاعی و 2۸۹ نفر در استان های 

شده اند. پذیرفته  محروم 
زرین آمیزی یادآور شد: متقاضیان پذیرفته شده در رشته های تحصیلی 
پردیس  پیام نور،  دانشگاه  مجازی،  )شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره های 
صرفًا  پذیرش  مرحله  در  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  و  خودگردان 
داشتن  دست  در  با  باید   ۱۳۹۹ سال  سراسری  تحصیلی  سوابق  اساس  بر 
محل  موسسه  یا  و  دانشگاه  به  زمانی  برنامه  جدول  مطابق  و  الزم  مدارک 

کنند. مراجعه  خود  قبولی 

ثبت نام »نودانشجویان« کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای  شروع شد
ثبت نام پذیرفته شدگان جدید دوره های کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای از 

روز جمعه 25 مهر ۹۹ آغاز شد و تا دوشنبه 2۸ مهر ادامه خواهد داشت.
ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان جدید رشته های مختلف تحصیلی در تمامی 
به صورت  به شیوع ویروس کرونا صرفًا  با توجه  تابعه  دانشکده/آموزشکده های 
مجازی انجام می گیرد. بنابراین متقاضیان از مراجعه حضوری به دانشکده های 

محل قبولی خود جداً خودداری کنند.
بدیهی است با توجه به شرایط کشور در زمینه شیوع ویروس کرونا، تأخیر در 
اعالم اسامی پذیرفته شدگان از طرف سازمان سنجش آموزش کشور و ضرورت 
شروع به موقع کالس ها براساس تقویم آموزشی دانشگاه، تمدید بازه فوق امکان 

پذیر نخواهد بود.
تمامی پذیرفته شدگان، اعم از ورودی های مهر و بهمن می بایست نسبت به 
ثبت نام اولیه اقدام کنند. بنابراین عدم ثبت نام اولیه، به منزله انصراف از تحصیل 

محسوب خواهد شد.

مهلت ثبت نام سامانه های آموزشی برای اینترنت رایگان تا ۳۰ مهر
معاونت آموزشی وزارت علوم اعالم کرد که همه سامانه های آموزشی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی برای بهره مندی از تعرفه ترافیک رایگان تا ۳۰ مهرماه 

برای ثبت نام فرصت دارند.
با توجه به فراگیری آموزش های الکترونیکی در دوران شیوع بیماری کووید 
۱۹، طی رایزنی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات مقرر شد همه سامانه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

از تعرفه ترافیک رایگان برخوردار شوند.
به این منظور ضرورت دارد همه مراکز آموزش عالی تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ نسبت 
به ثبت سامانه های آموزشی خود روی وبگاه تعیین شده از سوی وزارت ارتباطات در 

نشانی www.ict.gov.ir/fa/unitraffic اقدام کنند.

 

نوجوان ۱۶ساله خودکشی کرد 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان کنگان از آغاز تحقیقات قضایی در 

خصوص خودکشی نوجوانی ۱6 ساله در یک خانه باغ این شهرستان خبر داد. 
اکبر احمدی عنوان کرد: متوفی اهل شهرستان کوهدشت استان لرستان 
بود و با مادر و خواهرانش زندگی می کرد. وی ترک تحصیل کرده بود و پدرش  

به اتهام  قتل زندانی است. 

قاتل نامرئی، جان دو نفر را در سراب گرفت 
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از فوت دو نفر بر اثر مسمومیت با گاز 

مونوکسید کربن در یکی از روستاهای شهرستان سراب خبر داد. 
این حادثه ساعت ۱6:۳۰ روز جمعه 25 مهر ماه در  وحید شادی نیا گفت: 
مردی۸۰  به فوت  منجر  و  افتاد  اتفاق  فروشان شهرستان سراب  اسب  روستای 
ساله و زنی ۳5 ساله شد. همچنین بر اثر این حادثه دو نفر نیز که مسموم شده 

بودند  که به بیمارستان انتقال یافتند.

دانش آموز دبستانی در دریا غرق شد 
یکی از دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر درگهان بر اثر غرق شدگی شد 
در دریا  جان باخت.بهرام پوراشرف، مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم افزود: 
دانش آموز متوفی فرشته حسینی دانش آموز پایه دوم دبستان زینبیه درگهان و 

از اتباع افغان بود.

عوامل سرقت طال و آتش زدن منزل به دام افتادند 
فرمانده انتظامی شهرستان های استان مرکزی گفت: پلیس ساوه دو زن که 

پس از سرقت طالهای یک شهروند ساوجی اقدام به آتش زدن خانه وی برای 
از بین بردن آثار جرم کرده بودند،  شناسایی و دستگیر شدند. 

از  افزود: متهمان طال و جواهرات یکی  سردار حسن مفخمی شهرستانی 
اهالی شهر ساوه را به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال به سرقت برده و با آتش زدن 
خانه وی قصد داشتند آثار و رد عمل مجرمانه  خود را از بین ببرند، اما نقشه و 

محاسبات آن ها اشتباه بود و دستگیر شدند.

مرگ یک دانش آموز به دلیل چالش اینترنتی »مومو«
یک کودک در خوزستان بر اثر چالش اینترنتی »مومو« جان باخت.

به نوته سایت خبری عصرجنوب، کاربران رسانه های اجتماعی مدعی شده اند 
این کودک ۱۱ ساله پس از وارد شدن به این چالش، از شدت اضطراب دچار ایست 

قلبی شده و جان باخت. 

جزئیات قتل همسر با ضربات چاقو
مردی که در شهرستان اللی خوزستان اقدام به قتل همسرش با ضربات چاقو 

کرده و متواری شده بود پس از هفت ساعت دستگیر شد.
سرهنگ بیگدلی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اللی با تایید این خبر 
گفت: در پی وقوع یک فقره قتل، در منطقه عشایری آرپناه این شهرستان، توسط 
اعزام چهار  با  بود،  با همسر خود دچار اختالف خانوادگی  مردی که چند سال 
تیم عملیاتی به منطقه، ماموران پس از هفت ساعت موفق به دستگیری قاتل و 

تحویل وی به مراجع قضایی شدند .

عمه از قصاص برادرزاده ۲۰ ساله اش گذشت
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: یک جوان 2۰ ساله گرگانی با 

گذشت عمه اش، پای چوبه دار بخشیده شد.
هادی هاشمیان اظهار داشت: پنج سال قبل مشاجره پسر عمه و پسردایی بر 
سر کبوتر به مرگ پسرعمه ختم شد. قاتل بالفاصله پس از ارتکاب به قتل، خود 
را به پلیس معرفی کرد و با شکایت اولیای دم به قصاص نفس محکوم شد،  اما 
باالخره پس از دو سال تالش و پیگیری اعضای شعبه صلح شورای حل اختالف 
زندان گرگان و پادرمیانی بزرگان دو خانواده، مادر مقتول پای چوبه دار، بدون هیچ 
شرط و چشم داشتی از حق قانونی و شرعی خود گذشت و برادرزاده اش را بخشید..
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جواد احمدی

گوگل تغییرات جدید موتور جستجو را معرفی کرد.
موتور جستجوی گوگل در هفته ها و ماه های پیش رو میزبان ابزار تصحیح نوشتار 
متن و نمایش پاراگراف صفحات وب و ابزار بخش بندی ویدئو به صورت خودکار خواهد شد.

گوگل امروز رویداد مهمی تحت عنوان Seach On با محوریت موتور جستجوی 
خود برگزار کرد که در بخشی از آن شاهد اشاره به مجموعه ی جدیدی از بهبودهایی 
بودیم که قرار است در موتور جستجوی گوگل اعمال شوند. گوگل می گوید تغییراتی 
که به تازگی معرفی شده اند در هفته ها و ماه های آینده به Google Search راه پیدا 
می کنند. گوگل با معرفی قابلیت های جدید در تالش است با استفاده از تکنیک های 
هوش مصنوعی ))AI و یادگیری ماشین ))Machine Learning نتایج جستجوی 

بهتری به کاربران ارائه دهد.
مهم ترین تغییر، ابزار بررسی امال است. گوگل می گوید این ابزار جدید می تواند 
گفته های  اساس  بر  دهد.  تشخیص  دارند  بسیار ضعیفی  امالی  که  را  حتی جمالتی 
پرابهاکار راگوان، مدیر واحد جست وجو در گوگل، ۱5 درصد از سؤاالتی که به صورت 
روزانه در گوگل جست وجو می شوند سؤاالتی هستند که گوگل پیش تر هرگز آن ها را 
نتایج جست وجو در  بهبود  برای  باید همواره در تالش  یعنی گوگل  این  ندیده است؛ 
پلتفرم خود باشد. راگوان می گوید بخشی از ۱5 درصد یادشده، سؤاالتی هستند که با 

امالی غلط نوشته می شوند.
طبق گفته های کتی ادواردز، قائم مقام بخش مهندسی گوگل، به طور میانگین یک 
مورد از هر ۱۰ جست جوی گوگل به  صورت غلط نوشته می شوند. گوگل مدت ها است 
از قابلیت »? Did you mean« آیا منظور شما ... بود؟« برای درست کردن امالی 
غلط جمله ها استفاده می کند. تا پایان ماه جاری میالدی یعنی حدودا دو هفته ی دیگر، 
به روزرسانی بسیار مهم و بزرگی در قابلیت ?Did you mean گوگل اعمال خواهد شد.

گوگل می گوید نسخه ی بهبودیافته ی ?Did you mean از الگوریتم جدیدی 
که برپایه ی شبکه ی عصبی متشکل  از 6۸۰ میلیون پارامتر توسعه داده شده است برای 
بررسی امالء جمالت بهره می گیرد. قائم مقام بخش مهندسی در گوگل می گوید موتور 
توسط  دکمه ی جست وجو  فشرده شدن  از  میلی ثانیه پس  از سه  کمتر  در  جست وجو 
 Did you? الگوریتم مورد بحث را به  راه می اندازد. گوگل می گوید قابلیت کاربر، 
mean به لطف شبکه ی عصبی جدید می تواند بهتر از قبل جمالت غلط را تصحیح 

کند و درنهایت نتایج دقیق تری به کاربر ارائه دهد.
موتور جستجوی گوگل قرار است میزبان تغییر دیگری هم بشود. بر اساس گفته ی 
شرکت اهل مانتین ویو، موتور جستجوی گوگل از این پس می تواند به جای کل صفحات 

وب، صرفا متن های مستقل صفحات وب را فهرست کند.
پنجره های  که  بفهمم  می توانم  »چگونه  عبارت  کاربران  اگر  مثال،  برای 
یک  می تواند  جدید  الگوریتم  دارند؟.«  بنفش  ماوراء  اشعه ی  شیشه ی ضد  خانه ام 
بر  بگذارد.  نمایش  به   و  کند  پیدا  آنالین  انجمن های  در  را  به خصوص  پاراگراِف 
میالدی  آینده ی  ماه  در  جدید  الگوریتم  که  هنگامی  ادواردز،  گفته های  اساس 
آغازبه کار کند، می تواند هفت درصد بهتر از قبل به سؤاالتی که در همه ی زبان ها 

دهد. پاسخ  می شوند  پرسیده 
گوگل همچنین می گوید در تالش است با استفاده از هوش مصنوعی، جستجوهای 
گسترده تر را به چند زیرمجموعه تقسیم کند تا درنهایت نتایج دقیق تری روی صفحه به  
نمایش دربیایند )برای مثال کمک برای پیدا کردن وسایل ورزشی برای آپارتمان های 

کوچک در برابر ارائه ی اطالعات عمومی درباره ی وسایل ورزشی.(
در نهایت گوگل قصد دارد از سیستم بینایی رایانه ای )Computer Vision(و 
تشخیص گفتار ) Recognition Speech ( برای تقسیم خودکار ویدئوها به چند 
بخش و برچسب گذاری هر بخش استفاده کند. این ابزار جدید قرار است نسخه ی خودکار 
ابزاری باشد که یوتیوب از مدتی پیش ارائه می دهد. ابزار مورد بحث یوتیوب ویدئوها 
را به بخش های مختلف تقسیم می کند تا کاربر به سادگی به هر بخش دسترسی داشته 
باشد، بااین حال ابزار یادشده تنها روی ویدئوهایی اعمال می شود که صاحب کانال در 

بخش توضیحات آن ها زمان دقیق آغاز و پایان هر بخش را مشخص کند.
بدین ترتیب ابزار جدیدی که از بینایی رایانه ای و تشخیص گفتار استفاده می کند 
می تواند ویدئوهای مختلف نظیر ویدئوهای آشپزی و ویدئوهای ورزشی را بخش بندی 
کند. پس از بخش بندی ویدئوها، هر بخش به صورت جداگانه قابلیت نمایش در نتایج 
جست وجو دارد. گوگل قبال اقدام مشابهی برای پادکست انجام داده است، بدین صورت 
که اپیزودهای خاصی از پادکست ها را در بخش جست وجو به نمایش درمی آورد. درکنار 
این ها، گوگل در جریان برگزاری مراسم Search On اعالم کرد امکان جست وجو 

برای موسیقی با استفاده از زمزمه یا آهنگ خواندن را فراهم می کند.

گفت:  بناب  ر  فرماندا
ید  نبا آموزی  دانش  هیچ 
به  دسترسی  عدم  بخاطر 

اینترنت از تحصیل باز بماند.
بررسی  جلسه  در  فتحی  شهریار 
راه های توسعه و تقویت شبکه اینترنت 
بیان  با   ، بناب  شهرستان  مخابرات  و 
و  ارتباطات  توسعه  عصر  در  اینکه 
هیچ  تکنولوژی،  و  اطالعات  فناوری 
نخواهد  بسته  انسان ها  روی  بر  مرزی 
و  آسان  دسترسی  امروزه  گفت:  بود؛ 
سریع به اطالعات یکی از شاخصه های 
توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود.

سال های  اینکه طی  بیان  با  وی 
استفاده  شدن  همگانی  با  بویژه  اخیر 
درخواست ها  هوشمند  گوشی های  از 

شدت  به  اینترنت  از  بهره مندی  برای 
امروز حتی  افزود:  یافته است؛  افزایش 
در دورترین مناطق روستایی نیز داشتن 
خواست های  از  یکی  اینترنت  شبکه 

اساسی مردم محسوب می شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان 
دولت  اینکه  بیان  با  همچنین  بناب 
علیرغم تمامی مسائل و مشکالت ناشی 

از تحریم و غیره اقدامات قابل توجهی 
در راستای گسترش شبکه های ارتباطات 
و اطالعات برداشته است، تصریح کرد: 
دریافت  که  گزارش هایی  براساس 
در شهرستان  در حال حاضر  کرده ایم، 
به  الزم  زیرساخت های  تمامی  بناب 
منظور توسعه و تقویت شبکه اینترنت و 
مخابرات وجود دارد و تنها در مواردی 
باید تجهیزات خریداری و نصب شوند.

فتحی خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
6۸ مدرسه از ۷۱ مدرسه روستایی در حال 
حاضر به اینترنت دسترسی دارند و تالش 
تمامی  در  اینترنت  مشکل  تا  می شود 
روستاها برطرف شود تا هیچ دانش آموزی 
نداشته باشیم که به دلیل شرایط کرونا و 

نبود اینترنت از تحصیل باز بماند.

هیچ دانش آموزی نباید بخاطر عدم دسترسی به اینترنت ازتحصیل باز بماند
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تغییرات جدید مدت خدمت سربازی کارکنان وظیفه اعالم شد
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطالعیه ای اعالم کرد در راستای 
متناسب سازی مدت خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه در مناطق گوناکون 
با رویکرد عدالت محوری، ارتقا انگیزه خدمتی در مناطق امنیتی درگیر و افزایش 
نیروی انسانی سازمان های نیروهای مسلح، مدت خدمت سربازی کارکنان وظیفه 

تغییر کرده است.
در این اطالعیه آمده است؛ مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه بومی 

در مناطق عادی 24 ماه، در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا 
2۱ ماه و امنیتی درگیر ۱۷ ماه است.

گفتنی است، مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق 
عادی 2۱ ماه، در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا ۱۸ ماه و 

مناطق امنیتی درگیر ۱۷ ماه است.
یکم  از  که  وظیفه ای  کارکنان  برای  تغییرات جدید مدت خدمت سربازی 
آذر ماه سال ۹۹ به خدمت سربازی اعزام می شوند، اعمال می شود و مشموالنی 
که قبل از تاریخ مذکور به خدمت اعزام شوند، مدت خدمت آنان مطابق مقررات 

قبلی محاسبه می شود.
همچنین مدت خدمت سربازی برای مشموالن مأمور به دستگاه های دولتی 

)غیرنظامی( در کلیه مناطق 24 ماه است.
از  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  آنان  خانواده های  و  مشموالن 
 ،www.vazifeh.police.ir طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹64۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش 

khabaresarbazi @ از آخرین خبر مربوطه مطلع شوند.

وزارت  اطالعات  و  ارتباطات  فناوری  دفتر  مدیرکل 
از پوشش کل معلمان ذیل طرح آموزش  آموزش وپرورش 
برای تدریس در فضای  مجازی خبر داد و گفت: ۱۰۰ هزار 

نفر درحال طی کردن این دوره هستند.
محمود حبیبی با اشاره به زیست بوم نرم افزار »شاد« 
در سال جدید تحصیلی اظهار کرد: مشکالتی که در سال 
پایداری  با  و  کرده ایم  برطرف  را  داشتیم  گذشته  تحصیلی 

بیشتر خدمات را به مردم منتقل می کنیم.
سیستم  و  زیرساخت  و  فناوری  حوزه  در  افزود:  وی 
نرم افزاری در حال اقدام هستیم و به زودی خدمات الکترونیکی 

را دقیق تر و کامل تر به مردم انتقال می دهیم.
حبیبی در رابطه با موانع پیش روی فناوری اطالعات 
در آموزش وپرورش اظهار کرد: از نظر سخت افزاری و تأمین 

داریم ولی  نیاز کشور شرایطی خاص  زیرساخت های مورد 
سعی کردیم با کمترین چالش، بهترین زیرساخت ها را ایجاد 

و تقویت کنیم.
چالش های  با  نرم افزاری  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
مختلفی روبرو بوده ایم و با سیستم های نرم افزاری متفاوت 
و عدم یکپارچگی اطالعات بین سیستم ها مواجه شدیم و 
تالش داریم یکپارچگی اطالعات و فرایندها را ایجاد کنیم 

تا خدمات بهتری را به مردم ارائه دهیم.
حبیبی ارائه خدمات شاد را رایگان دانست و تأکید کرد: 
2۰ گیگابایت اینترنت رایگان و هدیه برای ارائه آموزش ها در 
این نرم افزار مصرف نمی شود و این میزان اینترنت صرفاً برای 
تحقیقات دانش آموزی یا محتواهایی است که خارج از برنامه 

شاد انجام می شود که دروس عملی را نیز در بر می گیرد.

شاد  شبکه  باند  پهنای  کرد:  تأکید  مسئول  مقام  این 
رایگان است که اگر خارج از این شبکه از اینترنت استفاده 

کنند، به هزینه اینترنت اضافه می شود.
و  دروس  همه  برای  شاد  نرم افزار  داد:  ادامه  حبیبی 
مقاطع تحصیلی مختلف و دروس عملی و غیره کاربرد دارد.

به عنوان  را  تدریس  الگوی  آموزشی  افزود: دوره  وی 
آغاز کردیم و ۱۰۰ هزار  فرهنگیان  آموزش ضمن خدمت 

نفر در حال طی کردن این دوره هستند.
طرح  ذیل  معلمان  جمعیت  کل  پوشش  از  حبیبی 
الگوی آموزش تدریس در فضای  آموزشی نرم افزار شاد و 
و  آموزش  گفت:  و  داد  خبر  آینده  هفته  سه  طی  مجازی 
اطالع رسانی به خوبی انجام خواهد شد و مشکلی پیش رو 

نخواهیم داشت.

100 هزار معلم در حال طی کردن دوره های آموزش مجازی هستند



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1582- یکشنبه 27 مهر 1399 اقتصاد- 

یع  صنا نجمن  ا بیر  د
و  که  محر و نیر همگن 
گفت:  خودرو  قطعه سازان 
محاسبات این انجمن از پرداخت بیش 
از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه التفاوت 
قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها از 

سوی مردم در مدت یک سال است.
انجمن  افزود:  محبی نژاد  آرش 
پژوهش مشابه،  در  ایران  خودروسازان 
میلیارد  هزار  از ۱۳۰  بیش  را  رقم  این 
تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام 
واسطه ها  و  دالالن  جیب  به  فقط  که 
رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی 
زیان زنجیره خودرو و قطعه سازی، حاکی 

از عمق فاجعه در این صنایع است.
کشف قیمت خودرو در بورس

این مقام صنفی درخصوص طرح 
تحول بازار و صنعت خودرو، اظهارداشت: 
این طرح از سوی کمیسیون صنایع و 
آن  طی  که  شده  ارائه  مجلس  معادن 
قرار است خودرو برای کشف قیمت در 
بورس عرضه تا از قیمت گذاری دستوری 

خارج شود.
به گفته وی، این طرح در عمل با 
مشکالتی مواجه است که عملیاتی شدن 
آن را سخت می کند، هرچند معتقدیم اگر 
خودرو به بورس برود به قیمت واقعی 
خود خواهد رسید.محبی نژاد بیان داشت: 
مابه التفاوت قیمت مصوب  برای  اینکه 
بورس  در  قیمت کشف شده  و  خودرو 
چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل 

اختالف است.
به اعتقاد وی، این طرح تا رسیدن 
به صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
و رای آوردن هنوز راه درازی در پیش 

دارد و تا آن زمان پیشنهاد می شود که 
به عنوان یک راهکار موقت، خودرو در 

حاشیه بازار عرضه شود.
پیش بینی کرد:  صنفی  مقام  این 
طرح یاد شده می تواند قیمت های کاذب 
این  در  سفته بازی ها  و  بشکند  را  بازار 
بخش را کاهش دهد، همچنین موجب 
خودروها  کارخانه ای  قیمت  افزایش 

خواهد شد.
قیمت  درصدی   ۱۰۰ فاصله 

کارخانه ای و بازاری خودروها
همگن  یع  صنا نجمن  ا بیر  د
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو با اشاره 
به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت 
کارخانه ای و بازاری خودروهای داخلی 
و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی 
بخشی از این اختالف قیمت را اصالح 
کرد به طوری که کارخانه دار، خودروساز 
و قطعه ساز ضرر نکنند، شمارگان تولید 
با  و  یافته  افزایش  عرضه  نتیجه  در  و 
بازار  از  التهاب  کاهش تقاضای کاذب، 
دور شده و صنعت خودرو نیز به تدریج 

از زیان خارج می شود.
وی با تاکید بر اینکه در تدوین این 

طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز 
استفاده شده، ادامه داد: مجلسی ها حدود 
مختلف  ارکان  با  پیاپی  جلسه  هشت 
صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ 
آرا و نظرات همه، قرار شده طرح، اصالح 

و در نهایت جمع بندی شود.
ترجیح  گفت:  صنفی  مقام  این 
قطعه سازی  و  خودرو  صنعت  فعاالن 
به  بازار  حاشیه  در  قیمت گذاری  بر 
است،  بورس  در  قیمت  کشف  جای 
نخستین  بورس  در  خودرو  زیرا حضور 
تجربه از این درست در جهان است که 
با پیچیدگی های خاص خود همراه است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: با 
این وجود، بورس هم یک راهکار خاص 
اقتصادی کشورمان  زیرا شرایط  است، 
نیز خاص بوده و بورس کاال نیز در این 
زمینه و تامین زیرساخت های الزم اعالم 

آمادگی کرده است.
کرد  امیدواری  ابراز  محبی نژاد 
بورس،  در  خودرو  قیمت  کشف  با 
خودروسازان و قطعه سازان در ماه های 
باقی مانده از سال ۹۹ از زیان خارج شوند.

عرضه  پیشنهاد  دلیل  گفت:  وی 

قیمت،  کشف  برای  بورس  در  خودرو 
از  آن  تولید  اساسی  اولیه  مواد  حضور 
محصوالت  آلومینیوم،  فوالد،  جمله 
تا  است  بورس  در  غیره  و  پتروشیمی 
محصول  تا  اولیه  مواد  از  نهایت  در 
و  متوازن  زنجیره  یک  شاهد  نهایی 

متعادل باشیم.
بیستم مردادماه امسال »سیداحمد 
رسولی نژاد« نایب رئیس اول کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
از طرح این کمیسیون برای ساماندهی 
بازار خودرو و رفع مشکالت  صنعت و 

این حوزه خبر داد.
وی اعالم کرد: در کمیته خودروی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح 
جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن 
در دست تهیه است و درتالشیم تا پس از 
بررسی همه مسائل، مشکالت و وضعیت 
صنعت و بازار خودرو، در کوتاه ترین زمان 
مجلس  علنی  صحن  به  را  طرح  این 

شورای اسالمی ببریم.
در این طرح، مواردی همچون الزام 
به عرضه خودرو در بورس کاال، تعیین 
پیش فروش  مشارکت خودروهای  سود 
قیمت  تعیین  و  خودروساز  توسط  شده 
بار  یک  ماه  سه  هر  خودرو  تمام شده 

توسط شورای رقابت دیده شده است.
هلل  ا حجت  «  ، شته گذ هفته 
صنایع  کمیسیون  سخنگوی  فیروزی« 
و معادن مجلس از آماده سازی طرحی 
و  خودرو  صنعت  ماندهی  سا برای 
فروکش کردن التهابات قیمت ها تا سه 
هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام 
وزارت صنعت گفت: برخی از بخش های 

این طرح، قابل اجرا نیست.

مروری بر ارزش پول ملی در ٤0 سال اخیر؛

آنچه بر ریال گذشت!
متغیرهای متعددی در سالهای اخیر باعث به عقب رانده شدن ارزش ریال 
شده اند. در این گزارش روند کاهش ارزش پول ملی طی سالهای بعد از پیروزی 
انقالب و عوامل موثر بر آن بررسی شده و راهکارهای موجود برای تقویت آن 

نیز برشمرده شده است.
تمایل شهروندان عادی به نگهداری دالر ممکن است در نگاه اول عجیب 
باشد اما توجه به روند بلندمدت، ما را به این نتیجه می رساند که ممکن است 

حق با آن ها باشد. 
مهم ترین شوک های ارزی پس از انقالب

به دنبال وقوع انقالب در سال ۱۹۷۸ میالدی )۱۳5۷ خورشیدی( ارزش 
ریال که زمانی جزو ۱6 ارز برتر جهانی توسط صدوق بین المللی پول معرفی 
شده بود در برابر دالر رو به کاهش رفت. ۱۰ سال بعد در سال ۱۹۸۸ میالدی ) 
سالی که جنگ بین ایران و عراق به پایان رسید( ارزش دالر با رشد 2۰ درصدی 
نسبت به سال قبل آن به ۱2۰۰ ریال رسید و پس از آن نیز روند کاهش ارزش 
پول ملی متوقف نشد؛ تا جایی که در شوک ارزی مهم بعدی و در سال ۱۹۹5 
میالدی )۱۳۷4 خورشیدی( هر دالر با 54 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 
4۰۳۰ ریال رسید. در سال 2۰۰۹ میالدی )۱۳۸۸ خورشیدی( ارزش دالر برای 
نخستین بار از ۱۰ هزار ریال نیز عبور کرد و تنها سه سال طول کشید تا دالر 

سه برابر شود و به ازای ۳۸۰۰۰ ریال مبادله شود.
دوران طالیی )2۰۱6-2۰۱۳(

روند مثبت مذاکرات هسته ای و بازگشت امید به جامعه در خصوص آینده 
کمک زیادی به آرام شدن فضای بازارها کرد. طی این سال ها اقتصاد ایران نرخ 
های رشد باال، تورم کم و بازار ارز باثباتی را تجربه کرد. شکی نیست که برجام 
در این دوره نقشی کلیدی را ایفا کرد و نه تنها ارزش دالر در مجموع این سال 
ها باال نرفت که در برابر ریال کاهش نیز پیدا کرد. ) نرخ دالر از ۳6۰۰۰ ریال 

در سال 2۰۱۳ به ۳425۰ ریال در سال 2۰۱6 کاهش پیدا کرد(
آن طور که داده های بانک جهانی نشان می دهد، اقتصاد ایران درسال 
2۰۱6 میالدی )۱۳۹5 خورشیدی( به نرخ رشد ۱۳.۳۹6 درصدی دست یافت و 
تورم تا ۷.245 درصد پایین آمد. در مقام مقایسه، در سال 2۰۱۹ میالدی )۱۳۹۸ 
خورشیدی( اقتصاد ایران ۱۰.۹ درصد کوچک شد و تورم ۳۰.۹۰۷ درصدی به 

ثبت رسید. 
سال های اخیر

در ۱4 ژوییه 2۰۱5 پس از دو سال مذاکره، ایران و قدرت های جهانی 
توافق جدیدی را امضا کردند. مزیت اصلی توافق برای ایران، رها شدن اقتصاد 
این کشور از فشار سنگین تحریمی بود. خبر برجام آثار )مثبت( خود را روی بازارها 
گذاشت اما در سال 2۰۱۸ و به دنبال خروج آمریکا از توافق، ریال کاهش دیگری 
را تجربه کرد. به دنبال انتخابات 2۰۱6 آمریکا و اتخاذ رویکرد موسوم به فشار 
حداکثری توسط دونالد ترامپ، ارزش ریال مجددا رو به کاهش رفت. در سال 
2۰۱۸ نرخ هر دالر )در بازار غیررسمی( به ۱5۰ هزار ریال رسید. عالوه بر کارزار 
فشار حداکثری آمریکا، تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF در بر گرداندن 
ایران به فهرست اقدامات متقابل، پیامدهای ویروس کرونا روی کسب و کارها و 
روش های تامین مالی کسری بودجه دولت به کاهش بیشتر ارزش ریال منجر شد. 

عملکرد ریال و ارزهای همسایه ) بازه زمانی 2۰۱5 تا 2۰2۰(
ریال ایران

متوسط نرخ برابری هر دالر سال 
2۰۱5  ۳6۰۰۰ ریال
2۰۱6  ۳425۰ ریال
2۰۱۷  425۰۰ ریال

۱5۰ هزار ریال  2۰۱۸
۱5۷ هزار و 5۰۰ ریال  2۰۱۹

2۰2۰  ۳۱۸ هزار ریال )نرخ تقریبی روزهای اخیر در بازار آزاد(
استخراج  امارات  مرکزی  بانک  سایت  از  فوق  های  داده   ( امارات  درهم 

شده است(
متوسط نرخ برابری هر دالر سال 

۳.6۷  2۰۱5
۳.6۷  2۰۱6
۳.6۷  2۰۱۷
۳.6۷  2۰۱۸
۳.6۷  2۰۱۹
۳.6۷  2۰2۰

ریال عربستان ) داده های فوق از سایت بانک مرکزی عربستان استخراج 
شده است(

متوسط نرخ برابری هر دالر سال 
۳.۷5  2۰۱5
۳.۷5  2۰۱6
۳.۷5  2۰۱۷
۳.۷5  2۰۱۸
۳.۷5  2۰۱۹
۳.۷5  2۰2۰

لیر ترکیه ) داده های فوق از سایت بانک مرکزی ترکیه استخراج شده است(
متوسط نرخ برابری هر دالر سال 

2.۷25  2۰۱5
2.۷۹5  2۰۱6
۳.4۰5  2۰۱۷
4.۸45  2۰۱۸
5.۱۸۰  2۰۱۹

۷.۹4۷ )نرخ تقریبی روزهای اخیر(  2۰2۰
سیستم شناور ارزی یا نرخ ثابت: کدام بهتر است؟

همان طور که در باال نشان داده شد، عربستان و امارات در سال های اخیر 
نوسان بسیار کمی را در بازار ارز خود تجربه کرده اند. چرا؟ یک دلیل اصلی این 
است که این کشورها ارزش پول خود را به دالر پیوند زده اند و در نتیجه می توانند 
نسبت به داشتن یک ارز نیرومند مطمئن باشند. در جهان امروز، دو سیستم ارزی 
عمده وجود دارد: سیستم نرخ شناور و نرخ ثابت. در سیستم ثابت، بانک مرکزی 
ارزش پول خود را به یک ارز یا دارایی خارجی دیگر متکی می کند ) معموال 
به دالر آمریکا( و این نرخ برابری را به عنوان نرخ رسمی ارز حفظ می کند. از 
سوی دیگر در سیستم شناور، نرخ ارز توسط مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز 
تعیین می شود. دلیل اصلی انتخاب سیستم نرخ ارز ثابت، ثبات در آن است. با 
این شیوه اقتصاد پیش بینی پذیرتر است و سرمایه گذاران سرمایه بیشتری را 
روانه اقتصاد می کنند. هم چنین به سیاست گذار این امکان داده می شود تا 
دستیابی به نرخ پایین تری از تورم را هدف گذاری کند. در عین حال هر زمان 
که سرمایه گذاران احساس کنند ارزش پول ملی اشباع شده است ) نرخ برابری 
ارز کمتر از چیزی است که باید باشد( تا حد امکان خواهان خرید ارز می شوند. 
این اتفاق در ایران نیز افتاد. از نظر سرمایه گذاران نرخ ارز ثابت 42۰۰۰ ریالی ) 
ارز 42۰۰ تومانی( غیرمنطقی بود و در نتیجه تقاضای شدید برای تبدیل ریال به 
دالر، شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی )آزاد( را روز به روز بیشتر کرد. 
در طرف مقابل اما، سیستم ارز شناور به دولت ها این امکان را می دهد تا 
به طور متناوب و در شرایط خاص در نرخ ارز بازنگری کنند. طرفداران و مخالفان 
زیادی برای هر دو نظام ارزی وجود دارد اما در مجموع می توان گفت کشورها به 
صورت کلی نرخ ارز ثابت را ترجیح می دهند )البته نه همیشه(. با توجه به این مساله 
که در سیستم نرخ ارز ثابت نیاز به داشتن ذخایر ارزی باالیی است، خیلی از کشورها 
قابلیت اتخاذ این روش را ندارند. سیستم ثابت هم چنین انگیزه صادرکنندگان را 
در بلندمدت کاهش می دهد و در نتیجه می تواند در یک افق طوالنی به کاهش 
رشد اقتصادی دامن بزند. مساله دیگر اینکه الزمه اجرای یک نظام ارزی پیوندشده، 
داشتن یک بازار باز توسعه یافته است؛ در نتیجه برای کشوری مثل ایران، توسعه 
بازار باز باید اولویت قبل از روی آوردن به سیستم نرخ ارز ثابت باشد. تحریم ها 
نیز کار مقامات را برای پیوند پول ملی به ارزهای معتبر نظیر دالر یا یورو دشوار 

کرده است.* حال سال اینجاست که لنگرگاه امن برای ریال چه می تواند باشد؟
ثبات در پول ملی  ایجاد  برای  ارزی دیگر  از  استفاده  *یک نمونه موفق 
مربوط به تجربه بلغارستان در پیوند پول ملی به مارک آلمان است. این مساله 
در گفتگوی ایسنا با پروفسور استیو هانکه- مشاور اقتصادی وقت نخست وزیر 

این کشور به طور مفصل بحث شده است. 

افزایش ۲٤ درصدی فروش داخلی؛
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی هرگز 

متوقف نمی شود
قسمت اول

افزایش 24 درصدی  از  پتروشیمی  پایین دستی  توسعه صنایع  دفتر  رئیس 
فروش داخلی محصوالت پتروشیمی در نیمه سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه پارسال 
خبر داد و تأکید کرد: توسعه صنایع پایین دست هرگز متوقف نمی شود و از برنامه ها 

و اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه این بخش است.
»توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی هرگز متوقف نمی شود. آمار فروش 
داخلی محصوالت پتروشیمی در بورس نسبت به پارسال 24 درصد رشد داشته 
است که با فرض امکان خرید تولیدکنندگان واقعی در بورس کاال، گواه توسعه 
توسعه  دفتر  رئیس  را  جمله  این  است«.  کشور  در  پایین دستی  صنایع  مطلوب 
صنایع پایین دستی پتروشیمی می گوید. وی همچنین به این نکته اشاره می کند 
که صنعت پتروشیمی ایران پیش از این براساس خوراک های موجود توسعه پیدا 
کرده بود، اما از سال ۹۷ توسعه این صنعت هوشمندتر شده است و مطالعات و 
پایین دستی  صنایع  نیاز  با  متناسب  پتروشیمی  صنعت  توسعه  امکان سنجی های 
بررسی و به ویژه طرح های پیشران صنعت پتروشیمی براساس نیاز بازار تعریف شد.

به  پتروشیمی،  پایین دستی  صنایع  توسعه  دفتر  رئیس  طهماسبی،  مرضیه 
محصوالت  بازار  تنظیم  و  پایین دستی  صنایع  طرح های  اقتصادی  امکان سنجی 
نبود توسعه کافی  از دالیل  این واحد و بعضی  فعالیت  اهم  به عنوان  پتروشیمی 
صنایع پایین دستی و سیاست گذاری مناسب در قیمت گذاری محصوالت پتروشیمی 
در بورس با وجود افزایش دو برابری قیمت ارز اشاره می کند. مشروح این گفت وگو 

را بخوانید.
سال  در  تن  میلیون   56 از  پتروشیمی  محصوالت  تولید  ظرفیت  افزایش 
صنایع  توسعه  بر  تأثیری  چه  کنونی  شرایط  در  تن  میلیون   ۷۰ از  بیش  به   ۹2

پایین دستی داشته است؟
صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور نیز همانند بخش باالدستی در هفت سال 
اخیر با رشد همراه بودند؛ فروش محصوالت پتروشیمی در بورس در سال های اخیر 
رشد مطلوبی داشته است، به طوری  که در سال ۹۸ به حدود 5 میلیون تن رسید، 
اما درباره اینکه صنایع پایین دستی پتروشیمی در این هفت سال چه مقدار رشد 
کرده است باید بگویم که به لحاظ قانونی متولی توسعه این بخش، وزارت صمت 
است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم آماری از تعداد صنایع فعال پایین دستی 

و میزان رشد واقعی آنها ندارد.
شما عنوان کردید وزارت صمت متولی صنایع پایین دستی است، پس چرا 

منتقدان، توسعه صنایع پایین دستی را از وزارت نفت طلب می کنند؟
عمده فعالیت این دفتر معطوف به انجام FS و PFS )امکان سنجی اقتصادی 
مقدماتی و نهایی( طرح های پایین دستی و معرفی به سرمایه گذاران و تنظیم بازار 
محصوالت پتروشیمی است که مطالعات جامع و خوبی درباره امکان سنجی اقتصادی 
طرح های پایین دستی پتروشیمی انجام شده است و انجام می شود. در واقع این دفتر 
برای کمک به بخش خصوصی، امکان سنجی اقتصادی طرح ها را انجام می دهد 
که به سرمایه گذاران برای داشتن دورنمایی از فعالیتی که می خواهند داشته باشند 
کمک می کند و فرصت های سرمایه گذاری را در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار 
می دهد. همچنین این دفتر در حوزه تنظیم بازار، بازار را به طور مرتب رصد می کند 
تا حد امکان فروش داخلی محصوالت پتروشیمی که به مقدار مکفی در کشور 
تولید می شوند، با خللی روبه رو نشود و چنانچه کمبودی در موادی مشاهده شود، 
اقدام های الزم برای واردات آن محصول به منظور حفظ تعادل بازار انجام می شود.

در سال ۱۳۸5 بازخورد خوبی از فعالیت های انجام شده این دفتر )تنها تهیه 
FS و PFS و در اختیار متقاضیان قرار دادن آن( به منظور توسعه صنایع پایین دستی 
گرفته نشد. در نشست ها با نخبگان صنعت درباره آسیب شناسی عنوان کردند که 
۹۰ درصد مشکالت نبود توسعه صنایع پایین دستی، مربوط به تأمین مواد اولیه 
است. البته من نمی توانم بگویم که همه ۹۰ درصد درست است، اما به هر حال 

به همین دلیل این شرکت در بحث تنظیم بازار ورود کرد.
اما عوامل دیگری نیز در توسعه نیافتگی صنایع پایین دستی تأثیرگذار بودند 
مانند انتظار سرمایه گذاران برای دریافت مواد اولیه رایگان، کمبود داخلی برخی 
محصوالت پتروشیمی، اختالف ارز نیمایی و آزاد )سبب شد بعضی از محصوالت 
به کاالی سرمایه ای تبدیل شوند( و معافیت مالیاتی پتروشیمی ها و تسری نیافتن 

آن به صنایع پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش.
شرکت های پتروشیمی در چه صورتی از پرداخت مالیات معاف هستند؟

فروش صادراتی معاف از مالیات است ولی به فروش  داخلی 22.5 درصد 
مالیات تعلق می گیرد.در این صورت صادرات برای مجتمع های پتروشیمی به عنوان 

بنگاه های صادراتی باصرفه تر است.
درست است. در بحث تنظیم بازار از سال ۹5 و ۹6 و به طور مشخص از سال 
۹۷ که این موضوع ثابت شد، کف عرضه برای پتروشیمی ها در بورس تعیین شد 
که در صورت رعایت نشدن دچار مشکالت تعزیراتی می شوند. با اجرای این طرح، 
برای تأمین مواد اولیه به تضمین نسبی دست یافتیم و شرکت های پتروشیمی نیز 
پس از تأمین نیاز داخل، بقیه را می توانند صادرات داشته باشند. شایان یادآوری 
است که این نیاز هم به دلیل در اختیار نداشتن نیاز واقعی این صنعت و نوسان های 

نرخ ارز دچار نوسان های زیادی می شود.
به تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد هم به عنوان یکی از عوامل توسعه نیافتگی 
صنایع پایین دستی اشاره کردید، برای حل این موضوع چه تمهیدهایی اندیشیده 

شده است؟
وزارت صمت در حال اجرایی کردن سامانه افق به منظور پاالیش سهمیه ها و 
مدیریت بازار است که در آن نسبت خوراک دریافتی و محصول تولیدی به منظور 
جلوگیری از فروش مواد اولیه در بازار آزاد ثبت می شود. اگر میزان تقاضا مشخص 
در  بازار  که  می کند  تضمین  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  شود  واقعی  نیاز  و 
تأمین مواد اولیه دچار مشکل نمی شود و این شرکت برای جبران کمبود موادی 
که پتروشیمی ها تولیدکننده آن هستند، اما برای تأمین بازار داخل کافی نیستند، 
واردات آن محصوالت را پیگیری می کند، البته این را هم باید گفت که شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی نمی تواند روی این مسئله ورود داشته باشد اما در دستورعمل 
ستاد تنظیم بازار دیده شده است که شرکت های پتروشیمی که خودشان تولیدکننده 
هستند یا عمده تولید را در اختیار دارند، واردات را به قیمت تلفیقی انجام دهند، زیرا 
پتروشیمی ها زیرساخت های الزم و توان واردات با حجم باال را دارند و براساس 

تجربه های این دفتر، به نفع منافع ملی است.
آیا بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است؟

براساس مطالعه ای که دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در زمینه 
با این هدف که  تناسب میان توسعه صنایع باالدستی و پایین دستی پتروشیمی 
دارد و چه بخش هایی  پایین دست وجود  استفاده صنایع  برای  آیا خوراک کافی 
نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است، انجام شده، مشخص شد که با همین طرح ها 
و مجوزهایی که وزارت صمت برای ایجاد صنایع پایین دستی صادر کرده، ۱5 تا 
2۰ میلیون تن ظرفیت مصرف مواد پتروشیمی در داخل کشور وجود دارد. در واقع 
شرکت های زیادی در همه شهرک های صنعتی وجود دارند که باید مصرف کننده 

محصوالت پتروشیمی )صنایع پایین دست( باشند که در عمل فعال نیستند.
چرا فعال نیستند؟

فعال نبودن آنها دالیل مختلفی دارد، از جمله اینکه در آن زمان محصوالتی 
که دریافت می کردند به صورت یارانه ای بود و آنها مجوز ساخت واحد را دریافت 
می کردند تا تنها از مزایای دریافت مواد پتروشیمی استفاده کنند. معتقدم اگر بحث 
بهینه سازی تقاضا اتفاق بیفتد و واقعی شود، التهاب های شدید در بازار نخواهیم 
پایین دستی به طور دقیق  اگر دفتر توسعه صنایع  بازار متعادل می شود.  داشت و 
بداند تقاضای هر ماده و مقدار مصرف آن چه مقدار است، می تواند برای تولید و 
توسعه آینده واحدهای پتروشیمی به منظور متعادل شدن نیاز بازار برنامه ریزی کند.

منظورتان این است که ظرفیت واحدهای صنایع پایین دستی موجود، بیشتر 
از نیاز کشور است؟

دقیقًا همین طور است و معتقدم این موضوع اشکال ندارد و در بسیاری از 
کشورها هم این گونه است، اما مشکل آنجاست که این شرکت ها در حالت عادی در 
بورس کاال خرید نمی کنند،  اما با به وجود آمدن تفاوت نرخ ارز، به دلیل سهمیه های 
باالیی که دارند و تعداد آنها هم زیاد است وارد معامالت بورس می شوند و احتمال 
تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست فعال واقعی را کاهش می دهند و این مسئله 
به تولیدکننده واقعی آسیب می رساند. صنایع پتروشیمی یا باید فعالیت صادراتی 
داشته باشند یا فروش داخلی. خوشبختانه صادرات بعضی از محصوالت پتروشیمی 
خوب است، اما بیشتر آنها به محصول نهایی تبدیل نشده در نتیجه با قیمت پایین 
صادر می شوند. برای نمونه متانول 2۰۰ تا 4۰۰ دالری صادر می شود و از طرف 
دیگر واردات محصول بیش از هزار دالری که از متانول تولید شده است، انجام 
می شود. مشکل این است که واحدهایی که بتوانند برای تکمیل زنجیره متانول و 

تولید محصوالت باارزش تر فعالیت کنند در کشور وجود ندارد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی مطرح کرد:

تفاوت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نرخ خودرو در جیب دالالن
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زیر نظر: محمد امامی

به  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
اصالح و افت شاخص بورس در مرداد 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  شهریورماه  و 
کوتاه مدت به دلیل افزایش قیمت دالر، 
و  جهانی  قیمت های  در  آرامش  وجود 
احتمال انتشار گزارش مثبت شرکت ها 
روند  تکرار  انتظار  ماه،  آبان  و  مهر  در 
نزولی دو ماه گذشته در بازار وجود ندارد.

از  بعد  بازار  افزود:  دلبری  مهدی 
ماهانه  فروش  و  تولید  گزارش  انتشار 
شرکت ها در شهریور ماه با استقبال خوبی 
در گروه فلزی، پتروشیمی و معدنی که 
به نسبت گزارش مناسب تری را نسبت با 

سایر گروه ها داشتند، همراه شد.
کوتاه مدت  نوسان های  به  وی 
به  اکنون  گفت:  و  کرد  اشاره  بازار  در 
دلیل انتظارهایی که در نتایج انتخابات 
آمریکا و تعیین نتیجه از ویروس کرونا 
وجود دارد، بازار به صورت احتیاطی در 
سهامداران  و  است  شدن  دنبال  حال 
تاثیرپذیری  دلیل  به  کنونی  شرایط  در 
با  عامل  دو  این  از  جهانی  قیمت های 
مالحظه بیشتری اقدام به تصمیم گیری 

در بازار خواهند کرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
در وضعیت فعلی، حد سود در معامالت 
و  است  شدن  رعایت  حال  در  بورس 
و  ضرر  از  جلوگیری  برای  سهامداران 
زیان های احتمالی به محض کسب 2۰ 

این  از  خروج  به  تصمیم  سود،  درصد 
بازار می گیرند.

کانال  یک  در  بازار  گفت:  وی 
با  و  است  حرکت  حال  در  مشخصی 
بازار،  در  صعودی  روند  شکل گیری 
میزان عرضه و تعداد فروشنده در بازار 

افزایش می یابد.
دلبری به اصالح شاخص بورس در 
مرداد و شهریور ماه سال جاری اشاره 
کرد و گفت: شاخص بورس در دو ماه 
اخیر اصالح پرشتابی را در بازار تجربه 
کرد اما در کوتاه مدت به دلیل افزایش 
قیمت دالر، وجود آرامش در قیمت های 
مثبت  گزاش  انتشار  احتمال  و  جهانی 
انتظار  ماه،  آبان  و  مهر  در  شرکت ها 
تکرار چنین روندی در بازار وجود ندارد.

ر  زا با کارشناس  ین  ا گفته  به 
سرمایه، با توجه به آرامش حاکم شده 
در بازارهای جهانی، قیمت ها به دوران 

قبل از کرونا بازگشته است.
بهبود  در  ر  ثیرگذا تا مات  قدا ا

معامالت بورس
وی به اقدامات تاثیرگذار در بهبود 
روند معامالت بورس اشاره کرد و افزود: 
بهتر  بورس  معامالت  از  حمایت  برای 
حمایت ها  پیش بردن  بر  عالوه  است 
قیمت گذاری  حذف  صنایع،  سمت  به 
دستوری از صنایع و سودی که دالل ها 
و رانت خوارها در حال ورود به آن هستند 

در دستور کار قرار گیرد.
بازار  کارشناس  این  اعتقاد  به 
سرمایه، بهترین روش اعتمادسازی به 
بازار، حذف قیمت گذاری دستوری بوده و 
بهتر است سود ناشی از افزایش قیمت ها 

به جیب سهامداران واریز شود.
حضور  شاهد  اکنون  گفت:  وی 
حدود 65 میلیون سهامدار )5۰ میلیون 
سهامداران سهام عدالت و ۱5 میلیون 
سهامدار غیر( در بازار هستیم که طیف 
شامل  را  کشور  جمعیت  از  گسترده ای 
است  بهتر  دلیل  همین  به  می شوند، 
حمایت های خوبی از بازار صورت گیرد و 
سود شرکت ها در بازار افزایش پیدا کند.

پیش بینی معامالت بورس
روند  از  خود  پیش بینی  دلبری 
کرد:  بیان  اینگونه  بورس  معامالت 
در  ر  بازا معامالت  برای  پیش بینی 
بلندمدت کمی دشوار است، قانونی در 
آن  براساس  که  دارد  وجود  مالی  بازار 
بازندگان و برندگان در  نمی توان رفتار 

بازار را مورد پیش بینی قرار داد.
با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
دالر  نرخ  ثبات  صورت  در  اینکه  بیان 
شرکت ها  سود  کنونی،  قیمت های  در 
همراه  افزایش  با  سال  دوم  ماه   6 در 
با  امیدواریم  داشت:  اظهار  می شوند، 
ثبات  و  کرونا  در  پایدار  شرایط  ایجاد 
در  معامالت  جهانی، حجم  قیمت های 

قیمت  آن  کنار  در  و  یابد  بهبود  بازار 
سهام با جذابیت همراه شود.

وی خاطرنشان کرد:  از زمان شروع 
 25 حدود  ماه،  مرداد  در  بازار  ریزش 
اصالح  بازار  در  سهام  قیمت  از  درصد 
با  دالر  قیمت  دیگر  طرف  از  داشت، 
درصدی همراه شد  افزایش حدود ۳5 
که به نسبت می توان امیدوار بود در 6 
ماه دوم سال شرایط بهتری را در بازار 

شاهد باشیم.
سهامداران  ورود  الزمه  آموزش، 

تازه وارد به بورس
ینکه  ا بر  کید  تا با  ی  لبر د
دانش  و  آموزش  با  باید  سرمایه گذاران 
بیشتری وارد بازار شوند، گفت: ساختار 
بازار سرمایه توان پاسخگویی و استقبال 
را  جدید  سرمایه گذاران  از  مناسب 
نداشت، به همین دلیل باید به طور حتم 
اقدام های مناسبی در تغییر ساختارها و 

نیروی انسانی انجام شود.
با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
از  استفاده  باید  سهامداران  اینکه  بیان 
خود  سهامداری  پرتفوی  در  را  تنوع 
شنیده ها  براساس  و  دهند  قرار  مدنظر 
اقدام به سرمایه گذاری در بورس نکنند، 
اظهار داشت: سهامدارانی که از طریق 
به خرید سهام  فضای مجازی تصمیم 
در بورس گرفتند با عاقبت بدی در بازار 

سرمایه همراه شدند.

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

افت دوباره شاخص بورس بعید است

توجه  با  گفت:  کشور  دام  تامین  شورای  رییس 
دام،  سن  رشد  دامی،  جمعیت  افزون  روز  افزایش  به 
زایش های جدید پاییزه و کاهش تقاضا، در هفته جاری 
کاهش  گوساله  گوشت  جمله  از  قرمز  گوشت  قیمت 

می یابد.
منصور پوریان درباره وضعیت بازار گوشت قرمز 
افزود: در هفته های اخیر قیمت گوشت قرمز به ویژه 
گوشت گوساله به دلیل افزایش نرخ نهاده های دامی از 
جمله )ذرت، کنجاله سویا و جو( روند افزایشی به خود 

گرفته بود که به زودی تعدیل می شود.
صنعت  که  است  درحالی  این  اظهارداشت:  وی 
دامپروری کشور با مشکل جدی کاهش تقاضا روبروست 
که همین امر مشکالتی را برای تولیدکنندگان این بخش 

ایجاد کرده است.
رییس شورای تامین دام کشور تصریح کرد: توان 

تولید دام زنده سنگین و سبک در کشور افزایش پیدا 
کرده تاجایی که طبق گزارش مرکز آمار ایران ما با پروار 
سنگین گوساله در حد ۳۳5 هزار راس و گوسفندی ۷۰ 

هزار راس روبرو هستیم.
پوریان ادامه داد:  اکنون قیمت میانگین هر کیلوگرم 
دام زنده گوساله ۳۳ تا ۳5 هزار تومان و گوسفندی 42 
تا 4۳ هزار تومان است که نرخ باالیی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: وضعیت تولید دام زنده در حدی 
است که نیاز داخلی را تامین می کند و دیگر نیازی به 
واردات گوشت قرمز نیست، اما علت باال بودن قیمت 
گوشت در کشور وجود دالالن است که اجازه کاهش 

قیمت ها را نمی دهند.
رییس شورای تامین دام کاهش تقاضا برای مصرف 
گوشت قرمز را در کشور بی سابقه دانست و اضافه کرد: 
اکنون بازاری برای دام زنده و گوشت قرمز وجود ندارد 

و در صورت ادامه روند باال بودن قیمت گوشت قرمز، 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان متضرر خواهند شد.

وی تنها راهکار برای ساماندهی بازار گوشت را 
تامین نهاده های دامی با نرخ مصوب، حذف دالالن  و 

متعادل شدن عرضه و تقاضا عنوان کرد.
نیاز کشور به گوشت قرمز ساالنه  طبق آمارها  
نزدیک یک میلیون تن است که بخش عمده آن از تولید 
داخلی و نزدیک ۱۰ درصد از محل واردات تامین می شود.

براساس آمارها،  تولید گوشت قرمز در سال ۱۳۹۷ 
حدود ۸۳۰ هزار تن و  سال ۱۳۹۸ حدود ۸5۹ هزار تن 

بود که ۳.5 درصد رشد داشته است.
طبق آخرین آمارها شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی 4 هزارتن گوشت 
قرمز گوساله را با قیمت کیلویی ۷2 هزار و 5۰۰ توماناز 

تولیدکنندگان ۱5 استان کشور خرید تضمینی کرد.

رییس شورای تامین دام:

قیمت گوشت قرمز در هفته جاری کاهش می یابد
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آشنایی با ارزهای دیجیتال 
و کسب و کار الکترونیک

گردآورنده:  فرزاد عباسی
مشاور کسب و کار
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ریچارد برانسون
کارآفرین انگلیسی و موسس گروه ویرجین

Richard Branson

شوالیه کارآفرینی
فرصت های تجاری مانند اتوبوس هستند

 و همیشه یکی پس از دیگری به زندگی ما می آیند.

راه اندازی یک کسب و کار موفق با حل کردن مشکالت شروع می شود. 
حل کردن مشکالت نیز از گوش کردن خوب شروع می شود.

است  انگلیسی  کارآفرین  یک  برانسون  ریچارد 
که شهرت اصلی خود را به خاطر تأسیس و مدیریت 
از  بیش  دارای  اکنون  او  دارد. شرکت  ویرجین  گروه 
نوجوانی  سنین  از  است.برانسون  زیرمجموعه   ٤00
به کارآفرینی عالقه داشت. اولین تجربه ی او در این 
تأسیس یک مجله ی  با  و  در سن 1۶ سالگی  زمینه 
شرکتی  بعدی  تجربه ی  شد.  محقق  دانش آموزشی 
بود که آلبوم های موسیقی را با سفارش پستی برای 
خریداران ارسال می کرد. این فروشگاه پستی به مرور 
تبدیل به فروشگاه های زنجیره ای آلبوم های موسیقی شد 
و برند Virgin Records را به  وجود آورد. فعالیت های 
برانسون در دهه ی 19۸0 به اوج خود رسید و خطوط 
هوایی ویرجین آتالنتیک نیز در همین دوران تأسیس شد.

شروع فعالیت کاری و ویرجین رکوردز
 ریچارد از سنین نوجوانی سودای کارآفرینی داشت. 
او یک مجله ی دانش آموزی با نام Student را اداره 
می کرد که فروش نسبتا خوبی در مدارس داشت. پس 
از مدتی، شهرت مجله ی او به حدی شد که توانست با 
اشخاص سرشناس دهه ی 19۶0 مانند میک جگر و 
رونالد دیوید لینگ نیز مصاحبه کند. او در همین سال های 
ابتدایی کسب و کار، کمی به حوزه ی موسیقی وارد شد و 
آهنگ ها و آلبوم های زیادی را در مجله اش معرفی کرد.

مجله ی  در  موسیقی  بازار  به  نیمه  و  نصفه  ورود 
کرد.  این صنعت عالقه مند  به  را  ریچارد   ،Student
پس از مدتی او تحت نام ویرجین به فروش آلبوم ها 
و قطعات موسیقی روی آورد. کسب و کار ویرجین از 
همان ابتدا رونق مناسبی داشت و با وجود قوانین نسبتا 
سخت مالیاتی در دهه های 19۵0 و 19۶0، فروش آن 

مناسب بود. 
کار  و  از کسب  مناسبی  درآمد  برانسون  ریچارد 
اولیه ی ویرجین داشت و در سال 19۷۲، شرکت ضبط 

موسیقی خود را به کمک نیک پاول تأسیس کرد.
ریچارد برانسون در سال 19۸٤ شرکت هواپیمایی 
Virgin Atlantic Airways را تأسیس کرد. او در 
اتوبیوگرافی خود در مورد تأسیس شرکت هواپیمایی 

می گوید:
بین  ابتدای دهه ی 1990، چالش ها متعددی  در 
ایرویز  بریتیش  داد.  روی  ایرویز  بریتیش  و  ریچارد 
تعدادی شکایت علیه شرکت هواپیمایی او مطرح کرد و 
او نیز در جواب، این شرکت دولتی را به تالش ناعادالنه 
برای جذب مسافران، هک کردن سیستم های کامپیوتری 
و افشای اسرار این شرکت به رسانه ها متهم کرد. در 
نهایت بریتیش ایرویز در این پرونده متهم شد و عالوه 
بر پرداخت ۵00 هزار پوند به شخص برانسون و 110 
پرداخت  به  مجبور  آتالنتیک،  ویرجین  به  پوند  هزار 
هزینه های قانونی به مبلغ 3 میلیون پوند شد. برانسون 
نیز مبلغ به دست آمده از این شکایت را بین کارمندانش 

تقسیم کرد.
شرکت ویرجین در زمینه ی صنایع هوایی تالش 
زیادی کرد تا در کشورهای مختلف گسترش پیدا کند. 
 Euro آن ها در سال 199۶ شرکت هواپیمایی بلژیکی
Belgian Airlines را خریداری کردند و نام آن را به 
این  در سال ۲00۶،  دادند.  تغییر  اکسپرس  ویرجین 
نیجریه  ادغام شد.  ایرالینز  برکسل  با  خطوط هوایی 
و آمریکا مقاصد بعدی خطوط هوایی ویرجین بودند و 
 Virgin america و Virgin Nigeria شرکت های

در این کشورها تأسیس شدند.

گسترش کسب و کار و رؤیای سفر به فضا
در ۲۵ سپتامبر سال ۲00٤، برانسون اعالم کرد 
که قصد دارد شرکتی برای توسعه ی گردشگری فضایی 
از  گالکتیک  ویرجین  قرار شد شرکت  کند.  تأسیس 
تکنولوژی شرکت Spaceship One استفاده کند. این 
شرکت به کمک موسس مایکروسافت، پل آلن تأسیس 
افسانه ای هوافضای  توسط مهندس  آن،  مهندسی  و 
آمریکا، برت روتان توسعه داده شد. تکنولوژی اولیه ی 
مد نظر برای این شرکت، حمل و نقل مسافران به فضایی 
با ارتفاع پایین  بود. در همان سال های اول تأسیس، 
برانسون برای تبلیغ شرکتش عنوان کرد که قصد دارد 
فضاپیمای  با  پرواز شرکت  اولین  در  را  فرزندش  دو 
SpaceshipTwo به فضا ببرد. عالوه بر آن، او بخشی 
از تبلیغات این شرکت را روی جت شخصی خودش با 
نام گلکتیک گرل پیاده سازی کرد. جت شخصی برانسون 

900EX Dassault Falcon بود.

ویرجین گلکتیک
از دیگر صنایعی که برانسون به آن وارد شد، صنعت 
موبایل است. او ابتدا ویرجین موبایل را در سال 1999 
تأسیس کرد و سپس آن را در جوالی ۲00۶ به قیمت 
تقریبی یک میلیارد پوند به تلویزیون کابلی انگلستان 
فروخت. او در سال ۲00۷ بار دیگر به این صنعت وارد 
برانسون  کرد.  تأسیس  را  مدیا  ویرجین  بار  این  شد 
صاحب سه چهارم ویرجین موبایل بود و در شرکت جدید 

تنها 1۵ درصد سهام دارد.
بود  برانسون  بعدی  کامیکس، شرکت  ویرجین 
که آن را در سال ۲00۶ تأسیس کرد. زمینه ی کاری 
این شرکت، انیمیشن بود که با همکاری دیپاک کوپرا 
تأسیس شد. یکی دیگر از فعالیت های مفید برانسون 
 Virgin Health Bank در زمینه ی سالمتی، تأسیس
که به والدین اجازه می داد سلول های بنیادی بند ناف 

نوزادان خود را در آن ذخیره کنند.
برانسون در سال ۲۲0۷ چالشی با عنوان چالش 
زمین ویرجین )Virgin Earth Challenge( تدارک 
دید که هدف اصلی آن، تشویق دانشمندان به توسعه ی 
راه حل هایی برای از بین بردن گازهای گلخانه ای بود. 
عنوان  دالر  میلیون  چالش ساالنه، ۲۵  این  جایزه ی 

شده است.

جوایز و افتخارات
برانسون در سال 1993 دکترای افتخاری فناوری 
را از دانشگاه لفبورگ دریافت کرد. در سال 1999 ملکه 
الیزابت دوم نشان شوالیه را به خاطر خدمات ریچارد 
برانسون در زمینه کارآفرینی به او اهدا کرد. در 30 مارس 
سال ۲000 کاخ باکینگهام مراسمی برگزار کرد که در 
آن چارلز، شاهزاده ی ولز نشان شوالیه را به برانسون 
اهدا کرد. در همین سال نشان تونی جانوس به خاطر 
فعالیت های برانسون در زمینه ی پروازهای تجاری به 

او اهدا شد.
برانسون در سال ۲00۲ در رتبه ۸۵ صد فرد برتر 
بریتانیا از نگاه مخاطبان شبکه بی بی سی قرار گرفت. 
او در لیست 100 فرد برتر جهان در سال ۲00۷ از 
نگاه مجله تایم نیز حضور داشت. در هفتم دسامبر سال 
۲00۷ بان کی مون )دبیرکل سازمان ملل متحد( جایزه 
شهروند جهانی را از طرف سازمان خبرنگاران سازمان 
ملل متحد به اهدا کرد. دلیل اهدای این جایزه، فعالیت های 
بشردوستانه و حمایت های ریچارد برانسون از محیط 

زیست عنوان شد.
ریچارد برانسون جوایز متعددی برای فعالیت در 
صنایع هوافضا و موسیقی دریافت کرده است. جایزه 
رسانه ای آلمان نیز در ۲٤ ژانویه سال ۲011 به او اهدا 
شد. انجمن کسب و کار برای صلح در اسلو نروژ در 
سال ۲01٤ جایزه خود را به این کارآفرین بریتانیایی 
اهدا کرد. مجله ساندی تایمز در ۲1 سپتامبر همان سال 
برانسون را به عنوان فرد اول کسب و کار در پنج دهه 

گذشته معرفی کرد.

ارزهای دیجیتال
فرصتی برای کسب وکار
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نایب قهرمانی علیرضا فیروزجا در سوپرتورنمنت شطرنج

علیرضا فیروزجا نابغه ایرانی شطرنج جهان موفق شد در دور آخر سوپرتورنمنت 
حضوری شطرنج به پیروزی برسد و به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات دست پیدا کند.

دور آخر سوپرتورنمنت حضوری شطرنج برگزار شد که طی آن علیرضا فیروزجا 
نابغه ایرانی شطرنج در بازی کالسیک توانست یان کریشتف دودا را با مهره سفید 

شکست دهد و نایب قهرمان این مسابقات بزرگ شود. 
مگنوس کارلسن نفر اول شطرنج جهان که موفق شده بود قهرمان زودهنگام این 
رقابتها شود مقابل لوون آرونیان شکست خورد. به نظر می رسید که کارلسن، با توجه 

به قهرمانی زود هنگامش انگیزه ای برای پیروزی در این رقابت نداشت. 
در دیگر بازی این مسابقات، فابیانو کاروآنا مقابل آرین طاری قرار گرفت. این دو 
شطرنج باز در بازی های کالسیک به تساوی رضایت دادند. در بازی های آرماگدون، 
دو شطرنج باز به مصاف یک دیگر رفتند که کاروآنا موفق شد پیروز این دیدار شود. 

بدین ترتیب مگنوس کارلسن با ۱۹.5 امتیاز قهرمان این مسابقات شد. علیرضا 
فیروزجا و لوون آرونیان هر کدام با ۱۸.5 و ۱۷.5 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و 
سوم این رقابت ها ایستادند و فابیانو کاروآنا،یان کریشتف دودا و  آرین طاری به ترتیب 

در رده چهام تا ششم این رقابت ها قرار گرفتند.
فیروزجا ۱۷ ساله با یک امتیاز اختالف نسبت به کارلسن نایب قهرمان این 
مسابقات شد و با توجه به جوایز این مسابقات، ۳۹ هزار دالر برنده شد. فیروزجا اگر در 

این بازی ها بدشانسی نمی آورد می توانست قهرمان این رقابت ها شود.
مگنوس کارلسن هم با قهرمانی موفق شد ۷4 هزار دالر را کسب کند. در این 
مسابقات تمامی بازیکنان جوایز نقدی دریافت کردند به طوری که نفر آخر این رقابتها 

۱۷ هزار دالر را به دست آورد.
پس از شیوع کرونا تمامی رقابت های شطرنج به صورت آنالین پیگیری شد. 
بعد از گذشت ماه ها و کنترل این بیماری در برخی کشورها، اهالی شطرنج تصمیم به 
برگزاری مسابقات حضوری گرفتند. در جدیدترین رقابت ها جمعه شب سوپرتورنمنت 

شطرنج بعد از ماه ها به صورت حضوری مسابقات خود را دنبال کرد.
در این رقابت ها 6 شطرنج باز به مصاف یکدیگر رفتند. مگنوس کارلسن نفر اول 
شطرنج جهان، فابیانو کاروآنا، لوون آرونیان، یان کریشتف دودا و آرین طاری در این 
رقابت ها حضور داشتند. هم چنین علیرضا فیروزجا در این رقابت ها دست به مهره شده بود.

این سوپرتورنمنت بعد از ماه ها برگزاری شطرنج آنالین، به صورت حضوری در 
نروژ پیگیری شد.

تمامی بازی های این رقابت ها با تفسیر و به صورت زنده از تلویزیون نروژ بخش 
شد. این سوپرتورنمنت که از ۱4 مهر آغاز شده بود در 25 این ماه به کار خود پایان داد.

ورزشکار پارالمپیکی که سه بار کرونا را به زانو درآورد
دوومیدانی کار پارالمپیکی در پرتاب 
نیزه گفت: تاکنون سه بار به بیماری کرونا 
مبتال شدم که با کمک ورزش توانستم آن 

را به زانو درآورم.
حامد امیری، درباره ابتالیش به کرونا 
مسابقات  در  بار  اولین  برای  کرد:  اظهار 
جهانی امارات به بیماری کرونا مبتال شدم 
این  به  نسبت  اطالعی  زمان  آن  در  که 
بیماری نداشتم. حالم به حدی بد بود که 
بیمارستان بستری  از شروع مسابقات در 
بودم اما با این حال توانستم در پرتاب نیزه 
رکورد 2۸.۹۷ را به ثبت برسانم و به مدال 

طال دست پیدا کنم. البته بعد از ثبت این رکورد دوباره راهی بیمارستان شدم و تجربه 
بسیار سختی را در امارات داشتم.

وی گفت: برای دومین بار به صورت خفیف در فروردین امسال به این بیماری 
مبتال شدم که البته شرایطم خیلی حاد نبود و توانستم بعداز مدت کوتاهی تمرینات 
خودم را آغاز کنم. سومین بار در شهریور امسال کرونا را تجربه کردم ولی شرایطم 
برای سومین بار بسیار بد بود به طوری که ۸۰ درصد ریه خود را بر اثر کرونا از دست 
دادم و واقعا نفس کشیدن برایم سخت بود. در سومین بار مرگ را به چشم خودم و 
اصال حالم خوب نبود به طوری که آرزو می کردم ای کاش روزی برسد که بتوانم یک 
لیوان آب بخورم. گلویم زخم شده بود و واقعا نمی دانستم که زنده خواهم ماند یا خیر.

وی اضافه کرد: در عمرم چنین دردی را تحمل نکرده بودم. خدا را شکر با 
آمپول های تقویتی که در طی یک ماه گذشته به بدنم تزریق شد، توانستم برای سومین 
بار کرونا را به زانو درآورم.  االن نیز چند روزی است تمرینات خود را آغاز کردم و 
در اولین پرتاب توانستم ۳۰ متر و 6۰ سانت را تجربه کنم هر چند 25 کیلو وزن کم 
کردم و از نظر بدنی بسیار ضعیف شده ام، اما با این حال باز هم با این رکورد می توانم 

در توکیو به مدال طال دست پیدا کنم.
دارنده مدال طال مسابقات جهانی امارات در پاسخ به این پرسش که چطور شد 
برای سومین بار به بیماری کرونا مبتال شد، گفت: در خرم آباد ما یک سالن تخصصی 
برای ورزشکاران جانباز و معلول داریم که معموال تعداد مراجعه کننده به این سالن 
بسیار زیاد است. متأسفانه در این سالن نه فاصله گذاری اجتماعی رعایت می شود و 
نه ورزشکارانی که می خواستند از امکانات این سالن استفاده کنند، ماسک می زدند. 
رئیس هیأت جانبازان و معلوالن خرم آباد نیز رسیدگی خاصی به این موضوع نداشت. 
من چون در خرم آباد فضایی برای تمرین نداشتم برای انجام تمرینات و پرتاب مجبور 
بودم از این سالن استفاده کنم و همین عامل سبب شد که برای سومین بار به کرونا 
مبتال شوم. االن از ترسم دیگر جرأت نمی کنم به این سالن بروم. واقعا برای سومین 

بار مرگ را جلوی چشمان خود دیدم.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در استان لرستان، تنها ورزشکار طالیی دوومیدانی 
من هستم اما تا به امروز ریالی نه از طریق هیأت و نه از اداره کل ورزش جوانان استان 
لرستان دریافت نکردم و تنها تحت حمایت فدراسیون جانبازان و معلوالن و کمیته 
ملی پارالمپیک بودم. در طی یک ماهی نیز که به خاطر کرونا بستری بودم کمیته ملی 
پارالمپیک و فدراسیون مرتب جویای حال من بودند و حمایت های الزم را از من داشتند.

امیری در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر از نظر تنفسی مشکلی برای 
پرتاب ندارد، گفت: خوشبختانه شرایط ریه ام به حالت قبل برگشته و با آمپول های 
تقویتی که زدم االن خیلی بهتر شده ام. به طوری که در اولین روز تمرینات خود 5۷ 
پرتاب داشتم. البته این تعداد برای من خیلی کم است و من باید پرتاب های خود را 

در طول روز به 2۰۰ پرتاب برسانم.
امیری با بیان اینکه از اول آبان تمرینات خود را در اردوی کیش آغاز می کنم، 
خاطر نشان کرد: با حمایت کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلوالن قرار 
است از اول آبان تمرینات خود را در کیش شروع کنم و تا پایان سال در کیش خواهم 
بود تا بتوانم خود را برای پارالمپیک توکیو آماده کنم. به هر صورت با شرایطی که 
برای من کمیته ملی پارالمپیک فراهم کرده است، قطعا می توانم دوباره به روزهای 

اوج قبل خود برگردم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در مرحله دوم رکوردگیری شرکت خواهد کرد 
یا خیر، افزود: من چون در نیزه کسب سهمیه کرده ام سعی دارم در وزنه نیز سهمیه 
کسب کنم تا در صورت امکان در پارالمپیک توکیو در دو ماده شرکت کنم. در حال 
حاضر در نیزه هیچ مشکلی ندارم و باالترین رکورد را به ثبت می رسانم. سعی دارم در 
فاصله چند ماهی که تا مرحله دوم رکوردگیری باقی مانده بتوانم در رکوردگیری وزنه 
نیز شرکت کنم و در این ماده نیز سهمیه پارالمپیکی را کسب کنم. البته در اسفندماه 
قرار است به مسابقات بین المللی فزاغ امارات اعزام شوم، اگر شرایط اعزام فراهم 
شود برای کسب سهمیه به امارات می روم در غیر این صورت اسفند در مرحله دوم 

رکوردگیری دوومیدانی برای کسب سهمیه در وزنه رقابت خواهم کرد.
امیری تأکید کرد: برای این که بعد از کسب مدال برای دوومیدانی کاران شائبه ای 
از نظر دوپینگ پیش نیاید از مسئوالن وادا تقاضا دارم که قبل از حضور ورزشکاران در 
مرحله دوم رکوردگیری حتما در محل مسابقات حضور داشته باشند و از دو و میدانی 
کاراران تست دوپینگ به عمل آورند تا کسانی که رکورد باالیی را به ثبت می رسانند 
بدون دغدغه وارد تیم ملی شوند تا بعدا مشکالتی برای ورزش کشور پیش نیاید. من 
خود اولین نفر هستم که دوست دارم قبل از شرکت در مرحله دوم رکوردگیری از من 

تست دوپینگ به عمل آورند که فردا مشکلی از لحاظ دوپینگ پیش نیاید. 

ممفیس دپای: افتخار می کنم کاپیتان لیون هستم
به  دیگر  بار  لیون  هلندی  کاپیتان 
واکنش  بارسلونا  به  پیوستنش  احتمال 

نشان داد.
دپای  ممفیس  اسپورت،  گزارش  به 
یکی از بازیکنان مورد عالقه رونالد کومان 

برای تقویت خط حمله بارسلونا بود.
بارسلونا و لیون برای انتقال این بازیکن 
هلندی به توافق نرسیدند و در نهایت این 

انتقال صورت نگرفت.
دپای گفت: قبل از هر چیز به من اجازه 

بدهید که بگویم افتخار می کنم که کاپیتان لیون هستم و در این تیم بازی می کنم.
او ادامه داد: گاهی اوقات رسانه ها خبرهای درستی را منتشر نمی کنند. من 
اکنون در لیون هستم و کاپیتان تیم هستم. بله پیشنهادهایی داشتم اما در نهایت 
تصمیم این شد که با تیم بمانم و با قدرت به کار خود ادامه خواهم داد. در روزهای 
اخیر بسیاری درباره من صحبت کردند اما خود من سکوت کردم تا تکلیف نهایی ام 
مشخص شود. اکنون نهایت تمرکزم را روی لیون گذاشته ام و می خواهم که زمان 

بیش تری بازی کنم.

بگو مگوی رونالدو و وزیر ورزش ایتالیا

مهاجم یوونتوس نسبت به اظهارات اخیر وینچنزو اسپادافورا واکنش نشان داد 
اما وزیر ورزش ایتالیا به سرعت پاسخ ستاره پرتغالی را داد و او را مغرور عنوان کرد.

تست کرونای کریستیانو رونالدو سه شنبه گذشته مثبت اعالم شد و ستاره 
پرتغالی که در اردوی تیم ملی حضور داشت تصمیم گرفت به تورین برگردد تا بتواند 
به دیدار بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا برسد. او اگر در کشورش می ماند باید ۱4 

روز قرنطینه می شد اما در ایتالیا تنها ۱۰ روز قرنطینه اجباری است.
بازگشت رونالدو به ایتالیا جنجال به وجود آورد. وزیر ورزش این کشور پنجشنبه 
از رفتار ستاره پرتغالی به شدت انتقاد کرد و گفت که این بازیکن پروتکل های بهداشتی 
را نقض کرده است. یک روز بعد مهاجم یوونتوس از طریق دایرکت اینستاگرام پاسخ 
وینچنزو اسپادافورا داد. ستاره پرتغالی اظهار کرد: این دروغ است من قوانین را نقض 
نکردم. با توافق باشگاه و تیم پرتغال تمام تالش مان را کردیم تا به نحوی عمل کنیم 
که به قوانین احترام گذاشته باشیم. یک مرد در ایتالیا می گوید من قوانین را زیر پا 
گذاشته ام اما این چنین نیست. با یک هواپیمای اورژانسی پرتغال را ترک کردم و با 

کسی تماسی نداشتم، حتی در تورین هم. 
او افزود: خانواده ام در ساختمان دیگری هستند و به همین خاطر نمی توانیم 
تماسی با هم داشته باشیم. زمانی که از لحاظ ذهنی در وضعیت خوبی باشید مشکلی 

وجود ندارد.
با این حال اسپادافورا در مصاحبه با آنسا خیلی زود نسبت به اظهارات ستاره 
پرتغالی واکنش نشان داد و گفت: شهرت و توانمندی یک بازیکن به معنای این 
نیست که می تواند مغرور، بی مسئولیت و دروغگو باشد. بالعکس زمانی که یک 
بازیکن شناخته شده تر است باید بیشتر احساس مسئولیت کند و پیش از صحبت 
کردن باید به آن فکر کند و الگوی خوبی باشد. دیگر نمی خواهم در این رابطه 

صحبت کنم.

10 ستاره از 10 تیم مختلف؛
بهترین مهاجم دنیا کیست؟

۱۰ مهاجم برتر حال حاضر دنیا در اینجا آورده شده که شما می توانید بهترین 
آنها را انتخاب کنید.

با وجود حضور تعداد زیادی مهاجم سطح اول و فوق العاده در فوتبال اروپا، 
شاید انتخاب بهترین آن ها کار بسیار دشواری تلقی می شود. با این حال برخی 
آمار و ارقام ها نشان می دهد که این ۱۰ بازیکن، بهترین مهاجمان حال حاضر دنیا 

محسوب می شوند.
۱-رابرت لواندوفسکی 

عملکرد  اخیر  فصل  دو  یکی  طی  مونیخ  بایرن  باشگاه  لهستانی  مهاجم 
شگفت انگیزی از خود ارائه داده است. سال گذشته به واسطه درخشش این بازیکن 
بایرن مونیخ موفق شد سه گانه معروف را به دست آورد. لواندوفسکی همچنین فصل 
جدید را هم با به ثمر رساندن 5 گل در سه مسابقه ابتدایی فوق العاده آغاز کرده است.

2-هری کین
اگرچه ستاره انگلیسی باشگاه تاتنهام در چند ماه اخیر دائماً با مصدومیت های 
متوالی دست و پنجه نرم کرده اما با این حال هر گاه که در ترکیب تیم لندنی به 
میدان رفته، برای آنها مثمر ثمر واقع شده است. کین در فصل جدید نیز آمار خیره 

کننده سه گل و شش پاس گل را به جای گذاشته است.
۳-کریستیانو رونالدو

احتیاج زیادی به تعریف و تمجید از کریستیانو رونالدو وجود ندارد. یکی از با ثبات 
ترین بازیکنان تاریخ فوتبال در سن ۳5 سالگی نیز همچنان قدرت نمایی می کند و در 
سه دیدار ابتدایی یوونتوس ۳ گل به ثمر رسانده و یک پاس گل نیز ارسال کرده است.

4-روملو لوکاکو
این مهاجم بلژیکی که در منچستریونایتد روزهای کابوس واری را پشت سر 
گذاشت، بعد از انتقال به اینتر زیر نظر آنتونیو کونته احیا شده و بعد از ارائه بازی های 
درخشان در فصل گذشته، فصل جدید را هم با سه گل زده در سه مسابقه ابتدایی 

نراتزوری آغاز کرده است.
5-سرخیو آگوئرو

یکی از بهترین بازیکنان تاریخ باشگاه منچسترسیتی در چند ماه اخیر با برخی 
بدشانسی های ناشی از مصدومیت روبرو شده اما در عین حال هنوز هم یکی از 

بهترین ها در پست خود محسوب می شود.
6-ارلینگ هالند 

فوتبال  دنیای  حاضر  حال  بازیکنان  ترین  دار  آینده  از  یکی  او  بدون شک 
با  ترکیب سالزبورگ، حاال  از درخشش در  بعد  نروژی  محسوب می شود. مهاجم 
لباس زرد دورتموند نیز فوق العاده عمل می کند و در فصل جدید 4 گل و یک پاس 

گل از خود به ثبت رسانده است.
۷-کریم بنزما

بعد از جدایی کریستیانو رونالدو از رئال مادرید شاهد یک کریم بنزما کاماًل 
جدید بوده ایم؛ بازیکنی که تا پیش از این بیشتر به فکر خلق موقعیت بود اما حاال 
به گلزن اصلی لوس بالنکوس تبدیل شده است. بنزما بعد از لقب گرفتن به عنوان 
بهترین گلزن رئال در فصل گذشته، در این فصل نیز یک گل و یک پاس گل را 

به ثبت رسانده است.
۸-رائول خیمنز

عملکرد درخشان مهاجم مکزیکی ولورهمپتون در یکی دو فصل گذشته باعث 
شد که تیم های زیادی خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن در نقل و انتقاالت 
تابستانی باشند اما او نهایتاً در جمع گرگ ها ماندگار شد. خیمنز فصل جدید را هم 

با به ثمر رساندن دو گل در چهار بازی ابتدایی آغاز کرده است.
۹-لوئیس سوارز

شاید هیچ کس فکر نمی کرد یکی از بهترین مهاجمان دنیا طی چند سال اخیر 
به چنین شکل بدی از بارسلونا جدا شود؛ اتفاقی که نهایتا رخ داد و او در تابستان 
راهی اتلتیکو مادرید شد. سوارز اما در همان ابتدا ارزش های فوق العاده خود را به 
نمایش گذاشت و در سه مسابقه ابتدایی برای روخی بالنکو دو گل به ثمر رساند و 

یک پاس گل نیز ارسال کرد.
۱۰-جیمی واردی

این ستاره انگلیسی بازیکنی بود که شاید در این سال ها کمتر از چیزی که 
حقش بوده به عملکرد درخشانش پرداخته شده است. این بازیکن همواره طی فصول 
اخیر در بین بهترین گلزنان لیگ برتر انگلیس قرار داشته و در فصل جدید نیز تا به 

سابق  سرمربی  وکیل 
وجود  با  می گوید  پرسپولیس 
اینکه این مربی کروات شرایط 
تحریم را در ایران درک کرده بود و با 
پرسپولیس با انعطاف رفتار می کرد اما 
مدیران این باشگاه از او قدردانی نکردند.

در چند روز اخیر بعد از ماه ها وعده 
در نهایت مدیران پرسپولیس توانستند 
۷5 درصد از مطالبات برانکو ایوانکوویچ 
را تسویه کنند. پرسپولیس در ماه های 
اخیر به شدت تحت فشار فیفا قرار داشت 
و از این رو به واسطه درآمدهایش از فیفا 
توانست  بیرانوند  علیرضا  انتقال  پول  و 
زالتکو  پانادیچ،  ایگور  مطالبات  ابتدا 
را  استیلینوویچ  مارکو  و  ایوانکوویچ 
تسویه کند و در ادامه بخش زیادی از 
مطالبات برانکو را پرداخت کرد و حاال 
سرمربی سابق پرسپولیس منتظر است 
باقیمانده  درصد   25 آینده  روزهای  در 
طلبش هم پرداخت شود تا رسما پرونده 

او در فیفا بسته بشود.
در همین رابطه گفت وگوی با دارو 
انجام  ایوانکوویچ  برانکو  ویکا  بوشیچ 
دادیم  تا او از جزئیات پیگیری پرونده در 
یک سال اخیر بگوید. بوشیچ در ابتدای 
صحبت هایش، اظهار کرد: در یک سال 
اخیر باشگاه بارها با ما تماس گرفت، من 
به  بار هم  استانبول و یک  به  بار  یک 
تهران با هزینه باشگاه سفر کردم. برانکو 
و دستیارانش در اواخر فصل بسیار موفق 
در ژوئن 2۰۱۹  )خرداد ۱۳۹۸( حاضر 
با  اما  بدهند  تخفیف  باشگاه  به  بودند 

جیب خالی ایران را ترک کردند.
وی افزود: در ادامه ما در استانبول 
مذاکره کردیم پرسپولیس گفت که هیچ 
پولی پرداخت نمی کند چون آنها تصور 
می کردند که در زمان مذاکره برانکو با 

آنها  و  گرفته  صورت  تخلفی  االهلی، 
موضوع  این  برای  محکمی  استدالل 
از ما خواستند به فیفا شکایت  داشتند. 
نهایت  در  نکردیم  قبول  ما  اما  نکنیم 
هم شکایت کردیم و فیفا در تاریخ 26 
فوریه )۷ اسفند ۹۸( به سود ما را داد. 
باشگاه  فیفا  سوی  از  رای  صدور  بعدا 
قصد داشت به CAS اعتراض کند اما 

در آخرین لحظه آنها منصرف شدند.
وی در پاسخ به این سوال که در 
حال حاضر پرسپولیس چقدر از مطالبات 
برانکو را پرداخت کرده است، گفت: رقم 
دقیق نمی توانم بگویم اما می توانم تایید 
کنم که تا این لحظه ۷5 درصد مطالبات 
برانکو ایوانکوویچ پرداخت شده که این 

خیلی خوب است.
ز  ا دیگری  بخش  در  بوشیچ 

این  به  پاسخ  در  خود  صحبت های 
مجازات های  هم  هنوز  آیا  که  سوال 
فیفا پرسپولیس را تهدید می کند، گفت: 
من به فیفا اطالع دادم که پرسپولیس 
است.  کرده  پرداخت  چقدر  حال  به  تا 
مجازات های  از  بتوانیم  که  امیدوارم 
دیگر جلوگیری کنیم، اما شما می دانید 
که این در دست ما نیست و همه چیز 

در اختیار فیفا است.
وی در ادامه به مذاکرات فدراسیون 
فوتبال ایران و برانکو برای قبول هدایت 
تیم ملی فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: 
مذاکرات انجام شد و برانکو آماده بود 
عادالنه  بسیار  مالی  شرایط  تحت  تا 
شود،  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
باره ویلموتس را  اما آقای تاج به یک 

انتخاب کرد.

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
بدهی پرسپولیس به برانکو موجب شد 
تا برانکو سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
و  است  فرضیه  یک  این  گفت:  نشود، 
نمی توانم درباره آن با قطعیت نظر بدهم.

پرسپولیس  سابق  سرمربی  وکیل 
از صحبت های خود  در بخش دیگری 
همچنین گفت: برانکو هرگز از حضور 
در ایران پشیمان نخواهد شد. او به نتایج 
ورزشی خود در پرسپولیس و تیم ملی 
او  می کند.  افتخار  بسیار  ایران  فوتبال 
در بین مردم ایران محبوب و عزیز بوده 
و همیشه آنها را دوست دارد. به همین 
برانکو  مشکالت  همه  وجود  با  دلیل 
ایران را ترک نکرد. برانکو یک  زودتر 
نجیب زاده است و زمانی که کار می کند  
فقط نتیجه، ورزش و پیشرفت بازیکنان 
مدیریت  متأسفانه  است.  مهم  برایش 
باشگاه پرسپولیس هرگز حرفه ای رفتار 
نکردند. همه مربیان با ورود به ایران آگاه 
بودند که ایران تحت تحریم سخت است 
و به همین خاطر برانکو همیشه سرشار 
از درک و انعطاف بود. در روزهایی که 
در ایران بود هرگز مدیریت را تحت فشار 
قرار نداد با این حال مدیران پرسپولیس 
نکردند.  قدردانی  برانکو  از  درستی  به 
باشد،  خوبی  آدم  هم  چقدر  هر  برانکو 
برانکو فقط  نیست.  نامحدود  او  تحمل 
دستمزدش در قرارداد را می خواست، نه 

پنی بیشتر ، نه پنی کمتر.
این  به  پاسخ  در  پایان  در  بوشیچ 
سوال که آیا پیش بینی می کند روزی 
دوباره برانکو به فوتبال ایران بازگردد، 
احتمالی  بازگشت  مورد  در  من  گفت: 
ایران خیلی خوشبین  برانکو به فوتبال 
نباید  هرگز  که  بدانید  باید  اما  نیستم 

گفت هرگز.

۷۵ درصد مطالبات پرداخت شد؛

وکیل برانکو: مجازات شدن پرسپولیس در اختیار فیفاست!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

او هنوز هم در اینستاگرام و تلگرامش می تواند با 
چند خط مدیران باشگاه پرسپولیس را به چالش بکشد.

لحظه  نبود. هر  معمولی  علی کریمی هیچ وقت 
ندارد.  را  انتظارش  بکند که کسی  کاری  می توانست 
و  می انداخت  پایین  را  سرش  می گرفت،  را  توپ 
راهش را باز می کرد، برایش فرقی نداشت که بازیکن 
روبه رویش میشاییل باالک در لباس بایرن مونیخ یا 
بود  خوب  آنقدر  پاس.  پیراهن  در  آقاجانیان  مارکار 
آن  پروین در  پرسپولیِس علی  تاکتیک  که می گفتند 
میبره  خودش  علی،  بدیدش  »توپو  بود:  این  سال ها 

میکندش تو گل!«
سرکش بود و بی قرار اما کم حرف. او اما در این 
چندساله در تلگرام و اینستاگرام هر وقت خواسته موج 
تازه ای خلق کرده است. کریمی حواریون خودش را 
دارد. یک لشکر از میانساالنی که بازی او را دیده اند، 
مسحور  اجتماعی  شبکه های  در  که  جوان هایی 
های الیت بازی هایش شده اند و نوجوان هایی که او را 
یک قهرمان مبارزه با فساد در فوتبال و حتی کنشگر 
اجتماعی می دانند. اینکه تا چه اندازه در اظهارنظرهای 
مختلفش حق با اوست، یک ماجرای بی اهمیت است، 
او شیفتگانی دارد که نام و شماره هشت اش را روی 

پوست تن شان خالکوبی می کنند.
از  بعضی  مثل  چون  دارند  دوستش  خیلی ها   
چهره های فوتبال نقاب و بزک ندارد. معتقدند بی شیله 

پیله است. حرفش را می زند حتی اگر به ضررش باشد. 
شاید برای همین رفتارش بود که در فوتبال به آنچه که 
استحقاقش را داشت نرسید. کسانی بر این باورند که او 
اگر »سیاست« داشت حتماً می توانست به موفقیت های 
بیشتری برسد. سیاست به معنای رندی و توانایی خم 
و راست شدن به موقع یا به زبان نیاوردن حرف هایی 

که ضرورتی برای بیانش نیست.
با این همه او هنوز هم در اینستاگرام و تلگرامش 
می تواند با چند خط مدیران باشگاه پرسپولیس را به 
قادر است مشکل  چالش بکشد. وقتی می نویسد که 
انتقال پول برانکو را رفع و رجوع کند و اگر این کار 

تا امروز انجام نشده »اراده ای« واقعی برای انجام آن 
وجود نداشته است، بسیاری از هواداران حرف های او 
را باور می کنند چون معتقدند کریمی نه دروغ می گوید 
و نه دنبال این است که در باشگاه برای خودش میز 

و صندلی به دست بیاورد.
فکر  قلبش  با  هوادار  یک  مثل  اوقات  خیلی  او 
می کند. کمتر کسی با این نظر مخالف است که افرادی 
با تیپ شخصیتی علی کریمی بعید است وقتی کت 
با  هم نشینی  از  ناگزیر  و  می پوشند  مدیریت  شلوار  و 
سیاسیون و اهل عدد و رقم و مصلحت و ... می شوند 
بتوانند موفق شوند. آنجا ادبیات خودش را دارد. باید 
نان قرض بدهی، سیاست گام به گام را پیش بگیری، 
خیلی وقت ها چشمت را روی حرف »راست« ببندی 
چون »مصلحت« است و ... . علی کریمی برای چنین 

فضایی آفریده نشده است.
او هنوز هم می تواند یک عصیانگر باشد. درست 
مثل روزی که در ۱۹ سالگی به سینه داور ژاپنی کوبید و 
یک سال محروم شد، در 2۸ سالگی کلمن تیم ملی را در 
جام جهانی شوت کرد و در ۳۱ سالگی بعد از اخراج، لباس 
استیل آذین را از تن درآورد تا همه پیراهن پرسپولیس او 
را ببینند ... با این همه دیگران آنقدر در حوزه مدیریت 
بد عمل کرده اند و مردم آنقدر دروغ شنیده اند که این 
روزها عموم مردم عصیان را بیشتر می پسندند و کمتر 

کسی حرف کت و شلوارپوش ها را باور می کند.

یادداشتی برای جادوگر آسیا؛

علی کریمی؛ کسی که هیچ وقت معمولی نبود!

از  رسن  بشار  جدایی  خبر  اعالم 
پرسپولیس همان خبر ترسناکی بود که 
البته با توجه به شایعات قوی از قطر و 
انتظارش  پرسپولیس  هواداران  عراق  

را داشتند!
پس از صعود سرخ پوشان پایتخت 
از  گذر  با  که  قهرمانان  لیگ  فینال  به 
اتفاق  آسیا  غرب  تیم های  متمول ترین 
که  بود  آن  انتظار  کمترین  بود،  افتاده 
روحیه خوب خود  به  توجه  با  تیم  این 
بدون  مدت  کوتاه  استراحتی  از  پس   ،
کمترین حاشیه ممکن استارت کار خود 
را برای فصل جدید رقابت ها و از همه 
فینال  برای  کامل  سازی  آماده  مهم تر 
آسیا بزند. همچنین گمان می رفت که 
مسئوالن این تیم تمام هم و غم خود 
محروم  بازیکن  سه  بخشش  برای  را 
خود یعنی عیسی آل کثیر ،وحید امیری 
و احسان پهلوان به کار بگمارند تا یحیی 
با کمترین دغدغه ممکن  گل محمدی 
تالش خود را برای کسب اولین عنوان 
قهرمانی آسیا در تاریخ تیم پرسپولیس 

به کار بگیرد.
اما در کمال تعجب پس از بازگشت 
پرسپولیس از اردوی قطر، حاشیه های 
این تیم آغاز شد و هیچ کدام از مسئوالن 
این تیم نتوانستند که آرامش را به اردوی 

تیم موفق خود باز گردانند. 
برگزاری اولین جلسه تمرینی تنها 

با  تمرینات  روند  ادامه  بازیکن،   ۱۱ با 
شجاع  نارضایتی  بازیکنان،  اعتصاب 
خلیل زاده و خبرهای ضد و نقیض درباره 
فسخ قرارداد او و بعضی دیگر از بازیکنان 
به  نادری  پیوستن  احتمالی  خبر  تیم، 
با  سنگین تر  جرایم  احتمال  استقالل، 
توجه به عدم پرداخت مطالبات برانکو 
و حاال خبر جدایی بشار رسن هیچ نشانی 

از شرایط یک تیم برنده ندارد !
آژیر قرمزی که از چندین روز پیش 
در اردوگاه قرمزپوشان به صدا در آمده 
همگان  گوش  به  بلند  صدای  با  حاال 
رسیده و این تکه ای بزرگ از بحرانی 
است که بر کلیت فوتبال ایران و مدیریت 

عجیب و غریبش سایه انداخته است.
*****

غایبان پرسپولیس درفینال آسیا
تیم فوتبال پرسپولیس درحالی باید 
2۹ آذر برابر نماینده شرق آسیا، فینال 
که  کند  برگزار  را  آسیا  قهرمانان  لیگ 
تعدادی از بازیکنانش را در اختیار ندارد.

پرسپولیس ایران که با ثبت نتایج 
کم نظیر در لیگ قهرمانان آسیا به فینال 
این مسابقات صعود کرد، حاال درحالی 
خود را باید برای بازی نهایی آماده کند 
که به دلیل محرومیت احتماال نمی تواند 

از ۳ بازیکنش استفاده کند.
وحید امیری که به عنوان مهاجم 
در خط حمله پرسپولیس عملکرد قابل 

به  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  تحسین 
زرد  کارت  دریافت  با  گذاشت،  نمایش 
در دیدار برابر السد و تک کارته بود اما 
در دیدار برابر النصر عربستان هم برای 
مقابل  را  داور  زرد  کارت  بار  دومین 
فینال  ترتیب  این  به  تا  دید  چشمانش 
بدهد.  از دست  را  آسیا  قهرمانان  لیگ 
در  دارد که  را  این شانس  امیری  البته 
زرد  کارت های   AFC موافقت  صورت 
البته  که  شود  بخشیده  قبلی  مراحل 
قرار  بررسی  مورد  موضوع  این  هنوز 

نگرفته است.
عملکرد  با  که  دیگری  بازیکن 
خوبش در خط هافبک پرسپولیس تأثیر 
داشت،  پرسپولیس  موقعیت  در  زیادی 
با  که  بازیکن  این  بود.  پهلوان  احسان 
پاس های گل خود نقش بی بدیلی در 
صعود تیمش به فینال داشت، به خاطر 
دریافت کارت قرمز برابر النصر، از حضور 

در بازی فینال محروم است.
ترین  مهم  گفت  بتوان  ید  شا
بازیکنی که دیدار فینال لیگ قهرمانان 
آل کثیر  عیسی  داده،  دست  از  را  آسیا 
است. مهاجم خوزستانی پرسپولیس که 
با چهار گل عملکرد فوق العاده ای از خود 
از  به خاطر خوشحالی پس  داد،  نشان 
گلش در دیدار برابر پاختاکور ازبکستان 
6 ماه از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم 
از  پرسپولیس  باشگاه  البته  است.  شده 

AFC مشروح رای را درخواست کرده 
آن  به  نسبت  رای،  دقیق  بررسی  با  تا 
زیادی  امید  پرسپولیس  شود.  اعتراض 
در  آل کثیر  پرونده  پیگیری  با  تا  دارد 
بخشیده  مهاجم  این  استیناف،  کمیته 

شود و بتواند تیمش را همراهی کند.
بازیکن محروم،  این سه  کنار  در 
که  خلیل زاده  شجاع  ماندن  وضعیت 
کرده،  فسخ  طرفه  یک  را  قراردادش 
پرسپولیس  مدافع  است.  ابهام  در حال 
قراردادش  مبلغ  به  باشگاه  دارد  اصرار 
این  با مدیران  این رو  از  اضافه کند و 
است.  شده  نظر  اختالف  دچار  باشگاه 
دارد  زیادی  اصرار  پرسپولیس  البته 
این بازیکن را حفظ کند و با توجه به 
صحبت های انجام شده احتمال ماندن 

خلیل زاده زیاد است.
بازیکنی است که  بشار رسن هم 
هافبک  است.  ساز جدایی کوک کرده 
است  فصلی  سه  که  سرخ ها  عراقی 
حاال  می کند،  همراهی  را  پرسپولیس 
با یک پیشنهاد چشمگیر از سوی یک 
باشگاه قطری روبه رو شده و می خواهد 
پرسپولیس را ترک کند. البته به واسطه 
قراردادی که با پرسپولیس دارد، مدیران 
اجازه  که  کرده اند  اعالم  باشگاه  این 
جدایی این هافبک را نمی دهند. با این 
حال باید دید در آینده چه اتفاقی درباره 

بشار رسن رخ می دهد.

بحران؛ بزرگترین مشخصه پرسپولیس بعد از صعود به فینال آسیا!
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هوشنگ ابتهاج و زنده یاد محمدرضا شجریان در یک قاب 
اختصاصی دنیای جوانان

عاشقانه، کو به کو
شهر شما را گشته ام

سهیل محمودی

مانده ام در حسرت باالبالیی روز و شب 
جان دهم از دوری دورآشنایی روز و شب 

هر سحر نام تو را با سوز دل سر داده ام 
تا مگر بر تو رسد از من صدایی روز و شب 

عاشقانه، کو به کو، شهر شما را گشته ام 
تا بیابم شاید از تو رد پایی روز و شب 

دل خوشم با خاطرات هر شب تو روزها 
بی تو دارم با دل خود ماجرایی روز و شب 

پیش رویم قاب عکسی از تو دارم ماه من! 
روز و شب با یاد تو دارم صفایی روز و شب 

 

خودم«  دست  به  »برسد  نامه نویسی  مسابقه  فراخوان 
به بهانه روز جهانی پست )۹ اکتبر( با محوریت گفت وگویی 
مکتوب با آنکه در آینده هستید، در فضای مجازی منتشر شد.

ملک  مهسا  و  موسوی  عبدالجواد  کاکایی،  عبدالجبار 
داوران  ایران،  مطرح  و  قلم  صاحب  نویسندگان  از  مرزبان، 
این مسابقه هستند که ضمن انتخاب آثار ممتاز، برگزیده ای 
از نامه های مردمی را برای انتشار در کتابی با همین عنوان 

گزینش می کنند.
و  هدف گذاری  موضوِع  خودم«  دست  به  »برسد 
آینده نگری جامعه ایرانی را در شرایط بحرانی شیوع ویروس 
کرونا و مشکالت اقتصادی مد نظر قرار داده تا در تلفیق با 
نامه هایی خطاب به خود، برآیندی از نگاه مردم و اهدافشان 

داشته باشد.
مهرداد فاخر متولی برگزاری این مسابقه درباره شکل گیری 
این ایده گفت: هرسال به مناسبت روز جهانی پست در سراسر 
آنها  جمله  از  که  می شود  برگزار  مختلفی  رویدادهای  دنیا 

اما  کرد  اشاره  و…  بین المللی  نمایشگاه های  به  می توان 
این رویدادها  برگزاری  کرونا  ویروس  شیوع  به دلیل  امسال 
میسر نبود. به همین دلیل به فکر ایده ای برای گرامیداشت 
سنتی ترین شکل ارتباطات مردمی افتادم. ضمن این که مدتی 
است به دلیل یک پروژه پژوهشی درباره »تیپاکس« که امسال 
وارد شصتمین سال خدمت رسانی اش شده، اسناد و خاطرات 
گذشته ام را مرور می کردم که به مجموعه نامه هایی برخوردم 
ایران  از  در خارج  برای من که  اوایل دهه ۷۰  در  پدرم  که 

مشغول تحصیل بودم، می نوشت.
وی افزود: این نامه ها و انتظار دلچسبی که از پس دریافت 
هرکدام وجود داشت در دوران کودکی و نوجوانی به شدت بر 
من تأثیرگذار بود اما متأسفانه با گسترش اینترنت و بالتبع آن 
نامه های الکترونیکی از یک طرف و رشد رسانه های دیجیتال 
از طرف دیگر، موضوع نامه نگاری به فراموشی سپرده شد و 
امروزه مردم ترجیح می دهند بجای انتظار برای انتقال پیام به 

یکدیگر، از سریع ترین شیوه ها استفاده کنند.

فراخوان مسابقه نامه نگاری »برسد به دست خودم« منتشر شد

دومین نشست علمی بیست 
و چهارمین یادروز حافظ، به شکل 
مجازی و با سخنرانی غالمرضا 
کافی، سودابه نوذری و محسن معینی و به 
ترتیب با موضوع »بهره عاشوراییان از شعر 
حافظ«، »رویکردی انتقادی به پایان نامه ها و 
رساله های دکتری با محوریت حافظ« و »نقد 
و بررسی رویکردها به شخصیت و شعر حافظ 
در سده اخیر«، به همت مرکز حافظ شناسی 

در شیراز برگزار شد.
مجازی  نشست  این  بتدای  ا در   
غالمرضا کافی، استاد زبان و ادبیات فارسی 
موضوع  اینکه  به  اشاره  با  شیراز  دانشگاه 
بیش وکم  حافظ  شعر  از  عاشوراییان  بهره 
قصد  اکنون  گفت:  است،  بوده  توجه  مورد 
آن داریم که به صورت مستند و مستدل به 
این موضوع بپردازیم. کافی با بیان اینکه دو 
گونه تعشق خاطر سبب برقراری این پیوند 
با حافظ می شود، افزود: نخست تعشق شیعی 
است که عماًل هیچ واقعه دینی دیگری به 
اندازه عاشورا مورد توجه و تأکید نبوده است.

این  دوم  دانشگاه ساحت  استاد  این   
تعشق را تعشق ملی ـ ادبی به ساحت حافظ 
از  برخوردار  آنکه  هر  داد:  توضیح  و  خواند 
این دو مؤلفه باشد، خواهان برقراری چنین 
پیوندی میان شعر حافظ خواهد بود؛ به ویژه 
اثبات  بحث  به نوعی  پیوندی  چنین  آنکه 
مذهب حافظ نیز هست؛ اثباتی که از منظر 
به  نسبت  حافظ  عصر  در  کافی،  غالمرضا 
برای  چراکه  است،  سهل تر  سعدی،  عصر 
بسیاری از معاشران و معاصران حافظ، دالیل 

شیعگی وجود دارد.
و  شرح ها  اشارات  ادامه  در  وی   
 ۳۰ دست کم  در  حافظ  شعر  تأویل پذیری 
وجود  به  را  خواجه  مخاطب  ذهن  غزل، 
پیوندی میان غزلیات با عاشورا متبادر می کند

با بیان اینکه بر اساس شواهد، به طور 
خاص نامی از ائمه شیعه )ع( و مظاهر این 
است،  نیامده  حافظ  غزل های  در  مذهب 
یادآور شد: اما در چند مورد خاص، می توان 
اشاراتی کنایی به امام علی )ع( و امام زمان 
)ع( مشاهده کرد؛ هرچند که این نمودها در 

رباعیات آشکارتر است.
کافی سپس با اشاره به این بیت »ای 
باش...«  شاه  و  باش  شاه جهان  دل غالم 
یادآور شد: این بیت که سال ها نقش سنگ 
معتبر  نسخه هایی  در  و  بوده  حافظ  قبر 
فریدون میرزا  و  قدسی  نسخه  همچون 
حافظ  شیعی  اشعار  نشانگر  آمده،  تیموری 

است.
با  شیراز  دانشگاه  ادبیات  استاد  این 

اشاره به ابیات
وصل  به  زد  را  عاشقان  جمالت  تا 

خود صال
خالت  و  زلف  از  افتاده اند  دل  و  جان 

در بال
آن چه جان عاشقان از دست هجرت 

می کشد
کشتگان  جز  جهان  در  ندیده  کس 

کربال
 افزود: این بیت که اشاره ای مستقیم 
به کربال دارد، در نسخه هایی معتبر به عنوان 

شعر حافظ آورده شده است.
 وی در ادامه گفته های بزرگان دین 
همچون عالمه طباطبایی درباره پیوند حافظ 
با تشیع را علتی دیگر از برقراری پیوند حافظ 
با این مذهب خواند و گفت: اشارات حافظ در 
قصیده »فی نعت النبی« و قصیده ای دیگر را 
که در منقبت معصومین )ع( سروده شده و در 
نسخه فریدون میرزا تیموری ثبت شده است، 
می توان یکی دیگر از نشانه های برقراری این 

پیوند دانست.
و  شرح ها  اشارات  کافی،  باور  به   
 ۳۰ دست کم  در  حافظ  شعر  تأویل پذیری 
وجود  به  را  خواجه  مخاطب  ذهن  غزل، 
متبادر  عاشورا  با  غزلیات  میان  پیوندی 
گلی  برگ  »بلبلی  همچون  ابیاتی  می کند؛ 
آنکه  به ویژه  کرد...«؛  حاصل  گلی  و  خورد 
بر  سعی  خواجه  دوستداران  درونی  تعشق 

ایجاد چنین پیوندی دارد.
 * رویکرد انتقادی به پایان نامه ها و 

رساله های دکتری با محوریت
کمترین تعداد پایان نامه درباره حافظ با 
۱4 عنوان مربوط به دهه 5۰ و بیشترین تعداد 
نیز مربوط به دهه های ۸۰ و ۹۰ به ترتیب با 

265 و 245 عنوان بوده است
هیئت علمی  عضو  نوذری  به  سودا
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دومین 
رویکردی  با  که  بود  نشست  این  سخنران 
انتقادی، به پایان نامه ها و رساله های دکتری 
به  اشاره  با  نوذری  پرداخت.  باب حافظ  در 
بررسی های خود از پایان نامه های نوشته شده 
درباره حافظ، گفت: این پایان نامه ها بر اساس 
موضوعات  به  متن  و  چکیده  نام،  عنوان، 
مختلف در شعر حافظ مانند آرایه ها، عشق، 

عرفان، اخالق و... تقسیم شده است.
وی با اشاره به اینکه پایان نامه های با 

دو نگاه کلی نوشته  شده اند؛ بخشی از آن ها 
درباره خود حافظ نوشته شده و بخشی نیز 
درباره حافظ و دیگران )تاثیرپذیری متقابل 
حافظ و دیگر شاعران( است، به مقایسه تعداد 
پایان نامه ها در دهه های مختلف پرداخت و 
گفت: کمترین تعداد پایان نامه درباره حافظ 
با ۱4 عنوان مربوط به دهه 5۰ و بیشترین 
به  به دهه های ۸۰ و ۹۰  نیز مربوط  تعداد 
ترتیب با 265 و 245 عنوان بوده که حدود 
۸۰ درصد آن ها در مقطع کارشناسی ارشد 

به نگارش درآمده است.
این عضو هیئت علمی سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران سپس با انتقاد از اینکه 
پژوهشگران کمتر به سراغ این پایان نامه ها 
یکی  می رسد  نظر  به  شد:  یادآور  می روند، 
این  به  پژوهشگران  مراجعه  عدم  دالیل  از 
پایان نامه ها، عدم انتشار آن ها در پایگاه های 
اطالعاتی است. از این رو این پژوهشگر معتقد 
است، ایجاد یک پایگاه ویژه پایان نامه های 
حافظ شناسی  مرکز  سوی  از  حافظ  درباره 

می تواند به این نقیصه کمک کند.
* بررسی رویکردها به شعر حافظ در 

یک قرن اخیر
به  نوبت  نوذری،  سخنان  از  پس 
سخنرانی محسن معینی رسید تا این عضو 
هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسالمی به 
نقد و بررسی رویکردها به شخصیت و شعر 

حافظ در سده اخیر بنشیند. 
در رویکرد تاریخی به شعر حافظ ابتدا 
به پژوهش ها درباره تاریخ زندگی و اوضاع 
او پرداخته می شود  سیاسی اجتماعی زمانه 
و سپس تاریخ گذاری اشعار و نسبت آن ها با 
مورد  زندگی اش  دوران  خاص  رویدادهای 

بررسی قرار می گیرد
حافظ  اینکه  به  اشاره  با  ابتدا  نیز 
مشهورترین  جمله  از  عموم  باور  به  گرچه 
از  یکی  را  او  می توان  اما  است،  شاعران 
خواند،  فارسی زبان  شاعران  ناشناخت ترین 
درباره  که  اندکی  اطالعات  به دلیل  گفت: 
ابهام  همچنین  و  دارد  وجود  حافظ  زندگی 

و ایهام های شعرش، می توان او را شاعری 
ناشناخته خواند.

 محسن معینی سپس به ارائه رویکردها 
به شعر و شخصیت حافظ پرداخت و افزود: 
نخستین رویکردی که می توان درباره حافظ 
است؛  متن شناختی  رویکرد  بست،  کار  به 
رویکردی که تصحیح دیوان خواجه در ذیل 
آن قرار می گیرد. معینی سپس رویکرد ادبی 
و معناشناختی را رویکردی دیگر به خواجه 
رویکرد،  این  از  منظور  گفت:  و  خواند  راز 
پژوهش هایی معنایی است که صرفا در باب 
دیگر  از  حافظ  اثرپذیری  حافظ،  شرح شعر 
خود  شعرهای  از  حافظ  بازنگری  شاعران، 
و تأویل پذیری شعر خواجه صورت می گیرد.

بالغی  رویکرد  را  دیگر  رویکرد  وی 
رویکرد  از  منظور  داد:  توضیح  و  خواند 
بررسی  به  که  ا ست  پژوهش هایی  بالغی، 
و  ا ند.  خته ا پردا حافظ  شعر  زیباشناسی 
حافظ  شعر  به  تاریخی  رویکرد  به  سپس 
ابتدا  رویکرد  این  در  افرود:  و  کرد  اشاره 
به پژوهش ها درباره تاریخ زندگی حافظ و 
پرداخته  او  زمانه  اجتماعی  سیاسی  اوضاع 
می شود و سپس تاریخ گذاری اشعار و نسبت 
آن ها با رویدادهای خاص دوران زندگی اش 

مورد بررسی قرار می گیرد.
عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف 
اسالمی رویکرد بعدی را رویکرد سیاسی به 
حافظ عنوان کرد و گفت: در این رویکرد، 
حافظ را شاعری مبارز می خوانند و اندیشه 
او دریافت می شود.  از شعر  نیز  سیاسی اش 
در رویکرد عرفانی به شعر حافظ هم، تأویل 
او، لسان الغیب دانستن او و رندی اش  شعر 

مورد تحلیل قرار می گیرد.
معینی در پایان با اشاره به رویکردهای 
فیایی،  جغرا معماری،  اخالقی،  هنری، 
خیامی  حقوقی،  روان شناسی،  هرمنوتیکی، 
و... در باب شعر حافظ افزود: از این منظر 
و  شعر  به  بسیاری  رویکردهای  با  می توان 

اندیشه حافظ پرداخت.

پایان نامه ها درباره حافظ باید دسترس پذیر شود

»خواجه راز« هنوز ناشناخته است

»نظریه روان کاوی« فروید منتشر شد
جلد اول »نظریه روان کاوی؛ 
فروید«  زیگموند  از  رساله  هفت 
توسط  پاینده  حسین  ترجمه  با 

انتشارات مروارید منتشر شد.
ز  ا یکی  ی  و ن کا ا و ر
اثرگذارترین نظریه ها در حوزه ای 
میان رشته ای )بینابین علوم انسانی 
و علوم پزشکی( است که ردپای 
رشته ها  از  بسیاری  در  را  آن 
از  می دید،  می توان  به روشنی 
جمله در فلسفه، ادبیات، هنر، نقد 
ادبی، تعلیم وتربیت، علوم سیاسی، 
ارتباطات، جامعه شناسی، تاریخ و 
... . در نگاه نخست، روان کاوی 

به طور خاص روشی برای راه بردن به سرچشمه ناپیدای رنج های روانی و 
پایان دادن به آالم روحی و دردهای روان تنی به نظر می رسد، اما از گستردگی 
و تنوع کم نظیر آثار فروید پیداست که افزون بر کاربردهای بالینی و درمانِی 
و  هنر  و  ادبیات  فهم  برای  است  ابزاری  نظریه همچنین  این  روان کاوی،  

کندوکاو و تبیین مسائل فرهنگی در جوامع بشری.
با توجه به انواع تحریف ها درباره آراء و اندیشه های این متفکر دوران ساز، 
برای فهم دیدگاه های فروید هیچ منبعی نمی تواند جایگزین آثار خوِد او باشد. 
کتاب حاضر مجموعه هفت اثر از زیگموند فروید در تبیین نظریه روان کاوی 
است. انتخاب و ترجمه این آثار با این هدف صورت گرفته است که خواننده 
از زبان بنیان گذار این نظریه با مبانی آن آشنا شود. در این آثار،  مستقیماً 
فروید شالوده های نظرِی روان کاوی، ِسیر تاریخِی شکل گیری آن و همچنین 
مفاهیم و اصطالحات اساسی این نظریه را شرح می دهد. مترجم نیز با افزودن 
زیرنوشت های توضیحی کوشیده است تا درک اصطالحات تخصصی را تا 

حد ممکن برای خواننده فارسی زبان تسهیل کند.
به گفته حسین پاینده، جلد دوم با عنوان »کاربرد روان کاوی در نقد 
ادبی« که آثار فروید درباره  ادبیات و هنر را شامل می شود، به زودی از سوی 

انتشارات یادشده منتشر خواهد شد.

شاعره شاخص خراسانی از دنیا رفت
ت  ا د لسا جمیله ا پیکر 
شاخص  شاعر  بانوان  از  کراماتی 
دانش آموخته   که  خراسان  شعر 
ستاد  ا نند  ما نی  دا ستا ا محضر  
۷۰ و  دهه  در  صاحبکار  ذبیح اهلل 
ماه ها  از  پس  بود،  شاعران  دیگر 
مبارزه با بیماری سرطان، در میان 
بهت و ناباوری اهالی شعر و ادب 
خراسان به دیدار معبود شتافت و در 
بلوک هنرمندان و نام آوران بهشت 
رضای مشهد به خاک سپرده شد. 
در   ، خراسانی:  محدثی  مصطفی 
از  این شاعره گفت پس  با  رابطه 

تشکیل هسته اولیه انجمن شعر حوزه هنری مشهد در سال های میانی دهه 
6۰ و پس از چند سال فعالیت نسلی از جوانان عمدتا دانش آموز دبیرستانی 
که توسط کانون شاعران و نویسندگان آموزش و پرورش کشف شده بودند به 
این جلسه راه یافتند که در واقع اتفاق حضور آن ها تشکل واقعی این انجمن 
را رقم زد، نسلی که قریب به اتفاق آن ها اکنون میدان داران قدرتمند عرصه 
نه تنها شعر که اخالق و منش ادب و مبتنی بر میراث فرهنگی خراسانند و 
از آن میان و در بین خانم ها، جمیله کراماتی شان و جایگاه ویژه ای داشت. 
آرامش و متانت و تواضع برخاسته از معرفت او مثال زدنی بود و سخت کوشی 
و حسن معاشرت توام با سعه صدر از او سنگ صبوری برای خانم های شاعر 
ساخته بود. فقدان او برای جامعه شعر امروز خراسان و خصوصا خانم های 
شاعر هم نسلش سنگین است، روحش شاد و رحمت و غفران الهی نصیبش 
باد.” مجید نظافت: »وی شاعری مومن، متدین و متعهد و اخالق مدار بود 
که خلق خوش وی هماره زبانزد کسانی بود که وی را به نوعی می شناختند.

شاعری صمیمی و بی حاشیه،  شعر او در میان بانوان خراسان و حتی 
کشور بدون مخالف بود و کمتر کسی را در مخالفت با وی می توان دید. 
کراماتی در پست های اداری و موقعیت های مختلف شعری دچار هیچ گونه 
حب موقعیت و حتی تشویش ذهن در مورد موقعیت جدید نمی شد و تمام 
امور برای وی به آرامش و متانت او ختم می شد.” محمدکاظم کاظمی گفت 
: کراماتی از شاعرانی بود که در دهه طالیی ۷۰، در سنین دانش آموزی به 
جریان های شعری مشهد پیوست و از بهترین های نسل خویش بود. نام او از 
آن زمان تا کنون با نام راضیه رجایی، مرضیه موفق و زهرا محدثی گره خورده 
است. چند سال از جلسات شعر مشهد فاصله گرفته بود و البته با مطبوعات، 
از جمله روزنامه شهرآرا همکاری داشت. ولی از حوالی اواسط دهه ۹۰ دوباره 
شاهد فعالیت او بودیم با گام های جدیدی که در شعر نیز برداشته بود.از حوالی 
سال ۱۳۹۸ در گروه شعر حوزه هنری مشهد مسئولیت یافت و از آن هنگام 
پیگیری همه امور جلسات نقد کتاب ما با او بود و چقدر هم خوب و با نظم 
و جدیت کار می کرد. در همین زمان از اعضای ثابت جلسه شعر امین نیز 
بود، در کنار یار دیرین خویش راضیه رجایی. در چند ماه اخیر خبرهای بدی 
از کسالت او می شنیدیم. در آخرین جلسه نقد کتاب ما، درست همزمان با 
جلسه در اتاق عمل بود. بیماری خوفناک سرطان، او را ذره ذره در خود فرو 
برد. خجسته ناطق، شاعر و روزنامه نگار پیش کسوت خراسانی نیز گفت« باز 
هم گلچین روزگار گلی از بوستان ادب جدا کرد، این بار نوبت خانم کراماتی 
بود، شاعری متین، آرام و محجوب، که در انجمن های ادبی مشهد شرکت 
با قرائت شعرهای ناب و زیبا مورد تحسین حاضران و  می کرد و همیشه 
استادان  قرار می گرفت، اکنون با دلی اندوهگین در سوگ او نشسته ایم. این 
 برگریز را که بر تنه درخت ادب خراسان سایه افکند دردی التیام ناپذیر می دانیم.
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پروانه رسولی خوشبخت

آمار وزیر ارشاد از میزان مطالعه کتاب و مطبوعات 
و رفتن به سینما

فرهنگ، هم خاک و هم آسمان
 زیست بوم ماست

مصرف  میزان  از  آماری  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فرهنگی در کشور، ارقامی را در حوزه مطالعه کتاب، نشریات و مجالت و 

همچنین رفتن به سینما اعالم کرد.
سید عباس صالحی در سی و ششمین اجالس عمومی شورای عالی 
منظر  چند  از  ها  استان  عالی  شورای  در  موجود  ظرفیت  گفت:  ها  استان 
مورد توجه است. از یک سو وسعت و گستره انسانی شبکه ۱26 هزار نفر 
شوراهاست؛ این ظرفیت انسانی ظرفیت قابل توجهی برای خیلی از اتفاقات 
خوب در حوزه های مختلف زندگی است. یک شبکه وسیع مویرگی که همه 
جغرافیای ایران اسالمی را دربرمی گیرد. ویژگی دیگر اختیارات منطقه ای 
شوراها و دیگری اختیارات ملی است که در اختیار شورای عالی استان ها 
قرار داد که این ظرفیت ها و فرصت هایی است که باید در زمان پیش رو 
با استفاده حداکثری منجر به طی شدن مسیر منتهی به گام دوم انقالب 

اسالمی شود.
وی افزود: در این مناسبات حوزه فرهنگ حوزه بسیار مهم و اساسی 
است. فرهنگ را نمی شود به عنوان یکی از ضلع های زندگی قرار داد. 
بلکه فرهنگ زمین و هوای زندگی اجتماعی است. فرهنگ هم خاک و 
های  حوزه  از  یک  هر  در  که  اتفاقی  هر  ماست.  بوم  زیست  آسمان  هم 
زندگی اجتماعی پدید آید ریشه در این زمین داشته و سر به این آسمان 
می ساید. یکی از نکات مهمی که فکر می کنم یک نوع تغییر پارادایم را 
باید در برابر آن داشته باشیم این است که مسیر توسعه و رشد و تحول 
اجتماعی گرانیگاه و مرکزش اقتصاد و سیاست نیست و حتی امنیت هم 
نیست بلکه کانون تحول و توسعه اجتماعی فرهنگ است و از این مسیر 

سایر اتفاقات جهت دهی می شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت ما این است که این گرانیگاه و نقطه 
مرکزی کمتر مورد توجه است و شاخص هایی که به نظر می رسد قابلیت 
اندازه گیری سریع تری دارند بر شاخص های فرهنگی اولویت پیدا می کنند.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی 
فرهنگی از سوی شوراها گفت: یکی از نکاتی که هم در این جلسه و جلسات 
دیگر باید درباره آن صحبت شود و از طریق شما نگاه موجود تغییر یابد 
و فرهنگ در کانون توسعه و توجه قرار بگیرد ضرورت داشتن یک برنامه 
ریزی فرهنگی از روستا تا کالنشهر است. اگر این تغییر نگاه رخ ندهد و به 
فرهنگ به عنوان یک نیاز ثانوی نگاه کنیم بخشی از مسائلی که در این 
سال ها گرفتارش بودیم همچنان الینحل باقی خواهد ماند. همانطور که 
می دانید وزارت فرهنگ و ارشاد حوزه های متنوعی دارد هر چند که تنها 
دستگاه فرهنگی کشور نیست و دستگاه های دیگری هم وجود دارند که 

مسئولیت های فرهنگی دارند.
وی افزود: فضای هنر با شاخه های مختلف نظیر هنرهای نمایشی و 
تجسمی و غیره شاخه دیگر رسانه است که حوزه مطبوعات و رسانه ها به 
این حوزه مرتبط می شوند و اما حوزه سوم حوزه دین است. در این حوزه در 
داخل وزارتخانه معاونت قرآن و عترت وجود دارد و در نهایت حوزه فرهنگ 

و نشر شناخته می شود.
وی بحث مصرف فرهنگی را موضوع مهمی دانست و افزود: باید پرسید 
جامعه ایرانی سطح مصرف فرهنگی اش از لحاظ کمی و کیفی چقدر است. در 
این حوزه پیمایش های زیادی انجام داده ایم. در یکی از پیمایش ها متوجه 
شدیم که در حوزه کتاب مصرف فرهنگی ما هفته ای ۱.5 ساعت است. در 
حوزه نشریات و مجالت حدود 2۸ درصد جامعه پیمایش گفته اند روزنامه 
یا مجله می خوانند. از بین این 2۸ درصد هم میزان مطالعه نیم ساعت در 
هفته بوده است. این در حالی است که ۷۷ درصد جامعه هدف سینما نمی 
رفته اند. از 2۳ درصدی که به سینما هم می رفته اند 2۷ درصد تنها سالی 

یک بار به سینما می رفته اند.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد اتفاق فرهنگی رخ بدهد باید به مصرف 
فرهنگی توجه کرد زیرا تا مصرفی نباشد تولید فرهنگی بی معنا می شود. 
ما باید هم کمیت مصرف و هم کیفیت مصرف را باال ببریم از این رو باید 
پرسید چه کنیم که تبلیغات محصوالت فرهنگی را روان تر و آسان تر کنیم. 
نکته دیگر این است که مراکز توزیع محصوالت فرهنگی نیز باید مورد توجه 

قرار گیرند و فعالیت آنها آسان تر شود.

واکنش »سایه« به درگذشت شجریان
محمدرضا  درگذشت  به  واکنش  در  )هـ.ا.سایه(  ابتهاج  امیرهوشنگ 

شجریان می گوید: برای این »مصیبت« کلمه ندارم.
میالد عظیمی، مولف کتاب »پیر پرنیان اندیش« )در صحبت سایه( که 
گفت وگو با این شاعر است، واکنش او را به درگذشت محمدرضا شجریان 
در صفحه خود منتشر کرده که در ادامه می آید: سایه گفت: بارها گفته ام که 
نمی توانم ایران را بی بودن شجریان تصور کنم. آن قدر زنده ماندم که این 
مصیبت را هم دیدم: »هر که را می خوانم از یاران ایام جوانی/ خاک پاسخ 

می دهد زان سوی مرز زندگانی«
شاید باید ۱۰  سال بگذرد که بتوانم شعری برای شجریان بگویم. برای 
بزرگی این مصیبت کلمه ندارم. کلماتم سست و ضعیف و کم و کوچک و 

پوک است. نمی تواند دردم را بگوید. عاجزم از بیان. باید سال ها بگذرد...
سایه گفت: به امید دیدار هرچند دیگر امیدی نیست.

زبان  گروه  علمی  هیئت  عضو  این 
درباره  خوارزمی  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و 
وضعیت حفظ تاریخ شفاهی و میراث مستند 
به ویژه در روزگار کرونایی و تاثیرگذاری آن 
بر ادبیات و همچنین تاثیرپذیری اش، اظهار 
کرد: تاریخ شفاهی در بخشی از روند کلی 
تاریخ نگاری و پایه اصلی آن تاریخ است اما 
این که چقدر بتوانیم این تاریخ را از ادبیات 
استخراج کنیم، مقوله جدایی است. تا پیش از 
گسترش رسانه های جمعی از قبیل روزنامه ها 
و در ادوار قبل تر رادیو و تلویزیون، جمع آوری 
منابع اطالعاتی به گونه  متفاوتی بود؛ یعنی 
اگر ما بخواهیم از ادبیات قدیم مان اطالعات 
به  هم  ناگزیریم  کنیم،  استخراج  تاریخی 
وقایع  ثبت  دلیل  به  مستقیما  که  منابعی 
تاریخی نگاشته شده اند و هم متون ادبی ای 
که به طور ضمنی مطالب تاریخی در مطاوی 

خودشان دارند، مراجعه کنیم.
از  شفاهی  تاریخ  مقوله  اما  افزود:  او 
مغرب زمین، و در برخی از دانشگاه های اروپا 
و آمریکا شروع شده و به ویژه در دهه های 
اخیر این کار صورت گرفته و موج آن خود 
به خود به ایران هم رسیده، و سازمان های 
شده اند.  کار  این  متولی  حدودی  تا  دولتی 
کشورهای  شفاهی  تاریخ  اصلی  پایگاه 
از  هم  سازمان هایی  ولی  بوده  مغرب زمین 
قبیل کتابخانه ملی و حتی مرکز مطالعات 
و  پایداری  ادب  و  فرهنگ  تحقیقات  و 
مسئولیت  قبیل  این  از  دولتی  سازمان های 

این کار را بر عهده گرفته اند.
تاریخ  ثبت  به  سپس  شادروی منش 
شفاهی توسط دانشگاه ها اشاره و بیان کرد: 
دل  در  هم  کوچک  سازمان های  از  بعضی 
خودشان چنین پایگاه هایی را ایجاد کرده اند؛ 
از جمله دانشگاه ها. برخی از دانشگاه ها به 
اقدام  خودشان  سازمانی  حافظه  جمع آوری 
چنین  خوارزمی  دانشگاه  در  مثال  کرده اند؛ 
اقدامی شده است و با پیشکسوتان دانشگاه 
اطالعات  استخراج  و  گفت وگو  به  شروع 

کرده اند. از دل مطالب مربوط به دانشگاه، 
بخشی از تاریخ معاصر ایران هم اخراج شده 
که این تاریخ شفاهی مورد نظر اهلش، همان 
تاریخ معاصر است و به تاریخ گذشته ایران 
ارتباطی ندارد که ما بخواهیم ضرورتا مطالب 

را از متون ادبی استخراج کنیم.
فارسی  ادبیات  و  زبان  مدرس  این 
اما این به معنی آن نیست  در ادامه گفت: 
که متون ادبی امروز ما از مطالب تاریخی 
خالی هستند. بخشی از تاریخ معاصر ایران 
و  فارسی  رمان های  در  هم  می توانید  را 
فارسی  شعر  و  کوتاه  داستان های  در  هم 
تصریح  به  که  آن ها  چه  کنید؛  جست وجو 
از  که  آن ها  چه  و  پرداخته اند  موضوع  به 
کتاب  اگر  مثال  کرده اند.  استفاده  نمادهایی 
احمد  آل  جالل  کندوها«ی  »سرگذشت 
را ببینید، در حقیقت می شود گفت یک جور 
شدن  ملی  مسئله  از  است  نمادین  روایت 

صنعت نفت در ایران.
او با بیان این که کتاب ها و مجموعه 
از  بخش هایی  که  داریم  بسیاری  شعرهای 
اظهار  ببینید  آن ها  در  می توانید  را  تاریخ 
کرد: مثال احمد شاملو شعر معروفی به نام 
تاریخ چند  به وقایع  دارد که  »با چشم ها« 
شعر  آن  در  و  می پردازد  ایران  پیش  دهه 
نظر  مورد  موضوع  بیان  برای  نمادهایی  از 

بسیار  این ها  نظایر  کرده؛  استفاده  خودش 
است. به هر حال به اعتقاد من این رویکرد 
رویکرد  شفاهی،  تاریخ  مسئله  به  جدید 
بسیار خجسته ای است و از دل این ها قطعا 
تاریخ  از  نامکشوف  و  پنهان  بخش هایی 

معاصر ایران استخراج خواهد شد.
به  اشاره  با  همچنین  شادروی منش 
وظیفه مورخان در استخراج تاریخ از ادبیات 
گفت: نکته ای مهم در تاریخ شفاهی معاصر 
تاریخ  آن  از  بخشی  که  است  این  ایران 
هم  مکتوب  صورت  به  تدریج  به  شفاهی 
درآمده است. مثال اگر به کتاب های خاطرات 
اهل  هنر  و  فرهنگ  دانش،  سیاست،  اهل 
ایران معاصر نگاه کنیم، در این کتاب های 
خاطره نویسی عموما یک نوع نگاه شخصی 
و یک بعدی وجود دارد و در بسیاری از مواقع 
چنین است که شخص وقایع تاریخی را به 
یا  آگاهانه  است؛  کرده  توجیه  خودش  نفع 
ناآگاهانه، و از زاویه دید خودش به مسائل 
نگاه می کند. مورخان راستین موظف هستند 
این قبیل مطالب را چه کتاب های خاطرات، 
سفرنامه ها و مطالبی را که به صورت تاریخ 
شفاهی هستند با هم سنجش کنند و بتوانند 
از بین آن ها تاریخ علمی دقیق بی طرفانه ای 

استخراج کنند. 
و  مثبت  تاثیرات  بیان  با  او همچنین 

منفی ویروس کرونا بر زندگی مردم گفت: 
کرونا نحوه معیشت اجتماعی مردم ما را به 
تغییرات  شامل  که  کرده  دگرگون  تمامی 
بنیادی و اساسی در شیوه تعامل جامعه در 
فرهنگ،  اقتصاد،  مثل  مختلف  عرصه های 
هنر و ... است. جنبه های منفی آن این است 
که به هر حال جامعه را مقداری به طرف 
در خودفرورفتگی برده و بخشی از ارتباطات 
را محدود کرده است. خیلی از افرادی را که 
عموما از پیشکسوت ها و از نسل های گذشته 
هستند و با فناوری های جدید کمتر آشنایی 
البته  است.  کرده  منزوی  مقداری  دارند، 
می توان از تبعات منفی آن به نحوی گذرد 
کرد یعنی کسانی که با این تکنولوژی ها و 
فناوری ها آشنایی دارند کمک کنند تا این 
افراد هم بتوانند از این مسئله عبور کنند. اما 
جنبه مثبت آن هم این است که ارتباطات 
استفاده  یعنی  داده؛  گسترش  جهاتی  از  را 
و  و شنیداری  دیداری  رسانه های  از  کردن 
به صورت جهانی  که  اجتماعی  شبکه های 
تقویت  خیلی  را  ارتباطات  این  دارد،  وجود 
نهادهایی  و  سازمان ها  تدریج  به  و  کرده 
فعایت های  به شیوه های سنتی  قبل  از  که 
فرهنگی، علمی و هنری داشتند متوجه شدند 
این روند، روند نسبتا طوالنی ای خواهد بود 
و چاره ای جز این نداریم که با شرایط جدید 
هماهنگ شویم. از جمله نهادهایی مثل شهر 
کتاب برنامه هایی را به صورت مجازی ارائه 
می کنند. به اعتقاد من در موضوع کرونا هم 
باید جنبه های مثبت دیده شود و هم منفی. 
باید سعی کنیم با گسترش جنبه های مثبت 

آن بر جنبه های منفی آن غلبه کنیم.

می توانیم تاریخ را از ادبیات استخراج کنیم؟
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حکایت اهدای عضو در رادیو نمایش

سریال  رادیویی جدیدی توسط  
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید 
شده که پخش آن از روز شنبه بیست 
پخش  کنداکتور  در  مهرماه  ششم  و 

قرار گرفته است.
کارگردان سریال  آقاخانی  ایوب 

که  بی روبان«  »قاب های  قسمتی  هفت 
به سفارش رادیو سالمت در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده ، 
اظهار داشت این نمایش داستان یک مددکار اجتماعی از اعضای انجمن 
اهدای عضو را روایت می کند که در آستانه چهل سالگی در تالش برای 
پیدا کردن کلیه مناسب برای کودکی به نام سانیا است.این سریال رادیویی را 
هلن بهرامی نوشته و  به تهیه کنندگی ژاله محمد علی و با حضور هنرمندان 
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، ساعت 6:۱5 هر روز روی آنتن رادیو نمایش 

می رود و ساعت 2۱:۳۰ از شبکه رادیویی سالمت باز پخش می شود.

»مرگ مشکوک« روی صحنه می رود 

»مرک  یش  نما ن  ا د گر ر کا
که  خسارتی  به  اشاره  با  مشکوک« 
وارد  نمایش  اجرای  به  تئاتر  تعطیلی 
آورد  آن را طنِز اجتماعی دانست که به 
بیان مشکالت اقشار مختلف جامعه می 

پردازد. ساشا کشوادی گفت: این نمایش قبل از 
تعطیلی تماشاخانه ها مدت ۹ شب روی صحنه 
بود و مورد استقبال خوبی قرار گرفت. و به محض تغییر شرایط بار دیگر ذوی 
صحنه می رود.نمایش »مرگ مشکوک« نوشته مهدی ملکی است و محمد 
شعبانپور، سعید حسین خانی، مبینا کالته، بهناز سبحانی، پگاه اهلل وردی، مسیح 
یوسفی، شایان تارخ، محمد اسماعیلی، زینب نجفی، مهرناز حسینی، مهدی 
رشیدی، احسان کالبی، محمدرضا حسنی، پرستو بازیار، فاطمه نوروزی، احمد 
بیستونی، امیرمحمد احمدی، سپهر عطایی، علیرضا موسوی، سحر جوکار، 

مریم قلی نژاد، رومینا اطمینان، آروین فالح و... در آن ایفای نقش می کنند.

نواحی  موسیقی  جشنواره  اصلی  موضوع 
»دوبیتی خوانی« است

سیزدهمین  علمی  شورای  عضو 
از  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره 
این  در  آوازی  موسیقی  بیشتر  اجرای 

دوره از جشنواره خبر داد. 
بیشتر  امسال  گفت:   توحیدی  فؤاد 
آن جا  از  و  داشت  خواهیم  آوازی  موسیقی 
است،  دوبیتی خوانی  پایه  بر  ایران  مختلف  مناطق  آوازی  موسیقی  که 
موضوع اصلی این دوره از جشنواره »دوبیتی خوانی« انتخاب شده است.

او با اشاره به این که معیار انتخاب هنرمندان، تسلط آن ها بر مقام های 
آوازی است، گفت: امسال از چهره های تکراری کمتر استفاده شده و بیشتر 
از حضور جوان ها بهره گرفته  و پسر ۱۱ ساله ای را از کرمان به جشنواره 
دعوت شده که صدای بسیار خوبی دارد واکثر پیشکسوتانی شناخته شده 

نیستند به جشنواره دعوت شده اند . 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ٤0

فیلم جدید کیمیایی آبان ماه روی پرده می رود

امیرحسین حیدری مدیر شرکت 
پخش نمایش گستران از اکران »خون 
شد« به کارگردانی مسعود کیمیایی در 

آبان ماه خبر داد.
وی همچنین گفت این شرکت 
پخش نمایش فیلم های »عنکبوت« 

»مغز  فیلم  ایرج زاد،  ابراهیم  کارگردانی  به 
استخوان« حمیدرضا قربانی و فیلم »جمشیدیه« به کارگردانی یلدا جبلی 

را در دست اقدام دارد که به زودی زمان اکران آنها مشخص می شود.
حیدری در باره اکران آنالین هرکدام از این آثار گفت: در حال حاضر 
برای این فیلم ها گزینه اکران آنالین نداریم و باید تهیه کننده فیلم برای 
اکران آنالین آن ها تصمیم بگیرند. البته این را باید بگویم که طبق قراری 
که در شورای صنفی نمایش گذاشته شده است، فیلم ها باید دو هفته اکران 
عمومی شوند و بعد از آن برای اکران آنالین تصمیم گیری خواهد شد.
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نقد باعث می شود که مخاطب، فرق مروارید و خرمهره را بفهمد...

ابراهیم اسماعیلي: متولیان فرهنگي دغدغه فرهنگي ندارند!
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محمد حسین زاده

در سال هاي اخیر بدون شک مي توان گفت وضعیت 
ترانه در موسیقي کشورمان وضعیت خوبي نبوده و نه 
تنها از ادبیات فاصله گرفته بلکه روز به روز بي کیفیت تر 
از قبل هم مي شود. درواقع خوانندگان نسل جدید به 
واسطه اینکه خودشان ترانه هاي آثارشان را مي گویند 
ادبیات  و  ترانه سرایي  اصول  از  شناختي  آنها  اغلب  و 
ندارند و به زبان عامیانه و محاوره اشعار کارهاي خود 
کرده  پیدا  تنزل  به شدت  ترانه  را مي گویند، وضعیت 
است. ابراهیم اسماعیلی اراضی، شاعر، ترانه سرا، منتقد، 
پژوهشگر ادبی و ویراستار است و از حدود ۳۰ سال پیش 
فعالیت حرفه ای اش را در فضای ادبیات کشور آغاز کرده 
است. او اگرچه بیشتر بر حوزه های مختلف ادبی متمرکز 
بوده اما با فضای موسیقی نیز بی نسبت نیست. مدتی 
در فضای موسیقی ایرانی مشق ساز کرده  و همواره نیز 
ترانه ها  است.  برده   بهره  موسیقی  استادان  محضر  از 
و تصنیف های اسماعیلی از سال ۷۹ در قالب آلبوم ها 
صدای  با  و  شده  منتشر  زیادی  موسیقایی  قطعات  و 
اشخاصی هم چون ناصر عبداللهی، ساالر عقیلی، وحید 
تاج و... به گوش مردم رسیده است. مجموعه های شعر و 
ترانه غزل مزل و نمی دانم ها و کتاب از عشق تا عشق نیز 
در پرونده ادبی اسماعیلی دیده می شود. او که در جوانی، 
برگزیده  جشنواره های ادبی مختلفی شده، اکنون بیشتر 
در زمینه  آموزش و نقد فعال است. با اسماعیلی گفتگویی 
با محوریت ترانه داشتیم که ماحصل آن را می خوانید...

 
نشست هاي  شاهد  بارها  دورتر  سال هاي  -در 
مختلف درباره نقد شعر و ترانه بودمي... فکر می کنید 
چرا نقد ترانه اینقدر کمرنگ است؟ به نظر شما جایگاه 

نقد در ترانه کجاست و چقدر می تواند تاثیرگذار باشد؟
صحبت  نقد  مبحث  خود  درباره  بخواهیم  *اگر 
کنیم باید گسترده تر از فضای ترانه، در جامعه ایرانی، 
سر بچرخانیم. ما عادت کرده ایم قوانین و مبانی و اصول 
را با تبصره ها و روابط، دور بزنیم پس مخاطب، هنرمند و 
منتقد هم در چرخه  سالمی قرار ندارند. نقد ترانه کمرنگ 
است چون ما حوصله و ظرفیت شنیدن و آموختن نداریم. 
معموال حتی جلسات نقدمان را هم به ترتیبی برنامه ریزی 
می کنیم که به نتایج دلخواه خودمان برسیم. برکشیدن 
کسی یا فروکاستن اش! این نقض غرض است. در بازار 
مکاره عرضه و تقاضا کسی دوست ندارد برای خودش 
دردسر درست کند که من منتقد بگویم فالن  جای کارت 
ایراد دارد مگر اینکه واقعا هنرمند باشد که درصد این 
افراد خیلی کم است یا اینکه مطمئن باشد قرار است 
از اثرش تعریف کنند و بیشتر دیده شود. ضمن اینکه 
چه کسی باید متولی نقد باشد؟ مِن منتقد که نمی توانم 
خودم نشست نقد برگزار کنم یا مثال نقد بنویسم و کسی 
منتشر نکند، چون سودی برایش ندارد! این مسئله در 
حوزه ترانه که اساسا با مشکالت  بنیادین تری مواجه است 
وجوه پیچیده تری هم دارد. اساسا نقد، مسئله فضای ترانه 
نیست. منظورم از فضای ترانه، فقط فضای ترانه سراها 
نیست البته به طریق اولی، منظورم متوجه آهنگسازان، 
خوانندگان، تهیه کنندگان، سیاستگذاران فرهنگی و خود 
شما رسانه ها هم هست. حتی وقتی نقد منصفانه صورت 
می گیرد، چون معموال با اهداف فرافرهنگی همسو نیست، 
به مانع برمی خورد. تاثیر نقد می تواند بسیار زیاد باشد چون 
نقد باعث می شود که مخاطب، فرق مروارید و خرمهره را 

بفهمد و از شیادان شبه هنرمند بازی نخورد!

صحبت  ترانه سراها  و  کارشناس ها  با  -وقتی 
می کنیم همه می گویند ترانه ها دیده و نقد نمی شوند!؟

انتظار  و  دریافت  ماجرا،  طرفین  چون  *احتماال 
از  خیلی  که  انتظاری  احتماال  ندارند.  نقد  از  یکسانی 
کند  معرفی  را  اثرمان  که  است  این  داریم،  نقد  از  ما 
درباره اش  هم  نازک تر  گل  از  و  شود  دیده  بیشتر  تا 
نگوید! البته چنان که قبال گفتم، نقد هم مثل هر کار 
فرهنگی دیگری نیاز به متولی دارد و معموال در جامعه  
ما متولیان فرهنگی هم انتظاراتی دارند که می خواهند 
در جلسات نقد نیز برآورده شود. مسئله اساسی در حوزه 
فرهنگ این است که هیچ متولی فرهنگی نداریم که 
هدفش از فعالیت در حوزه فرهنگ، خود فرهنگ باشد. 
البته من نمی خواهم بگویم این مسئله فقط در سرزمین 
ما وجود دارد؛ هر رسانه ، ارگان یا نهادی در هر جای 
دنیا، عالیقی دارد و همان ها را هم دنبال می کند ولی 
ارزش های  می کنند  سعی  که  نظام هایی  در  معموال 
اجتماعی خودشان را در حوزه فرهنگ حفظ کنند و ارتقا 
بدهند، بخش ثابت و مهمی از انرژی های شان موقوف 
و مصروف حوزه فرهنگ عمومی است. اگر روزگاری 

سطح پسند مردم در زمینه موسیقی باکالم ایرانی ارتقا 
پیدا کرده، به خاطر این بوده که فرهنگ عمومي، حداقل 
در زمینه هایی، متولی داشته است. االن عمدتا رقابت های 
مختلفی با اهداف غیرفرهنگی و غیرهنری وجود دارد که 
باعث شده موسیقی ما به این روزگار دچار شود. اصال 
نمی خواهم خودم را به فراموشی بزنم و از یاد ببرم که 
حاال دیگر گستردگی رسانه های گوناگون، همه مرزها 
را درنوردیده و نمی شود چیزی را کنترل کرد، از قضا 
بحث من کنترل نیست، زیرا نتیجه ممانعت، تحریص 
است. بحث من به ترویج مربوط می شود یعنی اینکه ما 
تالش کنیم همانطور که به افراد جامعه می گوییم در 
هر ماه باید فالن نیازهای دارویی و غذایی تان را تامین 
کنید، به آنها پیشنهاد موسیقی خوب هم بدهیم و عالوه 
 بر آن، کم کم به خودشان آموزش بدهیم که موسیقی 

خوب، چه ویژگی هایی دارد.

اخیر  دهه  دو  ترانه سرایی  مشکل  -عمده ترین 
چیست؟

زمینه  در  که  می کنیم  زندگی  جامعه ای  در  *ما 
فرصت های اجتماعی گوناگون، محدودیت وجود دارد. 
وقتی محدودیت ها و عدم تناسب هایی وجود دارد که غالبا 
به بی عدالتی منجر می شود، جامعه به طور غیرمستقیم و 
حتی گاهی مستقیم، به افراد، نشانی می دهد که شما باید 
میان بر بزنید. وقتی هم که میان برها راهگشا می شوند، 
آدم ها دیگر حوصله شان را از دست می دهند و تصمیم 
می گیرند از هر ابزاری استفاده کنند تا زودتر برسند. یعنی 
می خواهیم با کم ترین هزینه، به بیشترین دستاورد برسیم. 
متاسفانه خیلی از مردم ما به این نتیجه رسیده اند که برای 
زود رسیدن، یا باید خواننده شد یا فوتبالیست! به خاطر 
بالتکلیفی های ما درباره موسیقی، این فرصت ایجاد شده 
که عده ای میان بر بزنند و متاسفانه االن می بینیم که 
اینها تبدیل به الگو شده اند. قاعدتا مسئوالن فرهنگی 
ما بد عمل کرده اند. مثال دغدغه صداوسیما هنوز این 
است که ساز را به مردم نشان ندهد. وقتی این اتفاقات 
می افتد، خواه ناخواه، آموزش و نقد و شناخت، حداقلی 
باور  این اصل  به  اول  زمانی که در وهله  تا  می شود. 

نداشته باشیم که موسیقی هم به اندازه هنرهای دیگر 
می تواند در ارتقای فرهنگ اجتماعی و خوب بودن حال 
مردم تاثیرگذار باشد و تا زمانی که نفهمیم نمی توانیم 
هنر را مصادره  به مطلوب کنیم، چنین قهقرایی روز به 

روز عمیق تر و آسیب زننده تر خواهد شد.

-مشکالت خود ترانه چیست؟
*بسیاری از دوستانی که االن فعال حوزه ترانه 
هستند، نظرشان این است که کالم ترانه فارغ از توجه 
به موسیقی، نمی تواند وجود داشته باشد. با چنین نگاهی، 
نمی توانیم ترانه را به عنوان یک گونه ادبی، دسته  بندی و 
از موسیقی جدا کنیم. البته خود من باور دارم که ترانه به 
مثابه یک واحد ادبی هم می تواند وجود داشته باشد ولی 
رسیدن به چنان غایتی، کار سختی است. در وضعیت 
معمول تا زمانی که یک آهنگساز وجود نداشته باشد که 
بفهمد و یک آهنگ روی یک کالم خوب بسازد و یک 
خواننده وجود نداشته باشد که آن را بفهمد و بخواند، آن 
ترانه، به کتابی با شمارگان متوسط 5۰۰ نسخه محدود 
خواهد بود. ما در پیشینه مان هم بیشتر تجربه هایی که 
با شعرهای گفتاری داشته ایم، ملودیک بوده است مثال 
در دوره پهلوی کسانی که کاغذ تصنیف می فروخته اند، 
یعنی  می خوانده اند  هم  را  تصنیف  ملودی  هم زمان 
مخاطب در اصل، اول ملودی را از فروشنده می آموخته 
و بعد آن کاغذ را می خریده تا بتواند کالم قطعه را از بر 
کند. اساسا در سرزمین ما پیش از اسالم، شعر مستقل 
از موسیقی وجود نداشته است. آیین خنیاگری داشته ایم، 

را  آهنگ  هم  می سروده اند،  را  کالم  هم  که  کسانی 
می ساخته اند و هم آن را می خوانده اند. کتاب  ترانه فقط 
می تواند مجموعه ای از پیشنهادها به سایر عوامل تولید 
بسته های موسیقایی باشد اما تجربه شخص من می گوید 
که ۹۹درصد از آهنگسازها و خوانندگان اساسا حوصله 
مراجعه به کتاب های ترانه را ندارند چون غالبا انتخاب 
اثر در پروسه هایی اتفاق می افتد که بخش قابل توجهی 
از آنها هیچ ربطی به سنجش ادبی ندارد و به روابط 

غیرتخصصی مربوط است.

آن  دیده نشدن  ترانه،  مشکل  عمده ترین  -یعنی 
است؟

*شما ترانه می نویسید که مخاطب آن را بشنود 
ولی مخاطب چطور باید آن را بشنود؟ باید یک آهنگساز 
آن را بسازد و یک خواننده هم آن را بخواند. شما ببینید 
در پنج سال دوم دهه ۷۰، ترانه های کدام ترانه سراها 
بیشتر شنیده شده است و در دهه های ۸۰  و ۹۰ چه 
اکنون  در  ترانه  اساسی  مسئله  است.  افتاده  اتفاقاتی 
اینجا، تالیف عمومی است. تالیف عمومی یعنی این که 
پروسه نگارش اثر هنری، دارد به شکل معکوس اتفاق 
می افتد. تهیه کننده دنبال این است که کدام کارها بیشتر 
می فروشد و در کنسرت شنیده می شود تا سفارش همان 
نوع کار را به آهنگساز و خواننده منتقل کند، نهایتا هم 
را  باشند خودشان  سراغ اشخاصی می روند که حاضر 
به عنوان مولف کنار بگذارند و به عنوان اپراتور، همان 
چیزهایی را که تهیه کننده می گوید، بنویسند و بسازند 
و بخوانند. ما در این آسیب شناسی، نمی توانیم رخدادها 
از  نگیریم. چرا  نظر  در  را  اجتماعی  و محدودیت های 
جایی به بعد، می بینیم برخی کارها باب می شود که در 
آن ها یک عده سعی می کنند از کلمات قدمایی و اوزان 
پرطنطنه شبه موالنایی استفاده کنند؟ این مسئله به همان 
سفارش برمی گردد؛ سفارشی که بدون تعارف، می گوید 
مخاطب به موسیقی هایی نیاز دارد که بتواند در مهمانی 
با آن ها برقصد؛ در حالی که ما موسیقی مهمانی نداریم؛ 
چون موانع زیادی وجود دارد که اجازه نمی دهد چنان 
فرهنگی می گویند  کنیم. مسئوالن  تولید  موسیقی ای 

اصال چه معنی دارد که مخاطب برقصد و نمی خواهند 
بپذیرند که این نیاز، زیر پوست جامعه وجود دارد. خب، 
بیزینس من ها تصمیم می گیرند به هر ترتیبی، موانع را 
دور بزنند. مخاطبی که با فریادهای حامد همایون و حمید 
هیراد و... می رقصد، تصور می کند کالم جدی و عرفانی 
می شنود، در حالی که مست ریتم است. می خواهیم ابرو 
را درست کنیم، چشم کور می کنیم! به همین دلیل بسامد 
تعداد افرادی که شخصیت تالیف دارند نسبت به کارهایی 
که دارد تولید می شود، روز به روز، پایین می آید. روز به 
روز به دلیل عمیق تر شدن شکاف موجود بین تشخیص 
سیاستگذاران فرهنگی ما و آن چیزی که در جامعه اتفاق 
می افتد، این انحطاط، پررنگ تر می شود. االن همه  چیز 
موسیقی دارد در کنسرت اتفاق می افتد. در سال، چند 
کنسرت برای شنیدن برگزار می شود که انتظار استفاده 
از کالم درست و هنرمندانه داشته باشیم!؟ سیاستگذاران 
و متولیان فرهنگی ما باید برای آموزش و نقد موسیقی و 

ترانه درست، سرمایه گذاری کنند.

-چطور باید سیاستگذاری کنند؟
*قبل از هر چیز باید فرصت های بزرگ را در اختیار 
کارهای ارزشمند بگذارند مثال تیتراژهای تلویزیونی. آیا 
هر تیتراژی باید اجازه داشته باشد با هر کالم سستی در 
پربیننده ترین ساعات تلویزیون، شب های پیاپی پخش 
درباره  نیست،  محتوا  به  معطوف  بحثم  اصال  شود؟ 
حداقل های ساختی و ماهیت هنری اثر حرف می زنم. 
نظارت درست هم بخشی از نقد و آموزش عمومی است.

-آموزش ترانه چه تاثیری دارد؟
آگاهی هنری است.  ارتقای  تاثیرش  *مهمترین 
کسی که آموزش ببیند حتی اگر به عنوان یک مولف 
نتواند فعالیت کند، به عنوان یک مخاطب ویژه  خوب 
می تواند سر ارزش های خودش بایستد حتی اگر قرار 
به عنوان مارکت نگاه کند چون وقتی  ترانه  به  باشد 
کسانی از مارکت نام می برند باید به سراغ قواعد تجارت 
و تبلیغات بروند. من می گویم در ۹۰درصد موارد، حتی 
اصول تجارت فرهنگی هم بر این ظاهرا مارکت حاکم 
نیست. چند سال پیش یک نشست آموزشی با موضوع 
وزن شعر عامیانه و با حضور آقای دکتر امید طبیب زاده که 
در این زمینه پژوهش و کتاب دارند، برگزار کردم. حدود 
دو هفته قبل از نشست، ۱۰۰ نسخه از کتاب ایشان را 
بین افراد مختلفی که با وزن شعر عامیانه سروکار داشتند 
و به ویژه سرایندگان ترانه و شعر کودک، توزیع کردیم که 
با آمادگی به جلسه بیایند. نهایتا ۸۰ نفر حضور پیدا کردند 
که نیمی از آنها هم از کسانی نبودند که کتاب گرفته 
بودند. دغدغه درصد زیادی از دوستان، دانستن و ارتقای 
کیفی و فنی نیست. دلیل آن هم بیماری های مختلف 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ماست که متاسفانه روز 
را گسترده تر می کند  تاثیر خود  دایره  دارد  به روز هم 
کمااینکه حاال دیگر در بعضی از آثاری که چهره های 
قابل دفاع موسیقی ما اجرا می کنند هم می بینیم که این 
نگره ها پررنگ تر شده است. در نهایت هم این آثار، برای 
جامعه مخاطب، تعریف ساز است و تبدیل به متر می شود.

-چرا ترانه های ماندگار نسبت به پیش از انقالب 
کمتر شده است؟

آن،  مهم  از دالیل  یکی  دارد.  مختلفی  *دالیل 
تولید  افزایش چندصدبرابری  و  رسانه ها  گسترده شدن 
است. ماندگارشدن ترانه حاصل زمزمه پذیری و تکرار آثار 
است. زمانی یک رسانه فراگیر به نام رادیو داشته ایم که 
نیمی از دو ساعت برنامه اش را موسیقی پخش می کرده 
و سراغ زبده ترین موزیسین ها هم می رفته است. وقتی 
پای زبدگان در میان باشد، اثری که تولید می شود هم 
قابل پذیرش است پس مخاطب، آن را زمزمه می کند 
پیدا  اقتصادی  امنیت  هم  هنرمند  می شود.  ماندگار  و 
می کند و تشویق می شود که آثار بهتری بسازد ضمن 
اینکه فرصت تخاطبش با مردم، ادامه می یابد. در چنین 
شرایطی هنرمندان هم بر یکدیگر و هم بر مردم، تاثیر 
می گذارند و متقابال تاثیر می گیرند یعنی به گونه ای، با 
نقد تخصصی و نقد اجتماعی مواجه می شوند. در روزگار 
معتقد  ترانه  ماندگاری  به  از عزیزان، اصال  ما بخشی 
نیستند چرا که وقتی اسم فعالیت تان را مارکت می گذارید، 
محصول تان هم کامال مصرفی می شود حتی گاهی در 
حد دستمال کاغذی. وقتی امنیت و تاثیر و تاثر وجود 
ندارد، روز به روز، بیشتر به سمت مصرفی شدن پیش 
ماندگاری  نیست  قرار  هم  مصرفی  جنس  و  می رویم 

داشته باشد.

-چه شد که به ابتذال رسیدیم؟
مملکت  شناخته شده  آهنگساز  فالن  به  *من 
می گویم فالن جوان صدای خوبی دارد ولی او می گوید 
صدای خوب زیاد است، پول خوب کجا هست؟ یک روز 
در یک جلسه با عزیزان موسیقی، به آنها گفتم من در 
روزنامه ایران، آثاری از 2۰ ترانه سرای جوان کم نظیر کار 
کرده ام شما ببینید هر کدام از اینها چند اثر اجرایی دارند؟ 
در همان مطلب ادعا کرده ام که ترانه در سال های پس 
از انقالب، موفق ترین گونه ادبی بوده و این کامال قابل 
اثبات است پس نمی شود گفت همه آن چیزی که به 
گوش مخاطب می رسد مبتذل است. ترانه خوب هم تولید 
می شود ولی آن  کسانی که باید انتخاب و تولید و منتشر 
کنند، این کار را انجام نمی دهند. تولیدکننده اثر انتظار 
دارد در سطحی ترین حد ممکن بتواند با مخاطب ارتباط 
برقرار کند و خب، هیچ مولفی حاضر نیست نوشتن چنین 
آثاری را بپذیرد. آنهایی هم که می نویسند، نه تنها مولف 

نیستند بلکه توان شان هم در حد مبتذل نویسی است.

و  مسکن  می تواند  ترانه خوب  که  دارید  -قبول 
آرام بخش باشد؟

*البته، به این شرط که شنیده شود! نسل جوان دو 
ویژگی مهم دارد. نخست اینکه مطالبه گر است و دوم 
اینکه دنبال هویت نسلی می گردد. کالهی که تولیدکننده 
سر این نسل می گذارد، این است که جنس مجعولی 
مطالبه  اسباب  کنند  فکر  که  می کند  تولید  آنها  برای 
است در حالی که چیزی جز پرخاش نیست. اکثریت 
این نسل، نتوانسته اند آرامشی را که شما می گویید، یاد 
بگیرند چون مدام با تنش روبه رو بوده اند. چرا راه دور 

برویم؟ همین اینستاگرام را رصد کنید. رفتار چند درصد 
از صفحات پرمخاطب، مبتنی بر آرامش است؟ اساسا دچار 
مسابقه جنجال هستیم! پس تهیه کننده هم به ترانه سرا 
می گوید فالن چیزی را بنویس که نشانه ای از جنجال 
در آن وجود داشته باشد تا ما در این مسابقه عقب نمانیم. 
اجتماعی چقدر وقت صرف  و  سیاستگذاران فرهنگی 
این نسل ها کرده اند؟ وقتی این نسل، ناراضی است و 
مدام با تنش مواجه است، طبیعی است که سراغ چنین 
نشود،  تربیت  زمانی که  تا  انسان  برود.  موسیقی هایی 
براساس غرایز عمل می کند. وظیفه غرایز، واکنش است. 
ایجاد می شود. وظیفه  وقتی فرد، تربیت شود، آگاهی 
آگاهی، کنش است. همه اینها به گفتمان های فرهنگی 
برمی گردد که اساسا تعطیل است. به عنوان نمونه، نسل 
ما، نسل شما و نسل امروز چه تصوری توانسته از عشق 
داشته باشد؟ آیا عشق برای بعضی جوان ها چیزی فراتر 
از مخ زنی است؟ مسئله من در ترانه ها، خود انسان است.

-نمی شود سلیقه جامعه را تغییر داد؟
*جامعه نیاز به آموزش، حوصله ورزی و بسترهای 
جامعه  باشد.  غیرشعاری  و  باورپذیر  که  دارد  گفتماني 
به شدت باهوش است و نسل به نسل، باهوش تر می شود. 
به واسطه  پژوهش های میدانی، با نوجوان ها و جوان ها 
سروکار دارم و آنها را نسبتا خوب می شناسم. آنها کلمه 
به کلمه چیزهایی که ما به آنها رکیک می گویم را از بر 
هستند و برای همدیگر می خوانند تا هویت نسلی شان 
را به همدیگر اثبات کنند. من به شما قول می دهم به 
دو سال نمی کشد که افرادی می آیند و روی تللو را سفید 
می کنند چون این یک مسابقه است. مسابقه بسیار کثیفی 
است اما متاسفانه هست. در این مسابقه کثیف هر کسی 
دریده تر و بی حیاتر باشد، برنده تر است. ما باید واقعیت را 
به رسمیت بشناسیم. اینکه شئون مختلف زشتی و بدی را 
در جامعه ببینیم ولی فقط خوبی را قاب کنیم، منجر به 
این می شود که روز به روز آن زشتی، پررنگ تر  شود. این 
مسئله، تعارف بردار نیست. ما وظیفه نقد اجتماعی را از هنر 
سلب کرده ایم، به مسئله آموزش هم اهمیت نمی دهیم و 
جامعه هم دارد مسیر خودش را می رود. بخشی را جامعه 
در بخشی هم مسئوالن مجبورند  و  پنهان تر می کند 
کنار بیایند و خط قرمزها را عقب تر ببرند. هیچکدام از 
اینها درمان نیست. مثل این است که بچه مریض باشد 
و سرفه کند ولی من به جای اینکه او را درمان کنم، 
پنبه در دهانش بگذارم تا صدای سرفه اش شنیده نشود! 
در چنین شرایطی بچه ذات الریه می گیرد و در نهایت 
می میرد. رفتاری که ما در حوزه فرهنگ می بینیم، دقیقا 

همینطور است.

به عنوان  ارشاد  وزارت  در  حاضر  حال  در  -شما 
کارشناس ترانه فعالیت می کنید؟

*من از سال ۹2 چند بار برای عضویت در شورای 
شعر و ترانه دفتر موسیقی، پیشنهاد و انتخاب شدم که 

هر بار به دلیلی این همکاری صورت نگرفت. یکی دوبار 
به دالیلی که من خبر ندارم و یکی  دوبار به این دلیل 
که خودم شرایط را مساعد ندیدم و نپذیرفتم. نهایتا در 
مردادماه ۹۸ با هدف تالش برای اصالح کاستی های 
موجود، به عنوان کارشناس، به عضویت شورای شعر و 

ترانه دفتر موسیقی درآمدم.

-چرا خروجی های این شورا خوب نیست؟
ورود  با  که  باشید  داشته  انتظار  می دانم  * بعید 
من یا هر کدام دیگر از کارشناسان شورا، ناگهان تمام 
مشکالت ترانه و موسیقی باکالم کشور حل شود! این 
انتظار را حتی از کلیت شورا هم نمی توانید داشته باشید 
ترانه، سیاستگذار نیست و فقط  چون شورای شعر و 
نقش مشورتی دارد. اما به زعم من این نقش مشورتی 
می تواند موثر باشد به ویژه که عضویت اعضا در شورا 
به این معنی نیست که به سازوکار فعالیت شورا نقدی 
ندارند. خود من هم نقدهای نه چندان کمی نسبت به 
با  اما سعی می کنم عمل گرایانه و  این سازوکار دارم 
درنظر گرفتن واقعیت ها پیش بروم. بخشی از نقدهای 
غیرمنطقی که درباره  عملکرد شورا مطرح می شود، به 
خاطر این است که تعریف و تکلیف  منتقدان در قبال 
شورا مشخص نیست. سال گذشته وقتی آلبوم افسانه  
چشم هایت منتشر شد، دوست خبرنگاری از رادیو با من 
تماس گرفت و گفت چرا شورا اجازه داده شعری که 
از آقای سایه نیست، به نام ایشان منتشر شود؟ گفتم 
اوال که این مجوز، پیش از حضور من صادر شده و در 
جریان موضوع، نیستم ثانیا لطفا به من بفرمایید که 
را غیرضروری می دانید  اوقات، وجود شورا  چرا سایر 
هستید؟  شورا  طلبکار  افتاده،  اتفاق  این  که  حاال  اما 
متاسفانه ذهنیت نه چندان درست و بعضا ناآگاهانه ای 
درباره  وظایف شورا وجود دارد. نظر شخصی من هم 
این است که نظارت محتوایی، کار شورای تخصصی 
اما وظایف شورا را من تعیین نمی کنم ضمن  نیست 
به هر  بر محتوا هم  نظارت صرف  اینکه بخش های 

حال کار خودشان را انجام می دهند.

-شما چه مالک هایی را برای ترانه  گفتن در نظر 
می گیرید؟

*مالک من، آموزه های مبتنی بر میراث پیشینیان  
و نگره های تازه جویانه است که اساسا هنر را به وجود 

می آورد.

-صحبت پایاني شما...
مدیریت  در  ما  که  می کنم  تاکید  *بازهم 
فرهنگی مان مشکل داریم و به خاطر همین، دچار یک 
دور باطل هستیم. هر قدر بچرخیم و سراغ جزییات برویم، 
نهایتا متوجه می شویم که تک تک این کاستی ها، ناشی 
از نبود یا رعایت نشدن همان اصول و مبانی است که از 

آنها غفلت کرده ایم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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